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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-02

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 12272

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 2

1

0

0

1

2

94 / 7

0

1

0

1

3

94 / 16

1

0

0

1

4

94 / 37

1

1

0

2

5

94 / 70

0

2

0

2

6

94 / 73

1

0

0

1

7

94 / 75

5

9

0

14

8

94 / 78

0

2

0

2

9

94 / 88

0

1

0

1

10

94 / 90

0

1

0

1

11

94 / 141

1

0

0

1

12

94 / 180

1

0

0

1

13

94 / 219

1

0

0

1

14

94 / 225

1

0

0

1

15

95 / 1

4

1

0

5

16

95 / 2

3

2

0

5

17

95 / 3

5

6

0

11

18

95 / 4

11

6

0

17

19

95 / 5

0

1

0

1

20

95 / 6

4

9

0

13

21

95 / 7

0

4

0

4

22

95 / 8

3

2

0

5

23

95 / 10

1

0

0

1

24

95 / 11

1

0

0

1

25

95 / 14

0

1

0

1

26

95 / 15

2

3

0

5

27

95 / 16

0

3

0

3

28

95 / 17

1

0

0

1

29

95 / 18

0

1

0

1

30

95 / 23

1

1

0

2

31

95 / 24

1

1

0

2

32

95 / 29

0

1

0

1

33

95 / 30

0

2

0

2

34

95 / 35

1

0

0

1

35

95 / 39

1

0

0

1

36

95 / 40

2

0

0

2

37

95 / 41

0

2

0

2

38

95 / 42

1

1

0

2

39

95 / 44

0

2

0

2

40

95 / 46

1

0

0

1

41

95 / 48

1

1

0

2

42

95 / 50

0

1

0

1

43

95 / 51

2

0

0

2

44

95 / 55

1

1

0

2

45

95 / 59

1

0

0

1

46

95 / 60

3

0

0

3

47

95 / 61

0

2

0

2

48

95 / 62

0

2

0

2

49

95 / 63

1

1

0

2

50

95 / 64

9

5

0

14

51

95 / 65

48

44

0

92

52

95 / 66

2

0

0

2

53

95 / 67

6

8

0

14

54

95 / 68

59

80

0

139

55

95 / 69

35

38

0

73

56

95 / 70

356

368

0

724

57

95 / 71

320

340

1

661

58

95 / 72

418

447

1

866

59

95 / 73

500

530

0

1,030

60

95 / 74

310

326

0

636

61

95 / 75

560

614

0

1,174

62

95 / 76

653

732

0

1,385

63

95 / 77

481

479

0

960

64

95 / 78

342

371

1

714

65

95 / 79

6

4

0

10

66

95 / 80

2

0

0

2

67

95 / 81

16

12

0

28

68

95 / 82

307

344

0

651

69

95 / 83

326

337

0

663

70

95 / 84

111

141

0

252

71

95 / 85

224

230

0

454

72

95 / 86

520

552

0

1,072

73

95 / 87

91

178

1

270

74

95 / 88

22

28

0

50

75

95 / 89

9

5

0

14

76

95 / 90

9

5

0

14

77

95 / 91

2

1

0

3

78

95 / 92

0

1

0

1

79

95 / 93

3

0

0

3

80

95 / 94

0

4

0

4

81

95 / 95

12

20

0

32

82

95 / 96

4

0

0

4

83

95 / 97

0

1

0

1

84

95 / 98

3

0

0

3

85

95 / 100

1

0

0

1

86

95 / 101

1

1

0

2

87

95 / 103

1

0

0

1

88

95 / 105

1

1

0

2

89

95 / 106

1

0

0

1

90

95 / 110

1

0

0

1

91

95 / 112

3

4

0

7

92

95 / 118

1

0

0

1

93

95 / 119

1

0

0

1

94

95 / 122

4

1

0

5

95

95 / 123

2

3

0

5

96

95 / 124

1

0

0

1

97

95 / 127

1

0

0

1

98

95 / 129

0

1

0

1

99

95 / 131

1

1

0

2

100

95 / 132

4

3

0

7

101

95 / 133

1

0

0

1

102

95 / 134

0

1

0

1

103

95 / 141

1

1

0

2

104

95 / 142

12

16

0

28

105

95 / 144

1

0

0

1

106

95 / 149

1

0

0

1

107

95 / 150

1

0

0

1

108

95 / 151

1

0

0

1

109

95 / 152

1

0

0

1

110

95 / 154

3

0

0

3

111

95 / 159

1

0

0

1

112

95 / 164

1

1

0

2

113

95 / 165

1

0

0

1

114

95 / 168

1

0

0

1

115

95 / 170

2

0

0

2

116

95 / 173

1

1

0

2

117

95 / 176

1

0

0

1

118

95 / 181

1

0

0

1

119

95 / 185

1

2

0

3

120

95 / 186

4

1

0

5

121

95 / 188

0

2

0

2

122

95 / 189

0

3

0

3

123

95 / 190

2

0

0

2

124

95 / 191

1

1

0

2

125

95 / 192

1

0

0

1

126

95 / 195

0

1

0

1

127

95 / 198

2

2

0

4

128

95 / 204

0

1

0

1

129

95 / 215

2

0

0

2

130

95 / 219

0

1

0

1

131

95 / 222

0

1

0

1

132

1,095 / 74

2

3

0

5

133

1,095 / 79

0

2

0

2

134

1,095 / 80

6

4

0

10

135

1,095 / 81

6

2

0

8

136

1,095 / 82

1

1

0

2

137

1,095 / 83

1

1

0

2

138

1,095 / 84

2

2

0

4

139

1,095 / 85

0

2

0

2

140

1,095 / 87

3

1

0

4

141

1,095 / 88

2

2

0

4

142

1,095 / 92

4

0

0

4

143

1,095 / 93

2

2

0

4

144

1,095 / 94

3

2

0

5

145

1,095 / 95

1

0

0

1

146

1,095 / 97

0

1

0

1

147

1,095 / 98

1

0

0

1

5,933

6,394

4

12,331

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02

3460 SQX1613653
పపరర: లలఖ శక సరహహత పపలలర టట

95-71/453

3461 MLJ3039609
పపరర: జయలకడక గగదద

తసడడ:డ వనసకట శవ దసరర పడసరద పపలలర టట
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకటటశశరరరవప గగదద
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:47
లస: ససస స

3463 SQX0053769
పపరర: వ యల బ యన కరకసత గగణణస

3464 SQX1301571
పపరర: కకమల కకషణ తవరరర

95-71/456

తసడడ:డ సరయబబబబ గగణణస
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:30
లస: పప
3466 SQX0751784
పపరర: సరయ చచచతనఖ గగడడ

95-74/365

3467 SQX1494285
పపరర: ననగమణణ ననగస
భరస : మమరరతరరవప ననగస
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:39
లస: ససస స

3469 SQX1613950
పపరర: రతత కలమమరర చసదస

3470 SQX1301027
పపరర: వనయ సరయ ననగ గగనతస

95-74/368

భరస : వనసకటటశశర రరవప చసదస
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరవ
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:37
లస: పప
3475 SQX1566241
పపరర: రరవణ వసకమళ

95-74/374

95-74/377

95-71/679

95-74/369

3479 SQX0940601
పపరర: వనసకట రమణమక కరజజ

3482 SQX1253095
పపరర: ఆదదలకడక అటర

95-74/382

3485 SQX2389971
పపరర: వనసకట రరడడడ పప టర పలర

95-74/372

3488 SQX0751602
పపరర: పడసరద వనసకకసడ
తసడడ:డ వరరచనరర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:40-11-530
వయససస:66
లస: పప

3468 SQX0946145
పపరర: సరయలకడక కరపరరస

95-74/367

3471 SQX0751776
పపరర: సరయకకషణ గగడడ

95-74/370

3474 SQX0751834
పపరర: ననగరనక పసతసగర

95-74/373

భరస : శకకరసత పసతసగర
ఇసటట ననస:40-11-523
వయససస:32
లస: ససస స
95-74/375

3477 MLJ1500958
పపరర: పస.యస.ఆర. ఆసజననయగలల
పసతసగర
తసడడ:డ రరమమకరరస పసతసగర
ఇసటట ననస:40-11-523
వయససస:64
లస: పప

95-74/376

95-74/378

3480 SQX0940593
పపరర: వరరశలసగస కరజజ

95-74/379

తసడడ:డ కకటటలసగస కరజజ
ఇసటట ననస:40-11-526
వయససస:75
లస: పప
95-74/380

3483 SQX1253111
పపరర: రవ శసకర రరడడడ అటర

95-74/381

తసడడ:డ శవ పడసరద రరడడ అటర
ఇసటట ననస:40-11-529
వయససస:31
లస: పప
95-71/556

తసడడ:డ వనసకటటష రరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:40-11-530
వయససస:37
లస: పప
95-74/384

95-74/364

తసడడ:డ జ యస ఆర కకటటశశర రరవప గగడడ
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:40-11-529
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద రరడడ అటర
ఇసటట ననస:40-11-529
వయససస:34
లస: పప
3487 SQX0849364
పపరర: ఆసజననయగలల మమధవ
వనసకకసడ
తసడడ:డ పడసరద వనసకకసడ
ఇసటట ననస:40-11-530
వయససస:39
లస: పప

3476 MLJ1500123
పపరర: శకకరసత పసతసగర

3465 SQX0751750
పపరర: మకదసల చసదస

భరస : పడహరద కరపరరస కరపరరస
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వరరశలసగస కరజజ
ఇసటట ననస:40-11-526
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల ఆర
ఇసటట ననస:40-11-529
వయససస:21
లస: ససస స
3484 SQX1253079
పపరర: వనసకట రరడడడ అటర

95-74/366

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పసతసగర
ఇసటట ననస:40-11-523
వయససస:42
లస: పప

భరస : శవ పడసరద రరడడ అటర
ఇసటట ననస:40-11-526
వయససస:54
లస: ససస స
3481 SQX2522324
పపరర: సరయ మలర క రరదద
డ ఠ

3473 SQX1494277
పపరర: మమరరతరరవప ననగస

95-71/455

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చసదస
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ దనమదరరరవప ననగస
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబబగ రరవప వసకమళ
ఇసటట ననస:40-11-523
వయససస:44
లస: ససస స
3478 SQX1253053
పపరర: భడమరరసభ అటర

95-74/363

తసడడ:డ సరయ బబబగ గగనతస
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:25
లస: పప
95-74/371

3462 MLJ3039591
పపరర: ఇసదదరరదదవ� చసదస�

భరస : పరలలశశరరరవప� చసదస
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ తవరరర
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జ యస ఆర కకటటశశర రరవప గగడడ
ఇసటట ననస:40-11-522
వయససస:27
లస: ససస స

3472 SQX1253020
పపరర: లలనన బబబగ రరవ

95-71/454

3486 SQX1613869
పపరర: రమమదదవ పప టర పలర

95-74/383

భరస : వనసకటరరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:40-11-530
వయససస:34
లస: ససస స
95-74/385

3489 SQX2326874
పపరర: ససజనఖ కకసడడగసటట

95-71/557

భరస : వనసకట రరవప కకసడడగసటట
ఇసటట ననస:40-11-533 2ND LINE
వయససస:39
లస: ససస స
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3490 SQX1613646
పపరర: దసరరరభవరన వసకమళ

95-71/457

తసడడ:డ బబబగరరవప వసకమళ
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:22
లస: ససస స
3493 SQX1356022
పపరర: లకడక పడసనత పపఢఢట

95-74/386

95-74/389

95-74/392

95-74/395

95-74/398

95-71/459

95-74/401

తసడడ:డ మమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:75
లస: పప

3503 MLJ1500743
పపరర: సతఖ ననరరయణ పపదఢట

3506 SQX1697309
పపరర: జజజయఖ పపదఢట

3509 MLJ1506435
పపరర: హరరకకషప ర సదరఖదదవర

3512 SQX1217463
పపరర: జజనబ షపక

95-74/404

3515 SQX1531806
పపరర: కకటటశశర రరవప బటటటపరటట

95-74/396

3518 SQX2136638
పపరర: శశశలజ బతదస పరత
భరస : కకటటశశర రరవప బతదస పరత
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:38
లస: ససస స

3498 SQX0808865
పపరర: సరమమమజఖస పపదఢట

95-74/391

3501 SQX0808873
పపరర: శకనవరసరరవప పపదఢట

95-74/394

3504 SQX0808857
పపరర: సససదర రరవప పపదఢట

95-74/397

తసడడ:డ శవరయఖ పపదఢట
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:55
లస: పప
95-74/399

3507 MLJ1510627
పపరర: కకషణకలమమరర సదరఖదదవర

95-71/458

భరస : సరసబశవరరవప సదరఖదదవర
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:57
లస: ససస స
95-71/460

3510 SQX0613729
పపరర: యశశద దదవ యడర పలర

95-74/400

భరస : లకకణసరశమ యడర పలర
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:60
లస: ససస స
95-74/402

3513 SQX0134171
పపరర: పవన కలమమర యడర పలర

95-74/403

తసడడ:డ లకకణసరశమ యడర పలర
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:33
లస: పప
95-74/405

తసడడ:డ శసకర ననయగడడ బటటటపరటట
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:54
లస: పప
95-74/407

95-74/388

తసడడ:డ సససదర రరవప పపదఢట
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:30
లస: పప

భరస : అలమరబకక షపక
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడడగసటట
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:45
లస: పప
3517 SQX1217430
పపరర: అలమరభక షపక

95-74/393

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సదరఖదదవర
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కకసడడగసటట
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:65
లస: ససస స
3514 SQX0514430
పపరర: వనసకట రరవప కకసడడగసటట

3500 SQX1444470
పపరర: యయసస బబబగ పరలసకక

3495 SQX1444843
పపరర: కరమమకడ పపదఢట

భరస : సససదర రరవప పపదఢట
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ పపదఢట
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:65
లస: పప

భరస : అపరపరరవప బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:60
లస: ససస స
3511 SQX0514497
పపరర: వనసకట రతతస కకసడడగసటట

95-74/390

తసడడ:డ జజజయఖ పపదఢట
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పరలసకక
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:58
లస: పప
3508 SQX0258061
పపరర: లకకకదదవ బబ డదపపడడ

3497 SQX1463389
పపరర: ననసచనరమక పరలసకక

95-71/559

భరస : శకనవరస రరవప పపదఢట
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర పరలసకక
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జజజయఖ పపతతట
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:36
లస: పప
3505 SQX1444553
పపరర: శసకర పరలసకక

95-74/387

భరస : శసకర పరలసకక
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జజజయఖ పపదఢట
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:55
లస: ససస స
3502 SQX1697333
పపరర: శశకకరణ పపతతట

3494 SQX1355990
పపరర: ససససకథ పపతతతతన

3492 SQX2365989
పపరర: లకడక దదవ వరడడచచరర

భరస : హరర ననరరయణ రరడడ వరడడచచరర
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శశకకరణ పపతతతతన
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప పపదఢట
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:32
లస: ససస స
3499 SQX0101519
పపరర: పరరశత పపదఢట

95-71/558

తసడడ:డ చనత రరడడడ వరడడచచరర
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతఖ ననరరయణ పపఢఢట
ఇసటట ననస:40-11-534
వయససస:23
లస: ససస స
3496 SQX0808881
పపరర: రరజరశశరర పపదఢట

3491 SQX2415560
పపరర: హరర ననరరయణ రరడడ వరడడచచరర

3516 SQX0131847
పపరర: లకకణసరశమ యడర పలర

95-74/406

తసడడ:డ వనసకటరతతస యడర పలర
ఇసటట ననస:40-11-535
వయససస:59
లస: పప
95-75/1176

3519 SQX1862903
పపరర: భబరర వ ఆరరపలర

95-73/811

తసడడ:డ రరజరష భబనస ఆరరపలర
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:22
లస: ససస స
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95-73/812

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆ
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:47
లస: పప
3523 SQX1371319
పపరర: అనదష బమసస

95-74/409

95-74/412

95-74/415

95-74/418

95-74/421

95-74/424

95-74/426

తసడడ:డ రరమసరశమ సప మననన
ఇసటట ననస:40-11-540
వయససస:53
లస: పప

3533 SQX1371012
పపరర: వనసకట లకడక ససగరన

3536 SQX1371079
పపరర: శకనవరససల రరడడ ససగరన

3539 SQX2399707
పపరర: రమఖకకషణ కకమమక

3542 SQX0246355
పపరర: సరసబశవరరవప కకమమక

95-74/428

3545 SQX0305284
పపరర: గగససయమ షపక

95-74/419

3548 SQX1088831
పపరర: భబనస పడదదప ననగళర
తసడడ:డ రరసబబబగ ననగళర
ఇసటట ననస:40-11-541
వయససస:25
లస: పప

3528 SQX0130823
పపరర: శవ శసకర బమశ

95-74/414

3531 SQX0246330
పపరర: తషలసస కకమక

95-74/417

3534 SQX1370972
పపరర: పదనకవత కకమమక

95-74/420

భరస : వరయఖ కకమమక
ఇసటట ననస:40-11-538
వయససస:34
లస: ససస స
95-74/422

3537 MLJ1500198
పపరర: వరయఖ కకమమక

95-74/423

తసడడ:డ వనసకటపత కకమక
ఇసటట ననస:40-11-538
వయససస:39
లస: పప
95-71/560

3540 SQX0246363
పపరర: ఉమమ దదవ కకమమక

95-74/425

భరస : సరసబశవరరవప కకమక
ఇసటట ననస:40-11-539
వయససస:52
లస: ససస స
95-74/427

3543 SQX0144840
పపరర: మహహసదడ ననధ సప మననన

95-71/461

తసడడ:డ మమలమఖదదడ సప మనన
ఇసటట ననస:40-11-540
వయససస:31
లస: పప
95-74/429

భరస : జలమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:40-11-540
వయససస:53
లస: ససస స
95-74/431

95-74/411

భరస : ననగరసదడ కలమమర కకమక
ఇసటట ననస:40-11-537
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కకమక
ఇసటట ననస:40-11-539
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మమలమఖదదడ సప మననన
ఇసటట ననస:40-11-540
వయససస:28
లస: ససస స
3547 SQX0306456
పపరర: మమలమఖదదడ సప మననన

95-74/416

భరస : వర ఫణణసదడ కలమమర కకమమక
ఇసటట ననస:40-11-539
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకమక
ఇసటట ననస:40-11-539
వయససస:32
లస: పప
3544 SQX0306316
పపరర: శకలకడక సప మననన

3530 SQX0059550
పపరర: మగతనఖలరరవప బమశ

3525 SQX1510982
పపరర: శక దదవ బబ దసదలలరర

తసడడ:డ మగతనఖల రరవప బమశ
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబల రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:40-11-538
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కకమక
ఇసటట ననస:40-11-538
వయససస:71
లస: పప
3541 SQX0246371
పపరర: వర ఫణణసదడ కలమమర కకమమక

95-74/413

భరస : శకనవరస రరడడ ససగరన
ఇసటట ననస:40-11-538
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటపత కకమక
ఇసటట ననస:40-11-538
వయససస:63
లస: ససస స
3538 AP151000180006
పపరర: వనసకటపత కకమక

3527 SQX1301407
పపరర: ససదదయఖ షపక

95-74/408

భరస : వనసకట రమణ బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరణ బమశ
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపత కకమక
ఇసటట ననస:40-11-537
వయససస:39
లస: పప
3535 AP151000180253
పపరర: వరమక కకమక

95-74/410

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలననడడ
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:50
లస: పప
3532 AP151000180245
పపరర: ననగరసదడ కలమమర కకమక

3524 SQX1498105
పపరర: జజఖత తరరమల

3522 SQX1301472
పపరర: శరరష బమసస

భరస : నరరసదడ కలమమర బమసస
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కననత తరరమల
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మగతనఖలరరవప బమశ
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:52
లస: ససస స
3529 SQX0305912
పపరర: రసగ రరవప మలననడడ

95-73/813

తసడడ:డ ససదదయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బమసస
ఇసటట ననస:40-11-536
వయససస:27
లస: ససస స
3526 SQX0059634
పపరర: శవమక బమశ

3521 SQX0006643
పపరర: మసరసన షపక�

3546 SQX0306373
పపరర: మహహసదడననద సప మననన

95-74/430

తసడడ:డ మలమఖదదడ సప మననన
ఇసటట ననస:40-11-540
వయససస:32
లస: పప
95-71/462

3549 SQX0659037
పపరర: అశశక చచదరర కకళర

95-71/463

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకళర
ఇసటట ననస:40-11-541
వయససస:30
లస: పప

Page 7 of 414

3550 SQX2125300
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-71/561

తసడడ:డ పప తషరరజ కకలర
ఇసటట ననస:40-11-541
వయససస:51
లస: పప
3553 SQX0259952
పపరర: భబగఖలకడక కకలమర

95-74/432

95-74/434

95-74/436

95-74/439

95-74/442

95-74/445

95-74/448

భరస : వషష
ణ వరరనరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:40/11/547
వయససస:40
లస: ససస స

3563 AP151000180221
పపరర: ససబబమక ఉనతవ

3566 MLJ1500438
పపరర: శవలకడక నమకగడడ

3569 SQX0795773
పపరర: సరసబశవరరవప నమకగడడ

3572 SQX0306738
పపరర: శవ కకషణపడసరద మసడవ

95-24/607

3575 SQX0808782
పపరర: దదవ లత డదగల

95-74/440

3578 AP151000180028
పపరర: ననగమక డదగల
భరస : రరమయఖ� డదగల
ఇసటట ననస:40/11/547
వయససస:71
లస: ససస స

3558 SQX2331346
పపరర: వనసకట రమణ గగతస కకసడ

95-71/563

3561 AP151000180229
పపరర: ధనలకడక చలమర

95-74/438

3564 SQX1863612
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దనవపలలరర

95-74/441

తసడడ:డ యయసస దనవపలలరర
ఇసటట ననస:40-11-544
వయససస:48
లస: పప
95-74/443

3567 SQX0795781
పపరర: ససపత చచదరర నమకగడడ

95-74/444

తలర : శవ లకకక నమకగడడ
ఇసటట ననస:40/11/545
వయససస:26
లస: పప
95-74/446

3570 SQX0306688
పపరర: శవ ననగజజఖత మసడవ

95-74/447

భరస : కకటటశశరరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:40/11/546
వయససస:27
లస: ససస స
95-74/449

3573 SQX1962927
పపరర: అనసష షపక

95-74/450

భరస : అబగదల ఖదర జలమన షపక
ఇసటట ననస:40-11-546
వయససస:36
లస: ససస స
95-74/451

తసడడ:డ హనసమసత రరవప డదగల
ఇసటట ననస:40/11/547
వయససస:28
లస: ససస స
95-74/453

95-82/746

భరస : కకషణ చలమర
ఇసటట ననస:40-11-544
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:40/11/546
వయససస:31
లస: పప

భరస : హనసమసత డదగల
ఇసటట ననస:40-11-547
వయససస:47
లస: ససస స
3577 SQX0808808
పపరర: పదనకవత గసడడకకట

95-74/437

తసడడ:డ రరమయఖ నమకగడడ
ఇసటట ననస:40/11/545
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:40/11/546
వయససస:44
లస: ససస స
3574 SQX1693266
పపరర: ఈశశరమక డదగల

3560 SQX0940544
పపరర: శవకలమమరర బబ లలససపరటట

3555 SQX2080778
పపరర: రజఖలకడక రరగగల

తసడడ:డ వనసకటబచనరరఖలల గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:40-11-543
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:40/11/545
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబశవ రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:40/11/545
వయససస:28
లస: పప
3571 AP151000180406
పపరర: పదక మసడవ

95-74/435

భరస : వనసకటటశశరరర ఉనతవ
ఇసటట ననస:40-11-544
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : ఈశశరయఖ బబలగగడడగగల
ఇసటట ననస:40/11/545
వయససస:28
లస: ససస స
3568 SQX0305151
పపరర: ససదదప చచదరర నమకగడడ

3557 SQX1330976
పపరర: పసడయమసక గగడడపలర

95-73/814

భరస : అశశక చచదరర కకలర
ఇసటట ననస:40-11-541
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనస బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:40-11-544
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:40-11-544
వయససస:66
లస: ససస స
3565 SQX1217802
పపరర: షరరకల ససలమసనన బబలగగడడగగల

95-74/433

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గగడడపలర
ఇసటట ననస:40-11-542
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గగగరననన
ఇసటట ననస:40-11-544
వయససస:44
లస: ససస స
3562 AP151000180657
పపరర: వనసకట రతతమక గగగరననన

3554 SQX0306126
పపరర: మహమకద సలమక షపక

3552 SQX1842186
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర

తసడడ:డ పప తష రరజ కకలర
ఇసటట ననస:40-11-541
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:40-11-541
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గగడడపలర
ఇసటట ననస:40-11-542
వయససస:24
లస: ససస స
3559 AP151000180220
పపరర: పదక గగగరననన

95-71/562

భరస : అశశక చచదరర కకలర
ఇసటట ననస:40-11-541
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:40-11-541
వయససస:43
లస: ససస స
3556 SQX1330984
పపరర: ససపసడయ గగడడపలర

3551 SQX2221190
పపరర: రజఖలకడక కకలర

3576 SQX0808790
పపరర: వరలకడక డదగల

95-74/452

భరస : గసగరధర రరవప డదగల
ఇసటట ననస:40/11/547
వయససస:32
లస: ససస స
95-74/454

3579 SQX0808758
పపరర: గసగరధర రరవప డదగల

95-74/455

తసడడ:డ రరమయఖ డదగల
ఇసటట ననస:40/11/547
వయససస:38
లస: పప
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3580 SQX0808840
పపరర: వషష
ణ వరదన రరవప గసడడకకట

95-74/456

తసడడ:డ కకషణ మమరరస గసడడకకట
ఇసటట ననస:40/11/547
వయససస:50
లస: పప
3583 SQX1215582
పపరర: షపక నగక ససలమసనన

95-71/465

95-71/468

95-71/471

95-71/507

95-74/460

95-74/463

95-74/465

తసడడ:డ వరయఖ బబలగగడడగగల
ఇసటట ననస:40-11-550
వయససస:32
లస: పప

3593 SQX1301142
పపరర: ససషక కకమక

3596 SQX1301621
పపరర: శరత కలమమర మధసరరసతకస

3599 SQX0246348
పపరర: లలకరశశరరరవప కకమమక

3602 SQX1301605
పపరర: వనసకట తరరణ కకయలమమడడ

95-71/474

3605 SQX1441872
పపరర: ననగమణణ దదళళ

95-74/458

3608 SQX1441815
పపరర: నరసససహ రరవప దదళళ
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ దదళళ
ఇసటట ననస:40-11-550
వయససస:47
లస: పప

3588 SQX1613570
పపరర: అమర ననథ తతట

95-71/470

3591 SQX2001295
పపరర: రరమ కకషణ వనమగల

95-71/506

3594 SQX1253012
పపరర: పదనకవత సదరసరన

95-74/459

భరస : ససధనకర రరడడడ సదరసరన
ఇసటట ననస:40/11/548
వయససస:34
లస: ససస స
95-74/461

3597 SQX0808816
పపరర: ననగ వర చసదడశశఖర కకమక

95-74/462

తసడడ:డ శవననతరరయణ కకమక
ఇసటట ననస:40/11/548
వయససస:27
లస: పప
95-74/464

3600 SQX1224492
పపరర: కకరణ ససదదపలర

95-71/473

తసడడ:డ కటయఖ ససదదపలర
ఇసటట ననస:40-11-549
వయససస:26
లస: పప
95-74/466

3603 SQX1372457
పపరర: అసకకనడడ కకయలమమడడ

95-74/467

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకయలమమడడ
ఇసటట ననస:40/11/549
వయససస:54
లస: పప
95-71/475

భరస : నరసససహ రరవప దదళళ
ఇసటట ననస:40-11-550
వయససస:40
లస: ససస స
95-71/477

95-71/467

తసడడ:డ రరజ వనమగల
ఇసటట ననస:40-11-548
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అసకకనడడ కకయలమమడడ
ఇసటట ననస:40/11/549
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దసలర
ఇసటట ననస:40-11-550
వయససస:22
లస: ససస స
3607 SQX1215640
పపరర: ఈశశరయఖ బబలగగడడగగల

95-71/472

తసడడ:డ శవననతరరయణ కకమక
ఇసటట ననస:40/11/548
వయససస:31
లస: పప

భరస : అసకకనడడ కకయలమమడడ
ఇసటట ననస:40/11/549
వయససస:51
లస: ససస స
3604 SQX1921279
పపరర: వనత దసలర

3590 SQX1613679
పపరర: శవననతరరయణ కకమక

3585 SQX1376152
పపరర: మమధవ మధసరరసతకస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:40-11-548
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కననత మధసరరసతకస
ఇసటట ననస:40/11/548
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కననత మధసరరసతకస
ఇసటట ననస:40/11/548
వయససస:26
లస: పప
3601 SQX1372416
పపరర: పదకశక కకయలమమడడ

95-71/469

భరస : లలకరశశర రరవప కకమక
ఇసటట ననస:40/11/548
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవననతరరయణ కకమక
ఇసటట ననస:40/11/548
వయససస:49
లస: ససస స
3598 SQX1372515
పపరర: భరత కలమమర మధసరరసతకస

3587 SQX1224682
పపరర: కలసదదటట సరయకకషణ కలసదదటట

95-71/464

భరస : కననత మధసరరసతకస
ఇసటట ననస:40-11-548
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కకమక
ఇసటట ననస:40-11-548
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమకకషణ వనమగల
ఇసటట ననస:40-11-548
వయససస:25
లస: ససస స
3595 SQX1613893
పపరర: అసజననదదవ కకమక

95-71/466

తసడడ:డ కలసదదటట రరమ రరవప కలసదదటట
ఇసటట ననస:40-11-548
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:40-11-548
వయససస:38
లస: పప
3592 SQX1998707
పపరర: ఉషర రరణణ వనమగల

3584 SQX1224609
పపరర: మలర క మహమకద

3582 SQX1447797
పపరర: అదద లకడక ససగరన

భరస : ననగ పడసరద రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:40-11-548
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అమనసలలమహ మహమకద
ఇసటట ననస:40-11-548
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ తనత రరవప పపసకక
ఇసటట ననస:40-11-548
వయససస:23
లస: పప
3589 SQX1447805
పపరర: యస ఎన పడసరద రరడడడ ససగరన

95-74/457

తసడడ:డ రరమయఖ డదగల
ఇసటట ననస:40/11/547
వయససస:56
లస: పప

భరస : షపక కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:40-11-548
వయససస:33
లస: ససస స
3586 SQX1607466
పపరర: భవన ననరరయణ పపసకక

3581 AP151000180642
పపరర: హనసమసతరరవప డదగల

3606 SQX0815746
పపరర: రరఘవ కకషణ జ

95-71/476

తసడడ:డ రరమమహన జ
ఇసటట ననస:40-11-550
వయససస:26
లస: పప
95-71/478

3609 SQX1812452
పపరర: ఆసజననయగలల రరడడడ కసదద

95-71/479

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ కసదద
ఇసటట ననస:40-11-550
వయససస:54
లస: పప

Page 9 of 414

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02

3610 SQX2124980
పపరర: శకనవరస యమదవ దసలర

95-73/1021

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దసలర
ఇసటట ననస:40-11-550
వయససస:19
లస: పప
3613 SQX0698423
పపరర: శవకలమమరర మమడడబబ యన

95-74/470

95-74/473

95-74/476

95-74/479

95-71/480

95-71/483

95-74/477

3623 AP151000180060
పపరర: శకనవరసరరవప బబ ళళ

3626 MLJ1502749
పపరర: భబగఖలకడక గగసటటపలర

3629 SQX0304931
పపరర: చన ఖమససస బ సయఖద

95-71/509

95-74/483

95-74/480

95-71/481

95-74/482

95-74/484

3638 SQX0751560
పపరర: అసతరరశదద నరసససహచనరరఖలల
వనదనల
తసడడ:డ అసతరరశదదచనరరఖలల వనదనల
ఇసటట ననస:40/11/554
వయససస:85
లస: పప

95-74/486

తసడడ:డ వ వ ఎల ఎన చనరరఖలల ఉసడడకకసడ
ఇసటట ననస:40/11/554
వయససస:30
లస: పప

3621 SQX0134767
పపరర: సరయ కకరణ బబ ళళ

95-74/478

3624 SQX0275560
పపరర: రమమష బబ ళళ

95-74/481

3627 MLJ2991172
పపరర: రజన గగసటటపలర

95-71/482

3630 SQX2049476
పపరర: దనమదర రరవప చససడదరర

95-71/508

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:40-11-553
వయససస:54
లస: పప

3635 SQX0751578
పపరర: లకడక ఉసడడకకసడ

3637 SQX0751586
పపరర: హరరశ ఉసడడకకసడ

95-74/475

భరస : రరమకహన రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:40-11-551
వయససస:42
లస: ససస స

95-71/510

భరస : లకడక ఉసడడకకసడ
ఇసటట ననస:40/11/554
వయససస:49
లస: ససస స

3618 SQX1697234
పపరర: రరహహల కకషణ గగసటటపలర

తసడడ:డ వరరసజననయగలల బబ ళళ
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:61
లస: పప

3632 SQX2051183
పపరర: వనసకట సరయ మననజ కలమమర
చససడదరర
తసడడ:డ దనమదర రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:40-11-553
వయససస:24
లస: పప

తలర : వ యల యన చనరరఖలల ఉసడడకకసడ
ఇసటట ననస:40/11/554
వయససస:26
లస: ససస స

95-74/472

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ ళళ
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:40/11/552
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : దనమదర రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:40-11-553
వయససస:45
లస: ససస స
3634 SQX0978619
పపరర: మసజషర ఉసడడకకసడ

3620 SQX0130096
పపరర: శకననత బబ ళళ

3615 SQX0246397
పపరర: లకడక బబ ళళ

తసడడ:డ రరమమహన గగసటటపలర
ఇసటట ననస:40-11-550
వయససస:23
లస: పప

భరస : గణణషరబబగ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:40-11-551
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయబబబగ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:40-11-551
వయససస:52
లస: పప
3631 SQX2051977
పపరర: పదకజ చససడదరర

95-74/474

తసడడ:డ వరరసజననయగలల బబ ళళ
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఏకరసబరస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:40-11-551
వయససస:42
లస: ససస స
3628 MLJ1500479
పపరర: గణణష బబబగ గగసటటపలర

3617 SQX0246389
పపరర: కకటటశశరర బబ ళళ

95-74/469

భరస : శకనవరసరరవప బబ ళళ
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబ ళళ
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:50
లస: పప
3625 MLJ2991297
పపరర: శవకలమమరర గగసటటపలర

95-74/471

భరస : రమమష బబ ళళ
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప మలలతడడ
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:27
లస: పప
3622 SQX0681965
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ మమడడబబ యన

3614 AP151000180340
పపరర: ససజజత బబ ళళ

3612 SQX0132746
పపరర: హహమలత బబ ళళ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప డదగల
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవరజ బబ ళళ
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వశశననధస శశసఠరననన
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:51
లస: ససస స
3619 SQX1088997
పపరర: నవన కలమమర మలలతడడ

95-74/468

భరస : శకననధ బబ లమర
ఇసటట ననస:40-11-550
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరన రరడద డ మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:40/11/550
వయససస:47
లస: ససస స
3616 SQX0306837
పపరర: అరరణకలమమరర శశసఠరననన

3611 SQX1863687
పపరర: కళళఖణణ బబ లమర

95-74/555
3633 SQX2051878
పపరర: సరయ లకడక మమనస చససడదరర

తసడడ:డ దనమదర రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:40-11-553
వయససస:21
లస: ససస స
3636 SQX0751552
పపరర: కసద
స రర వనదనల

95-74/485

భరస : కసద
స రర వనదనల
ఇసటట ననస:40/11/554
వయససస:76
లస: ససస స
95-74/487

3639 SQX2458867
పపరర: అరరణ కలమమరర దఢడ ణనదసల

95-71/564

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప దఢడ ణనదసల
ఇసటట ననస:40-11-554/1
వయససస:36
లస: ససస స
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3640 SQX2466985
పపరర: అరరణ కలమమరర దఢడ ణనదసల

95-71/565

భరస : శకనవరస రరవప దఢడ ణనదసల
ఇసటట ననస:40-11-554/1
వయససస:36
లస: ససస స
3643 AP151000180127
పపరర: ననగశక మసడడ

95-74/488

95-74/491

95-73/1022

భరస : సరసబ శవ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:40-11-557
వయససస:41
లస: ససస స
3652 SQX2276293
పపరర: మహహశ మసడడ

95-74/611

95-74/614

95-74/497

95-74/501

తసడడ:డ వనసకయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:40/11/560
వయససస:67
లస: పప

95-74/493

3659 SQX0246314
పపరర: రరమగలమక కరసడడ గగసట

3662 SQX1004563
పపరర: నవఖ కలమమరర రరవ

95-74/504

3665 SQX0246280
పపరర: బగజర రరవ

95-74/612

3668 SQX2007151
పపరర: వజయ బబబగ గగకనకకసడ
తసడడ:డ జయరరవప గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:40-11-561
వయససస:43
లస: పప

3648 SQX2405702
పపరర: సరసబశవ రరవప అసబటట

95-71/566

3651 SQX1863695
పపరర: చలపత రరవప మసదస

95-74/494

3654 SQX2276509
పపరర: పదకశక తపన

95-74/613

భరస : రరమ కకషణ మసడడ
ఇసటట ననస:40-11-557
వయససస:32
లస: ససస స
95-74/495

3657 SQX0131045
పపరర: రమమదదవ కరసడడ గగసట

95-74/496

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరసడడగగసట
ఇసటట ననస:40/11/558
వయససస:29
లస: ససస స
95-74/499

3660 SQX0246306
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కరసడడగగసట

95-74/500

తసడడ:డ భకకలల కరసడడగగసట
ఇసటట ననస:40/11/558
వయససస:36
లస: పప
95-74/502

3663 SQX0751461
పపరర: దదనమక రరవ

95-74/503

భరస : కకటటశశర రరవప రరవ
ఇసటట ననస:40/11/559
వయససస:38
లస: ససస స
95-74/505

తసడడ:డ బబలసరశమ రరవ
ఇసటట ననస:40/11/559
వయససస:44
లస: ససస స
95-74/507

95-74/490

తసడడ:డ కకషణమమరరస మసదస
ఇసటట ననస:40-11-557
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరజరష బబబగ రరవ
ఇసటట ననస:40/11/559
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : ననగమణణ రరవ
ఇసటట ననస:40/11/559
వయససస:39
లస: ససస స
3667 SQX1592089
పపరర: ఏడడకకసడలల వనమగల

3650 MLJ3007408
పపరర: లకడక మసడడ

3656 SQX1330992
పపరర: రగజజ కసదడగగసట

3645 AP151000180033
పపరర: రరమమరరవప మసడడ

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:40-11-557
వయససస:53
లస: పప

భరస : బకకలల కరసడడగగసట
ఇసటట ననస:40/11/558
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల కరసడడగగసట
ఇసటట ననస:40/11/558
వయససస:66
లస: పప
3664 SQX0246298
పపరర: చనతబగజర రరవ

95-74/492

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కసదడగగసట
ఇసటట ననస:40/11/558
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప కరసడడగగసట
ఇసటట ననస:40/11/558
వయససస:35
లస: ససస స
3661 SQX0283499
పపరర: నరసససహరరవప కరసడడ గగసట

3647 SQX0304857
పపరర: ననగ బబల సరయ శకనవరస
వడర మమడడ
తసడడ:డ వజయ కలమమర వడర మమడడ
ఇసటట ననస:40/11/556
వయససస:28
లస: పప

3653 SQX2276434
పపరర: రరమ కకషణ మసడడ

95-74/610

తసడడ:డ కకషణమమరరస మసడడ
ఇసటట ననస:40/11/555
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప మసడడ
ఇసటట ననస:40-11-557
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహహశ మసడడ
ఇసటట ననస:40-11-557
వయససస:27
లస: ససస స
3658 SQX1329383
పపరర: పదనకవత కరసడడ గగసట

95-74/489

భరస : చలపతరరవప మసడడ
ఇసటట ననస:40/11/557
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప మసడడ
ఇసటట ననస:40-11-557
వయససస:36
లస: పప
3655 SQX2277770
పపరర: అనస రరధ పరరధనపప

3644 SQX0131227
పపరర: రవతదజ మసడడ

3642 SQX2465326
పపరర: అరరణ కలమమరర దఢడ ణనదసల

భరస : శకనవరసరరవప దఢడ ణనదసల
ఇసటట ననస:40-11-554/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప మసడడ
ఇసటట ననస:40/11/555
వయససస:31
లస: పప

భరస : వజయకలమమర మసగరనపపడడ
ఇసటట ననస:40/11/556
వయససస:65
లస: ససస స
3649 SQX2401396
పపరర: అదద లకడక అసబటట

95-74/609

తసడడ:డ రరగవయఖ దఢడ ణనదసల
ఇసటట ననస:40-11-554/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమమరరవప మసడడ
ఇసటట ననస:40/11/555
వయససస:50
లస: ససస స
3646 SQX0632646
పపరర: శకలకడక మసగరనపపడడ

3641 SQX2443406
పపరర: శకనవరస రరవప దఢడ ణనదసల

3666 SQX1592097
పపరర: శవమక వనమగల

95-74/506

భరస : ఏడడకకసడలల వనమగల
ఇసటట ననస:40/11/560
వయససస:59
లస: ససస స
95-24/671

3669 SQX0940262
పపరర: జయససలమ ఎనసమగల

95-74/508

భరస : రజన ఎనసమగల
ఇసటట ననస:40/11/561
వయససస:32
లస: ససస స
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3670 SQX0940254
పపరర: శక కళ గగకనకకసడ
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95-74/509

భరస : వజయ బబబగ గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:40/11/561
వయససస:41
లస: ససస స
3673 AP151000180118
పపరర: బబలరరజ ఎనసమగల

95-74/512

95-74/515

95-74/518

95-74/521

95-74/524

95-74/527

95-73/1023

తసడడ:డ ఇసరసక బగలమర
ఇసటట ననస:40/11/566
వయససస:50
లస: పప

3683 SQX0751818
పపరర: రరజరష బబబగ రరవ

3686 AP151000180369
పపరర: యయసస బగలమర బలర

3689 AP151000180100
పపరర: వరణణ బగలర

3692 SQX2306488
పపరర: మహహమ బగలర

95-74/530

3695 SQX0809244
పపరర: ససజజతమక బగలర

95-74/522

3698 AP151000180126
పపరర: దసరరరశశరర బసడడ
భరస : నరసససహరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:40/11/567
వయససస:47
లస: ససస స

3678 SQX1004589
పపరర: ననగమణణ రరవ

95-74/517

3681 AP151000180101
పపరర: అరరణ బగలర

95-74/520

3684 MLJ3007564
పపరర: రమమష బగలర

95-74/523

తసడడ:డ యయససదననస బగలర
ఇసటట ననస:40/11/564
వయససస:39
లస: పప
95-74/525

3687 AP151000180625
పపరర: బబల సరశమ రరవ

95-74/526

తసడడ:డ రమణ రరవ
ఇసటట ననస:40/11/564
వయససస:68
లస: పప
95-74/528

3690 MLJ3007531
పపరర: సరసబయఖ బగలర

95-74/529

తసడడ:డ ఇసరసకల బగలర
ఇసటట ననస:40/11/565
వయససస:51
లస: పప
95-73/1024

3693 SQX2304392
పపరర: వననసరస బగలర

95-73/1025

భరస : పడశరసత బగలర
ఇసటట ననస:40-11-566
వయససస:22
లస: ససస స
95-74/531

భరస : మజరస బగలర
ఇసటట ననస:40/11/566
వయససస:39
లస: ససస స
95-74/533

95-74/514

తసడడ:డ యయసస బగలర
ఇసటట ననస:40/11/564
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ బగలర
ఇసటట ననస:40-11-566
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మజరస బగలమర
ఇసటట ననస:40/11/566
వయససస:26
లస: ససస స
3697 SQX1329227
పపరర: మజరస బగలమర

95-74/519

భరస : సరసబయఖ బగలర
ఇసటట ననస:40/11/565
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ బబలలల
ఇసటట ననస:40-11-566
వయససస:26
లస: పప
3694 SQX1331032
పపరర: ససకకరసన బగలమర

3680 SQX1004571
పపరర: ఇసదదర రరవ

3675 SQX1371376
పపరర: వనసకటమక పసటర

భరస : బబల సరశమ రరవ
ఇసటట ననస:40/11/563
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసకల బలర
ఇసటట ననస:40/11/564
వయససస:66
లస: పప

భరస : మహహష బగలర
ఇసటట ననస:40/11/565
వయససస:26
లస: ససస స
3691 SQX2304384
పపరర: పడశరసత బబలలల

95-74/516

తసడడ:డ బబలసరశమ రరవ
ఇసటట ననస:40/11/564
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబలసరశమ రరవ
ఇసటట ననస:40/11/564
వయససస:46
లస: పప
3688 SQX0940239
పపరర: మమరర బగలర

3677 AP151000180279
పపరర: ఏడడకకసడలల పసటర

95-74/511

భరస : ఏడడకకసడలల పసటర
ఇసటట ననస:40/11/562
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబలసరశమ రరవ
ఇసటట ననస:40/11/564
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : యయసస బగలర
ఇసటట ననస:40/11/564
వయససస:56
లస: ససస స
3685 AP151000180632
పపరర: కకటటశశరరరవప రరవ

95-74/513

తసడడ:డ కకటయఖ పసటర
ఇసటట ననస:40/11/562
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:40/11/564
వయససస:36
లస: ససస స
3682 AP151000180102
పపరర: యయససదననస బగలర

3674 SQX0940247
పపరర: దసరరరలకకక పసటర

3672 SQX0940270
పపరర: రజన ఎనసమగల

తసడడ:డ బబలరరజ ఎనసమగల
ఇసటట ననస:40/11/561
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పసటర
ఇసటట ననస:40/11/562
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ పసటర
ఇసటట ననస:40/11/562
వయససస:82
లస: ససస స
3679 SQX0751792
పపరర: పదకలత జజనతలగడడ

95-74/510

భరస : బబలరరజ ఎనసమగల
ఇసటట ననస:40/11/561
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరర ఎనసమగల
ఇసటట ననస:40/11/561
వయససస:71
లస: పప
3676 AP151000180188
పపరర: వనసకరయమక పసటర

3671 AP151000180399
పపరర: అరరణ ఎనసమగల

3696 SQX0306829
పపరర: పడశరసత బగలర

95-74/532

తసడడ:డ సరసబయఖ బగలర
ఇసటట ననస:40/11/566
వయససస:27
లస: పప
95-74/534

3699 AP151000180646
పపరర: నరసససహరరవప బసడడ

95-74/535

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:40/11/567
వయససస:53
లస: పప
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3700 SQX2282176
పపరర: ననగ పరవన బసడడ
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95-74/615

తసడడ:డ నరసససహరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:40-11-567
వయససస:28
లస: ససస స
3703 SQX1862705
పపరర: అరరణ శక దనసరర

95-73/815

95-73/1026

95-73/820

95-73/823

95-73/826

95-73/829

95-73/832

తసడడ:డ వనసకట రరవప చలర
ఇసటట ననస:40-11-574
వయససస:44
లస: పప

3713 SQX1326025
పపరర: రవకలమమర బసడడ

3716 SQX1326124
పపరర: వననద బబబగ బసడడ

3719 SQX1696616
పపరర: సరబరరజజమ చలమర

3722 SQX1088021
పపరర: రమమ దదవ ససడన

95-73/835

3725 SQX1087924
పపరర: సదన శవ రరవప ససడన

95-73/824

3728 SQX2546596
పపరర: లకడక చలర
భరస : గణణశ చలర
ఇసటట ననస:40-11-574
వయససస:42
లస: ససస స

3708 SQX0948919
పపరర: ననలపరటట మమత

95-73/819

3711 SQX1326090
పపరర: మహహష బబబగ బసడడ

95-73/822

3714 SQX0948901
పపరర: షపక ఇబడహహస

95-73/825

తసడడ:డ షపక అబగదలమర
ఇసటట ననస:40-11-571
వయససస:64
లస: పప
95-73/827

3717 SQX1326157
పపరర: పడమద బబబగ బసడడ

95-73/828

తసడడ:డ రవకలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:40-11-573
వయససస:30
లస: పప
95-73/830

3720 SQX1400324
పపరర: వనసకటటశశరర పడతసపరటట

95-73/831

భరస : అశశక పడతసపరటట
ఇసటట ననస:40-11-574
వయససస:26
లస: ససస స
95-73/833

3723 SQX0156968
పపరర: ససధన వనలలపల

95-73/834

భరస : దదవదనసస
ఇసటట ననస:40-11-574
వయససస:50
లస: ససస స
95-73/836

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-11-574
వయససస:39
లస: పప
95-73/1099

95-73/817

తసడడ:డ రవకలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:40-11-571
వయససస:31
లస: పప

భరస : సదన శవ రరవప
ఇసటట ననస:40-11-574
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దయమ శశఖర బబబగ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:40-11-574
వయససస:27
లస: పప
3727 SQX2546521
పపరర: గణణశ చలర

95-73/821

భరస : గణణశ చలమర
ఇసటట ననస:40-11-574
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దయ శశఖర బబబగ
ఇసటట ననస:40-11-574
వయససస:30
లస: ససస స
3724 SQX1400316
పపరర: అశశక పడతసపరటట

3710 SQX1326058
పపరర: ధన కకటటశశరమక బసడడ

3705 SQX1862713
పపరర: జజసఫ రరజ దనసరర

భరస : ననలపరటట బబలసరశమ
ఇసటట ననస:40-11-571
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:40-11-573
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:40-11-573
వయససస:40
లస: పప
3721 SQX0810606
పపరర: సపతహలత పడతసపరటట

95-73/818

తసడడ:డ వటల రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:40-11-571
వయససస:58
లస: పప

భరస : గగవసద వలలరల
ఇసటట ననస:40-11-573
వయససస:23
లస: ససస స
3718 SQX1696988
పపరర: గగవసదస వలలర పప

3707 SQX0948885
పపరర: షపక గగసఖ

95-71/567

తసడడ:డ ఏసస దనసరర
ఇసటట ననస:40-11-570
వయససస:31
లస: పప

భరస : రవకలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:40-11-571
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననలపరటట పసటర పసల
ఇసటట ననస:40-11-571
వయససస:37
లస: పప
3715 SQX1594234
పపరర: కకకషణవనణణ వలలర పప

95-73/816

తసడడ:డ షపక ఇబడహహస
ఇసటట ననస:40-11-571
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:40-11-571
వయససస:55
లస: ససస స
3712 SQX0948927
పపరర: ననలపరటట బబలసరశమ

3704 AP151000177298
పపరర: అనసదయమక బగరరక

3702 SQX2134344
పపరర: ఏససబబబగ ఇననపపడక

తసడడ:డ కకషణ రరవప ఇనసపపడడ
ఇసటట ననస:40-11-570
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరటలన
ఇసటట ననస:40-11-570
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఏససబబబగ ఇనసపపడడ
ఇసటట ననస:40-11-570
వయససస:58
లస: ససస స
3709 SQX0156927
పపరర: ననగమణణ పతస పరటట�

95-74/616

తసడడ:డ నరసససహరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:40-11-567
వయససస:26
లస: పప

భరస : జజసఫ రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:40-11-570
వయససస:29
లస: ససస స
3706 SQX2255909
పపరర: రరమససత ఇనసపపడడ

3701 SQX2280873
పపరర: సరయ మహన కలమమర బసడడ

3726 AP151000177353
పపరర: సరటలన బగరరక

95-73/837

తసడడ:డ సససగరయఖ
ఇసటట ననస:40-11-574
వయససస:58
లస: పప
95-73/1100

3729 AP151000177389
పపరర: కమలకలమమరర పతస పరటట

95-73/838

భరస : దయమశశఖర బబబగ
ఇసటట ననస:40-11-575
వయససస:46
లస: ససస స
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3730 AP151000177303
పపరర: పపడమకలమమరర పతస పరటట

95-73/839

భరస : అలరరజ
ఇసటట ననస:40-11-575
వయససస:60
లస: ససస స
3733 AP151000177304
పపరర: అలరరజ పతస పరటట�

95-73/842

3734 MLJ3001526
పపరర: రవ బబబగ పడతసపరటట

95-73/845

3737 SQX1400118
పపరర: మమధవ మగరరల

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:40-11-578
వయససస:29
లస: పప
95-73/851

95-73/1027

3746 SQX2221133
పపరర: సరయ కకషణ గగగరననన

95-73/855

3749 SQX1400183
పపరర: వనసకట లకకక కళళఖణస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల కళళఖణస
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:34
లస: ససస స

3751 MLJ1504588
పపరర: జయలకడక వవవమసల

3752 AP151000177256
పపరర: లకకమక చనవ

95-73/858

భరస : మమలకకసడరరయగడడ
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:32
లస: పప
3757 SQX1252832
పపరర: వనసకట హనసమసతరరవప
గరధసశశటట
తసడడ:డ వనసకట యయగయఖ గరధసశశటట
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:57
లస: పప

95-73/849

3755 SQX1862960
పపరర: వనసకట రరమయఖ ఉపపపగసడర

95-73/852

3758 SQX1863604
పపరర: పడతషఖష వనటటసతల
తసడడ:డ మమలకకసడయఖ వనటటసతల
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:21
లస: ససస స

3738 AP151000177379
పపరర: రరజశక పసనపరల

95-73/847

3741 SQX1400175
పపరర: అరవసద గగడ మగరరల

95-73/850

3744 MLJ1509322
పపరర: ససభబషషసదడబబ స అరరపసరరల

95-73/853

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:40-11-579
వయససస:46
లస: పప
95-71/568

3747 SQX1862945
పపరర: లకడక అనదష ఉపపగసడర

95-73/854

భరస : వనసకట రమణయఖ ఉపపగసడర
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:24
లస: ససస స
95-73/856

3750 AP151000177255
పపరర: రరజఖలకడక గగగరననన

95-73/857

భరస : సరసబశవరరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:40
లస: ససస స
95-73/859

3753 SQX1252865
పపరర: వనసకట సరకరత గరధసశశటట

95-73/860

తసడడ:డ వనసకట హనసమసతరరవప గరధసశశటట
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:28
లస: పప
95-73/862

తసడడ:డ తరరపరలల ఉపపపగసడర
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:36
లస: పప
95-73/864

95-73/844

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మగరరల
ఇసటట ననస:40-11-578
వయససస:39
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:67
లస: ససస స
95-73/861

3735 SQX1450022
పపరర: లల అననతపపరరన పసనపరల

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:40-11-578
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట హనసమసతరరవప గరధసశశటట
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:30
లస: ససస స

3754 SQX0606459
పపరర: మగరళ కకషణ కరరతటట

95-73/846

భరస : ససభబషషసదడబబ స
ఇసటట ననస:40-11-579
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబశ చసదడ బబ స అరరపసరరల
ఇసటట ననస:40-11-579
వయససస:18
లస: ససస స
3748 SQX1216655
పపరర: వనసకట సకజన గరధసశశటట

3743 MLJ1509306
పపరర: శకలత అరరపసరరల

95-73/841

భరస : ఆనసద కకరణ కలమమర పసనపరల
ఇసటట ననస:40-11-578
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:40-11-578
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-578
వయససస:57
లస: పప
3745 SQX2360741
పపరర: దదవఖ అరరపసరరల

95-73/843

భరస : అరవసద గగడ మగరరల
ఇసటట ననస:40-11-578
వయససస:37
లస: ససస స

95-73/848 3740 MLJ3001534
3739 SQX1301753
పపరర: ఆనసద కకరణ కలమమర పసనపరల
పపరర: ఆనసద పసనపరల

3732 AP151000177421
పపరర: దయమశశఖర బబబగ పతస పరటట

తసడడ:డ లమబబనస
ఇసటట ననస:40-11-575
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆలరరజ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:40-11-576
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆనసద శరఖమ కలమమర పసనపరల
ఇసటట ననస:40-11-578
వయససస:25
లస: ససస స

3742 MLJ3001252
పపరర: సతఖస పసనపరల

95-73/840

తసడడ:డ దయమశశఖరరబబగ
ఇసటట ననస:40-11-575
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లమబబనస�
ఇసటట ననస:40-11-575
వయససస:64
లస: పప
3736 SQX1088328
పపరర: ననగ రరణణ పసనపరల

3731 SQX0608752
పపరర: శకకరసత పతస పరటట

3756 SQX0608786
పపరర: మమలకకసడరరయగడడ వవవమసల

95-73/863

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:40-11-580
వయససస:53
లస: పప
95-74/536

3759 SQX0156521
పపరర: రరజజరరవప వనలననవ

95-73/865

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:40-11-581
వయససస:70
లస: పప
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95-71/484

భరస : వనసకట ననగరరజ మసదపరటట
ఇసటట ననస:40-11-581/1
వయససస:36
లస: ససస స
3763 SQX1863943
పపరర: కనక దసరర రరవపరర

95-71/485

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:40-11-581/1
వయససస:39
లస: పప
95-74/537

భరస : వనసకట దసరరరరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:40-11-582
వయససస:31
లస: ససస స
3766 SQX1767920
పపరర: ననగగలల షపక

3761 MLJ1449685
పపరర: వనసకట ననగరరజ మసదపరటట

3764 SQX1696525
పపరర: శరరష పడతపత

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:40/19
వయససస:41
లస: పప

3767 SQX0301184
పపరర: వజయలకడక ఆరరధసఖల

95-73/866

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:40-11-581/1
వయససస:23
లస: పప
95-73/867

భరస : శకకరనస పడతపత
ఇసటట ననస:40-11-5715
వయససస:41
లస: ససస స
95-164/43

3762 SQX1841980
పపరర: రవ తదజ మసడవ

3765 SQX0312363
పపరర: జరచనన బబ షపక�

95-73/868

భరస : ననయబ రసదల�
ఇసటట ననస:40-11-10607
వయససస:60
లస: ససస స
95-75/950

3768 SQX0301200
పపరర: వజయలకడక ఆరరధసఖల

95-75/951

భరస : శరఖమ సససదర శకనవరస ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:40-24
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:40-24
వయససస:66
లస: ససస స

95-75/953

3771 SQX0301143
పపరర: సరసబశవరరవప ఆరరధసఖల

తసడడ:డ శరఖససససదనర శకనవరస ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:40-24
వయససస:25
లస: పప

3770 JBV2629020
పపరర: శరఖమ సససదర శకనవరస
ఆరరధసఖల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:40-24
వయససస:49
లస: పప

3772 SQX0132506
పపరర: శవకలమమరర మగనగరల

3773 SQX1813922
పపరర: ఉదయ లకడక అలపరటట

95-75/956

3769 SQX0903997
పపరర: ఆదదతఖ యమదవ ఆరరధసఖల

95-75/952

95-75/955

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:40-26
వయససస:58
లస: ససస స
3775 SQX1831437
పపరర: భవరన మగనగల
భరస : పపరణ చసదడ రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:40-26
వయససస:31
లస: ససస స
3778 SQX1166710
పపరర: కసచస పదక లకడక

95-75/960

95-75/963

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:40-46
వయససస:23
లస: పప

3779 SQX1005438
పపరర: ఆయఖపప రరజ ననగళర

3782 SQX1441906
పపరర: తడమమరరసలల కసచస

95-72/837

3785 SQX1804061
పపరర: అనతమమరర వనమ

95-75/961

3788 SQX1862309
పపరర: శరసత బసడడ
తసడడ:డ ననరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:40-47
వయససస:37
లస: ససస స

95-75/959

3780 SQX0134155
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలమర

95-75/962

తసడడ:డ లకకణ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:40-30
వయససస:31
లస: పప
95-75/964

3783 SQX2270973
పపరర: నసదర షపక

95-72/836

తసడడ:డ ననసతశశబ షపక
ఇసటట ననస:40-34
వయససస:68
లస: పప
95-72/56

భరస : దదవర పడతనప వనమ
ఇసటట ననస:40-45
వయససస:34
లస: ససస స
95-72/58

3777 SQX1005453
పపరర: పసచషమక ననగళర
భరస : సరసబశవరరవప ననగళళ
ఇసటట ననస:40-30
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మగన సరశమ కసచస
ఇసటట ననస:40-30
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననసన షపక
ఇసటట ననస:40-34
వయససస:62
లస: ససస స
3787 SQX1861954
పపరర: వనసకట సరయ భబరర వ కసదసకలరర

95-75/958

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ననగళళ
ఇసటట ననస:40-30
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప కసచస
ఇసటట ననస:40-30
వయససస:34
లస: పప
3784 SQX2271138
పపరర: బబ షపక

3776 SQX0134817
పపరర: ననగరసదడస చలమర

95-75/957
3774 SQX0131201
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప మగనగరల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మగనగరల
ఇసటట ననస:40-26
వయససస:68
లస: పప

భరస : లకకణరరవప చలమర
ఇసటట ననస:40-30
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : తడమమరరసలల కసచస
ఇసటట ననస:40-30
వయససస:54
లస: ససస స
3781 SQX0847558
పపరర: పపరణచసదడరరవప మగనగరల

తసడడ:డ పపనతయఖ ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:40-24
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:40-26
వయససస:70
లస: ససస స
95-77/31

95-75/954

3786 SQX1812734
పపరర: షరరరఖ షపక

95-72/57

తసడడ:డ రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:40-45
వయససస:23
లస: పప
95-72/59

3789 SQX0101485
పపరర: ససమలత కకసడవటట

95-72/60

భరస : ససబబబరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:40-50
వయససస:39
లస: ససస స
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3790 SQX0059543
పపరర: ససబబబరరవప� కకసడవటట�

95-72/61

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప� కకసడవటట
ఇసటట ననస:40-50
వయససస:46
లస: పప
3793 AP151000174079
పపరర: అనతపపరణ తనతరర

95-72/62

95-72/65

95-72/66

95-72/69

95-72/839

95-72/74

95-75/967

తసడడ:డ మహసచసదడరరవప �
ఇసటట ననస:40-58
వయససస:38
లస: పప

3803 SQX0305565
పపరర: ససజజత గగపప

3806 SQX0869263
పపరర: అశశన చసతల

3809 MLJ3007796
పపరర: హనసమమయమక దససరర

3812 SQX0564401
పపరర: వరరసజననయగలల దదసరర�

95-72/76

3815 AP151000174528
పపరర: సరయలల శరయన

95-72/70

3818 AP151000174529
పపరర: మహనరరవప శయన
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-58
వయససస:62
లస: పప

3798 SQX2450542
పపరర: రమణ రగతష

95-73/1028

3801 SQX1474444
పపరర: మహమకద రరబబన

95-72/68

3804 SQX0305599
పపరర: రరమమరరవప గగపప

95-72/71

తసడడ:డ భభచరరగయఖ గగపప
ఇసటట ననస:40-55
వయససస:60
లస: పప
95-72/72

3807 SQX0869271
పపరర: ననగలకకక చసతల

95-72/73

భరస : శవకకషణ పడసరద చసతల
ఇసటట ననస:40-56
వయససస:49
లస: ససస స
95-75/965

3810 MLJ3007838
పపరర: సరమమమజఖస దససరర

95-75/966

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప దససరర
ఇసటట ననస:40-57
వయససస:39
లస: ససస స
95-75/968

3813 SQX0305383
పపరర: లకడక పప లశశటట

95-72/75

భరస : కకరణ బబబగ పప లశశటట
ఇసటట ననస:40-58
వయససస:34
లస: ససస స
95-72/77

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:40-58
వయససస:58
లస: ససస స
95-72/79

95-72/64

తసడడ:డ సలస మహమకద
ఇసటట ననస:40-53
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప� దససరరర
ఇసటట ననస:40-57
వయససస:43
లస: పప

భరస : రమణయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:40-58
వయససస:52
లస: ససస స
3817 MLJ2994283
పపరర: వనసకటశవననగరరజ శరయన

95-72/67

భరస : వరరసజననయగలల దససరర
ఇసటట ననస:40-57
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల దదసరర
ఇసటట ననస:40-57
వయససస:21
లస: పప
3814 AP151000174076
పపరర: కకపరవత పప లశశటట

3800 SQX1860493
పపరర: చషసస బబషర మహమకద

3795 SQX0283242
పపరర: వనసకట రమణ రరశతష

భరస : రమణ రగతష
ఇసటట ననస:40-51
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకకషణ పడసరద చసతల
ఇసటట ననస:40-56
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకకషణ పడసరద చసతల
ఇసటట ననస:40-56
వయససస:32
లస: పప
3811 SQX1864750
పపరర: నరరసదడ బబబగ దదసరర

95-72/833

భరస : రరమమరరవప గగపప
ఇసటట ననస:40-55
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రమమరరవప గగపప
ఇసటట ననస:40-55
వయససస:59
లస: ససస స
3808 SQX0868794
పపరర: శక వరరన ననయగడడ చసతల

3797 SQX2444917
పపరర: రమణ పప గరరర

95-71/535

తసడడ:డ వనసకయఖ రరశతష
ఇసటట ననస:40-51
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సలస మహమకద
ఇసటట ననస:40-53
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రజజక మహమకద
ఇసటట ననస:40-53
వయససస:70
లస: పప
3805 SQX2193597
పపరర: కకటటశశరమక గగపప

95-72/63

భరస : అయఖపప పప గరరర
ఇసటట ననస:40/51
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమ షపక
ఇసటట ననస:40-53
వయససస:35
లస: ససస స
3802 SQX1474402
పపరర: సలస మహమకద

3794 AP151000174138
పపరర: కకటటశశరమక పప గరరర

3792 SQX2442432
పపరర: గగతమ తనతరర

తలర : అనతపపరణ తనతరర
ఇసటట ననస:40/51
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమగ పప గరరర
ఇసటట ననస:40-51
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కననతననయగడడ పప గరరర
ఇసటట ననస:40-51
వయససస:57
లస: పప
3799 SQX0969980
పపరర: సలక షపక

95-71/534

తసడడ:డ రరమగ పప గరరర
ఇసటట ననస:40/51
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగరరజ తనతరర
ఇసటట ననస:40-51
వయససస:44
లస: ససస స
3796 AP151000174034
పపరర: రరమగ పప గరరర

3791 SQX2446334
పపరర: అయఖపప పప గరరర

3816 MLJ2994127
పపరర: కకరణనబబగ పప లశశటట

95-72/78

తసడడ:డ వనసకటరమణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:40-58
వయససస:36
లస: పప
95-72/80

3819 SQX1978865
పపరర: శకనవరస రరవప శలస

95-72/81

తసడడ:డ ససబబరరవప శలస
ఇసటట ననస:40-58
వయససస:47
లస: పప
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95-72/82

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శలస
ఇసటట ననస:40-58
వయససస:23
లస: ససస స
3823 SQX0111724
పపరర: బబజ షపక

95-72/85

95-72/88

95-72/91

95-72/94

95-72/97

95-72/842

95-72/100

భరస : మసరసననడవప రరససస
ఇసటట ననస:40-69
వయససస:80
లస: ససస స

3833 SQX1862176
పపరర: జజఖత మసదసగగల

3836 SQX2454734
పపరర: జయమక మసదసగగల

3839 SQX1862267
పపరర: హరరత యయమననడడ

3842 SQX0870733
పపరర: ననగలకకక తరరవలలరర

95-72/103

3845 SQX1860519
పపరర: శకనవరస రరవప తరరవలల
ర రర

95-72/95

3848 MLJ2994853
పపరర: రమమష పపల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:40-69
వయససస:38
లస: పప

3828 SQX0612168
పపరర: బబజజన సయఖద

95-72/90

3831 MLJ2994820
పపరర: కరరమగలమర సయఖద

95-72/93

3834 AP151000174140
పపరర: సరమమమజఖస మనమమల

95-72/96

భరస : ననగభమషణస మనమమళ
ఇసటట ననస:40-67
వయససస:57
లస: ససస స
95-72/840

3837 SQX2334902
పపరర: హరర బడహక చరర మసదసగగల

95-72/841

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మసదసగగల
ఇసటట ననస:40-67
వయససస:33
లస: పప
95-72/98

3840 SQX0869339
పపరర: చచనతమక తరరవలలరర

95-72/99

భరస : ససబడమణఖస తరరవలలరర
ఇసటట ననస:40-68/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-72/101

3843 SQX1862234
పపరర: ధనలకడక యయమననడడ

95-72/102

భరస : వనసకట శవరరవప యయమననడడ
ఇసటట ననస:40-68/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-72/104

తసడడ:డ మణణ తరరవలల
ర రర
ఇసటట ననస:40-68/2
వయససస:34
లస: పప
95-72/106

95-72/87

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:40-64
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగరరజ తరరవలలరర
ఇసటట ననస:40-68/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ చమమట
ఇసటట ననస:40-68/1
వయససస:32
లస: పప
3847 MLJ2994085
పపరర: అనసదయమక రరససస

95-72/92

తసడడ:డ వనసకట శవరరవప యయమననడడ
ఇసటట ననస:40-68/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర ననగరశశటట
ఇసటట ననస:40/68/1
వయససస:31
లస: ససస స
3844 SQX0868836
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చమమట

3830 SQX1694512
పపరర: గగస భబషర సయఖద

3825 SQX1862333
పపరర: నరకద యలవరరస

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:40-63
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల మసదసగగల
ఇసటట ననస:40-67
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ మణణమమల
ఇసటట ననస:40-67
వయససస:18
లస: పప
3841 SQX0869289
పపరర: శరసతన కలమమరర ననగరశశటట

95-72/89

భరస : హరర బడహకచనరర మసదసగగల
ఇసటట ననస:40-67
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ మణణమమల
ఇసటట ననస:40-67
వయససస:75
లస: పప
3838 SQX2256170
పపరర: మణణదదప మణణమమల

3827 MLJ2994556
పపరర: శవరరఘగరరమయఖ యలవరరస

95-72/84

తసడడ:డ శవ రఘగరరమయఖ యలవరరర
ఇసటట ననస:40-62
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:40-63
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:40-64
వయససస:39
లస: పప
3835 SQX1694603
పపరర: ననగభమషణస మణణమమల

95-72/86

తసడడ:డ అదచదయ యలలశరరస
ఇసటట ననస:40-62
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:40-63
వయససస:40
లస: పప
3832 SQX0717116
పపరర: అకబర సయఖద

3824 AP151000243296
పపరర: గననన హహద షపక

3822 SQX0112078
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ ఘన సపచదన షపక
ఇసటట ననస:40-61
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆదససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-61
వయససస:62
లస: పప

భరస : రఘగరరమయఖ యలవరరర
ఇసటట ననస:40-62
వయససస:37
లస: ససస స
3829 MLJ2995082
పపరర: జబబబరసయఖద సయఖద

95-72/83

భరస : గననసహహదన షపక
ఇసటట ననస:40-61
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘన సపచదన షపక
ఇసటట ననస:40-61
వయససస:43
లస: పప
3826 SQX1862325
పపరర: ససజజత యలవరరర

3821 AP151000246216
పపరర: బబజ బ ఎస కర

3846 MLJ2994960
పపరర: వజయకలమమరర పపల

95-72/105

భరస : సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:40-69
వయససస:55
లస: ససస స
95-72/107

3849 MLJ2994861
పపరర: సరసబశవరరవప పపల

95-72/108

తసడడ:డ పరపయమఖ పపల
ఇసటట ననస:40-69
వయససస:60
లస: పప
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3850 SQX2270858
పపరర: వర లకడక యయమననన
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95-72/843

భరస : రరజ యయమననన
ఇసటట ననస:40-69
వయససస:39
లస: ససస స

95-69/27

భరస : పడసరద కలసడకరర
ఇసటట ననస:40-70
వయససస:26
లస: ససస స

3853 SQX0870832
పపరర: లకడక కలసడకరర

95-72/109

భరస : శవ ససబడమణఖస కలసడకరర
ఇసటట ననస:40-70
వయససస:45
లస: ససస స

3854 SQX0868729
పపరర: శవససబడమణఖస కలసడకరర

95-72/111

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చమమట
ఇసటట ననస:40-71
వయససస:41
లస: పప

3857 AP151000174449
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చమమట

95-73/869

95-71/603

తసడడ:డ అకబర షపచక
ఇసటట ననస:40-78/1
వయససస:65
లస: పప

3860 SQX2172401
పపరర: హసరత బబనస షపక

95-72/112

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:56
లస: పప
3865 SQX2172534
పపరర: రమమశ బబబగ యయరకబబ తష
స లమ

95-72/848

95-71/604

95-72/851

3869 SQX2166353
పపరర: గగపస యడర పరటట

95-72/854

3872 SQX2227098
పపరర: తడవనణణ యడర పరటట

95-71/605

3875 SQX1820893
పపరర: శకనవరసస కరకరపరరస

95-69/29

3861 SQX2167328
పపరర: సశపత సరయ ఇకలరరరస

95-72/849

95-65/1296
3864 SQX2504033
పపరర: వనసకట శవ ననగ జజఖత కరకరపరరస

3867 SQX2227114
పపరర: ననగరశశర రరవప యడర పరటట

95-72/850

తసడడ:డ తషలసయఖ యడర పరటట
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:73
లస: పప
95-72/852

3870 SQX2166346
పపరర: శకనవరస రరవప యడర పరటట

95-72/853

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:37
లస: పప
95-72/855

భరస : శకనవరస రరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:25
లస: ససస స
95-75/969

3858 SQX1946557
పపరర: mahalakshmi మమయకకటట

భరస : పడసనతసజననయగలల
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:38
లస: పప

భరస : గగపస యడర పరటట
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:29
లస: ససస స
3874 SQX1820901
పపరర: గసగ మహలకడక కరకరపరరస

95-64/1477

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:63
లస: ససస స
3871 SQX2256352
పపరర: కకషణ కలమమరర అవరరణడక

3866 SQX2179257
పపరర: అసజన కలమమరర యయరకబబ తషల

95-72/110

తసడడ:డ అదద శసకర రరవప ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:40-79
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ యయరకబబ తష
స లమ
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:40
లస: పప
3868 SQX2227130
పపరర: రజన యడర పరటట

3863 SQX2504124
పపరర: పడసనతసజననయగలల కరకరపరరస

3855 AP151000174139
పపరర: వనసకరయమక చమమట

భరస : ససరరష మమయకకటట
ఇసటట ననస:40-78
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : షపచక షపక
ఇసటట ననస:40-78/1
వయససస:55
లస: ససస స
95-64/1475

95-69/28

భరస : వనసకటటశశరరర చమమట
ఇసటట ననస:40-71
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చమమట
ఇసటట ననస:40-71
వయససస:55
లస: పప

3859 SQX2478626
పపరర: మహమకద సదదఖ షపక

3852 SQX0918136
పపరర: పడసరదద కలసడకరర కలసడకరర

తసడడ:డ శవససబడమణణయమ కలసడకరర
ఇసటట ననస:40-70
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసడకరర
ఇసటట ననస:40-70
వయససస:52
లస: పప

3856 SQX0111542
పపరర: శకమననతరరయణ చమమట

3862 SQX2503324
పపరర: శశష మహహశశర రరవప కరకరపరరస

3851 SQX0918151
పపరర: వజయలకకక కలసడకరర

3873 SQX1862762
పపరర: పడవణ కలమమర కరకరపరరస

95-73/870

తసడడ:డ శకనవరసస కరకరపరరస
ఇసటట ననస:40-81
వయససస:27
లస: పప
95-75/970

3876 NDX0976613
పపరర: అనదష దదవ బబ గర వరపప

94-37/546

భరస : శకనవరసస కరకరపరరస
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కరకరపరరస
భరస : సరయరరస బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:40-81, SRI SAISADAN APARTM ఇసటట ననస:40-81, SRI SAISADAN APARTM ఇసటట ననస:40-82
వయససస:45
లస: ససస స
వయససస:54
లస: పప
వయససస:31
లస: ససస స
3877 NDX0667006
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప బబ గర వరపప
తసడడ:డ రరమకకకషణయఖ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:40-82
వయససస:70
లస: పప

94-37/547

3878 SQX1862754
పపరర: చసదడశశఖర రరవప కరసరన
తసడడ:డ రరమయఖ కరసరన
ఇసటట ననస:40-82
వయససస:64
లస: పప

95-73/871

3879 SQX2178754
పపరర: రవసదడ బబబగ పపనసబబ లల

95-73/997

తసడడ:డ జయరరమయఖ పపనసబబ లల
ఇసటట ననస:40/82
వయససస:43
లస: పప
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3880 SQX2304541
పపరర: గరత రరణణ కకటబరర
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95-72/856

3881 SQX2293132
పపరర: రరజఖ లకడక కకటబరర

95-72/857

3882 SQX1992528
పపరర: సరయ చసదస చగగరరపరటట

భరస : పడవణ కలమమర కకటబరర
ఇసటట ననస:40-82, g2 lv rama naidu towers
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:40-82, g2 lv ramanaidu towers
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సతష చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:40-82,PLAT NO 102,
వయససస:24
లస: పప

3883 SQX2193894
పపరర: రరకకకణణ అనసమగలగగసడస

3884 SQX2193472
పపరర: వనచదదహహ అనసమగలగగసడస

3885 SQX2192730
పపరర: పదనకవత �ేదవస�M ��

95-62/1035

భరస : రరమయఖ అనసమగలగగసడస
ఇసటట ననస:40-87
వయససస:52
లస: ససస స
3886 SQX2135028
పపరర: రరమయఖ అనసమగలగగసడస

తసడడ:డ రరమయఖ అనసమగలగగసడస
ఇసటట ననస:40-87
వయససస:26
లస: ససస స
95-73/1037

తసడడ:డ చలమయఖ అనసమగలగగసడస
ఇసటట ననస:40-87
వయససస:66
లస: పప
3889 SQX2286557
పపరర: రరధన యరకగగడడ

95-72/862

95-72/113

95-73/875

95-164/44

3893 SQX1696749
పపరర: వనసకట పరరమళ దదవళర

3896 SQX0093757
పపరర: మధస బబబగ� తనతరర�

3899 SQX1862739
పపరర: భవరన అల శశటట

95-73/1045

95-71/486

3902 SQX2179018
పపరర: ననగరననన చసదదక
డ ఆలసపటట

3894 SQX0733915
పపరర: ఆశర టట

95-73/876

తసడడ:డ ససబడహకణఖస యయనకరపలర
ఇసటట ననస:40-104
వయససస:30
లస: పప

95-73/874

3897 SQX2230225
పపరర: ననగగల షపక

95-73/999

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:40/91
వయససస:41
లస: పప
95-73/877

3900 SQX1863927
పపరర: ననగరరజ అల శశటట

95-74/538

తసడడ:డ శకమననతరరయణ అల శశటట
ఇసటట ననస:40-94
వయససస:31
లస: పప
95-73/1046

3903 SQX2170835
పపరర: మహహశశర రరవప వనమమరర

3906 SQX1695170
పపరర: సతఖవత అబమబరర

3908 SQX1862044
పపరర: శకనవరస యయనకరపలర

95-73/1038

భరస : మధసబబబగ
ఇసటట ననస:40/91
వయససస:40
లస: ససస స

3905 SQX1862085
పపరర: శరకవణణ యయనకరపలర

3907 SQX1695147
పపరర: కకటటశశరమక అబమబరర
భరస : రరమమరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:40-104
వయససస:66
లస: ససస స

95-73/873

తసడడ:డ ఆదదశశషష వనమమరర
ఇసటట ననస:40-103
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప యయనకరపలర
ఇసటట ననస:40-104
వయససస:29
లస: ససస స

95-72/116

3891 SQX2439578
పపరర: ససవరరమమపడసరదరరవ డరర

భరస : అలసపటట ఉమ మహహశశర రరవప ఆలసపటట
ఇసటట ననస:40-96
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపపసదడ రరవప పప నదతరర
ఇసటట ననస:40-103,NEAR GANGANAMMA
వయససస:47
లస: పప

95-72/861

తసడడ:డ చసతయఖ డరర
ఇసటట ననస:40-89
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగరరజ అల శశటట
ఇసటట ననస:40-94
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ ససబబరరవప అలసపత
ఇసటట ననస:40-96
వయససస:47
లస: ససస స
3904 SQX1820547
పపరర: ససరరష పప నదతరర

95-73/998

తసడడ:డ లకకయఖ� తనతరర.
ఇసటట ననస:40-91
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగగలల షపక
ఇసటట ననస:40-91
వయససస:21
లస: ససస స
3901 SQX2476380
పపరర: అసజమక అలసపత

3890 SQX2439248
పపరర: అనసరరధ దనరర

3888 SQX2286524
పపరర: రరమ కకషణ యరకగగడడ
తసడడ:డ వనసకస రరజ యరకగగడడ
ఇసటట ననస:40-89
వయససస:39
లస: పప

భరస : గసగ పడసననత కలమమర దదవళర
ఇసటట ననస:40-91
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస బబబగ తనతరర
ఇసటట ననస:40/91
వయససస:21
లస: పప
3898 SQX1767946
పపరర: బబజ షపక

95-73/872

భరస : ససవరరమమపడసరదరరవ దనరర
ఇసటట ననస:40/89
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగగలల షపక
ఇసటట ననస:40-91
వయససస:37
లస: ససస స
3895 SQX1696723
పపరర: అనసదదప తనతరర

3887 SQX1862861
పపరర: గరతనసజల దదసడపరటట

95-72/860

భరస : మమధవ మమరరస �ేదవస�M ��
ఇసటట ననస:40-87
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప దదసడపరటట
ఇసటట ననస:40-88
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషణ యరకగగడడ
ఇసటట ననస:40-89
వయససస:37
లస: ససస స
3892 SQX0112037
పపరర: గగససయమ షపక

95-62/1036

95-73/966

95-72/114

95-63/754

95-72/115

భరస : శకనవరసరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:40-104
వయససస:32
లస: ససస స
95-72/117

3909 SQX1694496
పపరర: శకనవరస రరవప అబమబరర

95-72/118

తసడడ:డ రరమమరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:40-104
వయససస:38
లస: పప
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3910 SQX2141703
పపరర: రరజరశశరర బబ లర స కకసడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-73/1000

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబ లర స కకసడ
ఇసటట ననస:40-104
వయససస:47
లస: ససస స
3913 SQX2064657
పపరర: షబబర షపక

95-65/1170

95-75/1119

95-69/30

95-75/1120

3920 SQX1982982
పపరర: దదవఖ బసడర మగడడ

95-3/965

తసడడ:డ రమమష బసడర మగడడ
ఇసటట ననస:41
వయససస:30
లస: ససస స
95-73/1047

తసడడ:డ దదవ రరడడడ కకసరర
ఇసటట ననస:41-1
వయససస:81
లస: పప
3925 SQX0816223
పపరర: ససనల అమరర పపడడ

3928 MLJ3586922
పపరర: సరలకన రరజ కకతస పలర

95-67/25

95-72/119

3926 MLJ3597432
పపరర: కకటమక గగడడపపడడ

95-67/28

3929 MLJ3046703
పపరర: సరగర గగడడపపడడ

95-67/26

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-7
వయససస:35
లస: ససస స

3932 MLJ2994762
పపరర: పరసడడరసగరరవప తరరమలశశటట

95-67/29

తసడడ:డ వనసకయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-7
వయససస:34
లస: పప

3935 AP151000174403
పపరర: కకటటశశరరరవప కరరపరపప

95-72/122

3938 SQX2456838
పపరర: రరధదక తరరమలశశటట
భరస : కమల కకశశర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-7/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరదనసస బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:40-122/2
వయససస:22
లస: పప
3921 SQX1887306
పపరర: నగరజ మసడ

95-65/28

3924 SQX0245738
పపరర: సప మరరజ గగణబటర

95-72/120

3927 MLJ3597440
పపరర: పపనతమక గగడడపపడడ

95-67/27

3930 MLJ3046398
పపరర: ఆదదశశఖర గగడడపపడడ

95-67/30

3933 AP151000174386
పపరర: శకలకడక తరరమలశశటట

95-72/123

భరస : వనసకయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-7
వయససస:57
లస: ససస స
95-72/125

తసడడ:డ సససదరరరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:41-1-7
వయససస:52
లస: పప
95-72/866

95-60/40

తసడడ:డ కరసతనరరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:41-01-02
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-7
వయససస:41
లస: ససస స
95-72/124

3918 SQX1674480
పపరర: పడసనత కలమమర బసడర మమడడ

భరస : అదదశశఖర గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:41-01-02
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతనరరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:41-01-02
వయససస:38
లస: పప
95-72/121

95-73/1007

తసడడ:డ శక రరమగలల గగణబటర
ఇసటట ననస:41-1-1
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరగరరబబగ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:41-01-02
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:41-01-02
వయససస:30
లస: పప
3931 MLJ1511260
పపరర: కకటటశశరర తరరమలశశటట

3923 SQX0245746
పపరర: గసగర భవరన గగణబటర

3915 SQX2255529
పపరర: వనసకట లకడక పలర పప

తసడడ:డ వనసకటరతతస మసడ
ఇసటట ననస:41-1
వయససస:43
లస: పప

భరస : సప మరరజ గగణబటర
ఇసటట ననస:41-1-1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ ఆమరర పపడడ
ఇసటట ననస:41-01-02
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-7
వయససస:36
లస: పప

3917 SQX2068997
పపరర: బబబర షపక

95-64/1161

భరస : ననగరరజ పలర పప
ఇసటట ననస:40-106
వయససస:31
లస: ససస స

Deleted

భరస : ససబభచయమఖ
ఇసటట ననస:40-267
వయససస:47
లస: ససస స

3937 SQX2117513
పపరర: రసజత కలమమర తరరమలశశటట

95-65/1171

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:40-106
వయససస:20
లస: పప

3919 SQX0918169
పపరర: రమన చటటట

3934 MLJ2994259
పపరర: కమలకకషప ర తరరమలశశటట

3914 SQX2064590
పపరర: గగశయమ షపక

3912 SQX2068831
పపరర: హహసపన షపక

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:40-106
వయససస:32
లస: పప

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:40-106
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:40-106
వయససస:38
లస: ససస స

3922 SQX2375186
పపరర: శత రమ రరడడడ కకసరర

95-81/717

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప యడర
ఇసటట ననస:40-104
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:40-106
వయససస:28
లస: పప
3916 SQX2069193
పపరర: హహసపన బబబ షపక

3911 SQX2272268
పపరర: కకశశర కలమమర యడర

3936 AP151000174004
పపరర: వనసకయమఖ తరరమలశశటట

95-72/126

తసడడ:డ ససబబయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-7
వయససస:67
లస: పప
95-72/867

3939 SQX2063360
పపరర: పడశరసత కరరరమసచ

95-65/1174

తసడడ:డ కలమమర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:41-1-8
వయససస:24
లస: పప
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3940 SQX2063352
పపరర: పపడమకరసత కరరరమసచ

95-65/1175

తసడడ:డ కలమమర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:41-1-8
వయససస:22
లస: పప
3943 SQX1964972
పపరర: కకరణకరసత కరరరమసచ

95-70/577

95-70/580

95-67/32

3947 SQX1964949
పపరర: రగజ రతత కలమమరర కరరరమసచ

3950 AP151000141399
పపరర: సతఖననరరయణ యయచదరర

95-72/128

3953 SQX1860410
పపరర: రరఘవయఖ పపపపల

3956 SQX1636257
పపరర: శవపరరశత పసలర

భరస : ససతనరరమమసజననయగలల సరమరగతష
ఇసటట ననస:41-1-12
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వనణగ యయచదరర
ఇసటట ననస:41-1-12
వయససస:23
లస: ససస స

3958 SQX1438457
పపరర: మనషర యయచదరర

3959 MLJ1572015
పపరర: మలలర శశరర యయమననన

95-68/23

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయచదరర
ఇసటట ననస:41-1-12/1
వయససస:24
లస: ససస స
3961 AP151000156054
పపరర: సరమమమజఖస అదదసకక

95-70/24

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:41-1-18
వయససస:23
లస: ససస స

95-67/33

95-70/27

3965 SQX1565367
పపరర: దనననశశర రరవప వససకకటట

95-72/129

3968 SQX0094300
పపరర: సలమక� షపక�
భరస : చన వల� షపక
ఇసటట ననస:41-1-18
వయససస:48
లస: ససస స

3948 MLJ3059805
పపరర: వజడమక యయచదరర

95-67/31

3951 SQX0815472
పపరర: ససభబషసన కరరపరపప

95-72/127

3954 SQX2335891
పపరర: మమనక పపపరపల

95-72/865

భరస : అసకమరరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:41-1-11
వయససస:22
లస: ససస స
95-67/34

3957 AP151000141393
పపరర: కకసడలల యయచదరర

95-67/35

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయచదరర
ఇసటట ననస:41-01-12
వయససస:50
లస: పప
95-70/22

3960 SQX1565441
పపరర: సరవతడ వససకకటట

95-70/23

భరస : దనననశశర రరవప వససకకటట
ఇసటట ననస:41-1-17
వయససస:35
లస: ససస స
95-70/25

3963 SQX0093914
పపరర: వనసకట లకడక ననరరయణ�
అదదసకక�
తసడడ:డ వనసకట రరవప� అదదసకక
ఇసటట ననస:41-1-17
వయససస:38
లస: పప

95-70/28

3966 SQX2122216
పపరర: అనసరరధ పససపపలలటట

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప వససకకటట
ఇసటట ననస:41-1-17
వయససస:62
లస: పప
95-70/29

95-70/579

భరస : ససధనకర కరరపరపప
ఇసటట ననస:41-1-11
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర పడసరద మమడడదద
ఇసటట ననస:41-1-17
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గసగరచనరర మమడడద
ఇసటట ననస:41-1-17
వయససస:61
లస: పప
3967 SQX1606302
పపరర: ససలమసనబ షపక

3962 SQX1565417
పపరర: శకనవరస మమడడదద

3945 SQX1964964
పపరర: పపడమకరసత కరరరమసచ

భరస : sathannarayana యయచదరర
ఇసటట ననస:41-01-10
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవశసకర యయమననన
ఇసటట ననస:41-1-16
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప అదదసకక
ఇసటట ననస:41-1-17
వయససస:52
లస: ససస స
3964 MLJ3021292
పపరర: దసరరరపడసరద మమడడద

95-70/581

తసడడ:డ రరధనకకషణ మమరరస పపపపల
ఇసటట ననస:41-1-11
వయససస:51
లస: పప
95-65/29

95-98/730

తసడడ:డ కలమమర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:41-1-8, 4/2 LINE
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయచదరర
ఇసటట ననస:41-01-10
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:41-1-11
వయససస:43
లస: పప
3955 SQX1823228
పపరర: ననగరసదడమక సరమరగతష

95-70/578

భరస : కలమమర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:41-1-8, 4/2 LINE
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యయచదరర
ఇసటట ననస:41-01-10
వయససస:29
లస: పప
3952 SQX0815480
పపరర: రరసబబబగ కరరపరపప

3944 SQX1964956
పపరర: పడశరసత కరరరమసచ

3942 SQX2096543
పపరర:

తసడడ:డ కరవనటట వనసకట ససబబయఖ కరవనటట వనసకట
ఇసటట ననస:41-1-8
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:41-1-8, 4/2 LINE
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపనతయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:41-1-8, 4/2 LINE
వయససస:55
లస: పప
3949 SQX0634964
పపరర: యయచదరర పడమమద

95-65/1176

తసడడ:డ కలమమర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:41-1-8
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:41-1-8, 4/2 LINE
వయససస:22
లస: పప
3946 SQX1964931
పపరర: కలమమర కరరరమసచ

3941 SQX2063345
పపరర: కకరణ కరసత కరరరమసచ

95-70/26

95-70/1233

భరస : ససబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:41-1-17
వయససస:26
లస: ససస స
95-70/30

3969 SQX1587593
పపరర: అననశష తతటకలర

95-70/31

తసడడ:డ బగలర కకటటశశరరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:41-1-18
వయససస:22
లస: పప
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95-70/32

తసడడ:డ చన వల షపక
ఇసటట ననస:41-1-18
వయససస:31
లస: పప
3973 SQX0265322
పపరర: అశశకకలమమర� చచరరడ�డడ

95-68/624

95-68/627

95-69/32

95-70/34

95-70/37

95-70/40

95-70/43

తసడడ:డ ససధనకరరరవప� బభజజవరడ
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:33
లస: పప

3986 SQX1692789
పపరర: పడమల రరణణ సససగరరపప

3989 SQX0577056
పపరర: కకషణ కలమమరర� బభజవరడ�

3992 SQX1830959
పపరర: ఖమససస షపక

95-70/46

3995 SQX1141944
పపరర: చసతగరసజల సరసబయఖ

3998 SQX1787993
పపరర: రసదల సరహహబ షపక
తసడడ:డ బబల సపచదసలల షపక
ఇసటట ననస:41-1-20
వయససస:37
లస: ససస స

95-69/31

95-69/34

95-70/35

3984 SQX1291335
పపరర: కరకసత అసకరస

95-70/36

భరస : మగతనఖల రరవప అసకరస
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:35
లస: ససస స
95-70/38

3987 SQX0346601
పపరర: అసజనన దదవ దదవరపలర �

95-70/39

భరస : శవ శసకరరరవప� దదవనరపలర
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:43
లస: ససస స
95-70/41

3990 SQX1329482
పపరర: శకనవరస కలమమరర వనలలషరర

95-70/42

భరస : ననగరశశర రరవప వనలలషరర
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:62
లస: ససస స
95-70/44

3993 SQX1830967
పపరర: ననగగర మరరవరల షపక

95-70/45

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:26
లస: పప
95-70/47

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతగరసజల
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:32
లస: పప
95-70/49

3978 SQX1461722
పపరర: దసరర భవరన మహమటస

3981 SQX0360685
పపరర: వనసకట లకడక ననరరయణ
పప లబబ యన
తసడడ:డ వనసకటబడవప పప లబబ యన
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన అల షపక
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వనలలషరర
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:30
లస: పప
3997 SQX0269274
పపరర: ససరరసదడబబబగ� బభజవరడ�

3983 SQX1199497
పపరర: చసదన బభజవరడ

95-68/626

95-69/33

భరస : ససధనకర రరవప� bezawada
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యలర మసద� నలర మతష
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:69
లస: ససస స
3994 SQX1329458
పపరర: ననగ కకరణ కలమమర వనలలషరర

3980 SQX0920017
పపరర: శశక షరహహనన

3975 MLJ3021326
పపరర: ననగరశశరరరవప వనలలసదరర�

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప మహమటస
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప సససగరరపప
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనస లకకజ
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:50
లస: ససస స
3991 MLJ3021672
పపరర: ననగరసదడమక� నలర మతషల�

95-68/628

భరస : ససరరసదడ బబబగ బభజవరడ
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అశశకకలమమర చచరరడడడ
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:37
లస: ససస స
3988 SQX1454065
పపరర: లకడక లకకజ

3977 SQX0577072
పపరర: ససధనకరరరవప బభజవరడ

95-68/623

తసడడ:డ వనసకయఖ� వనలలససరర
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:50
లస: పప

భరస : కరసతషలమర
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష బబబగ ధదళపరళర
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:20
లస: ససస స
3985 SQX0265363
పపరర: ననగకరకసత చచరరడడడ

95-68/625

తసడడ:డ ససబబబరరవప బభజజవరడ.
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:30
లస: ససస స
3982 SQX1959022
పపరర: హహమ మగకలసదనడ దదవ ధదళపరళర

3974 SQX0576074
పపరర: రరసబబబగ� నలర మతషల�

3972 SQX1291301
పపరర: మగతనఖల రరవప అసకరస

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అసకరస
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద� నలర మతష
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనత లకకజ
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:58
లస: పప
3979 SQX0715557
పపరర: పరచష బబ షపక

95-70/33

తసడడ:డ మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:41-1-18
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప� చచరరడడడ
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:42
లస: పప
3976 SQX1660133
పపరర: శకనస లకకజ

3971 SQX0094490
పపరర: చన వల� షపక�

95-68/629

3996 SQX0070813
పపరర: శవ ననగరశశరరరవప�
మకవరటస�
తసడడ:డ బగలర యఖ�
ఇసటట ననస:41-1-19
వయససస:32
లస: పప
3999 SQX2428647
పపరర: హజరర సయద

95-70/48

95-69/982

భరస : కమర బబష సయద
ఇసటట ననస:41-1-20/1
వయససస:24
లస: ససస స
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95-68/630

భరస : ననగరశశరరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:41-1-21
వయససస:44
లస: ససస స
4003 SQX0643833
పపరర: లకడక అబమబరర

95-65/30

95-65/33

95-68/634

95-68/637

95-68/640

95-68/643

95-68/646

భరస : వనసకట సరశమ పపరరకల
ఇసటట ననస:41-1-27
వయససస:37
లస: ససస స

4013 AP151000156271
పపరర: సరమమమజఖస బబ డడడ

4016 SQX0093963
పపరర: పపరరషప తస స� అబమబరర�

4019 AP151000144165
పపరర: వనసకటరరడడడ పసటర�

4022 SQX0265421
పపరర: రరజ� బసడనరర�

95-68/649

4025 SQX1637339
పపరర: షరరగనస గకసధససరర

95-68/638

4028 SQX1565227
పపరర: రజయమ షపక
భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:41-1-27
వయససస:53
లస: ససస స

4008 SQX1859800
పపరర: ససత తనతననన

95-68/633

4011 SQX0460964
పపరర: పరరశత బబ డడడ

95-68/636

4014 SQX0094797
పపరర: భరత కలమమర తనతననన

95-68/639

తసడడ:డ రరజ తనతననన
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:31
లస: పప
95-68/641

4017 AP151000153127
పపరర: గసగ పసటర�

95-68/642

భరస : వనసకటరరడ�డడ పసటర
ఇసటట ననస:41-1-25
వయససస:45
లస: ససస స
95-68/644

4020 SQX0720839
పపరర: మమలమల షపక

95-68/645

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:41-1-25
వయససస:63
లస: పప
95-68/647

4023 SQX0269456
పపరర: శవయఖ బసడనరర

95-68/648

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:41-1-26
వయససస:64
లస: పప
95-68/650

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గకసధససరర
ఇసటట ననస:41-1-27
వయససస:21
లస: ససస స
95-68/652

95-65/32

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబ దసద
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శవయఖ� బసడనరర
ఇసటట ననస:41-1-26
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ పపరరకల
ఇసటట ననస:41-1-27
వయససస:21
లస: ససస స
4027 SQX1820026
పపరర: ససనత పపరరకల

95-68/635

తసడడ:డ గరసధదరరడ�డడ పసటర
ఇసటట ననస:41-1-25
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పసటటల
ఇసటట ననస:41-1-25
వయససస:20
లస: పప
4024 SQX1830801
పపరర: దదపసస రరణణ పపరరకల

4010 SQX0093930
పపరర: వణ కలమమరర తనతననన

4005 AP151000144229
పపరర: పరపరరరవప తననకకసడ తననకకసడ

భరస : భబరత కలమమర తనతననన
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ� అబమబరర
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:41-1-25
వయససస:58
లస: ససస స
4021 SQX1964923
పపరర: రవ కలమమర పసటటల

95-65/34

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ తనతననన
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:32
లస: పప
4018 SQX0733923
పపరర: రసజజన బ షపక

4007 MLJ1611631
పపరర: వనసకటరతతస బగసరస

95-68/632

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప తననకకసడ
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవ కకషణ తనతననన
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజ తనతననన
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:71
లస: ససస స
4015 SQX0094755
పపరర: శవ కకషణ తనతననన

95-65/31

తసడడ:డ గగపయఖ బగసరస
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:60
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స� అబమబరర
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:33
లస: ససస స
4012 SQX0460972
పపరర: లకకకతనతననన

4004 SQX0670877
పపరర: పడసనతకలమమర రరబబబ

4002 SQX1199471
పపరర: హరరక అసబటట

భరస : రరమయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:41-1-22
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకయఖ రరబబబ
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమగలల అబమబరర
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:47
లస: పప
4009 SQX0093989
పపరర: వజయలకడక� అబమబరర�

95-68/631

తసడడ:డ శలయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:41-1-21
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఈశశర రరవప అబమబరర.
ఇసటట ననస:41-1-23
వయససస:36
లస: ససస స
4006 SQX0234096
పపరర: ఈశశరయఖ అబమబరర

4001 SQX0266049
పపరర: ననగరశశర రరవప కటబరర

4026 SQX1637776
పపరర: రరణణ గకసధససరర

95-68/651

భరస : రరణణ గకసధససరర
ఇసటట ననస:41-1-27
వయససస:23
లస: ససస స
95-68/653

4029 SQX1281153
పపరర: గగపస గకసధససరర

95-68/654

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గకసధససరర
ఇసటట ననస:41-1-27
వయససస:24
లస: పప
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4030 SQX1811918
పపరర: వనసకట సరశమ పపరరకల

95-68/655

తసడడ:డ చటటటయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:41-1-27
వయససస:41
లస: పప
4033 SQX1288043
పపరర: మలలర శశర రరవప గకసధససరర

95-68/658

95-68/786

95-68/789

భరస : నరరసదడ బబబగ తమకననన
ఇసటట ననస:41-1-61
వయససస:24
లస: ససస స
4042 SQX0093922
పపరర: రరజశశఖర తమకననన

95-68/792

95-6/910

95-68/787

95-65/41

భరస : వనసకట ననగరరమ చసదడ నసబమరర
ఇసటట ననస:41-1-63
వయససస:31
లస: ససస స

95-68/788

4041 SQX0094284
పపరర: నరరసదడ బబబగ తమమకననన

95-68/790

4043 SQX0094078
పపరర: కకషణ తమకననన

4046 SQX2116606
పపరర: సతఖవనద కలమమరర గగరరకల

4049 SQX0093211
పపరర: గగపసచసద� తతట�

4052 MLJ1570514
పపరర: వనసకట ననగధనలకడక నసబమరర

95-68/793

95-68/853

95-68/794

4047 SQX2116598
పపరర: అసజన దదవ గగరరకల

95-68/854

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గగరరకల
ఇసటట ననస:41-1-62
వయససస:27
లస: ససస స
95-65/42

4050 SQX1692896
పపరర: శక దదవ నసబమరర

95-68/795

భరస : బబల వనసకట ననగ ససత రరమ కలమమర
ఇసటట ననస:41-1-63
వయససస:22
లస: ససస స
95-68/797

4053 SQX0093070
పపరర: భడమరరసబ తతనసగగసట

95-68/798

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ తతనసగగసట
ఇసటట ననస:41-1-63
వయససస:76
లస: ససస స

4057 SQX1983097
పపరర: అరరణ బసడర మమడడ

95-68/802

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:41-1-64
వయససస:42
లస: ససస స

4044 SQX1983048
పపరర: అరరణ కలమమరర తమకననన
భరస : కకషణ తమకననన
ఇసటట ననస:41-1-61
వయససస:49
లస: ససస స

95-68/800

4058 SQX1624478
పపరర: షహననజ షపక

95-68/791

తసడడ:డ కకషణ తమమకననన
ఇసటట ననస:41-1-61
వయససస:32
లస: పప

95-68/799 4055 SQX0094169
4054 SQX0346635
పపరర: వనసకట ననగ ససతన రరమకకకషణ బబల
పపరర: వనసకట ననగ చసదడ శశఖర
నసబమరర
తసడడ:డ లకకక గణపత బబల
తసడడ:డ లకడక గణపత రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:41-1-63
ఇసటట ననస:41-1-63
వయససస:28
లస: పప
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవరజ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:41-1-63
వయససస:37
లస: ససస స

4038 SQX0645911
పపరర: సదరఖ పడకరశ రరవప మమకర

4040 SQX1141894
పపరర: సరయ రరఖ తమకననన

భరస : లకకక గణపతరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:41-1-63
వయససస:55
లస: ససస స

95-94/9

95-68/660

తసడడ:డ వర వనసకట సతఖననరరయణ మమక
ఇసటట ననస:41-1-58
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ� తతట.
ఇసటట ననస:41-1-63
వయససస:36
లస: పప
95-68/796

4035 SQX0507913
పపరర: వనసకటటశశరరర� గకసధససర�ర

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ� మమక
ఇసటట ననస:41-1-58
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగరరకల
ఇసటట ననస:41-1-62
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:41-1-63
వయససస:59
లస: ససస స
4051 SQX1292051
పపరర: ససజనఖ కలమమరర నసబమరర

4037 SQX0451393
పపరర: ససశల భబరత మమకర�

95-68/657

తసడడ:డ చనతయఖ� గసధససరర
ఇసటట ననస:41-1-28
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ షణగకఖస తమకననన
ఇసటట ననస:41-1-61
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగరరకల
ఇసటట ననస:41-1-62
వయససస:32
లస: పప
4048 SQX0093013
పపరర: రరణణ తతట

95-68/659

భరస : రరజ శశఖర తమకననన
ఇసటట ననస:41-1-61
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణ తమకననన
ఇసటట ననస:41-1-61
వయససస:33
లస: పప
4045 SQX2041259
పపరర: రరజశశఖర గగరరకల

4034 SQX0577114
పపరర: రరజ� గకసధససర�ర

4032 SQX0469171
పపరర: రమణ� గసధససరర�

భరస : పపద వనసకటటశశరరర� gandhasiri
ఇసటట ననస:41-1-28
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� గకసదససరర
ఇసటట ననస:41-1-28
వయససస:31
లస: పప

భరస : సదరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:41-1-58
వయససస:42
లస: ససస స
4039 SQX1787704
పపరర: అరరణ తమకననన

95-68/656

భరస : రరజ గకసధససరర
ఇసటట ననస:41-1-28
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గకసధససరర
ఇసటట ననస:41-1-28
వయససస:27
లస: పప
4036 SQX0645887
పపరర: రరధదక మమకర

4031 SQX1788256
పపరర: హరరపసడయ గకసధససరర

4056 MLJ1570506
పపరర: లకకకగణపతరరవప నసబమరర

95-68/801

తసడడ:డ రరమకకటయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:41-1-63
వయససస:63
లస: పప
4059 SQX1624437
పపరర: రఫస షపక

95-68/803

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:41-1-64
వయససస:44
లస: పప
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4060 SQX0966747
పపరర: పరశతననన అనతపపరణ
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95-69/64

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:41-1-64
వయససస:67
లస: ససస స
4063 SQX0004093
పపరర: బబణనల సతఖవత బబణనల

95-68/27

95-68/806

95-68/809

95-68/812

95-68/815

95-68/818

95-68/821

95-69/65

95-68/813

4076 SQX0640342
పపరర: ఫరతమమబబగస మగల

4079 SQX1564872
పపరర: కరమమకడ చనమరరస

4082 SQX1572701
పపరర: వనసకటటశశరరర గకసథద

4085 SQX0640276
పపరర: శసకర శరససస స చనమరరస

95-69/986

4088 SQX0917385
పపరర: ససదరకన దదవ మమనఖస
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మమనఖస
ఇసటట ననస:41-1-71
వయససస:27
లస: ససస స

4068 SQX1565276
పపరర: లకకక దదవ బబ ననతటట

95-68/808

4071 SQX1565102
పపరర: పరమమశశర రరవప బబ ననతటట

95-68/811

4074 SQX0645861
పపరర: కరకసత కలమమర జజగర

95-68/814

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జజగర
ఇసటట ననస:41-1-68
వయససస:32
లస: పప
95-68/816

4077 SQX0577106
పపరర: కరలలశ మఘల

95-68/817

తసడడ:డ రసదల మఘల.
ఇసటట ననస:41-1-69
వయససస:44
లస: పప
95-68/819

4080 SQX0640268
పపరర: ససశలమక చనమరరస

95-68/820

భరస : శసకర శరససస స చనమరరస
ఇసటట ననస:41-1-70
వయససస:67
లస: ససస స
95-68/822

4083 SQX1565128
పపరర: సతఖ శకనవరస ససనతపప

95-68/823

తసడడ:డ మనస బడహ చనరర ససనతపప
ఇసటట ననస:41-1-70
వయససస:52
లస: పప
95-70/50

4086 SQX2470078
పపరర: అభరరస మణణయస

95-68/855

Deleted

తసడడ:డ వశశననధన చనమరరస
ఇసటట ననస:41-1-70
వయససస:73
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ రరజ మణణయస
ఇసటట ననస:41-1-71
వయససస:19
లస: పప

4073 SQX0645895
పపరర: ససశల జజగర

95-68/805

తసడడ:డ తమకపరప బబ ననతటట
ఇసటట ననస:41-1-67
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గకసథద
ఇసటట ననస:41-1-70
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చచనతస
ఇసటట ననస:41-1-70
వయససస:45
లస: పప
4087 SQX2472769
పపరర: అభరరస మణణయస

95-68/810

భరస : సతఖ శకనవరస ససనతపప
ఇసటట ననస:41-1-70
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గకసథద
ఇసటట ననస:41-1-70
వయససస:37
లస: పప
4084 SQX1370659
పపరర: రమమష బబబగ చచనతస

4070 SQX0640243
పపరర: రరమమసజననయగలల బబ ననతటట

4065 SQX0916890
పపరర: ననగకకశశర గగరసటర

భరస : పరమమశశర రరవప బబ ననతటట
ఇసటట ననస:41-1-67
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రసదల బబగ మగల
ఇసటట ననస:41-1-69
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద మగల మగల
ఇసటట ననస:41-1-69
వయససస:62
లస: పప
4081 SQX1572685
పపరర: వనసకట ననరరయణ గకసథద

95-68/807

భరస : శకనవరసరరవప జజగర
ఇసటట ననస:41-1-68
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రసదల బబగ మగల
ఇసటట ననస:41-1-69
వయససస:30
లస: ససస స
4078 SQX0640334
పపరర: రసదల బబగ మగల

4067 SQX1830926
పపరర: భవరన బబ లలర ననన

95-68/26

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగరసటర
ఇసటట ననస:41-1-66
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప బబ ననతటట
ఇసటట ననస:41-1-67
వయససస:32
లస: పప

భరస : కరకసత కలమమర జజగర
ఇసటట ననస:41-1-68
వయససస:29
లస: ససస స
4075 SQX0640318
పపరర: రహహమగనతసర బబగస మగల

95-68/804

భరస : రరమమసజననయగలల బబ లలర ననన
ఇసటట ననస:41-1-67
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప బబ ననతటట
ఇసటట ననస:41-1-67
వయససస:30
లస: పప
4072 SQX1692862
పపరర: గరయతడ జజగర

4064 SQX0268003
పపరర: లకడక� గగరసటర �

4062 SQX0725952
పపరర: కళళఖణణ కకళర

తసడడ:డ పపరణ చసదడ రరవప కకళర
ఇసటట ననస:41-1-66
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగ కకశశర�
ఇసటట ననస:41-1-66
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ�
ఇసటట ననస:41-1-66
వయససస:69
లస: పప
4069 SQX1565516
పపరర: ధనససజయ బబ ననతటట

95-70/1254

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:41-1-64
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప బబణనల
ఇసటట ననస:41-1-66
వయససస:69
లస: ససస స
4066 SQX0265231
పపరర: సతఖననరరయణ� గగరసటర �

4061 SQX2132793
పపరర: సనయ షపక

తసడడ:డ రరజ మణణయస
ఇసటట ననస:41-1-71
వయససస:19
లస: పప
95-70/51

4089 SQX0094037
పపరర: భవరన మనఖస

95-70/52

భరస : రరజజ మనఖస
ఇసటట ననస:41-1-71
వయససస:39
లస: ససస స
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4090 SQX0265058
పపరర: లకకక శరరద మమనఖస
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95-70/53

భరస : ననగరశశరరరవప మమనఖస
ఇసటట ననస:41-1-71
వయససస:50
లస: ససస స
4093 SQX0265033
పపరర: రరమమరరవప� మమనఖస�

95-70/56

95-70/57

95-70/60

95-70/62

95-70/65

95-70/71

భరస : ససబడమణఖస కకననరర
ఇసటట ననస:41-1-75
వయససస:54
లస: ససస స

4103 MLJ1574797
పపరర: లకడక జకరసపపడడ

95-70/74

95-70/63

Deleted

తసడడ:డ రరజ మణణయస
ఇసటట ననస:41-1-71
వయససస:19
లస: పప

4098 SQX0345702
పపరర: నరరసదడ బబబగ ఉమకడడశశటట

4101 SQX0917187
పపరర: ససధన రరణణ అమననడక

4112 SQX1859552
పపరర: ననగమర ఇసకఈల సయఖద

4115 SQX0419077
పపరర: లకకణరరవప కకట

4118 MLJ1573450
పపరర: సరవతడమక కకసడడ
భరస : సదరఖననరరయణ కకసడడ
ఇసటట ననస:41-1-75
వయససస:75
లస: ససస స

95-70/59

95-65/43

4104 SQX0265116
పపరర: సరమమమజఖస జకరసపపడడ

95-70/66 4107 SQX0094045
4106 MLJ1574300
పపరర: అమరలసగరశశరరరవప జకరసపపడడ
పపరర: రరజజ� మనఖస�

4109 SQX0094268
పపరర: మసరసన బ� సయఖద�

95-70/1256

95-70/64

భరస : సతఖననరరయణ జకరసపపడడ
ఇసటట ననస:41-1-73
వయససస:57
లస: ససస స
95-70/67

తసడడ:డ రరమమరరవప� మమనఖస
ఇసటట ననస:41-1-73
వయససస:46
లస: పప
95-70/69

4110 SQX0345983
పపరర: కకషణ కలమమరర కకట

95-70/70

భరస : ననగరశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:41-1-74
వయససస:37
లస: ససస స
95-70/72

4113 SQX0419036
పపరర: ననగరశశర రరవప� కకట�

95-70/73

తసడడ:డ లకకణరరవప� కకట
ఇసటట ననస:41-1-74
వయససస:44
లస: పప
95-70/75

తసడడ:డ శకరరస కకట
ఇసటట ననస:41-1-74
వయససస:69
లస: పప
95-70/77

4095 SQX2469997
పపరర: అభరరస మణణయస

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప అమననదద.
ఇసటట ననస:41-1-73
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడద షహహద సయఖద
ఇసటట ననస:41-1-74
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మమలమ సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:41-1-74
వయససస:46
లస: పప
4117 MLJ1572007
పపరర: ససధ కకననరర

95-70/61

భరస : బగడద సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:41-1-74
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకకణరరవప� కకట.
ఇసటట ననస:41-1-74
వయససస:58
లస: ససస స
4114 SQX0094649
పపరర: బగడద సరహహబ� షపక�

4100 SQX1191469
పపరర: వనసకటటశశరరర పరపసశశటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జకరసపపడడ
ఇసటట ననస:41-1-73
వయససస:42
లస: పప
95-70/68

95-70/55

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉమకడడశశటట
ఇసటట ననస:41-1-72
వయససస:30
లస: పప

భరస : అమరలసగరశశరరరవప జకరసపపడడ
ఇసటట ననస:41-1-73
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� జకరసపపడడ
ఇసటట ననస:41-1-73
వయససస:65
లస: పప
4111 SQX0345918
పపరర: హహహమమవత కకట�

95-70/58

తసడడ:డ ససబబయఖ పరపసశశటట
ఇసటట ననస:41-1-72
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ� జకరసపపడడ
ఇసటట ననస:41-1-73
వయససస:41
లస: పప
4108 MLJ1572445
పపరర: సతఖననరరయణ� జకరసపపడడ�

4097 MLJ1571124
పపరర: సరసబబడజఖస పరపసశశటట
భరస : వనసకటటసశరరర పరపసశశటట
ఇసటట ననస:41-1-72
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సరయబబబగ జకరసపపడడ
ఇసటట ననస:41-1-73
వయససస:31
లస: ససస స
4105 MLJ1573443
పపరర: సరయబబబబ� జకరసపపడడ�

95-70/1255

Deleted

తసడడ:డ వజయ ఉమకడడశశటట
ఇసటట ననస:41-1-72
వయససస:59
లస: పప
4102 SQX0917047
పపరర: శకవలర జకరసపపడడ

4094 SQX2471803
పపరర: అభరరస మణణయస

4092 SQX0265041
పపరర: ననగరశశరరరవప మమనఖస

తసడడ:డ రరమమరరవప మమనఖస
ఇసటట ననస:41-1-71
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరజ మణణయస
ఇసటట ననస:41-1-71
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఉమకడడశశటట
ఇసటట ననస:41-1-72
వయససస:54
లస: ససస స
4099 MLJ1574235
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉమకడడశశటట

95-70/54

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మనఖస
ఇసటట ననస:41-1-71
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపరకరజ గగపస � మమనఖస
ఇసటట ననస:41-1-71
వయససస:79
లస: పప
4096 MLJ1571132
పపరర: వజయ ఉమకడడశశటట

4091 SQX1148825
పపరర: రరమకకషణ కకశశర మనఖస

4116 MLJ1571975
పపరర: లకకకదదవ దనరపననన

95-70/76

భరస : p darapneni
ఇసటట ననస:41-1-75
వయససస:44
లస: ససస స
95-70/78

4119 MLJ1571330
పపరర: సతఖవసశ� కకననరర�

95-70/79

తసడడ:డ ససబడమణఖస� �
ఇసటట ననస:41-1-75
వయససస:37
లస: పప
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4120 MLJ1571991
పపరర: చచనతకరశవపలల దనరపననన

95-70/80

తసడడ:డ చనతయఖ darapneni
ఇసటట ననస:41-1-75
వయససస:52
లస: పప
4123 MLJ1571348
పపరర: పదనకవత� మమనసకకసడ�

95-70/83

95-70/86

95-3/966

95-70/144

95-70/148

95-70/150

95-70/153

భరస : ససబబబరరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:41-1-107
వయససస:61
లస: ససస స

4133 SQX1159566
పపరర: హససనన షపక

4136 SQX0770008
పపరర: మరరవల షపక

4139 SQX0419416
పపరర: శకదదవ� యమగసటట�

4142 AP151000156533
పపరర: వనసకట ససబబయఖ యమగసటట

95-70/156

95-70/159

4145 SQX1628090
పపరర: ననర శవపరరశత

4128 SQX2199560
పపరర: గరతన లకడక మమనసకకసడ

4131 SQX1572651
పపరర: రరశరక షపక

95-70/1257

95-70/143

95-70/145

4134 SQX1159533
పపరర: రహమ తషలర షపక

95-70/146

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:41-1-105
వయససస:27
లస: పప
95-70/1170

4137 SQX1624395
పపరర: నలమ యమగసటట

95-70/149

తసడడ:డ ససబబబ రరవప యమగసటట
ఇసటట ననస:41-1-106
వయససస:22
లస: ససస స
95-70/151

4140 AP151000156335
పపరర: లకకమక యమగసటట

95-70/152

తసడడ:డ ననగయఖ యమగసటట.
ఇసటట ననస:41-1-106
వయససస:81
లస: ససస స
95-70/154

4143 SQX0419374
పపరర: ససబబబరరవప యమగసటట

95-70/155

తసడడ:డ ననగయఖ యమగసటట
ఇసటట ననస:41-1-106
వయససస:49
లస: పప
95-70/157

4146 MLJ1573971
పపరర: ఇసదదర యసపరరల

95-70/158

భరస : ననర బసదస పవన కలమమర ననరర
ఇసటట ననస:41-1-107
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:41-1-107
వయససస:41
లస: ససస స

4148 SQX1921931
పపరర: హరన వరర న యసపరరల

4149 SQX1628082
పపరర: ననర సరయ మలర కరరరరన

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:41-1-107
వయససస:20
లస: పప

95-70/85

భరస : రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:41-1-105
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ యమగసటట
ఇసటట ననస:41-1-106
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పపదద ససబబయఖ యమగసటట
ఇసటట ననస:41-1-106
వయససస:81
లస: పప
4147 SQX0004416
పపరర: యసపరరల హహహమమవత

95-70/88

భరస : ససబబబరరవప� యమగసటట.
ఇసటట ననస:41-1-106
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప యమగసటట
ఇసటట ననస:41-1-106
వయససస:23
లస: పప
4144 AP151000156419
పపరర: ననగయఖ యమగసటట

4130 MLJ1571306
పపరర: శకనవరసరరవప మమనసకకసడ

4125 SQX0577007
పపరర: లలతనసబ� మమనసకకసడ�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:41-1-76
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:41-1.105
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ యమగసటట.
ఇసటట ననస:41-1-106
వయససస:45
లస: ససస స
4141 SQX1565763
పపరర: నవన యమగసటట

95-70/87

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:41-1-105
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:41-1-105
వయససస:54
లస: పప
4138 AP151000156532
పపరర: వనసకట లకడక యమగసటట

4127 MLJ3065950
పపరర: బబబగరరవప� మమనసకకసడ�

95-70/82

భరస : కకషణమమరరస� మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:41-1-76
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణమమరరస మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:41-1-76/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:41-1-105
వయససస:33
లస: ససస స
4135 SQX1141928
పపరర: ఇసరకయల షపక షపక

95-70/84

తసడడ:డ కకషణమమరరస� మమనసకకసడ.
ఇసటట ననస:41-1-76
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:41-1-76/1
వయససస:20
లస: ససస స
4132 SQX0771204
పపరర: మగబన షపక

4124 MLJ3065976
పపరర: ననగలకడక మమనసకకసడ

4122 SQX1207282
పపరర: పడసనత లకడక మమనసకకసడ

భరస : గగపరల రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:41-1-76
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:41-1-76
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగరరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:41-1-76
వయససస:31
లస: పప
4129 SQX1983022
పపరర: గరతన లకడక మమనసకకసడ

95-70/81

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకననరర
ఇసటట ననస:41-1-75
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:41-1-76
వయససస:42
లస: ససస స
4126 SQX0418954
పపరర: గగపరల రరవప మనసకకసడ

4121 MLJ1571835
పపరర: ససబడమణఖస కకననరర

95-70/160

95-70/161

తసడడ:డ ననర బసదస పవన కలమమర ననరర
ఇసటట ననస:41-1-107
వయససస:21
లస: పప
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4150 MLJ1570761
పపరర: శకనవరసరరవప యసపరరల

95-70/163

తసడడ:డ ససబబబరరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:41-1-107
వయససస:47
లస: పప
4153 MLJ1571140
పపరర: కరమమశశరర ఉమకడడశశటట

95-70/165

95-70/168

95-70/171

95-70/174

4160 SQX0717637
పపరర: సశరణ లత గరరతపపడడ

4163 SQX0564781
పపరర: కకటటశశరరరవప యయలల�

95-70/177 4166 SQX0305441
4165 SQX1474477
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప పపపరపళళ
పపరర: అసకమక రరవప పపపరపల

భరస : ననరరయణ రరడడడ పసగ
ఇసటట ననస:41-1-113
వయససస:33
లస: ససస స
4171 AP151000156098
పపరర: శరసతమక ఆలలరర

95-70/180

భరస : ససధనకర దనసరర
ఇసటట ననస:41-1-115
వయససస:40
లస: ససస స

4172 SQX0093948
పపరర: కకశశర బబబగ ఆలలరర

95-70/183

4175 SQX1125120
పపరర: మమనక ఆలలరర

95-70/175

4178 AP151000156097
పపరర: పదనకరరణణ ఆలలరర
భరస : పడకరష ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-115
వయససస:51
లస: ససస స

4161 SQX0564799
పపరర: పదనకవత యయలల�

95-70/173

4164 SQX0305532
పపరర: కలమమరర పపపరపల

95-70/176

భరస : రరఘవయఖ పపపరపల
ఇసటట ననస:41-1-111
వయససస:40
లస: ససస స
95-72/132

4167 SQX2200129
పపరర: ననరరయణ రరడడడ పసగ

95-70/1213

తసడడ:డ రరస రరడడడ పసగ
ఇసటట ననస:41-1-113
వయససస:38
లస: పప
95-70/178

4170 SQX0093393
పపరర: జజఖత ఆలలరర

95-70/179

భరస : రమమశ ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-114
వయససస:33
లస: ససస స
95-70/181

4173 SQX0094011
పపరర: రమమష ఆలలరర

95-70/182

తసడడ:డ కకసడయఖ ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-114
వయససస:38
లస: పప
95-70/184

తసడడ:డ పడకరశ ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-115
వయససస:25
లస: ససస స
95-70/186

95-70/170

భరస : కకటటశశరరరవప యయలల
ఇసటట ననస:41-1-110
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-114
వయససస:36
లస: పప

భరస : పడదదప ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-115
వయససస:25
లస: ససస స
4177 SQX1787951
పపరర: కననఖ కలమమరర దనసరర

95-70/172

భరస : కకషప ర బబబగ ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-114
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జరమస ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-114
వయససస:76
లస: ససస స
4174 SQX1125138
పపరర: ఆలలరర అహలమఖ

4169 SQX0645853
పపరర: హహమలత ఆలలరర ఆలలరర

95-70/167

భరస : కకషణ కరళస
ఇసటట ననస:41-1-108/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ పపపరపల
ఇసటట ననస:41-1-111
వయససస:35
లస: పప
95-70/1214

4155 SQX1565623
పపరర: మణణ గగపరల ఉమకడడసపటట

95-70/169 4158 AP151000156224
4157 MLJ1570910
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� ఉమకడడశశటట �
పపరర: సరమమమజఖస కరళస

తసడడ:డ వనసకయఖ� యయలల
ఇసటట ననస:41-1-110
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ పపపరపళళ
ఇసటట ననస:41-1-111
వయససస:25
లస: పప

95-70/164

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉమకడడసపటట
ఇసటట ననస:41-1-108
వయససస:22
లస: పప

భరస : జ టట ససదదర కలమమర గరరతపపడడ
ఇసటట ననస:41-1-110
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలయమ జ.టట.
ఇసటట ననస:41-1-110
వయససస:42
లస: పప

4168 SQX2200095
పపరర: మలర శశరర పసగ

95-70/166

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� ఉమకడడసపటట
ఇసటట ననస:41-1-108
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ కరళస
ఇసటట ననస:41-1-108/1
వయససస:66
లస: పప
4162 SQX0295667
పపరర: ససధదర కలమమర జ టట

4154 MLJ1571157
పపరర: అపపమక ఉమకడడశశటట

4152 SQX0771246
పపరర: ససససకత ఉమకడడశశటట

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఉమకడడశశటట
ఇసటట ననస:41-1-108
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప ఉమకడడశశటట
ఇసటట ననస:41-1-108
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:41-1-108
వయససస:42
లస: పప
4159 AP151000156304
పపరర: కకషణ కరళస

95-70/1212

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబణనల
ఇసటట ననస:41-1-107 , 2 LINE
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఉమకడడశశటట
ఇసటట ననస:41-1-108
వయససస:43
లస: ససస స
4156 SQX0808105
పపరర: శకనవరస రరవప ఉమకడడశశటట

4151 SQX2305506
పపరర: ఏసస బబబగ బబణనల

4176 SQX1660141
పపరర: ఉష గడదస

95-70/185

భరస : సతష గడదస
ఇసటట ననస:41-1-115
వయససస:37
లస: ససస స
95-70/187

4179 AP151000156096
పపరర: ససశల ఆలలరర

95-70/188

భరస : కకసడయఖ ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-115
వయససస:54
లస: ససస స
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4180 SQX0686741
పపరర: పడదదప ఆలలరర
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95-70/189

తసడడ:డ పడకరష
ఇసటట ననస:41-1-115
వయససస:28
లస: పప
4183 AP151000156328
పపరర: పడకరష ఆలలరర

95-70/192

95-70/195

95-70/196

95-70/199

తసడడ:డ రరమసరశమ imadabathini
ఇసటట ననస:41-1-117
వయససస:52
లస: పప
4195 SQX1294511
పపరర: ఆసజననయగలల తరరమలశశటట

95-70/202

95-70/204

95-70/207

తసడడ:డ చనత అసకయఖ chimmili
ఇసటట ననస:41-1-119
వయససస:30
లస: పప
4204 SQX1980572
పపరర: కరరరసక కరనసగసటట

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ ఉయగఖరర
ఇసటట ననస:41-1-120
వయససస:25
లస: పప

4190 SQX1294313
పపరర: తడవనణణ ఏమకదబబతన

95-70/210

95-70/197

95-70/194

4188 SQX2527679
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ వపయమఖరర

95-70/198

భరస : సరసబశవరరవప ఇమడబతన
ఇసటట ననస:41-1-117
వయససస:47
లస: ససస స

4193 SQX1294495
పపరర: సరగజన తరరమల సపటట

4194 SQX1660224
పపరర: సరయ ననథ తరరమగలశశటట

4196 SQX2238715
పపరర: రరమగ తరరమలశశటట

4199 SQX1132026
పపరర: రవ చసదడ చమకల

95-70/200

95-70/1215

4197 SQX0869172
పపరర: లకడక భవరన కరనసగసటట

95-70/203

భరస : ఆదదననరరయణ కరనసగసటట
ఇసటట ననస:41-1-119
వయససస:38
లస: ససస స
95-70/205

4200 SQX1281021
పపరర: రవ చసదడ చమకల

95-70/206

తసడడ:డ చనత అసకయఖ చమకల
ఇసటట ననస:41-1-119
వయససస:27
లస: పప

4202 SQX0868711
పపరర: ఆదదననరరయణ కరనసగసటట

4203 SQX0346221
పపరర: రతస మక చమకల

4208 MLJ1570191
పపరర: సదరఖననరరయణ వపయగఖరర
తసడడ:డ ననరరయణ వపయగఖరర
ఇసటట ననస:41-1-120
వయససస:51
లస: పప

95-70/201

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తరరమగలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-118
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చన అసకయఖ చమకల చమకల
ఇసటట ననస:41-1-119
వయససస:26
లస: పప

4205 MLJ1570647
పపరర: సరయకలమమరర ఉయమఖరర

95-65/1315

4191 MLJ3021094
పపరర: మమధవ ఇమడనబతస న

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఏమకదబబతన
ఇసటట ననస:41-1-117
వయససస:24
లస: ససస స

95-70/208

95-70/209

తసడడ:డ చనత అసకయఖ చమకల
ఇసటట ననస:41-1-119
వయససస:50
లస: పప
95-70/211

భరస : సదరఖననరరయణ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:41-1-120
వయససస:46
లస: ససస స
95-70/213

4185 MLJ1571884
పపరర: రతస మక మదదదననన

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:41-1-117
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కరనసగసటట
ఇసటట ననస:41-1-119
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆధదననరరయణ కరనసగసటట
ఇసటట ననస:41-1-119
వయససస:20
లస: పప
4207 SQX1821503
పపరర: శకకరసత ఉయగఖరర

95-65/1314

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:41-1-118
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ చమకల
ఇసటట ననస:41-1-119
వయససస:57
లస: ససస స
4201 SQX0268987
పపరర: అసకప ననయగడడ చమకల

4187 SQX2527364
పపరర: అరరణ వపయమఖరర

95-70/191

భరస : నరశసహహలల� మదదదననన
ఇసటట ననస:41-1-116
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-118
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-118
వయససస:47
లస: పప
4198 SQX0346171
పపరర: చన అసకయఖ చమకల

95-70/193

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:41-1-117
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ పపపరపల
ఇసటట ననస:41-1-117
వయససస:20
లస: ససస స
4192 MLJ3021136
పపరర: సరసబశవరరవప ఇమడనబతస న

4184 AP151000156252
పపరర: కకసడయఖ ఆలలరర

4182 SQX0179382
పపరర: సతశ గడడ స

తసడడ:డ సదరర బబబగ గడదస
ఇసటట ననస:41-1-115
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జరమస ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-115
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:41-1-116
వయససస:59
లస: పప
4189 SQX1922335
పపరర: భబరర వ పపపపలర

95-70/190

తసడడ:డ పడకరష ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-115
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జరమస ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-1-115
వయససస:56
లస: పప
4186 MLJ1572122
పపరర: నరశసహహలల మదదదననన

4181 SQX0686626
పపరర: శరఖమకలమమర ఆలలరర

4206 SQX1691906
పపరర: ననరరయణ వపయమరర

95-70/212

తసడడ:డ సదరరఖ ననరరయణ వపయమరర
ఇసటట ననస:41-1-120
వయససస:22
లస: పప
95-70/214

4209 SQX1292754
పపరర: అశశన వవటర

95-70/215

భరస : రరమ కకషణ చనపరరల
ఇసటట ననస:41-1-121
వయససస:24
లస: ససస స

Page 29 of 414

4210 MLJ3022472
పపరర: మమధవ చనవరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-70/216

భరస : రవసదడననద� చనవరల
ఇసటట ననస:41-1-121
వయససస:49
లస: ససస స
4213 MLJ1574631
పపరర: సరగజన కకలర

95-70/219

95-70/222

95-70/225

95-70/228

95-70/231

95-70/235

95-70/238

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:41-1-152
వయససస:32
లస: పప

4223 MLJ3021821
పపరర: ధనలకడక కఠరరర

4226 SQX1921923
పపరర: అబమ బకర ససదర దక షపచక

4229 SQX0807131
పపరర: ననగమర వల షపక

4232 SQX0855478
పపరర: సదనదర షపక

95-70/1217

4235 SQX1786490
పపరర: కలపన మగసగసడడ

95-70/229

4238 SQX0070292
పపరర: షపక� బబజ షరహహద�
తసడడ:డ ఖమదర వల�
ఇసటట ననస:41-1-152/1
వయససస:43
లస: పప

4218 SQX0942011
పపరర: షపచక హససనన

95-70/224

4221 SQX1393768
పపరర: వశరలమకడ కటబరర

95-70/227

4224 SQX0917146
పపరర: వరసస కరటటరర

95-70/230

తసడడ:డ అసకమక రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:41-1-123
వయససస:32
లస: పప
95-70/233

4227 AP151000156368
పపరర: మమలమల షపక

95-70/234

తసడడ:డ అబగదల ఘన
ఇసటట ననస:41-1-124
వయససస:45
లస: పప
95-70/236

4230 SQX0733931
పపరర: మమసతనజ షపక

95-70/237

భరస : సరరరర షపక
ఇసటట ననస:41-1-125
వయససస:36
లస: ససస స
95-70/239

4233 SQX2374148
పపరర: ననగగల మర షపక

95-70/1216

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:41-1-125
వయససస:38
లస: పప
95-70/290

భరస : శరఖమ పడసరద మగసగసడడ
ఇసటట ననస:41-1-152
వయససస:30
లస: ససస స
95-70/292

95-70/221

భరస : శకనవరస కటబరర
ఇసటట ననస:41-1-123
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:41-1-125
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:41-1-125
వయససస:33
లస: ససస స
4237 SQX1205351
పపరర: పకధదశ రరజ పపల

95-70/226

భరస : ననగమర మర షపక
ఇసటట ననస:41-1-125
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:41-1-125
వయససస:32
లస: పప
4234 SQX2375988
పపరర: ననగగర బ షపక

4220 SQX1660125
పపరర: అనశర అహకద షపక

4215 MLJ3022399
పపరర: రవసదడననథ చనవరల

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:41-1-122
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపచక
ఇసటట ననస:41-1-124
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:41-1-125
వయససస:30
లస: ససస స
4231 SQX0720698
పపరర: ససభబన షపక

95-70/223

భరస : కకటయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:41-1-123
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:41-1-123
వయససస:66
లస: పప
4228 SQX0733949
పపరర: జజహహరర షపక

4217 MLJ1574649
పపరర: బబపసనడడ కకలర

95-70/218

తసడడ:డ భబసరరరరవప� చనవరల
ఇసటట ననస:41-1-121
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అహకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:41-1-122
వయససస:21
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:41-1-123
వయససస:56
లస: ససస స
4225 AP151000156486
పపరర: అసకమకరరవప కఠరరర

95-70/220

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:41-1-121
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససలలమమన� షపక
ఇసటట ననస:41-1-122
వయససస:72
లస: ససస స
4222 AP151000156101
పపరర: కకటటశశరమక కఠరరర

4214 MLJ3021391
పపరర: రరజరసదడ పడసరద చనపరరల

4212 MLJ1571934
పపరర: లకడక చనపరరల

భరస : కకషణ� చనపరరల
ఇసటట ననస:41-1-121
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరయఖ చనపరరల
ఇసటట ననస:41-1-121
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ చనపరరల
ఇసటట ననస:41-1-121
వయససస:67
లస: పప
4219 SQX0004291
పపరర: ఖరఖరరనతసర షపక�

95-70/217

భరస : లకకకదనస చనపరరల
ఇసటట ననస:41-1-121
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బబపసనడడ� కకలర
ఇసటట ననస:41-1-121
వయససస:71
లస: ససస స
4216 MLJ1574383
పపరర: లకకకదనస చనపరరల

4211 MLJ1574623
పపరర: రరజరశశరర చనపరరల

4236 SQX0264705
పపరర: భబరత పపల

95-70/291

భరస : కకటటశశరరరవప పపల
ఇసటట ననస:41-1-152
వయససస:47
లస: ససస స
95-69/106

4239 SQX0509174
పపరర: అయమబ ఎసడడ�

95-69/107

తసడడ:డ అబగదల�
ఇసటట ననస:41-1-152/1
వయససస:53
లస: పప
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4240 SQX2396976
పపరర: పపడమ సరయ యసపరరల

95-70/1224

తసడడ:డ రరమకకషణ యసపరరల
ఇసటట ననస:41-1-152/2
వయససస:19
లస: పప
4243 AP151000156199
పపరర: ససబగబలల దనళరరజల

95-70/295

95-70/1226

95-70/299

95-70/1227

95-70/304

95-69/108

95-70/1228

భరస : అసకమకరరవప� మగపప
ఇసటట ననస:41-1-159
వయససస:51
లస: ససస స

4253 SQX0770891
పపరర: అనదష ననరరశశటట

4256 SQX1565813
పపరర: గగపస మరరయమల

4259 SQX1786599
పపరర: కలమఖణణ సరథస

4262 SQX2371623
పపరర: షపక ఇకబబల

95-69/110

4265 SQX1565532
పపరర: పరవన దనరర

95-70/302

4268 SQX0094599
పపరర: శవమక చచనసతపలర
భరస : ననగరశశర రరవప చచనసతపలర
ఇసటట ననస:41-1-159
వయససస:54
లస: ససస స

4248 SQX1566019
పపరర: దసరర మలలర శశరర రరమశశటట

95-70/298

4251 SQX0769380
పపరర: నరరసదడకలమమర రరమశశటట

95-70/301

4254 SQX1565748
పపరర: పదక మరరఖల

95-70/303

భరస : శకనవరస రరవప మరరఖల
ఇసటట ననస:41-1-155
వయససస:45
లస: ససస స
95-70/305

4257 SQX0769315
పపరర: కకటటశశరరరవప ననరరశశటట

95-70/306

తసడడ:డ మధససదదనరరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:41-1-155
వయససస:32
లస: పప
95-70/307

4260 SQX1788058
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సరథస

95-70/308

తసడడ:డ ననరరయణరరవప సరథస
ఇసటట ననస:41-1-156
వయససస:44
లస: పప
95-65/1218

4263 SQX1858521
పపరర: కరరణ కలమమరర గగబబల

95-69/109

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గగబబల
ఇసటట ననస:41-1-158
వయససస:21
లస: ససస స
95-70/309

భరస : వనసకటటసశర రరవప దనరర
ఇసటట ననస:41-1-159
వయససస:26
లస: ససస స
95-70/311

95-70/1225

తసడడ:డ వనసకటరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:41-1-154
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:41-1-158
వయససస:31
లస: పప

భరస : మగరళ కకషణ యరకగగపపల
ఇసటట ననస:41-1-159
వయససస:34
లస: ససస స
4267 SQX0264754
పపరర: లకకకకరసతమక మగపప�

95-70/300

భరస : వనసకటటశశర రరవప సరథస
ఇసటట ననస:41-1-156
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సరధస
ఇసటట ననస:41-1-156
వయససస:19
లస: పప
4264 SQX1461532
పపరర: అసజల యరకగగపపల

4250 SQX1199596
పపరర: వనసకటటసశరమక పససపపలలటట

4245 SQX2197754
పపరర: హరర బబబగ మదనల

తసడడ:డ వనసకటరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:41-1-154
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:41-1-155
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనస యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:41-1-156
వయససస:26
లస: పప
4261 SQX2361970
పపరర: భబరర వ సరధస

95-70/297

భరస : కకటటశశరరరవప ననరరసపటట
ఇసటట ననస:41-1-155
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మధససదదనరరవప ననరరసపటట
ఇసటట ననస:41-1-155
వయససస:51
లస: ససస స
4258 SQX1510867
పపరర: ససరరసదడ యయరకసశశటట

4247 SQX1637495
పపరర: లకకక రరమశశటట

95-70/294

తసడడ:డ హజవతయఖ మదనల
ఇసటట ననస:41-1-153
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబడహకణఖస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:41-1-154
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసస కటబట
ఇసటట ననస:41-1-154
వయససస:19
లస: పప
4255 SQX0771303
పపరర: అసజనదదవ ననరరశశటట

95-70/296

భరస : నరరసదడ కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:41-1-154
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:41-1-154
వయససస:48
లస: ససస స
4252 SQX2169340
పపరర: సరసబశవ రరవ కటబట

4244 SQX0725689
పపరర: శవశసకర దళరరజ

4242 SQX1393024
పపరర: ససబగబలల దనలరరజల

భరస : సరసబశవ రరవప దనలరరజల
ఇసటట ననస:41-1-153
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ధనలరరజల
ఇసటట ననస:41-1-153
వయససస:33
లస: పప

భరస : హరర బబబగ మమదనల
ఇసటట ననస:41-1-153
వయససస:31
లస: ససస స
4249 AP151000156074
పపరర: మసరసనమక రరమశశటట

95-70/293

భరస : శవశసకర ధనలరరజల
ఇసటట ననస:41-1-153
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప దనలరరజల
ఇసటట ననస:41-1-153
వయససస:58
లస: ససస స
4246 SQX2122141
పపరర: శక దదవ మమదనల

4241 SQX0733535
పపరర: శరసత దళరరజ

4266 SQX0726075
పపరర: ససహససన చచనసతపలర

95-70/310

భరస : ననగమలలర శశర రరవప చచనసతపలర
ఇసటట ననస:41-1-159
వయససస:28
లస: ససస స
95-70/312

4269 AP151000156130
పపరర: వరరరఘవమక మగపరప

95-70/313

భరస : గసగయఖ మగపరప
ఇసటట ననస:41-1-159
వయససస:76
లస: ససస స

Page 31 of 414

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02

4270 SQX0094235
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప చచనసతపలర

95-70/314

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చచనసతపలర
ఇసటట ననస:41-1-159
వయససస:34
లస: పప
4273 SQX2441699
పపరర: డచబబ రరహ రతత మడడడ

95-65/1219

95-70/317

95-70/320

95-70/323

తసడడ:డ పడకరశరరవప arethoti
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:49
లస: పప
4288 SQX2197788
పపరర: రతత పడకరష ఆరరతతటట

95-70/1229

95-71/488

భరస : మలర కరరరరనరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:41-1-162
వయససస:48
లస: ససస స

95-70/321

4283 SQX1199786
పపరర: రరమమ రరవప పతకమమరర

4289 SQX2198711
పపరర: సపలశ రరజ అరరతతటట

4292 SQX1528977
పపరర: శరరష అలల
ర రర

95-70/1231

4295 SQX1982834
పపరర: లకడక ననరరయణ పపపపల

95-70/324

4298 SQX0275586
పపరర: అనల కలమమర కటబరర
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:41-1-162
వయససస:34
లస: పప

4278 SQX0264796
పపరర: ససతనమహలకకక గగబబల

95-70/319

4281 SQX0094359
పపరర: వరకలమమరర ఆరరతతటట

95-70/322

4284 AP151000156372
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగబబల

95-70/325

తసడడ:డ కకసడయఖ గగబబల
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:48
లస: పప
95-70/327

4287 SQX0868703
పపరర: హనసమసత రరవప పధకమమరర

95-70/328

తసడడ:డ బబ లర యఖ పథకమగరర
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:57
లస: పప
95-70/1230

4290 SQX1376343
పపరర: అరరణ రరణణ మదసద

95-71/487

భరస : డదవడ రరజ మదసద
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:43
లస: ససస స
95-70/329

4293 SQX1528969
పపరర: వజయ బబబగ అలల
ర రర

95-70/330

తసడడ:డ జరససస అలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-1-161
వయససస:48
లస: పప
95-3/967

తసడడ:డ శరసబయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:41-1-161/1
వయససస:46
లస: పప
95-70/332

95-70/316

భరస : పడకరశ రరవప అరరతతటట
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వజయ బబబగ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-1-161
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరకరశ నలర పప
ఇసటట ననస:41-1-161
వయససస:22
లస: ససస స
4297 AP151000156216
పపరర: ససత కఠరరర

4280 SQX0869164
పపరర: కకషణ కలమమరర పధకమమరర

4286 AP151000156356
పపరర: సతఖననతరరయణ గగబబల

4275 SQX1958966
పపరర: సరయ దసరర గగబబల

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగబబల
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర అరరతతటట
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జరసస రతతస మదసద
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:51
లస: పప
4294 SQX2269793
పపరర: దనసరర సశపత

95-70/318

తసడడ:డ కకసడయఖ గగబబల
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర ఆరరతతటట
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:20
లస: పప
4291 SQX1376376
పపరర: డదవడ రరజ మదసద

4277 SQX0094615
పపరర: సకజన రరణణ� ఆరరతతటట�

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పథకమగరర
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:37
లస: పప
95-70/326

95-70/582

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగబబల
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప పథకమగరర
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఇసరక చనతస
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:70
లస: ససస స
4285 SQX0094029
పపరర: రవ కలమమర ఆరరతతటట

95-65/1220

భరస : రవ కలమమర అరరతతటట
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సతఖననతరరయణ గగబబల
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:46
లస: ససస స
4282 SQX1044908
పపరర: కమలమకడ చనతస

4274 SQX2444123
పపరర: లల మమరర రరట మడడడ

4272 SQX1859370
పపరర: వనసకటటసశర రరవప దనరర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దనరర
ఇసటట ననస:41-1-159 3RD LINE
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ రరజ మడడడ
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప పథకమగరర
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:30
లస: ససస స
4279 AP151000156131
పపరర: ననగమణణ గగబబల

95-70/315

తసడడ:డ గసగయఖ మగపప
ఇసటట ననస:41-1-159
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ రరజ మడడడ
ఇసటట ననస:41-1-160
వయససస:21
లస: ససస స
4276 SQX0869156
పపరర: సరహహతఖ పధకమమరర

4271 MLJ3021870
పపరర: అసకమకరరవప మగపరప�

4296 SQX1200021
పపరర: లలగరయతడ సససగరపప

95-70/331

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సససగరపప
ఇసటట ననస:41-1-162
వయససస:25
లస: ససస స
95-70/333

4299 SQX1324466
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప కఠరరర

95-70/334

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కఠరరర
ఇసటట ననస:41-1-162
వయససస:54
లస: పప
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4300 SQX0771402
పపరర: గరయతడ మగదదగగసడ
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95-70/335

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-1-163
వయససస:30
లస: ససస స
4303 MLJ3021813
పపరర: పదక చలమర

95-70/338

భరస : శకనవరస చలమర
ఇసటట ననస:41-1-164
వయససస:44
లస: ససస స
4306 SQX1565326
పపరర: తడననద ఈదర

95-70/341

95-70/343

95-70/346

95-70/348

95-70/351

95-70/353

తసడడ:డ ననసచనరయఖ తషమక
ఇసటట ననస:41-1-168
వయససస:26
లస: పప

95-70/344

4313 SQX2393643
పపరర: శశశత కరమశశటట

4316 SQX1394345
పపరర: జర మణణకసఠ రరడడ కలకరల

4319 SQX2438133
పపరర: రరణగ పడసరద బబ లలససపత

4322 SQX0344606
పపరర: రరజరశశరర బతస న

95-70/356

4325 SQX1637479
పపరర: గగపస కకషణ ఇమడబతన

95-70/1232

4328 SQX1565052
పపరర: శకనవరసరరవప ఇమడబతస న
తసడడ:డ కకటయఖ ఇమడబతస న
ఇసటట ననస:41-1-168
వయససస:52
లస: పప

4308 SQX1858463
పపరర: సరయ జగదదశశరర దదవ కరమశశటట

95-69/111

4311 SQX1859578
పపరర: తరరపతరరవ అసపరలస

95-70/345

4314 AP151000156258
పపరర: శవ కలకరల

95-70/347

భరస : శకనవరసరరడడడ కలకరల
ఇసటట ననస:41-1-167
వయససస:46
లస: ససస స
95-70/349

4317 AP151000156257
పపరర: శకనవరసరరడడడ కలకరల

95-70/350

తసడడ:డ అసజరరడడడ కలకరల
ఇసటట ననస:41-1-167
వయససస:51
లస: పప
95-68/842

4320 SQX1565045
పపరర: బబబ సరగజన ఇమడబతస న

95-70/352

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇమడబతస న
ఇసటట ననస:41-1-168
వయససస:24
లస: ససస స
95-70/354

4323 SQX1565755
పపరర: వజయ లకకక ఇమడబతస న

95-70/355

భరస : శకనవరసరరవప ఇమడబతస న
ఇసటట ననస:41-1-168
వయససస:40
లస: ససస స
95-70/357

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఇమడబతన
ఇసటట ననస:41-1-168
వయససస:22
లస: పప
95-70/359

95-70/340

తసడడ:డ వనసకరటరరవ అసపరలస
ఇసటట ననస:41-1-166
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతన
ఇసటట ననస:41-1-168
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప bathina
ఇసటట ననస:41-1-168
వయససస:51
లస: ససస స
4327 SQX1921691
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ తషమక

4310 MLJ3021532
పపరర: రరధరరణణ ససకటట

4305 AP151000156208
పపరర: బసవమక బమదచ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:41-1-166
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ లలససపటట
ఇసటట ననస:41-1-168
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప bathina
ఇసటట ననస:41-1-168
వయససస:28
లస: ససస స
4324 MLJ3021524
పపరర: వనసకటరమణ బతస న

95-70/342

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ కలకరల
ఇసటట ననస:41-1-167
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననసరరరడడడ కలకరల
ఇసటట ననస:41-1-167
వయససస:86
లస: పప
4321 SQX0346148
పపరర: రరజఖలకడక బతస న

4307 AP151000156221
పపరర: సరసబశవరరవప బమదచ

95-70/337

భరస : సరసబశవరరవప బగదద
ఇసటట ననస:41-1-165
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:41-1-166
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అసజరరడడడ kukkala
ఇసటట ననస:41-1-167
వయససస:76
లస: ససస స
4318 MLJ3022035
పపరర: అసజరరడడడ కలకరల

95-70/339

భరస : సరసబశవరరవప ససకటట
ఇసటట ననస:41-1-166
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప ససకటట
ఇసటట ననస:41-1-166
వయససస:57
లస: పప
4315 AP151000156338
పపరర: ఆదదలకడకకలకరల

4304 SQX0917161
పపరర: పదనకవత ఈదర

4302 AP151000156143
పపరర: ననగరశశరరరవప మగదదగగసడ

తసడడ:డ సససగయఖ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-1-163
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ బగదద
ఇసటట ననస:41-1-165
వయససస:71
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప అసపరలస
ఇసటట ననస:41-1-166
వయససస:40
లస: ససస స
4312 MLJ3021540
పపరర: సరసబశవరరవప ససకటట

95-70/336

భరస : పడసరద లలట ఈదర
ఇసటట ననస:41-1-165
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద ఈదర
ఇసటట ననస:41-1-165
వయససస:25
లస: పప
4309 SQX1859784
పపరర: వనత అసపరలస

4301 AP151000156071
పపరర: తరపతమక మగదదగగసడ
తరరపతమక
భరస : ననగరశశరరరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-1-163
వయససస:54
లస: ససస స

4326 SQX1044932
పపరర: శరనసకక ననగ శకనవరస బతస న

95-70/358

తసడడ:డ శకనవరస రరవప bathina
ఇసటట ననస:41-1-168
వయససస:25
లస: పప
95-70/360

4329 AP151000156352
పపరర: శకనవరసరరవప బతస న

95-70/361

తసడడ:డ ససబబబరరవప bathina
ఇసటట ననస:41-1-168
వయససస:54
లస: పప
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4330 MLJ3022332
పపరర: ససతనరరవమక కలరరక
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95-70/362

భరస : ఆదదశశషష� కలరరక
ఇసటట ననస:41-1-169
వయససస:71
లస: ససస స
4333 SQX1879493
పపరర: సతఖననరరయణ అతస లలరర

95-65/143

95-70/417

95-70/420

95-70/422

95-70/425

95-70/427

95-70/430

తసడడ:డ యలర రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:41-1-204
వయససస:48
లస: పప

4343 SQX0770958
పపరర: భబరత పరలకరయల

4346 SQX1393164
పపరర: రరగ మమనక మగనతసగర

4349 SQX0264325
పపరర: శరసత మగనతసగర

4352 SQX1859594
పపరర: ససరరష అసబటట

95-70/433

4355 MLJ3022100
పపరర: గగవసదమక తతసటర

95-70/423

4358 SQX1858737
పపరర: ససత మహలకడక అలశశటట
భరస : కరశయఖ అలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-206
వయససస:53
లస: ససస స

4338 SQX0264507
పపరర: యయససదయమక� మసటట�

95-70/419

4341 SQX1565664
పపరర: హహమలత పరలమకరయల

95-70/421

4344 SQX0573253
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పరలకరయల

95-70/424

తసడడ:డ పపదద వరయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:41-1-201
వయససస:37
లస: పప
95-68/76

4347 SQX1660190
పపరర: శరరష గగడడపరటట

95-70/426

భరస : కకశశర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:41-1-203
వయససస:34
లస: ససస స
95-70/428

4350 SQX1859859
పపరర: వజయ లకడక అసబటట

95-70/429

భరస : శకనవరసరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:41-1-203
వయససస:41
లస: ససస స
95-70/431

4353 SQX1565375
పపరర: సరయ దదననశ మగనతసగర

95-70/432

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మగనతసగర
ఇసటట ననస:41-1-203
వయససస:24
లస: పప
95-70/434

భరస : గరలరరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:41-1-204
వయససస:47
లస: ససస స
95-70/436

95-70/416

భరస : వనసకటటసశర రరవప పరలమకరయల
ఇసటట ననస:41-1-201
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:41-1-203
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గగడడపరటట.
ఇసటట ననస:41-1-203
వయససస:37
లస: పప
4357 SQX1125096
పపరర: గరల రరడడడ తతసటర

95-69/115

భరస : ససబబబరరవప మగనతసగర
ఇసటట ననస:41-1-203
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల గగడడపరటట
ఇసటట ననస:41-1-203
వయససస:58
లస: ససస స
4354 SQX0645937
పపరర: కకషప ర గగడడపరటట

4340 SQX1922194
పపరర: వనసకట రమణ పరలకరయల

4335 SQX0094276
పపరర: మసగమక� అగరస�

భరస : ననగరశశర రరవప� మసటట
ఇసటట ననస:41-1-200
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మగనతసగర
ఇసటట ననస:41-1-203
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గగడడపరటట
ఇసటట ననస:41-1-203
వయససస:39
లస: ససస స
4351 SQX0265991
పపరర: హనసమమయమక గగడడపరటట

95-70/418

భరస : పపద వరయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:41-1-201
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత రరమమరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:41-1-201
వయససస:43
లస: పప
4348 SQX0645903
పపరర: వజయలకడక గగడడపరటట

4337 SQX0344556
పపరర: మణణకసఠ పసటట ట

95-65/142

భరస : రమమశ� అగరస
ఇసటట ననస:41-1-199
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదన వరయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:41-1-201
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:41-1-201
వయససస:37
లస: ససస స
4345 SQX1788066
పపరర: సరసబశవరరవప బసడనరర

95-70/415

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:41-1-199
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మసటట
ఇసటట ననస:41-1-200
వయససస:30
లస: పప
4342 SQX1786805
పపరర: లకడక గరయతడ బసడనరర

4334 SQX1811108
పపరర: పప లలరర పసటట ట

4332 SQX1879485
పపరర: వజయలకడక అతస లలరర

భరస : సతఖననరరయణ అమకతలలరర
ఇసటట ననస:41-1-170
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ పసటట ట
ఇసటట ననస:41-1-199
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ. పసటట ట
ఇసటట ననస:41-1-199
వయససస:69
లస: ససస స
4339 SQX0094813
పపరర: మగరళ మసటట

95-70/363

తసడడ:డ గసగయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:41-1-169
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ బమచరరజ అతస లలరర
ఇసటట ననస:41-1-170
వయససస:43
లస: పప
4336 SQX1637669
పపరర: వరమక పసటట ట

4331 MLJ3022316
పపరర: ఆదదశశషష కలరరక

4356 SQX0640250
పపరర: రరమరరడడడ తతసటర

95-70/435

తసడడ:డ గరలరరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:41-1-204
వయససస:29
లస: పప
95-69/116

4359 SQX1859099
పపరర: శకనవరసరరవప అలశశటట

95-69/117

తసడడ:డ కరశయఖ అలశశటట
ఇసటట ననస:41/1/206
వయససస:31
లస: పప
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95-70/437

తసడడ:డ ఈశబబబ న షపక
ఇసటట ననస:41-1-206
వయససస:22
లస: ససస స
4363 SQX0346726
పపరర: భబగఖరరజ సప మయమజల

4361 SQX0093781
పపరర: సలమమ పఠరన

భరస : ఏససబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:41-1-206
వయససస:45
లస: ససస స
95-70/440

తసడడ:డ పడసరదరరవప సప మయమజల
ఇసటట ననస:41-1-206
వయససస:29
లస: పప

4364 MLJ3021276
పపరర: ఏససబ ఖమన పఠరన

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప ససవరలసపత
ఇసటట ననస:41-1-207
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-1-207/1
వయససస:18
లస: ససస స
4372 SQX0771121
పపరర: లకడకచచచతనఖ నల

95-70/444

95-70/447

95-70/449

95-70/451

భరస : గగపస చసద అతసలలరర
ఇసటట ననస:41-1-211
వయససస:22
లస: ససస స

4376 SQX0346841
పపరర: పడసరద రరవప సప మయమజల

4379 SQX1859131
పపరర: జజన భబష షపచక

4382 SQX0264192
పపరర: తహరరనతసర షసక

95-70/454

4385 MLJ3021425
పపరర: రహమమన షపక

95-70/445

4388 AP151000156161
పపరర: శవకలమమరర అతష
స లలరర
భరస : కకటటశశరరరవప ఆతషలలరర
ఇసటట ననస:41-1-211
వయససస:68
లస: ససస స

4368 MLJ2994572
పపరర: ననగరశశరరరవప వలల
ర రర

95-72/134

4371 SQX0933242
పపరర: ననగరశశరర దదవ నలమ

95-70/443

4374 MLJ3021854
పపరర: శవ శసకరరరవప నలమ

95-70/446

తసడడ:డ చన దదశయఖ నలమ
ఇసటట ననస:41-1-208
వయససస:54
లస: పప
95-70/448

4377 SQX1859404
పపరర: నరజ అమరననన

95-70/583

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ అమరననన
ఇసటట ననస:41-1-209 4TH LINE
వయససస:23
లస: ససస స
95-69/118

4380 SQX1637362
పపరర: షరకకర. షపక

95-70/450

భరస : subhani షపక
ఇసటట ననస:41-1-210/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-70/452

4383 SQX0269050
పపరర: ససభబన� షపక�

95-70/453

తసడడ:డ ఆదస షఫస� షపక
ఇసటట ననస:41-1-210/1
వయససస:33
లస: పప
95-70/455

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:41-1-210/1
వయససస:40
లస: పప
95-70/457

95-70/1237

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప నల
ఇసటట ననస:41-1-208
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-210/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:41-1-210/1
వయససస:38
లస: పప
4387 SQX1637354
పపరర: కకపరరరణణ అతస లలరర

95-70/442

తసడడ:డ కరరమగలమర షపచక
ఇసటట ననస:41-1-210/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-210/1
వయససస:33
లస: ససస స
4384 MLJ3021417
పపరర: జజన భబష షపక

4373 MLJ3021862
పపరర: రరజఖలకడక నలమ

4365 SQX2166635
పపరర: ననగజజఖత ఇమడబతన

తసడడ:డ శవయఖ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-1-207
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పదకననభస సప మయమజల
ఇసటట ననస:41-1-209
వయససస:47
లస: పప

తలర : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-210
వయససస:24
లస: ససస స
4381 SQX0264259
పపరర: షకకరర షపక

95-72/133

భరస : శవ శసకరరరవప నలమ
ఇసటట ననస:41-1-208
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప సప మయమజల
ఇసటట ననస:41-1-209
వయససస:45
లస: ససస స
4378 SQX1787118
పపరర: రరషక షపక

4370 SQX1830629
పపరర: సరయ చచచతనఖ వలల
ర రర

95-70/439

భరస : ససబడమణఖస ఇమడబతన
ఇసటట ననస:41-1-206
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-1-207/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప నలమ
ఇసటట ననస:41-1-208
వయససస:30
లస: ససస స
4375 SQX0346775
పపరర: పదనకవత సప మయమజల

95-70/441

భరస : ననగరశశరరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-1-207
వయససస:42
లస: ససస స
95-68/846

4362 SQX1305714
పపరర: ససయజ ఖమన పఠరన

తసడడ:డ ఇససఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:41-1-206
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హహమయగదదదన పఠరన
ఇసటట ననస:41-1-206
వయససస:50
లస: పప

95-70/1184 4367 MLJ2994564
4366 SQX2066637
పపరర: ననగ లకడక సససధసజ ససవరలసపత
పపరర: అనతపపరణ వలల
ర రర

4369 SQX2116572
పపరర: మమనస వలల
ర రర

95-70/438

4386 AP151000156235
పపరర: షరరప షపక

95-70/456

తసడడ:డ ఆదనమగషపస షపక
ఇసటట ననస:41-1-210/1
వయససస:44
లస: పప
95-70/458

4389 SQX0136192
పపరర: గగపసచసద అతస లలరర

95-70/459

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప� అతస లలరర
ఇసటట ననస:41-1-211
వయససస:32
లస: పప
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4390 SQX1811140
పపరర: లకడక తరరపతమక ఇమడబతస న

95-68/77

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:41-1-212
వయససస:28
లస: ససస స
4393 SQX0094243
పపరర: రరమయఖ ఇకలరరరస

95-70/462

95-65/1224

95-70/464

95-70/467

95-69/119

95-70/470

95-65/208

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:41-1-215
వయససస:23
లస: పప

4403 SQX2366839
పపరర: శవ రరడడడ సమకటట

4406 SQX0645978
పపరర: పదక కలకరల

4409 SQX0645952
పపరర: బబలమక దనరస

4412 SQX1787589
పపరర: నవఖ చలమర

95-70/475

4415 MLJ3021904
పపరర: శవకకటమక చలమర

95-65/1226

4418 AP151000156560
పపరర: చలమర మమలకకసడయఖ
తసడడ:డ బసవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:41-1-215
వయససస:41
లస: పప

4398 SQX2528990
పపరర: కలకరల బబలరరడడడ కలకరల

95-69/1123

4401 SQX1028712
పపరర: కరరణ రరమగ గగరరకల

95-70/466

4404 SQX2417525
పపరర: ససజజత సదమకత

95-65/1227

భరస : శవ రరడడడ సమకటట
ఇసటట ననస:41-1-214
వయససస:38
లస: ససస స
95-70/468

4407 MLJ1573674
పపరర: శవ ననసచనరరరడడ కలకరల

95-70/469

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ కలకరల
ఇసటట ననస:41-1-214
వయససస:40
లస: ససస స
95-70/471

4410 AP151000156392
పపరర: కకషరణరరడడడ కలకరల

95-70/472

తసడడ:డ అసజరరడడడ కలకరల
ఇసటట ననస:41-1-214
వయససస:46
లస: పప
95-70/473

4413 SQX0296582
పపరర: పరరశత చలమర

95-70/474

భరస : చచసచసరరమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:41-1-215
వయససస:29
లస: ససస స
95-70/476

భరస : ఆదదననరరయణ� చలమర
ఇసటట ననస:41-1-215
వయససస:44
లస: ససస స
95-70/478

95-65/1223

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గగరరకల
ఇసటట ననస:41-1-213
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:41-1-215
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ చలమర
ఇసటట ననస:41-1-215
వయససస:37
లస: ససస స
4417 SQX1958933
పపరర: కకరణ కలమమర చలమర

95-70/465

భరస : వనసకట ససబబబరరడడడ దనరస
ఇసటట ననస:41-1-214
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:41-1-215
వయససస:51
లస: ససస స
4414 MLJ3021896
పపరర: బబరత చలమర

4400 AP151000156125
పపరర: అరరణ పపదద సటట

4395 SQX2340438
పపరర: గసగర రరడడడ పసటట ట

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:41-1-213
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ ననసచనరరరడడ కలకరల
ఇసటట ననస:41-1-214
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషరణరరడడడ కలకరల
ఇసటట ననస:41-1-214
వయససస:44
లస: ససస స
4411 SQX0806562
పపరర: భబరత దసడడడ దసడడడ

95-65/1225

తసడడ:డ తనటట రరడడడ సమకటట
ఇసటట ననస:41-1-214
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:41-1-214
వయససస:25
లస: పప
4408 AP151000156393
పపరర: అరరణ కలకరల

4397 SQX2341550
పపరర: శకనవరసరరడడడ పసటట ట

95-70/461

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:41-1-213
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప peddinti
ఇసటట ననస:41-1-213
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపదద సటట
ఇసటట ననస:41-1-213
వయససస:53
లస: పప
4405 SQX1305680
పపరర: బడహకయఖ ఓరరగసటట

95-70/463

తసడడ:డ గసగర రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:41-1-213
వయససస:19
లస: పప

భరస : కరరణ రరమగ గగరరకల
ఇసటట ననస:41-1-213
వయససస:29
లస: ససస స
4402 AP151000156165
పపరర: ససబబబరరవప పపదద సటట

4394 SQX0135400
పపరర: శకనవరస రరవప

4392 SQX0135376
పపరర: సరమమమజఖస పస

భరస : శకనవరస రరవప పపపరపళర
ఇసటట ననస:41-1-212
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపపరపళర
ఇసటట ననస:41-1-212
వయససస:50
లస: పప

భరస : గసగర రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:41-1-213
వయససస:35
లస: ససస స
4399 SQX1028720
పపరర: దసరర భవరన గగరరకల

95-70/460

తసడడ:డ రరమయఖ ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:41-1-212
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:41-1-212
వయససస:33
లస: పప
4396 SQX2339117
పపరర: మగనసదడ పసటట ట

4391 SQX0094193
పపరర: ఉషర రరణణ ఇకలరరరస

4416 AP151000156123
పపరర: చసదడమక చలమర

95-70/477

భరస : బసవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:41-1-215
వయససస:66
లస: ససస స
95-70/479

4419 MLJ3021912
పపరర: ఆదదననరరయణ చలమర

95-70/480

తసడడ:డ బసవయఖ� చలమర
ఇసటట ననస:41-1-215
వయససస:45
లస: పప

Page 36 of 414

4420 MLJ3021052
పపరర: శకనస చలమర�
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95-70/481

తసడడ:డ బసవయఖ� చలమర
ఇసటట ననస:41-1-215
వయససస:46
లస: పప
4423 SQX0283838
పపరర: అరరణ� మగననత�

4421 SQX1959014
పపరర: ననగరశశరరరవప చలమర

95-70/482

తసడడ:డ బసవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:41-1-215
వయససస:46
లస: పప
95-70/484

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప� మగననత
ఇసటట ననస:41-1-216
వయససస:41
లస: ససస స

95-70/485

భరస : ఈశశరరరవప తడపరణ
ఇసటట ననస:41-1-216
వయససస:46
లస: ససస స

4429 SQX1887314
పపరర: ననగ లకడక మసడ

4430 SQX1811751
పపరర: తడవనణణ పపనసతమమచస

95-65/209

భరస : నగరజ
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:38
లస: ససస స
4432 SQX1531277
పపరర: రమణ బబ సదలపరటట
భరస : శవకకషణ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:30
లస: ససస స
4435 AP151000156138
పపరర: నరకల కఠరరర

95-70/495

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కటబరర.
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:30
లస: పప
4441 AP151000156202
పపరర: ససతనరరమయఖ కఠరరర

95-70/501

భరస : వనసకటటశశర రరవప శవరనసదస
ఇసటట ననస:41-1-237
వయససస:24
లస: ససస స

95-70/493

95-70/1241

4436 AP151000156214
పపరర: పపషరపవత పపరరమగచసష

95-70/496

95-70/499

4448 SQX1637651
పపరర: ససలమసన బ షపక
భరస : ఇరరరన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:28
లస: ససస స

95-70/491

4434 MLJ3065216
పపరర: ససతమక ఇమకడడ

95-70/494

4437 SQX1637560
పపరర: చసదడకరసతమక ఇసకకలలర

95-70/497

4440 AP151000156206
పపరర: శకనవరసరరవప పపరరమగచసష

95-70/500

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపరరమగచస
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:45
లస: పప
95-70/526

4443 SQX1637677
పపరర: నరసససహరరరవప మమమళళ

95-70/527

తసడడ:డ పపరరమమళళళ మమమళళ
ఇసటట ననస:41-1-237
వయససస:54
లస: పప
95-70/1242

తసడడ:డ వననయక రరవప గగసత
ఇసటట ననస:41-1-237
వయససస:35
లస: పప
95-70/1244

4431 SQX1125104
పపరర: వర కలమమరర కఠరరర

భరస : రరమరరడడడ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:73
లస: ససస స

4439 MLJ1574185
పపరర: శవ ననగరశశరరరవప బబ సదలపరటట

4445 SQX2198836
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగసత

95-70/489

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఇమకదద
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరరవప మమమళళ
ఇసటట ననస:41-1-237
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వననయక రరవప గగసత
ఇసటట ననస:41-1-237
వయససస:64
లస: ససస స
4447 SQX2197739
పపరర: కలమఖణణ శవరనసదస

4433 SQX0264465
పపరర: లలతకలమమరర� పపనసమగచసష�

4442 SQX1637685
పపరర: రరణగకరదదవ మమమళళ

4428 AP151000156308
పపరర: ఈశశరరరవప తడపరణ

భరస : వనసకట కకషణ కటబరర
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటబరర.
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:64
లస: పప
4444 SQX2197846
పపరర: సశరరజఖ లకడక గగసత

95-70/490

భరస : సరసబశవరరవప పపరరమగచస
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:66
లస: ససస స
95-70/498

95-70/486

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ triparna
ఇసటట ననస:41-1-216
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� పపరరమగచస.
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ కటబరర.
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:56
లస: ససస స
4438 SQX0093112
పపరర: వనసకట కకషణ కటబరర

95-70/488

తసడడ:డ శకనవరసస రరవప పపనసతమమచస
ఇసటట ననస:41-1-217
వయససస:22
లస: ససస స
95-70/492

4425 AP151000156302
పపరర: సతఖవత పపపల
భరస : అపరపరరవప పపపపల
ఇసటట ననస:41-1-216
వయససస:73
లస: ససస స

95-70/487 4427 SQX1788082
4426 SQX1279992
పపరర: కకషణ ససదదప కలమమర మగననత
పపరర: మహన రరయ

తసడడ:డ చననతబబఈ రరయ
ఇసటట ననస:41-1-216
వయససస:35
లస: పప

95-70/483

తసడడ:డ ఈశశరరరవప తడపరణ
ఇసటట ననస:41-1-216
వయససస:30
లస: ససస స

4424 AP151000156251
పపరర: కనకదసరర తడపరణ

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప మగననత
ఇసటట ననస:41-1-216
వయససస:24
లస: పప

4422 SQX0094474
పపరర: శరరష దదవ తడపరణ

4446 SQX2378347
పపరర: కలమఖణణ శవరనదస

95-70/1243

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగసట
ఇసటట ననస:41-1-237
వయససస:24
లస: ససస స
95-70/528

4449 SQX1572750
పపరర: గగససనతషర షపక

95-70/529

భరస : ఇమమమన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:31
లస: ససస స
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4450 SQX1572719
పపరర: సబరరనతస షపక
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95-70/530

భరస : ఆదదల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:48
లస: ససస స
4453 SQX1572693
పపరర: ఇరరరన షరరఫ షపక

95-70/533

95-70/536

95-181/1128

95-65/234

95-70/539

95-70/542

95-65/235

భరస : జన బబబగ తమగకలలరర
ఇసటట ననస:41-1-239
వయససస:29
లస: ససస స

4463 SQX0265835
పపరర: గగససయ షపక

4466 SQX1565458
పపరర: శవ లకడక తమకననన

4469 SQX0094698
పపరర: ఫసరగజ షపక

4472 SQX1794049
పపరర: చనసదదన షపక

95-65/238

4475 SQX0271544
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

95-70/537

4478 SQX1637487
పపరర: జజన బబబగ తమగకలలరర
తసడడ:డ కకటయఖ తమగకలలరర
ఇసటట ననస:41-1-239
వయససస:38
లస: పప

4458 SQX2298818
పపరర: మహహ మగనత షర షపక

95-70/1246

4461 SQX1655711
పపరర: బబల షహహద షపక

95-65/233

4464 SQX0265850
పపరర: కగసర షపక

95-70/538

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:41-1-238
వయససస:30
లస: ససస స
95-70/540

4467 SQX0275230
పపరర: మగబనన షపక

95-70/541

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:41-1-238
వయససస:35
లస: ససస స
95-70/543

4470 SQX0537548
పపరర: బబబబవల� షపక�

95-70/544

తసడడ:డ మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:41-1-238
వయససస:46
లస: పప
95-65/236

4473 SQX0260307
పపరర: బబజద బ షపక

95-65/237

భరస : ఖమజజ హహసపసన శక.
ఇసటట ననస:41-1-239
వయససస:48
లస: ససస స
95-65/239

తసడడ:డ ఖమజజ హహసపసన శక.
ఇసటట ననస:41-1-239
వయససస:32
లస: పప
95-70/545

95-70/535

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:41-1-238
వయససస:21
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-239
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ హహసపసన శక.
ఇసటట ననస:41-1-239
వయససస:30
లస: పప
4477 SQX1637420
పపరర: రగశమక తమగకలలరర

95-65/232

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:41-1-238
వయససస:33
లస: పప

భరస : నబ శక.
ఇసటట ననస:41-1-239
వయససస:28
లస: ససస స
4474 SQX0263350
పపరర: నబ షపక

4460 SQX1879600
పపరర: మగసతనజ షపక

4455 SQX1572727
పపరర: ఆదదల షరరఫ షపక

భరస : నదరర బబజ షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గగరరననథ రరడడ తమకననన
ఇసటట ననస:41-1-238
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపఢ షపక
ఇసటట ననస:41-1-238
వయససస:26
లస: పప
4471 SQX0806794
పపరర: షపననజ షపక శక

95-70/1245

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:41-1-238
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:41-1-238
వయససస:31
లస: ససస స
4468 SQX1441724
పపరర: నసరరలమ షపక

4457 SQX2298826
పపరర: గగససయమ షపక

95-70/532

తసడడ:డ అహమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:41-1-238
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజహహత షపక
ఇసటట ననస:41-1-238
వయససస:44
లస: పప
4465 SQX0094722
పపరర: నససమమ షపక

95-70/534

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:31
లస: పప
4462 SQX1592030
పపరర: జజన షపక

4454 SQX1637644
పపరర: ఇమమమనసషరరఫ షపక

4452 SQX1572735
పపరర: ఇరరన ద షరరఫ షపక

తసడడ:డ ఆదదల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదలన మరరఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మమలమ షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:61
లస: పప
4459 SQX2287753
పపరర: నదరర బబజ షపక

95-70/531

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-237/1
వయససస:29
లస: పప
4456 SQX0004085
పపరర: షపక ఖమససస�

4451 SQX1565219
పపరర: ఖమససస బ షపక

4476 SQX0230672
పపరర: ఖమజజ హహసపసన షపక

95-65/240

తసడడ:డ ఇమమమ అల సరహహబ శక.
ఇసటట ననస:41-1-239
వయససస:56
లస: పప
95-70/546

4479 SQX1637552
పపరర: శరకవణణ వనలశరల

95-70/547

భరస : జగదదష కలమమర వనలశరల
ఇసటట ననస:41-1-240
వయససస:29
లస: ససస స
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4480 SQX1637222
పపరర: ససజజత పప తనరర సక
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95-70/549

భరస : వనసకటశశషష కలసకలమమర బబబగ పప తనరర సక.
ఇసటట ననస:41-1-240
వయససస:43
లస: ససస స

4481 SQX1637545
పపరర: వనసకటశశషష కలమమర బబబగ
పప తనరర సక
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప తనరర సక.
ఇసటట ననస:41-1-240
వయససస:41
లస: పప

4483 SQX0917179
పపరర: లకకక వనలశరల

4484 SQX1788165
పపరర: డచచమసడ జయ పవర తషరకరన

95-70/552

95-70/548

95-70/551

భరస : రరతయఖ వనలశరల
ఇసటట ననస:41-1-241
వయససస:57
లస: ససస స
95-70/554

తసడడ:డ రతత చనరర వనలసరల
ఇసటట ననస:41-1-241
వయససస:36
లస: పప

4487 SQX0769976
పపరర: శకనవరసరరవప గగకరరకకసడ

95-70/557

తసడడ:డ కకషణయఖ తషరకరన
ఇసటట ననస:41-1-241
వయససస:54
లస: పప
95-70/559

భరస : ఎలమరరరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:41-1-242
వయససస:81
లస: ససస స
95-69/983

భరస : శవ ననగరశశర రరవప శవరల శశటట
ఇసటట ననస:41-1-243
వయససస:43
లస: ససస స

4493 SQX1294586
పపరర: బబలమమణణ కరసత రరడడ తతసటర

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప శవరల శశటట
ఇసటట ననస:41-1-243
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కకలపరరస
ఇసటట ననస:41-1-246
వయససస:44
లస: పప

4501 SQX2169977
పపరర: వజయ సరయ పపపపల

4502 SQX0094326
పపరర: బబ జజన షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:41-1-247
వయససస:37
లస: ససస స
4507 AP151000156173
పపరర: ఖరఖరరన బ షపక
భరస : ఆదనమగషఫస షపక
ఇసటట ననస:41-1-247
వయససస:56
లస: ససస స

95-70/560

4505 SQX1159624
పపరర: ఆచమక అలమర

4508 SQX1830744
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:41-1-247
వయససస:37
లస: పప

95-70/558

4494 AP151000156015
పపరర: వనసగళరరడడడ తతసటర

95-70/561

95-70/1248

Deleted

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప శవరలశశటట
ఇసటట ననస:41-1-243
వయససస:22
లస: ససస స
95-65/1230

4500 SQX2150555
పపరర: ననగ లకడక కకలపరరస

95-65/1231

భరస : రరమ కకషణ కకలపరరస
ఇసటట ననస:41-1-246
వయససస:39
లస: ససస స
95-70/562

4503 SQX0094839
పపరర: జజన బ షపక

95-70/563

భరస : మమబగ బబషర షపక
ఇసటట ననస:41-1-247
వయససస:34
లస: ససస స
95-70/565

భరస : శకనవరసరరడడడ అలమర
ఇసటట ననస:41-1-247
వయససస:44
లస: ససస స
95-70/567

తసడడ:డ బడహకచనరర వనలశరల
ఇసటట ననస:41-1-241
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఎలమరరరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:41-1-242
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:41-1-247
వయససస:31
లస: ససస స
95-70/564

95-70/556

95-70/1247 4497 SQX2176493
4496 SQX2176253
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప శవరల శశటట
పపరర: ననగ సరరరక శవరలశశటట

95-70/1249 4499 SQX2150514
4498 SQX2176246
పపరర: ననగ లకడక సససధసేరజ శవరల శశటట
పపరర: రరమ కకషణ కకలపరరస

తసడడ:డ కకసడనడ రరమయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:41-1-246
వయససస:18
లస: పప

4488 SQX0769950
పపరర: రతస యఖ వనలసరల

భరస : వనసగళరరడడడ తతసటర .
ఇసటట ననస:41-1-242
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప శవరల శశటట
ఇసటట ననస:41-1-243
వయససస:44
లస: పప

95-65/1232

95-70/553

95-70/1185 4491 AP151000156438
4490 SQX2001840
పపరర: డడక ఈసట జయ పవర తషరకరన
పపరర: ససజజత తతసటర

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:41-1-242
వయససస:25
లస: పప

4495 SQX2168474
పపరర: వజయ లకడక శవరల శశటట

4504 MLJ3022324
పపరర: మహబబబషర షపక

95-70/555

తసడడ:డ కకషణ దదవదనస
ఇసటట ననస:41-1-241
వయససస:26
లస: పప

4492 MLJ3022365
పపరర: మననతమక తతసటర తతసటర

4485 SQX0469965
పపరర: భబనసపడకరశ వనలసరల
తసడడ:డ రతస యఖ వనలశరల
ఇసటట ననస:41-1-241
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరమగడడ గగకరరకకసడ
ఇసటట ననస:41-1-241
వయససస:37
లస: పప

4489 SQX0265884
పపరర: కకషణ దదవదనసస తషరకరన

95-70/550

భరస : కకషణ దదవదనస తషరకరన
ఇసటట ననస:41-1-241
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణ దదవదనస తషరకరన
ఇసటట ననస:41-1-241
వయససస:24
లస: పప

4486 SQX0793539
పపరర: జగదదశ కలమమర వనలసరల

4482 SQX0269019
పపరర: మహలకడక ఝమనస చదగగడడ

4506 MLJ3021698
పపరర: ఫరతమగన షపక

95-70/566

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:41-1-247
వయససస:54
లస: ససస స
95-70/569

4509 MLJ3021383
పపరర: వల షపక

95-70/570

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:41-1-247
వయససస:61
లస: పప
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4510 MLJ1570746
పపరర: ఫకలకదదదన షపక
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95-70/571

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:41-1-247
వయససస:74
లస: పప
95-72/137

తసడడ:డ కకటయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:41-1-250
వయససస:47
లస: పప

4514 AP151000174574
పపరర: జయలకకక దలమడజల

95-70/1250

4519 MLJ2995231
పపరర: శకనవరసరరవప ససగగల

95-72/142

4525 SQX2401271
పపరర: హహమలత దదవనబబ యన

95-70/574

95-72/140

4523 SQX1565599
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర కటటటబబ యయన

95-69/984

4526 SQX0916643
పపరర: శకలకకక కకలకకపపడడ కకలకకపపడడ

95-70/572

4529 SQX1349787
పపరర: ననగ రరజ ఉరర గగసట

భరస : శక సరయ సతఖ వర పడసరద నజజసపటతస
ఇసటట ననస:41-1-848
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప ఉరర గగసట
ఇసటట ననస:41-1-848
వయససస:24
లస: పప

4531 SQX1397463
పపరర: శక సరయ సతఖ వర పడసరద
నజజసపటతస
తసడడ:డ శకమననతరరయణ నజజసపటతస
ఇసటట ననస:41-1-848
వయససస:64
లస: పప

95-65/246

4532 SQX1563338
పపరర: రసగననయకలలల చనగసటటపరటట

4534 AP151000144248
పపరర: పరమమశశరరరవప గగలర గగలర

95-65/249

95-70/575

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగలర
ఇసటట ననస:41-1-1162
వయససస:57
లస: పప

4538 SQX0263541
పపరర: ససబబబరరవప� బతష
స ల�
తసడడ:డ వరయఖ� బతష
స ల.
ఇసటట ననస:41-1-1175
వయససస:47
లస: పప

95-72/141

4521 SQX0093773
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తతసటర

95-70/573

4524 SQX1565565
పపరర: వరగసగరధర కటటటబబ యయన

95-70/576

95-65/241

4527 SQX1397422
పపరర: పనతగ మధస పరవన
నజజసపటతస
భరస : రరమకకషణ చదపరరస
ఇసటట ననస:41-1-848
వయససస:35
లస: ససస స

95-65/242

95-65/244

4530 SQX1375790
పపరర: శకనవరస రరవప వరరక

95-65/245

తసడడ:డ బబసరర రరవప వరరక
ఇసటట ననస:41-1-848
వయససస:42
లస: పప
95-65/247

4533 SQX0267252
పపరర: మహహమ రరజ బసడనరర

95-65/248

తసడడ:డ కకషణ బసడనరర
ఇసటట ననస:41-1-1161
వయససస:38
లస: పప
95-65/250

భరస : అయఖపప annam
ఇసటట ననస:41-1-1175
వయససస:27
లస: ససస స
95-65/252

4518 MLJ2995173
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప ససగగల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటటటబబ యయన
ఇసటట ననస:41-1-322
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:41-1-848
వయససస:86
లస: పప
4535 SQX0917112
పపరర: భవరన అనతస అనతస.

95-72/139

తసడడ:డ ఈశశర రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:41-1-274
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకరణ బబబగ కకలకకపపడడ
ఇసటట ననస:41-1-848
వయససస:33
లస: ససస స
95-65/243

4515 SQX0815456
పపరర: మగకరష సవరరల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససగగలమ
ఇసటట ననస:41-1-252
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటటటబబ యయన
ఇసటట ననస:41-1-322
వయససస:24
లస: పప

భరస : శరఖస కలమఖణ దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:41-1-416
వయససస:37
లస: ససస స
4528 SQX1397455
పపరర: నగరరజ కలమమరర నజజసపటతస

4520 SQX1565334
పపరర: సలస షపక

95-72/136

తసడడ:డ రవసదడననధ సవరరల
ఇసటట ననస:41-1-251
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమహమమద షపక
ఇసటట ననస:41-1-271
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కటట బబ యన
ఇసటట ననస:41-1-322
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-1-1175
వయససస:20
లస: పప

95-72/138

భరస : వనసకటటశశరరర ససగగలమ
ఇసటట ననస:41-1-252
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససగగలమ
ఇసటట ననస:41-1-252
వయససస:38
లస: పప
4522 SQX0640284
పపరర: శకదదవ కటట బబ యన

4517 AP151000174072
పపరర: ననగరసదడస ససగగల

4512 SQX1694470
పపరర: దసరర వరపడసరద వనమగల

తసడడ:డ శకనవరస వనమగల
ఇసటట ననస:41-1-250
వయససస:24
లస: పప

భరస : నరసససహరరజ దనల రరజల
ఇసటట ననస:41-1-251
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగన
ఇసటట ననస:41-1-251/1
వయససస:21
లస: ససస స

4537 SQX1923481
పపరర: ననగ దసరర రరవప బతష
స ల

95-72/135

భరస : కకటయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:41-1-250
వయససస:63
లస: ససస స

4513 SQX0245761
పపరర: శకనవరస వనమగల

4516 SQX2197713
పపరర: సశపత గగన

4511 SQX1860360
పపరర: ఏలర మక వనమగల

4536 SQX0806992
పపరర: కనకదసరర మగవశ మగవశ

95-65/251

భరస : పడసరద మగవశ.
ఇసటట ననస:41-1-1175
వయససస:30
లస: ససస స
95-65/253

4539 AP151000144217
పపరర: కకసడలరరవప మగవశ�

95-65/254

తసడడ:డ శకహరర� మగవశ.
ఇసటట ననస:41-1-1175
వయససస:72
లస: పప
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4540 SQX1922798
పపరర: శకనవరస రరడడడ బభలర మల
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95-70/584

తసడడ:డ వనసకటసరశమ రరడడడ బభలర మల
ఇసటట ననస:41-2-5-358
వయససస:28
లస: పప
4543 SQX0917922
పపరర: దసరరరమలలర శశరర తమకననన

95-65/255

95-65/258

95-65/260

95-219/45

95-72/146

95-72/149

95-72/150

భరస : వనసకటటశశర రరవప జలలర ళళ
ఇసటట ననస:41/2/254
వయససస:31
లస: ససస స
4564 MLJ1505015
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జలలర ళళ

భరస : ఇబడహహస పఠరన
ఇసటట ననస:41-2-256
వయససస:73
లస: ససస స

95-69/124

4553 AP151000174600
పపరర: మమధవ లత రవపరటట

4556 SQX1474485
పపరర: మననజ రరవపరటట

4559 SQX2208809
పపరర: అమల కలమమరర తదలగరపప

95-72/153

95-72/144

95-70/587

4551 SQX1858257
పపరర: NAGARAJA పపపరపళళ

4554 AP151000174116
పపరర: ధనలకడక పప నతస

95-72/147

4557 SQX0795682
పపరర: శకననథ పప ననతస
తలర : ధనలకకక పప నతస
ఇసటట ననస:41-2-253
వయససస:32
లస: పప

95-72/873

4560 SQX2208742
పపరర: నరరష కలమమర ధనకకసడ

95-73/1048

4562 AP151000174473
పపరర: మలర క జలలర ళళ

4563 SQX0519793
పపరర: వనసకట శవ ససదదప జలలర లర

భరస : శవననగరరజ
ఇసటట ననస:41-2-256
వయససస:29
లస: ససస స

95-72/145

95-72/148

భసధసవప: పడవలర క పప డదరర
ఇసటట ననస:41-2-253, 4TH LINE
వయససస:29
లస: పప

4568 SQX2133684
పపరర: ననగమణణ పసత

95-69/125

భరస : వనసకట శశషయఖ పప నతస
ఇసటట ననస:41-2-253
వయససస:47
లస: ససస స

95-72/151

95-72/152

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జలలర ళళ
ఇసటట ననస:41-2-254
వయససస:29
లస: పప
95-72/154

భరస : సదరఖననరరయణ కకకకరలగడడ
ఇసటట ననస:41-2-255
వయససస:38
లస: ససస స
95-72/156

4548 MLJ1572031
పపరర: శవ కకషణ బబ సదలపరటట

భరస : కకషణయఖ ధనకకసడ
ఇసటట ననస:41-2-253 4TH CROSS ROAD
వయససస:47
లస: ససస స

4565 SQX1862192
పపరర: వరణణ కకకకరలగడడ

95-65/257

భరస : హరర ననరరయణ పపపరపళళ
ఇసటట ననస:41-2-228
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప జలలర ళళ
ఇసటట ననస:41-2-254
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ జలలర ళళ
ఇసటట ననస:41-2-254
వయససస:53
లస: పప
4567 SQX1861491
పపరర: హబబగన పఠరన

4550 SQX0966945
పపరర: హరర ననరరయణ పపపరళళ

4545 SQX0807933
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప దడడడ దడడడ

తసడడ:డ వరరసజననయగలల బబ సదలపరటట.
ఇసటట ననస:41-2-217
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవపరటట
ఇసటట ననస:41-2-253
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటశశషయఖ రవపరటట
ఇసటట ననస:41-2-253
వయససస:50
లస: పప
4561 SQX0519736
పపరర: దదప జలలర ళళ

95-65/259

భరస : వనసకటటశశరరరవప రవపరటట
ఇసటట ననస:41-2-253
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటశశషయఖ రవపరటట
ఇసటట ననస:41-2-253
వయససస:72
లస: ససస స
4558 AP151000174362
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రవపరటట

4547 SQX0686139
పపరర: ఆసజననయ రరడడడ తమకననన

95-70/586

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దడడడ
ఇసటట ననస:41-2-215
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:41-2-228
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గరదద
ఇసటట ననస:41-2-228
వయససస:41
లస: ససస స
4555 AP151000174115
పపరర: అనతపపరణ రవపరటట

95-65/256

తసడడ:డ పపరరరరడడడ తమకననన
ఇసటట ననస:41-2-215
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనమరర
ఇసటట ననస:41-2-223
వయససస:31
లస: పప
4552 SQX1797323
పపరర: పరరశత గరదద

4544 SQX0686162
పపరర: మలలర శశరర తమకననన

4542 SQX1637743
పపరర: శరకవణణ కలకరల

తసడడ:డ కకషరణరరడడడ కలకరల
ఇసటట ననస:41-2-214
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయ రరడడడ తమకననన
ఇసటట ననస:41-2-215
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయగలల రరడడడ తమకననన.
ఇసటట ననస:41-2 -215
వయససస:44
లస: పప
4549 SQX0360701
పపరర: పడదదప కలమమర దనమరర

95-70/585

తసడడ:డ కకషణ చనపరరల
ఇసటట ననస:41-2-121
వయససస:32
లస: పప

భరస : శసకర రరడడడ తమకననన.
ఇసటట ననస:41-2 -215
వయససస:35
లస: ససస స
4546 SQX0917559
పపరర: శసకర రరడడడ తమకననన

4541 SQX0275412
పపరర: రరమకకకషణ చనపరరల

4566 SQX1862218
పపరర: వనసకట రరమరరజ లసకర

95-72/155

తసడడ:డ మరర సరహహబ లసకర
ఇసటట ననస:41-2-255
వయససస:39
లస: పప
95-72/874

4569 SQX1695592
పపరర: జయమక బదమల

95-72/157

భరస : ననరరయణ సరశమ బ
ఇసటట ననస:41-2-259
వయససస:47
లస: ససస స
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95-72/158

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ బ
ఇసటట ననస:41-2-259
వయససస:21
లస: పప

4571 SQX1695600
పపరర: వసశ కకషణ బదమల
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95-72/159

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ బ
ఇసటట ననస:41-2-259
వయససస:22
లస: పప
4574 SQX0771279
పపరర: లకడకకలమమరర పరవపలలరర

95-70/588

95-72/163

95-70/1267

95-72/167

95-72/170

95-72/173

భరస : సదరఖననరరయణ రరవప కకయమ
ఇసటట ననస:41-2-267
వయససస:66
లస: ససస స

95-72/165

4584 SQX1694587
పపరర: రరషక షసక

4587 SQX1861905
పపరర: అజస ఖమన పఠరన

4590 SQX0265769
పపరర: ననగ మలర శశరర రరవపరటట

95-70/591

95-72/168

4579 SQX2376671
పపరర: అనసత పపరణ మమధవరపప

4582 AP151000174448
పపరర: శకనవరసరరవప అవధననస

4585 MLJ1502509
పపరర: షకకలమ షపక

95-72/171

4588 MLJ2994036
పపరర: కరరమగలమర షపక

తసడడ:డ గగపలర య చచదరర
ఇసటట ననస:41-2-267
వయససస:47
లస: పప

95-72/166

95-72/169

95-72/172

తసడడ:డ జజనపరర షపక
ఇసటట ననస:41-2-266
వయససస:41
లస: పప
95-70/589

4591 SQX1572792
పపరర: దసరర దదవ గరదల

95-70/590

భరస : శకనవరస రరవప గరదల
ఇసటట ననస:41-2-267
వయససస:36
లస: ససస స

95-70/592 4594 SQX1474535
4593 SQX0269209
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప� రరవపరటట�
పపరర: శక లకడక మలలపటట

4596 SQX0719724
పపరర: రరజశశఖర మమలలపరటట

95-70/1266

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:41-2-266
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషరదద�డ రరవపరటట
ఇసటట ననస:41-2-267
వయససస:46
లస: పప
95-72/175

95-72/162

తసడడ:డ కకటయఖ అవధననస
ఇసటట ననస:41-2-263
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:41-2-267
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల గరదచల
ఇసటట ననస:41-2-267
వయససస:46
లస: పప
4595 MLJ1502475
పపరర: శరరద కకయమ

4581 SQX0949883
పపరర: ససనత అవధననస

4576 SQX0111500
పపరర: ననగరరజ అవధననస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమధవరపప
ఇసటట ననస:41-2-263
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజవల పఠరన
ఇసటట ననస:41-2-266
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జజనపరర షపక
ఇసటట ననస:41-2-266
వయససస:50
లస: పప
4592 SQX1101922
పపరర: గరదచఅ శకనవరస రరవప

95-72/164

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:41-2-266
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:41-2-266
వయససస:47
లస: ససస స
4589 MLJ2994028
పపరర: హనఫ షపక

4578 SQX0798363
పపరర: లకకకననరరయణ అవధననస

95-204/11

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ అవధననస
ఇసటట ననస:41-2-262
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబల గగరరవప అవధననస
ఇసటట ననస:41-2-263
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ అవధననస
ఇసటట ననస:41-2-263
వయససస:50
లస: పప
4586 MLJ1502483
పపరర: షరజహన షపక

95-72/161

తసడడ:డ కకటయఖ అవధననస
ఇసటట ననస:41-2-262
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమధవరపప
ఇసటట ననస:41-2-263
వయససస:28
లస: పప
4583 AP151000174402
పపరర: బబల గగరరవప అవధననస

4575 AP151000174392
పపరర: రమమదదవ అవధననస

4573 SQX1733245
పపరర: రగజజ రరణణ వడడగరననన

భరస : చసదడ శశఖర వడడగరననన
ఇసటట ననస:41-2-259
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ అవధననస
ఇసటట ననస:41-2-262
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ అవధననస
ఇసటట ననస:41-2-262
వయససస:31
లస: పప
4580 SQX2386431
పపరర: మణణబబబగ మమధవరపప

95-72/160

తసడడ:డ పపలర నత బదమల
ఇసటట ననస:41-2-259
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-2-260
వయససస:38
లస: ససస స
4577 SQX0112300
పపరర: రరజజ శశఖర అవధననస

4572 SQX1695576
పపరర: ననరరయణ సరశమ బదమల

95-72/174

భరస : రరజ శశఖర మలలపటట
ఇసటట ననస:41-2-267
వయససస:42
లస: ససస స
95-72/176

4597 SQX1474501
పపరర: సరసబశవరరవప అసచ

95-72/177

తసడడ:డ రరమమరరవప అసచ
ఇసటట ననస:41-2-267
వయససస:50
లస: పప
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4598 AP151000174242
పపరర: సదరఖననరరయణరరవప కకయమ

95-72/178

తసడడ:డ శశషయఖ కకయమ
ఇసటట ననస:41-2-267
వయససస:69
లస: పప
4601 SQX2337004
పపరర: శరత బబబగ లసగస

95-72/876

95-70/593

95-68/858

95-69/988

తసడడ:డ రమమరరవప వసస
ఇసటట ననస:41-2-273
వయససస:31
లస: పప
95-70/598

4616 SQX0868687
పపరర: శకనవరస రరడడడ మమకపప తషల

95-70/601

95-70/1268

95-68/859

4611 SQX1572768
పపరర: రమణ పపపపల

95-70/596

4617 SQX0263806
పపరర: లకడక తతసటర గ

4620 SQX0807008
పపరర: రరజఖ లకకక ససగగరనన

95-69/128

4623 SQX0808071
పపరర: శకనవరస రరవప ససగగరనన

4626 SQX1637735
పపరర: ధనలకడక పపపరపళళ
భరస : లకకకననరరయణ పపపరపళళ
ఇసటట ననస:41-2-275
వయససస:41
లస: ససస స

4606 SQX1159665
పపరర: శకనవరస రరడడ అలమర

95-70/595

4609 SQX2360188
పపరర: శరరష వసస

95-68/860

4612 SQX0092957
పపరర: యశశద� మగనతసగర�

95-70/597

భరస : బడహక రరడడడ� మగనతసగర
ఇసటట ననస:41-2-274
వయససస:34
లస: ససస స
95-70/599

4615 SQX0093575
పపరర: బడహక రరడడడ� మగనతసగర�

95-70/600

తసడడ:డ రరమరరడడడ� మగనతసగర
ఇసటట ననస:41-2-274
వయససస:41
లస: పప
95-70/602

4618 SQX0092924
పపరర: ఈశశర రరడడడ� తతసటర �

95-70/603

తసడడ:డ ఎలమర రరడడడ� తతసటర
ఇసటట ననస:41-2-274
వయససస:57
లస: పప
95-69/126

4621 SQX1958396
పపరర: సరయ రరమ ససగగరన

95-69/127

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససగగరన
ఇసటట ననస:41-2-275
వయససస:20
లస: పప
95-69/129

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:41-2-275
వయససస:48
లస: పప
95-70/605

95-68/857

భరస : రరజశశఖర వసస
ఇసటట ననస:41-2-273
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:41-2-275
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:41-2-275
వయససస:31
లస: పప

భరస : బసవయఖ� మదదదననన.
ఇసటట ననస:41-2-275
వయససస:39
లస: ససస స

4608 SQX2330413
పపరర: తరరమల శవననగ శక లకడక
కలకరల
భరస : రరమరరడడడ కలకరల
ఇసటట ననస:41-2-273
వయససస:35
లస: ససస స

4614 MLJ3021128
పపరర: అసజరరడ�డడ తతసటర �

4603 SQX2355063
పపరర: వనడ వనచషణవ పవపలలరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అలమర
ఇసటట ననస:41-2-272
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశర రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:41-2-274
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమకపప తషల
ఇసటట ననస:41-2-274
వయససస:18
లస: పప

4625 MLJ3021458
పపరర: భబగఖలకడక� మదదదననన�

95-70/594

తసడడ:డ ఈశశరరరడ�డడ తతసటర
ఇసటట ననస:41-2-274
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బడహకరరడడడ మమకపప తషల
ఇసటట ననస:41-2-274
వయససస:42
లస: పప

4622 SQX1613166
పపరర: ననగగల మరర షపక

4605 AP151000156285
పపరర: రరమగలమక తతసటర

95-68/856

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పవపలలరర
ఇసటట ననస:41-2-269
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకకరసత పపపపల
ఇసటట ననస:41-2-274
వయససస:26
లస: ససస స

4613 SQX0869131
పపరర: వనసకట శవ ననగరసదడస
మమకపప తషల
భరస : శకనవరస రరడడడ మమకపప తషల.
ఇసటట ననస:41-2-274
వయససస:39
లస: ససస స

4619 SQX2450062
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ మమకపప తషల

95-72/877

భరస : బససవరరడడడ తతసటర .
ఇసటట ననస:41-2-271
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనర రరడడడ కలకరల
ఇసటట ననస:41-2-273
వయససస:44
లస: పప
4610 SQX2420446
పపరర: రరజశశఖర వసస

4602 SQX2336659
పపరర: వజయ జజఖత లసగస

4600 SQX2356467
పపరర: వజయ చతతడ జ

భరస : ఆనసద చతతడ జ
ఇసటట ననస:41-2-268
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరత బబబగ లసగస
ఇసటట ననస:41-2-268
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జకకయఖ తనడడమళర
ఇసటట ననస:41-2-270
వయససస:59
లస: ససస స
4607 SQX2330124
పపరర: రరమరరడడడ కలకరల

95-72/875

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప చసత
ఇసటట ననస:41-2-267
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకషణ మమరరస లసగస
ఇసటట ననస:41-2-268
వయససస:38
లస: పప
4604 SQX0645945
పపరర: మమరస మక తనడడమళళ

4599 SQX2389013
పపరర: ననగ పడసరద చసత

4624 SQX1637750
పపరర: రరవత పపపరే్పళళ

95-70/604

తసడడ:డ రరవత పపపరపళర
ఇసటట ననస:41-2-275
వయససస:22
లస: ససస స
95-70/606

4627 MLJ3021888
పపరర: బసవయఖ మదదదననన

95-70/607

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:41-2-275
వయససస:46
లస: పప

Page 43 of 414

4628 SQX0418376
పపరర: శకలకడక చనత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-65/261

భరస : గణణశ చనత
ఇసటట ననస:41-2-277
వయససస:39
లస: ససస స
4631 SQX0263525
పపరర: శకనవరస రరడడడ భవనస

95-70/625

95-68/861

95-70/628

95-70/631

95-70/634

95-70/637

95-70/629

4641 SQX0093997
పపరర: అరరణ కలమమరర యగదరస

4644 SQX0094102
పపరర: ససజజత పరకననటట

4647 SQX1159343
పపరర: శకనవరస రరవప పకలననటట

95-70/640

4650 SQX1159640
పపరర: మహలకడక బసటటడ తష

95-70/632

95-70/643

4655 SQX1453984
పపరర: లకడక పడశరసత ఒగగబబ యన

95-70/646

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసటటడ తష
ఇసటట ననస:41-2-306
వయససస:29
లస: పప

4653 SQX1921857
పపరర: దసరరరరరవప సప మరగతష

95-70/635

భరస : వనసకటటశశరరర oguboina.
ఇసటట ననస:41-2-307
వయససస:53
లస: ససస స

95-70/627

4639 SQX0093005
పపరర: ఆదదలకడక� యగదదస�

95-70/630

4642 SQX0094631
పపరర: చసదడ మహన� గగనతస�

95-70/633

4645 SQX0094292
పపరర: పడభబవత పరకననటట

95-70/636

భరస : రరమకకటటశశర రరవప పరకననటట.
ఇసటట ననస:41-2-305
వయససస:61
లస: ససస స
95-70/638

4648 SQX0094375
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప పరకననటట

95-70/639

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ పరకననటట
ఇసటట ననస:41-2-305
వయససస:66
లస: పప
95-70/641

4651 SQX0418632
పపరర: అమమకజ బసటటడ తష

95-70/642

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసటటడ తష
ఇసటట ననస:41-2-306
వయససస:49
లస: ససస స
95-70/644

తసడడ:డ వనసకయఖ సప మరగతష
ఇసటట ననస:41-2-306
వయససస:35
లస: పప
4656 SQX0771394
పపరర: కరమమశశరర ఓగగబబ యన

4636 SQX0093179
పపరర: వజయలకడక శనగ

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ� గగనతస
ఇసటట ననస:41-2-304
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసటటడ తష
ఇసటట ననస:41-2-306
వయససస:39
లస: ససస స

4652 SQX1131879
పపరర: దసరర రరవప బసతతడవపట

95-70/1270

భరస : ననగ పడసనత కలమమర� యగదరస
ఇసటట ననస:41-2-304
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పరకననటట
ఇసటట ననస:41-2-305
వయససస:48
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:41-2-306
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబగ ఒగగబబ యన
ఇసటట ననస:41-2-307
వయససస:26
లస: ససస స

4638 SQX0093765
పపరర: శకనవరస రరడడడ శనగ

4633 SQX2212967
పపరర: శసకర ఉపపపతతళర

భరస : శకనవరస రరడడడ� శనగ
ఇసటట ననస:41-2-303/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరవప పరకననటట
ఇసటట ననస:41-2-305
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప పరకననటట.
ఇసటట ననస:41-2-305
వయససస:41
లస: పప
4649 SQX1921790
పపరర: శవ పరరశత సప మరగతష

95-69/146

భరస : ఉమమ మహహశశరరరవప ఒదచల
ఇసటట ననస:41-2-304
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యగదరస
ఇసటట ననస:41-2-304
వయససస:46
లస: పప
4646 SQX0094763
పపరర: వనసకట శవ రరవప పరకననటట

4635 SQX1859180
పపరర: ననగబడహక రరడడడ మమకపప తషల

95-70/624

తసడడ:డ ననగభగషణస ఉపపపతతళర
ఇసటట ననస:41-2-303
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:41-2-303/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : చసదడ మహన� గగనతస
ఇసటట ననస:41-2-304
వయససస:42
లస: ససస స
4643 MLJ3022340
పపరర: ననగపడసననతకలమమర యగదదస

95-70/626

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమకపప తషల
ఇసటట ననస:41-2-303/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:41-2-303/1
వయససస:59
లస: ససస స
4640 SQX0094748
పపరర: ననగ పడసనత� గగనతస�

4632 AP151000156248
పపరర: తదజ రరడడడ శనగ

4630 SQX0094508
పపరర: గగనన శశఖర రరడడడ శనగ

తసడడ:డ తదజ రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:41-2-303
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గరలరరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:41-2-303
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమకపప తషల
ఇసటట ననస:41-2-303/1
వయససస:20
లస: పప
4637 AP151000156333
పపరర: పసచషమక శశనగర

95-70/623

భరస : తదజజమమరరస శనగ
ఇసటట ననస:41-2-303
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:41-2-303
వయససస:39
లస: పప
4634 SQX2406148
పపరర: ననగ బడహకరరడడడ మమకపప తషల

4629 AP151000156332
పపరర: ననగరసశరమక శనగ

4654 SQX1159608
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బసటటడ తష

95-70/645

తసడడ:డ రమణయఖ బసటటడ తష
ఇసటట ననస:41-2-306
వయససస:74
లస: పప
95-70/647

4657 SQX0771105
పపరర: ససతమక బసడనరర

95-70/648

భరస : వనసకటసరశమ bandaru
ఇసటట ననస:41-2-307
వయససస:73
లస: ససస స
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4658 SQX0269357
పపరర: రమమశ బబబగ ఒగగబబ యన

95-70/649

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఒగగబబ యన
ఇసటట ననస:41-2-307
వయససస:34
లస: పప
4661 MLJ3022373
పపరర: బబలసరగజన తమకననన

95-70/652

95-70/655

95-70/658

95-70/661

4673 MLJ3021201
పపరర: పదనకవత కకలర

95-70/664

95-70/667

95-70/659

4671 SQX0283861
పపరర: హనసమసతరరవప పరలడడగగ

4674 SQX0769398
పపరర: సదరరబబబగ కకలర

4677 SQX1887421
పపరర: ననగ రరజ కకలర

95-70/668

4680 SQX1921527
పపరర: కవత జలలర డ

95-70/662

తసడడ:డ శవరరమకకషణయఖ కకలర
ఇసటట ననస:41-2-313
వయససస:59
లస: పప

4683 SQX1101682
పపరర: ససససకత దదవ సరరసగ

95-70/665

4686 SQX1101666
పపరర: రమణణ పరసగ
భరస : వనసకటటశశరరర పరసగ
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:54
లస: ససస స

95-70/657

4669 SQX0769257
పపరర: రరమకకషణ బబబగ పరలడడగగ

95-70/660

4672 SQX1300839
పపరర: తడవనణణ పరలడడగగ

95-70/663

4675 SQX0551838
పపరర: కకలర సదరరబబబగ�

95-70/666

తసడడ:డ వనసకట రతతస�
ఇసటట ననస:41-2-312
వయససస:28
లస: పప
95-65/278

4678 SQX2324432
పపరర: రమమరరవప జలలర డ

95-68/862

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జలలర డ
ఇసటట ననస:41-2-313
వయససస:45
లస: పప
95-70/669

4681 MLJ3021193
పపరర: లకకకకలమమరర� కకలర �

95-70/670

భరస : వనసకటటశశరరరవప� కకలర
ఇసటట ననస:41-2-313
వయససస:55
లస: ససస స
95-69/147

భరస : శకకరసత సరరసగ
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:26
లస: ససస స
95-69/149

4666 AP151000156061
పపరర: ససబబబరరడడడ తమకననన

భరస : ననగ శవ పడసరద బబబగ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-2-310
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప జలలర డ
ఇసటట ననస:41-2-313
వయససస:30
లస: ససస స
95-70/671

95-70/654

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-2-310
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:41-2-313
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననగరరజ కకలర
ఇసటట ననస:41-2-313
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:50
లస: ససస స

4668 SQX0771295
పపరర: ససబబలకడక పరలడడగగ

4663 SQX0731315
పపరర: లకడక వనమమ

తసడడ:డ మలమరరరడడడ తమకననన
ఇసటట ననస:41-2-309
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతతస కకలర
ఇసటట ననస:41-2-312
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషణయఖ కకలర
ఇసటట ననస:41-2-312
వయససస:49
లస: పప

4685 SQX0806620
పపరర: అసజల బసడడ

95-70/656

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-2-310
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటరతతస కకలర
ఇసటట ననస:41-2-312
వయససస:44
లస: ససస స

4682 MLJ3021599
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకలర

4665 MLJ3022423
పపరర: శకనవరసరరడడడ తమకననన

95-70/651

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:41-2-309
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-2-310
వయససస:51
లస: ససస స

4670 SQX1106476
పపరర: ననగ ససవర పడసరద బబబగ
పరలడడగగ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-2-310
వయససస:39
లస: పప

4679 SQX1692649
పపరర: శవ పరరశత కకలర

95-70/653

తసడడ:డ మలమరరరడడడ తమకననన
ఇసటట ననస:41-2-309
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వనమ
ఇసటట ననస:41-2-309
వయససస:66
లస: పప

4676 MLJ3021342
పపరర: వనసకటరతతస కకలర

4662 AP151000156282
పపరర: ససతమక తమకననన

4660 SQX1131861
పపరర: రరజఖ లకడక తమకనసన

తసడడ:డ ససబబ రరడడ తమకననన
ఇసటట ననస:41-2-309
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ తమకననన
ఇసటట ననస:41-2-309
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మలమరరరడ�డడ తమకననన
ఇసటట ననస:41-2-309
వయససస:81
లస: ససస స
4667 SQX0731380
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమమ

95-70/650

తసడడ:డ కకటయఖ oguboina
ఇసటట ననస:41-2-307
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ తమకననన
ఇసటట ననస:41-2-309
వయససస:39
లస: ససస స
4664 MLJ3022415
పపరర: వరమక తమకననన

4659 SQX0269316
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓగగబబ యన

4684 SQX1461771
పపరర: శరహనజ షపక

95-69/148

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:42
లస: ససస స
95-69/150

4687 SQX1101674
పపరర: అనసదరఖమక సరరసగ

95-69/151

భరస : ససబబ రరవప సరరసగ
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:76
లస: ససస స
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4688 SQX0966762
పపరర: కకషణ వసజస
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95-69/152

తసడడ:డ కకషణ
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:30
లస: పప
4691 SQX2066439
పపరర: లకడక పడసనత సరరసగస

95-69/960

95-69/991

95-70/673

95-65/279

95-69/153

95-70/677

95-70/680

తసడడ:డ శవ ననతరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:41-2-316
వయససస:32
లస: ససస స

4701 SQX1159293
పపరర: ననగభమషణస గగపస

4704 SQX0966804
పపరర: మహనరరవప గరజలవరరస

4707 SQX0093476
పపరర: వనయ కలమమర ఆలలరర

4710 SQX0242479
పపరర: కకశశర� అలల
ర రర�

95-70/1271

4713 SQX0411371
పపరర: మధసలత కకలర �

95-65/280

4716 AP151000156076
పపరర: కకటటశశరమక కకలర
భరస : శవననతరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:41-2-316
వయససస:50
లస: ససస స

4696 SQX0707406
పపరర: మలలర శశరర ససధనబతష
స ల

95-70/672

4699 SQX1199745
పపరర: వనసకయఖ ససధనబతష
స ల

95-70/675

4702 SQX0917492
పపరర: శకనస యయలలపరర

95-65/281

తసడడ:డ పప తషరరజ ఎలలపరర
ఇసటట ననస:41-2-315
వయససస:33
లస: పప
95-69/154

4705 SQX0093583
పపరర: ఎలజజబతనరన అలల
ర రర

95-70/676

భరస : కకశశర అలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-2-315
వయససస:54
లస: ససస స
95-70/678

4708 SQX0093542
పపరర: కళళఖణ రరజ ఆలలరర

95-70/679

తసడడ:డ కకశశర అలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-2-315
వయససస:36
లస: పప
95-70/681

4711 AP151000156421
పపరర: వసదనస గసడనడల�

95-70/682

తసడడ:డ గగవసద గసడనడల
ఇసటట ననస:41-2-315
వయససస:76
లస: పప
95-70/683

తసడడ:డ శవ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:41-2-316
వయససస:30
లస: ససస స
95-70/685

95-69/990

తసడడ:డ బడమయఖ ససధనబతష
స ల
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ భమషణస� అలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-2-315
వయససస:63
లస: పప

భరస : కలమఖణ రరజ ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-2-315
వయససస:33
లస: ససస స
4715 SQX0346213
పపరర: వజయ కలమమర కకలర

95-70/674

తసడడ:డ కకశశర అలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-2-315
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస� గసడనడల.
ఇసటట ననస:41-2-315
వయససస:46
లస: పప
4712 SQX2233351
పపరర: వనజ కలమమరర ఆలలరర

4698 SQX0707422
పపరర: ఏడడకకసడలల ససధనబతష
స ల

4693 SQX2148104
పపరర: రరజఖ లకడక ననదచసడర

భరస : ఏడడకకసడలల సదదనబతష
స ల
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గరజలవరరస
ఇసటట ననస:41-2-315
వయససస:35
లస: పప

భరస : వసదనస గసడనడల
ఇసటట ననస:41-2-315
వయససస:66
లస: ససస స
4709 MLJ3021037
పపరర: పరల గసడనడల

95-69/992

తసడడ:డ పడసరద గగపస.
ఇసటట ననస:41-2 -315
వయససస:26
లస: పప

భరస : మహనరరవప గరజలవరరస
ఇసటట ననస:41-2-315
వయససస:35
లస: ససస స
4706 AP151000156017
పపరర: ఆగరతషష గసడనడల

4695 SQX2148146
పపరర: మమత ననదచసడర

95-69/959

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ సదదనబతష
స ల
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద గగపస
ఇసటట ననస:41-2 -315
వయససస:25
లస: పప
4703 SQX0966879
పపరర: వజయకలమమరర గరజలవరరస

95-69/989

భరస : ససరరశ బబబగ ననదచసడర
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ సదదనబతష
స ల
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:39
లస: ససస స
4700 SQX1624494
పపరర: ననగరరజ గగపస

4692 SQX2148161
పపరర: ననగరశశర రరవప ననదచసడర

4690 SQX2066405
పపరర: శకకరసత సరరసగస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరరసగస
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:35
లస: పప
4697 SQX1199927
పపరర: అనత ససధనబతష
స ల

95-69/958

తసడడ:డ ససబబరరవప సరరసగస
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల సరరసగస
ఇసటట ననస:41-2-314
వయససస:21
లస: ససస స
4694 SQX2254878
పపరర: ససరరష బబబగ ననదచసడర

4689 SQX2066389
పపరర: వనసకటటశశరరర సరరసగస

4714 SQX0411298
పపరర: వజయ కలమమర కకలర �

95-70/684

తసడడ:డ శవ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:41-2-316
వయససస:31
లస: ససస స
95-70/686

4717 SQX1393271
పపరర: ననగమక గగతనస

95-70/687

భరస : వనసకటటశశరరర గగతనస
ఇసటట ననస:41-2-316
వయససస:67
లస: ససస స
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4718 SQX0769836
పపరర: వనసకటరరవప గగతనస
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95-70/688

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగతనస
ఇసటట ననస:41-2-316
వయససస:48
లస: పప
4721 SQX2361749
పపరర: కకలర లలకననథ

95-70/1272

95-70/693

95-70/696

95-70/699

95-70/702

95-70/705

95-70/708

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అమగదనలపలర
ఇసటట ననస:41-2-319
వయససస:25
లస: పప
4742 MLJ1570597
పపరర: ఖమసససఖమన పఠరన

95-70/711

4731 SQX0269076
పపరర: వరసస� పప లశశటట �

4734 SQX1488312
పపరర: హనసమమయమక చదరరడడ

4737 SQX1292499
పపరర: మమనక అమగదనలపలర

95-68/863

4726 SQX1199547
పపరర: ననగ ఉమమ మహహశశరర వసరస

4729 SQX1199943
పపరర: రరకరశ బబబగ వసరస

95-70/700

4732 SQX1199521
పపరర: శకనవరసరరవప వసరస

95-70/701

తసడడ:డ చచసచస రరమయఖ వసరస
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:56
లస: పప
95-70/703

4735 SQX1488320
పపరర: ననగమక చదరరడడ

95-70/704

భరస : కలమమర సరశమ చదరరడడ
ఇసటట ననస:41-2-318
వయససస:75
లస: ససస స
95-70/706

4738 SQX1199570
పపరర: అదద లకడక అమగదలపలర

95-70/707

భరస : వనసకటటసశరరర అమగదలపలర
ఇసటట ననస:41-2-319
వయససస:46
లస: ససస స

4740 MLJ1610211
పపరర: రహమత మహమకద

4741 MLJ1573419
పపరర: యమససన పఠరన

4746 SQX2421071
పపరర: మలలర శశరర బసడడ

95-70/709

95-70/710

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:41-2-319
వయససస:38
లస: పప
95-70/712

4744 SQX1565854
పపరర: జజన పఠరన

95-70/713

తసడడ:డ ఇబడహహస పఠరన
ఇసటట ననస:41-2-319
వయససస:63
లస: పప
95-69/993

Deleted

భరస : శకనవరస రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:41-2-320
వయససస:33
లస: ససస స

95-70/695

95-70/698

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అమగదనలపలర
ఇసటట ననస:41-2-319
వయససస:26
లస: ససస స

4743 SQX1199489
పపరర: వనసకటటసశరరర అమగదలపలర

95-70/692

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వసరస
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప అమగదలపలర
ఇసటట ననస:41-2-319
వయససస:48
లస: పప

Deleted

భరస : శవ ననగర రరడడ తమకననన
ఇసటట ననస:41-2-320
వయససస:40
లస: ససస స

95-70/697

తసడడ:డ ఇకబల మహమకద
ఇసటట ననస:41-2-319
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:41-2-319
వయససస:39
లస: పప
4745 SQX2376432
పపరర: మధవ తమకననన

4728 AP151000156439
పపరర: ననరరయణమక పప లశశటట

4723 SQX0094417
పపరర: వజయ శరసత బబ సదలపరటట

భరస : శకనవరస రరవప వసరస
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర సరశమ చదరరడడ
ఇసటట ననస:41-2-318
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యమససన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:41-2-319
వయససస:26
లస: ససస స
4739 SQX1292309
పపరర: రవ తదజ అమగదనలపలర

95-70/694

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� పప లశశటట
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:61
లస: పప
4736 SQX1044890
పపరర: జబభద పఠరన

4725 SQX0422667
పపరర: ఉషరరరణణ� పప లశశటట �

95-70/690

భరస : శవ ననగరశశర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ పప లశశటట .
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వసరస
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:28
లస: పప
4733 AP151000156241
పపరర: శవససతనరరమయఖ పప లశశటట

95-70/691

తసడడ:డ శవ ససతనరరమయఖ� పప లశశటట
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవససతనరరమయఖ పప లశశటట .
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:56
లస: ససస స
4730 SQX1199539
పపరర: కరరరసక బబబగ వసరస

4722 SQX1572800
పపరర: సరయ సససదసషర చదజజరర

4720 SQX1370535
పపరర: వనసకటటశశరరర గగతనస

తసడడ:డ రరజయఖ గగతనస
ఇసటట ననస:41-2-316
వయససస:71
లస: పప

భరస : కరరరసక బబబగ వసరస
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శవససతనరరమయఖ� పప లశశటట
ఇసటట ననస:41-2-317
వయససస:33
లస: ససస స
4727 AP151000156021
పపరర: శవకలమమరర పప లశశటట

95-70/689

తసడడ:డ శవరరమకకషణ కకలర
ఇసటట ననస:41-2-316
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకలర శవననరరయణ
ఇసటట ననస:41-2-316
వయససస:24
లస: పప
4724 SQX0268896
పపరర: కలపన� పప లశశటట �

4719 MLJ3021334
పపరర: శవననతరరయణ కకలర

4747 SQX0094607
పపరర: శవ ననగర రరడడ � తమకననన�

95-70/714

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�డడ తమకననన
ఇసటట ననస:41-2-320
వయససస:56
లస: పప
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4748 SQX2385425
పపరర: మలర శశరర బసడడ
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95-68/864

Deleted

భరస : శకనవరస రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:41-2-320 , 3 LINE
వయససస:33
లస: ససస స
4751 SQX2328789
పపరర: నకకత పదనకవత కసదగటర

95-68/866

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:41-2-321
వయససస:19
లస: ససస స
4754 MLJ3021789
పపరర: వనసకటరమణ� తతసటర �

95-70/717

95-70/720

95-65/1177

95-70/724

95-70/727

95-68/197

తసడడ:డ ననసచనర రరడడడ టసగగ
ఇసటట ననస:41-2-355
వయససస:26
లస: పప

4758 SQX0094003
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చటటటలసకక

4761 SQX2296085
పపరర: సరయ చరణ డడవ

4764 SQX1922293
పపరర: కకటటశశర రరవప తరరమల శశటట

4767 SQX2066686
పపరర: దసరర పడవణ బబ లలర దసద

4770 SQX0686030
పపరర: సరసబ శవ రరవప కకల

95-70/744

4773 SQX0263228
పపరర: రమమదదవ కరకరర

95-70/721

4776 SQX0094623
పపరర: ననసచన రరడడడ� టసగగ�
తసడడ:డ రరమరరడడడ� టసగగ
ఇసటట ననస:41-2-355
వయససస:46
లస: పప

95-70/716

4756 SQX0093815
పపరర: ననగరశశర రరవప రరడడ పలర

95-70/719

4759 MLJ3021219
పపరర: గరలరరడ�డడ తతసటర �

95-70/722

తసడడ:డ యలమరరరడ�డడ తతసటర
ఇసటట ననస:41-2-321
వయససస:61
లస: పప
95-65/1236

4762 SQX1922392
పపరర: చచనతమక తరరమల ససటట

95-70/723

భరస : కకటటశశర రరవప తరరమల ససటట
ఇసటట ననస:41-2-322
వయససస:27
లస: ససస స
95-70/725

4765 SQX1660166
పపరర: శకనవరసరరవప కటటటబబ యన

95-70/726

తసడడ:డ ననగయఖ కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:41-2-322
వయససస:47
లస: పప
95-70/1186

4768 SQX0685990
పపరర: ననగమణణ కకల

95-68/196

భరస : సరసబ శవ రరవప కకల
ఇసటట ననస:41-2-355
వయససస:49
లస: ససస స
95-68/198

4771 SQX1692573
పపరర: లకడక పసడయమసక కరకరర

95-70/743

తసడడ:డ వరరసడనశ కలమమర కరకరర
ఇసటట ననస:41-2-355
వయససస:22
లస: ససస స
95-70/745

భరస : వరరసదడకలమమర కరకరర
ఇసటట ననస:41-2-355
వయససస:43
లస: ససస స
95-70/747

4753 SQX0346247
పపరర: వరలకడక చటర సకక�

తసడడ:డ చనతయఖ దదర రరడడ పలర .
ఇసటట ననస:41-2-321
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ కకల
ఇసటట ననస:41-2-355
వయససస:54
లస: పప

భరస : ననసచనర రరడకడ టసగగ
ఇసటట ననస:41-2-355
వయససస:42
లస: ససస స
4775 SQX1005073
పపరర: శవ గసగరరరమ రరడడ టసగగర

95-70/718

భరస : మధస ససధనన రరవప బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:41-2-322
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ దనసస
ఇసటట ననస:41-2-355
వయససస:34
లస: పప
4772 SQX0960823
పపరర: టసగగ వనసకటటశశరమక

4755 SQX0092981
పపరర: సతష చటర సకక

95-68/865

భరస : వనసకటటశశర రరవప� చటర సకక
ఇసటట ననస:41-2-321
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:41-2-322
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ తతట
ఇసటట ననస:41-2-322
వయససస:66
లస: పప
4769 SQX0686774
పపరర: శకనస దనసస దనసస

95-70/715

తసడడ:డ శశఖర డడవ
ఇసటట ననస:41-2-322
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమణనరరవప తతట
ఇసటట ననస:41-2-322
వయససస:64
లస: ససస స
4766 SQX0263426
పపరర: రమణనరరవప తతట

4752 SQX0093831
పపరర: పదక రరడడడపలర

4750 SQX2351922
పపరర: పపడమ సరయ కకషణ కసదగటర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:41-2-321
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జగగరబబబగ చటట లమసకక
ఇసటట ననస:41-2-321
వయససస:56
లస: పప

భసధసవప: వజయలకడక కరకలమమనస
ఇసటట ననస:41-2-322
వయససస:22
లస: పప
4763 SQX0263467
పపరర: శవమక తతట

తసడడ:డ రరమ రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:41-2-320 , 5 LINE
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చటర సకక
ఇసటట ననస:41-2-321
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:41-2-321
వయససస:41
లస: పప
4760 SQX1988179
పపరర: సరయ చరణ డడవ

95-69/994

భరస : ననగరశశర రరవప రరడడ పలర
ఇసటట ననస:41-2-321
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలరరడ�డడ తతసటర
ఇసటట ననస:41-2-321
వయససస:51
లస: ససస స
4757 SQX0093617
పపరర: కకటటశశర రరవప� దనసరర�

4749 SQX2420982
పపరర: శకనవరస రరడడడ బసడడ

4774 SQX1660273
పపరర: పసడయమ నసద కకశశర కరకరర

95-70/746

తసడడ:డ వరరసదడ కలమమర కరకరర
ఇసటట ననస:41-2-355
వయససస:21
లస: పప
95-70/748

4777 SQX0367441
పపరర: రమమదదవ జకరర

95-68/199

భరస : వనసకటటశశర రరవప జకరర
ఇసటట ననస:41-2-356
వయససస:55
లస: ససస స
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4778 SQX0367136
పపరర: శశషష బబబగ జకరర
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95-68/200

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప జకరర
ఇసటట ననస:41-2-356
వయససస:32
లస: పప
4781 SQX1454313
పపరర: పడదదప పయమఖవపల

95-70/750

95-68/202

95-70/754

95-70/1187

95-68/203

95-68/205

95-70/758

తసడడ:డ ససబబయఖ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:41-2-359
వయససస:61
లస: పప

4791 SQX2066660
పపరర: మలర క బబగస షపక

4794 SQX0481424
పపరర: గగపసరరడడడ బబల

4797 SQX1392810
పపరర: రరజ బబ యననడడ

4800 MLJ1574052
పపరర: రతతకలమమరర బసడడ

95-70/761

4803 MLJ1574177
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ బసడడ�

95-70/1188

4806 SQX0069153
పపరర: బలలససపరటట రమమదదవ�
భరస : వనసకటటసశర రరవప� balusupati
ఇసటట ననస:41-2-360
వయససస:61
లస: ససస స

4786 MLJ3021367
పపరర: తరరమలమదదవ పరరషరర

95-70/753

4789 SQX1565243
పపరర: ననగరశశర రరవప పప నతస

95-70/756

95-70/1276
4792 SQX2135085
పపరర: శకనవరస రరవప ఇమడనబతచేసన

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:41-2-357 3RD LANE
వయససస:53
లస: పప
95-68/204

4795 SQX1922756
పపరర: దసరర దదవ బభలర మల

95-70/757

భరస : శకనవరస రరడడడ బభలర మల
ఇసటట ననస:41-2-358
వయససస:28
లస: ససస స
95-68/206

95-68/207
4798 SQX1131556
పపరర: ససరరష బబబగ ననదచసడర ననదచసడర

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:41-2-359
వయససస:34
లస: పప
95-70/759

4801 AP151000156047
పపరర: ససబబలకడక కనమరర పపడడ

95-70/760

భరస : ననగరశశరరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:41-2-359
వయససస:52
లస: ససస స
95-70/762

తసడడ:డ అయఖలరరడడడ� బసడడ
ఇసటట ననస:41-2-359
వయససస:42
లస: పప
95-70/764

95-70/752

తసడడ:డ మహన రరవప పప నతస
ఇసటట ననస:41-2-357
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆదదరరడ�డడ బసడడ
ఇసటట ననస:41-2-359
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:41-2-359
వయససస:32
లస: పప
4805 AP151000156293
పపరర: ననగరశశరరరవప కనమరర పపడడ

95-70/755

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ఏళళరరడడ పపట
ఇసటట ననస:41-2-359
వయససస:28
లస: పప

భరస : పడసరద కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:41-2-359
వయససస:29
లస: ససస స
4802 SQX0263251
పపరర: పడసరద కనమరర పపడడ

4788 MLJ3021359
పపరర: చనతమమకయ పరరషరర

4783 SQX0093609
పపరర: శకహరర బబబగ పయమఖవపల

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పరరషరర
ఇసటట ననస:41-2-357
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ బబల
ఇసటట ననస:41-2-358
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గగరరపడసరద దరరక
ఇసటట ననస:41-2-359
వయససస:21
లస: పప
4799 SQX1199554
పపరర: ససలలచన కనమరర పపడడ

95-68/872

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:41-2-357
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:41-2-358
వయససస:58
లస: ససస స
4796 SQX1922541
పపరర: శకరరమమ కకషణ దరరక

4785 SQX2381523
పపరర: వనసకటటశశరమక ఇమమడనబథదనన

95-70/749

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పయమఖవపల.
ఇసటట ననస:41-2-356
వయససస:55
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప� పరరషరర
ఇసటట ననస:41-2-357
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:41-2-357
వయససస:69
లస: పప
4793 SQX0481291
పపరర: ననసచనరమక పసటట ట

95-70/751

భరస : శకనవరస రరవప ఇమమడనబథదనన
ఇసటట ననస:41-2-357
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప పప నతస
ఇసటట ననస:41-2-357
వయససస:49
లస: ససస స
4790 SQX2066678
పపరర: మహబమబ షపక

4782 SQX0093351
పపరర: కకశశర బబబగ పయఖవపల

4780 SQX0093336
పపరర: వజయలకడక పయమఖవపల

భరస : శక హరర బబబగ పయమఖవపల
ఇసటట ననస:41-2-356
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరర బబబగ పయమఖవపల
ఇసటట ననస:41-2-356
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:41-2-357
వయససస:34
లస: ససస స
4787 SQX1565524
పపరర: భమలకడక పప నతస

95-68/201

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� జకరర
ఇసటట ననస:41-2-356
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శక హరర బబబగ పయమఖవపల
ఇసటట ననస:41-2-356
వయససస:23
లస: పప
4784 SQX1131572
పపరర: రరజరశశరర కటబరర

4779 SQX0367086
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జకరర

4804 MLJ1574045
పపరర: ఆదదరరడడడ బసడడ

95-70/763

తసడడ:డ అయఖలరరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:41-2-359
వయససస:45
లస: పప
95-65/291

4807 SQX1613133
పపరర: భవరన బలలససపరటట

95-68/208

భరస : మలర కరరరరన రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:41-2-360
వయససస:25
లస: ససస స
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95-68/209

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల కటబరర
ఇసటట ననస:41-2-360
వయససస:29
లస: ససస స
4811 SQX0093807
పపరర: ననగమలలర శశరర దనసరర

95-70/766

95-70/769

95-70/772

4815 SQX1329433
పపరర: వనసకటటశశరరర బలలససపరటట

4818 SQX1200039
పపరర: ననగ సరరత గగడడపలర

95-70/775

4821 MLJ1572544
పపరర: రమణ గగడడపలర

95-70/770

95-70/768
4813 SQX0094581
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బలలససపరటట

4816 SQX0408393
పపరర: రరమచసదడరరవప పపపరళళ

95-70/773

4819 AP151000156033
పపరర: ననగ లకడక గగడడపలర

95-70/776

4822 SQX1830819
పపరర: తదజశశన మమకకననన

95-70/777

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మమకకననన
ఇసటట ననస:41-2-363
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మమకకననన
ఇసటట ననస:41-2-363
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటసతఖననతరరయణ మమకకననన
ఇసటట ననస:41-2-363
వయససస:46
లస: ససస స

4826 SQX1982974
పపరర: రరకన షపక

4827 SQX1292739
పపరర: అపసన షపక

4828 SQX0345793
పపరర: గగససయమ షపక�

95-3/968

తసడడ:డ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:22
లస: ససస స
4829 SQX0269423
పపరర: సససమమ షపక
భరస : హనసత షసక షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:38
లస: ససస స
4832 SQX1207332
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:డ హహసపచసన షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:36
లస: పప

95-70/781

4830 SQX0640227
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-70/786

4833 SQX0345769
పపరర: బబబ జజన షపక

95-70/784

4836 SQX1005057
పపరర: హనసత షపక
తసడడ:డ హసన వరల షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:37
లస: పప

95-70/782

4831 AP151000156435
పపరర: రహమత షపక

95-70/785

భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:71
లస: ససస స
95-70/787

తసడడ:డ హసన షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:32
లస: పప
95-70/789

95-70/780

భరస : బబజ� షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:25
లస: పప
4835 SQX0944132
పపరర: షపక నదరరదదదన బబష

95-70/779

తసడడ:డ ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:24
లస: ససస స
95-70/783

95-70/774

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగడడపలర
ఇసటట ననస:41-2-362
వయససస:45
లస: ససస స

4825 AP151000156521
పపరర: వనసకటసతఖననతరరయణ
మమకకననన
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:41-2-363
వయససస:54
లస: పప

95-70/778

95-70/771

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపపరపళర
ఇసటట ననస:41-2-360
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గగడడపలర
ఇసటట ననస:41-2-362
వయససస:40
లస: పప
4824 AP151000156448
పపరర: పదనకవత మమకకననన

95-70/765

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బలలససపరటట
ఇసటట ననస:41-2-360
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగడడపలర
ఇసటట ననస:41-2-362
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప గగడడపలర
ఇసటట ననస:41-2-362
వయససస:62
లస: ససస స
4823 SQX1637388
పపరర: గరతనసజల మమకకననన

95-70/767

తసడడ:డ సరసబయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:41-2-360
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమచసదడరరవప పపపరపళర
ఇసటట ననస:41-2-361
వయససస:54
లస: ససస స
4820 SQX1200013
పపరర: మమణణకఖస గగడడపలర

4812 SQX1922186
పపరర: రరణగ పడసరద బబ లలససపత

4810 SQX0135194
పపరర: జజఖత ఇకలరరరస ఇకలరరరస

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:41-2-360
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ లలససపత
ఇసటట ననస:41-2-360
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ఏకకలరరస
ఇసటట ననస:41-2-360
వయససస:37
లస: పప
4817 SQX0409367
పపరర: వనసకటటశశరమక పపపరపళళ

95-68/210

తసడడ:డ సరసబయఖ� బలలససపరటట
ఇసటట ననస:41-2-360
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:41-2-360
వయససస:37
లస: ససస స
4814 SQX0135178
పపరర: వనసకట ససవర రరవప ఏకకలరరస

4809 SQX0136093
పపరర: వనసకటటశశరరర బలలససపరటట

4834 SQX0421172
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

95-70/788

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:34
లస: పప
95-70/790

4837 SQX0268953
పపరర: బబజ షపక

95-70/791

తసడడ:డ హసన షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:46
లస: పప
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4838 AP151000156416
పపరర: చనననభబష షపక

95-70/792

తసడడ:డ హసన షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:49
లస: పప
4841 SQX0262899
పపరర: ననగరరజ కకసడన

95-70/795

95-70/796

95-70/799

4845 MLJ3022001
పపరర: మమణణకఖస వరరలర�

4848 SQX1921592
పపరర: వససత రరవప మగరరకకపపడడ

95-70/802

4851 AP151000156082
పపరర: జయమమధవ రరపప డ లల

తసడడ:డ శవ రరవప� మదచదల
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:68
లస: ససస స
95-70/808

95-70/811

తసడడ:డ రరమగలల వజజరదద
ఇసటట ననస:41-2-369
వయససస:49
లస: పప

4860 AP151000156062
పపరర: శకనవరసరరవప రరపప డ లల

95-70/1278

4863 SQX1565508
పపరర: కలమమరర వజరదద

95-70/803

4866 MLJ3022050
పపరర: పరరశత పపపరపళర
భరస : ససబబబరరవప పపపరపళర
ఇసటట ననస:41-2-370
వయససస:44
లస: ససస స

4846 AP151000156085
పపరర: పసచషమక వరరలర

95-70/798

4849 SQX1125088
పపరర: లకడక కలమమరర ఉసదదటటట

95-70/801

4852 MLJ3021797
పపరర: కకటటశశరమక వజజడల

95-70/804

భరస : శవరరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:44
లస: ససస స
95-70/806

4855 AP151000156086
పపరర: అనతపపరణ రరపప డ లల

95-70/807

భరస : లకకయఖ� రరపప డ లల
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:74
లస: ససస స
95-70/809

4858 SQX0807859
పపరర: నలకసఠరశశర రరవప ఉదదసటటట

95-70/810

తసడడ:డ జగనమహనరరవ ఉదదసటట
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:41
లస: పప
95-70/812

4861 SQX0094227
పపరర: శవ రరవప� మదచదల�

95-70/813

తసడడ:డ కరశనత� మదచదల
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:75
లస: పప
95-70/814

భరస : శకనవరస రరవప వజరదద
ఇసటట ననస:41-2-369
వయససస:44
లస: ససస స
95-70/816

95-69/163

భరస : నల కసఠరశశర రరవప ఉదదసటట
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ రరపప డ లల
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ కలమమర మదచదల
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:18
లస: ససస స
4865 SQX1565300
పపరర: శకనవరస రరవప వజజరదద

95-70/800

తసడడ:డ శవ రరవప maddela
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:49
లస: పప
4862 SQX2390680
పపరర: వనసకట లకడక పడసనత మదచదల

4857 SQX0093955
పపరర: కకరణ కలమమర మదచదల

4843 SQX1922244
పపరర: దదలప కలమమర వరరలర

భరస : వనసకటరరమయఖ వరరలర
ఇసటట ననస:41-2-366
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ� అయయసపటట
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:23
లస: పప
4859 MLJ3021680
పపరర: శవరరరడడడ వజజడల

95-70/797

భరస : శకనవరసరరవప రరపప డ లల
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:41
లస: ససస స

95-70/805 4854 SQX0092973
4853 SQX0094201
పపరర: వనసకట రరజజ కలమమరర� మదచదల�
పపరర: సరసబబడజఖస అయశశటట

95-70/794

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వరరలర
ఇసటట ననస:41-2-366
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భబసరర రరవప
ఇసటట ననస:41-2-366
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర మదచదల
ఇసటట ననస:41-2-368
వయససస:39
లస: ససస స

4856 SQX1393677
పపరర: బబసరర రరడడ వజడల

95-70/1277

భరస : వనసకటటశశరరరవప� వరలర
ఇసటట ననస:41-2-366
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వరరలర
ఇసటట ననస:41-2-366
వయససస:32
లస: పప
4850 SQX0093849
పపరర: శవ శశశల కలమమరర మదచదల

4842 SQX2358166
పపరర: పవన సరయ కకసడ

4840 SQX0262931
పపరర: రరణగకరదదవ� కకసడన�

భరస : ననగరరజ� కకసడ
ఇసటట ననస:41-2-365
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరజ కకసడ
ఇసటట ననస:41-2-365
వయససస:19
లస: పప

భరస : దదలప కలమమర వరరలర
ఇసటట ననస:41-2-366
వయససస:24
లస: ససస స
4847 SQX0094250
పపరర: దదలప కలమమర వరరళళ

95-70/793

తసడడ:డ ఇమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:41-2-364
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడ
ఇసటట ననస:41-2-365
వయససస:46
లస: పప
4844 SQX1921550
పపరర: నవఖ వరరలర

4839 AP151000156373
పపరర: హసన షపక

4864 SQX1565391
పపరర: అశశక కలమమర వజజరదద

95-70/815

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వజజరదద
ఇసటట ననస:41-2-369
వయససస:29
లస: పప
95-70/817

4867 MLJ3021078
పపరర: ససతనరరవమక ఇకలరరరస

95-70/818

భరస : వనసకటటశశరరరవప� ఇకలరరరస.
ఇసటట ననస:41-2-370
వయససస:53
లస: ససస స
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95-70/819

భరస : వనసకటటశశరరర� పపపపళళ
ఇసటట ననస:41-2-370
వయససస:79
లస: ససస స
4871 MLJ3021060
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఇకలరరరస

95-70/822

95-70/883

95-69/186

95-70/826

95-70/829

95-70/832

95-70/835

భరస : పడసరద రరవప బబ లననన
ఇసటట ననస:41-2-403
వయససస:44
లస: ససస స

4881 SQX1463868
పపరర: శరరష కరళహససస

4884 AP151000156516
పపరర: శకనవరసరరవప కరళహససస

4887 SQX0344473
పపరర: కకసడలరరవప చమకల

4890 MLJ3021110
పపరర: ససబగబలల రరచన

95-70/838

4893 MLJ1572536
పపరర: రవకలమమర రరయపరటట

95-70/827

4896 SQX1358663
పపరర: మహన శరకవఖ మలలర ల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:41-2-404
వయససస:24
లస: ససస స

4876 SQX2131423
పపరర: గణణశ కలమమర రరడడడపలర

95-70/1279

4879 SQX1787977
పపరర: అనల కలమమర చమకల

95-70/825

4882 SQX0265587
పపరర: భబనస కరళహససస

95-70/828

భరస : శకనవరసరరవప కరళహససస .
ఇసటట ననస:41-2-397
వయససస:39
లస: ససస స
95-70/830

4885 AP151000156399
పపరర: భబగఖమక కరళహససస

95-70/831

భరస : రరమకకటయఖ కరళహససస
ఇసటట ననస:41-2-397
వయససస:61
లస: ససస స
95-70/833

4888 SQX1461797
పపరర: ససగణ శక గసజజస

95-70/834

తసడడ:డ కకషణ గసజజస
ఇసటట ననస:41-2-399
వయససస:43
లస: ససస స
95-70/836

4891 MLJ3021102
పపరర: హనసమసతరరవప రరచన

95-70/837

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� రరచ
ఇసటట ననస:41-2-400
వయససస:75
లస: పప
95-70/839

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� రరయపరటట
ఇసటట ననస:41-2-402
వయససస:40
లస: పప
95-70/841

95-70/824

తసడడ:డ కకసడలరరవప చమకల
ఇసటట ననస:41-2-397
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప� రరచ
ఇసటట ననస:41-2-400
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:41-2-402
వయససస:66
లస: ససస స
4895 AP151000156506
పపరర: ననగలకడక బబ లననన

95-69/187

తసడడ:డ అసకయఖ చమకల
ఇసటట ననస:41-2-397
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శశషచనరరఖలల గసజజస
ఇసటట ననస:41-2-399
వయససస:47
లస: పప
4892 AP151000156449
పపరర: రమమదదవ రరయపరటట

4878 SQX1294560
పపరర: ససదదప పళళళ

4873 MLJ3021029
పపరర: జజనకకరరమయఖ జలలర ళర

తసడడ:డ నగరశశరరరవప రరడడడపలర
ఇసటట ననస:41-2-373
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ కరళహససస .
ఇసటట ననస:41-2-397
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ కరళహససస
ఇసటట ననస:41-2-397
వయససస:44
లస: పప
4889 SQX1461656
పపరర: శకనవరసచనరరఖలల గసజస

95-70/884

భరస : సరసబశవ రరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:41-2-397
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప చమకల
ఇసటట ననస:41-2-397
వయససస:42
లస: ససస స
4886 AP151000156281
పపరర: సరసబశవరరవప కరళహససస

4875 MLJ3021011
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జలలర ళర

95-70/821

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ జలలర ళర
ఇసటట ననస:41-2-372
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప పళళళ
ఇసటట ననస:41-2-397
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకసడల రరవప చమకల
ఇసటట ననస:41-2-397
వయససస:26
లస: ససస స
4883 SQX1565706
పపరర: అనతపపరణ చమకల

95-70/823

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ jallella
ఇసటట ననస:41-2-372,
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప పళళళ
ఇసటట ననస:41-2-397
వయససస:23
లస: పప
4880 SQX1294305
పపరర: అనసష చమకల

4872 MLJ1574995
పపరర: వనసకటటశశరరర పపపరపళర

4870 MLJ3022043
పపరర: ససబబబరరవప పపపరపళర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపపరపళర
ఇసటట ననస:41-2-370
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పపపపళళ
ఇసటట ననస:41-2-370
వయససస:89
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప jallella
ఇసటట ననస:41-2-372,
వయససస:54
లస: ససస స
4877 SQX1294545
పపరర: మణణదదప పళళళ

95-70/820

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:41-2-370
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ� ఇకలరరరస.
ఇసటట ననస:41-2-370
వయససస:54
లస: పప
4874 MLJ3021086
పపరర: దదవ జలలర ళర

4869 SQX1840883
పపరర: సరయరరస పపపరపల

4894 AP151000156507
పపరర: కకటటశశరరరవప రరయపరటట

95-70/840

తసడడ:డ బబపయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:41-2-402
వయససస:74
లస: పప
95-68/234

4897 SQX1572776
పపరర: హరర ససధఖ కసచరర

95-70/842

భరస : రరజజ శశఖర బబబగ కసచరర
ఇసటట ననస:41-2-404
వయససస:36
లస: ససస స
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4898 MLJ3725793
పపరర: రరజ శశఖర బబబగ కసచరర

95-144/14

తసడడ:డ శవ రరమ కకషణ కసచరర
ఇసటట ననస:41-2-404
వయససస:46
లస: పప
4901 SQX1660174
పపరర: మగనత సయఖద

95-70/844

95-70/1280

95-70/848

భరస : నరసససహరరవప పసదదటట
ఇసటట ననస:41-2-406
వయససస:76
లస: ససస స
4910 AP151000156324
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పసదదటట

95-70/851

95-70/852

95-70/855

4908 SQX0093302
పపరర: శకమననతరరయణ� పసడడటట�

95-70/849

4914 MLJ3021607
పపరర: సరసబశవరరవప ఉడతన

4917 SQX1159426
పపరర: సతష రరడడడ కలరరక

95-70/858

4920 SQX1159400
పపరర: శవ పడసరద రరడడ కలరరక

95-68/236

4925 SQX1921386
పపరర: లత శక సపటబడసస

95-70/862

4923 SQX1922418
పపరర: సతఖవత తనళళ
ర రర

95-70/885

భరస : రరమమసజననయగలల కటబరర
ఇసటట ననస:41-2-410
వయససస:49
లస: ససస స

4906 AP151000156236
పపరర: రసగమక పసదదటట

95-70/847

4909 SQX1500967
పపరర: శకనవరసరరవప పసదదటట

95-70/850

4912 AP151000156072
పపరర: నరసససహరరవప పసదదటట

95-70/886

తసడడ:డ శకరరస పసదదటట
ఇసటట ననస:41-2-406,
వయససస:91
లస: పప
95-70/853

4915 SQX1159582
పపరర: పదక ఇమడబబ తషన

95-70/854

భరస : ఏడడకకసడలల ఇమడబతన
ఇసటట ననస:41-2-409
వయససస:37
లస: ససస స
95-70/856

4918 SQX1126342
పపరర: అశశక రరడడడ కలరరక

95-70/857

తసడడ:డ శవ పడసరద రరడడ కలరరక
ఇసటట ననస:41-2-409
వయససస:30
లస: పప
95-70/859

4921 SQX0443531
పపరర: ససధ రరయపపడడ

95-68/235

భరస : వనసకటటశశరరరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:41-2-410
వయససస:41
లస: ససస స
95-70/860

భరస : ససనల కలమమర తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:41-2-410
వయససస:28
లస: ససస స
4926 SQX1624288
పపరర: వనసకట రమణ కటబరర

95-70/846

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పసదదటట
ఇసటట ననస:41-2-406
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:41-2-409
వయససస:49
లస: పప

4922 SQX0255141
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరయపపడడ
రరయపపడడ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:41-2-410
వయససస:42
లస: పప

4903 SQX1660182
పపరర: ఖలద బబషర సయఖద

భరస : వనసకటటశశరరరవప పసదదటట
ఇసటట ననస:41-2-406
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:41-2-409
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఇమమదనబతష
స న
ఇసటట ననస:41-2-409
వయససస:43
లస: పప

భరస : కలమమర సపటబడసస
ఇసటట ననస:41-2-410
వయససస:33
లస: ససస స

95-70/1281

తసడడ:డ పపరయఖ ఉడతన
ఇసటట ననస:41-2-408
వయససస:74
లస: పప

భరస : శవపడసరద రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:41-2-409
వయససస:47
లస: ససస స
4919 SQX1199620
పపరర: ఏడడ కకసడలల ఇమమదనబతష
స న

4905 SQX2212926
పపరర: బతష
స ల సరయ దసరర పడసరద
బతష
స ల ససరర బబబగ
తసడడ:డ బతష
స ల ససరర బబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-2-405
వయససస:18
లస: పప

4911 MLJ3021185
పపరర: శవశసకర రరవప� పసదదటట�

95-70/843

తసడడ:డ సపచఫపదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:41-2-405
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� పసదదటట
ఇసటట ననస:41-2-406,
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల ఇమమదనబతన
ఇసటట ననస:41-2-408
వయససస:21
లస: పప
4916 SQX1159442
పపరర: శవ కలమమరర కలరరక

95-70/845

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� పసదదటట
ఇసటట ననస:41-2-406
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప పసదదటట
ఇసటట ననస:41-2-406
వయససస:61
లస: పప
4913 SQX1691716
పపరర: పవన కళళఖణ ఇమమదనబతన

4902 AP151000150011
పపరర: జజహతభ షపక

4900 SQX1660208
పపరర: జమలమ సయఖద

తసడడ:డ ఖలద బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:41-2-405
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వకదసరసడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:41-2-405
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-2-405
వయససస:40
లస: పప
4907 AP151000156237
పపరర: పపషరపవత పసదదటట

95-69/999

భరస : ససరరబబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-2-405
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖలద బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:41-2-405
వయససస:40
లస: ససస స
4904 SQX2212850
పపరర: ససరరబబబగ బతష
స ల

4899 SQX2160711
పపరర: శవ కలమమరర బతష
స ల

4924 SQX1505009
పపరర: మమధవ సతఖస

95-70/861

భరస : హనస సయఖద
ఇసటట ననస:41-2-410
వయససస:34
లస: ససస స
95-70/863

4927 SQX1131648
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబరర

95-70/864

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల కటబరర
ఇసటట ననస:41-2-410
వయససస:27
లస: పప
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4928 SQX1922491
పపరర: ససనల కలమమర తనళళ
ర రర

95-70/865

తసడడ:డ ససరరసదడ రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:41-2-410
వయససస:35
లస: పప
4931 SQX2133080
పపరర: అబగదల అజజ షపక

95-70/1282

95-68/239

4937 SQX0686766
పపరర: భబగఖలకకక చలమర

95-70/868

95-70/871

95-70/874

95-70/869

4941 SQX1921881
పపరర: ససరరసదడ ససగపరటట

4944 MLJ3051489
పపరర: వరరరఘవపలల చలమర

95-69/1001

4947 SQX2504512
పపరర: అశశక కలమమర చచవపల

95-70/872

4950 SQX0093419
పపరర: వనసకటటశశరరర మగదడబబ యన

95-70/875

భరస : శవ శసకరయఖ� గజవలర
ఇసటట ననస:41-2-415
వయససస:47
లస: ససస స

4953 MLJ3021961
పపరర: శవ శసకరయఖ గజవలర

4956 SQX1280718
పపరర: వనసకట లకడక లలగల
భరస : సరయ శకనవరస లలగల
ఇసటట ననస:41-2-416
వయససస:37
లస: ససస స

95-69/1000

Deleted

భరస : సతఖననరరయణ బటటటల
ఇసటట ననస:41-2-412
వయససస:43
లస: ససస స
4939 SQX1921832
పపరర: వశరలమకడక ససగపరటట

95-70/870

4942 MLJ3051497
పపరర: రరసబబబగ� చలమర�

95-70/873

4945 SQX2455723
పపరర: పదనకవత బటటటల

95-70/1283

Deleted

95-69/1113

4948 SQX0093971
పపరర: శకలకడక మగదడబబ యన

95-70/877

భరస : వనసకటటశశరరర మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:41-2-414
వయససస:35
లస: ససస స
95-70/879

4951 SQX0093369
పపరర: శకనవరస రరవప మగదడబబ యన

95-70/880

తసడడ:డ నరసససహ రరవప� మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:41-2-414
వయససస:50
లస: పప
95-70/882

తసడడ:డ బసవయఖ గజవలర
ఇసటట ననస:41-2-415
వయససస:54
లస: పప
95-65/322

4936 SQX2453108
పపరర: పదనకవత బటటటల

భరస : సతఖననరరయణ బటటటల
ఇసటట ననస:41-2-412
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహస మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:41-2-414
వయససస:45
లస: పప
95-70/881

95-68/238

తసడడ:డ వరరరఘవపలల� చలమర
ఇసటట ననస:41-2-412
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చచవపల
ఇసటట ననస:41-2-413
వయససస:24
లస: పప
95-70/878

4933 SQX0004127
పపరర: వనసకట లకడక బబణనల

భరస : చసదడ శశఖర శరససస స ససగపరటట
ఇసటట ననస:41-2-412
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ చలమర
ఇసటట ననస:41-2-412
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:41-2-414
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప భమవరపప.
ఇసటట ననస:41-2 -416
వయససస:45
లస: పప

4938 MLJ3014552
పపరర: ససనతన� చలమర�

తసడడ:డ చసదడ శశఖర శరససస స ససగపరటట
ఇసటట ననస:41-2-412
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప చచవపల
ఇసటట ననస:41-2-413
వయససస:43
లస: ససస స

4955 SQX0071340
పపరర: ససబడమణఖస భమవరపప

95-68/880

భరస : వనసకటటశశరరర� చలమర
ఇసటట ననస:41-2-412
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవపలల చలమర
ఇసటట ననస:41-2-412
వయససస:37
లస: పప

4952 MLJ3021979
పపరర: లకడక గజవలర �

4935 SQX2456184
పపరర: పదనకవత బటటటల

95-70/867

భరస : కకటటశశర రరవప బబణనల
ఇసటట ననస:41-2-411
వయససస:43
లస: ససస స

Deleted

భరస : వర రరఘవపలల చలమర
ఇసటట ననస:41-2-412
వయససస:60
లస: ససస స

4949 SQX0093443
పపరర: యగ లకడక మగదడబబ యన

95-68/237

భరస : సతఖననరరయణ బటటటల
ఇసటట ననస:41-2-412
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ చలమర
ఇసటట ననస:41-2-412
వయససస:33
లస: ససస స

4946 SQX2420933
పపరర: కలససమవత చచవపల

4932 SQX1280866
పపరర: ఉమ మహహశశరర జజర రర

4930 SQX1624296
పపరర: రరమమసజననయగలల కటబరర

తసడడ:డ సతఖస కటబరర
ఇసటట ననస:41-2-410
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజర రర
ఇసటట ననస:41-2-411
వయససస:30
లస: ససస స

4934 SQX1358572
పపరర: వసశ వనసకట శవ పవన
కలమమర జజర రర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజర రర
ఇసటట ననస:41-2-411
వయససస:28
లస: పప

4943 MLJ3051711
పపరర: వనసకటటశశరరర చలమర

95-70/866

తసడడ:డ రరసమమరరస సపటబడసస
ఇసటట ననస:41-2-410
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మర ఆహహబ షపక
ఇసటట ననస:41-2-410
వయససస:67
లస: పప

4940 MLJ3014545
పపరర: భమలకడక� చలమర�

4929 SQX1921741
పపరర: కలమమర సపటబడసస

4954 SQX0715516
పపరర: వనసకట భవరన భమవరపప

95-65/321

భరస : ససబడహకణఖస భమవరపప.
ఇసటట ననస:41-2 -416
వయససస:38
లస: ససస స
95-68/240

4957 SQX0460907
పపరర: చటటట చలమర

95-68/241

భరస : రరజ చలమర
ఇసటట ననస:41-2-417
వయససస:41
లస: ససస స
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4958 SQX0136259
పపరర: రరజ చలమర
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95-68/242

తసడడ:డ రరఘవపలల చలమర
ఇసటట ననస:41-2-417
వయససస:46
లస: పప
4961 AP151000174162
పపరర: వనసకటరతతస ఎదసరరరర

95-72/185

95-72/188

95-72/190

95-72/193

4973 SQX2142602
పపరర: చసదడ కకరస ర దరరక

95-72/883

95-72/196

95-72/191

95-72/199

తసడడ:డ గరసధద మసదపలర
ఇసటట ననస:41-2-448
వయససస:42
లస: పప

4977 AP151000174462
పపరర: సరసబశవరరవప ఎదసరరరర

4980 SQX0112029
పపరర: పదనకవత మసదపలర

4983 AP151000174164
పపరర: శవపరశత ఎదసరరరర

4986 SQX2530723
పపరర: ధన లకడక యకరల
భరస : వ ససబడమణఖస యకరల
ఇసటట ననస:41-2-450
వయససస:60
లస: ససస స

95-72/192

95-70/1285

తసడడ:డ గగరర పడసరద దరరక
ఇసటట ననస:41-2-445
వయససస:20
లస: పప
95-72/194

4975 AP151000174160
పపరర: చచనతమక ఎదసరరరర

95-72/195

భరస : సరసబశవరరవప ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41-2-446
వయససస:62
లస: ససస స
95-72/197

4978 SQX1978808
పపరర: చనతమక లసగరల

95-72/198

భరస : చనతయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:41-2-446
వయససస:85
లస: ససస స
95-72/200

4981 AP151000174169
పపరర: గగరవమక మసడపలర

95-72/201

భరస : గరసధద మసదపలర
ఇసటట ననస:41-2-448
వయససస:57
లస: ససస స
95-72/203

భరస : శకనవరసరరవప ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41-2-449
వయససస:47
లస: ససస స
95-72/884

4969 MLJ2994622
పపరర: పపరమక గగసటటపలర

4972 SQX2260289
పపరర: శకరరమ కకషణ దరరక

95-72/882

95-72/189

తసడడ:డ చనచచనతయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:41-2-442
వయససస:58
లస: పప

4971 SQX2454593
పపరర: రరజరశశరర లసగరల

4974 MLJ2994911
పపరర: ననగమణణ ఎదసరరరర

95-72/187

4966 AP151000174422
పపరర: వనసకటచచనతయఖ ఎదసరరరర

భరస : శకరరమమమరరస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:41-2-444
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసదపలర
ఇసటట ననస:41-2-448
వయససస:36
లస: ససస స
95-72/202

4963 SQX0969402
పపరర: గగరరననధస ఎదసరరరర

భరస : మహన ఆనసద కలమమర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:41-2-444
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనస ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41-2-446
వయససస:72
లస: పప

భరస : పపనతయఖ ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41-2-447
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ యమరవ
ఇసటట ననస:41-2-449
వయససస:33
లస: పప

4968 SQX1496521
పపరర: వర లకడక గగసటటపలర

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41-2-446
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:41-2-446
వయససస:41
లస: పప

4985 SQX2194801
పపరర: వనణగ గగపరల యమరవ

95-96/933

తసడడ:డ వనసకట రమణ లసగరల
ఇసటట ననస:41-2-444
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర పడసరద దరరక
ఇసటట ననస:41-2-445
వయససస:18
లస: పప

4982 AP151000174193
పపరర: శకనవరసరరవప మసదపలర

4965 SQX2096113
పపరర: శకరరమ కకషణ దరరస

95-72/184

తసడడ:డ మసరసన ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41-2-439
వయససస:82
లస: పప

Deleted

4970 MLJ2994143
పపరర: మహనఆనసదకలమమర
గగసటటపలర
తసడడ:డ శకరరమమమరరస �
ఇసటట ననస:41-2-444
వయససస:34
లస: పప

4979 MLJ1501881
పపరర: బబలచచనతమక ఎదసరరరర

95-72/186

తసడడ:డ గగరర పడసరద దరరస
ఇసటట ననస:41-2-441
వయససస:20
లస: పప

భరస : గగవసదస లసగరల
ఇసటట ననస:41-2-444
వయససస:26
లస: ససస స

4976 AP151000174420
పపరర: మలకరరరరనరరవప ఎదసరరరర

4962 MLJ2994895
పపరర: పపదదవనసకటననరరయణ ఎదసరరరర

4960 MLJ2994887
పపరర: శకదదవ ఎదసరరరర

భరస : పపదదవనసకటననరరయమ ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41-2-439
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరననధస ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41-2-439
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ఎడడరరరర
ఇసటట ననస:41-2-439
వయససస:29
లస: ససస స
4967 SQX1281054
పపరర: వనసకట చచనతమక లసగరల

95-68/881

భరస : శకనవరసరరవప యమదసరరరర
ఇసటట ననస:41-2-439
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగరరతదస ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41-2-439
వయససస:72
లస: ససస స
4964 SQX1978840
పపరర: ఇసదస ఎడడరరరర

4959 SQX2365450
పపరర: కకషణవనణణ యమదసరరరర

4984 AP151000174032
పపరర: శకనవరసరరవప ఎదసరరరర

95-72/204

తసడడ:డ గగరరతదస ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41-2-449
వయససస:49
లస: పప
95-68/951

4987 SQX1694819
పపరర: మమనక యలమసచల

95-72/205

భరస : చసదడశశఖర యలమసచల
ఇసటట ననస:41-2-450
వయససస:20
లస: ససస స
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4988 SQX1696376
పపరర: మలలర సవరర యరవ
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95-72/206

తసడడ:డ వనణగగగపరల యరవ
ఇసటట ననస:41-2-450
వయససస:21
లస: ససస స
4991 AP151000174310
పపరర: సరమమమజఖస యలమసచల

95-72/209

95-72/212

95-72/215

95-72/217

95-72/220

95-72/223

95-72/225

భరస : నగరశశరరరవప అనతస
ఇసటట ననస:41-2-457/1
వయససస:62
లస: ససస స

5001 SQX1517285
పపరర: ససజనఖ పసడయమసకకత అలర పరరస

5004 SQX1594184
పపరర: ననగబబబగ భభగరదద

5007 AP151000174551
పపరర: వనసకటటశశరరర చచరరకలరర

5010 SQX0245787
పపరర: వజయదసరరరరరణణ మగదదగగసడ

95-72/228

5013 SQX2040061
పపరర: రతన లమల

95-72/218

5016 SQX1695717
పపరర: ససజజత లసగరల
తసడడ:డ శకనవరససలల లసగరల
ఇసటట ననస:41-2-457/4
వయససస:20
లస: ససస స

4996 MLJ2994119
పపరర: శరఖసకలమమర పప నదతరర

95-72/214

4999 SQX0830893
పపరర: మరరబ షపక

95-72/216

5002 SQX0568147
పపరర: చసదడ చచరరకలరర

95-72/219

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచరరకలరర
ఇసటట ననస:41-2-454
వయససస:29
లస: ససస స
95-72/221

5005 SQX1517277
పపరర: జయచసదడ ఆలర పరరస

95-72/222

తసడడ:డ భరత బబబగ ఆలర పరరస
ఇసటట ననస:41-2-454
వయససస:33
లస: పప
95-72/224

5008 SQX1321512
పపరర: ఆరఖన బమసస

95-168/280

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బమసస
ఇసటట ననస:41-2-454
వయససస:24
లస: పప
95-72/226

5011 AP151000174553
పపరర: యమగన మగదదగగసడ

95-72/227

భరస : వశశననధస మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-2-457
వయససస:69
లస: ససస స
95-72/797

తసడడ:డ అమ లమల
ఇసటట ననస:41-2-457/1
వయససస:39
లస: పప
95-72/886

95-72/211

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:41-2-453
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సతష మగదద గగసడ
ఇసటట ననస:41-2-457
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననధస మగదద గగసడ
ఇసటట ననస:41-2-457
వయససస:45
లస: పప
5015 SQX2232452
పపరర: సకలరబబయమక అనతస

95-95/177

తసడడ:డ ననగయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:41-2-454
వయససస:59
లస: పప

భరస : అజయగరమమర మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-2-457
వయససస:33
లస: ససస స
5012 AP151000174558
పపరర: సతష మగదదగగసడ

4998 SQX1983600
పపరర: దదపసస పప నదతరర

4993 MLJ1502038
పపరర: వజయ కలమమర యలమసచల

తసడడ:డ కకషణమమరరస పప నదతరర
ఇసటట ననస:41-2-451
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప భభగరదద
ఇసటట ననస:41-2-454
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ఆళపరరరర
ఇసటట ననస:41-2-454
వయససస:59
లస: పప
5009 SQX0245795
పపరర: వజయలకకక మగదదగగసడ

95-72/213

తసడడ:డ భరత బబబగ అలర పరరస
ఇసటట ననస:41-2-454
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చచరరకలరర
ఇసటట ననస:41-2-454
వయససస:54
లస: ససస స
5006 SQX1564914
పపరర: బబబగ రరవప ఆళపరరరర

4995 MLJ2994101
పపరర: శవకలమమరర పప నదతరర

95-72/208

తసడడ:డ మహన రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:41-2-450
వయససస:36
లస: పప

భసధసవప: శరఖమకలమమర
ఇసటట ననస:41-2-451
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:41-2-453
వయససస:53
లస: పప
5003 AP151000174567
పపరర: రమణమక చచరరకలరర

95-72/210

భరస : కకషణమమరరస పప నదతరర
ఇసటట ననస:41-2-451
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణ మమరరస పప నదతరర
ఇసటట ననస:41-2-451
వయససస:39
లస: పప
5000 SQX0934877
పపరర: జజన షపక

4992 SQX0284372
పపరర: చసదడశశఖర యలమసచల

4990 MLJ2994879
పపరర: ససబబబయమక యలమసచల

భరస : మహన రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:41-2-450
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : ససబబబయమక యమలమసచనల
ఇసటట ననస:41-2-450
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పప నదతరర
ఇసటట ననస:41-2-451
వయససస:33
లస: ససస స
4997 MLJ2995074
పపరర: సతఖననరరయణ పప నదతరర

95-72/207

భరస : వజయ కలమమర యలమసచల
ఇసటట ననస:41-2-450
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:41-2-450
వయససస:72
లస: ససస స
4994 SQX1861418
పపరర: వనజ కలమమరర పప నదతరర

4989 SQX1207266
పపరర: వజయ దసరర యలమసచల

5014 SQX2232478
పపరర: నగరశశరరరవప అనతస

95-72/885

తసడడ:డ నరసయఖ అనతస
ఇసటట ననస:41-2-457/1
వయససస:71
లస: పప
95-72/229

5017 SQX1695709
పపరర: చచనతమక లసగరల

95-72/230

భరస : శకనవరససలల లసగరల
ఇసటట ననస:41-2-457/4
వయససస:47
లస: ససస స
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95-72/231

భరస : రమమష మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-2-458
వయససస:40
లస: ససస స
5021 SQX2183473
పపరర: శవ శసకర కరసచన

95-69/1002

95-72/235

95-72/238

95-72/241

95-72/243

95-72/246

భరస : పడసరదరరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-2-462
వయససస:60
లస: ససస స
5039 AP151000174379
పపరర: సరసబశవరరవప పపపల

95-72/249

తసడడ:డ కకరణ కలమమర చసత
ఇసటట ననస:41-2-467
వయససస:18
లస: పప

95-72/239

5031 SQX1148965
పపరర: యమఖసబ మహమకద

95-72/242

95-72/252

95-72/244

5037 AP151000174343
పపరర: వనసకటససబబమక చతరరల

95-72/247

5043 SQX0830869
పపరర: అసకమక సటటట

5046 SQX1696061
పపరర: సరయ లకడక ఇకలరరరస
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:41-2-468
వయససస:22
లస: ససస స

95-72/237

95-72/240
5029 SQX1132463
పపరర: మగషబబర భబషర మహమకద

5032 SQX1946706
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-75/973

5035 SQX1594176
పపరర: శవశసకర రరవప మలలర ల

95-72/245

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:41-2-461
వయససస:58
లస: పప
5038 SQX1264860
పపరర: వనసకటటసశర రరవప చతరరల

95-72/248

తసడడ:డ పపలర రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:41-2-463
వయససస:31
లస: పప
95-72/250

5041 SQX0830851
పపరర: గసగమక సటటట

95-72/251

భరస : ఆసజననయగలల సటటట
ఇసటట ననస:41-2-464
వయససస:62
లస: ససస స
95-72/253

భరస : వనసకటటశశరరర సటటట
ఇసటట ననస:41-2-465
వయససస:33
లస: ససస స
95-72/887

5026 MLJ1502822
పపరర: ససరరష బబబగ మగదదగగసడ

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:41-2-460
వయససస:42
లస: పప

5034 SQX1861467
పపరర: రరమ మహన రరవప
దనమవరపప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనమవరపప
ఇసటట ననస:41-2-461
వయససస:44
లస: పప

5040 AP151000174415
పపరర: పపలమరరరవప చతరరల

95-72/234

తసడడ:డ యమకకబ మహమకద
ఇసటట ననస:41-2-460
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:41-2-463
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ సటటట
ఇసటట ననస:41-2-464
వయససస:66
లస: పప
5045 SQX2155182
పపరర: రగహన చసత

5028 SQX0934588
పపరర: రరషరక మహమకద

5023 SQX1861665
పపరర: మబన పఠరన

తసడడ:డ వశశననధస మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-2-459
వయససస:49
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:41-2-463
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప పపపల
ఇసటట ననస:41-2-463
వయససస:46
లస: పప
5042 AP151000174329
పపరర: ఆసజననయగలల సటటట

95-72/236

తసడడ:డ అబగదల సతనసర మహమకద
ఇసటట ననస:41-2-460
వయససస:68
లస: పప

భరస : మహన రరవప దనమరవరపప
ఇసటట ననస:41-2-461
వయససస:37
లస: ససస స
5036 AP151000174105
పపరర: చటటటమక మగదదగగసడ

5025 SQX1496489
పపరర: దదననష కలమమర మగదదగగసడ

95-69/215

భరస : ననషద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:41-2-459
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నజర బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:41-2-460
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకలబ మహమకద
ఇసటట ననస:41-2-460
వయససస:38
లస: పప
5033 SQX0112011
పపరర: పదనకవత దనమరవరపప

95-72/233

తసడడ:డ ససరరష బబబగ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-2-459
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-2-460
వయససస:25
లస: ససస స
5030 SQX0830877
పపరర: నజర బబషర మహమకద

5022 SQX1860386
పపరర: మబన పఠరన

5020 SQX1691518
పపరర: వరమక కలవరశకలల

తసడడ:డ కకటయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:41-2-459
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననషద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:41-2-459
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరరష మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-2-459
వయససస:42
లస: ససస స
5027 SQX1694439
పపరర: లకడక కసకణనల

95-72/232

తసడడ:డ వశశననధస మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-2-458
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరసచన
ఇసటట ననస:41-2-459
వయససస:19
లస: పప
5024 MLJ1503721
పపరర: తడవనణణ మగదదగగసడ

5019 AP151000174088
పపరర: రమమష మగదదగగసడ

5044 AP151000174435
పపరర: వనసకటటశశరరర సటటట

95-72/254

తసడడ:డ ఆసజననయగలల సటటట
ఇసటట ననస:41-2-465
వయససస:42
లస: పప
95-72/255

5047 SQX1696087
పపరర: రమమదదవ ఇకలరరరస

95-72/256

భరస : వనసకటటసశర రరవప ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:41-2-468
వయససస:43
లస: ససస స
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5048 SQX1696103
పపరర: హనసమ కలమమర ఇకలరరరస

95-72/257

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:41-2-468
వయససస:21
లస: పప
5051 SQX1983527
పపరర: సతఖననరరయణ

95-72/260

95-95/179

95-65/364

95-72/265

95-73/1050

95-75/1131

95-75/974

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస పపనదమగచద
ఇసటట ననస:41-3-313
వయససస:25
లస: ససస స

5061 SQX1695642
పపరర: వరదయఖ చసతగగసట

95-72/892

95-72/266

5070 SQX1639657
పపరర: ఆసజననయగలల నడడగసటట

5073 SQX1639293
పపరర: రతత కలమమరర అననతస

5076 SQX1694702
పపరర: మమమమగన షపక
భరస : భబజ షపక
ఇసటట ననస:41-3-369
వయససస:29
లస: ససస స

95-72/263

5059 SQX1695659
పపరర: ననగ జజఖత చసతగగసట

95-72/264

5062 SQX1695634
పపరర: సతఖననరరయణ చసతగగసట

95-72/267

తసడడ:డ నరసససహస చసతగగసట
ఇసటట ననస:41-3
వయససస:63
లస: పప
95-75/1130

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:41-3
వయససస:21
లస: ససస స
95-73/878

5068 SQX1003318
పపరర: శవ పప టట
ర రర

95-73/879

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:41-3-46
వయససస:36
లస: పప
95-75/975

5071 SQX2360675
పపరర: రరషక తససతస

95-72/891

తసడడ:డ జలమన తససతస
ఇసటట ననస:41-3-114
వయససస:22
లస: ససస స
95-75/976

తసడడ:డ రరమ రరవప అననతస
ఇసటట ననస:41-3-119
వయససస:22
లస: ససస స
95-72/893

5056 SQX0830794
పపరర: పపరణ చసదడపస
డ రద మమచరర

95-73/1051 5065 SQX2113108
5064 SQX2393437
పపరర: వనసకట రరమ రరవప చసతగగసటర
పపరర: శక లకడక రరవపల

5067 SQX1003300
పపరర: అనతపపరణ తషమకలపలర

95-95/178

భరస : వరదయఖ చసతగగసట
ఇసటట ననస:41-3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడడగసటట
ఇసటట ననస:41-3-107
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జలమన ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:41-3-114
వయససస:21
లస: ససస స
5075 SQX2360832
పపరర: జవరరమమఖ పపనదమగచద

95-4/945

భరస : ససతనరరమగలల తషమకలపలర
ఇసటట ననస:41-3-45
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణ ఆలలరర
ఇసటట ననస:41-3-107
వయససస:22
లస: ససస స
5072 SQX2361459
పపరర: హససన మహమకద

5058 SQX2112506
పపరర: వనణగ బబబగ రరవపల

5053 SQX1979020
పపరర: రగజ రరణణ

తసడడ:డ నరసససహరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:41-2-470
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప చసతగగసటర
ఇసటట ననస:41-3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:41-3
వయససస:18
లస: పప
5069 SQX1639251
పపరర: సరశత ఆలలరర

95-72/262

తసడడ:డ సతఖనతరరయన చసతగగసట
ఇసటట ననస:41-3
వయససస:34
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప చసతగగసటర
ఇసటట ననస:41-3
వయససస:41
లస: ససస స
5066 SQX2113751
పపరర: వనణగ బబబగ రరవపల

5055 SQX1695949
పపరర: సరవతడ మమచచరర

95-72/259

భసధసవప: సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:41-2-469
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవ
ఇసటట ననస:41-3
వయససస:18
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయన చసతగగసట
ఇసటట ననస:41-3
వయససస:57
లస: ససస స
5063 SQX2395846
పపరర: భబగఖ లకడక చసతగగసటర

95-72/261

భరస : పపరణ చసదడ రరవప ఎస
ఇసటట ననస:41-2-470
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : షరరరక షపక
ఇసటట ననస:41-2-951
వయససస:20
లస: ససస స
5060 SQX1695683
పపరర: సతఖవత చసతగగసట

5052 SQX1983444
పపరర: టటఉ
డ పతమక

5050 SQX1983550
పపరర: లకకయఖ

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:41-2-469
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పసచషయ
ఇసటట ననస:41-2-469
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ కలమఖణ
ఇసటట ననస:41-2-469
వయససస:32
లస: పప
5057 SQX1685288
పపరర: హససనన షపక

95-72/258

తసడడ:డ పరశ రరమయఖ ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:41-2-468
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:41-2-469
వయససస:30
లస: పప
5054 SQX1983477
పపరర: చనత పరపరరవప కలమఖణ

5049 SQX1696046
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఇకలరరరస

5074 SQX1639269
పపరర: సరసబరరజఖస అననతస

95-75/977

భరస : రరమ రరవప అననతస
ఇసటట ననస:41-3-119
వయససస:41
లస: ససస స
95-72/268

5077 SQX1694678
పపరర: తరరపతమక యడర పలర

95-72/269

Deleted

భరస : వనసకయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:41-3-405
వయససస:21
లస: ససస స
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5078 SQX1695352
పపరర: లకడక యడర పలర
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95-72/270

5079 SQX0245985
పపరర: తరరపఠమక ఎడర పలర

Deleted

భరస : శవ ననగమలలర సశర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:41-3-405
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : తరరపతయ యడర పలర
ఇసటట ననస:41-3-405
వయససస:55
లస: ససస స

5081 SQX0304220
పపరర: సరయ బబబగ చలర

5082 SQX1696400
పపరర: దసరర రరవప యడర పఅల

95-72/273

తసడడ:డ తరరపతయఖ యడడర లడ
ఇసటట ననస:41-3-405
వయససస:46
లస: పప
95-75/978

తసడడ:డ తరరపతయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:41-3-405
వయససస:28
లస: పప
5087 SQX0969642
పపరర: కలపనన పలమర

95-72/277

95-72/280

95-72/283

95-72/285

95-72/288

భరస : వర పడసరద గదచద
ఇసటట ననస:41-3-477
వయససస:32
లస: ససస స

95-72/281

5094 SQX2368314
పపరర: మమధవ మరరదస

5097 SQX0830927
పపరర: ననగమణణ కకట

5100 AP151000174418
పపరర: వజయలకడక కకట

95-72/291

5103 SQX1694744
పపరర: వనసకటటశశరరర కకట
తసడడ:డ ససబబయఖ కకట
ఇసటట ననస:41-3-476
వయససస:72
లస: పప

95-72/294

తసడడ:డ తరరపతయఖ యడడర లడ
ఇసటట ననస:41-3-405
వయససస:22
లస: పప
5083 SQX0830950
పపరర: తరరపతయఖ ఎడర పలర

Deleted

తసడడ:డ వరయఖ ఎడర పలర
ఇసటట ననస:41-3-405
వయససస:60
లస: పప

5086 AP151000174452
పపరర: దరరయమవల షపక

5089 AP151000174348
పపరర: వనసకటరమణ పలమర

5092 SQX0155887
పపరర: శకనవరసరరవప పలమర

95-72/895

95-72/276

95-72/279

95-72/282

5095 SQX1794205
పపరర: శక లకడక పడసనత తమకన

95-72/284

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల తమకన
ఇసటట ననస:41-3-475
వయససస:23
లస: ససస స
95-72/286

5098 SQX0246223
పపరర: ఉషరరరణణ లసగస

95-72/287

భరస : శవరరమజ లసగస
ఇసటట ననస:41-3-476
వయససస:34
లస: ససస స
95-72/289

5101 SQX0605675
పపరర: ఏడడకకసడలల పదనఖల

95-72/290

తసడడ:డ ససబబరరవప పదనఖల
ఇసటట ననస:41-3-476
వయససస:39
లస: పప
95-72/292

5104 SQX1861806
పపరర: పడశరసత శకకరకలళస

95-72/293

భరస : రరమకకటటశశర రరవప శకకరకలళస
ఇసటట ననస:41-3-477
వయససస:31
లస: ససస స

95-72/295 5107 SQX1327825
5106 SQX1861798
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప శకకరకలళస
పపరర: వర పడసరద గదచద

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శకకరకలళస
ఇసటట ననస:41-3-477
వయససస:34
లస: పప

95-72/275

తసడడ:డ ననగరసదడస పలమర
ఇసటట ననస:41-3-470
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:41-3-476
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకట
ఇసటట ననస:41-3-476
వయససస:40
లస: పప
5105 SQX1327783
పపరర: మమనస గదచద

5091 MLJ1510148
పపరర: వజయకలమమర పలమర

95-72/272

భరస : గసగరరరవప పలమర
ఇసటట ననస:41-3-470
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర కకట
ఇసటట ననస:41-3-476
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప కకట
ఇసటట ననస:41-3-476
వయససస:52
లస: ససస స
5102 SQX0605360
పపరర: కకరణ కలమమర కకట

95-72/278

భరస : కకటటశశర రరవప మరర
ఇసటట ననస:41-3-470
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల పదనఖల
ఇసటట ననస:41-3-476
వయససస:33
లస: ససస స
5099 SQX0605394
పపరర: శవశశషకలమమరర కకట

5088 MLJ2994614
పపరర: అచషమక పలమర

5080 SQX1696210
పపరర: గగపస యడర పఅల

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:41-3-455
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరరవప పలమర
ఇసటట ననస:41-3-470
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగరసదడస పలమర
ఇసటట ననస:41-3-470
వయససస:52
లస: పప
5096 SQX0111872
పపరర: ఆదద లకడక పదనఖల

95-72/894

భరస : శకనవరసరరవప పలమర
ఇసటట ననస:41-3-470
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరసదడస పలమర
ఇసటట ననస:41-3-470
వయససస:72
లస: ససస స
5093 AP151000174320
పపరర: గసగరరరవప పలమర పలమర

5085 SQX2299295
పపరర: నగరజ పసడడగమదదచలమ
తసడడ:డ శశషగరరర పసడడగమదదదలమ
ఇసటట ననస:41-3-412
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పలమర
ఇసటట ననస:41-3-470
వయససస:27
లస: ససస స
5090 SQX0246264
పపరర: సరమమమజఖస పలమర

95-72/274

Deleted

తసడడ:డ అచషయఖ చలర
ఇసటట ననస:41-3-405
వయససస:37
లస: పప
5084 SQX1102268
పపరర: ననగ మలలర శశ రరవప యడర పలర

95-72/271

95-72/296

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గదచద
ఇసటట ననస:41-3-477
వయససస:42
లస: పప
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5108 SQX1982941
పపరర: అనసరరధ కసద
స రర
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95-95/180

భసధసవప: శవ ననగశశర రరవప కసద
స రర
ఇసటట ననస:41-3-477
వయససస:31
లస: ససస స
5111 SQX1287904
పపరర: ఇసదదర అతతసట

95-72/299

95-72/302

95-72/305

95-72/308

95-70/1367

95-72/312

95-72/314

తసడడ:డ రరమమరరవప బబ డడపరటట
ఇసటట ననస:41-3-482
వయససస:44
లస: పప

5121 SQX0283275
పపరర: అబగరల అహమకద షపక

5124 SQX1860295
పపరర: సరయ జజఖత సససదరశశటట

5127 SQX1474386
పపరర: ననగ మసరసన సససదరశశటట

5130 SQX0830901
పపరర: ననగమణణ బబ డపరటట

95-72/317

5133 AP151000174165
పపరర: అసకమక చచరరకల చరర

95-72/309

5136 SQX1604777
పపరర: శకనవరససలల లసగరల
తసడడ:డ చచనతయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:41-3-482
వయససస:54
లస: పప

5116 MLJ2994218
పపరర: రరధనకకషణ మగతస రరడడడ

95-72/304

5119 SQX0112086
పపరర: హహసపసన మహమకద షపక

95-72/307

5122 SQX2545127
పపరర: మగకస బ అహకద షపక

95-69/1131

భసధసవప: బబజ మగనతసర బభగగమ షపక
ఇసటట ననస:41-3-481
వయససస:43
లస: పప
95-72/310

5125 SQX1861624
పపరర: ఝమనస కరమగనదరర

95-72/311

భరస : నవన కరమగనదరర
ఇసటట ననస:41-3-481
వయససస:31
లస: ససస స
95-72/313

5128 SQX2070688
పపరర: మణణ కలమమర సససదర శశటట

95-75/1132

తసడడ:డ ననగ మసరసన సససదర శశటట
ఇసటట ననస:41-3-481/1
వయససస:20
లస: పప
95-72/315

5131 SQX0537662
పపరర: అరరసధత బబ డపరటట

95-72/316

భరస : పడసరదస బబ డడపరటట
ఇసటట ననస:41-3-482
వయససస:35
లస: ససస స
95-72/318

భరస : చచనతయఖ
ఇసటట ననస:41/3/482
వయససస:62
లస: ససస స
95-72/320

95-72/301

తసడడ:డ అబగదల అహమకద షపక
ఇసటట ననస:41-3-480
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసననడవప బబ డడపరటట
ఇసటట ననస:41-3-482
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:41-3-482
వయససస:56
లస: ససస స
5135 SQX0537688
పపరర: పడసరదస బబ డడపరటట

95-72/306

తసడడ:డ యమననదద సససదరశశటట
ఇసటట ననస:41-3-481
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగసడర పలర
ఇసటట ననస:41-3-482
వయససస:28
లస: ససస స
5132 AP151000174117
పపరర: వజయకలమమరర బబ డడ పరటట

5118 SQX0283457
పపరర: మరరబ మహకద

5113 SQX1003953
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

తసడడ:డ వససతబబబగ మగతస రరడడడ
ఇసటట ననస:41-3-479
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగ మసరసన సససదరశశటట
ఇసటట ననస:41-3-481
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస కరమగనదరర
ఇసటట ననస:41-3-481
వయససస:34
లస: పప
5129 SQX1694884
పపరర: వనసకట లకడక గగసడర పలర

95-72/303

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:41-3-480
వయససస:77
లస: పప

భరస : మమకరస బ అహకద షపక
ఇసటట ననస:41-3-481
వయససస:37
లస: ససస స
5126 SQX1861681
పపరర: నవన కరమగనదరర

5115 MLJ1503929
పపరర: వజయ మగతస రరడడడ

95-72/298

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప కకట
ఇసటట ననస:41-3-478
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబన షపక
ఇసటట ననస:41-3-480
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల అహమకద షపక
ఇసటట ననస:41-3-480
వయససస:35
లస: పప
5123 SGE0390682
పపరర: బబజ మగనతసర బభగగమ షపక

95-72/300

భరస : వససతరరవప మగతస రరడడడ
ఇసటట ననస:41-3-479
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:41-3-480
వయససస:26
లస: ససస స
5120 SQX0969279
పపరర: ఖమజజ మహమకద షపక

5112 SQX0969717
పపరర: గగపస పపలగడడ

5110 MLJ2994937
పపరర: శరఖమలమదదవ కకట

భరస : గసగయఖ కకట
ఇసటట ననస:41-3-478
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస పపలగడడ
ఇసటట ననస:41-3-478
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబరల అహమకద
ఇసటట ననస:41-3-479
వయససస:33
లస: ససస స
5117 SQX0934570
పపరర: జమల మహమకద

95-72/297

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:41-3-478
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మధస అతతసట
ఇసటట ననస:41-3-478
వయససస:50
లస: ససస స
5114 SQX0605311
పపరర: షరజహన షపక

5109 SQX0815530
పపరర: లమవణఖ కకట

5134 AP151000174546
పపరర: మసరసననడవప బబ డడపరటట

95-72/319

తసడడ:డ రరమమరరవప బబ డడపరటట
ఇసటట ననస:41-3-482
వయససస:42
లస: పప
95-72/321

95-72/896
5137 SQX2463594
పపరర: ఈశశర వనసకట సరయ యశశసత
బబ డపరటట
తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:41-3-482
వయససస:19
లస: పప
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95-72/322

భరస : సతష గడదస
ఇసటట ననస:41-3-484
వయససస:32
లస: ససస స
5141 SQX1637842
పపరర: సరయ కకరణ గడడ స

95-72/325

95-72/328

95-72/898

Deleted
95-72/332

భరస : కకషరణ కకట
ఇసటట ననస:41-3-485
వయససస:38
లస: ససస స
5153 SQX0112193
పపరర: దసరర అసగడడ

95-72/335

95-72/338

95-75/980

భరస : పపలయఖ ఉపపప తల
ఇసటట ననస:41-3-489
వయససస:64
లస: ససస స

95-72/330

భరస : అనఫ షపక
ఇసటట ననస:41-3-485
వయససస:29
లస: ససస స
5151 SQX1132323
పపరర: మరస మక ఎరమల

5154 SQX0304840
పపరర: ఉమ కకట

5157 SQX0304873
పపరర: రవసదడ కకట

5160 SQX0605337
పపరర: సరమమమజఖస నలర మతష

95-72/342

5163 SQX0605352
పపరర: శకనవరసరరవప నలర మతష

95-72/333

5166 AP151000174375
పపరర: పపలర యఖ ఉపపప తల
తసడడ:డ నరసయఖ ఉపపప తల
ఇసటట ననస:41-3-489
వయససస:72
లస: పప

5146 SQX2475663
పపరర: రవళ చటటమమరర

95-72/897

5149 SQX0112250
పపరర: పదకవరత కకట

95-72/331

5152 SQX0246025
పపరర: పదక కసకణనల

95-72/334

భరస : ససబయమఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-485
వయససస:40
లస: ససస స
95-72/336

5155 AP151000174219
పపరర: జహరరబ షపక

95-72/337

భరస : దరరయమవల షపక
ఇసటట ననస:41-3-485
వయససస:54
లస: ససస స
95-72/339

5158 SQX0130930
పపరర: సరసబయఖ కసకణనల�

95-75/979

Deleted

తసడడ:డ పపదద అబబబయ� కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-487
వయససస:41
లస: పప
95-72/340

5161 SQX0605329
పపరర: వనసకరయమక నలర మతష

95-72/341

భరస : మగతనఖలరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:41-3-488
వయససస:55
లస: ససస స
95-72/343

తసడడ:డ మగతనఖలరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:41-3-488
వయససస:45
లస: పప
95-72/345

95-72/327

భరస : రవసదడ కకట
ఇసటట ననస:41-3-485
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:41-3-488
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:41-3-488
వయససస:23
లస: పప
5165 MLJ2994804
పపరర: ననగరసదడమక ఉపపప తల

5148 SQX1287987
పపరర: షకకల షపక

5143 AP151000174211
పపరర: సతష గడడ స

భరస : భబణగ తదజ గడడ స
ఇసటట ననస:41-3-484
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ కకట
ఇసటట ననస:41-3-485
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చన కకటయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-487
వయససస:57
లస: పప
5162 SQX1812882
పపరర: వజయ రరఘవ నలర బబ తషల

95-72/329

భరస : రవసదడ కకట
ఇసటట ననస:41-3-485
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరరయమవల షపక
ఇసటట ననస:41-3-485
వయససస:28
లస: పప
5159 SQX0134783
పపరర: లకకయఖ కసకణనల

5145 AP151000174260
పపరర: అపరపరరవప గడడ స

95-72/324

తసడడ:డ అపరపరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:41-3-484
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకపర రరవప ఎరమల
ఇసటట ననస:41-3-485
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప అసగడడ
ఇసటట ననస:41-3-485
వయససస:41
లస: ససస స
5156 SQX0969303
పపరర: మమలమల షపక

95-72/326

తసడడ:డ సప మయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:41-3-484
వయససస:72
లస: పప

భరస : భబణగ తదజ గడడ స
ఇసటట ననస:41-3-484
వయససస:33
లస: ససస స
5150 SQX1132331
పపరర: శకలత కకట

5142 SQX1132398
పపరర: భబనస తదజ గడడ స

5140 AP151000174234
పపరర: రతతస గడడ స

భరస : అపరపరరవప గగకరకకసడ
ఇసటట ననస:41-3-484
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:41-3-484
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:41-3-484
వయససస:48
లస: పప
5147 SQX2475382
పపరర: రవళ చటటమమరర

95-72/323

భరస : శకనవరసరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:41-3-484
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:41-3-484
వయససస:24
లస: పప
5144 AP151000174259
పపరర: శకనవరసరరవప గడడ స

5139 AP151000174235
పపరర: లకకక గడడ స

5164 SQX0612176
పపరర: చనత ఉపపప తల

95-72/344

భరస : పపలర యఖ ఉపపప తల
ఇసటట ననస:41-3-489
వయససస:41
లస: ససస స
95-72/346

5167 SQX1794262
పపరర: భబణగ బభచరర

95-75/981

భరస : వనసకటటసశర రరవప బభచరర
ఇసటట ననస:41-3-489
వయససస:32
లస: ససస స
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5168 AP151000174367
పపరర: ధనలకడక భభగఖస

95-72/347

భరస : ససబబబరరవప భభగఖస
ఇసటట ననస:41-3-490
వయససస:52
లస: ససస స
5171 SQX1812783
పపరర: సశరరప నకరశశటట

95-72/350

95-72/353

95-72/356

95-72/359

95-72/362

5186 MLJ2995116
పపరర: వరవనసకటసతఖననరరయణ
కకళళపపడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకళళ పపడడ
ఇసటట ననస:41-3-498
వయససస:35
లస: పప

95-72/365

5189 SQX1861699
పపరర: మగననత సయఖద

95-72/368

95-72/355

95-72/357

5179 AP151000174373
పపరర: కకటయఖ రరవపరర

95-72/358

తసడడ:డ అసజయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:41-3-495
వయససస:63
లస: పప
95-72/360

5184 SQX0969519
పపరర: రరజరశశరర కకళళపపడడ

95-7/1023

95-72/363

5185 AP151000174532
పపరర: రరణగకరదదవ కకళళపపడడ

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ కకళళ పపడడ
ఇసటట ననస:41-3-498
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకళళ పపడడ
ఇసటట ననస:41-3-498
వయససస:57
లస: ససస స

5187 AP151000174531
పపరర: వనసకటటశశరరర కకళళపపడడ

5188 SQX1861640
పపరర: జరరనన సయఖద

95-72/366

5190 SQX2069102
పపరర: అబగదల షపక

5193 SQX1695436
పపరర: రరషరక షపక

5196 SQX1862119
పపరర: ననగరసదడస కకనసకక
భరస : శకనవరస రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:39
లస: ససస స

95-72/361

95-72/364

95-72/367

భరస : మగననత సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-499
వయససస:30
లస: ససస స
95-72/798

5191 SQX2111797
పపరర: హససన షపక

95-91/648

భరస : అబగదల
ఇసటట ననస:41-3-499
వయససస:34
లస: ససస స
95-72/369

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:24
లస: ససస స
95-72/371

5182 SQX1695311
పపరర: గగపస వనసకట పడసరద పప లశశటట
తసడడ:డ పపరణ చసదడ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:41-3-497
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గలక షపక
ఇసటట ననస:41-3-499
వయససస:38
లస: పప

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:41/3/500
వయససస:34
లస: ససస స

5181 AP151000156004
పపరర: ననగరశశరమక పప లశశటట

95-72/352

5176 SQX1637826
పపరర: పడసనత సరయ కలమమర
యదసరరరర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప యదసరరరర
ఇసటట ననస:41-3-494
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ కకళళ పపడడ
ఇసటట ననస:41-3-498
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-499
వయససస:30
లస: పప

5195 MLJ1501907
పపరర: ఆషరబబగస షపక

5178 AP151000174093
పపరర: ననగమలలర శశరర రరవపరర

5173 SQX1861590
పపరర: వజయలకడక కకటబ

95-72/354

భరస : ఆసజననయగలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:41-3-497
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:41-3-497
వయససస:91
లస: పప

5192 SQX1657048
పపరర: పరరశన షపక

5175 SQX0245829
పపరర: ధనలకడక ఎదసరరరర

95-72/349

భరస : పడసరద కకట
ఇసటట ననస:41-3-493
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:41-3-495
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పపరణచసదడరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:41-3-497
వయససస:44
లస: ససస స
5183 AP151000156008
పపరర: ఆసజననయగలల పప లశశటట

95-72/351

భరస : కకటటశశర రరవప ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41/3/494
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనతయఖ ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:41-3-494
వయససస:49
లస: పప
5180 AP151000156029
పపరర: శకగగరర పప లశశటట

5172 MLJ2994648
పపరర: రరపస నకరర

5170 SQX1695238
పపరర: సశరరప నకర

భరస : రరపస నకర
ఇసటట ననస:41-3-491
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప నకర
ఇసటట ననస:41-3-491
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:41-3-493
వయససస:59
లస: పప
5177 SQX0284356
పపరర: కకటటశశర రరవప యయధసరరరర

95-72/348

తసడడ:డ ససబబబరరవప భభగఖస
ఇసటట ననస:41-3-490
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరసబబబగ నకరశశటట
ఇసటట ననస:41-3-491
వయససస:35
లస: ససస స
5174 SQX1861616
పపరర: పడసరద కకట

5169 SQX0830935
పపరర: ననగరరజ భభగఖస

5194 SQX0969295
పపరర: రరహన షపక

95-72/370

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:29
లస: ససస స
95-72/372

5197 MLJ1501899
పపరర: బబజజన షపక

95-72/373

భరస : మసరసనశల బబజజన
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:45
లస: ససస స
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5198 MLJ1501915
పపరర: ఫరతమమబ షపక
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95-72/374

భరస : ఖమదరశల షపక
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:51
లస: ససస స
5201 SQX1695477
పపరర: బబజ షపక

95-72/377

95-72/380

95-72/382

95-73/881

95-72/386

95-72/389

95-72/799

95-72/384

5214 SQX0245852
పపరర: దసరర మక ఎడర పలర

95-72/387

Deleted

భరస : ససబడహకణఖస ఎడర పలర
ఇసటట ననస:41-3-503
వయససస:34
లస: ససస స
5217 SQX0245944
పపరర: చసతనలల కసకణనల

95-72/390

5220 SQX2379253
పపరర: శవ లకడక చలకకసడ

95-72/899

భరస : ననగరశశర రరవప చలకకసడ
ఇసటట ననస:41-3-503
వయససస:63
లస: ససస స
95-95/182

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలకకసడ
ఇసటట ననస:41-3-504
వయససస:19
లస: పప

భరస : అచషయఖ చలర
ఇసటట ననస:41-3-505
వయససస:50
లస: ససస స

5211 SQX0245993
పపరర: అకమక కసకణనల

5223 SQX0304188
పపరర: పరరశత చలర

5226 SQX0304279
పపరర: ఏడడకకసడలల చలర
తసడడ:డ అచషయఖ చలర
ఇసటట ననస:41-3-505
వయససస:33
లస: పప

5206 SQX0615005
పపరర: అమనన షపక

95-72/381

5209 SQX1613778
పపరర: భబనస కవత వడయమకసటట

95-73/880

5212 SQX1637818
పపరర: రహసతషలమర బభగ

95-72/385

తసడడ:డ బబజ బబయజ
ఇసటట ననస:41-3-502
వయససస:22
లస: పప
5215 SQX0830943
పపరర: చనత తరరపతమక ఎడర పలర

95-72/388

భరస : దసరరరరరవప ఎడర పలర
ఇసటట ననస:41-3-503
వయససస:42
లస: ససస స
5218 SQX0605592
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకకశశటట

95-72/391

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అకకశశటట
ఇసటట ననస:41-3-503
వయససస:58
లస: పప
5221 SQX1862432
పపరర: వనసకయఖ యడర పలర

95-72/392

తసడడ:డ దసరరరరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:41-3-504
వయససస:22
లస: పప
95-72/393

భరస : శవ చలర
ఇసటట ననస:41-3-505
వయససస:30
లస: ససస స
95-72/395

95-72/379

భరస : అశశక వడయమకసటట
ఇసటట ననస:41-3-501
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-503
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చలకకసడ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:41-3-503
వయససస:45
లస: పప

5225 SQX0304170
పపరర: వనసకమక చలర

95-72/383

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప అకకశశటట
ఇసటట ననస:41-3-503
వయససస:50
లస: ససస స

5222 SQX1982933
పపరర: భబరర వ నఖల చలకకసడ

5208 SQX0615385
పపరర: మసరసన వల షపక

5203 MLJ1501410
పపరర: ఖమదరశల షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:41-3-501
వయససస:50
లస: ససస స

Deleted

Deleted

5219 SQX1989599
పపరర: చలకకసడ వనసకటటశశరరర

95-95/181

భరస : చసతనలల కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-502
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:41-3-502
వయససస:37
లస: పప
5216 SQX0245811
పపరర: గగవరదనకలమమరర ఆకకశశటట

5205 SQX1983089
పపరర: అఖల తదజ కకనసకక

95-72/376

తసడడ:డ ఖససససమయమ షపక
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:41-3-501
వయససస:55
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:41-3-501
వయససస:58
లస: ససస స
5213 SQX0246041
పపరర: ససబడహకణఖస యడర పలర

95-72/378

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:41-3-501
వయససస:20
లస: పప
5210 SQX1613729
పపరర: ససత మహలకడక చదలవరడ

5202 SQX1862127
పపరర: శకనవరస రరవప కకనసకక

5200 MLJ1501428
పపరర: కరరమగలమర షపక

తసడడ:డ ఖమదరశల షపక
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కకనసకక
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సలస సయద
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:21
లస: పప
5207 SQX1696004
పపరర: ఫరరదన షపక

95-72/375

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:41-3-500
వయససస:40
లస: పప
5204 SQX1983055
పపరర: ఆరరఫ సయద

5199 SQX1919760
పపరర: అఖల తదజ కకనసకక

5224 SQX0304204
పపరర: పదనకవత చలర

95-72/394

భరస : సరయ బబబగ చలర
ఇసటట ననస:41-3-505
వయససస:31
లస: ససస స
95-72/396

5227 SQX0304246
పపరర: శవ చలర

95-72/397

తసడడ:డ అచషయఖ చలర
ఇసటట ననస:41-3-505
వయససస:35
లస: పప
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5228 SQX0304287
పపరర: అచషయఖ చలర
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95-72/398

తసడడ:డ కకషణయఖ చలర
ఇసటట ననస:41-3-505
వయససస:70
లస: పప
5231 SQX1861426
పపరర: ఓసకరర ససకటట

95-72/401

95-72/404

95-72/407

95-75/982

95-72/411

95-72/414

95-72/417

భరస : శకనవరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-3-514
వయససస:34
లస: ససస స

5241 SQX1696020
పపరర: పరరశన షపక

5244 SQX0245951
పపరర: దసరర మక కకవశకలల

5247 AP151000174584
పపరర: ఖరఖరరనతసర సయఖద

5250 SQX1861889
పపరర: కకషణవనణణ ననగసడర

95-72/420

5253 SQX1861822
పపరర: వనసకరయమక దమగక

95-72/409

5256 AP151000174143
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల
తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-3-514
వయససస:40
లస: పప

5236 SQX1695808
పపరర: ఖమజజ సయఖద

95-72/406

5239 SQX2149334
పపరర: అరవసద గరదచల

95-72/900

5242 SQX0111989
పపరర: గగససయమ షపక

95-72/410

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:41-3-510
వయససస:29
లస: ససస స
95-72/412

5245 SQX0245977
పపరర: మలలర శశర కకవశకలల

95-72/413

భరస : శకనస కలవశకలలమ
ఇసటట ననస:41-3-510
వయససస:43
లస: ససస స
95-72/415

5248 SQX1695998
పపరర: ససభబన షపక

95-72/416

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:41-3-510
వయససస:21
లస: పప
95-72/418

5251 SQX1861871
పపరర: దసరర ననగసడర

95-72/419

తసడడ:డ రమణ ననగసడర
ఇసటట ననస:41-3-511
వయససస:26
లస: ససస స
95-72/421

భరస : వనసకటయఖ దమగక
ఇసటట ననస:41-3-511
వయససస:59
లస: ససస స
95-72/423

95-72/403

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:41-3-508
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రమణ ననగసడర
ఇసటట ననస:41-3-511
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ దమగక
ఇసటట ననస:41-3-511
వయససస:31
లస: ససస స
5255 MLJ2994713
పపరర: అసజల బతష
స ల

95-72/408

భరస : మసరసనశల సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-510
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:41-3-510
వయససస:29
లస: పప
5252 SQX1861830
పపరర: కకటటశశరర దమగక

5238 MLJ2994770
పపరర: బబబగ సయఖద

5233 MLJ2994697
పపరర: మహహనతసర సయఖద

తసడడ:డ బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-508
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కలవశకలలమ
ఇసటట ననస:41-3-510
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ� కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-510
వయససస:50
లస: ససస స
5249 SQX0111880
పపరర: ననగగల మరర షపక

95-72/405

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:41-3-510
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:41-3-510
వయససస:32
లస: ససస స
5246 SQX0245969
పపరర: వరమక కసకణనల

5235 SQX1696343
పపరర: సరయ బబబగ పపల

95-72/400

భరస : బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-508
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నజరరసహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-508
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ� కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-509
వయససస:52
లస: ససస స
5243 SQX0111997
పపరర: నజర షపక

95-72/402

తసడడ:డ రమమశ పపల
ఇసటట ననస:41-3-508
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అదయఖ పపల
ఇసటట ననస:41-3-508
వయససస:43
లస: పప
5240 SQX0134577
పపరర: వరమక కసకణనల�

5232 MLJ1501147
పపరర: ససబబబరరవప ససగటట

5230 SQX1861442
పపరర: శకకరసత ససకటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ససకటట
ఇసటట ననస:41-3-507
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ససగటట
ఇసటట ననస:41/3/507
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజరష పపల
ఇసటట ననస:41-3-508
వయససస:42
లస: ససస స
5237 SQX1696335
పపరర: గణణశ పపల

95-72/399

భరస : ససబబబరరవప ససకటట
ఇసటట ననస:41-3-507
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ససకటట
ఇసటట ననస:41-3-507
వయససస:25
లస: పప
5234 SQX0111484
పపరర: ఆసజమక పపల

5229 MLJ1502186
పపరర: పదనకవత ససకటట

5254 SQX1613497
పపరర: యమమన పపరణ చసదదక
డ వరరరస

95-72/422

భరస : బబబగ వరరరస
ఇసటట ననస:41-3-512
వయససస:41
లస: ససస స
95-72/424

5257 SQX0969493
పపరర: పడభబవత తషపరకలలల

95-72/425

తసడడ:డ ననసచనరయఖ తషపరకలలమ
ఇసటట ననస:41/3/516
వయససస:34
లస: ససస స
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5258 AP151000174204
పపరర: ననగమణణ మచష

95-72/426

భరస : ననసచనరయఖ మచష
ఇసటట ననస:41-3-516
వయససస:59
లస: ససస స
5261 AP151000174210
పపరర: ననసచనరయమఖ మచష

95-72/429

95-72/432

95-72/435

95-95/183

95-72/440

95-75/984

95-75/987

భరస : ననగరశశరరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:41-3-525
వయససస:38
లస: ససస స

5271 AP151000174389
పపరర: ససతనరవమమక కరమననన

5274 SQX0830992
పపరర: గగపయఖ కసకణనల

5277 SQX1086900
పపరర: కసకణనల యలర మక

5280 SQX1974252
పపరర: రజయ సయద

95-72/442

95-72/445

95-72/438

5266 SQX0246124
పపరర: నరకలమదదవ చదలవరడ

95-72/434

5269 AP151000174124
పపరర: రరమగ చదలవరడ

95-72/437

5272 MLJ2995017
పపరర: శసకర కరమననన

95-72/439

తసడడ:డ ససతనరరవమక కరమననన
ఇసటట ననస:41-3-519
వయససస:34
లస: పప
95-72/441

5275 SQX1638022
పపరర: కవత కసకణనల

95-75/983

భరస : rajesh కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-521
వయససస:24
లస: ససస స
95-75/985

5278 SQX1638030
పపరర: rajesh కసకణనల

95-75/986

తసడడ:డ పపదద గగపయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-521
వయససస:28
లస: పప
95-73/882

5281 SQX2543551
పపరర: రజయ సయద

95-73/1097

తలర : మదర సయద
ఇసటట ననస:41-3-522
వయససస:20
లస: ససస స

5283 MLJ2994671
పపరర: వనసకటశవననతరరయణ
ఉపపపతనళస
తసడడ:డ అసజయఖ ఉపపపతనళస
ఇసటట ననస:41-3-524
వయససస:35
లస: పప

95-72/443

5286 SQX1637834
పపరర: రవ మసరసన రరవప యమలవరరస

95-72/446

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:41-3-525
వయససస:24
లస: పప

95-72/431

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదలవరడ
ఇసటట ననస:41-3-518
వయససస:50
లస: పప

తలర : ఆశయ పరవన సయద
ఇసటట ననస:41-3-522
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అసజయమఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:41-3-524
వయససస:49
లస: ససస స
5285 MLJ2994176
పపరర: తరరమల దదవ యలవరరస

95-72/436

భరస : పపదద గగపయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-521
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-521
వయససస:61
లస: పప
5282 AP151000174196
పపరర: రమణమక ఉపపపతల

5268 SQX0111955
పపరర: శకనవరస రరవప వననత

5263 MLJ2994382
పపరర: అసజయమఖ రవపరటట

భరస : రరమగ చదలవరడ
ఇసటట ననస:41-3-518
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-520
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనస కకవకలల
ఇసటట ననస:41-3-521
వయససస:40
లస: ససస స
5279 SQX1102284
పపరర: పపద గగపయఖ కసకణనల

95-72/433

భరస : ననగరసదడమగ కరమననన
ఇసటట ననస:41-3-519
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : గగపయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-3-520
వయససస:54
లస: ససస స
5276 SQX1638014
పపరర: అలవనలల కకవకలల

5265 SQX0112136
పపరర: సరసబమక వననత

95-72/428

తసడడ:డ యలమసద రరవపటట
ఇసటట ననస:41-3-517
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప వననత
ఇసటట ననస:41-3-518
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వననత
ఇసటట ననస:41-3-518
వయససస:19
లస: ససస స
5273 SQX0830976
పపరర: యలర మక కసకణనల

95-72/430

భరస : శకనవరస రరవప వననత
ఇసటట ననస:41-3-518
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ చదలవరడ
ఇసటట ననస:41-3-518
వయససస:22
లస: పప
5270 SQX1983063
పపరర: దదపసస వననత

5262 SQX0605634
పపరర: సపతమహలకడ కకయమ

5260 AP151000174243
పపరర: కకటటశశరరరవప మచనష మచష

తసడడ:డ ననసచనరయఖ మచష
ఇసటట ననస:41-3-516
వయససస:40
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప కకయమ
ఇసటట ననస:41-3-517
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ కకయ
ఇసటట ననస:41-3-517
వయససస:72
లస: పప
5267 SQX1695295
పపరర: నరరసదడ కలమమర చదలవరడ

95-72/427

తసడడ:డ ననసచనరయఖ మచష
ఇసటట ననస:41-3-516
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మచష
ఇసటట ననస:41-3-516
వయససస:59
లస: పప
5264 SQX0605725
పపరర: హనసమసతరరవప కకయమ

5259 SQX0969485
పపరర: మసరసన రరవప మచష

5284 SQX1281120
పపరర: మలర క చదలవరడ

95-72/444

తసడడ:డ రరమగ చదలవరడ
ఇసటట ననస:41-3-525
వయససస:25
లస: ససస స
5287 MLJ2994168
పపరర: ననగరశశరరరవప యలవరరస

95-72/447

తసడడ:డ అసజయఖ యమలవరరస
ఇసటట ననస:41-3-525
వయససస:45
లస: పప
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95-72/448

భరస : శకనవరస రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-3-526
వయససస:46
లస: ససస స
5291 SQX0815597
పపరర: శకనవరస రరవప మగదదగగసడ

95-72/451

95-72/454

భరస : శక రరమ మమరరస పపనసమగచసష
ఇసటట ననస:41-3-527
వయససస:53
లస: ససస స
5297 AP151000174382
పపరర: శకనవరసరరవప పపల

95-72/457

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ పపల
ఇసటట ననస:41-3-527
వయససస:43
లస: పప
5300 SQX2269934
పపరర: రరజత చటటటల

95-72/902

భరస : నరరసదడ చటటటల
ఇసటట ననస:41-3-527
వయససస:31
లస: ససస స
5303 SQX0246132
పపరర: వజయలకడక కకసడవటట

95-72/461

95-72/903

5309 SQX1638063
పపరర: ఉమర సయఖద

95-75/988

Deleted

తసడడ:డ అసకమక గగసటటరర
ఇసటట ననస:41-3-532
వయససస:48
లస: పప

95-72/466

95-72/453

భరస : శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:41-3-527
వయససస:36
లస: ససస స

95-72/455
5295 SQX1517210
పపరర: ధన పడసనత కలమమర
పపనసమగచసష
తసడడ:డ శక రరమ మమరరస పపనసమగచసష
ఇసటట ననస:41-3-527
వయససస:28
లస: పప

5296 SQX1496539
పపరర: వనసకటటశశరరర పపల
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పపల
ఇసటట ననస:41-3-527
వయససస:41
లస: పప

5298 SQX1517228
పపరర: శక రరమ మమరరస పపనసమగచసష

5299 SQX2269884
పపరర: మమఘ లత పపల

95-72/458

95-72/456

95-72/901

తసడడ:డ రరధ కకషణ మమరరస పపనసమగచసష
ఇసటట ననస:41-3-527
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:41-3-527
వయససస:33
లస: ససస స

5301 SQX0246157
పపరర: వనసకట ధనలకడక కకసడవటట

5302 SQX1694868
పపరర: అరరణ కలమమరర నడడమలల

95-72/459

5304 MLJ2994291
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడవటట

5307 SQX0246140
పపరర: హహమలత ఇనవవలల

5310 SQX1637990
పపరర: షఫస భబష సయఖద

5313 SQX0101493
పపరర: ధనలకడక వసగపరటట

95-72/462

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:41-3-533
వయససస:72
లస: ససస స

5305 SQX1694843
పపరర: వనసకట అపరపరరవప నడడమలల

95-72/463

తసడడ:డ లకకకపత రరవప నడడమలల
ఇసటట ననస:41-3-528
వయససస:48
లస: పప
95-72/464

5308 SQX0304329
పపరర: శకనవరసరరవప ఇనవవలల

95-72/465

తసడడ:డ గగవసదరరజలల ఇనవవలల
ఇసటట ననస:41-3-529
వయససస:43
లస: పప
95-75/989

5311 SQX2472579
పపరర: వనసకటరతతస గగసటటరర

95-72/904

తసడడ:డ అసకమక గగసటటరర
ఇసటట ననస:41-3-532
వయససస:48
లస: పప
95-75/990

భరస : వనసకటటశశరరర వసగపత
ఇసటట ననస:41-3-532
వయససస:35
లస: ససస స
5316 SQX0831040
పపరర: మసరసన బ షపక

95-72/460

భరస : వనసకట అపరపరరవప నడడమలల
ఇసటట ననస:41-3-528
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసరగజ సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-530
వయససస:44
లస: పప
95-72/905

5293 SQX0112094
పపరర: వనసకటటశశరమక పపల

తసడడ:డ రరమదనసస మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-3-526
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఇనవవలల
ఇసటట ననస:41-3-529
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస భబష సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-530
వయససస:23
లస: పప

భరస : కరలలష షపక
ఇసటట ననస:41-3-533
వయససస:52
లస: ససస స

95-72/452

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:41-3-528
వయససస:35
లస: పప

5306 SQX2420438
పపరర: యజజ మలర శశర రరవప
నడడమలల
తసడడ:డ వనసకట అపపరరవప
ఇసటట ననస:41-3-528
వయససస:18
లస: పప

5315 SQX0831032
పపరర: అషసరరఫపన షపక

5292 AP151000174070
పపరర: శవననతరరయణ మగదదగగసడ

95-72/450
5290 SQX0815571
పపరర: యశవసత కలమమర మగదదగగసడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-3-526
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:41-3-528
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:41-3-528
వయససస:57
లస: ససస స

5312 SQX2462505
పపరర: వనసకటరతతస గగసటటరర

95-72/449

భరస : శవననతరరయణ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-3-526
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర ననరరయణ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41-3-526
వయససస:51
లస: పప
5294 SQX1517244
పపరర: వషష
ణ వరరన పపనసమగచసష

5289 AP151000174577
పపరర: పరరశత మగదదగగసడ

5314 SQX0059725
పపరర: వనసకట రతతస కకసడవటట

95-75/991

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:41-3-532
వయససస:58
లస: ససస స
95-72/467

5317 SQX0111518
పపరర: పరరశన షపక

95-72/468

భరస : హజ షపక
ఇసటట ననస:41-3-534
వయససస:35
లస: ససస స
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5318 SQX0111716
పపరర: ఖరఖరర షపక
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95-72/469

భరస : రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:41-3-534
వయససస:36
లస: ససస స
5321 SQX0969907
పపరర: షరహహదన బబగస షపక

95-72/472

95-72/475

95-72/478

95-72/481

95-72/484

95-72/906

95-72/489

తసడడ:డ ఇసరకయయలల� సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-545
వయససస:81
లస: పప

5331 MLJ2995199
పపరర: ఖమజజబ సయఖద

5334 SQX0831057
పపరర: సలస సయఖద

5337 SQX1327429
పపరర: రరబయ బశక బబగ

5340 SQX1675875
పపరర: బబజన షపక

95-75/992

5343 SQX0131318
పపరర: ఫపచజన సయఖద�

95-72/482

5346 SQX1984020
పపరర: షబర సయద
తసడడ:డ కరరమగలర
ఇసటట ననస:41-3-545
వయససస:22
లస: పప

5326 SQX0111641
పపరర: శకనవరస రరవప తడడబబ యన

95-72/477

5329 SQX0969337
పపరర: ఇలయమజ షపక

95-72/480

5332 SQX1919794
పపరర: ఆరరఫ సయఖద

95-72/483

తసడడ:డ సలస సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-539
వయససస:21
లస: పప
95-72/485

5335 MLJ2995066
పపరర: కరరమగలమర సయఖద

95-72/486

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-539
వయససస:49
లస: పప
95-72/487

5338 MLJ2995165
పపరర: మమసర సయఖద

95-72/488

తసడడ:డ మసరసనశల సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-541
వయససస:36
లస: పప
95-72/490

5341 SQX1695865
పపరర: ఖమజజ సయఖద

95-72/491

తసడడ:డ కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-545
వయససస:24
లస: పప
95-75/993

భరస : జజన� సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-545
వయససస:66
లస: ససస స
95-75/995

95-72/474

భరస : అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:41-3-537
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:41-3-545
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర� సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-545
వయససస:43
లస: ససస స
5345 SQX0130641
పపరర: జజన సయఖద�

95-72/479

భరస : గగస బబషర బబగ
ఇసటట ననస:41-3-541
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ షరరఫ బబగ
ఇసటట ననస:41-3-541
వయససస:41
లస: పప
5342 SQX0130484
పపరర: లతఫపనతసర సయఖద�

5328 SQX0076216
పపరర: శశషయఖ అసగడడ

5323 MLJ2995215
పపరర: లకకకకరసతమక తడడబబ యన

తసడడ:డ శవయఖ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:41-3-535
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మదదననసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-539
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సలస సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-539
వయససస:20
లస: ససస స
5339 SQX1327486
పపరర: గగస బబషర బబగ

95-72/476

భరస : సలమగలమర
ఇసటట ననస:41-3-539
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-539
వయససస:40
లస: పప
5336 SQX2119162
పపరర: అయయషర సయఖద

5325 SQX0112235
పపరర: బబజ షపక

95-72/471

భరస : శవయఖ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:41-3-535
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:41-3-536
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:41-3-537
వయససస:27
లస: పప
5333 MLJ2995181
పపరర: సలమగలమర సయఖద

95-72/473

తసడడ:డ కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:41-3-535
వయససస:34
లస: పప

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:41-3-536
వయససస:33
లస: ససస స
5330 SQX0969329
పపరర: ససభబన షపక

5322 SQX1861764
పపరర: ఫరతమమ షపక

5320 SQX0831016
పపరర: హజ షపక

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:41-3-534
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:41-3-535
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:41-3-535
వయససస:32
లస: పప
5327 SQX0076265
పపరర: దదవ అసగడడ

95-72/470

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:41-3-534
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:41-3-535
వయససస:27
లస: ససస స
5324 SQX0111849
పపరర: ఇబడహహస షపక

5319 SQX0112227
పపరర: రహహమగన షపక

5344 SQX0132647
పపరర: కరరమగలమర సయఖద�

95-75/994

తసడడ:డ జజన� సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-545
వయససస:47
లస: పప
95-75/996

5347 SQX1984129
పపరర: రరషక సయద

95-75/997

భసధసవప: కరజ సయద
ఇసటట ననస:41-3-545
వయససస:22
లస: ససస స
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5348 SQX1801505
పపరర: షబబర సయఖద
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95-165/31

తసడడ:డ కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-545
వయససస:21
లస: పప
5351 SQX2124410
పపరర: జలమన షపక

95-72/907

తసడడ:డ జజన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:41-3-560/1 , 1 LINE
వయససస:28
లస: పప
5354 SQX0847681
పపరర: బసవరరజ చదసవప ల

95-72/496

95-72/910

5360 SQX0969360
పపరర: పదక వనమమరర

95-72/498

తసడడ:డ పపదద ననగయఖ బబ ళళ
ఇసటట ననస:41-3-564
వయససస:39
లస: పప
95-72/502

95-72/914

భరస : శవ పడసరద ససరరపలర
ఇసటట ననస:41-3-567
వయససస:38
లస: ససస స

95-72/908

5358 SQX2362101
పపరర: శక వరసవ ఉపపల

5361 SQX0969352
పపరర: కలమమరర ఉపపప

5364 SQX2335529
పపరర: ససధ రరణణ ఉపపప

5367 SQX0304386
పపరర: వనసకటరరవప నలర పప

5370 AP151000174099
పపరర: శవకలమమరర కరకన

95-72/507

5373 SQX2111714
పపరర: జయమక మదసకలరర

95-72/911

5376 AP151000174388
పపరర: బరతమక గగకరకకసడ
భరస : ననరరయణ కకకరకకసడ
ఇసటట ననస:41-3-567
వయససస:57
లస: ససస స

95-72/909

5359 SQX0112003
పపరర: అనతపపరణ బబ ళళ

95-72/497

భరస : నరసససహహలల బబ ళళ
ఇసటట ననస:41-3-564
వయససస:37
లస: ససస స
95-72/499

5362 SQX0969873
పపరర: మగకరష ఉపపప

95-72/500

తసడడ:డ పడభబకర ఉపపప
ఇసటట ననస:41-3-564
వయససస:27
లస: పప
95-72/912

5365 SQX2334985
పపరర: వనసకట సరయ వనలగపపడడ

95-72/913

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:41-3--564
వయససస:21
లస: పప
95-72/503

5368 SQX0304394
పపరర: మహన చసదడ రరవప నలర పప

95-72/504

తసడడ:డ పసచషయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:41-3-565
వయససస:75
లస: పప
95-72/505

5371 SQX0969469
పపరర: పడశరసత కలమమర కరకన

95-72/506

తసడడ:డ వరభదడ రరవప కరకన
ఇసటట ననస:41-3-566
వయససస:30
లస: పప
95-3/1132

భరస : శకరరమలల
ఇసటట ననస:41-3-567
వయససస:62
లస: ససస స
95-72/509

5356 SQX2361871
పపరర: గసగర భవన ఉపపల
భరస : సతఖననరరయణ ఉపపల
ఇసటట ననస:41-3-563
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరభదడరరవప కరకన
ఇసటట ననస:41-3-566
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతయఖ కరకన
ఇసటట ననస:41-3-566
వయససస:67
లస: పప
5375 SQX0934687
పపరర: మమధవ ససరరపలర

5355 SQX2361798
పపరర: సతఖననరరయణ ఉపపల

95-72/495

తసడడ:డ బసవ రరజ చదసవప ల
ఇసటట ననస:41-3-563
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహసచసదడరరవప నలర పప
ఇసటట ననస:41-3-565
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప నలర పప
ఇసటట ననస:41-3-565
వయససస:18
లస: ససస స
5372 AP151000174298
పపరర: వరభదడరరవప కరకన

5353 SQX1045138
పపరర: బబల పడసరద చదసవప ల

95-72/494

భరస : మగకరశ ఉపపప
ఇసటట ననస:41-3-564
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మహనచసదడరరవప చనతస
ఇసటట ననస:41-3-565
వయససస:72
లస: ససస స
5369 SQX2441954
పపరర: మమనక నలర పప

5352 AP151000174108
పపరర: ససశల చదసవప ల

భరస : పడభబకర ఉపపప
ఇసటట ననస:41-3-564
వయససస:50
లస: ససస స
95-72/501

95-72/493

భరస : షరఫస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-546
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉపపల
ఇసటట ననస:41-3-563
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జజన వనమమరర
ఇసటట ననస:41-3-564
వయససస:47
లస: ససస స

5350 SQX1696269
పపరర: గగలమరర సయఖద

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:41-3-545 PARAMAYYA KUNTA
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతతస ఉపపల
ఇసటట ననస:41-3-563
వయససస:52
లస: పప

5357 SQX2360766
పపరర: మహ ననగ వనసకట రతతస
ఉపపల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉపపల
ఇసటట ననస:41-3-563
వయససస:22
లస: పప

5366 SQX0304667
పపరర: సదరఖ పపషపలల చనతస

95-72/492

భరస : బసవరరజ చదసవప ల
ఇసటట ననస:41-3-563
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచషయఖ చదసవప ల
ఇసటట ననస:41/3/563
వయససస:62
లస: పప

5363 SQX0111922
పపరర: నరసససహహలల బబ ళళ

5349 SQX1675883
పపరర: అబగదల రహకన షపక

5374 SQX1861707
పపరర: రరధ తతట

95-72/508

భరస : ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:41-3-567
వయససస:36
లస: ససస స
95-72/510

5377 AP151000174383
పపరర: ననరరయణ గగకరకకసడ

95-72/511

తసడడ:డ ననగభమషణస గగకరకకసడ
ఇసటట ననస:41-3-567
వయససస:62
లస: పప
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5378 SQX2068401
పపరర: అనత మదసకలరర
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95-72/800

భరస : శకరరమలల మదసకలరర
ఇసటట ననస:41-3-567
వయససస:24
లస: ససస స
5381 SQX1694629
పపరర: ఖరఖరరనతసర షపక

95-72/513

95-72/516

95-72/519

95-72/522

95-72/525

95-72/527

95-72/530

భరస : శశరరలల పపదదకకటర
ఇసటట ననస:41-3-570
వయససస:52
లస: ససస స

5391 SQX0304048
పపరర: శకనవరసరరవప దననబబ యన

5394 AP151000174031
పపరర: శవయఖ ససకటట

5397 SQX0934521
పపరర: రమణ కకడల

5400 SQX1694728
పపరర: భబజ షపక

95-72/533

5403 MLJ2994689
పపరర: రహహమమన సయఖద

95-72/523

5406 MLJ2994499
పపరర: హననత సయఖద
తసడడ:డ వజర సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-570
వయససస:45
లస: పప

5386 AP151000174112
పపరర: వనసకటరతతస ససకటట

95-72/518

5389 SQX0969410
పపరర: వహరర యమదవ ఆరరధసఖల

95-72/521

5392 SQX0304709
పపరర: శకనవరసరరవప ససకటట

95-72/524

తసడడ:డ శవయఖ ససకటట
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:40
లస: పప
95-72/526

5395 SQX2131720
పపరర: బబలమజ సణరటట

95-72/915

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సణరటట
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:18
లస: పప
95-72/528

5398 SQX0796714
పపరర: అనసరరధన ససకటట

95-72/529

భరస : ననగరరజ ససకటట
ఇసటట ననస:41-3-569
వయససస:32
లస: ససస స
95-72/531

5401 SQX0934729
పపరర: శకనస కకడల

95-72/532

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడల
ఇసటట ననస:41-3-569
వయససస:34
లస: పప
95-72/534

భరస : హననత సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-570
వయససస:40
లస: ససస స
95-72/536

95-72/515

తసడడ:డ దసరరర కకటటశశరరరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:41-3-569
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వజర
ఇసటట ననస:41-3-569
వయససస:45
లస: పప
5405 SQX0304782
పపరర: జజషపకరర పపదదకకటర

95-72/520

భరస : శకనస కకడల
ఇసటట ననస:41-3-569
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : యకకబగలమ సయఖద
ఇసటట ననస:41-3-569
వయససస:41
లస: ససస స
5402 MLJ2994507
పపరర: యమకలబ సయఖద

5388 SQX1696467
పపరర: ననయబ షపక

5383 MLJ2994705
పపరర: మగనత షపక

భరస : శవయఖ ససకటట
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరఘవయఖ ససకటట
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:41/-3-569
వయససస:25
లస: ససస స
5399 SQX0969949
పపరర: హససనన సయఖద

95-72/517

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దనబబ యన
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:51
లస: పప
5396 SQX1281252
పపరర: వజర బ షపక

5385 AP151000174400
పపరర: వరణణ అరదసఖల

95-72/512

భరస : మగనశర షపక
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణవర షపక
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ససకటట
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:34
లస: పప
5393 AP151000174393
పపరర: దసరరర కకటటశశరరరవప ఆరరధసఖల

95-72/514

భరస : కకటటశశరరరవప అరదసఖల
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వజర షపక
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:85
లస: ససస స
5390 MLJ2994846
పపరర: ననగరరజ ససకటట

5382 SQX0304006
పపరర: ఉతపల యమదవ అరదసఖల

5380 SQX1696426
పపరర: బబబజజన షపక

తసడడ:డ మణణవర షపక
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర కకటటశశరరరవప అరదసఖల
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస ససకటట
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:40
లస: ససస స
5387 MLJ2994721
పపరర: రరహమమటటబ షపక

95-73/883

భరస : బబల పడసరద
ఇసటట ననస:41-3-567
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రసదల షపక
ఇసటట ననస:41-3-568
వయససస:23
లస: ససస స
5384 MLJ2995223
పపరర: రగజజ ససకటట

5379 SQX1088260
పపరర: శరరద చసడవపల

5404 SQX0969527
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-72/535

భరస : కరరమగలమరహ షపక
ఇసటట ననస:41-3-570
వయససస:40
లస: ససస స
95-72/537

5407 SQX0969964
పపరర: పపషపవరటట దనబబ యన

95-72/538

భరస : ససతనరరమయఖ దనబబ యన
ఇసటట ననస:41-3-571
వయససస:67
లస: ససస స
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5408 SQX1281328
పపరర: లకడక లలహహత చమట
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95-72/539

భరస : వనసకటటశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:24
లస: ససస స
5411 AP151000174398
పపరర: కమమశశరమక చమట

95-72/542

95-72/545

95-72/548

95-72/551

95-96/934

95-72/917

95-72/553

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:41-3-573
వయససస:32
లస: ససస స

5421 SQX2068815
పపరర: పదక ఏనసగగల

5424 SQX0111906
పపరర: జర అరరణ కలమమర పపదదకకటర

5427 SQX2535136
పపరర: షరరఫర షపక

5430 SQX1045039
పపరర: అనల కలమమర యడర పరటట

95-73/885

5433 SQX1087858
పపరర: రసజజన బ షపక

95-72/801

5436 SQX2531952
పపరర: మహబగ షపక
తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:41-3-573
వయససస:65
లస: పప

5416 SQX0111674
పపరర: శకనవరస సరలల

95-72/547

5419 SQX1288639
పపరర: ససరరలల పపదదకకటర

95-72/550

5422 SQX2068732
పపరర: జవరరరయమ షపక

95-72/802

తసడడ:డ బజజన షపక
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:20
లస: ససస స
95-73/884

5425 SQX2337459
పపరర: జరఫపరరలమహ షపక

95-72/916

తసడడ:డ అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:41-3-572/2
వయససస:44
లస: పప
95-67/1205

5428 SQX1045054
పపరర: ససతనమహలకడక యడర పరటట

95-72/552

భరస : అనల కలమమర యడర పరటట
ఇసటట ననస:41-3-573
వయససస:39
లస: ససస స
95-72/554

5431 SQX0934836
పపరర: పపనతయఖ బబ దచపపడక

95-72/555

తసడడ:డ రరమయఖ బబ దచపపడద
ఇసటట ననస:41-3-573
వయససస:69
లస: పప
95-73/886

భరస : మహబమబ వరల
ఇసటట ననస:41-3-573
వయససస:71
లస: ససస స
95-75/1244

95-72/544

తసడడ:డ బబలమససరర పపదదకకటర
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:41-3-573
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:41-3-573
వయససస:27
లస: ససస స
5435 SQX2531945
పపరర: తహహరర షపక

95-72/549

భరస : మహబగ షపక
ఇసటట ననస:41-3-573
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పపనతయఖ బబ దచపపడద
ఇసటట ననస:41-3-573
వయససస:62
లస: ససస స
5432 SQX1045419
పపరర: అఖల మగసగర

5418 MLJ2994606
పపరర: హరరకకషణ గగకరకకసడ

5413 AP151000174168
పపరర: మరరయమక సరల

తసడడ:డ పడకరశస సరలల
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ షసరరలల పపదదకకటర
ఇసటట ననస:41-3-572-1
వయససస:33
లస: పప

భరస : జఫపఫ లమర షపక
ఇసటట ననస:41-3-572/2
వయససస:34
లస: ససస స
5429 SQX0934802
పపరర: రతతస బబ దచపపడక

95-72/546

భరస : వనసకటటశశరరవప ఏనసగగల
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:47
లస: పప
5426 SQX2336782
పపరర: ససమయఖ తబసససస షపక

5415 SQX0831073
పపరర: కకరణ కలమమర పపదదకకటర

95-72/541

భరస : పడకరశరరవప సల
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ గగకరకకసడ
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ చమట
ఇసటట ననస:41/3/572
వయససస:57
లస: పప
5423 SQX2112985
పపరర: వనసకటటశశరరవప ఏనసగగ

95-72/543

తసడడ:డ శశరరలల పపదదకకటర
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ షసరరలల పపదదకకటర
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:34
లస: పప
5420 AP151000174407
పపరర: ససబయమఖ చమట

5412 SQX0934893
పపరర: పపదదమమకయ జనకల

5410 SQX1280502
పపరర: అనతన కలమమరర పపదదకకటర

భరస : రవ కలమమర పపదదకకటర
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడకరష రరవప జనకల
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరష రరవప జనకల
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:28
లస: పప
5417 SQX1331826
పపరర: రవ కలమమర పపదదకకటర

95-72/540

భరస : నవన కటబట
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ చమట
ఇసటట ననస:41-3-572
వయససస:47
లస: ససస స
5414 SQX0934901
పపరర: శశఖర జనకల

5409 SQX0934760
పపరర: శరణఖ కటబట

5434 SQX1088070
పపరర: ననగమర వల షపక

95-73/887

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:41-3-573
వయససస:32
లస: పప
95-75/1245

5437 SQX1613448
పపరర: పసడయమసక బతష
స ల

95-72/556

భరస : శకకరసత బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-3-575
వయససస:27
లస: ససస స
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5438 AP151000174141
పపరర: అసజమక బతష
స ల

95-72/557

భరస : లకకకననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-3-575
వయససస:57
లస: ససస స
5441 SQX1613455
పపరర: శకకరసత బతష
స ల

95-72/560

95-72/563

95-72/565

95-72/568

95-72/570

95-72/573

95-73/890

భరస : చసదడశశఖర తచడర
ఇసటట ననస:41-3-584
వయససస:34
లస: ససస స

5451 SQX2068328
పపరర: దదవఖ ససకర

5454 MLJ2994184
పపరర: శకనవరసరరవప తతటకలర

5457 SQX2068369
పపరర: జశశసత ననయగడడ కలమఖణస

5460 SQX1445809
పపరర: ఇసదదరవరణణ దనసస

95-73/893

5463 SQX2477537
పపరర: భమ శసకర రరవప మదసదల

95-72/803

5466 SQX0283333
పపరర: ఆషర బబ షపక
భరస : అమతనబ షపక
ఇసటట ననస:41-3-584
వయససస:37
లస: ససస స

5446 SQX1045393
పపరర: రరదనలకకక మగసగర

95-73/888

5449 MLJ2994739
పపరర: రరమగ గగపసశశటట

95-72/567

5452 SQX0519694
పపరర: పపణఖవత తతటకలర

95-72/569

భరస : శకనవరస రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:41-3-578
వయససస:35
లస: ససస స
95-72/571

5455 SQX0111930
పపరర: శశభబరరణణ కళళఖణస

95-72/572

తలర : కకషణ మమరరస కళళఖణస
ఇసటట ననస:41-3-579
వయససస:54
లస: ససస స
95-72/805

5458 SQX1445973
పపరర: దదశజ పసడయదరకన కలమఖణస

95-73/889

తసడడ:డ కకషణ మమరరస కలమఖణస
ఇసటట ననస:41-3-579
వయససస:26
లస: ససస స
95-73/891

5461 SQX1445551
పపరర: శవననగ బబబగ దనసస

95-73/892

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరర రరవప దనసస
ఇసటట ననస:41-3-580
వయససస:25
లస: పప
95-72/918

భసధసవప: సశరరజఖ లకడక మదసదల
ఇసటట ననస:41-3-582
వయససస:66
లస: పప
95-72/574

95-72/562

తసడడ:డ సరసబయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:41-3-577
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశశరర రరవప దనసస
ఇసటట ననస:41-3-580
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ చనరర దనసస
ఇసటట ననస:41-3-580
వయససస:50
లస: పప
5465 SQX1861780
పపరర: లకడక తచడర

95-72/566

తసడడ:డ కకషణ మమరరస కలమఖణస
ఇసటట ననస:41-3-579
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఇమడబతస న
ఇసటట ననస:41-3-579
వయససస:45
లస: పప
5462 SQX1445304
పపరర: ఉమమమహహశశరర చనరర దనసస

5448 SQX0246181
పపరర: ససబగబలల గగపసశశటట

5443 SQX0830752
పపరర: లకడక కతష
స లపరల

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:41-3-576
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:41-3-578
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసరశలల కళళఖణస
ఇసటట ననస:41-3-579
వయససస:57
లస: పప
5459 SQX1448795
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఇమడబతస న

95-72/564

భరస : గరరరష సససకర
ఇసటట ననస:41-3-577
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ యరవ
ఇసటట ననస:41-3-578
వయససస:32
లస: పప
5456 SQX0112169
పపరర: కకషణమమరరస కళళఖణస

5445 SQX0969741
పపరర: చసదడ మహన రరడడ కతషలపలర

95-72/559

భరస : చసదడ మహన కతష
స లపల
ఇసటట ననస:41-3-576
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:41-3-577
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:41-3-577
వయససస:67
లస: పప
5453 SQX1696244
పపరర: మలర కరరరరన యరవ

95-72/561

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కతష
స లపల
ఇసటట ననస:41-3-576
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమగ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:41-3-577
వయససస:28
లస: ససస స
5450 SQX0830760
పపరర: సరసబయఖ గగపసశశటట

5442 AP151000174406
పపరర: లకకకననరరయణ బతష
స ల

5440 MLJ1502780
పపరర: శకకరసత బతష
స ల

తసడడ:డ లకకకననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:41/3/575
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చనతనరసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-3-575
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మహన కతష
స లపల
ఇసటట ననస:41-3-576
వయససస:27
లస: పప
5447 SQX0934562
పపరర: లకకక గగపసశశటట

95-72/558

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-3-575
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-3-575
వయససస:35
లస: పప
5444 SQX0969758
పపరర: పడవణ కలమమర కతష
స లపరల

5439 SQX1812643
పపరర: ససదదప బతష
స ల

5464 SQX2482859
పపరర: సశరరజఖ లకడక మదసదల

95-72/919

భరస : భమ శసకర రరవప మదసదల
ఇసటట ననస:41-3-582
వయససస:56
లస: ససస స
95-72/575

5467 SQX0246199
పపరర: అమనన బ బ షపక

95-72/576

భరస : మసరసన వల సస హహచ
ఇసటట ననస:41-3-584
వయససస:60
లస: ససస స
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95-72/577

తసడడ:డ పసరర
ఇసటట ననస:41-3-584
వయససస:33
లస: పప
5471 SQX0283317
పపరర: అమతనబ షపక

95-72/580

95-72/582

95-72/585

95-73/895

95-73/896

95-72/983

భరస : శకనవరస రరవప దదళళపరల
ఇసటట ననస:41-3-590
వయససస:30
లస: ససస స

5481 SQX0969253
పపరర: రరధ తషపరకలలల

5484 SQX0112102
పపరర: కకటటశశరర తనటట

5487 SQX2514453
పపరర: వనసకట శవరజ తనటట

95-72/591

5490 SQX0605345
పపరర: వరకలమమరర పపలగడడ

95-72/586

5493 SQX2487387
పపరర: ననగ లకడక జజనత

95-72/588

5496 SQX1696186
పపరర: సరగజన కలసచచ
భరస : ఆదమ కలసచచ
ఇసటట ననస:41-3-590
వయససస:43
లస: ససస స

95-72/584

5479 SQX1087643
పపరర: రమణ చలమర

95-73/894

5482 SQX0934596
పపరర: ననగరసదడమక తషపరకలలల

95-72/587

5485 SQX0111773
పపరర: వరయఖ తనటట

95-72/589

తసడడ:డ అకకరశశటట తనటట
ఇసటట ననస:41-3-588
వయససస:52
లస: పప
95-73/1092

95-72/592

5488 SQX1695840
పపరర: ననగ దదపసకర జజనత

95-72/590

తసడడ:డ వర పడసరద జజనత
ఇసటట ననస:41-3-589
వయససస:21
లస: ససస స
5491 SQX0512004
పపరర: శకనవరస రరవప పపలగడడ

95-72/593

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పపలగడడ
ఇసటట ననస:41-3-589
వయససస:41
లస: పప
95-72/981

తసడడ:డ వర పడసరద జజనత
ఇసటట ననస:41-3-589
వయససస:22
లస: ససస స
95-72/595

5476 SQX0815548
పపరర: శకనవరస చలర

భరస : వనసకయఖ తషపరకలలమ
ఇసటట ననస:41-3-587
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పపలగడడ
ఇసటట ననస:41-3-589
వయససస:39
లస: ససస స
95-72/594

95-72/581

భరస : ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:41-3-585
వయససస:49
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జజనత
ఇసటట ననస:41-3-589
వయససస:43
లస: పప
5495 SQX0934554
పపరర: ననగ వరరరన దదళపరళళ

95-72/920

తసడడ:డ వరయఖ తనటట
ఇసటట ననస:41-3-588
వయససస:23
లస: పప

భరస : వరపడసరద జజనత
ఇసటట ననస:41-3-589
వయససస:38
లస: ససస స
5492 MLJ1504364
పపరర: వరపడసరద జజనత

5478 SQX2338424
పపరర: కలపణ చలర

5473 SQX1861723
పపరర: అమల చలమర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలర
ఇసటట ననస:41/3/585
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరయఖ తనటట
ఇసటట ననస:41-3-588
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ తనటట
ఇసటట ననస:41-3-588
వయససస:23
లస: పప
5489 MLJ1502160
పపరర: సరమమమజఖస జజనత

95-72/583

భరస : వనసకటటశశర రరవప తషపరకలలమ
ఇసటట ననస:41-3-587
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:41-3-587
వయససస:35
లస: ససస స
5486 SQX2487411
పపరర: వనసకట శవరజ తనటట

5475 SQX1694769
పపరర: అననతపపరణ నమకకరయల

95-72/579

భరస : శకనవరస చలమర
ఇసటట ననస:41-3-585
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల చలర
ఇసటట ననస:41-3-585
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జమల�
ఇసటట ననస:41-3-586
వయససస:40
లస: ససస స
5483 SQX1003185
పపరర: చసదడకళ కరవనటట

95-75/998

భరస : మగరళ నమకకరయల
ఇసటట ననస:41-3-585
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ చలర
ఇసటట ననస:41-3-585
వయససస:54
లస: పప
5480 SQX0312181
పపరర: హససనన మహమకద�

5472 SQX1946763
పపరర: ఆషర షపక

5470 SQX1861772
పపరర: చసదడశశఖర తచడర

తసడడ:డ గగరరమమరరస తచడర
ఇసటట ననస:41-3-584
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ తనజరరడన షపక
ఇసటట ననస:41-3-584
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:41-3-585
వయససస:37
లస: ససస స
5477 AP151000174195
పపరర: ఏడడకకసడలల చలర

95-72/578

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:41-3-584
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:41-3-584
వయససస:41
లస: పప
5474 SQX0969394
పపరర: రరజఖలకడక తడడబబ యన

5469 SQX0831099
పపరర: అమమనసలమర షపక

5494 SQX2487403
పపరర: రరవత పపలగడడ

95-72/982

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపలగడడ
ఇసటట ననస:41-3-589
వయససస:19
లస: ససస స
95-72/596

5497 AP151000174371
పపరర: లకడక దసలలపళళ

95-72/597

భరస : వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:41-3-590
వయససస:65
లస: ససస స
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5498 AP151000174214
పపరర: శకనవరసరరవప దదళళపరల

95-72/598

తసడడ:డ వనసకటరతతస దదళళపలర
ఇసటట ననస:41-3-590
వయససస:45
లస: పప
5501 AP151000174172
పపరర: లకడక మమరరరపపరస

95-72/600

95-73/899

తసడడ:డ రరధనకకషణమమరరస
ఇసటట ననస:41-3-592
వయససస:44
లస: పప
5510 SQX1812700
పపరర: రరధనదదవ కటబట
భరస : శకనవరసరరవప కటబట
ఇసటట ననస:41-3-593
వయససస:28
లస: ససస స
5513 SQX0111427
పపరర: హనసమసతరరవప కకన

95-72/605

95-75/999

95-75/1001

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:41-4-600
వయససస:49
లస: పప

5511 AP151000174445
పపరర: వనసకటససబమక కకన

5514 SQX0111914
పపరర: వనసకట లకడక అరరజ

5517 SQX0594739
పపరర: శవశసకర అరరశటట

5520 SQX1102318
పపరర: కకటటశశర రరవప అవరశరర

95-75/1004

5523 SQX1814375
పపరర: బబజ వల షపక

95-72/603

5526 SQX2534733
పపరర: శకనవరసరరవప కకలర పర
తసడడ:డ కకటట మలర యఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:41-4-602
వయససస:51
లస: పప

5509 SQX1496513
పపరర: మలర క కకన

95-72/601

5512 SQX1812841
పపరర: కనతమక ససదద నబతష
స న

95-72/604

భరస : వనసకట దనసస ససదద నబతష
స న
ఇసటట ననస:41-3-593
వయససస:59
లస: ససస స
95-72/606

5515 SQX0111807
పపరర: శకరరమమమరరస అరజజ

95-72/607

తసడడ:డ ననగ మలలర శశర రరవప అరజ
ఇసటట ననస:41-3-594
వయససస:39
లస: పప
95-75/1000

5518 SQX2028330
పపరర: మలర కరరరరన రరవప అరరశటట

95-75/1133

తసడడ:డ నగరజ శశటట అరరశటట
ఇసటట ననస:41-4-596
వయససస:28
లస: పప
95-75/1002

5521 SQX1638097
పపరర: చసద బ షపక

95-75/1003

భరస : మసరసన వరలద షపక
ఇసటట ననస:41-4-600
వయససస:29
లస: ససస స
95-75/1005

తసడడ:డ లమలల షపక
ఇసటట ననస:41-4-600
వయససస:28
లస: పప
95-75/1007

95-73/901

భరస : హనసమసత రరవప కకన
ఇసటట ననస:41-3-593
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల అవశరర
ఇసటట ననస:41-4-598
వయససస:60
లస: పప

భరస : లమల షపక
ఇసటట ననస:41-4-600
వయససస:46
లస: ససస స
5525 SQX1086843
పపరర: షపక లమల

95-73/903

తసడడ:డ ననగరరజ శశటట ఆరరశటట
ఇసటట ననస:41-4-596
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అవశరర
ఇసటట ననస:41-4-598
వయససస:32
లస: పప
5522 SQX0133223
పపరర: ఆదసబ షపక

5508 SQX1003292
పపరర: భబశశశశర రరవప కడవకకలలర

5506 SQX0312587
పపరర: సరసబశవరరవప బసడడ
తసడడ:డ పపరణ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:41-3-592
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకరరమమమరరస అరజ
ఇసటట ననస:41-3-594
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ శశటట ఆరరశటట
ఇసటట ననస:41-4-596
వయససస:48
లస: ససస స
5519 SQX1638113
పపరర: అనల కలమమర అవశరర

95-73/900

భరస : సరసబశవరరవప కకన
ఇసటట ననస:41-3-593
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకన
ఇసటట ననస:41-3-593
వయససస:37
లస: పప
5516 SQX0593236
పపరర: వజయలకడక అరరశటట

5505 SQX0075820
పపరర: వనసకటటష వనలగర

95-73/898

భరస : సరసబశవ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:41-3-592
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణ మమరరస
ఇసటట ననస:41-3-592
వయససస:49
లస: పప
95-72/602

95-73/897

95-72/921 5503 SQX1445593
5502 SQX2306561
పపరర: శవననతరరయణ మమరరర పపరపప
పపరర: ససజనఖ బసడడ

తసడడ:డ పరరశతశశర రరవప
ఇసటట ననస:41-3-592
వయససస:31
లస: పప
95-73/902

5500 SQX1301738
పపరర: రరణణ రరవపరర

భరస : శకనవరస రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:41-3-591
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: లకడక మమరరర పపరపప
ఇసటట ననస:41-3-592
వయససస:58
లస: పప

భరస : పరరశతశశర రరవప
ఇసటట ననస:41-3-592
వయససస:51
లస: ససస స
5507 SQX0075952
పపరర: పరమమశశర రరవప నశసకర

95-72/599

తసడడ:డ చలర యఖ దదళళపలర
ఇసటట ననస:41-3-590
వయససస:72
లస: పప

భరస : శవననతరరయణ మమరరరపప ర
ఇసటట ననస:41/3/592
వయససస:49
లస: ససస స
5504 SQX0075994
పపరర: రరధ వనలగర

5499 SQX0847715
పపరర: వనసకటరతతస దదళళపలర

5524 SQX0133207
పపరర: మసరసనశల షపక

95-75/1006

తసడడ:డ లమల షపక
ఇసటట ననస:41-4-600
వయససస:35
లస: పప
95-65/1322

5527 SQX2535946
పపరర: నరకల కకలర పర

95-65/1324

భరస : శకనవరసరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:41-4-602
వయససస:42
లస: ససస స
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పపరర: శవ జజఖత పపరణస
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95-75/1008

భరస : పడసరద బబబగ పపరరణస
ఇసటట ననస:41-4-602
వయససస:25
లస: ససస స
5531 SQX1639491
పపరర: మన కలమమర కకలర పర

95-75/1011

95-75/1014

95-75/1017

95-75/1020

95-72/608

95-75/1023

95-72/612

తసడడ:డ అపపల రరజ రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:41-4-609
వయససస:32
లస: పప

5541 SQX1511022
పపరర: నరసయఖ బటడ

5544 SQX0519744
పపరర: అఖల షపక షపక

5547 SQX1638089
పపరర: గగపస కసకణనల

5550 MLJ2994549
పపరర: ససమ సరరకకసడ

95-72/615

5553 SQX0246108
పపరర: అలమరబ షపక

95-75/1021

5556 MLJ2994796
పపరర: శకనవరసరరవప సరరకకసడ
తసడడ:డ అసజమమమజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:41-4-609
వయససస:45
లస: పప

5536 SQX1511014
పపరర: రమణ కసకణనల

95-75/1016

5539 SQX1086785
పపరర: కసకణనల తరరపత రరవప

95-75/1019

5542 SQX0303461
పపరర: ననసచనరయఖ బటబడ�

95-75/1022

తసడడ:డ రరమగలయఖ� బ తడ
ఇసటట ననస:41-4-604
వయససస:65
లస: పప
95-72/609

5545 SQX0245878
పపరర: వనసకమక కసకణనల

95-72/610

తసడడ:డ పపద సరసబయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-606
వయససస:65
లస: ససస స
95-75/1024

5548 SQX1695204
పపరర: ససనతన సరరకకసడ

95-72/611

భరస : నదతన రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:41-4-609
వయససస:27
లస: ససస స
95-72/613

5551 SQX0246116
పపరర: కకటటశశరర సరరకకసడ

95-72/614

భరస : శకనవరసరరవప సరరకకసడ
ఇసటట ననస:41-4-609
వయససస:41
లస: ససస స
95-72/616

భరస : సపచదనవల షపక
ఇసటట ననస:41-4-609
వయససస:62
లస: ససస స
95-72/618

95-75/1013

తసడడ:డ సరసబయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-604
వయససస:26
లస: పప

భరస : పసచషరరజ షపక
ఇసటట ననస:41-4-609
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మదన మహన రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:41-4-609
వయససస:57
లస: ససస స
5555 SQX0815563
పపరర: సరయ రసగ రరజ రరళరబసడడ

95-75/1018

తసడడ:డ మసరసన కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-607
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరయ రసగ రరజ రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:41-4-609
వయససస:34
లస: ససస స
5552 AP151000174035
పపరర: లకకకకరసతమక సరరకకసడ

5538 SQX1639210
పపరర: వనసకమక కసకణనల

5533 SQX1381011
పపరర: జజనకక కకలర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-604
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రహమగలమర షపక
ఇసటట ననస:41-4-606
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగపస కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-607
వయససస:27
లస: ససస స
5549 SQX0246090
పపరర: తదజజవత రరళరబసడడ

95-75/1015

తసడడ:డ చసదడయఖ బతడ
ఇసటట ననస:41-4-604
వయససస:40
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-606
వయససస:20
లస: ససస స
5546 SQX1639202
పపరర: తరరపతమక కసకణనల

5535 SQX1207258
పపరర: శసకర రరవప కకలర

95-75/1010

భరస : శసకర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:41-4-603
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-604
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-604
వయససస:30
లస: పప
5543 SQX1694967
పపరర: తరరపతమక కసకణనల

95-75/1012

తసడడ:డ దదవ రరజ కకలర
ఇసటట ననస:41-4-603
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసయఖ బటబడ
ఇసటట ననస:41-4-604
వయససస:37
లస: ససస స
5540 SQX0303651
పపరర: కకటటశశరరరవప కసకణనల

5532 SQX1638105
పపరర: పడసరద బబబగ పపరరణస

5530 SQX1639228
పపరర: మలలర శశరర పపరరణస

భరస : బగచషయఖ పపరరణస
ఇసటట ననస:41-4-602
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచషయఖ పపరరణస
ఇసటట ననస:41-4-602
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ ఇనసమరరస
ఇసటట ననస:41-4-603
వయససస:28
లస: పప
5537 SQX1511006
పపరర: మలలర శశరర బటబడ

95-75/1009

భరస : శకనవరస రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:41-4-602
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:41-4-602
వయససస:24
లస: పప
5534 SQX1639814
పపరర: గగపరల ఇనసమరరస

5529 SQX1172642
పపరర: లకడక కకలర పర

5554 SQX1283647
పపరర: శరఖమ రరజ సరరకకసడన

95-72/617

తసడడ:డ శకనవరస రరజ సరరకకసడన
ఇసటట ననస:41-4-609
వయససస:26
లస: పప
95-72/619

5557 MLJ2994150
పపరర: పసచషరరజ సరరకకసడ

95-72/620

తసడడ:డ మదననకహనరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:41-4-609
వయససస:47
లస: పప
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5558 SQX0290049
పపరర: ఖమససస షపచదన షపక
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95-72/621

తసడడ:డ సపచదనవల షపక
ఇసటట ననస:41-4-609
వయససస:62
లస: పప
95-72/929

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బలర పలర
ఇసటట ననస:41-4-611
వయససస:18
లస: ససస స
95-75/1027

95-72/624

తసడడ:డ మసరసన కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:21
లస: ససస స
95-72/627

భరస : వనసకటయఖ కలవశకలలమ
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:40
లస: ససస స

95-75/1028

5568 SQX1695816
పపరర: మరరయమక కసకణనల

5571 SQX0245910
పపరర: లసగమక కసకణనల

95-72/630

భరస : గగపయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:53
లస: ససస స

5574 SQX1639186
పపరర: శవ కలపపకలలమ

95-72/625

తసడడ:డ ఎలమసద కకవపశకలల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:23
లస: ససస స

5577 SQX0134007
పపరర: దసరర కకవరకలల�

95-72/628

భరస : శకనవరసరరవప� కకవకలల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:41
లస: ససస స

5580 SQX1639194
పపరర: లకకక కకవపశకలల

95-72/631

భరస : పపదదయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:61
లస: ససస స

5583 SQX0131953
పపరర: వజయ కకవరకలల�

95-75/1031

తలర : ఎసపస రర దసరర బభవరన కకవపశకలల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:66
లస: పప

5586 SQX1638071
పపరర: rani yadlapalli
భరస : మగతస యఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:41-4-614
వయససస:28
లస: ససస స

5569 SQX0245928
పపరర: వరమక కలవశకలలమ

95-72/626

5572 SQX0246017
పపరర: పప లలరమక కసకణనల

95-72/629

5575 SQX0245902
పపరర: గగపయఖ కసకణనల

95-72/632

5578 SQX0133041
పపరర: లసగమక కసకణనల�

95-75/1032

భరస : గగపయఖ� కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:41
లస: ససస స
95-75/1034

5581 SQX0134460
పపరర: దసరర మక కకవకలల

95-75/1035

భరస : వనసకటయఖ� కకవకలల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:59
లస: ససస స
95-75/1037

తసడడ:డ వనసకటయఖ� కకవకలల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:42
లస: పప
95-75/1039

95-75/1029

తసడడ:డ బబలయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఎలమసద కకవపశకలల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:53
లస: ససస స
95-75/1036

5566 SQX0303958
పపరర: నరసససహస బలలర పలర

భరస : చన మసరసన కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ� కకవశకలల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:38
లస: ససస స
95-75/1033

95-75/1026

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలమసద కకపప కలల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:23
లస: పప
95-75/1030

5563 SQX0303909
పపరర: పదనకవత బలలర పలర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� బలలర పలర
ఇసటట ననస:41-4-611
వయససస:70
లస: పప

భరస : గగపయమఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:44
లస: ససస స

5573 SQX0246058
పపరర: కకటమక గగసటటపలర

5585 SQX1638048
పపరర: ఎలమసద కకవపశకలల

5565 SQX0303990
పపరర: శకనవరసరరవప బలలర పలర

95-72/623

భరస : శకనవరసరరవప బలలర పలర
ఇసటట ననస:41-4-611
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యలమసద కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:27
లస: ససస స

5570 SQX0831008
పపరర: వజయ కలవశకలలమ

5582 SQX0133280
పపరర: బబలమక కసకణనల

95-75/1025

తసడడ:డ నరసససహస� బలలర పలర
ఇసటట ననస:41-4-611
వయససస:42
లస: పప

5567 SQX1696160
పపరర: లకడక కరకరననల

5579 SQX0133967
పపరర: మలలర శశరర కకవరకలల�

5562 SQX0132795
పపరర: ననగమణణ పపరతపరటట�

5560 SQX1861939
పపరర: దదవ శకకరసత బలర పలర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బలర పలర
ఇసటట ననస:41-4-611
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరధనకకకషణ� పపరతపరటట
ఇసటట ననస:41-4-611
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నరసససహ బలలర పలర
ఇసటట ననస:41-4-611
వయససస:65
లస: ససస స

5576 SQX1638055
పపరర: లకడక కకవపశకలల

95-72/622

తసడడ:డ గగడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:41/4/609
వయససస:73
లస: పప

5561 SQX2154961
పపరర: దదవఖ శక బలర పలర

5564 SQX0303859
పపరర: వనసకట రమణమక బలలర పలర

5559 SQX0289793
పపరర: సపచదనవల షపక

5584 SQX1638006
పపరర: గగపయఖ కసకణనల

95-75/1038

తసడడ:డ బబలయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-612
వయససస:48
లస: పప
95-75/1040

5587 SQX0303610
పపరర: లకడక కసకణనల�

95-75/1041

భరస : దసరర యఖ� కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-614
వయససస:31
లస: ససస స
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95-75/1042

భరస : లకకయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-614
వయససస:49
లస: ససస స
5591 SQX0917831
పపరర: రరజమక కకవకలల

95-68/260

95-75/1045

95-72/635

95-65/1316

95-72/638

95-75/1050

95-72/674

తసడడ:డ రమసలల యమరవ
ఇసటట ననస:41-11
వయససస:19
లస: పప

5601 SQX0451534
పపరర: ససజజత కకట

5604 SQX2163921
పపరర: లకడక తరరపఠమక కకట

5607 SQX0418210
పపరర: పదకజ� ఇమడనబతష
స న�

5610 SQX0303537
పపరర: రరమగ తషలమర యరవర

95-72/792

95-72/864

5613 SQX2069169
పపరర: పడసరద రరవప సప మగ

5596 SQX0132860
పపరర: పప తషరరజ యడర పలర

5599 SQX1639178
పపరర: పపనతమక రరవపల

95-72/636

5602 SQX0445510
పపరర: గగపస కకషణ కకట

95-75/1047

95-75/1048

95-72/637

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:41-4-620
వయససస:30
లస: పప
95-72/931

5605 SQX0133884
పపరర: ససశల గగసటటరర�

95-75/1049

భరస : ననరరయణ� గగసటటరర
ఇసటట ననస:41-4-620
వయససస:46
లస: ససస స
95-65/365

5608 SQX0418244
పపరర: రతత కలమమర� గడదస�

95-65/366

భరస : తరరపతయఖ� గడడ స.
ఇసటట ననస:41-4 -620/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-72/675

5611 SQX2069235
పపరర: హనసమయఖ శకకరకలళస

95-72/791

తసడడ:డ కకటయఖ శకకరకలళస
ఇసటట ననస:41-10
వయససస:57
లస: పప
95-72/793

5614 SQX1862275
పపరర: హరరత యమరవ

తసడడ:డ వనసకట వర ఆసజననయగలల సప మగ
ఇసటట ననస:41-10
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రహమమతషలర యమరవ
ఇసటట ననస:41-11
వయససస:21
లస: ససస స

5616 SQX0810614
పపరర: ససశల చనతస

5617 SQX1408252
పపరర: భమషమక మలర సపరటట

భరస : శసకర రరవప చనతస
ఇసటట ననస:41-11-2
వయససస:29
లస: ససస స

95-72/634

భరస : కకటటశశర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:41-4-617
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:41-10
వయససస:48
లస: పప

భరస : హనసమయఖ శకకరకలళస
ఇసటట ననస:41-10
వయససస:45
లస: ససస స
5615 SQX2169365
పపరర: రసదల బబబగ యమరవ

95-72/930

భరస : సరసబశవ రరవప� ఇమడబతష
స న
ఇసటట ననస:41-4 -620/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచషయఖ
ఇసటట ననస:41-10
వయససస:41
లస: పప
5612 SQX2069300
పపరర: పదక శకకరకలళస

5598 SQX2283067
పపరర: నలర పప మటట మద

5593 SQX0246033
పపరర: రరవపలమక అనగగసదద

తసడడ:డ కకటయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:41-4-615
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:41-4-620
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ� గగసటటరర
ఇసటట ననస:41-4-620
వయససస:29
లస: పప
5609 SQX0539809
పపరర: శకనవరసరరవప మతషకలరర

95-75/1046

భరస : కకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:41-4-620
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకట
ఇసటట ననస:41/4/620
వయససస:57
లస: పప
5606 SQX0134510
పపరర: నరరష బబబగ గగసటటరర�

5595 SQX0303750
పపరర: గసగమక యడర పలర

95-75/1044

భరస : ననగరశశరరరవప అనగగసదద
ఇసటట ననస:41-4-615
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నలర పప
ఇసటట ననస:41-4-617
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద రరవప యయదసరరరర
ఇసటట ననస:41-4-619
వయససస:29
లస: పప
5603 SQX0445056
పపరర: కకటటశశర రరవప కకట

95-72/633

భరస : పప తషరరజ యడర పలర
ఇసటట ననస:41-4-615
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ ఆర
ఇసటట ననస:41-4-617
వయససస:69
లస: ససస స
5600 SQX2527901
పపరర: శకనవరస రరవప యయదసరరరర

5592 SQX1694561
పపరర: లకడక రరవపరర

5590 SQX0133389
పపరర: దసరరర రరవప కసకణనల

తసడడ:డ పపదదబగబలల కసకణనల
ఇసటట ననస:41-4-614
వయససస:33
లస: పప

భరస : హనసమసతష రరవపరర
ఇసటట ననస:41-4-615
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప అనసగగసదద
ఇసటట ననస:41-4-615
వయససస:43
లస: ససస స
5597 SQX1695543
పపరర: అదద లకడక రరగరపత

95-75/1043

తసడడ:డ పప తషరరజ యడర పలర
ఇసటట ననస:41-4-614
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ కకవకలల
ఇసటట ననస:41-4-615
వయససస:28
లస: ససస స
5594 SQX0132597
పపరర: రరమగలమక అనసగగసదద

5589 SQX0132183
పపరర: మగతస యఖ యడర పలర

95-73/906

95-72/679

95-73/907

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:41-11-2
వయససస:73
లస: ససస స
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5618 SQX1539719
పపరర: ససరరసదడ బబబగ మగనతసగర

95-73/908

తసడడ:డ గగపసరరడడడ మగనతసగర
ఇసటట ననస:41-11-2
వయససస:29
లస: పప
5621 SQX1376186
పపరర: గగస మహమకద

95-71/490

95-73/912

95-73/915

95-73/918

తసడడ:డ దదవసహయస బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:42
లస: పప
5633 SQX0767038
పపరర: శకనవరస రరవప యయలర మ

95-73/921

95-73/924

95-64/1517

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పడతపరటట
ఇసటట ననస:41-14
వయససస:27
లస: పప

95-73/916

5631 SQX1087973
పపరర: సరయ రరస పడకరష నసపసన కరక

95-73/919

5637 SQX1003326
పపరర: పదక పప టట
ర రర

5640 SQX2530491
పపరర: వజయ నరర

95-72/681

5643 AP151000174297
పపరర: భబగఖ లకడక పడతసపరటట

5646 AP151000174323
పపరర: మలర కరరరరనరరవప పడతసపరటట
తలర : రరకకకణమక
ఇసటట ననస:41-14
వయససస:52
లస: పప

5626 SQX1539727
పపరర: ససరరసధర రరడడడ మగనతసగర

95-73/914

5629 SQX0606509
పపరర: సతష రరడడడ మగనతసగర�

95-73/917

5632 SQX0766949
పపరర: సలలమ బతష
స ల

95-73/920

భరస : దదవసహయస
ఇసటట ననస:41-11-5
వయససస:64
లస: ససస స
95-73/922

5635 SQX1400365
పపరర: మహ లకడక సబబనసస

95-73/923

తసడడ:డ శకనస సబబనసస
ఇసటట ననస:41-11-10
వయససస:28
లస: ససస స
95-73/925

5638 SQX1813112
పపరర: షరహహన షపక

95-73/926

భరస : బబజ వల షపక
ఇసటట ననస:41-12
వయససస:25
లస: ససస స
95-64/1518

5641 SQX1862390
పపరర: కకమల కసచనన

95-72/680

భరస : శకనవరసరరవప కసచనన
ఇసటట ననస:41-13
వయససస:32
లస: ససస స
95-72/682

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:41-14
వయససస:47
లస: ససస స
95-72/684

95-73/911

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నరర
ఇసటట ననస:41-13
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పడతపరటట
ఇసటట ననస:41-14
వయససస:28
లస: ససస స
5645 SQX1283712
పపరర: గగపసచసద పడతపరటట

5628 SQX1185280
పపరర: వర వనసకట చన దదవర రరడడ
యయనతస సరయ
తలర : వజయ లకడక కకసర
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:37
లస: పప

5634 SQX1400381
పపరర: శరరష రరవప

5623 SQX1185397
పపరర: వజయ లకడక కకసర

తసడడ:డ గగపస రరడడడ మగనతసగర
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:41-11-46
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ పరరసకలశస
ఇసటట ననస:41-13
వయససస:32
లస: పప
5642 SQX1283621
పపరర: దదవఖ లలత పడతపరటట

95-73/913

తలర : కకటటశశరమక రరవప
ఇసటట ననస:41-11-10
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:41-11-10
వయససస:37
లస: ససస స
5639 SQX2530467
పపరర: కకషణ పరరసకలశస

5625 SQX1446674
పపరర: తడననథ బతష
స ల

95-71/489

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ కకసర
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:61
లస: ససస స

తలర : ససశల
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:41-11-5
వయససస:34
లస: పప
5636 SQX1009497
పపరర: తషలసస బసడనరర

95-73/910

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:36
లస: పప
5630 SQX0766923
పపరర: వలలసననబబగ బతష
స ల

5622 SQX1003110
పపరర: శవ పరరశత నలస

5620 SQX1376228
పపరర: బబత మహమకద

భరస : గగస మహమకద
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ రరస నశకసకరరరవప
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:24
లస: పప
5627 SQX1003516
పపరర: శకనవరస రరవప నలస

95-73/909

తసడడ:డ రరధనకకషణ చనతస
ఇసటట ననస:41-11-2
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:41-11-3
వయససస:58
లస: పప
5624 SQX1400191
పపరర: వనసకటటష నశకసకరరరవప

5619 SQX0767376
పపరర: శసకరరరవప చనతస

5644 AP151000174084
పపరర: రరకకకణమక పతస పరటట

95-72/683

భరస : మమలకకసడయఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:41-14
వయససస:62
లస: ససస స
95-72/685

5647 SQX1535220
పపరర: నజమమ షపక

95-72/686

భరస : కరరమగలమర జబర షపక
ఇసటట ననస:41-15
వయససస:38
లస: ససస స
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5648 SQX0303636
పపరర: శకదదవ దదసడడ
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95-72/687

భరస : శకనవరస దదసడడ
ఇసటట ననస:41-15
వయససస:45
లస: ససస స
5651 MLJ2994788
పపరర: రరజశశఖర దదసడడ

95-72/690

95-72/795

95-72/868

95-72/694

95-72/697

95-72/700

95-72/703

తసడడ:డ వనసకట రరవప అమడదలమ పలర
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:23
లస: పప

5661 SQX0605477
పపరర: లకడక ననరరయణ కసదసకలరర

5664 SQX1564997
పపరర: పరరశత తతకఅలమ

5667 SQX1327635
పపరర: గగవసద వషష
ణ

5670 SQX1694983
పపరర: చసదడ శశఖర చసదడగరరర

95-72/706

5673 SQX2136448
పపరర: కళళవత చసదడగరరర

95-72/695

5676 SQX1639483
పపరర: దసరర భవరన నలర
భరస : ధనససజయ నలర
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:22
లస: ససస స

5656 MLJ1503861
పపరర: వనసకయఖ దదళళ

95-72/692

95-72/693
5659 SQX1132406
పపరర: వనసకట లకడక సరధన కసదసకలరర

5662 SQX1327569
పపరర: జజఖత వషష
ణ

95-72/696

భరస : గగవసద వషష
ణ
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:28
లస: ససస స
95-72/698

5665 SQX1695519
పపరర: పదక తతకల

95-72/699

భరస : శకనవరస తతకల
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:48
లస: ససస స
95-72/701

5668 SQX1565029
పపరర: కమలమకర తతకఅలమ

95-72/702

తసడడ:డ శకనవరస తతకఅలమ
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:32
లస: పప
95-72/704

5671 SQX1565037
పపరర: శకనవరస తతకఅలమ

95-72/705

తసడడ:డ రరజ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:54
లస: పప
95-72/878

భరస : రరమ రరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:71
లస: ససస స
95-72/880

95-72/794

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:41-20
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:43
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర చసదడగరరర
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:36
లస: ఇ
5675 SQX2297885
పపరర: సతష కలమమర అమడదలమ పలర

95-72/869

తసడడ:డ పరపనత వషష
ణ
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస తతకల
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:34
లస: పప
5672 SQX1695071
పపరర: ఉష రరణణ చసదడగరరర

5658 SQX2434561
పపరర: నజయమ షపక

5653 SQX2069359
పపరర: సతఖననరరయణ మలలర

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ దసళళ
ఇసటట ననస:41-19
వయససస:38
లస: పప

భరస : కమలమకర తతకఅలమ
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:53
లస: ససస స
5669 SQX1327684
పపరర: వనసకటటష తతకల

95-72/796

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:41-20
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:31
లస: ససస స
5666 SQX1862465
పపరర: లకడక బసడడ

5655 SQX2068500
పపరర: జయ పసడయసకర మలలర

95-72/689

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:41-17
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగగర వల షపక
ఇసటట ననస:41-19
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లకకకననరరయణ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:41-20
వయససస:47
లస: ససస స
5663 SQX1564989
పపరర: అఖల తతకఅలమ

95-72/691

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలలర
ఇసటట ననస:41-17
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:41-19
వయససస:28
లస: ససస స
5660 SQX0605451
పపరర: లకడక తషలసస కసదసకలరర

5652 MLJ1500339
పపరర: ససనత చలకకసడ

5650 AP151000174534
పపరర: వరలకడక దదసడడ

భరస : రగషయఖ దదసడడ
ఇసటట ననస:41-16
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బగచషబబబగ చలకకసడ
ఇసటట ననస:41-17
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : Satyanarayana మలలర
ఇసటట ననస:41-17
వయససస:34
లస: ససస స
5657 SQX2186500
పపరర: మహబమబ షపక

95-72/688

తసడడ:డ రగశయఖ దదసడడ
ఇసటట ననస:41-15
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ దదసడడ
ఇసటట ననస:41-16
వయససస:42
లస: పప
5654 SQX2069391
పపరర: పదక మలలర

5649 SQX0303628
పపరర: శకనవరస దదసడడ

5674 SQX2297927
పపరర: వనసకట రరవప అమగదనలపలర

95-72/879

తసడడ:డ కకటయఖ ఆమగదనల పలర
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:48
లస: పప
95-75/1083

5677 SQX2297042
పపరర: కకషణ వనణణ అమగదనలపలర

95-75/1202

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఆమగదనల పలర
ఇసటట ననస:41-24
వయససస:42
లస: ససస స

Page 78 of 414

5678 SQX2154110
పపరర: మనస అమగదనలపలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-72/881

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరవప అమగదనలపలర
ఇసటట ననస:41-24 4TH LINE
వయససస:19
లస: ససస స
5681 SQX0798348
పపరర: ఉమమ మహహశశరర అవధననస

95-72/708

భరస : శవ రరమయఖ జమగకల
ఇసటట ననస:41-26
వయససస:64
లస: ససస స
5684 SQX0796417
పపరర: దనశరకనదస జమగకల

95-72/711

95-122/13

95-72/712

95-72/715

95-72/718

95-72/889

తసడడ:డ పటబటభ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-31
వయససస:25
లస: పప

5688 SQX2334233
పపరర: రగశయఖ గడడ స

5691 AP151000174126
పపరర: ననగమణణ గడడ స

5694 AP151000174508
పపరర: పడసరదరరవప గడడ స గడడ స

5697 SQX0111450
పపరర: ఉదయలకకక చతరరల

5700 SQX0111963
పపరర: పడతనప రరడడడ పరలలరర

95-72/722

5703 AP151000174633
పపరర: రరజఖలకడక పరలడడగగ

95-71/610

5706 MLJ1500834
పపరర: రరమకకకషణ పరలడడగగ
తసడడ:డ శకరరమమమరరస పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-31
వయససస:35
లస: పప

95-72/710

5686 SQX1981430
పపరర: వనసకటయఖ పపరరకల

95-1/864

5689 SQX2197804
పపరర: రగశయఖ గడడ స

95-72/888

తసడడ:డ పడసరదరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:41-28
వయససస:30
లస: పప
95-72/713

5692 AP151000174129
పపరర: లకడకసరమమమజఖస గడడ స

95-72/714

భరస : రగశయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:41-29
వయససస:66
లస: ససస స
95-72/716

5695 SQX1695253
పపరర: ననగవలర చతరరల

95-72/717

తసడడ:డ ననగరరజ చతరరల
ఇసటట ననస:41-29/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-72/719

5698 SQX0112060
పపరర: అపరప రరవప చటర సకక

95-72/720

తసడడ:డ జగరరరరవప చటబరసకక
ఇసటట ననస:41-29/1
వయససస:49
లస: పప
95-72/721

5701 SQX2133379
పపరర: చచసచమక పరలలరర

95-72/890

భరస : రరజరరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:41-30
వయససస:52
లస: ససస స
95-72/723

భరస : శకరరమమమరరస పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-31
వయససస:57
లస: ససస స
95-72/725

5683 SQX0798330
పపరర: మహన సరయ జమగకల

తసడడ:డ చటటటయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:41-27
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:41-30
వయససస:31
లస: పప

భరస : పటబటబ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-31
వయససస:42
లస: ససస స
5705 SQX1132232
పపరర: రరజ శశఖర పరలడడగగ

95-1/863

భరస : ననగరరజ చతరరల
ఇసటట ననస:41-29/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-29/1
వయససస:19
లస: ససస స
5702 AP151000174636
పపరర: శకదదవ పరలడడగగ

5685 SQX1980374
పపరర: రగజజరమణణ పపరరకల

95-72/707

తసడడ:డ శవ రరమయఖ జమగకల
ఇసటట ననస:41-26
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:41-29
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కలల
ర రర
ఇసటట ననస:41-29/1
వయససస:36
లస: ససస స
5699 SQX2335461
పపరర: లకడక పడసనత కలల
ర రర

95-72/709

భరస : పడసరదరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:41-29
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:41-29
వయససస:30
లస: పప
5696 SQX0112045
పపరర: పడమల కలల
ర రర

5682 AP151000174132
పపరర: కకటమక ధరణణకకట

5680 AP151000174131
పపరర: అమకన ధరణణకకట

భరస : నరసససహరరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:41-26
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:41-28
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ చటటరరల
ఇసటట ననస:41-29
వయససస:25
లస: ససస స
5693 SQX0111740
పపరర: రరదడ రరడడడ పరలలరర

తసడడ:డ కర ఏన సరగర
ఇసటట ననస:41-25
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:41-27
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:41-27
వయససస:21
లస: పప
5690 SQX1637859
పపరర: నగజజఖత చతరల

95-73/1049

భరస : నరసససహరరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:41-26
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమయఖ జమగకల
ఇసటట ననస:41-26
వయససస:30
లస: పప
5687 SQX1981471
పపరర: దదపక రరజ పపరరకల

5679 SQX2122638
పపరర: కర వజయ ఆదదతఖ

5704 SQX1517293
పపరర: శక రరమ మమరరస పరలడడగగ

95-72/724

తసడడ:డ పటబటభ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-31
వయససస:24
లస: పప
95-72/726

5707 SQX0830828
పపరర: శకనవరస పరలడడగగ

95-72/727

తసడడ:డ శకరరమమమరరస పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-31
వయససస:37
లస: పప
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95-72/728

తసడడ:డ శక రరమమమరరస పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-31
వయససస:48
లస: పప
5711 SQX0830810
పపరర: శవరనసద శకనవరస పలమర

95-72/731

భరస : భబనసపడసరద వలల
ర రరపలర
ఇసటట ననస:41-34
వయససస:30
లస: ససస స

95-72/732

5715 MLJ1502590
పపరర: రరజరశశరర వలల
ర రరపలర

95-72/736

5718 MLJ1501188
పపరర: నళన మహన వలల
ర రరపలర

95-72/730

5713 SQX2130094
పపరర: శరరష కటబట

95-73/1052

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కటబట
ఇసటట ననస:41-32
వయససస:36
లస: ససస స
95-72/734

భరస : భబనదపడసరద వలల
ర రరపలర
ఇసటట ననస:41-34
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధరరరవప వలల
ర రరపలర
ఇసటట ననస:41-34
వయససస:47
లస: పప
5720 SQX1565003
పపరర: రవ కలమమర పపలర గమర

5712 SQX1862093
పపరర: రరమ ననరరయణ పలమర

5710 SQX1132372
పపరర: యశశధర తలర పలమర

భరస : రరమ ననరరయణ పలమర
ఇసటట ననస:41-32
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస పలమర
ఇసటట ననస:41-32
వయససస:73
లస: పప
95-72/733

5717 MLJ1501196
పపరర: భబనదపడసరద వలల
ర రరపలర

95-72/729

తసడడ:డ పటబటభరరమయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:41-31
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమననరరయణ పలమర
ఇసటట ననస:41-32
వయససస:42
లస: పప
5714 SQX0959494
పపరర: తషలసస వలల
ర రరపలర

5709 SQX0245753
పపరర: శకరరమమమరరస పరలడడగగ

5716 MLJ1502608
పపరర: మమధవ లత వలల
ర రరపలర

95-72/735

భరస : నళనమహన వలల
ర రరపలర
ఇసటట ననస:41-34
వయససస:42
లస: ససస స
95-72/737

తసడడ:డ గసగరధరరరవప వలల
ర రరపలర
ఇసటట ననస:41-34
వయససస:51
లస: పప

5719 SQX1564922
పపరర: రతత కలమమరర పపలర గమర

95-72/738

భరస : రవ కలమమర పపలర గమర
ఇసటట ననస:41-35
వయససస:45
లస: ససస స

95-72/739

తసడడ:డ చనత ససగరత రరవప పపలర గమర
ఇసటట ననస:41-35
వయససస:52
లస: పప
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2303 AP151000180285
పపరర: అటటచసటరరవప కకసకకపపడక

95-74/188

తసడడ:డ వరబదనడచనరర కకసకకపపడక
ఇసటట ననస:40-10-242
వయససస:66
లస: పప
2306 SQX2118289
పపరర: వరరసదడ కకమక

95-48/1061

95-73/355

భరస : చరసజవ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:40-10-341
వయససస:23
లస: ససస స

95-73/353

2310 MLJ1505957
పపరర: వరరసదడ కకమక

95-73/358

2313 SQX1794239
పపరర: రరమ ససబగబలల బబ డదపపడడ

95-73/356

2316 SQX1864370
పపరర: సతఖననరరయణ బబ డదపపడడ
తసడడ:డ చన పపరయఖ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:40-10-341
వయససస:55
లస: పప

2308 SQX0312959
పపరర: రరజఖలకకక కకమమక

95-73/354

2311 MLJ1507896
పపరర: అసజబబబగ కకమక

95-73/357

తసడడ:డ వరయఖ కకమక
ఇసటట ననస:40-10-337
వయససస:67
లస: పప
95-74/190

భరస : సతఖననరరయణ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:40-10-341
వయససస:49
లస: ససస స
95-75/717

95-74/189

భరస : వరరసదడ
ఇసటట ననస:40-10-337
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజబబబగ కకమక
ఇసటట ననస:40-10-337
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చనతస
ఇసటట ననస:40-10-338
వయససస:59
లస: ససస స
2315 SQX1864339
పపరర: ననగ లకకక బబ డదపపడడ

2307 SQX0312983
పపరర: లకడక నరరసదడ కకమక

2305 SQX1444645
పపరర: కకసడన రరడడ కరసస

తసడడ:డ రసగర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:40-10-275
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ అసజబబబగ కకమక
ఇసటట ననస:40-10-337
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అసజబబబగ కకమక
ఇసటట ననస:40-10-337
వయససస:60
లస: ససస స
2312 SQX1476564
పపరర: రతత కలమమరర చనతస

95-71/283

భరస : ననగమలలర శశర రరవప దఢనన
ఇసటట ననస:40-10-246
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ బబబగ కకమక
ఇసటట ననస:40-10-337
వయససస:38
లస: పప
2309 MLJ1505130
పపరర: రరమమనసజమక కకమక

2304 SQX0659003
పపరర: ససభబషసణణ దఢనన

2314 SQX1863646
పపరర: వనసకట రరమమరరవప బబ డదపపడడ

95-74/191

తసడడ:డ శకరరమగలల బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:40-10-341
వయససస:31
లస: పప
95-75/718

2317 SQX2550630
పపరర: అచసఖత రరవప కకసకరపపడడ

95-71/693

తసడడ:డ వరభదనడచనరఖలల కకసకరపపడడ
ఇసటట ననస:40-10-342
వయససస:67
లస: పప
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2318 SQX2550648
పపరర: లకడక భబరత కకసకరపపడడ

95-71/694

భరస : అచసఖతరరవప కకసకరపపడడ
ఇసటట ననస:40-10-342
వయససస:69
లస: ససస స
2321 AP151000168052
పపరర: వరససదదవకలమమర పప లశశటట

95-71/286

95-74/192

95-75/721

95-75/724

95-71/290

95-71/293

95-75/727

2331 MLJ1501857
పపరర: సరసబశవరరవప సససకర

2334 SQX1412238
పపరర: గగస షపక

2337 AP151000168072
పపరర: అశశక కలమమర బబ డడడ

2340 SQX1698992
పపరర: హహతదశ యమదల

95-71/295

2343 SQX1535204
పపరర: అబగదల సలమస

95-75/725

2346 SQX0978759
పపరర: జరచబబ ఎస డడ
తసడడ:డ హసరతజమ ఎస డడ
ఇసటట ననస:40-10-351
వయససస:26
లస: ససస స

95-75/720

2329 SQX1699230
పపరర: హనద బబబగ సససకర

95-75/723

2332 AP151000171049
పపరర: అమననఫరఖరర షపక

95-71/289

భరస : గన సపచదన షపక
ఇసటట ననస:40-10-348
వయససస:42
లస: ససస స
95-71/291

2335 SQX0949909
పపరర: మమబ జజన షపక

95-71/292

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:40-10-348
వయససస:26
లస: పప
95-71/294

2338 SQX1698315
పపరర: రమఖ యమదల

95-75/726

తసడడ:డ అజత కలమమర యమదల
ఇసటట ననస:40-10-350
వయససస:27
లస: ససస స
95-75/728

2341 SQX1699180
పపరర: అజత కలమమర యమదల

95-75/729

తసడడ:డ ననగయఖ యమదల
ఇసటట ననస:40-10-350
వయససస:60
లస: పప
95-71/296

తసడడ:డ అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:40-10-351
వయససస:39
లస: పప
95-71/298

2326 SQX0055392
పపరర: కమల పలమర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సససకర
ఇసటట ననస:40-10-347
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అజత కలమమర యమదల
ఇసటట ననస:40-10-350
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతష బబబగ జ
ఇసటట ననస:40-10-351
వయససస:44
లస: ససస స
2345 AP151000168137
పపరర: వనసకటవరవససతరరవప బసవల
బసవల
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ బసవల
ఇసటట ననస:40-10-351
వయససస:77
లస: పప

95-75/722

తసడడ:డ మహనరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:40-10-349
వయససస:46
లస: పప

భరస : అజత కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:40-10-350
వయససస:56
లస: ససస స
2342 SQX0815878
పపరర: అనసరరధ జ

2328 AP151000171121
పపరర: సరమమమజఖస పళళ

95-71/288
2323 SQX0539106
పపరర: ఫణణ లకకకననరరయణ పససపపలలటట

భరస : వనసకయఖ పలమర
ఇసటట ననస:40-10-347
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:40-10-348
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-10-348
వయససస:52
లస: పప
2339 SQX1698968
పపరర: సశరరప రరణణ దనసరర

95-75/719

తసడడ:డ అసకమకరరవప సససకర
ఇసటట ననస:40-10-347
వయససస:45
లస: పప

భరస : హబబగలమర షపక
ఇసటట ననస:40-10-348
వయససస:62
లస: ససస స
2336 SQX0144717
పపరర: ఇబడహహమ షపక

2325 SQX1920206
పపరర: ననగ లకడక చసకర

95-71/285

తసడడ:డ బబ స పససపపలలటట
ఇసటట ననస:40-10-347
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పలమర
ఇసటట ననస:40-10-347
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలమర
ఇసటట ననస:40-10-347
వయససస:33
లస: పప
2333 AP151000171048
పపరర: నదరర హన షపక

95-71/287

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసకర
ఇసటట ననస:40-10-347
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప సససకర
ఇసటట ననస:40-10-347
వయససస:40
లస: ససస స
2330 MLJ2988301
పపరర: వనసకయఖ పలమర

2322 AP151000168066
పపరర: వనసకటటశశరరర పప లశశటట

2320 AP151000171059
పపరర: ససగగణనవత పప లశశటట

భరస : వనసకటటశశరరర పప లశశటట
ఇసటట ననస:40-10-343
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసచయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:40-10-343
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసకర
ఇసటట ననస:40-10-347
వయససస:20
లస: ససస స
2327 MLJ2991305
పపరర: వనలమసదమక సససకర

95-71/284

భరస : అశశక కలమమర బబ డడడ
ఇసటట ననస:40-10-343
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప లశశటట
ఇసటట ననస:40-10-343
వయససస:42
లస: పప
2324 SQX1959451
పపరర: ననగలకడక చసకర

2319 AP151000171058
పపరర: వదఖ బబ డడడ

2344 AP151000168008
పపరర: శకధరరబబగ బసవల

95-71/297

తసడడ:డ వససతరరవప బసవల
ఇసటట ననస:40-10-351
వయససస:41
లస: పప
95-74/193

2347 SQX0940619
పపరర: శకనవరస రరవప కకటటశశటట

95-74/194

తలర : కకటటశశర రరవప కకటటశశటట
ఇసటట ననస:40-10-351
వయససస:35
లస: పప
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2348 SQX1699099
పపరర: ఆఫసడన అసజఎస షపక
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95-75/730

భరస : అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:40-10-351
వయససస:33
లస: ససస స
2351 MLJ1502855
పపరర: చరసజవ మతదస

95-71/300

95-74/196

95-74/199

95-71/304

95-71/306

95-75/734

95-71/310

భరస : మధససదధనరరవప గగలకరరస
ఇసటట ననస:40-10-357
వయససస:43
లస: ససస స

2361 MLJ2988186
పపరర: ససతనరరమయఖ మత

2364 MLJ1505023
పపరర: హరరకకషణ బతస న

2367 SQX0360008
పపరర: శశరర రరణణ చచరరకలరర

2370 SQX2036424
పపరర: బబలసరశమ కరణస

95-50/692

2373 SQX2522241
పపరర: యలమసదరరవప మలబసటట

95-71/305

2376 MLJ1502145
పపరర: మధససదధనరరవప గగలకరరస
తసడడ:డ మమణణకఖరరవప గగలకరరస
ఇసటట ననస:40-10-357
వయససస:50
లస: పప

2356 SQX0849372
పపరర: వజయ లకకక కకలవకలరర

95-74/198

2359 AP151000168058
పపరర: వరసస మతద

95-71/303

2362 AP151000171046
పపరర: వజయలకడక మతద

95-75/732

భరస : ససతనరరమయఖ మతద
ఇసటట ననస:40-10-353
వయససస:57
లస: ససస స
95-71/307

2365 SQX0298091
పపరర: వనసకయమక బతస న

95-75/733

భరస : శశషయఖ బతస న
ఇసటట ననస:40-10-355
వయససస:73
లస: ససస స
95-71/308

2368 SQX0359976
పపరర: నరకల చచరరకలరర

95-71/309

భరస : గగవసదరరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:40-10-356
వయససస:55
లస: ససస స
95-71/502

2371 SQX0307363
పపరర: అనదరరధ చచరరకలరర

95-74/200

భరస : రరజరష చచరరకలరర
ఇసటట ననస:40-10-356
వయససస:30
లస: ససస స
95-73/1094

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలబసటట
ఇసటట ననస:40-10-357
వయససస:36
లస: పప
95-75/735

95-74/195

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మతద
ఇసటట ననస:40-10-353
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరణస
ఇసటట ననస:40-10-356
వయససస:35
లస: పప

భరస : యలమసద రరవప మలబసటట
ఇసటట ననస:40-10-357
వయససస:30
లస: ససస స
2375 MLJ1502137
పపరర: వరణణ గగలకరరరస

95-71/302

భరస : బబలసరశమ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:40-10-356
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:40-10-356
వయససస:33
లస: పప
2372 SQX2027175
పపరర: శరసత మలబసటట

2358 AP151000168092
పపరర: శవపడసరద మతద

2353 SQX1185561
పపరర: లకకక అపరణ మతదస

భరస : ననగరశశర రరవప కకలవకలరర
ఇసటట ననస:40-10-352
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ బతస న
ఇసటట ననస:40-10-355
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ హరర కకషణ బతస న
ఇసటట ననస:40-10-355
వయససస:22
లస: పప
2369 SQX0258558
పపరర: బబలసరశమ చచరరకలరర

95-74/197

తసడడ:డ కలపపయఖ మతద
ఇసటట ననస:40-10-353
వయససస:63
లస: పప

భరస : హరరకకషణ బతస న
ఇసటట ననస:40-10-355
వయససస:38
లస: ససస స
2366 SQX1700889
పపరర: సరయ తదజ బతస న

2355 SQX0131987
పపరర: మలర శశరర వనకలరర

95-71/299

భరస : రరమకకకషణ మతదస
ఇసటట ననస:40-10-352
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మతద
ఇసటట ననస:40-10-353
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మతద
ఇసటట ననస:40-10-353
వయససస:43
లస: పప
2363 MLJ1508787
పపరర: అనదరరధ బతస న

95-71/301

భరస : వనసకట రరడడడ వనకలరర
ఇసటట ననస:40-10-352
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ మటటట
ఇసటట ననస:40-10-352
వయససస:38
లస: పప
2360 MLJ2988277
పపరర: చసదడశశఖర మతచస

2352 MLJ1502848
పపరర: రరమకకకషణ మతదస

2350 MLJ1504851
పపరర: శశభబరరణణ మతచస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మతద
ఇసటట ననస:40-10-352
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మతదస
ఇసటట ననస:40-10-352
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మమటటట
ఇసటట ననస:40-10-352
వయససస:55
లస: ససస స
2357 SQX1149096
పపరర: శవ పడసరద మటటట

95-75/731

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:40-10-351
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మతదస
ఇసటట ననస:40-10-352
వయససస:38
లస: పప
2354 SQX0593368
పపరర: శవ ననగమలలర శశరర మమటటట

2349 SQX1699131
పపరర: అబగదల సలమస షపక

2374 SQX1372382
పపరర: కవత చసతల

95-74/201

భరస : లలకరష కలమమర చసతల
ఇసటట ననస:40-10-357
వయససస:35
లస: ససస స
95-75/736

2377 SQX1592246
పపరర: హజ షపక

95-74/202

తసడడ:డ యమససన షపక
ఇసటట ననస:40-10-358
వయససస:87
లస: పప
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2378 SQX1700855
పపరర: ఫరతమమ షపక
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95-75/737

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:40-10-358
వయససస:31
లస: ససస స
2381 SQX0271791
పపరర: బబజ షపక

95-75/740

95-75/742

95-75/745

95-75/748

95-71/311

95-71/314

95-75/750

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అనతస
ఇసటట ననస:40-10-368
వయససస:48
లస: పప

2391 SQX2282333
పపరర: నలవరణణ జలదద

2394 SQX0000612
పపరర: వనసకరయమక వరడదరర

2397 SQX0305706
పపరర: లకకణరరవప గరదచ

2400 SQX0815753
పపరర: ననగమర వల షపక

95-75/751

2403 SQX0000695
పపరర: ఖరఖరరనతసర షపక

95-74/584

2406 SQX2428183
పపరర: రసగననయకమక అనతస
భరస : ససరర బబబగ అనతస
ఇసటట ననస:40-10-368
వయససస:42
లస: ససస స

2386 SQX1820927
పపరర: సబరర బబగస షపక

95-75/744

2389 SQX1820877
పపరర: అబగదల సలమస షపక

95-75/747

2392 SQX2282218
పపరర: కకశశర కలమమర పసలర

95-74/585

తసడడ:డ శరమగఖయయల జజన పసలర
ఇసటట ననస:40-10-362
వయససస:58
లస: పప
95-71/312

2395 SQX0359893
పపరర: ససరరష వడడడరర

95-71/313

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వడడడరర
ఇసటట ననస:40-10-364
వయససస:39
లస: పప
95-74/204

2398 SQX0751099
పపరర: మగసతనజ షపక

95-75/749

భరస : కబర షపక
ఇసటట ననస:40-10-364
వయససస:33
లస: ససస స
95-71/315

2401 SQX0000661
పపరర: మగకరసమ ఇసదబ సయఖద

95-71/316

తసడడ:డ సలమస సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-365
వయససస:32
లస: పప
95-75/752

భరస : ఖజమహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:40-10-365
వయససస:33
లస: ససస స
95-71/536

95-74/203

తసడడ:డ అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:40-10-361
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:40-10-365
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఈససబ సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-365
వయససస:28
లస: ససస స
2405 SQX2386977
పపరర: ససరర బబబగ అనతస

95-75/746

తసడడ:డ పపరణ చసదడరరవప గరదచ
ఇసటట ననస:40-10-364
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సమద షపక
ఇసటట ననస:40-10-364
వయససస:36
లస: పప
2402 SQX1442086
పపరర: బషసర మసడత సయఖద

2388 SQX1698596
పపరర: మగననతర షపక

2383 SQX1444736
పపరర: బగదదన కససకలరరస

భరస : అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:40-10-361
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప వరడదరర
ఇసటట ననస:40-10-364
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ వరడదరర
ఇసటట ననస:40-10-364
వయససస:62
లస: పప
2399 SQX0751008
పపరర: కబర షపక

95-75/743

భరస : కకశశర కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:40-10-362
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససరరష వడడడరర
ఇసటట ననస:40-10-364
వయససస:34
లస: ససస స
2396 SQX0000638
పపరర: కకటటశశరరరవప వదద
ద రర

2385 SQX1820919
పపరర: తనహహరర బబగస షపక

95-75/739

భరస : రరజజ శశఖర కససకలరరస
ఇసటట ననస:40-10-359
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆయమననల షపక
ఇసటట ననస:40-10-361
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల బబరర షపక
ఇసటట ననస:40-10-361
వయససస:66
లస: పప
2393 SQX0360065
పపరర: మలలర శశరర వడడడరర

95-75/741

భరస : అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:40-10-361
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:40-10-361
వయససస:51
లస: ససస స
2390 SQX1820869
పపరర: అబగదల సమద షపక

2382 MLJ1507466
పపరర: ససభబన షపక

2380 MLJ1505452
పపరర: మసరసనబ షపక

భరస : హజ షపక
ఇసటట ననస:40-10-358
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ హజ షపక
ఇసటట ననస:40-10-358
వయససస:42
లస: పప

భరస : మగనర షపక
ఇసటట ననస:40-10-361
వయససస:31
లస: ససస స
2387 SQX1820885
పపరర: హజజరర బబగస షపక

95-75/738

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-10-358
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హజ షపక
ఇసటట ననస:40-10-358
వయససస:35
లస: పప
2384 SQX1820935
పపరర: మగబన షపక

2379 MLJ1505460
పపరర: మమలన షపక

2404 SQX0000653
పపరర: జరహరరబ సయఖద

95-75/753

భరస : సలమస సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-365
వయససస:56
లస: ససస స
95-74/586

2407 SQX0978585
పపరర: రఫస షపక

95-75/754

తసడడ:డ జజనస షపక
ఇసటట ననస:40-10-369
వయససస:41
లస: పప
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2408 SQX0059915
పపరర: వజయలకడక పపదద రరడడడ
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95-71/317

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:40-10-370
వయససస:38
లస: ససస స
2411 SQX0059840
పపరర: అనల పపదదదరరడడడ

95-75/756

95-70/20

95-71/320

95-71/323

95-74/206

95-71/325

తసడడ:డ బబ సస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:40-10-374
వయససస:31
లస: ససస స
2429 AP151000171021
పపరర: వనసకరయమక పససపపలటట

2418 SQX0556415
పపరర: శవపరరశత కరటబ

2421 SQX0555987
పపరర: నరసససహ రరవప కరటబ

2424 SQX1700749
పపరర: నవన కలమమర సదరరపలర

95-71/328

95-71/321

95-71/331

2435 SQX1045682
పపరర: జసశసత కలమమర ననగస

95-74/209

95-70/19

2416 SQX0791657
పపరర: లకకకతరరపతమక కరటబ

95-71/319

2419 SQX0450551
పపరర: జజజనరసససహరరజ కటబట

95-71/322

తసడడ:డ నరసససహరరవప కటబట
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:33
లస: పప
95-71/324

2422 SQX1881218
పపరర: మగలమర అలమకస షపక

95-74/205

భరస : మహమమడఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:32
లస: ససస స
95-75/758

2425 SQX1700715
పపరర: లకడక నరసససహరరవప సదరరపలర

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప సదరరపలర
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ సదరరపలర
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:56
లస: పప

2427 AP151000171020
పపరర: శవకలమమరర

2428 AP151000171135
పపరర: శకలకడక ననగస

95-71/326

2430 MLJ2988350
పపరర: దదననష కలమమర మమమడడ

2433 SQX1045724
పపరర: కలససమ కలమమరర ననగస

తసడడ:డ శక రరమగలల ననగస
ఇసటట ననస:40-10-374
వయససస:66
లస: పప

95-71/327

95-71/329

2431 MLJ2988368
పపరర: శశతషసతఖననరరయణ పడసరద
మమమడడ
తసడడ:డ వనసకటడసగరరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:40-10-374
వయససస:35
లస: పప

95-71/330

95-74/207

2434 SQX0847582
పపరర: రమమదదవ ననగస

95-74/208

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ననగస
ఇసటట ననస:40-10-374
వయససస:27
లస: ససస స
2436 SQX1123652
పపరర: అపరప రరవప ననగస

95-75/759

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:40-10-374
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరసగరరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:40-10-374
వయససస:35
లస: పప

2432 MLJ2988343
పపరర: భవరనవనసకటరసగరరరవప
మమమడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమమడడ
ఇసటట ననస:40-10-374
వయససస:55
లస: పప

2413 SQX1860006
పపరర: శకదదవ పససపపలలటట

భరస : జజజ నరసససహ రరవప కరటబ
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడరరవప
ఇసటట ననస:40-10-374
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పససపపటటస
ఇసటట ననస:40-10-374
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ననగస
ఇసటట ననస:40-10-374
వయససస:25
లస: పప

95-71/318

తసడడ:డ మసరసన రరవప కరటబ
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:34
లస: పప
2426 SQX0055731
పపరర: పరవన మమధసరర పససపపలలటట

2415 SQX0556266
పపరర: కకమలదసరర కకటబ

95-75/755

భరస : వజయ భబసరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కరటబ
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:41
లస: పప
2423 SQX1881200
పపరర: మహమమడఖమన పఠరన

95-75/757

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకటబ
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:33
లస: ససస స
2420 SQX0555862
పపరర: శకనవరసరరవప కకమకనబబ యన

2412 SQX0059923
పపరర: భభగరశశరరరవప పపదద రరడడడ

2410 SQX0059881
పపరర: వజయలకడక పపదద రరడడడ

భరస : భభగరశశరరరవప పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:40-10-370
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:40-10-370
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:40-10-373
వయససస:45
లస: పప
2417 SQX0555896
పపరర: ససధనఖరరణణ కకమకనబబ యన

95-71/537

భరస : అనల కలమమర పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:40-10-370
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ భభగరశశరరరవప పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:40-10-370
వయససస:36
లస: పప
2414 SQX1859990
పపరర: వజయ భబసరర పససపపలలటట

2409 SQX2323228
పపరర: శక హరరక పపదద రరడడడ

భరస : ననగరశశర రరవప ననగస
ఇసటట ననస:40-10-374
వయససస:47
లస: ససస స
95-74/210

2437 SQX1693696
పపరర: మణణకసడన తనఖగరరజ

95-71/332

తసడడ:డ నలకసడన తనఖగరరజ
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:25
లస: పప
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2438 SQX0132985
పపరర: రరషరక షపక
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95-74/211

తసడడ:డ మరర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:31
లస: ససస స
2441 SQX1463397
పపరర: కకషణ వనణమక కరసస

95-74/214

95-74/217

భరస : నలకసదస తయగరరజ
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:28
లస: ససస స
2450 SQX1698810
పపరర: నలకసదస తయగరరజ

95-75/763

95-71/335

95-75/764

భరస : జజసఫ శరమమఖల రరజ కసబబల
ఇసటట ననస:40-10-376
వయససస:61
లస: ససస స
2459 SQX0978544
పపరర: శవపడసరద పరపన

95-74/222

95-74/588

తసడడ:డ ఆనసదరరవప చరరతననగగసడర
ఇసటట ననస:40-10-380
వయససస:36
లస: ససస స

2448 SQX1698851
పపరర: సరసశత తయగరరజ

95-75/761

95-74/216

2446 SQX0978429
పపరర: మరర మహహదద న షపక

95-74/219

2449 SQX1698794
పపరర: మణణకసదస తయగరరజ

95-75/762

తసడడ:డ నలకసదస తయగరరజ
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:22
లస: పప

2451 SQX0450460
పపరర: గరకస మమధసరర కసభబల

95-71/333

2452 SQX0949891
పపరర: జరమస జయకర కసబబల

95-71/334

తసడడ:డ జజసఫ సరమమఖల రరజ కసబల
ఇసటట ననస:40-10-376
వయససస:25
లస: పప
95-71/538

2455 SQX1863620
పపరర: ససశటట కరర పపడడ

95-74/220

భరస : జజసఫ శరమగఖయయల రరజ కసబబల
ఇసటట ననస:40-10-376
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబరరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-10-376
వయససస:27
లస: ససస స

2457 SQX2286565
పపరర: కకమలలశశరర దనసరర

2458 SQX0978536
పపరర: మమధవ పరపన

95-75/1157

2460 SQX1371228
పపరర: సరసబశవ రరవప షపక

2463 SQX0815829
పపరర: మగనయమక తనత

2466 SQX0940429
పపరర: దదబబ ర జరక
భరస : బబబగ రరవప జరరక
ఇసటట ననస:40-10-380
వయససస:49
లస: ససస స

95-74/221

భరస : శవపడసరదస పరపన
ఇసటట ననస:40-10-377
వయససస:40
లస: ససస స
95-75/765

2461 SQX2281228
పపరర: సదరఖ పడభ సససహదదడ

95-74/587

భరస : నరసజన రరవప సససహదదడ
ఇసటట ననస:40-10-378
వయససస:47
లస: ససస స
95-71/336

భరస : లకకకననరరయణ తనత
ఇసటట ననస:40-10-379
వయససస:55
లస: ససస స
95-71/338

2443 SQX0130690
పపరర: మసరసనశల షపక

తసడడ:డ సపచదనమయమ షపక
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సపచదసలల షపక
ఇసటట ననస:40-10-377
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరసజన రరవప సససహదదడ
ఇసటట ననస:40-10-378
వయససస:19
లస: పప
2465 MLJ1503713
పపరర: ససనత చరరతనగసడర

95-74/218

భరస : జజసఫ శరమగఖయయల కసబబల
ఇసటట ననస:40-10-376
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసరర రరవప పరపన
ఇసటట ననస:40-10-377
వయససస:42
లస: పప
2462 SQX2277184
పపరర: చదతన కకషణ కలమమర సససహదదడ

2445 SQX0144659
పపరర: బగచషరరమగలల చచనసతపరటట

2454 SQX2317642
పపరర: కకమలలశశరర దనసరర

95-74/213

తసడడ:డ మరర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ శరమగఖల రరజ కసబల
ఇసటట ననస:40-10-376
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప కసబల
ఇసటట ననస:40-10-376
వయససస:64
లస: పప
2456 MLJ1502806
పపరర: కకమలలశశరర దనసరర

95-74/215

భరస : నలకసదస తయగరరజ
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతష
స సరశమ తయగరరజ
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:51
లస: పప
2453 MLJ2988046
పపరర: జజసఫ శరమమఖల రరజ కసబబల

2442 SQX0978437
పపరర: మబగనతసర షపక

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:70
లస: పప
95-75/760

2440 SQX1444710
పపరర: ససజజత కరసస

భరస : కకసడన రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మరర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:65
లస: పప
2447 SQX1698752
పపరర: అనసషసయమ తయగరరజ

95-74/212

భరస : చచసచస రరడడడ తషమక
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రసగర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:40-10-375
వయససస:70
లస: ససస స
2444 SQX1261916
పపరర: గనసత సపచదసలల షపక

2439 SQX1444926
పపరర: గసగర రతతస తషమక

2464 MLJ1503705
పపరర: వజయ చరరతనగసడర

95-71/337

తసడడ:డ ఆనసదరరవప చరరతషనగగసడర
ఇసటట ననస:40-10-380
వయససస:34
లస: ససస స
95-74/223

2467 SQX1045609
పపరర: ససదదప కలమమర జరరక

95-74/224

తసడడ:డ బబబగ రరవప జరరక
ఇసటట ననస:40-10-380
వయససస:25
లస: పప
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95-74/225

తసడడ:డ బబబగ రరవప జరరక
ఇసటట ననస:40-10-380
వయససస:26
లస: పప
2471 SQX1371905
పపరర: లలత చరతనగసడర

95-75/766

95-75/769

95-71/340

95-74/229

భరస : ఆరరఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:33
లస: ససస స
2486 MLJ2988269
పపరర: శకకరసత వరససరరడడడ

95-75/774

తసడడ:డ అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:60
లస: పప
2492 SQX0450494
పపరర: రరజఖలకడక బసవల

భరస : వవర యగధమ కకలమస ర పరరమబల
ఇసటట ననస:40-10-383
వయససస:62
లస: ససస స

95-71/686

95-71/342

2481 SQX0131136
పపరర: శకమననతరరయణ వరకర

95-74/230

2484 SQX0659060
పపరర: పడశరసత వరససరరడడడ

2487 SQX0659078
పపరర: శకధర కకలర

2490 SQX0659011
పపరర: రసగరరరవప వరససరరడడడ

2493 SQX1578741
పపరర: పపరరణమ రరజఖలకడక కకలతనర

2496 SQX1698877
పపరర: మణణ కకలమస ర పరరమబల
తసడడ:డ వవర యగధమ కకలమస ర పరరమబల
ఇసటట ననస:40-10-383
వయససస:39
లస: పప

2476 SQX1023175
పపరర: అనసత లకడక వనలలపల

95-71/339

2479 SQX0940486
పపరర: ఆరరఫ ఖమన పఠరన

95-74/228

2482 SQX0083063
పపరర: ససకనఖ ననరర

95-75/770

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:30
లస: ససస స
95-75/772

2485 MLJ2991271
పపరర: శకలసతల వరససరరడడడ

95-75/773

భరస : రసగరరరవప వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:65
లస: ససస స
95-75/775

2488 SQX1401108
పపరర: అబగదల రరవపఫ షపక

95-75/776

తసడడ:డ సమససదదదన షపక
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:44
లస: పప
95-75/778

2491 AP151000168015
పపరర: సతషరబబగ బసవల

95-71/341

తసడడ:డ వససతరరవప బసవల
ఇసటట ననస:40-10-382
వయససస:40
లస: పప
95-75/779

భరస : మణణ కకలతనర పరసబల
ఇసటట ననస:40-10-383
వయససస:27
లస: ససస స
95-75/781

95-75/768

తసడడ:డ షరరఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటవరవససతరరవప బసవల
ఇసటట ననస:40-10-383
వయససస:63
లస: ససస స
2495 SQX1698935
పపరర: కనకమక కకలమస ర పరరమబల

2478 SQX2540805
పపరర: భవరన దనదద

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకలర
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:38
లస: పప
95-75/777

2473 MLJ1500073
పపరర: కళళఖణ చరరతనగసడర

భరస : శవ రరజ వనలలపల
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకకరసత వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:39
లస: పప
2489 SQX0940494
పపరర: షరరఫ ఖమన పఠరన

95-64/1531

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వరకర
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:46
లస: పప
95-75/771

95-74/227

తసడడ:డ ఆనసదరరవప చరరతషనగగసడర
ఇసటట ననస:40-10-380
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరవప
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:35
లస: పప
2483 SQX0940478
పపరర: జరరనన పఠరన

95-75/767

భరస : రమణ రరవప
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ లసగస వనలలపల
ఇసటట ననస:40-10-381
వయససస:35
లస: పప
2480 SQX0940460
పపరర: పఠరన

2472 AP151000171038
పపరర: వనసకటరమణ తరతనగసడర

2475 SQX2540771
పపరర: జయలకడక దనదద

2470 SQX0940437
పపరర: బబబగ రరవప జరరక

తసడడ:డ లకకయఖ జరరక
ఇసటట ననస:40-10-380
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప తరతనగసడర
ఇసటట ననస:40-10-380
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప చరరతషనగగసడర
ఇసటట ననస:40-10-380
వయససస:63
లస: పప
2477 SQX1023183
పపరర: శవ రరజ వనలలపల

95-74/226

తసడడ:డ బబబగ రరవప జరరక
ఇసటట ననస:40-10-380
వయససస:28
లస: పప

భరస : కళళఖణ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:40-10-380
వయససస:28
లస: ససస స
2474 AP151000168079
పపరర: ఆనసదరరవప చరరతషనగగసడర

2469 SQX0940445
పపరర: వదనఖ సరగర జరరక

2494 SQX1700491
పపరర: పడభబవత మలమరపపరరకస

95-75/780

భరస : అశశక బబబగ మలమరపపరరకస
ఇసటట ననస:40-10-383
వయససస:37
లస: ససస స
95-75/782

2497 SQX1947118
పపరర: అశశక బబబగ మలమరపపరస

95-75/783

తసడడ:డ లలట కకషప ర మలమరపపరస
ఇసటట ననస:40-10-383
వయససస:40
లస: పప
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95-75/784 2499 SQX2536175
2498 SQX1578733
పపరర: వనలమయగధన కకలతనర పరసబల
పపరర: రరమమనసజమ వడదరర

Deleted

తసడడ:డ చచసగరన కకలతనర పరసబల
ఇసటట ననస:40-10-383
వయససస:67
లస: పప
2501 SQX2541530
పపరర: పవన కలమఖణ వరదద
ద రర

భరస : శకనవరసరరవప వడదరర
ఇసటట ననస:40-10-384
వయససస:41
లస: ససస స
95-69/1128

95-71/684

95-75/785

95-71/343

95-74/590

95-75/1159

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:40-10-389
వయససస:34
లస: పప

95-71/344

2514 SQX2268878
పపరర: పడసనత కలమమరర రరజవరపప

2517 NDX2296283
పపరర: పరరశతమక ననబమరర

95-71/345

2520 SQX2221125
పపరర: సరసబశవరరవప నసబమరర

95-74/591

2523 SQX1699339
పపరర: పదనకవత నసబమరర

94-75/1012

2526 SQX0450569
పపరర: వనసకట రమమష భమననన
తసడడ:డ ససబబబరరవప భమననన
ఇసటట ననస:40-10-389
వయససస:41
లస: పప

2503 SQX2530749
పపరర: శకనవరసరరవప వరదద
ద రర

95-71/683

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వరదద
ద రర
ఇసటట ననస:40-10-384
వయససస:48
లస: పప
2506 SQX2488823
పపరర: రరమనసజమక వరదద
ద రర

95-74/672

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప వరదద
ద రర
ఇసటట ననస:40-10-384
వయససస:41
లస: ససస స

2509 SQX0943167
పపరర: యమససఫ అల మహమకద

95-75/788

2512 SQX2268837
పపరర: కకటటశశర రరవప రరజవరపప

95-74/589

2515 SQX2268860
పపరర: నరకల రరజవరపప

95-75/1158

2518 NDX2296291
పపరర: సరసబశవరరవప నసబమరర

94-75/1013

తసడడ:డ అపపయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:40-10-389
వయససస:60
లస: పప
95-71/539

2521 SQX1699677
పపరర: భబగఖ లకడక నసబమరర

95-75/790

భరస : అశశక కలమమర నసబమరర
ఇసటట ననస:40-10-389
వయససస:30
లస: ససస స
95-75/792

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:40-10-389
వయససస:54
లస: ససస స
95-75/794

భరస : శకనవరసరరవప వరదద
ద రర
ఇసటట ననస:40-10-384
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:40-10-388
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖపప నసబమరర
ఇసటట ననస:40-10-389
వయససస:60
లస: పప
95-75/791

95-69/1126

తసడడ:డ సపచదసలల రరజవరపప
ఇసటట ననస:40-10-388
వయససస:70
లస: పప

భరస : అపయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:40-10-389
వయససస:92
లస: ససస స

భరస : శకమననతరరయణ వరకర
ఇసటట ననస:40-10-389
వయససస:42
లస: ససస స
2525 SQX1699396
పపరర: అశశక కలమమర నసబమరర

2511 AP151000168051
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ననపపలర

2500 SQX2535888
పపరర: రరమనసజమక వరదద
ద రర

తసడడ:డ నజర మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-384
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:40-10-388
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరమమశ భమననన
ఇసటట ననస:40-10-389
వయససస:37
లస: ససస స
2522 SQX0133140
పపరర: మమధవ వరకర

95-75/787

తసడడ:డ రరమయఖ ననపపలర
ఇసటట ననస:40-10-387
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:40-10-388
వయససస:31
లస: ససస స
2519 SQX0450445
పపరర: భవరన భమననన భమననన

2508 SQX1920107
పపరర: నరరసదడ వడడడరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వడడడరర
ఇసటట ననస:40-10-384
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:40-10-388
వయససస:33
లస: ససస స
2516 SQX2267920
పపరర: ససధఖరరణణ రరజవరపప

95-71/687

Deleted

భరస : వనసకటటశశరరరవప ననపపలర
ఇసటట ననస:40-10-387
వయససస:57
లస: ససస స
2513 SQX2268894
పపరర: ససలలచన రరజవరపప

2505 SQX2541613
పపరర: పవన కలమఖణ వరదద
ద రర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరదద
ద రర
ఇసటట ననస:40-10-384
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నజర మహమకద షపక
ఇసటట ననస:40-10-384
వయససస:26
లస: ససస స
2510 AP151000171022
పపరర: రమమదదవ ననపపలర

95-71/674

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వరదద
ద రర
ఇసటట ననస:40-10-384
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరదద
ద రర
ఇసటట ననస:40-10-384
వయససస:22
లస: పప
2507 SQX0943183
పపరర: నఖత ఫరతమమ షపక

2502 SQX2509644
పపరర: శకనవరసరరవప వరదద
ద రర

Deleted

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరదద
ద రర
ఇసటట ననస:40-10-384
వయససస:19
లస: పప
2504 SQX2535284
పపరర: నరరసదడ వరదద
ద రర

95-68/952

2524 SQX1699370
పపరర: ఆనసద కరళ కకషణ నసబమరర

95-75/793

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:40-10-389
వయససస:27
లస: పప
95-75/795

2527 SQX1700418
పపరర: ఆశరబ షపక

95-75/796

భరస : హహహదరరన షపక
ఇసటట ననస:40-10-390
వయససస:47
లస: ససస స
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2528 SQX1700400
పపరర: హహహదచరన షపక
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95-75/797

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:40-10-390
వయససస:64
లస: పప
2531 SQX1864131
పపరర: వరలకడక మదచదల

95-75/799

95-75/802

95-74/231

95-74/234

95-75/804

95-75/807

95-75/810

తసడడ:డ హసన అల
ఇసటట ననస:40-10-393
వయససస:40
లస: పప

2541 SQX0131433
పపరర: ససభబన సయఖద

2544 SQX1700475
పపరర: రహహమ షపక

2547 SQX1700533
పపరర: ఖమజజ షపక

2550 SQX0258855
పపరర: అబగదల షషకలర షపక

94-75/1014

2553 MLJ2991065
పపరర: జజమమమఫరతమమ ససలమసనన షపక

95-74/235

2556 SQX1863752
పపరర: హహసపసన షపక
తసడడ:డ ఆదస షపక
ఇసటట ననస:40-10-393
వయససస:72
లస: పప

2536 SQX2029171
పపరర: ఎడడకకసడలల ఉపపతల

95-75/1115

2539 SQX0130716
పపరర: హఫసజన సయఖద

95-74/233

2542 SQX0131870
పపరర: మహబమబ బబషర సయఖద

95-74/236

తసడడ:డ అకబర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:51
లస: పప
95-75/805

2545 SQX1699594
పపరర: అబగదల నయళమ షపక

95-75/806

తసడడ:డ అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:21
లస: పప
95-75/808

2548 SQX1087825
పపరర: ఫరరరక షపక

95-75/809

తసడడ:డ అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:25
లస: పప
95-75/811

2551 SQX2127207
పపరర: గగవరర న బతస న

95-75/1160

తసడడ:డ శకధర బతస న
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:19
లస: పప
95-71/346

భరస : హహసపసన అల షపక
ఇసటట ననస:40-10-393
వయససస:59
లస: ససస స
95-74/238

95-75/801

భరస : మహబమబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:40-10-393
వయససస:66
లస: ససస స
2555 SQX0808980
పపరర: రరహమమన

95-74/232

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:28
లస: పప
2552 NDX2296432
పపరర: సరమమమజఖస ఉపపలపరటట

2538 SQX1149146
పపరర: నజయ సయఖద

2533 SQX1700517
పపరర: కరరమగలమర షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపపతల
ఇసటట ననస:40-10-391
వయససస:30
లస: పప

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:22
లస: పప
2549 SQX1087809
పపరర: అబగదల గఫపర షపక

95-75/803

తసడడ:డ మహబమబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:32
లస: పప

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:41
లస: ససస స
2546 SQX1699693
పపరర: ఈసససబ షపక

2535 SQX1794270
పపరర: బశలమరమఖ మదనదల

95-75/798

తసడడ:డ హహహదరరన షపక
ఇసటట ననస:40-10-391
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:30
లస: పప
2543 SQX0258707
పపరర: ఫర జజన షపక

95-75/800

భరస : కకషణ మదనదల
ఇసటట ననస:40-10-391
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబషర సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-392
వయససస:27
లస: ససస స
2540 SQX0130864
పపరర: ననగమర సయఖద

2532 SQX1578808
పపరర: సరయ తరరమలలష మదచదల

2530 SQX1700285
పపరర: షరరకల షపక

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:40-10-391
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణ మదచదల
ఇసటట ననస:40-10-391
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మదచదల
ఇసటట ననస:40-10-391
వయససస:43
లస: పప
2537 SQX1149153
పపరర: నదరర సయఖద

95-70/21

తసడడ:డ కకషణ మదచదల
ఇసటట ననస:40-10-391
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకషణ మదచదల
ఇసటట ననస:40-10-391
వయససస:39
లస: ససస స
2534 SQX0300129
పపరర: కకషణ మదచదల

2529 SQX1860022
పపరర: లల రమఖ మదచదల

2554 SQX0808998
పపరర: నజనన ససలమసన సయఖద

95-74/237

భరస : S B H రరహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-393
వయససస:40
లస: ససస స
95-74/239

2557 SQX1329326
పపరర: లకడక పరరశత గకసథద

95-74/240

భరస : ననగరశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:40-10-393-1
వయససస:60
లస: ససస స
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2558 SQX1329284
పపరర: అనతపపరణ సససకరసరల
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95-75/812

భరస : శక రరస పడసరద సససకరసరల
ఇసటట ననస:40-10-393/1
వయససస:45
లస: ససస స
2561 SQX1204890
పపరర: ససశల సదరర

95-75/814

95-75/1162

95-71/349

95-75/818

95-74/241

95-75/822

95-75/825

భరస : రరమకకషణ మగసజ
ఇసటట ననస:40-10-397
వయససస:56
లస: ససస స

2571 AP151000168003
పపరర: ననగయఖ శసకలరర

2574 MLJ1510056
పపరర: శకదదవ కకతస పలర

2577 AP151000171006
పపరర: హహహమమవత కకతస పలర

2580 MLJ2988152
పపరర: శకనవరస రరవప కకతస పలర

95-75/828

2583 SQX2514230
పపరర: ననగ లకడక మగసజ

95-75/819

2586 SQX1699511
పపరర: వజయ పలర
భరస : ధనయయలల పలర
ఇసటట ననస:40-10-397
వయససస:30
లస: ససస స

2566 AP151000171005
పపరర: వరలకడక శసకలరర

95-71/348

2569 SQX0808972
పపరర: శరసత కలమమరర ససకలరర

95-75/817

2572 MLJ2988202
పపరర: ససధనకర కకతస పలర

95-71/350

తసడడ:డ రరమమరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:40-10-396
వయససస:41
లస: పప
95-75/820

2575 SQX0298141
పపరర: రమమదదవ కకతస పలర

95-75/821

భరస : శకనవరసరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:40-10-396
వయససస:35
లస: ససస స
95-75/823

2578 SQX1700590
పపరర: కరలలశ షపక

95-75/824

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:40-10-396
వయససస:24
లస: పప
95-75/826

2581 SQX1700574
పపరర: బబషర షపక

95-75/827

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:40-10-396
వయససస:48
లస: పప
95-73/1091

భరస : శకననథ మగసజ
ఇసటట ననస:40-10-397
వయససస:30
లస: ససస స
95-74/681

95-75/1161

భరస : శకనవరస రరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:40-10-395
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:40-10-396
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహమ కకతస పలర
ఇసటట ననస:40-10-396
వయససస:67
లస: పప
2585 SQX2551281
పపరర: ననగరశశరమక మగసజ

95-75/816

భరస : రరమమరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:40-10-396
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:40-10-396
వయససస:40
లస: పప
2582 MLJ2988160
పపరర: రరమమరరవప కకతస పలర

2568 SQX0808964
పపరర: రరజ రరజరశశరర దదవ ససకలరర

2563 SQX2426930
పపరర: వరసస బతషల

భరస : ననగయఖ శసకలరర
ఇసటట ననస:40-10-395
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససధనకర కకతస పలర
ఇసటట ననస:40-10-396
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:40-10-396
వయససస:44
లస: ససస స
2579 SQX1699263
పపరర: రరజశశఖర కససకలరరస

95-75/1163

తసడడ:డ దసరర యఖ శసకలరర
ఇసటట ననస:40-10-395
వయససస:62
లస: పప

భరస : అశశక కససకలరరస
ఇసటట ననస:40-10-396
వయససస:29
లస: ససస స
2576 SQX1594168
పపరర: బదసడ షపక

2565 SQX2432581
పపరర: బసదస భబరత బతష
స ల

95-71/347

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతషల
ఇసటట ననస:40-10-394
వయససస:41
లస: పప

భరస : శసకర బబబగ ససకలరర
ఇసటట ననస:40-10-395
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:40-10-395
వయససస:37
లస: పప
2573 SQX1444801
పపరర: అదద లకడక కససకలరరస

95-75/815

తసడడ:డ వరసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-10-394
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ శసకలరర
ఇసటట ననస:40-10-395
వయససస:43
లస: పప
2570 SQX0808956
పపరర: శసకర బబబగ ససకలరర

2562 SQX1698554
పపరర: లకకకనరసససహ నసబమరర

2560 SQX1204882
పపరర: పపరణ చసదడ రరవప సదరర

తసడడ:డ నలకసఠ సరశమ సదరర
ఇసటట ననస:40-10-394
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ లకకకకరసఠయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:40-10-394
వయససస:71
లస: పప

భరస : వరసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-10-394
వయససస:34
లస: ససస స
2567 AP151000168135
పపరర: శకనవరసరరవప శసకలరర

95-75/813

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:40-10-393/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : పపరణ చసదడ రరవప సదరర
ఇసటట ననస:40-10-394
వయససస:51
లస: ససస స
2564 SQX2429777
పపరర: శశశలజ బతష
స ల

2559 SQX1329318
పపరర: శకరరస పడసరద గకసథద

2584 SQX2514248
పపరర: శకననథ మగసజ

95-74/675

తసడడ:డ రరమ కకషణ మగసజ
ఇసటట ననస:40-10-397
వయససస:34
లస: పప
95-75/829

2587 SQX1699479
పపరర: వనసకట నడడమలల

95-75/830

తసడడ:డ లకకకపత రరవప నడడమలల
ఇసటట ననస:40-10-397
వయససస:48
లస: పప
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2588 SQX0360297
పపరర: రరహనన మహమకద
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95-71/351

భరస : మగజజహహదద మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:45
లస: ససస స
95-71/354

తసడడ:డ అబడక రరహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:31
లస: పప

2592 SQX0360263
పపరర: మగజజహహదద మహమకద

95-74/242

2595 SQX1252980
పపరర: రజయమ ససలమసన

2598 SQX1149120
పపరర: అబబడర ఉల హక మహమకద

తసడడ:డ ఎస ఏ రహమమన మగజజహహద మహమక
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మగజజహహద మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:30
లస: పప

2600 SQX1331024
పపరర: ఆఫశర నలలఫపర మహమకద

2601 SQX0360222
పపరర: నజయమ ససలమసనన మహమమద

95-75/831

తసడడ:డ జజవద మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:25
లస: ససస స
2603 SQX1700376
పపరర: రహమమన మహమకద

95-75/834

95-75/837

95-73/1001

తసడడ:డ తడననతసడ సరరరన
ఇసటట ననస:40-10-403
వయససస:49
లస: పప

95-74/246

2610 SQX1700236
పపరర: శరరధ దదవ ఆతషకరర

95-75/840

2613 MLJ1502764
పపరర: భబరత సరరర న

95-75/832

2616 MLJ1500065
పపరర: వనసకట అపరపరరవప సరరర న
తసడడ:డ తడననతసడ సరరరన
ఇసటట ననస:40-10-403
వయససస:51
లస: పప

2596 SQX0978684
పపరర: రరహన బబగస షపక

95-74/244

2599 SQX1149104
పపరర: రరజవరన మహమకద

95-74/247

2602 SQX0055830
పపరర: రజయమ బబగస మహమకద

95-75/833

భరస : అబగదల సలస మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:66
లస: ససస స
95-75/835

2605 SQX1613968
పపరర: రహమమన అబగదల

95-75/836

తసడడ:డ జజవద అబగదల
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:23
లస: పప
95-75/838

2608 SQX2429058
పపరర: శక లకడక కనక వలర కరమగరర

95-71/540

భరస : బగచష ననగర రరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:40-10-401
వయససస:54
లస: ససస స
95-75/839

2611 SQX0258962
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తనటటపరరస

95-71/357

తసడడ:డ సససహచలస తనటటపరరస
ఇసటట ననస:40-10-402
వయససస:54
లస: పప
95-71/358

భరస : తడననతసడ సరరరన
ఇసటట ననస:40-10-403
వయససస:68
లస: ససస స
95-75/842

95-71/356

తసడడ:డ జహహరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:35
లస: పప

భరస : శరరధ దదవ ఆతషకరర
ఇసటట ననస:40-10-401
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహచలస తనటటపరరస
ఇసటట ననస:40-10-402
వయససస:61
లస: ససస స
2615 MLJ1505197
పపరర: శకనవరసరరవప సరరరన

2607 SQX0360198
పపరర: జజవద మహమకద

2593 SQX0360248
పపరర: జహరరదదదన మహమకద

భరస : అబగదల మజద షపక
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బగచష ననగర రరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:40-10-401
వయససస:32
లస: పప
2612 SQX0258913
పపరర: శరసత తనటటపరరస తనటటపరరస

95-74/243

తసడడ:డ ఖలద మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:45
లస: పప
2609 SQX2429603
పపరర: దదననశ రరడడడ కరరరమమరర

2604 SQX1700152
పపరర: యసర జవరద మహమకద

95-71/353

తసడడ:డ రరహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:56
లస: పప

భరస : జజవద మహమమద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జవన మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:21
లస: పప
2606 SQX0360172
పపరర: అబభదద సల మజద మహమకద

95-71/355

భరస : రరజజశన మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:31
లస: ససస స
95-74/245

2590 SQX0055376
పపరర: భటటల సపచదన మహమకద

భరస : బబషర అహకద సపచదన మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మగజజహహద మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:28
లస: ససస స
2597 SQX0978650
పపరర: అబడర ఉలత క మహమకద

95-71/352

భరస : జహహరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-398
వయససస:51
లస: ససస స

2591 SQX0553933
పపరర: ఏజజజ అహమకద మహమకద

2594 SQX1149112
పపరర: హహనన కగసర

2589 SQX0360149
పపరర: జనత మహమకద

2614 SQX1946607
పపరర: పదకజ పపనసగగసడ

95-75/841

భరస : శకనవరసరరవప పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:40-10-403
వయససస:44
లస: ససస స
95-75/843

2617 MLJ1502699
పపరర: తడననతసడ సరరదన

95-75/844

తసడడ:డ అపపయఖ సరరదన
ఇసటట ననస:40-10-403
వయససస:75
లస: పప

Page 90 of 414

2618 SQX2291540
పపరర: ధనలకడక తనతరర
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95-71/541

భరస : మమరరసడదయగలల తనతరర
ఇసటట ననస:40-10-405
వయససస:46
లస: ససస స
2621 SQX0360420
పపరర: ననగరసదడమక గరల

95-75/847

2622 SQX0053850
పపరర: శవ శసకర గరల

95-75/850

2625 SQX2285641
పపరర: రవదదవరరజ తనతరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర పరటట
ఇసటట ననస:40/10/408
వయససస:46
లస: పప
95-75/853

95-75/856

95-1/1119

95-75/857

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-10-411
వయససస:46
లస: పప

2637 SQX1444827
పపరర: పదకజ పపనసగగసడ

2640 SQX0815936
పపరర: ససవరణ కలరరసజల

95-71/362

2643 SQX0298166
పపరర: రరహనన షపక

95-75/854

2646 SQX2168300
పపరర: కలరరసజల శకనవరస రరవప
కలరరసజల
భసధసవప: ససవరణ కలరరసజల
ఇసటట ననస:40-10-411
వయససస:43
లస: పప

2626 SQX2291722
పపరర: రజన తనతరర

95-75/1165

2629 SQX1947209
పపరర: రరణగక దదవ తచలయకలల

95-75/852

2632 SQX1700301
పపరర: గగతమ మహసకరళ

95-75/855

తసడడ:డ చనఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:40-10-408
వయససస:32
లస: పప
94-75/1017

2635 NDX2296309
పపరర: జయలకడక దనదద

94-75/1018

భరస : రమణ రరవప దనదద
ఇసటట ననస:40-10-409
వయససస:43
లస: ససస స
95-74/248

2638 AP151000231276
పపరర: వనసకటఅపరపరరవప సరరదన

95-74/249

తసడడ:డ తడననతసడ సరరదన
ఇసటట ననస:40-10-410
వయససస:54
లస: పప
95-71/360

2641 SQX0396168
పపరర: బబజద బ షపక

95-71/361

తసడడ:డ చనత ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-10-411
వయససస:58
లస: ససస స
95-74/250

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:40-10-411
వయససస:35
లస: ససస స
95-74/252

95-75/849

తసడడ:డ రరసబబబగ తచలయకలల
ఇసటట ననస:40-10-408
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కలరరసజల
ఇసటట ననస:40-10-411
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-10-411
వయససస:65
లస: పప
2645 SQX0298158
పపరర: బబజ షపక

95-75/851

భరస : శకనవరస రరవప సరరదన
ఇసటట ననస:40-10-410
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటఅపరపరరవప సరరరన
ఇసటట ననస:40-10-410
వయససస:44
లస: ససస స
2642 SQX0360412
పపరర: అబగదల సయఖద షపక

2634 NDX2296408
పపరర: భవరన దధద

2623 SQX0360123
పపరర: శకనవరసరరవప గరల

భరస : రవదదవరరజ తనతరర
ఇసటట ననస:40-10-405
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రరవప దధద
ఇసటట ననస:40-10-409
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర పడసరద వనమగల
ఇసటట ననస:40-10-409
వయససస:19
లస: పప
2639 MLJ1502756
పపరర: మననకలమమరర సరరరన

95-75/1164

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తచలయకలల
ఇసటట ననస:40-10-408
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వర రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:40-10-408
వయససస:36
లస: పప
2636 SQX2031599
పపరర: సరయ మణణ దదప వనమగల

2631 SQX1947043
పపరర: రరసబబబగ తచలయకలల

95-75/846

తసడడ:డ చనత వరరసరశమ గరల
ఇసటట ననస:40-10-405
వయససస:44
లస: పప

భరస : గగతమ మహసకరళ
ఇసటట ననస:40-10-408
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహన రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:40-10-408
వయససస:32
లస: ససస స
2633 SQX1700186
పపరర: మహన రరడడ చలమర

95-75/848

తసడడ:డ మమరరసడదయగలల తనతరర
ఇసటట ననస:40-10-405
వయససస:30
లస: పప

95-71/359 2628 SQX1613927
2627 AP151000168005
పపరర: శకనవరసరరవప నలర పరటట నలర పరటట
పపరర: గరయతడ మహసకరళ

2620 SQX0359935
పపరర: రరజరశశరర గరల

భరస : శకనవరసరరవప గరల
ఇసటట ననస:40-10-405
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వరరసరశమ గరల
ఇసటట ననస:40-10-405
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గరల
ఇసటట ననస:40-10-405
వయససస:64
లస: పప

2630 SQX1700210
పపరర: గసగ భవరన చలమర

95-75/845

భరస : శవ శసకర గరల
ఇసటట ననస:40-10-405
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చనత వరరసరశమ గరల
ఇసటట ననస:40-10-405
వయససస:67
లస: ససస స
2624 SQX0360107
పపరర: చనత వరరసరశమ గరల

2619 SQX0359950
పపరర: ససషక గరల

2644 SQX0298190
పపరర: ఆదసషఫస షపక

95-74/251

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-10-411
వయససస:42
లస: పప
95-74/592

2647 SQX1495382
పపరర: శవపరరశత ఎదసద

95-71/363

భరస : ఆదదననరరయణ ఎదసద
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:32
లస: ససస స
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2648 SQX0000711
పపరర: కకషణకలమమరర మమచవరపప

95-71/364

భరస : ససధనకర మమచవరపప
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:44
లస: ససస స
2651 SQX1495366
పపరర: ఆదదననరరయణ ఎదసద

95-71/367

95-71/370

95-74/255

95-74/258

95-75/859

95-75/1167

95-23/572

భరస : శశషష తతట
ఇసటట ననస:40-10-414
వయససస:40
లస: ససస స

2661 SQX0809087
పపరర: వనసకయఖ మమలలపరటట

2664 SQX1700368
పపరర: ససజజత రరగరపటట

2667 NDX2296424
పపరర: అనసదయ కకలమర

2670 SQX1805373
పపరర: శకనవరస రరవప కకల

95-75/861

2673 SQX2318079
పపరర: శకనవరస రరవప కకలమ

95-74/259

2676 SQX1592170
పపరర: నవన తతట
తసడడ:డ శశషష తతట
ఇసటట ననస:40-10-414
వయససస:23
లస: పప

2656 SQX0751222
పపరర: పరరశత గగమక

95-74/254

2659 SQX0613711
పపరర: శవ ననగరశశరరరవప గగమక

95-74/257

2662 SQX1698489
పపరర: అఖల రరగరపత

95-75/858

తసడడ:డ శవశసకర రరగరపత
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:21
లస: ససస స
95-75/860

2665 SQX2273316
పపరర: మగలమక కలరరసజజల

95-75/1166

భరస : బబల కకషణ కలరరసజజల
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:56
లస: ససస స
94-75/1019

2668 NDX2296317
పపరర: శకనవరసరరవప కకలమర

94-75/1020

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:40-10-413
వయససస:50
లస: పప
95-23/573

2671 MLJ3616265
పపరర: రరవత పపలసరర

95-74/260

తసడడ:డ శశషగరరరదనసస పపలసరర
ఇసటట ననస:40-10-413
వయససస:55
లస: ససస స
95-75/1168

తసడడ:డ వర సరశమ కకలమ
ఇసటట ననస:40-10-413
వయససస:49
లస: పప
95-75/862

95-71/369

తసడడ:డ వనసకట రరవప గగమక
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ కకల
ఇసటట ననస:40-10-413
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:40-10-413
వయససస:30
లస: ససస స
2675 SQX1592162
పపరర: అరరసధత తతట

95-74/256

భరస : శకనవరస రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:40-10-413
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకల
ఇసటట ననస:40-10-413
వయససస:45
లస: ససస స
2672 SQX1864461
పపరర: సశపత కకలమ

2658 SQX0809095
పపరర: మసగమక మమలలపరటట

2653 SQX0055525
పపరర: మసరసన షపక

భరస : శవ ననగరశశర రరవప గగమక
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససవర శసకర రరగరపటట
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరరసజల
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:19
లస: పప
2669 SQX1813377
పపరర: అనసదయ కకల

95-74/253

తసడడ:డ వనసగయఖ మలలపరటట
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర మమచవరపప
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:22
లస: ససస స
2666 SQX2117547
పపరర: మణణ కలమమర కలరరసజల

2655 SQX1253137
పపరర: సశపత ఆరరపలర

95-71/366

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకయఖ మమలలపరటట
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచషయఖ గగమక
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:53
లస: పప
2663 SQX1697424
పపరర: వరసవ మమచవరపప

95-71/368

తసడడ:డ రరజరష భబనస ఆరరపలర
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప గగమక
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:48
లస: ససస స
2660 SQX0751156
పపరర: వనసకటబడవప గగమక

2652 SQX0000737
పపరర: ససధనకర మమచవరపప

2650 SQX1495424
పపరర: ననగమణణకలమమర మమచవరపప

తసడడ:డ ససధనకర మమచవరపప
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరలల మమచవరపప
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అబబయఖ గగమమక
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:50
లస: పప
2657 SQX0751107
పపరర: వరలకడక గగమక

95-71/365

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగగలల ఎదసద
ఇసటట ననస:40-10-412
వయససస:37
లస: పప
2654 AP151000168182
పపరర: వనసకటరరవప గగమమక గగమమక

2649 SQX0055673
పపరర: సరరరభ షపక షపక

2674 SQX2372704
పపరర: అనసదయ కకలమ

95-75/1169

భరస : శకనవరస రరవప కకలమ
ఇసటట ననస:40-10-413
వయససస:44
లస: ససస స
95-75/863

2677 SQX1699156
పపరర: శశషష కలమమర తతట

95-75/864

తసడడ:డ సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:40-10-414
వయససస:50
లస: పప
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2678 SQX2107340
పపరర: హనసమసత రరవప గరడద

95-71/503

తసడడ:డ తరరపతయఖ గరడద
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:55
లస: పప
2681 SQX1699024
పపరర: వరససధ పసడయమసక యయరకగగపప

95-75/865

95-75/868

తసడడ:డ హనదమసతషరరవ గరడచ
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:36
లస: పప
2690 SQX2111581
పపరర: మధవ గరడద

95-75/1117

2685 SQX1698356
పపరర: రరసబబబగ గరడచ

95-75/869

95-71/372

95-75/872

95-75/867

2686 SQX1699081
పపరర: వనసకటటసశరరర యయరకగగపప

95-75/870

2689 SQX2111102
పపరర: శకనవరస రరవప గరడద

95-75/1116

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గరడద
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:34
లస: పప
95-75/1118

2694 SQX0073957
పపరర: శశషమక పపలసరరర

2697 SQX2524312
పపరర: గరరరజ పపలసరరర

2692 SQX0073973
పపరర: గరరరజ పపలసరరర

95-71/371

భరస : శకకకషణ పపలసరరర
ఇసటట ననస:40-10-418
వయససస:53
లస: ససస స
95-71/373

భరస : శశషగరరరదనసస పపలసరరర
ఇసటట ననస:40-10-418
వయససస:81
లస: ససస స
95-96/1115

2683 SQX1699040
పపరర: శవకలమమరర గరడచ

తసడడ:డ రరమమరరవప యయరరకపప గగ
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:36
లస: పప

2688 SQX1698455
పపరర: హనసమసత రరవప గరడచ

2691 SQX2074763
పపరర: రసబబబగ గరడద

95-71/505

భరస : శకనవరసరరవప గరడచ
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గరడద
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరదనసస పపలసరరర
ఇసటట ననస:40-10-418
వయససస:57
లస: ససస స
2696 SQX2524254
పపరర: శకకకషణ తనళళ
ర రర

95-75/866

తసడడ:డ తరరపతయఖ గరడచ
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:59
లస: పప

భరస : రసబబబగ గరడద
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:34
లస: ససస స
2693 SQX0073981
పపరర: రరవత పపలసరరర

2682 SQX1698307
పపరర: మమధవ గరడచ

తసడడ:డ హనదమసతషరరవ గరడచ
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:33
లస: పప
95-75/871

2680 SQX2106979
పపరర: కలమమరర గరడద

భరస : శకనవరస రరవప గరడద
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరసబబబఊ గరడచ
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హనదమసతషరరవ గరడచ
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:58
లస: ససస స
2687 SQX1698380
పపరర: శకనవరస రరవప గరడచ

95-71/504

భరస : హనసమసత రరవప గరడద
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర యయరకరపప గగ
ఇసటట ననస:40-10-417
వయససస:28
లస: ససస స
2684 SQX1698422
పపరర: వర వరససస గరడచ

2679 SQX2107415
పపరర: వర వససత గరడద

2695 SQX0073932
పపరర: డన. శకకకషణ తనళళళరర

95-71/374

తసడడ:డ ససతనరరమదనసస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:40-10-418
వయససస:53
లస: పప
95-74/677

2698 SQX2524288
పపరర: శశషమక పపలసరరర

95-123/629

తసడడ:డ ససతనరరమ దనసస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:40-10-418 (8-22-86 OLD)
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకకకషణ తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:40-10-418, OLD 8-22-86
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శశష గరరర దనసస యస డక
ఇసటట ననస:40-10-418, OLD 8-22-86
వయససస:84
లస: ససస స

2699 MLJ2991289
పపరర: లకకకసరమమమజఖస ఆతతకరర

2700 MLJ2991230
పపరర: శరరదనదదవ ఆతతకరర

2701 SQX1329367
పపరర: సరశత తనటటకకల

95-71/375

భరస : పడకరషషరమమర ఆతతకరర
ఇసటట ననస:40-10-421
వయససస:38
లస: ససస స
2702 SQX0847491
పపరర: శరరష మనతవ

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఆతతకరర
ఇసటట ననస:40-10-421
వయససస:63
లస: ససస స
95-74/262

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మనతవ
ఇసటట ననస:40-10-423
వయససస:49
లస: ససస స
2705 SQX0259309
పపరర: అసజమక పప తషగసటట
భరస : కకటటశశరరరవప పప తషగగసటట
ఇసటట ననస:40-10-424
వయససస:75
లస: ససస స

95-71/376

95-71/377

భరస : రరఘవనసదడ రరవప తనటటకకల
ఇసటట ననస:40-10-423
వయససస:33
లస: ససస స

2703 SQX1329359
పపరర: హనసమ రరఘవనసదడ రరవప
తనటటకకల
తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప తనటటకకల
ఇసటట ననస:40-10-423
వయససస:39
లస: పప

95-74/263

2706 SQX1167643
పపరర: శకదదవ పప తషగసటట

95-75/873

భరస : రరసబబబగ పప తషగగసటట
ఇసటట ననస:40-10-424
వయససస:44
లస: ససస స

95-74/261

2704 SQX1329334
పపరర: వనసకట ససబబరరవప గకసథద

95-74/264

తసడడ:డ భమమ రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:40-10-423
వయససస:70
లస: పప
2707 MLJ1500321
పపరర: రరసబబబగ పప తషగసటట

95-75/874

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పపతషగసటట
ఇసటట ననస:40-10-424
వయససస:51
లస: పప
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95-71/378

భరస : శకహరరరరవప దనమమ
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:26
లస: ససస స
2711 AP151000171154
పపరర: సరమమమజఖస అమలననన

95-71/381

95-71/384

95-71/387

95-74/266

95-74/593

95-75/877

95-75/880

తసడడ:డ జజన బభనత జలలర ల
ఇసటట ననస:40-10-429
వయససస:51
లస: పప

2721 AP151000180414
పపరర: రవకలమమర అమలననన

2724 SQX0439703
పపరర: ఆషర షపక

2727 MLJ1502954
పపరర: అనశర బబషర షపక

2730 SQX0144550
పపరర: ససజనఖ జజనతలగడడ

95-71/391

2733 MLJ2991321
పపరర: ఎలజబభతనడణణ జజనతలగడడ

95-74/267

2736 MLJ1503317
పపరర: వర పడసరద రరవప జజనతలగడడ
తసడడ:డ జజసఫ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:40-10-429
వయససస:53
లస: పప

2716 MLJ1500156
పపరర: రవకలమమర అమలననన

95-71/386

2719 SQX1087866
పపరర: గగతమ మగపరపళర

95-74/265

2722 AP151000180427
పపరర: కకటటశశరరరవప సరధదననన

95-74/268

తసడడ:డ రరమసరశమ సరధదననన
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:50
లస: పప
95-75/875

2725 SQX0439752
పపరర: మగనరర షపక

95-75/876

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:40-10-426
వయససస:31
లస: ససస స
95-75/878

2728 SQX0234229
పపరర: హహసపసన షపక

95-75/879

తసడడ:డ ఆదసబగడన షపక
ఇసటట ననస:40-10-426
వయససస:63
లస: పప
95-71/389

2731 SQX0451211
పపరర: రరఖ జజనతలగడడ

95-71/390

తసడడ:డ పడభబకర రరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:40-10-429
వయససస:35
లస: ససస స
95-71/392

భరస : వరపడసరదరరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:40-10-429
వయససస:50
లస: ససస స
95-71/394

95-71/383

తలర : ససరరష మనతవ
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:40-10-429
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:40-10-429
వయససస:35
లస: ససస స
2735 SQX0556308
పపరర: కకపరవకరస ససకలమమర జలలర ల

95-71/388

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:40-10-426
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చచనతస
ఇసటట ననస:40-10-428
వయససస:83
లస: ససస స
2732 SQX0259457
పపరర: మసజల జజనతలగడడ

2718 MLJ1500164
పపరర: హహమమచలస దనమమ

2713 MLJ1500149
పపరర: శకనవరసరరవప అమలననన

తసడడ:డ గగవసదరరవప అమలననన
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:40
లస: పప

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:40-10-426
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:40-10-426
వయససస:51
లస: ససస స
2729 SQX0259382
పపరర: ససతనరరవమక చచనతస

95-71/385

తసడడ:డ గగవసదరరవప� అమలననన
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరజరశ భబణగ ఆరరపలర
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:42
లస: ససస స
2726 SQX0576736
పపరర: షసషషనతసర షపక

2715 MLJ1500883
పపరర: హరరబబబగ మమలలపరర

95-71/380

తసడడ:డ గగవసదరరవప అమలననన
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగరరసరశమ దనమమ
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ అమలననన
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:26
లస: పప
2723 SQX2457638
పపరర: ఉమ ఆరరపలర

95-71/382

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమలలపరర
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సరశమ సరధదననన
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:47
లస: పప
2720 SQX1087767
పపరర: నవన అమలననన

2712 SQX1469098
పపరర: శకహరరరరవప దనమమ

2710 SQX0815803
పపరర: వజయ శరసత ఏ

భరస : శకనవరస రరవప ఏ
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమమచలమడస దనమమ
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమలలపరర
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:37
లస: పప
2717 MLJ1500107
పపరర: కకటటశశరరరవప సరదదననన

95-71/379

భరస : రవకలమమర అమలననన
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరవప అమలననన
ఇసటట ననస:40-10-425
వయససస:71
లస: ససస స
2714 MLJ1501105
పపరర: మహన బబబగ మమలలపరర

2709 MLJ1500941
పపరర: ససజనఖ అమలననన

2734 SQX1274158
పపరర: హహన రతతకలమమరర జజనతలగడడ

95-71/393

భరస : భబసరర రరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:40-10-429
వయససస:67
లస: ససస స
95-71/395

2737 SQX0522771
పపరర: డదవడ వకటర పరల జర

95-71/396

తసడడ:డ జజసఫ జర
ఇసటట ననస:40-10-429
వయససస:55
లస: పప
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2738 MLJ1503218
పపరర: పడభబకరరరవప జజనతలగడడ

95-71/397

తసడడ:డ జజసఫ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:40-10-429
వయససస:60
లస: పప
2741 SQX1371160
పపరర: అనతపపరణ బసడడ

95-74/270

భరస : పడసరద బసడడ
ఇసటట ననస:40-10-430
వయససస:47
లస: ససస స
2744 SQX1444892
పపరర: శక లకడక తరరపతమక
కనమరర పపడడ
భరస : శకనవరస రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-10-431
వయససస:24
లస: ససస స

2739 SQX1274216
పపరర: భబసరర రరవప ఆలలలలడ
జనసమల
తసడడ:డ డననయయలల జనసమల
ఇసటట ననస:40-10-429
వయససస:78
లస: పప

95-71/398

2742 SQX1371558
పపరర: ససధనకర నదతలపరటట

95-74/271

2747 SQX1832138
పపరర: ధనలకడక కనమరర పపడడ

95-87/24

భరస : వనసకటససబబబరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-10-431
వయససస:22
లస: ససస స

2745 SQX2277713
పపరర: లవ కలమమర అరర

95-74/269

భరస : ససధనకర నదతలపరటట
ఇసటట ననస:40-10-430
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ నదతలపరటట
ఇసటట ననస:40-10-430
వయససస:32
లస: పప
95-74/272

2740 SQX1301431
పపరర: కళళఖణణ నదతలపరటట

2743 SQX0053496
పపరర: బషసర షపక

95-75/881

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:40-10-430
వయససస:61
లస: ససస స
95-74/594

2746 SQX2281004
పపరర: జజనస రరణణ అరర

95-74/595

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అరర
ఇసటట ననస:40-10-431
వయససస:60
లస: పప

భరస : లవ కలమమర అరర
ఇసటట ననస:40-10-431
వయససస:56
లస: ససస స

95-75/882
2748 SQX0940502
పపరర: పరవన లకడక వనసకట రరధన దదవ
పప నతగసటట
తసడడ:డ లకకక నరసససహ పడసరద పప నతగసటట
ఇసటట ననస:40-10-432
వయససస:27
లస: ససస స

2749 SQX0440024
పపరర: లకడక శకలసతల పప నతగసటట
భరస : వనసకట రరవప పప నతగసటట
ఇసటట ననస:40-10-432
వయససస:89
లస: ససస స

2751 SQX0946137
పపరర: ధరక తదజ మమజరటట

2752 SQX0439398
పపరర: వనసకటలకడక మమజరటట

95-75/884
2750 SQX0439802
పపరర: హరరకకషణ వనసకట రరఘవనసదడ
పప నతగసటట
తసడడ:డ లకడక నరసససహపడసరద పప నతగసటట
ఇసటట ననస:40-10-432
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప మమజరటట మమజరటట
ఇసటట ననస:40-10-433
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమమహన రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:40-10-433
వయససస:45
లస: ససస స

2753 SQX0439711
పపరర: రరమమహన రరవప మమజరటట

2754 SQX0055590
పపరర: రమమదదవ మమజరటట

2755 SQX0055657
పపరర: భబసరర మమజరటట

95-75/886

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:40-10-433
వయససస:54
లస: పప
2756 SQX0698290
పపరర: రమమ దదవ మమజరటట

95-71/399

భరస : లకకణరరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:40-10-434
వయససస:58
లస: ససస స
95-75/887

భరస : లకకణరరవప
ఇసటట ననస:40-10-434
వయససస:57
లస: ససస స
2759 SQX0682054
పపరర: భబనసపడసరద యరరడగడడ

95-74/273

2757 SQX0682070
పపరర: భబసరర మమజరటట

2760 SQX0132738
పపరర: ధనలకడక గడడ స

95-75/888

95-74/274

తసడడ:డ గసగరధరర గడడ స
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:34
లస: ససస స

95-74/276
2762 SQX1594325
పపరర: ననగ వనసకట ఉదయ లకడక
బమరగడడ
భరస : సదరరఖ ననరరయణ గగపరస బమరగడడ
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:37
లస: ససస స

2763 SQX1594317
పపరర: సదరరఖ ననరరయణ గగపరస
బమరగడడ
తసడడ:డ భబసరర రరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:45
లస: పప

95-74/277

2765 SQX0439638
పపరర: వనసకట ననగలకడక మమజరటట

2766 SQX0449967
పపరర: అనసతలకడక మమజరటట

95-75/891

భరస : కకరణ కలమమర మమజరటట
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సదరఖపడకరశరరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:63
లస: ససస స

95-71/400

2758 SQX0698381
పపరర: రరషపసదడమణణ యరకడగడడ

95-73/359

భరస : భబనసపడసరద
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడననథ
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:39
లస: పప

95-75/890

95-75/885

తసడడ:డ లకకణరరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:40-10-434
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లకకణరరవప
ఇసటట ననస:40-10-434
వయససస:38
లస: పప
95-73/360

95-75/883

2761 SQX0439422
పపరర: శరరష మమజరటట

95-74/275

భరస : వనసకట అనల కలమమర మమజరటట
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:35
లస: ససస స
2764 SQX0981647
పపరర: అనత మమజరటట

95-75/889

భరస : ననగశరఖమ కలమమర మమజరటట
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:27
లస: ససస స
2767 SQX0444687
పపరర: ననగ శరఖమ కలమమర మమజరటట

95-75/892

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:39
లస: పప
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2768 SQX0439307
పపరర: కకరణ కలమమర మమజరటట

95-75/893

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:43
లస: పప
2771 MLJ1507268
పపరర: సరగజన బబత

95-71/402

95-71/405

95-73/362

95-74/279

95-74/282

2786 AP151000180359
పపరర: బడహకనసద రరడడడ కరసరర

95-74/285

95-71/407

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:41
లస: ససస స

95-73/363

2781 SQX1592147
పపరర: అశశన బబ డడడకలరర

2784 SQX0131078
పపరర: శకనవరసరరవప కనమరర పపడడ

2787 SQX2278018
పపరర: ధన లకడక కనమరర పపడడ

95-71/410

95-74/280

2779 SQX0682096
పపరర: సప మ సససదర పడసరద మమడచస

2782 SQX0133488
పపరర: ససతమక కనమరర పపడడ

95-74/283

95-74/284

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-10-440
వయససస:63
లస: పప
95-74/596

2788 SQX0815845
పపరర: మహమకద బ షపక

2790 AP151000171133
పపరర: నదరర హన షపక

2791 SQX0259549
పపరర: జజన బ మసరసన షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:33
లస: పప

95-73/364

95-74/281

2785 SQX0133025
పపరర: రరమమరరవప కనమరర పపడడ

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:29
లస: ససస స

2796 SQX0271874
పపరర: సలస షపక

95-74/278

భరస : రరమమరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-10-440
వయససస:58
లస: ససస స

95-71/408

95-71/406

95-71/409

భరస : ఖమదర వలర షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:44
లస: ససస స
95-71/411

భరస : శభబన షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:57
లస: ససస స
95-71/413

2776 SQX0300558
పపరర: సరసబబడజఖస మలలవలస

భరస : వనసకట ససబబరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-10-440
వయససస:21
లస: ససస స

2793 SQX0259515
పపరర: దనరరమమన షపక

95-71/404

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:40-10-439
వయససస:37
లస: పప

భరస : మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణసరశమ
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:32
లస: పప

2778 SQX0698415
పపరర: కకనకదదప మమడచస

2773 MLJ1508795
పపరర: ననగమహహష బబత

భరస : దదవపడడ� మలలవలస
ఇసటట ననస:40/10/438
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-10-440
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:40-10-440
వయససస:84
లస: పప

2795 SQX0055434
పపరర: ససభబన షపక

95-73/361

భరస : ధన రరజ బబ డడడకలరర
ఇసటట ననస:40-10-440
వయససస:27
లస: ససస స

2783 SQX0134049
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ రరమమరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-10-440
వయససస:34
లస: పప

2792 SQX0259747
పపరర: పదకవలర

2775 MLJ3001245
పపరర: లకడక� సప మల�

95-71/401

తసడడ:డ బబబమరరవప బబటట
ఇసటట ననస:40-10-437
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:40-10-439
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ నల
ఇసటట ననస:40-10-439
వయససస:37
లస: పప

2789 SQX0055970
పపరర: మసరసన షపక

95-71/403

తసడడ:డ దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:40-10-438
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సప మ సససధర prasad
ఇసటట ననస:40-10-439
వయససస:35
లస: ససస స
2780 SQX1444504
పపరర: వరరసజననయగలల నల

2772 AP151000171050
పపరర: ధనలకడక మమడన

2770 MLJ1507573
పపరర: పదక బబత

భరస : మహహష భబత
ఇసటట ననస:40-10-437
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప మమడన
ఇసటట ననస:40-10-437
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మమడస
ఇసటట ననస:40-10-437
వయససస:61
లస: పప
2777 SQX0698399
పపరర: అనసరరధ మమడచస

95-75/894

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమజటట
ఇసటట ననస:40-10-435
వయససస:67
లస: పప

భరస : బబబగరరవప భబత
ఇసటట ననస:40-10-437
వయససస:53
లస: ససస స
2774 AP151000168014
పపరర: అపరపరరవప మమడస

2769 SQX0055640
పపరర: సదరఖపడకరశరరవప మమజటట

2794 SQX0576694
పపరర: ఆశర బ షపక

95-71/412

భరస : షఫస అహమకద షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:68
లస: ససస స
95-71/414

2797 SQX0576843
పపరర: మరరవల షపక

95-71/415

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:34
లస: పప
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2798 SQX0259671
పపరర: మసరసన వల షపక
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95-71/416

తసడడ:డ షరఫస మహమకద షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:48
లస: పప
2801 SQX1087841
పపరర: రరశక ఖమదర భ షపక

95-74/286

95-74/289

95-74/292

95-74/295

95-75/896

95-75/899

95-74/297

తసడడ:డ అరరణ రరవప మమలల
ఇసటట ననస:40-10-443
వయససస:29
లస: పప

2811 SQX0751297
పపరర: రరజరసదడ గడడ స

2814 SQX0000646
పపరర: శవకలమమరర గసజ

2817 SQX1045567
పపరర: సరసబ రరడడడ గగసటక

2820 SQX1637917
పపరర: సరశత ఇసటటరర

95-71/418

2823 SQX1863968
పపరర: షరరగన రగజజ మలర

95-74/296

2826 SQX1864222
పపరర: కళళఖణణ శసభమ
భరస : శరఖమ పడకరష బబబగ శసభమ
ఇసటట ననస:40-10-444
వయససస:39
లస: ససస స

2806 SQX0298174
పపరర: జరచననబ షపక

95-74/291

2809 SQX1863828
పపరర: మసరసన వల షపక

95-74/294

2812 SQX0940551
పపరర: మలర శశరర గసజ

95-75/895

భరస : నరసర రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:33
లస: ససస స
95-75/897

2815 SQX0940569
పపరర: తరరపత రరడడడ పప పపపల

95-75/898

తసడడ:డ పసచషరరడడడ పప పపపల
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:27
లస: పప
95-75/900

2818 SQX1205344
పపరర: ననగర రరడడడ గగసటక

95-75/901

తసడడ:డ సప మ రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:54
లస: పప
95-75/902

2821 SQX0133173
పపరర: మహహష ఇసటటరర

95-75/903

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:40-10-442
వయససస:32
లస: పప
95-74/298

తసడడ:డ అరరణ రరవప మలర
ఇసటట ననస:40-10-443
వయససస:25
లస: ససస స
95-74/300

95-74/288

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహహష ఇసటటరర
ఇసటట ననస:40-10-442
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:40-10-443
వయససస:49
లస: ససస స
2825 SQX1864008
పపరర: జరచ తదజ మమలల

95-74/293

తసడడ:డ సప మరరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:48
లస: పప

భరస : సప మ రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:40-10-442
వయససస:74
లస: ససస స
2822 AP151000171113
పపరర: శకలసతల ఇసటటరర

2808 SQX1592220
పపరర: ఖమససస బ షపక

2803 SQX1863760
పపరర: గగసఖ షపక

భరస : ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పసచష రరడకడ గసజ
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచష రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:34
లస: పప
2819 SQX1225276
పపరర: బసవమక గగసటక

95-74/290

తసడడ:డ గసగరధర గడడ స
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:44
లస: ససస స
2816 SQX0000752
పపరర: నరసర రరడడడ గసజ

2805 SQX0304824
పపరర: బబచ సరరర మహమకద

95-73/1002

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవపడడ మలలవలస
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:27
లస: పప
2813 SQX1045583
పపరర: శవ కలమమరర గగసటక

95-74/287

భరస : చటటట బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:37
లస: ససస స
2810 SQX1863885
పపరర: రరమగ మలలవలస

2802 SQX1106872
పపరర: శరఫసయ షపక

2800 SQX2279545
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:32
లస: ససస స
2807 SQX0306845
పపరర: నససమమ షపక

95-71/417

తసడడ:డ సప మయఖ చగడవరపప
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:40-10-441
వయససస:26
లస: ససస స
2804 SQX1637891
పపరర: సలక షపక

2799 SQX0259697
పపరర: దసరరరపడసరద చగడవరపప

2824 SQX1864032
పపరర: వజయ మమలల

95-74/299

తసడడ:డ అరరణ రరవప మమలల
ఇసటట ననస:40-10-443
వయససస:23
లస: పప
95-75/904

2827 SQX0300160
పపరర: అనసదరఖ పసలరల

95-75/905

భరస : ససబబబరరవ పసలరల
ఇసటట ననస:40-10-444
వయససస:55
లస: ససస స
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2828 SQX1864214
పపరర: శరఖమ పడకరష బబబగ శసభమ

95-75/906

తసడడ:డ బభరరతరడ శసభమ
ఇసటట ననస:40-10-444
వయససస:47
లస: పప
2831 SQX1372556
పపరర: పరరశత అవరశరర

95-75/909

95-75/912

95-73/1003

2835 AP151000168017
పపరర: సదరఖపడకరశరరవప తరరవదసల

2838 SQX2286946
పపరర: సయద రరహన

95-74/598

2841 SQX2290385
పపరర: షరహహదన మరర షపక

భరస : వనసకట రమణకలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:40-10-451
వయససస:49
లస: ససస స

2844 SQX1301035
పపరర: నరరసదడ బబబగ రరమశశటట

తసడడ:డ కకషణమమరరస రరమశశటట
ఇసటట ననస:40-10-451
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటకకషరణరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:40-10-453
వయససస:57
లస: ససస స
2852 SQX0230946
పపరర: దసరరరశశరర తతట

భరస : పపరణచసదడశశఖరరరవప తతట
ఇసటట ననస:40-10-454
వయససస:41
లస: ససస స

2850 MLJ1501022
పపరర: శకరరమగలల కరవపరర

95-71/424

2853 MLJ1500990
పపరర: పపరణచసదడశశఖరరకవప తతట

95-74/599

2856 MLJ1510338
పపరర: పదనకవత తతట
భరస : పపరణ చసదడరరవప తతట
ఇసటట ననస:40-10-454
వయససస:44
లస: ససస స

2836 SQX0059980
పపరర: హహసపసన సయఖద

95-71/419

2839 SQX2290278
పపరర: మమసహమకద గగస షపక

95-74/597

2842 SQX1510917
పపరర: మధస ససధన రరడడ అకరల

95-71/420

తసడడ:డ కకటట రరడడడ అకరల
ఇసటట ననస:40-10-451
వయససస:42
లస: పప
95-75/915

95-74/301

2845 SQX1030097
పపరర: రరధ కకషణ మమరరస రరమశశటట

95-75/916

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:40-10-451
వయససస:27
లస: పప
2848 SQX0132209
పపరర: షసషషన సయఖద

95-74/303

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-452
వయససస:54
లస: ససస స
95-71/422

2851 MLJ2988020
పపరర: శవకకటటశశరరరవప కరవపరర

95-71/423

తసడడ:డ వనసకటకకషరణరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:40-10-453
వయససస:36
లస: పప
95-71/425

తసడడ:డ నరసససహరరవప తతట
ఇసటట ననస:40-10-454
వయససస:43
లస: పప
95-75/919

95-75/911

తసడడ:డ సపచదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-10-450
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకషరణరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:40-10-453
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప తతట
ఇసటట ననస:40-10-454
వయససస:45
లస: ససస స
2855 SQX0242537
పపరర: వజయలకడక తతట

95-73/1004

భరస : హజరలలల హక సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-452
వయససస:25
లస: ససస స
95-71/421

2833 SQX0259598
పపరర: మసరసన వరల షపక

తసడడ:డ బగరరనసదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:40-10-450
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:40-10-451
వయససస:24
లస: పప

95-75/917 2847 SQX1301498
2846 SQX0396143
పపరర: వనసకట రమణ కలమమర రరమశశటట
పపరర: షబత సయఖద

2849 AP151000171110
పపరర: శవమక కరవపరర

95-75/913

తసడడ:డ మమసహకద గగస షపక
ఇసటట ననస:40-10-450
వయససస:20
లస: ససస స
95-75/914

95-75/908

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-10-449
వయససస:36
లస: పప

భరస : సయద అజజ
ఇసటట ననస:40-10-450
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మమసహకద గగస షపక
ఇసటట ననస:40-10-450
వయససస:39
లస: ససస స
2843 SQX0360479
పపరర: ఉమమదదవ రరమశశటట

95-75/910

తసడడ:డ రరధనకకషణమమరరస తరరవదసల
ఇసటట ననస:40-10-449
వయససస:62
లస: పప

భసధసవప: సయద రరహన
ఇసటట ననస:40-10-450
వయససస:59
లస: పప
2840 SQX2290419
పపరర: కరరమగనతసర షపక

2832 SQX0576660
పపరర: లకడక

2830 SQX1539594
పపరర: రరజజశన షపక

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:40-10-449
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:40-10-449
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరణచసదడ రరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:40-10-449
వయససస:36
లస: పప
2837 SQX2286961
పపరర: సయద అజజ

95-75/907

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:40-10-449
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపరణచసదడ రరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:40-10-449
వయససస:55
లస: ససస స
2834 SQX1372366
పపరర: రరమ కకషణ అవరశరర

2829 SQX0259614
పపరర: రరహనన షపక

2854 SQX1700699
పపరర: ననగలకడక సదరరపలర

95-75/918

భరస : లకడక నరసససహ రరవప సదరరపలర
ఇసటట ననస:40-10-454
వయససస:39
లస: ససస స
95-75/920

2857 MLJ1501386
పపరర: ననసకరయమక తతట

95-75/921

భరస : నరసససహరరవప తతట
ఇసటట ననస:40-10-454
వయససస:65
లస: ససస స
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పపరర: ససతతష తతట
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95-75/922

తసడడ:డ పపలమరరరవప తతట
ఇసటట ననస:40-10-454
వయససస:21
లస: పప
2861 SQX0809137
పపరర: రరజ కలమమరర అలర స

95-74/304

95-74/307

95-75/926

95-71/426

95-71/544

95-74/312

95-74/315

భరస : ననగ మలలర శశరరరవప వననగళర
ఇసటట ననస:40-10-461
వయససస:39
లస: ససస స

2871 SQX0658989
పపరర: మలలర శశర రరవప దఢనన

2874 SQX1132554
పపరర: నగమర బ షపక

2877 SQX0751305
పపరర: కలపన యయసడదరర

2880 SQX0298281
పపరర: సప మగ కలమమర వడద
డ రర

95-75/929

2883 SQX0131094
పపరర: రరణగకరదదవ వడద
డ రర

95-71/427

2886 SQX2532976
పపరర: ననగ మలర శశర రరవప వననగళర
తసడడ:డ లకకణ రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:40-10-461
వయససస:41
లస: పప

2866 SQX0809129
పపరర: ససమనయఖ అలర స

95-74/309

2869 SQX0809152
పపరర: ససధనరరణణ అలర స

95-75/928

2872 SQX2221182
పపరర: శకనవరస రరవప దఢనన

95-71/543

తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప దఢనన
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:18
లస: పప
95-74/310

2875 SQX1567801
పపరర: సరయ శలప వదద
ద రర

95-74/311

భరస : సప మగ కలమమర వడద
డ రర
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:28
లస: ససస స
95-74/313

2878 AP151000180052
పపరర: వజయలకడక వడద
డ రర

95-74/314

భరస : శశషగరరరరరవప వడద
డ రర
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:55
లస: ససస స
95-74/316

2881 SQX0751313
పపరర: ససబబబరరవప బబ ననపలర

95-74/317

తసడడ:డ కకటయఖ బబ ననపలర
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:71
లస: పప
95-74/318

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప వడద
డ రర
ఇసటట ననస:40-10-457
వయససస:29
లస: ససస స
95-74/678

95-74/306

భరస : జజసఫ శశరర రరజ అలర స
ఇసటట ననస:40-10-455
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప వడద
డ రర
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:41
లస: ససస స
2885 SQX2532992
పపరర: పదనకవత వననగళర

95-75/927

భరస : ననరరయణ సరశమ యయసడదరర
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చనసద షపక
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:55
లస: ససస స
2882 SQX1613935
పపరర: కకటటశశరర వనమగల

2868 SQX0809194
పపరర: జజఖతసత అలర స

2863 SQX0809160
పపరర: అసతతన మరరయదనసస అలర స

తసడడ:డ అసతతన మరరయదనసస అలర స
ఇసటట ననస:40-10-455
వయససస:64
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప షపక
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:32
లస: ససస స
2879 SQX0940528
పపరర: మరరబ షపక

95-74/308

తసడడ:డ రరమయఖ దఢనన
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప దఢనన
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:18
లస: ససస స
2876 SQX1371277
పపరర: చనసద బ షపక

2865 SQX0809145
పపరర: జజసఫ శశరర రరజ అలర స

95-71/542

తసడడ:డ ససమనయఖ అలర స
ఇసటట ననస:40-10-455
వయససస:37
లస: పప

భరస : మయగజ అలర స
ఇసటట ననస:40-10-455
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:40-10-456
వయససస:31
లస: పప
2873 SQX2221232
పపరర: పరప దఢనన

95-74/305

తసడడ:డ ససమనయఖ అలర స
ఇసటట ననస:40-10-455
వయససస:41
లస: పప

భరస : అసతతన మరరయదనసస అలర స
ఇసటట ననస:40-10-455
వయససస:31
లస: ససస స
2870 SQX0556829
పపరర: బబషర షపక

2862 SQX1863653
పపరర: మననజ కళళఖణ అలర స

2860 SQX2221174
పపరర: శకకరసత అలర స

తసడడ:డ జజసఫ శశరర రరజ అలర స
ఇసటట ననస:40-10-455
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససరర రరజ అలర స
ఇసటట ననస:40-10-455
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససమనయఖ అలర స
ఇసటట ననస:40-10-455
వయససస:39
లస: పప
2867 SQX0809178
పపరర: లకడక దదవ అలర స

95-75/925

తసడడ:డ నరసససహరరవప తతట
ఇసటట ననస:40-10-454
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససమనయఖ అలర స
ఇసటట ననస:40-10-455
వయససస:59
లస: ససస స
2864 SQX0809186
పపరర: మయగజ అలర స

2859 MLJ1500966
పపరర: పపలమరరరవప తతట

2884 SQX2511921
పపరర: ననగ నసదదన వననగళర

95-74/673

తసడడ:డ ననగ మలర శశర రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:40-10-461
వయససస:18
లస: ససస స
95-75/1246

2887 SQX0055715
పపరర: శకకరసత మమనసమగల

95-71/428

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమనసమగల
ఇసటట ననస:40-10-464
వయససస:31
లస: పప
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2888 SQX0059949
పపరర: మలర కరరరరనరరవప మడపరరస

95-71/429

తసడడ:డ చచనతకరశవపలల మదపరరస
ఇసటట ననస:40-10-464
వయససస:42
లస: పప
2891 SQX0306548
పపరర: ననగ గణణష మమకల

95-74/321

95-75/930

95-75/933

95-75/936

95-71/431

95-74/323

95-74/326

భరస : శశషష బబబగ శలస
ఇసటట ననస:40-10-472
వయససస:52
లస: ససస స

2901 AP151000114507
పపరర: శసకరరరవప జమగకగరన

2904 MLJ2988111
పపరర: పరసడడరసగరరరవప ససకటట

2907 SQX1301225
పపరర: లకడక రఘగనసదన గరల

2910 SQX1570390
పపరర: అససఫ ఉర రరహమమన షపక

95-75/940

95-75/937

2896 MLJ1501808
పపరర: ననగరశశరమక యయనసమగల

2899 SQX0177352
పపరర: రమన మహలకడక జమగకగరన

2902 MLJ2991040
పపరర: హరరసససదరర ససకటట

95-71/432

తసడడ:డ శశషషబబబగ శలస
ఇసటట ననస:40-10-472
వయససస:30
లస: పప

95-75/935

95-71/430

2905 MLJ2988095
పపరర: శకనవరసరరవప ససకటట

95-75/938

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప ససకటట
ఇసటట ననస:40-10-467
వయససస:42
లస: పప
95-74/324

2908 SQX1355941
పపరర: ససవర జజఖతరకయ గరల

95-74/325

తసడడ:డ ఈశశర మహన రరవప గరల
ఇసటట ననస:40-10-470
వయససస:26
లస: ససస స
95-74/327

2911 SQX1613828
పపరర: వనత రరవ

95-75/939

తసడడ:డ మహన వజయ కలమమర రరవ
ఇసటట ననస:40-10-471
వయససస:28
లస: ససస స

95-75/941 2914 SQX2338101
2913 SQX1613810
పపరర: మహన వజయ కలమమర రరవ
పపరర: హహమ బసదస పసనపరటట

2916 SQX1498865
పపరర: రవ కకరణ శలస

95-75/932

భరస : శకనవరసరరవప ససకటట
ఇసటట ననస:40-10-467
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరయఖ రరవ
ఇసటట ననస:40-10-471
వయససస:24
లస: పప
95-73/365

95-74/600

భరస : శసకరరరవప జమగకగరన
ఇసటట ననస:40-10-466
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కరహజజవరల మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-470
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహన వజయ కలమమర రరవ
ఇసటట ననస:40-10-471
వయససస:54
లస: ససస స
2915 SQX1498840
పపరర: కలమమరర శలస

95-75/934

తసడడ:డ ఈశశర మహన రరవప గరల
ఇసటట ననస:40-10-468
వయససస:30
లస: పప

భరస : గఫర షపక
ఇసటట ననస:40-10-470
వయససస:44
లస: ససస స
2912 SQX1613851
పపరర: రతత లల రరవ

2898 MLJ2954311
పపరర: మననకడ జమగకగరన

2893 SQX2449080
పపరర: దదననశ బబబగ మడపరరస

భరస : సరసబశవరరవప యయనసమగల
ఇసటట ననస:40-10-464
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత రరఘవయఖ ససకటట
ఇసటట ననస:40-10-467
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఈశశరమహనరరవప గరల
ఇసటట ననస:40-10-468
వయససస:60
లస: ససస స
2909 SQX1045831
పపరర: ననజన షపక

95-75/931

తసడడ:డ ననగభమషణస జమగకగరన
ఇసటట ననస:40-10-466
వయససస:64
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరరవప ససకటట
ఇసటట ననస:40-10-467
వయససస:60
లస: ససస స
2906 AP151000180394
పపరర: ఝమనసరరణణ గరల

2895 SQX1567793
పపరర: ససజజత మడపరరస

95-74/320

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మడపరరస
ఇసటట ననస:40-10-464
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప జమగకగరన
ఇసటట ననస:40-10-466
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప జమగకగరన
ఇసటట ననస:40-10-466
వయససస:40
లస: పప
2903 MLJ2991057
పపరర: జయలకకక ససకటట

95-74/322

భరస : మలర కరరరరన రరవప మడపరరస
ఇసటట ననస:40-10-464
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఈనసమగల
ఇసటట ననస:40-10-464
వయససస:33
లస: పప
2900 MLJ2949550
పపరర: కకషప రరబబగ జమగకగరన

2892 AP151000180393
పపరర: ఈశశమహన రరవప గరల

2890 SQX0940536
పపరర: ననగ ఉష ఎనసమగల

భరస : మలర కరరరరన రరవప ఎనసమగల
ఇసటట ననస:40-10-464
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప గరల
ఇసటట ననస:40-10-464
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప మడపరరస
ఇసటట ననస:40-10-464
వయససస:31
లస: ససస స
2897 MLJ1503325
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప ఈనసమగల

95-74/319

భరస : ననగ గణణష మమకల
ఇసటట ననస:40-10-464
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:40-10-464
వయససస:33
లస: పప
2894 SQX1613240
పపరర: దదవఖ తదజ మడపరరస

2889 SQX0306514
పపరర: కలపన మమకల

95-75/1170

భరస : వననద కలమమర రరవ
ఇసటట ననస:40-10-471
వయససస:30
లస: ససస స
95-73/366

2917 SQX0075739
పపరర: శశధర షప లమ

95-73/367

తసడడ:డ సప మసససదరస
ఇసటట ననస:40-10-472
వయససస:32
లస: పప
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2918 SQX0767608
పపరర: రవకకరణ షప లమ
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95-73/368

తసడడ:డ సప మ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:40-10-472
వయససస:34
లస: పప
2921 SQX1323732
పపరర: సప మ సససదర రరవప షప ళళ

95-73/371

95-75/942

95-75/945

95-73/375

95-75/948

95-73/378

95-73/381

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:40-10-476
వయససస:26
లస: పప

2931 SQX1446773
పపరర: సరమమమజఖస గకసథద

2934 SQX1038802
పపరర: సశపత డఢల

2937 SQX1038828
పపరర: వజయ కలమమర డఢల

2940 SQX0698407
పపరర: వనసకట పదనకవత కకడడపలర

95-73/384

2943 SQX0608760
పపరర: ససభదడ చసతకకకసదద

95-75/946

2946 SQX0144303
పపరర: సరయ ససధదర చసతకకకసదద
తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:40-10-476
వయససస:33
లస: పప

2926 SQX1920313
పపరర: సరయ భవఖ శక చససడడ

95-75/944

2929 SQX0075978
పపరర: రఘగ పడకరష అడడససమలర

95-73/374

2932 SQX1446427
పపరర: వసశ గకసథద

95-75/947

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:40-10-474
వయససస:40
లస: పప
95-73/376

2935 SQX1088245
పపరర: వజయ కలమమరర ససగస

95-73/377

భరస : చచనతయఖ
ఇసటట ననస:40-10-475
వయససస:50
లస: ససస స
95-73/379

2938 SQX0493817
పపరర: వనసకటటశశరరర బగడడ స�

95-73/380

తసడడ:డ భమషయఖ�
ఇసటట ననస:40-10-475
వయససస:50
లస: పప
95-73/382

2941 SQX1578782
పపరర: జయశక కకసనఎస

95-73/383

తలర : వనసకట లకడక మగనసకలటర
ఇసటట ననస:40-10-476
వయససస:39
లస: ససస స
95-73/385

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:40-10-476
వయససస:54
లస: ససస స
95-73/387

95-74/328

తసడడ:డ తరరణనరర పడసరద
ఇసటట ననస:40-10-474
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:40-10-476
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చచవతకరశవరరవప� �
ఇసటట ననస:40-10-476
వయససస:40
లస: ససస స
2945 SQX0767574
పపరర: వనసకటటష పస

95-73/373

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:40-10-475
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట శవ కకషణ
ఇసటట ననస:40-10-476
వయససస:28
లస: ససస స
2942 MLJ1503226
పపరర: వనసకటటశశరమక� అసగరరరకలల�

2928 SQX1009505
పపరర: ససనత అడడససమలర

2923 SQX1863497
పపరర: ధనలకడక కకసడపలర

తసడడ:డ నరరసదడ బబబగ చససడడ
ఇసటట ననస:40-10-473
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:40-10-475
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:40-10-475
వయససస:31
లస: పప
2939 SQX0798371
పపరర: నరకద పలమర

95-75/943

భరస : కకటటశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:40-10-474
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:40-10-474
వయససస:64
లస: పప
2936 SQX0493866
పపరర: రవ తరరవరయపరటట

2925 SQX0076232
పపరర: ససత పప లమ

95-73/370

భరస : జగన మహన రరడడ కకసడపలర
ఇసటట ననస:40-10-472
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రఘగ పడకరష
ఇసటట ననస:40-10-474
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:40-10-474
వయససస:66
లస: పప
2933 SQX1445916
పపరర: కకటటశశర రరవప గకసథద

95-73/372

భరస : సప మ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:40-10-472
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ బబబగ�
ఇసటట ననస:40-10-473
వయససస:44
లస: ససస స
2930 SQX0076406
పపరర: తరరణనరర పడసరద అడడససమలర

2922 SQX1498873
పపరర: శశషష బబబగ శలస

2920 SQX0076109
పపరర: నరరసదడబబబగ చససడడ�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:40-10-472
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శలస
ఇసటట ననస:40-10-472
వయససస:65
లస: పప

భరస : రవ కరపప
ఇసటట ననస:40-10-472
వయససస:36
లస: ససస స
2927 SQX0076034
పపరర: వజయ నరకల చససడడ�

95-73/369

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరపప
ఇసటట ననస:40-10-472
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక శశలమ
ఇసటట ననస:40-10-472
వయససస:64
లస: పప
2924 SQX1500983
పపరర: దసరరర భవరన కరపప

2919 SQX1500975
పపరర: రవ కరపప

2944 MLJ3001294
పపరర: అనసదరఖ జ

95-73/386

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:40-10-476
వయససస:69
లస: ససస స
95-73/388

2947 SQX1578774
పపరర: దదలప కలమమర కకసనఎస

95-73/389

తసడడ:డ మహన రరవప కకసనఎస
ఇసటట ననస:40-10-476
వయససస:40
లస: పప
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2948 SQX0681973
పపరర: రరజజరరవప కకడడపలర
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95-73/390

తసడడ:డ రరధకకషణ
ఇసటట ననస:40-10-476
వయససస:41
లస: పప
2951 SQX1003482
పపరర: అలలఖఖ బబ డదపపడడ

95-73/392

95-73/395

95-73/398

95-73/400

95-73/403

95-73/406

95-73/409

భరస : కకషణ బబబగ రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:65
లస: ససస స

2961 AP151000177486
పపరర: శశకళ వనచ�

2964 AP151000177179
పపరర: వరణణ పరరచదరర�

2967 SQX0493882
పపరర: హససనన షపక�

95-73/412

95-73/401

95-73/397

2959 SQX2483600
పపరర: చచరరకలరర కమ పడసరద

95-73/1006

2962 SQX0006593
పపరర: శశశలజ బటటట�

95-73/402

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:39
లస: ససస స
95-73/404

2965 SQX0947895
పపరర: శశపడభబ మపసదదవ మననహర

2976 SQX1566191
పపరర: రరహహల వనసకట రరమ కకషణ
లసగమలలర
తసడడ:డ రరజరశశర రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:23
లస: పప

95-73/405

భరస : సతనఖ ఎస ఎస ఆర కర దసరరర శరయ
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:42
లస: ససస స
95-73/407

2968 SQX0637819
పపరర: సతస రతతశక

95-73/408

భరస : ససరరష రరడడడ
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:46
లస: ససస స
95-73/411

భరస : కకషణ కలమమర గగడడ సటట
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:57
లస: ససస స
95-73/413

భరస : దనమదరరరవప�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:61
లస: ససస స
95-73/415

2956 SQX1400332
పపరర: శకరరస చచరరకలరర

95-73/410 2971 SQX1149021
2970 SQX1301639
పపరర: ననగ గరరరజ కలమమరర లసగమలలర
పపరర: నటరరజ కలమమరర గగడడ సటట

2973 AP151000177178
పపరర: రరణణలకకక పరరచదరర�

95-73/394

భసధసవప: చచరరకలరర పదకజ
ఇసటట ననస:40-10-480
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరజరశశరరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రవసదడ� �
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:59
లస: ససస స
2975 SQX1148981
పపరర: రతనతవళ లసగమలలర

95-73/399

భరస : అకబర�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పడకరశ బబబగ
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:49
లస: ససస స
2972 MLJ1501832
పపరర: ననగరరణణ� కసదసల�

2958 SQX1566167
పపరర: కరమ పడసరద చచరరకలరర

2953 SQX1003474
పపరర: ససబబబయమక బబడదపపడడ

తసడడ:డ కరసపడసరద చచరరకలరర
ఇసటట ననస:40-10-480
వయససస:33
లస: పప

భరస : దనమదరరరవప�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరజరశ�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:42
లస: ససస స
2969 SQX1045260
పపరర: భబరతదదవ నగరరసపపట

95-73/396

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:40-10-494
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:40
లస: ససస స
2966 SQX0606467
పపరర: ససనత సవరరల�

2955 SQX0413088
పపరర: ననగరతతమక పప టర �

95-73/1005

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:40-10-480
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద చచదరర చచరరకలరర
ఇసటట ననస:40-10-480
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:40-10-494
వయససస:40
లస: ససస స
2963 SQX1045344
పపరర: కకటటసదరఖ పడభబవత నగరరసపపట

95-73/393

భరస : చచనతయఖ�
ఇసటట ననస:40-10-480
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ చన పపరయఖ�
ఇసటట ననస:40-10-480
వయససస:50
లస: పప
2960 AP151000177487
పపరర: హహమ వనచ�

2952 SQX1400290
పపరర: షణగకఖ సససధస చచరరకలరర

2950 SQX2390243
పపరర: వనసకటటష దనమరవరపప

తసడడ:డ శసకరరరవప దనమరవరపప
ఇసటట ననస:40-10-479
వయససస:28
లస: పప

భరస : శక రరస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:40-10-480
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరసపడసరద�
ఇసటట ననస:40-10-480
వయససస:52
లస: ససస స
2957 SQX0312942
పపరర: శకరరమగలల బబ డచపపడడ�

95-73/391

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:40-10-476
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:40-10-480
వయససస:28
లస: ససస స
2954 AP151000177024
పపరర: పదకజ� చచరరకలరర�

2949 SQX0156737
పపరర: పడభబకరరరవప చసతకకకసదద

2974 AP151000177146
పపరర: ససతనమహలకడక రరడడ �

95-73/414

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:62
లస: ససస స
95-73/416

2977 SQX1045336
పపరర: రజజక షపక

95-73/417

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:29
లస: పప
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95-73/418

తసడడ:డ కకషణ కలమమర గగడడ సత
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:30
లస: పప
95-73/421

2984 SQX0493940
పపరర: అనల షపక�

95-73/424

95-73/427

95-73/430

95-73/433

95-73/436

2988 SQX1113844
పపరర: కకషణ కలమమర గగడడ సత

2991 SQX1045484
పపరర: సరమమమజఖస కకమక

2994 SQX0156604
పపరర: రరమలకకమక� ఎల.వ�

2997 SQX1045468
పపరర: సదరఖననరరయణ కకమక

95-73/439

3000 SQX1700780
పపరర: పపషప లత బబ సదలపరటట

95-73/426

తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:48
లస: పప
95-73/428

95-74/601

3003 SQX2341667
పపరర: శక హరరక దదవశశటట

95-73/431

95-73/429

2992 MLJ1509462
పపరర: శవమక� దదసడపరటట�

95-73/432

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:40-10-496
వయససస:52
లస: ససస స
95-73/434

2995 MLJ1511567
పపరర: రమమసససదరర వనలరసకక

95-73/435

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-10-496
వయససస:75
లస: ససస స
95-73/437

2998 SQX1566126
పపరర: రరజజరరవప దనసరర

95-73/438

తసడడ:డ వదనఖననధస దనసరర
ఇసటట ననస:40-10-496
వయససస:54
లస: పప
95-75/949

3001 SQX2336881
పపరర: అనల కలమమర పపదద రరడడడ

95-71/545

తసడడ:డ బబ గరశశర రరవప పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:40-10-730
వయససస:37
లస: పప
95-74/602

భరస : వనసకట చసదడ శశఖర దదవశశటట
ఇసటట ననస:40-10-730
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణగగపస బకగగమలర
ఇసటట ననస:40-10-B/132
వయససస:70
లస: ససస స

2989 AP151000177030
పపరర: దనమదరరరవప పరరచదరర�
తసడడ:డ మహనదకరరస�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:64
లస: పప

భరస : అసజయఖ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:40-10-572
వయససస:32
లస: ససస స

95-71/435 3006 MLJ2991206
3005 MLJ2991198
పపరర: వనసకటలకకకపదనకవత భకగగమళళ
పపరర: ససతనరరమమక భకగగమళళ

భరస : చసదడమమళ భకగగమళర
ఇసటట ననస:40-10-B/132
వయససస:35
లస: ససస స

2986 SQX0637991
పపరర: సతస ససరరష రరడడడ

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:40-10-496
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:40-10-496
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ త క
ఇసటట ననస:40-10-730
వయససస:65
లస: పప

95-73/425

భరస : రరమమననయగడడ�
ఇసటట ననస:40-10-496
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ యకరసటట
ఇసటట ననస:40-10-496
వయససస:24
లస: పప

3002 SQX2340073
పపరర: తత ద

95-73/423

భరస : సదరఖననరరయణ కకమక
ఇసటట ననస:40-10-496
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:40-10-496
వయససస:55
లస: ససస స

2999 MLJ1511575
పపరర: ననగరశశరరరవప వనలరసకక

2983 SQX1008903
పపరర: సతఖ యస యస యస డడ
సరయ మపసదదవ
తసడడ:డ తనరర ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప గగడడ సత
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పసచషయఖ�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:72
లస: పప

2996 SQX1238246
పపరర: పడశరసత రరడడడ యకరసటట

2985 SQX0493874
పపరర: అకబర షపక�

95-73/420

95-73/422

తసడడ:డ సరరదర�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణరరవప�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:59
లస: పప

2993 SQX1566134
పపరర: శకదదవ చదలవరడ

2982 AP151000177177
పపరర: రరజరష బబబగ సవరరల�

2980 MLJ1501568
పపరర: వననదసరమమర� కసదసల�

తసడడ:డ రవసదడ� �
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ భబసరరరరవప�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:47
లస: పప

2990 AP151000177160
పపరర: వనసకటటశశరరర రరడడడ�

95-73/419

తసడడ:డ రవసదడ�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:36
లస: పప

2981 AP151000177251
పపరర: రరజరష కలమమర వరపడసరద�
పరరచదరర�
తసడడ:డ దనమదరరరవప�
ఇసటట ననస:40-10-495
వయససస:40
లస: పప

2987 MLJ1503937
పపరర: కర.వ.ఆర.ఎన రవసదడ�

2979 MLJ1501840
పపరర: వసశ కకషణ� కసదసల�

3004 SQX1261890
పపరర: రరమ తషలసస పసనతమననన

95-74/329

భరస : మకతషఖసజయ రరవప పసనతమననన
ఇసటట ననస:40-10-3229
వయససస:49
లస: ససస స
95-71/436

3007 MLJ1500586
పపరర: చసదడమమళ భకగగమళళ

95-71/437

తసడడ:డ సతఖననరరయణగగపస బకగగమలర
ఇసటట ననస:40-10-B/132
వయససస:41
లస: పప
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3008 SQX0156430
పపరర: వరససత� రరళళపపడడ�

95-73/440

భరస : రరజరష�
ఇసటట ననస:40-11-19
వయససస:40
లస: ససస స
3011 MLJ3001609
పపరర: మరరవల� షపక�

95-73/443

95-73/446

95-73/449

95-73/452

95-73/455

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:40-11-36
వయససస:59
లస: ససస స
3026 SQX0076315
పపరర: ససరరష కకసరరజ�

95-73/458

95-73/461

తసడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:40-11-62
వయససస:24
లస: పప

95-73/450

3021 SQX0075754
పపరర: సరయ రమ పడసనత కలమమరర
కకసరరజ
భరస : శవ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-36
వయససస:32
లస: ససస స

95-73/464

95-73/453

3016 AP151000177481
పపరర: మహబగబ షపక�

3019 SQX1003375
పపరర: ఆశయమ షపక

95-73/451

3022 SQX0075770
పపరర: లకడక శరసత కకసరరజ

95-73/454

95-73/456 3025 SQX0075788
3024 SQX0076356
పపరర: ననగమలలర శశరర కకసరరజ కకసరరజ
పపరర: వరయఖ కకసరరజ

3027 SQX1003383
పపరర: బబబగ షపక

3030 SQX0076240
పపరర: పపలర యఖ కకసరరజ

3033 SQX1323617
పపరర: ఫరరరనన షపక

3036 SQX1463405
పపరర: ననగ మలలర సవరర నలలరలరర
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ నలర గగరర
ఇసటట ననస:40-11-62
వయససస:64
లస: పప

95-73/448

భరస : శవ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-36
వయససస:36
లస: ససస స
95-73/457

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:40-11-36
వయససస:64
లస: ససస స
95-73/459

3028 SQX0075762
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప కకసరరజ

95-73/460

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:40-11-36
వయససస:40
లస: పప
95-73/462

3031 SQX1045278
పపరర: పడమల రరయపరటట

95-73/463

భరస : రరమకహన రరవప
ఇసటట ననస:40-11-43
వయససస:34
లస: ససస స
95-73/465

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:40-11-61
వయససస:33
లస: ససస స
95-73/467

95-73/445

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:40-11-35
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:40-11-36
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:40-11-43
వయససస:29
లస: పప
3035 SQX1283985
పపరర: మసరసన వల షపక

3018 MLJ3001633
పపరర: ఖమదరరసహహబ షపక�

3013 SQX0156380
పపరర: కకటటశశరరరవప భమషస

తసడడ:డ ఖమదర�
ఇసటట ననస:40-11-34
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర
ఇసటట ననస:40-11-36
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-36
వయససస:41
లస: పప
3032 SQX1088062
పపరర: శకనవరస రరవప రరయపరటట

95-73/447

భరస : పపలమరరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:40-11-36
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-36
వయససస:34
లస: పప
3029 SQX0682047
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప కకసరరజ

3015 MLJ3001641
పపరర: మమబగ షపక�

95-73/442

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:40-11-34
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:40-11-34
వయససస:71
లస: పప

భరస : ససరరష కకసరరజ
ఇసటట ననస:40-11-36
వయససస:27
లస: ససస స
3023 SQX0075796
పపరర: వజయకలమమరర కకసరరజ

95-73/444

తసడడ:డ ఖమదరరసహహబ�
ఇసటట ననస:40-11-34
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఎమ.డడ మరర
ఇసటట ననస:40-11-34
వయససస:63
లస: పప
3020 SQX1445957
పపరర: అలలఖఖ కకసరరజ

3012 MLJ3001583
పపరర: బబజవలషపక�

3010 SQX0156349
పపరర: మరరయమక భమషస

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-34
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదరరసహహబ�
ఇసటట ననస:40-11-34
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబవరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-34
వయససస:47
లస: పప
3017 AP151000177480
పపరర: ఖమదర షపక

95-73/441

తసడడ:డ తనతబబబగ�
ఇసటట ననస:40-11-19
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర సరహహబ�
ఇసటట ననస:40-11-34
వయససస:40
లస: పప
3014 SQX0144394
పపరర: సదరననడజ కకలల
ర రర�

3009 SQX0156422
పపరర: రరజరష� రరళళపపడడ�

3034 SQX1400126
పపరర: పరరశన షపక

95-73/466

భరస : నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:40-11-62
వయససస:52
లస: ససస స
95-73/468

3037 SQX1045377
పపరర: భబగఖమక యయమననడడ

95-73/469

భరస : తరరపరల
ఇసటట ననస:40-11-67
వయససస:76
లస: ససస స

Page 104 of 414

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02

3038 SQX1045351
పపరర: వనసకటశవరరవప యయమననడడ

95-73/470

తసడడ:డ తరరపరల
ఇసటట ననస:40-11-67
వయససస:44
లస: పప
3041 SQX1003391
పపరర: శవమక పపపరపళళ

95-73/473

95-73/476

95-73/479

95-73/482

95-73/485

95-73/488

95-73/491

భరస : ససలమసన�
ఇసటట ననస:40-11-88
వయససస:45
లస: ససస స

3051 SQX0076380
పపరర: గరరరజ పససవపల�

3054 SQX0076398
పపరర: వనసకటటశశరరర సపటట మ

3057 SQX0413096
పపరర: అనదష గగళళ�

3060 AP151000177428
పపరర: ససజజత కర�

95-73/494

3063 AP151000177371
పపరర: వనసకటబడమయఖ� మనతస�

95-73/483

3066 SQX0493783
పపరర: సరసబబడజఖస శకరరమగలల�
భరస : రరమగలల�
ఇసటట ననస:40-11-88
వయససస:73
లస: ససస స

3046 SQX1003409
పపరర: కకదసడరరమయఖ పపపరపళళ

95-73/478

3049 SQX0312793
పపరర: శశశత ఇకలరరరస

95-73/481

3052 SQX0312777
పపరర: కళళఖణణ ఇకలరరరస

95-73/484

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-79
వయససస:38
లస: ససస స
95-73/486

3055 AP151000177359
పపరర: ససబడమణణఖశశరరరవప కర�

95-73/487

తసడడ:డ బడహకనసదస�
ఇసటట ననస:40-11-85
వయససస:54
లస: పప
95-73/489

3058 SQX0312215
పపరర: అనత గగళళ�

95-73/490

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-86
వయససస:31
లస: ససస స
95-73/492

3061 AP151000177422
పపరర: జయమక మనతస�

95-73/493

భరస : వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-86
వయససస:64
లస: ససస స
95-73/495

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-86
వయససస:45
లస: పప
95-73/497

95-73/475

తసడడ:డ ఆదద శసకరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-79
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబరరయగడడ�
ఇసటట ననస:40-11-86
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-86
వయససస:41
లస: పప
3065 SQX0312389
పపరర: జజన బ షపక�

95-73/480

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-86
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బగచషయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-86
వయససస:59
లస: ససస స
3062 SQX0005520
పపరర: శకనవరస రరవప కసచనన�

3048 SQX1322940
పపరర: సశపత సరయ ఇసకలరరర

3043 SQX1088153
పపరర: గగపస పపపలర

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:40-11-78
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:40-11-79
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:40-11-86
వయససస:28
లస: ససస స
3059 SQX0006916
పపరర: సరమమమజఖస దనవళ��

95-73/477

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-79
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:40-11-79
వయససస:61
లస: ససస స
3056 SQX1045427
పపరర: ఆలలఖఖ గగలర

3045 MLJ3001104
పపరర: ననగరరజ� ఎమ�

95-73/472

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ
ఇసటట ననస:40-11-78
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అదద శసకర రరవప ఇసకలరరర
ఇసటట ననస:40-11-79
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడమయఖ� �
ఇసటట ననస:40-11-79
వయససస:37
లస: ససస స
3053 SQX0076471
పపరర: ఆదదలకడక సపటట మ�

95-73/474

తసడడ:డ ఎమ.బ.కర లసగస�
ఇసటట ననస:40-11-78
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఎమ.బ.కర లసగస�
ఇసటట ననస:40-11-78
వయససస:33
లస: పప
3050 MLJ1504943
పపరర: అనసరరధ� మనతస�

3042 AP151000177049
పపరర: ఎమ.ననగరశశరమక

3040 SQX1400266
పపరర: కకరస ర పడకరష మగవశ

తసడడ:డ రరమమరరవప మగవశ
ఇసటట ననస:40-11-72
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఎమ.బ.కర.లసగస
ఇసటట ననస:40-11-78
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎమ.బ.కరలసగస�
ఇసటట ననస:40-11-78
వయససస:35
లస: పప
3047 MLJ3001427
పపరర: ససరరష� ఎమ�

95-73/471

భరస : భబరత బబబగ ఆళపరరరర
ఇసటట ననస:40-11-72
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:40-11-78
వయససస:47
లస: ససస స
3044 MLJ3001112
పపరర: రమమష మమయకకటట

3039 SQX1517319
పపరర: జయశక ఆళపరరరర

3064 AP151000177372
పపరర: ససబబరరయగడడ కర�

95-73/496

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-86
వయససస:62
లస: పప
95-73/498

3067 SQX1217091
పపరర: శకనవరసరరవప షపక

95-73/499

తసడడ:డ సపచదసలల షపక
ఇసటట ననస:40-11-88
వయససస:29
లస: పప
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95-73/500

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:33
లస: ససస స
3071 SQX0006106
పపరర: ననగరరజ గసగరశశటట

95-73/503

95-73/506

95-73/509

95-73/512

95-73/515

95-73/518

95-73/521

3081 SQX0907618
పపరర: వజయ లకకక కకలవకలరర

3084 MLJ1506518
పపరర: శశషమమసబ మలర సపరటట� �

3087 SQX0907634
పపరర: గగరవయఖ గసగరశశటట

3090 MLJ3001344
పపరర: శకనవరసరరవప మలర సపరటట� �

95-73/524

3093 SQX0493627
పపరర: వనసకటటశశరరర కరమననన�

95-73/513

3096 SQX2311868
పపరర: మగరళ కకషణ దమకలపరటట
తసడడ:డ ననరరయణ దమకలపరటట
ఇసటట ననస:40-11-90
వయససస:49
లస: పప

3076 SQX0312223
పపరర: భబరత కమల�

95-73/508

3079 MLJ3001351
పపరర: లకడకశరరష మలర సపరటట� �

95-73/511

3082 SQX0005983
పపరర: అరరణన కసచనన�

95-73/514

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:60
లస: ససస స
95-73/516

3085 SQX1445296
పపరర: శకరరసపడభగ భబరత

95-73/517

తసడడ:డ సదరరబబబగ భబరత
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:25
లస: పప
95-73/519

3088 SQX0606236
పపరర: సరసబశవ రరవప పపదవరపప�

95-73/520

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:36
లస: పప
95-73/522

3091 SQX0005637
పపరర: శకనవరస బతష
స ల�

95-73/523

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:43
లస: పప
95-73/525

తసడడ:డ అసకరలల�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:58
లస: పప
95-73/527

95-73/505

తసడడ:డ వనసకటపడసరదరరవప � �
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపడసరద రరవప� �
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ� �
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:56
లస: పప
3095 MLJ1506500
పపరర: వనసకటపడసరదరరవప మలర సపరటట�
�
తసడడ:డ రరమకకటయఖ� �
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:75
లస: పప

95-73/510

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:38
లస: పప
3092 MLJ1509215
పపరర: దసరరరరరవప� సప మల�

3078 MLJ3001179
పపరర: లకడక� చసతల�

3073 SQX0005744
పపరర: ననగరసదడస తనడడపలర

భరస : సదరరబబబగ�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటపడసరదరరవప � �
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:30
లస: పప
3089 SQX0005827
పపరర: శకనవరస రరవప పప ల

95-73/507

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సపచదసలల�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:60
లస: ససస స
3086 SQX0507731
పపరర: ఓబయఖ కరమననన�

3075 MLJ3001708
పపరర: రతతకలమమరర� కలసచనన�

95-73/502

భరస : సపచదసలల
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:45
లస: ససస స
3083 SQX0312249
పపరర: గగవసదమక తనడదకపలర �

95-73/504

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:38
లస: ససస స
3080 SQX0493890
పపరర: జయ కరమననన�

3072 SQX0606368
పపరర: ననగలకడక పపల�

3070 SQX1025445
పపరర: ననగరసదడమక భననతరవపరర

భరస : శకనవరస రరవప భననతరవపరర
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:37
లస: ససస స
3077 MLJ3001237
పపరర: ససతతషకలమమరర� బతష
స ల�

95-73/501

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:34
లస: ససస స
3074 SQX0006833
పపరర: అబమరర ధన లకడక�

3069 SQX0006874
పపరర: శవపరరశత� పపదదవరపప�

3094 SQX0006676
పపరర: తరరపతయఖ� కసచనన�

95-73/526

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-89
వయససస:74
లస: పప
95-71/569

3097 SQX2311694
పపరర: ససనసద దమకలపరటట

95-71/570

భరస : మగరళకకషణ దమకలపరటట
ఇసటట ననస:40-11-90
వయససస:46
లస: ససస స
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3098 SQX0907675
పపరర: ననగ ససధనఖ దమమలపరటట

95-73/528

తసడడ:డ మగరళ కకషణ
ఇసటట ననస:40-11-90
వయససస:27
లస: ససస స
3101 AP151000177235
పపరర: ఆదదలకడక చలమర�

95-73/531

95-73/534

95-73/537

95-73/540

95-73/543

95-73/545

95-73/548

95-73/551

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ� 1�
ఇసటట ననస:40-11-94
వయససస:45
లస: పప

3117 SQX0493957
పపరర: ననగమలలర శశరర బమసస�

3120 SQX0493916
పపరర: కకషప ర బబబగ బమసస�

3123 MLJ3001096
పపరర: అనసతలకడక� జరరగగల�

3126 MLJ3001187
పపరర: ననగరశశరరరవప� జరరగగల�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:40-11-94
వయససస:55
లస: పప

95-73/536

3109 AP151000177031
పపరర: టట.వనసకటటశశరమక�

95-73/539

95-73/542

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-92
వయససస:29
లస: పప
95-73/544

3115 SQX2070787
పపరర: వనసకట పరరమళ తనతరర

95-73/965

తసడడ:డ గసగర పడసన కలమమర తనతరర
ఇసటట ననస:40-11-92
వయససస:23
లస: ససస స
95-73/546

3118 MLJ3001690
పపరర: కకషణకలమమరర బమషస�

95-73/547

భరస : బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-93
వయససస:62
లస: ససస స
95-73/549

3121 AP151000177127
పపరర: బ.ననగమలలర శశరరరవప�

95-73/550

తసడడ:డ బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-93
వయససస:40
లస: పప
95-73/552

భరస : ననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:40-11-94
వయససస:47
లస: ససస స
95-73/554

3106 AP151000177210
పపరర: అసకయఖ చలమర�

95-73/541 3112 SQX0767319
3111 SQX1400415
పపరర: గసగ పడసనత కలమమర తనతరర
పపరర: శకహరర తనతరర

3114 AP151000177202
పపరర: టట.శసకరరరవప

95-73/533

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-92
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకనసదస�
ఇసటట ననస:40-11-93
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహన� �
ఇసటట ననస:40-11-94
వయససస:35
లస: ససస స
3125 MLJ3001484
పపరర: మహన� పరవపలలరర�

95-73/538

భరస : కకషప ర బబబగ�
ఇసటట ననస:40-11-93
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బగసస
ఇసటట ననస:40-11-93
వయససస:27
లస: పప
3122 MLJ3001492
పపరర: పరరశత� పరవపలలరర�

3108 AP151000177050
పపరర: టట.పదక�

3103 SQX1092105
పపరర: ననరరయణ దమకలపరటట

తసడడ:డ చసచయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-90
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:40-11-92
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:40-11-93
వయససస:26
లస: ససస స
3119 SQX0767269
పపరర: అశశక కలమమర బగసస

95-73/535

తసడడ:డ వనణగ తనతరర
ఇసటట ననస:40-11-92
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-92
వయససస:47
లస: పప
3116 SQX0767293
పపరర: అనదష బమసస

3105 AP151000177238
పపరర: చనతకకసడయఖ�

95-73/530

తసడడ:డ మగరళ కకషణ దమకలపరటట
ఇసటట ననస:40-11-90
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనణగ�
ఇసటట ననస:40-11-92
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ తననతరర
ఇసటట ననస:40-11-92
వయససస:26
లస: పప
3113 AP151000177058
పపరర: టట.వనణగ�

95-73/532

తసడడ:డ హజరత�
ఇసటట ననస:40-11-90
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మధస బబబగ
ఇసటట ననస:40-11-92
వయససస:24
లస: ససస స
3110 SQX1400423
పపరర: సరయ కలమమర తననతరర

3102 SQX1594200
పపరర: ససనత గగగగలపరటట

3100 AP151000177219
పపరర: చనత మగతస మక�

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-90
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకషణ రరవప గగగగలపరటట
ఇసటట ననస:40-11-90
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-90
వయససస:42
లస: పప
3107 SQX1088195
పపరర: కకరస ర తనతరర

95-73/529

తసడడ:డ మగరళ కకషణ
ఇసటట ననస:40-11-90
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-90
వయససస:61
లస: ససస స
3104 AP151000177378
పపరర: రవశశఖర చలమర�

3099 SQX0907659
పపరర: ననగ శరకవణణ దమకలపరటట

3124 SQX0006460
పపరర: నససమమ షపక�

95-73/553

భరస : నజర�
ఇసటట ననస:40-11-94
వయససస:53
లస: ససస స
95-73/555

3127 SQX0005918
పపరర: నజర బబషర షపక�

95-73/556

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:40-11-94
వయససస:55
లస: పప
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3128 SQX1469593
పపరర: లకడక తరరపతమక పపల

95-73/557

భరస : ననగరరజ పపల
ఇసటట ననస:40-11-95
వయససస:25
లస: ససస స
3131 MLJ3001559
పపరర: సరసశత పపల

95-73/560

95-73/563

95-73/566

95-73/569

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:40-11-98
వయససస:44
లస: ససస స
3146 SQX0006296
పపరర: సరయ కకషణ గసపల�
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:40-11-98
వయససస:29
లస: పప
3149 SQX0006759
పపరర: కమల తప�
భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:40-11-100
వయససస:41
లస: ససస స
3152 SQX0006536
పపరర: ననగమణణ పపల�

తసడడ:డ మననకహన�
ఇసటట ననస:40-11-100
వయససస:48
లస: పప

95-73/567

3141 AP151000177354
పపరర: రరమయఖ ఆలశశటట �

3144 SQX0006254
పపరర: వజయ కలమమరర గసపర�

3147 SQX0076422
పపరర: శకనవరసరరవప చచనతసశశటట

3150 AP151000177103
పపరర: జయలకడక కసదదపరటట�

95-73/581

3153 SQX0005991
పపరర: అజరయ కలమమర శకకరకలళస

95-73/570

3156 SQX0007062
పపరర: రరహహమ తషలర � యరవ�
తసడడ:డ నరరససహ�
ఇసటట ననస:40-11-100
వయససస:51
లస: పప

95-73/568
3139 SQX1400357
పపరర: ఉమమ మహహశశర రరవప ఆలశశటట

3142 SQX0006338
పపరర: ససనత చసధడ గరరర�

95-73/571

భరస : మగరళ కకషణ�
ఇసటట ననస:40-11-98
వయససస:37
లస: ససస స
95-73/573

3145 SQX0076430
పపరర: పదనకవత చచనతసశశటట

95-73/574

భరస : యయగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-11-98
వయససస:66
లస: ససస స
95-73/576

3148 SQX0005967
పపరర: మగరళ కకషణ చసదడగరర�ర

95-73/577

తసడడ:డ రమమ రరవప�
ఇసటట ననస:40-11-98
వయససస:79
లస: పప
95-73/579

3151 AP151000177102
పపరర: ససపపరణ మక శకకరకలళస�

95-73/580

భరస : యమననదదశశటట �
ఇసటట ననస:40-11-100
వయససస:54
లస: ససస స
95-73/582

తసడడ:డ యమననదద శశటట
ఇసటట ననస:40-11-100
వయససస:34
లస: పప
95-73/584

95-73/565

తసడడ:డ శవ ససబబబరరవప ఆలశశటట
ఇసటట ననస:40-11-96
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-100
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హరరననథ బబబగ�
ఇసటట ననస:40-11-100
వయససస:55
లస: ససస స
3155 SQX0006528
పపరర: ననరరయణ తప�

3138 AP151000177294
పపరర: సరమమమజఖస ఆలశశటట �

తసడడ:డ యయగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-11-98
వయససస:50
లస: పప
95-73/578

95-73/562

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:40-11-95
వయససస:43
లస: పప

భరస : సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:40-11-98
వయససస:48
లస: ససస స
95-73/575

3133 SQX0076414
పపరర: ననగరరజ పపల

95-73/564 3136 SQX0682039
3135 SQX1022532
పపరర: ఉదయ భబసరర మమరరగగపపవపశ
పపరర: ససరరషరబబగ పపల

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-96
వయససస:72
లస: పప
95-73/572

95-73/559

తసడడ:డ కకషణ
ఇసటట ననస:40-11-95
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-96
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:40-11-96
వయససస:57
లస: పప
3143 SQX0075721
పపరర: ససనత చచనతసశశటట

95-73/561

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమరరగగపపవపశ
ఇసటట ననస:40-11-95
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖననయగడడ
ఇసటట ననస:40-11-95
వయససస:53
లస: పప
3140 SQX0907691
పపరర: శవససబబబ రరవప అలశశటట

3132 MLJ3001062
పపరర: సతఖవత పపల

3130 SQX0312819
పపరర: ఆదదలకడక పపల

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:40-11-95
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పరపయఖననయగడడ
ఇసటట ననస:40-11-95
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-95
వయససస:35
లస: పప
3137 MLJ1507359
పపరర: కకషణ పపల

95-73/558

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:40-11-95
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకషణ
ఇసటట ననస:40-11-95
వయససస:46
లస: ససస స
3134 SQX0312280
పపరర: అపరపరరవప చనవర

3129 SQX0312264
పపరర: ననగలకడక చనవర

3154 SQX0005850
పపరర: వజయ కలమమర శకకరకలళస

95-73/583

తసడడ:డ యమననదద శశటట
ఇసటట ననస:40-11-100
వయససస:34
లస: పప
95-73/585

3157 SQX0837252
పపరర: పపరణ చసదడ రరవప మమడసపపడడ

95-73/586

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:40-11-100
వయససస:62
లస: పప
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3158 SQX1831189
పపరర: యమననదదశశటట శకకరకలళస

95-73/587

తసడడ:డ కకటయఖ శకకరకలళస
ఇసటట ననస:40-11-100
వయససస:65
లస: పప
3161 MLJ3001278
పపరర: ససరరసదడకలమమరర పస

95-73/589

95-73/592

95-73/595

95-73/598

95-72/834

95-73/603

95-73/606

తసడడ:డ మణయఖ� �
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:39
లస: పప

3171 SQX0493494
పపరర: వర మహనరరవప పప లలరర

3174 SQX1831114
పపరర: ననగలకడక జడల

3177 MLJ3001468
పపరర: వజయలకడక� బతష
స ల�

3180 MLJ3001336
పపరర: ననగమలలర శశరర� మమనకరపలర �

95-73/609

3183 SQX1831098
పపరర: రరసబబబగ జడల

95-73/599

3186 SQX1087908
పపరర: సతఖ ననరరయణ పపదపరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:42
లస: పప

3166 MLJ1508480
పపరర: జయకకషణ పప నదతరర

95-73/594

3169 AP151000177019
పపరర: పస.ససరరష కలమమర

95-73/597

3172 AP151000177236
పపరర: పస.ఉపపసదడరరవప

95-73/600

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:74
లస: పప
95-73/601

3175 SQX0907717
పపరర: లలమ రరణణ చచసతగగసటర

95-73/602

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:30
లస: ససస స
95-73/604

3178 SQX0005595
పపరర: పదక గగడత�

95-73/605

తలర : సనదదరర రరవప�
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:44
లస: ససస స
95-73/607

3181 MLJ1504885
పపరర: ననగరశశరమక� ఆకలరరత�

95-73/608

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:60
లస: ససస స
95-73/610

తసడడ:డ కకటయఖ జడల
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:30
లస: పప
95-73/612

95-73/591

తసడడ:డ ఉపపసదడరరవప
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస� �
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:70
లస: ససస స
3185 MLJ1505221
పపరర: మగనయఖ� గగదదదటట�

95-73/596

భరస : ననగమలలర శశరరరవప� �
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరయరరసపడసరద�
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:48
లస: ససస స
3182 MLJ3001476
పపరర: ససతమక� చసకరపలర �

3168 MLJ1508563
పపరర: కకషణ బబబగ పప నదతరర

3163 SQX0493999
పపరర: అమకతలకడక పప లలరర

తసడడ:డ ఉపపసదడరరవప
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరసబబబగ జడల
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సతఖ ననరరయణ పపదపరటట
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:31
లస: ససస స
3179 AP151000177198
పపరర: పపషరప సరయరరస�

95-73/593

తసడడ:డ వనసకట నరసససహస
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:58
లస: పప

భరస : మగనతయమఖ గగదదదటట
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:39
లస: ససస స
3176 SQX1087791
పపరర: భబరత పపదపరటట

3165 SQX0493437
పపరర: అశశక పప లలరర

95-73/588

భరస : వర మహనరరవప
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపపసదర రరవప
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:55
లస: పప
3173 SQX2476646
పపరర: పదక గగదదదటట

95-73/590

తసడడ:డ వర మహనరరవప
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వర మహనరరవప
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:37
లస: పప
3170 MLJ3001260
పపరర: దసరరరపడసరద పస

3162 SQX0156455
పపరర: ఫణణ మమధవ పప నదతరర

3160 AP151000177043
పపరర: పస.ఉషరరరణణ

భరస : ఉపపసదడరరవప
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఉపపసదడరరవప
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:64
లస: ససస స
3167 SQX0494005
పపరర: ససధదర పప లలరర

95-74/679

భరస : అజయ కలమమర శకకరకలళస
ఇసటట ననస:40-11-100
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:40-11-103
వయససస:45
లస: ససస స
3164 AP151000177067
పపరర: పస.ననగరశశరమక

3159 SQX2550945
పపరర: పవన కరనసరర

3184 MLJ1504877
పపరర: ననగరరజ� ఆకలరరత�

95-73/611

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:35
లస: పప
95-73/613

3187 SQX0156463
పపరర: రరసబబబగ� చసకరపలర �

95-73/614

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:47
లస: పప
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3188 AP151000177357
పపరర: పడసరద సరయరరస�

95-73/615

తసడడ:డ వ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-104
వయససస:57
లస: పప
3191 SQX0493791
పపరర: మహబమబ షపక�

95-73/618

95-73/621

95-73/624

95-73/627

95-73/630

95-73/633

95-73/636

భరస : మలర కరరరరన రరవప గసడడబబ లల
ఇసటట ననస:40-11-331
వయససస:61
లస: ససస స

3201 SQX1088047
పపరర: వకరస కరసస

3204 SQX0076273
పపరర: భబగఖమక కమమక�

3207 MLJ3001443
పపరర: లకకమక కకపరపల

3210 MLJ3001310
పపరర: పడసరదరరవప చససచస

95-73/639

3213 SQX0312322
పపరర: వజయమక యరవ�

95-73/628

3216 SQX0305524
పపరర: కకషణ భబరత కకసడపలర
భరస : శశషగరరరరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:40-11-430
వయససస:35
లస: ససస స

3196 AP151000177226
పపరర: లలమవత బసడడ

95-73/623

3199 SQX1566175
పపరర: రవ తదజ ససరరగరబతస న

95-73/626

3202 SQX1087890
పపరర: శకనవరస రరవప జజజరరర

95-73/629

తసడడ:డ మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:48
లస: పప
95-73/631

3205 MLJ3001450
పపరర: కలమమరర కకపరపల

95-73/632

భరస : కకసడననయగడడ
ఇసటట ననస:40-11-106
వయససస:34
లస: ససస స
95-73/634

3208 SQX0076448
పపరర: మహనరరవప కమమక�

95-73/635

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-106
వయససస:37
లస: పప
95-73/637

3211 MLJ3001369
పపరర: కకసడపననయగడడ కకపరపల

95-73/638

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:40-11-106
వయససస:40
లస: పప
95-73/640

భరస : రరమగ తషలమర�
ఇసటట ననస:40-11-107
వయససస:42
లస: ససస స
95-74/330

95-73/620

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ససరరగరబతస న
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చనకకసడయఖ
ఇసటట ననస:40-11-106
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబబయఖ� �
ఇసటట ననస:40-11-106
వయససస:63
లస: పప
3215 SQX1045823
పపరర: ననగరరజ కలమమరర గసడడబబ లల

95-73/625

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:40-11-106
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:40-11-106
వయససస:38
లస: పప
3212 MLJ3001377
పపరర: మమలకకసడయఖ� కకపరపల�

3198 AP151000177220
పపరర: డడ.సరమమమజఖస�

3193 AP151000177230
పపరర: ననగమలలర శశరర దదవత�

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:40-11-106
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:40-11-106
వయససస:34
లస: ససస స
3209 MLJ3001401
పపరర: గగపస కకపరపల

95-73/622

తసడడ:డ ఖడకర
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:66
లస: పప
3206 MLJ3001435
పపరర: రమమదదవ� చససచస�

3195 AP151000177221
పపరర: వ.గరతన�

95-73/617

భరస : ససబడహకణఖస�
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మసరసననడవప�
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:33
లస: పప
3203 SQX0156489
పపరర: కకటటశశరరరవప బసడడ

95-73/619

భరస : రరమకకషణ�
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:74
లస: ససస స
3200 SQX0606343
పపరర: నవన దమమకలపరటట�

3192 SQX1185512
పపరర: ససపపరణ ససగగరనన

3190 SQX1167387
పపరర: రరతకర దమమకలపరటట

భరస : నవన దమమకలపరటట
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దదవకర రరవప ససగగరనన
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లకకణరరవప
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:54
లస: ససస స
3197 SQX1088146
పపరర: ననగరశశరమక జజజరరర

95-73/616

భరస : వకరస
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమమన�
ఇసటట ననస:40-11-105
వయససస:29
లస: ససస స
3194 AP151000177225
పపరర: ననగలకడక గరదచ

3189 SQX1087957
పపరర: ఆషర కరశ

3214 SQX0076505
పపరర: కకటటశశరమక రరవప

95-73/641

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:40-11-107
వయససస:53
లస: ససస స
95-74/331

3217 SQX0297010
పపరర: బబబ కలబబడ సయఖద

95-74/332

భరస : ఆదసషఫస సయఖద
ఇసటట ననస:40-11-447
వయససస:35
లస: ససస స
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3218 SQX0297051
పపరర: అయషర మహమకద
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95-74/333

భరస : రబబబన మహమకద
ఇసటట ననస:40-11-447
వయససస:36
లస: ససస స
3221 SQX1862796
పపరర: వరణణ కకసడపలర

95-73/642

95-73/645

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:40-11-481
వయససస:35
లస: పప
3227 AP151000177266
పపరర: ససబబబరరవప పప లమసస

95-73/648

3222 SQX1863000
పపరర: వనసకట ననగరసదడ కలమమరర
కకసడపలర
భరస : వనసకట రమణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:40-11-481
వయససస:47
లస: ససస స

95-73/643

3225 SQX0313809
పపరర: సరసబ కరశలమష ననధ�

95-73/646

3228 SQX2298685
పపరర: వనచషణవ కకసడపలర

3231 SQX2339935
పపరర: చరణ ససమసత పపలలర టట

95-74/335

3223 AP151000177197
పపరర: ఉమమదదవ పప లమసస

3226 SQX1863034
పపరర: వనసకట రమణ కకసడపలర

95-73/1008

3229 SQX2344257
పపరర: వనసకట శవ దసరర పడసరద పపలలర టట

95-71/548

3232 SQX2026938
పపరర: తదజశశ మలర సపరటట

95-73/963

తసడడ:డ మహన రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:40-11-482
వయససస:18
లస: ససస స

3233 SQX2344471
పపరర: ేద గ

3234 SQX2096030
పపరర: చరణ ససమసత పపలలర టట

3235 SQX1400308
పపరర: కకపరమణణ ఉపపలపరటట

3236 SQX1003425
పపరర: గగససయమ మహమకద
భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:40-11-483
వయససస:49
లస: ససస స
3239 AP151000177052
పపరర: యయగమక ఉపపలపరటట

95-73/653

తసడడ:డ ఓమర
ఇసటట ననస:40-11-483
వయససస:62
లస: పప
3245 MLJ3001328
పపరర: కరరమమన� ననగమరర�
భరస : మసరసన� �
ఇసటట ననస:40-11-484
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:40-11-483
వయససస:30
లస: ససస స

3237 AP151000177149
పపరర: ససమతదదవ ఉపపలపరటట

3238 MLJ3001393
పపరర: ఈశశరమక� దనరపననన�

95-73/651

3240 SQX1003433
పపరర: బబజ మహమకద

3243 SQX1971696
పపరర: ఫరతమ మహమకద

95-73/654

3246 SQX1567736
పపరర: నగమల మరర షపక
తసడడ:డ బశర షపక
ఇసటట ననస:40-11-484
వయససస:23
లస: పప

3241 SQX0150201
పపరర: నరసససహరరవప ఉపపలపరటట

95-73/655

తసడడ:డ ససమతదదవ
ఇసటట ననస:40-11-483
వయససస:39
లస: పప
95-73/657

భరస : బబజ మహమకద
ఇసటట ననస:40-11-483
వయససస:28
లస: ససస స
95-73/659

95-73/652

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:40-11-483
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:40-11-483
వయససస:35
లస: పప
95-73/656

95-73/649

తసడడ:డ వనసకట శవ దసరర పడసరద పపలలర టట
ఇసటట ననస:40-11-482
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:40-11-483
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:40-11-483
వయససస:78
లస: ససస స
3242 SQX1003417
పపరర: మహబమబ మహమకద

95-96/932

Deleted

95-73/650

95-71/546

తసడడ:డ ననసచనరయఖ పపలలర టట
ఇసటట ననస:40-11-482
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ దసరర పడసరద పపలలర టట
ఇసటట ననస:40-11-482
వయససస:18
లస: పప

భరస : ర హ
ఇసటట ననస:40-11-482
వయససస:46
లస: ససస స

95-73/647

తసడడ:డ శకరరమగలల కకసడపలర
ఇసటట ననస:40-11-481
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ దసరర పడసరద పపలలర టట
ఇసటట ననస:40-11-482
వయససస:21
లస: ససస స
95-73/1009

95-73/644

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:40-11-481
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:40-11-481
వయససస:18
లస: ససస స
95-71/547

3220 SQX0307215
పపరర: కరరమగలమర షపక

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:40-11-447
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:40-11-481
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:40-11-481
వయససస:72
లస: పప
3230 SQX2345163
పపరర: లలఖ శక సహహత పపలలర టట

95-74/334

భరస : సలమ మహమకద
ఇసటట ననస:40-11-447
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:40-11-481
వయససస:27
లస: ససస స
3224 MLJ3001070
పపరర: వనసకటరరజరష పప లమసస

3219 SQX0297085
పపరర: నజత తనరర మహమకద

3244 SQX1400399
పపరర: ఖమజజ బ షపక

95-73/658

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:40-11-484
వయససస:44
లస: ససస స
95-73/660

3247 SQX1003441
పపరర: బబల పసలర లటర

95-73/661

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:40-11-485
వయససస:25
లస: ససస స
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3248 SQX0810580
పపరర: వలర దదవరకకసడ
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95-73/662

భరస : కకషణ శరక
ఇసటట ననస:40-11-485
వయససస:43
లస: ససస స
3251 SQX2116051
పపరర: ననసరయఖ పరత

95-73/666

3252 SQX0608794
పపరర: సరరత� బసడర మమడడ�

95-73/669

3255 AP151000177293
పపరర: పపరయఖచచదరర బసడర మమడడ

95-73/667

భరస : చసదడబబబగ
ఇసటట ననస:40-11-490
వయససస:63
లస: ససస స

3258 AP151000177010
పపరర: శరతనబబగ కకడనల

3253 AP151000177269
పపరర: రరజరశశరరదదవ బసడర మమడడ

95-73/670

3256 AP151000177268
పపరర: మమధవరరవప బసడర మమడడ

95-73/673

3259 AP151000177170
పపరర: రమమషషసదడబబబగ కకడనల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-490
వయససస:74
లస: పప
3262 SQX1863257
పపరర: వజయ చసదన దనరపననన

భరస : శవ సతఖననరరయణ కరమరరజ గడడ
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:55
లస: ససస స

95-71/439
3261 SQX1376418
పపరర: శవ సతఖననరరయణ కరమరరజ
గడడ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరమరరజ గడడ
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ చచనతకరశవ రరవప దనరపననన
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:20
లస: ససస స

3263 SQX0076257
పపరర: కకటటశశరమక బమరరష�

3264 SQX0006650
పపరర: శశషమక� దనరపపననన�

3265 SQX1185447
పపరర: అమల జజఖత మకరరన

95-71/438

95-73/676

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:38
లస: ససస స
3266 SQX0907758
పపరర: ఆషర ఆవపల
తసడడ:డ పరసడడరసగర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:44
లస: ససస స
3269 SQX1216424
పపరర: రవ కలమమర జసగర

3275 SQX2392074
పపరర: శకనవరస కలమమర చదరరడడ
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప చదరరడడడ
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:45
లస: పప

3267 SQX0907733
పపరర: కకటటశశరర ఆవపల

95-73/682

3270 SQX1044973
పపరర: మగరళ బచసష

95-73/680

3273 SQX0907782
పపరర: పరసడడరసగర రరవప ఆవపల

95-73/683

3276 SQX2472256
పపరర: ఆదదననరరయణ మననతస
తసడడ:డ నరసజన రరవప మననతస
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:25
లస: పప

95-73/675

95-73/678

3268 AP151000177245
పపరర: రతతకలమమరర� దనరపననన�

95-73/681

3271 AP151000177400
పపరర: చచనతకరశవరరవప� దనరపననన�

95-73/684

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:54
లస: పప
95-73/686

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:72
లస: పప
95-73/1011

95-73/674

భరస : చచనతకరశవపలల�
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:47
లస: పప
95-73/685

95-73/671

భరస : రవ కలమమర జసగర
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ జసగర
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:47
లస: పప
3272 SQX0287458
పపరర: శవ సతఖననరరయణ
కరమరరజగడడ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:63
లస: పప

95-73/677

భరస : కరశవ రరవప�
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:39
లస: ససస స
95-73/679

95-73/668

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:40-11-489
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ చసదడబబబగ
ఇసటట ననస:40-11-490
వయససస:46
లస: పప

3260 SQX1376459
పపరర: శవ లల కరమరరజ గడడ

95-73/665

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:40-11-489
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:40-11-489
వయససస:47
లస: పప
95-73/672

3250 AP151000177407
పపరర: వనసకరయమక యస

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:40-11-487
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పపరయఖచచ దరర�
ఇసటట ననస:40-11-489
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-489
వయససస:45
లస: పప
3257 SQX0156562
పపరర: శశభ కకడనల

95-73/663

భరస : రరమకకకషణ
ఇసటట ననస:40-11-485
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:40-11-487
వయససస:29
లస: పప
3254 AP151000177227
పపరర: లకకకపడసరద బసడర మమడడ�

3249 SQX0493775
పపరర: లలత కకసపలర

3274 SQX2462042
పపరర: వజయలకడక మననతస

95-73/1010

భరస : ఆదదననరరయణ మననతస
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:55
లస: ససస స
95-73/1012

3277 SQX2281350
పపరర: వనసకటటశశరమక చచనసత

95-74/603

భరస : వనసకటటశశర రరవప చచనసత
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:50
లస: ససస స
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3278 SQX2281236
పపరర: కర బ జ రరగవనసదడరరవప కసచ

95-74/604

తసడడ:డ కర ఏల నరసససహ రరవప కసచ
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:44
లస: పప
3281 AP151000177045
పపరర: సయళద బబగస

95-73/688

భరస : ఖమజజ పసరర సయఖద
ఇసటట ననస:40-11-492
వయససస:68
లస: ససస స
3284 MLJ1505551
పపరర: ఇరరరన సయఖద

95-73/691

95-73/693

భరస : శకరరమగలల పపటబట
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:35
లస: ససస స
3290 SQX0312553
పపరర: లకడక కలసడకరర �

95-73/696

భరస : జయరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:60
లస: ససస స
3296 SQX0075903
పపరర: ససబబబరరవప అసదచల�
తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:42
లస: పప
95-73/705

3302 SQX1831122
పపరర: శకనవరససలల డదగ

95-73/708

3285 SQX0907790
పపరర: ఉమమ మహహశశర రరవప
లగడపరటట
తసడడ:డ అమమరపరప ననయగడడ
ఇసటట ననస:40-11-492
వయససస:57
లస: పప

95-73/692

3288 SQX0075929
పపరర: జజఖత అసదచల�

95-73/694

3291 MLJ1511005
పపరర: వజయలకడక లగడపరటట� �

3294 SQX0831446
పపరర: అభరరమ లగడపరటట

3297 SQX1322874
పపరర: శక రరమగలల పపటట

3300 AP151000177394
పపరర: జయరరవప వనచ�

3303 SQX2316057
పపరర: అడడ గరరర దసరర చసదన అడడ గరరర

3306 SQX2152379
పపరర: శరఖమల మమమడడల
భరస : మధస మమమడడల
ఇసటట ననస:40-11-496
వయససస:34
లస: ససస స

3286 SQX2113926
పపరర: లకడక కకసడదటట

95-2/1334

భరస : చటటట బబబగ
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:36
లస: ససస స
3289 AP151000177435
పపరర: మమధవలత వనచ�

95-73/695

భరస : జయరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:40
లస: ససస స
95-73/697

3292 MLJ1511013
పపరర: ససమలత లగదపరటట�

95-73/698

భరస : మహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:52
లస: ససస స
95-73/700

3295 SQX0413070
పపరర: హరరబబబగ కలసడకరర

95-73/701

తసడడ:డ శవ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:32
లస: పప
95-73/703

3298 SQX0313767
పపరర: శవ ససబడహకణఖస కసడకరర �

95-73/704

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:53
లస: పప
95-73/706

3301 SQX1831148
పపరర: శకవజయ డదగ

95-73/707

భరస : శకనవరససలల డదగ
ఇసటట ననస:40-11-494
వయససస:38
లస: ససస స
95-71/549

తలర : ఉమ మహహశశరర అడడ గరరర
ఇసటట ననస:40-11-496
వయససస:18
లస: ససస స
95-73/1013

95-73/690

తసడడ:డ ఖమజజ పసర
ఇసటట ననస:40-11-492
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నలమసబరస�
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ డదగ
ఇసటట ననస:40-11-494
వయససస:49
లస: పప

భసధసవప: దదవనసదడ రరవప మమమడడల
ఇసటట ననస:40-11-496
వయససస:41
లస: పప

3283 SQX0242586
పపరర: ఇజ హన సయఖద

95-73/689

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపటట
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:42
లస: పప

3299 MLJ3001682
పపరర: శకనవరసవరపపడసరదస�
లగడపరటట�
తసడడ:డ అమరపప ననయగడడ�
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:57
లస: పప

3305 SQX2131126
పపరర: మధస మమమడడల

3282 SQX1092121
పపరర: ఇరరన న సయఖద

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:27
లస: పప
95-73/702

95-73/687

భరస : శవ సతఖననరరయణ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:40-11-492
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పడసరద బబబగ� �
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:52
లస: ససస స
95-73/699

3280 SQX0155333
పపరర: శవ లల కరమరరజగడడ

భరస : కర.బ.జ.రరఘవనసదడ రరవప తనతకకలమ
ఇసటట ననస:40-11-491
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవ ససబడహకణఖస�
ఇసటట ననస:40-11-493
వయససస:45
లస: ససస స
3293 AP151000177434
పపరర: వరమక వనచ�

95-74/605

తసడడ:డ ఖమజజ పసర సయఖద
ఇసటట ననస:40-11-492
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ పసర సయఖద
ఇసటట ననస:40-11-492
వయససస:38
లస: పప
3287 SQX1329540
పపరర: ననగ లకడక పపటబట

3279 SQX2281285
పపరర: ససధ లకడక తనతకకలమ

3304 SQX1863273
పపరర: వజయ వరణణ కకతత
స రర

95-73/709

భరస : వనసకట మలర కరరరరన రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:40-11-496
వయససస:56
లస: ససస స
95-73/1014

3307 SQX2303741
పపరర: మహహష దత అడడ గరరర

95-73/1015

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద అడడ గరరర
ఇసటట ననస:40-11-496, FLAT 101, LUCKY H
వయససస:45
లస: పప
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95-73/314

3309 SQX1325951
పపరర: శవపడసరదరరవప గరసదద

95-73/335

3310 SQX1323161
పపరర: మగనతమక పడమట

95-73/710

భరస : శవపడసరదరరవప గరసదద
ఇసటట ననస:40-11-496,FLAT NO 503
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గరసదద
ఇసటట ననస:40-11-496,FLAT NO 503
వయససస:67
లస: పప

భరస : వర వనసకటటసరశరరవప పడమట
ఇసటట ననస:40-11-497
వయససస:34
లస: ససస స

3311 MLJ3001047
పపరర: సహహత� బబ లలర�

3312 MLJ1501766
పపరర: బబలచసదర� బబ లలర�

3313 SQX0124974
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పడమట

95-73/711

తసడడ:డ అజయగరమమర� �
ఇసటట ననస:40-11-497
వయససస:38
లస: ససస స
3314 SQX1771583
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గడదస

తసడడ:డ అజయగరమమర�
ఇసటట ననస:40-11-497
వయససస:35
లస: పప
95-73/714

తసడడ:డ రమణ గడదస
ఇసటట ననస:40-11-498
వయససస:45
లస: పప
3317 SQX0907923
పపరర: అమగషఖ తనఖగరరజ

95-73/717

95-73/721

3318 SQX0313114
పపరర: గరయతడ చసతన

3321 SQX0144378
పపరర: నలమరపరటట వనదవత

95-73/724

3324 SQX0767558
పపరర: లసగరశశర రరవప కర

తసడడ:డ ర తత
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:19
లస: పప
95-73/731

3330 SQX1261874
పపరర: ససజజత కరరలపరటట

95-73/722

3333 SQX1613802
పపరర: సరయ రరజరష చనగసటట

భరస : వనసకట ససబబబరరవప సప మరరజ
ఇసటట ననస:40-11-504
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస చనగసటట
ఇసటట ననస:40-11-504
వయససస:25
లస: పప

95-73/1017
3335 SQX2367449
పపరర: శకనవరస ససధనకర బబబగ
కసదసకలరర
తసడడ:డ సదరఖపడకరష రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:40-11-505
వయససస:56
లస: పప

3336 SQX0907899
పపరర: సరసశత తనఖగరరజ
భరస : నలకరసటన
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:44
లస: ససస స

3319 SQX0767657
పపరర: లలమవత చటటపప డ లల

95-73/720

3322 SQX0313106
పపరర: శవ కలమమరర కలరరకలల

95-73/723

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:55
లస: ససస స
95-73/725

3325 SQX0313221
పపరర: కకరణ కలమమర చసతన

95-73/726

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:44
లస: పప
95-73/729

95-73/730
3328 SQX0767665
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప చటటపప డ లల

తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:56
లస: పప
95-74/336

భరస : లసగరశశర రరవప కరరలపరటట
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:29
లస: ససస స
95-73/733

95-73/716

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ ననయగడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పసచషయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:59
లస: పప
3332 SQX1628447
పపరర: అసజన దదవ సప మరరజ

95-73/719

తసడడ:డ మననయఖ
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:40
లస: పప

95-73/728 3327 SQX1448704
3326 SQX1921097
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర చటటటపప డ లల
పపరర: కకటటశశర రరవప పససపపలలటట

3316 SQX0767699
పపరర: ససనత చటటపప డ లల
తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస ససధనకర బబబగ
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:36
లస: పప

3329 SQX0313155
పపరర: వనసకటటశశరరర గగరరకల�

95-73/715

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:53
లస: ససస స
3323 SQX0313254
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరకలల

3315 AP151000177008
పపరర: ససధనకర చరరతల

95-73/713

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:40-11-497
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససదరకనరరవప
ఇసటట ననస:40-11-498
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నలకరసటన
ఇసటట ననస:40-11-503
వయససస:32
లస: ససస స
3320 AP151000177416
పపరర: ధనలకడక కర

95-73/712

3331 SQX1613794
పపరర: ససబబలకడక చనగసటట

95-73/732

భరస : శకనవరసరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:40-11-504
వయససస:50
లస: ససస స
95-73/734

3334 SQX2230738
పపరర: సససధసజ చనగసటట

95-73/1016

భరస : సరయ రరజరశ చనగసటట
ఇసటట ననస:40-11-504
వయససస:24
లస: ససస స
95-73/743

3337 SQX0313684
పపరర: పదనకవత రరవపల

95-73/744

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:53
లస: ససస స
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95-73/745

భరస : ననగరశశరరరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:55
లస: ససస స
3341 SQX1216853
పపరర: వననద కలమమర రరవ

95-73/748

95-73/751

95-73/749

95-73/754

3343 SQX0082289
పపరర: హహమసత కరరఖసపపడడ

95-73/750

95-73/752 3346 SQX0907873
3345 SQX0313411
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప పపలవరరస�
పపరర: నలకసడన మగతష
స సరశమ

3348 SQX0417717
పపరర: ననగరశశర రరవప కరరఖసపపడడ

3351 SQX2325157
పపరర: మలర కరరరరన రరవప ససరరగర బతస న

95-73/753

తసడడ:డ మగతష
స సరశమ మగతష
స సరశమ
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:51
లస: పప
95-73/755

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:58
లస: పప
95-73/756

95-73/747

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:54
లస: పప
3350 SQX1849199
పపరర: గరరరజ దదవ భగవనస

3342 SQX0082305
పపరర: వనసకటటశశరరర కరరఖసపపడడ

3340 SQX0313635
పపరర: పడసరద రరవపల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:37
లస: పప
3347 SQX0313650
పపరర: శకనవరసరరవప రరవపల

95-73/746

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:31
లస: పప
3344 MLJ3001500
పపరర: ససరరషరబబగ� గకసధద�

3339 SQX0313437
పపరర: నరకల దదవ పపలవరరస�

3349 SQX2217974
పపరర: జజఖతఖత పపపఅలమ

95-74/606

తసడడ:డ అయఖనత పపపఅలమ
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:22
లస: ససస స
95-71/550

3352 SQX2325173
పపరర: రరజరశశరర ససరరగర బతస న

95-71/551

భరస : కరమమశశర రరవప భగవనస
ఇసటట ననస:40-11-506 F.NO.4A BOMMARI
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ ససరరగర బతస న
ఇసటట ననస:40-11-506 PLOT NO 102
వయససస:51
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:40-11-506 PLOT NO 102
వయససస:48
లస: ససస స

3353 SQX2070761
పపరర: అనసష కరరఖసపపడడ

3354 SQX0006692
పపరర: ససలలచన రరణణ

3355 SQX0005876
పపరర: రమమదదవ శశటట

95-73/964

భరస : హహమసత కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:40-11-506,DHANALAKSHMI
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కలపపల రరవప
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:33
లస: ససస స

3356 SQX0493965
పపరర: శకదదవ మదసగగల

3357 SQX0606285
పపరర: శవపరరశత సప మరగతష

95-73/759

భరస : శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:36
లస: ససస స
3359 SQX0006304
పపరర: రరధ దదవ నజర

95-73/762

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:38
లస: పప

95-73/760

95-73/765

3363 SQX0312975
పపరర: అసజన గసగరధర జజనతలగడడ

95-73/763

3366 SQX0005793
పపరర: ననగరశశర రరవప సపటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:41
లస: పప

95-73/761

3361 SQX1408518
పపరర: సససదరర కరసస

95-73/764

భరస : లలరరర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:72
లస: ససస స
95-73/766

తసడడ:డ పపరణ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:30
లస: పప
95-73/768

3358 SQX0313601
పపరర: ససతనమహలకడక జజనతలగడడ
భరస : పపరణచసదడరరవప
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరణచసదడరరవప
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:28
లస: పప
3365 SQX0606194
పపరర: సరసబశవ రరవప సప మరగతష

3360 SQX0005710
పపరర: మసరసన బ షపక�

95-73/758

భరస : శవననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతఖ సరయ
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:49
లస: ససస స
3362 SQX0313577
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జజనతలగడడ

95-73/757

3364 SQX0006619
పపరర: ఆనసద భబసరర

95-73/767

తసడడ:డ కలపపల ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:38
లస: పప
95-73/769

3367 SQX0313544
పపరర: పపరణ చసదడరరవప జజనతలగడడ

95-73/770

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:55
లస: పప
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3368 SQX0076182
పపరర: శవ శసకరరరవప మధసగగల

95-73/771

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:40-11-507
వయససస:73
లస: పప
3371 SQX0810556
పపరర: అనతపపరణ వనతకకట

95-73/774

95-73/777

95-71/440

95-71/443

95-73/780

3378 SQX0791699
పపరర: రరజరశశరర సపతన

3381 SQX0922211
పపరర: రరజ మమడడకకసడ

3384 AP151000177351
పపరర: ధరరకరరవప పపరరల�

95-71/446

3387 SQX1862671
పపరర: సరయ మసజషర గగలర పలర

భరస : గగపస అయననబతస న
ఇసటట ననస:40-11-510
వయససస:39
లస: ససస స

3390 SQX1185538
పపరర: వర కలమమరర అమర

తసడడ:డ గగపస అయననబతచన
ఇసటట ననస:40-11-510
వయససస:19
లస: పప

భరస : నరరసదడకలమమర
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:36
లస: ససస స

95-71/444

3396 SQX0810598
పపరర: పదనకవత రరపపడడ
భరస : సప మశశఖర
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:46
లస: ససస స

3376 SQX0810549
పపరర: ననయగడడ వనతకకట

95-73/779

3379 SQX0922229
పపరర: శరరదన మమడడకకసడ

95-71/442

3382 SQX0922237
పపరర: జయసపనద మమడడకకసడ

95-71/445

తసడడ:డ కకటయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:40-11-509
వయససస:71
లస: పప
95-73/781

3385 AP151000177016
పపరర: ససబబబరరవప పపరరల�

95-73/782

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-509
వయససస:82
లస: పప
95-73/783

3388 SQX1862689
పపరర: వజయ లకడక గగలర పలర

95-73/784

భరస : ససరరష కలమమర గగలర పలర
ఇసటట ననస:40-11-510
వయససస:36
లస: ససస స
95-73/786

3391 SQX1185470
పపరర: గగపస అయననబతస న

95-73/787

తసడడ:డ ససబబబరరవప అయననబతస న
ఇసటట ననస:40-11-510
వయససస:43
లస: పప
94-16/1258

తలర : రరమనత జయ
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:19
లస: పప
95-73/788

95-73/776

భరస : జయసపనద మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:40-11-509
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసరర రరవప అమర
ఇసటట ననస:40-11-510
వయససస:40
లస: ససస స

95-95/1150 3393 NDX2927606
3392 SQX2054450
పపరర: మహన శరత అయననబతచేచేచన
పపరర: రరమనత వనసకటటశశరరర

3395 SQX0156778
పపరర: ససమలత శఖమపలర

95-71/441

తసడడ:డ ససరరష కలమమర గగలర పలర
ఇసటట ననస:40-11-510
వయససస:21
లస: ససస స
95-73/785

3373 MLJ3001088
పపరర: రరధనకకకషణ రరడడడ కలర స

తసడడ:డ ననగరసధడస
ఇసటట ననస:40-11-508
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-509
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనస వనమగల
ఇసటట ననస:40-11-510
వయససస:39
లస: ససస స
3389 SQX1185496
పపరర: గగవసదమక అయననబతస న

95-73/778

తసడడ:డ జయసపనద మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:40-11-509
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-509
వయససస:77
లస: ససస స
3386 SQX1376251
పపరర: సరసబబడజఖస వనమగల

3375 AP151000177029
పపరర: సరసబరరడడడ కలసస

95-73/773

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:40-11-508
వయససస:46
లస: పప

భరస : సపతన రరమ రరడడ క సపతన
ఇసటట ననస:40-11-509
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జయమ సపనద మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:40-11-509
వయససస:33
లస: పప
3383 AP151000177055
పపరర: అనసదరఖమక పపరరల�

95-73/775

తసడడ:డ పసచషరరడడడ
ఇసటట ననస:40-11-508
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరజ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:40-11-509
వయససస:34
లస: ససస స
3380 SQX0922203
పపరర: వసశ కకషణ మమడడకకసడ

3372 AP151000177152
పపరర: సపమమమమజజఖమమ కలసస

3370 SQX0907964
పపరర: ససధన రరణణ శలస

భరస : రవబబబగ
ఇసటట ననస:40-11-508
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:40-11-508
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కలసస
ఇసటట ననస:40-11-508
వయససస:49
లస: పప
3377 SQX0922245
పపరర: జయశక మమడడకకసడ

95-73/772

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:40-11-508
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరయగడడ
ఇసటట ననస:40-11-508
వయససస:61
లస: ససస స
3374 SQX0837260
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ కలసస

3369 AP151000177151
పపరర: ససనత కకసస

3394 NDX2708493
పపరర: రరమనత వనసకటటశశరరర

94-73/667

తలర : రరమనత జయ
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:19
లస: పప
95-73/789

3397 SQX1469742
పపరర: మమరరయమ బబబగ ననమలకసటట

95-73/790

తసడడ:డ ననరయఖ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:28
లస: పప
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95-73/1018

భరస : పసచషయఖ తతట
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:52
లస: ససస స
3401 SQX0130781
పపరర: మరరయమక ననమలకసటట

95-74/338

95-74/341

95-74/339

3405 SQX0144451
పపరర: ససవరషల శఖమపలర

95-73/793

3408 SQX2138964
పపరర: తనదజ ససమసత ససఖపలర

95-73/791

3411 MLJ3001625
పపరర: పడసనత కలమమర కకతస పలర

3403 SQX1524116
పపరర: దసరర రరవప దదరగగలమ

95-74/340

3406 SQX0156869
పపరర: నరరసదడకలమమర శఖమపలర

95-73/792

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:40-11-512
వయససస:47
లస: పప
95-73/1020

తసడడ:డ శరత బబబగ ససఖపలర
ఇసటట ననస:40-11-512
వయససస:20
లస: పప
95-73/795

95-74/337

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప దదరగగలమ
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:32
లస: పప

భరస : శరత బబబగ
ఇసటట ననస:40-11-512
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:40-11-512
వయససస:56
లస: పప
3410 MLJ3001567
పపరర: కరరణమక కకతస పలర

3402 SQX0978700
పపరర: మరరయబబబగ ననమలకసటట

3400 SQX0131557
పపరర: జజఖత ననమలకసటట

తసడడ:డ ననరయఖ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరయఖ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననరయఖ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:31
లస: పప
3407 SQX0156836
పపరర: శరత బబబగ శఖమపలర

95-73/1019

తసడడ:డ కకటయఖ రరమనత
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననరయఖ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:40-11-511
వయససస:47
లస: ససస స
3404 SQX0130328
పపరర: రరసబబబగ ననమలకసటట

3399 SQX2131324
పపరర: గగవసదస రరమనత

3409 SQX0313726
పపరర: శకదదవ కకతస పలర

95-73/794

భరస : పపరణ చసదడ రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:40-11-513
వయససస:35
లస: ససస స
95-73/796

3412 MLJ3001575
పపరర: పపరణ చసదడ రరవప కకతస పలర

95-73/797

భరస : వకటర ఇమమకనసఖయల రరజ కకతస పలర
ఇసటట ననస:40-11-513
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర ఇమమకనసఖయల రరజ కకతస పలర
ఇసటట ననస:40-11-513
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వకటర ఇమమకనసఖయల రరజ కకతస పలర
ఇసటట ననస:40-11-513
వయససస:42
లస: పప

3413 MLJ1502681
పపరర: వకటర ఇమమకనసఖయల రరజ
కకతస పలర
తసడడ:డ చనత జజకబ కకతస పలర
ఇసటట ననస:40-11-513
వయససస:69
లస: పప

95-73/798

3414 SQX0907980
పపరర: అజత బగరరక

3415 SQX0156885
పపరర: వజయకలమమరర పసవపరటట

3416 AP151000177300
పపరర: ససజజనమక రరవపల

95-73/801

తసడడ:డ సరటలన
ఇసటట ననస:40-11-514
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:40-11-514
వయససస:73
లస: ససస స
3419 SQX1567710
పపరర: జయ రరమనత

95-73/803

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:40-11-516
వయససస:62
లస: ససస స

95-71/552

3420 SQX1003490
పపరర: శవననతరరయణ నసదస

95-73/806

3423 SQX1863471
పపరర: సతఖవత గరజల

95-73/804

3426 SQX1567751
పపరర: సతఖ ననరరయణ డఢగరపరరస
తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ డఢగరపరరస
ఇసటట ననస:40-11-516
వయససస:74
లస: పప

95-73/802

3421 AP151000177399
పపరర: రవసదడబబబగ� పసనపరటట�

95-73/805

తసడడ:డ అమకతయఖ�
ఇసటట ననస:40-11-515
వయససస:46
లస: పప
95-74/342

భరస : ననగరశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:40-11-515
వయససస:39
లస: ససస స
95-73/807

3418 SQX1003508
పపరర: మమధసరర నసదస
భరస : శవననతరరయణ
ఇసటట ననస:40-11-515
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:40-11-515
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అమకతయఖ
ఇసటట ననస:40-11-515
వయససస:47
లస: పప
3425 SQX0907998
పపరర: సరమమమజఖస శకరరమగల

3417 SQX2404721
పపరర: కరరరసక కలమమర గరజల

95-73/800

తసడడ:డ రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:40-11-514
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:40-11-515
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటయఖ రరమనత
ఇసటట ననస:40-11-515
వయససస:39
లస: ససస స
3422 AP151000177409
పపరర: ససనల కలమమర పసనపరటట

95-73/799

3424 SQX1863422
పపరర: ననగరశశర రరవప గరజల

95-74/343

తసడడ:డ మలర యఖ గరజల
ఇసటట ననస:40-11-515
వయససస:48
లస: పప
95-73/808

3427 SQX0000687
పపరర: ఆదదలకడక ననదచసడర

95-71/447

భరస : యగయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:40-11-517
వయససస:43
లస: ససస స
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3428 SQX1604769
పపరర: అశశక కలమమర ననదచసడర

95-71/448

తసడడ:డ యగయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:40-11-517
వయససస:24
లస: పప
3431 AP151000177355
పపరర: వనసకటటశశరరర మగనగపరటట

95-73/810

95-71/450

3437 SQX0751610
పపరర: భబరర వ ససకల

95-74/345

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:40-11-519
వయససస:32
లస: ససస స
95-74/348

95-71/554

95-74/352

95-74/355

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఇనసగసటట
ఇసటట ననస:40-11-521
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ పడసరద ఇనగసటట
ఇసటట ననస:40-11-521
వయససస:29
లస: పప

3436 SQX1812221
పపరర: కకరణ కరరరమమరర

95-71/452

3438 SQX0751677
పపరర: ఝమనస ససకల

3439 SQX0751735
పపరర: ససధనఖరరణణ ససకల

95-74/346

3441 SQX0751727
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ససకల

3444 SQX2312387
పపరర: అమరననథ బబబగ తతట

3447 SQX1864057
పపరర: ససతమక కలపరపల

3450 SQX2096154
పపరర: కకషణ కలమమరర ఇసగసటట

3453 SQX1470293
పపరర: రమమదదవ ఇనగసటట

3456 AP151000180131
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఇనసగసటట
తసడడ:డ పరలలసకయఖ ఇనసగసటట
ఇసటట ననస:40-11-521
వయససస:52
లస: పప

95-74/347

భరస : వనసకటటశశర రరవప ససకల
ఇసటట ననస:40-11-519
వయససస:36
లస: ససస స
95-74/349

3442 SQX0751628
పపరర: ననగభమషణస ససకల

95-74/350

తసడడ:డ వనసకటబడయగడడ ససకల
ఇసటట ననస:40-11-519
వయససస:67
లస: పప
95-71/555

3445 SQX0751693
పపరర: మమధవ కలపరపల

95-74/351

భరస : నరరష కలమమర కలపరపల
ఇసటట ననస:40-11-520
వయససస:32
లస: ససస స
95-74/353

3448 SQX1864107
పపరర: నరరశ కలమమర కలపరపల

95-74/354

తసడడ:డ కకటటలసగయఖ కలపరపల
ఇసటట ననస:40-11-520
వయససస:38
లస: పప
95-8/1286

3451 SQX1863737
పపరర: వనసకట శవ ననగ మలలర శశరర
ఇనగసటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:40-11-521
వయససస:22
లస: ససస స

95-74/356

95-74/358

3454 SQX0940296
పపరర: వనసకటటష ఇనసగసటట

95-74/359

భరస : సతఖ పడసరద ఇనగసటట
ఇసటట ననస:40-11-521
వయససస:48
లస: ససస స
95-74/360

95-71/553

తసడడ:డ జగననకహన రరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:40-11-519
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఇసగసటట
ఇసటట ననస:40-11-521
వయససస:42
లస: ససస స
95-74/357

3433 SQX2350015
పపరర: రసబబబగ ననగళర

భరస : జగననకహన రరవప లలట కరరరమమరర
ఇసటట ననస:40-11-519
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటలసగయఖ కలపరపల
ఇసటట ననస:40-11-520
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటలసగయఖ కలపరపల
ఇసటట ననస:40-11-520
వయససస:40
లస: పప

3455 SQX0940288
పపరర: బబలల మహహసదడ ఇనసగసటట

95-71/451

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:40-11-520
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప కలపరపల
ఇసటట ననస:40-11-520
వయససస:32
లస: ససస స

3452 SQX1959493
పపరర: లకడక ఇనసగసటట

3435 SQX1812262
పపరర: ససజజత కరరరమమరర

95-73/809

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననగళర
ఇసటట ననస:40-11-518(8)
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస ససకల
ఇసటట ననస:40-11-519
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవప తతట
ఇసటట ననస:40-11-520
వయససస:39
లస: ససస స

3449 SQX1864073
పపరర: ననగరశశర రరవప కలపరపల

95-74/344

భరస : వజయ కలమమర ససకల
ఇసటట ననస:40-11-519
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస ససకల
ఇసటట ననస:40-11-519
వయససస:37
లస: పప

3446 SQX1864081
పపరర: లలత కలపరపల

3432 SQX0307124
పపరర: నరకల రరణణ ననగళర

3430 AP151000177368
పపరర: భబగఖలకడక మగనగపరటట

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:40-11-517
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ ననగళర
ఇసటట ననస:40-11-518
వయససస:46
లస: ససస స

3434 SQX1812320
పపరర: బబల తడపపర సససదరర
కరరరమమరర
భరస : కకరణ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:40-11-519
వయససస:23
లస: ససస స

3443 SQX2316859
పపరర: ననగ మలర శశరర తతట

95-71/449

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ ననదచసడర
ఇసటట ననస:40-11-517
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:40-11-517
వయససస:73
లస: పప

3440 SQX0751685
పపరర: వజయ కలమమర ససకల

3429 SQX0000703
పపరర: యగయఖ ననదచసడర

తసడడ:డ సతఖ పడసరద ఇనసగసటట
ఇసటట ననస:40-11-521
వయససస:28
లస: పప
95-74/361

3457 SQX1470285
పపరర: సతఖ పడసరద ఇనగసటట

95-74/362

తసడడ:డ చన పరలసక ఇనగసటట
ఇసటట ననస:40-11-521
వయససస:55
లస: పప
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3458 SQX2280634
పపరర: శకనవరస రరవప ఇనగసటట

95-74/607

తసడడ:డ పరలసక ఇనగసటట
ఇసటట ననస:40-11-521
వయససస:51
లస: పప

1163 SQX0751362
పపరర: పదనకవత దదవళళ
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1166 SQX0134122
పపరర: చసదడ తతకల

95-74/33

1169 MLJ1500685
పపరర: కలమమరర తతకల

95-75/486

95-75/489

95-75/492

95-75/495

95-75/496

95-75/490

1173 SQX0375253
పపరర: శభ శశఖర బబ రరగడడ

1176 SQX2110575
పపరర: ఆశరరశదస వపసదరరపత

1179 SQX1388355
పపరర: అరరణ జజఖత చదగగడడ

95-75/499

1182 SQX1388306
పపరర: రరజరసదడ యనమల

95-75/493

భరస : ఏలయమస మహమకద షపక
ఇసటట ననస:40-3-112
వయససస:32
లస: ససస స

1185 NDX1491299
పపరర: బశరరణ బ షపక

95-75/1125

1188 NDX2296341
పపరర: శకనసవరస పప మమరర
తసడడ:డ శకనవరస పప మమరర
ఇసటట ననస:40-3-113
వయససస:39
లస: పప

1171 SQX1638840
పపరర: ససజజన శశఖర బబ రరగడడ

95-75/491

1174 MLJ1502129
పపరర: గగవసదరరవప తతకల

95-75/494

1177 SQX2110948
పపరర: కకపర దదవ వపససరరపరటట

95-75/1126

భరస : ఆశరరశదస వపససరరపరటట
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:29
లస: ససస స
95-75/497

1180 SQX1045740
పపరర: సశరరప పడసరదదన కకలమగరన

95-75/498

భరస : జజన బబబగ కకలమగరన
ఇసటట ననస:40-3-111
వయససస:63
లస: ససస స
95-75/500

1183 SQX1045658
పపరర: జజన బబబగ యనమల

95-75/501

తసడడ:డ ఇనతయఖ యనమల
ఇసటట ననస:40-3-111
వయససస:65
లస: పప
95-75/503

భరస : అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-3-112
వయససస:59
లస: ససస స
94-75/1005

95-75/488

తసడడ:డ రరమయఖ తతకల
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబబగ యనమల
ఇసటట ననస:40-3-111
వయససస:40
లస: పప
95-75/502

1168 SQX0375287
పపరర: ససననజ శశఖర బబ రరగడడ

తసడడ:డ శభ శశఖర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరజరసదడ యనమల
ఇసటట ననస:40-3-111
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబబగ యనమల
ఇసటట ననస:40-3-111
వయససస:38
లస: పప
1184 NDX1491281
పపరర: రహమత బబ షపక

1170 SQX1347336
పపరర: శకనవరససలమక వలలర పప

95-74/620

భరస : శభ శశఖర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మషప వపసదరరపరటట
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:37
లస: పప

భరస : పపషప రరజ మననకడ
ఇసటట ననస:40-3-111
వయససస:35
లస: ససస స
1181 SQX1045666
పపరర: పపషపరరజ యనమల

95-75/487

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ తతకల
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:54
లస: పప
1178 SQX1045765
పపరర: మననకడ యగరసదడ

1167 MLJ1502111
పపరర: లకడక తతకల

1165 SQX2415297
పపరర: స ద

భరస : కజ చ
ఇసటట ననస:40-3-108
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వరదరరజ వలలర పప
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:33
లస: పప
1175 MLJ1500982
పపరర: వనసకటటశశరరర తతకల

95-74/34

భరస : గగవసదరరవప తతకల
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:49
లస: ససస స
1172 SQX0130120
పపరర: ననగరరజ తతకల

1164 SQX0751404
పపరర: భవరన శసకర దదవళళ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదవళళ
ఇసటట ననస:40-3-108
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ తతకల
ఇసటట ననస:40-3-110
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ పప మమరర
ఇసటట ననస:40-3-113
వయససస:63
లస: ససస స

95-74/608

భరస : శకనవరసరరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:40-11-521
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల దదవళళ
ఇసటట ననస:40-3-108
వయససస:28
లస: ససస స

1187 NDX2296366
పపరర: గరరరజ పప మమరర

3459 SQX2280683
పపరర: కకషణ కలమమరర ఇనగసటట

1186 SQX2116093
పపరర: ఏలయమస మహమకద షపక

95-75/504

తసడడ:డ అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-3-112
వయససస:39
లస: పప
94-75/1006

1189 SQX1638329
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-75/505

భరస : ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:40-3-113
వయససస:27
లస: ససస స
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1190 SQX1697846
పపరర: జయ లకడక తరరవరయమపటట

95-75/506

భరస : ససతనరరమయఖ తరరవరయమపటట
ఇసటట ననస:40-3-113
వయససస:43
లస: ససస స
1193 SQX1087783
పపరర: ననగ మలర క కరళసగర

95-74/35

95-75/509

95-75/512

95-74/38

95-74/41

95-75/515

95-71/17

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గగనజ
ఇసటట ననస:40-3-121
వయససస:25
లస: పప

1203 SQX0439869
పపరర: వనసకట కకషణ ఆలపరరస

1206 SQX0059675
పపరర: ససతనరరస బబబ ఆలపరస

1209 SQX1639442
పపరర: లలత ఆలమపరరస

1212 SQX2412617
పపరర: కకప భబహహలయమ అననతస

95-75/519

1215 SQX0594762
పపరర: ససదదప మలమరదద�

95-74/39

1218 SQX1946672
పపరర: భబరత గగసజ
తసడడ:డ లలట వనసకటటశశరరర గగసజ
ఇసటట ననస:40-3-122
వయససస:21
లస: ససస స

1198 SQX0132829
పపరర: మహలకడక కరలసగర

95-75/511

1201 MLJ1500933
పపరర: ఉదయజజఖత మమలలపపరర

95-71/16

1204 SQX0283994
పపరర: శవ ననగ రరజ ఆలపరరస

95-74/40

తసడడ:డ కకషరణరరవప ఆలపరరస
ఇసటట ననస:40-3-117
వయససస:39
లస: పప
95-74/42

1207 SQX1946953
పపరర: మహహత ఆలపరరస

95-75/514

తసడడ:డ ససతనరరసబబబగ ఆలపరరస
ఇసటట ననస:40-3-117
వయససస:19
లస: ససస స
95-75/516

1210 SQX1639434
పపరర: పకదదశ ఆలపరరస

95-75/517

తసడడ:డ ససత రరమ బబబగ ఆలపరరస
ఇసటట ననస:40-3-117
వయససస:22
లస: పప
95-71/571

1213 SQX1639301
పపరర: మమరస మక చచనదతరర

95-75/518

భరస : యసపపప చచనదతరర
ఇసటట ననస:40-3-119
వయససస:68
లస: ససస స
95-75/520

తసడడ:డ పపరరషప తస మరరవప� మలమరదద
ఇసటట ననస:40-3-119
వయససస:30
లస: పప
95-75/522

95-74/37

భరస : సతఖననరరయణ మగలలపపరర
ఇసటట ననస:40-3-117
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమరరవప అననతస
ఇసటట ననస:40-3-119
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఖసడవలర
ఇసటట ననస:40-3-119
వయససస:25
లస: పప
1217 SQX1299552
పపరర: దసరరరపడసరద గగనజ

95-75/513

భరస : ససత రరమ బబబగ ఆలపరరస
ఇసటట ననస:40-3-117
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషణమమరరస గరసడర
ఇసటట ననస:40-3-119
వయససస:51
లస: ససస స
1214 SQX1639822
పపరర: సరయ కలసకలమమర ఖసడవలర

1200 SQX1639400
పపరర: రరసబబబగ మన పరటట

1195 SQX1301076
పపరర: బబలచసదర కరళసగర

భరస : ననగరరరరన రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:40-3-115
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆలపరరస
ఇసటట ననస:40-3-117
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససదదప మలమరదద
ఇసటట ననస:40-3-117
వయససస:27
లస: ససస స
1211 AP151000171158
పపరర: శవలల గరసడర

95-75/510

తసడడ:డ కకషరణరరవప ఆలపరరస
ఇసటట ననస:40-3-117
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషరణరరవ ఆలపరరస
ఇసటట ననస:40-3-117
వయససస:40
లస: పప
1208 SQX1331016
పపరర: శవ పరరశత మలమరదద

1197 SQX0132134
పపరర: రరధ మమనపరటట�

95-75/508

తసడడ:డ ననగరరరరన రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:40/03/115
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషణ మమరరస మణణపటట
ఇసటట ననస:40-3-115
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకషరణ రరవప ఆలపరరస
ఇసటట ననస:40-3-117
వయససస:60
లస: ససస స
1205 SQX0283770
పపరర: శకహర ఆలపరస

95-74/36

భరస : రరసబబబగ� మనపత
ఇసటట ననస:40-3-115
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకకషణమమరరస మనపత
ఇసటట ననస:40-3-115
వయససస:66
లస: ససస స
1202 SQX0247775
పపరర: పదక పసడయ ఆలపరరస

1194 SQX1301001
పపరర: జగపత బబబగ కరలసగర

1192 SQX1613984
పపరర: ససశల దదవ అలపరరస

భరస : ససబబబ రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:40-3-114
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరరరన రరవప కరలసగర
ఇసటట ననస:40-3-115
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమ
ఇసటట ననస:40-3-115
వయససస:28
లస: ససస స
1199 SQX0133637
పపరర: ససబబమక మమనపరటట

95-75/507

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తరరవరయమపటట
ఇసటట ననస:40-3-113
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరరన రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:40-3-115
వయససస:28
లస: ససస స
1196 SQX1639350
పపరర: ననగ మలర క కరళసగర

1191 SQX1697515
పపరర: ససతనరరమయఖ తరరవరయమపటట

1216 SQX0283721
పపరర: పపరరషప తస మ రరవప మలమరదద

95-75/521

తసడడ:డ పపరయఖ మలమరదద
ఇసటట ననస:40-3-119
వయససస:63
లస: పప
95-75/523

1219 SQX1638196
పపరర: అరరణ గగసజ

95-75/524

భరస : శకనస గగసజ
ఇసటట ననస:40-3-122
వయససస:24
లస: ససస స
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95-75/525

భరస : దసరర పడసరద గగసజ
ఇసటట ననస:40-3-122
వయససస:26
లస: ససస స
1223 SQX1946664
పపరర: దసరర మలలర శశరర దదవళర

95-75/528

95-75/531

95-75/534

95-75/536

95-75/539

95-74/44

95-75/543

భరస : శకనవరస రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:40-3-129
వయససస:30
లస: ససస స

1233 SQX1578824
పపరర: జజజ న ససపత అనతస

1236 SQX1639277
పపరర: నరరష జకరర

1239 SQX0300525
పపరర: శకనవరసరరవప దదవళళ

1242 SQX0298554
పపరర: బబబగ బతష
స ల

95-74/46

1245 SQX2274983
పపరర: రరసబబబగ మసజల

95-75/537

1248 SQX0247882
పపరర: వనసకట గగరవమక� ఓరరస�
భరస : వనసకటయఖ� ఒరరస
ఇసటట ననస:40-3-129
వయససస:49
లస: ససస స

1228 SQX1639426
పపరర: రరమ దదవ దదవపళళ

95-75/533

1231 SQX1592154
పపరర: జజజ న ససపత అనతస

95-74/43

1234 SQX1639343
పపరర: శవ ననగ మన ఈవపరర

95-75/538

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఈవపరర
ఇసటట ననస:40-3-126
వయససస:29
లస: ససస స
95-75/540

1237 SQX1983501
పపరర: గరయతడ శదదవరటస

95-95/169

తసడడ:డ ననరరయణ శదదవరటస
ఇసటట ననస:40-03-126
వయససస:25
లస: ససస స
95-75/541

1240 SQX0298323
పపరర: అలవనలల బతష
స ల

95-75/542

భరస : బబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-3-127
వయససస:31
లస: ససస స
95-75/544

1243 SQX0439729
పపరర: అసకమక మసజల

95-74/45

భరస : శకనస అసకమక
ఇసటట ననస:40-3-128
వయససస:54
లస: ససస స
95-75/1197

తసడడ:డ శకనస మసజల
ఇసటట ననస:40-3-128
వయససస:37
లస: పప
95-75/545

95-75/530

తసడడ:డ ఓబగల సరశమ అనతస
ఇసటట ననస:40-3-125
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ దసరరరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-3-127
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మసజల
ఇసటట ననస:40-3-128
వయససస:57
లస: పప
1247 SQX1592261
పపరర: వనసకట రమణ ఒరరస

95-75/535

తసడడ:డ వనసకట రరమగలల దదవళళ
ఇసటట ననస:40-3-127
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగసజ
ఇసటట ననస:40-3-127
వయససస:24
లస: పప
1244 SQX0247791
పపరర: శకనస మసజల

1230 SQX0298729
పపరర: వనసకటయఖ దదవళళ�

1225 AP151000180307
పపరర: అసతతనమక దదవళళ

భరస : వనసకటయఖ దదవపళళ
ఇసటట ననస:40-3-124
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసరర రరవప జకరర
ఇసటట ననస:40-3-126
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-3-127
వయససస:23
లస: పప
1241 SQX1301217
పపరర: శకనస గగసజ

95-75/532

తసడడ:డ ఓబగల సరశమ అనతస
ఇసటట ననస:40-3-125
వయససస:62
లస: పప

భరస : భబసరర రరవప జకరర
ఇసటట ననస:40-3-126
వయససస:53
లస: ససస స
1238 SQX1567876
పపరర: లకడక వనసకటటశ బతష
స ల

1227 AP151000180370
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప దదవళళ

95-75/527

భరస : వనసకటరరమగడడ దదవరళళ
ఇసటట ననస:40-3-123
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ� devalla
ఇసటట ననస:40-3-124
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజజ న ససపత అనతస
ఇసటట ననస:40-3-125
వయససస:59
లస: ససస స
1235 SQX1638188
పపరర: శవ జకరర

95-75/529

తసడడ:డ మలర యఖ దదవరళళ
ఇసటట ననస:40-3-123
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల� thanniru
ఇసటట ననస:40-3-124
వయససస:35
లస: ససస స
1232 SQX1557752
పపరర: కకకసస ద వరన అనతస

1224 AP151000180636
పపరర: రమణమక దదవళళ

1222 SQX1639392
పపరర: లకకమక గగసజ

భరస : చనత గగసజ
ఇసటట ననస:40-3-122
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప దదవరళళ
ఇసటట ననస:40-3-123
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శశభననచలస
ఇసటట ననస:40-3-123
వయససస:71
లస: ససస స
1229 SQX0304659
పపరర: రమణ తనతరర�

95-75/526

భరస : వనసకటటశశరరర గగసజ
ఇసటట ననస:40-3-122
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:40-3-123
వయససస:20
లస: ససస స
1226 AP151000180354
పపరర: రమమదదవ .టట

1221 SQX1639376
పపరర: రమణ గగసజ

1246 SQX2274991
పపరర: లకడక మసజల

95-75/1198

భరస : రరసబబబగ మసజల
ఇసటట ననస:40-3-128
వయససస:32
లస: ససస స
95-75/546

1249 SQX1355537
పపరర: శకనవరసరరవప ఒరరస

95-75/547

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:40-3-129
వయససస:34
లస: పప
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1250 SQX1698687
పపరర: వనసకటలకకకపదనకవత
భమరరగగమళ
భరస : చసదడమమళ భమరరగగమళ
ఇసటట ననస:40-3-132
వయససస:36
లస: ససస స

95-75/548

1253 SQX1371335
పపరర: లకకక ననరరయణ దదవళళ

95-74/47

తసడడ:డ మలర యఖ దదవళళ
ఇసటట ననస:40-3-133
వయససస:31
లస: పప
1256 SQX1864735
పపరర: శకనవరస జకకర

95-75/553

95-75/554

తసడడ:డ అలమరబకలక షపక
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:42
లస: పప
1265 SQX1697788
పపరర: వరమక శకరరమ శశటట

95-75/556

95-75/559

95-75/562

తసడడ:డ కకషరణరరవప� majeti
ఇసటట ననస:40-3-139
వయససస:46
లస: పప

95-74/48

1260 SQX0298604
పపరర: హనసమసతరరవప దదవళళ�

1263 SQX1566258
పపరర: నరరసదడ చలమర

1266 SQX1371517
పపరర: పరరశత పపలకణస

1269 SQX1697879
పపరర: సతఖవత శకరరమ శశటట

1272 SQX1698208
పపరర: రరమ సరశమ శకరరమ శశటట

95-75/564

1275 SQX1700335
పపరర: సరససజఖలకడక జలమదద

95-75/555

1278 SQX1698513
పపరర: శకనవరస రరవప జలమదద
తసడడ:డ సరసబశవరరవప జలమదద
ఇసటట ననస:40-3-139
వయససస:65
లస: పప

1258 SQX0300616
పపరర: శసకర వనమగల

95-74/49

1261 NDX2296333
పపరర: రజయమ ససలస త షపక

94-75/1007

భరస : ఫసరగజ అల షపక
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:38
లస: ససస స
95-74/50

1264 SQX1371475
పపరర: పడసరద పపలకణస

95-74/51

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ పపలకణస
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:39
లస: పప
95-75/557

1267 SQX1697804
పపరర: రమణ తమకశశటట

95-75/558

భరస : మలర కరరరరన రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:39
లస: ససస స
95-75/560

1270 SQX0283911
పపరర: శసకరరకవప� మలలర ల�

95-75/561

తసడడ:డ కకటయఖ� మలలర ల
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:41
లస: పప
95-75/563

1273 SQX2273282
పపరర: శకనస దనసరర

95-75/1199

తసడడ:డ అపపనత దనసరర
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:38
లస: పప
95-75/565

భరస : శకనసవరస రరవప జలమదద
ఇసటట ననస:40-3-139
వయససస:39
లస: ససస స
95-75/567

95-75/552

తసడడ:డ శకనస వనమగల
ఇసటట ననస:40-3-134
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససవర పపరరమమళర శకరరమ శశటట
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మగవశల
ఇసటట ననస:40-3-138
వయససస:22
లస: పప
1277 MLJ3737053
పపరర: పదకననభశశషసరయ� మమజరటట�

1257 SQX1132505
పపరర: జజఖత దదవళళ

95-75/550

భరస : శకనవరస జకకర
ఇసటట ననస:40-3-133
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమ సరశమ శకరరమ శశటట
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:42
లస: పప
1274 SQX1639327
పపరర: sai పవన కలమమర మగవశల

1255 SQX1864610
పపరర: వజయలకడక జకకర

95-75/551

భరస : పడసరద పపలకణస
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శసకరరకవప మలలర ల
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:40
లస: ససస స
1271 SQX1697820
పపరర: మలర కరరరరన రరవప తమకశశటట

1254 SQX1301365
పపరర: దసరర దదవళళ

తలర : లకడక చలమర
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సరశమ శకరరమ శశటట
ఇసటట ననస:40-3-137
వయససస:32
లస: ససస స
1268 MLJ3007275
పపరర: సతఖవత మలలర ల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ భమరరగగమళ
ఇసటట ననస:40-3-132
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ� దదవరళళ
ఇసటట ననస:40-3-134
వయససస:35
లస: పప
94-75/1008

1252 SQX1698737
పపరర: చసదడమమళ భమరరగగమళ

భరస : సతఖననరరయణ గగపస భమరరగగమళర
ఇసటట ననస:40-3-132
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప దదవళళ
ఇసటట ననస:40-3-134
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శసకర వనమగల
ఇసటట ననస:40-3-134
వయససస:63
లస: ససస స
1262 NDX2296390
పపరర: ఫసరగజ అలర షపక

95-75/549

భరస : లకడక ననరరయణ దదవళళ
ఇసటట ననస:40-3-133
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచదసలల జకకర
ఇసటట ననస:40-3-133
వయససస:36
లస: పప
1259 SQX0300590
పపరర: ససబబమక వనమగల

1251 SQX1864313
పపరర: ససతనరరమమక భమరరగగమళర

1276 SQX1639319
పపరర: lakshmi మమజరటట

95-75/566

భరస : పదకననభ శశషసరయ మమజరటట
ఇసటట ననస:40-3-139
వయససస:45
లస: ససస స
95-75/568

1279 SQX1380963
పపరర: హహమ వనసకట ననగ సరయ
పడసనత భబరర వ సమగదనడల
తసడడ:డ గగరరవరర న రరవప సమగదనడల
ఇసటట ననస:40-3-141
వయససస:24
లస: పప

95-75/569
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1280 SQX1355909
పపరర: తడలలక చసదస జకర
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95-74/52

తసడడ:డ రతత రరవప జకర
ఇసటట ననస:40-3-142
వయససస:34
లస: పప
1283 SQX1794437
పపరర: శకనవరస రరవప పపల

95-75/572

95-75/574

95-75/577

95-75/580

95-74/53

95-74/56

95-75/584

తలర : లకడక
ఇసటట ననస:40/3-148/1
వయససస:18
లస: పప

1293 SQX1449215
పపరర: ససరరష రరడడడ

1296 SQX0940585
పపరర: శకలసతల బటడ

1299 SQX0412122
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

1302 SQX1699420
పపరర: ససజజత ఆరరదఖల

95-75/587

95-75/581

1288 SQX0133942
పపరర: జజఖత రరడడడ�

95-75/576

1291 SQX0133785
పపరర: వనసకటటష రరడ�డడ

95-75/579

1294 SQX1449348
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప రరడడ

95-74/54

1297 SQX1960301
పపరర: మలర కరరరరన తమకశశటట

95-74/55

తసడడ:డ వనసకటయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:40-3-144
వయససస:42
లస: పప
95-71/18

1300 SQX1699560
పపరర: ఝమనస యమదవ ఆరరదఖల

95-75/585

1303 SQX0360347
పపరర: లకకకకరసతమక తతట

95-75/586

భరస : ననగయఖ తతట
ఇసటట ననస:40-3-148
వయససస:73
లస: ససస స
95-71/572

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:40-3-148/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-74/621

Deleted

తలర : లకడక చసతల
ఇసటట ననస:40-3-148/1
వయససస:18
లస: పప

95-75/583

తసడడ:డ రమణ రరవప ఆరరదఖల
ఇసటట ననస:40-3-148
వయససస:26
లస: ససస స

95-75/588 1306 SQX2288017
1305 SQX1699537
పపరర: వనసకట రమణ రరవప ఆరరదఖల
పపరర: శశల
శ జ నలర పరటట

1308 SQX2130862
పపరర: రరస సరయ ననథ చసతల

95-75/582

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:40-3-143
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆరరదఖల
ఇసటట ననస:40-3-148
వయససస:49
లస: పప
95-74/583

95-71/511

తసడడ:డ శవ ననగరశశరరరవప� reddy
ఇసటట ననస:40-3-143
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ ఆరరదఖల
ఇసటట ననస:40-3-148
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరకరశ ఆరరధసఖలల
ఇసటట ననస:40-3-148
వయససస:23
లస: పప
1307 SQX2453967
పపరర: రరస సరయ ననథ చసతల

95-75/578

తసడడ:డ ననగయఖ తతట
ఇసటట ననస:40-3-148
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:40-3-148
వయససస:39
లస: ససస స
1304 SQX1700384
పపరర: రరకరశ ఆరరధసఖల

1290 SQX1449520
పపరర: తరరపఠమక శశటట పలర

1285 SQX2036416
పపరర: సరసబడజఖస రరడడడ

భరస : సతఖననరరయణ� reddy
ఇసటట ననస:40-3-143
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగమలలశశర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:40-3-144
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన తమకశశటట
ఇసటట ననస:40-3-144
వయససస:20
లస: ససస స
1301 SQX0360321
పపరర: నననషరమక తతట

95-75/575

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:40-3-143
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపసచనలయఖ పసచసమరరస
ఇసటట ననస:40-3-144
వయససస:34
లస: ససస స
1298 SQX1960319
పపరర: శవపరరశత తమకశశటట

1287 SQX1025452
పపరర: అనదష రరడడడ

95-75/571

భరస : సరసబ శవ రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:40-3-143
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : సదరరఖ ననరరయణ శశటట పలర
ఇసటట ననస:40-3-143
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగరశశరరరవప� reddy
ఇసటట ననస:40-3-143
వయససస:33
లస: పప
1295 SQX0940510
పపరర: శవపరరశత పసచసమరరస

95-75/573

భరస : వనసకటటష రరడడడ
ఇసటట ననస:40-3-143
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరశశరరరవప� reddy
ఇసటట ననస:40-3-143
వయససస:51
లస: ససస స
1292 SQX0132225
పపరర: రరమమసజననయగలల రరడడ �

1284 SQX1086991
పపరర: రతనత రరవప జకర

1282 SQX1087023
పపరర: ససలలచన జకర

భరస : రతత రరవప జకర
ఇసటట ననస:40-3-142
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ జకరర
ఇసటట ననస:40-3-142
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససరరష రరడడడ
ఇసటట ననస:40-3-143
వయససస:25
లస: ససస స
1289 SQX0133876
పపరర: మలలర శశరర రరడడడ�

95-75/570

భరస : శకనవరస రరవప మమటట
ఇసటట ననస:40-3-142
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప పపల
ఇసటట ననస:40-3-142
వయససస:55
లస: పప
1286 SQX1614065
పపరర: శక సరసబ ససవర రరడడ

1281 SQX0751412
పపరర: భబగఖలకడక మటబట

1309 NDX2296325
పపరర: వరద రరజలల వలలర పప

94-75/1009

తసడడ:డ లకకయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:40-3-151
వయససస:53
లస: పప
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1310 SQX1566266
పపరర: లకడక చలమర
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95-74/57

భరస : ననగరరజ చలమర
ఇసటట ననస:40-3-151
వయససస:43
లస: ససస స
1313 AP151000180541
పపరర: ననగరసదడమక వలలర పప

95-75/590

95-71/573

95-75/595

95-75/598

95-75/601

95-95/170

95-95/173

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప యమసడనడపడగడ
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:33
లస: ససస స

1323 SQX0248005
పపరర: ఝమనస� ఇకలరరరస�

1326 SQX2074607
పపరర: ననగ శకనవరస కడడయస

1329 SQX1983071
పపరర: ననరరయణ శదదవరటస

1332 MLJ1501030
పపరర: అరరణకలమమరర చచరరకలరర

95-75/604

1335 SQX1946946
పపరర: మజదన పరరశన షపక

95-75/599

1338 SQX1947159
పపరర: పదక నసదనఖల
భరస : ననగరశశర రరవప నసదనఖల
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:37
లస: ససస స

1318 MLJ3007283
పపరర: రమణ వలలర పప

95-75/594

1321 AP151000180844
పపరర: శవకలమమర గటటట

95-75/597

1324 SQX1347294
పపరర: మససమగనతసరస షపక

95-75/600

భరస : అబమ
ద ల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:40-3-156
వయససస:80
లస: ససస స
95-75/1127

1327 SQX2273373
పపరర: బబనస షపక

95-75/1200

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:40-3-156
వయససస:27
లస: ససస స
95-95/171

1330 SQX1982610
పపరర: గరయతడ శదదవరటస

95-95/172

తసడడ:డ ననరరయణ శదదవరటస
ఇసటట ననస:40-3-156
వయససస:26
లస: ససస స
95-75/602

1333 SQX1697671
పపరర: సతఖ ననరరయణ చచరరకలరర

95-75/603

తసడడ:డ కలలగగలయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:40-3-158
వయససస:65
లస: పప
95-75/605

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:22
లస: ససస స
95-75/607

95-75/592

తసడడ:డ గరసధద గటటట
ఇసటట ననస:40-3-152
వయససస:50
లస: పప

భరస : సతఖననతరరయణ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:40-3-158
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవప తతసడచపప
ఇసటట ననస:40-3-159
వయససస:22
లస: పప
1337 SQX1947092
పపరర: లకడక పలర వ యమసడనడపడగడ

95-75/596

తసడడ:డ ఆశకత శదదవరటస
ఇసటట ననస:40-3-156
వయససస:51
లస: పప

భసధసవప: ననరరయణ శదదవరటస
ఇసటట ననస:40-3-156
వయససస:83
లస: ససస స
1334 SQX1639475
పపరర: శవ దసరర పడసరద తతసడచపప

1320 AP151000180845
పపరర: శకనవరసరరవప గటటట

1315 MLJ3007671
పపరర: శకనవరససలల వలలర పప� �

భరస : సరసబశవరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:40-3-152
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రవశసకర కడడయస
ఇసటట ననస:40-3-156
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: ననరరయణ శదదవరటస
ఇసటట ననస:40-3-156
వయససస:49
లస: ససస స
1331 SQX1983568
పపరర: లకమమక శదదవరటస

95-75/593

భరస : పప లలశశరస� ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:40-3-156
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� కడడయస
ఇసటట ననస:40-3-156
వయససస:50
లస: పప
1328 SQX1983261
పపరర: శకదదవ శదదవరటస

1317 SQX1638832
పపరర: లమవణఖ గటటట

95-75/589

తసడడ:డ వరదరరజ� vallepu
ఇసటట ననస:40-3-151
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద గటటట
ఇసటట ననస:40-3-152
వయససస:46
లస: పప

భరస : రవశసకర కడడయస
ఇసటట ననస:40-3-156
వయససస:41
లస: ససస స
1325 MLJ1503069
పపరర: రవశసకర కడడయస�

95-75/591

భరస : శకనవరస రరవప గటటట
ఇసటట ననస:40-3-152
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గరసధద గటటట
ఇసటట ననస:40-3-152
వయససస:61
లస: ససస స
1322 MLJ1502921
పపరర: శకదదవ కడడయస

1314 SQX1343250
పపరర: ఓసకరర వనమగల

1312 SQX1330950
పపరర: ససజజత వలలర పప

భరస : శవ గగపస వలలర పప
ఇసటట ననస:40-3-151
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:40-3-151
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమ లమల లమల
ఇసటట ననస:40-3-152
వయససస:23
లస: పప
1319 AP151000180372
పపరర: రరజరశశరర గటటట

95-74/58

తసడడ:డ రసగననయకలలల వలలర పప
ఇసటట ననస:40-3-151
వయససస:26
లస: పప

భరస : లకకయఖ vallepu
ఇసటట ననస:40-3-151
వయససస:85
లస: ససస స
1316 SQX2141141
పపరర: షసరడ న
ర నథ లమల లమల

1311 SQX1330968
పపరర: శవ గగపస వలలర పప

1336 SQX1946847
పపరర: అనసపమ మమమడడపరక

95-75/606

తసడడ:డ ససబబబరరవప చచసచస
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:33
లస: ససస స
95-75/609

1339 SQX1947035
పపరర: లలత దదవ పససమరరస

95-75/610

భరస : రరసబబబగ పససమరరస
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:39
లస: ససస స
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1340 SQX1946862
పపరర: నయబబ షపక
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95-75/611

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:42
లస: ససస స
1343 SQX1946623
పపరర: ఝమనస లకడక గవన

95-75/614

95-75/617

95-75/615

1347 SQX1946987
పపరర: ననగరశశర రరవప నసదనఖల

95-75/620

1350 SQX1946714
పపరర: చసదడశశఖర రరవప యసడనడపడగరడ

95-75/618

1353 SQX2550986
పపరర: లలత కరకరపరరస

1345 SQX1946581
పపరర: అరవసద రరపలర

95-75/616

1348 SQX1946854
పపరర: మహహదదదన షపక

95-75/619

తసడడ:డ బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:49
లస: పప
95-75/621

తసడడ:డ ససబబబ రరవప యసడనడపడగరడ
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:67
లస: పప
95-71/695

95-75/613

తసడడ:డ రరమ చసదడ పడసరద రరపలర
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ నసదనఖల
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చనత లకకయఖ మదదద
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:61
లస: పప
1352 SQX2550978
పపరర: శవరరమకకషణ నరరశశటట

1344 SQX1947142
పపరర: ననగలకడక సప మశశటట

1342 SQX1946680
పపరర: వనసకట నరకలమదదవ మదదద

భరస : వనసకట అదద ననరరయణ మదదద
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కరశ వశశశశశర రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అదద ననరరయణ మదదద
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:36
లస: పప
1349 SQX1947332
పపరర: వనసకట ఆదదననరరయణ మదదద

95-75/612

భరస : చసదడశశఖర రరవప యసడనడపడగడ
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప GAVINI
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:66
లస: ససస స
1346 SQX1946888
పపరర: రసజత కలమమర మదదద

1341 SQX1947175
పపరర: లకడక పడమల రరణణ యసడనడపడగడ

1351 SQX1947365
పపరర: కరశవశశశశర రరవప సప మశశటట

95-75/622

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సప మశశటట
ఇసటట ననస:40-3-160
వయససస:73
లస: పప
95-71/696

1354 SQX2550994
పపరర: వనసకట ననగరరజ కరకరపరరస

95-71/697

తసడడ:డ అపరపరరవప నరరశశటట
ఇసటట ననస:40-3-160,FLAT NO 404
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట ననగరరజ కరకరపరరస
ఇసటట ననస:40-3-160,FLAT NO 404
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననగరశశర రరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:40-3-160,FLAT NO 404
వయససస:38
లస: పప

1355 SQX2551000
పపరర: వనసకట ననగరరజ కరకరపరరస

1356 SQX1639236
పపరర: ఝమనస రరణణ శయన

1357 SQX1699636
పపరర: అసడజబన మహమకద

95-71/698

Deleted

తసడడ:డ వనసకట ననగరశశరరరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:40-3-160,FLAT NO 404
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట శవ ననగ రరజ శయన
ఇసటట ననస:40-3-162
వయససస:35
లస: ససస స

1358 SQX1639509
పపరర: శవ పరరశత పపలపరటట

1359 SQX1697754
పపరర: హరర బబబగ చదరరడడ

95-75/625

తసడడ:డ లకకయఖ పపల పరటట
ఇసటట ననస:40-3-162
వయససస:65
లస: ససస స
1361 SQX1382027
పపరర: నజజక బబగస

95-75/623

భరస : అబగదల రరఖబ మహమకద
ఇసటట ననస:40-3-162
వయససస:35
లస: ససస స
95-75/626

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:40-3-162
వయససస:66
లస: పప
95-75/628

1362 SQX1382050
పపరర: హసనసజరమ మహమకద

1360 SQX1382092
పపరర: జరచబ ఇఫరత

95-75/627

తసడడ:డ హసనసజరమ మహమకద
ఇసటట ననస:40-3-162 /101 SR RESIDENSY
వయససస:26
లస: ససస స
95-75/629

1363 SQX1557463
పపరర: ససజనఖ పపలపరటట

95-75/630

భరస : హసనసజరమ మహమకద
ఇసటట ననస:40-3-162 /101 SR RESIDENSY
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ యకలరబ మహమకద
ఇసటట ననస:40-3-162 /101 SR RESIDENSY
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమ కకషణ శకనవరస పపలపరటట
ఇసటట ననస:40-3-162 /103
వయససస:41
లస: ససస స

1364 SQX1557430
పపరర: లకడక పపలపరటట

1365 SQX1557406
పపరర: రరమ కకషణ శకణణశ పపలపరటట

1366 SQX0130245
పపరర: వనసకట సతఖవత బగసస

95-75/631

భరస : కరసస వశశననధస పపలపరటట
ఇసటట ననస:40-3-162 /103
వయససస:66
లస: ససస స
1367 SQX1495168
పపరర: శవ కలమమర బగసరస

95-75/632

తసడడ:డ కరసస వశశననధస పపలపరటట
ఇసటట ననస:40-3-162 /103
వయససస:45
లస: పప
95-75/634

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప బగసరస
ఇసటట ననస:40-3-162 /203 SR RESIDENC
వయససస:37
లస: పప

1368 SQX0131425
పపరర: శవ ననగరశశరరరవప బగసస

95-75/624

95-75/633

భరస : శవ ననగరశశరరరవప బస
ఇసటట ననస:40-3-162 /203 SR RESIDENC
వయససస:56
లస: ససస స
95-75/635

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప బగసస
ఇసటట ననస:40-3-162 /203 SR RESIDENC
వయససస:63
లస: పప

1369 SQX0059667
పపరర: కకషణమమరరస� పపరర�

95-75/636

తసడడ:డ భబవయఖ� బగసస
ఇసటట ననస:40-3-162 /203 SR RESIDENC
వయససస:75
లస: పప
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1370 SQX0300962
పపరర: అబగదల రరకకబ
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95-75/637

1371 SQX0903948
పపరర: సదరఖననరరయణ పచషపపలలసస

తసడడ:డ అబగదల హహహ
ఇసటట ననస:40-3-162 /205 SR RESIDENC
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరజ గగపరల పచషపపలలసస
ఇసటట ననస:40-3-162 /302
వయససస:60
లస: పప

1373 SQX1463744
పపరర: ససజజత పరరచదరర

1374 SQX1463736
పపరర: గగపరల కకషణ పరరచదరర

95-75/640

95-75/638

1372 SQX0131532
పపరర: కలససమకలమమరర పపరర�

95-75/639

భరస : కకకషణమమరరస� పపరర
ఇసటట ననస:40-3-162 /303
వయససస:73
లస: ససస స
95-75/641

1375 SQX1638345
పపరర: ఛనయమ కలమమర చదరరడడ

95-75/642

భరస : మగరళ కకషణ పరరచదరర
ఇసటట ననస:40-3-162 /405 SR RESIDENC
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరరచదరర
ఇసటట ననస:40-3-162 /405 SR RESIDENC
వయససస:50
లస: పప

భరస : హరర బబబగ చదరరడడ
ఇసటట ననస:40-3-162PLOT202
వయససస:56
లస: ససస స

1376 SQX0130005
పపరర: పడవణ కలమమర బగసస

1377 SQX1946656
పపరర: రరసబబబగ పససమరరస

1378 SQX2378586
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకమమకర

95-75/643

95-75/644

తసడడ:డ శవ ననగరశశరరరవప బస
తసడడ:డ లకకకననరరయణ పససమరరస
ఇసటట ననస:40-3-162 SITA RAMAYA RESID ఇసటట ననస:40-3-168
వయససస:30
లస: పప
వయససస:45
లస: పప
1379 SQX1988914
పపరర: రమమశ

95-65/1172

తసడడ:డ మరరయదనసస
ఇసటట ననస:40-3-310
వయససస:23
లస: పప
1382 SQX1445742
పపరర: వజయలకడక చమట

95-73/37

95-71/575

95-71/21

95-74/61

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:40-4-163
వయససస:31
లస: పప

1386 AP151000171226
పపరర: బబబ పదదకన మమదరమమటర

1389 SQX1863539
పపరర: అనసశర ఇజరగరన

1392 SQX1505058
పపరర: వజయ కలమమర భగవనగరరర

95-74/63

1395 SQX1498121
పపరర: షమమ షపక

95-71/19

1398 MLJ3022175
పపరర: శవయఖ� కసచచరర�
తసడడ:డ ననగయఖ� కసచచరర
ఇసటట ననస:40-4-163
వయససస:44
లస: పప

1384 SQX1088310
పపరర: చదసవపల పపరణ చసదడ రరవప

95-73/39

1387 AP151000171227
పపరర: ఝమనసరరణణ మమదరమమటర

95-71/20

భరస : రరమమరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:40-4-13
వయససస:64
లస: ససస స
95-74/59

1390 SQX1863521
పపరర: ససనత అమగకల

95-74/60

భరస : భబనస పడకరశ అమగకల
ఇసటట ననస:40-4-13
వయససస:29
లస: ససస స
95-74/62

1393 SQX0514471
పపరర: శకకకషణ పరరరజజతస�

95-75/645

భరస : వనసకటటశశరరర� శకకకషణ
ఇసటట ననస:40-4-13
వయససస:86
లస: ససస స
95-71/26

భరస : అబగదల మజద షపక
ఇసటట ననస:40-4-163
వయససస:30
లస: ససస స
95-71/28

95-73/36

తసడడ:డ బసవరరజ
ఇసటట ననస:40-3-567
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకదసడపరణణ భగవనగరరర
ఇసటట ననస:40-4-13
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:40-4-19
వయససస:42
లస: ససస స
1397 SQX1498139
పపరర: అబగదల మజద షపక

95-73/38

భరస : నరరశ ఇజరగరన
ఇసటట ననస:40-4-13
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:40-4-13
వయససస:46
లస: ససస స
1394 SQX1567892
పపరర: ననగమణణ నలర బబ తషల

1383 SQX1445288
పపరర: వనణగ గగపరల రరవప చమట

1381 SQX1476606
పపరర: జజఖత నలర పప
భరస : వనసకటబడవప నలర పప
ఇసటట ననస:40-3-565
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:40-4-13
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:40-4-13
వయససస:65
లస: పప
1391 SQX0246538
పపరర: పదదకన మమదరమమటర

95-73/35

తసడడ:డ పపదయగయఖ చమట
ఇసటట ననస:40-3-565
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఓబగల సరశమ లమతద కకల
ఇసటట ననస:40-3-998
వయససస:58
లస: ససస స
1388 AP151000168179
పపరర: రరమమరరవప మమదరమమటర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకమమకర
ఇసటట ననస:40-3-200
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:40-3-501
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనణగగగపరల రరవప చమట
ఇసటట ననస:40-3-565
వయససస:40
లస: ససస స
1385 SQX2411734
పపరర: శవమక కకల

1380 SQX1613695
పపరర: సతఖననరరయణ చదలవరడ

95-71/574

1396 MLJ3022217
పపరర: ననగలకడక� కసచచరర�

95-71/27

భరస : శవయఖ� కసచచరర.
ఇసటట ననస:40-4-163
వయససస:41
లస: ససస స
95-71/29

1399 SQX0297382
పపరర: లకకకపరరశత మగకరస

95-74/65

భరస : పడసరద మగకరస
ఇసటట ననస:40-4-163
వయససస:50
లస: ససస స
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1400 SQX0297424
పపరర: మసరసన బ షపక
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95-74/66

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:40-4-163
వయససస:50
లస: ససస స
1403 SQX0552513
పపరర: వరణణదదవ ఆకలతతట

95-71/30

95-71/33

95-71/36

95-74/69

95-74/72

95-71/39

95-71/40

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:40-4-168
వయససస:30
లస: ససస స

1413 SQX1613919
పపరర: ఖమగమనతసర షపక

1416 SQX0978510
పపరర: ఆదస షపక

1419 SQX1253145
పపరర: ననహ పరరశన పఠరన

1422 SQX0296897
పపరర: మహలకడక బబత

95-71/43

1425 SQX1693712
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ బభత

95-74/70

1428 SQX0299974
పపరర: ససరజన షపక
భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:40-4-168
వయససస:33
లస: ససస స

1408 SQX1693597
పపరర: యమససన షపక

95-71/35

1411 SQX2460418
పపరర: కమరరనతసర షపక

95-71/576

1414 SQX1613901
పపరర: మహబమబ బ షపక

95-74/71

భరస : సపచదన షపక
ఇసటట ననస:40/04/164
వయససస:69
లస: ససస స
95-74/73

1417 SQX1660372
పపరర: సరయ కలమమరర గగరర

95-71/38

భరస : దసరర పడసరద గగరర
ఇసటట ననస:40-4-165
వయససస:44
లస: ససస స
95-74/74

1420 SQX1470319
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప తలర స

95-74/75

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:40-4-165
వయససస:30
లస: పప
95-71/41

1423 MLJ1503143
పపరర: రహమత షపక

95-71/42

భరస : లమలత మద షపక
ఇసటట ననస:40-4-168
వయససస:55
లస: ససస స
95-71/44

తసడడ:డ సససహచలస బభత
ఇసటట ననస:40-4-168
వయససస:36
లస: పప
95-74/76

95-71/32

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ బబత
ఇసటట ననస:40-4-168
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సససహచలస బభతన
ఇసటట ననస:40-4-168
వయససస:65
లస: ససస స
1427 SQX1337352
పపరర: పరవన కలమమరర వనమగల

95-71/37

తసడడ:డ కరరమగలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-4-165
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప తలర స
ఇసటట ననస:40-4-166
వయససస:42
లస: ససస స
1424 SQX0359778
పపరర: ఇసదదర బబతన

1410 SQX0297457
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దనసరర

1405 SQX0297481
పపరర: మమధవ దనసరర

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గరరర
ఇసటట ననస:40-4-165
వయససస:43
లస: పప
1421 MLJ1509439
పపరర: జయలకడక తలర స

95-71/34

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:31
లస: పప
1418 AP151000168037
పపరర: దసరరరపడసరద గరరర

1407 SQX1693654
పపరర: ఫణణసదడ ఆకలతతట

95-74/68

భరస : వనసకటటశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:70
లస: పప

భరస : ఆదస షపక
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:29
లస: ససస స
1415 SQX0297572
పపరర: నదర షపక

95-71/31

తసడడ:డ శసకర ఆకలతతట
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:43
లస: పప
1412 SQX0978502
పపరర: షరహహన షపక

1404 SQX0257873
పపరర: వజయలకడక వసగరపలర

1402 SQX0131920
పపరర: పడసరద మగకరస

తసడడ:డ ససబబబరరవప మగకరస
ఇసటట ననస:40-4-163
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకమననతరరయణ వసగరపలర
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ససరరబబ యన
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:60
లస: ససస స
1409 SQX0552489
పపరర: శసకర ఆకలతతట�

95-74/67

తసడడ:డ పడసరద మగకరస
ఇసటట ననస:40-4-163
వయససస:30
లస: పప

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:40-4-164
వయససస:38
లస: ససస స
1406 SQX0258087
పపరర: మమణణకఖస ససరరబబ యన

1401 SQX0133595
పపరర: శకననధ మగకరస

1426 SQX0296822
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ బబత

95-71/45

తసడడ:డ సససహచలస బబత
ఇసటట ననస:40-4-168
వయససస:38
లస: పప
95-74/77

1429 SQX1567785
పపరర: శరసత మమడపరరరర

95-74/78

భరస : అరరరన రరవప మమడపరరరర
ఇసటట ననస:40-4-168
వయససస:40
లస: ససస స
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1430 SQX1337410
పపరర: కనక దసరర వనమగల
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95-74/79

భరస : శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:40-4-168
వయససస:48
లస: ససస స
1433 SQX1613596
పపరర: చరసజవ బబ డదపపడడ

95-71/46

95-71/47

95-71/50

95-71/52

95-71/55

95-71/58

95-71/60

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:40-4-172
వయససస:49
లస: ససస స

1443 SQX1660356
పపరర: మదదన బబగమ షపక

1446 SQX0054353
పపరర: నజర బబషర షపక

1449 SQX2260305
పపరర: మహమకద సదదక షపక

1452 MLJ1508001
పపరర: మహబమబగసభబన షపక

95-71/63

1455 SQX2424257
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-71/53

1458 SQX1693191
పపరర: సరసబబడజఖస మమరరడడ
భరస : రరమ కకటటశశర రరవప మమరరడడ
ఇసటట ననస:40-4-172
వయససస:69
లస: ససస స

1438 SQX1660364
పపరర: తహహర షపక

95-71/49

1441 AP151000180437
పపరర: జజన భబషర షపక

95-74/82

1444 MLJ1511427
పపరర: మజకన షపక

95-71/54

భరస : చనజజనభబషర షపక
ఇసటట ననస:40-4-170-1
వయససస:34
లస: ససస స
95-71/56

1447 MLJ1503846
పపరర: జజన షపక

95-71/57

తసడడ:డ సపచదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-170-1
వయససస:40
లస: పప
95-71/579

1450 AP151000171201
పపరర: మయమమన సయఖద

95-71/59

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:40-4-171
వయససస:47
లస: ససస స
95-71/61

1453 AP151000168140
పపరర: హహసపసన సయఖద

95-71/62

తసడడ:డ సపచదన సయఖద
ఇసటట ననస:40-4-171
వయససస:52
లస: పప
95-71/580

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-4-171
వయససస:25
లస: ససస స
94-75/1011

95-71/578

తసడడ:డ సపచదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-170
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బడదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-171
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-4-171
వయససస:62
లస: పప
1457 NDX2262756
పపరర: మమధవలత ఉపపల

95-71/51

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:40-4-170-1
వయససస:19
లస: పప

భరస : బడదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-171
వయససస:52
లస: ససస స
1454 SQX0144691
పపరర: బడదసహహబ షపక

1440 MLJ1510478
పపరర: సపచదనసరహహబ షపక

1435 SQX2321388
పపరర: శశకల అసబడడపపడడ

భరస : ఖమదర అబగదల జలమన లలట షపక
ఇసటట ననస:40-4-170
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:40-4-170-1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అల సరహహద
ఇసటట ననస:40-4-170-1
వయససస:52
లస: పప
1451 AP151000171200
పపరర: సపచదనబ షపక

95-71/48

భరస : నజర బబషర షపక
ఇసటట ననస:40-4-170-1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సపచదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-170-1
వయససస:60
లస: ససస స
1448 SQX0706523
పపరర: జజనభబషర షపక

1437 SQX1693365
పపరర: మగళర అససఫ షపక

95-74/81

తలర : అదద లకడక అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:40-4-169
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-4-170
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:40-4-170-1
వయససస:31
లస: ససస స
1445 MLJ1503838
పపరర: మరరబ షపక

95-71/577

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:40-4-170
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సపచదన షపక
ఇసటట ననస:40-4-170
వయససస:64
లస: ససస స
1442 SQX0054114
పపరర: మసరసన బ షపక

1434 SQX2321404
పపరర: అదద లకడక అసబడడపపడడ

1432 SQX1217646
పపరర: శకనవరస రరవప వనమగల

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:40-4-168
వయససస:51
లస: పప

భసధసవప: శశకల అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:40-4-169
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : మలర అససఫ షపక
ఇసటట ననస:40-4-170
వయససస:32
లస: ససస స
1439 SQX1693241
పపరర: మరర బరరల షపక

95-74/80

తసడడ:డ నదర మహమకద షపక
ఇసటట ననస:40-4-168
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:40-4-169
వయససస:32
లస: పప
1436 SQX1660323
పపరర: షరరకల షపక

1431 SQX1444546
పపరర: మసరసన షపక

1456 AP151000180085
పపరర: బడదసర షపక

95-74/83

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-4-171
వయససస:61
లస: పప
95-71/64

1459 SQX1693274
పపరర: రరమకకటటసశరరరరవ ఉపపల

95-71/65

తసడడ:డ ననసచనరయఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:40-4-172
వయససస:80
లస: పప
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95-71/66

భరస : శవకలమమర అకరసశశటట
ఇసటట ననస:40-4-173
వయససస:32
లస: ససస స
1463 SQX0450585
పపరర: సశరణ లత బసడడ

95-71/69

95-71/72

95-71/75

95-71/78

95-71/581

95-74/86

95-71/81

తసడడ:డ మగనశర పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:40-4-176
వయససస:22
లస: ససస స

1473 MLJ1501204
పపరర: మగనశరరపషర మహకద

1476 SQX1444785
పపరర: మమనక చచనసతపలర

1479 SQX1444751
పపరర: అరరణ కలమమరర బసడడ

1482 SQX1693332
పపరర: జయకకషణ దనసరర

95-74/90

1485 AP151000180211
పపరర: లకడక దనసరర

95-71/79

1488 SQX1510958
పపరర: వజయకలమమరర యనమదల
భరస : చనత సరశమ యనమదల
ఇసటట ననస:40-4-177
వయససస:40
లస: ససస స

1468 MLJ1504141
పపరర: షసససనతసరబబగస మహకద

95-71/74

1471 SQX0258293
పపరర: శరఖమ బబబగ బసడడ

95-71/77

1474 SQX0257832
పపరర: అబడహమ బసడడ

95-71/80

తసడడ:డ ససససన బసడడ
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:60
లస: పప
95-74/84

1477 SQX1368134
పపరర: మమనస చచనసతపలర

95-74/85

భరస : చరసజవ కళళఖణ చచనసతపలర
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:25
లస: ససస స
95-74/87

1480 SQX0059717
పపరర: శరఖమ బబబగ బసడడ

95-74/88

తసడడ:డ అబడహస లసకన బసడడ
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:39
లస: పప
95-71/82

1483 SQX1301464
పపరర: యమగన దనసరర

95-74/89

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:40-4-175
వయససస:24
లస: ససస స
95-74/91

భరస : శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:40-4-175
వయససస:45
లస: ససస స
95-74/92

95-71/71

తసడడ:డ అబడహస లసకన బసడడ
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:40-4-175
వయససస:22
లస: పప

భరస : యయససబబబగ తదగరరస
ఇసటట ననస:40-4-175
వయససస:34
లస: ససస స
1487 SQX1863901
పపరర: షరరకన ససలమసనన మహమకద

95-71/76

భరస : శరఖమ బబబగ బసడడ
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:40-4-175
వయససస:60
లస: ససస స
1484 SQX0130633
పపరర: జజఖత తదగరరస

1470 SQX0659052
పపరర: మనదసర పరషర మహమకద

1465 MLJ2991099
పపరర: ససజజత కరరసశశటట

భరస : మఘమబల షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ చచనసతపలర
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:29
లస: ససస స
1481 MLJ1508282
పపరర: ననగమక దనసరర

95-71/73

తసడడ:డ మఘమబల షరరఫ మహకద
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:47
లస: ససస స
1478 SQX0130807
పపరర: ససజత బతష
స ల

1467 MLJ2991081
పపరర: సరమమమజఖస బతష
స ల

95-71/68

భరస : పడభగదనసస కరరసశశటట
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనశర పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ థనమస కరరసశశటట
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:42
లస: పప
1475 SQX2350114
పపరర: పడమల బతష
స ల

95-71/70

భరస : కకటటశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప యమ
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:29
లస: పప
1472 SQX0450544
పపరర: పడభగదనసస కరరసశశటట

1464 MLJ1506112
పపరర: జహహరరససలమసనన మహకద

1462 SQX1217356
పపరర: శవ కలమమర అకరఎసశశటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప అకరఎసశశటట
ఇసటట ననస:40-4-173
వయససస:44
లస: పప

భరస : మగనశరరరషర మహమకద
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అబడహమ బసడడ
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:52
లస: ససస స
1469 SQX0815761
పపరర: అరరణ కలమమర యమ

95-71/67

భరస : ససబబబరరవప అకరసశశటట
ఇసటట ననస:40-4-173
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : రతతకలమమరర బసడడ
ఇసటట ననస:40-4-174
వయససస:38
లస: ససస స
1466 MLJ2991073
పపరర: రతతకలమమరర బసడడ

1461 SQX0258285
పపరర: ససశల అకరసశశటట

1486 SQX1693159
పపరర: శరర మన. ససలస న మహమకద

95-71/83

తసడడ:డ మగనశర పరష మహమకద
ఇసటట ననస:40-4-176
వయససస:22
లస: ససస స
95-71/84

1489 SQX1637883
పపరర: లత అననతస

95-71/85

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ అననతస
ఇసటట ననస:40-4-177
వయససస:51
లస: ససస స
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1490 SQX1510966
పపరర: మమగర సరయననథ యనమదల

95-71/86

తసడడ:డ చనత సరశమ యనమదల
ఇసటట ననస:40-4-177
వయససస:24
లస: పప
1493 SQX1993161
పపరర: దసరరర దదవ మటట పరరస

95-71/513

95-71/89

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:40
లస: ససస స
1502 SQX0450486
పపరర: మమలమబ షపక

95-71/95

95-71/98

తసడడ:డ ఖమశసపసరర షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:60
లస: పప
1511 SQX2067759
పపరర: ననగలకడక వలర స కకసడ

95-71/515

తసడడ:డ రరమ కకషణ వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:40
లస: పప

1500 SQX0258418
పపరర: రసదలబ షపక

95-71/93

95-74/96

95-71/96

95-122/439

1498 SQX1328005
పపరర: శకరరమ ససతదదవ సమయస

95-71/99

1501 MLJ1507862
పపరర: ఇమమసబ షపక

95-71/94

1504 SQX0453787
పపరర: అబగదల రజజక షపక

95-71/97

1507 SQX0453852
పపరర: మసరసన షపక

95-71/100

తసడడ:డ మమబగసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:45
లస: పప
95-71/102

1510 SQX2067650
పపరర: ననగలకడక వలర సకకసడ

95-71/514

భరస : రరఘవపలల వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:37
లస: ససస స

1512 SQX1567819
పపరర: గసగ దదసనపపడడ

95-74/94

1513 SQX0978593
పపరర: అబ దన షపక

95-74/95

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:39
లస: ససస స
95-74/97

1516 AP151000180377
పపరర: ననగగల మరర షపక

తసడడ:డ వనసకట సదరఖ ననరరయణ మమరరస సమ
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:56
లస: పప

1518 SQX2071397
పపరర: రరఘవపలల వలర స కకసడ

1519 SQX1132513
పపరర: సలమక షపక

తసడడ:డ రరమ కకషణ వలర స కకసడ
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:40
లస: పప

95-71/91

తసడడ:డ ఇమససర షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:33
లస: పప

1506 SQX0359653
పపరర: మసరసన వల షపక

1515 SQX1025742
పపరర: సదరఖ పడకరష సమయస

95-71/88

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:49
లస: ససస స

1503 SQX1693290
పపరర: తనజదదదన షపక

1509 SQX0453886
పపరర: మమబగసరహహబ షపక

1495 SQX1447771
పపరర: రరషక షపక

భరస : సదరరఖ పడకరశ సమయస
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ రరవప దదసనపపడడ
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరల తదగరరస
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:36
లస: పప
1517 SQX2070738
పపరర: రరఘవపలల వలర సకకసడ

95-71/90

తసడడ:డ మసరసననసహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరఘవపలల వలర స కకసడ
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:37
లస: ససస స
1514 SQX0130898
పపరర: యయససబబబగ తదగరరస

1497 SQX0359687
పపరర: షరహహదన షపక

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:36
లస: పప
95-71/101

95-71/512

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:33
లస: పప
1508 SQX0258392
పపరర: ఖమశస షపక

95-74/93

తసడడ:డ మమబగసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మమబమసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:55
లస: ససస స
1505 MLJ1508258
పపరర: చనమసరసనశల షపక

1494 SQX1470327
పపరర: సరయ కకషణ చసతల

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:32
లస: ససస స
95-71/92

1492 SQX2002467
పపరర: శకనవరస రరవప మటట పరరస

తసడడ:డ సససహదదడ మటట పరరస
ఇసటట ననస:40-4-177
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ చసతల
ఇసటట ననస:40-4-177
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:40-4-178
వయససస:32
లస: ససస స
1499 SQX0453795
పపరర: బబగస షపక

95-71/87

తసడడ:డ చటటటయఖ యనమదల
ఇసటట ననస:40-4-177
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మటట పరరస
ఇసటట ననస:40-4-177
వయససస:37
లస: ససస స
1496 SQX0053959
పపరర: షబనన షపక

1491 SQX1510941
పపరర: చనత సరశమ యనమదల

95-123/530

95-74/98

95-71/103

భరస : సలస బబషర షపక
ఇసటట ననస:40-4-179
వయససస:27
లస: ససస స
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95-71/104

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:40-4-179
వయససస:30
లస: ససస స
1523 AP151000171081
పపరర: లమలబ షపక

95-71/107

95-71/110

95-71/111

95-71/114

95-71/117

95-71/120

95-71/123

భరస : ఖమససస సపచదన షపక
ఇసటట ననస:40-4-184
వయససస:45
లస: ససస స

1533 SQX1567835
పపరర: అసరక షపక

1536 AP151000168100
పపరర: వలభబషర పఠరన

1539 SQX0791749
పపరర: దదవఖ పపటబట

1542 SQX1300920
పపరర: గగపసచసద పపటట

95-71/124

1545 SQX1301506
పపరర: ఈససబగ వల షపక

95-71/115

1548 SQX0751206
పపరర: జజన భబషర షపక
తసడడ:డ ఖమససస సపచదన షపక
ఇసటట ననస:40-4-184
వయససస:29
లస: పప

1528 SQX0131144
పపరర: సమద షపక

95-74/100

1531 SQX0751198
పపరర: మసరసన షపక

95-71/113

1534 AP151000171192
పపరర: దదలన మద పఠరన

95-71/116

భరస : అబబబస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-4-181
వయససస:43
లస: ససస స
95-71/118

1537 MLJ1746783
పపరర: షకకల ఇసతయమజ ఖమన పఠరన

95-71/119

తసడడ:డ యమససన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-4-181
వయససస:48
లస: పప
95-71/121

1540 SQX0815902
పపరర: రజన కలమమరర పపటబట

95-71/122

భరస : చలమయఖ పపటబట
ఇసటట ననస:40-4-183
వయససస:44
లస: ససస స
95-74/101

1543 SQX1863513
పపరర: శవ పరరశత పరనగసటట

95-74/102

భరస : బకకలల పరనగసటట
ఇసటట ననస:40-4-183/8
వయససస:49
లస: ససస స
95-71/125

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:40-4-184
వయససస:25
లస: పప
95-74/103

95-71/109

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-180
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ పపటట
ఇసటట ననస:40-4-183
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:40-4-184
వయససస:25
లస: పప
1547 SQX0297929
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-71/112

తసడడ:డ చలమయఖ పపటబట
ఇసటట ననస:40-4-183
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ పపటబట
ఇసటట ననస:40-4-183
వయససస:49
లస: పప
1544 SQX1693407
పపరర: ఛనన బబషర షపక

1530 AP151000171080
పపరర: మసరసన బ షపక

1525 SQX0258442
పపరర: షషకలర షపక

తసడడ:డ ఖమససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:40-4-179
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రజజక పఠరన
ఇసటట ననస:40-4-181
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రజజక ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-4-181
వయససస:48
లస: పప
1541 SQX0815910
పపరర: చలమయఖ పపటబట

95-74/99

భరస : షకకల ఇమసయమజ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:40-4-181
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రజజక పఠరన
ఇసటట ననస:40-4-181
వయససస:68
లస: ససస స
1538 AP151000168141
పపరర: అబబబస ఖమన పఠరన

1527 SQX0300038
పపరర: సలస బబషర షపక

95-71/106

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-179
వయససస:39
లస: పప

భరస : మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-180
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వలబబషర పఠరన
ఇసటట ననస:40-4-181
వయససస:34
లస: ససస స
1535 AP151000171134
పపరర: ఫరతమమ బ పఠరన

95-71/108

తసడడ:డ ఖమససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:40-4-179
వయససస:34
లస: పప

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:40-4-180
వయససస:30
లస: ససస స
1532 SQX0258475
పపరర: ఫసరగ� బబగమ పఠరన

1524 MLJ1510783
పపరర: అబగదలమర షపక

1522 MLJ1509736
పపరర: జజనబ షపక

భరస : చనబబజ షపక
ఇసటట ననస:40-4-179
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశసపసరర షపక
ఇసటట ననస:40-4-179
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-179
వయససస:72
లస: పప
1529 SQX1613877
పపరర: రసజజన బ షపక

95-71/105

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:40-4-179
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖమశసపసరర షపక
ఇసటట ననస:40-4-179
వయససస:69
లస: ససస స
1526 AP151000168043
పపరర: ఖమసససపసరర షపక

1521 MLJ1509751
పపరర: సలమక షపక

1546 SQX1694272
పపరర: గనన బబబగ షపక

95-71/126

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:40-4-184
వయససస:29
లస: పప
95-74/104

1549 SQX0055301
పపరర: రగజజవరణణ ససకటట

95-71/127

భరస : వనసకటటశశర రరవప ససకటట
ఇసటట ననస:40-4-186
వయససస:45
లస: ససస స
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1550 AP151000168124
పపరర: వనసకటటశశరరర ససకటట

95-71/128

తసడడ:డ పరపరరరవప ససకటట
ఇసటట ననస:40-4-186
వయససస:50
లస: పప
1553 AP151000171193
పపరర: ససజజత కసదసకలరర

95-71/131

95-74/624

95-71/136

95-74/106

95-71/138

95-71/141

భరస : సలసభబషర షపక
ఇసటట ననస:40-4-190
వయససస:36
లస: ససస స

1563 SQX0296715
పపరర: రరజరష కలమమర మరటర

1566 SQX1693175
పపరర: మమధవ వసస

1569 SQX1693357
పపరర: చసదడ శశఖర వసస

95-74/110

1572 SQX1004621
పపరర: వజయ లకకక గరదచ

95-71/143

1575 SQX0603431
పపరర: శవపరరశత పప లశశటట

95-74/107

1558 AP151000171096
పపరర: వనసకటలకడక కసదసకలరర

95-71/135

1561 SQX1444819
పపరర: హహమలత మమరటర

95-74/105

1564 SQX0296681
పపరర: గణణష మరటర

95-74/108

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మరటర
ఇసటట ననస:40-4-188
వయససస:45
లస: పప
95-71/139

1567 SQX1693217
పపరర: రమమదదవ శలస

95-71/140

భరస : సరసబశవరరవప శలస
ఇసటట ననస:40-4-189
వయససస:58
లస: ససస స
95-71/142

1570 SQX1592121
పపరర: మమధవ గరదచ

95-74/109

భరస : ససరరష బబబగ గరదచ
ఇసటట ననస:40-4-189
వయససస:37
లస: ససస స
95-74/111

1573 SQX1592113
పపరర: ససరరష బబబగ గరదచ

95-74/112

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:40-4-189
వయససస:41
లస: పప
95-71/144

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప� పప లశశటట
ఇసటట ననస:40-4-190
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరబష షపక
ఇసటట ననస:40-4-191
వయససస:24
లస: ససస స

95-71/133

భరస : ఏడడకకసదలల మమరటర
ఇసటట ననస:40/04/188
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:40-4-189
వయససస:68
లస: ససస స

95-71/146 1578 SQX1233774
1577 SQX0603555
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప పప లశశటట
పపరర: నదరర హన షపక

తసడడ:డ కకటటసరశమ పప లశశటట
ఇసటట ననస:40-4-190
వయససస:69
లస: పప

95-71/137

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వసస
ఇసటట ననస:40-4-189
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననగర వల షపక
ఇసటట ననస:40-4-189
వయససస:48
లస: ససస స
1574 MLJ2991115
పపరర: రరహహ షపక

1560 SQX0539361
పపరర: గగపరలరరవప ననమమ

1555 AP151000168123
పపరర: వనసకటరరవప కసదసకలరర

భరస : రరఘవయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:40-4-188
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర వసస
ఇసటట ననస:40-4-189
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:40-4-189
వయససస:27
లస: పప
1571 SQX0246496
పపరర: రరజజశన షపక

95-71/134

తసడడ:డ గణణష మరటర
ఇసటట ననస:40-4-188
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:40-4-189
వయససస:24
లస: ససస స
1568 SQX0751826
పపరర: ననగ వనసకట చచచతనఖ గరదచ

1557 SQX0450536
పపరర: వనసకటభబరత గరదచ

95-71/130

తసడడ:డ రరఘవయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:40-4-187
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ ననమమ
ఇసటట ననస:40-4-188
వయససస:64
లస: పప

భరస : గణణష మరటర
ఇసటట ననస:40-4-188
వయససస:40
లస: ససస స
1565 SQX1476697
పపరర: వసశ పసడయమసక గరదచ

95-71/132

భరస : శకనవరసరరవప గరదచ
ఇసటట ననస:40-4-188
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:40-4-188
వయససస:60
లస: పప
1562 SQX0296756
పపరర: శవకలమమరర మరటర

1554 SQX0359869
పపరర: శకనవరసరరవప కసదసకలరర

1552 MLJ1503044
పపరర: వసససధర కసదసకలరర

భరస : శకనస కసదసకలరర
ఇసటట ననస:40-4-187
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:40-4-187
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ససకటట
ఇసటట ననస:40-4-187
వయససస:18
లస: పప
1559 SQX0450593
పపరర: శకనవరసరరవప గరదచ

95-71/129

తసడడ:డ చనరరఘవయఖ ససకటట
ఇసటట ననస:40-4-186
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:40-4-187
వయససస:40
లస: ససస స
1556 SQX2277028
పపరర: రరకరశ బబబగ ససకటట

1551 AP151000168013
పపరర: పరపరరరవప ససకటట

1576 MLJ2988319
పపరర: సలమమరషర షపక

95-71/145

తసడడ:డ అబగరలకజద షపక
ఇసటట ననస:40-4-190
వయససస:41
లస: పప
95-71/147

1579 SQX0305730
పపరర: నగరనన షపక

95-71/148

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:40-4-191
వయససస:28
లస: ససస స
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95-71/149

భరస : మగబషసర అహకద ఖమన
ఇసటట ననస:40-4-191
వయససస:36
లస: ససస స
1583 SQX1438960
పపరర: వరయఖ అనతస

95-74/113

95-74/626

95-74/629

95-71/153

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-4-195
వయససస:28
లస: ససస స
1595 SQX1045625
పపరర: ననగమర షపక

95-71/156

95-74/114

95-74/117

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:40-4-197
వయససస:33
లస: ససస స

95-74/630

1593 SQX0360511
పపరర: ససలలచన ఆవపల

95-71/154

1599 SQX1301324
పపరర: ఇసరకయల షపక

1602 SQX0297887
పపరర: మసరసన బ షపక

95-74/119

1605 SQX0297838
పపరర: గగస షపక

1608 SQX1567827
పపరర: మనన బహదసర
భరస : ససరరష బహదసర
ఇసటట ననస:40-4-197
వయససస:33
లస: ససస స

1588 SQX2251999
పపరర: అలవనలలమసగ పససడడపప డ లల

95-74/628

95-74/631
1591 SQX2134526
పపరర: కరశ గసగధర నగరజ పససడడపప డ లల

1594 SQX0132662
పపరర: గగసఖ షపక

95-71/155

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-4-195
వయససస:48
లస: ససస స
95-71/157

1597 SQX0360552
పపరర: ఓబగల రరడడడ ఆవపల

95-71/158

తసడడ:డ ఓబగలలసస ఆవపల
ఇసటట ననస:40-4-195
వయససస:50
లస: పప
95-74/115

1600 SQX0940312
పపరర: జజన షపక

95-74/116

తసడడ:డ మభమ షపక
ఇసటట ననస:40-4-195
వయససస:35
లస: పప
95-71/160

1603 SQX1567868
పపరర: తషలశమక తతటపలర

95-74/118

భరస : కకషణ రరవప తతటపలర
ఇసటట ననస:40-4-196
వయససస:77
లస: ససస స
95-74/120

తసడడ:డ లమల అహమకద షపక
ఇసటట ననస:40-4-196
వయససస:55
లస: పప
95-74/122

95-74/625

తసడడ:డ గగపరల కకషణ మమరరస పససడడపప డ లల
ఇసటట ననస:40-4-194
వయససస:21
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:40-4-196
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:40-4-196
వయససస:26
లస: పప
1607 SQX0940320
పపరర: మగనత షపక

1590 SQX2134518
పపరర: ఘన సరయ దసరర ససపడ శశఖర
పససడడపప డ లల
తసడడ:డ గగపరల కకషణ మమరరస పససడడపప డ లల
ఇసటట ననస:40-4-194
వయససస:25
లస: పప

1596 SQX1693845
పపరర: మహమదల షపక

1585 SQX2289346
పపరర: గగపరల కకషణ మమరరస పససదదబబడ లల

భరస : గగపరల కకషణ మమరరస పససడడపప డ లల
ఇసటట ననస:40-4-194
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-4-195
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-4-195
వయససస:39
లస: పప
1604 SQX1498113
పపరర: ఖలలలలమర షపక

95-74/627

తసడడ:డ యమకలబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-195
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-4-195
వయససస:22
లస: పప
1601 SQX0131193
పపరర: మహబమబ జజన బబషర షపక

1587 SQX2288959
పపరర: అలవనలల మసగ పససడడబబడ లల

95-71/151

తసడడ:డ మసగ రరజ పసనద సబబడ లల
ఇసటట ననస:40-4-194
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఓబగల రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:40-4-195
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అదస వల షపక
ఇసటట ననస:40-4-195
వయససస:25
లస: పప
1598 SQX1863729
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-71/152

భరస : గగపరలకకషణ మమరరస పససడడబబడ లల
ఇసటట ననస:40-4-194
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషణ మమరరస పససడడపప డ లల
ఇసటట ననస:40-4-194
వయససస:29
లస: ససస స
1592 SQX0940346
పపరర: షరహహన షపక

1584 SQX1860113
పపరర: ససజజత మరరయమల

1582 SQX0453811
పపరర: రరజజశనన షపక

భరస : ననగగరరన షపక
ఇసటట ననస:40-4-191
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హరరననథ మరరయమల
ఇసటట ననస:40-4-193
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగరరజ పససడడబబడ లల
ఇసటట ననస:40-4-194
వయససస:59
లస: పప
1589 SQX2134500
పపరర: రరఘనక పససడడపప డ లల

95-71/150

భరస : పడభబకర సరససస స పపదదవరపప
ఇసటట ననస:40-4-191
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అనతస
ఇసటట ననస:40-4-191
వయససస:58
లస: పప
1586 SQX2276673
పపరర: గగపరల కకషణ మమరరస పససడడబబడ లల

1581 SQX1215186
పపరర: వనత కకరణ పపదదవరపప

1606 SQX1045526
పపరర: మమయ జ

95-74/121

భరస : కమల జ
ఇసటట ననస:40-4-197
వయససస:30
లస: ససస స
95-74/123

1609 SQX0131011
పపరర: లకడక గడడ స

95-74/124

తసడడ:డ శకరరమగలల గడడ స
ఇసటట ననస:40-4-197
వయససస:51
లస: ససస స
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95-74/125

భరస : ససరరష బహహదర జ సస
ఇసటట ననస:40-4-197
వయససస:54
లస: ససస స
1613 SQX1045872
పపరర: కమల గరతడ

95-74/128

95-71/161

95-74/131

95-71/166

95-71/168

95-74/133

భరస : ససబబబరరవప మగపపరరజ
ఇసటట ననస:40-4-200
వయససస:61
లస: ససస స
1631 SQX0359638
పపరర: వజయలకడక జజషసట

95-71/172

తసడడ:డ నరసససహరరవప మమలపరటట
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:51
లస: ససస స

95-71/164

1623 SQX1300946
పపరర: కలమమర మగపపరరజ

1626 SQX0360388
పపరర: రతతకలమమరర గగజరరర పపడడ

95-71/175

95-71/167

1618 MLJ1507789
పపరర: ననగగలకరర షపక

95-71/163

1621 SQX1693456
పపరర: మధదపసడయమ లసగ

95-71/165

1624 SQX1498147
పపరర: ధరక తదజ లసగ

95-74/132

తలర : కకటటశశరమక లసగ
ఇసటట ననస:40-4-199
వయససస:25
లస: పప
95-71/170

భరస : శరఖమ సససదర రరవప గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-04-200
వయససస:56
లస: ససస స

1627 SQX0360362
పపరర: శరఖమ సససదర రరవప
గగజరరర పపడడ
తసడడ:డ సపచమన గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-04-200
వయససస:58
లస: పప

1629 AP151000180647
పపరర: ససబబబరరవప మగపపరరజ

1630 SQX0396259
పపరర: వరససత జజషసట

95-71/171

95-71/169

95-74/134

1632 SQX0396234
పపరర: మగరళ కకషణ జజషసట

భరస : మగరళకకషణ జసససవ
ఇసటట ననస:40-4-201
వయససస:39
లస: ససస స
95-71/173

1635 SQX0815787
పపరర: ననగలకడక ససహహచ

1638 SQX1088898
పపరర: షరజజదద షపక
భరస : గజజన షపక
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:59
లస: ససస స

1633 SQX1517202
పపరర: ననగ శరకవణణ మమలపరటట

95-71/174

భరస : వజయ కలమమర మమలపరటట
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:27
లస: ససస స
95-71/176

భరస : ననగ రరజ ససహహచ
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:42
లస: ససస స
95-71/178

95-74/130

తసడడ:డ శకనవరసరరవప షపక
ఇసటట ననస:40-4-199
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప జసససవ
ఇసటట ననస:40-4-201
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఫరజల
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:34
లస: ససస స
1637 MLJ2991107
పపరర: శకలసతల మమలపరటట

1620 SQX1660315
పపరర: కరజయ మగపరడజ

1615 SQX0131102
పపరర: శకరరమగలల గడడ స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-4-198
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మగపపరరజ
ఇసటట ననస:40-4-200
వయససస:66
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప జజషసట
ఇసటట ననస:40-4-201
వయససస:60
లస: ససస స
1634 SQX1088922
పపరర: రరఫసయమ షపక

95-71/162

తసడడ:డ చన రరమగలల మగపపరరజ
ఇసటట ననస:40-4-199
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప మగపరడజ
ఇసటట ననస:40-4-200
వయససస:53
లస: ససస స
1628 AP151000180183
పపరర: కకటటశశరమక మగపపరరజ

1617 SQX1660331
పపరర: కహహససబ షపక

95-74/127

తసడడ:డ ఒబలలసస గడడ స
ఇసటట ననస:40-4-197
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమగ మగపరడజ
ఇసటట ననస:40-4-199
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చనరరమగలల మగపపరరజ
ఇసటట ననస:40-4-199
వయససస:44
లస: ససస స
1625 SQX1660349
పపరర: కకటటశశరఅమక మగపరడజ

95-74/129

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-4-198
వయససస:90
లస: ససస స

భరస : ననగగలల మరర షపక
ఇసటట ననస:40-4-198
వయససస:51
లస: ససస స
1622 AP151000180186
పపరర: ఇసదదర మగపప

1614 SQX1567843
పపరర: ససరరష బహదసర

1612 SQX0594721
పపరర: జలమన బబషర షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-4-197
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బలమశద బహదసర
ఇసటట ననస:40-4-197
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగగరరకరర షపక
ఇసటట ననస:40-4-198
వయససస:43
లస: ససస స
1619 AP151000180154
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-74/126

తసడడ:డ ససరరష బహహదనర జ
ఇసటట ననస:40-4-197
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వననద గరతడ
ఇసటట ననస:40-4-197
వయససస:32
లస: పప
1616 MLJ1511401
పపరర: హసనబ షపక

1611 SQX1045864
పపరర: అనల జ

1636 MLJ1507284
పపరర: శశభబరరణణ మమలపరటట

95-71/177

భరస : శశఖరరబబగ మమలపరటట
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:46
లస: ససస స
95-71/179

1639 SQX0815779
పపరర: చరసజవ కళళఖణ ససహహచ

95-71/180

తసడడ:డ ననగ రరజ ససహహచ
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:27
లస: పప
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1640 SQX0258350
పపరర: వజయకలమమర మమలపటట

95-71/181

తసడడ:డ నరసససహరరవప మమలపరటట
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:32
లస: పప
1643 AP151000180233
పపరర: మమరస మక మమలపరటట

95-74/136

95-74/139

95-71/185

95-71/188

95-71/191

95-71/194

95-71/197

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:46
లస: ససస స

1653 SQX0054304
పపరర: సరళకలమమరర కరర పపడడ

1656 SQX0978726
పపరర: ససరరష కలమమర గలమర

1659 SQX0144766
పపరర: పసరర షపక

1662 SQX2350999
పపరర: మలలశశరరరవ అసదచ

95-72/20

1665 SQX1217919
పపరర: బబజజన షపక

95-71/189

1668 MLJ3007606
పపరర: సదరఖకలమమరర నసడదరర
భరస : వనసకటటశశరరరవప నసడదరర
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:49
లస: ససస స

1648 SQX1567850
పపరర: షరరఫ సయఖద

95-71/184

1651 SQX0299719
పపరర: జజఖత నసడదరర

95-71/187

1654 SQX0978742
పపరర: శరఖమల గలమర

95-71/190

భరస : వనసకట రరవప గలమర
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:48
లస: ససస స
95-71/192

1657 SQX0054288
పపరర: కరరరసక కలమమర కరర పపడడ

95-71/193

తలర : సరళకలమమరర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:31
లస: పప
95-71/195

1660 SQX0978718
పపరర: వనసకట రరవప గలమర

95-71/196

తసడడ:డ వనసకటయఖ గలమర
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:52
లస: పప
95-71/582

1663 SQX2351138
పపరర: రరజరరజరశశరర అసదచ

95-71/583

భరస : మలలర శశర రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:56
లస: ససస స
95-74/140

తసడడ:డ పసరర షపక
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:25
లస: ససస స
95-74/142

95-74/138

భరస : ససబడహకణణఖశశర రరవప� నసడదరర
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసడదరర
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:42
లస: పప
1667 SQX1217877
పపరర: షమస ససలమసనన షపక

95-71/186

తసడడ:డ కరశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:57
లస: పప
1664 SQX0258194
పపరర: ససబడమణణఖశశర రరవప నసడదరర

1650 SQX0054338
పపరర: శక వతసల కరర పపడడ కరర పపడడ

1645 AP151000180254
పపరర: శశఖర బబబగ మమలపరటట

తసడడ:డ నగమల మరర సయఖద
ఇసటట ననస:40-4-204
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప గలమర
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప గలమర
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:30
లస: పప
1661 AP151000168020
పపరర: మలలర శశరరరవప అసదచ

95-71/183

భరస : కలటటసబరరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మలలర శశరరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:52
లస: ససస స
1658 SQX0978734
పపరర: కరరరసక గలమర

1647 SQX0257907
పపరర: ససభబనబ సయఖద

95-74/135

తసడడ:డ చనత చచనతయఖ మమలపరటట
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:52
లస: పప

తలర : సరళ కలమమరర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఫసర షపక
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:39
లస: ససస స
1655 AP151000171094
పపరర: రరజరరజరశశరర అసదచ

95-74/137

భరస : ననగగరశల సయఖద
ఇసటట ననస:40-4-204
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరర షపక
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:22
లస: ససస స
1652 SQX0144816
పపరర: ఫసరగజ జహ షపక

1644 SQX1088914
పపరర: ఫజల షపక

1642 SQX0131284
పపరర: లకడక మగసద
ట రర

భరస : గగవరరన రరవప మగసద
ట రర
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గజన షపక
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప గలమర
ఇసటట ననస:40-4-203
వయససస:28
లస: పప
1649 SQX1567884
పపరర: కగసర ససలమసన షపక

95-71/182

తసడడ:డ లకకయఖ చచనసతపలర
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:47
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప మమలపరటట
ఇసటట ననస:40-4-202
వయససస:54
లస: ససస స
1646 SQX0978767
పపరర: అనల కలమమర గలమర

1641 SQX0054791
పపరర: ననగరరజ చచనసతపలర

1666 SQX1252972
పపరర: మబన షపక

95-74/141

తసడడ:డ మమబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:25
లస: ససస స
95-74/143

1669 SQX1217562
పపరర: ససదనన బబషర షపక

95-74/144

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:25
లస: పప
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1670 SQX1217612
పపరర: అకర జజనబబషర షపక
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95-74/145

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:24
లస: పప
1673 SQX2467645
పపరర: మహబమబ బఇవనచ షపక

95-71/584

95-71/201

95-71/204

95-71/585

95-74/149

95-71/207

95-71/210

1683 SQX1539578
పపరర: ససనత దదవరకర

1686 SQX0297671
పపరర: సరధదక షపక

1689 AP151000168154
పపరర: వనసకటటశశరరర పపటబట

1692 SQX1693613
పపరర: శకనవరస రరవప యణడ పఅల

95-71/213

95-71/216

1695 MLJ1505544
పపరర: ఆరరఫ ఖమన మహమకద

95-71/200

1678 SQX1539560
పపరర: రమమష దదవరకర

95-71/203

1681 SQX1693647
పపరర: బబబగరరవప మగతనఖల

95-71/206

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మగతనఖల
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:64
లస: పప
95-74/147

1684 SQX0297739
పపరర: గగససయమ షపక

95-74/148

తలర : ఖమజజబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:35
లస: ససస స
95-74/150

1687 AP151000180224
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరర

95-71/208

1690 SQX1693514
పపరర: లకడక యణడ పఅల

95-71/209

భరస : శకనవరసరరవప యణడ పఅల
ఇసటట ననస:40-4-209/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-71/211

1693 AP151000180841
పపరర: దసరరర పడసరద పపటట

95-71/212

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పపటట
ఇసటట ననస:40-4-209/1
వయససస:44
లస: పప
95-71/214

1696 SQX0970012
పపరర: జజన బ షపక

95-71/215

భరస : లయమఖత అల ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:40-4-210
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససలమసన షపక షపక
ఇసటట ననస:40-4-210
వయససస:52
లస: ససస స

1698 SQX0303479
పపరర: జలమన షపక

1699 SQX0940361
పపరర: ఉమమ మహహశశరర పపటబట

తసడడ:డ ననయబ రసదల షపక
ఇసటట ననస:40-4-210
వయససస:38
లస: పప

95-74/151

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరజ యణడ పఅల
ఇసటట ననస:40-4-209/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:40-4-210
వయససస:36
లస: ససస స
1697 MLJ2988145
పపరర: లయమఖత అల ఖమన
మహమకద
తసడడ:డ వరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:40-4-210
వయససస:60
లస: పప

95-71/205

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పపటబట
ఇసటట ననస:40-4-209
వయససస:46
లస: పప

భరస : దసరరర పడసరద పపటబట
ఇసటట ననస:40-4-209/1
వయససస:34
లస: ససస స
1694 SQX0303438
పపరర: చనసదదన షపక

1680 SQX0297523
పపరర: హహసపసన సరహహబ పఠరన

1675 SQX0297762
పపరర: పరరశన పఠరన

తసడడ:డ రరమమసరర
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చనత కకయఖలమమడడ
ఇసటట ననస:40-4-209
వయససస:23
లస: పప
1691 SQX1444900
పపరర: రరజఖ లకడక పపటబట

95-71/202

భరస : రమమష దదవరకర
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హహసపసన సరహహబ� పఠరన
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:40
లస: ససస స
1688 SQX1860147
పపరర: హరన వరర న కకయఖలమమడడ

1677 SQX1539586
పపరర: మగకరష దదవరకర

95-71/198

తలర : ఖమజజ బ� పఠరన
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:55
లస: పప

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:51
లస: ససస స
1685 SQX0297606
పపరర: ఇమమస బ పఠరన

95-71/199

తసడడ:డ రరమసరర
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ షరవల షపక
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:47
లస: పప
1682 SQX2461853
పపరర: శసషరద షపక

1674 SQX1567777
పపరర: అజజక షపక

1672 SQX1613687
పపరర: రవ కలమమర ఉదయమన

తసడడ:డ అపపలసరశమ ఉదయమన
ఇసటట ననస:40-4-207
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమ వరల షపక
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఆదస అల షపక
ఇసటట ననస:40-4-208
వయససస:41
లస: ససస స
1679 SQX0054189
పపరర: ఆదసవల షపక

95-74/146

తసడడ:డ ఖమససస సర
ఇసటట ననస:40-4-205
వయససస:45
లస: పప

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:40-4-207
వయససస:69
లస: ఇ
1676 SQX0054882
పపరర: జజకకరర షపక

1671 SQX1921089
పపరర: ససభబన సర

95-72/21

95-74/152

తసడడ:డ రవ కలమమర పపటబట
ఇసటట ననస:40-4-210
వయససస:26
లస: ససస స
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1700 SQX0132290
పపరర: ససమమ ఖమన
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95-74/153

తసడడ:డ లయమఖత అల ఖమన
ఇసటట ననస:40-4-210
వయససస:32
లస: ససస స
1703 SQX0134353
పపరర: ఇమమమన అల ఖమన

95-74/156

95-71/218

95-74/158

95-71/221

95-71/223

95-72/22

95-71/587

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:40-5-223
వయససస:21
లస: ససస స

1713 SQX0130443
పపరర: ససధనకర మగకరస

1716 MLJ1503283
పపరర: ససబబబరరవప మమదరమమటర

1719 SQX1635788
పపరర: మహహదదదన భబష షపక

1722 SQX2305670
పపరర: షపక అబగదల నశర

95-75/647

1725 SQX2281269
పపరర: అబగదల రజజక షపక

95-74/161

1728 SQX2307494
పపరర: వనసకటటశశరరర మరర
తసడడ:డ ననరరయణ మరర
ఇసటట ననస:40-5-224
వయససస:48
లస: పప

1708 SQX0751149
పపరర: రమమష కకడనల

95-71/220

1711 SQX0751115
పపరర: రమమష బబ డదపపడడ

95-74/160

1714 MLJ1504794
పపరర: వనసకటశవపడసరద మమడనరస మమ

95-71/222

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమడనర మమ
ఇసటట ననస:40-4-329
వయససస:46
లస: పప
95-71/224

1717 AP151000168007
పపరర: గననచసదన షపక

95-71/225

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:40-4-348
వయససస:49
లస: పప
95-66/2

1720 SQX2305928
పపరర: షపక మహమమదదల హసన

95-71/586

తసడడ:డ షపక అబగదల నశర
ఇసటట ననస:40-5-216
వయససస:24
లస: పప
95-74/632

1723 SQX1639715
పపరర: ఉజజక ఫసరదగసస షపక

95-75/646

తసడడ:డ అబగదల ననసర షపక
ఇసటట ననస:40-5-216
వయససస:22
లస: ససస స
95-74/633

తసడడ:డ జఫర అల షపక
ఇసటట ననస:40-5-223
వయససస:56
లస: పప
95-74/635

95-71/217

తసడడ:డ భమషయఖ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:40-4-211
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహబమబ అల
ఇసటట ననస:40-5-216
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల ననసర షపక
ఇసటట ననస:40-5-216
వయససస:23
లస: పప
1727 SQX2280766
పపరర: మమమమమన మగబబషసర షపక

95-74/159

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:40-5-101
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ షపక అబగదల నశర
ఇసటట ననస:40-5-216
వయససస:22
లస: పప
1724 SQX1814862
పపరర: తజమగకల హసపసన షపక

1710 SQX0751032
పపరర: ససజజత బబ డదపపడడ

1705 SQX0751214
పపరర: పదక యస వ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:40-4-211
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబదదడ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:40-4-329
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప వడడడరర
ఇసటట ననస:40-5
వయససస:31
లస: పప
1721 SQX2305704
పపరర: షపక టబజజమగకల హసన

95-71/219

తసడడ:డ పడసరద మగకరస
ఇసటట ననస:40-4-263
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరరర మమదరమమటర
ఇసటట ననస:40-4-329
వయససస:55
లస: పప
1718 SQX0305300
పపరర: శవ ననగరరజ వడడడరర

1707 SQX0751172
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమక

95-74/155

భరస : శకనవరస రరడడడ యస వ
ఇసటట ననస:40-4-211
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమష బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:40-4-211
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వససత రరవప గడదస
ఇసటట ననస:40-4-242
వయససస:23
లస: పప
1715 SQX0258038
పపరర: శవరజ మమదరమమటర

95-74/157

తసడడ:డ అనసత రరడడడ సరనకకమక
ఇసటట ననస:40-4-211
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ తననగగసటర
ఇసటట ననస:40-4-211
వయససస:36
లస: ససస స
1712 SQX1400241
పపరర: సరగర గడదస

1704 SQX1444538
పపరర: రవ కలమమర పపటబట

1702 SQX0940353
పపరర: శవ రరమకకషణ పపటబట

తసడడ:డ రవ కలమమర పపటబట
ఇసటట ననస:40-4-210
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పపటబట
ఇసటట ననస:40-4-210
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:40-4-211
వయససస:40
లస: ససస స
1709 SQX0751347
పపరర: సరసశత తననగగసటర

95-74/154

భరస : రవకలమమర పపటబట
ఇసటట ననస:40-4-210
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లయమకత అల ఖమన
ఇసటట ననస:40-4-210
వయససస:32
లస: పప
1706 SQX0751065
పపరర: రరజరశశరర కకడనల

1701 SQX0246512
పపరర: అరరణ పపటబట

1726 SQX2277846
పపరర: హహసనన అఖల షపక

95-74/634

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:40-5-223
వయససస:46
లస: ససస స
95-74/636

1729 SQX2307312
పపరర: నరకల మరర

95-74/637

భరస : వనసకటటశశరరర మరర
ఇసటట ననస:40-5-224
వయససస:42
లస: ససస స
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1730 SQX1106690
పపరర: ననగ పవన కలమమర గగడడపలర

95-72/23

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగడడపలర
ఇసటట ననస:40-5-224/5
వయససస:25
లస: పప
1733 SQX2513810
పపరర: ననగ వనసకటటష జలర డ

1731 SQX1113836
పపరర: పడవణ కలమమర గగడడపలర

95-72/24

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగడడపలర
ఇసటట ననస:40/5/224/5
వయససస:25
లస: పప
95-71/675

1734 SQX2513844
పపరర: గరయతడ జలర డ

1732 SQX2553188
పపరర: కకషణ కకశశర శరయమన

95-72/25

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:40/5/224/5
వయససస:41
లస: పప
95-71/676

1735 SQX2519791
పపరర: లకడక శకనవరస రరవప జలర డ

95-71/677

తసడడ:డ లకడక శకనవరస రరవప జలర డ
ఇసటట ననస:40-5-224,FLAT NO 405
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగ వనసకటటష జలర డ
ఇసటట ననస:40-5-224,FLAT NO 405
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జలర డ
ఇసటట ననస:40-5-224,FLAT NO 405
వయససస:52
లస: పప

1736 SQX2519809
పపరర: లకడక పదనకవత జలర డ

1737 SQX0111633
పపరర: హహమలత గగడడపలర

1738 SQX1694090
పపరర: శసషరద షపక

95-71/678

భరస : లకడక శకనవరస రరవప జలర డ
ఇసటట ననస:40-5-224,FLAT NO 405
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగడడపలర
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:29
లస: ససస స

1739 SQX1552414
పపరర: షపక నససన
డ బబగస

1740 SQX0111666
పపరర: రరకకకణణ దదవ గగడడపలర

95-71/228

భరస : షపక అబగదల ననసర షపక
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:49
లస: ససస స
1742 SQX0111617
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగడడపలర

95-71/232

95-74/638

95-74/641

95-71/588

1749 SQX2281491
పపరర: ససభబన షపక

95-74/644

95-71/591

1752 SQX1820562
పపరర: గరత మమధసరర ఉడత

95-74/639

95-74/642

95-71/589

1747 SQX2270692
పపరర: జమల సయద

95-74/640

1750 SQX2281426
పపరర: మసరసణణ షపక

95-74/643

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:22
లస: పప
95-71/233

1753 GPY2639979
పపరర: జజన మహమకద

95-71/590

భరస : చనత రరజజ ఉడత
ఇసటట ననస:40-5-225 F.NO.204 ROSE WO
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గగలమస మహహదద న మహమకద
ఇసటట ననస:40-5-225, Flat No.402
వయససస:54
లస: పప

1755 SGE0202119
పపరర: రసజజనబ మహమకద

95-74/162
1756 SQX1149179
పపరర: పరసడడరసగస మసజలకలమమరర
యమదగరరర
భరస : లకకకననరరయణ సరయ పడసరద కరళటట
ఇసటట ననస:40-5-226
వయససస:45
లస: ససస స

95-71/682

భరస : జజన మహమకద
ఇసటట ననస:40-5-225, Flat .No.402,
వయససస:52
లస: ససస స

1757 SQX0306951
పపరర: ససధనఖరరణణ కకలలర టట

95-74/164
1758 SQX1149161
పపరర: లకకకననరరయణ సరయ పడసరద
కరళటట
తసడడ:డ లకకకననరరయణ కరళటట
ఇసటట ననస:40-5-226
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకకకననరరయణ కకలలర టట
ఇసటట ననస:40-5-226
వయససస:63
లస: ససస స

1744 SQX2221067
పపరర: మలన గమల

తసడడ:డ కరరమగలర సయద
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జజన మహమకద
ఇసటట ననస:40-5-225, Flat No.402,
వయససస:51
లస: ససస స
95-74/163

95-71/230

భరస : హక గమల
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:18
లస: పప
1754 SQX2315893
పపరర: రసజజనబ మహమకద

1746 SQX2282358
పపరర: కరరమగలర షపక

1741 SQX1693902
పపరర: అసవడ హహసపసన మహమకద
తసడడ:డ జజన మహమకద
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:25
లస: ససస స
1751 SQX2281699
పపరర: ఖదర బబష షపక

95-71/229

తసడడ:డ జజఫపరర అబగదల
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సయద
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:60
లస: పప
1748 SQX2281608
పపరర: అసమమ షపక

1743 SQX2221075
పపరర: హక అబగదల

95-71/227

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగడడపలర
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పవనమగ గగడడపలర
ఇసటట ననస:40-5-225
వయససస:65
లస: పప
1745 SQX2270734
పపరర: మమసర కరరమగలర సయద

95-71/226

1759 SQX0296616
పపరర: లకకకననరరయణ కకలలర టట

95-74/165

తసడడ:డ నరహరర కకలలర టట
ఇసటట ననస:40-5-226
వయససస:73
లస: పప
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95-71/234

భరస : ననగదసరరరరరవప మరస
ఇసటట ననస:40-5-228
వయససస:54
లస: ససస స
1763 SQX0132712
పపరర: వజయలకడక పడతసపరటట పడతసపరటట

95-74/167

95-74/170

95-74/173

95-74/176

95-73/40

95-73/43

తసడడ:డ రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:40-5-232
వయససస:33
లస: ససస స
1781 MLJ1507920
పపరర: రరమమరరవప� దదవన�

1770 MLJ1508852
పపరర: వజయలకడక వలల
ర రర

1773 SQX0305607
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప తతటకలర

1776 SQX0312736
పపరర: శవ పడసరద పసనతమననన

95-73/46

1771 MLJ1500610
పపరర: మసరసనమక బబ డడపపడడ

95-74/177

1774 SQX2267474
పపరర: వనసకట రరవప వలల
ర రర

95-74/645

తసడడ:డ చచదరరఆ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:40-5-230
వయససస:69
లస: పప
95-73/41

1777 AP151000177191
పపరర: ననరరయణరరవప పసనతమననన

1780 MLJ1506013
పపరర: సదరఖననరరయణ� దదవన�

1785 SQX1400274
పపరర: సరగర బబబగ బమసస

1787 SQX1637909
పపరర: హరర పసడయ కకమకననన

1788 SQX1862788
పపరర: యస ఆర వ ననగ శక సరయ
కకషణ వరద
తలర : భబగఖ లకడక వరద
ఇసటట ననస:40-5-236
వయససస:22
లస: పప

95-74/175

భరస : చనపపరయఖ బబ డడపపడడ
ఇసటట ననస:40-5-230
వయససస:74
లస: ససస స

1779 MLJ1509884
పపరర: మహలకడక� దదవన�

1782 SQX1693977
పపరర: హరరపసడయ కకమననన

95-74/169

95-74/172

తసడడ:డ నరసససహస పసనతమననన
ఇసటట ననస:40-5-231
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బమసస
ఇసటట ననస:40-5-234
వయససస:24
లస: పప

95-74/178

1768 SQX0940304
పపరర: లమవణఖ శయన

తసడడ:డ మకతషఖసజయ రరవప పసనతమననన
ఇసటట ననస:40-5-231
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషణ మమరరస కకమకననన
ఇసటట ననస:40-5-234
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమ కకషణమమరరస కకమకననన
ఇసటట ననస:40-5-234
వయససస:23
లస: ససస స

95-74/174

95-73/44

95-73/42

95-73/45

తసడడ:డ రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:40-5-232
వయససస:35
లస: పప
95-71/236

తసడడ:డ శవరరమకకషణమమరరస కకమననన
ఇసటట ననస:40-5-234
వయససస:23
లస: ససస స
95-71/238

1765 SQX0133132
పపరర: కకసడపప ననయగడడ పడతసపరటట

భరస : కకషణ కకశశర శయన
ఇసటట ననస:40-5-230
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:40-5-232
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరయఖ� �
ఇసటట ననస:40-5-232
వయససస:70
లస: పప
1784 SQX1400209
పపరర: రరమ కమల కకమకననన

95-74/171

తసడడ:డ నరసససహరరవప� తతటకలర
ఇసటట ననస:40-5-230
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననరరయణరరవప పసనతమననన
ఇసటట ననస:40-5-231
వయససస:78
లస: ససస స
1778 MLJ1509892
పపరర: లకడక� దదవన�

1767 SQX0132001
పపరర: కలమమర దసడచడ లమ

95-74/166

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:40-5-228
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:40-5-230
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వ. యస. ఎస
ఇసటట ననస:40-5-230
వయససస:44
లస: పప
1775 AP151000177190
పపరర: వనసకటరతతమక పసనతమననన

95-74/168

తసడడ:డ రరమమనసజయఖ దసడచడలమ
ఇసటట ననస:40-5-229
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:40-5-230
వయససస:54
లస: ససస స
1772 MLJ1510726
పపరర: శకనవరస వ.యస.ఎస

1764 SQX1301126
పపరర: మదన కలమమర పడతసపరటట

1762 SQX1301100
పపరర: భబరర వ పడతపత

భరస : మదన కలమమర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:40-5-228
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడప ననయగడడ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:40-5-228
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర దసదదదల
ఇసటట ననస:40-5-229
వయససస:24
లస: పప
1769 SQX0305664
పపరర: ననగమలలర శశరర తతటకలర

95-71/235

తసడడ:డ శశషయఖ మరస
ఇసటట ననస:40-5-228
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకసడపప ననయగడడ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:40-5-228
వయససస:58
లస: ససస స
1766 SQX1331057
పపరర: సరయ మననజ దసదదదల

1761 SQX1693779
పపరర: ననగరరరరనరరవప మరస

1783 SQX1400373
పపరర: రరమ లకకక కకమకననన

95-71/237

భరస : శవ రరమ కకషణ మమరరస కకమకననన
ఇసటట ననస:40-5-234
వయససస:49
లస: ససస స
95-73/47

1786 AP151000177254
పపరర: శవరరమకకషణమమరరస కకమకననన

95-73/48

తసడడ:డ శకరరమగలల కకమకననన
ఇసటట ననస:40-5-234
వయససస:58
లస: పప
95-73/49

1789 SQX1251339
పపరర: హహ సనత బగలమర

95-73/50

భరస : రరచరడ సన బగలమర
ఇసటట ననస:40-5-237
వయససస:25
లస: ససస స
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1790 SQX0453977
పపరర: అనత బగలమర
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95-73/51

భరస : రరజ కలమమర బగలమర
ఇసటట ననస:40-5-237
వయససస:36
లస: ససస స
1793 MLJ2991347
పపరర: మసరసన సయఖద

95-71/239

95-73/54

95-73/57

95-73/58

95-73/61

95-73/63

95-73/67

భరస : చనతమసరసన కకసడమగడడ
ఇసటట ననస:40-5-241
వయససస:44
లస: ససస స

1803 MLJ3001203
పపరర: సతఖవతవరదన�

1806 SQX2408508
పపరర: సరయ కకషణ కకనసకక

1809 AP151000177278
పపరర: అనసతమక మమకల�

1812 SQX0076281
పపరర: మరరయరరణణ కకసడమమడడ

95-71/243

1815 SQX0076323
పపరర: రవ కలమమర కకసడమమధద

95-73/59

1818 MLJ1502558
పపరర: శకనవరసస కకసడమమడడ
తసడడ:డ పపదమసరసన కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:40-5-241
వయససస:34
లస: పప

1798 SQX0606491
పపరర: పడమలమ రరణణ పప టట
ర రర పప టట
ర రర

95-73/56

1801 SQX2408250
పపరర: రరమగ కకనసకక

95-71/592

1804 MLJ3001195
పపరర: పపదదకకటటశశరరరవప వరడ�

95-73/60

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:40-5-239
వయససస:47
లస: పప
95-75/1201

1807 AP151000177040
పపరర: హహమలత మమకల�

95-73/62

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:40-5-240
వయససస:42
లస: ససస స
95-73/64

1810 AP151000177136
పపరర: శకనస మమకల�

95-73/65

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:40-5-240
వయససస:47
లస: పప
95-71/241

1813 SQX0907386
పపరర: ససనత సప మవరపప

95-71/242

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-5-241
వయససస:32
లస: ససస స
95-71/244

తసడడ:డ చన మసరసన
ఇసటట ననస:40-5-241
వయససస:34
లస: పప
95-73/68

95-72/27

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకనసకక
ఇసటట ననస:40-5-239
వయససస:48
లస: పప

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:40-5-241
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:40-5-241
వయససస:78
లస: ససస స
1817 AP151000177165
పపరర: కలమమరర కకసడమగడడ

95-71/240

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:40-5-240
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:40-5-240
వయససస:77
లస: పప
1814 SQX0608703
పపరర: రరహహలల సప మవరపప

1800 SQX1613745
పపరర: బజజసమమ కకనసకక

1795 SQX1004068
పపరర: ఇబడహహస సయఖద

భరస : రరమకకకషణ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:40-5-238
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ కకనసకక
ఇసటట ననస:40-5-239
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:40-5-240
వయససస:52
లస: ససస స
1811 AP151000177273
పపరర: కకటయఖ మమకల�

95-73/55

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:40-5-239
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరసదడస�
ఇసటట ననస:40-5-239
వయససస:70
లస: పప
1808 AP151000177041
పపరర: రరజరశశరర మమకల�

1797 MLJ1503598
పపరర: కకటటశశరర కడడయమల

95-73/53

తసడడ:డ ననగగల మర సయఖద
ఇసటట ననస:40-5-238
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమగ కకనసకక
ఇసటట ననస:40-5-239
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:40-5-239
వయససస:44
లస: ససస స
1805 MLJ3001302
పపరర: వనసకటబడవప వరదన�

95-72/26

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:40-5-238
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషణయఖ కకమకననన
ఇసటట ననస:40-5-238
వయససస:81
లస: పప
1802 MLJ3001211
పపరర: కననఖకలమమరర వరదన� �

1794 SQX1004043
పపరర: రహహమమన సయఖద

1792 SQX0608802
పపరర: పడసరద బగలమర

తసడడ:డ హనసమయఖ బగలమర
ఇసటట ననస:40-5-237
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:40-5-238
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:40-5-238
వయససస:48
లస: ససస స
1799 SQX1469676
పపరర: భబసరర రరవప కకమకననన

95-73/52

భరస : రరజ కలమమర బగలమర
ఇసటట ననస:40-5-237
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగగరరకరర సయఖద
ఇసటట ననస:40-05-238
వయససస:49
లస: ససస స
1796 AP151000177432
పపరర: ధనలకడక వరదన

1791 SQX1517327
పపరర: తనసజ బగలమర

1816 AP151000177161
పపరర: చనత మసరసన కకసడమమడడ

95-71/245

తసడడ:డ ఆదస
ఇసటట ననస:40-5-241
వయససస:50
లస: పప
95-73/69

1819 AP151000177159
పపరర: పపదదమసరసన కకసడమమడడ
కకసడమమడడ
తసడడ:డ ఆదస కకసడమగడడ
ఇసటట ననస:40-5-241
వయససస:57
లస: పప

95-73/70
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1820 SQX1572842
పపరర: సపచదన బ షపక
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95-71/246

భరస : చనత కరశస షపక
ఇసటట ననస:40-5-242
వయససస:24
లస: ససస స
1823 AP151000177059
పపరర: మరరయమక గడడ స

95-73/73

95-73/1029

95-73/78

95-71/593

95-73/80

95-73/83

95-73/86

భరస : సదరరబబబగ కకల
ఇసటట ననస:40-5-246
వయససస:46
లస: ససస స

1833 SQX2444677
పపరర: ధన భబగఖస చసదఢలల

1836 SQX0682021
పపరర: ససధదర చసదఢలల

1839 MLJ1504554
పపరర: భబగఖరరజ చసదఢలల

1842 SQX2515690
పపరర: శకనవరస చసదఢలల

95-71/249

1845 MLJ1503580
పపరర: జజఖత పలర పరటట

95-71/594

1848 SQX1694025
పపరర: అనతపపరణ ససదఢపగగ
భరస : శకనవరసరరవప ససదఢపగగ
ఇసటట ననస:40-5-246
వయససస:50
లస: ససస స

1828 SQX0606517
పపరర: దదవమణణ రరయపరటట

95-73/77

1831 SQX0698340
పపరర: మమరర చసదఢలల

95-71/247

1834 SQX2221166
పపరర: పపషప చసదఢలల

95-71/595

భరస : ససరరశ చసదఢలల
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:28
లస: ససస స
95-73/81

1837 SQX0682112
పపరర: రమమష చసదఢలల

95-73/82

తసడడ:డ బబపయఖ చసదఢలల
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:34
లస: పప
95-73/84

1840 AP151000177345
పపరర: బబపయఖ చసదఢలల

95-73/85

తసడడ:డ జజరరర చసదఢలల
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:63
లస: పప
95-74/676

1843 SQX0907436
పపరర: పడశరసత చసదఢలల

95-71/248

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:40-5-245-1
వయససస:25
లస: ససస స
95-71/250

భరస : చనతయఖ
ఇసటట ననస:40-5-245-1
వయససస:36
లస: ససస స
95-71/251

95-73/75

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదఢలల బబపయఖ
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:40-5-245-1
వయససస:33
లస: ససస స
1847 SQX1694058
పపరర: దసరర కకల

95-73/79

తసడడ:డ బబపయఖ చసదఢలల
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజరరర చసదఢలల
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:63
లస: పప
1844 SQX0606210
పపరర: ఝమనసరరణణ చసదఢలల

1830 SQX0600734
పపరర: ఇశరకయలల రరయపరటట

1825 AP151000177270
పపరర: వససతరరవప గడడ స

భరస : ఇసరసక రరయపరటట
ఇసటట ననస:40-5-243
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ చసదఢలల
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ చచసదఢలల
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:36
లస: పప
1841 AP151000177047
పపరర: ససబబబరరవప చసదఢలల

95-73/76

భరస : బబపయఖ చసదఢలల
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబపయఖ చసదఢలల
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:53
లస: ససస స
1838 SQX0540138
పపరర: ససరరష చచసదఢలల

1827 SQX0606418
పపరర: శరసత రరణణ గడడ స

95-73/72

తసడడ:డ జ.ధరరకరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:40-5-242
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసక రరయపరటట
ఇసటట ననస:40-5-243
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జజరజ చసదఢలల
ఇసటట ననస:40-5-245
వయససస:52
లస: పప
1835 AP151000177081
పపరర: భబగఖమక చసదఢలల

95-73/74

తసడడ:డ ధరరకరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:40-5-243
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరరకరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:40-5-243
వయససస:42
లస: పప
1832 SQX2444578
పపరర: బబపయఖ చసదఢలల

1824 SQX1088211
పపరర: రరమ కకషణ అసగడడ

1822 AP151000177147
పపరర: జ.రరణణ

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:40-5-242
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:40-5-242
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరగర గడడ స
ఇసటట ననస:40-5-242
వయససస:21
లస: ససస స
1829 MLJ1504687
పపరర: పడససగస గడడ స

95-73/71

భరస : రరమ కకషణ
ఇసటట ననస:40-5-242
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ధరరకరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:40-5-242
వయససస:56
లస: ససస స
1826 SQX2329324
పపరర: రరజరశశరర గడడ స

1821 SQX1088096
పపరర: శశషమక అసగడడ

1846 SQX0907410
పపరర: రవకలమమర చసదఢలల

95-73/87

తసడడ:డ ససబబబరరవప చసదఢలల
ఇసటట ననస:40-5-245-1
వయససస:28
లస: పప
95-71/252

1849 SQX1693860
పపరర: శకకరనస సననడ లగగ

95-71/253

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సననడలగగ
ఇసటట ననస:40-5-246
వయససస:25
లస: పప
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1850 SQX1693951
పపరర: శకనవరస రరవప ససదఢపగగ

95-71/255

తసడడ:డ పడసరద ససదఢపగగ
ఇసటట ననస:40-5-246
వయససస:54
లస: పప
1853 SQX1863208
పపరర: ననగమర ఇసరకయల సయఖద

95-73/89

95-74/647

Deleted
95-71/258

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:28
లస: పప
1862 SQX0156273
పపరర: సరగజన� వనజరసడర �

95-73/92

95-73/95

95-73/98

95-73/101

తసడడ:డ ధరకయఖ సపపర
ఇసటట ననస:40-5-248
వయససస:29
లస: పప

1860 SQX0606392
పపరర: ననగరరజ ఇనగసటట�

1863 AP151000177477
పపరర: ననగమక ఇనగసటట

1866 SQX1446476
పపరర: చన పరపరరవప కలయమల

1869 AP151000177100
పపరర: బబబగరరవప ఇనగసటట

1872 SQX0907527
పపరర: ససశల గమడదరర

95-73/104

1875 SQX0907477
పపరర: రరమగలల గరల

95-71/259

1878 SQX0227918
పపరర: శరఖసబబబగ చసతపలర
తసడడ:డ జకకయఖ
ఇసటట ననస:40-5-248
వయససస:49
లస: పప

95-74/646

1858 AP151000177083
పపరర: రరణణయమక ఇనగసటట

95-71/257

1861 SQX0606608
పపరర: దదవమణణ అదదసకక

95-73/91

తసడడ:డ వనససర
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:33
లస: ససస స
95-73/93

1864 SQX1284041
పపరర: కలయమల వనసకటటశశరరర

95-73/94

తసడడ:డ కలయమల లకకయఖ
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:29
లస: పప
95-73/96

1867 SQX0907360
పపరర: వనససర అదదసకక

95-73/97

తసడడ:డ సలమకన
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:38
లస: పప
95-73/99

1870 SQX1501015
పపరర: రతత కలమమరర సపడ

95-73/100

భరస : పవన కలమమర సపడ
ఇసటట ననస:40-5-248
వయససస:25
లస: ససస స
95-73/102

1873 SQX0606582
పపరర: వరణణ గగడదటట

95-73/103

భరస : యయసపపప
ఇసటట ననస:40-5-248
వయససస:42
లస: ససస స
95-73/105

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:40-5-248
వయససస:59
లస: ససస స
95-73/107

1855 SQX2444321
పపరర: శకవణ కలమమర చదసడదల

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అధదయమఖ గమడదరర
ఇసటట ననస:40-5-248
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరఖసబబబగ�
ఇసటట ననస:40-5-248
వయససస:43
లస: ససస స
1877 SQX0076331
పపరర: పవన సపపర

భరస : ననగరరజ ఎనగసటట
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:40-5-248
వయససస:33
లస: ససస స
1874 SQX0227868
పపరర: మమరమక� చసతపలర �

95-71/256

తసడడ:డ లకకయఖ కలయమల
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ దదవదనస
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:48
లస: పప
1871 MLJ1503564
పపరర: రరయలమక కసభసపరటట

1857 SQX1693498
పపరర: లమవణఖ ఎనగసటట

95-73/88

తసడడ:డ ససబబరరవప చదసడదల
ఇసటట ననస:40-5-246
వయససస:27
లస: పప

భరస : దదవదననస
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ కలయమల
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:30
లస: పప
1868 SQX0907568
పపరర: ఆనసద రరవప ఇననగసటట

95-73/90

తసడడ:డ బబబగరరవప�
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:32
లస: పప

భరస : దయమ రతతస�
ఇసటట ననస:40-5-247
వయససస:38
లస: ససస స
1865 SQX1446500
పపరర: సతఖననరరయణ కలయమల

1854 SQX1400258
పపరర: బగడద సరహహబ సయఖద

1852 SQX1863174
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-5-246
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:40-5-246
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప చదసడదల
ఇసటట ననస:40-5-246
వయససస:27
లస: పప
1859 SQX0907451
పపరర: వనకటటష ఇననగసటట

95-71/596

తసడడ:డ జజరరర చదసడదల
ఇసటట ననస:40-5-246
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బగడద సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:40-5-246
వయససస:21
లస: పప
1856 SQX2442101
పపరర: శకవణ కలమమర చదసడదల

1851 SQX2444354
పపరర: ససబబరరవప చదసడదల

1876 AP151000177414
పపరర: మరరయమక చసతపలర

95-73/106

భరస : జకకయఖ
ఇసటట ననస:40-5-248
వయససస:62
లస: ససస స
95-73/108

1879 AP151000177026
పపరర: ధరకయఖ సపపర

95-73/109

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:40-5-248
వయససస:58
లస: పప
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1880 SQX0076133
పపరర: మమణణకఖస నసదదగరమ�

95-71/260

భరస : బబబగరరవప�
ఇసటట ననస:40-5-249
వయససస:38
లస: ససస స
1883 SQX1814474
పపరర: మణణమక కకనసగర

95-75/648

95-73/113

95-73/116

95-73/119

95-95/174

95-71/263

95-71/265

95-71/597

భరస : రమణ కలమమర పలర పప
ఇసటట ననస:40-5-254
వయససస:22
లస: ససస స
1907 SQX1693803
పపరర: రమమదదవ ననర
భరస : పడసరద రరడడ ననర
ఇసటట ననస:40-5-258
వయససస:35
లస: ససస స

95-73/117

1893 SQX0156257
పపరర: పకకర కలచపపడడ

1896 SQX0969634
పపరర: వనసకట లకడక కరనసకలల

1899 SQX1693910
పపరర: గగపరలకకషణ చనపరరల

95-71/270

1902 SQX1565169
పపరర: రవ పరరశపప గగ

95-73/112

1888 SQX0076174
పపరర: అశశక బబబగ పడతసపరటట�

95-73/115

1891 SQX0156224
పపరర: జజఖత కలచపపడడ

95-73/118

భరస : పకకర కలచపపడడ
ఇసటట ననస:40-5-251
వయససస:38
లస: ససస స
95-73/120

1894 SQX1638311
పపరర: దసరర కకనసగర

95-75/649

భరస : కకటయఖ కకనసగర
ఇసటట ననస:40-5-251
వయససస:27
లస: ససస స
95-72/28

1897 SQX1613943
పపరర: ససనత నసడదరర

95-71/262

భరస : ననగరరజ కలమమర నసడదరర
ఇసటట ననస:40-5-253
వయససస:41
లస: ససస స
95-71/264

తసడడ:డ వనసకట రతతస చనపరరల
ఇసటట ననస:40-5-253
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:40-5-254
వయససస:54
లస: ససస స
1904 SQX2179208
పపరర: చసదదక
డ బతష
స ల

1890 AP151000177216
పపరర: దదవసహయస గగజరరర పపడడ�

1885 AP151000177078
పపరర: జ.మమరరరట�

తసడడ:డ సససగయఖ�
ఇసటట ననస:40-5-250
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటరసగర రరవప కరనసకలల
ఇసటట ననస:40-5-252
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరతతస చనపరరల
ఇసటట ననస:40-5-253
వయససస:56
లస: ససస స
1901 SQX0493973
పపరర: ననగమణణ తరరవరయపరటట

95-73/114

తసడడ:డ మషయఖ
ఇసటట ననస:40-5-251
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ
ఇసటట ననస:40-5-251
వయససస:20
లస: పప
1898 SQX1694074
పపరర: వరలకడక చనపరరల

1887 AP151000177079
పపరర: లలరద మక

95-73/110

భరస : దదవసహయస�
ఇసటట ననస:40-5-250
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస�
ఇసటట ననస:40-5-250
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఏససరతతస కలచపపడడ
ఇసటట ననస:40-5-251
వయససస:67
లస: ససస స
1895 SQX1979152
పపరర: ససరరశ

95-73/111

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:40-5-250
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:40-5-250
వయససస:57
లస: పప
1892 AP151000177057
పపరర: భబగఖస కలచపపడడ

1884 SQX0908004
పపరర: సశపరత పడతసపరటట

1882 AP151000177077
పపరర: సప మసనఅమక చగపపర

భరస : ధరకయఖ చగపపర
ఇసటట ననస:40-5-249
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : అశశక బబబగ
ఇసటట ననస:40-5-250
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ�
ఇసటట ననస:40-5-250
వయససస:52
లస: ససస స
1889 MLJ3001518
పపరర: సససగయఖ పతపరటట�

95-71/261

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:40-5-249
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనణగ కకనసగర
ఇసటట ననస:40-5-249
వయససస:49
లస: ససస స
1886 AP151000177082
పపరర: కలమమరర పతస పరడడ�

1881 SQX0907501
పపరర: బబబమరరవప

1900 MLJ3007572
పపరర: ననగరరజ కలమమర నసడదరర

95-74/179

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నసడదరర
ఇసటట ననస:40-5-253
వయససస:49
లస: పప
95-71/266

1903 SQX0493577
పపరర: వనసకయఖ తరరవరయపరటట

తసడడ:డ సదరరఖ కకటట పడకరశ రరవప పరరశపప గగ
ఇసటట ననస:40-5-254
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బగచష రసగయఖ
ఇసటట ననస:40-5-254
వయససస:62
లస: పప

1905 SQX1566274
పపరర: పసడయమసక మమలపరటట

1906 SQX1408450
పపరర: ససభబషసణణ మమలపరటట

95-71/268

95-71/267

95-71/269

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:40-5-258
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ రరడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:40-5-258
వయససస:24
లస: ససస స

1908 MLJ1511609
పపరర: అనసతలకడక� మమలపరటట�

1909 MLJ1503457
పపరర: జయసతకలమమరర పరరసపపప గగ

భరస : వనసకటననరరయణరరడ�డడ
ఇసటట ననస:40-5-258
వయససస:42
లస: ససస స

95-71/271

95-71/272

భరస : పసడయననధరరవప పరరసపపప గగ
ఇసటట ననస:40-5-258
వయససస:80
లస: ససస స
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1910 SQX1527813
పపరర: పడధ రరడడడ ననరరవప
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95-71/273

తసడడ:డ జయ రరమరరడడడ ననరరవప
ఇసటట ననస:40-5-258
వయససస:40
లస: పప
1913 SQX1527805
పపరర: ససమత బసదనరర

95-73/121

భరస : రరమమసజననయగలల బసదనరర
ఇసటట ననస:40-5-258
వయససస:41
లస: ససస స
1916 SQX0144477
పపరర: ఆషర� షపక�

95-71/276

95-71/598

95-73/125

95-73/128

95-73/131

95-73/1030

భరస : కకషణ� �
ఇసటట ననస:40-5-263
వయససస:36
లస: ససస స

95-73/123

1929 SQX1921170
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఉడడమగల

1932 SQX2257566
పపరర: గగరర అమకరరడడడ

95-73/134

1935 AP151000177479
పపరర: ఎమ.ససదరసన�

95-73/126

1938 AP151000177289
పపరర: కర.శవకలమమరర�
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:40-5-263
వయససస:49
లస: ససస స

1918 AP151000177145
పపరర: అలమరసరహహబ షపక�

95-71/278

1921 SQX0156307
పపరర: వననద� వపడడమగల�

95-73/124

1924 SQX1566209
పపరర: పడవణ కలమమర ననయగడడ

95-73/127

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ననయగడడ
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:24
లస: పప
95-73/129

95-73/130
1927 SQX1862648
పపరర: రరమ ససబబయఖ కమనబబ యత

తసడడ:డ ససబబయఖ కమనబబ యత
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:34
లస: పప
95-73/132

95-73/1031

1930 AP151000177363
పపరర: లకకకరరడడడ వపడడమగల
వపడడమగల
తసడడ:డ మమరరసరరడడడ వపడడమగల
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:47
లస: పప
1933 SQX2228500
పపరర: జజషసతన రరడడడ వపడడమగల

95-73/133

95-73/1032

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:18
లస: ససస స
95-73/135

తసడడ:డ పడకరష�
ఇసటట ననస:40-5-261
వయససస:50
లస: పప
95-73/137

95-71/275

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషణ రరడడడ అమకరరడడడ
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససదరసన�
ఇసటట ననస:40-5-261
వయససస:47
లస: ససస స
1937 MLJ1504042
పపరర: ససధనరరణణ� యడర �

1920 SQX1862630
పపరర: సరవతడ కమనబబ యత

1926 SQX0606251
పపరర: బబషర షపక�

1915 SQX0767087
పపరర: గగతమ షపక

తసడడ:డ లమలలసరహహబ�
ఇసటట ననస:40-5-259
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ మమరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:43
లస: పప

భరస : మమరరస రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:83
లస: ససస స
1934 AP151000177134
పపరర: ఎమ.వసససదరరదదవ�

95-71/277

తసడడ:డ ఉసరకన�
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మమరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:41
లస: పప
1931 SQX2424299
పపరర: వనలలగగసడమక ఉడడమగల

1917 AP151000177035
పపరర: మసరసనబబ షపక�

1923 AP151000177115
పపరర: ఎలగగసడమక వపడడమగల�

95-71/692

తసడడ:డ మగనన
ఇసటట ననస:40-5-259
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మమరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరకన
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:29
లస: పప
1928 AP151000177187
పపరర: శకనవరసరరడడడ వపడడమగల�

95-73/122

భరస : రరమ ససబబయఖ కమనబబ యత
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకడకరరడడడ�
ఇసటట ననస:40-5-260
వయససస:37
లస: ససస స
1925 SQX0949867
పపరర: అలస బబష షపక

1914 SQX1088237
పపరర: కరలలషర షపక

1912 SQX2550002
పపరర: జయసత నసధద

భసధసవప: ననరరయణ రరవప నసధద
ఇసటట ననస:40-5-258
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మగనన �
ఇసటట ననస:40-5-259
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-5-259
వయససస:51
లస: పప
1922 SQX0144428
పపరర: శకలత� వపడడమగల�

95-71/274

తసడడ:డ ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:40-5-258
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మగనన �
ఇసటట ననస:40-5-259
వయససస:29
లస: ససస స
1919 SQX2138220
పపరర: మగనన షపక

1911 SQX0312207
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరడడడ�
మమలపరటట�
తసడడ:డ పపదదదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:40-5-258
వయససస:47
లస: పప

1936 SQX0907600
పపరర: రరహహలల గగరసడపలర

95-73/136

భరస : దకణ మమరరస గగరసద పలర
ఇసటట ననస:40-5-263
వయససస:32
లస: ససస స
95-73/138

1939 MLJ1504018
పపరర: వనసకటరమణమక� చలమర�

95-73/139

భరస : రరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:40-5-263
వయససస:50
లస: ససస స
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1940 MLJ1504059
పపరర: అనసదరఖ� యడర �
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95-73/140

భరస : వరయఖ� �
ఇసటట ననస:40-5-263
వయససస:69
లస: ససస స
1943 SQX0907584
పపరర: దకణమమరరస గగరసద పలర

95-73/143

95-73/145

95-75/650

95-75/653

95-75/656

95-75/659

95-75/662

భరస : రరమమరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:40-6-272
వయససస:71
లస: ససస స

1953 SQX0301044
పపరర: పడసరద ఊటటకలరర�

1956 SQX0299099
పపరర: రమణమక బబణనల�

1959 SQX1087270
పపరర: బబజ రరకరసనన సయఖద

1962 SQX0528463
పపరర: గగససయమ సయఖద

95-75/665

1965 SQX1056606
పపరర: కరరమగలమరహ షపక

95-75/654

1968 SQX1149211
పపరర: భబరర వ కకషణ మమదనల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:40-6-272
వయససస:26
లస: పప

1948 MLJ2988061
పపరర: మకలబలమరషర షపక

95-71/280

1951 SQX1252501
పపరర: అసకమక రరవప చమటబ

95-75/652

1954 SQX0298794
పపరర: దనవద రరవపరర�

95-75/655

తసడడ:డ పసచషయఖ� రరవపరర
ఇసటట ననస:40-6-267
వయససస:75
లస: పప
95-75/657

1957 SQX0304774
పపరర: రమమదదవ బతష
స ల�

95-75/658

భరస : రమమష� బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-6-270
వయససస:36
లస: ససస స
95-75/660

1960 SQX1638220
పపరర: నజమమ షపక

95-75/661

భరస : అబగదల రహకన షపక
ఇసటట ననస:40-6-271
వయససస:29
లస: ససస స
95-75/663

1963 SQX0528299
పపరర: షపక బషసరరనతసర�

95-75/664

భరస : ననసర అహకద� షపక
ఇసటట ననస:40-6-271
వయససస:50
లస: ససస స
95-75/666

తసడడ:డ ననసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:40-6-271
వయససస:37
లస: పప
95-75/668

95-73/144

తసడడ:డ అరరరన రరవప చమటబ
ఇసటట ననస:40-6-267
వయససస:24
లస: పప

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:40-6-271
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర అహకద� షపక
ఇసటట ననస:40-6-271
వయససస:29
లస: పప
1967 SQX0130625
పపరర: ససతనరతతస మమదల

95-75/651

తసడడ:డ మసరసన వరల సయఖద
ఇసటట ననస:40-6-271
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:40-6-271
వయససస:30
లస: ససస స
1964 SQX0528489
పపరర: షపక రహమమన�

1950 SQX0594846
పపరర: దననమక రరవపరర�

1945 SQX1003334
పపరర: మసగ కసదసల

తసడడ:డ ఖమదరకసరసన
ఇసటట ననస:40-5-470
వయససస:55
లస: పప

భరస : సదరఖననరరయణ� బబణనల
ఇసటట ననస:40-6-269
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-6-270
వయససస:37
లస: పప
1961 SQX0528273
పపరర: షపక కరరమగన

95-71/279

తసడడ:డ పప తషరరజ� ఉతషలలరర
ఇసటట ననస:40-6-267
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బబణనల
ఇసటట ననస:40-6-269
వయససస:26
లస: ససస స
1958 MLJ1502368
పపరర: రమమశ బతష
స ల

1947 MLJ2991016
పపరర: కరరమగన షపక

95-73/142

భరస : వషష
ణ
ఇసటట ననస:40-5-300
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దనవదస� ravuri
ఇసటట ననస:40-6-267
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ యమగరసధరరరవ తషమమల
ఇసటట ననస:40-6-267
వయససస:44
లస: పప
1955 SQX1639632
పపరర: తరరపతమక బబణనల

95-73/1033

భరస : మకలబలమరషర షపక
ఇసటట ననస:40-5-470
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� నదకతతటట
ఇసటట ననస:40-6-267
వయససస:52
లస: ససస స
1952 SQX1569880
పపరర: రమమశ తషమమల

1944 SQX2179471
పపరర: వనసకటరమణ బమసస

1942 MLJ1504034
పపరర: కకషణ� యడర �

తసడడ:డ వరయఖ� �
ఇసటట ననస:40-5-263
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరగర బబబగ బమసస
ఇసటట ననస:40-5-263
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:40-5-300
వయససస:67
లస: ససస స
1949 SQX0593400
పపరర: శరరమక నదకతతటట�

95-73/141

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-5-263
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హహకలల గగరసద పలర
ఇసటట ననస:40-5-263
వయససస:40
లస: పప
1946 SQX1696707
పపరర: సరసబబడజఖస గగగరననన

1941 SQX0767152
పపరర: శకరరమ కకమకననన

1966 SQX0540716
పపరర: పదనకవత మమదల

95-75/667

భరస : సరసబశవరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:40-6-272
వయససస:46
లస: ససస స
95-75/669

1969 SQX0751511
పపరర: భరత కలమమర మమదల

95-75/670

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:40-6-272
వయససస:27
లస: పప
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1970 SQX0133413
పపరర: సరసబశవరరవప మమదల

95-75/671

తసడడ:డ రరమమరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:40-6-272
వయససస:56
లస: పప
1973 SQX0685511
పపరర: లకకక చసదన కకడనల

95-68/16

95-75/673

95-75/676

95-75/679

95-75/682

95-75/685

95-75/688

తసడడ:డ దదవయఖ కలయలమ
ఇసటట ననస:40-6-275
వయససస:62
లస: పప

1983 SQX1005263
పపరర: రవ రరమశశటట

1986 SQX1946839
పపరర: రగజజ రరణణ కలయలమ

1989 SQX0918144
పపరర: లకకక అనదమమలమ

1992 SQX1639608
పపరర: శకనవరసస అనసమల

95-75/691

1995 SQX1947266
పపరర: చనత పరపరరరవప కలయలమ

95-75/680

1998 SQX1380468
పపరర: లకడక డమమమమల
భరస : చచనతయఖ డమమమమల
ఇసటట ననస:40-6-276
వయససస:32
లస: ససస స

1978 SQX1005255
పపరర: శరరద రరమశశటట

95-75/675

1981 SQX1005537
పపరర: హరర బబబగ కలసడకలమర

95-75/678

1984 SQX1946631
పపరర: పపరరణమ కలయలమ

95-75/681

భరస : వనసకటటశశరరర కలయలమ
ఇసటట ననస:40-06-275
వయససస:19
లస: ససస స
95-75/683

1987 SQX1572594
పపరర: తషలసస పససపపలలటట

95-75/684

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:40-6-275
వయససస:25
లస: ససస స
95-75/686

1990 SQX1165522
పపరర: రతత కలమమరర దనకర

95-75/687

భరస : మసగ రరజ దనకర
ఇసటట ననస:40-6-275
వయససస:55
లస: ససస స
95-75/689

1993 SQX0918276
పపరర: ససధనకర చటటట

95-75/690

తసడడ:డ ససబభచయమఖ చటటట
ఇసటట ననస:40-6-275
వయససస:26
లస: పప
95-75/692

తసడడ:డ లకకయఖ కలయలమ
ఇసటట ననస:40-06-275
వయససస:32
లస: పప
95-75/694

95-68/18

తసడడ:డ శవ ససబడమణఖస కకసడకలలర
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖ అనసమల
ఇసటట ననస:40-6-275
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ కలయలమ
ఇసటట ననస:40-06-275
వయససస:29
లస: పప
1997 SQX1947183
పపరర: లకకయఖ కలయల

95-75/677

భరస : ససబడమణణయమ అనసమల
ఇసటట ననస:40-6-275
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ కలయలమ
ఇసటట ననస:40-06-275
వయససస:56
లస: ససస స
1994 SQX1947290
పపరర: వనసకటటశశరరర కలయలమ

1980 SQX1388413
పపరర: గణణశ రరమశశటట

1975 SQX1636695
పపరర: హరర బబబగ కకసడకరర

భరస : రవ రరమశశటట
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలయలమ
ఇసటట ననస:40-06-275
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖమ అనసమల
ఇసటట ననస:40-6-275
వయససస:25
లస: ససస స
1991 SQX1946870
పపరర: కకటటశశరమక కలయలమ

95-75/674

తసడడ:డ ననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చనత పరపరరరవప కలయలమ
ఇసటట ననస:40-06-275
వయససస:21
లస: ససస స
1988 SQX0918268
పపరర: ననగజజఖత అనదమమలమ

1977 SQX0918284
పపరర: భబరత గరరర పరటట

95-68/15

తసడడ:డ కర యస ససబడహకణఖస కకసడకరర
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రవ రరమశశటట
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:49
లస: పప
1985 SQX1947316
పపరర: తరరపతమక కలయలమ

95-68/17

భరస : రరమకకషణ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ రరమశశటట
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:25
లస: పప
1982 SQX0918185
పపరర: రరమకకషణ గరరర పరటట

1974 SQX1636687
పపరర: రమ దదవ మగతనఖల

1972 SQX1636711
పపరర: లలత కకకకరలగడడ

తసడడ:డ ఏససపరదస కకకకరలగడడ
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమకకషణ మగతనఖల
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ రరమశశటట
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:24
లస: ససస స
1979 SQX1388439
పపరర: ననగ రరజ రరమశశటట

95-75/672

తసడడ:డ కరశవ ననరరయణ దనరపననన
ఇసటట ననస:40-6-273
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప కకడల
ఇసటట ననస:40-6-274
వయససస:39
లస: ససస స
1976 SQX1380583
పపరర: మమనకర భవరన రరమశశటట

1971 SQX1794247
పపరర: చసదడ శశఖర దనరపననన

1996 SQX1005404
పపరర: సరసబయఖ చటటట

95-75/693

తసడడ:డ ససబబయఖ చటటట
ఇసటట ననస:40-6-275
వయససస:57
లస: పప
95-75/695

1999 SQX2221091
పపరర: భబరర వ వరక

95-71/599

భరస : వనసకటరరవప వరక
ఇసటట ననస:40-6-276/1
వయససస:29
లస: ససస స
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95-73/1034

తసడడ:డ తరరపత వనసకనత వక
ఇసటట ననస:40-6-276/1
వయససస:36
లస: పప
2003 SQX2221240
పపరర: అనల కలమమర వరక

95-71/602

95-75/698

95-75/701

2007 SQX0134106
పపరర: మమణణకఖమక చమటబ�

2010 SQX1639624
పపరర: శకనవరస రరవప నడడగసటట

95-75/704

2013 SQX0131680
పపరర: లకడక దసరర ససహససన ఖమజజ

95-75/707

2018 SQX0904003
పపరర: హహమసత యమదవ ఆరరధసఖల

95-75/710

2016 SQX0134288
పపరర: హహమ ననగరశశరరరవప కరజజ

2019 SQX1639418
పపరర: భవరన మగనగరల
భరస : పపరణ చసదడ రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:40-6-290
వయససస:31
లస: ససస స

2021 SQX0059642
పపరర: అకరమక అరరవటట

2022 SQX1444777
పపరర: లకడక వనసకట హహమ బసదస
కకతస మమసస
భరస : వరససదదవ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:40-6-329
వయససస:38
లస: ససస స

95-75/713

భరస : గగపరలస ariviti
ఇసటట ననస:40-6-295
వయససస:61
లస: ససస స
95-72/29

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:40-7-188
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషణ ఉపపప తల
ఇసటట ననస:40-7-288
వయససస:57
లస: ససస స

2025 SQX1636703
పపరర: తరరపతమక ఉపపపతల

95-75/702

2028 SQX0847806
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఉపపపతల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:40-7-288
వయససస:31
లస: పప

95-75/697

2008 SQX0133074
పపరర: లకకకకరసతమక చమటబ�

95-75/700

2011 SQX1639681
పపరర: లకకక జ సస

95-75/703

భరస : వజయ జ సస
ఇసటట ననస:40-6-282
వయససస:34
లస: ససస స
95-75/705

95-75/706
2014 SQX0130500
పపరర: లలత వనసకట పదనకవత కరససల

భరస : పపలమరరరవప కరససల
ఇసటట ననస:40-6-286
వయససస:55
లస: ససస స
95-75/708

2017 SQX0130682
పపరర: పపలమరరరవప కరససల

95-75/709

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప kasula
ఇసటట ననస:40-6-286
వయససస:62
లస: పప
95-75/711

2020 SQX0303271
పపరర: దసరర nallamothu

95-75/712

భరస : వనసకట శరఖమ కలమమర నలర మతష
ఇసటట ననస:40-6-295
వయససస:40
లస: ససస స
95-74/181

2023 SQX1444678
పపరర: వరససదదవ కకతస మమసస

95-74/182

తసడడ:డ రతనతకర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:40-6-329
వయససస:44
లస: పప
95-72/30

భరస : వనసకటటశశరరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:40-7-288
వయససస:21
లస: ససస స
95-72/32

2005 SQX0302539
పపరర: ఆదదలకడక కలసడడ�

భరస : కనకయఖ� చమటబ
ఇసటట ననస:40-6-281
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప kaja
ఇసటట ననస:40-6-286
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సససదర శకనవరస aradyula
ఇసటట ననస:40-6-287
వయససస:26
లస: పప

2027 SQX0831107
పపరర: ఆసజమక ఉపపప తల

95-75/699

భరస : హహమ ననగరశశరరరవప khaja
ఇసటట ననస:40-6-286
వయససస:37
లస: ససస స

2015 SQX0134809
పపరర: వనసకట రఘగ వర మననజ
కరససల
తసడడ:డ పపలమరరరవప కరససల
ఇసటట ననస:40-6-286
వయససస:34
లస: పప

95-71/601

భరస : పసచషయఖ� కకసదద
ఇసటట ననస:40-6-281
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల నడడగసటట
ఇసటట ననస:40-6-281
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప mekala
ఇసటట ననస:40-6-283
వయససస:51
లస: ససస స

2024 SQX1446070
పపరర: ససధనరరణణ ఉపపపతల

95-75/696

భరస : అరరరన� చమటబ
ఇసటట ననస:40-6-281
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచస పపనతయఖ� గగడడపరటట
ఇసటట ననస:40-6-281
వయససస:50
లస: పప
2012 SQX0847517
పపరర: సరసబబడజఖస మమకల

2004 SQX1639723
పపరర: నదరర హన షపక

2002 SQX2221257
పపరర: జజనకక వరక

భరస : ససబబరరవప వరక
ఇసటట ననస:40-6-276/2
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:40-6-278
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నడడగసటట
ఇసటట ననస:40-6-281
వయససస:49
లస: ససస స
2009 SQX0301119
పపరర: మమణణకఖరరవప గమడపరటట�

95-71/600

భసధసవప: జజనకక వక
ఇసటట ననస:40-6-276/2
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప వరక
ఇసటట ననస:40-6-276/2
వయససస:27
లస: పప
2006 SQX1639640
పపరర: పదక నడడగసటట

2001 SQX2221356
పపరర: ససబబరరవప వక

2026 AP151000174381
పపరర: ఈశశరమక ఉపపప తల

95-72/31

భరస : సరసబశవరరవప ఉపపప తల
ఇసటట ననస:40-7-288
వయససస:52
లస: ససస స
95-72/33

2029 SQX0847707
పపరర: నరసససహరరవప ఉపపపతల

95-72/34

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:40-7-288
వయససస:33
లస: పప
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2030 MLJ2994580
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపప తల

95-72/35

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఉపపప తల
ఇసటట ననస:40-7-288
వయససస:35
లస: పప
2033 SQX2245124
పపరర: మహన శకసగవరపప

95-74/648

95-73/146

95-73/149

95-68/21

95-68/840

95-72/844

95-72/39

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:40-7-299
వయససస:25
లస: పప

2043 SQX1636679
పపరర: రవతదజ అవధననస

2046 MLJ2994226
పపరర: కళళవత మగగగర

2049 SQX2138857
పపరర: వనసకట శవ రరవప పపపపల

2052 SQX1565011
పపరర: శరరష భమస పలర

95-72/42

2055 SQX0612192
పపరర: ననరరయణరరడడడ మమటట ట

95-68/22

2058 SQX2169308
పపరర: మనస మమటట ట
తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:40-7-299
వయససస:18
లస: ససస స

2038 SQX1517301
పపరర: కకసడన రరడడ మమదనతనల

95-73/148

2041 SQX2213874
పపరర: శరరద నలమదదడ

95-64/1256

2044 SQX2303782
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప కకషరణపపరస

95-68/839

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కకషరణపపరస
ఇసటట ననస:40-7-296
వయససస:49
లస: పప
95-72/38

2047 SQX2534725
పపరర: వనసకట శవ రరవప పపపపల

95-65/1321

తసడడ:డ చలమయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:40-7-298
వయససస:40
లస: పప
95-72/845

2050 SQX1859677
పపరర: గగపరల రరడడ మమటట ట

95-70/18

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:40-7-299
వయససస:26
లస: పప
95-72/40

2053 SQX0246256
పపరర: పపరణ మమటట ట

95-72/41

భరస : ననరరయణరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:40-7-299
వయససస:42
లస: ససస స
95-72/43

తసడడ:డ కకషరణరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:40-7-299
వయససస:47
లస: పప
95-72/846

95-68/20

భరస : రసబబబగ నలమదదడ
ఇసటట ననస:40-7-294
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననగరరరడడడ బగభమస పలర
ఇసటట ననస:40-7-299
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:40-7-299
వయససస:47
లస: ససస స
2057 SQX2297760
పపరర: గగపరల రరడడడ మమటట ట

95-74/649

తసడడ:డ చలమయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:40-7-298, 4 line
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:40-7-299
వయససస:22
లస: ససస స
2054 AP151000174064
పపరర: లకడక మమటట ట

2040 SQX2132637
పపరర: మహహశ బబబగ కటట

2035 SQX0685693
పపరర: వనసకట రమణమక మడతల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మమదనతనల
ఇసటట ననస:40-7-293
వయససస:33
లస: పప

భరస : వరభదడ రరవప కళళవత
ఇసటట ననస:40-7-297
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరవప హసపబసడ
ఇసటట ననస:40-7-298, 4 line
వయససస:31
లస: ససస స
2051 SQX1564971
పపరర: లలత మమటట ట

95-73/147

తసడడ:డ ననరయణ మగరరత అవథననస
ఇసటట ననస:40-7-294
వయససస:23
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప కకషణపపరస
ఇసటట ననస:40-7-296
వయససస:49
లస: ససస స
2048 SQX2138899
పపరర: కకటటశశరమక పపపపల

2037 SQX1831163
పపరర: వనసకట రమణమక నడతల

95-72/37

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మడతల
ఇసటట ననస:40-7-293
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శత రరస పడసరద కటట
ఇసటట ననస:40-7-293
వయససస:22
లస: పప

భరస : పపడమషసద తడపపరననన
ఇసటట ననస:40-7-294
వయససస:51
లస: ససస స
2045 SQX2302438
పపరర: రరమమ దదవ కకషరణపపరస

95-68/19

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ నడతల
ఇసటట ననస:40-7-293
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:40-7-293
వయససస:39
లస: ససస స
2042 MLJ0856666
పపరర: సరసశత తడపపరననన

2034 SQX0685750
పపరర: శకలకకక గగసటటరర

2032 SQX1862069
పపరర: మయమరర వరన యడమ

భరస : రవకకశశర ఏదమ
ఇసటట ననస:40-7-291
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:40-7-293
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకసడన రరడడడ మమదనతనల
ఇసటట ననస:40-7-293
వయససస:21
లస: ససస స
2039 SQX1978980
పపరర: శక లకడక గగసటటరర

95-72/36

తసడడ:డ నరసయఖ ఉపపప తల
ఇసటట ననస:40-7-288
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మహహశ శకసగవరపప
ఇసటట ననస:40-7-291
వయససస:30
లస: పప
2036 SQX1696574
పపరర: భవరన మమదనతనల

2031 AP151000174280
పపరర: సరసబశవరరవప ఉపపప తల

2056 SQX0605501
పపరర: శకనవరస రరడడడ మమటట ట

95-72/44

తసడడ:డ కకషణరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:40-7-299
వయససస:52
లస: పప
95-72/847

2059 SQX2190403
పపరర: ననసచరమక ఉపపతల

95-61/1146

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:40-08-31
వయససస:63
లస: ససస స
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2060 AP151000174562
పపరర: లకడక ససకలరరతడ

95-72/45

భరస : రరమమరరవప ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:47
లస: ససస స
2063 MLJ1504026
పపరర: శరరద� యడర �

95-73/150

95-73/153

95-73/156

95-72/47

95-73/159

95-73/162

95-73/165

భరస : మసరసన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:40-8-303
వయససస:25
లస: ససస స

2073 SQX0934810
పపరర: మసరసన షపక

2076 AP151000177260
పపరర: ఎలజబభతనడణణ బసడనరర�

2079 AP151000177383
పపరర: మహలకకమక బసడనరర

2082 AP151000177408
పపరర: పడసరద బసడనరర

95-73/168

2085 SQX0454025
పపరర: రరజజరరవప బసడనరర

95-72/48

2088 SQX0767046
పపరర: ననగలకడక చచరరకలరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:40-8-304
వయససస:26
లస: ససస స

2068 SQX0156158
పపరర: వనసకటపదకలకడక కసచస

95-73/155

2071 SQX0453985
పపరర: దదవదననస బగలమర

95-73/158

2074 SQX0305136
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప బలలససపటట

95-72/49

తసడడ:డ అసజయఖ బబలలససపటట
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:47
లస: పప
95-73/160

2077 AP151000177206
పపరర: రరమగలమక బసడనరర�

95-73/161

భరస : చనతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:52
లస: ససస స
95-73/163

2080 SQX0076117
పపరర: కకపరనధద బసడనరర

95-73/164

తసడడ:డ బమదయఖ
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:33
లస: పప
95-73/166

2083 AP151000177280
పపరర: పపదదపడసరద బసడనరర�

95-73/167

తసడడ:డ మషయఖ�
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:48
లస: పప
95-73/169

తసడడ:డ మషయఖ
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:73
లస: పప
95-72/50

95-73/152

తసడడ:డ హనసమయఖ BULLA
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మషయఖ
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:60
లస: పప
2087 SQX1496505
పపరర: రరహన షపక

95-73/157

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:40
లస: పప
2084 AP151000177215
పపరర: బమదయఖ బసడనరర

2070 SQX0608737
పపరర: కకషణ ససకరకసత

2065 SQX0156075
పపరర: లకడక ససకరకసత�

భరస : తడమమరరసలల
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పపదదపడసరద�
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బమదయఖ
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:58
లస: ససస స
2081 SQX0454041
పపరర: కరలలబగ బసడనరర�

95-73/154

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:45
లస: ససస స
2078 AP151000177287
పపరర: సరమమక బసడనరర

2067 SQX0156125
పపరర: అనతపపరణ పగడనల

95-72/858

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగమలలర శశర రరవప బబలలససపటట
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:41
లస: ససస స
2075 AP151000177381
పపరర: వకకటరరయమ రరణణ బసడనరర

95-73/151

భరస : రరధనకకషణ
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ� �
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:44
లస: పప
2072 SQX0305102
పపరర: లకడక బలలససపటట

2064 SQX0156026
పపరర: భబగఖలకడక ససకరకసత

2062 SQX2457919
పపరర: హరరత ససకలరరతడ

తసడడ:డ కకషణ ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకషణ
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:45
లస: ససస స
2069 MLJ1505981
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� యడర �

95-72/46

తసడడ:డ లకకయఖ ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప� �
ఇసటట ననస:40-8-300
వయససస:37
లస: ససస స
2066 MLJ3001419
పపరర: రరసదనసస� నలర పప తషల�

2061 AP151000174304
పపరర: రరమమరరవప ససకలరరతడ

2086 SQX2259794
పపరర: ఉష బతష
స ల

95-74/650

భరస : కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-8-301
వయససస:38
లస: ససస స
95-73/170

2089 SQX0767053
పపరర: సరశత చచరరకలరర

95-73/171

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:40-8-304
వయససస:28
లస: ససస స
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95-73/172

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:40-8-304
వయససస:49
లస: ససస స
2093 AP151000177109
పపరర: మసరసనబబ షపక

95-73/175

95-73/178

95-73/181

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:40-8-308
వయససస:58
లస: పప
2102 AP151000177297
పపరర: శవకలమమరర ససహహచ�

95-73/184

95-73/187

95-72/859

95-73/192

తసడడ:డ రమమష బబబగ మమడ
ఇసటట ననస:40-8-314
వయససస:27
లస: పప

95-73/182

2109 SQX0076158
పపరర: శవపరరశత పససపపలలటట�

2112 SQX0076067
పపరర: మణణకసఠ పససపపలలటట�

95-73/195

2115 SQX1380872
పపరర: అసజల బసడడ

95-73/185

2118 SQX1323484
పపరర: భవఖ మమడ
తసడడ:డ రమమష బబబగ మమడ
ఇసటట ననస:40-8-314
వయససస:23
లస: ససస స

2098 SQX0312645
పపరర: కరకసత కకరణ ననమమ�

95-73/180

2101 AP151000177064
పపరర: పదనక ఎమ�

95-73/183

2104 SQX1585381
పపరర: ససభబన షపక

95-73/186

తసడడ:డ దదలద మర షపక
ఇసటట ననస:40-8-309
వయససస:39
లస: పప
95-73/188

2107 AP151000177426
పపరర: హనసమసతరరవప సస.హహచ�

95-73/189

తసడడ:డ శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:40-8-309
వయససస:82
లస: పప
95-73/190

2110 SQX0155960
పపరర: అశశక కలమమర పససపపలలటట�

95-73/191

భరస : గగపయఖ�
ఇసటట ననస:40-8-310
వయససస:50
లస: ససస స
95-73/193

2113 SQX0076190
పపరర: వనసకటటష యలసపరటట�

95-73/194

తసడడ:డ రతస మక�
ఇసటట ననస:40-8-310
వయససస:29
లస: పప
95-75/714

భరస : సరసబయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:40-8-311
వయససస:58
లస: ససస స
95-69/26

95-73/177

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:40-8-309
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక�
ఇసటట ననస:40-8-310
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:40-8-311
వయససస:57
లస: ససస స
2117 SQX0918359
పపరర: పడదదప కలమమర మమడ

2100 AP151000177282
పపరర: హబబ షపక�

2106 AP151000177011
పపరర: సరసబశవరరవప ఎమ�

2095 AP151000177141
పపరర: మసరసనశల షపక

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:40-8-308
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అశశక�
ఇసటట ననస:40-8-310
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:40-8-310
వయససస:82
లస: ససస స
2114 SQX0156646
పపరర: లకడక� బబ డదపపడడ�

95-73/179

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:40-8-309
వయససస:46
లస: పప

భరస : మరరయదనసస యమరసరణణ
ఇసటట ననస:40-8-310
వయససస:38
లస: ససస స
2111 AP151000177281
పపరర: ససతనరరమమక పససపపలలటట�

2097 SQX0312678
పపరర: బబల ససబడహకణఖస
కలపపపసరశమ�
తసడడ:డ నలర సరశమ�
ఇసటట ననస:40-8-308
వయససస:32
లస: పప

2103 AP151000177285
పపరర: ననగరశశరమక ససహహచ�

95-73/174

తసడడ:డ మసరసననసహహబ
ఇసటట ననస:40-8-305
వయససస:63
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:40-8-309
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:40-8-309
వయససస:43
లస: పప
2108 SQX2471597
పపరర: ఆనసదస యమరసరణణ

95-73/176

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:40-8-308
వయససస:72
లస: పప

భరస : భగవననశశరరరవప�
ఇసటట ననస:40-8-309
వయససస:44
లస: ససస స
2105 AP151000177475
పపరర: ససహహచ.శసకరరరవప�

2094 SQX0155911
పపరర: అమరశల షపక

2092 AP151000177101
పపరర: నదరర హ�

భరస : అయమఖబ�
ఇసటట ననస:40-8-305
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:40-8-305
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:40-8-308
వయససస:55
లస: ససస స
2099 SQX0312611
పపరర: వనసకట రరవప ననమమ

95-73/173

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:40-8-304
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:40-8-305
వయససస:58
లస: ససస స
2096 SQX0312629
పపరర: పడమల రరణణ ననమమ�

2091 SQX0767137
పపరర: ససబబబరరవప పడతసపరటట

2116 SQX0156638
పపరర: వనసకటటశశరరర� బబ డదపపడడ�

95-73/196

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:40-8-312
వయససస:61
లస: పప
95-73/197

2119 SQX1863166
పపరర: సపతహ లకడక బబ డదపపడడ

95-73/198

తసడడ:డ రవసదడ కలమమర బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:40-8-314
వయససస:23
లస: ససస స
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2120 SQX1863141
పపరర: వనసకట సరయ లకడక తరరమల
కలమమర బబ డదపపడడ
తసడడ:డ రవ కలమమర బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:40-8-314
వయససస:21
లస: పప

95-73/199

2123 SQX1946599
పపరర: నగరవసదడ కలమమర బబ డడపపడడ

95-75/715

తసడడ:డ అపరపరరవప బబ డడపపడడ
ఇసటట ననస:40-8-314
వయససస:48
లస: పప
2126 AP151000177250
పపరర: శరరద బబ లమర�

95-73/204

95-73/207

2132 AP151000177292
పపరర: అసజయఖ గగళళ

95-73/210

95-73/1036

95-73/213

2130 SQX0076141
పపరర: ఉమమదదవ రరయపపడడ�

2133 AP151000177140
పపరర: కకషప రరబబగ పససపపలలటట

2136 SQX0305508
పపరర: మహన మమకల

2139 SQX1696939
పపరర: జవన రరడడడ ఏపర

95-73/216

2142 SQX1696830
పపరర: వనసకస లకకక రరడడ ఏపర

95-73/208

తసడడ:డ శసకర పరలసకక
ఇసటట ననస:40-9-65
వయససస:25
లస: పప

2145 SQX1116442
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-73/211

2148 SQX1567702
పపరర: ఆషసయమ బబగమ షపక
భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:40-9-287
వయససస:34
లస: ససస స

2128 AP151000177203
పపరర: ససబబరతతస బబ లమర�

95-73/206

2131 SQX1566183
పపరర: వనసకటటసశరరవప బబ లమర

95-73/209

2134 SQX2131274
పపరర: మహహష కకన

95-73/1035

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకన
ఇసటట ననస:40-8-316
వయససస:29
లస: పప
95-72/51

2137 SQX1696897
పపరర: తదజశశ ఏపర

95-73/212

తసడడ:డ వనసకట లకకక రరడడ ఏపర
ఇసటట ననస:40-8-317
వయససస:26
లస: ససస స
95-73/214

2140 SQX1696798
పపరర: ససవర పరరశత ఏపర

95-73/215

భరస : వనసకట లకకక రరడడ ఏపర
ఇసటట ననస:40-8-317
వయససస:44
లస: ససస స
95-73/217

2143 SQX2436632
పపరర: రమమశ బసడర మమడడ

95-70/1209

తసడడ:డ రవ కలమమర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:40-8-988
వయససస:36
లస: పప
95-72/53

తలర : గగససయమ బబగమ షపక
ఇసటట ననస:40-9-287
వయససస:30
లస: పప
95-73/218

95-73/203

తసడడ:డ మమల కకసడయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:40-8-315
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ననగ భమషణ రరడడ ఏపర
ఇసటట ననస:40-8-317
వయససస:57
లస: పప
95-72/52

2125 SQX0312470
పపరర: శకలకడక బబ లమర బబ లమర

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:40-8-315
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట లకకక రరడడ ఏపర
ఇసటట ననస:40-8-317
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణ రరడడడ శలస
ఇసటట ననస:40-8-317
వయససస:31
లస: పప

తలర : గగససయమ బబగమ షపక
ఇసటట ననస:40-9-287
వయససస:29
లస: ససస స

95-73/205

తసడడ:డ రరజజరరవప మమకల
ఇసటట ననస:40-8-317
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లకకక రరడడ ఏపర
ఇసటట ననస:40-8-317
వయససస:28
లస: ససస స

2147 SQX1106823
పపరర: జబన షపక

2127 AP151000177204
పపరర: రమణమక గగళళ

95-73/201

భరస : శకనవరస ననయగడడ బబ లమర
ఇసటట ననస:40-8-315
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలమసదరరవప
ఇసటట ననస:40-8-315
వయససస:57
లస: పప

తలర : భబగఖ లకడక కకలర
ఇసటట ననస:40-8-316
వయససస:28
లస: ససస స

2144 SQX1474568
పపరర: దయ కలమమర పరలసకక

95-73/202

తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:40-8-315
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:40-8-315
వయససస:54
లస: పప

2141 SQX1696772
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ శలస

2124 SQX1252881
పపరర: సససధస శక సరయ బబ లమర

2122 MLJ1503879
పపరర: ససరరషరబబగ� మమడన�

తసడడ:డ కకషణమమరరస�
ఇసటట ననస:40-8-314
వయససస:49
లస: పప

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:40-8-315
వయససస:48
లస: ససస స

2129 SQX1863091
పపరర: ససమసత శక రరమ ననయగడడ
బబ లమర
తలర : శరరద బబ లమర
ఇసటట ననస:40-8-315
వయససస:22
లస: పప

2138 SQX1696855
పపరర: హహమదసరర ఏపర

95-73/200

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ లమర
ఇసటట ననస:40-8-315
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:40-8-315
వయససస:46
లస: ససస స

2135 SQX2131662
పపరర: అనసష కకలర

2121 SQX1863109
పపరర: ననగ రవసదడ కలమమర
బబ డదపపడడ
తసడడ:డ అపరపరరవప బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:40-8-314
వయససస:43
లస: పప

2146 SQX1024520
పపరర: అల బబషర షపక

95-72/54

తసడడ:డ బబబగలమల లలట షపక
ఇసటట ననస:40-9-287
వయససస:47
లస: పప
95-73/219

2149 SQX1149062
పపరర: గగససయమ బబగమ షపక

95-73/220

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:40-9-287
వయససస:47
లస: ససస స

Page 151 of 414

2150 SQX1567728
పపరర: మమహరరనతసర షపక
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95-73/221

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:40-9-287
వయససస:69
లస: ససస స
2153 SQX0606566
పపరర: ననగససధ వలల
ర రర

95-73/224

95-73/227

95-73/230

2162 SQX0076307
పపరర: ససనల కలమమర పరరషరర�

95-73/233

95-73/236

95-73/239

2163 SQX0312439
పపరర: ఆనసద కలమమర పరరచదరర�

2166 SQX1505041
పపరర: పపరరషప తస స కరవపసగల

2169 MLJ1508027
పపరర: వనసకటరరడడడ ఎకరసటట

95-73/241

2172 SQX1831262
పపరర: రరషక షపక

భరస : ఇసరకయల బబబగ షపక
ఇసటట ననస:40-9-323
వయససస:55
లస: ససస స

2175 SQX1831270
పపరర: జజన షపక

2178 AP151000177046
పపరర: ఖమర జహన
భరస : హహజరఅహమకద
ఇసటట ననస:40-9-324
వయససస:72
లస: ససస స

95-73/229

95-73/232
2161 SQX1301829
పపరర: వనసకట వజయ రమమశ కలమమర
కలరరవనళ
తసడడ:డ గగపరల కకషణ రరవప కలరరవనళ
ఇసటట ననస:40-9-320
వయససస:41
లస: పప

95-73/234

2164 SQX1566225
పపరర: కకసదమమచనరర నసదనఖల

95-73/235

తసడడ:డ శశష చనరర నసదనఖల
ఇసటట ననస:40-9-320
వయససస:87
లస: పప
95-73/237

2167 SQX0076059
పపరర: సశపత కలమమరర చనతస చనతస

95-73/238

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చనతస
ఇసటట ననస:40-9-322
వయససస:36
లస: ససస స
95-73/240

2170 SQX2470821
పపరర: షపక షపక

95-70/1210

భరస : బగడచ లమతద షపక
ఇసటట ననస:40-9-323
వయససస:55
లస: ససస స
95-73/242

2173 SQX1863232
పపరర: కరరమగనతసర షపక

95-73/243

భరస : అనల షపక
ఇసటట ననస:40-9-323
వయససస:44
లస: ససస స
95-73/245

తసడడ:డ ఇసరకయల బబబగ షపక
ఇసటట ననస:40-9-323
వయససస:26
లస: పప
95-71/606

2158 SQX0075945
పపరర: ననగరశశరరరవప పరరషరర�

95-73/231

భరస : ననమమతషలర షపక
ఇసటట ననస:40-9-323
వయససస:28
లస: ససస స
95-73/244

95-73/226

Deleted

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:40-9-322
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:40-9-323
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:40-9-323,3rd line
వయససస:18
లస: పప

2160 SQX0076521
పపరర: చసదడశశఖర పరరషరర�

2155 SQX1576786
పపరర: పడతమ మగదనదనన

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర�
ఇసటట ననస:40-9-320
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదన కరవపసగల
ఇసటట ననస:40-9-321
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:40-9-322
వయససస:42
లస: ససస స

2177 SQX2422483
పపరర: గగపస కకషణ మలలర ల

95-73/228

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:40-9-320
వయససస:70
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స కరవపసగల
ఇసటట ననస:40-9-321
వయససస:32
లస: ససస స

2174 SQX1831221
పపరర: మగనత షపక

2157 SQX0312454
పపరర: సరళ పరరచదరర�

95-73/223

భరస : బబలననన సరయ కకషణ
ఇసటట ననస:40-9-320
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర�
ఇసటట ననస:40-9-320
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర�
ఇసటట ననస:40-9-320
వయససస:44
లస: పప

2171 SQX1831247
పపరర: షమస ససలమసనన షపక

95-73/225

భరస : ఆనసద కలమమర�
ఇసటట ననస:40-9-320
వయససస:57
లస: ససస స

2159 SQX0312421
పపరర: ననగరతత వర పడసరద�
పరరచదరర�
తసడడ:డ ఆనసద కలమమర�
ఇసటట ననస:40-9-320
వయససస:37
లస: పప

2168 SQX0156679
పపరర: హహమ ఎకరసటట

2154 SQX1400282
పపరర: రరజఖ లకడక నసదనఖల

2152 SQX1149070
పపరర: సరధదక షపక

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:40-9-287
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ నసదనఖల
ఇసటట ననస:40-9-320
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:40-9-320
వయససస:46
లస: ససస స

2165 SQX1505033
పపరర: వనననతల కరవపసగల

95-73/222

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:40-9-287
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవ ననగ శకనవరస
ఇసటట ననస:40-9-319
వయససస:37
లస: ససస స
2156 SQX0006486
పపరర: పదనకవత నసదనల

2151 SQX1323716
పపరర: ఖమససస షపక

2176 SQX1831213
పపరర: ఇసరకయల బబబగ షపక

95-73/246

తసడడ:డ యహహ షపక
ఇసటట ననస:40/9/323
వయససస:52
లస: పప
95-73/247

2179 AP151000177009
పపరర: హహజరర అహమకద

95-73/248

తసడడ:డ అబగదల
ఇసటట ననస:40-9-324
వయససస:83
లస: పప
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2180 SQX0076026
పపరర: ఉమమదదవ షపక�
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95-73/249

భరస : హనఫ�
ఇసటట ననస:40-9-325
వయససస:41
లస: ససస స
2183 SQX2175164
పపరర: లకడక కలమమరర పససపపలలటట

95-73/1039

95-73/253

95-73/256

95-73/259

95-73/262

95-73/265

95-73/268

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:43
లస: పప

2193 MLJ3001286
పపరర: వనసకటలకడక� వరససల�

2196 SQX0907543
పపరర: ఫరతమ షపక

2199 SQX0606277
పపరర: లకడక కరసత పససపపలలటట�

2202 SQX1003342
పపరర: కరలలషర షపక

95-73/271

2205 SQX0076455
పపరర: ననగరరజ పగడనల�

95-73/260

2208 AP151000177130
పపరర: మగనన షపక�
తసడడ:డ అలమరసరహహబ�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:50
లస: పప

2188 SQX1088104
పపరర: నగరన షపక

95-73/255

2191 SQX0005652
పపరర: షరహహన ససలమసనన�

95-73/258

2194 MLJ3001591
పపరర: మహలకడక దనరపననన

95-73/261

భరస : కరశవననరరయణ
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:49
లస: ససస స
95-73/263

2197 SQX1831197
పపరర: వనసకట రతతస పచషవ

95-73/264

తలర : చదనతయఖ పచషవ
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:63
లస: ససస స
95-73/266

2200 SQX1223783
పపరర: సరయ కకప పరలకకలలర

95-73/267

తసడడ:డ సదరఖ పడకరష పరలకకలలర
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:31
లస: పప
95-73/269

2203 SQX0006718
పపరర: జమర సయఖద�

95-73/270

తసడడ:డ అజజ�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:32
లస: పప
95-73/272

తసడడ:డ రరధనకకకషణ�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:35
లస: పప
95-73/274

95-73/252

భరస : కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమగన
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:34
లస: పప
2207 SQX0493924
పపరర: వనసకట రరడడడ తననగగసడర �

95-73/257

తసడడ:డ కకశశర బబబగ�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:30
లస: పప
2204 SQX1087734
పపరర: బబష షపక

2190 SQX0493825
పపరర: కరరమగన షపక�

2185 SQX1445833
పపరర: కకరణకయ దనరపననన

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:28
లస: పప
2201 SQX0493833
పపరర: అబగదల నబ షపక�

95-73/254

భరస : రసగయఖ� �
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఖమజజవల
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:49
లస: ససస స
2198 SQX1088120
పపరర: షపక మహమకద షరరఫ

2187 SQX0076364
పపరర: కళళఖణణ పగడనల�

95-73/251

తసడడ:డ కరశవననరరయణ దనరపననన
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : ఖమదర భబషర
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:44
లస: ససస స
2195 SQX1003359
పపరర: అజమగన షపక

95-71/607

తసడడ:డ రరధనకకకషణ�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరశవ ననరరయణ
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:32
లస: ససస స
2192 SQX1088054
పపరర: కలరరష ససలమసనన షపక

2184 SQX2360154
పపరర: రమమశ కడవకకలలర

2182 AP151000177431
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

తసడడ:డ ఎలమసదరరవప
ఇసటట ననస:40-9-325
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బసవనశశర రరవప కడవకకలలర
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరయ కకప పరలకకలలర
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:28
లస: ససస స
2189 SQX0313064
పపరర: చసదదక
డ దనరపననన

95-73/250

భరస : కకషప రరబబగ
ఇసటట ననస:40-9-325
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:40-9-325
వయససస:55
లస: ససస స
2186 SQX1862721
పపరర: రరణగక చటటట కరససలల పరలకకలలర

2181 AP151000177095
పపరర: పడమల పససపపలలటట

2206 SQX0493932
పపరర: మననహర రరడడడ తననగగసడర �

95-73/273

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:39
లస: పప
95-73/275

2209 SQX0313080
పపరర: కరశవ ననరరయణ దనరపననన

95-73/276

తసడడ:డ చనతబ
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:52
లస: పప
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2210 AP151000177017
పపరర: జజన షపక�

95-73/277

తసడడ:డ అలమరసరహహబ�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:52
లస: పప
2213 SQX0606376
పపరర: రరధనకకకషణ పగడనల�

95-73/280

95-73/282

95-73/285

95-73/288

95-73/291

95-6/909

95-71/608

భరస : కకశశర కలమమర దఢసపరటట
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:33
లస: ససస స

2223 SQX1831049
పపరర: రరధకకషణ వరరశశటట

2226 SQX0767525
పపరర: వనసకటపపయఖ యయసడదరర

2229 SQX0060046
పపరర: శకకరసత మమదరమమటర

2232 SQX1469619
పపరర: ససమఖ కకరణ మమదగరన

95-73/296

2235 SQX0698324
పపరర: అనసష కకలమ

95-73/289

2238 SQX1148999
పపరర: ససషక దఢసపరటట
భరస : రవ కలమమర దఢసపరటట
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:34
లస: ససస స

2218 SQX1185421
పపరర: వజయ కకలర

95-73/284

2221 SQX1300748
పపరర: తదజ వరరశశటట

95-73/287

2224 SQX0493734
పపరర: ససధనకర బబబగ రరవపరర�

95-73/290

తసడడ:డ ససపసగర రరవప�
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:49
లస: పప
95-73/292

2227 MLJ3001658
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఎసడదరర

95-73/293

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:85
లస: పప
95-71/281

2230 SQX0059964
పపరర: పవన కలమమర మమదరమమటర

95-71/282

తసడడ:డ శవరజ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:31
లస: పప
95-73/294

2233 SQX1301670
పపరర: కకరస ర పసడయమ జసగరల

95-73/295

తసడడ:డ వనసకట కకషణయఖ జసగరల
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:29
లస: ససస స
95-73/297

తసడడ:డ రఘగ
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:29
లస: ససస స
95-73/299

95-73/1040

తసడడ:డ రరధనకకషణ వరరశశటట
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమదగరన
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సదత మహమమద
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:29
లస: ససస స
2237 SQX1092089
పపరర: హరర చసదన దఢసపరటట

95-73/286

తసడడ:డ శవరజ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:58
లస: ససస స
2234 SQX1224237
పపరర: షబనన బబనస మహమమద

2220 AP151000177423
పపరర: హహహమమవత ఎసడదరర

2215 SQX2483949
పపరర: రరణగక చటటటకరససలల పరలకకలలర

భరస : సరసబరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:80
లస: పప

భరస : వరరసజననయగలల బలలససపరటట
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:53
లస: ససస స
2231 SQX2275055
పపరర: ససతమక పరగగలల

95-73/283

తసడడ:డ రతస యఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:72
లస: పప
2228 SQX2095941
పపరర: ఈశశరమక బలలససపరటట

2217 MLJ3001138
పపరర: శశషరరతతస� మసడవ�

95-73/279

భరస : సరయ కకప పరలకకలలర
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:46
లస: పప
2225 SQX0767475
పపరర: శవరరమపడసరద కలకలటర

95-73/281

భరస : శవరరవప� �
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవరరమపడసరద
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:67
లస: ససస స
2222 SQX0907816
పపరర: శరఖమ సససదర పడసరద కటబరర

2214 SQX1323138
పపరర: చచనతయఖ పచనవ

2212 AP151000177021
పపరర: సతఖననరరయణ చచరరకలరర�

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ పచనవ
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరధ కకషణ వరరశశటట
ఇసటట ననస:40-9-327
వయససస:42
లస: ససస స
2219 SQX0767509
పపరర: ననగమణణ కలకలటర

95-73/278

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:40-9-326
వయససస:55
లస: పప
2216 SQX1831064
పపరర: శవమమధవ వరరశశటట

2211 SQX1087874
పపరర: షపక ఖమదర బబషర

2236 SQX1003367
పపరర: జహరర షపక

95-73/298

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:29
లస: ససస స
95-73/300

2239 SQX1149054
పపరర: అనసదరరఖ దదవ దఢసపరటట

95-73/301

భరస : శకనవరసరరవప దఢసపరటట
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:34
లస: ససస స
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95-73/302

భరస : కకపరల
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:37
లస: ససస స
2243 SQX1217216
పపరర: ననగమణణ చలమకలరర

95-73/305

95-73/308

95-73/311

95-73/315

95-73/318

95-73/321

95-73/324

తసడడ:డ సతఖస మమదగరన
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:55
లస: పప

2253 SQX1412261
పపరర: రరప శకనవరస జసగరల

2256 MLJ1511369
పపరర: భరతషరమమర� చనతస�

2259 SQX1149005
పపరర: శకనవరసరరవప దఢసపరటట

2262 SQX1921055
పపరర: ఆనసద కలమమర చలమకలరర

95-73/327

2265 SQX0608711
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� రరవపల�

95-73/316

2268 SQX1469726
పపరర: వనసకట కకషణయఖ జసగరల
తసడడ:డ కకషరణరరవప జసగరల
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:61
లస: పప

2248 SQX1301654
పపరర: పదక తషలసస గగల

95-73/310

2251 AP151000177062
పపరర: వమల

95-73/313

2254 SQX1149013
పపరర: రవ కలమమర దఢసపరటట

95-73/317

తసడడ:డ మహన రరవప దఢసపరటట
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:34
లస: పప
95-73/319

2257 SQX0156661
పపరర: శవకకషణ పలమర

95-73/320

తసడడ:డ వనసకటసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:36
లస: పప
95-73/322

2260 SQX0681999
పపరర: వనసకయఖ ననయగడడ వనమగల

95-73/323

తసడడ:డ రరమచసదడ ననయగడడ
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:44
లస: పప
95-73/325

2263 SQX0682005
పపరర: వనసకట పడసరదరరవప బబ జర

95-73/326

తసడడ:డ గగపరలకకషణమమరరస
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:46
లస: పప
95-73/328

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:48
లస: పప
95-73/330

95-73/307

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రరవప చలమకలరర
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:47
లస: పప
2267 SQX1469668
పపరర: శకనవరస రరవప మమదగరన

95-73/312

తసడడ:డ మహన రరవప దఢసపరటట
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:43
లస: పప
2264 AP151000177243
పపరర: శకనవరససలల పస

2250 SQX0698365
పపరర: కళళవత బబ జర

2245 SQX1445247
పపరర: సతఖవత మమదగరన

భరస : వనసకట కకషణయఖ జసగరల
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప దఢసపరటట
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:38
లస: పప
2261 SQX1087742
పపరర: కకపరల దడనల

95-73/309

తసడడ:డ వనసకట కకషణయఖ జసగరల
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:36
లస: పప
2258 SQX1092097
పపరర: కకశశర కలమమర దఢసపరటట

2247 SQX0608778
పపరర: అరరణ� రరవపల�

95-73/304

భరస : శకనవరస రరవప మమదగరన
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషణ మమరరస
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:72
లస: ససస స
2255 SQX1920982
పపరర: శవననతరరయణ కలరపరటట

95-73/306

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:54
లస: ససస స
2252 AP151000177124
పపరర: శశషరరతతస

2244 AP151000177126
పపరర: అనతపపరణ పస

2242 SQX0698456
పపరర: అచషమక బబ జర

భరస : గగపరల కకషణ మమరరస
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:44
లస: ససస స
2249 AP151000177176
పపరర: గరత�

95-73/303

భరస : ఆనసద కలమమర చలమకలరర
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఆనసద కలమమర చలమకలరర
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:39
లస: ససస స
2246 AP151000177125
పపరర: లకకకపరరశత

2241 SQX1921030
పపరర: ననగమణణ చలమకలరర

2266 AP151000177107
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప

95-73/329

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:52
లస: పప
95-73/331

2269 AP151000177025
పపరర: కకటటశశరరరవప బ

95-73/332

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:61
లస: పప

Page 155 of 414

2270 SQX2116044
పపరర: ఖమజజ పసర సయఖద
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95-73/334

తసడడ:డ ఖమదర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:65
లస: పప
2273 SQX2451375
పపరర: ఆనసద కలమమర చలమకలరర

2271 SQX2074680
పపరర: వరరసజననయగలల బలలససపరటట

95-75/1128

తసడడ:డ గగవసదస బలలససపరటట
ఇసటట ననస:40-9-329
వయససస:58
లస: పప
95-74/651

2274 SQX1449959
పపరర: సరసబశవ రరవప పరగగలల

2272 SQX2408318
పపరర: ననగమణణ చలమమకలరర

95-73/1041

భరస : ఆనసద కలమమర చలమమకలరర
ఇసటట ననస:40-9-329 flatno 401
వయససస:38
లస: ససస స
95-73/333

2275 SQX2183432
పపరర: ససరరశ కకసరరజ

95-71/609

తసడడ:డ పపలర రరవప చలమకలరర
ఇసటట ననస:40-9-329 FLATNO 401
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరగగలల
ఇసటట ననస:40-9-329,FLAT NO 203
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:40-9-330/1
వయససస:36
లస: పప

2276 AP151000177217
పపరర: జయలకడక

2277 AP151000177175
పపరర: రరజత�

2278 AP151000177174
పపరర: వజరత�

95-73/336

భరస : అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:40-9-330-1
వయససస:59
లస: ససస స
2279 AP151000177284
పపరర: అజయ కలమమర

భరస : అజయ కకషప ర�
ఇసటట ననస:40-9-330-1
వయససస:60
లస: ససస స
95-73/340

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:40-9-330-1
వయససస:64
లస: పప
2282 SQX2334084
పపరర: చసదడశశఖర పసనతమననన

95-73/1043

95-73/343

95-73/346

95-73/349

2286 MLJ1503986
పపరర: రగహహణణ తతటకలర

2289 MLJ1504125
పపరర: ననసచనరమక తతటకలర

2292 SQX0605287
పపరర: రహసతషలమర షపక

95-73/351

2295 SQX1634971
పపరర: లకకకతరరపతమక శనవరరపప

95-73/344

2298 SQX0132423
పపరర: ననగమలలర శశరర టటకలర

95-73/347

95-73/342

2287 MLJ3001666
పపరర: అనదరరధ గగసటట

95-73/345

2290 MLJ1504091
పపరర: బగలర కకటటశశరరరవప తతటకలర

95-73/348

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:40-9-334
వయససస:47
లస: పప
95-72/55

2293 SQX0156703
పపరర: మహహత బబ డదపపడడ

95-73/350

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-9-473
వయససస:32
లస: ససస స
95-64/51

2296 SQX0054916
పపరర: అబగదల సలమ మహమకద

95-75/716

తసడడ:డ అబగదల కరరమ సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:40-10-38
వయససస:71
లస: పప
95-74/183

Deleted

భరస : శరఖమ పడసరద టటకలర
ఇసటట ననస:40-10-147
వయససస:34
లస: ససస స

2284 SQX1831072
పపరర: మసజరక
డ ర వరరశశటట

భరస : మగరళకకషణ
ఇసటట ననస:40-9-334
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : జయమక శనవరరపప
ఇసటట ననస:40-9-1029
వయససస:22
లస: ససస స
95-73/352

95-73/1042

తసడడ:డ రరధ కకషణ వరరశశటట
ఇసటట ననస:40-9-333
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-9-387
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-9-473
వయససస:34
లస: పప
2297 SQX1863075
పపరర: రరమ సరయ బబల మహన
తనళళ
ర రర
తలర : శక కకషణ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:40-10-48
వయససస:22
లస: పప

95-73/1044

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:40-9-334
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటలసగస
ఇసటట ననస:40-9-334
వయససస:55
లస: పప
2294 SQX0156687
పపరర: మహహష బబబగ బబ డదపపడడ

2283 SQX2334068
పపరర: అరషన పసనతమననన

2281 SQX2443745
పపరర: కమల కలమమరర పసనతమననన
భరస : సరసబ శవ రరవప పసనతమననన
ఇసటట ననస:40-9-330/1
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ఉదయభబసరర రరవప
ఇసటట ననస:40-9-334
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళకకషణ
ఇసటట ననస:40-9-334
వయససస:29
లస: పప
2291 MLJ3001617
పపరర: మగరళకకషణ గగసటట

95-73/341

భరస : చసదడశశఖర పసనతమననన
ఇసటట ననస:40-9-330/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళకకషణ
ఇసటట ననస:40-9-334
వయససస:30
లస: ససస స
2288 SQX0076349
పపరర: వసశకకషణ గగసటట

2280 AP151000177189
పపరర: అజయ కకషప ర బబ లలర�

95-73/339

తసడడ:డ అజయ కకషప ర�
ఇసటట ననస:40-9-330-1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:40-9-330-1
వయససస:70
లస: పప

తలర : కమల కలమమరర పసనతమననన
ఇసటట ననస:40-9-330/1
వయససస:44
లస: పప
2285 SQX0767442
పపరర: జయకకషణపసడయ జ

95-73/337

2299 SQX0751651
పపరర: సరగజ గరరతపపడడ

95-74/184

భరస : పడభబకర గరరతపపడడ
ఇసటట ననస:40-10-147
వయససస:46
లస: ససస స
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2300 SQX0449959
పపరర: దదవక టటకల
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95-74/185

భరస : బహదదర టటకల
ఇసటట ననస:40-10-147
వయససస:64
లస: ససస స

1
SQX2525657
పపరర: గటబ పదనకవత

2301 SQX1594309
పపరర: వజయ మణణకసఠ నలర పరటట

95-74/186

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:40-10-147
వయససస:23
లస: పప

2302 SQX0751644
పపరర: పడభబకర గరరతపపడడ

95-74/187

తసడడ:డ మహన రరవప గరరతపపడడ
ఇసటట ననస:40-10-147
వయససస:56
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-198/1603

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-2-4/A
వయససస:46
లస: ససస స
4
SQX2538783
పపరర: శరసత లకడక బబలమగగన

95-189/1763

తసడడ:డ వనసకయ బబలమగగన
ఇసటట ననస:6-31-30
వయససస:20
లస: ససస స
7
SQX1676832
పపరర: శశషయఖ పరశస

95-6/49

95-6/1016

భరస : వరదయఖ చసతగగసట
ఇసటట ననస:8-20-2/A
వయససస:21
లస: ససస స
16
SQX2335875
పపరర: రవ ఎరరవ
తసడడ:డ ఒడలల ఎరరవ
ఇసటట ననస:8-20-4/4
వయససస:37
లస: పప
19
SQX2027472
పపరర: ననగ వనసకటటష దదసడడ

95-73/976

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల గసడడకకట
ఇసటట ననస:8-20-17/2
వయససస:25
లస: ససస స

8
SQX2047454
పపరర: ననగ జజఖత గగగరరళళ

11
SQX2114361
పపరర: అమన షపక

14
SQX2454585
పపరర: పరసడడ రసగర రరవప మలర సపరటట

17
SQX2449478
పపరర: అనసరరధ ఎరరవ

20
SQX1862440
పపరర: ససమన చలకకసడ

95-73/2

23
SQX2072460
పపరర: అనసష చలకకసడ

95-8/1325

26
SQX2534634
పపరర: భవఖ రరవపల
భరస : వనసకటటశశర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:8-20-17A
వయససస:28
లస: ససస స

9
SQX2064327
పపరర: ననగ పవన రయ

95-6/1015

తసడడ:డ యగగసధర రయ
ఇసటట ననస:8-19/1-293
వయససస:23
లస: ససస స
95-4/1072

12
SQX2148401
పపరర: అనసష బభలరసకకసడ

95-129/1089

భరస : లతఫ షపక
ఇసటట ననస:8-20-2/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-72/957

15
SQX2403640
పపరర: కకటటశశరమక కకసరర

95-72/969

భరస : శత రమ రరడడ కకసరర
ఇసటట ననస:8-20-4/1
వయససస:78
లస: ససస స
95-73/1067

18
SQX2461606
పపరర: డ డ

95-72/971

భరస : డ డ
ఇసటట ననస:8-20-5
వయససస:39
లస: ససస స
95-72/4

21
SQX1990696
పపరర: శకనవరస అఖల మలలర

95-72/810

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలలర
ఇసటట ననస:8-20-12/A
వయససస:19
లస: పప
95-73/977

తసడడ:డ బగచష బబబగ చలకకసడ
ఇసటట ననస:8-20-12/A
వయససస:26
లస: ససస స
95-71/615

95-192/2

తసడడ:డ మగరహరర రరవప చచవననన
ఇసటట ననస:6-246
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బగచష బబబగ చలకకసడ
ఇసటట ననస:8-20-12/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచషబబబగ చలకకసడ
ఇసటట ననస:8-20-12/A
వయససస:21
లస: ససస స
25
SQX2275097
పపరర: లకడక తరరపతమక గసడడకకట

6
SQX1980887
పపరర: దసరర శవకలమమర చచవననన

95-198/1548

భరస : రవ ఎరరవ
ఇసటట ననస:8-20-4/4
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస దదసడడ
ఇసటట ననస:8-20-11/A
వయససస:20
లస: పప
22
SQX1920917
పపరర: ససమన చలకకసడ

5
SQX2404085
పపరర: సరజద షపక

తసడడ:డ రరమ బడహకస మలర సపరటట
ఇసటట ననస:8-20-3/5,4/4
వయససస:43
లస: పప
95-72/970

95-198/1335

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ బసగగమళర
ఇసటట ననస:6-26-10
వయససస:55
లస: పప

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:8-19-121
వయససస:29
లస: ససస స
95-73/1058

3
SQX2239218
పపరర: పప లయఖ బసగగమళర

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:6-12-1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గగగరరళళ
ఇసటట ననస:8-19/1-282b
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శక హరర బబబగ పయమఖవపల
ఇసటట ననస:8-19/1-410
వయససస:44
లస: ససస స
13
SQX2368280
పపరర: ననగజజఖత చసతగగసట

95-198/3

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:6-58-854
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:8-19/1-48
వయససస:39
లస: పప
10
SQX2027159
పపరర: వజయ లకడక పయమఖవపల

2
SQX1924042
పపరర: హహమసత కలమమర ఆవపలమసద

95-73/1056
24
SQX2272391
పపరర: లకకక పడసనత సరయ ససకలరరతడ

తసడడ:డ కకషణ ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:8-20-13-9
వయససస:21
లస: ససస స
95-69/1125

27
SQX2542215
పపరర: భవఖ రరవపల

95-69/1130

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:8-20-17A
వయససస:28
లస: ససస స
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28
SQX2001477
పపరర: నతక గ
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95-60/1109

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ేస
ఇసటట ననస:8-20-19
వయససస:62
లస: పప
31
SQX2133361
పపరర: రరజరరడడడ పరలలరర

95-72/950

95-75/1139

95-73/1057

95-74/654

95-71/521

95-70/1204

95-72/959

తసడడ:డ పసతషరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:8-20-33/31
వయససస:20
లస: పప

41
SQX2382570
పపరర: వజయ చసత

44
SQX2437879
పపరర: బబజ షపక

47
SQX2072395
పపరర: నరరసదడ బబబగ తమకన

50
SQX2070175
పపరర: మణణకరసత సరశమ పప గరరర

95-72/815

53
SQX2469377
పపరర: వజయ కలమమర ఉపపపథనలమ

95-73/1059

56
SQX2383867
పపరర: భవన యలవరరస
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:8-20-33/33
వయససస:18
లస: ససస స

36
SQX1860220
పపరర: నరసససహ రరవప కకసరరజ

95-72/5

39
SQX2064376
పపరర: రమఖ మమకల

95-65/1205

42
SQX2434835
పపరర: చస బ షపక

95-72/955

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:8-20-28-35A
వయససస:34
లస: ససస స
95-72/956

45
SQX2413573
పపరర: జయ పడద చవర

95-73/1060

భరస : సససదరరరవప చవర
ఇసటట ననస:8-20-29
వయససస:73
లస: ససస స
95-73/978

48
SQX2296911
పపరర: ఉమ దదవ చలర

95-72/958

భరస : ఎడడకకసడలల చలర
ఇసటట ననస:8-20-33/16/A
వయససస:28
లస: ససస స
95-72/813

51
SQX1994268
పపరర: బబలమభవరణణ సరరకకసడ

95-72/814

తసడడ:డ శకనవరసరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:8-20-33/31
వయససస:24
లస: ససస స
95-72/960

తసడడ:డ అసజయఖ ఉపపపథనలమ
ఇసటట ననస:8-20-33/31
వయససస:30
లస: పప
95-73/979

95-72/952

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమకల
ఇసటట ననస:8-20-22/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ పప గరరర
ఇసటట ననస:8-20-33/31
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పసతషరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:8-20-33/31
వయససస:18
లస: పప
55
SQX2025500
పపరర: శరతషసదడ రరజ సరరకకసడ

95-72/953

తసడడ:డ ఆసజననయలల తమకన
ఇసటట ననస:8-20-33/3
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ subbarao
ఇసటట ననస:8-20-33/17
వయససస:30
లస: పప
52
SQX2025542
పపరర: శకకర రరజ సరరకకసడ

38
SQX2442127
పపరర: లకకణరరవప డడవ

33
SQX2382737
పపరర: పవన సరయ దదవ

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకసరరజ
ఇసటట ననస:8-20-19/16
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:8-20-28-37A
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆసజననయలల తమకన
ఇసటట ననస:8-20-33/3
వయససస:40
లస: ససస స
49
SQX2455483
పపరర: కకపరరరవప భభగఖస

95-72/954

భరస : ననగ పడసరద చసత
ఇసటట ననస:8-20-28/8
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:8-20-28/37
వయససస:19
లస: పప
46
SQX2064426
పపరర: మణణకఖస తమకన

35
SQX2477545
పపరర: మణణకసఠ కసచన

95-72/812

తసడడ:డ లకకణ రరవప దదవ
ఇసటట ననస:8-20-19
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: పవననసఈ సన
ఇసటట ననస:8-20-19 (41-28)
వయససస:53
లస: పప

భరస : కరమమశశరరరవప ఇనసపపడడ
ఇసటట ననస:8-20-28
వయససస:43
లస: ససస స
43
SQX2068187
పపరర: శక కవఖ యమదసరరరర

95-72/951

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసచన
ఇసటట ననస:8-20-19/2
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల కకసరరజ
ఇసటట ననస:8-20-19/16
వయససస:68
లస: ససస స
40
SQX2466712
పపరర: చదనర నలదదవ ఇనసపపడడ

32
SQX2407377
పపరర: శవ పపరరణమ దదవ

30
SQX2005023
పపరర: తషలశ తరరణ అలర స

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:8-20-19
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ రరవప దదవ
ఇసటట ననస:8-20-19
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ చఠరరళళ
ఇసటట ననస:8-20-19/1
వయససస:46
లస: పప
37
SQX2451318
పపరర: ననగరసదడస కకసరరజ

95-72/811

భరస : ననగరశశర రరవప బరళళ
ఇసటట ననస:8-20-19
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనతరరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:8-20-19
వయససస:55
లస: పప
34
SQX2068534
పపరర: నగరజ చఠరరళళ

29
SQX2005783
పపరర: వజయ లకడక ననగరశశర

54
SQX2400760
పపరర: రరజ ఉపపప తల

95-72/961

తసడడ:డ అసజయఖ ఉపపపటబలమ
ఇసటట ననస:8-20-33/31
వయససస:29
లస: పప
95-72/962

57
SQX2454866
పపరర: వనదవత పపల

95-72/963

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:8-20-33/35
వయససస:18
లస: ససస స
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58
SQX1860212
పపరర: జజన షపక
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95-72/6

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:8-20-33/47
వయససస:22
లస: పప
61
SQX2468924
పపరర: శకనవరస రరవప గగకరరకకసడ

95-72/965

95-73/980

95-73/6

భరస : రరమచసదడరరవప కనత
ఇసటట ననస:8-20-33/67
వయససస:68
లస: ససస స

68
SQX2412823
పపరర: బసవనశశర రరవప కడవకకలలర

95-73/7

తసడడ:డ ననగమర కటబట
ఇసటట ననస:8-20-33/68, 4TH LANE
వయససస:32
లస: పప

71
SQX2401552
పపరర: ఈశశరమక ఉపపపటబలమ

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ ఫరదర
ఇసటట ననస:8-20-33/83
వయససస:18
లస: ససస స
95-6/1231

95-73/1064

83
SQX1693993
పపరర: శకధర ససదఢపగగ

95-75/1141

86
SQX2058287
పపరర: పడసరద రరడడడ ననరర

69
SQX2451300
పపరర: శశషరతతస కడవకకలలర

95-73/1062

72
SQX1860253
పపరర: ననగరరజ మణణమమలమ

95-72/8

75
SQX2028421
పపరర: శరరష మమటట ట

95-72/816

భరస : గగపరల రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:8-20-33/83
వయససస:21
లస: ససస స
95-72/9

78
SQX1861533
పపరర: సలమకన తనడడగరరర

95-72/10

తసడడ:డ మసరసన రరవప తనడడగరరర
ఇసటట ననస:8-20-33/84
వయససస:32
లస: పప
95-71/616

81
SQX1803287
పపరర: రరజరష సవరరల

95-73/8

తసడడ:డ భబసరరరరవప సవరరల
ఇసటట ననస:8-20-34/7,3RD LANE
వయససస:47
లస: పప
95-71/254

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససదఢపగగ
ఇసటట ననస:8-20-34/20
వయససస:29
లస: పప
95-73/1066

95-73/1061

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మణణమమలమ
ఇసటట ననస:8-20-33/80
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:8-20-34/7
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:8-20-34/12
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:8-20-35/A
వయససస:48
లస: ససస స

95-72/967

77
SQX1861517
పపరర: రతత కలమమరర తనడడగరరర

80
SQX2221349
పపరర: హహసపన షపక

66
SQX2451383
పపరర: శకనవరస రరవప ధదళపరళళ

భరస : బసవనశశర రరవప కడవకకలలర
ఇసటట ననస:8-20-33/68
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సలమకన తనడడగరరర
ఇసటట ననస:8-20-33/84
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నలర పప మటట మద
ఇసటట ననస:8-20-33/a
వయససస:38
లస: ససస స

85
SQX2445146
పపరర: రరజజ లకడక రరడడ ఉడడమగల

95-72/966

భరస : శత రమగలల తషమకలపలర
ఇసటట ననస:8-20-33/82b
వయససస:31
లస: ససస స
95-73/1063

95-73/5

తసడడ:డ వనసకటరతతస ధదళపరళళ
ఇసటట ననస:8-20-33/65
వయససస:47
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ చనత లకకయఖ తషమకలపలర
ఇసటట ననస:8-20-33/82b
వయససస:43
లస: పప

82
SQX2250199
పపరర: దదవ పప టర చచరరవప

95-73/981

భరస : శకనవరస రరవప ఉపపపటబలమ
ఇసటట ననస:8-20-33/78
వయససస:53
లస: ససస స

95-75/1140 74
73
SQX2068575
SQX2068096
పపరర: శతనరరస రమగలల తషమకలపలర
పపరర: అనతపపరణ తషమకలపలర

63
SQX1977057
పపరర: ననగర రరడడడ చనగల
తసడడ:డ రమమష రరడడడ చనగల
ఇసటట ననస:8-20-33-50
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకషణ మమరరస కడవకకలలర
ఇసటట ననస:8-20-33/68
వయససస:53
లస: పప

70
SQX1813039
పపరర: శకనవరసరరవప కటబట

79
SQX2283042
పపరర: కరసతమక మటట మద

95-73/4

తసడడ:డ ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:8-20-33/50
వయససస:18
లస: పప

67
SQX1975879
పపరర: భగఖలకడక కనత

95-72/964

Deleted

62
SQX1804053
పపరర: ననగ పడథసఖష మలలర ల

65
SQX1988047
పపరర: వహహద షపక

60
SQX2462786
పపరర: శకనవరస రరవప గగకరరకకసడ

తసడడ:డ ననరరయణ గగకరరకకసడ
ఇసటట ననస:8-20-33/49
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:8-20-33/50
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రజల షపక
ఇసటట ననస:8-20-33/50
వయససస:76
లస: ససస స

76
SQX2281152
పపరర: మమనస కకకషట రత మమటట ట

95-73/3

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకటట
ఇసటట ననస:8-20-33/47
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ గగకరరకకసడ
ఇసటట ననస:8-20-33/49
వయససస:45
లస: పప
64
SQX1988013
పపరర: రసజన షపక

59
SQX1980317
పపరర: మసరసన రరవప ససకటట

84
SQX2410637
పపరర: తరరపత రరడడడ ఉడడమగల

95-73/1065

తసడడ:డ మమరరస రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:8-20-35/A
వయససస:51
లస: పప
95-4/1073

తసడడ:డ జయ రరమ రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:8-20-36/B, 2ND LANE
వయససస:39
లస: పప

87
SQX2059707
పపరర: సరయ కకరణ కలమమర రరడడ ననరర

95-72/817

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:8-20-36/B, 2ND LANE
వయససస:19
లస: పప
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88
SQX2059582
పపరర: వజయ కలమమర రరడడడ ననరర

95-72/818

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:8-20-36/B, 2ND LANE
వయససస:18
లస: పప
91
SQX1843457
పపరర: వషష
ణ పడసరద పసనతమననన

89
SQX2106730
పపరర: ఏసస బబబగ బమసస

95-4/1074

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బమసస
ఇసటట ననస:8-20-37
వయససస:20
లస: పప
95-4/41

90
SQX2422251
పపరర: అననమదమ యయరసరణణ

95-72/968

భరస : రమమశ యయరసరణణ
ఇసటట ననస:8-20-37
వయససస:38
లస: ససస స

92
SQX1862481
పపరర: దదవ పడసరద పసనతమననన

95-73/9

93
SQX1794254
పపరర: వషష
ణ పడసరద పసనతమననన

95-75/7

తసడడ:డ మకతషఖసజయ రరవప పసనతమననన సశర
ఇసటట ననస:8-20-37-A
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మకతషఖసజయరరవప పసనతమననన
ఇసటట ననస:8-20-37/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మకతషఖసజయ రరవప పసనతమననన
ఇసటట ననస:8-20-37/A
వయససస:30
లస: పప

94
SQX2454072
పపరర: వజయ మమయకకటట

95
SQX2221208
పపరర: సపచదసలల తనదదకరపలర

96
SQX2063337
పపరర: యశశశన ఆల శశటట

95-73/1068

భరస : ననగరరజ మమయకకటట
ఇసటట ననస:8-20-45
వయససస:34
లస: ససస స
97
SQX2070258
పపరర: లకడక జజఖత తనతరర

తసడడ:డ పపరయఖ తనదదకరపలర
ఇసటట ననస:8-20-48
వయససస:78
లస: పప
95-72/819

భరస : శక హరర తనతరర
ఇసటట ననస:8-20-49
వయససస:23
లస: ససస స
100
SQX1921212
పపరర: శవ పడసరద అలశశటట

95-72/11

95-73/1070

95-73/1072

భరస : పపరరషప తస స బయఖ
ఇసటట ననస:8-21-1/3
వయససస:66
లస: ససస స
109
SQX2390789
పపరర: అసజలదదవ చదరరడడడ

95-72/972

భరస : శవ శసకర రరవప చదరరడడడ
ఇసటట ననస:8-21-5
వయససస:69
లస: ససస స
112
SQX2244218
పపరర: మననజ కకకకరలగడడ

101
SQX1921139
పపరర: యశససశన అలశశటట

104
SQX1813161
పపరర: నదరరనసర బబగమ షపక

95-74/656

95-74/3

95-74/569

102
SQX2470177
పపరర: అసజమక అలసపటట

95-73/1069

భరస : శవ ససబబరరవప అలసపటట
ఇసటట ననస:8-20-50
వయససస:47
లస: ససస స
95-73/10

105
SQX2220051
పపరర: కకషణ వనలననన

95-73/1071

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:8-20-63/104, 7TH LINE,
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ రరవప వనలననన
ఇసటట ననస:8-21-1
వయససస:45
లస: పప

107
SQX1833987
పపరర: ఉమమదదవ చలకమరరక

108
SQX1833979
పపరర: ఉపపసదడ శశభననదదడ చలకమరరక

95-73/22

95-73/23

భరస : ఉపపసదడ శశభననదదడ చలకమరరక
ఇసటట ననస:8-21-4, FLAT NO 501, KODALI
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చలకమరరక
ఇసటట ననస:8-21-4, FLAT NO 501, KODALI
వయససస:38
లస: పప

110
SQX2070837
పపరర: వసశ కకషణ చదరరడడడ

111
SQX2405041
పపరర: అవసత చదరరడడడ

95-73/985

113
SQX2311595
పపరర: రమఖ తదజ కకకకరలగడడ

116
SQX2455467
పపరర: శకరరస చచరరకలరర

తసడడ:డ రమమశ కలమమర గగడడ
తసడడ:డ చచరరకలరర కమ పడసరద
ఇసటట ననస:8-21-5, SRI PADMAVATHI TOW ఇసటట ననస:8-21-8/3
వయససస:32
లస: పప
వయససస:32
లస: పప

95-73/1080

భరస : శకనవరస కలమమర చదరరడడ
ఇసటట ననస:8-21-5
వయససస:35
లస: ససస స
95-74/657

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకకకరలగడడ
ఇసటట ననస:8-21-5
వయససస:26
లస: ససస స
95-73/25

99
SQX2072841
పపరర: శవ పడసరద
తసడడ:డ శవ ననరరయణ
ఇసటట ననస:8-20-49 9/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర చదరరడడ
ఇసటట ననస:8-21-5
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకకకరలగడడ
ఇసటట ననస:8-21-5
వయససస:28
లస: పప
115
SQX1848498
పపరర: వనయ కలమమర గగడడ

95-75/1142

భరస : శవ పడసరద అలశశటట
ఇసటట ననస:8-20-49 91/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:8-20-55
వయససస:20
లస: పప
106
SQX2349546
పపరర: శక దదవ బయఖ

98
SQX2072577
పపరర: వనసకటటశశరమక తనతరర

95-65/1206

తసడడ:డ శవ పడసరద ఆల శశటట
ఇసటట ననస:8-20-49
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప తనతరర
ఇసటట ననస:8-20-49
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననరరయణ అలశశటట
ఇసటట ననస:8-20-49 91/1
వయససస:28
లస: పప
103
SQX2274959
పపరర: బబబర షపక

95-71/617

114
SQX1862606
పపరర: వజయలకడక గగదద

95-73/24

భరస : రమమశ బబబగ గగదద
ఇసటట ననస:8-21-5, SRI PADMAVATHI TOW
వయససస:56
లస: ససస స
95-73/1081

117
SQX2417855
పపరర: వరరసజననయగలల అమకశశటట

95-73/1082

తసడడ:డ అపరపరరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:8-21-8/5
వయససస:42
లస: పప
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118
SQX2369684
పపరర: వజయ లకడక అమకశశటట

95-73/1083

భరస : వరరసజననయగలల అమకశశటట
ఇసటట ననస:8-21-8/5
వయససస:36
లస: ససస స
121
SQX1771591
పపరర: సరయ చసదస చగగరరపరటట

95-73/15

తసడడ:డ సతష చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:8-21-9/A PLOT NO 102
వయససస:25
లస: పప
124
SQX1978352
పపరర: శకరరమ చసదడమమరరస యమరర గడడ

95-73/13

119
SQX1921147
పపరర: బబజ షపక

95-73/16
122
SQX1771617
పపరర: అనసత లకడక పడసనతకలమమరర
కరసరన
భరస : చసదడ శశఖర రరవప కరసరన
ఇసటట ననస:8-21-9/A PLOT NO 301
వయససస:57
లస: ససస స

123
SQX1771609
పపరర: హరర కకశశర కకటగరరర

తసడడ:డ పపరయఖ ఆచనరర కకటగరరర
ఇసటట ననస:8-21-9/A PLOT NO 303
వయససస:36
లస: పప

125
SQX2529493
పపరర: రరణగక దదవ పపనసబబ లల

126
SQX1979624
పపరర: అరరణ కలమమరర కకపరపక

127
SQX2382620
పపరర: కలమఖణణ ననదచసడర

128
SQX1803311
పపరర: అమర జజన షపక

130
SQX2130102
పపరర: పసడయసకర కకలర
తలర : భబగఖ లకడక కకలర
ఇసటట ననస:8-21-11
వయససస:26
లస: ససస స
133
SQX2381051
పపరర: మమధసరర కకడనల

95-73/1075

95-73/19

95-73/20

95-132/1002

137
SQX1861392
పపరర: వనసకట లకడక పలమర

140
SQX2064665
పపరర: పదనకవత తతట

143
SQX2071074
పపరర: రగశతన శలస

95-73/984

146
SQX2449601
పపరర: శకనవరస కరరసపపడడ
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:8-21-27
వయససస:44
లస: పప

129
SQX2271062
పపరర: మగషరటక అహకద మహమకద

95-74/655

132
SQX2074664
పపరర: పసడయసకర బబ గరననన

95-75/1143

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:8-21-11
వయససస:20
లస: పప
95-73/982

135
SQX2265932
పపరర: యరబబ తష శకనవరస రరవప

95-73/1076

తసడడ:డ ననగభగషణస
ఇసటట ననస:8-21-16 FLOT402
వయససస:50
లస: ససస స
95-72/12

138
SQX2075018
పపరర: పడకరశ రరవపల

95-75/1144

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:8-21-18/1
వయససస:29
లస: పప
95-65/1207

141
SQX2073864
పపరర: మహహశ బబబగ తతట

95-74/570

తసడడ:డ ససబబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:8-21-18/4, flat 4b
వయససస:30
లస: పప
95-73/983

తసడడ:డ శలస రవబబబగ
ఇసటట ననస:8-21-19/1
వయససస:18
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ శరత బబబగ ససఖమపల
ఇసటట ననస:8-21-22
వయససస:20
లస: పప

95-73/1096

భరస : ససబబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:8-21-18/4 flat 4b
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:8-21-19
వయససస:47
లస: పప
145
SQX2009066
పపరర: తనదజ ససమసత ససఖమపల

134
SQX2071165
పపరర: సరయ భవఖ శక చససడడ

95-73/14

తసడడ:డ హహజర అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:8-21-10 (40-9-324)
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలమర
ఇసటట ననస:8-21-17B
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర రరవ
ఇసటట ననస:8-21-18/3
వయససస:29
లస: ససస స
142
SQX2509461
పపరర: కకశశర రరడడడ కలశస

95-73/18

తసడడ:డ నరరసదడ బబబగ చససడడ
ఇసటట ననస:8-21-16
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దనవద తసగస
ఇసటట ననస:8-21-17A
వయససస:67
లస: ససస స
139
SQX1813195
పపరర: వనత రరవ

131
SQX2538932
పపరర: కమల కకట

95-73/17

భరస : శక రరమచసదడ మమరరస యరర గడడ
ఇసటట ననస:8-21-9/A, PLOT NO. 302
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబగ కకట
ఇసటట ననస:8-21-11
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర కకడనల
ఇసటట ననస:8-21-15
వయససస:26
లస: ససస స
136
SQX1696640
పపరర: మమమకరల తసగస

95-73/1095

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:8-21-10/2
వయససస:26
లస: పప
95-73/1074

95-73/12

తసడడ:డ అనల షపక
ఇసటట ననస:8-21-9/A
వయససస:23
లస: పప

భరస : రవసదడ బబబగ పపనసబబ లల
ఇసటట ననస:8-21-9/a , Flat# 202
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస ననదచసడర
ఇసటట ననస:8-21-10/1
వయససస:31
లస: ససస స

120
SQX1862697
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:8-21-9/A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ననయగడమక యమరర గడడ
ఇసటట ననస:8-21-9/A, FLAT.NO.302
వయససస:46
లస: పప
95-73/1073

95-73/11

144
SQX2025484
పపరర: మహన శరత ఆయననబథదన

95-74/571

తసడడ:డ గగపస ఆయననబథదన
ఇసటట ననస:8-21-20
వయససస:19
లస: పప
95-73/1077

147
SQX2449916
పపరర: పదనకవత మగనగపరటట

95-73/1078

భరస : శకనవరస కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:8-21-27
వయససస:41
లస: ససస స
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148
SQX2300630
పపరర: ననగ మలర శశరర పడతపత

95-73/1079

భరస : రవ బబబగ పడతపత
ఇసటట ననస:8-21-32
వయససస:27
లస: ససస స
151
SQX2505527
పపరర: గగసజ వనసకటటశశరరర

95-65/1298

తసడడ:డ గగసజ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:8-21-78
వయససస:51
లస: పప
154
SQX2067601
పపరర: వససమ అకకస షపక

95-71/523

95-71/625

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:8-22-11/1
వయససస:19
లస: ససస స
163
SQX1860337
పపరర: సరయ లకడక మమనస
చససడదరర
తసడడ:డ దనమదర రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:8-22-11/A
వయససస:22
లస: ససస స
166
SQX2252385
పపరర: కకటటశశరర దదవ వనసకకసడ

95-72/13

95-74/658

భరస : పడసరద వనసకకసడ
ఇసటట ననస:8-22-12
వయససస:60
లస: ససస స
169
SQX2340958
పపరర: శరకమమరర చసదడ శశఖర

95-71/630

95-132/2

155
SQX2348472
పపరర: మమజరటట మమఘమమల మమజరటట

158
SQX1863869
పపరర: మసరసనమక గగర

161
SQX1973684
పపరర: వనసకట సరయ మననజ కలమమర
చససడదరర
తసడడ:డ దనమదర రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:8-22-11 A
వయససస:25
లస: పప
164
SQX2252401
పపరర: పరమమశశరర వనసకకసడ

95-75/1145

95-74/662

95-71/623

156
SQX2340511
పపరర: మహహశరరమ Majeti

95-71/624

తలర : మమజరటట మమఘమమల మమఘమమల
ఇసటట ననస:8-22-11
వయససస:44
లస: పప
95-74/4

159
SQX2549954
పపరర: బబష షపక

95-71/690

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:8-22-11/1
వయససస:44
లస: పప
95-71/2

162
SQX2283737
పపరర: అరవసద కలమమర కకననథస

95-71/627

165
SQX1637875
పపరర: కననత తషరరమమలర

95-74/5

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తషరరమమలర
ఇసటట ననస:8-22-12
వయససస:37
లస: పప

167
SQX2343424
పపరర: శరకమమరర వజయలకడక

168
SQX2396109
పపరర: దదవ కలమమరర సప దనదనసద

173
SQX2266856
పపరర: నదర హమద షపక

176
SQX1812486
పపరర: జయసదరఖ గగడడపలర
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గగడడపలర
ఇసటట ననస:8-22-13/B
వయససస:21
లస: పప

95-71/626

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకననథస
ఇసటట ననస:8-22-11/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆసజననయ మమధవ రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:8-22-12
వయససస:34
లస: ససస స

170
SQX2371904
పపరర: ఖమజజ షపక

95-73/986

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప ఉజర
ఇసటట ననస:8-22-8/1
వయససస:33
లస: పప

95-71/628

95-71/629

భరస : శకనవరస సప దనదనసద
ఇసటట ననస:8-22-12/4
వయససస:41
లస: ససస స
95-71/631

171
SQX2128098
పపరర: శరకవణణ పరశతననన

95-71/632

భరస : శకనవరస రరవప పరశతననన
ఇసటట ననస:8-22-12/4
వయససస:21
లస: ససస స
95-132/980

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:8-22-12/4
వయససస:24
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ అపపరరవప కకమక
ఇసటట ననస:8-22-13
వయససస:39
లస: పప

153
SQX2420636
పపరర: దసరర రరవప ఉజర

95-74/498

తసడడ:డ ససదనన షపక
ఇసటట ననస:8-22-12/4
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శరకమమరర రసగరరరవప
ఇసటట ననస:8-22-12/4
వయససస:32
లస: పప
175
SQX2067999
పపరర: శకనవరసరరవప కకమక

152
SQX0246322
పపరర: లకడకకరసతమక కరసడడ గగసట

భరస : రసగరరరవప శరకమమరర
ఇసటట ననస:8-22-12/4
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:8-22-12/4
వయససస:33
లస: పప
172
SQX1970136
పపరర: శరకమమరర శవకకషణ

తసడడ:డ చచనతకరశవ రరవప దనరపననన
ఇసటట ననస:8-21-53
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప గగర
ఇసటట ననస:8-22-11
వయససస:69
లస: ససస స
95-71/691

150
SQX2041911
పపరర: వజయ చసదన దనరపననన

తసడడ:డ ససభబష చసదడ బబ స అరరపసరరల
ఇసటట ననస:8-21-33
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: మమజరటట మహహశ రరస ram
ఇసటట ననస:8-22-11
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మమజరటట మహహశ రరస రరస
ఇసటట ననస:8-22-11
వయససస:43
లస: ససస స
160
SQX2549962
పపరర: బబజ షపక

95-73/21

భరస : నరసససహరరవప కరసడడగగసట
ఇసటట ననస:8-22-8
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:8-22-11
వయససస:19
లస: పప
157
SQX2344067
పపరర: భబణగ ససనత మమజరటట మమజరటట

149
SQX1813278
పపరర: పకదదశరరజ అరరపసరరల

174
SQX2246676
పపరర: వసశ సరయ కకషణ సపచననడక

95-74/659

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సపచననడక
ఇసటట ననస:8-22-13
వయససస:18
లస: పప
95-71/3

177
SQX2063618
పపరర: ననగరసదడ పడసరద కరరమమరర

95-65/1208

తసడడ:డ జగననకహన రరవప కరరమమరర
ఇసటట ననస:8-22-14
వయససస:24
లస: పప
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178
SQX1998079
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95-71/524

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:8-22-16
వయససస:19
లస: ససస స
181
SQX2524536
పపరర: వజయ కలమమర ఇనగసటట

95-132/1014

95-71/635

185
SQX2392553
పపరర: కకటటశశరమక పప టర పలర

95-71/637

188
SQX2000974
పపరర: మగకరశ చసడడ

95-74/674

191
SQX2457141
పపరర: ససబబబరరవప యమరర
తసడడ:డ వయనత యమరర
ఇసటట ననస:8-22-18/4
వయససస:45
లస: పప

193
SQX2458917
పపరర: రరజఖలకడక యరరక

194
SQX2508356
పపరర: సరయ అవననశ వరక యమరర

95-71/640

భరస : ససబబబరరవప యరరక
ఇసటట ననస:8-22-18/4
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మహహష పడతసపరటట
ఇసటట ననస:8-22-19
వయససస:27
లస: ససస స
199
SQX2069292
పపరర: శవకలమమరర మగథమమసటటట

95-75/1146

95-71/638

203
SQX1637867
పపరర: కళళఖణ మగపప రరజ

95-71/672

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:8-22-38 2nd Lane Sitaram
వయససస:40
లస: పప

206
SQX2281657
పపరర: పసరర షపక
తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:8-22-44/A
వయససస:44
లస: పప

95-71/636

189
SQX2521623
పపరర: హరరనత తతకల

95-65/1308

192
SQX2459873
పపరర: రరజఖలకడక యరరక

95-71/639

195
SQX2508364
పపరర: వనసకట కరశ పడవణ యమరర

95-71/673

తసడడ:డ ససబబ రరవప యమరర
ఇసటట ననస:8-22-18/4
వయససస:18
లస: పప
95-74/6

198
SQX2068286
పపరర: శరకవసత గరల

95-85/867

తలర : శవకలమమరర మగతమమకటటట
ఇసటట ననస:8-22-20/1
వయససస:34
లస: ససస స
95-65/1209

201
SQX2221224
పపరర: శకధర బబబగ కసదసకలరర

95-71/641

తసడడ:డ వనసకటరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:8-22-24
వయససస:20
లస: పప
95-74/7

204
SQX2479251
పపరర: సరయ కకషణ కకలర మరర

95-71/643

Deleted

తసడడ:డ ససబబబరరవప మగపపరరజ
ఇసటట ననస:8-22-27
వయససస:22
లస: పప
95-71/644

186
SQX2306637
పపరర: అసజ బబబగ బబ యడడ

భరస : ససబబబరరవప యరరక
ఇసటట ననస:8-22-18/4
వయససస:42
లస: ససస స

Deleted

95-71/642

95-71/634

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:8/22/17 srisuryanilayam
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అపపరరవప కకమక
ఇసటట ననస:8-22-20/2
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ననగ వనసకట చచచతనఖ గరదచ
ఇసటట ననస:8-22-25
వయససస:25
లస: ససస స
205
SQX2395473
పపరర: మగరళ కకషణ జజషసట

95-71/525

197
SQX1794221
పపరర: సతఖననరరయణ బబ డదపపడడ

200
SQX2064616
పపరర: సరమమజఖస కకమక

183
SQX2223493
పపరర: జరరనన సయఖద

తసడడ:డ రసగ రరవప బబ యడడ
ఇసటట ననస:8-22-17/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చనత పపరయఖ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:8-22-20
వయససస:55
లస: పప

భరస : శరసతరరస గల
ఇసటట ననస:8-22-20/1,
వయససస:50
లస: ససస స
202
SQX2369098
పపరర: గరయతడ గరదచ

95-74/660

తసడడ:డ ససబబ రరవప యమరర
ఇసటట ననస:8-22-18/4
వయససస:20
లస: పప
95-71/4

95-132/1010

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:8-22-17
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : రతత కలమమరర చసడడ
ఇసటట ననస:8-22-17/a
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:8/22/17 sri suryanilayam
వయససస:47
లస: ససస స

196
SQX1812171
పపరర: ససకనఖ పడతసపరటట

95-132/1015

భరస : వనసకటటశశరరర పప టర పలర
ఇసటట ననస:8-22-17
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అసజబబబగ బబ యడడ
ఇసటట ననస:8-22-17/1
వయససస:37
లస: ససస స
190
SQX2512705
పపరర: శకదదవ తతకల

182
SQX2524569
పపరర: వనణగ మమధవ ఇనగసటట

180
SQX2521490
పపరర: అనతపపరణ ఇనగసటట

భరస : సరసబ శవ రరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:8-22-16
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:8-22-16
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: మగకరశ చసడడ
ఇసటట ననస:8-22-17
వయససస:28
లస: పప
187
SQX2306579
పపరర: పపషపలత బబ యడడ

95-71/633

తసడడ:డ మలర యఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:8-22-16
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:8-22-16
వయససస:30
లస: పప
184
SQX2433795
పపరర: వనసకటటష చసడడ

179
SQX2117802
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర పర

తసడడ:డ రమగలల కకలర మరర
ఇసటట ననస:8-22-31
వయససస:19
లస: పప
95-71/645

207
SQX2281798
పపరర: ఫసరగజ జహన షపక

95-71/646

భరస : పసరర షపక
ఇసటట ననస:8-22-44/A
వయససస:39
లస: ససస స
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208
SQX2306074
పపరర: యమమన వరలకడక కకమక

95-71/647

తసడడ:డ వరయఖ కకమక
ఇసటట ననస:8-22-45a
వయససస:22
లస: ససస స
211
SQX2348084
పపరర: కకటటశశర రరవప బటటటల

95-71/648

95-74/11

95-71/651

95-71/8

95-71/653

95-71/9

95-71/654

తసడడ:డ హహసపన మమడ
ఇసటట ననస:8-22-81/3
వయససస:58
లస: పప

221
SQX2058428
పపరర: మహన శరకవణణ పలర

224
SQX1813831
పపరర: షరహహనన షపక

227
SQX2063378
పపరర: లకడక తరరప తమక దనసరర

230
SQX2082766
పపరర: ఓసకరర బటటటన

95-71/655

233
SQX2305555
పపరర: నగరజ kanchu

95-71/527

236
SQX2316537
పపరర: ననగరసదడమక మమడన
భరస : వనసకటటశశర రరవప మమడన
ఇసటట ననస:8-22-81/3
వయససస:49
లస: ససస స

216
SQX1804079
పపరర: ససభబన షపక

95-71/6

219
SQX2340479
పపరర: మహమకద గగస షపక

95-74/661

222
SQX2346757
పపరర: నలన అననతస

95-71/652

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ అననతస
ఇసటట ననస:8-22-64
వయససస:31
లస: ససస స
95-74/9

225
SQX1921006
పపరర: రరషసక సర

95-74/10

భరస : ఖలలలలమర సర
ఇసటట ననస:8-22-68
వయససస:20
లస: ససస స
95-65/1210

228
SQX1812429
పపరర: జజరరన షపక

95-71/10

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:8-22-74/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-71/528

231
SQX0815894
పపరర: శవ కలమమరర ఎస

95-65/25

భరస : శరఖమ సససదర ఎస
ఇసటట ననస:8-22-76/1
వయససస:48
లస: ససస స
95-71/656

తసడడ:డ తడమమరరసలల kanchu
ఇసటట ననస:8-22-79/2
వయససస:34
లస: పప
95-71/658

95-71/650

తసడడ:డ బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:8-22-58
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హరరకకషణ బటటటన
ఇసటట ననస:8-22-75/5
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకషణ మమరరస నసబమరర
ఇసటట ననస:8-22-76/7
వయససస:71
లస: పప
235
SQX2316560
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమడ

95-71/7

తసడడ:డ జయ రరస దనసరర
ఇసటట ననస:8-22-74/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ గడడ స
ఇసటట ననస:8-22-75
వయససస:32
లస: ససస స
232
SQX2440253
పపరర: లకడకనరసససహ నసబమరర

218
SQX1967603
పపరర: మదదన బభగస షపక

213
SQX2301646
పపరర: జజన బ పఠరన

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:8-22-55
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:8-22-64
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : కణక లకడక మరస
ఇసటట ననస:8-22-71/9
వయససస:48
లస: పప
229
SQX2221083
పపరర: అచమక గడడ స

95-71/5

తలర : శవ ననగరశశర రరవప పలర
ఇసటట ననస:8-22-62
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : వజయ కలమమరర ఎనమదల
ఇసటట ననస:8-22-64
వయససస:21
లస: పప
226
SQX1975333
పపరర: వశ మరస

215
SQX1804087
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-74/8

తసడడ:డ హహసపన పఠరన
ఇసటట ననస:8-22-54
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నజర బబష షపక
ఇసటట ననస:8-22-58
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర ననగరశశరరరవప పలమర
ఇసటట ననస:8-22-62
వయససస:21
లస: ససస స
223
SQX2463636
పపరర: యయశశసథ ఎనమదల

95-71/649

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:8-22-55
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:8-22-55
వయససస:18
లస: పప
220
SQX1812577
పపరర: మహన శరరశన పలమర

212
SQX2232767
పపరర: శవపరరశత పరనగసటట

210
SQX1863562
పపరర: కకరసన కకయఖలమమడడ

తసడడ:డ చనత బబల సరశమ కకయఖలమమడడ
ఇసటట ననస:8-22-47
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బకకలల పరనగసటట
ఇసటట ననస:8-22-54
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ కకపపరర
ఇసటట ననస:8-22-54,
వయససస:23
లస: పప
217
SQX2432268
పపరర: జజహహరరలమ షపక

95-71/526

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:8-22-46
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహరస బటటటల
ఇసటట ననస:8-22-54
వయససస:51
లస: పప
214
SQX1813393
పపరర: శవ కలమమర కకపపరర

209
SQX2017762
పపరర: షసషరద షపక

234
SQX2305753
పపరర: anuradha kanchu

95-71/657

తలర : నగరజ kanchu
ఇసటట ననస:8-22-79/2
వయససస:28
లస: ససస స
95-71/659

237
SQX2480655
పపరర: ననగరసదడమక మమడన

95-75/1208

Deleted

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమడన
ఇసటట ననస:8-22-81/3
వయససస:49
లస: ససస స
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238
SQX2419091
పపరర: శరరద దదవ అతతకరర
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95-71/660

భరస : అతతకరర వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:8-22-81/A
వయససస:66
లస: ససస స
241
SQX2478519
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉపపరపలర

95-75/1209

95-71/661

95-71/663

95-71/665

95-75/9

95-75/12

95-75/1149

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ శశరర
ఇసటట ననస:8-22-105
వయససస:28
లస: పప

251
SQX2460921
పపరర: సదరఖ పడకరశ రరవప మమజరటట

254
AP151000111493
పపరర: రరజకలమమరర రరబరటర కకలగరన

257
SQX2066959
పపరర: ససధఖ బసడరర

260
SQX2476083
పపరర: ససబబబరరవప రగతష

95-71/666

263
SQX2468031
పపరర: శకరరమ రగతష

95-75/10

266
SQX2393411
పపరర: ససజనఖ శక వనచషణవ ససరరపలర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:8-22-105/A
వయససస:18
లస: ససస స

95-86/1298

249
SQX2195386
పపరర: లలమ రరవప కరకక

95-71/664

252
SQX2366599
పపరర: వలయమబ షపక

95-71/667

255
SQX0658997
పపరర: అభషపక రరబరటర కకలగరన

95-75/11

తసడడ:డ శరఖససన రరబరటర కకలగరన
ఇసటట ననస:8-22-94
వయససస:27
లస: పప
95-75/1148

258
SQX2479046
పపరర: ససవరణ రరఖ కరవపరర

95-71/668

తసడడ:డ శవ కకటటశశరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:8-22-98/1
వయససస:22
లస: ససస స
95-71/618

95-71/621

తసడడ:డ ససబబబరరవప రగతష
ఇసటట ననస:8-22-100
వయససస:41
లస: పప
95-71/11

246
SQX2244432
పపరర: అరవసద పప తషగసటట

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:8-22-90/A
వయససస:43
లస: ససస స

Deleted

95-71/620

95-75/1211

తసడడ:డ లమల బహదదర కరకక
ఇసటట ననస:8-22-90/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ రగతష
ఇసటట ననస:8-22-100
వయససస:73
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప రగతష
ఇసటట ననస:8-22-100
వయససస:63
లస: ససస స
265
SQX1921238
పపరర: రవతదజ రరడడడ శశరర

95-71/685

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:8-22-96/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:8-22-99
వయససస:25
లస: పప
262
SQX2471308
పపరర: పడమలమరరణణ రగతష

248
SQX2536555
పపరర: మమమగనతసర షపక

243
SQX2476141
పపరర: వనసకట జజఖత ఉపపరపలర

తసడడ:డ రసబబబగ పప తషగసటట
ఇసటట ననస:8-22-86/2
వయససస:20
లస: పప

భరస : శరఖససన రరబరటర కకలగరన
ఇసటట ననస:8-22-94
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససన రరబరట కకలగరన
ఇసటట ననస:8-22-94
వయససస:29
లస: పప
259
SQX2108835
పపరర: వనసకట దసరరర రరడడడ కరసస

95-71/662

తసడడ:డ వనసకటరరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:8-22-90/4
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:8-22-92/1
వయససస:51
లస: ససస స
256
SQX0413591
పపరర: డననయయల రరబరటర కకలగరన

245
SQX2383164
పపరర: సనన ఫసరడ గసప షపక

95-75/1147

భసధసవప: దదన కలమమరర శశవ
ఇసటట ననస:8-22-83
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:8-22-90
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : లలమరరవప కరకక
ఇసటట ననస:8-22-90/1
వయససస:40
లస: ససస స
253
SQX1977636
పపరర: శసకలసతల ఇసటటరర

95-75/1210

తసడడ:డ అబగదల మజద షపక
ఇసటట ననస:8-22-83/12
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ లవకలమమర అరరర
ఇసటట ననస:8-22-90
వయససస:32
లస: పప
250
SQX2142131
పపరర: చసటట కరకక

242
SQX2475614
పపరర: వనసకట జజఖత ఉపపరపలర

240
SQX2074524
పపరర: గరయతడ గల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:8-22-83
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: దదన కలమమరర శశవ
ఇసటట ననస:8-22-83
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబగదల మజద షపక
ఇసటట ననస:8-22-83/12
వయససస:36
లస: ససస స
247
SQX2333201
పపరర: నవన అరర

95-75/8

భరస : శకనవరసరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:8-22-83
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: దదన కలమమరర శశవ
ఇసటట ననస:8-22-83
వయససస:50
లస: పప
244
SQX2382406
పపరర: రరమమనన షపక

239
AP151000171148
పపరర: కకటటశశరమక నలర పరటట నలర పరటట

261
SQX2473882
పపరర: ససబబబరరవప రగతష

95-71/619

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ రగతష
ఇసటట ననస:8-22-100
వయససస:73
లస: పప
264
SQX2007565
పపరర: మమనర ధర మగసద
స రర

95-71/522

తసడడ:డ గగవరర నరరవప మగసద
స రర
ఇసటట ననస:8-22-102
వయససస:21
లస: పప
95-71/622

267
SQX2317170
పపరర: బల గగపసననధ ససకటట

95-75/1207

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకటట
ఇసటట ననస:8-22-108
వయససస:19
లస: పప
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268
SQX2007086
పపరర: బల గగపస ననథ సణరటట
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95-215/1317

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సణరటట
ఇసటట ననస:8-22-108
వయససస:19
లస: పప
271
SQX1843614
పపరర: డకపసషసక శశఖర బబ రరగడడ

95-4/42

95-74/665

272
SQX2464006
పపరర: వనసకట ననగ లకడక మనస
సమగదనడల
తసడడ:డ గగరరవరద న రరవప సమగదనడల
ఇసటట ననస:8-23-1,
వయససస:21
లస: ససస స
275
SQX2386266
పపరర: వనణగ గగపరల కనకకచదరర

తసడడ:డ వనణగ గగపరల కకషణ ఆరఖ గగపస కనకకచచరర
ఇసటట ననస:8-23-4
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ మమరరస కనకకచదరర
ఇసటట ననస:8-23-4
వయససస:54
లస: పప

277
SQX2359446
పపరర: పవన కలమమర కనకకచచరర

278
SQX2293231
పపరర: పవన కలమఖణ ససగ

95-75/1221

తసడడ:డ వనణగ గగపరల కనకకచచరర
ఇసటట ననస:8-23-4
వయససస:27
లస: పప
280
SQX1972686
పపరర: మననజ వసశ పపల

95-75/14

95-75/1214

95-75/1217

95-71/670

95-73/987

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మరర
ఇసటట ననస:8-24-11/5 ft 406
వయససస:20
లస: ససస స
295
SQX2449254
పపరర: శకనస డమమమగల
తసడడ:డ ఫరదర దమమమలమ గణపత
ఇసటట ననస:8-24-12/12
వయససస:28
లస: పప

95-75/1219

287
SQX2134591
పపరర: సలమ షపక

290
SQX1920958
పపరర: ననగ లకడక తమకరర

95-75/1222

95-74/664

276
SQX2387322
పపరర: ససలలచన దదవ కనకకచదరర

95-75/1220

279
SQX2292977
పపరర: శరసత ససగ

95-75/1223

భరస : రరమగ ససగ
ఇసటట ననస:8-23-5
వయససస:20
లస: ససస స
95-75/1213

282
SQX2221216
పపరర: సతఖనసదస తతట

95-71/669

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:8-23-21
వయససస:18
లస: పప
95-75/1215

285
SQX2118255
పపరర: శసకర రరవప నటటటవ

95-75/1216

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస నటటటవ
ఇసటట ననస:8-23-25
వయససస:60
లస: పప
95-75/1218

288
SQX2135499
పపరర: ససకనఖ చలర

95-75/1224

భరస : వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:8-24-1/39
వయససస:24
లస: ససస స
95-73/26

291
SQX1920933
పపరర: రమమష బబబగ తమకరర

95-73/27

భరస : రమమష బబబగ తమకరర
ఇసటట ననస:8-24-11/5 F NO 502 ROSEWO
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప తమకరర
ఇసటట ననస:8-24-11/5 F NO 502 ROSEWO
వయససస:63
లస: పప

293
SQX1831023
పపరర: అయయషర బగషడ షపక

294
SQX1979467
పపరర: బబజ నజర సయద

95-73/28

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:8-24-11/6
వయససస:26
లస: ససస స
95-74/666

273
SQX2463685
పపరర: వనసకట ననగ లకడక మనస
సమగదనడల
తసడడ:డ గగరరవరద న రరవప సమగదనడల
ఇసటట ననస:8-23-1,
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనణగ గగపరల కనకకచదరర
ఇసటట ననస:8-23-4
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:8-23-29
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మరర
ఇసటట ననస:8-24-11/5
వయససస:18
లస: పప
292
SQX2071371
పపరర: రమఖ మరర

284
SQX2170876
పపరర: సతనఖనసదన తతట

95-75/13

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:8-23-21
వయససస:18
లస: పప

భరస : శసకర రరవప నటటటవ
ఇసటట ననస:8-23-25
వయససస:50
లస: ససస స
289
SQX2227478
పపరర: నతన మరర

95-74/663

తసడడ:డ ననరరయణ ససదవటస
ఇసటట ననస:8-23-14
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససన షపచక
ఇసటట ననస:8-23-21
వయససస:33
లస: పప
286
SQX2235067
పపరర: శశశలజ నటటటవ

281
SQX2232502
పపరర: గరయతడ ససదవటస

270
SQX1566233
పపరర: ననగ లకడక చలమర

భరస : నరరసదడ చలమర
ఇసటట ననస:8-23-1/11
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ ససగ
ఇసటట ననస:8-23-5
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:8-23-12/2
వయససస:20
లస: పప
283
SQX2220648
పపరర: బబజ షపచక

95-75/1212

తసడడ:డ ననగ మలర శశర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:8-23-1/5
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససధ శశఖర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:8-23-1/24
వయససస:25
లస: పప
274
SQX2360238
పపరర: అఖల కలమమర కనకకచచరర

269
SQX2300333
పపరర: శకనవరస బటడ

296
SQX2503639
పపరర: ననగ రరగరణణ కకసరరజ
భరస : కకటటశశరరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:8-24-12/39
వయససస:39
లస: ససస స

95-75/15

తసడడ:డ మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:8-24-12/11
వయససస:21
లస: పప
95-75/1241

297
SQX1850007
పపరర: దసరర భవరన నలర

95-14/55

భరస : ధనససజయ నలర
ఇసటట ననస:8-24-12/46
వయససస:22
లస: ససస స
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95-132/1023

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:8-24-15/2
వయససస:22
లస: ససస స
95-72/975

తసడడ:డ లలల షపక
ఇసటట ననస:8-24-30/6
వయససస:27
లస: పప
95-127/995

తసడడ:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:8-24-61
వయససస:25
లస: పప
95-75/1249

భరస : వనసకట ససబబయఖ వడర
ఇసటట ననస:8-25-1/A
వయససస:54
లస: ససస స

305
SQX2246700
పపరర: రరజశశఖర అవపల

308
SQX2293942
పపరర: మలలర శశరర వలర పప

95-41/663

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:8-25-10
వయససస:18
లస: ససస స

311
SQX2267599
పపరర: ఏసస బబబగ చలర

95-75/1225

95-75/1227

40-2-51

316
SQX2074961
పపరర: చలర అశశక కలమమర అశశక
కలమమర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:8-25-32
వయససస:19
లస: పప

95-75/1151

319
SQX2471043
పపరర: మనష వనమమల

95-75/1231

314
SQX1946904
పపరర: గగతమ ససరర

95-75/1228

95-75/1226

భరస : వన0కటటశరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:8-25-38
వయససస:19
లస: ససస స

95-75/18

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:8-40-316
వయససస:39
లస: పప

323
SQX2545382
పపరర: జజనకక దదవ శరరపపరపప

95-75/1229

326
SQX2337749
పపరర: లకడక మమగగలలరర
భరస : కరశవరచనరర
ఇసటట ననస:15
వయససస:41

లస: ససస స

309
SQX2362226
పపరర: ననగరశశర రరవప బబ లర

95-75/1233

312
SQX1804541
పపరర: లకడక తరరపతమక చలమర

95-41/12

95-75/1150
315
SQX2074912
పపరర: చలర శకనవరసరరవప శకనవరసరరవప

318
SQX2318459
పపరర: వరసస బబబగ చలమర

95-75/1230

తసడడ:డ మమరరస చలమర
ఇసటట ననస:8-25-36
వయససస:34
లస: పప
95-75/1232

321
SQX1814565
పపరర: లలత కకతనస

95-75/19

భరస : నరరశ కకతనస
ఇసటట ననస:8-25-48
వయససస:27
లస: ససస స
95-71/689

తసడడ:డ ససధకర రరడడడ శరరపపరపప
ఇసటట ననస:8 -91-35
వయససస:33
లస: ససస స
95-72/949

95-75/1248

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:8-25-32
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవ బతషల
ఇసటట ననస:8-25-38B
వయససస:19
లస: పప
95-73/1086

306
SQX2549863
పపరర: వనసకట ససబబయఖ వడర

భరస : ననగరరజ చలమర
ఇసటట ననస:8-25-17 KAKANI ROAD
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:8-25-32
వయససస:32
లస: ససస స
320
SQX2231157
పపరర: మణణకరసత బతషల

95-75/17

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ లర
ఇసటట ననస:8-25-8
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ తడననధ ససరర
ఇసటట ననస:8-25-20
వయససస:19
లస: ససస స
317
SQX2376986
పపరర: వనసకట రమణ చలమర

303
SQX1814805
పపరర: పపనతమక రరవపరర

తసడడ:డ నరసససహహలల వడర
ఇసటట ననస:8-25-1/A
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల చలర
ఇసటట ననస:8-25-10
వయససస:41
లస: పప

313
SQX2176550
పపరర: దదపసక ససతనర

95-72/974

భరస : కకటటశశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:8-24-33/10,NEW DR.NO:41-2
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ వలర పప
ఇసటట ననస:8-25-3
వయససస:33
లస: ససస స

310
SQX2107480
పపరర: కవత దదవసడర

తసడడ:డ వనసకయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:8-191-509/2
వయససస:33
లస: పప

95-75/16

తసడడ:డ నరసయఖ అవపల
ఇసటట ననస:8-25-1/A
వయససస:19
లస: పప

307
SQX2549871
పపరర: శవ కలమమరర వడర

325
SQX2425171
పపరర: ననగ రరజ మదదదననన

302
SQX1803345
పపరర: చనత గగపస యడర పలర

300
SQX2446888
పపరర: ననరరయణ అకడసతల

తసడడ:డ పపలర న అకడసతల
ఇసటట ననస:8-24-30/4
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:8-24-31/17
వయససస:33
లస: పప

304
SQX2543361
పపరర: ససనల ససకలరర

322
SQX2450484
పపరర: బశరసత ననచననల

95-72/973

భరస : షబబర సయద
ఇసటట ననస:8-24-25
వయససస:20
లస: ససస స

301
SQX2399632
పపరర: బబజ వల షపక

తసడడ:డ హనసమసతష ససతనర
ఇసటట ననస:8-25-18/A
వయససస:19
లస: ససస స

299
SQX2361962
పపరర: మత సయద

324
SQX0094557
పపరర: జబభద షపక

95-70/11

భరస : రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:8-191-230 AMBEDKAR NAGAR
వయససస:48
లస: ససస స
95-86/1090

327
SQX1890516
పపరర: మధవ కలసబ

95-7/16

తసడడ:డ రరస బబబగ కలసబ
ఇసటట ననస:15-2-62
వయససస:19
లస: ససస స
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328
SQX1844190
పపరర: సరశత సరగరరక మకకరల

95-7/17

తసడడ:డ భరత కలమమర మకకరల
ఇసటట ననస:15-2-63
వయససస:21
లస: ససస స
331
DDN2296259
పపరర: సరమమమజఖస

95-63/23

95-15/836

95-77/4

95-77/9

95-77/809

95-77/1025

95-82/811

తసడడ:డ లకకణ కలమమర తనడదపఅల
ఇసటట ననస:15-4-8A
వయససస:25
లస: పప

341
SQX2259836
పపరర: పసర బబష సయద

344
SQX1757368
పపరర: ఆషర జజఖత జడడడ

347
SQX1823236
పపరర: ససమయమ మహమకద

350
SQX1794452
పపరర: నవన రరవత

95-78/1083

353
SQX1815489
పపరర: రగజజ గసగవరపప

95-77/848

356
SQX1865948
పపరర: చనతమక బనర ననన
తసడడ:డ అసజననయగలల బనర ననన
ఇసటట ననస:15-4-14
వయససస:22
లస: ససస స

336
SQX2050912
పపరర: దదవఖ పసలపపడడ

95-15/839

339
SQX2124485
పపరర: వససమ అహమకద ఛషసట షపచక

95-77/847

342
SQX2177566
పపరర: షబబన షపక

95-77/849

Deleted

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:15-3-87
వయససస:18
లస: ససస స
95-15/42

345
SQX2516094
పపరర: పసడత గడడ స

95-77/1015

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:15-3-106
వయససస:20
లస: ససస స
95-77/11

348
SQX2228385
పపరర: మమసద
డ ర జహ సయద

95-77/846

భరస : మజభమర రహమన సయద
ఇసటట ననస:15-3-119/3
వయససస:30
లస: ససస స
95-77/12

351
SQX1804020
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప మలర శశటట

95-77/14

తసడడ:డ సదరరబబబగ మలర శశటట
ఇసటట ననస:15-3-120, 2ND LINE
వయససస:24
లస: పప
95-77/13

తసడడ:డ రవ గగపవరపప
ఇసటట ననస:15-3-199
వయససస:22
లస: ససస స
95-77/16

94-180/1382

తసడడ:డ ససలమర షపచక
ఇసటట ననస:15-3-48
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరకరత రరవత
ఇసటట ననస:15-3-120/B
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కసబసపరటట
ఇసటట ననస:15-3-128
వయససస:37
లస: పప
355
SQX1794528
పపరర: మణణ కరసత తనడదపఅల

95-77/5

భరస : ఖమజజ బభచగ మహమకద
ఇసటట ననస:15-3-119/3
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:15-3-119/3
వయససస:41
లస: ససస స
352
SQX2497733
పపరర: జజకబ కసబసపరటట

338
SQX1803097
పపరర: �ేసరగజ షపక

333
NDX3031317
పపరర: రగశయఖ నలర కరలశ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసలపపడడ
ఇసటట ననస:15-3-10
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబగ జడడడ
ఇసటట ననస:15-3-95/A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరళర సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:15-3-107
వయససస:23
లస: పప
349
SQX2455343
పపరర: జయమక చసదడగరరర

95-15/837

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:15-3-85
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద వహహదసలమర సయఖద
ఇసటట ననస:15-3-90
వయససస:21
లస: ససస స
346
SQX2563625
పపరర: మమరరళర వనసకట శవ రరమ కకషణ

335
SQX2050987
పపరర: అజయ కలమమర పసలపపడడ

95-42/1017

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర కరలశ
ఇసటట ననస:15-3-9
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:15-3-42
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:15-3-85
వయససస:23
లస: పప
343
SQX1986314
పపరర: సయద ఫరతత జహన సయఖద

95-87/1275

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసలపపడడ
ఇసటట ననస:15-3-10
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతతస పపరవల
ఇసటట ననస:15-3-42
వయససస:21
లస: పప
340
SQX1865351
పపరర: అసర స సయఖద

332
SQX2346609
పపరర: సయఖద హజరర బబగస

330
SQX2103588
పపరర: వజయ పడకరశ గగన

తసడడ:డ దదవ దనస గగన
ఇసటట ననస:15-2-92
వయససస:37
లస: పప

భరస : సయఖద ఇరరరన హజజరర
ఇసటట ననస:15-3-1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసలపపడడ
ఇసటట ననస:15-3-10
వయససస:20
లస: పప
337
SQX1920388
పపరర: రగహహత పపరవల

95-7/19

భరస : రసబబబగ గడడ స
ఇసటట ననస:15-2-63/B
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరకవప
ఇసటట ననస:15-2-559
వయససస:65
లస: ససస స
334
SQX1987585
పపరర: అజయ కలమమర పసలపపడడ

329
SQX1962075
పపరర: ఎలశమక గడడ స

354
SQX1960905
పపరర: మణణకసఠ మమమడనల

95-77/15

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:15-4-8
వయససస:24
లస: పప
95-78/4

357
SQX2136653
పపరర: ససరరశ కలమమర దదగరలమ

95-78/970

తసడడ:డ ననరరయణ దదగరలమ
ఇసటట ననస:15-4-15
వయససస:35
లస: పప
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358
SQX2310407
పపరర: షహననజ షపక
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95-77/857

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:15-4-21/b
వయససస:27
లస: ససస స
361
SQX1804012
పపరర: పడతనప వనమమ

95-78/15

95-77/17

368
SQX2319309
పపరర: ఫరతమ నసపరరన షపక

తసడడ:డ కకశశర దత నదన
ఇసటట ననస:15-4-44-7
వయససస:40
లస: పప

భరస : హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:15-4-45
వయససస:36
లస: ససస స

95-70/1207
370
SQX2347177
పపరర: MALAKONDAIAH
MULLAMURI
తసడడ:డ KONDAIAH MULLAMURI
ఇసటట ననస:15-4-48
వయససస:66
లస: పప

371
SQX2341568
పపరర: హజరతయఖ ననదచసడర
తసడడ:డ పపసచలయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:15-4-48
వయససస:50
లస: పప

373
SQX2438505
పపరర: మణణ ననగ పపషసపక పరటట

374
SQX2131985
పపరర: అఫసయమ షపక

95-77/860

భసధసవప: కకపరదననస గసట
ఇసటట ననస:15-4-56
వయససస:24
లస: ససస స
376
SQX1884519
పపరర: ఖమదర బబషర షపచక

95-77/20

95-78/6

భరస : జజర బబషర షపక
ఇసటట ననస:15-4-124
వయససస:30
లస: ససస స

95-77/858

366
SQX1920289
పపరర: జజఖత ససనల గసట

95-77/18

భరస : కకషప ర మలర సపలర
ఇసటట ననస:15-4-44/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-77/859

369
SQX2549772
పపరర: మమసర షపక

95-77/1022

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:15-4-45 , 3RD LINE
వయససస:38
లస: పప
95-70/1208

372
SQX2398527
పపరర: RAMESH MULLAMURI

95-78/973

తసడడ:డ MALA KONDAIAH MULLAMURI
ఇసటట ననస:15-4-48
వయససస:41
లస: పప
95-77/861

375
SQX1794486
పపరర: అసరక షపక

95-77/23

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:15-4-70, 1ST LINE
వయససస:33
లస: ససస స
95-77/1007

378
SQX1304732
పపరర: బబజత బబషర షపక

95-82/474

తసడడ:డ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:15-4-121
వయససస:44
లస: పప

380
SQX1806504
పపరర: జజరబబషర షపక

95-1/50

381
SQX2319267
పపరర: హసన అహమకద షపక

95-77/850

తసడడ:డ నననతబచనష షపక
తసడడ:డ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:15-4-124 ISRAYELPET 2ND LIN ఇసటట ననస:15-4-131
వయససస:35
లస: పప
వయససస:36
లస: పప
95-77/851

Deleted

భరస : నజర అహకద షపక
ఇసటట ననస:15-4-131
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రబబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-4-132,2ND LINE
వయససస:24
లస: ససస స

95-4/788

Deleted

తసడడ:డ మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:15-4-72
వయససస:37
లస: పప

379
SQX1865732
పపరర: అమరరనతసర షపక

385
SQX1962752
పపరర: రరషక బభగగమ పఠరన

377
SQX2490035
పపరర: గఫర అల సయఖద

363
SQX2084622
పపరర: ఇసరకయల షపక

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:15-4-27 NEW 53-4-691
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ షరరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:15-4-69,
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : మఝమర ససలమసనన షపచక
ఇసటట ననస:15-4-72
వయససస:23
లస: పప

382
SQX2463503
పపరర: మగసతనజ బభగగమ షపక

95-78/5

తసడడ:డ శతనరరమయఖ గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:15-4-39/51C/11
వయససస:18
లస: ససస స
95-77/19

95-18/1312

Deleted

362
SQX1865898
పపరర: ఫరతమమన షపక

365
SQX2279172
పపరర: పడసనత గగగగలమమడడ

360
SQX2519148
పపరర: షపక మగసటబజ

భరస : జబల
ఇసటట ననస:15-4-22
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:15-4-24
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : అమమరరనతసర షపక
ఇసటట ననస:15-4-34
వయససస:21
లస: పప
367
SQX1794478
పపరర: కకరణ కలమమర నదన

95-78/971

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:15-4-21/B
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:15-4-23,2ND LINE
వయససస:42
లస: పప
364
SQX1701861
పపరర: బబజ షపక

359
SQX2309854
పపరర: యమనసస షపక

95-78/16

383
SQX2503001
పపరర: మగసతనజ బభగగమ షపక

95-83/1270

Deleted

భరస : నజర అహకద షపక
ఇసటట ననస:15-4-131
వయససస:29
లస: ససస స
386
MLJ1642834
పపరర: షరరకల భబనస షపక
తసడడ:డ జజన అహమద
ఇసటట ననస:15-4-140
వయససస:48
లస: ససస స

95-78/349

384
SQX2328912
పపరర: నజర అహకద షపక

95-154/1121

తసడడ:డ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:15-4-131
వయససస:31
లస: పప
387
SQX2313377
పపరర: అయయషర షపక

95-77/853

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:15-4-142
వయససస:44
లస: ససస స
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388
SQX2313419
పపరర: హనఫ షపక
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95-77/854

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:15-4-142
వయససస:38
లస: పప
391
SQX2142354
పపరర: జజఖత గడదడ

389
SQX2315158
పపరర: జజఖత చలపరటట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలపరటట
ఇసటట ననస:15-4-148
వయససస:42
లస: ససస స
95-77/856

392
SQX2114999
పపరర: పఠరన షనసత పరరశన

భరస : రరమకకశన గడదడ
ఇసటట ననస:15-4-149 MASEED STREET
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : షబబర ఖమన
ఇసటట ననస:15-4-154
వయససస:25
లస: ససస స

394
SQX2539427
పపరర: అరరకయమ షపక

395
SQX1986371
పపరర: షహహన షపక

95-78/1099

తలర : జరరనన
ఇసటట ననస:15-4-157
వయససస:19
లస: ససస స
397
MLJ0927244
పపరర: షపక కరశస వల

95-122/25

95-101/585

95-78/10

95-77/812

95-78/13

తసడడ:డ లలత బబబగ సదనరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:15-5-3/A
వయససస:20
లస: పప

95-122/191

407
SQX2041325
పపరర: అనసత లమవణఖ తషమకలపలర

410
SQX2524486
పపరర: రహహమగనతసరస షపక

95-78/14

413
SQX2234946
పపరర: పకథదశ రరజ యడర

95-78/9

416
SQX1880020
పపరర: ఎలశర ఎడర మత
తసడడ:డ ఆడమ ఎడర మత
ఇసటట ననస:15-5-6-59-1-41
వయససస:21
లస: పప

396
MLJ0922971
పపరర: రఫస� షపక�

95-122/24

399
SQX2075679
పపరర: నగరరజ కలమమరర అసబటట

95-77/811

402
SQX1794494
పపరర: మగరశ ననయగడడ జ

95-77/22

తసడడ:డ గణణశన జ
ఇసటట ననస:15-4-194
వయససస:47
లస: పప
95-78/11

405
SQX1919307
పపరర: జజన వనససర కరకరర మగడడ

95-78/12

తసడడ:డ నల రరజ కరకరర మగడడ
ఇసటట ననస:15-4-195
వయససస:27
లస: పప
95-6/752

408
SQX2513158
పపరర: జహర షపక

95-78/1093

తసడడ:డ అబగదల గఫర షపక
ఇసటట ననస:15-4-201/2
వయససస:18
లస: ససస స
95-78/1097

411
SQX2516680
పపరర: చనమరరస వలర పదక చనమరరస

95-78/1094

భరస : చనమరరస ఆమమన రరజ ఆమమన రరజ
ఇసటట ననస:15-4-212
వయససస:18
లస: ససస స
95-78/972

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యడర
ఇసటట ననస:15-4-224
వయససస:20
లస: పప
95-78/976

95-190/2

భరస : వరడ రరజలల అసబటట
ఇసటట ననస:15-4-172
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రసదల షపక
ఇసటట ననస:15-4-209/A
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సగరరల
ఇసటట ననస:15-4-219
వయససస:41
లస: పప
415
SQX2369742
పపరర: పడభగ తదజ సదనరబబ ఈనన

404
SQX1639970
పపరర: ససధనకర సకకల

393
SQX1053073
పపరర: షబబర ఖమన పఠరన

తసడడ:డ ఖమసససవల� �
ఇసటట ననస:15-4-163
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తషమకలపలర
ఇసటట ననస:15-4-196/B
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల హనతన షపక
ఇసటట ననస:15-4-203/A
వయససస:56
లస: పప
412
SQX1816065
పపరర: రరబభనస సగరరల

95-77/810

తసడడ:డ మరరకల బబబగ సకకల
ఇసటట ననస:15/4/194
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జవరతతస జసజ
ఇసటట ననస:15-4-196/A
వయససస:18
లస: పప
409
SQX1781046
పపరర: హమద షపక

401
SQX1816339
పపరర: బబబగ యసరరపప

95-78/8

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:15-4-154
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మషర యసరరపప
ఇసటట ననస:15-4-190
వయససస:40
లస: పప

భరస : రసగరరరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:15-4-194
వయససస:46
లస: ససస స
406
SQX2075737
పపరర: వకరస కలమమర జసజ

95-77/21

భరస : షపక ఖమశస వల
ఇసటట ననస:15-4-163
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసబటట
ఇసటట ననస:15-4-172
వయససస:62
లస: పప
403
SQX1794551
పపరర: ననగరసదడమక పపనసమమక

398
MLJ0921221
పపరర: షపక ఫపచజన

390
SQX1816495
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:15-4-148
వయససస:29
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:15-4-163
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక సపచదన
ఇసటట ననస:15-4-163
వయససస:60
లస: పప
400
SQX2061067
పపరర: వరదరరజలల అసబటట

95-77/855

414
SQX1921725
పపరర: పడసనత కలమమర సరదరబబ యన

95-70/14

తసడడ:డ లలత బబబగ
ఇసటట ననస:15-5-3/A
వయససస:24
లస: పప
95-77/24

417
SQX2107530
పపరర: ననగ మణణ రరపలర

95-78/942

తసడడ:డ రరజ రరవప రరపలర
ఇసటట ననస:15-5-7
వయససస:34
లస: ససస స
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418
SQX2503019
పపరర: వనసకటటశశరరర కటటకల
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95-78/1088

తసడడ:డ ననరరయణ కటటకల
ఇసటట ననస:15-5-11/A
వయససస:41
లస: పప
421
SQX1780295
పపరర: వరలసకమక బతష
స ల

95-78/17

422
SQX1816529
పపరర: జయమక బతష
స ల

95-78/975

425
SQX1865773
పపరర: దసరర రరవప బబ సదలపరటట
తసడడ:డ యహన బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:15-5-25
వయససస:22
లస: పప

427
SQX2003580
పపరర: అసజల బబ సదలపరటట

428
SQX2046456
పపరర: బల ససరర గసగగలల

95-78/941

భరస : వనసకటటశశరరర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:15-5-25/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-78/23

95-78/25

95-78/29

95-189/1228

తసడడ:డ హహసపచన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-8-46
వయససస:48
లస: పప

437
SQX2068468
పపరర: లసగస శశటట శకనవరసరరవప

440
SQX1983329
పపరర: మననజ కలమమర పపనగలర

95-3/1028

443
SQX2084515
పపరర: గగపస పగడల

95-78/24

446
SQX2055424
పపరర: ఏడడకకసడలల వలర సశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల వలర సశశటట
ఇసటట ననస:15-8-47
వయససస:34
లస: పప

426
SQX1967231
పపరర: వనసకయమక బబ సదలపరటట

95-78/21

429
SQX1919299
పపరర: వరర అసకమక రరడడడ

95-78/22

432
SQX1132786
పపరర: శకనవరస కకసదటట

95-78/776

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:15-5-67
వయససస:25
లస: పప
95-78/26

435
SQX1804004
పపరర: ననగరశశరరరవప కకసడన

95-78/28

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:15-5-73
వయససస:50
లస: పప
95-3/1029

438
SQX2068708
పపరర: లసగస శశటట మమనక

95-42/1018

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లసగస శశటట
ఇసటట ననస:15-6-40
వయససస:20
లస: ససస స
95-3/42

441
SQX2001147
పపరర: చచనతకరశవ రరడడడ తతట

95-3/1027

తసడడ:డ బల వనసకట రరడడడ తతట
ఇసటట ననస:15-6-213/B
వయససస:34
లస: పప
95-4/791

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పగడల
ఇసటట ననస:15-6-307
వయససస:20
లస: పప
95-2/59

95-78/19

భరస : శకనస రరడడడ
ఇసటట ననస:15-5-52/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ పపనగలర
ఇసటట ననస:15-6-212
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అయమఖల రరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:15-6-257
వయససస:20
లస: ససస స
445
SQX1981273
పపరర: ఇసరకయల ఖమన పఠరన

95-4/790

తసడడ:డ సతఖననరరయణ లసగస శశటట
ఇసటట ననస:15-6-40
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబబరరవప దదసడపరటట
ఇసటట ననస:15-6-125
వయససస:50
లస: ససస స
442
SQX2047322
పపరర: వజయలకడక తనటటపరరస

434
SQX1816453
పపరర: ననగ లకడక కటబరర

423
SQX1823244
పపరర: గగపసరరజ బతష
స ల

95-78/974

భరస : యహన బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:15-5-25
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:15-5-72
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబగ వనలలపరర
ఇసటట ననస:15-5-74
వయససస:23
లస: పప
439
SQX2028660
పపరర: భగలకడక దదసడపరటట

95-78/20

తసడడ:డ చనతపపతషరర యలర మమటట
ఇసటట ననస:15-5-65
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కకసడన
ఇసటట ననస:15-5-71
వయససస:21
లస: పప
436
SQX1816263
పపరర: శకహరర వనలలపరర

431
SQX1816149
పపరర: ఆదనమగ యలర మమటట

420
SQX2253870
పపరర: వనసకట రమణ బబబగ
మమలమపప లల
తసడడ:డ వనసకట సరశమ మమలమపప లల
ఇసటట ననస:15-5-14
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-5-18/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దనవదస గసగగలల
ఇసటట ననస:15-5-28/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఆదనమగ యలర మమటట
ఇసటట ననస:15-5-65
వయససస:37
లస: ససస స
433
SQX1865641
పపరర: పపరణయఖ కకసడన

95-78/18

భరస : సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-5-18/2
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఆదదవనశశర రరవప వడచడ ఆదదవనశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-5-20
వయససస:33
లస: ససస స

430
SQX1816206
పపరర: మమరస మక యలర మమటట

95-78/1089

భరస : వనసకటటశశరరర కటటకల
ఇసటట ననస:15-5-11/A
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:15-5-18/2
వయససస:27
లస: ససస స
424
SQX2370781
పపరర: రజన రరయమరగఠ

419
SQX2504140
పపరర: ననగమలలర శశరర కటటకల

444
SQX2530939
పపరర: నజమగనతసర షపక

95-78/1098

భరస : అబరల షపక
ఇసటట ననస:15--7/11
వయససస:22
లస: ససస స
95-2/1280

447
SQX2055523
పపరర: ససజజత వలర సశశటట

95-4/792

భరస : యయననరనడ లల వలర సశశటట
ఇసటట ననస:15-8-47
వయససస:31
లస: ససస స
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448
SQX1816818
పపరర: సయఖద నయళమ
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95-40/63

తసడడ:డ సయఖద నసరర
ఇసటట ననస:15-9-26
వయససస:23
లస: పప
451
SQX2007540
పపరర: శరరజ షపక

95-71/496

95-83/888

95-6/749

95-82/744

95-82/808

95-82/809

95-82/19

95-17/809

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అసకరల
ఇసటట ననస:15-12-146
వయససస:20
లస: పప
475
SQX2081032
పపరర: కలమఖణణ జగననతథస
భరస : జ జగననతథస
ఇసటట ననస:15-12-220
వయససస:43
లస: ససస స

95-60/1083

461
SQX2323277
పపరర: శకనవరస పగరడడపలర

464
SQX2502946
పపరర: బబజమక దదనకకసడ

467
SQX1867373
పపరర: అనసతయఖ రరవపలకకలలర

470
SQX1794791
పపరర: ననరరయణమక బబచ నన
బబ యన
భరస : కకటయఖ బబచ నన బబ యన
ఇసటట ననస:15-12-134
వయససస:77
లస: ససస స
473
SQX2159119
పపరర: శకజతష
స తనచరకసడక

95-82/807

476
SQX2068161
పపరర: రవకలమమర తషళళళరర
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-12-227/A
వయససస:39
లస: పప

456
SQX2503100
పపరర: గగపస కకషణ ఏమమడనబథదనన

95-51/612

459
SQX2509230
పపరర: అజయ కలమమర థసమత

95-82/938

462
SQX1987031
పపరర: ననగగల మర దదనకకసడ

95-82/745

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదనకకసడ
ఇసటట ననస:15-12-65
వయససస:22
లస: పప
95-83/1269

465
SQX1818186
పపరర: సరయ రరస బబపటర

95-82/16

తసడడ:డ దసరర పడసరద బబపటర
ఇసటట ననస:15-12-73
వయససస:24
లస: పప
95-82/17

468
SQX1975291
పపరర: పరడవన ఇరరమగడడ

95-82/18

తసడడ:డ రరమ కకషణ ఇరరమగడడ
ఇసటట ననస:15-12-115
వయససస:22
లస: పప
95-82/20

471
MLJ3650736
పపరర: కకటసశరమక� నలమరమలల�

95-82/21

భరస : లకకణసరశమ�
ఇసటట ననస:15-12-138
వయససస:85
లస: ససస స
95-85/873

తసడడ:డ గగపరలన ననయర తనచరకసడక
ఇసటట ననస:15-12-218/1
వయససస:31
లస: పప
95-61/1098

95-70/1179

తసడడ:డ ఎజజడ థసమత
ఇసటట ననస:15-12-20
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:15-12-113
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఎలర యఖ పపదదబడరర
ఇసటట ననస:15-12-120/B
వయససస:59
లస: పప
472
SQX2080430
పపరర: భవన శసకర అసకరల

458
SQX2010437
పపరర: కగశక పరరటబల

453
SQX2032787
పపరర: షరరరక షపక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఏమమడనబథదనన
ఇసటట ననస:15-11-33/15
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దదనకకసడ
ఇసటట ననస:15-12-65
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస జవరశజ
ఇసటట ననస:15-12-90
వయససస:81
లస: పప
469
SQX1916048
పపరర: కకషణస శశటట పపదదబడరర

95-83/1

తసడడ:డ బకమయఖ పగరడడపలర
ఇసటట ననస:15-12-61
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ దదనకకసడ
ఇసటట ననస:15-12-65
వయససస:51
లస: పప
466
SQX2226009
పపరర: కకషణ మమరరస జవరశజ

455
SQX1836881
పపరర: ఇసదదర గగటటటపరరస

95-190/1021

తలర : మగశరటరర షపక
ఇసటట ననస:15-10-115
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర బబబగ పరరటబల
ఇసటట ననస:15-11-62
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల ఖయగఖస షపక
ఇసటట ననస:15-12-57
వయససస:20
లస: ససస స
463
SQX2438828
పపరర: శకనవరస రరవప దదనకకసడ

95-83/887

భరస : పడభగ సపవర గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:15-10-1239
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజదదదన వల సయద
ఇసటట ననస:15-11-36
వయససస:19
లస: ససస స
460
SQX2045664
పపరర: మబనన కగసర షపక

452
SQX2059103
పపరర: అసకథదననచతసర హజపఆలమ

450
SQX2405322
పపరర: మగదనసససర షపక

తసడడ:డ రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:15-10-49
వయససస:20
లస: పప

భరస : రహహస హజపఆలమ
ఇసటట ననస:15-10-101
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగలల షపక
ఇసటట ననస:15-10-125
వయససస:28
లస: ససస స
457
SQX2094951
పపరర: ఆఫసడన సయద

95-40/868

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:15-9-68
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ననగగలమరర షపక
ఇసటట ననస:15-10-83
వయససస:19
లస: ససస స
454
SQX2111466
పపరర: బగజర షపక

449
SQX2033983
పపరర: మమహహకద షపక

474
SQX0398990
పపరర: శకనవరసరరవప దదరడర

95-85/4

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:15-12-219
వయససస:34
లస: పప
95-75/1112

477
SQX1994177
పపరర: రవకలమమర తషలల
ర రర

95-75/1113

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:15-12-227/A
వయససస:39
లస: పప
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478
SQX1638352
పపరర: malleswari inaolu
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95-75/21

భరస : నరరసదడ babu inaolu
ఇసటట ననస:15-12-231
వయససస:24
లస: ససస స
481
SQX2562056
పపరర: ఝనస రరణణ వనమల

95-83/1290

95-85/874

95-83/1020

95-85/882

95-83/1022

Deleted
95-83/9

తసడడ:డ పడభబకర నకరల
ఇసటట ననస:15-13-61
వయససస:19
లస: పప
502
SQX1845122
పపరర: షపక ఆరరఫర సలమక షపక

488
SQX2188209
పపరర: మమరర ఇమమలమ

489
SQX2277010
పపరర: కకటటశశరర చనతస

491
SQX1868116
పపరర: మసరసన షపక

494
SQX2389245
పపరర: నదరజహన బబనస సయఖద

497
SQX2493591
పపరర: లకడక పసడయ దదశస

500
SQX2274348
పపరర: ననగమక చనతస

503
SQX2095024
పపరర: అరరన ర ఫరరతనన షరరఫ

తలర : షపక ససలమసన హహసపసన షపక బబజడకబ
ఇసటట ననస:15-13-63
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఫసరగజ అహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:15-13-63
వయససస:27
లస: ససస స

505
SQX1869163
పపరర: శకనవరసరరవప మతష
స పలర

506
SQX1975580
పపరర: రరమ తదజ మటటటపలర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మతష
స పలర
ఇసటట ననస:15-13-68
వయససస:58
లస: పప

95-85/878

95-83/10

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మటటటపలర
ఇసటట ననస:15-13-68/A
వయససస:22
లస: పప

95-87/1216

95-85/881

భరస : రరజ చనతస
ఇసటట ననస:15-13-39
వయససస:31
లస: ససస స
95-83/7

492
SQX1967280
పపరర: ననగగర షపక

95-83/8

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:15-13-54
వయససస:38
లస: పప
95-85/883

495
SQX1787688
పపరర: చసదడ శశఖరర జసజనస

95-70/16

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ జసజనస
ఇసటట ననస:15-13-56/1
వయససస:48
లస: పప
95-85/1179

498
SQX2493757
పపరర: కకటట రరడడడ దదశస

95-85/1182

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:15-13-59
వయససస:33
లస: పప
95-85/885

భరస : కసయఖ చనతస
ఇసటట ననస:15-13-62
వయససస:57
లస: ససస స
95-16/25

95-83/995

486
SQX2258713
పపరర: తరరపటమక ఓరరష
భరస : వనసకయఖ ఓరరష
ఇసటట ననస:15-13-16
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:15-13-59
వయససస:26
లస: ససస స
95-85/884

483
SAA1151083
పపరర: రవసదడ ననథ దనసరర

భరస : శరమగఖయయల ససకలమమర వనలలపల
ఇసటట ననస:15-13-15
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అమర బబష హజజరర సయఖద
ఇసటట ననస:15-13-54
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:15-13-58
వయససస:47
లస: పప
499
SQX2164093
పపరర: దదపక నకరల

95-112/1307

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:15-13-54
వయససస:48
లస: పప

భరస : అమర బబష హజజరర సయఖద
ఇసటట ననస:15-13-54
వయససస:57
లస: ససస స
496
SQX1818715
పపరర: సతష కలమమర ననదచసడర

485
SQX2503761
పపరర: ససషక అల

95-4/784

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:15-13-11
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమయఖ ఇమమలమ
ఇసటట ననస:15-13-22
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరహమన జన షపక
ఇసటట ననస:15-13-50
వయససస:42
లస: ససస స
493
SQX2388908
పపరర: నదరజహన బబనస సయఖద

95-85/779

Deleted

తసడడ:డ షబబర సయఖద
ఇసటట ననస:15-13-18/A/6
వయససస:31
లస: పప
490
SQX2258663
పపరర: చసద బ షపక

482
SQX2085033
పపరర: మగసతనజ బభగగమ షపక

480
SQX2102481
పపరర: చరసజవ చసకరరత

తసడడ:డ హరర బబబగ చసకరరత
ఇసటట ననస:15-12-681
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బబష ఎసససకర
ఇసటట ననస:15-13-6
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చరరచనపల
ఇసటట ననస:15-13-11
వయససస:24
లస: ససస స
487
SQX2468627
పపరర: ఫపరగజ సయఖద

95-82/22

తసడడ:డ జయపఉల
ఇసటట ననస:15-12-238
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ వనమల
ఇసటట ననస:15-13-2
వయససస:20
లస: ససస స
484
SAA1151109
పపరర: నవన చరరచనపల

479
SQX1867290
పపరర: అనల దదపక తర తతటట

501
SQX2066801
పపరర: ఆరరనయమ ఫరరతనన షరరఫ

95-4/785

భరస : షరరఫ ఫసరగజ అహమకద
ఇసటట ననస:15-13-63
వయససస:27
లస: ససస స
95-16/605

95-83/1023
504
SQX2466688
పపరర: మహమకద ససలమసన హహసపన షపక

తసడడ:డ సపచధన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:15-13-63
వయససస:50
లస: పప
95-83/11

507
SQX1715747
పపరర: మబన షపక

95-85/5

భరస : అలర భకలక షపక
ఇసటట ననస:15-13-69/2
వయససస:32
లస: ససస స
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508
SQX2244226
పపరర: ఫరరరనన షపక
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95-83/1024

Deleted

భరస : సరదర
ఇసటట ననస:15-13-75
వయససస:39
లస: ససస స
511
SQX2307387
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-87/1217

Deleted

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:15-13-77
వయససస:29
లస: పప
514
SQX2101038
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-2/1279

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:15-13-81/ a5
వయససస:22
లస: పప
517
SQX1818335
పపరర: హహమ నడడసపలర

509
SQX2224442
పపరర: మహమకద సప యల షపక

తసడడ:డ సరద ర షపక
ఇసటట ననస:15-13-75
వయససస:18
లస: పప
512
SQX2466191
పపరర: అజజ బభగగమ షపక

95-83/12

518
SQX1972462
పపరర: షరహహల జవనద షపక

520
SQX2440873
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమగక

521
SQX2449510
పపరర: రరమ దదవ సరనకకమగక

95-83/1029

తసడడ:డ కకఠర రరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:15-13-87/A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:15-13-101/9
వయససస:70
లస: పప
95-83/994

95-83/15

భరస : గగరవ రరడడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-123/1
వయససస:31
లస: ససస స

527
SQX2490258
పపరర: యలమరరరడడడ కరథద

530
SQX1871532
పపరర: షపక పరరశన

95-83/17

533
SQX2026466
పపరర: లకడక వషష
ణ మలకల

536
SQX2127199
పపరర: ననగరసదడమక మరస రరడడడ
భరస : ననరరయణ రరడడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-123/1/b
వయససస:58
లస: ససస స

516
SQX1820208
పపరర: చసదడ శశఖర పవన కలమమర
పరసస
తసడడ:డ వర రరఘవపలల పరసరయసఎస
ఇసటట ననస:15-13-85/15. 3RD LINE
వయససస:28
లస: పప
519
SQX2461747
పపరర: మలర శశరర వనసపటట

95-85/6

95-83/1028

Deleted

95-83/1030

522
SQX2545853
పపరర: ఇరరతతలమర మహమకద

95-8/1627

తసడడ:డ ఇనయతషలమర మహమకద
ఇసటట ననస:15-13-92
వయససస:28
లస: పప
95-77/806

525
LFX2729408
పపరర: లమల ఖమన పఠరన

95-83/890

తసడడ:డ మగగబల అలఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-13-103
వయససస:30
లస: పప
95-83/1260

528
SQX1868280
పపరర: సయఖద మమమమగనతసర

95-83/14

భరస : గగస
ఇసటట ననస:15-13-112
వయససస:67
లస: ససస స
95-85/7

531
SQX2261162
పపరర: ససజనఖ బసరబథదన

95-85/875

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసరబథదన
ఇసటట ననస:15-13-112/A
వయససస:22
లస: ససస స
95-83/891

భరస : సరసబశవరరవప వషష
ణ మలకల
ఇసటట ననస:15-13-123
వయససస:51
లస: ససస స
95-83/996

95-85/887

భరస : పసచష రరడడడ వనసపటట
ఇసటట ననస:15-13-87/1B
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : షపక నగమల మరర
ఇసటట ననస:15-13-112
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప వషష
ణ మలకల
ఇసటట ననస:15-13-123
వయససస:53
లస: ససస స
535
SQX2167815
పపరర: లకడక దసరర మరస రరడడడ

95-83/13

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కరథద
ఇసటట ననస:15-13-110
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:15-13-112
వయససస:31
లస: పప
532
SQX1970102
పపరర: లకడక వషష
ణ మలకల

95-83/1027

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:15-13-101a
వయససస:59
లస: ససస స

భసధసవప: వనచఫ బబజ
ఇసటట ననస:15-13-105
వయససస:34
లస: ససస స
529
SQX1868363
పపరర: ననగగల మరర షపక

524
SQX2036598
పపరర: ఖమశసబ షపక

513
SQX2462364
పపరర: అజజ బభగగమ షపక

Deleted

భరస : శకనవరస రరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:15-13-87/A
వయససస:31
లస: ససస స
95-83/889

95-85/886

భరస : అబగదల బభగగమ షపక
ఇసటట ననస:15-13-81
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అదద వనసకట కకషణ సరయ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:15-13-85
వయససస:36
లస: ససస స

భసధసవప: అకకస జవనద షపక
ఇసటట ననస:15-13-86/2
వయససస:20
లస: పప

526
SQX2441814
పపరర: షపక ఆససఫత ర షపక

95-83/1026

Deleted

515
ABI0709808
పపరర: లకడక పడసనత ఇసటటరర

510
SQX2207850
పపరర: మహమకద సప యల షపక

తసడడ:డ సరదర షపక
ఇసటట ననస:15-13-75
వయససస:18
లస: పప

భరస : అబగదల బభగగమ షపక
ఇసటట ననస:15-13-81
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:15-13-85 RTC COLONY 2ND L
వయససస:29
లస: ససస స

523
SQX2037380
పపరర: జన షపక

95-83/1025

534
SQX2069375
పపరర: ఇసతయమజ అహకద షపక

95-83/892

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:15-13-123
వయససస:40
లస: పప
95-83/997

537
SQX2127124
పపరర: గగరవరరరడడడ మరస రరడడడ

95-83/998

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-123/1/b
వయససస:37
లస: పప
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పపరర: సరసబశవ రరవప కటబట
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95-83/18

తసడడ:డ భమషయఖ కటబట
ఇసటట ననస:15-13-123/3
వయససస:64
లస: పప
541
SQX2434827
పపరర: సరయ మగరళ కకేసషణ కతస క

95-83/1000

95-83/1003

భరస : శకనవరస రరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:15-13-123/16
వయససస:35
లస: ససస స
547
SQX2379360
పపరర: రరమ రరడడడ గగదన

95-83/1005

95-83/1008

95-83/1013

95-83/1016

భరస : శకనవరస రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:15-13-147
వయససస:23
లస: ససస స

548
SQX2204709
పపరర: జజనకక రరమయఖ పరరమ

551
SQX2423911
పపరర: దసరర పడసనత బటటట

554
SQX2477404
పపరర: ససరరఖ తతట

557
SQX2274587
పపరర: లకడక కలమఖణణ కటట

560
SQX1975598
పపరర: అనసత లకడక పప థద రరడడ

95-85/876

563
SQX2078079
పపరర: వనసకట రరడడడ సరనకకమగక

95-83/1006

566
SQX1913169
పపరర: పసచష రరడడడ వనసపటట
తసడడ:డ హనసమసత రరడడడ వనసపటట
ఇసటట ననస:15-13-149/A
వయససస:41
లస: పప

95-83/1002

95-83/20

549
SQX2461820
పపరర: సరయ మమలక సదరరడడ

95-83/1007

తసడడ:డ శవరరడడడ సదరరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-123/21
వయససస:21
లస: ససస స
95-83/1009

552
SQX1950732
పపరర: సరయ తదజ మరరయమల

95-83/21

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:15-13-123/23 NEW54-20-360
వయససస:23
లస: పప

95-83/1011

95-83/1012
555
SQX2333839
పపరర: ���������� ������ �����

తసడడ:డ ������ ������� �����
ఇసటట ననస:15-13-123/49
వయససస:32
లస: పప
95-83/1014

558
SQX2146983
పపరర: మమధసరర కటట

95-83/1015

తసడడ:డ జనక మహరరజ కటట
ఇసటట ననస:15-13-123/54
వయససస:18
లస: ససస స
95-83/22

561
SQX1972934
పపరర: అరరణ కలమమరర తతట

95-83/24

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:15-13-137/A
వయససస:24
లస: ససస స
95-83/893

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:15-13-144
వయససస:19
లస: పప
95-85/8

95-83/999

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:15-13-123/19
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకట రరమరరడడడ పప థద రరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-136/7
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:15-13-137/B
వయససస:20
లస: పప
565
SQX1871672
పపరర: వరలకడక కసదసల

546
SQX1818756
పపరర: వనమమరరడడడ వజడల

95-83/1004

భరస : జనక మహరరజ కటట
ఇసటట ననస:15-13-123/54
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:15-13-123/65
వయససస:41
లస: ససస స
562
SQX2278836
పపరర: సమర షపక

545
SQX2150803
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప పరలడడగగ

భరస : శకవణ కలమమర తతట
ఇసటట ననస:15-13-123/37A
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనలలగగసడ రరడడడ మలపరటట
ఇసటట ననస:15-13-123/49
వయససస:23
లస: ససస స
559
SQX2280071
పపరర: ననగ లకడక కకరరవ

తసడడ:డ బడహకయఖ పరల పరటట
ఇసటట ననస:15-13-123/16
వయససస:41
లస: పప

Deleted

95-83/1010

543
SQX2202737
పపరర: శకనవరస రరవప పరల పరటట

తసడడ:డ శవ ననగ మలలర శశర రరవప కతస క
ఇసటట ననస:15-13-123/10
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బటటట
ఇసటట ననస:15-13-123/22
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:15-13-123/37
వయససస:20
లస: ససస స
556
SQX2347425
పపరర: రరజరశశరర మలపరటట

95-83/1001

తసడడ:డ గగపరల పరరమ
ఇసటట ననస:15-13-123/20
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటట
ఇసటట ననస:15-13-123/22
వయససస:44
లస: పప
553
SQX2201804
పపరర: భబగఖ శక గగడడపరటట

542
SQX2429587
పపరర: సరయ తదజ కతస క

540
SQX2429900
పపరర: శవ ననగ మలలర శశర రరవప కతస క

తసడడ:డ మగరళ కతస క
ఇసటట ననస:15-13-123/10
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:15-13-123/18
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడడ గగదన
ఇసటట ననస:15-13-123/19
వయససస:44
లస: పప
550
SQX2350007
పపరర: శకనవరస రరవప బటటట

95-83/19

తసడడ:డ మగరళ కతస క
ఇసటట ననస:15-13-123/10
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగ మలర శశరర కతస క
ఇసటట ననస:15-13-123/10
వయససస:20
లస: పప
544
SQX2202752
పపరర: లకడక పరలపరటట

539
SQX1705227
పపరర: శవననగమలలర సశర రరవప కతస క

95-85/9

564
SQX2080968
పపరర: మగరళమహన మణణదదప రరడడ
కకసడ
తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:15-13-147
వయససస:18
లస: పప

95-83/894

567
SQX2018059
పపరర: మణణ సరయ శసకర పససపపలలటట

95-83/895

తసడడ:డ ననగ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:15-13-152
వయససస:18
లస: పప
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568
SQX1968502
పపరర: జయససధఖ మహసకరళ

95-83/25

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:15-13-155
వయససస:21
లస: ససస స
571
SQX2076263
పపరర: జన బబష షపక

95-77/807

95-44/26

తసడడ:డ అసకతషలమర మహమకద
ఇసటట ననస:15-13-172
వయససస:19
లస: పప
580
SQX1913474
పపరర: మహమకద గగస షపచక

95-85/12

95-85/877

భరస : చసదడ శశఖర పలగరన
ఇసటట ననస:15-13-222
వయససస:21
లస: ససస స
589
SQX1913458
పపరర: ససజనఖ ఉడడమగల

95-85/15

తసడడ:డ అమర మహమకద
ఇసటట ననస:15-13-1356
వయససస:18
లస: ససస స

578
SQX0864579
పపరర: మసరసన వల షపక

95-191/408

95-83/1019

95-85/778

593
SQX2476836
పపరర: అశశన బబ లలర పలర

95-85/17

596
SQX2546174
పపరర: మమమగనతసర షపక
భరస : అబగదల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:15-14-10
వయససస:62
లస: ససస స

95-85/10

579
SQX1913482
పపరర: మమమమగన షపచక

95-85/11

582
SQX2225530
పపరర: రరణగక దదవ ససకర

95-83/1021

585
SQX1820216
పపరర: ఆదదలకడక చమమల

95-85/13

భరస : ననరరయణరరడడడ చమమల
ఇసటట ననస:15-13-212/D
వయససస:34
లస: ససస స
95-85/14

588
SQX1882067
పపరర: భబరత దదవ మమదల

95-87/2

భరస : బడహకయఖ మమదల
ఇసటట ననస:15-13-237
వయససస:51
లస: ససస స
95-85/16

591
SQX2019917
పపరర: గరరరలలడ లన కకనమఅలమ

95-87/1120

తసడడ:డ ఇజజడయల కకనమఅలమ
ఇసటట ననస:15-13-246
వయససస:20
లస: ససస స
95-85/879

భరస : పడవణ కలమమర సదరరబటటనన
ఇసటట ననస:15-13-248
వయససస:25
లస: ససస స
95-29/1204

576
SQX1871722
పపరర: దననయయలల మమడబబలమ

భరస : మమరరసడదయగలల ససకర
ఇసటట ననస:15-13-192
వయససస:35
లస: ససస స

584
SQX1820224
పపరర: మసగమక గగసజ

590
SQX0155275
పపరర: వజయలకడక� పపలర �

95-44/25

భరస : మహమకద గగస షపచక
ఇసటట ననస:15-13-173/A
వయససస:26
లస: ససస స

581
SQX2436855
పపరర: పదక కలరక

587
SQX0864702
పపరర: సలమ ఖమన పటబన

573
SQX1819317
పపరర: అశకత షపక

తసడడ:డ బబబగ రరవప మమడబబలమ
ఇసటట ననస:15-13-172
వయససస:40
లస: పప

భరస : మగరళకకషణరరడ�డడ
ఇసటట ననస:15-13-242
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ పలర పప తష
ఇసటట ననస:15-13-247/a1
వయససస:19
లస: పప
595
SQX2506301
పపరర: ఆఫసడన మహమకద

95-83/1018

తసడడ:డ సరదర ఖమన
ఇసటట ననస:15-13-226/B
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవ రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:15-13-240
వయససస:32
లస: ససస స
592
SQX1985514
పపరర: బబల వషష
ణ సరయ పలర పప తష

575
SQX2295533
పపరర: సప నఖ మమహననజ షపక

భరస : అదద ననరరయణ జ
ఇసటట ననస:15-13-203, 2ND LINE
వయససస:35
లస: ససస స
95-16/604

95-83/27

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:15-13-164
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషణ కలరక
ఇసటట ననస:15-13-179/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శరమగఖయయల వర పడసరద
ఇసటట ననస:15-13-198
వయససస:65
లస: ససస స
586
SQX2071504
పపరర: సశరరప పలగరన

95-87/1119

తసడడ:డ మమససస వల షపక
ఇసటట ననస:15-13-172
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నబ షపచక
ఇసటట ననస:15-13-173/A
వయససస:29
లస: పప
583
SQX2341063
పపరర: ఫపర రరనస ననచటటసగరల పపరరపప గగలమ

572
SQX2088847
పపరర: నససన
డ సబహ షపక

తసడడ:డ సమర షపక
ఇసటట ననస:15-13-172
వయససస:24
లస: ససస స
95-85/777

570
SQX1915347
పపరర: సససదర రసగస మడబగషస

తసడడ:డ రరజన మడబగషస
ఇసటట ననస:15-13-157
వయససస:59
లస: పప

భరస : మసరచచన షపక
ఇసటట ననస:15-13-163
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:15-13-165
వయససస:36
లస: ససస స
577
SQX2106052
పపరర: అరగకలమహ మహమకద

95-83/26

భరస : సససదర రసగన మడబగషస
ఇసటట ననస:15-13-157
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:15-13-163
వయససస:26
లస: పప
574
SQX1819267
పపరర: శకదదవ కరసరర

569
SQX1915107
పపరర: గరత మడబగషస

594
SQX2351013
పపరర: సరయ శకకర మమకల

95-85/880

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:15-13-258/A
వయససస:24
లస: పప
95-189/1781

597
MLJ3577996
పపరర: మణణకసఠ బడడగగల

95-95/1408

తసడడ:డ కకషణ మమరరస బడడగగల
ఇసటట ననస:15-14-83/28/b
వయససస:29
లస: పప
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SQX1978220
పపరర: బశరరదదదన సయద
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95-51/77

తసడడ:డ అమనసదదదన సయద
ఇసటట ననస:15-14-134/2
వయససస:22
లస: పప
601
SQX2015980
పపరర: ఖససస బ షపక

95-4/786

95-6/51

95-11/5

95-75/24

95-75/25

95-75/28

95-75/31

భరస : శకనవరస రరవప కకతస
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:42
లస: ససస స

611
SQX2460236
పపరర: ననగ లకడక పపలదనసద

614
SQX1638147
పపరర: ననగరరన పప స

617
SQX1578873
పపరర: ననగరరజ పప స

620
SQX1578881
పపరర: రరమ రరవప పప స

95-75/34

623
SQX1639046
పపరర: లలత కకతస

95-75/1171

626
SQX1638956
పపరర: లకకక కరసచన
భరస : వనసకటటశశరరర రరవప కరసచన
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:44
లస: ససస స

606
SQX2045391
పపరర: అనశర పటబన

95-6/751

609
SQX2429165
పపరర: నజక షపక

95-191/470

612
SQX2359818
పపరర: బబలమజ పపలదనసద

95-75/1172

తలర : వజయ పపలదనసద
ఇసటట ననస:40-1-1
వయససస:26
లస: పప
95-75/26

615
SQX1299628
పపరర: వజయ పపలమదనసస

95-75/27

భరస : వనసకటటసశరరర పపలమదనసస
ఇసటట ననస:40-1-2
వయససస:43
లస: ససస స
95-75/29

618
SQX1087221
పపరర: నరసససహ రరవప పప స

95-75/30

తసడడ:డ రరమ రరవప పప స
ఇసటట ననస:40-1-2
వయససస:29
లస: పప
95-75/32

621
SQX1638808
పపరర: కకమల కకతస

95-75/33

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:21
లస: ససస స
95-75/35

భరస : నరరష కకతస
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:23
లస: ససస స
95-75/37

95-4/787

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-852
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ పప స
ఇసటట ననస:40-1-2
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప టవటట
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:22
లస: ససస స
625
SQX1638923
పపరర: రమణ కకతస

95-188/5

తసడడ:డ రరమమరరవప పప స
ఇసటట ననస:40-1-2
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ పపలమదనసస
ఇసటట ననస:40-1-2
వయససస:50
లస: పప
622
SQX1639038
పపరర: రరపరదదవ తవటట

608
SQX1933183
పపరర: బబజమక వలలర టట

603
SQX2057750
పపరర: వనసకట శకలకరకన కకతస

తసడడ:డ మహమమద ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:15-18-75
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నరసససహ పప స
ఇసటట ననస:40-1-2
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప పప స
ఇసటట ననస:40-1-2
వయససస:46
లస: ససస స
619
SQX1299594
పపరర: వనసకటటసశరరర పపలమదనసస

95-6/750

తలర : వజయ పపలదనసద
ఇసటట ననస:40-1-1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పపలమదనసస
ఇసటట ననస:40-1-2
వయససస:24
లస: ససస స
616
SQX1578899
పపరర: రరమగలమక పప స

605
SQX2058790
పపరర: పపరణ శరకవణణ ఉదరపప

95-4/44

తసడడ:డ రమమశ బబబగ కకతస
ఇసటట ననస:15-16-112
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకప రరవప వలలర టట
ఇసటట ననస:15-59-49
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నగరజ పప షర
ఇసటట ననస:40-1-1
వయససస:23
లస: ససస స
613
SQX1299578
పపరర: తదజశక పపలమదనసస

95-8/1609

తసడడ:డ బసవనశశర రరవప ఉదరపప
ఇసటట ననస:15-18-73
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసడపరటట ససరరశ
ఇసటట ననస:15-45
వయససస:23
లస: పప
610
SQX1920024
పపరర: పదనకవత పప షర

602
SQX2536126
పపరర: గగవసదరరజ కనమరర పపడడ

600
SQX1843671
పపరర: వనసకట ననరరయణమక చలర

భరస : ససబబరరయగడడ చలర
ఇసటట ననస:15-15-39
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:15-16-48/2
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆచషయఖ కకట
ఇసటట ననస:15-18-16
వయససస:31
లస: పప
607
SQX1972637
పపరర: మసడపరటట శకకరసత

95-5/693

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనటపరలలస
ఇసటట ననస:15-14-135/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:15-15-46
వయససస:52
లస: ససస స
604
SQX1656800
పపరర: జయ రరవప కకట

599
SQX2070852
పపరర: సరయ శకదదవఖ వనటపరలలస

624
SQX0059501
పపరర: ధన లకడక ఇనకకలలర

95-75/36

భరస : ఎ ఎన ఎల మహన బబబగ అల
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:34
లస: ససస స
95-75/38

627
SQX0059600
పపరర: వనసకరయమక� అల�

95-75/39

భరస : రరజరశశర రరవప� aala
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:68
లస: ససస స
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పపరర: రరమ కకషణ కరసచన
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95-75/40

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవప కరసచన
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:24
లస: పప
631
SQX0594895
పపరర: నరరష కకతస

95-75/43

95-75/46

తసడడ:డ మలర యఖ� aala
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:73
లస: పప
637
NDX0000026
పపరర: కకషణమమరరస� ఇనతమమరర�

95-75/49

భరస : ఫరజల సయఖద
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:24
లస: ససస స
643
SQX0751321
పపరర: అఖల షపక

95-75/54

95-75/57

తసడడ:డ గన సయఖద
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:31
లస: పప
652
SQX2384337
పపరర: శవ సపడస

తసడడ:డ శవశసకర పడసరద జజజ ననశశరపప
ఇసటట ననస:40-1-6
వయససస:20
లస: ససస స

95-75/47

95-75/1183

638
SQX0593145
పపరర: ఇనతమమరర వనసకటటశశరరర�

95-75/50

95-75/52

644
SQX0904169
పపరర: ఝమనస లకకక ఖమజజ

95-75/55

95-75/58

639
SQX2095503
పపరర: వనయ కలమమర కరసచన

95-95/1149

642
SQX1381516
పపరర: మలర క సయఖద

95-75/53

645
SQX1639053
పపరర: రరహన సయఖద

95-75/56

648
SQX0750992
పపరర: మరరవల ఖమన పఠరన

95-75/59

తసడడ:డ గగస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:29
లస: పప

650
SQX1697762
పపరర: హససతదదదన అహకద బబషర షపక

తసడడ:డ వర భదనడచనరర గణణశశరపప
ఇసటట ననస:40-1-6
వయససస:21
లస: ససస స

95-75/48

భరస : జజన భబష సయఖద
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:36
లస: ససస స

647
SQX0904177
పపరర: పరరశత ఖమజజ ఖమజజ

656
SQX1946995
పపరర: సరశత గణణశశరపప

636
SQX0439604
పపరర: వరలకడక� ఇనతమమరర�

భరస : ననగగల సయఖద
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:28
లస: ససస స

95-75/61

651
SQX2462083
పపరర: ననగలకడక పపమక

95-75/1182

భరస : శకనవరసరరవప పపమక
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:34
లస: ససస స
95-75/1184

తసడడ:డ శవ సపడస
ఇసటట ననస:40-1-5 NTR nagar
వయససస:23
లస: ససస స
95-75/62

95-75/45

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరసచన
ఇసటట ననస:40-01-4
వయససస:19
లస: పప

641
SQX1004555
పపరర: సబహ షపక

653
SQX2377752
పపరర: వరసవ సపడస

633
SQX1638782
పపరర: శకనవరస రరవప కకతస

భరస : కకషణమమరరస� inamuri
ఇసటట ననస:40-1-4
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ లమల జజన షపక
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సపడస
ఇసటట ననస:40-1-5 NTR nagar
వయససస:49
లస: పప
655
SQX1946615
పపరర: సరయబబబగ జజజ ననశశరపప

635
SQX0439661
పపరర: అనదష� ఇనతమమరర�

భరస : బబలకకషణ ఖమజజ
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:59
లస: ససస స
95-75/60

95-75/42

తసడడ:డ చలపత కకతస
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషణ ఖమజజ
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : భబష షపక
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:47
లస: ససస స
649
SQX1381599
పపరర: ఫజల సయఖద

95-75/44

తసడడ:డ బబష shaik
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషర షపచక
ఇసటట ననస:40-1-5
వయససస:29
లస: ససస స
646
SQX1638931
పపరర: షసరరజ షపక

632
SQX0059618
పపరర: అమర ననగ లసగ మహన
బబబగ aala
తసడడ:డ రరజరశశర రరవప aala
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకషణ మమరరస ఇనతమమరర
ఇసటట ననస:40-1-4
వయససస:28
లస: పప
95-75/51

630
SQX1639020
పపరర: పపరణ చసదడ రరవప కరసచన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవప కరసచన
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకషణమమరరస� inamuri
ఇసటట ననస:40-1-4
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప� inamuri
ఇసటట ననస:40-1-4
వయససస:53
లస: పప
640
SQX1299461
పపరర: మసరసన సయఖద

95-75/41

తసడడ:డ కకతస శకనవరస రరవప kotha
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకతస
ఇసటట ననస:40-1-3
వయససస:29
లస: పప
634
SQX0059576
పపరర: రరజరశశర రరవప aala

629
SQX1056895
పపరర: కకతస వజయ చలపత

654
SQX2390052
పపరర: వనసకట లకడక సపడస

95-87/1291

భరస : శవ సపడస
ఇసటట ననస:40-1-5 NTR nagar
వయససస:49
లస: ససస స
95-75/63

657
SQX1408815
పపరర: లకకక గణణశశరపప

95-75/64

భరస : వరభదనడ చనరర గణణశశరపప
ఇసటట ననస:40-1-6
వయససస:40
లస: ససస స
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658
SQX1388389
పపరర: వరభదనడ చనరర గణణశశరపప

95-75/65

తసడడ:డ సతఖస గణణశశరపప
ఇసటట ననస:40-1-6
వయససస:45
లస: పప
661
SQX1476622
పపరర: శకదదవ గమడవలర

95-75/68

95-75/71

95-75/74

95-75/78

భరస : నసరసర అహమద పఠరన
ఇసటట ననస:40-1-8
వయససస:33
లస: ససస స
673
SQX1637982
పపరర: కరరస షపక

95-75/81

95-75/84

95-75/1185

భరస : అసజయఖ చసతల
ఇసటట ననస:40-1-11
వయససస:64
లస: ససస స

95-75/75

671
SQX1355487
పపరర: మగనత షపక

95-75/79

677
SQX1639012
పపరర: నసరసర అహమద ఖమన పఠరన

680
MLJ3007200
పపరర: లల� ఉపపప�

95-75/89

683
SQX0593277
పపరర: హనసమసతరరవప పసరఖవపల

686
SQX2090835
పపరర: అసజయఖ చసతల
తసడడ:డ హనసమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:40-01-11
వయససస:73
లస: పప

666
SQX1920222
పపరర: సరయ బబబగ గణణశశరపప

95-75/73

669
SQX1639095
పపరర: రరమ బబబగ నసదదకకల

95-75/76

672
SQX1005370
పపరర: యయజ దనన షపక

95-75/80

భరస : మరర shaik
ఇసటట ననస:40-1-8
వయససస:42
లస: ససస స
95-75/82

675
SQX1087254
పపరర: ఆరరఫ బబషర షపక

95-75/83

తసడడ:డ మరర shaik
ఇసటట ననస:40-1-8
వయససస:26
లస: పప
95-75/85

678
SQX1087247
పపరర: మరర షపక

95-75/86

తసడడ:డ ఇమమమ shaik
ఇసటట ననస:40-1-8
వయససస:50
లస: పప
95-75/87

681
MLJ3007218
పపరర: ఆదదలకడక� ఉపపప�

95-75/88

భరస : వనసకటయఖ� ఉపపప
ఇసటట ననస:40-1-9
వయససస:64
లస: ససస స
95-75/90

684
SQX2267656
పపరర: అసజయఖ చసతల

95-75/1173

Deleted

తసడడ:డ చన రరమసరశమ పరసఖవపల
ఇసటట ననస:40-1-09
వయససస:60
లస: పప
95-81/576

95-75/70

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నసదదకకలల
ఇసటట ననస:40-1-7
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ� ఉపపప
ఇసటట ననస:40-1-9
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పరసఖవపల
ఇసటట ననస:40-1-09
వయససస:34
లస: పప
685
SQX2079267
పపరర: వనజజకమక చసతల

668
SQX1699305
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప
నసదదకకలల
తసడడ:డ ససవర కకటటశశరరవప నసదదకకలల
ఇసటట ననస:40-1-7
వయససస:23
లస: పప

674
SQX1639004
పపరర: సలస షపచక

663
SQX0904185
పపరర: మహ లకడక గణణశశరపప

తసడడ:డ శవ శసకర పడసరద గణణశశరపప
ఇసటట ననస:40-1-7
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:40-1-8
వయససస:37
లస: పప

భరస : రహహస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:40-1-8
వయససస:24
లస: ససస స
682
SQX0593160
పపరర: రమమష పసరఖవపల

95-75/72

తసడడ:డ మరర షపచక
ఇసటట ననస:40-1-8
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:40-1-8
వయససస:27
లస: పప
679
SQX2172617
పపరర: నజక షపక

665
SQX1697358
పపరర: వనసకట పపషరపవత కకటరర

95-75/67

భరస : శవ శసకర పడసరద గణణశశరపప
ఇసటట ననస:40-1-7
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:40-1-8
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:40-1-8
వయససస:22
లస: పప
676
SQX1087262
పపరర: షరరఫ షపక

95-75/69

భరస : మమధవ రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:40-1-7
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసదసలల
ఇసటట ననస:40-1-7
వయససస:23
లస: పప
670
SQX1637974
పపరర: సలమక ఖమన పఠరన

662
SQX1476663
పపరర: అనదరరధ నసదదలల

660
SQX1639129
పపరర: bhavani నసదదకకల

భరస : రరమ బబబగ నసదదకకలల
ఇసటట ననస:40-1-7
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నసదదలల
ఇసటట ననస:40-1-7
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససవ కకటటశశరరరవప నసదదకకలల
ఇసటట ననస:40-1-7
వయససస:49
లస: ససస స
667
SQX1638998
పపరర: దదలప కలమమర నసదసలల

95-75/66

తసడడ:డ సతఖస ganeswarapu
ఇసటట ననస:40-1-6
వయససస:52
లస: పప

తలర : అనదరరధ గమడవలర
ఇసటట ననస:40-1-7
వయససస:24
లస: ససస స
664
SQX1700772
పపరర: ససవ ననగరసదరమక నసదదకకలల

659
SQX0904193
పపరర: శవ సపసకర పడసరద గణణశశరpu

తసడడ:డ హనసమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:40-1-11
వయససస:73
లస: పప
95-90/659

687
SQX0439737
పపరర: మరరయమక గమడదరర

95-75/91

భరస : ఆదనమగ గగడదరర
ఇసటట ననస:40-1-12
వయససస:33
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-75/92

భరస : వజయ బబబగ� గగడదరర
ఇసటట ననస:40-1-12
వయససస:36
లస: ససస స
691
SQX0133678
పపరర: వజయబబబగ గమడదరర�

95-75/95

95-75/1239

95-75/97

95-75/100

95-75/103

95-75/106

95-75/109

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-18
వయససస:32
లస: పప

701
SQX1388322
పపరర: దసరర చలమర

704
SQX1794395
పపరర: ససరరష చలమర

707
SQX1638667
పపరర: అశశక భవరన బతషల

710
MLJ3007754
పపరర: వరమక అలశశటట �

95-75/112

713
SQX0248625
పపరర: ఆనసదబబబగ రసగరశశటట

95-75/101

716
SQX1946896
పపరర: పదనకవత బతష
స ల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:20
లస: ససస స

696
SQX0934786
పపరర: బబజ బతష
స ల

95-75/96

699
SQX1638360
పపరర: ననరరయణ మమరరస మమకతతటట

95-75/99

702
AP151000180518
పపరర: రరజరశశరర చలమర�

95-75/102

భరస : శకనవరసరరవప� చలర
ఇసటట ననస:40-1-16
వయససస:46
లస: ససస స
95-75/104

705
SQX0248724
పపరర: వనసకటటష� చలమర�

95-75/105

తసడడ:డ శకనస� చలర
ఇసటట ననస:40-1-16
వయససస:32
లస: పప
95-75/107

708
SQX0248658
పపరర: మలలర శశరర� బతష
స ల�

95-75/108

భరస : శకనస� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-17
వయససస:41
లస: ససస స
95-75/110

711
SQX1388348
పపరర: నలస రరజ బతష
స ల

95-75/111

తసడడ:డ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-17
వయససస:25
లస: పప
95-75/113

తసడడ:డ శవ బతషల
ఇసటట ననస:40-1-18
వయససస:31
లస: పప
95-75/115

95-75/1175

తసడడ:డ somayya మమకతతటట
ఇసటట ననస:40-1-15
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ� అలసపటట
ఇసటట ననస:40-1-17
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ� అలసపటట
ఇసటట ననస:40-1-17
వయససస:51
లస: పప
715
SQX0134387
పపరర: వజయకకషణ బతష
స ల�

95-75/98

భరస : నలస రరజ బతషల
ఇసటట ననస:40-1-17
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పరమమశశరరరవప� అలసపటట
ఇసటట ననస:40-1-17
వయససస:48
లస: ససస స
712
MLJ3007382
పపరర: పరమమశశరరరవప అలశశటట �

698
MLJ1503531
పపరర: కలమమర రరజజ బతష
స ల

693
SQX2296192
పపరర: రమఖ గమడదరర

భరస : గగవసదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-13
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చలమర
ఇసటట ననస:40-1-16
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ చలర
ఇసటట ననస:40-1-16
వయససస:51
లస: పప
709
MLJ3007309
పపరర: శవలకడక అలశశటట �

95-75/1240

భరస : వనసకటటష చలమర
ఇసటట ననస:40-1-16
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ చలర
ఇసటట ననస:40-1-16
వయససస:85
లస: ససస స
706
MLJ1510411
పపరర: శకనవరసరరవప చలమర

695
SQX2495562
పపరర: దయమమణణ గమడదరర

95-75/94

భరస : రరజరశ గమడదరర
ఇసటట ననస:40-1-12
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-15
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద� challa
ఇసటట ననస:40-1-15
వయససస:74
లస: పప
703
MLJ1510494
పపరర: మగతనఖలమక చలమర

95-75/1174

భరస : దనవదస గమడదరర
ఇసటట ననస:40-1-12
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప bathula
ఇసటట ననస:40-1-13
వయససస:33
లస: ససస స
700
MLJ1500420
పపరర: కకసడయఖ� చలమర�

692
SQX2296226
పపరర: రరజరశ గమడదరర

690
SQX0130708
పపరర: ఆనసద బబబగ గమడదరర

తసడడ:డ ఇశరకయయలల గగడదరర
ఇసటట ననస:40-1-12
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దనవదస గమడదరర
ఇసటట ననస:40-1-12
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఇశకయయలల గమడదరర
ఇసటట ననస:40-1-12
వయససస:37
లస: పప
697
SQX1638758
పపరర: వనసకరయమక bathula

95-75/93

భరస : ఇశరకయయలల� గగడదరర
ఇసటట ననస:40-1-12
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరడయయలల� గగడదరర
ఇసటట ననస:40-1-12
వయససస:40
లస: పప
694
SQX2495554
పపరర: దనవదస గమడదరర

689
SQX0132407
పపరర: యయససదయమక గమడదరర�

714
SQX1638493
పపరర: అరరణ బతష
స ల

95-75/114

తసడడ:డ కలమమర రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-18
వయససస:31
లస: పప
95-75/116

717
SQX0132969
పపరర: ససధఖ బతష
స ల�

95-75/117

భరస : కళళఖణ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:30
లస: ససస స
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718
SQX0248930
పపరర: పదనకవత బతష
స ల
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95-75/118

భరస : రవ బతషల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:33
లస: ససస స
721
SQX1697697
పపరర: గగపరల కకషణ బతష
స ల

95-75/121

95-75/124

95-75/127

95-75/130

95-75/133

95-75/136

95-75/139

తసడడ:డ కకటయఖ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-25
వయససస:46
లస: పప

731
AP151000180536
పపరర: శవకలమమరర రసగరశశటట �

734
SQX0751073
పపరర: ఆసజననయగలల రసగరశశటట

737
SQX0904102
పపరర: శశబ రరణణ బతష
స ల

740
SQX1557620
పపరర: చచనతమక బతష
స ల

95-75/142

743
SQX1639087
పపరర: శసకర బతష
స ల

95-75/131

746
SQX1557604
పపరర: శకనస బతష
స ల
తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-25
వయససస:46
లస: పప

726
MLJ1500636
పపరర: వనసకటబడమయఖ� బతష
స ల�

95-75/126

729
SQX0751040
పపరర: శకవరణణ రసగరశశటట

95-75/129

732
MLJ1500545
పపరర: అనసతలకడక� రసగరశశటట �

95-75/132

భరస : శవ� రసగరసపటట
ఇసటట ననస:40-1-23
వయససస:47
లస: ససస స
95-75/134

735
SQX0283812
పపరర: లకకయఖ� రసగరశశటట �

95-75/135

తసడడ:డ దసరర యఖ� రసగరసపటట
ఇసటట ననస:40-1-23
వయససస:37
లస: పప
95-75/137

738
SQX0132803
పపరర: లత పశరఖవపల

95-75/138

భరస : రమమష పసఖవపల
ఇసటట ననస:40-1-25
వయససస:31
లస: ససస స
95-75/140

741
SQX0593921
పపరర: రమమదదవ పపవపశల

95-75/141

భరస : హనసమసతరరవప పసఖవపల
ఇసటట ననస:40-1-25
వయససస:50
లస: ససస స
95-75/143

తసడడ:డ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-25
వయససస:23
లస: పప
95-75/145

95-75/123

భరస : ఆసజననయగలల రసగరసపటట
ఇసటట ననస:40-1-23
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-25
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పపనతయఖ రరవలర
ఇసటట ననస:40-1-25
వయససస:64
లస: ససస స
745
SQX0594374
పపరర: శవ బతష
స ల�

95-75/128

భరస : వనసకటటష బతషల
ఇసటట ననస:40-1-25
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-25
వయససస:36
లస: ససస స
742
SQX1231604
పపరర: సరమమమజఖస రరవలర

728
MLJ1511849
పపరర: చనతగగరవయఖ బతష
స ల�

723
SQX0464339
పపరర: గగవసదస� బతష
స ల�

తసడడ:డ పపదగగరవయఖ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రసగరసపటట
ఇసటట ననస:40-1-23
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దసరర యఖ� రసగరసపటట
ఇసటట ననస:40-1-23
వయససస:47
లస: పప
739
SQX0593889
పపరర: రరజఖస బతష
స ల�

95-75/125

భరస : రమణ� rangisetty
ఇసటట ననస:40-1-23
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ� రసగరసపటట
ఇసటట ననస:40-1-23
వయససస:30
లస: పప
736
AP151000180416
పపరర: శవ రసగరశశటట �

725
SQX0248849
పపరర: రవ కలమమర బతష
స ల�

95-75/120

తసడడ:డ వరర వనసకయఖ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:67
లస: పప

భరస : లకకయఖ� రసగరసపటట
ఇసటట ననస:40-1-23
వయససస:33
లస: ససస స
733
SQX0133587
పపరర: నరరసదడ కలమమర రసగరశశటట �

95-75/122

తసడడ:డ అసకయఖ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చనగగరవయఖ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:47
లస: పప
730
SQX0283630
పపరర: మలలర శశరర� రసగరశశటట �

722
SQX1587841
పపరర: లకడక వనసకటటష బతష
స ల

720
MLJ1510395
పపరర: కరసతమక బతష
స ల�

భరస : వరవనసకయఖ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరర వనసకయఖ బతషల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:34
లస: పప
727
MLJ1500859
పపరర: శకనవరసరరవప� బతష
స ల�

95-75/119

భరస : శకనస బతషల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-22
వయససస:22
లస: పప
724
SQX0248906
పపరర: కళళఖణ బతష
స ల

719
SQX1005321
పపరర: దదవ బతష
స ల

744
SQX0130666
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

95-75/144

తసడడ:డ శకనస బతషల
ఇసటట ననస:40-1-25
వయససస:30
లస: పప
95-75/146

747
SQX0904300
పపరర: కకటటశశరర బతష
స ల

95-75/147

భరస : కకసడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-26
వయససస:43
లస: ససస స
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748
SQX1557596
పపరర: దసరర రరవప బతష
స ల
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95-75/148

తసడడ:డ కకసదలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-26
వయససస:23
లస: పప
751
SQX1578857
పపరర: వరయఖ బతష
స ల

95-75/151

95-75/153

95-75/156

95-75/159

95-75/1178

95-75/163

95-75/166

తసడడ:డ మమరరస చలమర
ఇసటట ననస:40-1-32
వయససస:34
లస: పప

761
SQX1794379
పపరర: ననగరశశర రరవప బబ లమర

764
SQX1794445
పపరర: పడమల సదరర

767
SQX1697572
పపరర: రరజరశ చససడదరర

770
SQX1106948
పపరర: వజయ లకడక బతష
స ల

95-75/169

773
SQX1116533
పపరర: రమమదదవ బతష
స ల

95-75/160

776
SQX0249508
పపరర: వనసకట కకషణ� చలమర�
తసడడ:డ మమరరస� చలర
ఇసటట ననస:40-1-32
వయససస:36
లస: పప

756
SQX1638428
పపరర: రమ ఇసదచల

95-75/155

759
SQX1638436
పపరర: గగవసద రరడడడ ఇసదచల

95-75/158

762
SQX2111706
పపరర: హహహమవత అచష

95-75/1121

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:40-1-30
వయససస:28
లస: ససస స
95-75/161

765
SQX1638899
పపరర: అసకమక సదరర

95-75/162

భరస : శకనవరస రరవప సదరర
ఇసటట ననస:40-1-31
వయససస:36
లస: ససస స
95-75/164

768
SQX1794403
పపరర: వనసకట ననరరయణ సదరరఖ

95-75/165

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప సదరరఖ
ఇసటట ననస:40-1-31
వయససస:22
లస: పప
95-75/167

771
SQX0133009
పపరర: జజఖత చలమర

95-75/168

భరస : వరససబబబగ challa
ఇసటట ననస:40-1-32
వయససస:30
లస: ససస స
95-75/170

భరస : వనసకట ససబబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-32
వయససస:42
లస: ససస స
95-75/172

95-75/1177

తసడడ:డ చచనత reddy ఇసదచల
ఇసటట ననస:40-1-29
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-32
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషణ challa
ఇసటట ననస:40-1-32
వయససస:34
లస: ససస స
775
SQX0283697
పపరర: వరసస బబబగ చలమర

95-75/157

తసడడ:డ రరమ కకషణ చససడదరర
ఇసటట ననస:40-1-31
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:40-1-31
వయససస:54
లస: పప
772
SQX0249524
పపరర: పరరశత చలమర

758
MLJ2504116
పపరర: కకషణ రరడడడ ఇసడదలమ

753
SQX2296598
పపరర: వరయఖ బతషల

భరస : గగవసద రరడడడ ఇసదచల
ఇసటట ననస:40-1-29
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగరరమమరరస సదరర
ఇసటట ననస:40-1-31
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమకకషణ చససడదరర
ఇసటట ననస:40-1-31
వయససస:44
లస: ససస స
769
MLJ1509561
పపరర: రరమకకకషణ చససడదరర

95-75/154

తలర : శశషమక బబ లమర
ఇసటట ననస:40-1-30
వయససస:53
లస: పప

భరస : దసరర రరవప అచష
ఇసటట ననస:40-1-30
వయససస:28
లస: ససస స
766
MLJ1508746
పపరర: వనసకటరమణ చససడదరర

755
SQX0381129
పపరర: అసజల ఇసడదల�

95-75/150

తసడడ:డ కకటయఖ బతషల
ఇసటట ననస:40-1-26
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చచననత రరడడడ బతషల
ఇసటట ననస:40-1-29
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ ఇసదచల
ఇసటట ననస:40-1-29
వయససస:56
లస: పప
763
SQX2265130
పపరర: హహహమమవత అచష

95-75/152

భరస : కకషరణరరడ�డడ
ఇసటట ననస:40-1-29
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చచనత రరడడడ ఇసదచల
ఇసటట ననస:40-1-29
వయససస:53
లస: ససస స
760
SQX1638444
పపరర: చచనత రరడడడ ఇసదచల

752
MLJ1507110
పపరర: వరననగగలల బతష
స ల

750
SQX0131607
పపరర: ననగరరజ చలమర

తసడడ:డ రమణ చలర
ఇసటట ననస:40-1-26
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-26
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-27
వయససస:43
లస: పప
757
SQX1638451
పపరర: కమలమక ఇసదచల

95-75/149

తసడడ:డ వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-26
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-26
వయససస:44
లస: పప
754
SQX1637925
పపరర: సససదర రరవప బతష
స ల

749
SQX0134643
పపరర: వనసకట కకషణ బతష
స ల

774
SQX1638535
పపరర: రమణ చలమర

95-75/171

భరస : మమరరస చలమర
ఇసటట ననస:40-1-32
వయససస:54
లస: ససస స
95-75/173

777
MLJ1500875
పపరర: మమరరస చలమర

95-75/174

తసడడ:డ యయససరతతస challa
ఇసటట ననస:40-1-32
వయససస:64
లస: పప
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778
SQX1343177
పపరర: లల బతష
స ల
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95-75/175

తలర : పదక బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-33
వయససస:23
లస: ససస స
781
MLJ1506526
పపరర: లల చలమర�

95-75/178

95-75/181

95-75/184

95-75/186

95-75/189

95-75/192

95-75/195

తసడడ:డ బబబగరరవప వసగరపపరర
ఇసటట ననస:40-1-35
వయససస:25
లస: ససస స

791
SQX1639061
పపరర: జయమక నసనత

794
SQX0904128
పపరర: శవమమక చచలపలర

797
SQX1864818
పపరర: తరరపత రరవప బతష
స ల

800
MLJ1500784
పపరర: రరమమసజననయగలల చలమర

95-75/198

803
SQX1408765
పపరర: ననగ రరజ ఆకలరరత

95-75/187

806
SQX0751081
పపరర: యలర యఖ ఉపపతల
తసడడ:డ సససకయఖ ఉపపతల
ఇసటట ననస:40-1-36
వయససస:44
లస: పప

786
AP151000180490
పపరర: అసజయఖ బతష
స ల�

95-75/183

789
SQX0593657
పపరర: శరరష చలమర

95-75/185

792
MLJ1500792
పపరర: కలమమరర చలమర

95-75/188

భరస : రరమమసజననయగలల చలమర
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:40
లస: ససస స
95-75/190

795
MLJ1500768
పపరర: వనసకటమక� చలమర�

95-75/191

భరస : చనకకటయఖ� చలమర
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:69
లస: ససస స
95-75/193

798
SQX1920149
పపరర: అశశక కలమమర తనటపపడడ

95-75/194

తసడడ:డ సససగయఖ తనటపపడడ
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:23
లస: పప
95-75/196

801
SQX0131003
పపరర: పపదద కకటయఖ చలమర�

95-75/197

తసడడ:డ వనసకటయఖ� చలమర
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:77
లస: పప
95-75/199

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:40-1-35
వయససస:35
లస: పప
95-75/1179

95-75/180

భరస : శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చనకకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగరరజ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:40-1-35
వయససస:33
లస: ససస స
805
SQX2273035
పపరర: మమనక వసగపపరర

94-90/881

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:32
లస: పప
802
SQX1388371
పపరర: లకకక ఆకలరరత

788
NDX1801746
పపరర: నజమ షపక

783
AP151000180496
పపరర: పదక బతష
స ల

తసడడ:డ కనకయఖ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-33
వయససస:65
లస: పప

భరస : మరయఖ చదలపలర
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:22
లస: పప
799
SQX0134569
పపరర: రరమకకకషణ చలమర

95-75/182

భరస : ససకర నసనత
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:44
లస: ససస స
796
SQX1697721
పపరర: వనసకటటసశర రరవప బతష
స ల

785
MLJ3007150
పపరర: రరమమసజననయగలల� బతష
స ల�

95-75/177

భరస : పపననతరరవప బతషల
ఇసటట ననస:40-1-33
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఖమససమ షపక
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషణ చలమర
ఇసటట ననస:40-1-34
వయససస:32
లస: ససస స
793
SQX1638980
పపరర: దసరర మలలర శశరర చలమర

95-75/179

తసడడ:డ పపననతరరవప� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-33
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ దదవదనస mekala
ఇసటట ననస:40-1-33
వయససస:83
లస: పప
790
SQX0133611
పపరర: శకలకడక చలమర

782
MLJ1502913
పపరర: రమణ బతష
స ల

780
SQX0132241
పపరర: లకడక బతష
స ల�

భరస : రరమమసజ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-33
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అనవయఖ బతషల
ఇసటట ననస:40-1-33
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పడకరశస మమకల
ఇసటట ననస:40-1-33
వయససస:56
లస: ససస స
787
SQX0904144
పపరర: పడకరశస మమకల

95-75/176

తసడడ:డ అసజయఖ� బతషల
ఇసటట ననస:40-1-33
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస� challa
ఇసటట ననస:40-1-33
వయససస:45
లస: ససస స
784
SQX0904151
పపరర: చనతమ య మమకల

779
SQX0132944
పపరర: పదకజ బతష
స ల�

804
SQX1638790
పపరర: మమరయఖ muvvala

95-75/200

తసడడ:డ పపసటయఖ జరరపలర
ఇసటట ననస:40-1-35
వయససస:59
లస: పప
95-75/201

807
SQX0594044
పపరర: శకలకడక ఉపపతల

95-75/202

భరస : యలర యఖ ఉపపతల
ఇసటట ననస:40-1-37
వయససస:41
లస: ససస స
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808
SQX1697440
పపరర: దదవకరరణ వసగతతరర
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95-75/203

భరస : బబబగ రరవప వసగతతరర
ఇసటట ననస:40-1-37
వయససస:46
లస: ససస స
811
SQX2495521
పపరర: అబడహస బబ డడపప గమ

95-75/1237

95-75/1180

95-75/208

95-75/211

95-75/214

95-75/217

95-75/220

తసడడ:డ మధస సదధన రరవప చలమర
ఇసటట ననస:40-2-33
వయససస:24
లస: ససస స

821
SQX1637966
పపరర: ససధఖ కకతస

824
SQX1638949
పపరర: శవ కరసచన

827
SQX1511071
పపరర: తరరపత రరడడడ మగకలర

830
SQX1511048
పపరర: మహ లకడక మగకలర

95-75/1181

833
SQX0245704
పపరర: శకలకడక కకపప పలల

95-75/212

836
MLJ1502434
పపరర: పదక� చలమర�
భరస : మధససదదనరరవప� చలమర
ఇసటట ననస:40-2-33
వయససస:44
లస: ససస స

816
SQX0617746
పపరర: గగరమక దనసరర�

95-75/207

819
SQX1614057
పపరర: శవరసజన రసగరశశటట

95-75/210

822
MLJ1501816
పపరర: ననగమణణ దసడడకక

95-75/213

భరస : శకనవరసరరవప దసడడకక
ఇసటట ననస:40-1-40
వయససస:44
లస: ససస స
95-75/215

825
MLJ3007390
పపరర: వనసకటననరరయణమక� రరమ�

95-75/216

భరస : సరశమరసగరరరడడడ� rami
ఇసటట ననస:40-1-44
వయససస:47
లస: ససస స
95-75/218

828
SQX1511055
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మగకలర

95-75/219

తసడడ:డ చనత అసజ రరడడ mukku
ఇసటట ననస:40-1-45
వయససస:40
లస: పప
95-75/221

831
SQX1920354
పపరర: ఓసకరర బతస న

95-75/222

తసడడ:డ హరర కకషణ బతస న
ఇసటట ననస:40-1-355
వయససస:20
లస: పప
95-72/17

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:40-2
వయససస:38
లస: ససస స
95-75/223

95-75/205

భరస : నరరసదడ కలమమర రసగరశశటట
ఇసటట ననస:40-1-40
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత అసజ రరడడ mukku
ఇసటట ననస:40-1-47
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకతస చలపత రరవప
ఇసటట ననస:40-1-408
వయససస:53
లస: పప
835
SQX1382274
పపరర: తదజశశ చలమర

95-75/209

తసడడ:డ చనత అసజ రరడడ mukku
ఇసటట ననస:40-1-45
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపద వనసకట రరడడడ mukku
ఇసటట ననస:40-1-45
వయససస:65
లస: పప
832
SQX2141448
పపరర: శవ కకతస

818
SQX0617712
పపరర: సరమమమజఖస దనసరర�

813
SQX1638972
పపరర: రరమ ససబబమక మగకలర

భరస : ననగరరజ� దనసరర
ఇసటట ననస:40-1-39
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత కకతస
ఇసటట ననస:40-1-40
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ malapati
ఇసటట ననస:40-1-45
వయససస:37
లస: ససస స
829
SQX1511097
పపరర: చనత అసజ రరడడ మగకలర

95-75/206

భరస : siva కకతస
ఇసటట ననస:40-1-40
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ దసడడకక
ఇసటట ననస:40-1-40
వయససస:81
లస: ససస స
826
SQX1511030
పపరర: రమణమక మమలపరటట

815
SQX1587825
పపరర: సదరఖ కలమమరర బలలససపరటట

95-75/1122

భరస : అసజయఖ మగకలర
ఇసటట ననస:40-1-38
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� dasari
ఇసటట ననస:40-1-39
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆనసదబబబగ tirumala
ఇసటట ననస:40-1-40
వయససస:28
లస: ససస స
823
MLJ3007424
పపరర: ఎలర మక దసడడకక దసడడకక

95-75/1238

భరస : తరరమల రరవప balusupati
ఇసటట ననస:40-1-39
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బగజర� దనసరర
ఇసటట ననస:40-1-39
వయససస:29
లస: ససస స
820
SQX0751057
పపరర: తరరమల రసగరశశటట

812
SQX2495547
పపరర: మమరర బబ డడపప గమ

810
SQX2074813
పపరర: రరణణ కకదమల

తసడడ:డ ననగయఖ కకదమల
ఇసటట ననస:40-1-37
వయససస:27
లస: పప

భరస : అబడహస బబ డడపప గమ
ఇసటట ననస:40-1-37
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వర ననరరయణ రరడడడ కరవనచపస
ఇసటట ననస:40-1-38
వయససస:24
లస: పప
817
SQX0618025
పపరర: లకడక దనసరర�

95-75/204

భరస : ఆసజననయగలల బలభదడ
ఇసటట ననస:40-1-37
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబ డడపప గమ
ఇసటట ననస:40-1-37
వయససస:45
లస: పప
814
SQX2337525
పపరర: వజయ కలమమర రరడడడ కరవనచపస

809
SQX1700624
పపరర: తషలశమక బలభదడ

834
SQX0112052
పపరర: రగహహణణ కలమమర గగపప

95-72/18

తసడడ:డ పడసరద రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:40-2
వయససస:34
లస: పప
95-75/224

837
MLJ1507243
పపరర: సరమమమజఖస సదరర సదరర

95-75/225

భరస : మమణణకఖరరవప సదరర
ఇసటట ననస:40-2-33
వయససస:60
లస: ససస స
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838
SQX1185652
పపరర: రవ చససడదరర
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95-75/226

తసడడ:డ రరమ కకషణ చససడదరర
ఇసటట ననస:40-2-33
వయససస:25
లస: పప
841
MLJ3007317
పపరర: శకనవరసరరవప సదరర

95-75/229

842
MLJ1500735
పపరర: శకనవరసరరవప చలమర

95-75/232

845
SQX1185587
పపరర: వనసకట ఉదయ కకషణ కకనకళర

848
SQX1638550
పపరర: వనసకట కకషణ రరడడడ సదరరడడడ

తసడడ:డ శక మననతరరయన మమరరస కకనకళళ
ఇసటట ననస:40-2-43
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ సదరరడడడ
ఇసటట ననస:40-2-44
వయససస:37
లస: పప

850
SQX1861913
పపరర: సశపత మమధసరర బతష
స ల

851
SQX1864834
పపరర: పదనకవత బతష
స ల

95-72/19

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-45
వయససస:21
లస: ససస స
853
SQX1698257
పపరర: వనసకట బబలకకషణ బతష
స ల

95-75/240

95-75/243

95-75/246

తసడడ:డ ననగభమషణస� బతషల
ఇసటట ననస:40-2-47
వయససస:32
లస: పప

95-75/234

95-75/236

849
SQX1638543
పపరర: సరశమ రసగ రరడడ రరమరరడడడ

95-75/237

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:40-2-44
వయససస:55
లస: పప
95-75/238

95-75/249

863
SQX0593020
పపరర: వజయకలమమరర బతష
స ల�

95-75/241

866
SQX0248989
పపరర: శవకకషణ� బతష
స ల�
తసడడ:డ ననగభమషణస� బతషల
ఇసటట ననస:40-2-47
వయససస:36
లస: పప

95-75/239

855
MLJ1502426
పపరర: మధససదదనరరవప చలమర

95-75/242

తసడడ:డ వనసకయఖ చలర
ఇసటట ననస:40-2-45
వయససస:51
లస: పప
95-75/244

858
SQX1961358
పపరర: శకనవరస రరవప వనమగల

95-75/245

తసడడ:డ ననగయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:40-2-45
వయససస:28
లస: పప
95-75/247

861
SQX0283606
పపరర: రఘగబబబగ కననతగసటట

95-75/248

తసడడ:డ గగపరల రరవప కననతగసటట
ఇసటట ననస:40-2-46
వయససస:60
లస: పప
95-75/250

భరస : శవకకషణ� బతషల
ఇసటట ననస:40-2-47
వయససస:38
లస: ససస స
95-75/252

852
SQX1638568
పపరర: ససబబమక చలమర
భరస : వనసకయఖ చలమర
ఇసటట ననస:40-2-45
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘగబబబగ� కననతగసటట
ఇసటట ననస:40-2-46
వయససస:29
లస: పప

భరస : మగరళ కకషణ బతషల
ఇసటట ననస:40-2-47
వయససస:29
లస: ససస స
865
SQX0594911
పపరర: మగరళకకషణ బతష
స ల�

860
SQX0283879
పపరర: అరరణ బబబగ� కననతగసటట�

95-75/231

846
SQX1004548
పపరర: వనసకట సతనఖ శకమననతరరయణ
కకనకళళ
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకనకల
ఇసటట ననస:40-2-43
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:40-2-45
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రఘగబబబగ కననతగసటట
ఇసటట ననస:40-2-46
వయససస:55
లస: ససస స
862
SQX1005529
పపరర: ససనత బతష
స ల

857
SQX1961341
పపరర: పసడయసక వనమగల

843
SQX1594416
పపరర: తరరమల రరవప బలలససపరటట

95-75/233

తసడడ:డ సపచదయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-45
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-45
వయససస:21
లస: ససస స
859
SQX0249029
పపరర: జజనకక కననతకసటట

854
SQX1864776
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

95-75/228

తసడడ:డ జయరరవప balusupati
ఇసటట ననస:40-2-39
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-45
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-45
వయససస:23
లస: పప
856
SQX1971449
పపరర: సశపత మమధసరర బతష
స ల

95-75/230

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకనకళర
ఇసటట ననస:40-2-43
వయససస:24
లస: పప
95-75/235

840
SQX0249359
పపరర: గగరరమమరరస సదరర

తసడడ:డ మమణణకరఖలరరవప సదరర
ఇసటట ననస:40-2-33
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చనకకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:40-2-34
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కకనకళళ
ఇసటట ననస:40-2-43
వయససస:52
లస: ససస స
847
SQX1005511
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకనకళళ

95-75/227

తసడడ:డ మధస సదధన రరవప చలమర
ఇసటట ననస:40-2-33
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప సదరర
ఇసటట ననస:40-2-33
వయససస:42
లస: పప
844
SQX1005503
పపరర: ననగ మలలశశరర కకనకళళ

839
SQX1382209
పపరర: వరరసదడ తదజ చలమర

864
MLJ3007192
పపరర: కరదనరమక బతష
స ల�

95-75/251

భరస : ననగభమషణస� బతషల
ఇసటట ననస:40-2-47
వయససస:60
లస: ససస స
95-75/253

867
SQX1614024
పపరర: శకనస చలమర

95-75/254

తసడడ:డ రరఘవపలల చలమర
ఇసటట ననస:40-2-47
వయససస:39
లస: పప
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868
SQX0558148
పపరర: పటతస అనతపపరణ �
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95-75/255

భరస : ధనససజయ రరవప� పటతస
ఇసటట ననస:40-2-48
వయససస:42
లస: ససస స
871
SQX0751016
పపరర: హరరకకషణ వసకరయల

95-75/258

95-75/261

95-75/263

95-75/266

95-75/269

95-75/1186

95-75/274

భరస : తమకయఖ చలర
ఇసటట ననస:40-2-52
వయససస:53
లస: ససస స

881
SQX0131334
పపరర: శవకకషణ సదరర�

884
SQX0439497
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓరరగసటట

887
SQX0439349
పపరర: శకలకడక ససతనర

890
SQX1976505
పపరర: దదపసక ససతనర

95-75/1123

893
SQX1814904
పపరర: పసచషమక చలమర

95-75/267

896
SQX1637941
పపరర: వనసకటటశశరరర చలమర
తసడడ:డ తమకయఖ చలమర
ఇసటట ననస:40-2-52
వయససస:31
లస: పప

876
SQX1794288
పపరర: భవరన సదరర

95-75/262

879
SQX1638626
పపరర: తడననధ ససరర

95-75/265

882
MLJ1503507
పపరర: శకనవరసరరవప సదరర

95-75/268

తసడడ:డ అసకమక ససరర
ఇసటట ననస:40-2-49
వయససస:49
లస: పప
95-75/270

95-75/271
885
SQX1961333
పపరర: సతఖననరరయణ పడసరద ఓరరగసటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:40-2-50
వయససస:44
లస: పప
95-75/272

888
SQX1381771
పపరర: వనసకటటష ససతనర

95-75/273

తసడడ:డ హనసమసతష ససతనర
ఇసటట ననస:40-2-51
వయససస:23
లస: పప
95-75/275

891
SQX1976463
పపరర: గగరరరరజ కలమమర ససతనర

95-75/276

తసడడ:డ హనసమసతష ససతనర
ఇసటట ననస:40-2-51
వయససస:20
లస: పప
95-75/277

తసడడ:డ తమకయఖ చలమర
ఇసటట ననస:40-2-52
వయససస:22
లస: ససస స
95-75/279

95-75/260

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరర
ఇసటట ననస:40-2-49
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతష ససతనర
ఇసటట ననస:40-2-51
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతష ససతనర
ఇసటట ననస:40-2-51
వయససస:19
లస: పప
895
MLJ3007184
పపరర: గగరమక చలమర

95-75/264

భరస : హనసమసతరరవప ససతనర
ఇసటట ననస:40-2-51
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమమరరస ససతనర
ఇసటట ననస:40-2-51
వయససస:50
లస: పప
892
SQX2074482
పపరర: గగరరరరజ కలమమర ససతనర

878
SQX1638592
పపరర: ససభదడ ససరర

873
SQX0548099
పపరర: పటతస ధనససజయ రరవప�

భరస : ననగరసదడబబబగ సదరర
ఇసటట ననస:40-2-49
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:40-2-50
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనణగ గగపరల మమరర న
ఇసటట ననస:40-2-50
వయససస:47
లస: పప
889
SQX0439695
పపరర: హనసమసతరరవప ససతనర

95-133/956

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� ససరర
ఇసటట ననస:40-2-49
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:40-2-50
వయససస:66
లస: ససస స
886
SQX2273449
పపరర: శవ కలమమర మమరర న

875
SQX2194785
పపరర: రరస తదజ వసకరయల

95-75/257

తసడడ:డ నరసయఖ� పటతస
ఇసటట ననస:40-2-48
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ససరర
ఇసటట ననస:40-2-49
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస సదరర
ఇసటట ననస:40-2-49
వయససస:26
లస: పప
883
SQX0439448
పపరర: రతతమమల ఓరరగసటట�

95-75/259

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:40-2-48
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససవర కకషణ సదre
ఇసటట ననస:40-2-49
వయససస:23
లస: ససస స
880
SQX1794361
పపరర: ననగరసదడ బబబగ సదరర

872
SQX0751503
పపరర: రరమ తదజ వసకరయల

870
SQX1347534
పపరర: వనసకరయమమక వసకరయల

భరస : ససబబబరరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:40-2-48
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:40-2-48
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� వసకరయల
ఇసటట ననస:40-2-48
వయససస:51
లస: పప
877
SQX1299537
పపరర: దనలకడక సదరర

95-75/256

భరస : కకటటశశర రరవప� వసకరయల
ఇసటట ననస:40-2-48
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:40-2-48
వయససస:26
లస: పప
874
MLJ1500842
పపరర: కకటటశశర రరవప� వసకరయల�

869
MLJ1500826
పపరర: వనసకరయమక� వసకరయల�

894
SQX1637933
పపరర: అసజల మహసకరళ

95-75/278

భరస : ననగరరజ మహసకరళ
ఇసటట ననస:40-2-52
వయససస:26
లస: ససస స
95-75/280

897
SQX1570374
పపరర: నదరర షపక

95-75/281

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:40-2-53
వయససస:34
లస: ససస స
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898
MLJ1506781
పపరర: రమణ� లకరర�
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95-75/282

భరస : ఏడడకకసడలల� lakkaa
ఇసటట ననస:40-2-53
వయససస:44
లస: ససస స
901
SQX1570382
పపరర: గగస బబషర షపక

95-75/285

95-69/955

భరస : బసవరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-57
వయససస:32
లస: ససస స
910
SQX0248427
పపరర: బసవకలమమర బతష
స ల బతష
స ల

95-75/293

95-68/944

Deleted
95-75/298

భరస : సరసబయఖ దదమకర
ఇసటట ననస:40-2-60
వయససస:54
లస: ససస స
919
SQX1946698
పపరర: రరజరశశరర అనతపపరరడడడ

95-75/300

95-75/303

908
MLJ3007374
పపరర: పసచషమక చలమర

95-75/291

911
SQX1638857
పపరర: మన కలరరకలట

95-75/294

95-75/296

భరస : వనసకట vijay భబసరర దదమకర
ఇసటట ననస:40-2-60
వయససస:26
లస: ససస స

95-75/289

909
MLJ1502418
పపరర: వనసకటలకడక బతష
స ల

95-75/292

912
SQX1946920
పపరర: మలలర ష పరపరన

95-75/295

915
SQX1638659
పపరర: రరమ అసజమక అనతపపరరడడ

95-75/297

భరస : శకనవరస రరవప అనతపపరరడడ
ఇసటట ననస:40-2-60
వయససస:50
లస: ససస స
95-75/1124

920
SQX1638865
పపరర: ససనత kerukuta

923
SQX1613992
పపరర: దయమకర అనతపపరరడడడ

తసడడ:డ మన కరరరకలట
ఇసటట ననస:40-2-61
వయససస:34
లస: పప

906
SQX1578832
పపరర: ననగలకడక చలమర

తసడడ:డ నరసససహహలల పరపరన
ఇసటట ననస:40-2-59
వయససస:36
లస: పప

914
SQX1638741
పపరర: యమగనన ననగమణణ దదమకర

926
SQX1638873
పపరర: రరజరష కరరరకలత

95-75/287

భరస : పపద ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-57
వయససస:59
లస: ససస స

918
SQX1947225
పపరర: మమరర అనతపపరరడడడ

95-75/299

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అనతపపరరడడ
ఇసటట ననస:40-2-61
వయససస:20
లస: ససస స
95-75/301

921
SQX1946722
పపరర: ధనలకడక అనతపపరరడడ

95-75/302

భరస : వనసకట రరమయఖ అనతపపరరడడ
ఇసటట ననస:40-2-61
వయససస:44
లస: ససస స
95-75/304

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అనతపపరరడడ
ఇసటట ననస:40-2-61
వయససస:23
లస: పప
95-75/306

903
MLJ1507623
పపరర: హబబ షపక

భరస : శకనస చలమర
ఇసటట ననస:40-2-57
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజరష కరరరకలసట
ఇసటట ననస:40-2-61
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మన కరరరకకటట
ఇసటట ననస:40-2-61
వయససస:59
లస: ససస స
925
SQX1087031
పపరర: వనసకట వజయ భబసరర
దదమకర
తసడడ:డ సరసబయఖ దదమకర
ఇసటట ననస:40-2-61
వయససస:33
లస: పప

95-75/288

భరస : భకలల అనతపపరరడడ
ఇసటట ననస:40-2-60
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకననరరయణ అనతపపరరడడ
ఇసటట ననస:40-2-61
వయససస:27
లస: ససస స
922
SQX1638774
పపరర: పపలవత కరరరకకటట

905
SQX1697481
పపరర: లకడక తరరపఠమక చలమర

917
SQX1986876
పపరర: వనసకట రతతమక అనతపపరరడడ

95-75/284

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:40-2-53
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససకర రరవప కలరరకలట
ఇసటట ననస:40-2-58
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:40-2-60
వయససస:46
లస: ససస స
916
SQX1638907
పపరర: వనసకట రమణ దదమకర

95-75/286

భరస : రరఘవపలల చలమర
ఇసటట ననస:40-2-57
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-57
వయససస:40
లస: పప
913
SQX2506921
పపరర: సరగజన గగరసటర

902
SQX1585688
పపరర: ఏడడకకసడలల లకర

భరస : ననగ రరజ చలమర
ఇసటట ననస:40-2-56
వయససస:22
లస: ససస స
95-75/290

900
SQX0751537
పపరర: సససకమక మణణపరటట

భరస : కకషణ manipati
ఇసటట ననస:40-2-53
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లకర
ఇసటట ననస:40-2-53
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:40-2-54
వయససస:18
లస: పప
907
SQX1864859
పపరర: లల బతష
స ల

95-75/283

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:40-2-53
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:40-2-53
వయససస:41
లస: పప
904
SQX2051563
పపరర: యససకన షపక

899
MLJ1507656
పపరర: గగరర షపక

924
SQX1087080
పపరర: లకడక ననరరయణ అనతపపరరడడ

95-75/305

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అనతపపరరడడ
ఇసటట ననస:40-2-61
వయససస:25
లస: పప
95-75/307

927
SQX1087056
పపరర: శకనవరసరరవప అనతపపరరడడ

95-75/308

తసడడ:డ బకకలల అనతపపరరడడ
ఇసటట ననస:40-2-61
వయససస:51
లస: పప
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928
SQX1087064
పపరర: బకకలల అనతపపరరడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-75/309

తసడడ:డ యయరకయఖ అనతపపరరడడడ
ఇసటట ననస:40-2-61
వయససస:63
లస: పప
931
SQX0131110
పపరర: శవ వసతచర వసతచర

95-75/312

95-75/315

95-75/318

95-75/321

95-75/324

95-75/327

95-75/330

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప� చలమర
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:29
లస: పప

941
SQX0751487
పపరర: తమకపప వలర పప

944
SQX0288282
పపరర: ఓరరగసటట సరశత�

947
SQX1449785
పపరర: ససబబ రరవప ఫపటటటట

950
SQX0863977
పపరర: రమ దదవ బమసస

95-75/333

953
SQX1638683
పపరర: కకటటశశర రరవప బగసస

95-75/322

956
SQX0129973
పపరర: శకనస మసజల మసజల
తసడడ:డ అసజ మసజల
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:37
లస: పప

936
AP151000180032
పపరర: శకనవరసరరవప పపటబట

95-75/317

939
SQX0751495
పపరర: ససబబలకడక వలర పప

95-75/320

942
SQX1638766
పపరర: అల షపక

95-75/323

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:40-2-63
వయససస:48
లస: పప
95-75/325

945
SQX1449801
పపరర: రరజరశశరర ఫపటటటట

95-75/326

భరస : ససబబ రరవప ఫపటటటట
ఇసటట ననస:40-2-64
వయససస:52
లస: ససస స
95-75/328

948
SQX0130153
పపరర: సతఖననరరయణ ఓరరగసటట�

95-75/329

తసడడ:డ వరయఖ� ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:40-2-64
వయససస:62
లస: పప
95-75/331

951
SQX1637958
పపరర: వజయ లకకక కరసన

95-75/332

భరస : ససబబబ రరవప కరసన
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:55
లస: ససస స
95-75/334

తసడడ:డ ససబడహకణఖస బగసస
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:22
లస: పప
95-75/336

95-75/314

భరస : తమకపప వలర పప
ఇసటట ననస:40-2-63
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస బమసస
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ బగసస
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:68
లస: ససస స
955
SQX0131086
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలమర�

95-75/319

తసడడ:డ పడకరశ రరవప పపటటటట
ఇసటట ననస:40-2-64
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:27
లస: ససస స
952
SQX1638675
పపరర: పదనకవత బగసస

938
SQX1638733
పపరర: వజయ శక

933
AP151000180633
పపరర: శకకరసత పపటబట

తసడడ:డ తరరపతయఖ పపటబట
ఇసటట ననస:40-2-62
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ� ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:40-2-64
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప పపటటటట
ఇసటట ననస:40-2-64
వయససస:30
లస: పప
949
SQX1343193
పపరర: నరగశ చలమర

95-75/316

తసడడ:డ ననరరయణ vallapu
ఇసటట ననస:40-2-63
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ� బతషల
ఇసటట ననస:40-2-63
వయససస:53
లస: పప
946
SQX1449769
పపరర: అరరణ కలమమర పపటటటట

935
AP151000180851
పపరర: మహహసదడ పపటబట

95-75/311

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపటబట
ఇసటట ననస:40-2-62
వయససస:40
లస: పప

భరస : అలర శక
ఇసటట ననస:40-2-63
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:40-2-63
వయససస:70
లస: ససస స
943
AP151000180524
పపరర: పపననతరరవప బతష
స ల�

95-75/313

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపటబట
ఇసటట ననస:40-2-62
వయససస:42
లస: పప

భరస : గసగ చలమర
ఇసటట ననస:40-2-63
వయససస:38
లస: ససస స
940
SQX1578865
పపరర: కకటమక చలమర

932
AP151000180055
పపరర: వజయకలమమరర పపటబట

930
SQX0440008
పపరర: ఇసదదర పపటబట

భరస : శకకరసత పపటబట
ఇసటట ననస:40-2-62
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పపటబట
ఇసటట ననస:40-2-62
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప వసతచర
ఇసటట ననస:40-2-62
వయససస:40
లస: పప
937
SQX1578907
పపరర: లకడక చలమర

95-75/310

భరస : మహహసదడ పపటట
ఇసటట ననస:40-2-62
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యయససబబబగ వసతచర
ఇసటట ననస:40-2-62
వయససస:36
లస: ససస స
934
SQX0131375
పపరర: యయససబబబగ వసతచర వసతచర

929
SQX1614008
పపరర: మమధవ పపటట

954
SQX1382142
పపరర: ఉదయశసకర చలమర

95-75/335

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:23
లస: పప
95-75/337

957
MLJ1501683
పపరర: పడభగ దనస కరసన

95-75/338

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరసన
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:42
లస: పప
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95-75/339

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బమసస
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:43
లస: పప
961
SQX2523348
పపరర: ససససకత కరసరన

95-65/1312

95-75/343

95-75/346

95-75/349

95-75/352

95-75/1187

95-75/355

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప బమసస
ఇసటట ననస:40-2-67
వయససస:23
లస: పప

971
SQX1794338
పపరర: శకకరసత పససపపలలటట

974
MLJ3007234
పపరర: పరమమశశరరరవప చలమర

977
SQX2122240
పపరర: కకటటశశర రరవప రరవపల

980
SQX1639772
పపరర: అనతమన వనపపరర

95-75/358

983
MLJ1502087
పపరర: అసజల బమసస

95-75/350

986
SQX1638154
పపరర: రరమ prasad తతలమపస
తసడడ:డ అసకమక తతలమపస
ఇసటట ననస:40-2-67
వయససస:26
లస: పప

966
SQX0248559
పపరర: వరణణ చలమర

95-75/345

969
AP151000180146
పపరర: భమదదవమక చలమర చలమర

95-75/348

972
SQX1005388
పపరర: అమకరర బబబగ బతష
స ల

95-75/351

తసడడ:డ కకటయఖ బతషల
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:39
లస: పప
95-75/353

975
SQX0130617
పపరర: కకటయఖ బతష
స ల బతష
స ల

95-75/354

తసడడ:డ యలమసద బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:71
లస: పప
95-75/1188

978
SQX2451870
పపరర: కకటటశశర రరవప రరవపల

95-75/1189

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవపల
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:39
లస: పప
95-75/356

981
SQX1381896
పపరర: శరకవరణణ బమసస

95-75/357

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరవప బమసస
ఇసటట ననస:40-2-67
వయససస:24
లస: ససస స
95-75/359

భరస : ఏడడకకసడలల బమసస
ఇసటట ననస:40-2-67
వయససస:45
లస: ససస స
95-75/361

95-75/342

భరస : వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : ఉదయ కలమమర వనపపరర
ఇసటట ననస:40-2-67
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:40-2-67
వయససస:40
లస: ససస స
985
SQX1381987
పపరర: శకరరస గగపరల బమసస

95-75/347

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవపల
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఉదయ కలమమర వనపపరర
ఇసటట ననస:40-2-67
వయససస:23
లస: ససస స
982
SQX1639079
పపరర: రరణణ వనమగల

968
SQX0131458
పపరర: రరమగలమక బతష
స ల బతష
స ల

963
SQX0133322
పపరర: లకడక చలమర�

భరస : నరరససహరరవప challa
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర challa
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:56
లస: పప

భరస : మగన సరశమ పడనల
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:57
లస: ససస స
979
SQX1814748
పపరర: అనతమమణణ వనపపరర

95-75/344

తసడడ:డ రరమగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర challa
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:43
లస: పప
976
SQX2452464
పపరర: లకడక పడనల

965
SQX0132324
పపరర: భమలకడక రరవపల�

95-75/341

భరస : యయససబబబగ� చలమర
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరజ చలర
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:19
లస: పప
973
MLJ1503416
పపరర: నరరససహరరజ చలమర

95-72/835

భరస : కకటటశశరరరవప� రరవపల
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పరమమశశరరరవప challa
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:51
లస: ససస స
970
SQX1946961
పపరర: జగదదష ససతతష కలమమర చలర

962
SQX2455616
పపరర: లకడక మలలర ల

960
MLJ1506815
పపరర: ససబబబరరవప� కరసన�

తసడడ:డ రరమకకషణ� kesani
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససతరరమయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అమరగ బబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-66
వయససస:35
లస: ససస స
967
AP151000180142
పపరర: పరరశత చలమర

95-75/340

తసడడ:డ వరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:40-2-65
వయససస:66
లస: పప

భరస : పడభగదనస కరసరన
ఇసటట ననస:40-2-65/1
వయససస:33
లస: ససస స
964
SQX1794346
పపరర: లకడక బతష
స ల

959
AP151000180112
పపరర: వనసకటటశశరరర చలమర చలమర

984
MLJ1501444
పపరర: పపషరపవత బమసస

95-75/360

భరస : శకరరమగలల బమసస
ఇసటట ననస:40-2-67
వయససస:61
లస: ససస స
95-75/362

987
SQX1814680
పపరర: ఉదయ కలమమర వనపపరర

95-75/363

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:40-2-67
వయససస:30
లస: పప
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988
SQX1639137
పపరర: కరతన యమదవ కరతనబబ యన

95-75/364

తసడడ:డ కరశయఖ కరతనబబ యన
ఇసటట ననస:40-2-67
వయససస:33
లస: పప
991
SQX1586595
పపరర: లలత దనడడ

95-75/367

95-75/1190

95-75/370

95-75/373

95-75/376

95-75/378

95-75/381

తసడడ:డ శకనవరస ఉపపపటలమ
ఇసటట ననస:40-2-74
వయససస:20
లస: ససస స

1001 SQX1638691
పపరర: ససతమక సరహహ

1004 SQX2318103
పపరర: హహమలత సరహహ

1007 SQX1639806
పపరర: అసజల మసజల

1010 SQX1947068
పపరర: అశశక చలర

95-75/384

1013 MLJ1510650
పపరర: శకనవరసరరవప� చలమర�

95-75/374

1016 SQX1864586
పపరర: కనక దసరర ఉపపపతల
భరస : ఏడడకకసదలల ఉపపపతల
ఇసటట ననస:40-2-74
వయససస:23
లస: ససస స

996
SQX2219269
పపరర: పడభగ దనసస రగతష

95-75/1192

999
SQX0133652
పపరర: lakshmi kalamgiri

95-75/372

1002 SQX1638709
పపరర: శకనవరస సరహహ

95-75/375

తసడడ:డ గగవసదస సరహహ
ఇసటట ననస:40-2-70
వయససస:36
లస: పప
95-75/1193

1005 AP151000180056
పపరర: వనసకరయమక పసచమరరస

95-75/377

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసచనమరరస
ఇసటట ననస:40-2-71
వయససస:76
లస: పప
95-75/379

1008 MLJ1510643
పపరర: వనసకటరమణమక� చలమర�

95-75/380

భరస : శకనవరసరరవప� challa
ఇసటట ననస:40-2-72
వయససస:39
లస: ససస స
95-75/382

1011 SQX1638337
పపరర: రరమ ఆసజననయగలల challaa

95-75/383

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:40-2-72
వయససస:25
లస: పప
95-75/385

తసడడ:డ గగరవయఖ� challa
ఇసటట ననస:40-2-72
వయససస:41
లస: పప
95-75/387

95-75/369

భరస : బబబగరరవప� kalamgiri
ఇసటట ననస:40-2-70
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:40-2-72
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపదద అసజ మసజల
ఇసటట ననస:40-2-72
వయససస:29
లస: పప
1015 SQX1920271
పపరర: సతఖవరణణ ఉపపపటలమ

95-75/371

భరస : శకనస మసజల
ఇసటట ననస:40-2-72
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బబ ళర
ఇసటట ననస:40-2-72
వయససస:44
లస: ససస స
1012 SQX1697630
పపరర: ససవర రరమ కకషణ మసజల

998
SQX1638725
పపరర: అనసరరధ సరహహ

993
SQX0593111
పపరర: ramesh dadi

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రగతష
ఇసటట ననస:40-2-69
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మహన సరహహ
ఇసటట ననస:40-2-70
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషణ మసజల
ఇసటట ననస:40-2-72
వయససస:28
లస: ససస స
1009 SQX1638162
పపరర: శశషమక bollaa

95-75/1191

భరస : గగవసదస సరహహ
ఇసటట ననస:40-2-70
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ కరళసగర
ఇసటట ననస:40-2-70
వయససస:41
లస: పప
1006 SQX1697390
పపరర: కలమఖణణ మసజల

995
SQX2180206
పపరర: రరమకకషణ బతషల

95-75/366

తసడడ:డ చసదడ రరవప� dadi
ఇసటట ననస:40-2-69
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస సరహహ
ఇసటట ననస:40-2-70
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ kalamgiri
ఇసటట ననస:40-2-70
వయససస:53
లస: ససస స
1003 SQX0132167
పపరర: బబబగ రరవప కరలసగర kalamgi

95-75/368

తసడడ:డ వనసకట రరవప బతషల
ఇసటట ననస:40-2-69
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస సరహహ
ఇసటట ననస:40-2-70
వయససస:30
లస: ససస స
1000 SQX0059659
పపరర: ననగరసదడస కరలసగరరర

992
SQX1638576
పపరర: లకడక రగతష

990
SQX1638584
పపరర: సజవ రరణణ రగతష

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రగతష
ఇసటట ననస:40-2-69
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రగతష
ఇసటట ననస:40-2-69
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడసరద అనతపరరడడ
ఇసటట ననస:40-2-69
వయససస:28
లస: ససస స
997
SQX1638717
పపరర: శవ పరరశత సరహహ

95-75/365

తసడడ:డ శకరరమగలల బమసస
ఇసటట ననస:40-2-67
వయససస:51
లస: పప

భరస : రమమశ దనడడ
ఇసటట ననస:40-2-69
వయససస:33
లస: ససస స
994
SQX2219244
పపరర: బలమక అనతపరరడడ

989
MLJ1501451
పపరర: ఏడడకకసడలల బమసస

1014 SQX1639764
పపరర: పరమమశశరర యరకగగసటర

95-75/386

భరస : బసగరరయఖ యరకగగసటర
ఇసటట ననస:40-2-73
వయససస:80
లస: ససస స
95-75/388

1017 SQX1698224
పపరర: భమ లకడక ఉపపతల

95-75/389

భరస : శకనవరసస ఉపపతల
ఇసటట ననస:40-2-74
వయససస:45
లస: ససస స
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95-75/390

భరస : కకటయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:40-2-74
వయససస:77
లస: ససస స
1021 SQX0904078
పపరర: శకనవరస ఉపపతల

95-75/393

95-75/396

95-75/399

95-75/402

95-75/405

95-75/408

95-75/411

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ dudiki
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:50
లస: పప

1031 SQX1804046
పపరర: యగసబ సయఖద

1034 SQX0439828
పపరర: యమససకన షపక షపక

1037 SQX1638477
పపరర: ఆదదలకడక వరన

1040 SQX1450097
పపరర: రగహహత దసడడకక

95-75/414

1043 SQX1638501
పపరర: ససరరష వరన

95-75/403

1046 SQX1638485
పపరర: నటటశన వరన
తసడడ:డ వరన వరన
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:64
లస: పప

1026 SQX1697598
పపరర: వనసకటటశ మహసకరళ

95-75/398

1029 SQX0134338
పపరర: అసజ బతష
స ల బతష
స ల

95-75/401

1032 SQX1639798
పపరర: యమససబ సయఖద

95-75/404

తసడడ:డ మగసరససకమమల సయఖద
ఇసటట ననస:40-2-76
వయససస:34
లస: పప
95-75/406

1035 SQX1638527
పపరర: వజయ లకడక వరన

95-75/407

భరస : ససరరష వరన
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:33
లస: ససస స
95-75/409

1038 MLJ3007879
పపరర: మరరయమక యసడడపరటట

95-75/410

భరస : సరసబశవరరవప యసదడపత
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:59
లస: ససస స
95-75/412

1041 SQX1699669
పపరర: రరమ రరజన రరజ రరజ

95-75/413

తసడడ:డ రరజజ రరజ
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:30
లస: పప
95-75/415

తసడడ:డ నటటశన వరన
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:34
లస: పప
95-75/417

95-75/395

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-75
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసడడకక
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నటటషన veeran
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:33
లస: పప
1045 SQX0751545
పపరర: శకనవరస rao dudiki

95-75/400

భరస : నటటశన వరన
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దసడడకక
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:23
లస: పప
1042 SQX0272831
పపరర: రమమష వరన

1028 SQX1005339
పపరర: కలమఖణ బతష
స ల

1023 SQX1697382
పపరర: ససత మహసకరళ

తసడడ:డ దనసస మహసకరళ
ఇసటట ననస:40-2-75
వయససస:25
లస: పప

భరస : �ేసరగజ� షపక
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప yandrapati
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:39
లస: ససస స
1039 SQX1381284
పపరర: శరత ససతనరరస దసడడకక

95-75/397

తసడడ:డ మగసట �ేర కమమల సయఖద
ఇసటట ననస:40-2-76
వయససస:34
లస: పప

భరస : రమమష వరన
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:33
లస: ససస స
1036 MLJ3007887
పపరర: పపషపలతన యసడడపరటట

1025 SQX0248377
పపరర: భబగఖలకడక deరసగగల

95-75/392

భరస : వనసకటటశ మహసకరళ
ఇసటట ననస:40-2-75
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప bathula
ఇసటట ననస:40-2-75
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అనతమయఖ derangula
ఇసటట ననస:40-2-75
వయససస:39
లస: పప
1033 SQX1638469
పపరర: చచడదశశరర వరన

95-75/394

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ derangula
ఇసటట ననస:40-2-75
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప bathula
ఇసటట ననస:40-2-75
వయససస:31
లస: పప
1030 SQX0248393
పపరర: ఆదదననరరయణ derangula

1022 SQX1381359
పపరర: అరరణ బతష
స ల

1020 SQX1697655
పపరర: ఏడడకకసదలల ఉపపతల

తసడడ:డ శకనవరస ఉపపతల
ఇసటట ననస:40-2-74
వయససస:28
లస: పప

భరస : కళళఖణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:40-2-75
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అసజ bathula
ఇసటట ననస:40-2-75
వయససస:35
లస: ససస స
1027 SQX0134338KI
పపరర: అసజ బతష
స ల bathula

95-75/391

తసడడ:డ శకనవరస ఉపపతల
ఇసటట ననస:40-2-74
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఉపపతల
ఇసటట ననస:40-2-74
వయససస:49
లస: పప
1024 SQX0131250
పపరర: nagalaksmi bathula

1019 SQX0904086
పపరర: నటరరజ ఉపపతల

1044 SQX0847574
పపరర: కరకసతకలమమర యసడడపరటట

95-75/416

తసడడ:డ సరసబశవరరవప yandrapati
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:43
లస: పప
95-75/418

1047 SQX1325894
పపరర: సరసబశవ రరవప యసదడపరటట

95-75/419

తసడడ:డ యయసస పదస యసదడపరటట
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:65
లస: పప
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95-75/420

తసడడ:డ చలపత రరవప కకతస
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:65
లస: పప
1051 MLJ1504075
పపరర: ససతమక� బతష
స ల�

95-75/421

95-75/424

95-67/1203

95-73/32

తసడడ:డ మగనశర
ఇసటట ననస:40-3-63
వయససస:30
లస: పప
1063 SQX1638204
పపరర: షబబనన షపక

95-75/427

95-75/430

95-75/433

భసధసవప: అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:40-3-88
వయససస:44
లస: ససస స

95-74/12

1061 SQX0312140
పపరర: మగనశర షపక

95-73/33

1067 SQX0574004
పపరర: ఫసరగజ షపక

1070 SQX1890961
పపరర: అబగదలరహహస షపక

95-71/681

1073 SQX2168128
పపరర: ఫకలకదదదన షపక

1076 SQX1803352
పపరర: అబగదల కరరమ షపక
తసడడ:డ అబగదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:40-3-88
వయససస:22
లస: పప

1056 SQX1639673
పపరర: రరధన పలర వరడ

95-75/426

1059 SQX1535246
పపరర: సరసబశవ రరవప పచషపపలలసస

95-74/13

1062 SQX1003227
పపరర: సతఖననరరయణ జసపన జసపన

95-73/34

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:40-3-63
వయససస:48
లస: పప
95-75/428

1065 SQX1639558
పపరర: ఆమనబ షపక

95-75/429

భరస : అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:40-3-87
వయససస:61
లస: ససస స
95-75/431

1068 SQX1325811
పపరర: అబగదల రవపఫ షపక

95-75/432

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:40-3-87
వయససస:50
లస: పప
95-10/553

1071 SQX2523751
పపరర: ఫరతమ షపక

95-71/680

భరస : గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:40-3-88
వయససస:39
లస: ససస స
95-72/838

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:40-3-88
వయససస:23
లస: పప
95-75/435

95-75/423

తసడడ:డ ససబబరరవప పచషపపలలసస
ఇసటట ననస:40-3-10
వయససస:56
లస: పప

భసధసవప: అబగదలరరరస షపక
ఇసటట ననస:40-3-88
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అలమహ భబక షపక
ఇసటట ననస:40-3-88
వయససస:42
లస: పప
1075 SQX1919976
పపరర: జరచనబ షపక

1058 SQX1535238
పపరర: ససనల అజయ కలమమర
పచషపపలలసస
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పచషపపలలసస
ఇసటట ననస:40-3-10
వయససస:31
లస: పప

1064 SQX0248138
పపరర: జరచననబ షపక

1053 SQX1172717
పపరర: వర మన avula

భరస : ససత రరమ పలర వరడ
ఇసటట ననస:40-2-269
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబక షపచక
ఇసటట ననస:40-3-87
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర వల షపచక
ఇసటట ననస:40-3-87
వయససస:74
లస: పప
1072 SQX2525533
పపరర: గగసప బబష షపక

95-75/425

భరస : అబగదల రఫపప షపక
ఇసటట ననస:40-3-87
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:40-3-87
వయససస:24
లస: పప
1069 MLJ3007721
పపరర: అలమరభక షపక

1055 SQX1794304
పపరర: నరసయఖ ఆవపల

95-75/1195

భరస : నరసయఖ avula
ఇసటట ననస:40-2-79
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల
ఇసటట ననస:40-3-63
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:40-3-87
వయససస:31
లస: ససస స
1066 SQX1639541
పపరర: అబగదల రహహస షపక

95-75/422

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:40-2-79
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:40-2-6511
వయససస:55
లస: ససస స
1060 SQX0312124
పపరర: రసదలమ షపక

1052 SQX1102375
పపరర: నలమ గగరసటర

1050 SQX2470029
పపరర: సరసబయఖ కకతస

తసడడ:డ చలపత కకతస
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప gorantla
ఇసటట ననస:40-2-79
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:40-2-79
వయససస:46
లస: ససస స
1057 SQX2523165
పపరర: వజయ లకడక కరసరన

95-75/1194

తసడడ:డ చలపత కకతస
ఇసటట ననస:40-2-77
వయససస:65
లస: పప

భరస : చనననగరశశర రరవప� bathula
ఇసటట ననస:40-2-78
వయససస:54
లస: ససస స
1054 SQX1794387
పపరర: సరగజన గగరసటర

1049 SQX2470748
పపరర: సరసబయఖ కకతస

1074 SQX1639533
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-75/434

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:40-3-88
వయససస:27
లస: ససస స
95-75/436

1077 SQX1919943
పపరర: అబగదల రగఫ షపక

95-75/437

భసధసవప: అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:40-3-88
వయససస:51
లస: పప
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95-74/622

తసడడ:డ గరరబగన
ఇసటట ననస:40-3-88/A
వయససస:47
లస: పప
1081 SQX0594424
పపరర: జజనబ షపక�

95-75/439

95-75/442

95-75/444

95-75/447

95-75/450

95-75/453

95-74/16

భరస : శకనవరస� కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-99
వయససస:39
లస: ససస స

1091 SQX0130971
పపరర: గగరవమక వనమగల�

1094 SQX1318709
పపరర: శవయఖ చలమర

1097 SQX0130948
పపరర: పసడయ కరలసగరరర

1100 SQX0904268
పపరర: ననగమణణ కకమమర

95-75/456

1103 SQX0248195
పపరర: వనసకటటశశరరర� కకమమర�

95-75/448

1106 MLJ3007473
పపరర: తరరపతమక� కకమమర�
భరస : చనతనరసససహకస� కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-99
వయససస:74
లస: ససస స

1086 NDX2296382
పపరర: రరణణమక కలనగరరర

94-75/1004

1089 SQX0059626
పపరర: నరరశ కరలసగరరర

95-75/446

1092 MLJ3007432
పపరర: చటటటమక కరలసగరర

95-75/449

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరళసగరరర
ఇసటట ననస:40-3-97
వయససస:38
లస: ససస స
95-75/451

1095 SQX0847533
పపరర: వనసకట కకషణ వనమగల

95-75/452

తసడడ:డ వనసకయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:40-3-97
వయససస:38
లస: పప
95-74/14

1098 SQX0246561
పపరర: పదక కరలసగరరర

95-74/15

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరలసగరరర
ఇసటట ననస:40-3-98
వయససస:37
లస: పప
95-75/454

1101 SQX0847509
పపరర: రమణమక కకమమర

95-75/455

భరస : వనసకటటశశరరర కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-98
వయససస:47
లస: ససస స
95-75/457

తసడడ:డ చననరసససహకస� కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-98
వయససస:57
లస: పప
95-75/458

95-75/441

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరలసగరరర
ఇసటట ననస:40-3-96
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననగరరజ కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-98
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-98
వయససస:32
లస: పప
1105 SQX0248153
పపరర: గగరర� కకమమర�

95-75/445

భరస : రమణయఖ కరలసగరరర
ఇసటట ననస:40-3-98
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కరలసగరరర
ఇసటట ననస:40-3-98
వయససస:38
లస: పప
1102 SQX0904276
పపరర: ననగరరజ కకమమర

1088 SQX0132852
పపరర: రమమష కరలసగరరర

1083 SQX1347492
పపరర: అససఫ షపక

భరస : ననగరసశరర రరవప కలనగరరర
ఇసటట ననస:40-3-96
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ చలమర
ఇసటట ననస:40-3-97
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చనతనరసససహస కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-97
వయససస:61
లస: పప
1099 SQX0134684
పపరర: పడడగరల రరవప కరలసగరరర

95-75/443

భరస : వనసకట కకషణ� వనమగల
ఇసటట ననస:40-3-97
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగవసదన రరజ కకమర
ఇసటట ననస:40-3-97
వయససస:53
లస: ససస స
1096 SQX0847624
పపరర: గగవసదరరజ కకమమర

1085 SQX1347435
పపరర: గరరరబన షపక

95-75/438

తసడడ:డ కరజజ గరరరబన షపక
ఇసటట ననస:40-3-89
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కరలసగరరర
ఇసటట ననస:40-3-96
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:40-3-97
వయససస:33
లస: ససస స
1093 SQX1638964
పపరర: సమరరజఖస komara

95-75/440

తసడడ:డ ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:40-3-89
వయససస:69
లస: పప

భరస : నరరశ కరలసగరరర
ఇసటట ననస:40-3-96
వయససస:37
లస: ససస స
1090 SQX1318758
పపరర: నరసమక చలమర

1082 SQX1638139
పపరర: ఫకలకదదన షపక

1080 SQX1639525
పపరర: షరహహన షపక

భరస : భబష షపక
ఇసటట ననస:40-3-89
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ భబష షపక
ఇసటట ననస:40-3-89
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గరరబన షపక
ఇసటట ననస:40-3-89
వయససస:47
లస: పప
1087 SQX0059592
పపరర: లకడక కరలసగరరర

95-74/623

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:40-3-88/A
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ� షపచక
ఇసటట ననస:40-3-89
వయససస:55
లస: ససస స
1084 SQX1639517
పపరర: భబష షపక

1079 SQX2352862
పపరర: షహహన షపక

1104 SQX2545036
పపరర: రసబబబగ వలర పప

95-71/688

తసడడ:డ వరడ రరజ వలర పప
ఇసటట ననస:40-3-99
వయససస:42
లస: పప
95-75/459

1107 MLJ3007523
పపరర: శకనవరస� కకమమర�

95-75/460

తసడడ:డ చనతనరసససహకస� కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-99
వయససస:44
లస: పప
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1108 SQX2381176
పపరర: వర వనసకటటశశరరర కకమమర

95-74/617

తసడడ:డ నరసససహహలల కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-100
వయససస:51
లస: పప
1111 SQX2082196
పపరర: అసకమక కకమమకర

95-141/469

1114 MLJ3007465
పపరర: సరసమమమజఖస� కకమమర�

1117 SQX1149088
పపరర: సరశత గసగవరపప

95-75/462

95-74/17

95-75/466

భరస : రరమమహన రరవప యకరల
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:53
లస: ససస స
95-74/21

95-74/24

95-74/18

1121 SQX0593624
పపరర: లకడకదదవ నలర బబ తషల

1124 SQX1261825
పపరర: వససత చలమర

1127 SQX0287961
పపరర: రసగ భమపరల రరడడడ గసగవరపప

1130 SQX1261841
పపరర: వనసకటటశశరరర చలమర

95-74/557

1133 SQX2550952
పపరర: గరయతడ లకడక కలమమరర యమకరవడ

95-75/467

1136 SQX1524132
పపరర: నలమ బథదన
భరస : శకధర బథదన
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:37
లస: ససస స

1116 MLJ3007440
పపరర: వనసకటటశశరరర� కకమమర�

95-75/464

1119 SQX0300442
పపరర: ననగమణణ నలర బబ తషల

95-75/465

1122 SQX0593616
పపరర: అశశన కలమమర నలర బబ తషల

95-75/468

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:40-3-104
వయససస:41
లస: పప
95-74/19

1125 SQX1524108
పపరర: అరరణన కలమమరర శక
పపరరసబగధసరర
భరస : రరధద శరఖమ శక పపరరసబగధసరర
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:40
లస: ససస స

95-74/20

95-74/22

1128 SQX1524090
పపరర: రరధద శరఖమ శక పపరరసబగధసరర

95-74/23

తసడడ:డ రరధ కకషణ మమరరస శక పపరరసబగధసరర
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:51
లస: పప
95-74/25

1131 SQX2072700
పపరర: భబనసపడకరష యకరల

95-74/556

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప యకరల
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:34
లస: పప
95-74/680

భరస : రరమమహనరరవప యకరల
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:53
లస: ససస స
95-74/558

95-75/461

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:40-3-104
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ చలమర
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:68
లస: పప

భరస : భబనస పడకరష యకరల
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పరప రరవప పసనశశటట
ఇసటట ననస:40-3-105/1
వయససస:46
లస: పప

1118 SQX1613885
పపరర: కళళఖణ నలర బబ తషల

1113 MLJ3007549
పపరర: కరణగరమమరర� కకమమర�

తసడడ:డ గగరవయఖ కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-101
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ రసగ సరశమ రరడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకడక రరడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:58
లస: పప

1135 SQX2019487
పపరర: మహర పడసరద పసనశశటట

95-75/463

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరసరశమ రరడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:33
లస: పప

1132 SQX2072759
పపరర: భబగఖలకడక యకరల

1115 SQX1578923
పపరర: ఏడడకకసడలల కకమమర

భరస : వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:40-3-104
వయససస:70
లస: ససస స
95-67/983

95-75/1196

భరస : ఏడడకకసడలల� కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-101
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:40-3-103
వయససస:24
లస: పప

భరస : అశశన కలమమర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:40-3-104
వయససస:40
లస: ససస స
1123 SQX2064855
పపరర: గరయతడ లకడక కలమమరర యకరల

95-152/854

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-101
వయససస:47
లస: పప

భరస : రసగబగపరల రరడడడ గగవరపప
ఇసటట ననస:40-3-103
వయససస:32
లస: ససస స
1120 SQX0300400
పపరర: శక లకడక నలర బబ తషల

1112 SQX2049344
పపరర: వర వనసకటటశశరరర కకమమర

1110 SQX2379204
పపరర: గగరవమక వనమగల

భరస : రసబబబగ హసపబసడ
ఇసటట ననస:40-3-100
వయససస:31
లస: ససస స

భసధసవప: అసకమక కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-100
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-101
వయససస:72
లస: ససస స

1129 SQX0266171
పపరర: రసగ సరశమ రరడడ గసగరరపప

95-74/618

భరస : వర వనసకటటశశరరర కకమమర
ఇసటట ననస:40-3-100
వయససస:49
లస: ససస స

భసధసవప: వర వనసకటటశశరరర కకమమకర
ఇసటట ననస:40-3-100
వయససస:48
లస: ససస స

1126 SQX0288530
పపరర: వనసకట రరజరశ రరడడడ గసగవరపప

1109 SQX2380665
పపరర: అసకమక కకమమర

1134 SQX0266346
పపరర: రమమదదవ గసగవరపప

95-75/469

భరస : రసగ సరశమ రరడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:40-3-105
వయససస:53
లస: ససస స
95-74/26

1137 MLJ3007739
పపరర: కకటటశశరమక బతస న

95-74/27

భరస : శశషయఖ బతస న
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:69
లస: ససస స
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95-74/28

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదవళళ
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:31
లస: పప

1139 SQX0246553
పపరర: అశశక కలమమర నసబమరర

95-74/29

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:33
లస: పప

1141 SQX1524124
పపరర: బథదన శకధర బథదన

95-74/31

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బథదన
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:43
లస: పప

1142 MLJ1510940
పపరర: రమమష బతస న

95-75/471

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:34
లస: ససస స

1145 SQX1700327
పపరర: పసన లకడక బతస న

95-74/32

95-75/474

భరస : కకటటశశర రరవప బతచస న
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:56
లస: ససస స

1148 SQX1639111
పపరర: రవ శసకర బతస న

95-75/472

95-75/477

తసడడ:డ చసపసరయఖ బతచస న
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:59
లస: పప

1151 SQX1148197
పపరర: రమఖ తదజ మమరరసల

95-75/475

95-75/478

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మరరల
ఇసటట ననస:40-3-107
వయససస:24
లస: ససస స

1154 SQX1864636
పపరర: అరవసద మమరరసల

95-55/886

95-75/481

భరస : రరజకలమమర చనగసటట
ఇసటట ననస:40-3-107
వయససస:28
లస: ససస స

1157 MLJ3582780
పపరర: ధనలకడక ఆలలరర

95-75/479

95-75/484

భరస : రరమమరరవప� మమరరసల
ఇసటట ననస:40-3-107
వయససస:67
లస: ససస స

1160 SQX2116085
పపరర: కకటటశశరరరవప మమరరసల�

95-75/482

95-75/476

1152 SQX1148247
పపరర: అరవసద మరరసల

95-55/887

1155 SQX1864503
పపరర: కలమఖణణ బటడ

95-75/480

1158 SQX2116069
పపరర: కలససమ మమరరసల�

95-75/483

భరస : కకటటశశరరరవప� martala
ఇసటట ననస:40-3-107
వయససస:44
లస: ససస స
95-75/485

తసడడ:డ రరమమరరవప� martala
ఇసటట ననస:40-3-107
వయససస:47
లస: పప

1162 SQX2377224
పపరర: శక కరసత ఆలలరర

1149 SQX1700350
పపరర: వజయ పడతనప బతస న

భరస : శకనవరస బటడ
ఇసటట ననస:40-3-107
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకషణ ఆలలరర
ఇసటట ననస:40-3-107
వయససస:43
లస: ససస స

1159 SQX2116077
పపరర: అసజమక మమరరసల�

95-75/473

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మరరసల
ఇసటట ననస:40-3-107
వయససస:26
లస: పప

తలర : కలససమ కలమమరర మమరరసల
ఇసటట ననస:40-3-107
వయససస:26
లస: ససస స

1156 SQX1864677
పపరర: రమఖ తదజ మమరరసల

1146 MLJ1507177
పపరర: రరజ రరజరశశరర బతచస న

తసడడ:డ బబబగ రరవప బతస న
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మమరరసల
ఇసటట ననస:40-3-107
వయససస:28
లస: ససస స

1153 SQX1245910
పపరర: ఇసదడజ మరరల

95-75/470

భరస : బబబగరరవప బతచస న
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ రరవప బతస న
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:34
లస: పప

1150 MLJ3007481
పపరర: బబబగరరవప బతచస న

1143 SQX1639103
పపరర: కకమల పససపపలలటట
తసడడ:డ మసరసన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజయ పడతనప బతస న
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:37
లస: ససస స

1147 MLJ1506450
పపరర: కకటటశశరమక బతచస న

95-74/30

తసడడ:డ బబబగరరవప బతచస న
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ బతస న
ఇసటట ననస:40-3-106
వయససస:49
లస: పప

1144 SQX1639368
పపరర: ససబబమక శకసగరరపప

1140 MLJ1506468
పపరర: వజయ పడతనప బతచస న

1161 SQX2477743
పపరర: క ేచ

95-69/978

తసడడ:డ పక ప
ఇసటట ననస:40-3-107/1
వయససస:54
లస: పప

95-74/619

తసడడ:డ కకషణ ఆలలరర
ఇసటట ననస:40-3-107/1
వయససస:28
లస: పప
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5721 AP151000174384
పపరర: ససబబయమఖ లసగరల
తసడడ:డ చచనతయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:41-36
వయససస:42
లస: పప

95-72/740

5722 MLJ1501543
పపరర: అచషమక చచరరకలరర

భరస : నరసససహరరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:41-37
వయససస:49
లస: ససస స

95-72/741

5723 SQX0815662
పపరర: ననగ రరజ చచరరకలరర

95-72/742

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:41-37
వయససస:27
లస: పప
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5724 SQX0304063
పపరర: పవన కలమమర చచరరకలరర

95-72/743

తసడడ:డ నరసససహరరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:41-37
వయససస:29
లస: పప
5727 SQX1638238
పపరర: షరహహదన షపక

95-75/1084

95-75/1087

95-75/1090

95-72/922

95-72/747

95-72/750

95-72/923

భరస : బబలమజ మసదపలర
ఇసటట ననస:41-46
వయససస:34
లస: ససస స

95-75/1091

5735 SQX1639731
పపరర: జజన సపచదన షపక

95-75/1092

తసడడ:డ చచచనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:41-38
వయససస:63
లస: పప
95-93/640

5740 SQX1861962
పపరర: ననగ దదవఖ వరణణ కకసరరజ

5743 AP151000174573
పపరర: రరమకహనరరవప రరయపరటట

5746 SQX2270346
పపరర: ననగమణణ పప కలరర

95-72/753

5749 SQX2358992
పపరర: ససత రరమగలల తషమకలపలర

95-72/748

5752 SQX1694652
పపరర: రమమదదవ మగతనఖల
భరస : కకషణ మగతనఖల
ఇసటట ననస:41-46
వయససస:46
లస: ససస స

95-72/746

5741 AP151000174127
పపరర: ససబగబలల రరయపరటట

95-72/749

భరస : రరజజరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:41-43
వయససస:57
లస: ససస స
95-72/751

5744 SQX1861988
పపరర: సతఖననరరయణ కకసరరజ

95-72/752

తసడడ:డ అసజయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:41-43
వయససస:52
లస: పప
95-72/924

5747 SQX2270577
పపరర: లలమవత పప కలరర

95-72/925

తసడడ:డ కరశపత చనరర పప కలరర
ఇసటట ననస:41-44
వయససస:19
లస: ససస స
95-72/926

తసడడ:డ చనత లకకయఖ తషమకలపలర
ఇసటట ననస:41-45
వయససస:44
లస: పప
95-72/754

5738 SQX1696293
పపరర: ననగ మలలర సశర రరవప బసడడ
తసడడ:డ సరసబయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:41-42
వయససస:22
లస: పప

భరస : కరశపత చనరర పప కలరర
ఇసటట ననస:41-44
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ తషమకలపలర
ఇసటట ననస:41-45
వయససస:42
లస: పప
5751 SQX0519835
పపరర: పడసనత కలమమరర మసదపలర

95-75/1089

తసడడ:డ రరజజరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:41-43
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకడకననరరయణ పప కలరర
ఇసటట ననస:41-44
వయససస:42
లస: పప
5748 SQX1004035
పపరర: ససతనరరమగల తషమకలపలర

5737 SQX2073013
పపరర: వనసకటటష వదడనపప

95-75/1086

5732 SQX1638295
పపరర: వనసకట శరఖమ కలమమర
నలర మతష
తసడడ:డ శకరరమ మమరరస నలర మతష
ఇసటట ననస:41-38
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటష కకసరరజ
ఇసటట ననస:41-43
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకసరరజ
ఇసటట ననస:41-43
వయససస:30
లస: పప
5745 SQX2270601
పపరర: కరశపత చనరర పప కలరర

5734 SQX1638246
పపరర: హహసపసన షపక

5729 SQX1638303
పపరర: తజడ దదన షపక

95-75/1088

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వదడనపప
ఇసటట ననస:41-41
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషణ రరవప కకట
ఇసటట ననస:41-42
వయససస:55
లస: పప
5742 SQX1861970
పపరర: వనసకటటష కకసరరజ

5731 SQX1639749
పపరర: మగజబ షపక

95-72/745

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:41-38
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:41-38
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సఫపర రరహమన మహమకద
ఇసటట ననస:41-40
వయససస:24
లస: పప
5739 MLJ1503903
పపరర: వనసకరయమక కకట

95-75/1085

తసడడ:డ కరజజ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:41-38
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపతషరర గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:41-38
వయససస:44
లస: పప
5736 SQX2370096
పపరర: అమర బబష మహమకద

5728 SQX1638279
పపరర: షకకరర షపక

5726 SQX0969626
పపరర: రరమమరరవప మగవశ

తసడడ:డ పడకరశ రరవప మగవశ
ఇసటట ననస:41-38
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:41-38
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ పసనతమననన
ఇసటట ననస:41-38
వయససస:31
లస: పప
5733 SQX1638287
పపరర: మషప గగగగలమమడడ

95-72/744

తసడడ:డ ననగయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:41-37
వయససస:54
లస: పప

భరస : మగజబ షపక
ఇసటట ననస:41-38
వయససస:29
లస: ససస స
5730 SQX1638261
పపరర: సరయ పసనతమననన

5725 MLJ1501550
పపరర: నరసససహరరవప చచరరకలరర

5750 SQX1696673
పపరర: వనసకరయమమక బబ డపరటట

95-73/927

భరస : కకటటశశరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:41-45
వయససస:44
లస: ససస స
95-72/755

5753 AP151000174171
పపరర: మగనమక మసదపలర

95-72/756

భరస : పరపరరరవప మసదపలర
ఇసటట ననస:41-46
వయససస:67
లస: ససస స
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5754 AP151000174564
పపరర: కనకమక దనసరర

95-72/757

భరస : గగపయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:41-46
వయససస:72
లస: ససస స
5757 SQX0969667
పపరర: చనతయమఖ దనమమగల

95-72/760

95-72/761

95-75/1093

95-75/1096

94-219/25

95-72/942

95-70/1169

5767 AP151000180208
పపరర: పడవణ చచదరర మమనసకకసడ

5770 SQX2377083
పపరర: ఏడడకకసడల రరవప బతస న

5773 SQX2456275
పపరర: దసరర గగగరననన

5776 SQX1923606
పపరర: అలలఖఖ దనసరర

95-82/812

5779 SQX1880244
పపరర: సశరరప పలలచసరర

95-75/1097

5782 SQX1702778
పపరర: శక త పరలలచదరర
భరస : యజడ పరలలచదరర
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:22
లస: ససస స

5762 AP151000174316
పపరర: శవ ఉపపపతల

95-72/763

5765 SQX0632695
పపరర: పడశరసత మమనసకకసడ�

95-75/1095

5768 SQX0632547
పపరర: అపరపరరవప మమనసకకసడ�

95-75/1098

తసడడ:డ ససబబయఖ� మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:41-51
వయససస:66
లస: పప
95-72/937

5771 SQX2377372
పపరర: అరరణ దదవ బతస న

95-72/938

భరస : ఏడడకకసడల రరవప బతస న
ఇసటట ననస:41-66-73
వయససస:68
లస: ససస స
95-65/1240

5774 SQX0245779
పపరర: అజయ కలమమర మగదదగగసడ

95-72/765

తసడడ:డ వశశననధస లలటట మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:41--457-1
వయససస:40
లస: పప
95-65/1150

95-69/1008
5777 SQX2251676
పపరర: లకడక వనసకట శవ ననగ వనయ
కకట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకట
ఇసటట ననస:41-61614
వయససస:19
లస: పప

95-77/33

5780 SQX0952549
పపరర: దనశరక పడమలరరణణ పలలచసరర
పలలచసరర
తసడడ:డ దదవసహయస పలలచసరర
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:29
లస: ససస స

95-77/34

95-78/38

5783 SQX0672451
పపరర: ఏజజర పలలచదరర

95-78/39

భరస : డదవడ రరజ పలలచసరర
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:28
లస: ససస స
95-77/35

95-72/928

తసడడ:డ అపరపరరవప� మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:41-51
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజవరర న దనసరర
ఇసటట ననస:41-10180
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప బసస
ఇసటట ననస:42-141393
వయససస:21
లస: ససస స
5781 SQX0952127
పపరర: ఆనసద కలమమర పలలచసరర
పలలచసరర
తసడడ:డ దదవ సహయస పలలచసరర
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:28
లస: పప

95-75/1094

భరస : రరజ గగగరననన
ఇసటట ననస:41-88-857
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద హహసపసన షపచక
ఇసటట ననస:41--1234
వయససస:20
లస: ససస స
5778 SQX2454130
పపరర: సరశత బసస

5764 SQX1638170
పపరర: భడమరరసబ కకలర పర

5759 SQX2179026
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ నరసయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:41-48
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ బతస న
ఇసటట ననస:41-66-73
వయససస:69
లస: పప

భరస : సరయ పసనతమననన
ఇసటట ననస:41-67
వయససస:22
లస: ససస స
5775 SQX1922467
పపరర: ఆరరనయమ ఫసరదచస షపచక

95-72/762

తసడడ:డ అపరపరరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:41-51
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చనతపప పరస
ఇసటట ననస:41-53
వయససస:23
లస: పప
5772 SQX2320117
పపరర: బసధస పసనతమననన

5761 SQX0870840
పపరర: వజయలకకక తడడబబ యన

95-72/759

తసడడ:డ రశద అహమకద షపక
ఇసటట ననస:41-46/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవ కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:41-51
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట వరయఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:41-51
వయససస:42
లస: పప
5769 NDX2118090
పపరర: శకహరర పరస

95-72/927

భరస : వనసకటటశశరరర తదదబబ యన
ఇసటట ననస:41-48
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:41-50
వయససస:60
లస: ససస స
5766 SQX0847632
పపరర: శవ కలమమర కకలర పర

5758 SQX2179844
పపరర: గగసరర షపక

5756 SQX0269530
పపరర: బబలమజబబబగ మసదపలర

తసడడ:డ పరపరరరవప మసదపలర
ఇసటట ననస:41-46
వయససస:35
లస: పప

భరస : రశద అహమద షపక
ఇసటట ననస:41-46/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:41-48
వయససస:47
లస: ససస స
5763 SQX1578840
పపరర: నససమమ బబగమ షపక

95-72/758

తసడడ:డ శకధర మమనగర
ఇసటట ననస:41-46
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గణపత డన మమమమలల
ఇసటట ననస:41-46
వయససస:36
లస: పప
5760 AP151000174065
పపరర: భమలకడక ఉపపపతల

5755 SQX1812932
పపరర: సతఖ గణణశ మమనగర

భరస : మజరస
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:28
లస: ససస స
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5784 AP151000189151
పపరర: మరరయమక పలలచదరర

95-78/40

భరస : మజరస
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:49
లస: ససస స
5787 AP151000189040
పపరర: ససభబగఖస పలలచదరర

95-78/43

95-78/46

95-78/48

95-78/51

5797 SQX2076743
పపరర: మమరర వసగరవరపప

95-78/45

5792 SQX2137024
పపరర: డదవడ రరజ పలలచదరర

95-78/977

తసడడ:డ ఏససపరదస
ఇసటట ననస:53-01-01
వయససస:33
లస: పప
95-78/49

5795 SQX1558982
పపరర: కకరణ వసగరవరరపప

95-78/50

తసడడ:డ లమబనస వసగరవరరపప
ఇసటట ననస:53-1-2
వయససస:29
లస: పప
95-78/950

5798 SQX2392637
పపరర: ఇశకయయలల కరథద

95-76/1329

తసడడ:డ రరమయఖ కరథద
ఇసటట ననస:53-1-3
వయససస:54
లస: పప

5800 MLJ3613494
పపరర: దదనమక మమచవరపప
మమచవరపప
భరస : ఆనసద రరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:53/1/3
వయససస:48
లస: ససస స

95-77/37

5801 AP151000186125
పపరర: అనతమక మమచవరపప
మమచవరపప
భరస : ఏససదననస మమచవరపప
ఇసటట ననస:53/1/3
వయససస:56
లస: ససస స

95-77/38

95-77/39

5803 MLJ1661750
పపరర: ఏససబబబగ రరయపరటట

95-77/40

5804 MLJ1659846
పపరర: ననగరశశరరరవప మమచవరపప

95-77/41

తసడడ:డ జజజ రరయపరటట
ఇసటట ననస:53/1/3
వయససస:37
లస: పప

5805 AP151000183332
పపరర: ఆనసదరరవప మమచవరపప
మమచవరపప
తసడడ:డ యసప బగ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53/1/3
వయససస:56
లస: పప

95-77/42

5808 AP151000189282
పపరర: కలమమరర మననతపలర

95-78/53

5806 SQX2110310
పపరర: డదవడ మమచరర

తసడడ:డ యయససదననస మమచవరపప
ఇసటట ననస:53/1/3
వయససస:40
లస: పప
95-77/819

తసడడ:డ శశఖర బబబగ మమచరర
ఇసటట ననస:53-01-03
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకరరతల
ఇసటట ననస:53-1-3
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరరతలల
ఇసటట ననస:53-1-3
వయససస:32
లస: పప

5794 SQX0952366
పపరర: జయకలమమరర మసద

5789 SQX0682591
పపరర: వనయ పలలచదరర

95-77/36

తసడడ:డ మమలమల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53/1/3
వయససస:34
లస: పప

5811 SQX0881920
పపరర: మహహష మననతపలర

95-78/47

భరస : కకరణ వసగరవరపప
ఇసటట ననస:53-1-2
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:53/1/3
వయససస:31
లస: ససస స
5802 SQX1243294
పపరర: ఖమససస ఖమన పఠరన

5791 MLJ1640473
పపరర: దదవసహయస పలలచదరర

95-78/42

తసడడ:డ మజరష
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:27
లస: పప

భరస : జజషస కలమమర
ఇసటట ననస:53-1-2
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జయకర బబబగ మమచచరర
ఇసటట ననస:53-1-2
వయససస:22
లస: ఇ
5799 MLJ3615457
పపరర: ససభబగఖ మమచవరపప

95-78/44

తసడడ:డ ఆనసదస
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:61
లస: పప

భరస : రమమష మననతపలర
ఇసటట ననస:53-1-2
వయససస:30
లస: ససస స
5796 SQX1702430
పపరర: శరసత కలమమరర మమచచరర

5788 AP151000189149
పపరర: రరతమక పలలచదరర

5786 AP151000189150
పపరర: దనశరకమక పలలచదరర

భరస : ఏససపరదస
ఇసటట ననస:53/1/1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఐజక
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ ఐజయఖ
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:52
లస: పప
5793 SQX1702448
పపరర: ఎసపస ర రరణణ మననతపలర

95-78/41

భరస : దదవసహయస
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఆనసదస
ఇసటట ననస:53-1-1
వయససస:87
లస: ససస స
5790 SQX0241430
పపరర: మజరస పలలచదరర

5785 MLJ3080595
పపరర: మమలత పలలచదరర

5809 AP151000189093
పపరర: వననలమక మమచరర

5812 SQX0881938
పపరర: రమమష మననతపలర
తసడడ:డ కకరరతలల
ఇసటట ననస:53-1-3
వయససస:32
లస: పప

95-78/52

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:53-1-3
వయససస:31
లస: ససస స
95-78/54

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:53-1-3
వయససస:72
లస: ససస స
95-78/56

5807 SQX1090331
పపరర: మననత పలర ఎసపస రర రరణణ

5810 SQX1398065
పపరర: జయకర బబబగ మమచరర

95-78/55

తసడడ:డ మమరర మమచరర
ఇసటట ననస:53-1-3
వయససస:24
లస: పప
95-78/57

5813 SQX1405043
పపరర: జఅమర అహమద సయఖద

95-78/58

తసడడ:డ అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:53-1-3
వయససస:43
లస: పప
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95-78/978

Deleted

భరస : డదవడ మమచచరర
ఇసటట ననస:53-01-03
వయససస:22
లస: ససస స

5817 SQX2087716
పపరర: మరరయమక మమచచరర

95-86/1049

భరస : డదవడ మమచచరర
ఇసటట ననస:53-01-03
వయససస:22
లస: ససస స
5820 SQX2116804
పపరర: బసస షపక

95-77/866

95-78/980

95-82/750

95-78/61

95-78/64

95-78/1009

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:53-1-7
వయససస:25
లస: ససస స

5824 SQX2175214
పపరర: మహమమద షపక

5827 SQX0776807
పపరర: రరజజశనన అసజమ షపక

5830 SQX0776906
పపరర: షమమ షపక

5833 AP151000189144
పపరర: వణనదదవ కరమశశటట

5836 SQX1919372
పపరర: అబదన షపక

95-78/1010

5839 SQX2081040
పపరర: ఫరతమగన జహర షపక

95-78/1003

5842 MLJ3080371
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:53-1-7
వయససస:45
లస: ససస స

95-77/865

5822 SQX2175198
పపరర: అయయషర షపక

95-78/979

5825 SQX2221562
పపరర: జలమన షపక

95-78/1004

తసడడ:డ యమనసస షపక
ఇసటట ననస:53-1-4
వయససస:18
లస: పప
95-78/59

5828 SQX1570804
పపరర: నయమ అహమమద షపక

95-78/60

తసడడ:డ షమమ షపక
ఇసటట ననస:53-1-4/1
వయససస:22
లస: పప
95-78/62

5831 SQX1371327
పపరర: హబబబగనసర జరరన సయఖద

95-78/63

భరస : జమర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:53-1-5
వయససస:38
లస: ససస స
95-78/65

5834 AP151000189030
పపరర: రవ కరమశశటట

95-78/66

తసడడ:డ శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:53-1-5
వయససస:45
లస: పప
95-78/67

5837 SQX1919315
పపరర: యమసఫ షపక

95-78/68

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:53-1-5/2
వయససస:24
లస: పప
95-83/940

తసడడ:డ షమమ షపక
ఇసటట ననస:53-1-5/2
వయససస:19
లస: ససస స
95-78/69

5819 SQX2116788
పపరర: మబన షపక

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:53-01-04
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:53-1-5/2
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : హమద
ఇసటట ననస:53-1-5/2
వయససస:50
లస: ససస స
5841 SQX1919257
పపరర: అబద షపక

95-77/868

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:53-1-5
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:53-1-5
వయససస:25
లస: పప
5838 SQX2224962
పపరర: బషసరరనతసర షపక

5821 SQX2221570
పపరర: జహహదన షపక

95-78/1086

తసడడ:డ మహమమద
ఇసటట ననస:53-01-04
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హననతన
ఇసటట ననస:53-1-4/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖమససస లలట షపక
ఇసటట ననస:53-1-5
వయససస:62
లస: ససస స
5835 SQX2425056
పపరర: రబబన అల షపక

95-123/536

భరస : షమమ
ఇసటట ననస:53-1-4/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట చసదడ పరల
ఇసటట ననస:53-1-4/1
వయససస:26
లస: పప
5832 SQX1572891
పపరర: మగసటబజ షపక

5818 SQX2071553
పపరర: ఇసపస రర రరణణ మననతపలర

5816 SQX2500247
పపరర: మమరర గమడదరర

భరస : సతష గమడదరర
ఇసటట ననస:53-01-03
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:53-1-4
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:53-1-4
వయససస:40
లస: పప
5829 SQX1132794
పపరర: రరజరష కలమమర తచలగ తతటట

భరస : ఇశకయయలల కరథద
ఇసటట ననస:53-1-3
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : యమనసస షపక
ఇసటట ననస:53-1-4
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసద బబష
ఇసటట ననస:53-01-04
వయససస:26
లస: ససస స
5826 SQX2080646
పపరర: యమనసస షపక

95-78/996

తసడడ:డ రమమష మననతపలర
ఇసటట ననస:53-1-3
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద
ఇసటట ననస:53-01-04
వయససస:26
లస: పప
5823 SQX2242055
పపరర: వహహదన షపక

5815 SQX2354389
పపరర: కథద దయమక

5840 NDX2415867
పపరర: అబద షపక

94-78/746

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:53-1-7
వయససస:25
లస: ససస స
95-78/70

5843 SQX1483320
పపరర: సమమధననమక శసకలరర

95-78/71

భరస : ససబబబ రరవప శసకలరర
ఇసటట ననస:53-1-7
వయససస:45
లస: ససస స
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5844 SQX1702497
పపరర: అయగలయమఖ బబగస షపక

95-78/72

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:53-1-7
వయససస:62
లస: ససస స
5847 SQX1986470
పపరర: అజమ షపక

95-78/953

95-78/1011

95-78/80

95-78/1012

95-78/85

95-78/88

95-79/19

తసడడ:డ చసదడమమల రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:53-1-11
వయససస:29
లస: పప

5857 SQX1321066
పపరర: పడశరసత మమచరర

5860 AP151000189312
పపరర: వమలమక మమచరర

5863 SQX0952309
పపరర: మననజ మమచరర

5866 SQX1453117
పపరర: ససవరషల కకలకలలరర

95-78/92

5869 SQX1480227
పపరర: ససతతషస కకలకలలరర

95-78/83

5872 SQX1702513
పపరర: జజఖత దనవల
భరస : శరసత రరజ దనవల
ఇసటట ననస:53-1-12
వయససస:22
లస: ససస స

5852 AP151000189384
పపరర: ససతనరవమక సదరఖదదవర

95-78/79

5855 SQX1965698
పపరర: నవఖ శక మదనల

95-78/82

5858 SQX1453257
పపరర: సలలమ మమచరర

95-78/84

భరస : మననజ మమచరర
ఇసటట ననస:53/1/10
వయససస:32
లస: ససస స
95-78/86

5861 SQX0659110
పపరర: కనకరరజ రరయపరటట

95-78/87

తసడడ:డ బబబగ
ఇసటట ననస:53/1/10
వయససస:33
లస: పప
95-78/89

5864 MLJ3622107
పపరర: వజయలకడక సరనకకమగక

95-79/18

తసడడ:డ యలమసదరరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:53-1-10
వయససస:31
లస: ససస స
95-78/90

5867 SQX1614347
పపరర: ఇససక పసదతనల

95-78/91

భరస : ససరరష పసదతనల
ఇసటట ననస:53-1-11
వయససస:29
లస: ససస స
95-78/93

భరస : దననయయలల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:53/1/11
వయససస:57
లస: ససస స
95-79/22

95-78/77

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదనల
ఇసటట ననస:53-1-9
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:53/1/11
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హయరకల యరరసన
ఇసటట ననస:53-1-11
వయససస:36
లస: ససస స
5871 MLJ3618782
పపరర: తరక పడతనప రరడడడ వజజడల

95-78/81

తసడడ:డ జజకబ మమచరర
ఇసటట ననస:53/1/10
వయససస:42
లస: పప

భరస : వరసస చనపల
ఇసటట ననస:53-1-10
వయససస:34
లస: ససస స
5868 SQX1614339
పపరర: వజయ కలమమరర యరరసన

5854 SQX0238634
పపరర: శకనవరసరరవప మమదల

5849 SQX1794569
పపరర: నదర షపక

భరస : బలరరమకకషణ
ఇసటట ననస:53/1/9
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : యమకకబగ
ఇసటట ననస:53-1-10
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:53-1-10
వయససస:42
లస: పప
5865 SQX0759985
పపరర: రరమగలల చనపల

95-78/78

భరస : లలథర మమచరర
ఇసటట ననస:53/1/10
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:53-1-10
వయససస:38
లస: ససస స
5862 MLJ1659119
పపరర: లలధర మమచరర

5851 SQX0238642
పపరర: వజయలకడక మమదల

95-78/74

తసడడ:డ మహమకద హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:53-1-8
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకకకషరణరరవప
ఇసటట ననస:53-1-9
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకరరమలల సదరఖదదవర
ఇసటట ననస:53-1-9
వయససస:28
లస: ససస స
5859 MLJ1658160
పపరర: మమరరరరరణణ మమచరర

95-78/76

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-1-9
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : ససతనరరవమక
ఇసటట ననస:53/1/9
వయససస:43
లస: పప
5856 SQX2278463
పపరర: పవరణనఖ సదరఖదదవర

5848 SQX0952390
పపరర: బబ హజర మహమకద

5846 MLJ3080330
పపరర: అబగదల గఫరర షపక

తసడడ:డ ఖమశస పసరర
ఇసటట ననస:53-1-7
వయససస:48
లస: పప

భరస : హఫసజ
ఇసటట ననస:53-1-8
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ హసర మహమకద
ఇసటట ననస:53-1-8
వయససస:50
లస: పప
5853 MLJ1645076
పపరర: శకరరమగలల సదరఖదదవర

95-78/73

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:53-1-7
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అజజ షపక
ఇసటట ననస:53-1-7
వయససస:22
లస: పప
5850 SQX2456069
పపరర: హఫపజ మహమకద

5845 SQX1702463
పపరర: జజన సపచదన షపక

5870 SQX1628108
పపరర: షపక మహమకద ఆదదల షపక

95-78/94

తసడడ:డ షపక బబదసలర షపక
ఇసటట ననస:53-1-11
వయససస:21
లస: పప
95-78/95

5873 MLJ1658541
పపరర: మరరయకలమమరర దనవల

95-78/96

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:53-1-12
వయససస:45
లస: ససస స
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5874 AP151000189100
పపరర: కకపమక దనవల

95-78/97

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:53-1-12
వయససస:62
లస: ససస స
5877 SQX1200500
పపరర: దనవల యయససపరదస

95-78/100

95-78/981

95-78/104

95-78/107

95-78/109

95-78/983

95-78/113

భరస : దననయయలల అడపర
ఇసటట ననస:53-1-16
వయససస:32
లస: ససస స

5887 SQX1398206
పపరర: ననగమర మరర షపక

5890 MLJ3080108
పపరర: మమరర కలమమరర మటట పపడడ

5893 SQX2180859
పపరర: వజయ కలమమర దఢసపరటట

5896 AP151000189232
పపరర: వజయమక యరసరన

95-78/116

5899 AP151000189580
పపరర: యయససరతతస యరసరన

95-78/108

5902 SQX1702372
పపరర: ససవరణ యసరరపప

95-78/110

95-78/103

5885 SQX1217000
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-78/106

5888 SQX2133536
పపరర: జజనబ షపక

95-78/982

5891 MLJ3080090
పపరర: ననగరశశర రరవప మటట పపడడ

95-78/111

తసడడ:డ సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:53-1-14
వయససస:45
లస: పప
95-78/984

95-78/112
5894 AP151000189148
పపరర: ససవరరణ డ�నపతససవరణ దదనపరటట

భరస : రవ
ఇసటట ననస:53-1-14/1
వయససస:45
లస: ససస స
95-78/114

5897 AP151000189238
పపరర: శరసత కలమమరర యరసరన

95-78/115

భరస : యయససరతతస
ఇసటట ననస:53-1-15
వయససస:49
లస: ససస స
95-78/117

5900 SQX1702422
పపరర: దదనన కలమమరర యరసరన

95-78/118

భరస : శరఖమమఖల యరసరన
ఇసటట ననస:53-1-16
వయససస:29
లస: ససస స
95-78/120

Deleted

భరస : బబబగ యసరరపప
ఇసటట ననస:53-1-16
వయససస:37
లస: ససస స

5882 SQX1218958
పపరర: జజనబ షపక

తసడడ:డ ననగగల మర
ఇసటట ననస:53-1-13
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:53/1/15
వయససస:50
లస: పప
95-78/119

95-78/102

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-1-13
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఐజక
ఇసటట ననస:53-1-15
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససరతతస ఎరకసరన
ఇసటట ననస:53-1-15
వయససస:26
లస: పప
5901 SQX0952580
పపరర: ననగమణణ అడపర

95-78/105

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:53-1-14
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శరమమఖల యరసరన
ఇసటట ననస:53-1-15
వయససస:22
లస: ససస స
5898 SQX1021112
పపరర: శరమమఖల ఎరకసరన

5884 SQX1702521
పపరర: గగససయమ షపక

5879 AP151000189566
పపరర: మరరయదనసస దనవల

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-1-13
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-1-14
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:53-1-14
వయససస:23
లస: పప
5895 SQX1702547
పపరర: పసడయమసక యరసరన

95-77/43

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-1-13
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:53-1-13/1
వయససస:47
లస: పప
5892 SQX2133577
పపరర: ఆనసద కలమమర దఢసపరటట

5881 SQX1494855
పపరర: మహమద షపక

95-78/99

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:53-1-12
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:53-1-13
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:53-1-13
వయససస:37
లస: పప
5889 AP151000189516
పపరర: రవ దఢనపరటట

95-78/101

భరస : అననసరర షపక
ఇసటట ననస:53-1-13
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:53-1-13
వయససస:31
లస: ససస స
5886 SQX1883305
పపరర: మసరసన షపక

5878 SQX1398008
పపరర: పడభగదనస దనవరల

5876 SQX1511162
పపరర: శరసత రరజ దనవరల

తసడడ:డ పడకరశస దనవరల
ఇసటట ననస:53-1-12
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస దనవరల
ఇసటట ననస:53-1-12
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మరరయ దనసస
ఇసటట ననస:53-1-12
వయససస:21
లస: ససస స
5883 SQX1883016
పపరర: ఆశ షపక

95-78/98

భరస : పడకరశ దనవరల
ఇసటట ననస:53-1-12
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరయదనసస దనవల
ఇసటట ననస:53-1-12
వయససస:25
లస: పప
5880 SQX2156289
పపరర: ఏసస పరదమక దనవరల

5875 SQX1579103
పపరర: కకపమక దనవరల

5903 SQX0952424
పపరర: మరరయమక యరరసన

95-78/121

భరస : దదవయఖ
ఇసటట ననస:53-1-16
వయససస:59
లస: ససస స
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95-78/122

Deleted

తసడడ:డ బబబగ యసరరపప
ఇసటట ననస:53-1-16
వయససస:24
లస: పప
5907 SQX2452589
పపరర: ససవరణ యమసరపప

95-78/986

భరస : బబబగ యమసరపప
ఇసటట ననస:53-1-16
వయససస:37
లస: ససస స
5910 SQX0238600
పపరర: ఎసపస రర రరణణ యరసరన

95-78/124

95-78/127

95-78/130

95-78/133

95-78/989

95-78/136

తసడడ:డ దనవడడ కకమగక
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:22
లస: పప

5917 SQX1020510
పపరర: నరసససహ రరవప బబ డపరటట

5920 SQX1021054
పపరర: నరరష బబ డపరటట

5923 SQX2133460
పపరర: మరరయ దనసస జనసకలటట

5926 AP151000192211
పపరర: మమరస మక కకట

95-78/139

5929 AP151000192258
పపరర: దయమమన కకట

95-78/128

5932 SQX1702570
పపరర: లమజర కకట
తసడడ:డ దనవదస కకట
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:23
లస: పప

5912 SQX1020502
పపరర: హరరత బబ డపరటట

95-78/126

5915 SQX0238816
పపరర: బబబగ బబ డపరటట

95-78/129

భరస : శవ
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:49
లస: ససస స
95-78/131

5918 SQX1021021
పపరర: పడభగ బబ డపరటట

95-78/132

తసడడ:డ బబబగ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:26
లస: పప
95-78/134

5921 SQX2109965
పపరర: నదర షపక

95-78/949

భరస : నయళద రసదల షపక
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:31
లస: ససస స
95-78/990

5924 SQX1702612
పపరర: రరత రరయపరటట

95-78/135

భరస : కకటటశశర రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:28
లస: ససస స
95-78/137

5927 AP151000192209
పపరర: కకషణవనణణ ఎలలకపరటట

95-78/138

భరస : యయసయఖ
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:51
లస: ససస స
95-78/140

భరస : రతతస
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:68
లస: ససస స
95-78/142

95-78/988

భరస : శశరర బబబగ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దననయయలల
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : యయససదననమ
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:56
లస: ససస స
5931 SQX1579111
పపరర: యయససబబబగ కకమగక

95-78/125

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:28
లస: పప

భరస : చనత కకటటశశర రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:29
లస: ససస స
5928 AP151000192167
పపరర: ససతతషస రరయపరటట

5914 SQX0238824
పపరర: శవ బబ డపరటట

5909 SQX2149250
పపరర: ఫరతమ షపక
భరస : మగనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-1-17
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననసరయఖ
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:46
లస: ససస స
5925 SQX1579137
పపరర: మమరర రరయపరటట

95-78/987

తసడడ:డ రతతస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:28
లస: పప
5922 SQX2133494
పపరర: రతత కలమమరర జనసకలరరస

5911 AP151000189234
పపరర: మమమరరయదనసస యరసరన

95-78/985

తసడడ:డ మష యమసరపప
ఇసటట ననస:53-1-16
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రతతస గరరర
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:25
లస: పప
5919 SQX1020494
పపరర: శశరర బబబగ బబ డపరటట

5908 SQX2460608
పపరర: మరరయ దనసస యమసరపప

5906 SQX2463883
పపరర: బబబగ యమసరపప

Deleted

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:53-1-16
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:53-1-18
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నరరష బబ డపరటట
ఇసటట ననస:53-1-19
వయససస:27
లస: ససస స
5916 SQX1772300
పపరర: రమమష గరరర

95-78/123

తసడడ:డ మష యమసరపప
ఇసటట ననస:53-1-16
వయససస:20
లస: పప

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:53-1-18
వయససస:38
లస: ససస స
5913 SQX1021062
పపరర: భబగఖ లకడక బబ డపరటట

5905 MLJ1662618
పపరర: సరమయయలల యరసరన

5930 SQX1702596
పపరర: ఆదస కకట

95-78/141

తసడడ:డ దనవదస కకట
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:20
లస: పప
95-78/143

5933 SQX1579129
పపరర: చన కకటటశశర రరవప రరయపరటట

95-78/144

తసడడ:డ యయససధనస రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:34
లస: పప
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5934 SQX0440594
పపరర: కకటటశశరరరవప రరయపరటట

95-78/145

తసడడ:డ యయససదననమ
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:37
లస: పప
5937 SQX0238774
పపరర: షసషద షపక

95-78/148

95-78/151

95-78/153

95-76/57

95-78/156

95-78/159

95-78/162

తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:29
లస: పప

5947 MLJ1659010
పపరర: ఏససబబబగ ఏరరవ ఏరరవర

5950 SQX0881995
పపరర: అఖల పఠరన

5953 MLJ3080140
పపరర: సతనసర షపక

5956 SQX0881953
పపరర: ఆససయ షపక

95-78/165

5959 SQX1579145
పపరర: ఖమదర షపక

95-76/58

5962 MLJ1660968
పపరర: జజనభబషర సయఖద
తసడడ:డ ఘన
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:38
లస: పప

5942 SQX2180842
పపరర: నఘర ససలమసనన షపక

95-78/991

5945 SQX1132752
పపరర: ఆమన రరజ చనమరరస

95-78/155

5948 SQX1960871
పపరర: గగణ శశఖర ఎరరవ

95-77/44

తసడడ:డ ఏసస బబబగ ఎరరవ
ఇసటట ననస:53-1-23
వయససస:20
లస: పప
95-78/157

5951 SQX1371491
పపరర: షపక మమలమబ

95-78/158

భరస : షపక హనఫ
ఇసటట ననస:53-1-24
వయససస:51
లస: ససస స
95-78/160

5954 SQX1090273
పపరర: నదరర హన షపక

95-78/161

భరస : మహకమద అల
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:38
లస: ససస స
95-78/163

5957 SQX1185967
పపరర: మఉలబ షపక

95-78/164

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:52
లస: ససస స
95-78/166

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:22
లస: పప
95-78/168

95-78/150

తసడడ:డ బగజర
ఇసటట ననస:53-1-22
వయససస:24
లస: పప

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:62
లస: ససస స
5961 SQX0881961
పపరర: ఖమజజ షపక

95-78/154

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:53-1-24
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఘన
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:44
లస: ససస స
5958 SQX1090299
పపరర: కరరమగన షపక

5944 SQX0427963
పపరర: చనమరరస బగజర చనమరరస

5939 SQX1831452
పపరర: షరకకత అహమద షపక

తసడడ:డ జమల
ఇసటట ననస:53-1-21
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:53-1-24
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గణణ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-1-24
వయససస:76
లస: ససస స
5955 MLJ1662279
పపరర: కరరమ సయఖద

95-78/152

తసడడ:డ ఆశరరశదస ఏరరవర
ఇసటట ననస:53-1-23
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:53-1-24
వయససస:27
లస: ససస స
5952 SQX1200153
పపరర: జలల ఖమన పఠరన

5941 SQX0440867
పపరర: జమల షపక

95-78/147

తసడడ:డ జమల షపక
ఇసటట ననస:53-1-21
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పసచష రరజ పసచష రరజ
ఇసటట ననస:53-1-22
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఏససబబబగ ఏరరవ
ఇసటట ననస:53-1-23
వయససస:45
లస: ససస స
5949 SQX0882001
పపరర: హససన షపక

95-78/149

తసడడ:డ హహసపచసన
ఇసటట ననస:53-1-21
వయససస:53
లస: పప

భరస : చనబగజర
ఇసటట ననస:53-1-22
వయససస:41
లస: ససస స
5946 MLJ1659028
పపరర: సరగజన ఏరరవ

5938 SQX1572917
పపరర: ఆశర బ షపక

5936 AP151000192165
పపరర: యయససదననమ రరయపరటట

తసడడ:డ రతతస
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:66
లస: పప

భరస : హనతన లలట షపక
ఇసటట ననస:53-1-21
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ జమల అహకద
ఇసటట ననస:53-1-21
వయససస:26
లస: పప
5943 MLJ1658426
పపరర: ససశల చనమరరస

95-78/146

తసడడ:డ దయమమణణ
ఇసటట ననస:53-1-20
వయససస:49
లస: పప

భరస : జమల
ఇసటట ననస:53-1-21
వయససస:46
లస: ససస స
5940 SQX1160852
పపరర: అఖల అహకద షపక

5935 AP151000192136
పపరర: దననయయలల కకట

5960 SQX0881979
పపరర: యమనసస షపక

95-78/167

తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:26
లస: పప
95-78/169

5963 SQX2293314
పపరర: నషరద షపక

95-78/992

భరస : యమనస షపక
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:23
లస: ససస స
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95-78/993

తసడడ:డ కరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:22
లస: పప
5967 SQX2497766
పపరర: బబష సయద

95-78/1084

95-78/171

95-78/174

95-78/177

భరస : మరరయదనసస పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:58
లస: ససస స
5982 SQX0238832
పపరర: ససయన పలలచదరర

95-78/183

95-78/186

భరస : జయ రరవప గమడడరర
ఇసటట ననస:53-1-28
వయససస:55
లస: ససస స

95-78/175

5977 SQX1889211
పపరర: వజయ వరణణ సరతషలలరర

5980 SQX1702620
పపరర: రరజరష పలలచదరర

5983 SQX0368514
పపరర: పపరరపప గగ శరమమఖల

5986 SQX1889203
పపరర: పడవణ గరరర కలమమర దరరవనమగల

95-78/189

5989 SQX1480201
పపరర: వమల కలమమరర గమడడరర

95-78/178

5992 SQX2133544
పపరర: జయరరవప గమడదరర
తసడడ:డ మమరరర
ఇసటట ననస:53-1-30
వయససస:58
లస: పప

5972 SQX0620963
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

95-78/173

5975 SQX1371178
పపరర: వకకటరరయమ రరణణ పలలచదరర

95-78/176

5978 AP151000192075
పపరర: మమరమక పలలచదరర

95-78/179

భరస : జజకబ
ఇసటట ననస:53/1/27
వయససస:58
లస: ససస స
95-78/181

5981 SQX1271881
పపరర: జఫరనయమ పపరరపప గగ

95-78/182

తసడడ:డ దనసస పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:28
లస: పప
95-78/184

5984 SQX1022300
పపరర: దదవన కలమమర పరలలచదరర

95-78/185

తసడడ:డ జజకకబ పరలలచదరర
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:38
లస: పప
95-78/187

5987 MLJ1644137
పపరర: సమమఖలల పరలలచదరర

95-78/188

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:45
లస: పప
95-78/190

తసడడ:డ ససధనకర గమడడరర
ఇసటట ననస:53-1-28
వయససస:26
లస: ససస స
95-78/192

95-78/170

భరస : దదవనన కలమమర పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ దరరవనమగల
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:53/1/27
వయససస:65
లస: పప
5991 SQX1480235
పపరర: ససశల గమడడరర

5974 SQX0440834
పపరర: మనష పలలచదరర

5969 SQX0620997
పపరర: హహసపసనబ షపక

తసడడ:డ అబగదల గన
ఇసటట ననస:53-1-26
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:40
లస: పప
5988 AP151000192078
పపరర: జజకబ పలలచదరర

95-78/172

తసడడ:డ మనష పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:34
లస: పప
5985 SQX0238857
పపరర: ససధనకరర పరలలచదరర

5971 SQX0620351
పపరర: ఆరరఫ షపక

భరస : పడవణ దనరరవనమగల
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:39
లస: ససస స
95-78/180

95-78/995

భరస : మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:53-1-26
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:53-1-26/1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మనష పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-1-27
వయససస:25
లస: ససస స
5979 AP151000192138
పపరర: ససవరణ పపరరపప గగ

95-78/1085

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:53-1-26
వయససస:32
లస: పప

భరస : మనష
ఇసటట ననస:53-1-26/1
వయససస:51
లస: ససస స
5976 SQX1702646
పపరర: మమనక పలలచదరర

5968 SQX2497774
పపరర: గగసప బబష సయద

5966 SQX2116812
పపరర: హహసపన షపక

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబష సయద
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ బబబగ
ఇసటట ననస:53-1-26
వయససస:27
లస: పప
5973 AP151000192076
పపరర: మరరయమక పలలచదరర

95-78/994

తసడడ:డ ధనరరజ తమకశశటట
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర హహసపన సయద
ఇసటట ననస:53-1-25
వయససస:49
లస: పప
5970 SQX1045930
పపరర: పపరతయఖ చతడస

5965 SQX2316362
పపరర: మధస లత తమకశశటట

5990 SQX1409268
పపరర: ససమలత గగసడదరర

95-78/191

భరస : మమరరర బబబగ గగసడదరర
ఇసటట ననస:53-1-28
వయససస:33
లస: ససస స
95-78/997

5993 SQX2133569
పపరర: మమరర బబబగ గమడదరర

95-78/998

తసడడ:డ జయ రరవప
ఇసటట ననస:53-1-30
వయససస:35
లస: పప
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95-78/999

తసడడ:డ జయ రరవప
ఇసటట ననస:53-1-30
వయససస:34
లస: పప
5997 SQX1836782
పపరర: సకకనన షపక

95-78/193

95-78/1001

95-78/196

భరస : జజనస
ఇసటట ననస:53-1-37
వయససస:44
లస: ససస స
95-78/199

95-78/952

95-77/45

95-78/204

Deleted
95-78/1005

భరస : యకకబగ బసడరర
ఇసటట ననస:53-1-41
వయససస:46
లస: ససస స
6021 AP151000192015
పపరర: జరననతమక మమసరపప
భరస : కనకరసబరస
ఇసటట ననస:53-1-42
వయససస:61
లస: ససస స

6004 SQX1453935
పపరర: చనత యకకబగ దనవరల

6007 SQX1501031
పపరర: లకడక గగసజజరర

6010 SQX2071512
పపరర: ఎసపస ర రరణణ చసతగగసటర

6013 SQX1559154
పపరర: ససజజత బసడనరర

6016 SQX1002575
పపరర: ఆదనమగ బసడనరర

95-78/197

95-78/200

6022 SQX0682583
పపరర: రతతబబబగ పలలచదరర
తసడడ:డ ఇజడయయలల పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-1-43
వయససస:28
లస: పప

95-77/867

Deleted

భరస : యయససదనస ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:53-1-35
వయససస:26
లస: ససస స
6002 SQX1480177
పపరర: జజనస ఉపపలలరర

95-78/195

6005 SQX0454215
పపరర: యయససదనసస ఉపపపలలరర

95-78/198

6008 SQX1462621
పపరర: జయమక గగసజజరర

95-78/201

భరస : మగతస యఖ గగసజజరర
ఇసటట ననస:53-1-38
వయససస:52
లస: ససస స
95-123/537

6011 SQX2180875
పపరర: చనత బబబగ గగసజరర

95-78/1002

తసడడ:డ మగతయఖ
ఇసటట ననస:53-1-39
వయససస:30
లస: పప
95-78/202

6014 AP151000192315
పపరర: ననసరమక బసడనరర

95-78/203

భరస : యమకకబగ
ఇసటట ననస:53-1-41
వయససస:51
లస: ససస స
95-78/205

6017 AP151000192305
పపరర: యమకకబగ బసడనరర

95-78/206

తసడడ:డ మతస యఖ
ఇసటట ననస:53-1-41
వయససస:54
లస: పప
95-86/1136

తసడడ:డ ఇశకయయలల బసడనరర
ఇసటట ననస:53-1-41
వయససస:27
లస: పప
95-78/208

5999 SQX2453363
పపరర: పసడయమసక ఉపపపలలరర

తలర : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:53-1-37
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మతస యఖ
ఇసటట ననస:53-1-41
వయససస:44
లస: పప
6019 SQX2405454
పపరర: రవ బసడనరర

95-78/1000

తసడడ:డ ఆశరరశదనడస ఉపరలలరర
ఇసటట ననస:53-1-37
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : యయసస పదస
ఇసటట ననస:53-1-41
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరడయయలల బసడనరర
ఇసటట ననస:53-1-41
వయససస:27
లస: పప
6018 SQX2420503
పపరర: మమరర బసడరర

తసడడ:డ అబడబబహస దనవరల
ఇసటట ననస:53-1-37
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జజన చసతగగసటర
ఇసటట ననస:53-1-38
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:53-1-40
వయససస:38
లస: పప
6015 SQX1021120
పపరర: రవ బసడనరర

95-78/194

భరస : చన బబబగ గగసజజరర
ఇసటట ననస:53-1-38
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ భమషణస
ఇసటట ననస:53-1-38
వయససస:48
లస: పప
6012 SQX1614206
పపరర: ఖమజజ షపక

6001 SQX1371111
పపరర: యయససమమరర దనవరల

తసడడ:డ లలట అబడహస దనవరల
ఇసటట ననస:53-1-37
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:53-1-37
వయససస:49
లస: పప
6009 SQX2108405
పపరర: జజన చసత గగసటర

95-76/1330

Deleted

Deleted

6006 MLJ1659325
పపరర: జజనస చసతగగసటర

5998 SQX2454155
పపరర: పసడయమసక ఉపపపలలరర

5996 SQX2447043
పపరర: మరరయమక గరణణపఅల

తసడడ:డ యయసప బగ గరణణపఅల
ఇసటట ననస:53-1-31
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యయససదనస ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:53-1-35
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : యయససదనస ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:53-1-35
వయససస:26
లస: ససస స

6003 AP151000192175
పపరర: ఎసపస రరరరణణ చసదగగసటర

95-78/1082

తసడడ:డ జయ రరవప గమడదరర
ఇసటట ననస:53-1-30
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-1-34
వయససస:34
లస: ససస స
6000 SQX2453710
పపరర: పసడయమసక ఉపపపలలరర

5995 SQX2492817
పపరర: ససధకర గమడదరర

6020 MLJ1663962
పపరర: సరగజన మమచవరపప

95-78/207

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:53-1-42
వయససస:41
లస: ససస స
95-77/46

6023 SQX1160928
పపరర: చనత పరలలచదరర

95-78/209

భరస : ఇశరకయయళ పరలలచదరర
ఇసటట ననస:53-1-43
వయససస:25
లస: ససస స
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6024 SQX1160902
పపరర: ససవరరస మక పపరరపప గగ

95-78/210

భరస : జఫనఖ
ఇసటట ననస:53-1-43
వయససస:29
లస: ససస స
6027 MLJ1655380
పపరర: యమకకబగ పలలచదరర

95-78/213

95-78/216

95-78/219

95-78/222

95-78/223

95-78/226

95-79/23

తసడడ:డ బచషలల మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-1-48
వయససస:27
లస: పప

6037 SQX2123123
పపరర: మమరర కలమమరర పసలర

6040 AP151000192012
పపరర: ససజజనమక రరయపరటట

6043 AP151000192251
పపరర: ఏససరతతస రరయపరటట

6046 SQX2173532
పపరర: సలలమ మమచవరపప

95-78/230

6049 SQX1702653
పపరర: కనక రరజ మమచవరపప

95-78/1006

6052 SQX0952515
పపరర: మధసర వరణణ మగకరర
భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:53-1-49
వయససస:26
లస: ససస స

6032 SQX1579178
పపరర: అజయ బబబగ పపరరక

95-78/218

6035 SQX1604827
పపరర: దనవడడ పపరరక

95-78/221

6038 SQX2122943
పపరర: దదవరరజ దనసరర

95-78/1007

తసడడ:డ రరజశశకర బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:53-1-45
వయససస:21
లస: పప
95-78/224

6041 AP151000192013
పపరర: సరగజనమక కకమగక

95-78/225

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:53-1-46
వయససస:62
లస: ససస స
95-78/227

6044 AP151000192278
పపరర: బబబగ రరయపరటట

95-78/228

తసడడ:డ సరమమఖలల
ఇసటట ననస:53-1-46
వయససస:58
లస: పప
95-78/1008

6047 AP151000192099
పపరర: మమరస మక మమసరపప

95-78/229

భరస : అబడహమగ
ఇసటట ననస:53-1-48
వయససస:44
లస: ససస స
95-78/231

తసడడ:డ మరరయదనసస మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-1-48
వయససస:23
లస: పప
95-78/233

95-78/215

తసడడ:డ దదవర సహయమమగ పపరరక
ఇసటట ననస:53-1-44
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరజ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-1-47
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:53-1-48
వయససస:61
లస: ససస స
6051 SQX1021351
పపరర: రరజ మమచవరపప

95-78/220

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:53-1-46
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:53-1-46
వయససస:56
లస: పప
6048 AP151000192100
పపరర: ఆశరరశగమక మమసరపప

6034 SQX1579160
పపరర: జజన బబబగ చసతగగసటర

6029 MLJ1663210
పపరర: ఇసరడయయలల పలలచదరర

తసడడ:డ దవద పపరరక
ఇసటట ననస:53-1-44
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:53-1-46
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:53-1-46
వయససస:48
లస: పప
6045 MLJ3618824
పపరర: రమణ రరడడడ బసడడ

95-78/217

భరస : రరజశశకర బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:53-1-45
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:53-1-46
వయససస:44
లస: ససస స
6042 AP151000192304
పపరర: రవకలమమర రరయపరటట

6031 AP151000192120
పపరర: జరనతమక చసతగగసటర

95-78/212

తలర : ఎసపస రమక
ఇసటట ననస:53-1-43
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ భమషణస చసతగగసటర
ఇసటట ననస:53-1-44
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:53-1-44
వయససస:76
లస: పప
6039 MLJ1657659
పపరర: ఐజయరరణణ చనటర

95-78/214

భరస : ననగభమషణస
ఇసటట ననస:53-1-44
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణస చసతగగసటర
ఇసటట ననస:53-1-44
వయససస:25
లస: పప
6036 AP151000192056
పపరర: ననగభమషణస చసతగగసటర

6028 MLJ1660638
పపరర: ఎసపస రమక పలలచదరర

6026 SQX0621037
పపరర: రరణణ పలలచదరర

భరస : ఇజజడయల
ఇసటట ననస:53-1-43
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పరలలచదరర రతతస
ఇసటట ననస:53-1-43
వయససస:45
లస: పప

భరస : దనవఈదస
ఇసటట ననస:53-1-44
వయససస:44
లస: ససస స
6033 SQX1579186
పపరర: చసటట చసతగగసటర

95-78/211

భరస : యమకకబగ
ఇసటట ననస:53-1-43
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : ఎసపస రమక
ఇసటట ననస:53-1-43
వయససస:44
లస: పప
6030 AP151000192049
పపరర: ననగమణణ పపరరకక

6025 MLJ1659192
పపరర: కకసడమక పలలచదరర

6050 SQX1483304
పపరర: పడసరద మమచవరపప

95-78/232

తసడడ:డ పప లలస మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-1-48
వయససస:26
లస: పప
95-78/234

6053 SQX0440313
పపరర: వససతకలమమరర ఆరరమళర

95-78/235

భరస : యససదనసస
ఇసటట ననస:53-1-49
వయససస:42
లస: ససస స
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6054 AP151000192045
పపరర: మమరస మక మగకరర

95-78/236

భరస : మజస
ఇసటట ననస:53-1-49
వయససస:66
లస: ససస స
6057 AP151000192001
పపరర: జజషషవర దసగరరపప గగ

95-78/239

95-78/242

95-76/59

భరస : శకనవరస సవలస
ఇసటట ననస:53-1-125
వయససస:38
లస: ససస స
95-76/62

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-1-126
వయససస:39
లస: పప

95-78/243

6064 SQX0923680
పపరర: ఖమజజ షపక

6067 SQX0975565
పపరర: పప లలశశర రరవప పప టటటపలర

95-78/245

6070 AP151000189236
పపరర: దదనబబబగ పలలచదరర

95-76/60

తసడడ:డ లమజర పరలమచదరర
ఇసటట ననస:53-1-329
వయససస:19
లస: ససస స

6073 SQX2114981
పపరర: షమమక పరరశన పఠరన

95-76/63

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:53-2-18
వయససస:62
లస: ససస స

6076 MLJ1662048
పపరర: ఘన సయఖద

95-78/246

తసడడ:డ దదవదననస ఉపపలలరర
ఇసటట ననస:53-2-35
వయససస:23
లస: పప
6081 SQX1264126
పపరర: అరరణ కలమమర మరరయమల
తసడడ:డ ఎస వ ఆర పడసరద మరరయమల
ఇసటట ననస:53-2-53
వయససస:25
లస: పప

6079 SQX1264118
పపరర: వజయలకడక మరరయమల

95-78/248

6082 SQX1702315
పపరర: శసకర బతష
స ల
తసడడ:డ సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-53
వయససస:42
లస: పప

6065 SQX1454495
పపరర: శకనవరస సవలస

95-76/61

6068 SQX1639988
పపరర: ససరరష ఎనస బరర

95-78/244

6071 AP151000189515
పపరర: లమజర పలలచదరర

95-78/247

6074 SQX1640036
పపరర: అఫపజ షపక

95-78/249

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-2-12
వయససస:21
లస: ససస స
95-78/251

6077 SQX1702810
పపరర: ఆశరరశదస ఉపపపలలరర

95-78/252

భరస : దదవదననస ఉపపలలరర
ఇసటట ననస:53-2-35
వయససస:49
లస: ససస స
95-77/47

భరస : ఎస వ ఆర పడసరద మరరయమల
ఇసటట ననస:53-2-53
వయససస:51
లస: ససస స
95-77/49

95-78/954

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:53-1-329
వయససస:50
లస: పప

భరస : కరరమ
ఇసటట ననస:53-2-25
వయససస:59
లస: ససస స
95-78/253

6062 SQX2111276
పపరర: అబబబస షపక

తసడడ:డ యహన ఎనసబరర
ఇసటట ననస:53-1-128
వయససస:22
లస: పప

భరస : షబబర ఖమన
ఇసటట ననస:53/2
వయససస:25
లస: ససస స
95-78/250

95-78/241

తసడడ:డ పసళయఖ సవలస
ఇసటట ననస:53-1-125
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:53-1-329
వయససస:48
లస: పప
95-81/579

6059 SQX1401447
పపరర: మమరర యడర

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-1-79
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:53-1-126
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకపరవరస పప నదతరర
ఇసటట ననస:53/1/319
వయససస:27
లస: ససస స

6078 SQX1702802
పపరర: దదవకలమమర ఉపపపలలరర

6061 SQX1342013
పపరర: అజయ కలమమర యడర

95-78/238

భరస : వనసకటటశశరరర యడర
ఇసటట ననస:53-1-51
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-1-125
వయససస:30
లస: పప

6066 MLJ3071412
పపరర: సరదదక షపక

6075 AP151000189209
పపరర: దయమమణణ యమరసరన

95-78/240

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:53-1-51
వయససస:23
లస: పప

6063 SQX1454446
పపరర: పడకరశ రరణణ సవలస

6072 SQX2071124
పపరర: అరరణ పరలమచదరర

6058 SQX1271956
పపరర: ససబబబ రరవప ఇపపరర

6056 AP151000192002
పపరర: ఏససదనసస ఆరమళళ

తసడడ:డ పప తయఖ
ఇసటట ననస:53-1-49
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అపరప రరవప ఇపపరర
ఇసటట ననస:53-1-49
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరమమఖల
ఇసటట ననస:53-1-51
వయససస:45
లస: ససస స

6069 SQX1494954
పపరర: సరశత పప నదతరర

95-78/237

తసడడ:డ దదవదనసస
ఇసటట ననస:53-1-49
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:53-1-49
వయససస:54
లస: పప
6060 MLJ3080561
పపరర: పదక పలలచదరర

6055 SQX0952267
పపరర: రమమష బబబగ మగకరర

6080 MLJ3615184
పపరర: ససగగణన బబయ మమసడడ

95-77/48

భరస : సదరఖననరరయణ మమసడడ
ఇసటట ననస:53-2-53
వయససస:68
లస: ససస స
95-77/50

6083 MLJ3611092
పపరర: సదరఖననరరయణ మమసడడ

95-77/51

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమసడడ
ఇసటట ననస:53-2-53
వయససస:74
లస: పప
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6084 SQX1700921
పపరర: ననగరసదడమక పపనసమమక

95-76/64

భరస : రసగరరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:53-2-54
వయససస:46
లస: ససస స
6087 MLJ3611134
పపరర: అబగదల జహహర మహమకద

95-77/54

తసడడ:డ అబగదల రహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-54
వయససస:28
లస: పప
95-77/57

6093 SQX0011288
పపరర: పపనసమమక మమరర పపనసమమక

95-77/59

భరస : యహనస ఎనసబరర
ఇసటట ననస:53-2-55
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:53-2-55
వయససస:31
లస: పప
6102 MLJ3613395
పపరర: రరతమక ఎనసబరర

95-77/68

95-77/71

భరస : రరజ కమల రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-2-59
వయససస:23
లస: ససస స

95-77/58

6092 SQX2421212
పపరర: మమరర కసచరర

6091 MLJ3611126
పపరర: అబగదల రహమమన మహమకద

6094 MLJ3615200
పపరర: మలలశశరర ఎనసబరర

6097 SQX1578972
పపరర: రరజరశ ఎనసబరర

6100 SQX0578708
పపరర: రరజ ఎనసబరర

6103 SQX1567959
పపరర: భకకలల ఎనసబరర

6106 AP151000186027
పపరర: మణణమక ఆతతసట అతతసట

95-77/74

6109 AP151000183039
పపరర: అశశక కలమమర అతతసట అతతసట

95-77/60

6112 SQX1701853
పపరర: పడదదప కలమమర పరరమ
తసడడ:డ యయససదనసస పరరమ
ఇసటట ననస:53-2-59
వయససస:22
లస: పప

6095 AP151000186204
పపరర: లలమ ఎనసబరర ఎనసబరర

95-77/61

భరస : యహనస ఎనసబరర
ఇసటట ననస:53/2/55
వయససస:46
లస: ససస స
95-77/63

6098 SQX1024306
పపరర: రరజ ఎనసబరర

95-77/64

తసడడ:డ యహన ఎనసబరర
ఇసటట ననస:53-2-55
వయససస:30
లస: పప
95-77/66

6101 SQX1701846
పపరర: సరగరర మమరర ఏలలబబరర

95-77/67

భరస : బకకలల ఏలలబబరర
ఇసటట ననస:53-2-56
వయససస:27
లస: ససస స
95-77/69

6104 SQX1107649
పపరర: ననగలకడక అతతట అతతసట

95-77/70

భరస : రమమష బబబగ అతతసట
ఇసటట ననస:53-2-58
వయససస:33
లస: ససస స
95-77/72

6107 SQX1264084
పపరర: వనసకటటష గడదస

95-77/73

తసడడ:డ రవ గడదస
ఇసటట ననస:53-2-58
వయససస:26
లస: పప
95-77/75

తసడడ:డ జకరయఖ అతతసట
ఇసటట ననస:53/2/58
వయససస:66
లస: పప
95-77/76

95-76/1322

భరస : రమమశ కసచరర
ఇసటట ననస:53-02-55
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర అతతసట
ఇసటట ననస:53-2-58
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశకకలమమర అతతసట
ఇసటట ననస:53-2-58
వయససస:44
లస: పప
6111 SQX1323641
పపరర: జరనత సడవసత రరయపరటట

95-77/56
6089 SQX1264100
పపరర: అబగదల ఖధదర మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ అబగదల రహమమన మహమకద మహ
ఇసటట ననస:53-2-54
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఐజజక ఎనసబరర
ఇసటట ననస:53-2-56
వయససస:30
లస: పప

భరస : యబగ అతతసట
ఇసటట ననస:53-2-58
వయససస:49
లస: ససస స
6108 MLJ3071040
పపరర: రమమష బబబగ అతతసట అతతసట

95-77/55

తసడడ:డ యహనస ఎనసబరర
ఇసటట ననస:53-2-55
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకపరదననమ ఎనసబరర
ఇసటట ననస:53-2-56
వయససస:39
లస: ససస స
6105 AP151000186375
పపరర: మరరయమక రరయపరటట అతతసట

6088 MLJ3612132
పపరర: అబగదల నజర మహమకద

తసడడ:డ యహన ఎనసబరర
ఇసటట ననస:53-2-55
వయససస:23
లస: పప
95-77/65

95-77/53

భరస : అబగదల రహకన మహకద బబగస
ఇసటట ననస:53/2/54
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రరజ ఎనసబరర
ఇసటట ననస:53-2-55
వయససస:31
లస: ససస స
95-77/62

6086 AP151000186247
పపరర: షహతజ బబగస బబగస

తసడడ:డ అబగదల రహకన మహకద ససలమసనన
ఇసటట ననస:53/2/54
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఎస ఎల మహకద
ఇసటట ననస:53-2-54
వయససస:70
లస: పప

భరస : మమరరయదనస పపనసమమక
ఇసటట ననస:53/2/55
వయససస:30
లస: ససస స

6099 SQX0024943
పపరర: మరరయదనసస పపనసమమక

95-77/52

తసడడ:డ అబగదల రహమమన మహకద
ఇసటట ననస:53-2-54
వయససస:34
లస: పప

6090 SQX0866467
పపరర: హహదయతషలమర మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ ఖమదర మసరసన మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-54
వయససస:41
లస: పప

6096 MLJ3613387
పపరర: ఎలజబభత ఎనసబరర

6085 MLJ3075215
పపరర: పరరశణ ససలమసనన ససలమసనన

6110 SQX1225664
పపరర: శరఖమల పరరమ

95-76/65

భరస : ఏడడకకసడల పరరమ
ఇసటట ననస:53-2-59
వయససస:39
లస: ససస స
95-77/77

6113 SQX1361179
పపరర: యయసస దనసస పరరమ

95-77/78

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:53-2-59
వయససస:26
లస: పప
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6114 MLJ3612090
పపరర: రరజ కమల రరయపరటట

95-77/79

తసడడ:డ రతతస రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-2-59
వయససస:33
లస: పప
6117 SQX2441970
పపరర: రరజ చతడస

95-82/858

95-77/83

95-77/84

95-77/87

తసడడ:డ శరఖమగల డచచమసడ
ఇసటట ననస:53-2-62-2
వయససస:52
లస: పప
6132 MLJ1660117
పపరర: భబగఖమక యడర పలర యడర పలర

95-77/93

95-77/950

భరస : రరజరశ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:53-2-63
వయససస:27
లస: ససస స
6138 AP151000186454
పపరర: భబగఖలకడక యడర పలర యడర పలర
భరస : పసచషయఖ యడర పల
ఇసటట ననస:53-2-65
వయససస:44
లస: ససస స
6141 AP151000183073
పపరర: రవబబబగ పపడమకలమమర బభజరస
బభజరస
తసడడ:డ కరసతయఖ బభజరస
ఇసటట ననస:53-2-65
వయససస:64
లస: పప

95-77/100

6122 SQX2095891
పపరర: ససత రరయపరటట

95-77/86

తసడడ:డ జజషషవ దసగరపప గగ
ఇసటట ననస:53-2-62-1
వయససస:34
లస: పప

6127 SQX0682609
పపరర: సపచఫపలమ మహమద

95-77/88

6128 SQX0682740
పపరర: ఎజజజ ఖమన మహమద

95-77/89

తసడడ:డ ఖమదరర చనసద ఖమన మహకద
ఇసటట ననస:53-2-62-2
వయససస:43
లస: పప

6130 MLJ3615234
పపరర: సశరరప యడర పలర

95-77/91

6131 MLJ3615242
పపరర: రతతశక యడర పలర

95-77/92

తసడడ:డ బబబగ రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:53/2/63
వయససస:32
లస: ససస స

6133 SQX0763581
పపరర: అరరణ కలమమర యడర పలర
యడర పలర
తసడడ:డ బబబగరరవప యడర పల
ఇసటట ననస:53-2-63
వయససస:28
లస: పప

95-77/94

6136 AP151000186455
పపరర: పదనకవత యడర పలర యడర పలర

95-77/96

6134 AP151000183063
పపరర: బబబగరరవప యడర పలర యడర పలర

95-77/95

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ యడర పల
ఇసటట ననస:53-2-63
వయససస:58
లస: పప
6137 MLJ3608163
పపరర: కకకసస సరరజ రరవనదతల

95-76/66

తసడడ:డ రరజజరతతస రరవనదతల
ఇసటట ననస:53-2-65
వయససస:44
లస: పప

6139 SQX0331546
పపరర: రరజకలమమరర బబ రరగడడ

95-77/98

6140 SQX1361138
పపరర: మహన సససగ బబ సదదల

భరస : రరజవరర న కకశశర కలమమర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:53-2-65
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరణనకర బబ సదదల
ఇసటట ననస:53-2-65
వయససస:60
లస: పప

6142 SQX2123487
పపరర: జజన వనససర మరరకపపడడ

6143 SQX2123453
పపరర: రజన కకసడపలర

తసడడ:డ శరససన మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:53-2-65
వయససస:39
లస: పప

95-77/82

95-89/1238

95-77/85 6125 MLJ1644921
6124 AP151000186410
పపరర: మమరరకలమమరర దసగరపప గగ దసగరరపప గగ
పపరర: అనల కలమమర దసగరరపప గగ

భరస : పసచషయఖ యడర పల
ఇసటట ననస:53-2-64
వయససస:66
లస: ససస స
95-77/97

6119 SQX1614248
పపరర: ననగరసదడ కలమమర రరయపరటట

తసడడ:డ మరరయదనసస రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-02-60
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగరరవప యడర పల
ఇసటట ననస:53-2-63
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:53-2-63
వయససస:56
లస: ససస స
6135 SQX2129666
పపరర: దదపసక అలర సశశటట

95-77/949

తసడడ:డ ఇరరరన మహకద
ఇసటట ననస:53-2-62-2
వయససస:29
లస: పప
95-77/90

95-77/831

తసడడ:డ మరరయదనసస రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-2-60
వయససస:21
లస: పప

భరస : జజషషవ దసగరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-2-62-1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : యయజజజజబ న మహకద
ఇసటట ననస:53-2-62-2
వయససస:39
లస: ససస స
6129 SQX0682716
పపరర: జజషషవ డచచమసడ

95-77/81

తసడడ:డ మరరయ దనసస రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-2-60
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర దసగరపప గగ
ఇసటట ననస:53-2-62-1
వయససస:34
లస: ససస స
6126 SQX0672436
పపరర: తహహసమ మహమద

6118 AP151000186376
పపరర: ననగమణణ రరయపరటట రరయపరటట

6121 SQX2282549
పపరర: ససత రరయపరటట

6116 SQX2068898
పపరర: తమత పరరన

తసడడ:డ యయససదనసస పరరన
ఇసటట ననస:53-2-59
వయససస:18
లస: పప

భరస : మరరయదనసస రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-2-60
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ లలదర రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-2-60
వయససస:41
లస: పప
6123 MLJ3613411
పపరర: హహమమమ దసగరరపప గగ

95-77/80

తసడడ:డ లలధర రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-2-59
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస చతడస
ఇసటట ననస:53-2-59
వయససస:35
లస: పప
6120 MLJ3611142
పపరర: మరరయదనస రరయపరటట

6115 SQX0011379
పపరర: యబగ రరయపరటట రరయపరటట

95-77/951

95-77/99

95-77/952

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:53-2-65
వయససస:30
లస: ససస స
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95-77/101

భరస : ఫపచజల షపక
ఇసటట ననస:53-2-66
వయససస:34
లస: ససస స
6147 MLJ3611274
పపరర: జయమవపలమర షపక

6153 SQX1499590
పపరర: షహహననజ ససలమసనన షపక

95-77/104

95-77/107

95-76/67

95-76/70

95-77/109

95-77/112

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:25
లస: పప
6165 SQX2304962
పపరర: మహజబన మహమకద

95-77/953

భరస : మహహదద న మహకద
ఇసటట ననస:53-2-72
వయససస:49
లస: ససస స

6152 SQX2390581
పపరర: శరసత నదతకకర

6154 SQX1172790
పపరర: షభబన షపక

6157 SQX2305183
పపరర: మగగబల మహమకద

6160 SQX1453489
పపరర: మగసడత జహ మహమకద

95-76/68

95-95/933

95-77/117

95-76/69

భరస : సరదదకలర రరహమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:51
లస: ససస స
95-76/1336

95-77/110

6158 SQX2305266
పపరర: ఇసరకయల జబవపలమర
మహమకద
తసడడ:డ మగగబల మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:35
లస: పప

6163 SQX0876037
పపరర: షపక శరహజ నజర హహసపచన షపక

6164 SQX0609909
పపరర: జలమన షపక షపక

95-77/113

95-76/1337

6161 AP151000186633
పపరర: జమలమ షపక షపక
భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:50
లస: ససస స

6169 MLJ3615176
పపరర: నజమమ బబనస

95-86/1167

6155 SQX1172816
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : ఇసరకయల జజబఉలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:26
లస: ససస స

6166 SQX2306348
పపరర: గగస బబష మహమకద

95-77/106

భరస : ననగరశశరరరవప నదతకకర
ఇసటట ననస:53-2-67
వయససస:33
లస: ససస స

95-77/111

95-77/114

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:60
లస: పప
95-77/954

తసడడ:డ మగగబల మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:21
లస: ససస స
6171 MLJ3615440
పపరర: ఆయయషర మహమకద

95-77/108

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:28
లస: పప

భరస : మగగబల మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:60
లస: ససస స
6168 SQX1722974
పపరర: శసషప మన బబగస షపక

6149 AP151000186284
పపరర: మమరరదననమక రరవనదతల
రరవనదతల
భరస : కకకసస సదనసస రరవనదతల
ఇసటట ననస:53/2/67
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల ఖలల మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:25
లస: ససస స
6162 SQX0876466
పపరర: షపక షహయమజ షపక

6151 AP151000183110
పపరర: దననయయలల రరవనదతల
రరవనదతల
తసడడ:డ రరజజరతతస రరవనదతల
ఇసటట ననస:53/2/67
వయససస:53
లస: పప

95-77/103

95-77/105

తసడడ:డ సరదదకలఖర రరహకన షపక
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరదదకలర రరహమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:30
లస: పప
6159 SQX1501072
పపరర: షహననజ షపక

6148 MLJ3611258
పపరర: అమమనసలమర షపక

6146 MLJ3611266
పపరర: ఫపచజలమర షపక

తసడడ:డ అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-66
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:53-2-66
వయససస:73
లస: పప

భరస : జయవపలర హ షపక
ఇసటట ననస:53-2-68
వయససస:29
లస: ససస స
6156 SQX1172824
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-77/102

భరస : అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-66
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-66
వయససస:39
లస: పప
6150 AP151000186660
పపరర: వరకలమమరర రరవనదతల
రరవనదతల
భరస : దననయయలల రరవనదతల
ఇసటట ననస:53-2-67
వయససస:43
లస: ససస స

6145 MLJ3615325
పపరర: అఖల షపక

6167 SQX2306272
పపరర: షరహహననజ బభగగమ మహమకద

95-77/955

భరస : గగస బబష మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-69
వయససస:33
లస: ససస స
95-77/116

భరస : అబగదల హఖత అననసరర మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-70
వయససస:49
లస: ససస స

6170 MLJ3611050
పపరర: మహమకద అబగదల హఖత
అననసరర
తసడడ:డ అబగదల కరరస
ఇసటట ననస:53-2-70
వయససస:59
లస: పప

6172 SQX1880053
పపరర: ఖయగఖమ భబష షపక

6173 MLJ3612041
పపరర: యగనసస బబషర మహమకద

95-77/119

తసడడ:డ ఏససబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-72
వయససస:21
లస: పప

95-77/115

95-77/118

తసడడ:డ మహహదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-72
వయససస:29
లస: పప
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6174 MLJ3611357
పపరర: మహహదదదన మహమకద

95-77/120

తసడడ:డ సరహహబ మహకద
ఇసటట ననస:53-2-72
వయససస:56
లస: పప
6177 SQX2119097
పపరర: కరరశరక షపక

95-77/958

95-95/934

95-77/960

95-77/963

95-77/1008

95-77/125

95-77/127

తసడడ:డ హహరశదదదన
ఇసటట ననస:53-2-77
వయససస:22
లస: పప

6187 SQX2221307
పపరర: కరరణకర పసలర

6190 SQX1880087
పపరర: నషసమ పఠరన

6193 SQX1880079
పపరర: బశ పఠరన

6196 MLJ3611365
పపరర: సరయబబబగ చనతస

95-77/832

6199 SQX2127041
పపరర: హరరన దదదన షపక

95-77/964

6202 SQX1831395
పపరర: ననజయమ షపక
తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:22
లస: ససస స

6182 SQX2276459
పపరర: మమషక పసలర

95-77/959

6185 SQX2288694
పపరర: నసరర హన షపక

95-77/962

6188 SQX2276764
పపరర: రరజరశ పసలర

95-77/965

తసడడ:డ దదవయఖ పసలర
ఇసటట ననస:53-2-73
వయససస:35
లస: పప
95-77/123

6191 SQX1881192
పపరర: జబర బబష పటబన

95-77/124

తసడడ:డ బసస పటబన
ఇసటట ననస:53-2-74
వయససస:21
లస: పప
95-77/126

6194 SQX0943795
పపరర: అలమసజ సయఖద

95-78/254

భరస : రహమన సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-74
వయససస:35
లస: ససస స
95-77/128

6197 SQX1702083
పపరర: అజయ మమచవరపప

95-77/129

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-2-77
వయససస:23
లస: పప
95-77/966

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:53-2-77
వయససస:53
లస: పప
95-77/968

95-77/121

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:53-2-73
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పదదయఖ చనతస
ఇసటట ననస:53-2-75
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ హహర శదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-77
వయససస:20
లస: పప
6201 SQX2128114
పపరర: కరరమగలర షపక

95-77/961

తసడడ:డ జజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-74
వయససస:46
లస: పప

భరస : సరయబబబగ చనతస
ఇసటట ననస:53-2-75
వయససస:63
లస: ససస స
6198 SQX2110997
పపరర: రబబబన షపక

6184 SQX2326791
పపరర: వజయ కలమమరర పసలర

6179 SQX1219071
పపరర: సయఖద ననగగల ననగగల

తసడడ:డ బభసజ మమన పసలర
ఇసటట ననస:53-2-73
వయససస:68
లస: పప

భరస : బశ పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-74
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషస పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-74
వయససస:24
లస: పప
6195 MLJ3615465
పపరర: గజలకడక చనతస

95-77/122

తసడడ:డ మమశక పసలర
ఇసటట ననస:53-2-73
వయససస:39
లస: పప

భరస : జజన బబష పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-73
వయససస:48
లస: ససస స
6192 SQX1865187
పపరర: జజన బబషర పఠరన

6181 SQX1952431
పపరర: అరరణ కలమమరర పసలర

95-77/957

తసడడ:డ సయఖద మగగదస ననగగల
ఇసటట ననస:53-2-72-1
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమశక పసలర
ఇసటట ననస:53-2-73
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కరరణకర పసలర
ఇసటట ననస:53-2-73
వయససస:39
లస: ససస స
6189 SQX2497782
పపరర: హబబగనతసర పఠరన

95-87/1304

భరస : రరజరష పసలర
ఇసటట ననస:53-2-73
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-73
వయససస:66
లస: పప
6186 SQX2221315
పపరర: ససవరణ కలమమరర పసలర

6178 SQX2220036
పపరర: జరరన షపక

6176 SQX2220028
పపరర: బబష షపక

తసడడ:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-72
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-72
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హఫసజన సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-72/1
వయససస:23
లస: పప
6183 SQX2221281
పపరర: బబష షపక

95-77/956

తసడడ:డ జబబర షపక
ఇసటట ననస:53-2-72
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-72
వయససస:19
లస: ససస స
6180 SQX1722990
పపరర: ఫసరగజ సయఖద

6175 SQX2118297
పపరర: ఈససబ షపక

6200 SQX2242030
పపరర: మగనత షపక

95-77/967

భరస : హరరన దదదన
ఇసటట ననస:53-2-77
వయససస:44
లస: ససస స
95-77/130

6203 MLJ3615549
పపరర: లకకక బతష
స ల

95-77/131

భరస : రవకలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:30
లస: ససస స
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95-77/132

భరస : ససదదయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:57
లస: ససస స
6207 MLJ3611431
పపరర: రవకలమమర బతష
స ల

95-77/135

95-77/969

95-78/256

95-82/25

95-82/28

తసడడ:డ గగపరల రరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:53-2-79
వయససస:55
లస: పప
6222 MLJ3613502
పపరర: కకషణకలమమరర మలర శశటటట

95-77/140

95-82/29

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-2-85
వయససస:45
లస: ససస స

95-78/257

6217 SQX1870021
పపరర: వనసకట సరయ ననగ సరణఖ
లసకపలర
తసడడ:డ వనసకట రమణ లసకపలర
ఇసటట ననస:53-2-79
వయససస:27
లస: ససస స
6220 SQX1614164
పపరర: భబగఖ లకడక దసరర బబననల

6223 MLJ3609039
పపరర: సదరరబబబగ మలర శశటట

6226 SQX2080695
పపరర: శరఖమ సససదర రరవప మమడదరర

95-82/30

95-82/26

95-77/138

తసడడ:డ బరస రరవత
ఇసటట ననస:53-2-85
వయససస:30
లస: పప

95-78/255

6215 SQX0881599
పపరర: బబజ ఖమన పఠరన

95-78/258

6218 SQX1467803
పపరర: సరసశత లసకపలర

95-82/27

6221 MLJ3075363
పపరర: కకషణవనణణ� బబననల

95-77/139

తసడడ:డ వశశననధమ బబననల
ఇసటట ననస:53-2-80
వయససస:33
లస: ససస స
95-77/141

6224 SQX1204536
పపరర: ఫననసదడ కలమమర మలర శశటట

95-78/259

తసడడ:డ సదరర బబబగ మలర శశటట
ఇసటట ననస:53-2-81
వయససస:25
లస: పప
95-82/756

6229 SQX1560235
పపరర: వనసకట వర బడహకస మమడదరర

6232 SQX1704063
పపరర: మమన బహదసర రరవత

6212 SQX1559170
పపరర: జజరరన షపక

భరస : వనసకట రమణన రరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:53-2-79
వయససస:44
లస: ససస స

6227 SQX2080711
పపరర: దనడకయమక మమడదరర

95-82/757

భరస : శరఖమ సససదర రరవప మమడదరర
ఇసటట ననస:53-2-81
వయససస:64
లస: ససస స
95-82/31

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప మమడదరర
ఇసటట ననస:53-2-82
వయససస:43
లస: పప
95-82/32

95-77/137

తసడడ:డ ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:53-2-79
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ మమడదరర
ఇసటట ననస:53-2-81
వయససస:70
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:53-2-82
వయససస:45
లస: ససస స
6231 SQX0467605
పపరర: సరవతడ మలశశటట

6214 SQX1409185
పపరర: అనల పఠరన

6209 MLJ3611415
పపరర: ససదదయఖ బతష
స ల

భరస : అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ మలర శశటట
ఇసటట ననస:53-2-81
వయససస:47
లస: పప

భరస : సదరరబబబగ�
ఇసటట ననస:53-2-81
వయససస:45
లస: ససస స
6228 AP151000216013
పపరర: లకడకపరరశతమలర శశటట �

95-77/970

భరస : వర చనరర బబననల
ఇసటట ననస:53-2-80
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సదరరబబబగ మలర శశటట
ఇసటట ననస:53-2-81
వయససస:39
లస: ససస స
6225 AP151000216012
పపరర: కకషణకలమమరర మలర శశటట �

6211 SQX2386860
పపరర: వనసకట బసడనరర

95-77/134

తసడడ:డ పసచషయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:71
లస: పప

భరస : బబజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-79
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణనరరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:53-2-79
వయససస:24
లస: ససస స
6219 SQX1467787
పపరర: వనసకట రమణ రరవప లసకపలర

95-77/136

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:21
లస: పప

భరస : అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:46
లస: ససస స
6216 SQX1306647
పపరర: అపరణ లసకపలర

6208 SQX1397802
పపరర: అబగదల రహహమమన షపక

6206 MLJ3611464
పపరర: ససరరష బతష
స ల

తసడడ:డ ససదదయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:42
లస: ససస స
6213 SQX1559147
పపరర: అమనన షపక

95-77/133

తసడడ:డ అబగదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-78
వయససస:38
లస: పప
6210 SQX2353662
పపరర: బల రరణణ బసడరర

6205 SQX1397828
పపరర: ఖమర బబషర షపక

6230 SQX2155711
పపరర: భబరర వ మమడదరర

95-82/859

తసడడ:డ వనసకట వర బడహకస
ఇసటట ననస:53-2-82
వయససస:18
లస: పప
95-82/33

6233 SQX1867613
పపరర: పపర నన బహదసర రరవత

95-82/34

తసడడ:డ దదపక రరవత
ఇసటట ననస:53-2-85
వయససస:33
లస: పప
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6234 SQX1704899
పపరర: నవన రరవత
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95-82/35

తసడడ:డ గగవసద రరవత
ఇసటట ననస:53-2-85
వయససస:39
లస: పప
6237 SQX1704931
పపరర: రరస బహదసర దచఉబ

95-82/38

95-82/215

95-82/860

95-82/42

95-142/48

95-82/47

95-82/760

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-2-92
వయససస:24
లస: పప

6247 SQX1246363
పపరర: సతష ఉపపలపరటట

6250 MLJ1648039
పపరర: ననగమక పరలగరరర�

6253 SQX2029874
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

6256 SQX2200806
పపరర: చసదడ కళ బతష
స ల

95-82/48

6259 SQX2202489
పపరర: చటటట బబబగ వగరరరర

95-82/43

6262 SQX1511113
పపరర: జయరరవ కకటటకల
తసడడ:డ ఇసరక కకటటకల
ఇసటట ననస:53-2-92-1
వయససస:60
లస: పప

6242 SQX1867787
పపరర: మరరవరల సయఖద

95-82/40

6245 SQX1867803
పపరర: అసజల ఉపపలపరటట

95-82/41

6248 SQX1149484
పపరర: అనల కలమమర ఉపపలపరటట

95-82/44

తసడడ:డ రరసబబబగ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:53-2-89
వయససస:27
లస: పప
95-82/45

6251 SQX0328328
పపరర: మణణకసఠ పరలగరరర�

95-82/46

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:53-2-90
వయససస:30
లస: పప
95-82/758

6254 SQX2080455
పపరర: ధన లకడక పరలగరరర

95-82/759

భరస : శకనవరస రరవప పరలగరరర
ఇసటట ననస:53-2-90
వయససస:36
లస: ససస స
95-82/861

6257 SQX2081081
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

95-83/942

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-2-90
వయససస:38
లస: పప
95-82/862

తసడడ:డ లకకయఖ వగరరరర
ఇసటట ననస:53-2-91
వయససస:46
లస: పప
95-82/49

95-95/935

భరస : కకశశర ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:53-2-88
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-90
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సశరణ
ఇసటట ననస:53-2-91
వయససస:25
లస: ససస స
6261 SQX1231687
పపరర: మదదదననన మననజ చచదరర

95-83/33

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-2-90
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల పరలగరరర
ఇసటట ననస:53-2-90
వయససస:35
లస: ససస స
6258 SQX1312735
పపరర: రరజఖ లకడక సశరణ

6244 SQX1915032
పపరర: మహహబమబ బభ షపక

6239 SQX1877091
పపరర: నకకత కనపరరస

తసడడ:డ సపచదన సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-86
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరమగలల�
ఇసటట ననస:53-2-90
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-90
వయససస:59
లస: పప
6255 SQX2041465
పపరర: ధన లకడక పరలగరరర

95-77/142

తసడడ:డ రరసబబబగ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:53-2-89
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరసబవప ఉపరలపరటట
ఇసటట ననస:53-2-89
వయససస:46
లస: ససస స
6252 MLJ1648278
పపరర: రరమగలల పరలగరరర�

6241 SQX1865278
పపరర: మమహహబమబ బ షపచక

95-82/37

తసడడ:డ అసజయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:53-2-85
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-86
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:53-2-88
వయససస:27
లస: పప
6249 SQX1874742
పపరర: జయలకడక ఉపపడపరటట

95-82/39

భరస : అబగదలమర షపచక
ఇసటట ననస:53-2-86
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ మలర శశటట
ఇసటట ననస:53-2-86
వయససస:53
లస: పప
6246 SQX1867860
పపరర: కకశశర ఉపపలపరటట

6238 SQX1704865
పపరర: వననద రరవత

6236 SQX1818160
పపరర: లలక రరజ రరవత

తసడడ:డ దదలప రరవత
ఇసటట ననస:53-2-85
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దదలలప రరవత
ఇసటట ననస:53-2-85
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దదలప రరవత
ఇసటట ననస:53-2-85,
వయససస:49
లస: ససస స
6243 SQX2320687
పపరర: శకనవరస రరవప మలర శశటట

95-82/36

తసడడ:డ దదలప రరవత
ఇసటట ననస:53-2-85
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కరణ సససగ దచఉబ
ఇసటట ననస:53-2-85
వయససస:45
లస: పప
6240 SQX1867498
పపరర: వననద రరవత

6235 SQX1704071
పపరర: నదకరరజ రరవత

6260 SQX2202331
పపరర: వర లకడక వగరరరర

95-82/863

భరస : చటటట బబబగ వగరరరర
ఇసటట ననస:53-2-91
వయససస:35
లస: ససస స
95-77/143

6263 SQX0793596
పపరర: సపచదన సమనన షపక

95-82/50

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:53-2-93
వయససస:27
లస: ససస స
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6264 SQX0793588
పపరర: నససమమ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-82/51

భరస : అబగదల రహమమన
ఇసటట ననస:53-2-93
వయససస:53
లస: ససస స
6267 SQX0779447
పపరర: భబషర షపక

95-82/54

95-82/57

తసడడ:డ రరమకకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-2-94
వయససస:61
లస: పప
6276 SQX2200921
పపరర: శకనవరస రరవప కకలల
ర రర

95-82/866

95-82/61

95-82/64

95-82/67

6272 SQX1704162
పపరర: వనసకట వరరసరశమ చచరరకలరర

95-82/59

తసడడ:డ శశషరదదడ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:53-2-94
వయససస:50
లస: పప
95-82/864

6277 SQX2309573
పపరర: శకలత బసడర

95-82/867

95-142/50

95-82/70

95-82/865

95-84/968
6278 SQX2309433
పపరర: శవ వనసకట కకటటశశర రరవప బసడర

తసడడ:డ అసకమక రరవప బసడర
ఇసటట ననస:53-2-95
వయససస:44
లస: పప

6280 SQX1306738
పపరర: కరవఖ గరదచ

95-82/62

6281 MLJ3098316
పపరర: రమమదదవ� గరదచ�

95-82/63

భరస : కకకషణ రరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:53-2-96
వయససస:40
లస: ససస స

6283 MLJ3098365
పపరర: శశషమక గరదచ

6286 SQX2320828
పపరర: చసదడ పడకరష రరడడడ గరదచ

6275 SQX2201234
పపరర: సరళ కలమమరర కకలల
ర రర
భరస : కకటటశశర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-2-95
వయససస:61
లస: ససస స

95-82/65

6284 AP151000213043
పపరర: శకధర రరడడడ గరదచ

95-82/868

6287 SQX1874684
పపరర: మననలసర గరదచ

95-142/49

తసడడ:డ శకధర రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:53-2-96
వయససస:20
లస: ససస స

6289 SQX1869213
పపరర: పరమమశశరర గసజననబబ యన
తసడడ:డ ససజవ కలమర గసజననబబ యన
ఇసటట ననస:53-2-97
వయససస:31
లస: ససస స

6290 MLJ3094166
పపరర: న.యస.భమమశశరరరవప
గసజనబబ యన
తసడడ:డ సతఖననతరరయణ
ఇసటట ననస:53-2-97
వయససస:58
లస: పప

6292 SQX2066124
పపరర: అనవర సయద

6293 SQX2066082
పపరర: ఫరరరనన సయద

తసడడ:డ అతచలర
ఇసటట ననస:53-2-97
వయససస:51
లస: పప

95-82/66

తసడడ:డ జయరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-2-96
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషణ రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:53-2-96
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:53-2-96
వయససస:79
లస: పప
6291 SQX1186536
పపరర: మగరళ కలమమర
గసజననబబ యన
తసడడ:డ కకషరణరరవప గసజననబబ యన
ఇసటట ననస:53-2-97
వయససస:66
లస: పప

95-82/58

భరస : జయరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-2-96
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:53-2-96
వయససస:79
లస: పప
6288 SQX1874676
పపరర: జయరరమ రరడడడ గరదచ

95-82/56

తలర : రమమదదవ గరడచ
ఇసటట ననస:53-2-96
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకధర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-2-96
వయససస:46
లస: ససస స
6285 SQX1947688
పపరర: జయరరమరరడడడ గరదచ

6269 SQX1704147
పపరర: వనసకట ననగ కలమమరర
చచరరకలరర
భరస : వనసకట వరరసరశమ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:53-2-94
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ వనసకట కకటటశశర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:53-2-95
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:53-2-96
వయససస:20
లస: ససస స
6282 MLJ3098407
పపరర: వనసకట వరకలమమరర గరదచ�

6271 AP151000216027
పపరర: ససశల కసదసల�

6274 SQX2201119
పపరర: కకటటశశర రరవప కకలల
ర రర

95-82/53

95-82/55

తసడడ:డ ససబబయఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-2-95
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-2-95
వయససస:39
లస: పప
6279 SQX1947613
పపరర: మననలసర గరదచ

6268 SQX1207050
పపరర: రరజరశశరర కసదసల

భరస : రరమకకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-2-94
వయససస:85
లస: ససస స
95-82/60

6266 SQX0779587
పపరర: మగసస క మయనసదదదన అల షపక

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:53-2-93
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:53-2-94
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-2-94
వయససస:58
లస: ససస స
6273 AP151000213012
పపరర: ననగరరరడడడ కసదసల�

95-82/52

భరస : అబగదల రహహస�
ఇసటట ననస:53-2-93
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహమమన
ఇసటట ననస:53-2-93
వయససస:53
లస: పప
6270 SQX0196105
పపరర: రతతస కసదసల�

6265 SQX0196089
పపరర: హజమగనతసర� షపక�

95-82/68

95-82/761

95-82/69

95-82/762

భరస : అనవర
ఇసటట ననస:53-2-97
వయససస:40
లస: ససస స

Page 214 of 414

6294 SQX2066058
పపరర: అపసనన సయద
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95-82/763

తసడడ:డ అనవర
ఇసటట ననస:53-2-97
వయససస:23
లస: ససస స
6297 SQX1467654
పపరర: సరశత నహహత జడడమళళ

95-82/71

95-82/74

95-82/77

95-82/80

95-82/83

95-82/87

95-82/90

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:53-2-105-1
వయససస:42
లస: పప

6307 MLJ1661701
పపరర: కకషణ జడడమలర

6310 AP151000216184
పపరర: ఆదదలకడక ననలర లరర�

6313 SQX1594986
పపరర: మగసతనజ సయఖద

6316 SQX0196212
పపరర: నదరర హన షపక�

95-82/93

6319 MLJ1654599
పపరర: వనసకటటశశరర� బతష
స ల�

95-82/81

6322 SQX1842079
పపరర: శరరష తగరసపపడడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప తగరసపపడడ
ఇసటట ననస:53-2-106
వయససస:22
లస: ససస స

6302 MLJ1661685
పపరర: శవరరఘవమక జడడమళ

95-82/76

6305 AP151000213051
పపరర: శవపడసరద జడడమళళ

95-82/79

6308 MLJ1644533
పపరర: జయలకడక� ననలర లరర�

95-82/82

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:53-2-103
వయససస:41
లస: ససస స
95-82/84

6311 SQX1133552
పపరర: శకనవరస రరవప ననలర లరర

95-82/86

తసడడ:డ చనతబబబయ
ఇసటట ననస:53-2-103
వయససస:43
లస: పప
95-82/88

6314 SQX0196196
పపరర: మగనశర బబగస షపక

95-82/89

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:53-2-105
వయససస:45
లస: ససస స
95-82/91

6317 SQX1604934
పపరర: ససభబన సయఖద

95-82/92

తసడడ:డ అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-105
వయససస:32
లస: పప
95-82/94

తసడడ:డ శవననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:53-2-105-1
వయససస:38
లస: ససస స
95-82/96

95-82/73

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-2-99
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబషర�
ఇసటట ననస:53-2-105
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకర సరబ�
ఇసటట ననస:53-2-105
వయససస:81
లస: పప
6321 MLJ1664085
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

95-82/78

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-105
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:53-2-105
వయససస:49
లస: ససస స
6318 AP151000213486
పపరర: మహబమబ బబషర షపక�

6304 SQX0779488
పపరర: వనసకటటశ జరడమళ
డడ

6299 AP151000216096
పపరర: గజలకడక జడడమళళ

భరస : కకకషణ ర
ఇసటట ననస:53-2-99
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : చనతబబబయ�
ఇసటట ననస:53-2-103
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరయఖ తగరసపపడడ
ఇసటట ననస:53-2-103
వయససస:51
లస: పప
6315 AP151000216129
పపరర: లకడక బతష
స ల�

95-82/75

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-2-99
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:53-2-103
వయససస:46
లస: ససస స
6312 SQX1978923
పపరర: శకనవరసరరవప తగరసపపడడ

6301 SQX1207076
పపరర: శవరరఘవమక జడడమళ

95-142/51

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:53-2-98
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణ జరడడడమళ
ఇసటట ననస:53-2-99
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర జడడమళ
ఇసటట ననస:53-2-99
వయససస:56
లస: పప
6309 MLJ1644525
పపరర: రమణ ననలర లరర� �

95-82/72

భరస : కకషణ జడడమళ
ఇసటట ననస:53-2-99
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-2-99
వయససస:76
లస: ససస స
6306 SQX1529066
పపరర: కకషణ జడడమళ

6298 SQX0988667
పపరర: జడడమళళ జవమణణ

6296 SQX1874775
పపరర: ననగలకడక గసజ నన బబ యన

భరస : మగరళకలమమర గసజ నన బబ యన
ఇసటట ననస:53-2-97
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:53-2-98
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ జరడమళ
డడ
ఇసటట ననస:53-2-99
వయససస:29
లస: ససస స
6303 MLJ1646835
పపరర: ససబబమక జడడమళళ

95-82/764

తసడడ:డ అనవర
ఇసటట ననస:53-2-97
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద జడడమళళ
ఇసటట ననస:53-2-98
వయససస:26
లస: ససస స
6300 SQX1030360
పపరర: ససగగణ జడడడ మళ

6295 SQX2066033
పపరర: ఇరరరన సయద

6320 AP151000216005
పపరర: శవకలమమరర బతష
స ల�

95-82/95

భరస : శవ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-2-105-1
వయససస:59
లస: ససస స
95-82/97

6323 SQX1345447
పపరర: మగసతనజ షపక

95-82/98

భరస : మగనర షపక
ఇసటట ననస:53-2-106
వయససస:27
లస: ససస స
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6324 SQX0196378
పపరర: కకకషణవనణణ తగరసపపడడ
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95-82/99

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:53-2-106
వయససస:45
లస: ససస స
6327 SQX2395713
పపరర: కలస షపక

95-82/839

95-87/1300

95-82/104

95-82/107

95-82/753

95-82/110

Deleted
95-82/113

తసడడ:డ కమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:53-2-108
వయససస:38
లస: పప
6348 SQX1594838
పపరర: మహహశశరర జడడమళ

తసడడ:డ చసదడయఖ� �
ఇసటట ననస:53-2-111
వయససస:44
లస: పప

95-82/105

6337 MLJ1647908
పపరర: ససకలమమర పలర పప

6340 SQX2020105
పపరర: పసడయదరరకన పడవల

6343 SQX0988618
పపరర: ఖమససస బ షపక

95-82/108

95-82/115

6349 SQX1869593
పపరర: సరయ వసశ జడడమళ

95-82/754

6352 SQX1572875
పపరర: రవకలమమర బసడడ
తసడడ:డ శకరరమగలల బసడడ
ఇసటట ననస:53-2-112
వయససస:39
లస: పప

95-82/103

6335 MLJ1647866
పపరర: కరశరతతస� పలర పప�

95-82/106

6338 MLJ1647445
పపరర: చనతబబబయ పలర పప

95-82/109

6341 SQX2285708
పపరర: ఉదయ భబణగ తతసడచపప

95-82/841

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప తతసడచపప
ఇసటట ననస:53-2-107
వయససస:23
లస: ససస స
95-82/111

6344 SQX0988485
పపరర: రబబబన షపక

95-82/112

తసడడ:డ కమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:53-2-108
వయససస:37
లస: పప
95-82/114

6347 SQX2461887
పపరర: సశరణ రరజ కకసకర

95-82/842

తసడడ:డ వరకజ కకసకర
ఇసటట ననస:53-2-109
వయససస:19
లస: పప
95-82/116

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జడడమళ
ఇసటట ననస:53-2-110
వయససస:21
లస: పప
95-82/118

6332 SQX1880756
పపరర: మహమకద రఫస షపక

తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:53-2-107
వయససస:66
లస: పప

భరస : కమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:53-2-108
వయససస:62
లస: ససస స
6346 SQX0988766
పపరర: కమల సరహహబ షపక

95-84/967

భరస : చనతబబబయ� �
ఇసటట ననస:53-2-107
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ లత సరహహబ
ఇసటట ననస:53-2-108
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జడడమళ
ఇసటట ననస:53-2-110
వయససస:40
లస: ససస స
6351 MLJ1649482
పపరర: శకనస� ననమగల�

6334 MLJ1647874
పపరర: ససజత పలర పప

6329 SQX2354207
పపరర: హలమమ బ షపక

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:53-2-106 WARD NO 15
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరయ పడసరద పడవల
ఇసటట ననస:53-2-107
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:53-2-108
వయససస:30
లస: ససస స
6345 SQX0988725
పపరర: ససభబన షపక

95-82/102

తసడడ:డ చనతబబబయ
ఇసటట ననస:53-2-107
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: పసడయదరరకన పడవల
ఇసటట ననస:53-2-107
వయససస:33
లస: పప
6342 SQX0988758
పపరర: రరహనన షపక

6331 SQX1704006
పపరర: హబబగనతసర షపక

95-82/101

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:53-2-106
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతబబబయ
ఇసటట ననస:53-2-107
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత అబబబయ
ఇసటట ననస:53-2-107
వయససస:36
లస: పప
6339 SQX2018430
పపరర: సరయ పడసరద పడవల

95-82/840

భరస : ఆదమషరఫస షపక
ఇసటట ననస:53-2-106/1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ససకలమమర పలర పప
ఇసటట ననస:53-2-107
వయససస:28
లస: ససస స
6336 SQX0969733
పపరర: పలర పప ససకలమమర

6328 SQX2339257
పపరర: అఫప డ జ షపక

6326 SQX1345587
పపరర: మగనర షపక

తసడడ:డ ఆడస షఫస షపక
ఇసటట ననస:53-2-106
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-2-106
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:53-2-106
వయససస:49
లస: పప
6333 SQX1284330
పపరర: గరయతడ పలర పప

95-82/100

తసడడ:డ ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:53-2-106
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:53-2-106
వయససస:24
లస: పప
6330 SQX2394138
పపరర: ఇబడహహస షపక

6325 SQX0421636
పపరర: నదర ఖమజజ షపక

6350 AP151000213437
పపరర: శకనవరసరరవప జడడమళళ�

95-82/117

తసడడ:డ ససబబరరయగడడ�
ఇసటట ననస:53-2-110
వయససస:49
లస: పప
95-78/260

6353 SQX1410273
పపరర: లకకక తరరమల ననమగల

95-82/119

తసడడ:డ సరసబయఖ ననమగల
ఇసటట ననస:53-2-112
వయససస:27
లస: ససస స
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95-82/120

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-112
వయససస:29
లస: ససస స
6357 SQX1480474
పపరర: అనల కలమమర ననమగల

95-82/123

95-82/126

95-82/129

95-82/132

95-82/134

95-82/137

95-82/140

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-117
వయససస:57
లస: పప

6367 SQX0638577
పపరర: కకకషణసశశటట పపదద బగజర

6370 SQX0117986
పపరర: కకకషణసశశటట వనసకటటశ

6373 AP151000213436
పపరర: పపదద బబదరయఖ కకషణసశశటట �

6376 SQX0591735
పపరర: ససమలత ననలర లరర

95-82/143

6379 SQX0041939
పపరర: అమకశశటట భబరత

95-82/133

6382 SQX1703982
పపరర: సరసబశవ రరవప కటబరర
తసడడ:డ మసగయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:53-2-117/1
వయససస:63
లస: పప

6362 MLJ1651264
పపరర: బడహకయఖ ననమల

95-82/128

6365 SQX1007301
పపరర: మహహష కకషణసశశటట

95-82/131

6368 SQX2322907
పపరర: శవకలమమరర అలల
ర రర

95-82/843

తసడడ:డ పరపరరవప అలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-2-114
వయససస:20
లస: ససస స
95-82/135

6371 SQX0022459
పపరర: శరణ కలమమర కకషణస శశటట

95-82/136

తసడడ:డ బబదసరణ
ఇసటట ననస:53-2-115
వయససస:31
లస: పప
95-82/138

6374 SQX1080167
పపరర: శరకవణణ మమరరసస

95-82/139

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-2-117
వయససస:26
లస: ససస స
95-82/141

6377 SQX0042044
పపరర: అమకశశటట శశశలజ

95-82/142

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-2-117
వయససస:29
లస: ససస స
95-82/144

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-2-117
వయససస:53
లస: ససస స
95-82/146

95-82/125

తసడడ:డ బగజర
ఇసటట ననస:53-2-114
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవ ననలర లరర
ఇసటట ననస:53-2-117
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-2-117
వయససస:47
లస: ససస స
6381 SQX0022467
పపరర: కకటటశశరరరవప� అమకశశటట �

95-82/130

తసడడ:డ ఎలర యఖ�
ఇసటట ననస:53-2-116
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-2-117
వయససస:27
లస: ససస స
6378 SQX1080142
పపరర: ఇసదదరర మరసస

6364 AP151000216022
పపరర: పదక కకషణసశశటట

6359 SQX0470179
పపరర: గసగరధర భమలకడక�

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:53-2-113
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబదసరర
ఇసటట ననస:53-2-115
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:53-2-115
వయససస:51
లస: పప
6375 SQX1080126
పపరర: మరసస శకజ

95-82/127

తసడడ:డ యలర యఖ
ఇసటట ననస:53-2-114
వయససస:54
లస: పప

భరస : బదసరర
ఇసటట ననస:53-2-115
వయససస:53
లస: ససస స
6372 AP151000213233
పపరర: చనత బబదరరర కకషణసశశటట

6361 SQX1284306
పపరర: చసదస ననమగల

95-82/122

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:53-2-113
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పపదదబగజర
ఇసటట ననస:53-2-114
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బగజర కకకషణసశశటట
ఇసటట ననస:53-2-114
వయససస:29
లస: పప
6369 SQX0322834
పపరర: నరసమక కకకషణసశశటట

95-82/124

తసడడ:డ బడహకయఖ ననమగల
ఇసటట ననస:53-2-113
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-2-114
వయససస:31
లస: ససస స
6366 SQX1705045
పపరర: వనసకటరరవప కకకషణసశశటట

6358 MLJ1656123
పపరర: సరసబయఖ ననమగల

6356 MLJ1648229
పపరర: శవకలమమరర� ననమగలల�

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:53-2-112
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:53-2-112
వయససస:54
లస: పప

భరస : బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-113
వయససస:48
లస: ససస స
6363 SQX0988774
పపరర: శరరష ననలర లరర

95-82/121

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:53-2-112
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ననమగల
ఇసటట ననస:53-2-112
వయససస:23
లస: పప
6360 MLJ1648237
పపరర: అసజమక ననమగల�

6355 MLJ1649342
పపరర: ససజజత ననమగల�

6380 SQX1080100
పపరర: శకనవరస రరవప మమరరసస

95-82/145

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:53-2-117
వయససస:49
లస: పప
95-82/147

6383 SQX2400240
పపరర: రరజజరరవప ననలర లరర

95-82/844

తసడడ:డ పపదద పసచషయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:53-2-117,2ND LANE,
వయససస:54
లస: పప
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6384 AP151000216138
పపరర: వనసకటనరసమక ననలర లరర�

95-82/148

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:53-2-118
వయససస:51
లస: ససస స
6387 MLJ1655455
పపరర: శకనవరసరరవప ననలర లరర

95-82/151

95-82/154

95-82/157

95-82/160

95-82/163

95-82/166

95-82/169

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-126
వయససస:32
లస: పప

6397 SQX0182113
పపరర: శవయఖ బబళళ

6400 AP151000216167
పపరర: ఆదదలకడక దనదద

6403 SQX1704097
పపరర: పరరశత కసదదమళళ

6406 SQX0042416
పపరర: రరజఖలకడక గగసటటరర

95-82/172

6409 AP151000216186
పపరర: కకటటశశరమక గగసటటరర

95-82/161

6412 SQX1255729
పపరర: ససరరష రరడడడ గగసటటరర
తసడడ:డ కకటట రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:53-2-126
వయససస:37
లస: పప

6392 AP151000213042
పపరర: చనతపసచషయఖ వనలర లరర

95-82/156

6395 SQX1705110
పపరర: గగపస రరజ బబళళ

95-82/159

6398 SQX1255653
పపరర: ససత రరమ రరడడ యయరరవ

95-82/162

తసడడ:డ ననరప రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:53-2-120
వయససస:62
లస: పప
95-82/164

6401 SQX0328492
పపరర: హరరపస
డ రద రరవప దనడడ

95-82/165

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:53-2-121
వయససస:65
లస: పప
95-82/167

6404 SQX1704113
పపరర: శశభబ రరణణ పప తరరడడ

95-82/168

భరస : ససరరష రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:53-2-126
వయససస:28
లస: ససస స
95-82/170

6407 AP151000216133
పపరర: మసగమక గగసటటరర�

95-82/171

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-2-126
వయససస:51
లస: ససస స
95-82/173

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-126
వయససస:56
లస: ససస స
95-82/175

95-82/153

తసడడ:డ శవ బబళళ
ఇసటట ననస:53-2-120
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:53-2-126
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషరణరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-2-126
వయససస:56
లస: ససస స
6411 SQX0328419
పపరర: ససబబరరమరరడడడ గగసటటరర

95-82/158

భరస : హరర కసదదమళళ
ఇసటట ననస:53-2-124
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-2-126
వయససస:29
లస: ససస స
6408 AP151000216077
పపరర: ససతనరరమమక గగసటటరర�

6394 SQX1133883
పపరర: కరరమమన షపక

6389 SQX1964618
పపరర: చచనతకరసవపలల దసరర స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:53-2-119
వయససస:76
లస: పప

భరస : హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:53-2-121
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : నవనద ఖమన
ఇసటట ననస:53-2-122
వయససస:24
లస: ససస స
6405 SQX0042937
పపరర: రరజరశశరర� గగసటటరర�

95-82/155

తసడడ:డ బకరయఖ
ఇసటట ననస:53-2-120
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-120
వయససస:85
లస: పప
6402 SQX1818079
పపరర: గగససయమ ఖమన

6391 AP151000216014
పపరర: లకడక ననలర లరర

95-82/150

తసడడ:డ చనతయఖ దసరర స
ఇసటట ననస:53-2-118
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:53-2-120
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడద సరహహబ
ఇసటట ననస:53-2-120
వయససస:53
లస: పప
6399 AP151000213318
పపరర: ననరపరరడడడ ఎరరవర

95-82/152

భరస : చనతపసచషయఖ
ఇసటట ననస:53-2-119
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:53-2-120
వయససస:44
లస: ససస స
6396 SQX1133891
పపరర: ఖమదర బబషర షపక

6388 AP151000213270
పపరర: రరజజరరవప వనలర లరర�

6386 SQX0182097
పపరర: ననలర లరర ససరరష�

తసడడ:డ రరజజ రరవప�
ఇసటట ననస:53-2-118
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పసచషయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-118
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:53-2-119
వయససస:35
లస: ససస స
6393 MLJ1647619
పపరర: మసగమక బబళళ

95-82/149

భరస : పపదదపసచషయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-118
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ చనపసచషయఖ
ఇసటట ననస:53-2-118
వయససస:39
లస: పప
6390 SQX0998153
పపరర: శరరష ననలర లరర

6385 AP151000216137
పపరర: నరసమక ననలర లరర�

6410 AP151000216098
పపరర: వనసకరయమక ఏరవ

95-82/174

భరస : ననరపరరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-126
వయససస:76
లస: ససస స
95-82/176

6413 SQX2126001
పపరర: కకటటరరడడడ గగసటటరర

95-82/845

తసడడ:డ రరమరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:53-2-126
వయససస:59
లస: పప
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6414 MLJ3616083
పపరర: వనసకటడవమక పసననతమమరరస

95-77/144

భరస : శవయఖ పసననతమమరరస
ఇసటట ననస:53/2/127
వయససస:31
లస: ససస స
6417 SQX1173467
పపరర: కకటటశశరమక గగసటటరర

95-82/179

95-82/182

95-82/183

95-82/186

95-86/42

95-82/848

తసడడ:డ నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:53-2-131
వయససస:27
లస: ససస స

6427 MLJ1641422
పపరర: ఖమదరరబషర షపక

6430 SQX1381847
పపరర: వనసకట రరవప మమమడనల

6433 SQX2470615
పపరర: యశకన షపక

95-82/189

6436 SQX1794841
పపరర: ననరరయణమక బబచనబబ యన

95-82/187

6439 MLJ1640341
పపరర: పదక� బచషనబబ యన�

95-86/43

6442 SQX2320703
పపరర: గగససయ బబగస సయఖద
తసడడ:డ బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-131
వయససస:22
లస: ససస స

95-82/847

6425 MLJ1644327
పపరర: మమహరరనతసర షపక

95-82/185

95-82/188
6428 AP151000213172
పపరర: వనసకటమసరసన రరవప మమమడనల

6431 SQX2361939
పపరర: శశశదన సయద

95-86/1144

తసడడ:డ ఖదర మసరసన సయద
ఇసటట ననస:53-2-128
వయససస:19
లస: పప
95-82/849

95-82/190

6434 SQX0890657
పపరర: అనసష ననలర లరర

95-86/44

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:53-2-129
వయససస:28
లస: ససస స
6437 SQX1794825
పపరర: కకటటశశరరరవప బబచనబబ యన

95-82/191

తసడడ:డ గగవసదరరజలల బబచనబబ యన
ఇసటట ననస:53-2-130
వయససస:27
లస: పప
95-86/45

భరస : గగవసదరరజ�
ఇసటట ననస:53-2-130
వయససస:40
లస: ససస స
95-78/261

6422 SQX2363166
పపరర: సరయ తదజ చలచమల

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-2-128
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటయఖ బబచనబబ యన
ఇసటట ననస:53-2-130
వయససస:77
లస: ససస స
95-82/850

95-82/181

భరస : ఖమదరరబషర
ఇసటట ననస:53-2-128
వయససస:39
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ గగవసద రరజ బచషనబబ యన
ఇసటట ననస:53-2-130
వయససస:25
లస: పప
6441 SQX1586058
పపరర: రరజజశన షపక

95-82/184

భరస : అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:53-2-129
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవనసద రరజ బచననబబ యన
ఇసటట ననస:53-2-130
వయససస:23
లస: ససస స
6438 SQX2320802
పపరర: ససరరష బచషనబబ యన

6424 SQX1704139
పపరర: ఆశర సయఖద

6419 SQX1867845
పపరర: నవరబ బబషర షపక

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చలచమల
ఇసటట ననస:53-2-127
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:53-2-128
వయససస:24
లస: పప

భరస : అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:53-2-129
వయససస:30
లస: ససస స
6435 SQX1704105
పపరర: ఆనసద కలమమరర బచననబబ యన

95-82/846

తసడడ:డ సలమస
ఇసటట ననస:53-2-128
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:53-2-128
వయససస:26
లస: ససస స
6432 SQX2478618
పపరర: యశకన షపక

6421 SQX2363679
పపరర: పపషరపవత మగపపవరపప

95-82/178

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-2-127
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖమదర మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-128
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకరటమసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:53-2-128
వయససస:45
లస: ససస స
6429 SQX0890640
పపరర: ఝమనస లకకక మమమడనల

95-82/180

భరస : బబసరర రరవప మగపపవరపప
ఇసటట ననస:53-2-127
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:53-2-128
వయససస:26
లస: ససస స
6426 MLJ1643667
పపరర: వనసకటరతతస మమమడనల�

6418 SQX0402024
పపరర: రరమమసజననయరరడడడ గగసటటరర

6416 SQX1869460
పపరర: జహహర షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-2-127
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరకరరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-127
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-2-127
వయససస:44
లస: పప
6423 SQX1704188
పపరర: ఝమనస మమమడనల

95-82/177

భరస : రరమమసజననయ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-127
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగర రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:53-2-127
వయససస:59
లస: ససస స
6420 SQX1869411
పపరర: నవరబగ భబషర షపక

6415 SQX0973255
పపరర: గగసటటరర ససజన

6440 SQX1061803
పపరర: దసరరర పడసరద మమకల

95-86/46

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-2-130
వయససస:37
లస: పప
95-82/851

6443 SQX2320745
పపరర: నగరనన సయఖద

95-82/852

తసడడ:డ బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-131
వయససస:20
లస: ససస స
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95-86/47

భరస : దదవరరజ�
ఇసటట ననస:53-2-131
వయససస:34
లస: ససస స
6447 MLJ1640333
పపరర: గగరరశసకర శసగగ�

95-86/50

95-86/52

95-86/55

95-86/58

95-86/61

95-86/64

95-82/194

తసడడ:డ రరమసరశమ మమచరర
ఇసటట ననస:53-2-139
వయససస:57
లస: పప

6457 AP151000228167
పపరర: ససబబలకకక సససగ

6460 MLJ3641552
పపరర: దయమకర� యమదవసససగ�

6463 SQX0890665
పపరర: ససనత పపకల

6466 AP151000189309
పపరర: లకడకదసరర మమమడనల

95-78/955

6469 SQX1978899
పపరర: శకనవరసస పప తషరరజ

95-86/59

6472 MLJ3115581
పపరర: ఖమదర మసరసన సయఖద
తసడడ:డ నబసరహహబ
ఇసటట ననస:53-2-139
వయససస:47
లస: పప

6452 MLJ3649365
పపరర: వరలకడక� సససగగ�

95-86/54

6455 MLJ3647849
పపరర: సరమమమజఖస� గసధస�

95-86/57

6458 AP151000228142
పపరర: రరజకలమమరర గసధస�

95-86/60

భరస : గసగరధరరరవప�
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:57
లస: ససస స
95-86/62

6461 MLJ3641545
పపరర: శరఖమ బబబగ� యమదవసససగ�

95-86/63

తసడడ:డ గగరరశసకర యమదవ�
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:34
లస: పప
95-86/65

6464 SQX1440049
పపరర: జగదనసబ మమచరర

95-82/193

భరస : హరర పడసరద మమచరర
ఇసటట ననస:53-2-134
వయససస:53
లస: ససస స
95-78/262

6467 AP151000189662
పపరర: శకనవరసరరవప మమమడనల

95-78/263

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-2-135
వయససస:50
లస: పప
95-82/195

తసడడ:డ పదనకరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:53-2-138
వయససస:34
లస: పప
95-82/197

95-82/192

భరస : రమమషరబబగ�
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-2-135
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అలమర బక పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-137
వయససస:21
లస: ససస స
6471 SQX1983337
పపరర: హరర పడసరదస మమచరర

95-86/56

తసడడ:డ శవయమఖ
ఇసటట ననస:53-2-132/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద మమచరర
ఇసటట ననస:53-2-134
వయససస:32
లస: పప
6468 SQX2076651
పపరర: రరషక పఠరన

6454 MLJ1640218
పపరర: రరజరశశరర� శసగగ�

6449 SQX0852368
పపరర: శరఖమ బబబగ సససగ

భరస : శరఖమ బబబగ యమదవ�
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరశసకర సససగ�
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగరరశసకర యమదవ
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:39
లస: పప
6465 SQX1385294
పపరర: కలమమర రరజజ మమచరర

95-86/53

భరస : గగరరశసకర యమదవ
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరశసకర యమదవ�
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:31
లస: పప
6462 MLJ1640051
పపరర: భబసరర యమదవ శసగగ

6451 SQX1349118
పపరర: రజన సససగ

95-86/49

తసడడ:డ గగరర శసకర
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:38
లస: పప

భరస : భబసరర యమదవ�
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:52
లస: ససస స
6459 MLJ3638707
పపరర: కరరణనకర యమదవ� శసగగ�

95-86/51

తసడడ:డ దయమకర సససగ
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధరరరవప�
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:32
లస: ససస స
6456 AP151000228121
పపరర: లకడక పప కల

6448 AP151000222150
పపరర: సరసబశవ శసగగ

6446 MLJ1640242
పపరర: దదవరరజ శసగగ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:53-2-131
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:53-2-131
వయససస:71
లస: పప

భరస : కరరణనకర సససహ
ఇసటట ననస:53-2-132
వయససస:27
లస: ససస స
6453 MLJ3649472
పపరర: అరరణన� గసధస�

95-86/48

భరస : సరసబశవ
ఇసటట ననస:53-2-131
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:53-2-131
వయససస:68
లస: పప
6450 SQX1614842
పపరర: సరరరక సససహ

6445 AP151000228319
పపరర: వనసకటటశశరమక శసగగ

6470 SQX1980598
పపరర: ససధన పప తషరరజ

95-82/196

భరస : శకనస పప తషరరజ
ఇసటట ననస:53-2-138
వయససస:26
లస: ససస స
95-86/66

6473 MLJ1642016
పపరర: శకనవరసరరవప� డబగబకకటటట�

95-86/67

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:53-2-139
వయససస:47
లస: పప
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6474 MLJ3115516
పపరర: గగవసదరరజ బచషనబబ యన

95-86/68

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:53-2-139
వయససస:54
లస: పప
6477 SQX1475772
పపరర: రజజక షపక

95-86/70

95-82/855

95-86/73

95-86/76

95-86/79

95-86/82

95-86/85

తసడడ:డ పసచషయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:53-2-142
వయససస:51
లస: పప

6487 MLJ3650744
పపరర: తనహర పఠరన

6490 SQX1348888
పపరర: సనసలర న షపక

6493 SQX0890541
పపరర: వనసకట కకషణ రరడడడ ససరరడడడ

6496 SQX0421321
పపరర: వనసకటరరడడడ గగజరల

95-86/1147

6499 SQX2235398
పపరర: రమణ కరరగరణణ

95-86/77

6502 SQX0890483
పపరర: ససధనకర బబబగ ననలర లరర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:53-2-142
వయససస:32
లస: పప

6482 SQX0890749
పపరర: శవ లకకక సదరరడడ

95-86/72

6485 AP151000228435
పపరర: పదనకవత � యరకస శశటట �

95-86/75

6488 MLJ3650793
పపరర: తరరపతమక� యరకసశశటట �

95-86/78

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:71
లస: ససస స
95-86/80

6491 MLJ3638749
పపరర: అమమనసలమర� షపక�

95-86/81

తసడడ:డ ఇససబ�
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:34
లస: పప
95-86/83

6494 MLJ3641628
పపరర: కకషణ� వడద
డ రర�

95-86/84

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:39
లస: పప
95-86/86

6497 SQX2216059
పపరర: రమణ కరగరన

95-86/1146

తసడడ:డ అపపల సరశమ కరగరన
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:55
లస: పప
95-86/1148

తసడడ:డ అపపల సరశమ కరరగరణణ
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:25
లస: పప
95-82/199

95-82/854

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదద నరరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటష గగరరజఅలమ
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:27
లస: ససస స
6501 SQX1531822
పపరర: నరసససహ రరవప ననలర లరర

95-86/74

తసడడ:డ రరమకకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమరయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:50
లస: పప
6498 SQX2235547
పపరర: దదరహ భవన గగరరజఅలమ

6484 MLJ3647906
పపరర: ననరరయణమక� వడద
డ రర�

6479 SQX2347698
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప కరరమమరర

భరస : వనసకట కరఆరఐఎసపతచఎనఏ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హసపన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:34
లస: పప
6495 MLJ3638731
పపరర: కకటయఖ� మలర కసటట�

95-86/71

భరస : హసన ఖమన
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:30
లస: పప
6492 SQX1347906
పపరర: గగస ఖమన పఠరన

6481 MLJ3651114
పపరర: యమససకన� షపక�

95-82/853

తసడడ:డ లకకయఖ కరరమమరర
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకషణ�
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:51
లస: ససస స
6489 SQX0890533
పపరర: శసకర రరడడడ గగజరల

95-86/1145

భరస : అమమనసలమర�
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సనసలర న షపక
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:31
లస: ససస స
6486 MLJ1641216
పపరర: కకషణకలమమరర� గగజరల�

6478 SQX2352409
పపరర: పదనకవత తతలలచదరర

6476 SQX2392280
పపరర: శకనవరస రరవప తతలలచదరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతలలచదరర
ఇసటట ననస:53-2-140
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తతలలచదరర
ఇసటట ననస:53-2-140
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరవప కరరమమరర
ఇసటట ననస:53-2-141
వయససస:34
లస: ససస స
6483 SQX1348862
పపరర: రషసదన షపక

95-86/69

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-139
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-2-140
వయససస:68
లస: పప
6480 SQX2346674
పపరర: వనసకయమక కరరమమరర

6475 MLJ1640465
పపరర: సరసబశవరరవప� డబగబకకటటట�

6500 MLJ3098118
పపరర: లకడక� ననలర లరర�

95-82/198

భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:53-2-142
వయససస:44
లస: ససస స
95-86/87

6503 AP151000183177
పపరర: నజజమగదదదన సయఖద సయఖద

95-77/145

తసడడ:డ సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-143
వయససస:45
లస: పప

Page 221 of 414

6504 MLJ3650801
పపరర: ధనలకడక� మమకల�
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95-86/88

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-143
వయససస:46
లస: ససస స
6507 MLJ3641636
పపరర: ససబబయఖ� మమకల�

95-86/91

95-86/94

భరస : శకనవరసరరవ�
ఇసటట ననస:53-2-145
వయససస:48
లస: ససస స
6513 SQX0994574
పపరర: వననద కలమమర చనత బతస న

95-86/97

95-86/100

95-86/103

95-86/106

95-86/109

తసడడ:డ వరహబ సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-149
వయససస:39
లస: పప

95-86/98

6523 MLJ3638756
పపరర: మలలర శశర రరవప మమకరలమ

6526 SQX1535501
పపరర: చనసదదన మహమకద

95-86/112

6529 SQX1526955
పపరర: జహహరరలర మహమకద

95-86/101

6532 SQX2108371
పపరర: రసగమక చనత రరజ పలర
భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:53-2-150
వయససస:58
లస: ససస స

6512 SQX1775873
పపరర: మలలర సవరర పపత

95-86/96

6515 SQX1775881
పపరర: రసగరసరశమ పపత

95-86/99

6518 AP151000228414
పపరర: ససతమక మకరల

95-86/102

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:53-2-147
వయససస:54
లస: ససస స
95-86/104

6521 SQX1214527
పపరర: ఆరరఫ సయఖద

95-86/105

తసడడ:డ ఇసటటజయ సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-147
వయససస:27
లస: పప
95-86/107

6524 SQX0994582
పపరర: సరశత వరకర

95-86/108

భరస : కరకసత కలమమర వరకర
ఇసటట ననస:53-2-148
వయససస:28
లస: ససస స
95-86/110

6527 MLJ3650694
పపరర: షహహద� సయఖద�

95-86/111

భరస : హమద�
ఇసటట ననస:53-2-149
వయససస:39
లస: ససస స
95-86/113

తసడడ:డ కరరమగలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-149
వయససస:30
లస: పప
95-86/115

95-86/93

తసడడ:డ చననతసరశమ పపత
ఇసటట ననస:53-2-145
వయససస:75
లస: పప

భరస : జహహర ఉలర మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-149
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరహ బ �
ఇసటట ననస:53-2-149
వయససస:81
లస: ససస స
6531 MLJ3642006
పపరర: హమద సయఖద

6520 MLJ3132248
పపరర: సపచదమక మకరల�

6509 MLJ3651080
పపరర: పదనక� చననతబతస న�

భరస : రసగరసరశమ పపత
ఇసటట ననస:53-2-145
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:53-2-147
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఆనద బబబగ కసదదయన
ఇసటట ననస:53-2-148
వయససస:41
లస: ససస స
6528 MLJ3650686
పపరర: మగనర� సయఖద�

95-86/95

భరస : అపపయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-147
వయససస:92
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:53-2-147
వయససస:27
లస: పప
6525 SQX0890756
పపరర: ఉషర రరణణ కసదదయన

6511 MLJ3651072
పపరర: లకకక రరజఖ� ఉపపలమరరస�

6517 MLJ3651098
పపరర: పడమల యయరరకబబ యన

95-86/90

భరస : ససరర రరజ�
ఇసటట ననస:53-2-145
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:53-2-147
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:53-2-147
వయససస:66
లస: ససస స
6522 SQX0994590
పపరర: రరజరష కలమమర మకరల

95-86/92

తసడడ:డ అనసతయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-145
వయససస:49
లస: పప

భరస : పరమమశశర చమట
ఇసటట ననస:53-2-147
వయససస:34
లస: ససస స
6519 MLJ3651106
పపరర: ఆదదలకకక� ఓగరబబ యన�

6508 MLJ3650819
పపరర: లకడకరతతకలమమరర�
పపసరసపరటట�
భరస : ననగమలలర శశరరకవప�
ఇసటట ననస:53-2-145
వయససస:46
లస: ససస స

6514 MLJ3641990
పపరర: ససరరరరజ� చనతబతస న�

6506 MLJ3641644
పపరర: రరజరష� మమకల�

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-143
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-2-145
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరర రరజ
ఇసటట ననస:53-2-145
వయససస:26
లస: పప
6516 SQX1595760
పపరర: అరరణన కలమమరర చమట

95-86/89

భరస : మహమకద యమససఫ
ఇసటట ననస:53-2-143
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:53-2-143
వయససస:56
లస: పప
6510 MLJ3650728
పపరర: ససత� బసడనరర�

6505 SQX0516245
పపరర: షపక నససరరనతసర

6530 SQX1529090
పపరర: జహహరరళళళ మహమకద

95-86/114

తసడడ:డ కరరమగలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-149
వయససస:30
లస: పప
95-77/820

6533 MLJ1664234
పపరర: ససత� చనతరరజపలర �

95-86/116

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:53-2-150
వయససస:35
లస: ససస స
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6534 SQX1214410
పపరర: హససనన షపక
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95-86/117

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-150
వయససస:37
లస: ససస స
6537 SQX1214444
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-86/120

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:53-2-150
వయససస:42
లస: పప
6540 SQX2092872
పపరర: రరమమ రరవప చతరరజపలర

95-93/657

95-86/123

95-86/972

95-77/147

95-77/150

95-77/153

భరస : మసరసన బబబగ నకరల
ఇసటట ననస:53-2-155
వయససస:44
లస: ససస స

95-86/124

6547 SQX1017970
పపరర: శకనవరస రరవప కతషల

6550 MLJ1664572
పపరర: రరజరశశరర గగమమక

6553 MLJ3611779
పపరర: మహహష బబబగ గగమమక

6556 AP151000183573
పపరర: వనసకటబడవప గగమమక గగమమక

95-86/128

6559 AP151000222105
పపరర: రతస యఖ పప దదల

95-86/126

6562 AP151000186602
పపరర: రమణ నకరల నకరల
భరస : బసవయఖ నకరల
ఇసటట ననస:53-2-155
వయససస:49
లస: ససస స

6542 AP151000228411
పపరర: కమలమక కనపరరస

95-86/122

6545 MLJ3641933
పపరర: వనణగ పజర రర

95-86/125

6548 SQX0994533
పపరర: లకకక తరరమల గగమక

95-77/146

భరస : మహహష బబబగ గగమక
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:27
లస: ససస స
95-77/148

6551 MLJ3613544
పపరర: పదక పప తషరరజ పప తషరరజ

95-77/149

భరస : పదనకరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:54
లస: ససస స
95-77/151

6554 MLJ3611753
పపరర: చసదడబబబగ గగమమక

95-77/152

తసడడ:డ వనసకటరరవప గగమమక
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:33
లస: పప
95-77/154

6557 AP151000228340
పపరర: పడభబవత పప దదల

95-86/127

భరస : మమలకకసడయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:51
లస: ససస స
95-86/129

తసడడ:డ పపదకకసడయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:51
లస: పప
95-77/156

95-86/1050

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పజర రర
ఇసటట ననస:53-2-152
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పసచషయఖ గగమమక
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:35
లస: పప
6561 AP151000186604
పపరర: లకకక లమవణఖ నకరల నకరల

6544 MLJ3651056
పపరర: గసగర భవరన కతష
స ల

6539 SQX2087807
పపరర: సరసబశవ రరవప మదదద గగసట

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:53-2-151
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప గగమమక
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప గగమమక
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:38
లస: పప
6558 MLJ3641941
పపరర: బబజ పప దదల

95-95/1180

భరస : పడసరద గగమమక
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప గగమమక
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:54
లస: ససస స
6555 MLJ1659150
పపరర: దసరరరపడసరదస గగమమక

6541 SQX2095347
పపరర: ససజజత మదదదగగసట

95-86/119

తసడడ:డ యలర మసదయఖ మదదద గగసట
ఇసటట ననస:53-2-150
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గసగ భవరన కతషల
ఇసటట ననస:53-2-153
వయససస:29
లస: పప

భరస : చసదడబబబగ గగమక
ఇసటట ననస:53-2-154
వయససస:31
లస: ససస స
6552 MLJ3613551
పపరర: రసగమక గగమమక

95-86/121

భరస : కలమమర కతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-152
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనణగ� �
ఇసటట ననస:53-2 152
వయససస:35
లస: ససస స
6549 MLJ3615903
పపరర: కళళఖణణ గగమక

6538 AP151000222233
పపరర: రరమమరరవప చనతరరజ పలర

6536 AP151000228256
పపరర: రసగమక చనతరరజపలర

భరస : రరమమరరవప చనతరరజపలర
ఇసటట ననస:53-2-150
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మదదదగగసట
ఇసటట ననస:53-02-150
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:53-2-152
వయససస:36
లస: ససస స
6546 MLJ1654367
పపరర: నరరపలకడక� పజర రర�

95-86/118

తసడడ:డ రతస యఖ చనతరరజ పలర
ఇసటట ననస:53-2-150
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ చతరరజపలర
ఇసటట ననస:53-02-150
వయససస:65
లస: పప
6543 MLJ3650090
పపరర: భబగఖలకడక� పప దదల�

6535 MLJ3654084
పపరర: మహబమబ బ ససభబన�
సయఖద�
భరస : భబషర�
ఇసటట ననస:53-2-150
వయససస:51
లస: ససస స

6560 SQX0994541
పపరర: పపదద అనసరరధ నకరల

95-77/155

తసడడ:డ మసరసన బబబగ నకరల
ఇసటట ననస:53-2-155
వయససస:26
లస: ససస స
95-77/157

6563 AP151000186603
పపరర: పదక నకరల నకరల

95-77/158

భరస : చనసరసబయఖ నకరల
ఇసటట ననస:53-2-155
వయససస:51
లస: ససస స
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6564 SQX1794502
పపరర: ససబబబరరవప నకరల
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95-77/159

తసడడ:డ మసరసన బబబగ నకరల
ఇసటట ననస:53-2-155
వయససస:23
లస: పప
6567 AP151000183447
పపరర: చనసరసబయఖ నకరల నకరల

95-77/162

95-77/871

95-77/163

95-77/166

95-77/169

95-77/171

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:53-2-161/2
వయససస:78
లస: ససస స

6577 MLJ3613593
పపరర: ఫరతమమన షపక

6580 AP151000183217
పపరర: రరమమమరరస మగకరరన మగకరరన

6583 AP151000186431
పపరర: వజయలకడక గజజర గజజర

95-77/174

6586 SQX2319374
పపరర: కమగమదదదన షపక

95-77/167

6589 SQX1910843
పపరర: షరజయమ షపక

95-77/170

95-77/172

భరస : అబగదల ఖదర జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-161/2
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష నకరల
ఇసటట ననస:53-2-155/1
వయససస:18
లస: ససస స
6575 MLJ1662188
పపరర: మలలర శశరర మమడదరర

95-77/165

6578 MLJ3612082
పపరర: పడకరశ బబపననళర

95-77/168

6581 SQX1898816
పపరర: ఫరతమ షపక

95-89/85

6584 SQX1567926
పపరర: శవ ననగ బబబగ చనతసశశటట

95-77/173

తసడడ:డ ఆసజననయగలల చనతసశశటట
ఇసటట ననస:53-2-158
వయససస:30
లస: పప
95-77/872

6587 SQX2319317
పపరర: షపచఫపదదదన షపక

95-77/873

తసడడ:డ అమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-161
వయససస:23
లస: పప
95-88/29

Deleted

6592 SQX2333185
పపరర: రహహమగనతసర షపక

95-82/856

భరస : అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:53-2-156/2
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ వరల షపక
ఇసటట ననస:53-2-161
వయససస:24
లస: ససస స
95-77/874

6572 SQX2323046
పపరర: మలర శశరర నకరల

తసడడ:డ బమకపప బబపననళళ
ఇసటట ననస:53-2-156
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద అమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-161
వయససస:28
లస: పప
95-78/264

95-77/870

భరస : వరబడహకస మమడదరర
ఇసటట ననస:53-2-156
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పడభగ పడకరష గజజర
ఇసటట ననస:53-2-158
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:53-2-161
వయససస:31
లస: పప
6591 SQX2325538
పపరర: మగసతనజ బభగగమ షపక

95-77/164

తసడడ:డ అపపనత మగకరరన
ఇసటట ననస:53-2-156
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమమమరరస గజజర
ఇసటట ననస:53-2-158
వయససస:64
లస: పప
6588 SQX1586041
పపరర: ఇరరరన షపక

95-86/1149

భరస : అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:53-2-156
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శవ ననగ బబబగ చనతసశశటట
ఇసటట ననస:53-2-158
వయససస:26
లస: ససస స
6585 AP151000183263
పపరర: పడభగపడసరదస గజజర గజజర

6574 MLJ3616042
పపరర: భవరన బబపననళళళ

6569 SQX2326387
పపరర: ససబడమణఖస నకరల

Deleted

భరస : పడకరశ బబపననళళళ
ఇసటట ననస:53-2-156
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమమరరస మకరరన
ఇసటట ననస:53-2-156
వయససస:41
లస: పప
6582 SQX1567942
పపరర: ససజనఖ చనతసశశటట

6571 SQX2164648
పపరర: ససబడమణఖస నకరల

95-77/161

తసడడ:డ బసవయఖ నకరల
ఇసటట ననస:53-2-155
వయససస:25
లస: పప

Deleted

భరస : జబబబర సజరల
ఇసటట ననస:53-2-156
వయససస:59
లస: ససస స
6579 MLJ1653930
పపరర: సపచదసలల మకరరన

95-77/869

తసడడ:డ బసవయఖ నకరల
ఇసటట ననస:53-2-155
వయససస:25
లస: పప

భరస : సపచదసలల మకరరన
ఇసటట ననస:53-2-156
వయససస:31
లస: ససస స
6576 SQX1480599
పపరర: శరసత సజజల

6568 SQX2362507
పపరర: అయఖపప ఉమక

6566 MLJ3609062
పపరర: బసవయఖ నకరల నకరల

తసడడ:డ గసగయఖ నకరల
ఇసటట ననస:53-2-155
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కణక రరవప ఉమక
ఇసటట ననస:53-2-155
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస నకరల
ఇసటట ననస:53-2-155
వయససస:18
లస: ససస స
6573 SQX1323492
పపరర: ననగ లకడక మకరరన

95-77/160

తసడడ:డ గసగయఖ నకరల
ఇసటట ననస:53-2-155
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ నకరల
ఇసటట ననస:53/2/155
వయససస:61
లస: పప
6570 SQX2135093
పపరర: లకడక తరరపటమక నకరల

6565 MLJ3609070
పపరర: మసరసన బబబగ నకరల నకరల

95-77/875

6590 SQX1920073
పపరర: అబగదల ఖమదర జలమన షపక

95-77/175

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-2-161/2
వయససస:36
లస: పప
6593 SQX2227361
పపరర: మగనత షపక

95-77/876

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:53-2-162
వయససస:21
లస: ససస స
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95-86/1150

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:53-2-162
వయససస:34
లస: ససస స
6597 SQX2349371
పపరర: ససజజత ఏలలరర

95-77/877

95-77/179

95-78/266

95-78/269

95-78/272

95-78/275

95-77/182

తసడడ:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:53-2-166
వయససస:31
లస: ససస స

6607 AP151000189207
పపరర: నదరర హన బబగస

6610 AP151000189103
పపరర: అబగదలడజజక మహమకద

6613 SQX2489805
పపరర: అయయషర షపక

6616 MLJ3080082
పపరర: పరరశన షపక

95-78/278

6619 AP151000189154
పపరర: పడభబకర గసటబ

95-78/270

6622 AP151000189391
పపరర: ధనలకకక గసటబ
భరస : వలయస
ఇసటట ననస:53-2-166
వయససస:57
లస: ససస స

95-77/178

6602 SQX0440388
పపరర: ననగమలసశరర కలస

95-78/265

6605 SQX0238386
పపరర: కరరమమన షపక

95-78/268

6608 MLJ1649532
పపరర: అజజ షపక

95-78/271

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:40
లస: పప
95-78/273

6611 AP151000189265
పపరర: ఖలల షపక

95-78/274

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:52
లస: పప
95-86/1318

6614 SQX0952325
పపరర: తరరణణ గసటబ గసటబ

95-77/181

తసడడ:డ పడభబకర రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:53-2-165
వయససస:26
లస: ససస స
95-78/276

6617 AP151000189437
పపరర: పదనకవత గసటబ

95-78/277

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:53-2-165
వయససస:55
లస: ససస స
95-78/279

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:53-2-165
వయససస:62
లస: పప
95-77/184

6599 SQX0952481
పపరర: రరజజశన బబగస షపక షపక

భరస : గన సపచదన
ఇసటట ననస:53/2/164
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-165
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-165
వయససస:49
లస: పప
6621 SQX0045658
పపరర: మమధవ గసట

95-78/267

భరస : హబబగర రరహమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:53-2-165
వయససస:28
లస: పప
6618 SQX1397844
పపరర: బబబగ షపక

6604 AP151000189318
పపరర: నససమమ మహమకద

95-77/177

భరస : కరళస
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలబల
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:80
లస: పప
6615 SQX0620609
పపరర: వజరసదడ బబబగ

95-77/180

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:45
లస: పప
6612 AP151000189321
పపరర: మకలబలకహమకద

6601 SQX0682559
పపరర: మసరసన షపక షపక

6596 SQX1107342
పపరర: వనసకట ససబబయఖ ఏలలరర
ఏలలరర
తసడడ:డ సప మయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:53-2-163
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మగజరబగరకహమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మకలబల
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:55
లస: ససస స
6609 AP151000189634
పపరర: హబబగరకహమమన షపక

95-86/1151

తసడడ:డ ఆదస షపక
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:79
లస: పప

భరస : మకలబల
ఇసటట ననస:53-2-164
వయససస:45
లస: ససస స
6606 AP151000189299
పపరర: మమహరరనతసర మహమకద

6598 SQX2346179
పపరర: వనసకట రతతస ఏలలరర
తసడడ:డ సప మయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:53-2-163
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మజద
ఇసటట ననస:53/2/164
వయససస:62
లస: పప
6603 AP151000189317
పపరర: హలమమబ మహమకద

95-77/176

భరస : వనసకట ససబబయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:53-2-163
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతతస ఏలలరర
ఇసటట ననస:53-2-163
వయససస:36
లస: ససస స
6600 AP151000189080
పపరర: అహమమమద మహమకద

6595 SQX1107383
పపరర: ససభదడ ఏలలరర ఏలలరర

6620 SQX1321231
పపరర: పడవజక ఘసటబ

95-77/183

తసడడ:డ కకపరదననస ఘసటబ
ఇసటట ననస:53-2-166
వయససస:26
లస: ససస స
95-77/185

6623 SQX1242122
పపరర: వజయ కలమమర గసట

95-77/186

తసడడ:డ బబబగరరవప గసట
ఇసటట ననస:53-2-166
వయససస:26
లస: పప
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6624 AP151000189019
పపరర: వలయస గసటబ

95-77/187

తసడడ:డ ససబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:53-2-166/A
వయససస:44
లస: పప
95-78/281

భరస : ససననధరరవప
ఇసటట ననస:53-2-167
వయససస:65
లస: ససస స
6630 AP151000189458
పపరర: ససననధరరవప గసటబ

95-78/284

95-86/1080

95-77/189

95-77/192

95-78/287

95-78/290

తసడడ:డ వనసకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:53-2-173
వయససస:54
లస: పప

6637 SQX0659243
పపరర: అబగదల మజద మహమద

95-77/881

95-77/190

6629 AP151000189407
పపరర: ససధదర బబబగ గసటబ

6632 AP151000189406
పపరర: కకపరదననస గసటబ

6635 SQX0440370
పపరర: సమరర పఠరన

6646 SQX2453272
పపరర: ససతతష వరణణ వటటటగగసట

6649 SQX2455822
పపరర: వజయ వరర న వటటటగగసట

6652 SQX0011221
పపరర: బతష
స ల ననగమక బతష
స ల
భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-174
వయససస:46
లస: ససస స

95-78/286

95-77/188

6638 MLJ3611613
పపరర: చనత బడహకయఖ ససదద నబతష
స న

95-77/193 6641 SQX0659169
6640 SQX0659235
పపరర: పరతమమ మహమద మహమద
పపరర: మజబ మహమద మహమద

6643 AP151000189011
పపరర: శరరమక దనసరర

95-78/283

95-77/191

తసడడ:డ శకరరమగలల ససదద నబతష
స న
ఇసటట ననస:53-2-170
వయససస:46
లస: పప
95-77/194

తసడడ:డ నసరరలమర మహమద
ఇసటట ననస:53-2-172
వయససస:42
లస: పప
95-78/288

6644 AP151000189257
పపరర: కమలమకర దనసరర

95-78/289

తసడడ:డ లలధర పరల
ఇసటట ననస:53-2-172
వయససస:45
లస: పప
95-77/879

6647 SQX2123867
పపరర: బబబగ వటటట గగసట

95-77/880

తసడడ:డ హనసమయఖ వటటట గగసట
ఇసటట ననస:53-2-173
వయససస:54
లస: పప
95-77/882

తసడడ:డ బబబగ వటటటగగసట
ఇసటట ననస:53-2-173
వయససస:23
లస: పప
95-78/292

తసడడ:డ బబబగరరవప గసట
ఇసటట ననస:53-2-167
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శశకఠలఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-169-1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబబగ వటటటగగసట
ఇసటట ననస:53-2-173
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ వటటటగగసట
ఇసటట ననస:53-2-173
వయససస:29
లస: పప
6651 SQX1404029
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరర

95-85/792

భరస : లలధరరపల
ఇసటట ననస:53-2-172
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రతతస
ఇసటట ననస:53-2-172
వయససస:72
లస: పప
6648 SQX2453132
పపరర: నరరశ వటటటగగసట

6634 SQX2036754
పపరర: యమససఫ బబగ షపక

95-78/280

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:53-2-168
వయససస:75
లస: పప

భరస : మగజబ మహమద
ఇసటట ననస:53-2-172
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడసదరరవప
ఇసటట ననస:53-2-172
వయససస:47
లస: ససస స
6645 AP151000189483
పపరర: లలధర పరల దనసరర

95-78/285

తసడడ:డ బజజన
ఇసటట ననస:53-2-169-1
వయససస:30
లస: పప

భరస : కమలమకర దనసరర
ఇసటట ననస:53-2-172
వయససస:36
లస: ససస స
6642 SQX0238287
పపరర: అనత దనసరర

6631 AP151000189593
పపరర: పడమలమ గసటబ

6626 SQX1472075
పపరర: జయశక గసట

తసడడ:డ ససననధరరవప
ఇసటట ననస:53-2-167
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: సలలహ బబగ షపక
ఇసటట ననస:53-2-169
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బజజన మహకద
ఇసటట ననస:53-2-169-1
వయససస:26
లస: పప
6639 SQX1466839
పపరర: వజయకలమమరర దనసరర

95-78/282

భరస : కకపరదననస
ఇసటట ననస:53-2-168
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరటట
ఇసటట ననస:53-2-168
వయససస:20
లస: పప
6636 SQX0949941
పపరర: జజకకర హహసపచసన మహమకద

6628 MLJ3080587
పపరర: జయరరవప గసటబ
తసడడ:డ ససననధరరవప
ఇసటట ననస:53-2-167
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:53-2-167
వయససస:74
లస: పప
6633 SQX2075802
పపరర: రరజరసదడ పడసరద పరటట

95-77/878

Deleted

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:53-2-166
వయససస:62
లస: పప
6627 AP151000189390
పపరర: రరణణ గసటబ

6625 SQX2368207
పపరర: రరజ గడడ స

6650 SQX1579228
పపరర: అమరరనతసర మహమకద

95-78/291

తసడడ:డ అకకమ మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-173
వయససస:73
లస: ససస స
95-77/195

6653 SQX1264233
పపరర: శకకరసత బతష
స ల

95-77/196

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-174
వయససస:30
లస: పప
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6654 SQX0024893
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల
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95-77/197

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-174
వయససస:56
లస: పప
6657 SQX1558412
పపరర: జజవనద ఖమన పఠరన

95-78/295

95-77/199

భసధసవప: సపలర సపలర
ఇసటట ననస:53-2-177
వయససస:32
లస: ససస స
6666 SQX2299717
పపరర: మహమకద గగస

6672 SQX2503217
పపరర: వహహదన షపక

95-77/886

95-77/204

95-77/200

6667 MLJ3616091
పపరర: ససపపరణ గగగగలమమడడ

6670 MLJ3611985
పపరర: ససతనరరమయఖ గగగగలమమడడ

95-83/1272

6673 SQX2431799
పపరర: హహసపన పసర షపక

6676 SQX2305381
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-77/209

6681 SQX1397778
పపరర: రహమమన షపక

95-77/212

6679 SQX1200278
పపరర: ఖమదర బ షపక

తసడడ:డ రరఘవపలల నననఖపప గగల
ఇసటట ననస:53-2-180
వయససస:32
లస: పప

95-77/883

95-77/201

95-77/202

6668 MLJ3616109
పపరర: మరరయమక గగగగలమమడడ

95-77/203

భరస : పడకరశరరవప గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:53/2/179
వయససస:55
లస: ససస స
95-77/205

6671 SQX2303618
పపరర: రషసద షపక

95-78/1013

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-179
వయససస:18
లస: పప
95-86/1152

6674 SQX1242361
పపరర: కగసర షపక

95-77/206

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-179-1
వయససస:41
లస: ససస స
95-77/887

6677 SQX1572883
పపరర: ననగమర బ షపక

95-77/208

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:53-2-180
వయససస:28
లస: ససస స
95-77/210

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-180
వయససస:46
లస: ససస స
6682 SQX1397745
పపరర: ఆసజననయగలల నననఖపప గగల

6662 SQX2390706
పపరర: వనసకటటశశరరర నగరరర

6665 SQX1123785
పపరర: సలమమ మహమకద
మహమకద
భరస : గగస మహమకద
ఇసటట ననస:53/2/178
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగర షపక
ఇసటట ననస:53-2-179 , 2 LINE
వయససస:18
లస: పప

6678 SQX0011544
పపరర: శరసత గగగగలమమడడ
గగగగలమమడడ
భరస : అబడహస గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:53/2/180
వయససస:33
లస: ససస స

95-77/198

95-77/885

తసడడ:డ ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:53-2-179
వయససస:66
లస: పప
95-77/207

6659 SQX1532861
పపరర: లకడక నరసమక నగరర

భసధసవప: సపలర సపలర
ఇసటట ననస:53-2-177
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:53/2/179
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-179-1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-180
వయససస:35
లస: పప

6661 SQX0368050
పపరర: పఠరన మహమకద ఖమన పఠరన

6664 SQX2319408
పపరర: చచచతనఖ నగరరర

95-78/294

భరస : శకనవరస రరవప లలట నగరర
ఇసటట ననస:53-2-177
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:53/2/179
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హహసపన పసర షపక
ఇసటట ననస:53-2-179
వయససస:56
లస: ససస స
6675 SQX1242395
పపరర: జలమన షపక

95-78/296

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నగరరర
ఇసటట ననస:53-2-177
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అకకస మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-178
వయససస:40
లస: పప
6669 SQX0011486
పపరర: గగగగలమమడడ అబడహస
గగగగలమమడడ
తసడడ:డ పడకరశరరవప గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:53/2/179
వయససస:39
లస: పప

6658 SQX1557307
పపరర: మహబమబ అల ఖమన పఠరన

తసడడ:డ ఘన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53/2/177
వయససస:44
లస: పప
95-77/884

6656 SQX1558388
పపరర: కరరమగనతసర బబగస పఠరన

భరస : మహబమబ అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-176
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-176
వయససస:71
లస: పప

భరస : పపదద యగయఖ నగరరర
ఇసటట ననస:53/2/177
వయససస:82
లస: ససస స
6663 SQX2371086
పపరర: ససనత నగరరర

95-78/293

భరస : శకకరసత బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-174
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-176
వయససస:35
లస: పప
6660 SQX1501148
పపరర: ససబబమక నగరరర

6655 SQX1401421
పపరర: ససపపరణ బతష
స ల

6680 SQX1397695
పపరర: ఉసరకన షపక

95-77/211

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-180
వయససస:33
లస: పప
95-78/297

6683 SQX0238253
పపరర: జజనపరటట ససభబషసణణ

95-78/298

భరస : ననగరమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:53-2-181
వయససస:40
లస: ససస స
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6684 MLJ3080389
పపరర: సరమమమజఖస జజనపరటట
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95-78/299

భరస : శవపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:53-2-181
వయససస:63
లస: ససస స
95-77/214

భరస : గగవరరనరరవప చదబబల
డ ల
ఇసటట ననస:53-2-182
వయససస:65
లస: ససస స
95-77/217

తసడడ:డ గగవరదనరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:53-2-182
వయససస:45
లస: పప

95-77/215

6691 MLJ1659218
పపరర: గగవరదనరరవప చదబబడ లల చదబబల
డ ల

95-77/219

భరస : నరసససహరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:53-2-183
వయససస:60
లస: ససస స

6694 SQX1185819
పపరర: ననగరరజ దనసరర

95-77/218

95-77/222

తసడడ:డ ససబడమణఖ ఎస లలట దనసరర
ఇసటట ననస:53-2-183
వయససస:67
లస: పప

6697 SQX1794510
పపరర: వరలకడక దనసరర

95-77/220

95-77/224

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ధరరతకకటబ
ఇసటట ననస:53-2-184
వయససస:21
లస: ససస స

6700 MLJ1642099
పపరర: వజయలకడక ధరణణకకట

95-77/515

95-77/227

భరస : లకకయఖ మసగళర రర
ఇసటట ననస:53-2-184
వయససస:89
లస: ససస స

6703 MLJ1641968
పపరర: ఏడడకకసడలల ధరణణకకట

95-77/225

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ధరణణకకట
ఇసటట ననస:53-2-184
వయససస:18
లస: పప
6708 SQX1107771
పపరర: రరమ సరయననథ సససగ బబ సదదల

6706 MLJ3613627
పపరర: శరసతనభబయ బబ సదదల

95-77/228

తసడడ:డ బబలమజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:53-2-185
వయససస:27
లస: పప

6709 SQX2152890
పపరర: బబ సదదల లమవణఖ బబయ

95-77/230

6712 MLJ3611936
పపరర: శకనస అలర స
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అలర స
ఇసటట ననస:53-2-186
వయససస:47
లస: పప

95-77/221

6698 SQX1952456
పపరర: వననద ధరణణకకట

95-77/223

6701 MLJ1642115
పపరర: ఆదదలకడక ధరణణకకట ధరణణకకట

95-77/226

6704 MLJ1641943
పపరర: శకనవరసరరవప ధరణణకకట

95-77/229

6707 SQX1263938
పపరర: బబల కకషణ సససగ బబ సదదల

95-77/231

తసడడ:డ బబలమజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:53-2-185
వయససస:25
లస: పప
95-77/888

భరస : రరస సపచననననథ సససగ
ఇసటట ననస:53-2-185
వయససస:22
లస: ససస స
95-77/234

6695 SQX1505090
పపరర: హనసమసతష రరవప కకట

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:53-2-184
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబలమజసససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:53-2-185
వయససస:47
లస: ససస స
95-77/232

95-76/71

భరస : శకనవరస రరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:53-2-184
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:53-2-184
వయససస:48
లస: పప
95-86/1153

6692 SQX1803360
పపరర: సరయ తదజ చలచమల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ధరణణకకట
ఇసటట ననస:53-2-184
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల ధరణణకకట
ఇసటట ననస:53-2-184
వయససస:41
లస: ససస స

6702 SQX1578980
పపరర: రరమగలమక మసగళర రర

95-77/216

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ కకట
ఇసటట ననస:53-2-183
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగ రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:53-2-183 3RD LINE
వయససస:33
లస: ససస స

6699 SQX1865450
పపరర: సమతన ధరరతకకటబ

6689 AP151000183246
పపరర: రరమకకషణ చదబబడ లల చదబబడ లల

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చలచమల
ఇసటట ననస:53-2-183
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:53-2-183
వయససస:39
లస: పప

6696 SQX1219139
పపరర: దనసరర నరసససహరరవప

95-77/213

తసడడ:డ గగవరద నరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:53-2-182
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషణయఖ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:53-2-182
వయససస:69
లస: పప

6693 SQX1219105
పపరర: దనసరర ఆదదలకడక

తసడడ:డ శకనస అలర స
ఇసటట ననస:53/2/186
వయససస:27
లస: పప

6688 MLJ1655463
పపరర: రమమష బబబగ చదబబడ లల

6686 MLJ3075413
పపరర: వరణణ చదబబడ లల

భరస : జయదదవ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:53-2-182
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవరద నరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:53/2/182
వయససస:41
లస: పప

6690 AP151000183248
పపరర: జయదదవ చదబబడ లల చదబబడ లల

6711 SQX0952093
పపరర: గగతమ అలర స అలర స

95-78/300

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:53-2-181
వయససస:46
లస: పప

6687 MLJ3613619
పపరర: పదనకవత చదబబల
డ ల చదబబల
డ ల

6705 SQX2331510
పపరర: మహహష బబబగ ధరణణకకట

6685 SQX0440735
పపరర: జజనపరటట ననగరమమశ బబబగ

6710 SQX1702257
పపరర: అమరరన షపక

95-77/233

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-186
వయససస:39
లస: ససస స
95-77/235

6713 NDX2636330
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-2/1224

తసడడ:డ ననగగర షపక
ఇసటట ననస:53-2-187
వయససస:18
లస: పప
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95-82/200

భరస : ననగమర� �
ఇసటట ననస:53-2-187
వయససస:42
లస: ససస స
6717 MLJ1663251
పపరర: ననగమర� షపక�

95-82/203

95-77/237

95-77/239

95-77/244

95-82/205

95-82/208

95-83/34

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:53-2-192
వయససస:46
లస: పప

6727 SQX1865419
పపరర: ససబబబరరవప గడడ స

6730 SQX1870344
పపరర: ససతనరరవమక గడడ స

6733 SQX1978907
పపరర: దసరర మహహశ గడడ స

6736 SQX2076396
పపరర: అకబర షపక

95-77/823

6739 SQX1991322
పపరర: ఫహహమమ షపక

95-77/245

6742 SQX2310001
పపరర: కరరమగలమర షపక
తసడడ:డ యమనసస షపక
ఇసటట ననస:53-2-192/1
వయససస:31
లస: పప

6722 MLJ3615523
పపరర: షరహహన మహమకద

95-77/238

6725 SQX1865427
పపరర: ససత రరవమక గడడ స

95-77/242

6728 SQX2076305
పపరర: అనసష ససలస

95-77/821

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ససలస
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:26
లస: ససస స
95-82/206

6731 SQX1844448
పపరర: నరరసదడ గడదస

95-82/207

తసడడ:డ రరజ గడదస
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:23
లస: పప
95-82/209

6734 SQX2321651
పపరర: రరజ గడడ స

95-82/857

తసడడ:డ ససబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:44
లస: పప
95-77/822

6737 SQX2081560
పపరర: సరబర షపక

95-83/941

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:53-2-189
వయససస:53
లస: ససస స
95-77/824

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:53-2-191
వయససస:29
లస: ససస స
95-77/247

95-77/236

భరస : ససబబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-2-189
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:53-2-191
వయససస:37
లస: పప
6741 AP151000183581
పపరర: సదరజ షపక

95-77/240

తసడడ:డ రరజ గడడ స
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప గడదస
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:44
లస: పప
6738 SQX1991405
పపరర: ఖమజజ షపక

6724 MLJ3615507
పపరర: జజకకరర మహమకద

6719 MLJ1656586
పపరర: నదరర హన షపక

తసడడ:డ జబబబర మహకద
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:74
లస: పప
6735 SQX1844455
పపరర: రరజ గడదస

95-70/1195

తసడడ:డ ససబబయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:74
లస: పప

భరస : రరజ గడదస
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:42
లస: ససస స
6732 SQX1870401
పపరర: ససబబబరరవప గడడ స

6721 SQX2111417
పపరర: పదనకవత ససలస

95-82/202

భరస : అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:53-2-187-1
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : జబబబర మహకద
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమసససపసర మహకద
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:60
లస: పప
6729 SQX1844430
పపరర: పరరశత గడదస

95-82/204

భరస : శశషగరరర రరవప ససలస
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-188
వయససస:37
లస: ససస స
6726 MLJ3611399
పపరర: జబబబర మహమకద

6718 SQX1983436
పపరర: ఇసరకయల షపక

6716 SQX1524264
పపరర: శవరరరడడడ కకసడనపప

తసడడ:డ చచననత రరడడ కకసడనపప
ఇసటట ననస:53-2-187
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-187
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:53-2-187-1
వయససస:31
లస: పప
6723 MLJ3615515
పపరర: జబనన సయఖద

95-82/201

భరస : బబజజరన� �
ఇసటట ననస:53-2-187
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరన� �
ఇసటట ననస:53-2-187
వయససస:46
లస: పప
6720 SQX0952168
పపరర: అబగదల అజమ షపక షపక

6715 MLJ1656982
పపరర: సపచదనబ� షపక�

6740 SQX1579194
పపరర: నజజక షపక

95-77/246

భరస : సదరజ షపక
ఇసటట ననస:53-2-192
వయససస:22
లస: ససస స
95-77/889

6743 SQX0011148
పపరర: పఠరన హససనన పఠరన

95-77/248

భరస : రఫస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-193
వయససస:40
లస: ససస స
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పపరర: రఫస ఖమన పఠరన
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95-77/249

తసడడ:డ మరరఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-193
వయససస:51
లస: పప
6747 MLJ3613585
పపరర: హబబగనతసర షపక

95-77/250

95-77/252

95-77/255

95-77/256

95-77/893

95-77/259

95-77/262

భరస : ఫజలలర రరహమమన మహకద
ఇసటట ననస:53/2/202
వయససస:31
లస: ససస స

6757 SQX0024489
పపరర: మలర కరరరరనరరవప మగపపరర

6760 SQX2362028
పపరర: రరజజశస షపక

6763 MLJ3075546
పపరర: జహరరనతసర షపక

6766 MLJ1654888
పపరర: అమర జజన షపక

95-77/895

6769 SQX2325249
పపరర: రహహమమ షపక

95-77/257

6772 AP151000186075
పపరర: కరరమగనతస మహమకద
భరస : మహకద అల
ఇసటట ననస:53-2-202
వయససస:59
లస: ససస స

6752 MLJ1641828
పపరర: ఫరతమ షపక

95-77/254

6755 SQX1466904
పపరర: జజహర షపక

95-78/302

6758 MLJ3609096
పపరర: లకకకనరసససహస మగపపరర

95-77/258

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మగపపరర
ఇసటట ననస:53-2-198
వయససస:63
లస: పప
95-77/894

6761 SQX1912815
పపరర: ఫరరతనన పఠరన

95-86/130

భరస : రహహమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-198/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-77/260

6764 MLJ3611787
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

95-77/261

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-199
వయససస:33
లస: పప
95-77/263

6767 MLJ3609088
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-77/264

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-2-199
వయససస:61
లస: పప
95-77/896

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-199
వయససస:22
లస: ససస స
95-77/265

95-88/30

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:53-2-197
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-199
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససభబన పటబన
ఇసటట ననస:53-2-199
వయససస:38
లస: ససస స
6771 MLJ3614682
పపరర: ఫరరతనన మహమకద

95-78/301

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-199
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-199
వయససస:38
లస: పప
6768 SQX2325280
పపరర: గగససయ షపక

6754 SQX1240456
పపరర: ససమయమ షపక

6749 SQX1910926
పపరర: గగససల ఖమదరర షపక

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-197
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:53-2-198/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:53-2-199
వయససస:33
లస: ససస స
6765 MLJ1656446
పపరర: అహకద జజన షపక

95-77/253

తసడడ:డ నరసససహరరవప మగపపరర
ఇసటట ననస:53-2-198
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-198
వయససస:18
లస: పప
6762 MLJ3615929
పపరర: రఫసయమ ససలమసనన షపక

6751 MLJ3611902
పపరర: మహమకద భబషర షపక

95-77/891

తసడడ:డ సమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-195
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-197
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లకకకనరసససహస మగపపపరర
ఇసటట ననస:53-2-198
వయససస:54
లస: ససస స
6759 SQX2279867
పపరర: ఆఫసడద షపక

95-77/251

తసడడ:డ ఖరఖరరలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-195-1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరశర షపక
ఇసటట ననస:53-2-197
వయససస:49
లస: పప
6756 MLJ1654664
పపరర: రమణమక మగపపపరర

6748 MLJ3609104
పపరర: సమవపలమర షపక

6746 SQX2221596
పపరర: ఆఫసడన పఠరన

తసడడ:డ రఫస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-193
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదనసషఫస షపక
ఇసటట ననస:53-2-195
వయససస:49
లస: పప

భరస : మహమకద బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-2-195-1
వయససస:35
లస: ససస స
6753 MLJ1643303
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-77/890

తసడడ:డ షపక నజరరదదదన
ఇసటట ననస:53-2-193
వయససస:34
లస: పప

భరస : సమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-195
వయససస:44
లస: ససస స
6750 MLJ3616000
పపరర: రహమతషనతసర షపక

6745 SQX2291102
పపరర: అజమగదదదన షపక

6770 SQX2498152
పపరర: ససభబన షపక

95-77/1010

తసడడ:డ సపచద షపక
ఇసటట ననస:53-2-199
వయససస:48
లస: పప
95-77/266

95-77/267
6773 MLJ3608858
పపరర: అల మహమకద మహమమకద

తసడడ:డ హబబగలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53/2/202
వయససస:42
లస: పప
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6774 SQX2380608
పపరర: హఫసజన రహహమమన ఎసడడఎ

95-77/897

తసడడ:డ అల తనరరటట
ఇసటట ననస:53-2-202
వయససస:41
లస: పప
6777 SQX2490415
పపరర: పరవన పటబన

95-78/1079

95-77/269

95-77/272

95-78/1015

95-77/276

95-77/279

95-77/282

తసడడ:డ నరసససహరరవప వర
ఇసటట ననస:53/2/205
వయససస:26
లస: పప

6787 MLJ3615986
పపరర: కలమఖణణ భసడనరర

6790 AP151000186474
పపరర: జయమక బసడనరర బసడనరర

6793 MLJ3071354
పపరర: పడసరదస బసడనరర బసడనరర

6796 MLJ1655083
పపరర: పరరశత� గగమమక�

95-77/283

6799 AP151000186389
పపరర: ఉమమమహహశశరర ఆరరకటర అరరకటర

95-77/274

6802 AP151000183264
పపరర: నరసససహరరవప వరర వర
తసడడ:డ మగసలయఖ వర
ఇసటట ననస:53/2/205
వయససస:60
లస: పప

6782 MLJ3611860
పపరర: వరసస డదగల

95-77/271

6785 SQX2131332
పపరర: లకడక గడడ బబ యన

95-78/1014

6788 SQX0578773
పపరర: బసడనరర శవపరరశత బసడనరర

95-77/275

భరస : శవకలమమర బసడనరర
ఇసటట ననస:53/2/204
వయససస:32
లస: ససస స
95-77/277

6791 SQX0682617
పపరర: శకనవరసరరవప గగమక

95-77/278

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగమమక
ఇసటట ననస:53/2/204
వయససస:30
లస: పప
95-77/280

6794 MLJ3611894
పపరర: పపరయఖ గగమమక

95-77/281

తసడడ:డ సపచదసలల గగమమక
ఇసటట ననస:53/2/204
వయససస:45
లస: పప
95-82/210

6797 MLJ1661362
పపరర: వనకరటటశశరరర� గగమమక�

95-82/211

తసడడ:డ సపచదసలల� �
ఇసటట ననస:53-2-204
వయససస:50
లస: పప
95-77/284

భరస : శకనవరసరరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:53/2/205
వయససస:51
లస: ససస స
95-77/286

95-77/268

భరస : శరసబయఖ గడడ బబ యన
ఇసటట ననస:53-2-203
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:53-2-204
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప వర
ఇసటట ననస:53/2/205
వయససస:31
లస: ససస స
6801 SQX1107664
పపరర: కకటటశశరరరవప వర వర

95-77/273

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:53/2/204
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గగమమక
ఇసటట ననస:53/2/204
వయససస:74
లస: పప
6798 MLJ3615978
పపరర: భబరత వర

6784 SQX2115004
పపరర: ససరరష కలమమర డదగల

6779 SQX1567967
పపరర: దసరరర భవరన డదగల

తసడడ:డ ననరరయణ డదగల
ఇసటట ననస:53/2/203
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:53/2/204
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచదసలల గమమక
ఇసటట ననస:53/2/204
వయససస:42
లస: పప
6795 MLJ3611886
పపరర: సపచదసలల గగమమక

95-77/270

భరస : పడసరద బసడనరర
ఇసటట ననస:53/2/204
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పపనతయఖ గగమమక
ఇసటట ననస:53/2/204
వయససస:40
లస: ససస స
6792 MLJ3611878
పపరర: పపనతయఖ గగమమక

6781 AP151000186475
పపరర: సతఖవత డదగల

95-78/303

భరస : వరసస డదగల
ఇసటట ననస:53/2/203
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ డదగల
ఇసటట ననస:53/2/ 203
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనస గడడ బబ యన
ఇసటట ననస:53-2-203
వయససస:32
లస: ససస స
6789 MLJ1658350
పపరర: అరరణ గగమక

95-78/1080

భరస : ననరరయణ డదగల
ఇసటట ననస:53/2/203
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ డదగల
ఇసటట ననస:53/2/ 203
వయససస:47
లస: పప
6786 SQX2130748
పపరర: ననగమణణ గడడ బబ యన

6778 SQX2490423
పపరర: ఖజ పటబన

6776 SQX1185942
పపరర: వజయ బబనస అరరకటర

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:53-2-202
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆడమ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:53-2-202
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససరరష డదగల
ఇసటట ననస:53/2/203
వయససస:31
లస: ససస స
6783 SQX2115012
పపరర: ననరరయణ డదగల డదగల

95-77/898

తసడడ:డ అల మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-202
వయససస:34
లస: పప

భరస : కరజ పటబన
ఇసటట ననస:53-2-202
వయససస:35
లస: ససస స
6780 MLJ3615960
పపరర: వరలకడక డదగల

6775 SQX2384717
పపరర: ఫజల రహమమన మహమకద

6800 AP151000186191
పపరర: పదక వర వర

95-77/285

భరస : నరసససహరరవప వర
ఇసటట ననస:53/2/205
వయససస:52
లస: ససస స
95-77/287

6803 SQX2445039
పపరర: వర బబజ వర

95-77/899

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వర
ఇసటట ననస:53-2-205
వయససస:27
లస: పప
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6804 SQX2473361
పపరర: వర శవ ననగ లకడక వర

95-77/900

భరస : కకటటశశర రరవప వర
ఇసటట ననస:53-2-205
వయససస:21
లస: ససస స
6807 SQX1264209
పపరర: గగపస పరమగదసరరస

95-77/290

95-77/293

95-77/296

95-78/1081

95-77/300

95-77/303

95-77/903

భరస : రవ కకరణ పలర పప
ఇసటట ననస:53-2-211
వయససస:24
లస: ససస స

95-77/295

6814 MLJ3071347
పపరర: బడహకనసదరరడడడ ననటట ననటట

తసడడ:డ బడహకనసదస రరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:53/2/206
వయససస:43
లస: పప
95-77/297

6817 SQX1264217
పపరర: సమ షపక

6820 SQX0952697
పపరర: మహమకద రఫస షపక షపక

6823 MLJ3609054
పపరర: శవకకషణ కలపపల

6826 MLJ1659069
పపరర: పలలకలమమరర కరసరల

95-78/1078

6829 SQX2434868
పపరర: మసదద షపక

6832 MLJ3615879
పపరర: అమల పలర పప
భరస : ససబబబరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:53-2-211
వయససస:30
లస: ససస స

95-77/901

95-77/298

6818 SQX0952416
పపరర: మహమకద మగసతనజ బబగస
షపక షపక
భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-2-207
వయససస:46
లస: ససస స

95-77/299

95-77/301

6821 MLJ3615853
పపరర: జజన బ షపక

95-77/302

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-2-209
వయససస:32
లస: ససస స
95-77/304

6824 SQX2327534
పపరర: హబబగనతసర షపక

95-77/902

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:53-2-209/1
వయససస:81
లస: ససస స
95-78/304

6827 SQX1986595
పపరర: షపక సరయరర బబనస

95-78/956

భరస : షపక ఫసరగజ
ఇసటట ననస:53-2-210
వయససస:30
లస: ససస స
95-86/1154

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:53-2-210
వయససస:46
లస: పప
95-77/305

6815 SQX2441095
పపరర: వజయ భబణగ ఆరరకటర
భరస : బల రరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:53-2-206
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అచషయ
ఇసటట ననస:53-2-210
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మసదద షపక
ఇసటట ననస:53-2-210
వయససస:21
లస: ససస స
6831 SQX1501106
పపరర: కలమఖణణ పలర పప

6812 MLJ1654334
పపరర: బబలరరడడడ ననటట

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కలపపల
ఇసటట ననస:53/2/209/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసదద షపక
ఇసటట ననస:53-2-210
వయససస:18
లస: పప
6828 SQX2490381
పపరర: నజరరన షపక

95-77/294

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:53/2/207
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-209
వయససస:31
లస: పప
6825 SQX2430015
పపరర: బబజ షపక

95-77/292

తసడడ:డ మహమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-2-207
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:53/2/207
వయససస:27
లస: పప
6822 MLJ3609047
పపరర: ఖమససస షపక

6809 SQX0866533
పపరర: వతనషలఖ య దదవ ఆరరకటర
అరరకటర
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:53/2/206
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరణరరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:53/2/206
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:53-2-206
వయససస:47
లస: ససస స
6819 SQX0952291
పపరర: మహమకద అఫరల షపక షపక

6811 MLJ1654342
పపరర: శకనవరసరరడడడ ననటట

95-77/289

95-77/291

తసడడ:డ బడహకనసదరరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:53/2/206
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శశషసరరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:53/2/206
వయససస:50
లస: పప
6816 SQX2491314
పపరర: ఉమ మహహశశరర ఆరరకటర

6808 SQX1264191
పపరర: ఆనసదరరవప పరమగదసరరస

6806 SQX1264175
పపరర: వనసకట రమణ పరమగదసరరస

భరస : ఆనసదరరవప పరమగదసరరస
ఇసటట ననస:53-2-205-1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ పరమగదసరరస
ఇసటట ననస:53/2/205/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : బడహకనసదరరడడడ ననటట
ఇసటట ననస:53/2/206
వయససస:58
లస: ససస స
6813 MLJ3611845
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఆరరకటర

95-77/288

తసడడ:డ ఆనసదరరవప పరమగదసరరస
ఇసటట ననస:53-2-205-1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప పరమగదసరరస
ఇసటట ననస:53-2-205-1
వయససస:25
లస: పప
6810 AP151000186387
పపరర: పదనకవత ననటట ననటట

6805 SQX1264183
పపరర: కలమఖణణ పరమగదసరరస

6830 SQX2426369
పపరర: జహర బ షపక

95-87/1302

భరస : మసదద షపక
ఇసటట ననస:53-2-210
వయససస:41
లస: ససస స
95-77/306

6833 AP151000186324
పపరర: కకటటశశరమక పలర పప

95-77/307

భరస : బకకలల పలర పప
ఇసటట ననస:53/2/211
వయససస:58
లస: ససస స
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6834 SQX1501122
పపరర: రవకకరణ పలర పప
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95-77/308

తసడడ:డ బకకలల పలర పప
ఇసటట ననస:53-2-211
వయససస:30
లస: పప

95-76/72

తసడడ:డ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:53-2-212
వయససస:33
లస: పప

6837 MLJ3071149
పపరర: వశశననధస బబణనల బబణనల

95-77/310

తసడడ:డ చచసచయఖ బబణనల
ఇసటట ననస:53/2/212
వయససస:67
లస: పప

6838 MLJ3615895
పపరర: పదనకవత బబణనల

95-77/313

తలర : పదక సరరసపరటట
ఇసటట ననస:53/2/213
వయససస:23
లస: పప

6841 MLJ3071321
పపరర: వరరచనరర బబణనల

95-77/311

95-77/315

6846 AP151000183483
పపరర: శకనస మమమడనల మమమడనల

95-77/318

95-77/314

6849 MLJ1654532
పపరర: లకకణగరమమర తనడదపలర
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:53-2-214-1
వయససస:53
లస: పప

95-82/212

6850 SQX2080794
పపరర: నజర బబష షపక

95-77/319

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:53/2/215
వయససస:36
లస: పప

6853 SQX0368316
పపరర: షపక జజన బబషర షపక

95-82/755

95-78/305

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:53-2-215
వయససస:49
లస: ససస స

6856 SQX0045781
పపరర: తనజనతసర షపక

95-77/320

95-77/321

తసడడ:డ పపదద వరయఖ మమడడకకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-216
వయససస:61
లస: పప
6861 AP151000189560
పపరర: రరజరశశరర మమడడకకసడదరర

6859 SQX2288496
పపరర: కకషప ర రరమననన

95-78/306

6862 SQX1417253
పపరర: ససధఖ లలళళ

95-82/213

6851 SQX2062776
పపరర: నయళమ బబష షపక

95-106/451

6854 SQX2127090
పపరర: ఏమమమమనతసర షపక

95-77/905

6857 SQX1405076
పపరర: జజన బబషర షపక

95-78/307

తసడడ:డ మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:53-2-215
వయససస:29
లస: పప
95-77/906

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:53-2-216
వయససస:37
లస: పప
95-78/308

6848 SQX1235341
పపరర: మణణకసఠ తనడదపలర

భరస : షపక షరరఫ
ఇసటట ననస:53-2-215
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఖయగమ
ఇసటట ననస:53-2-215
వయససస:52
లస: ససస స

6858 SQX1323278
పపరర: ససబబబరరవప మమడడకకసడదరర

95-77/317

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-2-214/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53/2/215
వయససస:52
లస: పప

6855 SQX1484971
పపరర: షకకర షపక

95-77/904

తసడడ:డ లకకణ కలమమర తనడదపలర
ఇసటట ననస:53-2-214/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-2-214/1
వయససస:19
లస: పప

6852 SQX0009829
పపరర: షపక షరరఫ షపక

6842 SQX2257020
పపరర: జయసత కలమమర సరరసపటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:53-2-213-1
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకకణగరమమర
ఇసటట ననస:53-2-214-1
వయససస:49
లస: ససస స
95-82/214

95-77/312

తసడడ:డ రవశసకర
ఇసటట ననస:53-2-213
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకయఖ మమమడనల
ఇసటట ననస:53-2-213-1
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మమమడనల
ఇసటట ననస:53/2/213/1
వయససస:55
లస: పప

6839 MLJ3615887
పపరర: పదక సరరసపరటట

95-77/316 6845 SQX1022581
6844 AP151000186316
పపరర: ఆదదమక మమమడనల మమమడనల
పపరర: కకరణ మమమడనల

6847 MLJ1646546
పపరర: కమల తనడదపలర

95-77/309

భరస : రవశసకర సరరసపరటట
ఇసటట ననస:53/2/213
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననధస బబణనల
ఇసటట ననస:53/2/213
వయససస:37
లస: పప

6843 AP151000186624
పపరర: భమలకడక మమమడనల
మమమడనల
భరస : శకనస మమమడనల
ఇసటట ననస:53/2/213/1
వయససస:47
లస: ససస స

6836 AP151000186357
పపరర: వజయలకడక బబణనల బబణనల

భరస : వశశననధమ బబణనల
ఇసటట ననస:53/2/212
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వరరచనరర బబణనల
ఇసటట ననస:53-2-213
వయససస:35
లస: ససస స

6840 SQX1243518
పపరర: వటల పసడయతమ సరరసపరటట

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:53-2-216
వయససస:57
లస: ససస స

6835 MLJ3607975
పపరర: కరజజ షపక

6860 SQX2276442
పపరర: హహమలత రరమననన

95-77/907

భరస : కకషప ర రరమననన
ఇసటట ననస:53-2-216
వయససస:35
లస: ససస స
95-77/322

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ లలళళ
ఇసటట ననస:53-2-217
వయససస:37
లస: ససస స
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6863 SQX1417261
పపరర: రరమ తషలసమక లలళర
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95-77/323

భరస : కరశ రరడడడ లలళళ
ఇసటట ననస:53-2-217
వయససస:56
లస: ససస స
6866 SQX2123842
పపరర: శవ పడకరశ కలసదదటట

95-77/910

95-77/326

95-77/911

95-78/310

95-77/913

95-77/332

95-77/335

తసడడ:డ పడసరద ఇససకల
ఇసటట ననస:53/-2-221
వయససస:44
లస: పప

6876 AP151000189677
పపరర: గగస మహమకద

6879 SQX1865377
పపరర: రజయమ బబగస షపక

6882 SQX1919703
పపరర: షరరఫ బబష షపక

6885 SQX2430262
పపరర: మహబమబ బబష షపక

95-78/312

6888 SQX2123834
పపరర: మమలమబ షపక

95-78/311

6891 SQX1614305
పపరర: బలరరస కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ ససబబయఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:53-2-221
వయససస:60
లస: పప

6871 SQX0440875
పపరర: షపక ఖమజ మహహనసదదదన

95-77/328

6874 SQX0241711
పపరర: షపక యమససకన

95-78/309

6877 MLJ1643782
పపరర: రరయమజ షపక

95-77/329

తసడడ:డ నదరరల హహసపన
ఇసటట ననస:53-2-219
వయససస:44
లస: పప
95-77/330

6880 SQX1466862
పపరర: షకకల షపక

95-77/331

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-2-220
వయససస:32
లస: ససస స
95-77/333

6883 SQX1865443
పపరర: రహహస షపక

95-77/334

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-2-220
వయససస:33
లస: పప
95-77/914

6886 SQX2480481
పపరర: చనసద బబష షపక

95-77/915

తసడడ:డ రసజజన అల షపక
ఇసటట ననస:53-2-220
వయససస:23
లస: పప
95-76/1331

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-220 , 3 LINE
వయససస:49
లస: ససస స
95-77/337

95-77/325

భరస : మగసస ఫర
ఇసటట ననస:53-2-218
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-220
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:53/2/220
వయససస:39
లస: పప
6890 MLJ3608551
పపరర: మమరర బబబగ ఇససకల

95-77/912

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-220
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-2-220
వయససస:52
లస: పప
6887 SQX0238303
పపరర: ఫపచరగజ షపక

6873 SQX2260222
పపరర: కరరషరక షపక

6868 SQX0952465
పపరర: రరజజశన షపక షపక

తసడడ:డ మహమకద గగస
ఇసటట ననస:53-2-218
వయససస:39
లస: పప

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:53-2-220
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-2-220
వయససస:58
లస: ససస స
6884 SQX1880038
పపరర: రసజజన అల షపక

95-77/327

తసడడ:డ షసర అల
ఇసటట ననస:53-2-218
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:53-2-219
వయససస:18
లస: ససస స
6881 SQX1466896
పపరర: మహబమబ బ షపక

6870 SQX0238295
పపరర: మయన బబబగ షపక

95-77/909

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:53-2-218
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:53-2-218
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహమమన
ఇసటట ననస:53-2-218
వయససస:51
లస: పప
6878 SQX2131084
పపరర: రమమదదవ మమరరసస

95-77/324

తసడడ:డ మహమకద గగస
ఇసటట ననస:53-2-218
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:53-2-218
వయససస:30
లస: ససస స
6875 SQX0241992
పపరర: షపక మగసరస�ేర

6867 SQX0952507
పపరర: హహర ఫరరతన షపక షపక

6865 SQX2121077
పపరర: గరయతడ మసదడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరర రరడడడ మసదడడ
ఇసటట ననస:53-2-217
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:53-2-218
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:53/2/218
వయససస:24
లస: పప
6872 SQX2412559
పపరర: లతఫపనతసరస షపక

95-77/908

తసడడ:డ కరశ రరడడడ లలళళ
ఇసటట ననస:53-2-217
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసదదటట
ఇసటట ననస:53-2-217
వయససస:22
లస: పప
6869 SQX1242288
పపరర: ననమత సరదదక షపక

6864 SQX2222768
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ లలళళ

6889 MLJ1651942
పపరర: రరజమణణ ఇససకల

95-77/336

భరస : మమరర బబబగ ఇససకల
ఇసటట ననస:53-2-221
వయససస:42
లస: ససస స
95-77/338

6892 SQX1614297
పపరర: ససభబషసణణ కకపపపరరవపరర

95-78/313

భరస : బలరరస కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:53-2-221
వయససస:59
లస: ససస స
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6893 SQX1271907
పపరర: గణణశ కకపపపరరవపరర
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95-78/314

తసడడ:డ బలరరస కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:53-2-221
వయససస:23
లస: పప
6896 SQX1200344
పపరర: ఇజజజత అల ఖమన పఠరన

95-77/341

95-70/1196

తసడడ:డ హజరతస యఖ ననదచసళర
ఇసటట ననస:53-2-225
వయససస:31
లస: ససస స
6905 SQX1702075
పపరర: దసరర పడసరద చచసబబటట

95-77/346

95-77/349

95-78/1016

95-77/352

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:53-2-226
వయససస:67
లస: ససస స

95-77/344

6906 SQX1494871
పపరర: అనల కలమమర చచదరర ననదచసడర

6915 AP151000189066
పపరర: సతనసర సయఖద

95-77/918

6918 SQX1341114
పపరర: అలలకఘలలల రరహమమన షపక

95-77/347

6921 SQX1910900
పపరర: రహహమగన షపక
భరస : ఖసదదదస షపక
ఇసటట ననస:53-2-226
వయససస:68
లస: ససస స

6901 SQX2343325
పపరర: ససబబమక మగలర మమరర

95-70/1349

6904 SQX0008268
పపరర: వజయలకడక ననదచసడర

95-77/345

6907 SQX0777037
పపరర: హరరష ననదచసళర

95-77/348

తసడడ:డ హజరతస యఖ ననదచసళర
ఇసటట ననస:53-2-225
వయససస:28
లస: పప
95-77/350

6910 SQX2342426
పపరర: అనసష నదనసడ

95-77/916

తసడడ:డ హజరతయఖ
ఇసటట ననస:53-2-225
వయససస:30
లస: ససస స
95-70/1197

6913 SQX0440826
పపరర: కరరమగన సయఖద

95-77/351

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:53-2-226
వయససస:39
లస: ససస స
95-77/353

6916 SQX2299725
పపరర: నదరజహన షపక

95-77/917

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-226
వయససస:44
లస: ససస స
95-78/315

తసడడ:డ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-226
వయససస:26
లస: ససస స
95-78/317

95-77/826

భరస : హజరతయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:53-2-225
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:53-2-226
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర సయద
ఇసటట ననస:53-2-226
వయససస:19
లస: ససస స
6920 AP151000189436
పపరర: మహబమబ సయఖద

6903 SQX1702059
పపరర: జజఖత చచసబబటట

6912 SQX2066843
పపరర: ఆడమ సరహహబ షపక

6898 SQX2005643
పపరర: వహహదన షపక

భరస : మల కకసడయఖ మగలర మమరర
ఇసటట ననస:53-2-225
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-226
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అననసర పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-226
వయససస:38
లస: పప
6917 SQX2326676
పపరర: గగల శన ఫసరడ గసప సయద

95-77/342

తసడడ:డ పపసచలయఖ
ఇసటట ననస:53-2-225
వయససస:54
లస: పప

భరస : RAMESH MULLAMURI
ఇసటట ననస:53-2-225
వయససస:34
లస: ససస స
6914 SQX1836725
పపరర: రహకన పఠరన

6900 SQX0024794
పపరర: హమమయగన షపక

6909 SQX0024885
పపరర: హజరతస యఖ ననదచసడర

95-77/340

భరస : అజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-223
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:53-2-225
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చచసబబటట
ఇసటట ననస:53/2/225
వయససస:46
లస: పప
6911 SQX2398519
పపరర: VIJAYA MULLAMURI

95-77/825

భరస : శకనవరస రరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:53/2/225
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:53/2/225
వయససస:22
లస: పప
6908 SQX1702042
పపరర: శకనవరస రరవప చచసబబటట

6897 SQX2005627
పపరర: అజమగదదదన షపక

తసడడ:డ యమససన
ఇసటట ననస:53-2-224
వయససస:54
లస: పప
95-77/343

6895 SQX0011247
పపరర: షపక ఫజలలనతసర

భరస : నజరరదదదన
ఇసటట ననస:53/2/223
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నజరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-223
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అససఫ అల మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-224
వయససస:26
లస: పప
6902 SQX0944850
పపరర: అనదష ననదచసళర ననదచసలమ

95-77/339

భరస : ఇజజజత ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-223
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర అహమకద పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-223
వయససస:51
లస: పప
6899 SQX2066769
పపరర: నజర అహకద మహమకద

6894 SQX1466847
పపరర: సబహ పఠరన

6919 AP151000189602
పపరర: షహననజ సయఖద

95-78/316

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:53-2-226
వయససస:45
లస: ససస స
95-88/31

6922 SQX1116806
పపరర: షహననజ ఫరతమమ
మహమకద
తసడడ:డ అబగదల ఖదదర మహమకద
ఇసటట ననస:53/2/226/C
వయససస:24
లస: ససస స

95-77/354
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6923 SQX1107938
పపరర: ఫరతమమ మహమకద
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95-77/355

6924 SQX1836584
పపరర: అబగదల షషకలర మహమకద

భరస : అబగదల ఖదదర మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-226-C
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల ఖదదర మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-226/C
వయససస:22
లస: పప

95-77/358
6926 SQX0008292
పపరర: మహమకద ఖసరరనద బబగస
మహమకద
భరస : మహమకద గరలబ మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-227
వయససస:63
లస: ససస స

6927 SQX1919786
పపరర: ఖదర బబష షపక
తసడడ:డ ససబబన బబబగ షపక
ఇసటట ననస:53-2-227
వయససస:23
లస: పప

6929 SQX1417279
పపరర: పడవణ రరడడడ లలళళ

6930 SQX0024588
పపరర: ఫయమజ అహకద మహమకద

95-77/361

తసడడ:డ కరశ రరడడడ లలళళ
ఇసటట ననస:53/2/227
వయససస:35
లస: పప
6932 SQX2324770
పపరర: నవన కలమమరర చనమరరస

95-77/920

95-78/319

95-78/322

భరస : జయ రరమ రరడడ లసకర
ఇసటట ననస:53-2-230
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-231
వయససస:46
లస: పప
95-77/365

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-236
వయససస:19
లస: పప

95-78/323

95-77/1018

6948 AP151000189379
పపరర: సరసబశవ రరవప మమమడనల

95-78/326

6951 SQX2105005
పపరర: హససన బబగస షపక
భరస : మమహబమబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-237
వయససస:63
లస: ససస స

6934 SQX1323542
పపరర: రగహహత గరడర

95-77/363

6937 SQX1231760
పపరర: కమలమకర జవసగగల

95-78/321

6940 AP151000189614
పపరర: నరసమక గణణశన

95-78/324

6943 SQX1919737
పపరర: సరయ తదజ మమరరళర

95-77/364

తసడడ:డ సపచదసలల మమరరళర
ఇసటట ననస:53-2-232
వయససస:21
లస: పప
95-77/921

6946 SQX2357457
పపరర: ఇరరన ద షపక

95-77/922

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-2-235
వయససస:53
లస: ససస స
95-78/327

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:53-2-235
వయససస:65
లస: పప
95-77/367

95-77/919

భరస : వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-231
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-235
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-235
వయససస:20
లస: ససస స
6950 SQX1920115
పపరర: రహమన షపక

6945 SQX2357713
పపరర: కరరమగలమర షపక

6931 SQX2326536
పపరర: దదవనన రరజ చనమరరస

తసడడ:డ పడహరద రరవప జవసగగల
ఇసటట ననస:53-2-228
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ చచననతరరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-231
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53/2/235
వయససస:28
లస: పప
6947 SQX2538528
పపరర: మగసతనజ బభగస షపక

6942 AP151000189584
పపరర: వనసకటబడమరరడడడ గణణసన

95-77/360

తసడడ:డ కకశశర గరడర
ఇసటట ననస:53-2-228
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడడ లసకర
ఇసటట ననస:53-2-230
వయససస:59
లస: పప
95-78/325

6928 SQX1116756
పపరర: జజన బబషర షపక

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:53-2-227
వయససస:33
లస: పప

95-78/320

6939 SQX1559121
పపరర: జయ రరమ రరడడ లసకర

6944 SQX0161422
పపరర: జయహహల రహమమన షపక

95-77/362

6936 SQX1404078
పపరర: ఇరరరన షపక

6938 SQX1559113
పపరర: లకడక లసకర

95-77/357

తసడడ:డ ససభబన బబబగ షపక
ఇసటట ననస:53-2-227
వయససస:29
లస: పప

95-78/318

తసడడ:డ ఘన సపచద షపక
ఇసటట ననస:53-2-228
వయససస:27
లస: పప

6941 AP151000189619
పపరర: బబబగలరరడడడ గణణశన

95-77/359

6933 SQX1321025
పపరర: షహననజ ఫరతమమ
మహమకద
తసడడ:డ అబగదల ఖదదర మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-227
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భబసరర రరడడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:53-2-228
వయససస:25
లస: పప

6925 SQX1107870
పపరర: అబగదల ఖదదర మహమకద

తసడడ:డ అబగదల షషకలర
ఇసటట ననస:53/2/226/C
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ మహమకద
ఇసటట ననస:53/2/227
వయససస:41
లస: పప

భరస : దదవనన రరజ చనమరరస
ఇసటట ననస:53-2-227
వయససస:32
లస: ససస స
6935 SQX1200401
పపరర: వణగకలరర హనమ రరడడ

95-77/356

6949 SQX1920164
పపరర: బబజద బ షపక

95-77/366

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-2-236
వయససస:37
లస: ససస స
95-71/518

6952 SQX2106342
పపరర: నజక షపక

95-76/1283

భరస : కరరమగలర జబర షపక
ఇసటట ననస:53-2-237
వయససస:37
లస: ససస స
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95-81/580

తసడడ:డ మమహబమబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-237
వయససస:43
లస: పప
6956 SQX0238436
పపరర: రహహమగనతసర షపక

95-78/329

95-78/332

95-78/335

6960 AP151000189417
పపరర: మహమకద షకకరర

6963 SQX0881664
పపరర: రమణమమరరస ఓలలటట

95-77/368

6966 SQX1702216
పపరర: షరహహదన మహమకద

6969 MLJ1642149
పపరర: ససరరజ షపక

తసడడ:డ నదరరల హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-239
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నదరరల హహసపన
ఇసటట ననస:53-2-239
వయససస:40
లస: పప

6971 MLJ1646959
పపరర: నసరరహన షపక

6972 SQX1696509
పపరర: రషసద పఠరన

95-78/338

భరస : ఏజగస
ఇసటట ననస:53-2-239
వయససస:46
లస: ససస స
6974 SQX1880046
పపరర: అపసర షపక

95-77/374

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:49
లస: పప

95-78/336

95-77/377

6978 AP151000189654
పపరర: షరకకరర పఠరన

95-77/369

6981 MLJ3080215
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ జలల
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:49
లస: పప

6961 SQX1014109
పపరర: రరజశశఖర ఓలలటట

95-78/334

6964 SQX0284265
పపరర: బబషర షపక

95-78/337

6967 SQX1702190
పపరర: షకకరరనసరస మహమకద

95-77/370

భరస : నదరరల హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-239
వయససస:70
లస: ససస స
95-77/372

6970 SQX1702141
పపరర: రరయమజ మహమకద

95-77/373

తసడడ:డ నదరరల హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-239
వయససస:41
లస: పప
95-73/937

6973 MLJ3080207
పపరర: ననచరరనతసర షపక

95-73/938

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:49
లస: ససస స
95-77/375

6976 SQX0238410
పపరర: మగనత షపక

95-77/376

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:45
లస: ససస స
95-77/378

భరస : సమమగలమర ఖమన
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:59
లస: ససస స
95-77/380

95-78/331

తసడడ:డ మహబబషర
ఇసటట ననస:53-2-238
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరయమజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:46
లస: ససస స
6980 SQX0238402
పపరర: బబజ షపక

6975 SQX1371368
పపరర: గగసఖ పఠరన

6958 SQX0284224
పపరర: నదరర హన షపక

తసడడ:డ రమణ మమరరస ఓలలటట
ఇసటట ననస:53-2-238
వయససస:29
లస: పప

భరస : రభబన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:21
లస: ససస స
6977 SQX1954999
పపరర: కరశరరన షపక

95-78/333

భరస : ససరరజ మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-239
వయససస:39
లస: ససస స
95-77/371

95-78/328

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:53-2-238
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటలసగస
ఇసటట ననస:53-2-238
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరయజ మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-239
వయససస:32
లస: ససస స
6968 SQX1702166
పపరర: ససరరజ మహమకద

95-78/330

భరస : నదరరల హహసపసన
ఇసటట ననస:53-2-238
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వహహదన బబగస
ఇసటట ననస:53-2-238
వయససస:45
లస: పప
6965 SQX1480847
పపరర: రరహన మహమకద

6957 SQX0440750
పపరర: షహననజ షపక

6955 SQX0440420
పపరర: మబనన షపక

భరస : మగబబరక
ఇసటట ననస:53-2-238
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సపచదన
ఇసటట ననస:53-2-238
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జయకరరబబగ
ఇసటట ననస:53-2-238
వయససస:53
లస: ససస స
6962 MLJ3080405
పపరర: మహబగ ససభబన షపక

95-90/668

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-237
వయససస:69
లస: పప

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:53-2-238
వయససస:36
లస: ససస స
6959 AP151000189451
పపరర: అరరణకలమమరర కరరతటక

6954 SQX2105039
పపరర: మమహబమబ షరరఫ షపక

6979 MLJ3080231
పపరర: రబబబన పఠరన

95-77/379

తసడడ:డ సమవపలమరఖమన
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:39
లస: పప
95-77/381

6982 AP151000189653
పపరర: సమమగలమర ఖమన పఠరన

95-77/382

తసడడ:డ రహమగన ఖమన
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:67
లస: పప
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95-78/339

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:26
లస: ససస స
6986 SQX2276632
పపరర: అయయషర షపక

95-77/923

95-77/384

95-78/344

95-78/347

95-77/925

95-77/388

95-77/391

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:53-2-245
వయససస:34
లస: ససస స

6996 SQX1701929
పపరర: సబహ అహకద షపక

6999 SQX2459857
పపరర: కమల బ షపక

7002 SQX1219014
పపరర: అసరక షపక

7005 SQX1920479
పపరర: రరహమతషలమర పఠరన

95-77/394

95-77/386

6991 AP151000189594
పపరర: మమహరరనతసర షపక

6994 AP151000189007
పపరర: సలస భబషర షపక

6997 SQX1701937
పపరర: హహసపసన అహకద షపక

95-77/926

7000 SQX2421980
పపరర: మగజహహద షపక

తసడడ:డ బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-245
వయససస:19
లస: పప

95-78/346

95-77/387

95-77/927

తసడడ:డ మగజబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-244
వయససస:18
లస: పప
95-77/389

7003 SQX1614123
పపరర: ఏలలరర పదక ఏలలరర

95-77/390

భరస : శకనవరస రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:53-2-245
వయససస:40
లస: ససస స
95-77/392

95-77/393
7006 SQX1614149
పపరర: ఏలలరర ససధదర కలమమర ఏలలరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:53-2-245
వయససస:24
లస: పప

95-77/395 7009 SQX2311157
7008 SQX1614115
పపరర: ఏలలరర శకనవరస రరవప ఏలలరర
పపరర: బబజ పఠరన

7011 SQX2276665
పపరర: రహమతషలమర పఠరన

95-78/343

తసడడ:డ మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:53-2-244
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:53/2/245
వయససస:50
లస: పప
95-77/929

95-78/341

తసడడ:డ అబగదల సతస రర
ఇసటట ననస:53-2-242
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-245
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-245
వయససస:31
లస: పప
7010 SQX2311264
పపరర: హఫసజన పఠరన

95-78/345

భరస : ఉసస షపక
ఇసటట ననస:53-2-245
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ తతడడమలల
ఇసటట ననస:53-2-245
వయససస:72
లస: ససస స
7007 SQX1323823
పపరర: ఉసస షపక

6993 SQX1462670
పపరర: నయళమ బబషర షపక

6988 SQX1702786
పపరర: రరయమజ ఖమన పఠరన

భరస : అబగదలసతనసర
ఇసటట ననస:53-2-242
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : మగజబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-244
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:53-2-245
వయససస:23
లస: ససస స
7004 SQX1558578
పపరర: సరసబబడజఖస తతడడమల

95-78/342

భరస : హహసపసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:53-2-244
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-244
వయససస:42
లస: పప
7001 SQX1614131
పపరర: ఏలలరర మమనక ఏలలరర

6990 AP151000189650
పపరర: అసరకససలమసనన షపక

95-77/383

తసడడ:డ సరమమమల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-241
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:53-2-242
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-2-242
వయససస:87
లస: పప
6998 SQX2426708
పపరర: మగజబ షపక

95-77/924

భరస : సలస భబషర
ఇసటట ననస:53-2-242
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నయళమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-2-242
వయససస:25
లస: పప
6995 AP151000189004
పపరర: అబగదల సతనసర షపక

6987 SQX2276657
పపరర: రషసద పటబన

6985 SQX1920040
పపరర: అమజజద షపక

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:53-2-241
వయససస:40
లస: పప

భరస : రబబబన పటబన
ఇసటట ననస:53-2-241
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జకకర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53/2/242
వయససస:32
లస: ససస స
6992 SQX1271857
పపరర: సమ దనన బబషర షపక

95-78/340

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:53-2-240
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : అమజజద షపక
ఇసటట ననస:53-2-241
వయససస:36
లస: ససస స
6989 SQX1794544
పపరర: ఉమమకహన పఠరన

6984 SQX0620484
పపరర: హఫసదన షపక

95-77/928

తసడడ:డ రరహమన ఖమన
ఇసటట ననస:53-2-245
వయససస:44
లస: పప
95-77/930

7012 SQX1702273
పపరర: రమజజ షపక

95-77/396

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-247
వయససస:51
లస: ససస స
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95-77/397

తసడడ:డ ఇశకక ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-247
వయససస:28
లస: పప
7016 SQX2297596
పపరర: బబష షపక

95-86/1156

95-78/348

95-78/352

95-86/1157

95-77/401

95-77/404

95-77/407

భరస : ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:53-2-250
వయససస:22
లస: ససస స

7026 SQX2354173
పపరర: ససబబనబ షపక

7029 SQX0008300
పపరర: ఉసడడ లకడక ఉసడడ

7032 SQX1579038
పపరర: శసకర రరడడడ గరధచ

7035 SQX1024272
పపరర: ననగగల మరర షపక

95-77/932

7038 SQX2325744
పపరర: యగససబ షపక

95-86/1158

7041 SQX2501260
పపరర: ఝనస లకడక ససదద నబతష
స ల
భరస : సతఖననరరయణ ససదద నబతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-250
వయససస:42
లస: ససస స

7021 AP151000189331
పపరర: నదరర హన షపక

95-78/351

7024 SQX0440446
పపరర: ఇసరడక ఖమన పస

95-78/354

7027 SQX0008318
పపరర: ఉసడడ శశష సరయ కలమమరర ఉసడడ

95-77/400

తసడడ:డ సరయ బబబగ ఉసడడ
ఇసటట ననస:53/2/249
వయససస:29
లస: ససస స
95-77/402

7030 SQX0009746
పపరర: ఉసడడ రవ కలమమర ఉసడడ

95-77/403

తసడడ:డ సరయబబబగ ఉసడడ
ఇసటట ననస:53-2-249
వయససస:34
లస: పప
95-77/405

7033 SQX1264068
పపరర: హససనన షపక

95-77/406

భరస : ఇససబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-250
వయససస:26
లస: ససస స
95-77/408

7036 SQX1021641
పపరర: మమరరబబబగ కకమగక

95-77/409

తసడడ:డ సససదర రరవప కకమగక
ఇసటట ననస:53-2-250
వయససస:29
లస: పప
95-77/933

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-250
వయససస:33
లస: పప
95-77/935

95-77/399

తసడడ:డ మరరఖమన
ఇసటట ననస:53-2-248
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-250
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-250
వయససస:33
లస: పప
7040 SQX2288702
పపరర: షహహన షపక

95-78/353

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ గరధచ
ఇసటట ననస:53-2-249
వయససస:61
లస: పప

భరస : సససదర రరవప కకమగక
ఇసటట ననస:53-2-250
వయససస:57
లస: ససస స
7037 SQX2301711
పపరర: రఫస షపక

7023 AP151000189563
పపరర: రరయమబ అహకద

7018 SQX0952622
పపరర: బషసర అహమద మహమకద

భరస : జజనఅహమకద
ఇసటట ననస:53-2-248
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబగ ఉసడడ
ఇసటట ననస:53-2-249
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఉసడడ
ఇసటట ననస:53-2-249
వయససస:52
లస: పప
7034 AP151000186107
పపరర: మరరయమక కకమగక కకమగక

95-78/350

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-2-248
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శసకర రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:53/2/249
వయససస:34
లస: ససస స
7031 SQX0009886
పపరర: ఉసడడ సరయబబబగ ఉసడడ

7020 SQX0440362
పపరర: అకస రరసలమసన పస

95-86/1155

తసడడ:డ బబబగ జజన షపక
ఇసటట ననస:53-2-248
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:53-2-248
వయససస:52
లస: పప

భరస : అబగదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-248
వయససస:51
లస: ససస స
7028 SQX0011163
పపరర: గరదచ అసబక దదవ గరదచ

95-77/398

భరస : ఇషరరక ఖమన
ఇసటట ననస:53-2-248
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనఅహమకద
ఇసటట ననస:53/2/248
వయససస:45
లస: పప
7025 SQX2355030
పపరర: కరరమగనతసర షపక

7017 SQX1836642
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

7015 SQX2297778
పపరర: మహబగబ షపక

భరస : దనదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-247
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబబబరన షపక
ఇసటట ననస:53-2-248
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన అహమద
ఇసటట ననస:53-2-248
వయససస:46
లస: ససస స
7022 AP151000189250
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-77/931

తసడడ:డ దనదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-247
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దనదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-247
వయససస:34
లస: పప
7019 MLJ1640978
పపరర: షకకలమ భబనస షపక

7014 SQX2380863
పపరర: ఖససస షపక

7039 SQX2302214
పపరర: అఖల షపక

95-77/934

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-2-250
వయససస:26
లస: ససస స
95-77/1013

7042 SQX2502078
పపరర: మణణకసట ససదద నబతష
స ల

95-77/1014

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససదద నబతష
స ల
ఇసటట ననస:53-2-250
వయససస:18
లస: పప
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95-78/355

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-2-251
వయససస:49
లస: ససస స
7046 SQX0241372
పపరర: హహతఫ షపక

95-78/358

95-78/361

7055 SQX2335594
పపరర: వజయలకడక పప నదతరర

95-86/1159

95-77/414

95-78/1091

7062 SQX2505725
పపరర: పరరశత గరదచ

95-78/363

7065 SQX1023647
పపరర: రరజరసదడ పడసరద పప నదతరర

95-77/411

95-77/827

7054 SQX2324630
పపరర: వజయ లకడక పప నదతరర

95-77/936

భరస : కకషణ పడసరదస పప నదతరర
ఇసటట ననస:53-2-253
వయససస:58
లస: ససస స
95-78/362

95-77/416

7070 SQX1558867
పపరర: సరసబబడజఖస పరమగదసరరస

95-77/418

7068 SQX1200302
పపరర: కళళవత పప టర చచరరవప

95-77/1012

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:53-2-259
వయససస:22
లస: పప

95-77/413

7060 SQX2500619
పపరర: శవ పరరశత గరడద

95-78/1087

భరస : కకటట గరడద
ఇసటట ననస:53-2-256
వయససస:64
లస: ససస స
95-83/1273

7063 SQX2506798
పపరర: కకటట రరడడడ గరదచ

95-112/1313

తసడడ:డ కరనకక రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:53-2-256
వయససస:71
లస: పప
95-78/364

95-77/415
7066 SQX0952457
పపరర: కళళవత పప టర చచరరవప పప టర చచరరవప

భరస : శకనవరస పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-2-258
వయససస:35
లస: ససస స
95-78/365

భరస : శకనస పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-2-258
వయససస:41
లస: ససస స
7071 SQX1614198
పపరర: రరమసరయ మమమడనల

7057 AP151000186391
పపరర: షరజదన షపక షపక
భరస : షరబగదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-256
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణ పడసరద పప నదతరర
ఇసటట ననస:53-2-257
వయససస:35
లస: పప

7067 SQX0866582
పపరర: శకనవరస పప టర చచరరవప
పప టర చచరరవప
తసడడ:డ వనసకటరతతస పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-2-258
వయససస:45
లస: పప

95-78/360

7051 AP151000189307
పపరర: రసగరరరణణ మమమడనల
మమమడనల
భరస : సరసబశవరరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:53-2-253
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ గరదచ
ఇసటట ననస:53-2-256
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణ పడసరద పప నదతరర
ఇసటట ననస:53-2-257
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప పరమగదసరరస
ఇసటట ననస:53-2-259
వయససస:53
లస: ససస స

7053 SQX2000842
పపరర: లకడక పడసనత అడడససమలర

7059 SQX2498731
పపరర: లకడక ననరరయణ రరడడ గరదచ

7048 SQX0881656
పపరర: నససన
డ షపక

95-77/410

తసడడ:డ కకటట రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:53-2-256
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:53-2-256
వయససస:70
లస: ససస స
7064 SQX1022763
పపరర: పడభబకర పప నదతరర

7050 MLJ1641034
పపరర: పదనకవత మమమడనల

7056 AP151000189484
పపరర: వనసకటటశశరరర మమమడనల

95-78/357

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:53-2-252
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:53-2-253/1
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ షరబగదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-256
వయససస:22
లస: పప
7061 SQX2505519
పపరర: కకటటశశరమక సగరల

95-78/359

భరస : వనసకట శవ కలమమర అడడససమలర
ఇసటట ననస:53-2-253
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకషణ పడసరద పప నదతరర
ఇసటట ననస:53-2-253
వయససస:57
లస: ససస స
7058 SQX1920255
పపరర: మహబమబ ఖదర షపక

7047 SQX0881672
పపరర: కరరమగలమర షపక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:53-2-253
వయససస:38
లస: ససస స
95-77/412

7045 SQX1404128
పపరర: హబబగలర షపక

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-251
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:53-2-251
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ
ఇసటట ననస:53-2-252
వయససస:42
లస: పప
7052 SQX0952275
పపరర: శకనవరస రరవప గగరకపపసల
గగరకపపశరల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగరకపపశరల
ఇసటట ననస:53-2-253
వయససస:42
లస: పప

95-78/356

తసడడ:డ షబగదదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-251
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమబగ
ఇసటట ననస:53-2-251
వయససస:39
లస: పప
7049 SQX0241612
పపరర: షపక మసరసన వల

7044 SQX1831502
పపరర: మహబమబ ఖమదర బబషర షపక

7069 SQX1242338
పపరర: శక రమఖ మమమడనల

95-77/417

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:53-2-259
వయససస:24
లస: ససస స
95-77/419

7072 SQX0866517
పపరర: నరరసదడ బబబగ పరమగదసరరస
పరమగదసరరస
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరమగదసరరస
ఇసటట ననస:53-2-259
వయససస:30
లస: పప

95-77/420
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7073 SQX1558818
పపరర: కకటటశశరరరవప పరమగదసరరస

95-77/421

తసడడ:డ బసవయఖ పరమగదసరరస
ఇసటట ననస:53-2-259
వయససస:62
లస: పప
7076 MLJ1640937
పపరర: శకనవరసరరవప మమమడనల

95-78/368

95-77/424

95-78/370

95-77/428

95-77/937

95-78/1017

95-77/940

భరస : వనసకటటశశర రరవప పప గగల
ఇసటట ననస:53-2-265
వయససస:37
లస: ససస స

95-78/369

7083 SQX1702109
పపరర: శశశలజ నటటటవ

తసడడ:డ కరరమగలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-260
వయససస:30
లస: ససస స
95-77/426

7086 SQX1263953
పపరర: ననగసరయ నటటటవ

7089 SQX1480516
పపరర: వజయలకడక పపరరబబ యన

7092 SQX2421196
పపరర: ఫరతమ భ షపక

7095 SQX1701879
పపరర: ననగరసదడమక రరయ

95-78/374

7098 SQX2075810
పపరర: హరర బబబగ బబ డ

95-77/429

7101 SQX2363091
పపరర: మధవ పప గగల
భరస : వనసకటటశశర రరవప పప గగల
ఇసటట ననస:53-2-265
వయససస:39
లస: ససస స

95-77/427

7087 SQX1702117
పపరర: శసకర రరవప నటటటవ

95-77/430

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస నటటటవ
ఇసటట ననస:53-2-262
వయససస:56
లస: పప
95-78/371

7090 SQX1404094
పపరర: పడకరశరరవ పపరరబబ యన

95-78/372

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:53-2-262
వయససస:44
లస: పప
95-77/938

7093 SQX2426104
పపరర: మకలబల షపక

95-77/939

తసడడ:డ రవవఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-262/1
వయససస:50
లస: పప
95-77/431

7096 SQX1023985
పపరర: అనతపపరణ రరయ

95-78/373

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరయ
ఇసటట ననస:53-2-263
వయససస:29
లస: ససస స
95-77/828

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ డ
ఇసటట ననస:53-2-264
వయససస:40
లస: పప
95-77/432

7084 SQX1701952
పపరర: గగపస కకషణ పపరరబబ యన
తసడడ:డ పడకరశ రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:53-2-262
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప రరయ
ఇసటట ననస:53-2-263
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ బబ యమల
ఇసటట ననస:53-2-263
వయససస:34
లస: ససస స
7100 SQX0881649
పపరర: మమధవ పప గగల పప గగల

7081 SQX1149351
పపరర: రరశరక మహమకద

భరస : అబగదల రవవఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-262/1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : మకలబల షపక
ఇసటట ననస:53-2-262/1
వయససస:46
లస: ససస స
7097 SQX1023977
పపరర: కకసడమక బబ యమల

95-77/425

భరస : పడకరశరరవ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:53-2-262
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల రరయ
ఇసటట ననస:53-2-262
వయససస:38
లస: ససస స
7094 SQX2426039
పపరర: ఇరరన ద షపక

95-77/423

తసడడ:డ శసకర రరవప నటటటవ
ఇసటట ననస:53-2-262
వయససస:23
లస: పప

భరస : బబలరరజ గసటబ
ఇసటట ననస:53-2-262
వయససస:21
లస: ససస స
7091 SQX2127504
పపరర: అరరణ రరయ

7078 SQX1166991
పపరర: మహమకద రషసద బబషర
మహమకద
తసడడ:డ కరరమగలర మహమకద
ఇసటట ననస:53/2/260
వయససస:27
లస: పప

భరస : శసకర రరవప నటటటవ
ఇసటట ననస:53-2-262
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:53-2-262
వయససస:22
లస: పప
7088 SQX2127462
పపరర: శరకవణణ గసటబ

7080 SQX1558727
పపరర: కరరమగలమర మహమకద

95-78/367

95-77/422

తసడడ:డ గగస మహమకద
ఇసటట ననస:53/2/260
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:53-2-260
వయససస:29
లస: పప
7085 SQX1614180
పపరర: సరయ కలమమర పపరరబబ యన

7077 SQX1558842
పపరర: జరరన మహమకద

7075 AP151000189268
పపరర: కకటటశశరమక సకకల

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-259
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53/2/260
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస మహమకద
ఇసటట ననస:53/2/260
వయససస:56
లస: పప
7082 SQX1579202
పపరర: పడసనత కలమమర వనపపరర

95-78/366

భరస : శకనవరసరరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:53-2-259
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల లలట మమమడనల
ఇసటట ననస:53-2-259
వయససస:46
లస: పప
7079 SQX1558750
పపరర: రఫస మహమకద

7074 MLJ1641026
పపరర: శశ రరఖ మమమడనల

7099 SQX1723022
పపరర: లకడక బబ డ

95-95/937

భరస : వనసకటటసశర రరవప బబ డ
ఇసటట ననస:53-2-264
వయససస:57
లస: ససస స
95-77/941

7102 SQX0881623
పపరర: శవ పరరశత పప గగల

95-78/375

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:53-2-265
వయససస:52
లస: ససస స
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7103 SQX0881631
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప గగల

95-78/376

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:53-2-265
వయససస:39
లస: పప
7106 SQX0621078
పపరర: మసరసన షపక షపక

95-77/433

95-77/434

95-70/1198

95-77/829

95-78/382

95-78/384

95-77/944

భరస : ఖయరరదదదన
ఇసటట ననస:53-2-274
వయససస:60
లస: ససస స

7116 SQX0011320
పపరర: షపక నజయమ షపక

7119 SQX0238352
పపరర: ఇసరకయల షపక

7122 SQX1453505
పపరర: తశర స మహమకద

7125 AP151000186303
పపరర: రజయమ షపక

95-78/385

95-78/387

95-77/437

7111 SQX0242073
పపరర: గన సపచదన షపక

95-78/381

7114 SQX1702331
పపరర: ఖలల షపక

95-77/436

7117 SQX2226140
పపరర: మగనతర షపక

95-77/942

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:53-2-268
వయససస:32
లస: పప
95-78/383

7120 SQX2148476
పపరర: జకకర బభగగమ షపక

95-77/943

భరస : షరరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-269
వయససస:41
లస: ససస స
95-77/438

7123 SQX0952598
పపరర: బషసరరనతసర షపక షపక

95-77/439

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:53-2-271
వయససస:69
లస: ససస స
95-76/73

7126 MLJ3607983
పపరర: గగస షపక

95-76/74

తసడడ:డ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:53-2-272
వయససస:30
లస: పప

7128 SQX0045815
పపరర: వనసకట శవ కలమమర అదనసస
అడడససమలర
తసడడ:డ కకషరణరరవప
ఇసటట ననస:53-2-273
వయససస:33
లస: పప

95-78/386

7131 AP151000189251
పపరర: ఆలభబషర షపక

95-78/388

తసడడ:డ ఖయరరదదదన
ఇసటట ననస:53-2-274
వయససస:46
లస: పప

95-78/379

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-267-1
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరరదర షపక
ఇసటట ననస:53-2-272
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకషరణరరవప
ఇసటట ననస:53-2-273
వయససస:67
లస: ససస స
7130 MLJ3080546
పపరర: మగనశర ససలమసనన షపక

95-77/435

భరస : అబగదల రజజక మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-271
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-271
వయససస:70
లస: పప
7127 AP151000189112
పపరర: మరరయమక ఆడడససమలర

7113 SQX1702349
పపరర: నగరన షపక

7108 SQX0621375
పపరర: ఇకరబల బబషర షపక

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:53-2-267
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:53-2-268
వయససస:39
లస: పప

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:53-2-269
వయససస:67
లస: ససస స
7124 SQX2345981
పపరర: మకలబల మహమకద

95-78/380

భరస : మగనర షపక
ఇసటట ననస:53-2-268
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:53-2-268
వయససస:53
లస: ససస స
7121 AP151000189378
పపరర: మగకరసల షపక

7110 MLJ1645902
పపరర: మగజబగర రహమమన షపక

95-86/1160

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:53-2-266
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:53-2-267-1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-267/1
వయససస:28
లస: పప
7118 SQX0238360
పపరర: షసషషనతసర బబగ షపక

95-78/378

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-2-267
వయససస:39
లస: పప

భరస : అమర జన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-267/1
వయససస:22
లస: ససస స
7115 SQX2107316
పపరర: ఇరరరన షపక

7107 SQX0943696
పపరర: మసరసన బ షపక

7105 SQX2354579
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప గగల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప గగల
ఇసటట ననస:53-2-265
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:53-2-266
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కరలషరవల
ఇసటట ననస:53-2-267
వయససస:37
లస: ససస స
7112 SQX2067338
పపరర: ఆససయ పఠరన

95-78/377

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:53-2-265
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-2-266
వయససస:30
లస: ససస స
7109 SQX0238378
పపరర: రమజజబ షపక

7104 SQX0881615
పపరర: సరసబశవ రరవప పప గగల

7129 SQX2497857
పపరర: ఖరఖరరదదదన షపక

95-77/1009

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-274
వయససస:66
లస: పప
7132 SQX2374429
పపరర: అల బబష షపక

95-86/1161

తసడడ:డ ఖరఖరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-2-274
వయససస:39
లస: పప
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7133 SQX0622217
పపరర: జహహర షపక
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95-78/389

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:53-2-275
వయససస:36
లస: ససస స
7136 SQX2032522
పపరర: ఈససబ షపక

95-78/957

95-85/793

95-76/1333

95-78/392

95-77/440

95-78/396

95-78/399

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53/2/283
వయససస:41
లస: ససస స

7146 SQX1323518
పపరర: ఫరరతన పఠరన

7149 SQX1107227
పపరర: ఖమజజ ఖమన పఠరన

7152 AP151000189221
పపరర: వరలకడక పసదచస

7155 MLJ1660398
పపరర: వజయభబసరర పసదచస

95-78/402

7158 SQX1614321
పపరర: షరరఖ షపక

95-78/393

7161 AP151000189454
పపరర: రరమగలమక శశలపరటట
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53/2/283
వయససస:67
లస: ససస స

7141 SQX2099216
పపరర: ససభబషసణ జనసకలత

95-185/789

7144 SQX2233468
పపరర: జరరనన షపక

95-77/946

7147 SQX1323336
పపరర: రహహస ఖమన పఠరన

95-78/394

తసడడ:డ అజ యస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-278
వయససస:43
లస: పప
95-77/441

7150 SQX0238485
పపరర: అశశన దదవ గడడ

95-78/395

తసడడ:డ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-281
వయససస:30
లస: ససస స
95-78/397

7153 AP151000189633
పపరర: మణణమక పసదచస

95-78/398

భరస : జననరర నరరడడడ
ఇసటట ననస:53/2/281
వయససస:77
లస: ససస స
95-78/400

7156 MLJ1644145
పపరర: జయపరల రరడడడ పసదచస

95-78/401

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:53-2-281
వయససస:51
లస: పప
95-78/403

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-282
వయససస:22
లస: పప
95-78/405

95-77/945

భరస : సతస ర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:53-2-277
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:53-2-281
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జననరరన రరడడడ పసదచస
ఇసటట ననస:53-2-281
వయససస:62
లస: పప
7160 SQX0881771
పపరర: జజఖత చలపరటట

95-76/1334

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:53-2-281
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-2-281
వయససస:38
లస: పప
7157 SQX1397976
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడడ పసదచస

7143 SQX2272540
పపరర: షరరఫ షపక

7138 SQX2328649
పపరర: ససభబషసన జనసకలత

భరస : సససదరరకవప జనసకలత
ఇసటట ననస:53-2-276
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-280
వయససస:34
లస: పప

భరస : శసకర రరడడడ గరధచ
ఇసటట ననస:53-2-281
వయససస:51
లస: ససస స
7154 MLJ1644152
పపరర: రరజ శశఖరరరడడడ పసదచస

95-85/931

భరస : రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-278
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53/2/280
వయససస:36
లస: ససస స
7151 SQX1579152
పపరర: కనక మహ లకడక గరధచ

7140 SQX2161396
పపరర: గగరవమక పపరరపప గగ

95-78/391

భరస : ససభబషసన జనసకలత
ఇసటట ననస:53-2-276
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస ర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:53-2-277
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-277
వయససస:29
లస: పప
7148 SQX1442425
పపరర: హససనన పఠరన

95-76/1332

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:53-2-276
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:53-2-277
వయససస:45
లస: పప
7145 SQX1398230
పపరర: కరరమగలమర షపక

7137 SQX2326429
పపరర: సససదర రరవప జనసకలత

7135 SQX0621219
పపరర: రబబబన షపక

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:53-2-275
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నసరయఖ జనసకలత
ఇసటట ననస:53-2-276
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నసరయఖ జనసకలత
ఇసటట ననస:53-2-276
వయససస:25
లస: పప
7142 SQX2233484
పపరర: సతనరబబబమ షపక

95-78/390

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-275
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:53-2-275
వయససస:19
లస: పప
7139 SQX2086684
పపరర: సససదర రరవప జనసకలత

7134 SQX1511154
పపరర: జలమన షపక

7159 SQX0881763
పపరర: శశష శరరద చలపరటట

95-78/404

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప
ఇసటట ననస:53/2/283
వయససస:41
లస: ససస స
95-78/406

7162 SQX0881755
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప

95-78/407

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53/2/283
వయససస:44
లస: పప
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7163 SQX2116721
పపరర: రరసబబబగ కసకట
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95-78/1018

Deleted

తసడడ:డ బడహకస కసకట
ఇసటట ననస:53-2-283
వయససస:39
లస: పప

7166 SQX1919422
పపరర: తదజ సరయ కకషణ వనసటడపరటట

95-78/408

తసడడ:డ రరమగ తనతయఖ వనసటడపరటట
ఇసటట ననస:53-2-283/2
వయససస:21
లస: పప
7169 SQX0440693
పపరర: షసషరద బబగస షపక

95-78/409

95-78/412

95-78/415

95-78/418

95-78/958

95-78/423

భరస : పడసరద ఉనతస
ఇసటట ననస:53-2-289
వయససస:37
లస: ససస స

7173 SQX0881813
పపరర: వనసకట లకడక దఢరరడర

7176 SQX1572925
పపరర: శవ శసకర అడడససమలర

7179 SQX0427922
పపరర: అకబర బబషర షపక

7182 SQX0620401
పపరర: ఆదదలకడక గడడడ

7185 SQX0776435
పపరర: ససబబబరరడడడ అశశన

95-78/426

7188 SQX1702901
పపరర: గరయతడ కపపల

95-78/413

7191 SQX2552792
పపరర: తషలసస కపపల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-2-289
వయససస:46
లస: ససస స

95-77/443

7171 SQX0881839
పపరర: అరరణ దఢరరడర

95-78/411

7174 SQX1702927
పపరర: జమల షపక

95-78/414

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:56
లస: ససస స
95-78/416

7177 SQX0881821
పపరర: లకకయఖ దఢరరడర

95-78/417

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:37
లస: పప
95-78/419

7180 SQX1480524
పపరర: బబల సపచదన షపక

95-78/420

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:50
లస: పప
95-78/421

7183 SQX0776971
పపరర: మసగళగగరర గడడ

95-78/422

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:53/2/288
వయససస:32
లస: ససస స
95-78/424

7186 SQX0776922
పపరర: రరమకకషణ గడడ

95-78/425

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:53-2-288
వయససస:35
లస: పప
95-78/427

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కపపల
ఇసటట ననస:53-2-289
వయససస:23
లస: ససస స
95-78/429

7168 SQX1323773
పపరర: సబర షపక

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషణమమరరస
ఇసటట ననస:53-2-288
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:53-2-288
వయససస:58
లస: పప
7190 SQX1494947
పపరర: మమరర ఉనతస

95-78/410

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:53-2-288
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ గదచద
ఇసటట ననస:53-2-288
వయససస:33
లస: ససస స
7187 SQX0777094
పపరర: ననగరరజ గడడ

7170 SQX0881706
పపరర: రరహన షపక

95-86/1162

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:53/2/284
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:19
లస: పప
7184 SQX1371343
పపరర: ఆదద లకడక గదచద

95-77/442

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సపచదన
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:39
లస: పప
7181 SQX2076503
పపరర: ఈససబ షపక

7167 SQX1323799
పపరర: సరజదన షపక

7165 SQX2225365
పపరర: రరసబబబగ కసకట

తసడడ:డ బడహకస కసకట
ఇసటట ననస:53-2-283
వయససస:39
లస: పప

భరస : చలమయఖ
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబగర లర షపక
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:63
లస: ససస స
7178 SQX0241661
పపరర: బబషర షపక

భరస : రరసబబబగ కసకట
ఇసటట ననస:53-2-283
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:37
లస: ససస స
7175 SQX1323591
పపరర: బబజన షపక

95-78/1019

తసడడ:డ అబగర లర షపక
ఇసటట ననస:53-2-284
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అకబర బబషర
ఇసటట ననస:53-2-286
వయససస:31
లస: ససస స
7172 SQX0881789
పపరర: జజన బ షపక

7164 SQX2116705
పపరర: పరరమళ కసకట

7189 SQX0881698
పపరర: ననజయమ ససలమసనన షపక

95-78/428

భరస : మహమకద గగసప
ఇసటట ననస:53/2/289
వయససస:32
లస: ససస స
95-78/430

7192 SQX0881714
పపరర: రహమత షపక

95-78/431

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:53/2/289
వయససస:57
లస: ససస స
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95-78/432

భరస : సతఖననరయణ
ఇసటట ననస:53-2-289
వయససస:69
లస: ససస స
7196 SQX0881748
పపరర: పడసరద ఊనతమ

95-78/435

95-78/438

95-78/441

95-78/443

95-76/1489

95-77/447

95-78/446

95-78/449

95-78/444

7209 MLJ3613049
పపరర: తనహహర షపక

7212 MLJ3608742
పపరర: సజర షపక

7215 SQX0621250
పపరర: మసరసన షపక

7218 SQX0241588
పపరర: రఫస షపక

95-78/1090

7221 SQX2505758
పపరర: ఫరతమ షపక
భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-294
వయససస:32
లస: ససస స

7201 SQX0881722
పపరర: రవ కలమమర కకట

95-78/440

7204 MLJ3080280
పపరర: హవపలద బబగస షపక

95-78/442

7207 SQX0776898
పపరర: ఆససఫ షపక

95-78/445

తసడడ:డ జజఫర
ఇసటట ననస:53/2/293
వయససస:31
లస: పప
95-77/445

7210 MLJ3613064
పపరర: సరరసజ షపక

95-77/446

భరస : సజర షపక
ఇసటట ననస:53-2-294
వయససస:36
లస: ససస స
95-77/448

7213 SQX2530442
పపరర: యగసఫ షపక

95-77/1016

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:53-2-294
వయససస:20
లస: పప
95-78/447

7216 SQX0234351
పపరర: దదలన మద షపక

95-78/448

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:53/2/294
వయససస:39
లస: ససస స
95-78/450

తసడడ:డ సపచదన
ఇసటట ననస:53/2/294
వయససస:37
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:53-2-294
వయససస:20
లస: పప

7206 SQX0776641
పపరర: హససన షపక

95-78/437

భరస : మరర
ఇసటట ననస:53/2/292
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ వల
ఇసటట ననస:53/2/294
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచదన
ఇసటట ననస:53/2/294
వయససస:41
లస: ససస స
7220 SQX2504736
పపరర: యగసఫ షపక

95-77/444

తసడడ:డ షరకకర షపక
ఇసటట ననస:53-2-294
వయససస:29
లస: పప

భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:53-2-294
వయససస:37
లస: ససస స
7217 SQX0234237
పపరర: ససబహన షపక

7203 SQX0011197
పపరర: చనటర ఝమనస రరణణ

7198 AP151000189024
పపరర: వరలకడక మధసరబబ యన

తసడడ:డ కకట శరససస స
ఇసటట ననస:53/2/290
వయససస:47
లస: పప

భరస : అమరరబషర షపక
ఇసటట ననస:53-2-294
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షకకర షపక
ఇసటట ననస:53-2-294
వయససస:81
లస: ససస స
7214 SQX0238451
పపరర: ఆయయషర బబగస షపక

95-78/439

భరస : ఆససఫ
ఇసటట ననస:53/2/293
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-294
వయససస:33
లస: పప
7211 MLJ3613056
పపరర: సరబరరనతసర షపక

7200 SQX0621128
పపరర: పరపరరరవప చతడస

95-78/434

భరస : అచనషరరవప
ఇసటట ననస:53/2/290
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:53/2/291
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శఱసపదదదన షపక
ఇసటట ననస:53/2/292
వయససస:69
లస: ససస స
7208 SQX2504900
పపరర: హబబగలమర షపక

95-78/436

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:53-2-290
వయససస:46
లస: పప

తలర : అతనషరరవప మధసరబబ యన
ఇసటట ననస:53-2-290
వయససస:66
లస: ససస స
7205 MLJ3080306
పపరర: బబబన షపక

7197 AP151000189134
పపరర: శకనవరసరరవప కపపల

7195 SQX1702794
పపరర: గగస షపక

తసడడ:డ బబ శ సరహడ షపక
ఇసటట ననస:53-2-289
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దననమక
ఇసటట ననస:53-2-289
వయససస:65
లస: పప

భరస : అచనషరరవప
ఇసటట ననస:53/2/290
వయససస:69
లస: ససస స
7202 SQX1970284
పపరర: జయమక మధసరబబ యన

95-78/433

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కపపల
ఇసటట ననస:53-2-289
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశమగ
ఇసటట ననస:53-2-289
వయససస:42
లస: పప
7199 AP151000189270
పపరర: జయమక మధసరబబ యన

7194 SQX1023829
పపరర: జగదదష కపపల

7219 SQX0234252
పపరర: ఖమజవల షపక

95-78/451

తసడడ:డ సపచదన
ఇసటట ననస:53/2/294
వయససస:45
లస: పప
95-78/1092

7222 SQX1107433
పపరర: మసగళగరరర రరజశస పరరశన
మసగళగరరర
తసడడ:డ కరరమగలమర మసగళగరరర
ఇసటట ననస:53-2-295
వయససస:28
లస: ససస స

95-77/450
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7223 SQX0630913
పపరర: రజయమ బబగస మసగళగరరర
మసగళగరరర
భరస : కరరమగలమర మసగళగరరర
ఇసటట ననస:53-2-295
వయససస:45
లస: ససస స

95-77/451

7226 MLJ3080249
పపరర: రఫసఉనతసర షపక

95-78/453

95-78/456

95-78/459

95-77/455

95-78/460

95-78/463

తసడడ:డ గగలమస అబగదల హహసపన
ఇసటట ననస:53-2-301/1
వయససస:53
లస: పప

7236 SQX1579012
పపరర: గగససయ షపక

7239 MLJ1663541
పపరర: మసరసన బ షపక

7242 SQX0621763
పపరర: ససభబన షపక

95-77/458

7245 SQX1185884
పపరర: సససదర రరవప గగదదసత

95-78/1020

7248 SQX2405157
పపరర: జహద బభగస షపక

95-77/456

7231 AP151000189095
పపరర: రరమగ మధసరబబ యన

95-78/458

7234 SQX1532879
పపరర: ఆరరఫపలర షపక

95-77/454

7237 SQX1579020
పపరర: జమర బబషర షపక

95-77/457

తసడడ:డ అబగదల మజత షపక
ఇసటట ననస:53-2-300
వయససస:25
లస: పప
95-78/461

7240 SQX0776401
పపరర: బబషస షపక

95-78/462

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:53-2-300
వయససస:35
లస: పప
95-78/464

7243 SQX0952630
పపరర: ససధదర గమడదరర

95-76/75

తసడడ:డ జజన శరససస స గమడదరర
ఇసటట ననస:53-2-300/1
వయససస:31
లస: పప
95-77/459

7246 SQX2405058
పపరర: అబగదల హహసపన షపక

95-76/1335

తసడడ:డ షపక జజన
ఇసటట ననస:53-2-301/1
వయససస:25
లస: పప
95-78/1021

భరస : గగలమస జన షపక
ఇసటట ననస:53-2-301/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర గమడదరర
ఇసటట ననస:53-2-303/1
వయససస:30
లస: ససస స

95-78/455

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-2-299
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ దయమ గగదదసత
ఇసటట ననస:53-2-300-1
వయససస:31
లస: పప

95-77/460 7251 SQX1200120
7250 SQX0952408
పపరర: కకరణ కలమమర గమడదరర గమడదరర
పపరర: జజషత గమడదరర

తసడడ:డ జజన శరససస స గమడదరర
ఇసటట ననస:53-2-303-1
వయససస:33
లస: పప

95-77/453

తసడడ:డ అబగదలమర
ఇసటట ననస:53/2/300
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ జజన శరససస స
ఇసటట ననస:53-2-300-1
వయససస:29
లస: ససస స
7247 SQX2381333
పపరర: జన గగలమస

7233 SQX1885185
పపరర: జరరనన షపక

7228 SQX0776245
పపరర: కలస షపక

తసడడ:డ అచనషరరవప
ఇసటట ననస:53-2-297
వయససస:51
లస: పప

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:53-2-300
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:53-2-300
వయససస:37
లస: పప
7244 SQX0952531
పపరర: మమధసరర గమడదరర

95-78/457

భరస : అబగదల మజత షపక
ఇసటట ననస:53-2-300
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బశ షపక
ఇసటట ననస:53-2-300
వయససస:28
లస: ససస స
7241 SQX0301531
పపరర: అబగరలమర షపక

7230 SQX0805085
పపరర: షబబర ఖమన పఠరన

95-78/452

తసడడ:డ అబగదల రహమమన
ఇసటట ననస:53-2-297
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:53-2-299
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆరరఫపలర షపక
ఇసటట ననస:53/2/299
వయససస:37
లస: ససస స
7238 SQX1772326
పపరర: మహమమద షపక

95-78/454

తసడడ:డ జలమన ఖమన
ఇసటట ననస:53-2-297
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:53-2-297
వయససస:62
లస: పప
7235 SQX1532887
పపరర: ససరరజనతసర షపక

7227 SQX0777003
పపరర: నససర షపక

7225 SQX0440206
పపరర: షసషరద మహమకద

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-2-296
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహమమన
ఇసటట ననస:53-2-297
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రహమమన
ఇసటట ననస:53-2-297
వయససస:36
లస: పప
7232 AP151000189370
పపరర: రహమమన అబగదల

95-77/452

తసడడ:డ కరరమగలమర మసగళగరరర
ఇసటట ననస:53-2-295
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబగదల రహకన
ఇసటట ననస:53-2-297
వయససస:57
లస: ససస స
7229 SQX0776559
పపరర: సలస షపక

7224 SQX1356519
పపరర: గగస మహహదద న మసగళగరరర

7249 SQX2383792
పపరర: షనసత పరరశన పఠరన

95-86/1163

తసడడ:డ షబబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-2-301/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-78/465

7252 SQX0441022
పపరర: ససశల గమడడరర

95-78/466

భరస : సతష
ఇసటట ననస:53-2-303/1
వయససస:50
లస: ససస స
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పపరర: ససధదర గమడదరర
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95-78/1022

తసడడ:డ జజన శరససస స గమడదరర
ఇసటట ననస:53-2-303/1
వయససస:33
లస: పప
7256 SQX1702679
పపరర: మమలమల షపక

95-78/469

95-78/472

95-78/475

7260 MLJ1659960
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

7263 SQX1200377
పపరర: రహహమన మహమకద

95-78/478

7266 MLJ1644350
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ కరరసఖమన
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:61
లస: పప
95-78/1023

95-78/1026

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:53-2-307
వయససస:62
లస: పప

7275 SQX2116580
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-78/484

7278 SQX1405084
పపరర: కకరణ కసబసపరటట

95-78/479

7281 SQX0332205
పపరర: రతస మక కకసడదరర
భరస : జజన కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-308
వయససస:68
లస: ససస స

7261 SQX0441014
పపరర: కరరమగన షపక

95-78/474

7264 SQX0987693
పపరర: షపక సపచదన

95-78/477

7267 MLJ1659937
పపరర: సలస బబషర షపక

95-78/480

తసడడ:డ మహమద ఖమససస
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:57
లస: పప
95-78/482

7270 SQX1977677
పపరర: కరరమగన షపక

95-78/483

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:43
లస: ససస స
95-78/1024

7273 SQX2116564
పపరర: ఇమమమన షపక

95-78/1025

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:22
లస: పప
95-78/1027

7276 SQX1880251
పపరర: యయసస రరజ పరతకకటట

95-77/461

తసడడ:డ దననయయలల పరతకకటట
ఇసటట ననస:53-2-307
వయససస:43
లస: పప
95-78/485

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కసబసపరటట
ఇసటట ననస:53-2-307
వయససస:28
లస: పప
95-78/487

95-78/471

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆరగగఖరరవప
ఇసటట ననస:53-2-307
వయససస:57
లస: ససస స
7280 AP151000189424
పపరర: ఆరగగఖరరవప మలర వరపప

95-78/476

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:21
లస: ససస స
7277 SQX0238543
పపరర: సతఖవత మలర వరపప

7272 SQX2278455
పపరర: మహహకద షపక

7258 SQX0440842
పపరర: ఆశరఖ షపక

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరఅల
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:81
లస: పప

భరస : ఆదనమ వల షపక
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:66
లస: ససస స
7274 SQX2270171
పపరర: నససన
డ షపక

95-78/473

తసడడ:డ ఆదసవల
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:52
లస: పప

95-78/481 7269 AP151000189683
7268 MLJ1655935
పపరర: అబగదల మహబమబ ససభబన షపక
పపరర: ఈసర షపక

95-78/468

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ షషఐబ మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రహహమన మహమద
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:49
లస: పప

7271 SQX2369882
పపరర: గగసప బ షపక

95-78/470

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఈసర
ఇసటట ననస:53-2-306
వయససస:72
లస: ససస స
7265 SQX1614313
పపరర: శఇబ మహమకద

7257 SQX1831510
పపరర: జహహరర బ షపక

7255 SQX0045708
పపరర: వహహదన బబగస షపక

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-2-304
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అబగదల షకకర షపక
ఇసటట ననస:53-2-305
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : సలస బబషర
ఇసటట ననస:53/2/306
వయససస:45
లస: ససస స
7262 AP151000189425
పపరర: అబధసనసరస షపక

95-78/467

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-304
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-304
వయససస:58
లస: పప
7259 MLJ1659978
పపరర: సబహ ససలమసన షపక

7254 SQX1321140
పపరర: రహమత ససలమసనన షపక

7279 SQX1702687
పపరర: కకటటశశర రరవప కసభసపరటట

95-78/486

తసడడ:డ జజకబ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:53-2-307
వయససస:56
లస: పప
95-77/462

7282 SQX1216879
పపరర: పడసరద జమకలమమడడ

95-77/463

తసడడ:డ జజనయఖ జమకలమమడడ
ఇసటట ననస:53-2-308
వయససస:57
లస: పప
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పపరర: మరరయమక పరతకకటట
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95-78/488

భరస : యయసస రరజ పరత కకటట
ఇసటట ననస:53-2-308
వయససస:36
లస: ససస స
7286 SQX2456879
పపరర: శరరష యమరసరణణ

95-86/1164

95-77/947

95-78/492

95-78/495

95-78/1030

95-78/1031

95-78/498

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:53/2/314
వయససస:27
లస: పప

7296 AP151000189404
పపరర: ఠరగమరర అలల
ర రర

7299 MLJ3616224
పపరర: మరరయమక ఈపపరర

7302 SQX2469278
పపరర: ఆషర జజఖత గనపలర

7305 AP151000189476
పపరర: ససవరరస మక గగదదసటట

95-78/501

7308 SQX1702729
పపరర: మరరయదనస చసతగగసటర

95-78/496

7311 SQX0020172
పపరర: నజరర షపక
తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:53-2-314
వయససస:50
లస: పప

7291 AP151000189256
పపరర: ధనలకకక అలల
ర రర

95-78/491

7294 SQX0024448
పపరర: అశశక ఆలలరర

95-78/494

7297 SQX2450229
పపరర: కరటయఖ ససదదపలర

95-78/1029

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససదదపలర
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:50
లస: పప
95-77/466

7300 SQX2450013
పపరర: రమమదదవ వరససరరడడడ

95-87/1303

భరస : శకనవరసరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:53-2-310
వయససస:44
లస: ససస స
95-78/1032

7303 SQX1185892
పపరర: పడశరసత గగదదసత

95-78/497

భరస : సససదర రరవప గగదదసత
ఇసటట ననస:53-2-312
వయససస:28
లస: ససస స
95-78/499

7306 SQX1501098
పపరర: మమరరయమ దనస గగదదసటట

95-78/500

తసడడ:డ దయమనసదస గగదదసటట
ఇసటట ననస:53/2/312
వయససస:35
లస: పప
95-78/502

తసడడ:డ ననగ భమషణస చసతగగసటర
ఇసటట ననస:53-2-313
వయససస:33
లస: పప
95-78/504

95-77/465

తసడడ:డ ఠరగగర
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:34
లస: పప

భరస : దయమనసదస
ఇసటట ననస:53-2-312
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మమరరయ దనసస చసతగగసటర
ఇసటట ననస:53-2-313
వయససస:31
లస: ససస స
7310 SQX1219154
పపరర: ఇమమమన షపక

95-78/493

భరస : బభసజమమన గరణణపఅల
ఇసటట ననస:53-2-311
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమరరయమ దనస గగదదసటట
ఇసటట ననస:53/2/312
వయససస:33
లస: ససస స
7307 SQX1702737
పపరర: పప లమక చసతగగసటర

7293 SQX1024322
పపరర: ఆనసద అలల
ర రర

7288 SQX1920446
పపరర: అవననష ఆలలరర

భరస : ఠరగమరర
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:53-2-310
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస రతతస గరణణపఅల
ఇసటట ననస:53-2-311
వయససస:36
లస: పప
7304 SQX1501114
పపరర: మణణ గగదదసటట

95-78/490

తసడడ:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:25
లస: ససస స
7301 SQX2463982
పపరర: బభసజమమన గనపలర

7290 SQX1024330
పపరర: తడపపర అలల
ర రర

95-78/1028

తసడడ:డ టబగగర ఆలలరర
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ టబగమర అలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరగమరర
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:35
లస: పప
7298 SQX2125870
పపరర: అనల రరయపరటట

95-77/464

భరస : ఆనసద అలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఠరగగర
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:30
లస: పప
7295 SQX1004746
పపరర: ఆనసద ఆలలరర

7287 SQX1885177
పపరర: నరరసదడ వరససరరడడడ

7285 SQX2456176
పపరర: సససదర రరవప కరరపత

తసడడ:డ మమరరస కరరపత
ఇసటట ననస:53-2-308
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససగరత రరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:53-2-309
వయససస:61
లస: పప
7292 SQX0024398
పపరర: అవననష ఆలలరర

95-78/489

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:53-2-308
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరస యమరసరణణ
ఇసటట ననస:53-2-308
వయససస:19
లస: ససస స
7289 SQX2449072
పపరర: రవసదడననథ ఠరగమర ఆలలరర

7284 AP151000189168
పపరర: గరకసమక జమకలమమడచ

7309 SQX0020180
పపరర: సలమక షపక

95-78/503

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:53/2/314
వయససస:46
లస: ససస స
95-78/505

7312 SQX0331967
పపరర: కరజయమక సగరరల

95-77/467

భరస : రరబభనస సగరరల
ఇసటట ననస:53/2/315
వయససస:42
లస: ససస స
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95-77/468

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సగరరల
ఇసటట ననస:53-2-315
వయససస:41
లస: పప
7316 SQX2241057
పపరర: రగజజరరణణ నమకగడడ

95-77/948

Deleted
95-78/508

భరస : జజన
ఇసటట ననస:53/2/315
వయససస:41
లస: ససస స
7322 AP151000189655
పపరర: అననసరర షపక

95-78/511

95-88/1285

95-78/514

95-78/516

95-78/519

తసడడ:డ సరమమఖలల
ఇసటట ననస:53/2/318
వయససస:72
లస: పప

7323 AP151000189480
పపరర: సతనసర షపక

7326 SQX0024919
పపరర: శరసత కకరణ చనటర

7329 SQX0024950
పపరర: రరజజరరవప చనటర

7332 SQX0642637
పపరర: యశశదనరరణణ రరయపరటట

7335 SQX1831536
పపరర: సససససల కలమమర చతడస

95-78/522

7338 AP151000189246
పపరర: సరమమఖలల పలలచదరర

95-78/512

7341 SQX2138436
పపరర: రతత కలమమరర పలలచదరర
తసడడ:డ ససమనస
ఇసటట ననస:53-2-318
వయససస:20
లస: ససస స

95-78/507

7321 SQX0642660
పపరర: జజన సగరరల

95-78/510

7324 AP151000189281
పపరర: బబబగ షపక

95-78/513

తసడడ:డ యమకలబబసహహబ
ఇసటట ననస:53/2/315
వయససస:52
లస: పప
95-77/470

7327 SQX0024976
పపరర: ఐజయఖ చనటర

95-77/471

తసడడ:డ రరజజరరవప చనటర
ఇసటట ననస:53-2-316
వయససస:37
లస: పప
95-78/515

7330 SQX0952184
పపరర: భబనస రరయపరటట

95-77/472

తసడడ:డ ఏససరతతస
ఇసటట ననస:53-2-317
వయససస:26
లస: పప
95-78/517

7333 SQX0578138
పపరర: యయససరతతస రరయపరటట
రరయపరటట
తసడడ:డ లలధర రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-2-317
వయససస:49
లస: ససస స

95-78/518

95-78/520

7336 SQX0777011
పపరర: లలధర రరయపరటట

95-78/521

తసడడ:డ యయససరతతస
ఇసటట ననస:53/2/317
వయససస:27
లస: పప
95-78/523

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:53/2/318
వయససస:46
లస: పప
95-78/525

7318 SQX0008532
పపరర: చతడస ససకనఖ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53/2/315
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరవప చతడస
ఇసటట ననస:53-2-317
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససయలల
ఇసటట ననస:53/2/318
వయససస:39
లస: ససస స
7340 AP151000189605
పపరర: ఆశరరశదస పలలచదరర

95-78/509

భరస : యయససరతతస
ఇసటట ననస:53/2/317
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఆశరరశదస పరలలషరర
ఇసటట ననస:53-2-317
వయససస:59
లస: ససస స
7337 MLJ3080256
పపరర: తదరరజమక పలలచదరర

7320 MLJ1657642
పపరర: మరరయమక సగరరల

95-77/830

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:53-2-315
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసయఖ
ఇసటట ననస:53-2-316
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పరపర రరవప చతడస
ఇసటట ననస:53-2-317
వయససస:23
లస: ససస స
7334 SQX1535295
పపరర: దయమమణణ పరలలషరర

భరస : జజన
ఇసటట ననస:53/2/315
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప చనటర
ఇసటట ననస:53/2/316
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:53-2-316
వయససస:59
లస: ససస స
7331 SQX1831528
పపరర: అనతపపరణ చతడస

95-78/506

తసడడ:డ యమకలబబసహహబ
ఇసటట ననస:53/2/315
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:53-2-315
వయససస:18
లస: పప
7328 SQX0011353
పపరర: చనటర బబరసడడనమక

7317 SQX0008524
పపరర: సగరరల లలర గరకస

7315 SQX1996362
పపరర: రగజజ రరణణ నమకగడడ

తసడడ:డ పపరణ చసదడ రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:53-2-315
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-2-315
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకలబబసహహబ
ఇసటట ననస:53/2/315
వయససస:45
లస: పప
7325 SQX2073922
పపరర: మసరసన షపక

95-77/469

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-2-315
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పపరణచసదడరరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:53-2-315
వయససస:26
లస: ససస స
7319 SQX0642629
పపరర: ససలమర బ షపక

7314 SQX1881978
పపరర: రరవ కలమమర రరయపరటట

7339 AP151000189664
పపరర: ససమనస పలలచదరర

95-78/524

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:53/2/318
వయససస:49
లస: పప
95-78/1033

7342 SQX1107714
పపరర: పప నదతరర వనలసగరన కలమమర

95-77/473

తసడడ:డ యయససపరదస
ఇసటట ననస:53-2-319
వయససస:26
లస: పప
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7343 SQX2540557
పపరర: ససవరరస రరజ పప నదతరర

95-77/1019

తసడడ:డ జకరయఖ పప నదతరర
ఇసటట ననస:53-2-319
వయససస:18
లస: పప
95-78/527

భరస : ఆదమ పప నదతరర
ఇసటట ననస:53/2/319
వయససస:26
లస: ససస స
7349 AP151000189325
పపరర: మరరయమక పప నదతరర

95-78/530

95-78/533

95-78/1034

95-78/538

95-77/474

95-78/541

భరస : అహకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-322
వయససస:43
లస: ససస స

7356 AP151000189327
పపరర: మమరర పప నదతరర

7359 SQX2264257
పపరర: అఖలలశశరర పప నదతరర

7362 SQX1831569
పపరర: అనతపపరణ చతడస

7365 SQX1640002
పపరర: పపడమ కలమమర చతడస

95-78/544

7368 SQX0440727
పపరర: సప మగలల చతడస

95-78/536

7371 SQX0901264
పపరర: అఫసజల షరరఫ షపక
తసడడ:డ అహమకద షరరఫ
ఇసటట ననస:53-2-322
వయససస:28
లస: పప

7348 MLJ1656735
పపరర: ససభబగఖస పప నదతరర

95-78/529

7351 SQX0234286
పపరర: ఆదనస పప నదతరర

95-78/532

7354 AP151000189267
పపరర: జకకయఖ పప నదతరర

95-78/535

7357 SQX1024314
పపరర: రరజరష పప నదతరర

95-78/537

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప పప నదతరర
ఇసటట ననస:53/2/319/1
వయససస:26
లస: పప
95-78/1035

7360 SQX2264349
పపరర: రగజ రరణణ పప నదతరర

95-78/1036

భరస : ఆనసదస పప నదతరర
ఇసటట ననస:53-2-319/2
వయససస:24
లస: ససస స
95-78/539

7363 SQX1160878
పపరర: రమణ ననలపరటట

95-78/540

భరస : మరరయ దనస
ఇసటట ననస:53/2/320
వయససస:34
లస: ససస స
95-78/542

7366 SQX1480482
పపరర: యయసస రరజ చతడఎస

95-78/543

తసడడ:డ సప మయఖ చతడఎస
ఇసటట ననస:53/2/320
వయససస:23
లస: పప
95-78/545

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:53/2/320
వయససస:54
లస: పప
95-78/547

భరస : వనళసగరన కలమమర పప నదతరర
ఇసటట ననస:53-2-319
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస మక
ఇసటట ననస:53/2/319
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సప మయ చతడస
ఇసటట ననస:53-2-320
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:53/2/320
వయససస:49
లస: పప
7370 MLJ3612942
పపరర: చనసద ససలమసనన షపక

95-78/534

తసడడ:డ సప మయఖ చతడస
ఇసటట ననస:53-2-320
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సప మగలల
ఇసటట ననస:53/2/320
వయససస:47
లస: ససస స
7367 SQX0468652
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ

7353 SQX0234302
పపరర: పడభగదనస పప నదతరర

95-78/526

తసడడ:డ యయససపరదస
ఇసటట ననస:53/2/319
వయససస:32
లస: పప

భరస : రవ కలమమర పప నదతరర
ఇసటట ననస:53-2-319/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వజయ బబబగ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:53-2-320
వయససస:24
లస: ససస స
7364 MLJ1662626
పపరర: వజయ చతడస

95-78/531

భరస : చనరరరస
ఇసటట ననస:53/2/319/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస
ఇసటట ననస:53/2/319/1
వయససస:57
లస: పప
7361 SQX1614156
పపరర: పసడయమసక రరచపపడడ

7350 SQX0621490
పపరర: రవకలమమర పప నదతరర

7345 SQX1815935
పపరర: దదవఖ వరణణ పప నదతరర

భరస : జకకయఖ
ఇసటట ననస:53/2/319
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససపరదస పప నదతరర
ఇసటట ననస:53/2/319
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ పప నదతరర
ఇసటట ననస:53-2-319
వయససస:18
లస: పప
7358 AP151000189428
పపరర: చనరరరస పప నదతరర

95-78/528

తసడడ:డ యయససపరదమ
ఇసటట ననస:53/2/319
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ యయసస పరదస
ఇసటట ననస:53/2/319
వయససస:33
లస: పప
7355 SQX2359891
పపరర: ససవరరస రరజ పప నదతరర

7347 SQX0622035
పపరర: జజఖసస త పప నదతరర
భరస : పడభగ దనస పప నదతరర
ఇసటట ననస:53/2/319
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : యయసప బగ
ఇసటట ననస:53/2/319
వయససస:47
లస: ససస స
7352 SQX0234328
పపరర: కకపరవరస పప నదతరర

95-77/1020

Deleted

తసడడ:డ జకరయఖ పప నదతరర
ఇసటట ననస:53-2-319
వయససస:18
లస: పప
7346 SQX1480490
పపరర: రగశమక పప నదతరర

7344 SQX2542967
పపరర: ససవరరస రరజ పప నదతరర

7369 SQX1702752
పపరర: రరణణ సశరణ

95-78/546

భరస : దననయయలల సశరణ
ఇసటట ననస:53-2-322
వయససస:38
లస: ససస స
95-78/548

7372 MLJ3608627
పపరర: అహకద షరరఫ షపక

95-78/549

తసడడ:డ అనశర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-2-322
వయససస:51
లస: పప
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95-77/475

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:53-2-323
వయససస:35
లస: పప
7376 SQX1200252
పపరర: రహహమగన షపక

95-78/552

95-78/555

95-78/1037

95-78/560

95-78/563

95-78/566

95-78/1040

భరస : ససధనకర సకకల
ఇసటట ననస:53-2-334
వయససస:27
లస: ససస స

7386 SQX0952614
పపరర: వలసన కలమమర పలలచసరర

7389 AP151000189344
పపరర: నరకల పరరచదరర

7392 SQX2419349
పపరర: చసటట పరలచదరర

7395 SQX1462696
పపరర: వజయమమక యయససపప గగ

95-78/568

7398 SQX1409243
పపరర: అరరణ పపరరపప గగ

95-78/561

7401 SQX0332023
పపరర: పడభబవత సకకల
భరస : దనసస సకకల
ఇసటట ననస:53-2-334
వయససస:32
లస: ససస స

7381 MLJ3080496
పపరర: ఆశరరశదస రరచపపడడ

95-78/557

7384 AP151000189346
పపరర: సరగజన దనసరర

95-78/559

7387 SQX0952200
పపరర: వజయ కలమమర పలలచసరర

95-78/562

తసడడ:డ బబబగ పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-2-329
వయససస:32
లస: పప
95-78/564

7390 SQX1831593
పపరర: అజయ కలమమర పలలచదరర

95-78/565

తసడడ:డ బబబగ పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-2-329/1
వయససస:21
లస: పప
95-78/1038

7393 SQX2366540
పపరర: అరరణ పలలచదరర

95-78/1039

తసడడ:డ లమజర పరలచదరర
ఇసటట ననస:53-2-329/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-78/567

7396 SQX2265999
పపరర: వనయ కలమమర పరలలచదరర

95-78/1041

తసడడ:డ బబబగ పరలలచదరర
ఇసటట ననస:53-2-332
వయససస:23
లస: పప
95-78/569

భరస : దననస మదచదపప గగ
ఇసటట ననస:53/2/333
వయససస:47
లస: ససస స
95-78/571

95-78/554

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:53/2/329
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పడసరద యయససపప గగ
ఇసటట ననస:53/2/332
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అవసఆకలల అవసఆకలల
ఇసటట ననస:53/2/333
వయససస:23
లస: ససస స
7400 SQX1640028
పపరర: ససధన రరణణ సకకల

95-78/558

తసడడ:డ లమజర పరలచదరర
ఇసటట ననస:53-2-329/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసడడకక
ఇసటట ననస:53-2-331
వయససస:19
లస: ససస స
7397 SQX1305888
పపరర: సపటఫస మదచదపప గగ

7383 SQX1535303
పపరర: జయ లకడక దనసరర

7378 SQX0866442
పపరర: ననగమర వల షపక

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:53/2/325
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:53/2/329/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజతనయఖ
ఇసటట ననస:53/2/329/1
వయససస:57
లస: పప
7394 SQX2132660
పపరర: యమమన దసడడకక

95-78/556

తసడడ:డ బబబగ పలలచదరర
ఇసటట ననస:53/2/329
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర దనసరర
ఇసటట ననస:53/2/329
వయససస:34
లస: పప
7391 MLJ1663202
పపరర: బబబగ పలలచదరర

7380 SQX0622183
పపరర: వజయమ బబబగ రరచపపడడ

95-78/551

తసడడ:డ నననత సరహహబ
ఇసటట ననస:53-2-323
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరజరశ దనసరర
ఇసటట ననస:53/2/329
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:53/2/329
వయససస:67
లస: ససస స
7388 SQX1535311
పపరర: రరజరశ దనసరర

95-78/553

తసడడ:డ ఆసస
ఇసటట ననస:53/2/325
వయససస:37
లస: పప

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:53-2-326
వయససస:60
లస: ససస స
7385 AP151000189194
పపరర: కకపమక పలలచదరర

7377 SQX0776989
పపరర: అనస ఖమన పఠరన

7375 SQX1200492
పపరర: గగససయమ షపక

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:53/2/323
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర ఖమన
ఇసటట ననస:53/2/323
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:53/2/325
వయససస:44
లస: ససస స
7382 SQX2359552
పపరర: కరరమగనతసర షపక

95-78/550

తసడడ:డ మమల అల షపక
ఇసటట ననస:53/2/323
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:53/2/323
వయససస:54
లస: ససస స
7379 MLJ3080488
పపరర: అరరణ రరచపపడడ

7374 SQX1401439
పపరర: షరహహద హహర షపక

7399 SQX1271923
పపరర: దననస మదచదపప గగ

95-78/570

తసడడ:డ ఆశరరశదస మదచదపప గగ
ఇసటట ననస:53/2/333
వయససస:49
లస: పప
95-78/572

7402 MLJ3080470
పపరర: ససతతష రరణణ సకకల

95-78/573

భరస : ఆనసద కలమమర సకకల
ఇసటట ననస:53/2/334
వయససస:35
లస: ససస స

Page 251 of 414

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02

7403 SQX1772318
పపరర: కవయ మగరశ ననయగడడ

95-78/574

భరస : మగరశ ననయగడడ గణణశన
ఇసటట ననస:53-2-334
వయససస:43
లస: ససస స
7406 SQX1640010
పపరర: కకరణ సకకల

95-78/577

95-78/580

95-78/1042

95-77/476

95-78/583

95-78/586

95-78/589

తసడడ:డ యయససరరసఠతస ననగరల
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:49
లస: పప

7416 SQX1594549
పపరర: ఇసటటయమజ ఖమన పపతదన

7419 SQX1639962
పపరర: శశషర రతతస చలక

7422 SQX1200187
పపరర: జజనతలగడడ లకడక

7425 SQX1024678
పపరర: ససశల కకసడదరర

95-78/592

7428 SQX1558941
పపరర: పడవణ కలమమర కకసడదరర

95-77/477

7431 AP151000189249
పపరర: ఓసపబగ కకసడదరర
తసడడ:డ సపచమన కకసడదరర
ఇసటట ననస:53/2/335
వయససస:62
లస: పప

7411 AP151000189021
పపరర: కరసతనరరవప సకకల

95-78/582

7414 SQX2389955
పపరర: సశరణ కలమమరర సకకల

95-86/1165

7417 SQX1579046
పపరర: ఆనసద కకసడదరర

95-77/478

తసడడ:డ యహన కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:43
లస: పప
95-78/584

7420 SQX1024686
పపరర: ససజనఖ కకసడదరర

95-78/585

భరస : రరజ కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:36
లస: ససస స
95-78/587

7423 AP151000189455
పపరర: వజడమక కకసడదరర

95-78/588

భరస : యయసపబగ కకసడదరర
ఇసటట ననస:53/2/335
వయససస:46
లస: ససస స
95-78/590

7426 SQX1831577
పపరర: రరజజ కకసడదరర

95-78/591

తసడడ:డ ఆనసద కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:21
లస: పప
95-78/593

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:26
లస: పప
95-78/595

95-78/579

భరస : బభనతర సకకల
ఇసటట ననస:53-2-334
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జజసఫ కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయయలల
ఇసటట ననస:53/2/335
వయససస:25
లస: పప
7430 SQX1702828
పపరర: రరమగడడ ననగరల

95-79/24

భరస : ఇశరకయయలల జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:53/2/335
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : యహనస కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:57
లస: ససస స
7427 SQX1200450
పపరర: జవన ఆనసద జజనతలగడడ

7413 SQX1350156
పపరర: దసరర రరవప కటర గగసట

7408 MLJ1662220
పపరర: దనసస సకకల

తసడడ:డ ఆనసదరరవప సకకల
ఇసటట ననస:53/2/334
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ డననయయలల చలక
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యహన కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:38
లస: ససస స
7424 AP151000189291
పపరర: శరసతమక కకసడదరర

95-78/581

తసడడ:డ ఖససన ఖమన పపతదన
ఇసటట ననస:53/2/335
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఇసటటయజ ఖమన పపతదన
ఇసటట ననస:53/2/335
వయససస:25
లస: ససస స
7421 SQX1024280
పపరర: మరరయమక కకసడదరర

7410 AP151000189252
పపరర: మమరరరబబబగ సకకల

95-78/576

తసడడ:డ కరసతనరరవప సకకల
ఇసటట ననస:53/2/334
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కటర గగసట
ఇసటట ననస:53-2-334
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:36
లస: పప
7418 SQX1601716
పపరర: షకకల పరరశన

95-78/578

తసడడ:డ ఆనసదరరవప సకకల
ఇసటట ననస:53/2/334
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:53-2-334
వయససస:19
లస: ససస స
7415 SQX1122951
పపరర: యహన కకసడదరర కకసడదరర

7407 SQX0776948
పపరర: బభనహర సకకల

7405 AP151000189091
పపరర: రతతకలమమరర సకకల

భరస : కరసతనరరవప సకకల
ఇసటట ననస:53/2/334
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరబబబగ సకకల
ఇసటట ననస:53/2/334
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరసతనరరవప సకకల
ఇసటట ననస:53/2/334
వయససస:43
లస: పప
7412 SQX2116846
పపరర: ససవరషల సకకల

95-78/575

భరస : మమరరరబబబగ సకకల
ఇసటట ననస:53/2/334
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరకల బబబగ సకకల
ఇసటట ననస:53-2-334
వయససస:26
లస: పప
7409 AP151000189277
పపరర: ఆనసదకలమమర సకకల

7404 AP151000189122
పపరర: వజయమక సకకల

7429 SQX1200427
పపరర: ఇశరకయయలల జజనతలగడడ

95-78/594

తసడడ:డ శశషయఖ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:53/2/335
వయససస:48
లస: పప
95-78/596

7432 SQX2364131
పపరర: ససజనఖ కకసడదరర

95-78/1043

భరస : పడవణ కలమమర కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:19
లస: ససస స
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95-78/1044

తసడడ:డ దనణణఏలల చలక
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:18
లస: పప
7436 SQX0238444
పపరర: వహహదసన షపక

95-78/598

95-79/953

95-77/479

7445 SQX0024935
పపరర: పడసనతకలమమర జసజ

95-77/481

95-78/602

95-78/605

తసడడ:డ జజనన షపక
ఇసటట ననస:53-2-377
వయససస:18
లస: పప

7446 SQX1501155
పపరర: జవ రతతస జసజ

95-77/482

7449 SQX1539602
పపరర: ససజనఖ గగమకడడదల

95-78/603

7452 SQX1225409
పపరర: పవన కలమమర గగమకడడదల

7455 MLJ3075256
పపరర: కలమమరర తనతపపడడ

7458 SQX1723121
పపరర: సససదర రరవప జనసకలటట

తసడడ:డ మగబబరక హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:53-2-630
వయససస:31
లస: పప

7461 SQX1614230
పపరర: ససధఖ కరశనపలర
తసడడ:డ దయమకర కరశనపలర
ఇసటట ననస:53-2-636
వయససస:22
లస: ససస స

95-77/480

7447 SQX2460103
పపరర: అశశక కలమమర తనటపపడడ

95-78/1045

7450 SQX1225417
పపరర: అసజన దదవ గగమకడడదల

95-78/604

భరస : సరసబశవ రరవప గగమకడడదల
ఇసటట ననస:53/2/340
వయససస:55
లస: ససస స
95-78/606

7453 SQX1225466
పపరర: సరసబశవ రరవప గగమకడడదల

95-78/607

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగమకడడదల
ఇసటట ననస:53/2/340
వయససస:60
లస: పప
95-76/76

7456 SQX1397901
పపరర: అబగదల మగననఫ సయఖద

95-78/608

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53/2/530
వయససస:60
లస: పప
95-95/938

తసడడ:డ నసరయఖ జనసకలటట
ఇసటట ననస:53-2-605
వయససస:26
లస: పప
95-77/483

95-86/1166

తసడడ:డ సససగయఖ తనటపపడడ
ఇసటట ననస:53-2-339
వయససస:22
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ లలటట దదవదననస డదగల
ఇసటట ననస:53/2/550
వయససస:82
లస: ససస స

7441 SQX2359586
పపరర: శలమర బ షపక

తసడడ:డ జవరతతస జసజ
ఇసటట ననస:53-2-339
వయససస:23
లస: పప

భరస : జననరద నరరవప
ఇసటట ననస:53/2/417
వయససస:53
లస: ససస స
95-78/610

95-78/600

95-78/601 7444 SQX1242205
7443 SQX0428128
పపరర: తషమకలపలర వనసకట ససబబ లకడక
పపరర: మహసథ కలమమర జసజ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగమకడడదల
ఇసటట ననస:53/2/340
వయససస:32
లస: పప
95-78/959

7438 SQX1702836
పపరర: సశపత జజనతలగడడ

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:53-2-337
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస గగమకడడదల
ఇసటట ననస:53/2/340
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగమకడడదల
ఇసటట ననస:53/2/340
వయససస:30
లస: పప

7460 MLJ3610169
పపరర: హహసపన ససభబన మహమకద

95-82/748

తసడడ:డ మమతయఖ జసజ
ఇసటట ననస:53-2-339
వయససస:53
లస: పప

భరస : పవన కలమమర గగమకడడదల
ఇసటట ననస:53/2/340
వయససస:28
లస: ససస స

7457 SQX1494467
పపరర: కకపదననస డదగల

7440 SQX2080596
పపరర: మసరసన షపక

95-78/597

భరస : జవననద జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:53-2-337
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల తషమకలపలలర
ఇసటట ననస:53/2/338
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జవరతతస జసజ
ఇసటట ననస:53-2-339
వయససస:29
లస: పప

7454 SQX2076776
పపరర: మసరసన షపక

95-78/599

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:53-02-337
వయససస:19
లస: పప

7442 SQX0009720
పపరర: తషమకలపలర ఆసజననయగలల
తషమకలపలర
తసడడ:డ లకకయఖ తషమకలపలర
ఇసటట ననస:53-2-338
వయససస:47
లస: పప

7451 SQX1225433
పపరర: శకనవరస గగమకడడదల

7437 AP151000189402
పపరర: రరజ కకసడదరర

7435 SQX1639954
పపరర: శలప పసబబల

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ పసబబల
ఇసటట ననస:53-2-336
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతమక కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-336
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యకకబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-2-337
వయససస:44
లస: పప

7448 SQX1579095
పపరర: లలత గగమకడడదల

95-87/1138

భరస : పడవణ కలమమర కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-2-335
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రహహమన
ఇసటట ననస:53/2/336
వయససస:59
లస: ససస స
7439 SQX2358893
పపరర: జజన షపక

7434 SQX2074300
పపరర: ససజనఖ కకసడదరర

95-77/484

7459 SQX1831387
పపరర: మసరసన షపక

95-76/77

తసడడ:డ జయర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-2-628
వయససస:43
లస: పప
7462 SQX1505132
పపరర: ససపత కలమమర మదదదపప గగ

95-77/485

తలర : రతతమక మదదదపప గగ
ఇసటట ననస:53/2/640
వయససస:49
లస: పప
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7463 AP151000186117
పపరర: అపరసజస మగటటకలరర
మగటటకలరర
భరస : మమరరరరరజ మగటటకలరర
ఇసటట ననస:53-2-641
వయససస:48
లస: ససస స

95-77/486

95-77/487 7465 AP151000183513
7464 AP151000186336
పపరర: దదనమక మగటటకలరర మగటటకలరర
పపరర: మమరరరరరజ మగటటకలరర
మగటటకలరర
భరస : అసతతన మగటటకలరర
తసడడ:డ ఆసతతన మగటటకలరర
ఇసటట ననస:53/2/641
ఇసటట ననస:53-2-641
వయససస:64
లస: ససస స
వయససస:53
లస: పప

95-77/488

7466 MLJ3075090
పపరర: సబహ షపక

95-77/489

7467 AP151000186100
పపరర: అహమకదసనతసర షపక షపక

95-77/491

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:53-2-642
వయససస:40
లస: ససస స
7469 AP151000183042
పపరర: ససలమర షపక షపక

భరస : జజనశల షపక
ఇసటట ననస:53/2/642
వయససస:66
లస: ససస స
95-77/492

తసడడ:డ జజనశల షపక
ఇసటట ననస:53-2-642
వయససస:48
లస: పప
7472 AP151000186500
పపరర: శరఖమల బసడడ బసడడ

95-77/495

తసడడ:డ బసగరరయఖ ననమగల
ఇసటట ననస:53-2-648
వయససస:40
లస: పప
7478 MLJ3615127
పపరర: మరరయకలమమరర కకమగక

95-77/501

95-77/504

95-77/507

భరస : ఐజయ రరజ చనటర
ఇసటట ననస:53-2-671
వయససస:33
లస: ససస స

95-77/499

7479 MLJ1657881
పపరర: సశరణ లత కకమగక

7482 MLJ3610961
పపరర: చనత కకమగక

7485 SQX1361195
పపరర: నదరర హన సయఖద

95-77/510

7488 SQX0368118
పపరర: పలలచదరర యయసయఖ

95-77/502

7491 SQX1214725
పపరర: పడశరసత గజవలర
తసడడ:డ శసకర రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:53-2-749
వయససస:26
లస: ససస స

7477 SQX1021146
పపరర: కకకసస స రరజఖస జనసకలటట

95-77/500

7480 SQX1579004
పపరర: నవన కకమగక

95-77/503

తసడడ:డ సససదర రరవప కకమగక
ఇసటట ననస:53-2-650
వయససస:22
లస: పప
95-77/505

7483 SQX1021088
పపరర: అచషయఖ కకమగక

95-77/506

తసడడ:డ హహసపసన కకమగక
ఇసటట ననస:53-2-650
వయససస:43
లస: పప
95-77/508

7486 SQX1514620
పపరర: రరజజ పలలర

95-77/509

తసడడ:డ జజసఫ పలలర
ఇసటట ననస:53-2-651
వయససస:45
లస: పప
95-77/511

తసడడ:డ డదవడ పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-2-661
వయససస:84
లస: పప
95-77/513

95-77/497

తసడడ:డ సరమయయలల జనసకలటట
ఇసటట ననస:53-2-650
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖమశస సయఖద
ఇసటట ననస:53-2-651
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచషయఖ చలక
ఇసటట ననస:53-2-659
వయససస:76
లస: పప
7490 SQX0011213
పపరర: చనటర శరఖమల దదవ చనటర

7476 MLJ3612033
పపరర: ననన బబలపప తష

7474 SQX1480581
పపరర: మరరయ కలమమరర ననమగల
భరస : పడసరద ననమగల
ఇసటట ననస:53-2-648
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన కకమగక
ఇసటట ననస:53-2-650
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన కకమగక
ఇసటట ననస:53-2-650
వయససస:54
లస: పప
7487 MLJ3611035
పపరర: పడభబకర రరవప చలక

95-77/496

భరస : అచషయఖ కకమగక
ఇసటట ననస:53-2-650
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప కకమగక
ఇసటట ననస:53-2-650
వయససస:30
లస: పప
7484 SQX1021096
పపరర: సససదర రరవప కకమగక

7473 AP151000183517
పపరర: శరఖమగ బసడడ బసడడ

95-77/494

తసడడ:డ శరఖమగ బసడడ
ఇసటట ననస:53/2/644
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ బబలపప తష
ఇసటట ననస:53-2-649
వయససస:35
లస: పప

భరస : చననత కకమగక
ఇసటట ననస:53-2-650
వయససస:33
లస: ససస స
7481 SQX0530097
పపరర: రరజరష కకమగక కకమగక

95-77/493 7471 MLJ3614989
7470 SQX0100339
పపరర: కరరమగలమర మసగళగరరర మసగళగరరర
పపరర: సశ రణ లత బసడడ

తసడడ:డ వలయమ బసడడ
ఇసటట ననస:53-2-644
వయససస:61
లస: పప
95-77/498

7468 MLJ1648922
పపరర: సరదదక అల షపక
తసడడ:డ జజన వల షపక
ఇసటట ననస:53-2-642
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఎమ మమలమల మసగళగరరర
ఇసటట ననస:53/2/642
వయససస:52
లస: పప

భరస : శరఖమగ బసడడ
ఇసటట ననస:53-2-644
వయససస:53
లస: ససస స
7475 SQX1480557
పపరర: పడసరద ననమగల

95-77/490

7489 AP151000186356
పపరర: అనతమక మమచరర మమచరర

95-77/512

భరస : సససదర రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:53-2-663
వయససస:64
లస: ససస స
95-86/131

7492 SQX1381466
పపరర: గరయతడ గజవలర

95-86/132

తసడడ:డ శసకర రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:53-2-749
వయససస:26
లస: ససస స
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95-86/133

భరస : శకనవరసరరవ�
ఇసటట ననస:53-2-749
వయససస:38
లస: ససస స
7496 MLJ1654052
పపరర: కరకసతకలమమర వరకర�

95-86/136

95-86/139

భరస : శరమగఖయయల
ఇసటట ననస:53-3-20
వయససస:20
లస: ససస స
7505 SQX2501062
పపరర: పరరశన పఠరన

95-86/137

7500 SQX0952440
పపరర: బషసరరనతసర షపక

7503 SQX2173847
పపరర: బగజర పరలడడగగ

95-76/1478

7506 SQX2498285
పపరర: చస ఖమన షపక

95-77/514

95-76/1339

95-77/1011

భరస : మహబమబ బబషర సయఖద ఉమమకహన
ఇసటట ననస:53-3-71
వయససస:25
లస: ససస స
7511 SQX1345801
పపరర: బబషర షపక

7512 MLJ1647957
పపరర: ఆసడనలమక దదగళ

95-82/220

7514 SQX1313626
పపరర: గగలమస హహసపసన షపక
తసడడ:డ శరరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-125
వయససస:26
లస: పప
7517 AP151000186522
పపరర: ససలమసన ఖమన

95-76/83

తసడడ:డ కలరరన ద బభచగ
ఇసటట ననస:53-3-224
వయససస:29
లస: పప

7518 MLJ1654060
పపరర: నససమ ఖమన

95-76/81

7521 MLJ3610284
పపరర: కలరరన ద బభచగ
తసడడ:డ తనహ ర బభచగ
ఇసటట ననస:53-3-224
వయససస:61
లస: పప

7507 SQX1172832
పపరర: సరదదకలర రరహమన షపక షపక

95-76/78

7510 SQX1345272
పపరర: దరరయమ బ షపక

95-82/218

7513 AP151000213064
పపరర: వనణగ గగపరలరరజ దదగళ�

95-82/221

7516 SQX1578931
పపరర: సప మశశఖర రరడడడ పలమతటట

95-76/82

తసడడ:డ రసగరరరడడడ పలమతటట
ఇసటట ననస:53-3-160
వయససస:54
లస: పప
95-76/84

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-224
వయససస:46
లస: ససస స
95-76/86

95-76/1491
7504 SQX2507580
పపరర: అమరరనతసరస కగసర బభగస షపక

తసడడ:డ వనసకమకరరజ�
ఇసటట ననస:53-3-92
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ పప లలశశర రరవప పప టటటపలర
ఇసటట ననస:53-3-126
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమలమల ఖమన
ఇసటట ననస:53-3-224
వయససస:44
లస: ససస స
7520 MLJ3610292
పపరర: కరరమ బభచగ

7515 SQX0975557
పపరర: రరసబబబగ పప టటటపలర పప టటటపలర

95-77/516

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-86
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనణగగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:53-3-92
వయససస:66
లస: ససస స
95-76/80

7501 MLJ3615820
పపరర: కలమమరర కలపపల

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53/3/69
వయససస:58
లస: పప
95-82/217

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-3-86
వయససస:50
లస: పప

95-86/138

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:53-3-40
వయససస:61
లస: ససస స

7509 SQX1078907
పపరర: వనసకట సరయ ననగ శరణఖ
లసకపలర
తసడడ:డ వనసకట రమణనరరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:53-3-79
వయససస:27
లస: ససస స

95-82/219

7498 AP151000222063
పపరర: శకనవరసరరవప వరకర

భరస : కకటటశశరరరవప కలపపల
ఇసటట ననస:53-2-20901
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-59
వయససస:55
లస: పప
95-76/79

95-86/135

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వరకర
ఇసటట ననస:53-2-749
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:53-3-22
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బసస పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-59
వయససస:30
లస: ససస స
7508 SQX1264670
పపరర: పఠరన ఉమమకహన

7497 SQX0890558
పపరర: అనద బబబగ కసడడయన

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:53/2/1218
వయససస:29
లస: ససస స
95-76/1338

7495 AP151000228379
పపరర: రరకకకణమక వరకర

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:53-2-749
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరజ
ఇసటట ననస:53-2-749
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ వరకర
ఇసటట ననస:53-2-749
వయససస:34
లస: పప
7502 SQX2176055
పపరర: ససనత రరయపరటట

95-86/134

భరస : వనసకటటసశరరరవ�
ఇసటట ననస:53-2-749
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప �
ఇసటట ననస:53-2-749
వయససస:38
లస: పప
7499 AP151000222306
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వరకర

7494 MLJ3650645
పపరర: మమణణకఖమక� వరకర�

7519 MLJ3614609
పపరర: జరచబగనతసర మహమకద

95-76/85

భరస : యమససన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-224
వయససస:76
లస: ససస స
95-76/87

7522 SQX1267922
పపరర: శజజయత అల షపక

95-76/88

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-235
వయససస:23
లస: పప

Page 255 of 414

7523 SQX0008177
పపరర: షపక షహహదన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-76/89

భరస : మగసరసక షపక
ఇసటట ననస:53-3-268
వయససస:39
లస: ససస స
7526 MLJ3614047
పపరర: బబగస షపక

95-76/92

95-76/95

95-76/98

95-76/101

95-76/104

95-76/107

95-76/110

భరస : జవరతతస జసజ
ఇసటట ననస:53-3-339
వయససస:48
లస: ససస స

7536 AP151000186215
పపరర: అనతమక పలలచదరర పలలచదరర

7539 MLJ3614427
పపరర: రరత మమరర గగనన

7542 SQX0161349
పపరర: దదవదననస గగనన

7545 SQX0424010
పపరర: మగరలపపవపశ గసగమక

95-76/113

7548 SQX1579079
పపరర: ననగపరవన వనపపరర

95-76/102

7551 SQX0619494
పపరర: కకటటశశరమక అసకరలల
భరస : ననగరశశరరరవప అసకరలల
ఇసటట ననస:53/3/343
వయససస:45
లస: ససస స

7531 MLJ3612454
పపరర: గడదస దయమమణణ

95-76/97

7534 MLJ3608049
పపరర: గగపరల కకషణ గడదస

95-76/100

7537 AP151000183365
పపరర: జజజ నసదస పలలచదరర

95-76/103

తసడడ:డ ఆనసదస పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-3-308
వయససస:64
లస: పప
95-76/105

7540 AP151000186634
పపరర: సరసబబడజఖస గగనన

95-76/106

భరస : దదవదననస గగనన
ఇసటట ననస:53-3-312
వయససస:60
లస: ససస స
95-76/108

7543 SQX0901405
పపరర: సరయమహహశశరర కటకమసపటట

95-76/109

భరస : పడసరద కటకమసపటట
ఇసటట ననస:53-3-316
వయససస:41
లస: ససస స
95-76/111

7546 MLJ3608171
పపరర: కటకసశశటట పడసరదస

95-76/112

తలర : సరమమమజఖస పడసరదస
ఇసటట ననస:53-3-316
వయససస:42
లస: పప
95-77/517

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:53-3-335
వయససస:25
లస: ససస స
95-76/114

95-76/94

తసడడ:డ ససబబబరరవప గడదస
ఇసటట ననస:53-3-302
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబయఖ గసగమక
ఇసటట ననస:53-3-316
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద వనసగయఖ చలక
ఇసటట ననస:53-3-316
వయససస:51
లస: పప
7550 AP151000186081
పపరర: ఆశరరశదమక జసజ

95-76/99

తసడడ:డ ననగయఖ గగనన
ఇసటట ననస:53-3-312
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఆదయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:53-3-316
వయససస:67
లస: ససస స
7547 SQX0009779
పపరర: కకటటశశర రరవప చలక

7533 MLJ3608064
పపరర: పపడమయఖ జరటట

7528 MLJ3609476
పపరర: మధసబబబగ సవరలరరస

భరస : ససబబబరరవప దయమమన
ఇసటట ననస:53-3-302
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదననస గగనన
ఇసటట ననస:53-3-312
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదననస గగనన
ఇసటట ననస:53-3-312
వయససస:35
లస: పప
7544 MLJ3614443
పపరర: సరమమమజఖస కటకసశశటట

95-76/96

భరస : జజజ నననసదస పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-3-308
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరజరశ గగన
ఇసటట ననస:53-3-312
వయససస:27
లస: ససస స
7541 MLJ3610037
పపరర: రరజరశ గగనన

7530 AP151000186519
పపరర: ఏసమక జరటట

95-76/91

తసడడ:డ రతస యఖ సవరలరరస
ఇసటట ననస:53-3-272
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరడయయలల జరటట
ఇసటట ననస:53-3-302
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:53-3-302
వయససస:67
లస: పప
7538 SQX1557968
పపరర: ననగ రరణణ గగన

95-76/93

భరస : ఇశరకయయలల జరటట
ఇసటట ననస:53-3-302
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయయలల జరటట
ఇసటట ననస:53-3-302
వయససస:30
లస: పప
7535 MLJ3608056
పపరర: ససబబబరరవప గడడ స

7527 MLJ3614039
పపరర: సరమమమజఖస సవలస

7525 MLJ1659556
పపరర: �ర జజనన షపక షపక

తసడడ:డ షబబర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-272
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ సవలస
ఇసటట ననస:53-3-272
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషణ గడడ స
ఇసటట ననస:53-3-302
వయససస:31
లస: ససస స
7532 MLJ3609781
పపరర: దదవనయఖ జరటట

95-76/90

తసడడ:డ రతస యఖ సవలస
ఇసటట ననస:53-3-272
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:53/3/272
వయససస:39
లస: ససస స
7529 MLJ3616141
పపరర: కరజయ గడడ స

7524 SQX1173095
పపరర: మమధవ సవలస

7549 SQX1579061
పపరర: శవకలమమరర వనపపరర

95-77/518

భరస : సరసబశవరరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:53-3-335
వయససస:50
లస: ససస స
95-76/115

7552 SQX0613927
పపరర: ననగరశశరరరవప అసకరల

95-76/116

తసడడ:డ హహసపసన అసకరల
ఇసటట ననస:53-3-343
వయససస:50
లస: పప
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7553 MLJ3616158
పపరర: శకవరణణ వననతకలటట
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95-76/117

భరస : గగపరలకకషణ వననతకలటట
ఇసటట ననస:53-3-344
వయససస:38
లస: ససస స
7556 SQX1557828
పపరర: నయమ ససఖమ

95-76/120

95-76/123

95-76/126

95-76/129

95-76/132

95-76/135

95-76/127

7566 MLJ3614401
పపరర: సతఖసససదరస కరతపలర

7569 MLJ3613858
పపరర: కలమమరర మగరరకలపపడడ

7572 MLJ3612546
పపరర: మరరయమక ఊరర

95-76/138

7575 AP151000186213
పపరర: అనతమక కరతపలర

95-76/130

95-76/141

7580 MLJ3609336
పపరర: సరగరరబబగ బరరతడడ

95-76/144

7578 SQX0901108
పపరర: మమరరయదనసస ననగరళర

95-76/133

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరతపలర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:39
లస: పప

95-76/125

7564 SQX0950519
పపరర: మమరర కలమమరర బరరతడడ

95-76/128

7567 SQX1454172
పపరర: బగజర కరజజ

95-76/131

7570 MLJ1643253
పపరర: ననగమణణ బరరతడడ

95-76/134

తసడడ:డ దదవదననస బరరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:38
లస: ససస స
95-76/136

7573 SQX0672501
పపరర: మరరయమక పరతచలర

95-76/137

భరస : కకటటశశర రరవప పరతచలర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:39
లస: ససస స
95-76/139

7576 AP151000186612
పపరర: దదవకలమమరర పరలలపప గగ

95-76/140

భరస : దదవదననస పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:56
లస: ససస స
95-76/142

తసడడ:డ కరశయఖ ననగరళర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:28
లస: పప
7581 MLJ1661909
పపరర: దననయయలల కరతపలర

7561 SQX1454255
పపరర: శకనవరస రరవప తనతరర

భరస : శవ కరజజ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప కరతపలర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:51
లస: ససస స

7577 AP151000186123
పపరర: శరసతమక మగరరకకపపడడ
మగరరకకపపడడ
భరస : యయసప బగ మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:59
లస: ససస స

95-76/122

తసడడ:డ దననయఖ బరరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమరరబబబగ ఊరర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమగలల ననదచసడర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ దననస బరరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:34
లస: పప

7563 MLJ3612074
పపరర: గగపరలకకషణ వనననతకలటట

7558 AP151000186108
పపరర: ససభబషసణణ ససకర

తసడడ:డ రరజ కలమమర తనతరర
ఇసటట ననస:53-3-345
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరలకన మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బగజర బరరతడడ
ఇసటట ననస:53/3/346
వయససస:38
లస: ససస స
7574 AP151000186163
పపరర: మరరయమక ననదచసడర

95-76/124

భరస : దననయయలల కరతపలర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరరష చసతకరయల
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:35
లస: ససస స
7571 MLJ1643261
పపరర: ఏసమక బరరతడడ

7560 SQX0011445
పపరర: ససధదర కసదసకలరర

95-76/119

భరస : పసలల ససకర
ఇసటట ననస:53-3-345
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతనఖలల వనననతకలటట
ఇసటట ననస:53-3-345
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరగరరబబగ బరరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:30
లస: ససస స
7568 SQX1454388
పపరర: యయసమక చసతకరయల

95-76/121

తసడడ:డ యయసప బగ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:53-3-345
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససదరకన మసడనదద
ఇసటట ననస:53-3-345
వయససస:39
లస: పప
7565 MLJ3613866
పపరర: శరరష బరరతడడ

7557 SQX0011536
పపరర: కసదసకలరర పపరరస

7555 SQX0011635
పపరర: బబరసదదన రరణణ కకమగకల

భరస : గగరవయఖ కకమగకల
ఇసటట ననస:53-3-345
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : యయసప బగ పపరరస
ఇసటట ననస:53-3-345
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసప బగ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:53-3-345
వయససస:25
లస: పప
7562 MLJ3607868
పపరర: భబసరర మసడనదద

95-76/118

భరస : శకనవరస తనతరర
ఇసటట ననస:53-3-345
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యహహశవ ససఖమ
ఇసటట ననస:53-3-345
వయససస:49
లస: ససస స
7559 SQX1557869
పపరర: పడభగ దనస కసదసకలరర

7554 SQX0530428
పపరర: మరరయమక తనతరర

7579 SQX0763532
పపరర: చనతబబబయ ఉరర

95-76/143

తసడడ:డ ఏసప బగ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:28
లస: పప
95-76/145

7582 MLJ1641455
పపరర: బగజర బబబగ బరతడడ

95-76/146

తసడడ:డ దననస బరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:40
లస: పప
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7583 MLJ1642750
పపరర: ఆశరరశదస బరతడడ
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95-76/147

తసడడ:డ దననస బరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:42
లస: పప
7586 SQX1454404
పపరర: ససరరష చసతకరయల

95-76/150

తసడడ:డ యయసయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:45
లస: పప
7589 AP151000183231
పపరర: దననస బరరతడడ

95-76/153

95-76/1341

95-79/900

95-76/156

95-76/159

95-76/162

భరస : సలసభబషర మహకద
ఇసటట ననస:53-3-350
వయససస:46
లస: ససస స

95-76/1342

7596 SQX0988212
పపరర: కసవర పడదదప గడద స

7599 AP151000183103
పపరర: ససపప నస బరరతడడ

7602 AP151000186463
పపరర: వజయ మమచరర

7605 SQX1529017
పపరర: బబలయమ మమచరర

95-76/165

7608 SQX1084615
పపరర: సరజదన నససడత మహమకద

95-82/222

7611 SQX1907955
పపరర: నలలఫర బబగ మరజజ
భరస : ఫరరద బబగ మరజజ
ఇసటట ననస:53-3-351
వయససస:37
లస: ససస స

7591 SQX2369270
పపరర: జయసదరఖ జలర

95-76/1340

7594 SQX2438935
పపరర: అసజల కరజ

95-76/1343

7597 AP151000186264
పపరర: ఎలశమక బరరతడడ

95-76/155

భరస : సససప నస బరరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-347
వయససస:56
లస: ససస స
95-76/157

7600 SQX0900944
పపరర: డయమన మమచరర మమచరర

95-76/158

భరస : కకరణ కలమమర మమచరర
ఇసటట ననస:53-3-349
వయససస:34
లస: ససస స
95-76/160

7603 SQX0900928
పపరర: పడసరద మమచరర

95-76/161

తసడడ:డ గగగరలన మమచరర
ఇసటట ననస:53-3-349
వయససస:33
లస: పప
95-76/163

7606 SQX0682658
పపరర: కకటటశశర రరవప పరతరర

95-76/164

Deleted

తసడడ:డ యయసస పరతరర
ఇసటట ననస:53-3-349
వయససస:44
లస: పప
95-76/166

తసడడ:డ సలస పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-350
వయససస:27
లస: ససస స
95-76/168

95-76/152

తసడడ:డ శవ కరజ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏదసలరరజ మమచరర
ఇసటట ననస:53-3-349
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ యయషయఖ మమచరర
ఇసటట ననస:53-3-349
వయససస:52
లస: పప
7610 MLJ3612322
పపరర: జకకయమబబగస మహకద

7593 SQX2443810
పపరర: పడసరద ఉరర

7588 AP151000183232
పపరర: రరమగలల ననదచసడర

తసడడ:డ వరపడసరద జలర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:53-3-349
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:53-3-349
వయససస:35
లస: పప
7607 AP151000183346
పపరర: కరనడడ మమచరర

95-76/154

తసడడ:డ పపదర దక బరరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-347
వయససస:58
లస: పప

భరస : లలఖమక మమచరర
ఇసటట ననస:53-3-349
వయససస:35
లస: ససస స
7604 SQX0900936
పపరర: కకరణ కలమర మమచరర

7590 AP151000183370
పపరర: యయసపబగ మగరరకకపపడడ

95-76/149

తసడడ:డ యయససరతతస ననదచసడర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పడభగదనస గడదస
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శరససన బరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-347
వయససస:40
లస: పప
7601 SQX1529009
పపరర: లలఖమక మమచరర

95-76/151

తసడడ:డ మమరర బబబగ ఉరర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మమరర బబబగ ఉరర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:20
లస: పప
7598 MLJ1648104
పపరర: బభనతకలమమర బరతడడ

7587 AP151000183183
పపరర: ఆనసదరరవప కరతపలర

7585 MLJ3607827
పపరర: దదవదననస బరరతడడ

తసడడ:డ దననస బరరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరద జలర
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:21
లస: పప
7595 SQX2068344
పపరర: పడసరద ఉరర

95-76/148

తసడడ:డ డనయయలల
ఇసటట ననస:53/3/346
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ దదవదననస బరరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:66
లస: పప
7592 SQX2366730
పపరర: పడశరసత కలమమర జలర

7584 MLJ3607892
పపరర: సరలకన మగరరకకపపడడ
మగరరకకపపడడ
తసడడ:డ యయసపబగ మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-346
వయససస:44
లస: పప

7609 MLJ3614757
పపరర: జహహదన ససలమసన మహమకద

95-76/167

భరస : అఫరల ఫరరక మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-350
వయససస:32
లస: ససస స
95-48/865

7612 SQX0530451
పపరర: అఫసడన మహమకద

95-76/169

తసడడ:డ బదసడజమ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-351
వయససస:33
లస: ససస స
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95-76/170

భరస : షసకత మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-351
వయససస:33
లస: ససస స
7616 SQX0449926
పపరర: నదరర హన బబగస షపక

95-76/173

95-76/176

95-88/32

95-76/181

95-76/184

95-76/187

95-76/190

తసడడ:డ రరమయఖ కతస
ఇసటట ననస:53-3-354
వయససస:74
లస: పప

7626 MLJ1642214
పపరర: జయపరల బబ డపరటట

7629 SQX0900977
పపరర: కకటమక కసచరర

7632 MLJ3613759
పపరర: ననగమణణ రరటటరర

7635 SQX1494335
పపరర: మరరయమక కతస

95-76/193

7638 SQX0578690
పపరర: వనసకటబచలమ బతష
స ల

95-76/182

7641 MLJ3612348
పపరర: అసజమక బతష
స ల
భరస : అరరణగరమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-354/1
వయససస:38
లస: ససస స

7621 SQX0447094
పపరర: షపక అబగదల సలమస

95-76/178

7624 SQX1267161
పపరర: రగజజ రరణణ బబ డపరటట

95-76/180

7627 MLJ1650381
పపరర: యయససరరజ ననలటటరర

95-76/183

తసడడ:డ రరజజరతతస ననలటటరర
ఇసటట ననస:53-3-352
వయససస:39
లస: పప
95-76/185

7630 SQX0900951
పపరర: పపడమ కలమమర కసచరర

95-76/186

తసడడ:డ యయససపరదస కసచరర
ఇసటట ననస:53-3-353
వయససస:42
లస: పప
95-76/188

7633 MLJ1653872
పపరర: రరజజశనన సయఖద

95-76/189

భరస : ఫపచజలమర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-354
వయససస:40
లస: ససస స
95-76/191

7636 SQX1453950
పపరర: జజఖత ననగ చసదడ బతష
స ల

95-76/192

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-354
వయససస:26
లస: పప
95-76/194

తసడడ:డ చచసచస రరమగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-354
వయససస:48
లస: పప
95-76/196

95-76/175

తసడడ:డ పడకరశ రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:53-3-352
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పసటర కతస
ఇసటట ననస:53-3-354
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససబగ రరటటరర
ఇసటట ననస:53-3-354
వయససస:41
లస: పప
7640 SQX1494343
పపరర: పసటర కతస

95-76/179

భరస : శశభననబబగ రరటటరర
ఇసటట ననస:53-3-354
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఎసకటనరసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-354
వయససస:49
లస: ససస స
7637 MLJ3609211
పపరర: శశభననబబగ రరటటరర

7623 SQX1116707
పపరర: రతత కలమమరర బబ డపరటట

7618 SQX0530162
పపరర: బదసడజమ మహమకద

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:53/3/351
వయససస:66
లస: పప

భరస : పపడమ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:53-3-353
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-354
వయససస:39
లస: ససస స
7634 AP151000186486
పపరర: శవకలమమరర బతష
స ల

95-76/177

తసడడ:డ పడకరశరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:53-3-352
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:53-3-352
వయససస:56
లస: పప
7631 MLJ3612330
పపరర: ననగమణణ బతష
స ల

7620 AP151000183304
పపరర: హహమమయగన మహమకద

95-76/172

తసడడ:డ హహమమయగన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-351
వయససస:35
లస: పప

భరస : జయ పరల బబ డపరటట
ఇసటట ననస:53-3-352
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:53-3-352
వయససస:54
లస: ససస స
7628 AP151000183093
పపరర: పడకరశరరవప బబ డపరటట

95-76/174

తసడడ:డ అబగదల రగఫ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-351
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ అహకద బబగ మరజజ
ఇసటట ననస:53-3-351
వయససస:41
లస: పప
7625 AP151000186221
పపరర: పడకరశమక బబ డపరటట బబ డపరటట

7617 SQX1454040
పపరర: ఖమజజ వల షపక

7615 SQX1453992
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : చన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53/3/351
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-351
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ భబషర హహమయమన షసకత
ఇసటట ననస:53-3-351
వయససస:37
లస: పప
7622 SQX1911999
పపరర: ఫరరద బబగ మరజజ

95-76/171

భరస : హహమమయమన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-351
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అబగదల సలస షపక
ఇసటట ననస:53-3-351
వయససస:66
లస: ససస స
7619 MLJ1640770
పపరర: మహమకద షసకత

7614 AP151000186494
పపరర: ఏజజస ఖమతతన మహమకద

7639 AP151000183296
పపరర: వనసకటనరసయఖ బతష
స ల

95-76/195

తసడడ:డ చచసచసరరమగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-354
వయససస:54
లస: పప
95-76/197

7642 AP151000186350
పపరర: వరమక బతష
స ల

95-76/198

భరస : చచసచస రరమగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-354/1
వయససస:66
లస: ససస స
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7643 AP151000183353
పపరర: అరరణకలమమర బతష
స ల

95-76/199

తసడడ:డ చచసచసరరమగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-354/1
వయససస:45
లస: పప
7646 AP151000186371
పపరర: వనసకరయమక చరరమళళ

95-76/202

95-76/1285

95-76/206

95-76/209

95-76/212

95-76/215

95-76/218

భరస : శకనస జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:53-3-357
వయససస:38
లస: ససస స

7656 MLJ1643030
పపరర: మరరయదనసస ననలపరటట

7659 SQX0331017
పపరర: జజససకన సయఖద

7662 MLJ1642883
పపరర: మలలర శశరర కకలకపప గగ

7665 SQX1207209
పపరర: అల బబషర సయఖద

95-76/221

7668 SQX1173137
పపరర: శరరష మలర వరపప

95-76/210

7671 AP151000186210
పపరర: ససవరరస ఇనసమగకరల
భరస : ఎససరతతస ఇనసమగకరల
ఇసటట ననస:53-3-357
వయససస:44
లస: ససస స

7651 MLJ1663723
పపరర: కకటటశశరర చరరమళళ

95-76/205

7654 AP151000186495
పపరర: దననమక ననలపరటట

95-76/208

7657 MLJ3609377
పపరర: శరసతకలమమర పరలలపప తష

95-76/211

తసడడ:డ రరజ పరలపప తత
ఇసటట ననస:53-3-355/1
వయససస:41
లస: పప
95-76/213

7660 SQX0331025
పపరర: రజయమ ససలమసన సయఖద

95-76/214

భరస : మహబమబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-356
వయససస:33
లస: ససస స
95-76/216

7663 AP151000186085
పపరర: మరరయమక కకలకపప గగ

95-76/217

భరస : యయసప బగ కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-356
వయససస:68
లస: ససస స
95-76/219

7666 AP151000183059
పపరర: రరజ ఉపపపలలరర

95-76/220

తసడడ:డ నరసససహమ ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:53-3-356
వయససస:44
లస: పప
95-76/222

భరస : వజయ మలర వరపప
ఇసటట ననస:53-3-357
వయససస:26
లస: ససస స
95-76/224

95-76/204

భరస : ససబబబరరవప ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-355/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-356
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యయసపబగ కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-356
వయససస:61
లస: పప
7670 MLJ1642875
పపరర: జవమక జజనతలగడడ

95-76/207

భరస : సససప నస కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-356
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-356
వయససస:34
లస: పప
7667 AP151000183241
పపరర: బబబగ కకలకపప గగ

7653 MLJ1647106
పపరర: సరసమమమజఖస సవరస

7648 AP151000183213
పపరర: బబబగ చరరమళళ

భరస : జజజ చరరమళళ
ఇసటట ననస:53-3-355/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రహహసబబషర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-356
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇసరక మమగగలలరర
ఇసటట ననస:53-3-356
వయససస:35
లస: ససస స
7664 SQX0367433
పపరర: రహహస బబషర సయఖద

95-95/1182

తసడడ:డ ససబబబరరవప ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-355/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ నలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-355/1
వయససస:44
లస: పప
7661 MLJ3614336
పపరర: బగజర మమగగలలరర

7650 SQX2083590
పపరర: శశశలజ ననలపరటట

95-76/201

తసడడ:డ వనసకటసరశమ చరరమళళ
ఇసటట ననస:53-3-355
వయససస:51
లస: పప

భరస : రతస యఖ సవరస
ఇసటట ననస:53-3-355/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-355/1
వయససస:66
లస: ససస స
7658 MLJ1642651
పపరర: చటటటబబబగ నలపరటట

95-76/203

తసడడ:డ చటటటబబబగ ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-355
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చటటటబబబగ ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-355/1
వయససస:39
లస: ససస స
7655 AP151000186199
పపరర: పసచషమక ననలపరటట

7647 SQX0008136
పపరర: మహబమబ బ పఠరన

7645 MLJ1650373
పపరర: దదనమక ననలటటరర

భరస : రరజజరతతస ననలటటరర
ఇసటట ననస:53-3-355
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-355
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటటబబబగ ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-355
వయససస:20
లస: ససస స
7652 MLJ1642669
పపరర: ఎసపస రరరరణణ ననలపరటట

95-76/200

తసడడ:డ వనసకటబచలస బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-355
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటబసరశమ చరరమళళ
ఇసటట ననస:53-3-355
వయససస:66
లస: ససస స
7649 SQX2075190
పపరర: కరరణ కలమమరర ననలపరటట

7644 MLJ3613965
పపరర: జయదదప బతష
స ల

7669 MLJ1645225
పపరర: రగజ మలర వరపప

95-76/223

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:53-3-357
వయససస:37
లస: ససస స
95-76/225

95-76/226
7672 AP151000186338
పపరర: దదనమక మలర వరపప మలర వరపప

తసడడ:డ యయసప బగ మలర వరపప
ఇసటట ననస:53-3-357
వయససస:56
లస: ససస స
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7673 AP151000183089
పపరర: ఇశరకయయలల జజనతలగడడ

95-76/227

తసడడ:డ యయసపబగ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:53-3-357
వయససస:62
లస: పప
7676 MLJ1642776
పపరర: కకటమక కరరక

95-76/230

95-76/233

భరస : భమషణస కరక
ఇసటట ననస:53-3-359
వయససస:64
లస: ససస స
7682 AP151000183114
పపరర: ఆదనమగ కరక

95-76/236

95-76/239

95-76/242

95-76/245

95-76/248

తసడడ:డ ఏససదననస పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-362
వయససస:38
లస: ససస స
7700 AP151000183328
పపరర: కకటయఖ పరలలపప గగ
తసడడ:డ అచషయఖ పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-362
వయససస:58
లస: పప

95-76/237

95-76/240

95-76/235

7684 SQX0900910
పపరర: బగజర పపరరపప గగ

95-76/238

7687 AP151000186688
పపరర: గరకస మమరరమక పపరరపప గగ

7695 SQX1267104
పపరర: సరగరరర పరలపప గగ

7698 SQX0331082
పపరర: సరహహదన సయఖద

7701 AP151000183379
పపరర: యయససదననస పరలలపప గగ
తసడడ:డ అచషయఖ పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-362
వయససస:61
లస: పప

95-76/241

భరస : కకషరణరరవప పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-361
వయససస:46
లస: ససస స
95-76/244

తసడడ:డ కకషరణరరవప పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-361
వయససస:31
లస: పప
95-76/246

7693 SQX0900886
పపరర: డదవడ పప కలరర

95-76/247

తసడడ:డ భబసరరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:53-3-361
వయససస:49
లస: పప
95-76/249

7696 MLJ3613700
పపరర: రరహహలమక పరలలపప గగ

95-76/250

భరస : మరరయమదనసస పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-362
వయససస:30
లస: ససస స
95-76/252

భరస : రహహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-362
వయససస:38
లస: ససస స
95-76/254

7681 SQX1831361
పపరర: మన కరరక

95-76/243 7690 SQX0613844
7689 AP151000186443
పపరర: మరరయమక పపరరపప గగ పపరరపప గగ
పపరర: కకపయఖ పపరరపప గగ

7692 SQX0900837
పపరర: జబఉలర బబగ మహమకద

95-76/232

భరస : వజడయఖ పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-361
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకపయఖ పరలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-362
వయససస:27
లస: ససస స
95-76/251

7678 AP151000186600
పపరర: అనతమక కరక

తసడడ:డ భమషణస కరరక
ఇసటట ననస:53-3-359
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యగఫసస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-361
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆమమమలర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-361
వయససస:62
లస: పప
7697 MLJ1642784
పపరర: అచషమక పరలలపప గగ

95-76/234

భరస : అబడహమగ పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-361
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆవపలయఖ పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-361
వయససస:32
లస: పప
7694 SQX0900811
పపరర: మగఫసటబబగ మహమకద

7680 SQX1236752
పపరర: మమరర బబబగ కరరక

7686 SQX0900860
పపరర: ససమలకలమమరర శరనస

95-76/229

భరస : ఆదనమగ కరక
ఇసటట ననస:53-3-359
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : డదవడ శరనస
ఇసటట ననస:53-3-361
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఎలషర పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-361
వయససస:61
లస: ససస స
7691 SQX0900902
పపరర: వజడయఖ పపరరపప గగ

95-76/231

తసడడ:డ ఆదనమగ కరక
ఇసటట ననస:53-3-359
వయససస:71
లస: పప

భరస : థనమస పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-361
వయససస:37
లస: ససస స
7688 AP151000186025
పపరర: చటటటమక పపరరపప గగ

7677 SQX0331066
పపరర: SREEDEVI
CHALICHEEMALA
భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:53/3/359
వయససస:42
లస: ససస స

7683 AP151000183065
పపరర: భమషణస కరక

7675 MLJ3613734
పపరర: మరరయమక కరరక

భరస : రరజరష కరరక
ఇసటట ననస:53-3-359
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస కరరక
ఇసటట ననస:53-3-359
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ భమషయఖ కరక
ఇసటట ననస:53-3-359
వయససస:49
లస: పప
7685 MLJ1643113
పపరర: ధనలకడక పపరరపప గగ

95-76/228

తలర : కరరమగనతసర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-359
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణస కరరక
ఇసటట ననస:53-3-359
వయససస:38
లస: ససస స
7679 AP151000186520
పపరర: దననమమమ కరక

7674 SQX1267070
పపరర: రరహనన సయఖద

7699 AP151000186249
పపరర: అనతమక పరలలపప గగ

95-76/253

భరస : ఏససదననస పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-362
వయససస:56
లస: ససస స
95-76/255

7702 AP151000186091
పపరర: రరబబర దనసరర

95-76/256

భరస : రమమష దనసరర
ఇసటట ననస:53-3-365
వయససస:49
లస: ససస స
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7703 AP151000183380
పపరర: రమమష దనసరర

95-76/257

తసడడ:డ రరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:53-3-365
వయససస:52
లస: పప
95-76/259

భరస : కకటటశశరరరవప పపలవనసదడ
ఇసటట ననస:53-3-368
వయససస:31
లస: ససస స
95-76/262

తసడడ:డ ఉషనయఖ అసకరలల
ఇసటట ననస:53-3-368
వయససస:39
లస: పప
95-76/1345

7715 MLJ3612272
పపరర: లకకక భవరన అసకరలల అసకరలల

95-76/265

95-76/268

95-76/271

95-76/263

7716 MLJ3612264
పపరర: మసరసనమక అసకరలల అసకరలల

7719 SQX0613851
పపరర: సరసబశవరరవప మమచవరపప

7722 MLJ3607777
పపరర: చనశవయఖ అసకరలల

95-76/274

7725 SQX0613836
పపరర: వనసకయఖ మమచవరపప

95-76/266

భరస : వనసకట నరరక
ఇసటట ననస:53-3-370
వయససస:33
లస: ససస స

7728 MLJ3613650
పపరర: పప లమక నరరక

95-76/269

7731 SQX2133478
పపరర: ననగరరరరన గదనశల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-3-370
వయససస:33
లస: పప

95-76/1344

7714 MLJ3613874
పపరర: శవమక మమచవరపప

95-76/264

7717 AP151000186030
పపరర: ససతమక అసకరలల

95-76/267

7720 MLJ1640614
పపరర: బగజరనరసయఖ మమచవరపప

95-76/270

తసడడ:డ వనసకయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:38
లస: పప
95-76/272

7723 AP151000183356
పపరర: పపదశవయఖ అసకరలల

95-76/273

తసడడ:డ హహసపసనస అసకరలల
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:50
లస: పప
95-76/275

7726 MLJ3613668
పపరర: జజఖత నరరక

95-76/276

భరస : పసచషయఖ నరరక
ఇసటట ననస:53-3-370
వయససస:32
లస: ససస స
95-76/279

భరస : సరసబయఖ నరరక
ఇసటట ననస:53-3-370
వయససస:36
లస: ససస స
95-76/281

7711 SQX2211357
పపరర: ననచమమన అసకరల

భరస : సరసబయఖ అసకరలల
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:60
లస: పప
95-76/277

95-76/261

భరస : నరసయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసనస అసకరలల
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసనస అసకరలల
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:53-3-370
వయససస:44
లస: పప

7713 MLJ3614070
పపరర: అరరణ మమచవరపప

7708 MLJ3609443
పపరర: కకటటశశరరరవప పపలవనసదడ

తసడడ:డ పపదద శవ అసకరల
ఇసటట ననస:53-3-368
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:42
లస: పప

7730 MLJ3607785
పపరర: సరసబయఖ నరరక

95-76/1286

భరస : పపదశవయఖ అసకరలల
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:56
లస: ససస స

7727 MLJ3613676
పపరర: ననగమలలర శశరర నరరక

7710 SQX2075414
పపరర: శకనవసరరర రరవప అసకరల

95-76/258

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపలవనసదడ
ఇసటట ననస:53-3-368
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చన శవయఖ అసకరలల
ఇసటట ననస:53-3-369
వయససస:44
లస: ససస స

7724 AP151000183034
పపరర: సరసబయఖ అసకరలల

95-76/260

తసడడ:డ హహసపన అసకరల
ఇసటట ననస:53-3-368
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననచమమన అసకరల
ఇసటట ననస:53-3-368
వయససస:21
లస: ససస స

7721 MLJ1640606
పపరర: పపదదనరసయఖ మమచవరపప

7707 SQX0427781
పపరర: వజడమక అసకరలల

7705 MLJ3614088
పపరర: ఉమ అసకరలల

భరస : శకనవరసరరవప అసకరలల
ఇసటట ననస:53-3-368
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప అసకరలల
ఇసటట ననస:53-3-368
వయససస:38
లస: ససస స

7709 SQX1604801
పపరర: ఈశశరరరవప అసకరలల

7718 AP151000186001
పపరర: సరసబమక మమచవరపప

95-76/1461

తసడడ:డ రమమష దనసరర
ఇసటట ననస:53-3-365
వయససస:21
లస: పప

7706 MLJ3613692
పపరర: ననగమలలర శశరర పపలవనసదడ

7712 SQX2211381
పపరర: శకదదవ అసకరల

7704 SQX2486611
పపరర: అజయ దనసరర

7729 AP151000186599
పపరర: మమణణకఖస నరరక

95-76/280

భరస : కకటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:53-3-370
వయససస:56
లస: ససస స
95-76/1346

7732 SQX2133510
పపరర: శశశలజ గదనశల

95-76/1347

భరస : ననగరరరరన
ఇసటట ననస:53-3-370
వయససస:23
లస: ససస స
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7733 SQX1454347
పపరర: దమయసత పరలలపప గగ

95-76/282

భరస : ససబబయఖ పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-373
వయససస:25
లస: ససస స
7736 AP151000186337
పపరర: రమణ పరలలపప గగ

95-76/285

7737 MLJ3609344
పపరర: ససబబయఖ పరలలపప గగ

95-76/288

7740 MLJ1658848
పపరర: సలస షపక

7743 MLJ3613742
పపరర: మలర శశరర మగరరకలనదతల

భరస : శవననగమలలర శశరరరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బడహకస మగరరకలనదతల
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:31
లస: ససస స

7745 MLJ3612280
పపరర: కకటటశశరర మమచవరపప

7746 MLJ3612298
పపరర: మసరసనమక మమచవరపప

95-76/294

భరస : శవయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:44
లస: ససస స
7748 AP151000186597
పపరర: సరమమమజఖస మగరరకలనదతల

95-76/297

95-76/300

95-76/303

తసడడ:డ గగవసదస మగరరగనథనలమ
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:28
లస: పప

95-76/292

7755 MLJ3609187
పపరర: సరసబయఖ మమచవరపప

95-76/306

7758 SQX2344968
పపరర: వనసకటటష మమచవరపప

95-76/295

95-76/298

భరస : బభసజమన గనపలర
ఇసటట ననస:53-3-374/1
వయససస:40
లస: ససస స

95-76/290

7744 MLJ3612306
పపరర: పరరశత మమచవరపప

95-76/293

7747 MLJ3614245
పపరర: రమణ యడర

95-76/296

7750 SQX0367474
పపరర: రరఠర శసకర

95-76/299

తసడడ:డ గననకరస
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:33
లస: పప
95-76/301

7753 MLJ3609278
పపరర: శవయఖ మమచవరపప

95-76/302

తసడడ:డ యరయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:46
లస: పప
95-76/304

7756 MLJ3609195
పపరర: గగవసదస మగరరకకనదతల

95-76/305

తసడడ:డ పరపయఖ మగరరకకనదతల
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:56
లస: పప
95-76/1348

Deleted

7761 MLJ1652569
పపరర: మరరయకలమమరర గనపలర

7741 MLJ3607850
పపరర: మగనతర షపక

భరస : శకనవరసరరవప యడర
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:18
లస: పప
95-76/1462

95-76/287

భరస : కరశయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల మసచననన
ఇసటట ననస:53/3/374
వయససస:60
లస: పప
7760 SQX2497824
పపరర: బడహకస మగరరగనథనలమ

7752 AP151000183081
పపరర: బభసజమన గనపపలర

7738 MLJ3609153
పపరర: మమరరయమదనసద పరలలపప గమ

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:53-3-373
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కలకపరదననస గనపపలర
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ యరక దనసస మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:49
లస: పప
7757 SQX1082718
పపరర: రసగరరరవప మసచననన

95-76/289

భరస : మమరరటన
ఇసటట ననస:53/3/374
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:39
లస: పప
7754 MLJ3607801
పపరర: ననగశశషష మమచవరపప

7749 AP151000186465
పపరర: జయమక కకసడదటట

95-76/284

తసడడ:డ యయససదననమ పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-373
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగశశషష మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గగవసదయఖ మగరరకలనదతల
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:56
లస: ససస స
7751 MLJ3607793
పపరర: కరశయఖ మమచవరపప

95-76/286

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:53-3-373
వయససస:38
లస: పప
95-76/291

7735 SQX1267138
పపరర: మరరయమ కలమమరర పప లలపప గగ

భరస : యయసస దనసస పప లలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-373
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-373
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-373
వయససస:37
లస: పప
7742 MLJ3613718
పపరర: భగవననశశరర మమచవరపప

95-76/283

భరస : లమజర పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-373
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-373
వయససస:48
లస: ససస స
7739 MLJ3607843
పపరర: ఏససదనసస పరలలపప గగ

7734 SQX1267088
పపరర: దదవర మణణ పరలలపప గగ

95-76/307

7759 SQX2343952
పపరర: వనసకటటష మమచవరపప

95-76/1349

తసడడ:డ వనసకటబడవ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-374
వయససస:18
లస: పప
7762 SQX2500551
పపరర: డననయల గనసపలర

95-76/1470

తసడడ:డ బభసజమమన గనసపలర
ఇసటట ననస:53-3-374/1
వయససస:24
లస: పప
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7763 SQX2500569
పపరర: మరరయ కలమమరర గనసపలర

95-76/1471

భరస : బభసజమమన గనసపలర
ఇసటట ననస:53-3-374/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-76/309

7769 MLJ1648708
పపరర: మరరయమక పపరరపప గగ

95-76/312

భరస : భబసరర లసజపలర
ఇసటట ననస:53-3-377
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచషయఖ లసజపలర
ఇసటట ననస:53-3-377
వయససస:33
లస: పప
7778 SQX2456036
పపరర: రరజ ఇనసమగకరల

95-76/1352

95-76/321

95-76/1353

భరస : సరలకన పచషల
ఇసటట ననస:53-3-383
వయససస:25
లస: ససస స

7776 AP151000183147
పపరర: పసచషయఖ లసజపలర

7779 MLJ3609229
పపరర: వజయ కలమమర మలర వరపప

7782 AP151000186086
పపరర: సలలమ కకలగపప గగ

7785 SQX2286680
పపరర: పడశరసత కకలకపప గమ

95-76/325

7788 MLJ3071032
పపరర: రతతకలమమర పచషల

95-76/317

7791 SQX2505113
పపరర: బబఉలమ పచషల
భరస : ససకలమమర పచషల
ఇసటట ననస:53-3-383
వయససస:25
లస: ససస స

7774 AP151000186208
పపరర: మణణమక లసజపలర

95-76/315

7777 MLJ3607819
పపరర: ఏససరతతస ఇనసమగకరల

95-76/318

తసడడ:డ ననగయఖ ఇనసమగకరల
ఇసటట ననస:53-3-378
వయససస:54
లస: పప
95-76/319

7780 SQX1172758
పపరర: చనత వనసకరయమక ససదచపప గగ

95-76/320

తసడడ:డ పపరణ యఖ ససదచపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-380
వయససస:26
లస: ససస స
95-76/322

7783 AP151000186308
పపరర: రరతమక కకలగపప గగ

95-76/323

భరస : బబబగ కకలగపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-381
వయససస:51
లస: ససస స
95-76/1354

7786 AP151000186449
పపరర: సలలమ పచషల

95-76/324

భరస : దననయయలల పచషల
ఇసటట ననస:53-3-383
వయససస:60
లస: ససస స
95-76/326

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:53/3/383
వయససస:40
లస: పప
95-78/1046

95-76/1351

భరస : పసచషయఖ లసజపలర
ఇసటట ననస:53-3-377
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఈసపస రర బబబగ కకలకపప గమ
ఇసటట ననస:53-3-381
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల పచషల
ఇసటట ననస:53-3-383
వయససస:32
లస: పప
7790 SQX2364230
పపరర: బబఉలమ పచషల

95-76/314

భరస : పడభబకరరరవప కకలగపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-381
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర కకలకపప గమ
ఇసటట ననస:53-3-381
వయససస:25
లస: పప
7787 MLJ3612124
పపరర: ససకలమమర పచషల

7773 MLJ3075470
పపరర: బగజర లసజపలర

7771 SQX2286698
పపరర: శరసత కకలకపప గమ
తసడడ:డ పడభబకర కకలకపప గమ
ఇసటట ననస:53-3-376
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:53-3-379
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపరతయఖ ససదదపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-380
వయససస:41
లస: ససస స
7784 SQX2286037
పపరర: ఈసపస రర బబబగ కకలకపప గమ

95-76/1350

తసడడ:డ మగతస యఖ లసజపలర
ఇసటట ననస:53-3-377
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతతస ఇనసమగకరల
ఇసటట ననస:53-3-378
వయససస:19
లస: పప
7781 SQX1494400
పపరర: మరరయమక ససదదపప గగ

7770 SQX2212561
పపరర: రరమగ పపరరపప గగ

95-76/311

తలర : యయససదయమక మగనగనదరర
ఇసటట ననస:53-3-375
వయససస:30
లస: పప

భరస : భకకలల లసజపలర
ఇసటట ననస:53-3-377
వయససస:40
లస: ససస స
95-76/316

95-76/308

95-76/310 7768 SQX0613877
7767 AP151000186448
పపరర: యయసదదయమమమ మగనసగగనదరర
పపరర: వననద మగనగనదరర

తసడడ:డ పపడమయఖ పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-376
వయససస:28
లస: పప
95-76/313

7765 SQX0747741
పపరర: శసషరద షపక

భరస : మగనర షపక
ఇసటట ననస:53-3-375
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససకకసదర మగనసగగనదరర
ఇసటట ననస:53-3-375
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరమగలల పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-376
వయససస:76
లస: ససస స

7775 MLJ3609161
పపరర: భబసరర లసజపలర

95-76/1472

తసడడ:డ లసగయఖ గనసపలర
ఇసటట ననస:53-3-374/1
వయససస:41
లస: పప

7766 SQX1173111
పపరర: యయససదనయమక మగనగనసరర
మగనగనదరర
భరస : నరసససహ రరవప మగనగనదరర
ఇసటట ననస:53-3-375
వయససస:52
లస: ససస స

7772 SQX1173145
పపరర: కలమమరర లసజపలర లసజపలర

7764 SQX2500585
పపరర: బభసజమమన గనసపలర

7789 MLJ3071156
పపరర: ఆనసదకలమమర పచషల

95-76/327

తసడడ:డ దననయయలల పచషల
ఇసటట ననస:53-3-383
వయససస:42
లస: పప
95-89/1529

7792 AP151000186499
పపరర: దదనమక పచషల

95-76/328

తసడడ:డ మసరసన రరవప పచషల
ఇసటట ననస:53-3-384
వయససస:45
లస: ససస స
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7793 AP151000186498
పపరర: శరసత పచషల

95-76/329

భరస : పడభబకర పచషల
ఇసటట ననస:53-3-384
వయససస:49
లస: ససస స
7796 SQX0763763
పపరర: వనయ కలమమర యరసరన

95-76/332

95-76/335

95-76/338

95-76/341

95-76/344

95-76/347

95-76/350

తసడడ:డ కకటయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-388
వయససస:19
లస: పప

95-76/339

7804 MLJ1643089
పపరర: మరరయమక ఆరరమళళ

95-76/340

భరస : రరజరష ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:53-3-385
వయససస:38
లస: ససస స
95-76/342

7809 MLJ3607926
పపరర: రమమష మమచన

7812 MLJ1643055
పపరర: వజయ ఎలకపరటట

7815 MLJ1643071
పపరర: శశఖర ఏలకపరటట

95-76/1355

95-78/960

7818 MLJ3613940
పపరర: రమణ వసకరయలపరటట

7807 AP151000186447
పపరర: మమరర ఆరరమళర ఆరరమళర

95-76/345

7810 MLJ3609351
పపరర: దనవడడ ఆరరమళర

95-76/346

తసడడ:డ మతస యఖ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:53-3-385
వయససస:33
లస: పప
95-76/348

7813 MLJ1643048
పపరర: మరరయమక ఎలకపరటట

95-76/349

తసడడ:డ ఏససదననస ఎలకపరటట
ఇసటట ననస:53-3-385/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-76/351

7816 AP151000183056
పపరర: ఏససరతతమ కకతస పలర

95-76/352

తసడడ:డ యహనస కకతస పలర
ఇసటట ననస:53-3-386
వయససస:61
లస: పప
95-76/353

7819 AP151000183204
పపరర: వనసకటబడవప వసకరయలపరటట

భరస : పపదకకటటశశరరరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-388
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజబబబగ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-388
వయససస:51
లస: పప

7821 SQX1267187
పపరర: మలలర శశరర వసకరయల పరటట

7822 SQX1267203
పపరర: మరరయమక వసకరయలపరటట

భరస : పడభగ దనసస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-389
వయససస:24
లస: ససస స

95-76/343

భరస : రరజ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:53-3-385
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదనసస ఏలకపరటట
ఇసటట ననస:53-3-385/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరజరశ అరరమళళ
ఇసటట ననస:53-3-387
వయససస:18
లస: ససస స
7820 SQX2068906
పపరర: వజయ వసకరయలపరటట

95-76/337

తసడడ:డ యయససదననస ఎలకపరటట
ఇసటట ననస:53-3-385/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఏససదననస ఏలకపరటట
ఇసటట ననస:53-3-385/1
వయససస:51
లస: ససస స
7817 SQX2131340
పపరర: ససధఖ అరరమళళ

7806 AP151000186254
పపరర: మరరయమక కకతస పలర

95-76/334

7801 SQX1173129
పపరర: మగనగనదరర మమనక
మగనగనదరర
భరస : వననద మగనగనదరర
ఇసటట ననస:53-3-385
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ మమచన
ఇసటట ననస:53-3-385
వయససస:31
లస: పప

భరస : శశఖరర ఎలకపరటట
ఇసటట ననస:53-3-385/1
వయససస:33
లస: ససస స
7814 AP151000186518
పపరర: పడభబవత ఏలకపరటట

7803 MLJ3613973
పపరర: కలమమరర ఆరరమళళ

7798 MLJ3609260
పపరర: ససనల కలమమర యరసరన

95-76/336

భరస : దనవదస కకతస పలర
ఇసటట ననస:53-3-385
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:53-3-385
వయససస:78
లస: ససస స
7811 MLJ3614344
పపరర: నలమ ఎలకపరటట

7800 SQX1236786
పపరర: అహలఖ ఆరరమళళ

95-76/331

తసడడ:డ పడభబకర యరసరన
ఇసటట ననస:53-3-384
వయససస:30
లస: పప

భరస : దనవదస ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:53-3-385
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దనవదస కకతస పలర
ఇసటట ననస:53-3-385
వయససస:45
లస: ససస స
7808 AP151000186265
పపరర: పసచషమక ఆరరమళళ ఆరరమళర

95-76/333

భరస : డననయయలల ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:53-3-385
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రమమష మమచన
ఇసటట ననస:53-3-385
వయససస:27
లస: ససస స
7805 AP151000186011
పపరర: రరతష కకతస పలర

7797 MLJ3609252
పపరర: అనలలరమమర యరసరన

7795 SQX1883941
పపరర: పడవణ కలమమర యరసరన

తసడడ:డ పడభబకర యరసరన
ఇసటట ననస:53-3-384
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర యరసరన
ఇసటట ననస:53-3-384
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర యరసరన
ఇసటట ననస:53-3-384
వయససస:38
లస: పప
7802 SQX1236968
పపరర: మసజల మమచన

95-76/330

తసడడ:డ మసరసన రరవప పచషల
ఇసటట ననస:53-3-384
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర యరసరన
ఇసటట ననస:53-3-384
వయససస:26
లస: పప
7799 MLJ3609237
పపరర: పడశరసత కలమమర యరసరన

7794 AP151000186497
పపరర: ఎసపస రర పచషల

95-76/355

95-76/354

95-76/356

భరస : వజయ బబబగ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-389
వయససస:29
లస: ససస స
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7823 MLJ3613957
పపరర: వజయలకడక వసకరయలపరటట

95-76/357

భరస : రరజ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-389
వయససస:31
లస: ససస స
7826 MLJ3609823
పపరర: వజయ బబబగ వసకరయలపరటట

95-76/360

95-76/363

95-76/366

95-76/369

95-76/372

95-76/375

95-76/1479

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-391/1
వయససస:40
లస: ససస స

7836 SQX1639913
పపరర: సరరమక కకలమ

7839 AP151000186534
పపరర: మమరర కకలమ

7842 AP151000183403
పపరర: ఇశరకయయలల కకలమ

7845 MLJ3614294
పపరర: జజససకనససలమసన షపక

95-76/380

7848 MLJ3609872
పపరర: అననసరర షపక

95-76/370

7851 SQX2150365
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-391/1
వయససస:22
లస: పప

95-76/365
7831 SQX1236794
పపరర: వజయకలమమరర వసకరయలపరటట

7834 SQX1236802
పపరర: సరసబయఖ వసకరయలపరటట

95-76/368

7837 MLJ3075520
పపరర: అరరణ శవరసస

95-76/371

భరస : పడభగదనసస శవరసస
ఇసటట ననస:53-3-391
వయససస:39
లస: ససస స
95-76/373

7840 MLJ1641950
పపరర: మమరరబబబగ కకలమ

95-76/374

తసడడ:డ సససదరరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:53-3-391
వయససస:39
లస: పప
95-76/376

7843 AP151000183262
పపరర: సససదరరరవప కకలమ కకలమ

95-76/377

తసడడ:డ ఆనసద కకలమ
ఇసటట ననస:53-3-391
వయససస:74
లస: పప
95-76/378

7846 MLJ3614286
పపరర: జమల షపక

95-76/379

భరస : అననసరర షపక
ఇసటట ననస:53-3-391/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-76/381

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-391/1
వయససస:59
లస: పప
95-76/1357

95-76/362

తసడడ:డ చన కకట దనసస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-390
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అననసరర షపక
ఇసటట ననస:53-3-391/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అననసరర షపక
ఇసటట ననస:53-3-391/1
వయససస:35
లస: పప
7850 SQX2149532
పపరర: పరరశన షపక

95-76/367

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:53/3/391
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఏసరడయగలల కకలమ
ఇసటట ననస:53-3-391
వయససస:24
లస: పప
7847 MLJ3609864
పపరర: చసదనరషర షపక

7833 SQX1236836
పపరర: జయ రరజ వసకరయలపరటట

7828 MLJ3607942
పపరర: ససనల వసకరయలపరటట

భరస : జయరరజ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-390
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససనదరరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:53-3-391
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదననస శవరశ
ఇసటట ననస:53-3-391
వయససస:41
లస: పప
7844 SQX2501070
పపరర: ఆనసద బబబగ కకలమ

95-76/364

భరస : మమరర బబబగ కకలమ
ఇసటట ననస:53-3-391
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇశరకయయలల కకలమ
ఇసటట ననస:53-3-391
వయససస:46
లస: ససస స
7841 MLJ1644715
పపరర: పడభగదనసస శవరశ

7830 SQX1236828
పపరర: రతత కలమమరర నరరక

95-76/359

తసడడ:డ లకకయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-389
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-390
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇజజడయగలల కకలమ
ఇసటట ననస:53-3-391
వయససస:23
లస: ససస స
7838 AP151000186405
పపరర: జయలకడక కకలమ

95-76/361

భరస : ననరరయణ నరరక
ఇసటట ననస:53-3-390
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-390
వయససస:54
లస: ససస స
7835 SQX1639830
పపరర: రరతష మమధవ కకలమ

7827 MLJ3609815
పపరర: రరజ వసకరయలపరటట

7825 MLJ3609419
పపరర: పడభగదనసస వసకరయలపరటట

తసడడ:డ లకకయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-389
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-389
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-390
వయససస:27
లస: ససస స
7832 MLJ3612355
పపరర: కకటటశశరమక వసకరయలపరటట

95-76/358

భరస : లకకయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-389
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-389
వయససస:32
లస: పప
7829 SQX1236844
పపరర: దదనమక వసకరయలపరటట

7824 SQX0443820
పపరర: మరరయమక వసకరయలపరటట

7849 SQX2259950
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమకరర

95-76/1356

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకమమకరర
ఇసటట ననస:53-3-391/1
వయససస:47
లస: పప
95-76/1358

7852 SQX1910835
పపరర: ససభబన షపక

95-88/33

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-391/2
వయససస:22
లస: పప
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7853 MLJ3607959
పపరర: యమకకబమ పరరమ
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95-76/382

తసడడ:డ లమజజరరస పరరమ
ఇసటట ననస:53-3-393
వయససస:55
లస: పప
7856 SQX2176618
పపరర: రరజరసర చల

95-76/1360

95-76/385

95-76/1362

95-76/390

తసడడ:డ ఏససబబబగ మననతపలర
ఇసటట ననస:53-3-395
వయససస:29
లస: పప
7871 MLJ3607967
పపరర: యయససబబబగ మననతపలర

95-76/396

7863 SQX1173087
పపరర: చననతరర మననతపలర

7866 MLJ3612371
పపరర: పడభబవత మననతపలర మననతపలర

7869 MLJ3612066
పపరర: జజషస మననతపలర

7872 MLJ3614260
పపరర: రరహన షపక

95-76/399

7875 SQX1172915
పపరర: సలలమ రరణణ ఆదదపపడడ

భరస : రగషన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-398
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రగషణ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-398
వయససస:30
లస: పప

95-76/388

95-76/391

7881 SQX1172907
పపరర: మమరరత వరపడసరద ఆదదపపడడ
తసడడ:డ బడహకనసద రరవప ఆదదపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-398
వయససస:41
లస: పప

7861 SQX1116681
పపరర: జజన యసఓన మగపపవరపప

95-76/387

7864 MLJ3613916
పపరర: రరణణ మననతపలర

95-76/389

7867 AP151000186288
పపరర: వజడమక నదతకకర

95-76/392

భరస : అమరయఖ నదతకకర
ఇసటట ననస:53-3-395
వయససస:58
లస: ససస స
95-76/394

7870 MLJ3610094
పపరర: కకశశర తతమమల

95-76/395

తసడడ:డ అపరపరరవప తతమమల
ఇసటట ననస:53-3-395
వయససస:39
లస: పప
95-76/397

7873 MLJ1643162
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-76/398

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-397
వయససస:49
లస: పప
95-76/400

7876 MLJ1653880
పపరర: మగసతనజ సయఖద

95-76/401

భరస : ఫజడ లమర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-398
వయససస:49
లస: ససస స
95-76/403

భరస : జలల అబగదల
ఇసటట ననస:53-3-398
వయససస:78
లస: ససస స
95-76/405

95-76/384

భరస : జజషస మననతపలర
ఇసటట ననస:53-3-395
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరరత వరపడసరద
ఇసటట ననస:53/3/398
వయససస:39
లస: ససస స

95-76/402 7878 MLJ3614351
7877 MLJ3614369
పపరర: అహకదసనతసర బబగస మహమకద
పపరర: బబ జయనబ అబగదల

7858 SQX1815349
పపరర: షసలమప మగపపవరపప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగపపవరపప
ఇసటట ననస:53-3-394
వయససస:28
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-397
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రగషన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-398
వయససస:25
లస: ససస స

7880 MLJ3610003
పపరర: షరజహన మహమకద

95-76/386

తసడడ:డ ఏససబబబగ మననతపలర
ఇసటట ననస:53-3-395
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇశరకయయలల మననతపలర
ఇసటట ననస:53-3-395
వయససస:56
లస: పప
7874 SQX1267229
పపరర: షరరకల మహమకద

7860 AP151000186232
పపరర: ససజజత మగపపవరపప

భరస : ఏససబబబగ మననతపలర
ఇసటట ననస:53-3-395
వయససస:51
లస: ససస స
95-76/393

95-76/1359

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగపపవరపప
ఇసటట ననస:53-3-394
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఇశరకయయలల మననతపలర
ఇసటట ననస:53-3-395
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకషప ర తషమకమగల
ఇసటట ననస:53-3-395
వయససస:33
లస: ససస స
7868 SQX1172899
పపరర: ఇశరకయయలల మననతపలర

95-76/1361

భరస : శకనవరస రరవప మగపరపరపప
ఇసటట ననస:53-3-394
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: జజనసన మగపపవరపప
ఇసటట ననస:53-3-394
వయససస:18
లస: ససస స
7865 MLJ3614484
పపరర: ససమలత తషమకమగల

7857 SQX2240026
పపరర: నలమ చల

7855 SQX2240059
పపరర: వజయ చల

భరస : జజషస చల
ఇసటట ననస:53-3-393
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరజరేదష చల
ఇసటట ననస:53-3-393
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగపపవరపప
ఇసటట ననస:53-3-394
వయససస:22
లస: ససస స
7862 SQX2183184
పపరర: షపచన మగపపవరపప

95-76/383

తసడడ:డ నరసయఖ గరదచ
ఇసటట ననస:53-3-393
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ జజషస చల
ఇసటట ననస:53-3-393
వయససస:29
లస: పప
7859 SQX1815299
పపరర: తబతన మగపపవరపప

7854 SQX0763706
పపరర: సరసబశవరరవప గరదచ

7879 SQX1267237
పపరర: షహన షర మహమకద

95-76/404

తసడడ:డ రగషన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-398
వయససస:27
లస: పప
95-76/406

7882 MLJ3609997
పపరర: రగషణ మహమకద

95-76/407

తసడడ:డ జలల మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-398
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: షఫసయమ మహమకద
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95-76/1363

తసడడ:డ రగశన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-398
వయససస:22
లస: ససస స
7886 SQX1910629
పపరర: ఫరరత షపక

95-88/36

95-76/409

95-76/412

95-76/415

95-76/418

95-76/421

95-76/424

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-405
వయససస:44
లస: పప

7896 AP151000183312
పపరర: పపడమయఖ జరటట

7899 MLJ3613999
పపరర: మరరయమక దదడనడ

7902 SQX1207183
పపరర: బబల జజఖత పరలపరరస

7905 MLJ1647197
పపరర: హమదన షపక

95-76/427

7908 MLJ3609518
పపరర: శకనవరసరరవప దదవరకకసడ

95-76/416

7911 SQX0747782
పపరర: సశరణ లత ససకలరర
భరస : శకనవరస రరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:29
లస: ససస స

7891 SQX1173038
పపరర: ఖమససస షపక

95-76/411

7894 AP151000186401
పపరర: కరసతమక జరటట

95-76/414

7897 MLJ3614021
పపరర: యయసమక దదడనడ

95-76/417

భరస : ఆశరరశదస దదడనడ
ఇసటట ననస:53-3-401
వయససస:31
లస: ససస స
95-76/419

7900 MLJ3609450
పపరర: ఆశరరశదస దదడడ

95-76/420

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:53-3-401
వయససస:35
లస: పప
95-76/422

7903 MLJ1659549
పపరర: ఫకలకనతసర బబగ షపక

95-76/423

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-404
వయససస:44
లస: ససస స
95-76/425

7906 MLJ1647221
పపరర: హబబగనతసర షపక

95-76/426

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:53-3-404
వయససస:49
లస: ససస స
95-76/428

తసడడ:డ చనతయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:53-3-404
వయససస:47
లస: పప
95-76/429

95-76/408

భరస : పపడవయఖ జరటట
ఇసటట ననస:53-3-400
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-404
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-404
వయససస:25
లస: పప
7910 MLJ3609484
పపరర: రఫసయమ షపక

95-76/413

భరస : శకకరనస పరలపరరస
ఇసటట ననస:53-3-404
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:53-3-404
వయససస:44
లస: ససస స
7907 SQX1084581
పపరర: మసరసన వరల షపక

7893 SQX0900985
పపరర: ననరమక కకపపపల

7888 MLJ3614328
పపరర: యయససమమరర కరలమ

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:53-3-399
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప దదడనడ
ఇసటట ననస:53-3-401
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప దదడనడ
ఇసటట ననస:53-3-401
వయససస:38
లస: పప
7904 AP151000186594
పపరర: ఉష దదవరకకసడ

95-76/410

తసడడ:డ దదవయఖ జరటట
ఇసటట ననస:53-3-400
వయససస:61
లస: పప

భరస : బబ డడయఖ కరలగడడ
ఇసటట ననస:53-3-401
వయససస:51
లస: ససస స
7901 MLJ1642420
పపరర: కకపరరవప దదడనడ

7890 MLJ3612389
పపరర: ఎలజబభత జరటట

95-88/35

భరస : శకనవరస కరలమ
ఇసటట ననస:53-3-399
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మరరయదనసస కకపపపల
ఇసటట ననస:53-3--400
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమయఖ జరటట
ఇసటట ననస:53-3-400
వయససస:35
లస: పప
7898 AP151000186292
పపరర: అనతమక కరలగడడ

95-88/37

భరస : ఏససదనసస జరటట
ఇసటట ననస:53-3-399
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఏససబబబగ జరటట
ఇసటట ననస:53-3-400
వయససస:31
లస: ససస స
7895 SQX1454792
పపరర: దదవర దననస జరటట

7887 SQX1910785
పపరర: హససనన షపక

7885 SQX1910561
పపరర: షరరకలమ మహమకద

తసడడ:డ రగశన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-398
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-398/2
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-399
వయససస:38
లస: ససస స
7892 MLJ3613981
పపరర: రమణ జరటట

95-88/34

తసడడ:డ రగషన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-398
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:53-3-398/2
వయససస:30
లస: ససస స
7889 SQX0507962
పపరర: రరజజశనన పరరశన షపక

7884 SQX1910595
పపరర: షఫసయమ మహమకద

7909 SQX2206662
పపరర: ససమసత దదవరకకసడ

95-76/1366

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:53-3-404
వయససస:19
లస: పప
95-76/430

7912 SQX0900993
పపరర: శకలత ససకలరర

95-76/431

తసడడ:డ మగరళకకషణ ససకలరర
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:31
లస: ససస స
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7913 MLJ1642008
పపరర: పపషపలత ససకలరర
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95-76/432

Deleted

భరస : సరసబయఖ ససకలరర
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:37
లస: ససస స

7916 MLJ3607991
పపరర: శకనవరసరరవప ససకలరర

95-76/435

తసడడ:డ మహన రరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:31
లస: పప
7919 AP151000183140
పపరర: వనసకటటశశరరర ససకలరర

95-76/438

95-76/1367

95-76/1494

95-76/443

95-76/1465

95-76/1484

తసడడ:డ రగశయఖ కసపర
ఇసటట ననస:53-3-409
వయససస:76
లస: పప

7929 MLJ3609492
పపరర: గగస షపక

7932 SQX2500403
పపరర: బబష షపక

7935 SQX1453885
పపరర: షరరకల బబగస పఠరన

95-76/448

7938 MLJ3614096
పపరర: దదలన మద బబగస షపక

95-76/1368

7941 SQX2401156
పపరర: సరసబడజఖస నసకబటటటన
భరస : ఆనసదరరవప నసకబటటటన
ఇసటట ననస:53-3-409
వయససస:46
లస: ససస స

95-76/437

7921 SQX0901009
పపరర: మహనరరవప ససకలరర

95-76/440

7924 SQX2374155
పపరర: శశభన పసదదరర

95-76/1369

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:22
లస: ససస స
95-76/441

7927 MLJ3614062
పపరర: మగసతనజ షపక

95-76/442

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-407
వయససస:36
లస: ససస స
95-76/444

7930 MLJ3609500
పపరర: బబషర షపక

95-76/445

తసడడ:డ హసపద షపక
ఇసటట ననస:53-3-407
వయససస:39
లస: పప
95-76/1466

7933 SQX2501518
పపరర: అవపటటపఅల ససలమసనన షపక

95-76/1483

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-3-407
వయససస:32
లస: ససస స
95-76/446

7936 MLJ3614104
పపరర: తనహహరర తబసససస షపక

95-76/447

తసడడ:డ హబబగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-408
వయససస:29
లస: ససస స
95-76/449

భరస : హబబగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-408
వయససస:49
లస: ససస స
95-76/451

7918 MLJ1641521
పపరర: రతస యఖ సవలస

తసడడ:డ శకరరమగలల ససకలరర
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:59
లస: పప

భరస : గగస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-408
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-408
వయససస:33
లస: ససస స
7940 MLJ3609591
పపరర: ఆనసదరరవప కసపర

95-76/439

తసడడ:డ ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:53-3-407
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:53-3-407
వయససస:25
లస: పప
7937 MLJ3612397
పపరర: రరశరక ససలమసన షపక

7920 AP151000183220
పపరర: ససబబబరరవప ససకలరర ససకలరర

7926 MLJ3614211
పపరర: బబబ కటడవరస

95-76/434

తసడడ:డ జజరరర సవలస
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హసపద షపక
ఇసటట ననస:53-3-407
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:53-3-407
వయససస:48
లస: ససస స
7934 SQX2501526
పపరర: జఫర షపక

95-76/436

భరస : శవననయక కటడవరస
ఇసటట ననస:53-3-407
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదనసస కకపపపల
ఇసటట ననస:53-3-407
వయససస:23
లస: పప
7931 SQX2500395
పపరర: గగవరర షపక

7917 MLJ1640911
పపరర: మగరళకకషణ ససకలరర

7923 SQX2384931
పపరర: బబల కకషణవనణణ రరమమన

7915 AP151000186139
పపరర: శవపరరశత ససకలరర

భరస : మహననడవప ససకలరర
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమమన
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:46
లస: ససస స
7928 SQX1501171
పపరర: సతష కలమమర కకపపపల

భరస : వనసకటటశశరరర ససకలరర
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమగలల ససకలరర
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవ రరమమన
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:54
లస: ససస స
7925 SQX2545135
పపరర: హససన షపక

95-76/433

తసడడ:డ మహన రరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల ససకలరర
ఇసటట ననస:53-3-406
వయససస:49
లస: పప
7922 SQX2386357
పపరర: సరళ రరమమన

7914 SQX1200088
పపరర: ససమత ససకలరర

7939 MLJ3614138
పపరర: మసరసనమక కసపర

95-76/450

భరస : ఆనసదరరవప కసపర
ఇసటట ననస:53-3-409
వయససస:66
లస: ససస స
95-76/1370

7942 SQX2374544
పపరర: దదవ మణణ నసకబటటటన

95-76/1371

భరస : శరసబయఖ నసకబటటటన
ఇసటట ననస:53-3-409
వయససస:30
లస: ససస స

Page 269 of 414

7943 MLJ3614146
పపరర: చనతమక పగడనల
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95-76/452

భరస : లకకణరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:53-3-410
వయససస:49
లస: ససస స
7946 SQX1499467
పపరర: పడతనప జసగస

95-76/455

95-76/458

95-76/459

95-76/462

95-76/1375

95-76/1492

95-76/466

భరస : ఎసడడఎ అమమనసలర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-415
వయససస:30
లస: ససస స

7956 SQX0367565
పపరర: అబగదల రరజన షపక

7959 SQX2404390
పపరర: నససన
డ బబనస తనరరటట

7962 SQX0331199
పపరర: హససనన పఠరన

7965 SQX1149260
పపరర: జయ లకడక పప టట
ట రర

95-76/469

7968 SQX0367623
పపరర: నననసలమర ఖమన పఠరన

95-76/463

7971 MLJ3614187
పపరర: ససపపరణ పసలర
భరస : బగజర పసలర
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:32
లస: ససస స

7951 SQX2386175
పపరర: ససజజత జసగస

95-76/1373

7954 SQX1267252
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-76/461

7957 SQX2187250
పపరర: పసలల సప మవరపప

95-76/1374

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:53-3-414
వయససస:41
లస: పప
95-76/1376

7960 SQX2389187
పపరర: పరవన షపక

95-76/1377

భరస : మహమకద బబష షపక
ఇసటట ననస:53-3-414
వయససస:34
లస: ససస స
95-76/464

7963 SQX1256057
పపరర: శక లకడక పప టట
ట రర

95-76/465

భరస : ఫణణ రరజ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:53-3-415
వయససస:40
లస: ససస స
95-76/467

7966 SQX0613901
పపరర: యమససన ఖమన పఠరన

95-76/468

తసడడ:డ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-415
వయససస:29
లస: పప
95-76/470

తసడడ:డ చనత బడన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-415
వయససస:55
లస: పప
95-76/1378

95-76/457

తసడడ:డ దచల షపక
ఇసటట ననస:53-3-414
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరఘవ శరక పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:53-3-415
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ శరక పప తతరర
ఇసటట ననస:53-3-415
వయససస:43
లస: పప
7970 SQX2149201
పపరర: ఫరహహన ససలమసనన షపక

95-76/460

తసడడ:డ నననసలమరఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-415
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నననసలమరఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-415
వయససస:50
లస: ససస స
7967 SQX1256040
పపరర: ఫణణ రరజ పప తతరర

7953 SQX0331116
పపరర: మసరసన షపక

7948 MLJ3609575
పపరర: శరఖససన రరజ జసగస

భరస : శరఖససన రరజ
ఇసటట ననస:53-3-411
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద అల తనరరటట
ఇసటట ననస:53-3-414
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబర షపక
ఇసటట ననస:53-3-414
వయససస:36
లస: ససస స
7964 SQX0331132
పపరర: హరరబ పఠరన

95-76/1372

తసడడ:డ సయత షపక
ఇసటట ననస:53-3-414
వయససస:50
లస: పప

భరస : పసలల
ఇసటట ననస:53-3-414
వయససస:40
లస: ససస స
7961 SQX2515765
పపరర: ఫరతమ షపక

7950 SQX2346740
పపరర: షకకల షపక

95-76/454

తసడడ:డ వరపడసరద జసగస
ఇసటట ననస:53-3-411
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబగదల రజజక షపచక
ఇసటట ననస:53-3-414
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:53-3-414
వయససస:41
లస: పప
7958 SQX2173987
పపరర: నరకల సప మవరపప

95-76/456

భరస : జవద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-411
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరధదకరబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-414
వయససస:37
లస: ససస స
7955 MLJ3609633
పపరర: సరధదకరబషర షపక

7947 SQX1026005
పపరర: మహహష జసగస

7945 MLJ3614120
పపరర: ససనత జసగస

భరస : వరపడసరద జసగస
ఇసటట ననస:53-3-411
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద జసగస
ఇసటట ననస:53-3-411
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జసగస
ఇసటట ననస:53-3-411
వయససస:51
లస: పప
7952 MLJ3614153
పపరర: మబనన షపక

95-76/453

తసడడ:డ లకకణరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:53-3-410
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప జసగస
ఇసటట ననస:53-3-411
వయససస:27
లస: పప
7949 MLJ3609567
పపరర: వరపడసరద జసగస

7944 MLJ3609625
పపరర: కకషప ర బబబగ పగడనల

7969 SQX1149286
పపరర: రరఘవ శరక పప టట
ట రర

95-76/471

తసడడ:డ పప టట
ట రర దనశరద రరమ రరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:53-3-415
వయససస:65
లస: పప
95-76/472

7972 MLJ3614195
పపరర: జసససకలమమరర పసలర

95-76/473

భరస : ఏససరతతస పసలర
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:32
లస: ససస స
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95-76/474

భరస : సరసబయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:34
లస: ససస స
7976 AP151000186425
పపరర: జయమక పసలర

95-76/477

95-76/480

95-76/483

95-76/486

95-76/489

95-77/519

95-82/225

భరస : సలమకన రరజ జసగస
ఇసటట ననస:53-3-423
వయససస:26
లస: ససస స

7986 SQX1528084
పపరర: రరజ తనతపపడడ

7989 MLJ3608569
పపరర: జననరద నరరవప తనతపపడడ

7992 SQX1410422
పపరర: మహన లమల అదనక

7995 SQX1207167
పపరర: జరససస కకరణ పగడనల

95-76/494

7998 MLJ1652783
పపరర: వనసకటరమణ పగడనల

95-76/487

8001 SQX1022326
పపరర: ససగగణ వరరరన జసగస
భరస : రవకరసత జసగస
ఇసటట ననస:53-3-423
వయససస:28
లస: ససస స

7981 MLJ3609690
పపరర: యయసదరతతస జసగల

95-76/482

7984 AP151000183444
పపరర: పడకరష పగడనల

95-76/485

7987 MLJ3610011
పపరర: కకటటశశరరరవప తనటపపడడ

95-76/488

తసడడ:డ జననరరననడవప తనటపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-417
వయససస:34
లస: పప
95-76/490

7990 MLJ3608544
పపరర: పడసరదస ఇససకల

95-76/491

తసడడ:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:53/3/417
వయససస:64
లస: పప
95-82/223

7993 SQX1953868
పపరర: షపక యమనసస

95-82/224

తసడడ:డ షపక గగస
ఇసటట ననస:53-3-420
వయససస:40
లస: పప
95-76/492

7996 SQX1207175
పపరర: రవ కలమమర పగడనల

95-76/493

తసడడ:డ వనసకరటరమణ పగడనల
ఇసటట ననస:53-3-422
వయససస:26
లస: పప
95-82/226

తసడడ:డ పసచషయఖ
ఇసటట ననస:53-3-422
వయససస:54
లస: పప
95-76/495

95-76/479

తసడడ:డ పసచషయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర పగడనల
ఇసటట ననస:53-3-422
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరమణ పగడనల
ఇసటట ననస:53-3-422
వయససస:29
లస: పప
8000 SQX1022342
పపరర: మమనకర రరణణ జసగస

95-76/484

తసడడ:డ అనసత కలమమర అదనక
ఇసటట ననస:53-3-420
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:53-3-420
వయససస:38
లస: పప
7997 SQX1207217
పపరర: కకరణ కలమమర పగడనల

7983 MLJ3609682
పపరర: సరసబయఖ ననలపరటట

7978 MLJ3609674
పపరర: రవబబబగ పసలర

తసడడ:డ యయసదరతతస జసగల
ఇసటట ననస:53/3/416
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస తనతపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-417
వయససస:58
లస: పప

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:53-3-417
వయససస:84
లస: ససస స
7994 AP151000213520
పపరర: ఆల భబషర సయఖద

95-76/481

తసడడ:డ జననరర న రరవప తనతపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-417
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరజ చలవనసదడస
ఇసటట ననస:53-3-417
వయససస:43
లస: పప
7991 MLJ3612918
పపరర: అకరమక తనతపపడడ

7980 MLJ3609666
పపరర: యయసదరతతస పసలర

95-76/476

తసడడ:డ భమషణస పసలర
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:53-3-417
వయససస:59
లస: ససస స
7988 MLJ3071214
పపరర: ససబబబరరవప చలవనసదడస

95-76/478

తసడడ:డ భమషణస పసలర
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ భమషణస పసలర
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:40
లస: పప
7985 MLJ3612900
పపరర: వశరకసతమక ఇససకల

7977 AP151000186070
పపరర: తరరపతమక సపజరర

7975 AP151000186105
పపరర: అరరణజజఖత పగడనల

భరస : పడకరశ పగడనల
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఇసరసకల సపజరర
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణస పసలర
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:32
లస: పప
7982 MLJ3608015
పపరర: యయససబబబగ పసలర

95-76/475

భరస : ఏససబబబగ పసలర
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భమషణస పసలర
ఇసటట ననస:53-3-416
వయససస:61
లస: ససస స
7979 MLJ3612140
పపరర: బగజర పసలర

7974 MLJ3075272
పపరర: పడసనత పసలర

7999 SQX2338150
పపరర: జరసస కకరణ పగడల

95-82/869

భరస : కకరణ కలమమర పగడల
ఇసటట ననస:53-3-422
వయససస:26
లస: ససస స
95-76/496

8002 SQX1022334
పపరర: సలమకన రరజ జసగస

95-76/497

తసడడ:డ దనసస జసగస
ఇసటట ననస:53-3-423
వయససస:30
లస: పప
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95-76/498

తసడడ:డ దనసస జసగస
ఇసటట ననస:53-3-423
వయససస:33
లస: పప
95-82/870

భరస : రవకరసత జసగస
ఇసటట ననస:53-3-423
వయససస:27
లస: ససస స
95-82/230

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:53-3-424
వయససస:45
లస: పప
95-82/232

భరస : రమమష సరరశపలర
ఇసటట ననస:53-3-425
వయససస:27
లస: ససస స

8010 AP151000213505
పపరర: యయససరతతస కకరగసటట�

8013 SQX1267054
పపరర: కకరస ర సరరశపలర

95-82/235

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సరరశపలర
ఇసటట ననస:53-3-425
వయససస:32
లస: పప
8018 SQX1704816
పపరర: మమరర గదచద

8016 SQX1704881
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-82/231

భరస : రరయపప గదచద
ఇసటట ననస:53-3-426
వయససస:52
లస: ససస స

8019 SQX1868538
పపరర: రబబబన షపక

95-82/233

95-76/1379

తసడడ:డ ససబబరరవప కకలతనపప
ఇసటట ననస:53-3-427
వయససస:22
లస: ససస స

8022 SQX0194936
పపరర: నరసమక సరరశపలర

95-82/229

8011 SQX2320653
పపరర: దనసస కలరగసటట

95-82/871

8014 SQX1267013
పపరర: రమమష సరరశపలర

95-82/234

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సరరశపలర
ఇసటట ననస:53-3-425
వయససస:31
లస: పప
95-82/236

8017 SQX1604918
పపరర: మమరర గదచద

95-82/238

భరస : రరయపప గదచద
ఇసటట ననస:53-3-426
వయససస:52
లస: ససస స
95-82/240

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-426
వయససస:42
లస: పప

8021 SQX2280923
పపరర: నలమ కకలతనపప

8008 MLJ1651868
పపరర: చసకరమక కకరగసటట

తసడడ:డ కకసడయఖ కలరగసటట
ఇసటట ననస:53-3-424
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రబబబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-426
వయససస:24
లస: ససస స
95-82/239

95-82/228

భరస : సరమమలల
ఇసటట ననస:53-3-424
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : యహనస సరరశపలర
ఇసటట ననస:53-3-425
వయససస:28
లస: ససస స

8015 SQX1267039
పపరర: యహనస సరరశపలర

8020 AP151000213015
పపరర: రరయపప గదచద�

95-82/241

తసడడ:డ మరరయదనసస�
ఇసటట ననస:53-3-426
వయససస:61
లస: పప
95-82/242

భరస : కకటటశశరరరవప సరరశపలర
ఇసటట ననస:53-3-427
వయససస:58
లస: ససస స
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95-82/243

తసడడ:డ ససరరష బబబగ ఘసటసరల
ఇసటట ననస:53-3-428
వయససస:21
లస: ససస స

8024 SQX1102466
పపరర: పదక వత ఘసటసరల

95-82/244

95-142/52

Deleted
95-82/246

8027 SQX1874668
పపరర: ఎజజజ అహమకద షపక

భరస : శకనవరసరరవప సవలస
ఇసటట ననస:53-3-429
వయససస:39
లస: ససస స

95-82/872

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-428
వయససస:40
లస: ససస స
95-142/53

తసడడ:డ ఫకకర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:53-3-428
వయససస:47
లస: పప
8030 SQX1868702
పపరర: పడకరశ రరణణ సవలస

8025 SQX2200608
పపరర: రరషక షపక

Deleted

భరస : ససరరష బబబగ
ఇసటట ననస:53-3-428
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-428
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగగల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-429
వయససస:36
లస: ససస స

95-76/499

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:53-3-424
వయససస:46
లస: పప

8012 SQX1267062
పపరర: ససధఖ సరరశపలర

8029 SQX1868942
పపరర: నగరన బబగస షపక

8007 SQX1499459
పపరర: శరసత కకరగసటట

8005 MLJ3098050
పపరర: రమణ జసగస

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:53-3-423
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమమఖలల కకరగసటట
ఇసటట ననస:53-3-424
వయససస:26
లస: ససస స

8009 AP151000213496
పపరర: సరమమలల కకరగసటట

8026 SQX1874627
పపరర: రరశరక షపక

95-82/227

భరస : రవ కలమమర జరటట
ఇసటట ననస:53-3-423
వయససస:30
లస: ససస స

8006 SQX2460822
పపరర: ససగగణ వరరరన జసగస

8023 SQX1705136
పపరర: నసదదన ఘసటసరల

8004 SQX1947944
పపరర: ఝమనస రరణణ జరటట

8028 SQX1082817
పపరర: ఉసరల మమనక

95-82/245

తసడడ:డ దననయఖ
ఇసటట ననస:53-3-429
వయససస:25
లస: ససస స
95-82/247

8031 AP151000216099
పపరర: అనతమక గదచద�

95-82/248

భరస : తనమస�
ఇసటట ననస:53-3-429
వయససస:66
లస: ససస స
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8032 SQX1102433
పపరర: ఉసరల మణణ కలమమర
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95-82/249

తసడడ:డ దననయఖ
ఇసటట ననస:53-3-429
వయససస:27
లస: పప
8035 SQX2411965
పపరర: థనమస గదదద

95-82/873

95-82/254

95-82/256

95-82/259

95-82/262

95-82/263

95-82/266

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-436-1
వయససస:42
లస: ససస స

8045 SQX1868504
పపరర: బషసర అహకద సయఖద

8048 SQX2201911
పపరర: రఫస షపక

8051 MLJ1647981
పపరర: లకడక మసచననన

8054 SQX1947530
పపరర: చసదడశశఖర మసచననన

95-82/876

8057 SQX1704642
పపరర: మసగమక గసప

95-82/260

8060 SQX1947878
పపరర: గగస బబషర షపక
తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:53-3-436/1
వయససస:51
లస: పప

8040 SQX1868827
పపరర: సబహ షపక

95-82/255

8043 SQX1704048
పపరర: జహహదన మహమకద

95-82/258

8046 SQX1868744
పపరర: ఆరరఫ సయఖద

95-82/261

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-434
వయససస:40
లస: పప
95-82/874

8049 SQX2201341
పపరర: మహససనన ససలమసన సయఖద

95-82/875

భరస : ఆరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-434
వయససస:34
లస: ససస స
95-82/264

8052 SQX0809293
పపరర: రతత కలమమరర మసచననన

95-82/265

భరస : రసగర రరవప
ఇసటట ననస:53-3-435
వయససస:48
లస: ససస స
95-82/267

8055 SQX1082841
పపరర: అసకబబబగ బబ లలర పలర

95-82/268

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:53-3-435
వయససస:42
లస: పప
95-82/269

భరస : కకసడల రరవప గసప
ఇసటట ననస:53-3-436
వయససస:59
లస: ససస స
95-82/270

95-82/253

భరస : ససలలమమన బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-434
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప మసచననన
ఇసటట ననస:53-3-435
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషణ రరడడడ వటటగసతన
ఇసటట ననస:53-3-435
వయససస:26
లస: ససస స
8059 SQX1947761
పపరర: నససమ షపక

95-82/257

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:53-3-435
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరణరరడడడ
ఇసటట ననస:53-3-435
వయససస:54
లస: ససస స
8056 SQX2376911
పపరర: లమవణఖ వటటగసతన

8042 SQX1947571
పపరర: గగలమరర సయఖద

8037 SQX1704915
పపరర: అసబబదరర మమడడకకసడ

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-3-434
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచద షపక
ఇసటట ననస:53-3-434
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:53-3-435
వయససస:27
లస: ససస స
8053 MLJ1652023
పపరర: రతనతవల వటట
ర సట

95-76/1474

తసడడ:డ జజకకర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-434
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమలమజజన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-434
వయససస:68
లస: పప
8050 SQX0809301
పపరర: మలలర శశరర మసచననన

8039 SQX2500650
పపరర: మగజజబర రరహమన సయద

95-82/251

తసడడ:డ మమధవరరవప మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:53-3-431
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-434
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకకర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-434
వయససస:25
లస: పప
8047 SQX1947662
పపరర: బబష సయఖద

95-82/252

తసడడ:డ గగసప సయద
ఇసటట ననస:53-3-434
వయససస:44
లస: పప

భరస : జకకర బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-434
వయససస:42
లస: ససస స
8044 SQX1868520
పపరర: నదదస సయఖద

8036 SQX1704840
పపరర: పడశరసత మసరల

8034 AP151000213207
పపరర: ధనమన గదచద�

తసడడ:డ జజజయఖ�
ఇసటట ననస:53-3-429
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష మసరల
ఇసటట ననస:53-3-431
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:53-3-431
వయససస:57
లస: పప
8041 SQX1704030
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-82/250

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-429
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ గదదద
ఇసటట ననస:53-3-429
వయససస:67
లస: పప
8038 MLJ3094125
పపరర: ననగరశశరరరవప కడడయస

8033 SQX1868876
పపరర: ననగగల షరరఫ షపక

8058 SQX2393262
పపరర: వజయ పరరమ

95-82/877

భరస : బగజర పరరమ
ఇసటట ననస:53-3-436
వయససస:31
లస: ససస స
95-82/271

8061 SQX1868769
పపరర: ససనత జజజ నవలర బడడగగ

95-82/272

తసడడ:డ జజషషవర శరమమఖల బడడగగ
ఇసటట ననస:53-3-437
వయససస:25
లస: ససస స
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8062 MLJ1647841
పపరర: రతతకలమమరర బడడగగ
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95-82/273

భరస : ససటవననసస
ఇసటట ననస:53-3-437
వయససస:40
లస: ససస స
8065 SQX1868785
పపరర: శరఖమ సససదరరరవప బడడగగ

95-82/276

95-82/278

95-82/281

95-82/284

95-82/287

95-82/290

95-76/501

తసడడ:డ ససబబ రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:32
లస: పప

8075 AP151000216293
పపరర: ఫరతమమదదవ మనతవ

8078 SQX1477646
పపరర: లలనన తడడకకసద

8081 SQX0653931
పపరర: మమదవరరవప వపపరర

8084 SQX0747725
పపరర: రరణణ తతమమటట

95-82/880

8087 SQX1236778
పపరర: జజన బబషర పఠరన

95-82/285

8090 SQX1560052
పపరర: పసడయమసక గగసతష
తసడడ:డ శకనవరససలల గగసతష
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:23
లస: ససస స

8070 SQX0653923
పపరర: ఉదయభబసరర దనరర

95-82/280

8073 SQX1947787
పపరర: రరప శక మనతవ

95-82/283

8076 SQX1496653
పపరర: రగహహత రరజ మనతవ

95-82/286

తసడడ:డ రరజశశఖర మనతవ
ఇసటట ననస:53-3-441
వయససస:24
లస: పప
95-82/288

8079 SQX1344753
పపరర: ఉసరకన షపక

95-82/289

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-441
వయససస:42
లస: పప
95-82/291

8082 SQX0181958
పపరర: శశరయఖ మనతవ

95-82/292

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:53-3-441
వయససస:83
లస: పప
95-76/1380

8085 SQX2287613
పపరర: ససధకర దనర

95-82/879

తసడడ:డ పడభబకర రరవప దనర
ఇసటట ననస:53-3-442
వయససస:25
లస: పప
95-76/502

తసడడ:డ బషస పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:24
లస: పప
95-81/721

95-82/277

భరస : ససమన రరజరష మనతవ
ఇసటట ననస:53-3-441
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర తతమమటట
ఇసటట ననస:53-3-442
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మరరయ జజన బతషల
ఇసటట ననస:53-3-442
వయససస:24
లస: ససస స
8089 SQX2377430
పపరర: రరజరశ బబబగ కలశశటట

95-82/282

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:53-3-441
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అజజడ తతమమటట
ఇసటట ననస:53-3-442
వయససస:41
లస: పప
8086 SQX2413144
పపరర: ససజనఖ బతషల

8072 SQX1344696
పపరర: షమస షపక

8067 SQX1704634
పపరర: ఉష రరణణ కసచరర

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-3-439
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మగన సరశమ తడడకకసద
ఇసటట ననస:53-3-441
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:53-3-441
వయససస:49
లస: పప
8083 SQX0763748
పపరర: అజయ కలమమర తతమమటట

95-82/279

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:53-3-441
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ శశఖర
ఇసటట ననస:53-3-441
వయససస:25
లస: పప
8080 AP151000213245
పపరర: ససమన రరజరష మనతవ

8069 SQX0227793
పపరర: శశబబరరణణ దనరర

95-82/275

భరస : ఉదయ భబసరర రరవప ధర
ఇసటట ననస:53-3-439
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:53-3-441
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:53-3-441
వయససస:43
లస: ససస స
8077 SQX1078865
పపరర: రరఠరశశ రరజ మనతవ

95-82/878

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-3-439
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:53-3-439
వయససస:59
లస: పప
8074 MLJ1663301
పపరర: రరజశక మనతవ

8066 SQX2200392
పపరర: రరతష కలమమరర యజల

8064 AP151000216301
పపరర: లలరరదమక బడడగగ

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:53-3-437
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శరఖస బబబగ యజల
ఇసటట ననస:53-3-437
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దనర
ఇసటట ననస:53-3-439
వయససస:27
లస: ససస స
8071 SQX0022699
పపరర: ననగరశశరరరవప దనరర

95-82/274

భరస : జజషషవ
ఇసటట ననస:53-3-437
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రగజజ బడడగగ
ఇసటట ననస:53-3-437
వయససస:21
లస: పప
8068 SQX1947480
పపరర: ఏసజరల దనర

8063 MLJ1647833
పపరర: రగజజ బడడగగ

8088 SQX2179380
పపరర: గగససయమ బ షపక

95-76/1381

భరస : నదరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:32
లస: ససస స
95-82/293

8091 SQX1331750
పపరర: ఝమనస లకడక మమఖ జలకరల

95-82/294

భరస : మహన మమఖ జలకరల
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:30
లస: ససస స
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8092 MLJ1648534
పపరర: రగజజ రమణణ గగసటట
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95-82/295

భరస : శకనవరససలల గగసటట
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:47
లస: ససస స
8095 SQX1173244
పపరర: సరయ జగదదశ గగసటట

95-82/298

95-82/881

95-82/303

95-82/306

95-82/884

95-82/886

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:53-3-447
వయససస:53
లస: పప

8105 SQX2324374
పపరర: రరహమన ఖమన పటబన

8108 SQX2326056
పపరర: శరకకర పటబన

8111 SQX2369064
పపరర: శకనవరస రరవప పపలవరరస

95-83/35

8114 SQX1914902
పపరర: రరయన పపలవరరర

95-82/882

8117 AP151000216208
పపరర: మరరబ దదనకకసడ�

95-82/885

8120 SQX2378461
పపరర: ననగగల మర దదనకకసడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదనకకసడ
ఇసటట ననస:53-3-447
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషణ గగసటట
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:53
లస: పప
8100 SQX0939371
పపరర: ససనతన తతటటటసపపడడ

95-82/302

8103 SQX1061688
పపరర: శకనవరస రరవప పగరడడపలర

95-82/305

8106 SQX2324416
పపరర: జకకర పటబన

95-82/883

8109 SQX1947753
పపరర: ససధన కకదమల

95-82/307

భరస : ఇమమకనసయయల కకదమల
ఇసటట ననస:53-3-446
వయససస:34
లస: ససస స
95-82/887

8112 SQX2364768
పపరర: జజఖత పపలవరరస

95-82/888

భరస : శకనవరస రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:53-3-446
వయససస:47
లస: ససస స
95-83/36

8115 SQX2445245
పపరర: పడభబవత పరలపరరస

95-86/1309

భసధసవప: ఇమమనసయయల కర
ఇసటట ననస:53-3-446
వయససస:50
లస: ససస స
95-82/309

భరస : వరరరఘవపలల�
ఇసటట ననస:53-3-447
వయససస:45
లస: ససస స
95-82/311

95-82/300

భరస : రహమన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:53-3-444
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:53-3-446
వయససస:22
లస: పప
95-82/308

8097 MLJ1648005
పపరర: శకనవరససలల గగసటట

తసడడ:డ భకమయఖ
ఇసటట ననస:53-3-444
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:53-3-446
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగగల మరర దదనకకసడ
ఇసటట ననస:53-3-447
వయససస:35
లస: ససస స
8119 MLJ3094505
పపరర: వర రరఘవపలల దదనకకసడ�

95-82/304

తసడడ:డ రహమన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:53-3-444
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:53-3-446
వయససస:20
లస: పప
8116 SQX1373430
పపరర: తరరమల దదనకకసడ

8102 SQX1477612
పపరర: ససనల తతటటటసపపడడ

95-82/297

భరస : ససనతన
ఇసటట ననస:53-3-444
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:53-3-444
వయససస:39
లస: పప

తలర : ననగరసదడస పరలపరరస
ఇసటట ననస:53-3-446
వయససస:49
లస: పప
8113 SQX1914928
పపరర: జజక పపలవరరర

95-82/301

తసడడ:డ అపరప రరవప తతటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-444
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రహమన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:53-3-444
వయససస:18
లస: పప
8110 SQX2425494
పపరర: హనసమసత రరవప పరలపరరస

8099 SQX0322461
పపరర: శకదదవ తతటటటసపపడడ�
భరస : ససనల�
ఇసటట ననస:53-3-444
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:53-3-444
వయససస:41
లస: పప
8107 SQX2330595
పపరర: శరకకర పటబన

95-82/299

Deleted

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:53-3-444
వయససస:56
లస: ససస స
8104 MLJ3094240
పపరర: ససనలలరమమర� తతటటటసపపడడ�

8096 SQX1947811
పపరర: రరహమమన ఖమన పఠరన

8094 SQX1246322
పపరర: వనసకటటష నకరల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నకరల
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బషసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:63
లస: ససస స
8101 SQX0403121
పపరర: ససవరరస తతటటటసపపడడ�

95-82/296

భరస : మహన మమచ గలకరల
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల గగసటట
ఇసటట ననస:53-3-443
వయససస:27
లస: పప
8098 SQX2375780
పపరర: సదరఖ కలమమరర కలశశటట

8093 SQX1467621
పపరర: ననగరశశరర మమచ గలకరల

8118 SQX0328203
పపరర: ననగగల మరర దననకకసడ�

95-82/310

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:53-3-447
వయససస:32
లస: పప
95-82/889

8121 SQX1329946
పపరర: శక త గగకనకకసద

95-82/312

తసడడ:డ కకషప ర బబబగ గగకనకకసద
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:25
లస: ససస స
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8122 SQX0939421
పపరర: సకజన గగకనకకసడ
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95-82/313

తసడడ:డ కకషప ర బబబగ
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:27
లస: ససస స
8125 AP151000216031
పపరర: నవమణణ గగకనకకసడ�

95-82/316

95-82/890

95-82/893

95-82/320

95-82/323

95-82/326

95-82/329

తసడడ:డ సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-3-452
వయససస:43
లస: పప

8135 SQX0790279
పపరర: వలల
ర రర ఊషర రరణణ

8138 SQX0638429
పపరర: వజయ లకడక యళసగర

8141 SQX1818210
పపరర: పపణఖవత భమరరడడడ

8144 AP151000216306
పపరర: లకడక గవళళపలర

95-82/332

8147 SQX0328161
పపరర: దసరరరపడసరద గమళళపలర

95-82/321

8150 SQX1969625
పపరర: వనసకట లకడక గరమళరపలర
భరస : దసరర పడసరద గరమళరపలర
ఇసటట ననస:53-3-452
వయససస:25
లస: ససస స

8130 SQX2204238
పపరర: అననశశ రరజ భగమరరజ

95-82/892

8133 SQX0790287
పపరర: వలల
ర రర నరజజ రరణణ

95-82/319

8136 SQX0793869
పపరర: వలల
ర రర అసజ బబబగ

95-82/322

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-3-449
వయససస:48
లస: పప
95-82/324

8139 SQX0631093
పపరర: రరహహల యళసగర

95-82/325

తసడడ:డ లకకణ పడసరద యళసగర
ఇసటట ననస:53-3-451
వయససస:30
లస: పప
95-82/327

8142 SQX1947654
పపరర: కరసచన ససత గమకలర పలర

95-82/328

భరస : శకనవరసరరవప గమకలర పలర
ఇసటట ననస:53-3-452
వయససస:50
లస: ససస స
95-82/330

8145 SQX1818236
పపరర: వనసకట శవ రమ రరడడ భమరరడడడ

95-82/331

తసడడ:డ ససధకర రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-3-452
వయససస:22
లస: పప
95-82/333

తసడడ:డ పదనకరరవప
ఇసటట ననస:53-3-452
వయససస:30
లస: పప
95-82/335

95-82/318

భరస : అసజ బబబగ
ఇసటట ననస:53-3-449
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:53-3-452
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:53-3-452
వయససస:30
లస: పప
8149 SQX0328302
పపరర: ససధనకరరరడడడ భమరరడడడ�

95-82/894

భరస : ససధనకర రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-3-452
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పదనకరరవప�
ఇసటట ననస:53-3-452
వయససస:51
లస: ససస స
8146 SQX0022418
పపరర: పరసడడరసగరరవప� గమళళపలర �

8132 SQX2204527
పపరర: వనల కరకసత భమమ రరజ

8127 SQX1230267
పపరర: జయ రరజ కకణతస

తసడడ:డ ససధకర భగమరరజ
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:33
లస: పప

భరస : లకకణ పడసరద యళసగర
ఇసటట ననస:53-3-451
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపత రరవప యళసగర
ఇసటట ననస:53-3-451
వయససస:58
లస: పప
8143 AP151000216307
పపరర: వనసకటటశశరమక గవళళపల�

95-82/891

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-3-449
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ పడసరద యళసగర
ఇసటట ననస:53-3-451
వయససస:26
లస: ససస స
8140 SQX0609032
పపరర: లకకణ పడసరద యళసగర

8129 SQX2200871
పపరర: నరరకణ రరవప దనసరర

95-82/315

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర భమమ రరజ
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరరకణ రరవప
ఇసటట ననస:53-3-449
వయససస:45
లస: ససస స
8137 SQX1187088
పపరర: శశశతన యళసగర

95-82/317

తసడడ:డ యకకబగ దనసరర
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర భమమ రరజ
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:29
లస: పప
8134 SQX0470591
పపరర: రరజనన రరణణ కకణతస

8126 SQX0988188
పపరర: రరజ కకనతస

8124 AP151000216250
పపరర: శరరదన దదవ గగకనకకసడ

భరస : కకషప ర బబబగ
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససదనకర భమమ రరజ
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:56
లస: ససస స
8131 SQX2198513
పపరర: కకషణ వరరన భమమ రరజ

95-82/314

భరస : జయ రరజ కకణతస
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జజరరర�
ఇసటట ననస:53-3-448
వయససస:84
లస: ససస స
8128 SQX2200277
పపరర: ససగరత ససధ భమమ రరజ

8123 SQX1230275
పపరర: శశశలజ దఢనన

8148 SQX0328252
పపరర: శకనవరసరరవప గమళళపలర

95-82/334

తలర : వనసకటటశశరమక
ఇసటట ననస:53-3-452
వయససస:33
లస: పప
95-82/336

8151 SQX2378305
పపరర: ఫపచరగజ సయద

95-82/895

తసడడ:డ రఫస సయద
ఇసటట ననస:53-3-453
వయససస:19
లస: పప

Page 276 of 414

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02

8152 SQX1874866
పపరర: కరసచన ససత గమమకలపఅల

95-142/54

భరస : శకనవరసరరవప గసపరలపఅల
ఇసటట ననస:53-3-453
వయససస:30
లస: ససస స
8155 AP151000216130
పపరర: రరజఖలకడక దదసడపరటట�

95-82/339

95-82/342

95-82/897

95-82/343

95-82/346

95-82/900

95-82/349

తసడడ:డ చనతపప
ఇసటట ననస:53-3-460
వయససస:56
లస: పప

8165 MLJ1641174
పపరర: పరవన� వరనల

8168 SQX1869486
పపరర: అనతమయఖ వరరన ేరల

8171 SQX1263987
పపరర: ఆయషర షపక

8174 SQX2198471
పపరర: జవనద అకస ర షపక

95-82/350

8177 MLJ3098456
పపరర: పడమల � గదచద�

95-82/344

8180 SQX2373132
పపరర: వర రరఘవరరవప వడడడ
తసడడ:డ కరశవరరవప వడడడ
ఇసటట ననస:53-3-461
వయససస:44
లస: పప

8160 SQX2132736
పపరర: సలమ మగల

95-82/896

8163 SQX2068062
పపరర: అబగదల కరరస షపక

95-119/689

8166 MLJ1649250
పపరర: మగసతనజ షపక

95-82/345

భరస : హహమమయగన
ఇసటట ననస:53-3-456
వయససస:47
లస: ససస స
95-82/347

8169 SQX2202596
పపరర: అపరపరరవప నడడపలర

95-82/899

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప నడడపలర
ఇసటట ననస:53-3-456
వయససస:35
లస: పప
95-76/503

8172 MLJ1646777
పపరర: రమజజ� షపక�

95-82/348

భరస : మరర� �
ఇసటట ననస:53-3-459
వయససస:44
లస: ససస స
95-82/901

8175 SQX2085645
పపరర: జబబద అకస ర షపక

95-86/1051

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:53-3-459
వయససస:18
లస: ససస స
95-82/351

భరస : బబల ససరర� �
ఇసటట ననస:53-3-460
వయససస:48
లస: ససస స
95-82/353

95-82/341

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-455
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:53-3-459
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమగ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:53-3-460
వయససస:37
లస: ససస స
8179 MLJ1648799
పపరర: బబలశశరర గదచద

95-82/898

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:53-3-459
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల హమద షపక
ఇసటట ననస:53-3-459
వయససస:48
లస: పప
8176 SQX1704618
పపరర: సతఖవత వడర పపడడ

8162 SQX2157477
పపరర: సప హహయల బబగ మగల

8157 SQX0631127
పపరర: దదసడపరటట పడభబకర రరవప�

తసడడ:డ అతవపలర బభచగ మగల
ఇసటట ననస:53-3-455
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ వరరన ేరల
ఇసటట ననస:53-3-456
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప నడడపలర
ఇసటట ననస:53-3-456
వయససస:29
లస: ససస స
8173 SQX1304781
పపరర: మరర షపక

95-82/765

భరస : హనసమయఖ� �
ఇసటట ననస:53-3-456
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ వర నల
ఇసటట ననస:53-3-456
వయససస:50
లస: పప
8170 SQX2201010
పపరర: శక లత నడడపలర

8159 SQX2085066
పపరర: అతవపలమర బబగ మగల

95-82/338

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:53-3-454
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అతవపలమర
ఇసటట ననస:53-3-455
వయససస:19
లస: పప

భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:53-3-456
వయససస:37
లస: ససస స
8167 SQX1604926
పపరర: అనతమయఖ వర నల

95-82/340

తసడడ:డ అనవర మగల
ఇసటట ననస:53-3-455
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అతవపలమర మగల
ఇసటట ననస:53-3-455
వయససస:23
లస: ససస స
8164 SQX0470013
పపరర: మమన షపక

8156 SQX1869122
పపరర: ససధనకరరరవప దఢసదపరటట

8154 SQX0591636
పపరర: దదసడపరటట కరకసత�

తసడడ:డ పడభబకర రరవప�
ఇసటట ననస:53-3-454
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ దఢసదపరటట
ఇసటట ననస:53-3-454
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అతనవపలమర బబగ మగల
ఇసటట ననస:53-3-455
వయససస:21
లస: ససస స
8161 SQX2117067
పపరర: తహహర తబసససస మగల

95-82/337

తసడడ:డ పడభబకర రరవప దఢసదపరటట
ఇసటట ననస:53-3-454
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పడభబకర�
ఇసటట ననస:53-3-454
వయససస:52
లస: ససస స
8158 SQX1842038
పపరర: ఫరహహన ససలమసనన మగల

8153 SQX1477620
పపరర: మమనకర దఢసదపరటట

8178 MLJ1664630
పపరర: రరమమయమక తగరసపపడడ

95-82/352

భరస : మమరయఖ
ఇసటట ననస:53-3-460
వయససస:69
లస: ససస స
95-82/902

8181 SQX1168070
పపరర: ఆషర బబగ

95-81/53

భరస : అజకదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:26
లస: ససస స
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95-81/54

భరస : గగస సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:27
లస: ససస స
8185 SQX0712901
పపరర: కరరమగనతసర సయఖద

95-81/57

95-81/60

95-81/63

95-82/354

95-82/357

95-82/361

95-82/362

భరస : పరల పడసరద రరవప కరక
ఇసటట ననస:53-3-466
వయససస:69
లస: ససస స

8195 SQX1818285
పపరర: దసస గరర షపక

8198 SQX1870237
పపరర: అబగదల ఖమదర జలమన షపక

8201 SQX1815109
పపరర: జజన బ షపక

8204 SQX1255711
పపరర: జరససస కరరక

95-82/365

8207 SQX0464677
పపరర: రరజ కలమమర తలక కరక

95-82/355

8210 MLJ1663483
పపరర: మలలర శశరరరడడడ గగసడద
ర రర
తసడడ:డ కకషణరరడడడ గగసడద
ర రర
ఇసటట ననస:53-3-468
వయససస:31
లస: పప

8190 SQX0196626
పపరర: ఆజస బబబగ సయఖద

95-81/62

8193 SQX2108116
పపరర: కగసర జహ షపక

95-81/582

8196 SQX1947555
పపరర: హససనన షపక

95-82/356

భరస : మఖదబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-464
వయససస:42
లస: ససస స
95-82/359

8199 SQX1947431
పపరర: మఖదబల బబషర షపక

95-82/360

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-3-464
వయససస:46
లస: పప
95-76/504

8202 SQX2132652
పపరర: మసరసన వల షపక

95-76/1382

తసడడ:డ సపచదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-466
వయససస:35
లస: పప
95-82/363

8205 SQX1078881
పపరర: లకడక కరరక

95-82/364

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:53-3-466
వయససస:42
లస: ససస స
95-82/366

తసడడ:డ పరల పడసరద రరవప కరక
ఇసటట ననస:53-3-466
వయససస:40
లస: పప
95-82/368

95-81/59

భరస : ఫరజల అహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమమర తలక కరరక
ఇసటట ననస:53-3-466
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల పడసరద రరవప కరక
ఇసటట ననస:53-3-466
వయససస:42
లస: ససస స
8209 SQX1704949
పపరర: రరజజ కలమమరర గదచద

95-81/581

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-466
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరష కరరక
ఇసటట ననస:53-3-466
వయససస:24
లస: ససస స
8206 SQX0196071
పపరర: ససభబగఖలకడక కరరక

8192 SQX1984640
పపరర: అబగదల రహమమన షపక

8187 SQX1226845
పపరర: సపచడ గగస సయఖద

తసడడ:డ కరరమమ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మరరలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-464
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:53-3-464
వయససస:54
లస: పప
8203 SQX1255703
పపరర: రరజజ శక కరరక

95-81/61

తసడడ:డ మకలబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:23
లస: పప

భరస : నదరరలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-464
వయససస:53
లస: ససస స
8200 SQX1385450
పపరర: నదరరలర షపక

8189 SQX0267526
పపరర: అజకదదదన సయఖద

95-81/56

తసడడ:డ కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మకలబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:21
లస: పప
8197 SQX1385658
పపరర: నససన
డ షపక

95-81/58

తసడడ:డ కరరమమ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆజస బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:66
లస: పప
8194 SQX1794833
పపరర: హహసపసన షపక

8186 SQX0196642
పపరర: ఫరజల అహకద సయఖద

8184 SQX0213595
పపరర: మలర క ససలమసనన సయఖద

భరస : గగసప బభగ
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హససన బగ
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:36
లస: పప
8191 SQX1168088
పపరర: కరరమ సయఖద

95-81/55

భరస : ఆజసబబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమ
ఇసటట ననస:53-3-463
వయససస:55
లస: ససస స
8188 SQX1030667
పపరర: గగసప బగ

8183 SQX0712786
పపరర: షరరఫపనతసర సయఖద

8208 SQX1207068
పపరర: పరల పడసరద రరవప కరరక

95-82/367

తసడడ:డ లలకర కరరక
ఇసటట ననస:53-3-466
వయససస:78
లస: పప
95-76/505

8211 SQX2209641
పపరర: మదచదల అనత కకరస ర

95-76/1383

తసడడ:డ మదచదల శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:53-3-468
వయససస:18
లస: ససస స
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8212 SQX1267773
పపరర: తబసససమ షపక
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95-77/520

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-469
వయససస:26
లస: ససస స
8215 SQX1865286
పపరర: హలమమ మహమకద

95-77/523

95-110/668

95-76/507

95-76/510

95-76/1384

95-76/514

95-76/517

భరస : గగవసదకలమమర
ఇసటట ననస:53-3-472
వయససస:33
లస: ససస స

8225 SQX0367896
పపరర: షపక మమహరర ససలమసన

8228 SQX1517483
పపరర: అసజల ససదద నబతస న

8231 SQX0901173
పపరర: సప నసససదరర కరకల

8234 AP151000186631
పపరర: ససతమక వరరతల

95-76/520

8237 AP151000216087
పపరర: కకసడమక ఉపపలమరరస�

95-76/511

8240 MLJ3612744
పపరర: చనతమక మదనసస
భరస : రరజరసదడపస
డ రద మదనసస
ఇసటట ననస:53-3-472
వయససస:54
లస: ససస స

8220 SQX0932111
పపరర: నససమమ మహమకద

95-76/506

8223 SQX0024737
పపరర: జబర షపక

95-76/509

8226 MLJ1646686
పపరర: రమమష బబబగ ఆరమసడర

95-76/512

తసడడ:డ మషప ఆరమసడర
ఇసటట ననస:53-3-470
వయససస:56
లస: పప
95-82/369

8229 SQX1025700
పపరర: రగహహణణ కరకల

95-76/513

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ కరకల
ఇసటట ననస:53-3-471
వయససస:33
లస: ససస స
95-76/515

8232 MLJ3612793
పపరర: సరరత వరరతల

95-76/516

భరస : శవమమలకకసడరరయగడడ వరరతల
ఇసటట ననస:53-3-471
వయససస:51
లస: ససస స
95-76/518

8235 SQX1082767
పపరర: అఖల వరననల

95-76/519

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద వరననల
ఇసటట ననస:53-3-471
వయససస:26
లస: పప
95-82/370

భరస : నసదద�
ఇసటట ననస:53-3-471
వయససస:76
లస: ససస స
95-76/522

95-77/525

తసడడ:డ అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-470
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపలర యఖ వరరతల
ఇసటట ననస:53-3-471
వయససస:85
లస: ససస స

తలర : లకకకరరజఖస కరకల
ఇసటట ననస:53-3-471
వయససస:32
లస: పప
8239 MLJ3615630
పపరర: లకకకపడసనత వడనడదద

95-76/508

తసడడ:డ వజయ కలమమర కరకల
ఇసటట ననస:53-3-471
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సససదరరరమయఖ కరకల
ఇసటట ననస:53-3-471
వయససస:66
లస: ససస స
8236 SQX0901207
పపరర: సజన బబబగ కరకల

8222 MLJ1642644
పపరర: ససలలచననదదవ ఆరమసడర

8217 SQX1865294
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

తసడడ:డ ససలలమమన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-470
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చనబడహకయఖ ససదద నబతస న
ఇసటట ననస:53-3-470-1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకకసస సరరజ రరవనదతల
ఇసటట ననస:53-3-471
వయససస:33
లస: ససస స
8233 SQX0901199
పపరర: లకకకరరజఖస కరకల

95-186/569

తసడడ:డ అలమరబకలక ససలమసన
ఇసటట ననస:53-3-470
వయససస:55
లస: పప

భరస : చనత బడహకయఖ ససడనబటటటన
ఇసటట ననస:53-3-470/1
వయససస:37
లస: ససస స
8230 MLJ3614658
పపరర: మరరయకలమమరర రరవనదతల

8219 SQX2099372
పపరర: బగజర షపక

95-77/522

తసడడ:డ అబగదల జబబర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-469
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమమష బబబగ ఆరమసడర
ఇసటట ననస:53-3-470
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:53-3-470
వయససస:35
లస: పప
8227 SQX2301661
పపరర: ససదద నబతస న అసజల

95-77/524

తసడడ:డ జయమ
ర బదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-469
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-470
వయససస:33
లస: ససస స
8224 SQX0932137
పపరర: ససభబన షపక

8216 SQX1558156
పపరర: షబబర షపక

8214 SQX1558065
పపరర: మగకకసయమర షపక

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:53-3-469
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-469
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బగజర షపక
ఇసటట ననస:53-3-469
వయససస:18
లస: పప
8221 SQX0932129
పపరర: నదరర హన షపక

95-77/521

భరస : ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-469
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబగదల జబబర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-469
వయససస:63
లస: ససస స
8218 SQX2063725
పపరర: బబజ షపక

8213 SQX1865328
పపరర: సరజదన మహమకద

8238 SQX0952556
పపరర: లకడక తడవనణణ వడనడదద

95-76/521

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:53-3-472
వయససస:26
లస: ససస స
95-76/523

8241 MLJ3615622
పపరర: లకకకపడసనత వడనడదద

95-76/524

భరస : వనసకట సదరఖననరరయణ వడనడదద
ఇసటట ననస:53-3-472
వయససస:55
లస: ససస స
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8242 MLJ3610409
పపరర: ఆదదతఖ వరననల
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95-76/525

తసడడ:డ రరజరసదడపస
డ రద వరననల
ఇసటట ననస:53-3-472
వయససస:29
లస: పప
8245 MLJ3608361
పపరర: రరజరసదడపస
డ రదస వరరతల

95-76/528

తసడడ:డ పపలర యఖ వరరతల
ఇసటట ననస:53-3-472
వయససస:61
లస: పప
8248 MLJ3614179
పపరర: లత చనతస

95-76/531

95-76/534

భరస : వనసకటటశశరరర జసగరల
ఇసటట ననస:53-3-475
వయససస:37
లస: ససస స
8257 MLJ3609732
పపరర: వనసకటటసశరరర పపరరకల
తసడడ:డ వనసకయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:53-3-481
వయససస:62
లస: పప
8260 MLJ3612439
పపరర: పదనకవత మకకరల

95-76/542

95-76/545

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:53-3-482/1
వయససస:34
లస: పప

95-76/532

8252 SQX1920826
పపరర: మధస బబబగ జసగరల

8255 MLJ1647320
పపరర: దదవకలమమరర పపరరకల

8258 SQX1494350
పపరర: అనదష నదకబతస న

8261 SQX1494368
పపరర: శశఖర నసకరబతస న

8264 MLJ1641398
పపరర: వనష తతకల

95-76/548

8267 MLJ1647312
పపరర: పడమలమ గమడడ

95-76/535

8270 MLJ3071396
పపరర: రమమష బబబగ గమడడ
తసడడ:డ హనసమసతరరవప గమడడ
ఇసటట ననస:53-3-482/1
వయససస:44
లస: పప

95-76/533

8253 SQX2325074
పపరర: వనసకటటశశరరర జసగరల

95-76/1385

తసడడ:డ యయససరతతస జసగరల
ఇసటట ననస:53-3-475
వయససస:42
లస: పప
95-76/537

8256 AP151000186137
పపరర: మరరయమక పపరరకల

95-76/538

భరస : వనసకటటశశరరర పపరరకల
ఇసటట ననస:53-3-481
వయససస:61
లస: ససస స
95-76/540

8259 SQX1585878
పపరర: ఏలసరమక గడదస

95-76/541

తసడడ:డ రరసబబబగ గడదస
ఇసటట ననస:53/3/482
వయససస:38
లస: ససస స
95-76/543

8262 SQX0367748
పపరర: సతష కలమమర తతకల

95-76/544

తసడడ:డ పరల పడసరద తతకల
ఇసటట ననస:53-3-482
వయససస:32
లస: పప
95-76/546

8265 SQX1585860
పపరర: రరసబబబగ గడదస

95-76/547

తసడడ:డ ససబబబరరవప గడదస
ఇసటట ననస:53-3-482
వయససస:40
లస: పప
95-76/549

భరస : శసకరరరవప గమడడ
ఇసటట ననస:53-3-482/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-76/551

8250 MLJ3609708
పపరర: శవననయక కరటడవరరస
తసడడ:డ హహ ననయయక కరటడవరరస
ఇసటట ననస:53-3-473
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పరలపలసరద తతకల
ఇసటట ననస:53/3/482
వయససస:40
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:53-3-482/1
వయససస:31
లస: ససస స
8269 SQX1480284
పపరర: రరజజ రతతస చనమరరస

8249 SQX0763730
పపరర: బబబగ ననలపరటట

95-76/530

భరస : మమరరయమదనస ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-473
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప నసకరబతస న
ఇసటట ననస:53-3-482
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పరలపలసరద తతకల
ఇసటట ననస:53-3-482
వయససస:38
లస: పప
8266 SQX1454842
పపరర: ఝమనస రరణణ గమడడ

8247 SQX1511105
పపరర: రమణ ననలపరటట

95-76/529

భరస : నదకబతస న శశఖర
ఇసటట ననస:53-3-482
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : భరతషరమమర మకకరల
ఇసటట ననస:53-3-482
వయససస:43
లస: ససస స
8263 MLJ1641380
పపరర: రరజరష తతకల

8246 AP151000183002
పపరర: ససబబబరరవప ధరన కకటబ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపరరకల
ఇసటట ననస:53-3-481
వయససస:38
లస: ససస స
95-76/539

95-76/527

తసడడ:డ వనసకటసదరఖననరరయణ వడనడదద
ఇసటట ననస:53-3-472
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జసగరల
ఇసటట ననస:53-3-475
వయససస:21
లస: పప
95-76/1386

8244 MLJ3611506
పపరర: గగవసదసకలమమర వడనడదద

తసడడ:డ వనసకట సదరఖననరరయణ వడనడదద
ఇసటట ననస:53-3-472
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-473
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రసగరసరశమ చనతస
ఇసటట ననస:53-3-473
వయససస:56
లస: పప
8254 SQX2325041
పపరర: కలమమరర జసగరల

95-76/526

తసడడ:డ శశషయఖ కకటబ
ఇసటట ననస:53-3-472
వయససస:66
లస: పప

భరస : భబసరరరరవప చనతస
ఇసటట ననస:53-3-473
వయససస:49
లస: ససస స
8251 MLJ3609658
పపరర: భబసరరరకవప చనతస

8243 MLJ3611514
పపరర: అనల కలమమర వడనడదద

8268 AP151000186136
పపరర: శవపరరశత తతకల

95-76/550

భరస : పరల పడసరదస తతకల
ఇసటట ననస:53-3-482/1
వయససస:56
లస: ససస స
95-76/552

8271 AP151000183394
పపరర: పరలలపడసరద తతకల

95-76/553

తసడడ:డ కరసతయఖ తతకల
ఇసటట ననస:53-3-482/1
వయససస:59
లస: పప
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8272 SQX1132604
పపరర: హనసమసత రరవప గమడడ

95-76/554

తసడడ:డ ఆదమగ గమడడ
ఇసటట ననస:53-3-482/1
వయససస:71
లస: పప
8275 MLJ3614252
పపరర: వమజలమక ననలటటరర

95-76/557

95-76/560

95-76/563

95-76/566

95-76/569

95-76/572

95-76/1389

భరస : చనతచచనతయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-484
వయససస:56
లస: ససస స

8285 MLJ1663756
పపరర: ఏసస యమదల

8288 AP151000183289
పపరర: ఆనసద రరవప యమదల

8291 SQX2453371
పపరర: వనలసగర రరజ యమదల

8294 SQX2504843
పపరర: దయ రరజ యమదల

95-76/574

8297 MLJ1641497
పపరర: రమమదదవ బతష
స ల

95-76/567

8300 MLJ3610425
పపరర: కరశవరరవప బతష
స ల
తసడడ:డ చనతచచసచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-484
వయససస:31
లస: పప

8280 AP151000186487
పపరర: కలమమరర యమదల

95-76/562

8283 SQX1639905
పపరర: పడశరసత రరజ యదల

95-76/565

8286 MLJ3609716
పపరర: బబబగ షపక

95-76/568

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:46
లస: పప
95-76/570

8289 SQX1453810
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-76/571

తలర : సదఫసయమ బ షపక
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:52
లస: పప
95-76/1387

8292 SQX2458735
పపరర: వనలసగర రరజ యమదల

95-76/1388

Deleted

తసడడ:డ కకసడయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:31
లస: పప
95-76/1488

8295 SQX1453836
పపరర: కలమమరర చనమరరస

95-76/573

భరస : రరజజ రతతస చనమరరస
ఇసటట ననస:53-3-484
వయససస:31
లస: ససస స
95-76/575

భరస : గగరరననధస బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-484
వయససస:39
లస: ససస స
95-76/577

95-76/559

తసడడ:డ వనసకయఖ యదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చననతడడ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:27
లస: పప

భరస : చచనతకరశవపలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-484
వయససస:37
లస: ససస స
8299 AP151000186224
పపరర: మసరసనమక బతష
స ల

95-76/564

తసడడ:డ కకసడయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:19
లస: పప
8296 MLJ1641505
పపరర: లకడక బతష
స ల

8282 AP151000186231
పపరర: ససపపరణ యమదల

8277 MLJ3614229
పపరర: జమల షపక

భరస : కకసడయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చచనతయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:54
లస: పప
8293 SQX2391464
పపరర: దదవ కలమమర యమదల

95-76/561

తసడడ:డ చచనతయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చచనతయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:47
లస: పప
8290 MLJ3608023
పపరర: అమకతరరవప దనసరర

8279 AP151000186228
పపరర: బబబ రరణణ యమదల

95-76/556

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : దయమనసదస యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ యమదల యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:30
లస: పప
8287 AP151000183128
పపరర: వనసకయఖ యమదల

95-76/558

భరస : ఏసస యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:47
లస: ససస స
8284 SQX0950535
పపరర: వనలసగర రరజ యమదల

8276 MLJ1663731
పపరర: జజఖత యమదల

8274 SQX1022649
పపరర: మరరయమక యమదల

భరస : శరసత రరజ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:44
లస: ససస స
8281 AP151000186230
పపరర: చనతమమకయ యమదల

95-76/555

భరస : వనలసగర రరజ యదల
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజరతతస ననలటటరర
ఇసటట ననస:53-3-483
వయససస:30
లస: ససస స
8278 AP151000186226
పపరర: ససవరరస యమదల

8273 SQX1815059
పపరర: కరజయ యదల

8298 SQX0331256
పపరర: సబర షపక

95-76/576

భరస : ఇసకయయల షపక
ఇసటట ననస:53-3-484
వయససస:42
లస: ససస స
95-76/578

8301 MLJ3612108
పపరర: ననగరరజ బతష
స ల

95-76/579

తసడడ:డ చచనతయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-484
వయససస:33
లస: పప
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8302 AP151000183534
పపరర: గగరరననథస బతష
స ల

95-76/580

తసడడ:డ చనచచనతయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-484
వయససస:44
లస: పప
8305 AP151000186523
పపరర: ఖసరరనతస ఖమన

95-76/583

95-76/586

95-76/589

95-76/1323

95-76/594

95-76/597

95-81/64

భరస : ససభబకరరరవప బసదచల
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:45
లస: ససస స

8315 MLJ1642297
పపరర: నసదకలమమరర గగసడనల

8318 MLJ3608395
పపరర: పడశసత కలమమర పపలవరరస

8321 MLJ3608387
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపలవరరస

8324 SQX1514547
పపరర: షమమ షపక

95-76/602

8327 MLJ3616166
పపరర: నససమ షపక

95-76/592

8330 MLJ3614641
పపరర: ఖమసససబ షపక
భరస : మమబగ షపక
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:46
లస: ససస స

8310 SQX0529842
పపరర: ఇసరడయల రరజజ కలపరల

95-76/588

8313 SQX0763441
పపరర: షబబర బబగ

95-76/591

8316 MLJ1641745
పపరర: జయమణణ కకతస పలర

95-76/593

భరస : కకటటరతతస కకతస పలర
ఇసటట ననస:53-3-488
వయససస:49
లస: ససస స
95-76/595

8319 MLJ3610441
పపరర: ససవరమమలకకసడరరయగడడ
వరరతల
తసడడ:డ పపలర యఖ వరరతల
ఇసటట ననస:53-3-488
వయససస:53
లస: పప

95-76/598

8322 SQX2354447
పపరర: రగహహత లలఈ గగసడనల

95-76/596

95-76/1390

తసడడ:డ కరననతడడ గగసడనల
ఇసటట ననస:53-3-488
వయససస:22
లస: ససస స
95-76/599

8325 SQX1236976
పపరర: గరత మమనస బసదచల

95-76/600

తసడడ:డ శభకర రరవప బసదచల
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:26
లస: ససస స
95-76/603

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53/3/489
వయససస:38
లస: ససస స
95-76/605

95-76/585

తసడడ:డ అమర బబగ బబగ
ఇసటట ననస:53-3-486
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరరదర షపక
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:33
లస: ససస స
8329 MLJ1642461
పపరర: అరరణకలమమరర బసదచల

95-76/590

తసడడ:డ నరసససహస పపలవరరస
ఇసటట ననస:53-3-488
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కరననసప గగసడనల
ఇసటట ననస:53-3-488
వయససస:26
లస: పప
8326 SQX0008201
పపరర: ధనలకడక

8312 SQX0530188
పపరర: తనఖగరరజ కలపరల

8307 AP151000183123
పపరర: జలమన పఠరన

తసడడ:డ తనఖగరరజ కలపరల
ఇసటట ననస:53-3-486
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:53-3-488
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గగసడనల
ఇసటట ననస:53-3-488
వయససస:54
లస: పప
8323 SQX1794676
పపరర: అవననశ గగసడనల

95-76/587

భరస : కరనడక గగసడనల
ఇసటట ననస:53-3-488
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అఫరల ఫరరక మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-488
వయససస:33
లస: పప
8320 MLJ3608379
పపరర: కరనడక గగసడనల

8309 SQX1594457
పపరర: మమరర సశరణ లత బరరదస

95-76/582

తసడడ:డ మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-485
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ దయమనసదస కలపరల
ఇసటట ననస:53-3-486
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:53-03-486
వయససస:19
లస: పప
8317 MLJ3610623
పపరర: మనససర ఫజల మహమకద

95-76/584

భరస : శరఖమమమజ బరరదస
ఇసటట ననస:53-3-486
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనత పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-486
వయససస:51
లస: పప
8314 SQX2242071
పపరర: ఇమమమన ఖమన పఠరన

8306 MLJ1650431
పపరర: మసరసనశల పఠరన

8304 MLJ3610359
పపరర: పపదచనతయఖ బతష
స ల

తసడడ:డ ససదదయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-484
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-485
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరకవప మకకరల
ఇసటట ననస:53-3-485
వయససస:51
లస: పప
8311 MLJ3608460
పపరర: ససభబన పఠరన

95-76/581

తసడడ:డ ససదదయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-484
వయససస:64
లస: పప

భరస : మమలమల ఖమన
ఇసటట ననస:53-3-485
వయససస:71
లస: ససస స
8308 MLJ3609963
పపరర: భరతషరమమర మకకరల

8303 MLJ3610417
పపరర: చనతయఖ బతష
స ల

8328 SQX0578732
పపరర: నరజజరరణణ వలల
ర రర

95-76/604

భరస : అసజబబబగ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:41
లస: ససస స
95-76/606

8331 MLJ3616182
పపరర: �ేరతమ షపక

95-76/607

భరస : హజసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:76
లస: ససస స
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8332 SQX1514554
పపరర: సరరదర షపక
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95-76/608

తసడడ:డ మభగ షపక
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:31
లస: పప
8335 MLJ1645753
పపరర: శభబకరరరవ బసదచల

95-76/611

95-76/1477

8344 MLJ3094075
పపరర: గగవసదకలమమర వడనడదద

95-76/1393

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:53-3-491
వయససస:41
లస: పప
8347 AP151000186611
పపరర: వససమత నసబమరర

95-76/614

95-76/617

95-76/1485

95-77/527

భరస : కనకర రరవప సపటట స
ఇసటట ననస:53-3-495
వయససస:56
లస: ససస స
8359 AP151000183055
పపరర: కనకరరరవప శశటట స

95-76/1391

8342 SQX2135580
పపరర: మమరర పసడయసకర వసకరయల

95-76/1394

8340 SQX2188290
పపరర: ససజత కలమమరర మదదదపప గమ

8343 MLJ1641810
పపరర: లకడకపడసనత వడనడదద

8348 MLJ3610615
పపరర: మజహ ర ఫరరౘ మహమకద

8357 SQX1910553
పపరర: ససత రరవమమక బబ సదచ

8360 SQX1082791
పపరర: ఫపరగజ ఖమన పఠరన

తసడడ:డ గగపయఖ శశటట స
తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-495, NEAR R T C COLON ఇసటట ననస:53-3-496
వయససస:64
లస: పప
వయససస:26
లస: పప

95-76/1392

95-82/371

95-82/373 8346 AP151000186502
8345 MLJ3094257
పపరర: వనసకటసదరఖననరరయమ వడనడదద
పపరర: శరసతకలమమరర నసబమరర

8354 SQX1470103
పపరర: వ ఎల ధరణణ కకమల దదవ
శశటట స
తసడడ:డ కనకరరవప శశటట స
ఇసటట ననస:53-3-495
వయససస:27
లస: ససస స

95-76/1476

భరస : సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:53-3-491
వయససస:56
లస: ససస స
95-76/613

భరస : ఆసదకలమమరర నసబమరర
ఇసటట ననస:53-3-492
వయససస:54
లస: ససస స
95-76/615

8349 AP151000183382
పపరర: ఆనసదకలమమర నసబమరర

95-76/616

తసడడ:డ ఎజజడ నసబమరర
ఇసటట ననస:53-3-492
వయససస:56
లస: పప
95-76/618

8352 MLJ1642511
పపరర: నలరరజ కరకరర మమడడ

95-76/619

తసడడ:డ యమకకబగ కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:53-3-493
వయససస:57
లస: పప
95-76/620

8355 SQX1836600
పపరర: శకరరస చరణ సససకర

95-77/526

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సససకర
ఇసటట ననస:53-3-495
వయససస:22
లస: పప
95-88/38

భరస : బబ సదచ
ఇసటట ననస:53-3-495
వయససస:73
లస: ససస స
95-76/1262

8337 SQX2500981
పపరర: ఉమమ మహహశశరర కలసదసరర

భరస : జజసఫ వజయ భమషణ రరజ వసకరయలపర
ఇసటట ననస:53-3-490
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నల రరజ కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:53-3-493
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-494
వయససస:43
లస: పప
8356 SQX1971993
పపరర: వనసకట సరగజజ దదవ సపటట స

8339 SQX2188118
పపరర: జజసఫ వజయ భమషణ రరజ
వసకరయలపరటట
తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:53-3-490
వయససస:58
లస: పప

8351 SQX1252436
పపరర: ససరరష కరకరర మమడడ

95-76/610

భరస : రరసబబబగ కలసదసరర
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అబరల ఫరరౘ
ఇసటట ననస:53/3/492
వయససస:30
లస: పప

భరస : నలరరజ కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:53-3-493
వయససస:54
లస: ససస స
8353 SQX2501534
పపరర: ఇరశరద మహమకద

95-76/612

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:53-3-491
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఎజజడ నసబమరర
ఇసటట ననస:53-3-492
వయససస:79
లస: ససస స
8350 MLJ1642289
పపరర: మరరయమక కరకరర మమడడ

8336 SQX1514562
పపరర: మమబగ షపక

తసడడ:డ జజసఫ వజయ భమషణ రరజ
ఇసటట ననస:53-3-490
వయససస:21
లస: ససస స
95-82/372

8334 AP151000219057
పపరర: అసజబబబగ వలల
ర రర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పపదద అసకయఖ కలసదదరర
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:36
లస: పప
8341 SQX2137198
పపరర: జజసఫ డననయల
వసకరయలపరటట
తసడడ:డ జజసఫ వజయ భమషణ రరజ
ఇసటట ననస:53-3-490
వయససస:27
లస: పప

95-76/609

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప బసదచల
ఇసటట ననస:53-3-489
వయససస:53
లస: పప
8338 SQX2500999
పపరర: రరసబబబగ కలసదదరర

8333 MLJ3608494
పపరర: కరరమగలమర షపక

8358 AP151000186576
పపరర: వనసకట సరగజ దదవ శశటట స

95-76/1263

భరస : కనకరరరవప శశటట స
ఇసటట ననస:53/3/495 2ND LINE
వయససస:56
లస: ససస స
95-76/621

8361 MLJ3610508
పపరర: ఫసరగజ ఖమన పఠరన

95-76/622

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-496
వయససస:49
లస: పప
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95-76/623

భరస : ఫసరగజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-496
వయససస:46
లస: ససస స
8365 SQX1264050
పపరర: ఆనసదజజఖత కడపరల

95-76/625

తసడడ:డ ససతతష కలమమర కడపరల
ఇసటట ననస:53-3-497
వయససస:26
లస: ససస స
8368 MLJ3608486
పపరర: వనసకరటరతతస పపరవల

95-76/628

95-76/630

95-76/633

8377 MLJ3614716
పపరర: ననజమమ మహమకద

95-76/636

95-76/639

8372 SQX0809343
పపరర: దదలన మద ససలమసనన సయఖద

8375 MLJ3612884
పపరర: వనచషటతవ సససకర

8378 MLJ3614724
పపరర: మమరరకలమమరర డమమల

8381 MLJ1643212
పపరర: దదవకలమమరర లసకర

95-76/642

8384 MLJ3614666
పపరర: గరత మమదసరర పప తసశశటట

95-76/631

భరస : నరసససహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:51
లస: ససస స

8387 SQX0530477
పపరర: మయక కలపరల

95-76/634

8390 MLJ3616190
పపరర: �ేరతమబబగస సయఖద
భరస : అమనసలమర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:59
లస: ససస స

8370 SQX1910876
పపరర: జజనసన లసక

95-88/39

8373 SQX0809335
పపరర: శరఖమల దదవ డమమల

95-76/632

8376 MLJ3616216
పపరర: షసషరద ససలమసనన సయఖద

95-76/635

భరస : అమమనసలమర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:30
లస: ససస స
95-76/637

8379 MLJ3612843
పపరర: షబబనన ఖమన పఠరన

95-76/638

తసడడ:డ అయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:34
లస: ససస స
95-76/640

8382 SQX0647495
పపరర: ధనలకడక డమమల

95-76/641

భరస : శకనస డమమల
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:41
లస: ససస స
95-76/643

8385 MLJ3614708
పపరర: ఫరతమమ మహమకద

95-76/644

భరస : అసమకతషలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53/3/498
వయససస:51
లస: ససస స
95-76/646

భరస : తనఖగరరజజ కలపరల
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:53
లస: ససస స
95-76/648

95-76/627

భరస : పపరణ చసదడ రరవప డమమల
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పప తసశశటట
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:49
లస: ససస స
95-76/645

8367 SQX0763375
పపరర: కరరమగలమర షపక

తసడడ:డ జయ కలమమర లసక
ఇసటట ననస:53-3-497
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరబబనస లసకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జయ కలమమర లసకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత ఖమజజ చసతపలర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:56
లస: ససస స

95-76/629

భరస : వనసకటటసశరరరరవ డమమల
ఇసటట ననస:53/3/498
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:37
లస: ససస స

8389 MLJ3616208
పపరర: అజకతషన చసతపలర

8369 SQX1966274
పపరర: శరససన లసకర

95-76/1395

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-497
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఫరరరక మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:31
లస: ససస స

8386 MLJ3612876
పపరర: శరఖమల సససకర

95-76/626

తసడడ:డ అమనసలమర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:28
లస: ససస స

8374 MLJ3614674
పపరర: వనసకటవజయలకడకససమఖ
పప తసశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప తసశశటట
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:29
లస: ససస స

8383 MLJ1652957
పపరర: ససతతష కలమమరర లసకర

8366 MLJ3616174
పపరర: రతనతకలమమరర పపరవల

8364 SQX2305787
పపరర: ననగమర ససభబన షపక

తసడడ:డ మహమకద బభేదగ షపక
ఇసటట ననస:53-3-496
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జయ కలమమర లసకర
ఇసటట ననస:53-3-497
వయససస:20
లస: పప

భరస : కమల కలమమర లసకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:28
లస: ససస స

8380 SQX0167478
పపరర: మలర కబబగస షపక

95-76/624

భరస : వనసకటరతతస పపరవల
ఇసటట ననస:53-3-497
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల పపరవల
ఇసటట ననస:53-3-497
వయససస:48
లస: పప
8371 SQX1173046
పపరర: వసససదర లసకర

8363 SQX1267641
పపరర: ఖజ ననయబ రసదల ఖమన
పఠరన
తసడడ:డ ఫసరగజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-496
వయససస:24
లస: పప

8388 SQX1267567
పపరర: తరరపతమక జసగల

95-76/647

భరస : యయసదరతతస జసగల
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:54
లస: ససస స
95-76/649

8391 MLJ3614690
పపరర: రరజమణణ లసకర

95-76/651

భరస : ఇసరసక లసకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:66
లస: ససస స
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8392 AP151000186275
పపరర: పదనకవత డమమల

95-76/652

భరస : బబలయఖ డమమల
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:68
లస: ససస స
8395 SQX0763391
పపరర: మమసర బబగ

95-76/655

95-76/658

95-76/661

95-76/664

95-76/667

95-76/1396

భరస : అమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-499
వయససస:57
లస: ససస స
8416 SQX2521888
పపరర: చనన షపక

Deleted

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:53-3-499
వయససస:47
లస: ససస స

8419 AP151000186168
పపరర: సరమమమజఖస ననలపరటట
భరస : లసగయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-500
వయససస:46
లస: ససస స

8405 MLJ1640929
పపరర: పపరణచసదడరరవప డమమల

8408 MLJ3610474
పపరర: వనసకటటసశరరర పప తససపటట

8411 SQX2501542
పపరర: అరరకనసల హక షపక

8414 MLJ3610649
పపరర: కరరమగన షపక

95-77/532

8417 SQX1172998
పపరర: దదవకలమమరర రరయపరటట

95-76/665

95-76/660

భరస : లసగయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-500
వయససస:81
లస: ససస స

95-76/663

8406 AP151000183463
పపరర: ఎలయ జరర డమమల

95-76/666

తసడడ:డ బబలయఖ డమమల
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:44
లస: పప
95-76/668

8409 AP151000183475
పపరర: ఇసరసక లసకర

95-76/670

తసడడ:డ దదవసహయస లసకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:82
లస: పప
95-76/1486

8412 SQX0747758
పపరర: నససమమ షపక

95-77/528

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:53-3-499
వయససస:33
లస: ససస స
95-77/530

8415 SQX2389153
పపరర: రజయ షపక

95-86/1168

భరస : కరరమలమ షపక
ఇసటట ననస:53-3-499
వయససస:43
లస: ససస స
95-76/672

భరస : ఏససబబబగ రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-3-500
వయససస:33
లస: ససస స
8420 AP151000186159
పపరర: వనసకమక ననలపరటట

95-76/657

తసడడ:డ అల మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-499
వయససస:37
లస: పప
95-112/1327

8400 MLJ3610516
పపరర: కమల కలమమర లసకర

95-76/662 8403 MLJ3610482
8402 MLJ3610490
పపరర: హఫసజన రహహమమన మహమకద
పపరర: ఫరజల రహహమమన మహమకద

తసడడ:డ ఇరశరద ఊల హక షపక
ఇసటట ననస:53-3-499
వయససస:18
లస: పప
95-77/529

8397 MLJ3610557
పపరర: అకబరరబషర మహమకద

తసడడ:డ ఇసరసక లసకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషణమమరరస పప తససపటట
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-499
వయససస:37
లస: పప
8413 MLJ1641166
పపరర: కరరమగన షపక

95-76/659

తసడడ:డ బబలయఖ డమమల
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసక లసకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:49
లస: పప
8410 SQX2439933
పపరర: కరరమగలర షపక

8399 MLJ3610532
పపరర: రరజ కలమమర లసకర

95-76/654

తసడడ:డ అనశరరబషర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అల మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హసమతషలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:38
లస: పప
8407 AP151000183079
పపరర: జయకలమమర లసకర

95-76/656

తసడడ:డ ఇసరసక లసకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసక లసకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:33
లస: పప
8404 MLJ3610540
పపరర: ఫరరక మహమకద

8396 MLJ3610466
పపరర: శకరరస సససకర

8394 SQX0763417
పపరర: రరయమజ బబగ

తసడడ:డ షబబర బబగ
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:31
లస: పప
8401 MLJ3610524
పపరర: ససతతష కలమమర లసకర

95-76/653

భరస : వనసకటటశశరరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ షబబర బబగ బబగ
ఇసటట ననస:53-3-498
వయససస:28
లస: పప
8398 MLJ3608866
పపరర: ససభబన షపక

8393 AP151000225162
పపరర: ఉషరరరణణ వలల
ర రర

8418 MLJ3614732
పపరర: రరమగలమక రరపలర

95-77/531

భరస : యయసస రరపలర
ఇసటట ననస:53-3-500
వయససస:41
లస: ససస స
95-77/533

8421 SQX1952472
పపరర: కరజయమ గడడ స

95-77/534

భరస : గగపరల కకషణ గడడ స
ఇసటట ననస:53-3-501
వయససస:31
లస: ససస స
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95-77/535

తసడడ:డ ససబబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:53-3-501
వయససస:34
లస: పప
8425 SQX1263920
పపరర: నగరనన పఠరన

95-77/538

95-77/541

95-77/544

95-77/546

95-77/549

95-76/673

95-76/674

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-505
వయససస:22
లస: ససస స

8435 MLJ3615614
పపరర: షసషరద షపక

8438 SQX1505116
పపరర: రహమతషలర షపక

8441 MLJ3615770
పపరర: ఆషర షపక

8444 SQX1267849
పపరర: పరరశన షపక

95-77/555

8447 AP151000183199
పపరర: హహదనయతషలమర సయఖద

95-77/547

8450 SQX1499517
పపరర: జలమన కగసర సయఖద
తసడడ:డ హహదయతషలర హ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-505
వయససస:24
లస: ససస స

8430 MLJ1642164
పపరర: బబబగ షపక

95-77/543

8433 SQX1267815
పపరర: అయయషర షపక

95-77/545

8436 SQX1511139
పపరర: జమలలనతసర షపక

95-77/548

భరస : అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-503
వయససస:66
లస: ససస స
95-77/550

8439 MLJ3611498
పపరర: అయమబ షపక

95-77/551

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:53-3-503
వయససస:54
లస: పప
95-77/552

8442 MLJ3611670
పపరర: మమహహన షపక

95-77/553

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-504
వయససస:43
లస: పప
95-76/675

8445 AP151000186098
పపరర: అఖల బబగస సయఖద

95-77/554

భరస : హహదయతషలర న సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-505
వయససస:35
లస: ససస స
95-77/556

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-505
వయససస:49
లస: పప
95-82/374

95-77/540

తసడడ:డ అయమబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-503
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:53-3-505
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53/3/505
వయససస:66
లస: ససస స
8449 SQX1867316
పపరర: ససమయమ షపక

95-76/1324

భరస : మమహహన షపక
ఇసటట ననస:53-3-504
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర తరరటట
ఇసటట ననస:53-3-505
వయససస:37
లస: ససస స
8446 AP151000186099
పపరర: హహసపసన బబ సయఖద

8432 SQX2207801
పపరర: జజనబ షపక

8427 AP151000186352
పపరర: షకకలమ బ పటబన పఠరన

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:53-3-502
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:53-3-503
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గగస మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-504
వయససస:47
లస: పప
8443 SQX1267831
పపరర: నససన
డ బబనస తరరటట

95-77/542

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-503
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అయమబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-503
వయససస:24
లస: పప
8440 MLJ1641612
పపరర: ససభబన మహమకద

8429 SQX1149328
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

95-77/537

భరస : ఈసదబ పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-502
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:53-03-503
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-503
వయససస:28
లస: ససస స
8437 SQX1267823
పపరర: మహమకద షసక

95-77/539

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-502
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:53-3-502
వయససస:55
లస: పప
8434 SQX1511147
పపరర: కరరమమ షపక

8426 SQX1480565
పపరర: తనహహ
హ నసర షపక

8424 SQX0011395
పపరర: షపక మసరసన వల

తసడడ:డ షపక బబబగ సరహహబ
ఇసటట ననస:53-3-501
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-502
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:53-3-502
వయససస:22
లస: పప
8431 SQX1480573
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-77/536

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-3-501
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఏససబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-502
వయససస:29
లస: ససస స
8428 SQX1920495
పపరర: AKHIL షపక

8423 MLJ3611704
పపరర: రసజత బబబగ షపక

8448 SQX2297851
పపరర: బబ సయద

95-77/971

భరస : హహసపన సయద
ఇసటట ననస:53-3-505
వయససస:64
లస: ససస స
95-82/375

8451 SQX1867357
పపరర: ఇబడహహస సయఖద

95-82/376

తసడడ:డ హహదనయతషలమర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-505
వయససస:23
లస: పప

Page 286 of 414

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02

8452 SQX2105682
పపరర: హహసపసన బబ సయఖద

95-82/766

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-505
వయససస:63
లస: ససస స
8455 SQX1867597
పపరర: నదరర హన పఠరన

95-82/377

95-77/561

95-77/564

95-77/567

95-77/570

95-77/573

95-77/576

తసడడ:డ జరమస కకమరబతస న
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:59
లస: పప

8465 SQX1501049
పపరర: కలఅమర అల ఖమన పఠరన

8468 MLJ1641364
పపరర: అబగదల సలస షపక

8471 MLJ3615788
పపరర: షకకల షపక

8474 SQX1025023
పపరర: అబగదల మజద ఖమన పఠరన

95-77/579

8477 SQX1318402
పపరర: మమరర వకకటరరయమ కకమరబతస న

95-77/568

8480 SQX1373596
పపరర: శరఖమల కలమమరర పపటర
భరస : ససశల కలమమర
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:46
లస: ససస స

8460 AP151000183442
పపరర: గఫరర ఖమన పఠరన

95-77/563

8463 MLJ1641836
పపరర: ఆససయమససలమసనన షపక

95-77/566

95-77/569
8466 SQX1107029
పపరర: పఠరన ఇసరకయల ఖమన పఠరన

తసడడ:డ బససకలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-508
వయససస:27
లస: పప
95-77/571

8469 SQX0530196
పపరర: బససకలమర ఖమన పఠరన పఠరన

95-77/572

తసడడ:డ ఆదస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-508
వయససస:54
లస: పప
95-77/574

8472 MLJ1641711
పపరర: కరరమగనతసర షపక

95-77/575

భరస : మహకద షపక
ఇసటట ననస:53-3-509
వయససస:49
లస: ససస స
95-77/577

8475 SQX0763565
పపరర: యమనదస షపక షపక

95-77/578

తసడడ:డ ఈససబ షపచక షపక
ఇసటట ననస:53-3-509
వయససస:27
లస: పప
95-77/580

భరస : రవ పడదదప కకమరబతస న
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:53
లస: ససస స
95-77/582

95-77/560

భరస : బససకలమర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-508
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల అమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-509
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల మమలక షపచక
ఇసటట ననస:53-3-509
వయససస:60
లస: పప
8479 SQX1318436
పపరర: రవ పడదదప కకమరబతస న

95-77/565

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:53-3-509
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:53-3-509
వయససస:53
లస: ససస స
8476 SQX1952399
పపరర: మహమకద షపచక

8462 MLJ3615705
పపరర: సరజదన షపక షపక

8457 MLJ1641265
పపరర: రజయమ పఠరన

తసడడ:డ ఆదనసఖమన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-507
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:53/3/508
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబగదల షపక
ఇసటట ననస:53-3-509
వయససస:24
లస: ససస స
8473 AP151000186073
పపరర: నససమమ షపక

95-77/562

తసడడ:డ బససకలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-508
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బససకలమర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-508
వయససస:30
లస: పప
8470 SQX1955004
పపరర: అసకతషనతసర షపక

8459 SQX1558792
పపరర: ఖమజజ బబబగ పఠరన

95-77/558

భరస : గఫర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-507
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబగదల సలస షపక
ఇసటట ననస:53-3-508
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-508
వయససస:68
లస: ససస స
8467 MLJ3611555
పపరర: ససలలమమన ఖమన పఠరన

95-77/559

తసడడ:డ బబజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-507
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనసఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-507
వయససస:46
లస: పప
8464 MLJ1641851
పపరర: అకకమ ఉనతసర షపక షపక

8456 MLJ1646165
పపరర: ననగమరరబ పఠరన

8454 MLJ1648849
పపరర: రగఫ అల సయఖద

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-506
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబజఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-507
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆదసఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-507
వయససస:74
లస: ససస స
8461 MLJ3611548
పపరర: బబజ ఖమన పఠరన

95-77/557

భరస : రగఫ అల సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-506
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-506
వయససస:21
లస: ససస స
8458 AP151000186050
పపరర: జహరరబ పఠరన

8453 MLJ1641695
పపరర: అనసర ససలమసన సయఖద

8478 SQX1149302
పపరర: అబగదల షపక

95-77/581

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:27
లస: పప
95-82/378

8481 SQX0467431
పపరర: మమరర రరట పపటర

95-82/379

భరస : ఆరగగఖననద
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:46
లస: ససస స
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95-82/380

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:51
లస: ససస స
8485 SQX1133651
పపరర: ససదదప పపటర

95-82/383

95-82/386

95-77/583

95-3/1141

95-76/676

95-77/586

95-77/589

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-516
వయససస:47
లస: ససస స

8495 SQX2104610
పపరర: శవ శసకర రరవప మదచదల

8498 SQX1408922
పపరర: సరసబశవ రరవప బగసరన

8501 SQX0952606
పపరర: హససనన షపక షపక

8504 SQX0952242
పపరర: అలస ఖమన పఠరన పఠరన

95-77/592

8507 SQX1263979
పపరర: ననగమలలర శశరర కరలస

95-8/1290

8510 MLJ3615739
పపరర: మమహబగనతసర షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-517
వయససస:30
లస: ససస స

8490 SQX0465138
పపరర: ఆరగగఖననద పపటర

95-82/388

8493 SQX2100493
పపరర: లకడక పడసనత మదచదల

95-2/1342

8496 MLJ3608726
పపరర: హబబగలర షపక

95-77/585

తసడడ:డ మమలక షపక
ఇసటట ననస:53-3-514
వయససస:51
లస: పప
95-76/677

8499 SQX1267856
పపరర: పపదద మలర యఖ బగసరన

95-76/678

తసడడ:డ రరమయఖ బగసరన
ఇసటట ననస:53-3-515
వయససస:64
లస: పప
95-77/587

8502 SQX0866384
పపరర: అబదన పఠరన పఠరన

95-77/588

భరస : కరరమగలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-515
వయససస:34
లస: ససస స
95-77/590

8505 SQX0866392
పపరర: సలస ఖమన పఠరన పఠరన

95-77/591

తసడడ:డ బషసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-515
వయససస:35
లస: పప
95-77/593

భరస : లకకయఖ కరలస
ఇసటట ననస:53-3-515-1
వయససస:37
లస: ససస స
95-86/140

95-82/385

భరస : శవ శసకర రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:53-3-512
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర ఖమన పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-515
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ కరలస
ఇసటట ననస:53-3-515
వయససస:39
లస: పప
8509 AP151000228308
పపరర: గగససయమ షపక

95-77/584

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:53/3/515
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:53-3-515
వయససస:49
లస: ససస స
8506 SQX1264001
పపరర: లకకయఖ కరలస

8492 MLJ3609120
పపరర: చసదడశశఖర పపసల

8487 AP151000213470
పపరర: ససశల కలమమర పపటర

తసడడ:డ మరరయనత
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పపదద మలర యఖ బగసరన
ఇసటట ననస:53-3-515
వయససస:35
లస: పప

భరస : అలమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-515
వయససస:27
లస: ససస స
8503 SQX0952523
పపరర: మరరయమ బ షపకల షపక

95-82/387

తసడడ:డ ససభబశవ రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:53-3-512
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపదద మలర యఖ బగసరన
ఇసటట ననస:53-3-515
వయససస:34
లస: ససస స
8500 SQX1701887
పపరర: షమస పఠరన

8489 SQX0104455
పపరర: తనససన పపటర

95-82/382

తసడడ:డ మరరయనత
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ పపసల
ఇసటట ననస:53/3/511
వయససస:49
లస: పప

తలర : లకడక పడసనత మదచదల
ఇసటట ననస:53-3-512
వయససస:24
లస: పప
8497 SQX1267864
పపరర: శవ కలమమరర బగసరన

95-82/384

తసడడ:డ లలరరద మరరయమక
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:56
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర పపసల
ఇసటట ననస:53-3-511
వయససస:41
లస: ససస స
8494 SQX2101947
పపరర: సతశ కలమమర మదచదల

8486 SQX0117820
పపరర: కర రరకరశ పడదదప కకమకర బతస న

8484 SQX1133669
పపరర: నహరరక పపటర

తసడడ:డ బబబగ ఆరగగఖ ననధ
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రవ పడదదప
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మరరయనత
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:52
లస: పప
8491 MLJ3615655
పపరర: శవకలమమరర పపసల

95-82/381

భరస : తనససన
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ ఆరగగఖ ననధ
ఇసటట ననస:53-3-510
వయససస:28
లస: పప
8488 SQX0464875
పపరర: బబబగ పపటర

8483 SQX0104331
పపరర: ఇవరసజలన పపటర

8508 SQX1263912
పపరర: షరహహదన పరరశన షపక

95-77/594

భరస : షహహద షపక
ఇసటట ననస:53-3-516
వయససస:31
లస: ససస స
95-77/595

8511 MLJ3615721
పపరర: మగనత షపక

95-77/596

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-517
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: ననయబ షపక
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95-77/597

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53/3/517
వయససస:32
లస: పప
8515 AP151000183101
పపరర: మమబగససభబన షపక షపక

95-77/600

95-77/974

95-76/679

95-76/682

95-77/603

95-77/606

95-77/609

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:51
లస: పప

8525 MLJ3616240
పపరర: షబబనన షపక

8528 MLJ1641307
పపరర: మగనత సయఖద

8531 AP151000186413
పపరర: ఫరతమ షపక

8534 MLJ3611696
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-77/612

8537 MLJ3610979
పపరర: మగజబ షపక

95-77/601

8540 MLJ3612421
పపరర: ససజనఖ జరటట
భరస : బబబగరరవప జరటట
ఇసటట ననస:53-3-519
వయససస:32
లస: ససస స

8520 SQX2377612
పపరర: మహహబగబనతసర షపక

95-77/976

8523 SQX0763722
పపరర: అబగదల రహమమన షపక

95-76/681

8526 MLJ3616232
పపరర: సరహహరర షపక

95-77/602

భరస : హబబమలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:36
లస: ససస స
95-77/604

8529 AP151000186043
పపరర: బలర సయఖద సయయద

95-77/605

భరస : సయఖద సయయద
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:45
లస: ససస స
95-77/607

8532 AP151000186044
పపరర: కమగమనతసర సయఖద సయయద

95-77/608

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:35
లస: ససస స
95-77/610

8535 SQX0653808
పపరర: మరరర సరహహబ బబగ షపక

95-77/611

తసడడ:డ అజమ బబగ షపక
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:41
లస: పప
95-77/613

తసడడ:డ షపక షపక
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:47
లస: పప
95-77/615

95-77/973

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మమలక షపక
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:46
లస: పప
8539 AP151000183254
పపరర: మగరరసజ సయఖద సయయద

95-76/680

భరస : మమలక షపక
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:28
లస: పప
8536 AP151000183191
పపరర: రఫస సయఖద

8522 SQX1557919
పపరర: యయసమక జరటట

8517 SQX2378271
పపరర: కరరమగన షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-517
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మగజబ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:46
లస: ససస స
8533 SQX1422039
పపరర: అఫరల షపక

95-77/975

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నజజమగదదదన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:39
లస: ససస స
8530 AP151000186042
పపరర: ఖరఖరరనతస సయఖద

8519 SQX2382026
పపరర: మగనత షపక

95-77/599

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-517
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఇసరడయయలల జరటట
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:46
లస: పప
8527 MLJ1643238
పపరర: షకకలమ బబగస సయఖద

95-77/972

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:53-3-517
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరయఖ జరటట
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:45
లస: ససస స
8524 MLJ1664416
పపరర: షరబబ హహసపన షపక

8516 SQX2381564
పపరర: ససభబన షపక

8514 MLJ3071172
పపరర: మహబమససబబన షపక

తసడడ:డ మమబగససభబన షపక
ఇసటట ననస:53/3/517
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదరశల షపక
ఇసటట ననస:53-3-517
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-517
వయససస:33
లస: పప
8521 AP151000186169
పపరర: మసజష జరటట

95-77/598

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53/3/517
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:53/3/517
వయససస:60
లస: పప
8518 SQX2379188
పపరర: బబజ షపక

8513 MLJ3611597
పపరర: బబజ షపక

8538 AP151000183454
పపరర: మగజబ సయఖద

95-77/614

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-518
వయససస:51
లస: పప
95-76/683

8541 MLJ1653195
పపరర: శరరష జరటట

95-76/684

తసడడ:డ వరయఖ జరటట
ఇసటట ననస:53-3-519
వయససస:37
లస: ససస స
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95-76/685

తసడడ:డ వరయఖ జరటట
ఇసటట ననస:53-3-519
వయససస:39
లస: ససస స
8545 MLJ3616034
పపరర: ఖరఖరరనతసర షపక

95-77/618

95-76/687

95-76/689

95-77/622

95-77/625

95-77/628

95-77/631

భరస : అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:53-3-522
వయససస:31
లస: ససస స

8555 SQX1243583
పపరర: షరహహన షపక

8558 MLJ3613247
పపరర: సప ఫసయమ భబనస షపక

8561 MLJ3608916
పపరర: మమహబమబ షపక

8564 MLJ3608882
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

95-76/692

8567 MLJ3071230
పపరర: పడభగదనసస గడడ స

95-77/623

8570 SQX1952415
పపరర: హఫసజజ షపచక
భరస : అబగదల ఖమదర షపచక
ఇసటట ననస:53-3-522
వయససస:43
లస: ససస స

8550 AP151000186595
పపరర: పరరశదద కసపర

95-76/688

8553 AP151000183527
పపరర: శకనవరస కసపర

95-76/691

8556 MLJ3613254
పపరర: మమమమగనతస బబగస షపక

95-77/624

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:45
లస: ససస స
95-77/626

8559 MLJ3613239
పపరర: బససకలమర బబ షపక

95-77/627

భరస : మహబమబ లలట షపక
ఇసటట ననస:53/3/521
వయససస:74
లస: ససస స
95-77/629

8562 MLJ3608908
పపరర: మహమకద రఫస షపక

95-77/630

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:49
లస: పప
95-77/632

8565 SQX1723188
పపరర: రరససశన బబగమ షపక

95-95/939

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:21
లస: ససస స
95-76/693

తసడడ:డ కకటయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:53-3-522
వయససస:51
లస: పప
95-77/634

95-78/611

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కసపర
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరసబబబగ కలసబ
ఇసటట ననస:53-3-522
వయససస:38
లస: ససస స
8569 SQX1831403
పపరర: రహహన షపక

95-76/690

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:53/3/521
వయససస:54
లస: పప
8566 SQX1499475
పపరర: అరరణ కలసబ

8552 AP151000186342
పపరర: రరజమక కసపర

8547 SQX1919331
పపరర: శరణ ఖమన షపక

భరస : శకనవరసస కసపర
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:22
లస: పప
8563 MLJ3608890
పపరర: అకబర బబషర షపక

95-77/621

భరస : మమహబమబ షపక
ఇసటట ననస:53/3/521
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:47
లస: ససస స
8560 SQX1541763
పపరర: ఆశష బబషర షపక

8549 SQX1578956
పపరర: జజసఫ బబబగ దనసరర

95-77/617

తసడడ:డ మగనత షపక
ఇసటట ననస:53-3-519/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కసపర
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపచక
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:21
లస: ససస స
8557 MLJ3613270
పపరర: కగసర బబనస షపక

95-77/619

తసడడ:డ యయసస దనసరర
ఇసటట ననస:53-3-520
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కసపర
ఇసటట ననస:53-3-521
వయససస:53
లస: ససస స
8554 SQX1952498
పపరర: రరససశన బబగస షపచక

8546 SQX0368027
పపరర: షపక మగననత షపక

8544 SQX1952381
పపరర: షబబనన షపచక

తసడడ:డ మహహన షపచక
ఇసటట ననస:53-3-519
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-519
వయససస:40
లస: పప

భరస : షరబహహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-520
వయససస:38
లస: ససస స
8551 AP151000186601
పపరర: కలమమరర కసపర

95-76/686

భరస : వరయఖ మకకరల
ఇసటట ననస:53-3-519
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : మగననత షపక
ఇసటట ననస:53-3-519
వయససస:37
లస: ససస స
8548 MLJ1653203
పపరర: షరజద షపక

8543 MLJ1652916
పపరర: జయమక మకకరల

8568 SQX1952506
పపరర: గగససయమ బబగస షపచక

95-77/633

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర షపచక
ఇసటట ననస:53-3-522
వయససస:20
లస: ససస స
95-77/635

8571 SQX1831411
పపరర: ఖమదర బ షపక

95-77/636

భరస : అబగదల సటస ర షపక
ఇసటట ననస:53-3-522
వయససస:65
లస: ససస స
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95-77/637

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:53-3-522
వయససస:42
లస: పప
8575 SQX1453406
పపరర: అబగదల రహమమన షపక

95-76/694

95-76/695

95-77/642

95-76/700

95-77/644

95-77/977

95-77/648

తసడడ:డ పపలర యఖ పసలర
ఇసటట ననస:53-3-527
వయససస:53
లస: పప

8585 SQX0797415
పపరర: మగనర భబషర షపక

8588 MLJ3611662
పపరర: ననగమర షపక

8591 SQX2276798
పపరర: రహహమ షపక

8594 MLJ1641133
పపరర: భభ జజన షపక షపక

95-77/651

8597 SQX1119669
పపరర: పసలర దదవదనసస పసలర

95-76/701

8600 SQX2137099
పపరర: దనసస పసలర
తసడడ:డ బబబగ రరవప పసలర
ఇసటట ననస:53-3-527
వయససస:31
లస: పప

8580 SQX1236851
పపరర: ఖలల అబగదల

95-76/697

8583 SQX1236869
పపరర: షరకకరర పరరశన పఠరన

95-76/699

8586 SQX0866590
పపరర: షరహహద షపక షపక

95-77/643

భరస : ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-525
వయససస:33
లస: ససస స
95-77/645

8589 MLJ1640895
పపరర: ససలలమమన షపక

95-77/646

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:53-3-525
వయససస:45
లస: పప
95-77/978

8592 MLJ3613106
పపరర: షరజహన షపక

95-77/647

భరస : ననగమర
ఇసటట ననస:53/3/526
వయససస:28
లస: ససస స
95-77/649

8595 MLJ1640747
పపరర: జజననకరర పసలర

95-77/650

భరస : ఆనసదరరవప పసలర
ఇసటట ననస:53-3-527
వయససస:37
లస: ససస స
95-77/652

తసడడ:డ బబబగ రరవప పసలర
ఇసటట ననస:53-3-527
వయససస:28
లస: పప
95-77/979

95-77/641

భరస : ఖలల అబగదల
ఇసటట ననస:53-3-525
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:53/3/526
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప పసలర
ఇసటట ననస:53-3-527
వయససస:48
లస: ససస స
8599 SQX2333748
పపరర: బబబగ రరవప పసలర

95-76/698

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-525
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53/3/526
వయససస:51
లస: ససస స
8596 AP151000186012
పపరర: లలతమక పసలర పసలర

8582 SQX0797456
పపరర: నదర భబషర షపక

8577 AP151000186059
పపరర: మమరర డదవడ మమరర

తసడడ:డ కలమస అబగదల
ఇసటట ననస:53/3/524
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-525
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననసర షపక
ఇసటట ననస:53-3-525
వయససస:49
లస: పప
8593 AP151000186053
పపరర: మహరరన షపక షపక

95-76/696

తసడడ:డ అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:53-3-525
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహమకద షకకల షపక
ఇసటట ననస:53-3-525
వయససస:33
లస: ససస స
8590 SQX2276616
పపరర: కరరమగలమర షపక

8579 SQX0100321
పపరర: జజకకరబరన పఠరన

95-77/639

భరస : పడససగర మమరర
ఇసటట ననస:53-3-523-1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మగనర భబష షపక
ఇసటట ననస:53-3-525
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-525
వయససస:24
లస: పప
8587 SQX0446500
పపరర: ఫరతమమ బబగస షపక

95-77/640

తసడడ:డ అయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-524
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సలమస షసక
ఇసటట ననస:53-3-524
వయససస:39
లస: పప
8584 SQX1267807
పపరర: గగస షపక

8576 SQX1264076
పపరర: పరరశత తలతతహహ

8574 SQX1831429
పపరర: అబగదల సతనసర షపక

తసడడ:డ అలమరవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-522
వయససస:80
లస: పప

భరస : పడసరద తలతతహహ
ఇసటట ననస:53-3-523-1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-524
వయససస:32
లస: పప
8581 SQX0435172
పపరర: మహమకద షకకల షపక

95-77/638

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపచక
ఇసటట ననస:53-3-522
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:53-3-523
వయససస:37
లస: పప
8578 MLJ3610433
పపరర: జహహరబరన పఠరన

8573 SQX1952407
పపరర: అబగదల ఖమదర జలమన షపచక

8598 SQX1952464
పపరర: ఆనసద రరవప పసలర

95-77/653

తసడడ:డ నతనయయల పసలర
ఇసటట ననస:53-3-527
వయససస:41
లస: పప
95-77/980

8601 MLJ1645241
పపరర: ననగమణణ పపరరమమళళ

95-76/702

భరస : రమమ భబసరరరరవప పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:53-3-528
వయససస:48
లస: ససస స
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8602 SQX1252469
పపరర: రరమ గగరర ఆకరన పపరరమమల

95-76/703

8603 AP151000183591
పపరర: రరమ భబసరరరరవప పపరరమమళళ

తసడడ:డ రరమ భబసరర రరవప పపరరమమల
ఇసటట ననస:53-3-528
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:53-3-528
వయససస:51
లస: పప

8605 MLJ1641125
పపరర: బబలకకటటశశరర పపరరమమళర

8606 MLJ3610607
పపరర: హనఫ సయఖద

95-76/706

భరస : ఆదద ననరరయణ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:53-3-529
వయససస:41
లస: ససస స
8608 SQX2127025
పపరర: రఘగ వసశ పపరరమమళళ

95-76/1397

95-76/710

95-76/713

95-76/716

95-76/718

95-76/721

తసడడ:డ యమకలబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-532
వయససస:34
లస: పప

8618 SQX1910819
పపరర: జవన జజఖత పలలర

8621 SQX0901025
పపరర: వనసకటరమణ యడర

8624 MLJ3609757
పపరర: శకనవరసరరవప యడర

95-76/724

8627 SQX0011155
పపరర: గగససయమ షపక

95-76/714

8630 MLJ3608031
పపరర: ఇబడహహస షపక
తసడడ:డ మహమకద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-532
వయససస:40
లస: పప

8610 SQX0530501
పపరర: రమణ పపరరమమళళ

95-76/709

8613 MLJ3610565
పపరర: రరసబబబగ పపరరమమళర

95-76/712

8616 SQX1022458
పపరర: పడకరశ పలలర

95-76/715

తసడడ:డ రవ పలలర
ఇసటట ననస:53-3-530
వయససస:29
లస: పప
95-88/41

8619 SQX0901017
పపరర: నలమ యడర

95-76/717

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యడర
ఇసటట ననస:53-3-531
వయససస:26
లస: ససస స
95-76/719

8622 SQX1231398
పపరర: వనసకటటష యడర

95-76/720

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర
ఇసటట ననస:53-3-531
వయససస:25
లస: పప
95-76/722

8625 SQX1132638
పపరర: షహననజ షపక

95-76/723

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-532
వయససస:25
లస: ససస స
95-76/725

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-532
వయససస:46
లస: ససస స
95-76/727

95-76/708

తసడడ:డ ఇనతయఖ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:53-3-529/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నగయఖ యడర
ఇసటట ననస:53-3-531
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-532
వయససస:31
లస: ససస స
8629 SQX1149237
పపరర: బబజ షపక

95-76/711

భరస : శకనవరసరరవప యడర
ఇసటట ననస:53-3-531
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కసపర
ఇసటట ననస:53-3-531
వయససస:36
లస: పప
8626 SQX1149245
పపరర: కరసససబ షపక

8615 SQX1614107
పపరర: కకటటశశర రరవప చరరమలర

8607 AP151000183441
పపరర: ఆదదననరరయణ పపరరమమళళ

భరస : జయరరవప పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:53-3-529/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడకరశ పలలర
ఇసటట ననస:53-3-530
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:53-3-531
వయససస:40
లస: ససస స
8623 SQX1132570
పపరర: శకనవరస కసపర

95-88/40

తసడడ:డ శరమగఖల బబబగ చరరమలర
ఇసటట ననస:53-3-530
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ ససరరమళళ
ఇసటట ననస:53-3-530
వయససస:37
లస: పప
8620 SQX0167379
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

8612 MLJ3610573
పపరర: సరగర పపరరమమళళ

95-76/705

తసడడ:డ గగరవయఖ పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:53-3-529
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఇనతయఖ పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:53-3-529/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:53-3-529/1
వయససస:53
లస: పప
8617 SQX1022656
పపరర: జజషస బబబగ ససరరమళళ

95-76/707

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పపరరమళర
ఇసటట ననస:53-3-529
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఇనతయఖ పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:53-3-529/1
వయససస:50
లస: ససస స
8614 MLJ1645282
పపరర: జయరరవప పపరరమమళళ

8609 SQX1910587
పపరర: రఘగ వసశ పపరరమళర

8604 MLJ3614740
పపరర: అరరన సయఖద

భరస : హనఫ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-529
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-529
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:53-3-529
వయససస:20
లస: పప
8611 AP151000186360
పపరర: మరరయమకబ పపరరమమళళ

95-76/704

8628 MLJ1648831
పపరర: ఆససయమ సయఖద

95-76/726

భరస : సలస సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-532
వయససస:54
లస: ససస స
95-76/728

8631 SQX0024547
పపరర: జలమన షపక

95-76/729

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-532
వయససస:51
లస: పప
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పపరర: మసరసనశలర షపక
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95-76/730

తసడడ:డ నననదసరహహబ ఎస
ఇసటట ననస:53-3-532
వయససస:56
లస: పప
8635 SQX2419869
పపరర: తహహరరనతసర మహమకద

95-77/981

95-76/733

95-76/736

95-76/739

95-76/742

95-76/745

95-76/748

భరస : పడకరశరరవప ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-536
వయససస:61
లస: ససస స
8656 SQX1558032
పపరర: ననగ లకడక జరటట

తసడడ:డ రహహమ షపక
ఇసటట ననస:53-3-540
వయససస:22
లస: ససస స

95-76/737

8645 MLJ1661529
పపరర: సరగరవరపడసరద మదసద

8648 SQX1701754
పపరర: అమమలఖ హరరనత గరళర పప గగ

95-76/750

95-76/740

95-76/743

95-76/746

8654 SQX0448969
పపరర: ఏససదనసస ననలపరటట

95-76/749

8660 MLJ3612728
పపరర: ఆససఫర షపక
భరస : జజన సపచదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-540
వయససస:32
లస: ససస స

95-76/735

8643 AP151000186691
పపరర: ససఫసయమబ షపక

95-76/738

8646 MLJ1651215
పపరర: యమహహబ మహమకద

95-76/741

8649 MLJ3615077
పపరర: వజయకలమమరర గరలర లపప గగ

95-76/744

భరస : ఆనసదకలమమర
ఇసటట ననస:53-3-535
వయససస:46
లస: ససస స
8652 AP151000186222
పపరర: ఎసమక ననలపరటట

95-76/747

భరస : పడకరశరరవప ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-536
వయససస:44
లస: ససస స
8655 SQX2531564
పపరర: యకలబ షపక

95-170/1457

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:53-3-536/1
వయససస:44
లస: పప
95-76/1480

భరస : ఏసదరజ ననలటటరర
ఇసటట ననస:53-3-539
వయససస:30
లస: ససస స
95-76/751

8640 MLJ1657253
పపరర: ససజనఖ మదసద

తసడడ:డ జజన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-534
వయససస:47
లస: పప

8651 SQX1108274
పపరర: సశతసతడ భబసరర రరవప
యమజల
తసడడ:డ అబడహస సశతసతడ
ఇసటట ననస:53-3-535
వయససస:69
లస: పప

8657 SQX2501229
పపరర: మరరయమక ననలటటరర

95-76/732

భరస : ఘనసత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-534
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప ననలపరటట
ఇసటట ననస:53-3-536
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపడమయఖ జరటట
ఇసటట ననస:53-3-539
వయససస:23
లస: ససస స
8659 SQX1639871
పపరర: షబతమ షపక

8642 MLJ1656552
పపరర: మమరరలలతబబయ మదసద

8637 SQX1453786
పపరర: శబన షపక

భరస : దదవరరజ మదసద
ఇసటట ననస:53/3/534
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర గరళర పప గగ
ఇసటట ననస:53-3-535
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరదననన
ఇసటట ననస:53-3-535
వయససస:49
లస: పప
8653 AP151000186504
పపరర: చనతమమకయ ననలపరటట

95-76/734

తసడడ:డ పడకరశస మదసద
ఇసటట ననస:53-3-534
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస మదసద
ఇసటట ననస:53-3-534
వయససస:51
లస: పప
8650 MLJ3610870
పపరర: ఆనసదకలమమర గగలలర పప గగ

8639 MLJ1656578
పపరర: ఝమనసరరణణ మదసద

95-76/1398

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-534
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పడకరశస మదసద
ఇసటట ననస:53-3-534
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవర రరజ మదసద
ఇసటట ననస:53-3-534
వయససస:24
లస: పప
8647 MLJ1657220
పపరర: దదవరరజ మదసద

95-85/794

భరస : సరగరవరపడసరద మదసద
ఇసటట ననస:53-3-534
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడభగదనసస మదసద
ఇసటట ననస:53-3-534
వయససస:46
లస: ససస స
8644 SQX1454875
పపరర: కరరణ కలమమర మదసద

8636 SQX2086064
పపరర: గగలన న ఫసరదచస షపక

8634 SQX2291755
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

తసడడ:డ గగస మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-533
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:53-3-533
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఘన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-534
వయససస:28
లస: ససస స
8641 MLJ1656560
పపరర: మమరరమరరసకమల మదసద

95-76/731

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-532
వయససస:59
లస: పప

భరస : గగసప మహహదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-533
వయససస:62
లస: ససస స
8638 SQX0424002
పపరర: మబన షపక

8633 MLJ1651694
పపరర: సలస సయఖద

8658 SQX2391183
పపరర: ఏసÞరజ ననలటటరర

95-86/1169

తసడడ:డ రరజ రతతస ననలటటరర
ఇసటట ననస:53-3-539
వయససస:33
లస: పప
95-76/752

8661 MLJ3075074
పపరర: సలమకబబగస మహకద

95-76/753

తసడడ:డ మహకద ససలలమమన బబషర మహకద
ఇసటట ననస:53-3-540
వయససస:38
లస: ససస స
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8662 SQX1505074
పపరర: అబగదల అసతషన బబగ
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95-76/754

భరస : అబగదల సతనసర బబగ
ఇసటట ననస:53-3-540
వయససస:50
లస: ససస స
8665 SQX1453448
పపరర: సరసబబడజఖస దనరర

95-76/757

95-76/760

95-76/763

95-76/766

95-76/769

95-76/1400

95-76/771

తసడడ:డ చసదడపరల కకతస పలర
ఇసటట ననస:53-3-542
వయససస:59
లస: పప

భరస : పరపయఖ పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:53-3-545
వయససస:61
లస: ససస స

8675 MLJ3071362
పపరర: శశరరలల దనరర

8678 SQX2111060
పపరర: శవ రసజన దనర

8681 SQX2357234
పపరర: సరసబయఖ దనరర

95-76/767

95-76/773

8687 MLJ3612785
పపరర: చచచతనఖ పపలవరరస

95-76/1287

95-77/982

8690 MLJ3608304
పపరర: వజయ కలమమర పప నసగగపరటట
తసడడ:డ పరపరరరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:53-3-545
వయససస:35
లస: పప

95-76/762

8673 MLJ3608353
పపరర: ననగరశశరరరవప దనరర

95-76/765

8676 MLJ1645340
పపరర: వనసకటటశశరరర వరరతల

95-76/768

8679 SQX2450856
పపరర: లకడక పరటటబసడర

95-76/1399

భరస : వనసకటటశశరరర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:33
లస: ససస స
8682 AP151000183414
పపరర: వనసకటసదరఖననరరయణ వడనడదద

95-76/770

తసడడ:డ వనసకటబడవప వడనడదద
ఇసటట ననస:53-3-542
వయససస:45
లస: పప
95-76/1401

8685 SQX1023258
పపరర: లల పడసనత పప నసగగపరటట

95-76/772

భరస : వజయ కలమమర పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:53-3-545
వయససస:27
లస: ససస స
95-76/774

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:53-3-545
వయససస:35
లస: ససస స
95-76/776

8670 AP151000186644
పపరర: బబలననగమక దనరర

తసడడ:డ వనసకయఖ వరరతల
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:58
లస: పప
8684 SQX2447662
పపరర: శశరరలల తనర

95-76/759

తసడడ:డ సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తనర
ఇసటట ననస:53-3-542
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:53-3-545
వయససస:32
లస: ససస స
8689 AP151000186412
పపరర: జజజమక పప నసగగపరటట

95-76/764

Deleted

Deleted

8686 MLJ3612777
పపరర: ససజనఖ పపలవరరస

8672 SQX1006972
పపరర: ఫరడనసస దనరర దనరర

8667 SQX1454958
పపరర: లకడక బతష
స ల

భరస : వనసకటటశశరరర దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప దనర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:24
లస: ససస స
8683 MLJ1642123
పపరర: కకటటరతతస కకతస పలర

95-76/761

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:61
లస: పప
8680 SQX2421303
పపరర: శవ రసజన దనరర

8669 AP151000186400
పపరర: పపనతమక దనరర

95-76/756

భరస : ననగ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరవప దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:31
లస: పప
8677 AP151000183526
పపరర: సరసబయఖ దనరర

95-76/758

భరస : సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:24
లస: పప
8674 MLJ3608346
పపరర: కకటటశశరరరవప దనరర

8666 SQX1454917
పపరర: ననగమణణ బతష
స ల

8664 MLJ3608338
పపరర: జజన సపచదన షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:53-3-540
వయససస:37
లస: పప

భరస : కరశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససవరరవప దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:48
లస: ససస స
8671 SQX1453497
పపరర: సరసబశవ రరవప దనరర

95-76/755

తసడడ:డ బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-540
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:53-3-541
వయససస:25
లస: ససస స
8668 AP151000186339
పపరర: కలమమరర దనరర దనరర

8663 SQX0763797
పపరర: ఆపప డ జ మహమకద

8688 MLJ3612769
పపరర: జయసత పపలవరరస

95-76/775

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:53-3-545
వయససస:55
లస: ససస స
95-76/777

8691 MLJ1641976
పపరర: గగపస పప నసగగపరటట

95-76/778

తసడడ:డ పరపయఖ పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:53-3-545
వయససస:39
లస: పప
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8692 MLJ1662774
పపరర: పరపయఖ పప నసగగపరటట

95-76/779

తసడడ:డ జజనస పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:53-3-545
వయససస:66
లస: పప
8695 MLJ3612801
పపరర: వరలకడక యమదల

95-76/782

95-76/785

95-76/788

95-76/791

95-76/794

95-77/654

95-76/797

భరస : కరరమ బబషర మహకద
ఇసటట ననస:53-3-548
వయససస:28
లస: ససస స

8705 SQX1256081
పపరర: కకషణ యమదల

8708 MLJ3608312
పపరర: బబబమరరవప యమదల

8711 SQX2470623
పపరర: వనసకటరరవప యమదల

8714 SQX1243229
పపరర: షరహహన షపక

95-76/800

8717 MLJ3608411
పపరర: మహమకద రరయమజ షపక

95-76/792

8720 SQX1108191
పపరర: సరహహదసనతస మహమకద
భరస : ఇబడహహస ఖలల మహకద
ఇసటట ననస:53-3-548
వయససస:35
లస: ససస స

8700 SQX1267690
పపరర: ఇరరరన షపక

95-76/787

8703 SQX1256073
పపరర: ససతతష యమదల

95-76/790

8706 SQX1267666
పపరర: షరరఫ షపక

95-76/793

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:40
లస: పప
95-76/795

8709 SQX2447530
పపరర: పడవణ యమదనల

95-76/1402

తసడడ:డ రమమష బబబగ యమదనల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:23
లస: పప
95-84/970

8712 MLJ1641273
పపరర: ససశల మసదనడడ

95-76/796

భరస : కకషప ర మసదనడడ
ఇసటట ననస:53-3-546/1
వయససస:48
లస: ససస స
95-76/798

8715 MLJ3612819
పపరర: ఆససఫర షపక

95-76/799

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:53-3-547
వయససస:51
లస: ససస స
95-76/801

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:53-3-547
వయససస:35
లస: పప
95-76/803

95-76/784

తసడడ:డ పరపయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహమకద రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-547
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:53-3-547
వయససస:31
లస: పప
8719 SQX1108159
పపరర: రరషక మహమకద

95-76/789

తసడడ:డ రమమష బబబగ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:53-3-547
వయససస:31
లస: ససస స
8716 SQX0901132
పపరర: మహమకద ఫయమజ షపక

8702 MLJ3610631
పపరర: శకనవరసరరవప యదల

8697 MLJ3612751
పపరర: ససనత పప నసగగపరటట

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:47
లస: పప
8713 MLJ3612827
పపరర: అసక షపక

95-76/786

తసడడ:డ పరపయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:45
లస: పప
8710 MLJ1644384
పపరర: రమమష బబబగ యమదల

8699 AP151000186227
పపరర: ఏసమక యమదల

95-76/781

భరస : గగపసకకషణ పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతపరపయఖ యదల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చన చచనతయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:37
లస: పప
8707 AP151000183012
పపరర: ససరరష యమదల

95-76/783

భరస : చనతపరపరయఖ యమదల
ఇసటట ననస:53/3/546
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ యదల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:31
లస: పప
8704 MLJ1642552
పపరర: చచనతకరశవపలల బతష
స ల

8696 SQX1172881
పపరర: నరకల యమదల

8694 SQX1172980
పపరర: రమమ దదవ పపరరమళళ

భరస : రరసబబబగ పపరరమళళ
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషణ యమదల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:53/3/546
వయససస:41
లస: ససస స
8701 SQX1256099
పపరర: కకశశర యదల

95-76/780

భరస : శకనవరస యదల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససరరష యమదల
ఇసటట ననస:53-3-546
వయససస:31
లస: ససస స
8698 SQX1172972
పపరర: బగజర యమదల

8693 SQX1499509
పపరర: అనసష యదల

8718 MLJ3608403
పపరర: మహమకద గగస షపక

95-76/802

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-547
వయససస:58
లస: పప
95-76/804

8721 AP151000186537
పపరర: సరజదన మహమకద

95-76/805

భరస : నవరబ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-548
వయససస:66
లస: ససస స
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95-76/806

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:53-3-548
వయససస:28
లస: పప
8725 MLJ3608536
పపరర: ఖలల బబషర మహమకద

95-76/809

95-76/812

95-76/814

95-76/816

95-77/658

95-76/1463

భరస : ననగ రరజ పపళర
ఇసటట ననస:53-3-557
వయససస:25
లస: ససస స

8735 MLJ3608585
పపరర: బగజరబబబగ కకపపపల

8738 SQX1102441
పపరర: శక లకడక ఘసటబసరల

95-76/819

95-77/656

95-76/817

8733 SQX1263946
పపరర: షహననజ షపక

95-77/655

8736 MLJ1642685
పపరర: మరరయదనసస కకపపపల

8739 SQX1102458
పపరర: ససత కలమమరర ఇననగసటట

95-76/1475 8742 SQX2501237
8741 SQX2500866
పపరర: మహబమబ అబగదల సమద షపక
పపరర: షపక అబగదల ఖదర జలమన

8744 MLJ3613288
పపరర: లకడకననరరయణమక గగగర

8747 SQX1501064
పపరర: మహమకద గగస షపక

8750 SQX0747824
పపరర: దదవఖ ససససకత చలలక
తసడడ:డ జయపడకరశ రరవప చలలక
ఇసటట ననస:53-3-557
వయససస:28
లస: ససస స

95-76/1403

95-77/657

95-76/818

భరస : పడసరద ఇననగసటట
ఇసటట ననస:53-3-553
వయససస:40
లస: ససస స

95-77/659

95-76/1481

భసధసవప: షపక అబగదల ఖదర జలమన
ఇసటట ననస:53-3-554
వయససస:33
లస: పప
8745 SQX0331454
పపరర: ఖమజజబ షపక

95-77/660

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:53-3-556
వయససస:40
లస: ససస స
95-77/662

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-3-556
వయససస:49
లస: పప
95-76/820

8730 SQX2138675
పపరర: కరరణ కలమమర మమతసగర

తసడడ:డ ఆదదయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:53-3-551
వయససస:41
లస: పప

భరస : గగగరరజ గగగ
ఇసటట ననస:53-3-555
వయససస:77
లస: ససస స
95-77/661

95-76/811

తసడడ:డ బగడద సపచదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-550
వయససస:23
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-3-556
వయససస:21
లస: పప
8749 SQX1267757
పపరర: జజఖత పపళర

95-76/815

తసడడ:డ మహబమబ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:53-3-554
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-555
వయససస:27
లస: పప
8746 SQX1702133
పపరర: షబబర హహసపసన షపక

8732 SQX0809327
పపరర: కరరమగనతసర షపక

8727 SQX1639863
పపరర: రజత కళళళ

తసడడ:డ బబబగ రరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:53-3-549
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష బబబగ ఘసటబసరల
ఇసటట ననస:53-3-553
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : షపక మహమమద బభగగమ
ఇసటట ననస:53-3-554
వయససస:56
లస: ససస స
8743 SQX1267732
పపరర: జమల అహకద మహమకద

95-76/813

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:53-3-551
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సలస బబగ మరరర
ఇసటట ననస:53/3/552
వయససస:37
లస: పప
8740 SQX2498558
పపరర: షపక మహమమద బభగగమ

8729 SQX1639855
పపరర: శకనస గగగగ

95-76/808

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కరళళళ
ఇసటట ననస:53-3-549
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససధనన షపక
ఇసటట ననస:53-3-550
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బగజర బబబగ కకపపపల
ఇసటట ననస:53-3-551
వయససస:33
లస: ససస స
8737 MLJ3590130
పపరర: హమద బబగ మరరర మరరర

95-76/810

తసడడ:డ యలర మసడరరవప గగగగ
ఇసటట ననస:53-3-549
వయససస:31
లస: పప

తలర : హహహమమవత పలలర
ఇసటట ననస:53-3-550
వయససస:32
లస: ససస స
8734 SQX1267716
పపరర: మణణ కకపపపల

8726 MLJ1656941
పపరర: అపసర భబషర మహకద

8724 MLJ3608528
పపరర: కరరస బబషర మహమకద

తసడడ:డ నవరబ మహకద
ఇసటట ననస:53-3-548
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నవరబ మహకద
ఇసటట ననస:53-3-548
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశరరవప ఎటబటల
ఇసటట ననస:53-3-549
వయససస:30
లస: పప
8731 MLJ3612835
పపరర: ఝమనస రరణణ పలలర

95-76/807

తసడడ:డ అనవఅనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:53-3-548
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నవరబ మహకద
ఇసటట ననస:53-3-548
వయససస:35
లస: పప
8728 SQX1639848
పపరర: కకటటశశర రరవప ఎతనసల

8723 SQX0901223
పపరర: రరయమజ షపక

8748 SQX0622159
పపరర: గగససయమ షపక

95-78/612

తసడడ:డ అబగదల ఖమదదర
ఇసటట ననస:53/3/556
వయససస:52
లస: ససస స
95-77/663

8751 MLJ3616307
పపరర: నగరనన షపక

95-77/664

భరస : నజరర షపక
ఇసటట ననస:53-3-557
వయససస:36
లస: ససస స
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పపరర: మమమమమన షపక
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95-77/665

భరస : సమవపలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-557
వయససస:38
లస: ససస స
95-77/668

తసడడ:డ ఖమదర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-557
వయససస:49
లస: పప
95-77/671

95-76/1405

8764 SQX0901041
పపరర: బలకకస బబగస

8767 MLJ3608072
పపరర: ఫయమ�ే్ మహమకద

95-76/822

95-76/825

8762 SQX1702307
పపరర: రహహస షపక

8765 SQX2556249
పపరర: షరరఫపనతసర షపక

8768 MLJ3608080
పపరర: ఫరరరక మహమకద

95-76/828

8771 SQX1267310
పపరర: సరగర మమరర మమచవరపప

95-77/672

భరస : డదవడ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:26
లస: ససస స

8774 SQX1236877
పపరర: ఇసదడ పసడయ దరరకన బబ డడ పరటట

95-76/823

భరస : గగసడయఖ తషపరకలల
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:37
లస: ససస స

8777 MLJ3075454
పపరర: మరరయకలమమరర మమచవరపప

95-76/826

8780 AP151000186456
పపరర: మరరయమక మమచవరపప
భరస : కకటటశశర రరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:46
లస: ససస స

95-76/1404

8763 SQX0619395
పపరర: జజహహదన బబగస మహమకద

95-76/821

8766 MLJ3608098
పపరర: ఆరజ మహమకద

95-76/824

8769 MLJ3609799
పపరర: ఇలయజ మహమకద

95-76/827

తసడడ:డ ససలలమమన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-563
వయససస:41
లస: పప
95-76/829

8772 SQX1172840
పపరర: ననగరశశరర మమచవరపప

95-76/830

భరస : దదవదనసస మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:26
లస: ససస స
95-76/832

8775 MLJ3614310
పపరర: మరరయమక నరరక

95-76/833

భరస : శశఖర నరరక
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:36
లస: ససస స
95-76/835

భరస : చసదడయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:38
లస: ససస స
95-76/837

8760 SQX2464329
పపరర: హహసపన షపక

తసడడ:డ బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-563
వయససస:29
లస: పప

భరస : కళళఖణ కలమమర బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:29
లస: ససస స
95-76/834

95-77/670

భరస : అఫప డ జ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-563
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరరయమ దనసస మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:25
లస: ససస స
95-76/831

8757 SQX1614263
పపరర: నససమమ సయఖద

తసడడ:డ మమల షపక
ఇసటట ననస:53-3-559
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససలలమమన బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-563
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల హమద మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-563
వయససస:72
లస: పప

భరస : కలకషణ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53/3/564
వయససస:41
లస: ససస స

95-88/42

భరస : అబగదల హమద షపక
ఇసటట ననస:53-3-563
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ సదలలమమన బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-563
వయససస:36
లస: పప

8779 MLJ3075538
పపరర: దసరర ననగమణణ మమచవరపప

8759 SQX1910975
పపరర: మహబగనతసర సయఖద

95-77/667

భరస : అబగదల సదనదస హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-558
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖసడవన షపక
ఇసటట ననస:53-3-560
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససలలమమన బబష బబగస
ఇసటట ననస:53-3-563
వయససస:60
లస: ససస స

8776 SQX0332247
పపరర: బబ రకమక తషపరకలల

95-77/669

భరస : అబగదల మగననఫ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-558/2
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:53-3-559
వయససస:29
లస: పప

8773 SQX1172865
పపరర: రతత కలమమరర మమచవరపప

8756 MLJ3611019
పపరర: జయపడకరశ చలలక

8754 MLJ3611027
పపరర: వనయ చలలక

తసడడ:డ జయపడకరశ చలలక
ఇసటట ననస:53-3-557
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసచషయఖ చలలక
ఇసటట ననస:53/3/557
వయససస:62
లస: పప

8758 SQX1614255
పపరర: అబగదల సదనదస హహసపసన
సయఖద
తసడడ:డ అబగదల మగనఫ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-558
వయససస:29
లస: పప

8770 SQX0901033
పపరర: ససలలమమన బబష మహమకద

95-77/666

భరస : జయపడకరశరరవప చలలక
ఇసటట ననస:53-3-557
వయససస:55
లస: ససస స

8755 MLJ3610664
పపరర: సమవపలమర షరరఫ షపక

8761 SQX2477909
పపరర: మమలమల షపక

8753 MLJ1645092
పపరర: మననరసజన చలలకర

8778 MLJ1642917
పపరర: పడభబవత మమచవరపప

95-76/836

భరస : శకనస మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:39
లస: ససస స
95-76/838

8781 MLJ3075496
పపరర: శవపరరశత మమచవరపప

95-76/839

భరస : చన వనసకరటశశరరర మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:46
లస: ససస స
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8782 AP151000186185
పపరర: పరరశత మమచవరపప

95-76/840

భరస : చలపతయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:48
లస: ససస స
95-76/843

భరస : వనసకయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:56
లస: ససస స
95-76/846

తసడడ:డ పపదద వనసకటటసశరరర మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:26
లస: పప
8791 SQX1172857
పపరర: డదవడ మమచవరపప

95-76/849

95-76/852

తసడడ:డ చనత తరరమలయఖ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:34
లస: పప
95-76/855

8792 MLJ3609831
పపరర: దదవదనసస మమచవరపప

8795 MLJ3609922
పపరర: ససతయఖ మమచవరపప

8798 SQX0367847
పపరర: తషపరకలళ గగసడయఖ

95-76/858

8801 MLJ3609898
పపరర: కకషణ మమచవరపప

95-76/850

తసడడ:డ చనతకకటయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:52
లస: పప

8804 AP151000183507
పపరర: పపదవనసకటటశశరరర మమచవరపప

95-76/853

తసడడ:డ పపదద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-3-564/1
వయససస:19
లస: పప

8807 SQX2433019
పపరర: ననగ వరరరన మమచవరపప

95-76/856

8810 MLJ3612488
పపరర: అసరక సయఖద
భరస : అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:33
లస: ససస స

95-76/848

8793 MLJ3609930
పపరర: మరరయ దనసస మమచవరపప

95-76/851

8796 MLJ3609906
పపరర: రమమశ మమచవరపప

95-76/854

8799 AP151000183057
పపరర: శకనస మమచవరపప

95-76/857

తసడడ:డ చనతకకటయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:46
లస: పప
95-76/859

8802 AP151000183349
పపరర: చనతవనసకటటశశరరర మమచవరపప

95-76/860

తసడడ:డ పపద కకటయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:51
లస: పప
95-76/862

8805 SQX2242725
పపరర: దనసస మమచవరపప

95-76/1406

తసడడ:డ పపద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-3-564/1
వయససస:23
లస: పప
95-76/1408

తసడడ:డ దనస మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-76/863

8790 SQX1594515
పపరర: సలమకన రరజ మమసవరపప

తసడడ:డ కకషణ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపదకకటయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:54
లస: పప
95-76/1407

95-76/845

తసడడ:డ వనసకయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చననతకకటయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:49
లస: పప
95-76/861

8787 AP151000186077
పపరర: మరరయమక మమచవరపప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమసవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగసడయఖ
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ ననరక
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:49
లస: పప

భరస : హబబ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:25
లస: ససస స

95-76/847

తసడడ:డ పపదకకటయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:39
లస: పప

8809 SQX1594473
పపరర: హహసపసన బ సయఖద

8789 SQX1267328
పపరర: దనసస మమచవరపప

95-76/842

భరస : పపదకకటయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:31
లస: పప

8794 SQX1236885
పపరర: కళళఖణ కలమమర బబ డడ పరటట

8806 SQX2181733
పపరర: చనత బబబగ మమచవరపప

95-76/844

తసడడ:డ పపదద మసరసన మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చనత మసరసన మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:27
లస: పప

8803 AP151000183524
పపరర: చలపతయఖ మమచవరపప

8786 AP151000186496
పపరర: ససబబమక మమచవరపప

8784 AP151000186173
పపరర: ననగమణణ మమచవరపప

భరస : చనమసరసనస మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససతనదనసస మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:61
లస: ససస స

8788 SQX1557802
పపరర: డదనయల రరజ మమచవరపప

8800 MLJ3609955
పపరర: శశఖర ననరక

95-76/841

భరస : పపద వనసకటటశశరరర మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564
వయససస:48
లస: ససస స

8785 AP151000186110
పపరర: నరసమక మమచవరపప

8797 SQX0367797
పపరర: తషపరకలళ ఏడడకకసడలల

8783 AP151000186183
పపరర: వరలకడక మమచవరపప

8808 SQX2500510
పపరర: ససబబమక మమచవరపప

95-76/1469

భరస : పపదద మసరసన మమచవరపప
ఇసటట ననస:53-3-564/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-76/864

8811 MLJ3613890
పపరర: మలర క షపక

95-76/865

భరస : అమరరబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:35
లస: ససస స
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పపరర: మమలన సయఖద
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95-76/866

భరస : బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:54
లస: ససస స
8815 MLJ3612470
పపరర: కరరమమన సయఖద

95-76/869

95-76/872

95-76/1409

95-76/876

95-76/1410

95-76/881

95-76/884

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-570
వయససస:30
లస: పప

8825 AP151000183271
పపరర: ఇసరసకల మమగగలలరర

8828 SQX1267336
పపరర: అనసష గగనన

8831 AP151000186420
పపరర: కకటటశశరమమక గగనన

8834 MLJ3608122
పపరర: బబబగ కలమవరపప

95-76/1411

8837 SQX1025007
పపరర: రరయమన పఠరన

95-76/877

8840 MLJ3608288
పపరర: ఆఖల షపక
తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-570
వయససస:30
లస: పప

8820 MLJ3608114
పపరర: ససరరజ సయఖద

95-76/874

8823 SQX1701770
పపరర: ననగ వనసకట వనత ససరర

95-76/875

8826 SQX1455048
పపరర: సతఖననరరయణ ససరర

95-76/878

తసడడ:డ కకటయఖ ససరర
ఇసటట ననస:53-3-566
వయససస:48
లస: పప
95-76/879

8829 MLJ3614278
పపరర: దదవకలమమరర గగనన

95-76/880

భరస : సరలకన గగనన
ఇసటట ననస:53-3-567
వయససస:31
లస: ససస స
95-76/882

8832 AP151000186421
పపరర: ససశల పరలవరయ

95-76/883

భరస : దననయయలల పరలవరయ
ఇసటట ననస:53-3-567
వయససస:72
లస: ససస స
95-76/885

8835 MLJ3071271
పపరర: సరలకన గగన

95-76/886

తసడడ:డ దననయయలల గగన
ఇసటట ననస:53-3-567
వయససస:56
లస: పప
95-76/887

భరస : ఖమససస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53/3/570
వయససస:35
లస: ససస స
95-76/889

95-76/871

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససరర
ఇసటట ననస:53-3-566
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణస కలమవరపప
ఇసటట ననస:53-3-567
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-568
వయససస:20
లస: పప
8839 SQX0530139
పపరర: జహహర షపక

95-88/43

భరస : సలమకన గగనన
ఇసటట ననస:53-3-567
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలకన గగనన
ఇసటట ననస:53-3-567
వయససస:29
లస: పప
8836 SQX2212025
పపరర: అహకద షపక

8822 SQX1910959
పపరర: ససరరజ సయద

8817 MLJ3608106
పపరర: అకబర సయఖద

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:56
లస: పప

భరస : షడడ రర బబబగ గగనన
ఇసటట ననస:53-3-567
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబబగ కకమకరపప
ఇసటట ననస:53-3-567
వయససస:37
లస: ససస స
8833 MLJ3609807
పపరర: సదడక బబబగ గగనన

95-76/873

తసడడ:డ ఆశరరశదస మమగగలలరర
ఇసటట ననస:53-3-566
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససర
ఇసటట ననస:53-3-566
వయససస:19
లస: పప
8830 MLJ3612496
పపరర: దననమక కకమకరపప

8819 MLJ3609856
పపరర: అఫసస సయఖద

95-76/868

తసడడ:డ ససరరజ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:62
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ సదర
ఇసటట ననస:53-3-566
వయససస:44
లస: ససస స
8827 SQX2212298
పపరర: వనసకట ననగ దసరర గరరరధర ససర

95-76/870

తసడడ:డ ససరజ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వససదదవ యమపపరర
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:33
లస: పప
8824 MLJ1641794
పపరర: పరరశత సదర

8816 MLJ3609849
పపరర: అభబ సయఖద

8814 AP151000186582
పపరర: లలమక దనసరర

భరస : మజన దనసరర
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:39
లస: పప
8821 SQX2280675
పపరర: ఏసస యమపపరర

95-76/867

భరస : సరసబశవరరవప గడడదద
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసరరజ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-565
వయససస:83
లస: ససస స
8818 MLJ3609393
పపరర: అమర బబషర షపక

8813 SQX0747766
పపరర: మమరర ససవరణ కలమమరర గడడదద

8838 SQX1601591
పపరర: ఆససఫర షపక

95-76/888

భరస : షరఫస షపక
ఇసటట ననస:53-3-570
వయససస:37
లస: ససస స
95-76/890

8841 SQX1082783
పపరర: శలక షపక

95-76/891

భరస : ఆదమ షపక
ఇసటట ననస:53-3-572
వయససస:33
లస: ససస స
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8842 SQX1082775
పపరర: ఆదమ షపక
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95-76/892

తసడడ:డ మహమకద అలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-572
వయససస:39
లస: పప
8845 MLJ3615366
పపరర: జయశక గగకనకకసడ

95-77/673

95-76/894

95-76/897

95-76/900

95-76/903

95-76/904

95-76/907

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:53-3-575
వయససస:55
లస: పప

8855 MLJ3610276
పపరర: జజన సపచదన షపక

8858 SQX1514612
పపరర: సససదరఖ లహరర తననకకసడ

8861 SQX0331389
పపరర: ఉష శక తపపలలరర

8864 AP151000186646
పపరర: సశరరపరరణణ గసగరరరడడడ

95-76/910

8867 MLJ3610300
పపరర: రసజతచడ
డ డడ గసగరరరడడడ

95-76/901

8870 SQX1499491
పపరర: మరరయమక నలర బబ తషల
భరస : రరజ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:53/3/576/1
వయససస:44
లస: ససస స

8850 SQX1267542
పపరర: రరజజ కలమమరర మగనపలర

95-76/896

8853 AP151000186610
పపరర: ససవరరస మక మగనపలర

95-76/899

8856 MLJ3610268
పపరర: మగరళధర రరవప మగనపలర

95-76/902

తసడడ:డ దదసరపతస మగనపలర
ఇసటట ననస:53-3-574
వయససస:52
లస: పప
95-77/675

8859 SQX1528076
పపరర: చకకవరరస తనకకసడ

95-77/676

తసడడ:డ శరమమఖల తనకకసడ
ఇసటట ననస:53-3-574
వయససస:29
లస: పప
95-76/905

8862 MLJ3614575
పపరర: షసషరదదబగస షపక

95-76/906

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-3-575
వయససస:43
లస: ససస స
95-76/908

8865 AP151000186643
పపరర: వనసకటససబబమక గసగరరరడడడ

95-76/909

భరస : వరరసరశమరరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-3-575
వయససస:81
లస: ససస స
95-76/911

తసడడ:డ హరరపస
డ రదచడ
డ డడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-3-575
వయససస:33
లస: పప
95-76/913

95-76/893

భరస : మగరళరరరవప మగనపలర
ఇసటట ననస:53-3-574
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : హరరపస
డ రదరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-3-575
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-575
వయససస:24
లస: పప
8869 MLJ3608262
పపరర: బబజ షహహద బబజ సపచదన షపక

95-76/898

భరస : నతనఖనసదరరడడడ తపపలలరర
ఇసటట ననస:53-3-575
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సపచదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-575
వయససస:51
లస: ససస స
8866 SQX1453612
పపరర: మమలమల షపక

8852 AP151000186317
పపరర: యశశదమక మగనపలర

8847 MLJ1642933
పపరర: జజనభబగస షపక

తసడడ:డ మగరళధర రరవప మగనపలర
ఇసటట ననస:53-3-574
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమమఖల తననకకసడ
ఇసటట ననస:53/3/574
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-3-575
వయససస:31
లస: ససస స
8863 MLJ3075330
పపరర: షరహహదన షపక

95-76/895

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-3-574
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలరరరస షపక
ఇసటట ననస:53-3-574
వయససస:53
లస: పప
8860 MLJ3614583
పపరర: ఖతజజబబగస షపక

8849 AP151000186638
పపరర: హహదనయతషనతసర షపక

95-76/1413

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-3-573
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మగరళధర రరవప మగనపలర
ఇసటట ననస:53-3-574
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఫరరరసదనవల షపక
ఇసటట ననస:53-3-574
వయససస:56
లస: ససస స
8857 MLJ3610714
పపరర: మమలమల షపక

95-77/674

భరస : అబగదలరరరస షపక
ఇసటట ననస:53-3-573
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : ఇసతయమజబబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-574
వయససస:39
లస: ససస స
8854 AP151000186640
పపరర: అమకదనబ షపక

8846 MLJ3611290
పపరర: సరహహతఖపడకరశ గగకనకకసడ

8844 SQX2135614
పపరర: మసద
డ ర సయద

భరస : మజభమర జహ
ఇసటట ననస:53-3-572
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరర గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:53-3-572
వయససస:63
లస: పప

భరస : అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:53-3-573
వయససస:54
లస: ససస స
8851 MLJ3614856
పపరర: రరమజన షపక

95-76/1412

భరస : ఆదమ
ఇసటట ననస:53-3-572
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరహహతఖ పడకరష గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:53-3-572
వయససస:53
లస: ససస స
8848 MLJ3612702
పపరర: హహరషసద బబగస షపక

8843 SQX2181824
పపరర: సలమక షపక

8868 SQX0682690
పపరర: నతనఖనసద రరడడడ టట

95-76/912

తలర : రరమలకకక టట
ఇసటట ననస:53-3-575
వయససస:41
లస: పప
95-76/914

8871 MLJ3612694
పపరర: లకడక పసలపపడడ

95-76/915

భరస : శకనవరసరరవప పసలపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-577
వయససస:40
లస: ససస స
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8872 AP151000186278
పపరర: హహహమమవత పలలర

95-76/916

భరస : రవ పలలర
ఇసటట ననస:53-3-577
వయససస:54
లస: ససస స
8875 SQX0952671
పపరర: రహహమమన షపక

95-76/919

95-76/1414

భరస : భబసరర రరవప యమజల
ఇసటట ననస:53-3-578
వయససస:62
లస: ససస స
8881 SQX2242006
పపరర: రహహస బబగ మహమకద

95-76/1325

95-76/1417

95-76/925

తసడడ:డ అబగదల రజజహ షపక
ఇసటట ననస:53-3--580
వయససస:31
లస: పప
8893 SQX0901280
పపరర: అబగదల రజజహ షపక
తసడడ:డ మలమ వరహహర మమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-580
వయససస:63
లస: పప
8896 SQX0672584
పపరర: సమమగనతసరబబగస మరరర
భరస : అజమమబగ మరరర
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:59
లస: ససస స
8899 SQX1025031
పపరర: హహసపసన బభచగ మరరర
తసడడ:డ అజమ బభచగ మరరర
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:31
లస: పప

8880 MLJ3610680
పపరర: అమమనసలమర బబగ షపక

95-76/922

8882 SQX2151793
పపరర: షరహరదద బబగస

8885 SQX2326262
పపరర: మహమకద రహమన బబగ

8888 SQX0763615
పపరర: ఇకకమ అహకద ఆల సయఖద

8891 MLJ3610706
పపరర: అహకద షరరఫ సయఖద

8894 SQX0130047
పపరర: అరరఫ బబగస మరరర

8897 MLJ1660844
పపరర: పరఖరరజజన సయఖద

95-76/1415

8900 MLJ3608478
పపరర: వహహదద సలమర సయఖద
తసడడ:డ మమబగహహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:49
లస: పప

8883 SQX2129245
పపరర: ససమయమ సయద

95-76/1416

తసడడ:డ షషకలర
ఇసటట ననస:53-3-579
వయససస:22
లస: ససస స
95-76/1418

8886 SQX1701788
పపరర: రరహహ మగనతసర బ సయఖద

95-76/924

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-580
వయససస:50
లస: ససస స
95-76/926

8889 SQX0901306
పపరర: ససబబన బబష షపక

95-76/927

తసడడ:డ అబగదల రజజహ షపక
ఇసటట ననస:53-3-580
వయససస:28
లస: పప
95-76/929

8892 MLJ3610698
పపరర: షపక శరహజ నజర హహసపసన
సయఖద
తసడడ:డ హమద సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-580
వయససస:57
లస: పప

95-76/930

95-76/932

8895 MLJ1660851
పపరర: రషసదన సయఖద

95-76/933

భరస : వహహదసలమర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:40
లస: ససస స
95-76/935

భరస : మమబహహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:79
లస: ససస స
95-76/937

95-76/923

తసడడ:డ మహమకద బబగ షపక
ఇసటట ననస:53-3-579
వయససస:51
లస: పప

భరస : వహహద బబగ మరరర
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:32
లస: ససస స
95-76/934

95-76/921

8879 MLJ3612645
పపరర: అమనన ఫరతద బబగస

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-580
వయససస:33
లస: పప
95-76/931

8877 MLJ3610748
పపరర: చసదడశశఖర యజఅల

తసడడ:డ సశతసతడ భబసరరరరవప యజఅల
ఇసటట ననస:53-3-578
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-580
వయససస:26
లస: పప
95-76/928

95-76/918

తసడడ:డ యస భబసరర రరవప యజఅల
ఇసటట ననస:53-3-578
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ షపక అమమనసలమర బబగ
ఇసటట ననస:53-3-579
వయససస:19
లస: పప

భరస : అబగదల రజజహ షపక
ఇసటట ననస:53/-3-580
వయససస:60
లస: ససస స
8890 SQX0901322
పపరర: ఖమదర బబష షపక

95-76/920

భరస : మహమకద బబగ
ఇసటట ననస:53-3-579
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమనసలర బబగ
ఇసటట ననస:53-3-579
వయససస:19
లస: పప
8887 SQX0901330
పపరర: ఖరరరనసర షపక

8876 SQX1601559
పపరర: అజయ యజఅల

8874 MLJ3614815
పపరర: దదపసస యమజల

భరస : చసదడశశఖర యమజల
ఇసటట ననస:53-3-578
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అమమనసలమర బబగస
ఇసటట ననస:53-3-579
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమనసలర బబగ
ఇసటట ననస:53-03-579
వయససస:19
లస: పప
8884 SQX2128049
పపరర: రహమన బబగ మహమకద

95-76/917

తసడడ:డ భదడస పసలపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-577
వయససస:47
లస: పప

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:53/3/578
వయససస:52
లస: ససస స
8878 SQX2394310
పపరర: మరరయమక యమజల

8873 MLJ3608270
పపరర: శకనవరసరరవప పసలపపడడ

8898 SQX1470053
పపరర: కమలమక ససఖమ

95-76/936

భరస : జకకయఖ ససఖమ
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:81
లస: ససస స
95-76/938

8901 SQX0682724
పపరర: మరరర అజమ బబగ

95-76/939

తసడడ:డ అలబబగ మరరర
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:65
లస: పప
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పపరర: జకకయఖ ససఖమ
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95-76/940

తసడడ:డ జజన ససఖమ
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:81
లస: పప
8905 SQX2500601
పపరర: అనసర అహమద కరశజ

95-76/1473

95-76/942

95-76/944

95-76/947

95-76/950

95-76/953

95-76/956

తసడడ:డ పడసరద పలలచసలల
ఇసటట ననస:53-3-587
వయససస:25
లస: పప

8915 MLJ3611191
పపరర: మహబమబ నవరజ షపక

8918 AP151000183319
పపరర: అబగదల గన షపక

8921 MLJ1650076
పపరర: ఇమసయమజ బబగస మర

8924 MLJ3613296
పపరర: మమహరరనతసర సయఖద

95-76/958

8927 SQX0901355
పపరర: శకనవరసరరవప సదరర

95-76/948

8930 SQX1601484
పపరర: పడసరద పలలచసరర
తసడడ:డ లమజజరస పలలచసరర
ఇసటట ననస:53-3-587
వయససస:49
లస: పప

8910 SQX0100362
పపరర: షరరఫ షపక షపక

95-77/677

8913 MLJ3614831
పపరర: రహహమగనతసర షపక

95-76/946

8916 AP151000183495
పపరర: సననవపలమర షపక

95-76/949

తసడడ:డ అబగదలర న షపక
ఇసటట ననస:53-3-583
వయససస:46
లస: పప
95-76/951

8919 MLJ1645449
పపరర: నససమ బబగస మర

95-76/952

తసడడ:డ అమర అల
ఇసటట ననస:53-3-584
వయససస:44
లస: ససస స
95-76/954

8922 AP151000186654
పపరర: మమహరరనతసర మర

95-76/955

భరస : అమరశల
ఇసటట ననస:53-3-584
వయససస:74
లస: ససస స
95-77/678

8925 SQX1453307
పపరర: తహహరరనతసర షపక

95-76/957

భరస : అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-586
వయససస:32
లస: ససస స
95-76/959

తసడడ:డ కకటయఖ సదరర
ఇసటట ననస:53-3-586
వయససస:39
లస: పప
95-77/679

95-76/941

భరస : సననవపలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-583
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మర అమర అల సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-584
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ మషక షపక
ఇసటట ననస:53-3-586
వయససస:38
లస: పప
8929 SQX1267799
పపరర: అజయ కలమమర పలలచసలల

95-76/945

భరస : అమర అల
ఇసటట ననస:53-3-584
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరఅల సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-584
వయససస:43
లస: పప
8926 SQX1453349
పపరర: కరరణనకర పసలర

8912 SQX1558636
పపరర: గగససయమ షపక

8907 SQX1453554
పపరర: ఆషసయమ షపక

తసడడ:డ ససరరజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-582
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకర అహహకద షపక
ఇసటట ననస:53-3-583
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అమర అల
ఇసటట ననస:53-3-584
వయససస:45
లస: ససస స
8923 MLJ3071313
పపరర: మహబమబ హహసపసన సయఖద

95-76/943

తసడడ:డ అబగదల గన షపక
ఇసటట ననస:53-3-583
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల గన షపక
ఇసటట ననస:53-3-583
వయససస:49
లస: పప
8920 MLJ1645787
పపరర: షహననజ బబగస మర

8909 SQX1267955
పపరర: సలస బబషర షపక

95-76/1419

తసడడ:డ బబగర సపచదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-582
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహబమబ నవజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-583
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆససఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-583
వయససస:38
లస: ససస స
8917 AP151000183310
పపరర: ఆసస�ే్ షపక

95-176/15

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-582
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబగ అరరమసడర
ఇసటట ననస:53-3-583
వయససస:23
లస: ససస స
8914 MLJ3612868
పపరర: జరచననభ షపక

8906 SQX0682666
పపరర: జమర భబగ మరరర

8904 SQX2356376
పపరర: సమన బబగస మరరర

భరస : జమర బబగ మరరర
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమ బబగ మరరర
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఫసరరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-582
వయససస:49
లస: ససస స
8911 SQX1578949
పపరర: మరర ససరతనత అరరమసడర

95-76/1288

తసడడ:డ వహహదసలమర సయద
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర అహమద షపక
ఇసటట ననస:53-3-581
వయససస:37
లస: పప
8908 MLJ1646496
పపరర: ఆయషర షపక

8903 SQX2025138
పపరర: ఫరత జహ సయద

8928 SQX2500213
పపరర: పదకజ ససర

95-76/1464

భరస : శకనవరస రరవప ససర
ఇసటట ననస:53-3-586
వయససస:36
లస: ససస స
95-77/680

8931 SQX2325967
పపరర: ఏసస దయమక పలలచదరర

95-77/983

భరస : పడసరద పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-3-587
వయససస:48
లస: ససస స
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8932 SQX2326734
పపరర: సతఖ వత పలలచదరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-77/984

భరస : పడసనత కలమమర పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-3-587
వయససస:29
లస: ససస స
8935 SQX0008144
పపరర: బబజద బ షపక

95-76/960

95-76/963

95-76/966

95-76/1421

95-76/1422

95-87/1305

95-76/971

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-592
వయససస:32
లస: పప

8945 SQX1702299
పపరర: ఆరరఫ షపక

8948 SQX1701978
పపరర: అనతపపరణ గనపలర

8951 MLJ3075462
పపరర: పదనకవత మదచదల మదచదల

8954 MLJ3609401
పపరర: కకశశర బబబగ మదచదల

95-76/974

8957 SQX1056978
పపరర: మసరసన బబ షపక షపక

95-77/681

8960 SQX0901066
పపరర: పరరశన షపక
భరస : అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:53-3-592
వయససస:47
లస: ససస స

8940 SQX0008151
పపరర: జజన బబషర షపక

95-76/965

8943 SQX2377786
పపరర: ఫరతమ షపక

95-76/1420

8946 SQX1267781
పపరర: సరగజన గరనపలర

95-76/968

భరస : పఊఅల గరనపలర
ఇసటట ననస:53-3-590
వయససస:38
లస: ససస స
95-77/682

8949 SQX1701986
పపరర: మమరరయమదనసస గనపలర

95-77/683

తసడడ:డ యయసప బగ గనపలర
ఇసటట ననస:53-3-590
వయససస:36
లస: పప
95-76/969

8952 AP151000186682
పపరర: రరజరశశరర మదచదల

95-76/970

భరస : వననరటటశశర రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:53-3-591
వయససస:59
లస: ససస స
95-76/972

8955 AP151000183550
పపరర: శకనవరస రరవప మదచదల

95-76/973

తసడడ:డ కకషణమమరరస మదచదల
ఇసటట ననస:53-3-591
వయససస:51
లస: పప
95-77/684

భరస : ఘన సపచదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-591
వయససస:50
లస: ససస స
95-76/975

95-76/962

భరస : ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:53-3-588
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మదచదల
ఇసటట ననస:53-3-591
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషణమమరరస మదచదల
ఇసటట ననస:53-3-591
వయససస:62
లస: పప
8959 MLJ3610326
పపరర: అబగదల గఫపర షపక

95-76/967

భరస : శకనవరసరరవప మదచదల
ఇసటట ననస:53-3-591
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషణమమరరస మదచదల
ఇసటట ననస:53-3-591
వయససస:76
లస: ససస స
8956 AP151000183551
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మదచదల

8942 SQX0009837
పపరర: ససభబన షపక

8937 MLJ3612660
పపరర: షరహహరర పఠరన

భరస : షపక మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-588
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మమరరయమదనసస గనపలర
ఇసటట ననస:53-3-590
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరల గరణణపఅల
ఇసటట ననస:53-3-590
వయససస:38
లస: ససస స
8953 AP151000186681
పపరర: ననగమణణ మదచదల

95-76/964

తసడడ:డ అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-588
వయససస:25
లస: పప

భరస : యయసప బగ గరణణపఅల
ఇసటట ననస:53-3-590
వయససస:56
లస: ససస స
8950 SQX2392009
పపరర: సరగజన గరణణపఅల

8939 MLJ3612181
పపరర: జయశక ఉపపపనదరర

95-81/583

తసడడ:డ సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-588
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-588
వయససస:39
లస: పప

భరస : హమద బభగ మరరర
ఇసటట ననస:53-3-588
వయససస:29
లస: ససస స
8947 SQX2393734
పపరర: బబరనదనమమక గరణణపఅల

95-76/961

భరస : రరజ ఉపపపనదరర
ఇసటట ననస:53-3-588
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నవరబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-588
వయససస:38
లస: పప
8944 SQX2318525
పపరర: షహహనన బబగస మరరర

8936 MLJ3614237
పపరర: న�ేసరరనతసర షపక

8934 SQX2079408
పపరర: సతఖవత పలలచదరర

భరస : పడసనత కలమమర పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-3-587
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:53-3-588
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-588
వయససస:36
లస: ససస స
8941 MLJ3612157
పపరర: అకబరరబషర షపక

95-77/985

తసడడ:డ పడసరద పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-3-587
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-588
వయససస:31
లస: ససస స
8938 SQX0008169
పపరర: షబనన షపక

8933 SQX2118404
పపరర: శరసత పడవలర క పలలచదరర

8958 SQX1702000
పపరర: గన సపచదన షపక

95-77/685

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-591
వయససస:65
లస: పప
95-77/686

8961 SQX0952101
పపరర: నససర షపక షపక

95-77/687

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:53/3/592
వయససస:41
లస: పప
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8962 SQX0901082
పపరర: అబగదల రషసద షపక
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95-77/688

తసడడ:డ హమద
ఇసటట ననస:53-3-592
వయససస:62
లస: పప
8965 MLJ3610862
పపరర: బబబగ షపక

95-77/690

95-77/691

95-76/979

95-76/982

95-76/985

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:53/3/596
వయససస:45
లస: పప
8980 MLJ3614559
పపరర: రరజజశనన షపక

95-76/986

95-76/989

భరస : అలర బక షపక
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:47
లస: ససస స

95-76/980

8975 MLJ3613924
పపరర: అయమష మహమకద

95-77/697

95-76/983

8973 MLJ3613783
పపరర: జజఖత పచషల

8978 SQX0866269
పపరర: రహమత షపక

8979 SQX0866293
పపరర: హససనన షపక షపక

8984 SQX1880061
పపరర: శరహహనన షపక

8987 SQX1014042
పపరర: గగససయమ షపక

8990 SQX1014059
పపరర: దసస గరర ఖమన పఠరన
తసడడ:డ కరరమగలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:24
లస: పప

95-76/978

95-76/981

8976 AP151000186174
పపరర: అమగ
స ల రఫసక మహకద
భరస : హహసపసన మహకద
ఇసటట ననస:53-3-596
వయససస:66
లస: ససస స

95-77/693

95-76/984

95-77/694

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-596
వయససస:47
లస: ససస స
95-76/987

8982 SQX1494384
పపరర: దసస గరరర షపక

95-76/988

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:26
లస: పప
95-77/695

8985 SQX1702026
పపరర: షరరకల షపక

95-77/696

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:23
లస: ససస స
95-77/698

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:32
లస: ససస స
95-77/700

8970 SQX1453158
పపరర: షపహననజ బబగమ షపక

భరస : �తషలమర�ేర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-596
వయససస:37
లస: ససస స

8981 MLJ3610243
పపరర: అననసర షపక

95-76/977

తసడడ:డ దననయయలల పచషల
ఇసటట ననస:53-3-596
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరహ బక షపక
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:27
లస: ససస స
8989 SQX1267963
పపరర: జజన బ షపక

8972 SQX1455014
పపరర: ఇససబ షపక

8967 SQX1505082
పపరర: వనసకట రమణ చనరర దనసస

భరస : యగససబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-595
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నవరబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-597
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అజమ బబగ మరరర
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:36
లస: పప
8986 SQX1578964
పపరర: షహహన షపక

95-77/692

భరస : సలస బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-596
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అనసర షపక
ఇసటట ననస:53-3-597
వయససస:35
లస: ససస స
8983 SQX1558271
పపరర: వహహద బబగ మరరర

8969 MLJ1644202
పపరర: రరమకకషణచనరర దనసస

95-77/689

తసడడ:డ శశష చనరర దనసస
ఇసటట ననస:53-3-594
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-595
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదసరమమర పచషల
ఇసటట ననస:53-3-596
వయససస:36
లస: ససస స
8977 AP151000183192
పపరర: గగల జజర షర హహసపసన

95-76/976

తసడడ:డ వనసకటరమణనచనరర దనసస
ఇసటట ననస:53/3/594
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఇససబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-595
వయససస:24
లస: పప
8974 MLJ3613791
పపరర: సరగజన పచషల

8966 SQX1557778
పపరర: లకడక కరసతమక దనసస

8964 MLJ1644798
పపరర: సరధదకలన షపక

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:53-3-593
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ చనరర దనసస
ఇసటట ననస:53-3-594
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషణచనరర దనసస
ఇసటట ననస:53-3-594
వయససస:29
లస: ససస స
8971 SQX1454982
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-77/986

తసడడ:డ అబగదల రశద
ఇసటట ననస:53-3-592
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-593
వయససస:54
లస: పప
8968 MLJ3615069
పపరర: ససధనఖ రరణణ దనసస

8963 SQX2461846
పపరర: షపక హఫసజ

8988 MLJ3613312
పపరర: హససన పఠరన

95-77/699

భరస : కరరమగలమర పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:44
లస: ససస స
95-77/701

8991 SQX1494376
పపరర: గగసస షపక

95-77/702

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:24
లస: పప
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8992 SQX0866418
పపరర: అనశర బబషర షపక షపక
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95-77/703

తసడడ:డ అలమరహ బక షపక
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:29
లస: పప
8995 SQX2133734
పపరర: ఆయయషర నససడత పటబన

95-77/704

తసడడ:డ అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:32
లస: పప
95-77/987

భరస : దసస గరరర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:21
లస: ససస స
8998 MLJ3610318
పపరర: ఖమససస షపక

8993 SQX1267971
పపరర: అమర బబషర షపక

8996 MLJ3614625
పపరర: ననజయమ షపక

8999 MLJ1661206
పపరర: ససశల కలమమరర పలలచదరర

95-76/990

8997 MLJ3614617
పపరర: ససభబన బ షపక

95-76/991

భరస : ససభబన షపక షపక
ఇసటట ననస:53-3-599
వయససస:51
లస: ససస స
95-77/706

95-77/707
9000 AP151000186333
పపరర: ససవరరస మక పలలచదరర పలలచసరర

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-599
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరమయయలల మమలరసగటన పలలచదరర
ఇసటట ననస:53/3/599
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యహనస పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-3-599
వయససస:66
లస: ససస స

95-77/708
9001 SQX0952358
పపరర: ననజయమ ససలమసనన మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ మహమకద జఫప
ఫ లర ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:53/3/600
వయససస:34
లస: ససస స

9002 MLJ3616117
పపరర: మగసతనజ బబగస మహబమబ

9003 SQX0952374
పపరర: జజకకరరనతసర మహమకద

9004 SQX0952226
పపరర: మహమకద గగస బబషర

9006 SQX0952135
పపరర: జఫరరలమర ఖమన మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ అబగదలర మహమకద
ఇసటట ననస:53/3/600
వయససస:71
లస: పప

95-77/713

95-76/993

9008 SQX1952449
పపరర: వసదన పపసడనఖల

95-77/714

9009 SQX1243559
పపరర: దదపసస పపసడనఖల

95-77/715

తసడడ:డ శరఖమ పపసడనఖల
ఇసటట ననస:53-3-601
వయససస:22
లస: ససస స
95-77/716

95-77/719

తసడడ:డ యహన కరరక
ఇసటట ననస:53-3-603
వయససస:35
లస: పప

95-77/717

9014 MLJ3610920
పపరర: మరరయదనసస కరరక

95-95/940

9017 MLJ3615093
పపరర: అరరణ కరరక

95-77/720

9020 MLJ3610896
పపరర: యహనస కరరక
తసడడ:డ సతఖస కరరక
ఇసటట ననస:53-3-603
వయససస:59
లస: పప

95-77/718

9015 MLJ3610904
పపరర: యయసయఖ కరరక

95-77/721

తసడడ:డ సతఖస కరరక
ఇసటట ననస:53-3-602
వయససస:65
లస: పప
95-77/722

భరస : చనత సతఖస కరక
ఇసటట ననస:53/3/603
వయససస:33
లస: ససస స
95-77/724

9012 MLJ3611225
పపరర: శరఖమ పపసడనఖల
తసడడ:డ లజరస పపసడనఖల
ఇసటట ననస:53-3-601
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదనసస కరక
ఇసటట ననస:53/3/602
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యయసయఖ కరరక
ఇసటట ననస:53-3-602
వయససస:33
లస: పప
9019 MLJ3610938
పపరర: చనత సతఖస కరరక

9011 SQX1243260
పపరర: దదలప పపసడనఖల

తసడడ:డ శరఖమ పపసడనఖల
ఇసటట ననస:53-3-601
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ పపసడనఖల
ఇసటట ననస:53-3-601
వయససస:26
లస: పప

భరస : యయశయఖ కరక
ఇసటట ననస:53/3/602
వయససస:61
లస: ససస స
9016 SQX1723071
పపరర: శశశతఖననదస కరరక

భరస : మహమకద జఫప
ఫ లర ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:53/3/600
వయససస:61
లస: ససస స
95-77/712

భరస : శరఖమగ పపసడనఖల
ఇసటట ననస:53/3/601
వయససస:53
లస: ససస స
9013 AP151000186348
పపరర: సరసబబడజఖస కరరక కరక

భరస : ససభబన మహబమబ
ఇసటట ననస:53/3/600
వయససస:53
లస: ససస స

95-77/710

9005 SQX0952234
పపరర: అబగదలమర ఖమన మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ జఫకలమర ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:53/3/600
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ ఆరర గడడ
ఇసటట ననస:53-3-601
వయససస:44
లస: పప
9010 MLJ3615291
పపరర: వజయ పపసడనఖల

95-77/709

95-77/711

తసడడ:డ మహమకద జఫపఫ లమర
ఇసటట ననస:53/3/600
వయససస:33
లస: పప
9007 SQX1601534
పపరర: మలర కరరరరన ఆరర గడడ

95-77/705

తసడడ:డ షపక అబగదస సతనసర షపక
ఇసటట ననస:53-3-598
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-3-599
వయససస:31
లస: ససస స
95-76/992

8994 SQX0009910
పపరర: షపక మహమకద జమర షపక

9018 AP151000186347
పపరర: మరరయమక కరరక కరక

95-77/723

భరస : యహనస కరరక
ఇసటట ననస:53/3/603
వయససస:56
లస: ససస స
95-77/725

9021 SQX2183713
పపరర: సతఖ నసదస కరక

95-76/1423

తసడడ:డ యయసయఖ కరక
ఇసటట ననస:53-3-603/1
వయససస:33
లస: పప
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9022 SQX2205383
పపరర: భబగఖ వరణణ కరక
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95-76/1424

తసడడ:డ మరరయ దనసస కరక
ఇసటట ననస:53-3-603/1
వయససస:21
లస: ససస స
9025 MLJ3609369
పపరర: వనసకటటసశరరర మసదసలపప

95-76/995

95-77/728

95-77/990

95-72/767

95-76/996

95-76/999

95-77/732

95-77/991

భరస : మమణణకఖరరవప కరశనపలర
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:46
లస: ససస స
9049 SQX1558099
పపరర: మనకత కరశనపలర
తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:23
లస: ససస స

95-81/577

9035 SQX1558248
పపరర: ఇసదస వనమగల

9038 SQX1920560
పపరర: ననగమక జలర

9041 MLJ3609146
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చసదడవరసకర

95-77/730

95-76/997

95-76/1000

9033 SQX2079218
పపరర: ఝనస రరణణ కనపరరరర

95-81/584

9036 SQX1558180
పపరర: వనసకట రరవప వనమగల

95-77/731

9039 AP151000186616
పపరర: రతనసలల చసదడవసక

95-76/998

9042 SQX1082726
పపరర: వనసకటటసశరలల చసదడవరసక

95-76/1001

తసడడ:డ మలర యఖ చసదడవరసక
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:48
లస: పప
95-77/733

9047 SQX2221299
పపరర: మనకతన కరశనపలర

95-77/992

తసడడ:డ దయమకర కరశనపలర
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:26
లస: ససస స

95-77/989

భరస : వనసకటటశశరరరవప చసదడవసక
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:51
లస: ససస స

9044 AP151000186037
పపరర: లలతకలమమరర చసతగగసటర
చసతగగసటర
భరస : సససదరరరవప చసతగగసటర
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:61
లస: ససస స

9050 SQX1453182
పపరర: దదవఖ పడశరసత కరశనపలర

9030 SQX2426096
పపరర: ససధన వనలగర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-3-604-1
వయససస:37
లస: పప

9045 SQX1453232
పపరర: దదనన దయమకర కరశనపలర

95-77/734

తసడడ:డ కకటయఖ కరశనపలర
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప కరశనపలర
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:22
లస: ససస స
95-95/941

95-77/727

తసడడ:డ జజసఫ కనపరరశ
ఇసటట ననస:53-3-604
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ చసదడవరసకర
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దదన దయకర కరశనపలర
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:21
లస: ససస స
9046 SQX2276491
పపరర: లలత కలమమరర కరశనపలర

9032 SQX2079853
పపరర: ససధఖ కనపరరశ

9027 MLJ3615309
పపరర: జజఖత అతస లలరర

తసడడ:డ ఆసజననయగలల వనలగర
ఇసటట ననస:53-3-604
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సపచదసలల జలర
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మగసలయఖ మవరశ
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:76
లస: ససస స
9043 SQX1919687
పపరర: కకమల కరశనపలర

95-77/729

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:53-3-604-1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప చసదడవసక
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:30
లస: ససస స
9040 AP151000186244
పపరర: అనసదయమక మవరశ

9029 MLJ3611233
పపరర: దసరరర శకనస అతస లలరర

95-76/994

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:53-3-604
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసప కనపరరశ
ఇసటట ననస:53-03-604
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:53-3-604/1
వయససస:24
లస: ససస స
9037 MLJ3613643
పపరర: ననగమణణ చసదడవసక

95-77/726

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:53/3/604
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద ననమగల
ఇసటట ననస:53-3-604
వయససస:19
లస: పప
9034 SQX1558313
పపరర: మమనక అతషలలరర

9026 MLJ3615101
పపరర: మసజల కరరక

9024 MLJ3613882
పపరర: లకకకకలమమరర మసదసలపప

భరస : వనసకటటశశరరర మసదసలపప
ఇసటట ననస:53-3-604
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సతనఖనసదస కరక
ఇసటట ననస:53/3/604
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:53-3-604
వయససస:61
లస: ససస స
9031 SQX2380004
పపరర: వజయ కలమమర ననమగల

95-77/988

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:53-3-603/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచషయఖ మసదసలపప
ఇసటట ననస:53-3-604
వయససస:51
లస: పప
9028 MLJ3615317
పపరర: రరఘవమక అతస లలరర

9023 SQX2131407
పపరర: భబగఖవరణణ కరక

9048 SQX1876895
పపరర: వరరసదడ జలమర

95-93/602

తసడడ:డ సపచదసలల జలమర
ఇసటట ననస:53-3-605
వయససస:23
లస: పప
95-95/942

9051 SQX1723162
పపరర: ససభబషసణణ జనసకలటట

95-95/943

భరస : సససదరరరవప జనసకలటట
ఇసటట ననస:53-3--605
వయససస:26
లస: ససస స
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9052 SQX1836717
పపరర: రరధదక ససరర
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95-77/735

భరస : వనసకటటసశరరర ససరర
ఇసటట ననస:53-3-607
వయససస:26
లస: ససస స
9055 MLJ3614526
పపరర: హమదన షపక

95-76/1004

95-76/1007

95-76/1010

95-76/1013

95-76/1016

95-76/1019

95-76/1021

తసడడ:డ గయమససదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-612
వయససస:37
లస: ససస స

9065 MLJ3610201
పపరర: ఖమజజ షపక

9068 SQX1006949
పపరర: శకనవరస రరవప తచననల

9071 SQX2383040
పపరర: రహమతషనతసర షపక

9074 AP151000186106
పపరర: ససవరరస కరలకపప గగ

95-76/1024

9077 MLJ3607710
పపరర: శకనవరస అవపల

95-76/1014

9080 AP151000186155
పపరర: ఖమదర బ షపక
భరస : గయమససదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-612
వయససస:66
లస: ససస స

9060 MLJ3612678
పపరర: సబనన షపక

95-76/1009

9063 MLJ3610219
పపరర: ఖమససస షపక

95-76/1012

9066 MLJ3610185
పపరర: ససభబన షపక

95-76/1015

తసడడ:డ మధర
ఇసటట ననస:53/3/608
వయససస:49
లస: పప
95-76/1017

9069 MLJ3612512
పపరర: మబనన బబనస షపక

95-76/1018

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-610
వయససస:44
లస: ససస స
95-79/954

9072 MLJ3613841
పపరర: లకడక మసచనల

95-76/1020

భరస : పసచషయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:53-3-611
వయససస:39
లస: ససస స
95-76/1022

9075 MLJ3609989
పపరర: యహనస కకలకపప గగ

95-76/1023

తసడడ:డ వసదనసస కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-611
వయససస:31
లస: పప
95-76/1025

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:53-3-611
వయససస:52
లస: పప
95-76/1027

95-76/1006

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:39
లస: పప

భరస : వసదనస కరలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-611
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరలరరజ మసచనల
ఇసటట ననస:53-3-611
వయససస:43
లస: పప
9079 MLJ1648245
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-76/1011

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-610
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పరలడడగగ
ఇసటట ననస:53-3-611
వయససస:49
లస: ససస స
9076 MLJ3609328
పపరర: పసచషయఖ మసచనల

9062 SQX1453661
పపరర: రహమత షపక

9057 SQX1267518
పపరర: హససనన షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తచననల
ఇసటట ననస:53-3-609
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:53/3/610
వయససస:49
లస: పప
9073 MLJ3612199
పపరర: ససహససన పరలడడగగ

95-76/1008

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తచననల
ఇసటట ననస:53-3-609
వయససస:40
లస: ససస స
9070 MLJ3608130
పపరర: షపక బబజ

9059 AP151000186684
పపరర: పదనకవత గణణషష

95-76/1003

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53/3/608
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:40
లస: పప
9067 SQX1006956
పపరర: దదవసపన తచననల

95-76/1005

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:66
లస: ససస స
9064 SQX1200104
పపరర: నజర షపక

9056 MLJ3612686
పపరర: గగహర జజన షపక

9054 SQX1200062
పపరర: హససన షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:45
లస: ససస స
9061 AP151000186683
పపరర: వరలకడక గణణషష

95-76/1002

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-3-608
వయససస:32
లస: ససస స
9058 AP151000186685
పపరర: ససతనమహలకడక గణణషష

9053 SQX1267492
పపరర: జజరరన షపక

9078 AP151000183049
పపరర: వసదనస కకలకపప గగ

95-76/1026

తసడడ:డ యహనస కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-611
వయససస:56
లస: పప
95-76/1028

9081 SQX1236919
పపరర: గరలబబ షపక

95-76/1029

భరస : సయఖద మసరసన సరహహబ లలట షపక
ఇసటట ననస:53-3-612
వయససస:89
లస: ససస స
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9082 MLJ1648179
పపరర: కలతషబగదదదన షపక
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95-76/1030

తసడడ:డ గయమససదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-612
వయససస:40
లస: పప

9083 MLJ3609971
పపరర: గయమససదదదన షపక

95-76/1182

9084 MLJ3612520
పపరర: జబబదనబబగస మహమకద

తసడడ:డ ఖమజజ సరహహబ అలయమస పరపర సరహహబ ష భరస : నదరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-612
ఇసటట ననస:53-3-613
వయససస:68
లస: పప
వయససస:68
లస: ససస స

9085 MLJ3608148
పపరర: నసరరదదదన మహమకద

95-76/1032

తసడడ:డ కమరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-613
వయససస:89
లస: పప
9088 SQX1267419
పపరర: కరరమగన మహమకద

9086 MLJ3614419
పపరర: మరరయమక గరలరపప గగ

95-76/1033

భరస : దనసస గరలరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-614
వయససస:31
లస: ససస స
95-76/1035

భరస : ససహ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-614
వయససస:42
లస: ససస స

9089 SQX0530444
పపరర: వనసకట నరసమక గసగరశశటట

9087 MLJ3612538
పపరర: ఎమమలఖమక గరలరపప గగ

95-76/1034

భరస : మరరయదనసస గరలరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-614
వయససస:39
లస: ససస స
95-76/1036

భరస : చసదడశశఖర రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:53-3-614
వయససస:59
లస: ససస స
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9090 AP151000186263
పపరర: ససవరరస గరలలర పప గగ

95-76/1037

భరస : మలర యఖ గరలలర పప గగ
ఇసటట ననస:53-3-614
వయససస:61
లస: ససస స
9093 MLJ1651793
పపరర: మరరయదనసస గరలపప గగ

9096 MLJ3610029
పపరర: అబగదల సలస

95-76/1040

95-76/1044

95-76/1426

95-76/1047

9097 SQX2137206
పపరర: అబగదల సలస షపక

9100 SQX0975573
పపరర: మమచవరపప మరరయమక

9103 AP151000186192
పపరర: ఎలజబభత వలర భబపపరపప

95-76/1050

9106 AP151000183520
పపరర: ఏససరతతస వలర భబపపరపప

95-76/1326

9109 MLJ3613833
పపరర: తషలసస చసతపలర
భరస : మహన చసతపలర
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:35
లస: ససస స

9095 AP151000183216
పపరర: మలర యఖ గలలర పప గగ

95-76/1043

9098 SQX2211696
పపరర: మహబ సయద

95-76/1425

భరస : బబష సయద
ఇసటట ననస:53-3-615
వయససస:54
లస: ససస స
95-76/1045

9101 MLJ3614393
పపరర: ససరరఖ వలర భబపపరస

95-76/1046

భరస : ఏససదనసస వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:53-3-616
వయససస:32
లస: ససస స
95-76/1048

9104 MLJ1648112
పపరర: ఏససదనసస వలర భబపపరస

95-76/1049

తసడడ:డ ఏససరతతస వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:53-3-616
వయససస:39
లస: పప
95-76/1051

తసడడ:డ లమబబనస వలర భబపపరపప
ఇసటట ననస:53-3-616
వయససస:66
లస: పప
95-76/1053

95-76/1039

తసడడ:డ సరసయయలల గలలర పప గగ
ఇసటట ననస:53-3-614
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఏససరతతస వలర భబపపరపప
ఇసటట ననస:53-3-616
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ గరలమగటటట
ఇసటట ననస:53-3-616
వయససస:46
లస: పప

భరస : యయససబబబగ ననగరళళ
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:31
లస: ససస స

95-76/1042

భరస : కకటటశశర రరవప మరరయమక
ఇసటట ననస:53-3-616
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసయయలల తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:53-3-616
వయససస:48
లస: ససస స
9105 AP151000183560
పపరర: ససరరష కలమమర గరలమగటటట

9094 MLJ3608155
పపరర: శకనవరసరరవప కలసడకరర

9092 MLJ1651777
పపరర: దనసస గరలపప గగ

తసడడ:డ మలర యఖ గరలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-614
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:53-03-615
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సలస షపక
ఇసటట ననస:53-3-615
వయససస:19
లస: ససస స
9102 AP151000186379
పపరర: పపదద సరగజన తనడడకకసడ

95-76/1038

తసడడ:డ బబపయఖ కలసడకరర
ఇసటట ననస:53-3-614
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:53-3-614
వయససస:73
లస: పప
9099 SQX2118487
పపరర: నససడత ఫరతమ షపక

9091 AP151000186002
పపరర: బదద
డ ల బదర

భరస : అబగదల సలస
ఇసటట ననస:53-3-614
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ గరలపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-614
వయససస:41
లస: పప

9108 MLJ3613817
పపరర: మమరర ననగరళళ

95-76/1031

9107 MLJ3613825
పపరర: రతతకలమమరర జలమర

95-76/1052

భరస : వర పడసరదస జలమర
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:29
లస: ససస స
95-76/1054

9110 SQX1071984
పపరర: మసరసన బ షపక

95-76/1055

భరస : నయబ రసదల షపక
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:56
లస: ససస స
Page 308 of 414

9111 MLJ3075199
పపరర: రరజమణణ జలమర
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95-76/1056

భరస : ఆశరరశదస జలమర
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:59
లస: ససస స
9114 AP151000183151
పపరర: కరశయఖ ననగరళళ

95-76/1059

95-77/837

95-76/1061

95-76/1064

95-86/1170

95-76/1067

95-76/1071

భరస : అమరరబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-620
వయససస:47
లస: ససస స

9124 SQX2235471
పపరర: ఎసపస ర రరణణ చతడస

9127 MLJ3612207
పపరర: జజససకన షపక

9130 AP151000186617
పపరర: మదనర బ షపక

9133 MLJ3609179
పపరర: అబగదల రహహస షపక

95-76/1074

9136 MLJ3613767
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-76/1427

9139 MLJ3613809
పపరర: అకలకనతసర షపక
భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-620
వయససస:50
లస: ససస స

9119 SQX2058964
పపరర: సససగయఖ తనతపపడడ

95-185/790

9122 MLJ1647049
పపరర: శకనవరస సవలస

95-76/1063

9125 SQX2500437
పపరర: సశరరప చతడస

95-76/1467

భరస : ఎమమనసఖయల బబబగ చతడస
ఇసటట ననస:53-3-618
వయససస:24
లస: ససస స
95-76/1065

9128 MLJ3612215
పపరర: గగహరరరన షపక

95-76/1066

భరస : ననసర షపక
ఇసటట ననస:53-3-619
వయససస:33
లస: ససస స
95-76/1069

9131 MLJ3607736
పపరర: జలలల బబషర షపక

95-76/1070

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-619
వయససస:35
లస: పప
95-76/1072

9134 MLJ3609203
పపరర: వసదన కరవపరర

95-76/1073

తసడడ:డ రరజజరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:53-3-619
వయససస:48
లస: పప
95-76/1075

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-620
వయససస:30
లస: ససస స
95-76/1077

95-77/836

తసడడ:డ పపలర యఖ సవలస
ఇసటట ననస:53-3-618
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-619
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-620
వయససస:29
లస: ససస స
9138 MLJ3612231
పపరర: బబగస షపక

95-76/1062

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-619
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-619
వయససస:37
లస: పప
9135 MLJ3613775
పపరర: అయమ�ేర షపక

9121 AP151000186259
పపరర: రరమగలల చతడస

9116 SQX2075786
పపరర: మగసలయఖ ఆలలరర

తసడడ:డ ఇసరసకల తనతపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:48
లస: పప

భరస : జలలమబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-619
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:53-3-619
వయససస:34
లస: ససస స
9132 MLJ3607728
పపరర: ననగమర షపక

95-101/621

భరస : శవ చతడస
ఇసటట ననస:53-3-618
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ చతడస
ఇసటట ననస:53-3-618
వయససస:22
లస: ససస స
9129 MLJ3613684
పపరర: జరరననబబగస షపక

9118 SQX2061471
పపరర: మమరర తనటపపడడ

95-76/1058

తసడడ:డ ఆనసద రరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:78
లస: పప

భరస : శవ చతడస
ఇసటట ననస:53-3-618
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప చతడస
ఇసటట ననస:53-3-618
వయససస:55
లస: పప
9126 SQX2388312
పపరర: మమరర కలమమరర చతడస

95-76/1060

భరస : సససగయఖ తనటపపడడ
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నయబ రసదల షపక
ఇసటట ననస:53-3-618
వయససస:28
లస: ససస స
9123 MLJ3612025
పపరర: శవ చతడస

9115 AP151000183468
పపరర: మహహదదదన షపక

9113 MLJ3607918
పపరర: వరపడసరదస జలమర

తసడడ:డ ఆశరరశదస జలమర
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జలమల షపక
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మరరయ దనసస గరలరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:19
లస: పప
9120 SQX1071976
పపరర: ననగమర బ షపక

95-76/1057

తసడడ:డ సససప నస బరతడడ
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతతస ననగరళళ
ఇసటట ననస:53-3-617
వయససస:54
లస: పప
9117 SQX2076016
పపరర: పడశరసత గరలరపప గగ

9112 MLJ1650605
పపరర: యసపబగ బరతడడ

9137 MLJ3612223
పపరర: షరజజదద షపక

95-76/1076

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-620
వయససస:44
లస: ససస స
95-76/1078

9140 AP151000186615
పపరర: ఖమదర బ షపక

95-76/1079

భరస : కరశస షపక
ఇసటట ననస:53-3-620
వయససస:51
లస: ససస స

Page 309 of 414

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02

9141 AP151000186613
పపరర: మమబబ షపక

95-76/1080

భరస : ననసర షపక
ఇసటట ననస:53-3-620
వయససస:71
లస: ససస స
9144 MLJ3609286
పపరర: మహహదదదన షపక

95-76/1083

95-76/1085

95-76/1088

9148 MLJ3612256
పపరర: ననగమరరబ షపక

9151 SQX1200112
పపరర: రరజజ కలమమరర దనరర

95-76/1091

9154 SQX1267393
పపరర: వలయససన జజనతలగడడ

9157 MLJ3608205
పపరర: శరమమఖల జజన గగజరరర పపడడ

భరస : దననయయలల కమలమకర గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:53-3-623
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:53-3-623
వయససస:37
లస: పప

9159 AP151000183515
పపరర: పరల ఆశరరశదస గగజరర పపడడ

9160 SQX1594499
పపరర: శకదదవ తనడడగరరర

95-76/1097

తసడడ:డ చనదననయయలల గగజరర పపడడ
ఇసటట ననస:53-3-623
వయససస:34
లస: పప
9162 SQX1195644
పపరర: నససమమ పరవనన పఠరన

95-76/1100

భరస : బభనతకలమమర బరరతదద
ఇసటట ననస:53-3-626
వయససస:34
లస: ససస స

95-76/1089

95-76/1103

9166 MLJ3610136
పపరర: జకకకయమ సయఖద

95-76/1092

9169 MLJ1643329
పపరర: సశరణ లత పలలర
తసడడ:డ వశరశసరరవప పలలర
ఇసటట ననస:53-3-626
వయససస:37
లస: ససస స

9149 SQX1173103
పపరర: ననగమర షపక

95-76/1087

9152 SQX1267377
పపరర: ససదదప జజనతలగడడ

95-76/1090

9155 MLJ3612629
పపరర: అనత గగజరరర పపడడ

95-76/1093

భరస : ఆశరరశదస గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:53-3-623
వయససస:39
లస: ససస స
95-76/1095

9158 MLJ3610110
పపరర: కమలమకర గగజరర పపడడ

95-76/1096

తసడడ:డ పరల ఆశరశదస గగజరర పపడడ
ఇసటట ననస:53-3-623
వయససస:43
లస: పప
95-76/1098

9161 SQX1601567
పపరర: భబగఖ రరజ తనడడగరరర

95-76/1099

తసడడ:డ మమరరయమ దనస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:53-3-624
వయససస:23
లస: పప
95-76/1101

9164 MLJ3612165
పపరర: జజ�ర షపక

95-76/1102

తసడడ:డ అబగదల రవప�ే్ షపక
ఇసటట ననస:53-3-625
వయససస:43
లస: పప
95-76/1104

తసడడ:డ అహమద హ�రర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-625
వయససస:73
లస: పప
95-76/1106

95-76/1084

తసడడ:డ వలయససన జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:53-3-622
వయససస:30
లస: పప

భరస : జకకకయమ హజరర సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-625
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-625
వయససస:44
లస: పప
9168 MLJ3612652
పపరర: పడవణ బరరతదద

9163 AP151000186354
పపరర: గగసరఖ సయఖద

9146 SQX1454578
పపరర: సజనన షపక

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-3-621
వయససస:31
లస: పప

భరస : మమరరయమ దనస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:53-3-624
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అమరరన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-625
వయససస:39
లస: ససస స
9165 MLJ3611712
పపరర: ఆరర�ే్ మహమకద

95-76/1086

తసడడ:డ ఇసయఖ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:53-3-622
వయససస:62
లస: పప
95-76/1094

95-76/1082

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-621
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వలయస సన దనరర
ఇసటట ననస:53-3-622
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వలయస సన జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:53-3-622
వయససస:32
లస: పప
9156 SQX1256065
పపరర: ససజజత గగజరరర పపడడ

95-76/1428

భరస : మహకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-3-621
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వలయససన జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:53-3-622
వయససస:57
లస: ససస స
9153 SQX1225649
పపరర: ససభబగఖ సరగర జజనతలగడడ

9145 SQX2142578
పపరర: షషయయబ మహమకద

9143 MLJ3071222
పపరర: ఖమససస షపక

తసడడ:డ ననసర షపక
ఇసటట ననస:53-3-620
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రహహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-620
వయససస:49
లస: పప

భరస : షరదసలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-621
వయససస:34
లస: ససస స
9150 SQX1267351
పపరర: రరజజ కలమమరర జజనతలగడడ

95-76/1081

తసడడ:డ అమరరబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-620
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననసర షపక
ఇసటట ననస:53-3-620
వయససస:59
లస: పప
9147 MLJ3612249
పపరర: ససభబనబ షపక

9142 MLJ3609245
పపరర: ఆహకద షపక

9167 SQX1149294
పపరర: ఇరరరన హజజరర సయఖద

95-76/1105

తసడడ:డ జకరరయమ హజజరర సయఖద
ఇసటట ననస:53/3/625
వయససస:48
లస: పప
95-76/1107

9170 MLJ3612637
పపరర: కరవఖ పలలర

95-76/1108

భరస : వజయపరల పలలర
ఇసటట ననస:53-3-626
వయససస:38
లస: ససస స
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9171 AP151000186536
పపరర: రరతషవరరరనయమ పలలర

95-76/1109

భరస : వశరశస రరవప పలలర
ఇసటట ననస:53-3-626
వయససస:56
లస: ససస స
9174 MLJ1642891
పపరర: వజయపరల పలలర

95-76/1112

95-76/1327

95-76/1117

95-76/1119

95-76/1122

95-76/1126

95-76/1429

9184 MLJ3610151
పపరర: అమర ఖమన పఠరన

9187 AP151000186079
పపరర: తనహహరరనతసర పఠరన

9190 SQX2421410
పపరర: ఫరరరనన బభగగమ మరజజ

95-76/1128

95-76/1131

9193 MLJ3614518
పపరర: ఉమమక కగసర మహమకద

95-76/1114

9179 MLJ3616281
పపరర: పరఖరరజజన పఠరన

95-76/1116

9182 SQX1700962
పపరర: జకకరరనతసర షపక

95-76/1118

భరస : అబగదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-628
వయససస:42
లస: ససస స
95-76/1120

9185 SQX1815174
పపరర: జకకర పఠరన

95-76/1121

తసడడ:డ సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-629
వయససస:26
లస: ససస స
95-76/1124

9188 MLJ3608254
పపరర: ఖమససస ఖమన పఠరన

95-76/1125

తసడడ:డ సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-629
వయససస:31
లస: పప
95-76/1430

భరస : మరజజ హహసపన బబగ
ఇసటట ననస:53-3-629
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మగబబరక హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-630
వయససస:34
లస: ససస స
9195 MLJ3610177
పపరర: రబబబన హహసపసన

9181 SQX2124212
పపరర: శరలనన పరవన పఠరన

9176 MLJ3611738
పపరర: ససలమర షపక

భరస : అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-627
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-629
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరకన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-629
వయససస:56
లస: పప
9192 SQX0672550
పపరర: కగసర ఫరతమ షపక

95-76/1115

తసడడ:డ ఇబడహహస పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-628
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర ఖమన పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-629
వయససస:29
లస: ససస స
9189 MLJ3608247
పపరర: సతనసరరబ న పఠరన

9178 SQX1499483
పపరర: మమహరబన పఠరన

95-76/1111

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-626
వయససస:59
లస: పప

తలర : నఫససర పరవన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-627
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-628
వయససస:24
లస: పప
9186 SQX0578716
పపరర: షరకకరర పఠరన

95-76/1113

భరస : మగనర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-627
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-627
వయససస:34
లస: పప
9183 SQX1535287
పపరర: ఫపచజర రహమమన షపక

9175 MLJ3611720
పపరర: మమలమల షపక

9173 SQX1236927
పపరర: శరమమఖల తనకకసడ

తసడడ:డ జజన తనకకసడ
ఇసటట ననస:53-3-626
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-626
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససగగణనకర
ఇసటట ననస:53-03-626
వయససస:38
లస: ససస స
9180 MLJ3608213
పపరర: మగనర ఖమన పఠరన

95-76/1110

తసడడ:డ వశరశసరరవప పలలర
ఇసటట ననస:53-3-626
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వశరశస రరవప పలలర
ఇసటట ననస:53-3-626
వయససస:44
లస: పప
9177 SQX2135713
పపరర: ససజనఖ పలలర

9172 MLJ1642909
పపరర: ససగగణనకర పలలర

9191 SQX0785451
పపరర: పపడమ నసదదన కనపరల

95-76/1127

తసడడ:డ బబలసరశమ కనపరల
ఇసటట ననస:53-3-630
వయససస:28
లస: ససస స
95-76/1129

9194 SQX0785444
పపరర: తనలల
ర రర అగససటన

95-76/1130

భరస : మగబబరక హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-630
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బకకలల
ఇసటట ననస:53/3/630
వయససస:68
లస: ససస స

9196 SQX1267468
పపరర: మహమకద బభచగ మరరర

9197 SQX0786251
పపరర: జజసఫ దననయయలల చలకర

95-76/1132

తసడడ:డ మగబబరక హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-630
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల బబగగ మరరర
ఇసటట ననస:53-3-630
వయససస:34
లస: పప

95-76/1134
9198 SQX0682674
పపరర: హహహదర హహసపసన జలమన
మహమకద
తసడడ:డ మగబబరక హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-630
వయససస:37
లస: పప

95-76/1135 9200 SQX2349124
9199 MLJ3610193
పపరర: మగబబరక హహసపసన మహమకద
పపరర: షరజహన షపక

తసడడ:డ అబగదల కరరమ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-630
వయససస:44
లస: పప

95-76/1133

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసద చలకర
ఇసటట ననస:53-3-630
వయససస:37
లస: పప
95-76/1317

భసధసవప: యశకన షపక
ఇసటట ననస:53/3/630
వయససస:58
లస: పప
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9201 SQX2348829
పపరర: యశకన షపక
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95-76/1318

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:53/3/630
వయససస:42
లస: ససస స
9204 SQX2342152
పపరర: మమహరరనతసర షపక

95-76/1321

95-76/1137

95-76/1140

95-76/1143

95-77/739

భరస : మహబమబ లలట షపక
ఇసటట ననస:53/3/633
వయససస:87
లస: ససస స

9211 SQX0763664
పపరర: ఖమజజ షపక

9214 MLJ3610797
పపరర: హహసపన షపక

9217 SQX2276525
పపరర: మమలమబ సయఖద

95-76/1432

9220 MLJ3612504
పపరర: ఎసపస రర మమగగలలరర

భరస : జజన పపలలగగజర
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:37
లస: ససస స

9223 MLJ3614922
పపరర: సశరణ లత పపలగగజర

95-76/1150

9226 AP151000186635
పపరర: శశభబరరణణ గరరకపరటట
భరస : మమరరబబబగ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:50
లస: ససస స

9228 SQX1025064
పపరర: షఫస షపక

9229 SQX1022565
పపరర: హహసపసన షపక

95-76/1153

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:30
లస: పప

95-76/1136

9209 MLJ1645886
పపరర: షబబనన షపక

95-76/1139

9212 MLJ1645696
పపరర: ఖమజజ షపక

95-76/1142

తసడడ:డ మదనర షపక
ఇసటట ననస:53-3-633
వయససస:44
లస: పప
95-76/1144

9215 SQX1567934
పపరర: గగలన న షపక

95-77/738

భరస : షఫస వపలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-633
వయససస:30
లస: ససస స
95-77/993

9218 SQX2184190
పపరర: ఖరరనతసర షపచక

95-76/1431

భరస : యమససన షపచక
ఇసటట ననస:53-3-634
వయససస:63
లస: ససస స
95-76/1145

9221 SQX1514570
పపరర: ననగభమషణస కటటకరల

95-76/1146

తసడడ:డ లలవ కటటకరల
ఇసటట ననస:53-3-635
వయససస:40
లస: పప
95-76/1148

తసడడ:డ గగరవయఖ పపలగగజర
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గగణశశఖరరవకలమమర నమకకలరర
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:30
లస: పప

95-76/1141

తసడడ:డ ఆశరరశదస మమగగలలరర
ఇసటట ననస:53-3-635
వయససస:37
లస: ససస స
95-76/1147

9206 AP151000186511
పపరర: అకకమగనతసర షపక

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-633
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-633
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బన ర షపచక
ఇసటట ననస:53-3-634
వయససస:40
లస: ససస స

9225 MLJ3075140
పపరర: దననమక దదవఖ నమకకలరర

95-76/1138

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-633
వయససస:59
లస: పప

9216 SQX1614271
పపరర: బససకలమర బబ షపక

9222 SQX0008193
పపరర: సశరణ లత పపలలగగజర

9208 SQX1499533
పపరర: రజయమ షపక

95-76/1320

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:53-3-631
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-633
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద జజన
ఇసటట ననస:53-3-633
వయససస:46
లస: పప

9219 SQX2125060
పపరర: ననగమర బ షపచక

95-77/737

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-633
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-3-633
వయససస:28
లస: పప
9213 SQX0009639
పపరర: సయఖద బబజ

9205 SQX1234186
పపరర: మమమమగనతసర షపక

9203 SQX2346898
పపరర: రజయ షపక

తసడడ:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:53/3/630
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : షమ ససల హక
ఇసటట ననస:53-3-630
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మగజద సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-632
వయససస:25
లస: ససస స
9210 SQX0763680
పపరర: అబగదల సమద షపక

95-76/1319

తసడడ:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:53/3/630
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఇమమమన షపక
ఇసటట ననస:53/3/630
వయససస:19
లస: ససస స
9207 SQX1267872
పపరర: రహమమతషనతసర సయఖద

9202 SQX2346278
పపరర: ఇమమమన షపక

9224 MLJ1644574
పపరర: జజకకర పఠరన

95-76/1149

భరస : కరరమగలమర పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:48
లస: ససస స
95-76/1151

9227 AP151000186470
పపరర: అనతపపరణ నమకకలరర

95-76/1152

భరస : హజరయఖ నమకకలరర
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:76
లస: ససస స
95-76/1154

9230 SQX1025056
పపరర: జజన షపక

95-76/1155

తసడడ:డ జలమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:32
లస: పప
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9231 MLJ1644178
పపరర: కరరమగలమర పఠరన
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95-76/1156

95-76/1157
9232 SQX1123660
పపరర: వనసకట నరసయఖ వసకరయల
పరటట
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ వసకరయల పరటట
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:49
లస: పప

9233 AP151000183189
పపరర: గగణశశఖర రవ కలమమర
నమకకలరర
తసడడ:డ హజరయఖ నమకకలరర
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:50
లస: పప

95-76/1158

95-76/1159

9235 AP151000183201
పపరర: భమషణ హజయఖ నమకకలరర

9236 SQX2308070
పపరర: దనమక పపలలగగజర

95-76/1433

తసడడ:డ ఇసరకయలమబ న పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:48
లస: పప
9234 AP151000183190
పపరర: మమరరబబబగ గరరకపరటట
తసడడ:డ గసగరధర రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:53
లస: పప
9237 SQX2395481
పపరర: సమమలల రరయపరటట

తసడడ:డ ననగభమషణస నమకకలరర
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:86
లస: పప
95-76/1434

తసడడ:డ ఆసజననయగలల రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:28
లస: పప
9240 MLJ3608502
పపరర: ససధదర బబబగ అపసపకటర

9238 AP151000186491
పపరర: పడశరసతకలమమరర అపసపకటర

భరస : రవ కలమమర పపలలగగజర
ఇసటట ననస:53-3-636
వయససస:49
లస: ససస స
95-76/1161

భరస : పడభగదనసస అపసపకటర
ఇసటట ననస:53-3-637
వయససస:81
లస: ససస స
95-76/1163

తసడడ:డ పడభగదనసస అపసపకటర
ఇసటట ననస:53-3-637
వయససస:56
లస: పప
9243 SQX1910793
పపరర: గగససయమ షపక

95-76/1160

9241 SQX2501401
పపరర: ఆరరఫర షపక

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-637/2
వయససస:54
లస: ససస స

9244 SQX1831312
పపరర: శశ కళ పరరశ

95-76/1162

తసడడ:డ పడభగదనసస అపసపకటర
ఇసటట ననస:53-3-637
వయససస:54
లస: పప
95-76/1482

9242 SQX2542132
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-112/1340

Deleted

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-637
వయససస:20
లస: ససస స
95-88/44

9239 AP151000183145
పపరర: మధసకర అపసపకటర

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-637
వయససస:20
లస: ససస స
95-76/1164

తసడడ:డ ఆససరరశజజపసనసద పసతషలల పరరశ
ఇసటట ననస:53-3-638
వయససస:25
లస: ససస స

9245 SQX1831338
పపరర: మమరరస సపచకలస పరరశ

95-76/1165

భరస : ఆససరరశజజపసనసద పసతషలల పరరశ
ఇసటట ననస:53-3-638
వయససస:52
లస: ససస స

95-76/1166 9247 SQX1701820
95-76/1167 9248 SQX1558602
9246 SQX0862433
పపరర: బబల కకటటశశర రరవప చసతమళళ
పపరర: ఆససరశజజపసనసద పసతషలల పరరస
పపరర: శకకళ పరరసర

తసడడ:డ రరమగలల చసతమళళ
ఇసటట ననస:53-3-638
వయససస:37
లస: పప
9249 SQX1494459
పపరర: ఎమమలఖస కకపదననస డదగల

తసడడ:డ ఆశరరశదస PARISA
ఇసటట ననస:53-3-638
వయససస:55
లస: పప
95-77/741

భరస : శరఖమగల డదగల
ఇసటట ననస:53-3-638
వయససస:83
లస: ససస స
9252 SQX1082809
పపరర: రరజ కలమమర బసడడ
తసడడ:డ రరసబబబగ బసడడ
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:27
లస: పప
9255 SQX0747774
పపరర: సలమక ససలమసనన షపక షపక

భరస : సలస బబషర షపచక
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:48
లస: ససస స

95-77/742 9251 SQX1594531
9250 SQX1524207
పపరర: ఆసడద
పపరర: కకపరదననస డదగల
డ వజయ కలమమర డదగల

9253 SQX1082858
పపరర: రరస బబబగ బసడడ

95-77/744

9256 SQX0747816
పపరర: షమమ షపక షపక

95-76/1169

9259 SQX1952514
పపరర: సలమకన బబషర షపచక
తసడడ:డ సలస బబషర షపచక
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:26
లస: పప

9254 SQX1988385
పపరర: ఆశ షపక

95-76/1289

భరస : రహమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:36
లస: ససస స
95-77/745

భరస : జజనభబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:31
లస: ససస స
95-77/747

95-77/743

తసడడ:డ దదవదననస డదగల
ఇసటట ననస:53-3-638
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల బసడడ
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సలస భబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:27
లస: ససస స
9258 SQX1952480
పపరర: అసరక ససలమసనన షపచక

తసడడ:డ ఆశరశజజడనసద పసతషలల పరరసర
ఇసటట ననస:53-3-638
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరదననస డదగల
ఇసటట ననస:53-3-638
వయససస:46
లస: పప
95-76/1168

95-77/740

9257 SQX1920016
పపరర: అసరక ససలమసనన

95-77/746

భరస : అబగదల రకకబ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:33
లస: ససస స
95-77/748

9260 SQX1919919
పపరర: అబగదల రకకబ మహమకద

95-77/749

తసడడ:డ మసరసన బబషష మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:38
లస: పప
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9261 SQX0763508
పపరర: జజనబబషర షపక షపక
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95-77/750

తసడడ:డ రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:38
లస: పప
9264 SQX1172782
పపరర: మమధవ మదచదపప గగ

95-76/1170

95-76/1495

95-76/1173

95-77/753

95-76/601

95-77/755

95-77/758

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:53-3-647
వయససస:25
లస: పప

9274 SQX2097087
పపరర: వరననససమ మగటటకలరర

9277 SQX1204544
పపరర: నవన బసడడ

9280 MLJ3614948
పపరర: సరభరర షపక

9283 SQX1532853
పపరర: ఖమజజ షపక

95-77/996

9286 SQX2377034
పపరర: ససభబన షపక

95-89/1239

9289 SQX2318921
పపరర: చసద బఇవనచ షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-3-647
వయససస:25
లస: ససస స

9269 SQX2460400
పపరర: తబత మదదదపప గమ

95-77/995

9272 SQX0901389
పపరర: జరటట మగటటకలరర

95-76/1175

9275 SQX2410660
పపరర: అహమదసనతసర షపక

95-76/1435

భరస : జజన వల
ఇసటట ననస:53-3-642
వయససస:74
లస: ససస స
95-77/754

9278 SQX1453042
పపరర: కనసమమరర ఫరడనసస

95-76/1176

తసడడ:డ బబల సరశమ కనసమమరర
ఇసటట ననస:53-3-645
వయససస:47
లస: పప
95-77/756

9281 SQX1532838
పపరర: పరఖరర హహసపసన బ షపక

95-77/757

భరస : అలమరహ బక షపక
ఇసటట ననస:53-3-646
వయససస:51
లస: ససస స
95-77/759

9284 MLJ3610813
పపరర: మహబమబ షపక

95-77/760

తసడడ:డ దనదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-646
వయససస:64
లస: పప
95-76/1436

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-647
వయససస:32
లస: పప
95-76/1438

95-76/1172

తసడడ:డ రరజ జరటట
ఇసటట ననస:53-3-641
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అలమరహ బక షపక
ఇసటట ననస:53-3-646
వయససస:36
లస: పప

భరస : షపక ఖజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-646
వయససస:19
లస: ససస స
9288 SQX2119030
పపరర: మగనర షపక

95-76/1174

భరస : మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-646
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:53/3/646
వయససస:23
లస: పప
9285 SQX2340248
పపరర: షపక మలర క బభగగమ

9271 SQX0901397
పపరర: మరరయకలమమర మగటటకలరర

9266 MLJ3607876
పపరర: యయససబబబగ ననగరళళ

తసడడ:డ ససపత కలమమర మదదదపప గమ
ఇసటట ననస:53-3-640
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ బసడడ
ఇసటట ననస:53-3-644
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అలమరహ బక షపక
ఇసటట ననస:53-3-646
వయససస:28
లస: ససస స
9282 SQX1614172
పపరర: దసస గరరర షపక

95-77/994

తసడడ:డ మమరర రరజ మగటటకలరర
ఇసటట ననస:53-3-641
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరదదక అల షపక
ఇసటట ననస:53-3-642,
వయససస:31
లస: ససస స
9279 SQX1532846
పపరర: రరకరసనన బబగస షపక

9268 SQX2461515
పపరర: రరణణ తసగరరరల

95-77/752

తసడడ:డ కరశయఖ ననగరళళ
ఇసటట ననస:53-3-640
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరజ మగటటకలరర
ఇసటట ననస:53-3-641
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చనత ఖజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-641
వయససస:35
లస: పప
9276 SQX1107060
పపరర: సరదదయమ మగసరరన షపక

95-76/1171

భరస : మరరయదనసస తసగరరరల
ఇసటట ననస:53-3-640
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జరటట మగటటకలరర
ఇసటట ననస:53-3-641
వయససస:25
లస: ససస స
9273 MLJ1650027
పపరర: జజన బబషర షపక

9265 SQX1173004
పపరర: దనసస ననగరళళ

9263 SQX1955012
పపరర: సలస బబషర షపక

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ ననగరళళ
ఇసటట ననస:53-3-640
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడభగదనస ననగరల
ఇసటట ననస:53-3-640
వయససస:21
లస: ససస స
9270 SQX1558123
పపరర: ససమత దదవ మగటటకలరర

95-77/751

తసడడ:డ మర ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-3-639
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససపత కలమమర మదచదపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-640
వయససస:43
లస: ససస స
9267 SQX2546141
పపరర: మధవ ననగరల

9262 SQX0763524
పపరర: మఖసదమ షపక షపక

9287 SQX2330033
పపరర: ససభబన షపక

95-76/1437

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-647
వయససస:31
లస: పప
95-76/1439

9290 SQX2119014
పపరర: ఆశ షపక

95-76/1440

భరస : మగనర షపక
ఇసటట ననస:53-3-647
వయససస:22
లస: ససస స
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9291 SQX2390987
పపరర: అబద షపక
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95-76/1441

తసడడ:డ అననసరర షపక
ఇసటట ననస:53-3-647
వయససస:18
లస: ససస స
9294 AP151000183590
పపరర: కలకషరణరరడడడ గగసడద
ర రర

95-76/1179

95-77/761

95-77/998

95-76/1180

95-76/1444

95-77/763

95-77/766

తసడడ:డ గన షపక
ఇసటట ననస:53-3-653
వయససస:23
లస: పప

9304 SQX2111185
పపరర: ససవరరస రరవనదతల

9307 SQX2334381
పపరర: అచషయఖ కకమగక

9310 SQX1132620
పపరర: ఎలజబబత చనవల

9313 SQX2107266
పపరర: సససదర రరవప కకమగక

95-76/1181

9316 SQX1185751
పపరర: అసరక షపక

95-76/1290

9319 SQX1185785
పపరర: ఖమజజ షపక
తసడడ:డ అనసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-3-653
వయససస:37
లస: పప

9299 SQX2341121
పపరర: ఇసదదరర వర పడసరద చసతగగసటర

95-77/997

9302 SQX2388007
పపరర: కకకసస స రరజఖస జనసకకటట

95-76/1443

9305 SQX2105633
పపరర: వజయ కలమమర ననమగల

95-76/1291

తసడడ:డ పడసరద ననమగల
ఇసటట ననస:53-3-651
వయససస:19
లస: పప
95-76/1445

9308 SQX2352078
పపరర: సశరణ లత కకమగక

95-76/1446

భరస : అచషయఖ కకమగక
ఇసటట ననస:53-3-651
వయససస:35
లస: ససస స
95-77/764

9311 SQX1920511
పపరర: డదవడ రరజ CHAVALI

95-77/765

తసడడ:డ రరజజ బబబగ CHAVALI
ఇసటట ననస:53-3-651
వయససస:20
లస: పప
95-77/838

9314 SQX2094118
పపరర: మరరయమక కకమగక

95-94/506

భసధసవప: లలదస
ఇసటట ననస:53-03-651
వయససస:46
లస: ససస స
95-76/1183

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-653
వయససస:30
లస: ససస స
95-76/1185

95-95/944

భరస : శరమగఖయయల జనసకకటట
ఇసటట ననస:53-3-650
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ
ఇసటట ననస:53-3-651
వయససస:53
లస: పప

భరస : జజజ రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-3-652
వయససస:46
లస: ససస స
9318 SQX1920776
పపరర: అల బబష షపక

95-76/1442

భరస : రరజజ బబబగ
ఇసటట ననస:53-3-651
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ బబబగ
ఇసటట ననస:53-3-651
వయససస:32
లస: పప
9315 SQX1172873
పపరర: మరరయమక రరయపరటట

9301 SQX2386811
పపరర: సరమమలల జనసకలటట

9296 SQX1723212
పపరర: మమరర గగసడద
ర రర

తసడడ:డ సససదర రరవప చసతగగసటర
ఇసటట ననస:53-3-649
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హహససననచయమ కకమగక
ఇసటట ననస:53-3-651
వయససస:39
లస: పప

భరస : శరమమఖల రరజ చనవల
ఇసటట ననస:53-3-651
వయససస:28
లస: ససస స
9312 SQX1132612
పపరర: సరమమఖల రరజ చనవల

95-77/762

తసడడ:డ లలరరర రరజ
ఇసటట ననస:53-3-651
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సససదర రరవప కకమగక
ఇసటట ననస:53-3-651
వయససస:46
లస: ససస స
9309 SQX1499582
పపరర: అనత చనవల

9298 MLJ3616125
పపరర: బగలలర మమక బలపప తష

95-76/1178

భరస : మలలర సశరరరవప గగసడద
ర రర
ఇసటట ననస:53-3-648
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరయఖ జనసకకటట
ఇసటట ననస:53-3-650
వయససస:30
లస: పప

తలర : శరకకరరనతసర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-651
వయససస:50
లస: ససస స
9306 SQX2394633
పపరర: మరరయమక కకమగక

95-86/1171

భరస : ననన బలపప తష
ఇసటట ననస:53/3/649
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇసదదరర వరపడసరద చసతగగసటర
ఇసటట ననస:53-3-649
వయససస:32
లస: ససస స
9303 SQX1452879
పపరర: సభబ పరరశన షపక

9295 SQX2474252
పపరర: కరవనరర ననమగల

9293 MLJ1641893
పపరర: సలస పరష మహమకద

తసడడ:డ అబగదల రవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-648
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లలకయఖ ననమగల
ఇసటట ననస:53-3-648
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరతయఖ ససదచపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-649
వయససస:29
లస: ససస స
9300 SQX2276475
పపరర: వరలకడక చసతగగసటర

95-76/1177

తసడడ:డ కకషణరరడడడ గగసడద
ర రర
ఇసటట ననస:53-3-648
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససదద నరరమమరరడడడ గగసడద
ర రర
ఇసటట ననస:53-3-648
వయససస:66
లస: పప
9297 SQX1486431
పపరర: యయసస మమరర ససదచపప గగ

9292 MLJ1641000
పపరర: మహన రరడడడ గగసడద
ర రర

9317 SQX1266981
పపరర: హససనన పటబన

95-76/1184

తలర : ఆశర బ పటబన
ఇసటట ననస:53-3-653
వయససస:32
లస: ససస స
95-76/1186

9320 SQX2208460
పపరర: హహమ దదపసస కకణతల

95-76/1447

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:53-3-653
వయససస:20
లస: పప
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9321 SQX1172923
పపరర: కరరమగలమర మహమకద

95-76/1187

తసడడ:డ షషజజ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-654
వయససస:25
లస: పప
9324 MLJ3608940
పపరర: మహకద షషజజ

95-77/769

95-77/999

95-76/1189

95-76/1192

95-77/772

95-77/1000

భరస : ఫరడనసస కనసమమరర
ఇసటట ననస:53-3-661
వయససస:44
లస: ససస స

9334 SQX1268045
పపరర: బజద ఖమన మహమకద

9337 SQX1976810
పపరర: రరజజశనన షపక

9340 SQX2402923
పపరర: అజయ చలక

95-76/1194

9343 SQX1268086
పపరర: దదనన అతతట

95-76/1193

9346 MLJ3611043
పపరర: రవసదడబబబగ చససడదరర
తసడడ:డ బగలర యఖ చససడదరర
ఇసటట ననస:53-3-660
వయససస:48
లస: పప

95-76/1198

9329 SQX1268060
పపరర: పసడయమసక కనపరల

9332 SQX1268003
పపరర: నసస షపక

95-76/1191

9335 SQX1841949
పపరర: షబనన షపక

95-77/773

95-77/771

9338 SQX2434058
పపరర: అజయ చలక

95-76/1449

Deleted

తసడడ:డ వజయ రరజ సస ఏచ
ఇసటట ననస:53-3-659
వయససస:21
లస: పప
95-77/1001

95-76/1195

9341 SQX2401669
పపరర: ఆనసద చలక

95-77/1002

తసడడ:డ వజయ రరజ సస ఏచ
ఇసటట ననస:53-3-659
వయససస:19
లస: పప
9344 SQX1268102
పపరర: పడసనత కలమమర చససడదరర

95-76/1196

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ చససడదరర
ఇసటట ననస:53-3-660
వయససస:24
లస: పప
95-77/775

9347 SQX1558362
పపరర: పరలలచదరర తనదజ

95-76/1197

భరస : బభనతర పరలలచదరర
ఇసటట ననస:53-3-661
వయససస:42
లస: ససస స

95-76/1199 9350 SQX1557885
9349 SQX1452945
పపరర: మమరర ఝమనస రరణణ పలలచదరర
పపరర: బభనతర పరలలచదరర

భరస : పడదదప కలమమర పప లల మటర
ఇసటట ననస:53-3-661
వయససస:52
లస: ససస స

95-76/1188

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-658
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజసఫ అతతట
ఇసటట ననస:53-3-660
వయససస:46
లస: ససస స
95-77/774

95-77/770

భరస : బజద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-3-658
వయససస:51
లస: ససస స

Deleted

భరస : రవసదడబబబగ చససడదరర
ఇసటట ననస:53-3-660
వయససస:44
లస: ససస స
9348 SQX1453075
పపరర: కరరణ చలక

95-76/1190

తసడడ:డ వజయ రరజ సస ఏచ
ఇసటట ననస:53-3-659
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ చససడదరర
ఇసటట ననస:53-3-660
వయససస:23
లస: ససస స
9345 MLJ3075041
పపరర: వజయకలమమరర చససడదరర

9331 SQX1268011
పపరర: రహహమమ మహమకద

9326 AP151000186290
పపరర: శకలసతల ఎలకపరటట

భరస : వనయ కలమమర చలలక
ఇసటట ననస:53-3-657
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:53-3-658
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వజయ రరజ సస ఏచ
ఇసటట ననస:53-3-659
వయససస:45
లస: ససస స
9342 SQX1268094
పపరర: సప నయమ చససడదరర

95-90/669

తసడడ:డ లతఫ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-658
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బబజద ఖమన
ఇసటట ననస:53-3-658
వయససస:24
లస: పప
9339 SQX2402659
పపరర: ససజజత మగనపల

9328 SQX2092948
పపరర: మమరర గగసడద
ర రర

95-77/768

భరస : రరజ ఎలకపరటట
ఇసటట ననస:53-3-656
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ బజద ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-658
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-3-658
వయససస:25
లస: పప
9336 SQX1149310
పపరర: మహమకద సమర ఖమన

95-76/1448

భరస : మలర శశర రరడడడ గగసడద
ర రర
ఇసటట ననస:53-3-656
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సమఉలర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-657
వయససస:24
లస: పప
9333 SQX1499525
పపరర: అలమ బబషర షపక

9325 SQX2127066
పపరర: చనత దదవరకకసడ

9323 AP151000186505
పపరర: మగసతనజ షపక

భరస : మహమకద షషజజ షపక
ఇసటట ననస:53/3/654
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-3-656
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషణ రరడడడ గగసడద
ర రర
ఇసటట ననస:53-3-656
వయససస:33
లస: పప
9330 SQX1268078
పపరర: జజబఉలమర షరరఫ షపక

95-77/767

తసడడ:డ షషజజ మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-654
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహహమమన మహకద
ఇసటట ననస:53-3-654
వయససస:56
లస: పప
9327 SQX2324531
పపరర: మలర శశర రరడడడ గగసడద
ర రర

9322 SQX1702182
పపరర: కరరషరక మహమకద

95-76/1200

తసడడ:డ ఇసయఖ పరలలచదరర
ఇసటట ననస:53-3-661
వయససస:44
లస: పప
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9351 SQX1452986
పపరర: పడదదప కలమమర పప లల మటర

95-76/1201

తసడడ:డ పడకరశ రరవప పప లల మటర
ఇసటట ననస:53-3-661
వయససస:58
లస: పప
9354 SQX1236893
పపరర: జజఖతఖత కకలగరపప గగ

95-76/1204

95-76/1206

95-76/1209

95-76/1212

95-76/1215

95-76/1328

95-76/1220

95-84/723

తసడడ:డ రరబబన బడఅలమ
ఇసటట ననస:53-3-666
వయససస:32
లస: పప
9378 MLJ3614450
పపరర: హససనన షపక
భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:36
లస: ససస స

95-76/1210

9364 SQX1030212
పపరర: శకనవరస గగల

9367 AP151000183396
పపరర: దదవరనసదస కకలకపప గగ

9370 SQX1132596
పపరర: దదవమణణ కడడయస

9373 MLJ3612595
పపరర: కసద
స రరబబబగ హనవలర

95-76/1213

9359 MLJ1661180
పపరర: ససజజత కకలకపప గగ

95-76/1208

9362 SQX1267435
పపరర: ససతతష కలమమర కకలకపప గగ

9365 SQX1225656
పపరర: ఏసప బగ రరయపరటట

95-76/1214

95-76/1216

9368 AP151000183124
పపరర: వనసకయఖ కకలకపప గగ

95-76/1218

9371 SQX1236901
పపరర: తయఖబ షపక

95-76/1219

భరస : కలతషబగదదదన షపక
ఇసటట ననస:53/3/666
వయససస:34
లస: ససస స
95-76/1221

9374 SQX1205930
పపరర: జజన బబబగ హసనలర

95-76/1222

తసడడ:డ పడభబకర రరవప హసనలర
ఇసటట ననస:53-3-666
వయససస:52
లస: పప

9376 SQX1267450
పపరర: కగసర షపక

9377 SQX1499442
పపరర: మగజమకనసర మహమకద

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:38
లస: ససస స

95-76/1217

తసడడ:డ ఆశరరశదస కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:66
లస: పప

భరస : అయసస పడభబకరరరవప హనవలర
ఇసటట ననస:53-3-666
వయససస:72
లస: ససస స

9379 MLJ1649748
పపరర: షకకలమ షపక

95-76/1211

తసడడ:డ ఈససకల రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:34
లస: పప

95-76/1223

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:26
లస: ససస స
95-76/1225

95-76/1450

తసడడ:డ వనసకయఖ కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబబగ కడడయస
ఇసటట ననస:53-3-666
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజననబబగ హనవలర
ఇసటట ననస:53-3-666
వయససస:46
లస: ససస స
9375 SQX2083772
పపరర: శకకరసత బడఅలమ

9361 MLJ1651934
పపరర: కలమమరర కకలకపప గగ

9356 SQX2330942
పపరర: శరసత కలమమరర మమచరర

భరస : యహనస కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:53-03-665
వయససస:20
లస: పప
9372 MLJ3612587
పపరర: నరకల జజఖత హనవలర

95-76/1207

తలర : ససధనఖరరణణ గగల
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:44
లస: పప
9369 SQX2181832
పపరర: అననశశ కకలకపప గమ

9358 SQX1267443
పపరర: రరణణ కకలకపప గగ

95-76/1203

భరస : ఆనసద కలమమర మమచరర
ఇసటట ననస:53-3-663
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసకల రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:27
లస: పప
9366 AP151000183194
పపరర: యహనస కకలకపప గగ

95-76/1205

తసడడ:డ వనసకయఖ కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దదవరనసదస కకలకపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:47
లస: ససస స
9363 SQX1453752
పపరర: యమకకబగ రరయపరటట

9355 SQX1149278
పపరర: ఆనసదబబబగ ఆరరమళర

9353 SQX1149229
పపరర: కలమమరర ఆరరమళర

భరస : ఆనసదబబబగ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:53-3-663
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : కకపమక ఆరరమళర
ఇసటట ననస:53-3-663
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససతతష కకలగపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-665
వయససస:21
లస: ససస స
9360 AP151000186202
పపరర: మరరయకలమమరర కకలకపప గగ

95-76/1202

భరస : రరజ కరకరన
ఇసటట ననస:53-3-662
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : యహనస కకలగరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-663
వయససస:26
లస: ససస స
9357 SQX1701804
పపరర: ససకనఖ కకలగపప గగ

9352 SQX1268110
పపరర: మమరర కరకరన

95-76/1224

భరస : అజర ర మహమకద
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:33
లస: ససస స
95-76/1226

9380 MLJ1647353
పపరర: ఆరరఫర పఠరన

95-76/1227

భరస : అనశర పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:44
లస: ససస స
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95-76/1228

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:53/3/667
వయససస:54
లస: ససస స
9384 AP151000186693
పపరర: కసరరనతస షపక

95-76/1231

95-76/1234

95-77/777

95-95/945

95-76/1238

95-76/1241

95-76/1244

తసడడ:డ రరజశశఖర మదచదపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-670
వయససస:46
లస: ససస స

9394 MLJ3614476
పపరర: మమరరససనత గమడదరర

9397 SQX1173061
పపరర: బగలలర మమకయ గమడదరర

9400 MLJ3608197
పపరర: ఏససపరదస గమడదరర

9403 SQX1172808
పపరర: కకరస ర గమడదరర

95-76/1247

9406 SQX1172949
పపరర: ససపత కలమమర గమడదరర

95-76/1236

9409 AP151000186151
పపరర: శశరమక మదచదపప గగ
భరస : జజననకజరస మదచదపప గగ
ఇసటట ననస:53/3/670
వయససస:74
లస: ససస స

9389 SQX0952689
పపరర: కగసర షపక

95-77/776

9392 SQX1499574
పపరర: సలమస షపక

95-77/779

9395 SQX0167411
పపరర: జజఖత పలలచదరర

95-76/1237

భరస : ఆనసదబబబగ పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-3-668
వయససస:34
లస: ససస స
95-76/1239

9398 MLJ3610086
పపరర: రరబభన గమడదరర

95-76/1240

తసడడ:డ యయససపరదసస గమడదరర
ఇసటట ననస:53-3-668
వయససస:31
లస: పప
95-76/1242

9401 AP151000183218
పపరర: ఆబడహమ గమడదరర

95-76/1243

తసడడ:డ మసరసనస గమడదరర
ఇసటట ననస:53-3-668
వయససస:66
లస: పప
95-76/1245

9404 MLJ3614468
పపరర: ఏలశమక గమడదరర

95-76/1246

భరస : రరబభన గమడదరర
ఇసటట ననస:53-3-669
వయససస:29
లస: ససస స
95-76/1248

తసడడ:డ ఏససపరదస గమడదరర
ఇసటట ననస:53-3-669
వయససస:25
లస: పప
95-76/1250

95-76/1233

తసడడ:డ షఫసవపలర షపక
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:55
లస: పప

భరస : చనతబబబగ గమడదరర
ఇసటట ననస:53-3-669
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏససపరదస గమడదరర
ఇసటట ననస:53-3-669
వయససస:44
లస: ససస స
9408 MLJ3612553
పపరర: కలససమకలమమరర మదచదపప గగ

95-77/778

తసడడ:డ మసరసనస గమడదరర
ఇసటట ననస:53-3-668
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససపత కలమమర గమడడరర
ఇసటట ననస:53-3-669
వయససస:22
లస: ససస స
9405 SQX1172931
పపరర: మరరయమక గమడదరర

9391 SQX1499434
పపరర: షఫసవపలర షపక

9386 SQX0613869
పపరర: అబగదల షషకలర షపక

భరస : అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:53/3/667
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబడహస గమడదరర
ఇసటట ననస:53-3-668
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస గమడదరర
ఇసటట ననస:53-3-668
వయససస:36
లస: పప
9402 SQX1831346
పపరర: అపరణ గమడడరర

95-76/1235

భరస : మమరౘేసరరజ
ఇసటట ననస:53/3/668
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రతతకలమమర పచషల
ఇసటట ననస:53-3-668
వయససస:34
లస: ససస స
9399 SQX1172766
పపరర: మమరరరరజ గమడదరర

9388 MLJ1644558
పపరర: మహబగబన రరఫన క
ప

95-76/1230

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:37
లస: పప

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:50
లస: ససస స
9396 SQX0901124
పపరర: మమరర పచషల

95-76/1232

తసడడ:డ జజఫర
ఇసటట ననస:53/3/667
వయససస:77
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:37
లస: ససస స
9393 SQX1499541
పపరర: లతఫపనతసర షపక

9385 MLJ1648823
పపరర: అబగదలరబబబర షపక

9383 AP151000186472
పపరర: సరరసజ బబగమ అబగదల

భరస : షషకలర
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:53/3/667
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసననబ న పఠరన
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:49
లస: పప
9390 SQX0952648
పపరర: రసదల బ షపక

95-76/1229

భరస : హఫసజ అహహకద
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-3-667
వయససస:63
లస: ససస స
9387 MLJ1646769
పపరర: అనశర పఠరన

9382 AP151000186101
పపరర: బబ హజజడ

9407 SQX0763482
పపరర: చనతబబబగ గమడదరర

95-76/1249

తసడడ:డ యయససపరదస గమడదరర
ఇసటట ననస:53-3-669
వయససస:26
లస: పప
95-76/1251

9410 AP151000183001
పపరర: రరజశశఖర మదచదపప గగ

95-76/1252

తసడడ:డ జజననకజస మదచదపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-670
వయససస:53
లస: పప

Page 318 of 414

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02

9411 AP151000183407
పపరర: జజననకజస మదచదపప గగ

95-76/1253

తసడడ:డ మమణణకఖస మదచదపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-670
వయససస:78
లస: పప
9414 SQX1986132
పపరర: ససరరశ సలవనసదడ

95-76/1292

95-76/1256

95-76/1259

95-82/390

95-89/87

95-77/780

95-76/1453

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:53-4-136
వయససస:40
లస: ససస స

9424 SQX1082742
పపరర: బబజ షపక

9427 SQX2490209
పపరర: భబణగ పడకరశ రరడడడ ననగర రరడడడ

9430 SQX2184372
పపరర: పపడమయఖ పపరరపప గగ

9433 SQX2425064
పపరర: రమణ మగగబటటటన

95-82/391

9436 MLJ3649647
పపరర: భమలకకక� రరవ�

95-76/1261

9439 MLJ3653953
పపరర: కరరమమన� షపక�
భరస : మహహదద న సరహహబ�
ఇసటట ననస:53-4-136
వయససస:42
లస: ససస స

9419 SQX1604785
పపరర: రరజమక కసప

95-76/1258

9422 MLJ1649193
పపరర: వజయరరణణ గదచద�

95-82/389

9425 SQX0365684
పపరర: ధనససజయ రరవప చససడదరర

95-89/86

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:53-3-891
వయససస:30
లస: పప
95-83/1259

9428 SQX1874643
పపరర: రరజశస బబగమ షపక

95-142/55

భరస : అహమకద షపక
ఇసటట ననస:53-3-1979
వయససస:40
లస: ససస స
95-76/1451

9431 SQX2289890
పపరర: రరజ పపరరపప గగ

95-76/1452

తసడడ:డ పపడమయఖ పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-7376
వయససస:32
లస: పప
95-76/1364

9434 SQX2428738
పపరర: ససపసడయ కకపపపల

95-76/1365

తసడడ:డ మరరయదనసస కకపపపల
ఇసటట ననస:53-3-40015
వయససస:20
లస: ససస స
95-86/141

భరస : సరరధద�
ఇసటట ననస:53-4-136
వయససస:36
లస: ససస స
95-86/143

95-76/1294

భరస : జజసఫ�
ఇసటట ననస:53-3-777
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మగగబటటటన
ఇసటట ననస:53-3-40015
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: తరరపత రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:53-4-77
వయససస:67
లస: ససస స
9438 MLJ3132180
పపరర: నదరర హన� మహమకద�

95-76/1260

తసడడ:డ రరజ రతతస పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-7376
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరజ పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:53-3-7376
వయససస:28
లస: ససస స
9435 SQX1915925
పపరర: బబబ రరణణ మరరక

9421 SQX1116582
పపరర: సరమఉదదదన సయఖద

9416 SQX2075364
పపరర: చరత జయసత పసనపరటట

భరస : ఏడడకకసదలల కసప
ఇసటట ననస:53-3-698
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసస రరడడడ ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-3-1124
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:53-3-5417
వయససస:40
లస: ససస స
9432 SQX2184430
పపరర: గగరవమక పపరరపప గగ

95-76/1257

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-3-804
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:53-3-891
వయససస:39
లస: పప
9429 MLJ3075280
పపరర: అరరణ సలవనసదడ

9418 AP151000183044
పపరర: ఫతషలమరషర హహసపసన

95-76/1255

తసడడ:డ భబగరఖనసద పసనపరటట
ఇసటట ననస:53-3-671
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబషష సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-767
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనతపప
ఇసటట ననస:53-3-777
వయససస:59
లస: పప
9426 SQX0906487
పపరర: ససధనకర అలలకన

95-76/1293

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:53-3-696
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరమఉదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:53-3-767
వయససస:30
లస: ససస స
9423 MLJ1646728
పపరర: జజసఫ గదచద

9415 SQX1986140
పపరర: చసదదక
డ సలవనసదడ

9413 MLJ3610128
పపరర: భబగఖనసద పసనపరటట

తసడడ:డ చసదడరరవప పసనపరటట
ఇసటట ననస:53-3-671
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససరరశ సలవనసదడ
ఇసటట ననస:53-3-671
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కమడడయన జయరరజస
ఇసటట ననస:53-3-672
వయససస:44
లస: పప
9420 SQX1116608
పపరర: రరజశస సయఖద

95-76/1254

భరస : భబగఖనసద పసనపరటట
ఇసటట ననస:53-3-671
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: చసదదక
డ సలవనసదడ
ఇసటట ననస:53-3-671
వయససస:39
లస: పప
9417 SQX1964758
పపరర: కమడడయన ననగరశశర బబబగ

9412 MLJ3612611
పపరర: వజయకమల పసనపరటట

9437 MLJ3650637
పపరర: పదక బసగరననడడ

95-86/142

భరస : వనసకటటసశరరరవప
ఇసటట ననస:53-4-136
వయససస:36
లస: ససస స
95-86/144

9440 SQX2214922
పపరర: ససభబన మహమకద

95-86/1172

తసడడ:డ బబష మహమకద
ఇసటట ననస:53-4-136
వయససస:51
లస: పప
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95-86/145

తసడడ:డ మగనర షపక
ఇసటట ననస:53-4-137
వయససస:24
లస: ససస స
9444 MLJ1656958
పపరర: మసరసనబ షపక

95-86/148

95-86/151

95-86/154

9448 MLJ3115342
పపరర: ఆహమద� పఠరన�

9451 SQX1225474
పపరర: సప న షపక

95-86/157

9454 MLJ1654763
పపరర: ససతనరరవమక� వసస�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతలలచదరర
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:27
లస: పప
95-86/163

95-86/166

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:62
లస: ససస స

9463 MLJ3650777
పపరర: కగసలఖ� కరటటరర�

95-86/169

9466 SQX0973297
పపరర: షకకర అబగదల

9469 SQX0973271
పపరర: గగస ఖమన పఠరన
తసడడ:డ హసన ఖమన
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:34
లస: పప

9449 SQX0730234
పపరర: సరజద

95-86/153

9452 MLJ3649639
పపరర: మమలన షపక

95-86/156

95-86/158

9455 SQX1381656
పపరర: మహరరన వనసకట సరయ కలమమర
తతలలచదరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతలలచదరర
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:26
లస: పప

95-86/159

95-86/161

9458 MLJ1662725
పపరర: ఫణణకకరణ� వసస�

95-86/162

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:38
లస: పప
95-86/164

9461 SQX1225458
పపరర: రహకన షపక

95-86/165

తసడడ:డ సపచదన షపక
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:51
లస: పప
95-86/167

9464 MLJ3650975
పపరర: రస�ేరన బ� షపక�

95-86/168

భరస : సపచదసలల�
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:31
లస: ససస స
95-86/170

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:40
లస: ససస స
95-86/172

95-86/150

భరస : గగస
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జబర అహమద�
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:35
లస: ససస స
9468 MLJ1656867
పపరర: వరసబ షపక�

95-86/155

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల� �
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:62
లస: పప
9465 MLJ3650785
పపరర: మలన� షపక�

9460 MLJ3643202
పపరర: గగస షపక

9446 SQX0699215
పపరర: పఠరన అలమరహ బక

భరస : ఫరమగల ఖమన
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనసస
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలలడ ఫ
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:41
లస: పప
9462 MLJ1657584
పపరర: వనసకటటశశరరర� వసస�

95-86/152

భరస : శకరరమగలల� �
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:78
లస: ససస స

95-86/160 9457 MLJ3642634
9456 SQX1385328
పపరర: మహన శవ కలమమర తతలలచదరర
పపరర: శకకరసత వనసస

95-86/147

తసడడ:డ అహమకద
ఇసటట ననస:53-4-137
వయససస:29
లస: పప

భరస : రహకన షపక
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:52
లస: ససస స

9459 MLJ3641610
పపరర: జజఫర షపక

95-86/149

తసడడ:డ ససలలచమమన�
ఇసటట ననస:53-4-137
వయససస:76
లస: పప

భరస : జజఫర�
ఇసటట ననస:53-4-138
వయససస:32
లస: ససస స
9453 MLJ1654771
పపరర: రరజరశశరర� వసస�

9445 MLJ1662162
పపరర: బబ షపక

9443 AP151000228362
పపరర: నదరర హన షపక

భరస : మగనర
ఇసటట ననస:53-4-137
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మసరసననడవప� షపక
ఇసటట ననస:53-4-137
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ జరచనసలమరదదదన
ఇసటట ననస:53-4-137
వయససస:52
లస: పప
9450 MLJ3653979
పపరర: అమరరనతసర� షపక�

95-86/146

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:53-4-137
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:53-4-137
వయససస:45
లస: ససస స
9447 AP151000222151
పపరర: మగనర షపక

9442 SQX1020544
పపరర: సప హ షపక

9467 MLJ3650769
పపరర: పదనకవత� కటబరర�

95-86/171

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:55
లస: ససస స
95-86/173

9470 MLJ1652056
పపరర: సపచదసలల� షపక�

95-86/174

తసడడ:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:38
లస: పప
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95-86/175

తసడడ:డ యమససఫ � షపక�
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:41
లస: పప
9474 MLJ3641602
పపరర: సరసబశవరరవప కటబరర

95-86/178

95-86/1173

తసడడ:డ శరత బబబగ గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:53-4-448
వయససస:27
లస: పప
9483 SQX1714849
పపరర: జజఖత కరసదడ

95-85/54

95-85/57

భరస : రవ కలమమర గరల
ఇసటట ననస:53-4-677
వయససస:23
లస: ససస స
9492 SQX1959105
పపరర: శక లకడక ససదచపపడడ

95-85/59

95-85/62

తసడడ:డ వనసకటటసరశరరవ ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:53-4-678
వయససస:54
లస: పప
9498 SQX0155390
పపరర: వజయశక కకదమల
భరస : ఇశరకయయలల
ఇసటట ననస:53-4-679
వయససస:47
లస: ససస స

95-82/392

9481 SQX1346924
పపరర: శశకలసతల కటకస

95-85/52

95-85/55

9479 SQX1614537
పపరర: సడవసత గగకనకకసద

95-82/393

9482 SQX1640598
పపరర: జజఖత కకసడదరర

95-85/53

9485 SQX0155317
పపరర: ససతనరరవమక అవపల

95-85/56

భరస : తరరపత రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:53-4-677
వయససస:81
లస: ససస స

9487 SQX1346494
పపరర: శశషష బబబగ కటకస

95-85/58

9488 SQX2384253
పపరర: రవ కలమమర గరల

95-85/933

తసడడ:డ రతత పరల గరల
ఇసటట ననస:53-4-677
వయససస:25
లస: పప
94-225/1299

9491 SQX2114411
పపరర: రరధదక బసడనరరపలర

95-3/1142

భరస : అశశక కలమమర బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:53-4-678
వయససస:31
లస: ససస స

9493 SQX1717040
పపరర: మలర శశరర ససదచపపడడ

95-85/60

9494 SQX1716737
పపరర: రసగరరరవప ససదచపపడడ

95-85/61

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:53-4-678
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:53-4-678
వయససస:28
లస: పప

9496 SQX2372159
పపరర: అశశక కలమమర బసడనరరపలర

9497 SQX2316958
పపరర: రరధదక బసడనరరపలర

95-87/1306

తసడడ:డ నరసససహరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:53-4-678
వయససస:33
లస: పప
95-85/63

95-85/51

భరస : కకటటశశర రరవప కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-4-677
వయససస:36
లస: ససస స

9484 SQX1887504
పపరర: బబబ రరణణ మరరక

9490 NDX2693109
పపరర: అశశక కలమమర బసడనరరపలర

9476 SQX1716885
పపరర: పప లమక ఇసడర

తసడడ:డ కకశశర బబబగ గగకనకకసద
ఇసటట ననస:53-4-448
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:53-4-678
వయససస:33
లస: పప

భరస : రసగరరరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:53-4-678
వయససస:26
లస: ససస స
9495 SQX1716752
పపరర: హనసమసత రరవప ససదచపపడడ

9478 SQX1868736
పపరర: మహససనన ససలమసనన సయఖద

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:53-4-677
వయససస:47
లస: పప
95-86/1174

95-86/177

భరస : సరయనత ఇసడర
ఇసటట ననస:53-4-147
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మరరక
ఇసటట ననస:53-4-677
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:53-4-677
వయససస:28
లస: పప
9489 SQX2384626
పపరర: దనరరయ బ గరల

95-86/179

భరస : శశషషబబబగ కటకస
ఇసటట ననస:53-4-677
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కరసదడ
ఇసటట ననస:53-4-677
వయససస:36
లస: ససస స
9486 SQX1341718
పపరర: తరరపత రరడడడ ఆవపల

9475 SQX1535493
పపరర: రరజ శశఖర యరకసశశటట

భరస : ఆరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:53-4-434
వయససస:35
లస: ససస స
95-82/394

9473 SQX0069526
పపరర: సతఖననరరయణ� వనటపరలలస�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లలట యరకసశశటట
ఇసటట ననస:53-4-143
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదనరర రరవప నసకబటటటనన
ఇసటట ననస:53-4-409
వయససస:34
లస: పప
9480 SQX1607748
పపరర: అనసరరగ గగకనకకసడ

95-86/176

తసడడ:డ కలమస
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:53-4-139
వయససస:65
లస: పప
9477 SQX2407120
పపరర: శరసబయఖ నసకబటటటనన

9472 SQX0973289
పపరర: ఖలల అబగదల

9499 SQX0155374
పపరర: శరసత కలమమరర కకదమల
తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:53-4-679
వయససస:52
లస: ససస స

95-87/1307

భరస : అశశక కలమమర బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:53-4-678
వయససస:32
లస: ససస స
95-85/64

9500 MLJ1650407
పపరర: ఇమమనసయయల కకదమల

95-85/65

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:53-4-679
వయససస:48
లస: పప
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9501 MLJ1650399
పపరర: ఇజజడయల కకదమల
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95-85/66

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:53-4-679
వయససస:57
లస: పప
9504 SQX2365765
పపరర: గరరరలలడ లన కకదమల

95-85/936

95-85/1185

భరస : వనసకటటశశరరర రరచరర
ఇసటట ననస:53-4-680/1
వయససస:42
లస: ససస స
9513 SQX2214773
పపరర: మమధవ పప కల

95-86/1176

95-85/69

95-85/72

95-85/75

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:53-4-682
వయససస:83
లస: పప
9528 SQX1330687
పపరర: లమవణఖ కరసస
తసడడ:డ గసగర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:53-4-683
వయససస:27
లస: ససస స

95-154/1023

9517 AP151000225003
పపరర: రరఢ సదరరబటటనన

9520 SQX1075333
పపరర: కలలదదప సదరరబతస న

9523 AP151000219315
పపరర: రరమచసదడరరవప సదరఖబతష
స న

9526 SQX2116101
పపరర: నవన కరసస

95-85/70

9529 SQX0790576
పపరర: కరసస లమవణఖ
తసడడ:డ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-4-683
వయససస:26
లస: ససస స

9512 SQX2085074
పపరర: చరసజవ చసకర రరత

95-85/795

9515 SQX1716794
పపరర: రరజరశశరర వరకర

95-85/68

9518 SQX0454975
పపరర: ఇసదనడణణ సదరరబతస న

95-85/71

భరస : రరమ పడసరదస
ఇసటట ననస:53-4-682
వయససస:53
లస: ససస స
95-85/73

9521 SQX0832170
పపరర: పడవణ కలమమర సదరరబతస న

95-85/74

తసడడ:డ రరమ కకషణ
ఇసటట ననస:53-4-682
వయససస:31
లస: పప
95-85/76

9524 MLJ1649490
పపరర: రరమకకషణ సదరరబటటనన

95-85/77

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:53-4-682
వయససస:57
లస: పప
95-82/395

తసడడ:డ గసగరరరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:53-4-683
వయససస:24
లస: ససస స
95-82/397

95-85/67

భరస : వనసకటటశశరరరవప వరకర
ఇసటట ననస:53-4-681/1
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:53-4-682
వయససస:56
లస: పప
95-85/78

9509 SQX1716570
పపరర: రరజజ రరవప గడదస

95-94/453

తసడడ:డ హరర బబబగ చసకరరరత
ఇసటట ననస:53-4-681
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమమశశర రరవప సదరరబతస న
ఇసటట ననస:53-4-682
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:53-4-682
వయససస:54
లస: పప
9525 AP151000219010
పపరర: నరసససహరరవప సదరఖబతష
స న

95-86/1175

భరస : రరమకకషణ
ఇసటట ననస:53-4-682
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమశశర రరవప సదరరబతస న
ఇసటట ననస:53-4-682
వయససస:24
లస: పప
9522 SQX0234450
పపరర: రరమసశరరరవప ససరరబటటటన

9511 SQX2212439
పపరర: వనసకటటశశరరర రరచరర

9514 SQX2091908
పపరర: భబణగ పరలకరయల

9506 AP151000240051
పపరర: వనసకటఉదయలకడకసరమమమజఖ
చకరర�
భరస : బడహకనసదరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-679
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ చన రరజలల గడదస
ఇసటట ననస:53-4-680/1
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:53-4-681
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-4-682
వయససస:46
లస: ససస స
9519 SQX1265991
పపరర: అనసదదప సదరరబతస న

95-112/1315

తసడడ:డ వరయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:53-4-680/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ పప కల
ఇసటట ననస:53-4-681
వయససస:30
లస: ససస స
9516 SQX0155523
పపరర: ననగససధరరణణ సదరబతస న

95-85/937

తసడడ:డ కరససవసశననధనన పలర పప తష
ఇసటట ననస:53-4-680
వయససస:52
లస: పప
95-85/938

95-85/935

Deleted

9505 SQX2364958
పపరర: జజన కకదమల

9508 SQX2508760
పపరర: రరమమష పలర పప తష

9503 SQX2427318
పపరర: ఏసపటల కకదమల

తసడడ:డ ఇజజడయల కకదమల
ఇసటట ననస:53-4-679
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరడయయల కకదమల
ఇసటట ననస:53-4-679
వయససస:18
లస: పప

భరస : రమమష పలర పప తష
ఇసటట ననస:53-4-680
వయససస:43
లస: ససస స
9510 SQX2230720
పపరర: ససనత రరచరర

95-85/934

భరస : ఇజజడయలల కకడమల
ఇసటట ననస:53-4-679
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరడయయల కకదమల
ఇసటట ననస:53-4-679
వయససస:20
లస: ససస స
9507 SQX2498582
పపరర: కలమఖణణ పలర పప తష

9502 SQX2409290
పపరర: వజయ శక కకడమల

9527 SQX1329821
పపరర: నరకల మదదరర

95-82/396

భరస : వర పడసరద రరడడ పలపల
ఇసటట ననస:53-4-683
వయససస:28
లస: ససస స
95-86/180

9530 SQX0657551
పపరర: హహమ శక కరసస

95-86/181

తసడడ:డ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-4-683
వయససస:28
లస: ససస స
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9531 SQX0657510
పపరర: అలలఖఖ యరకస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-86/182

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:53-4-683
వయససస:28
లస: ససస స
9534 AP151000222128
పపరర: గసగరరరడడడ కరసస

95-86/185

95-86/188

95-86/189

95-86/191

95-85/79

95-86/196

9552 SQX1561142
పపరర: రరమ మహన రరడడ భమమమ

95-86/199

95-86/1177

9544 MLJ3641958
పపరర: శవయఖ పప దదల

9547 MLJ3648011
పపరర: ఫరతమమ కగసర

9550 MLJ3638780
పపరర: జకకర హహసపసన మహమకద

9553 SQX1561167
పపరర: ససత రరమ రరడడ శరఖమల

భరస : మౘే్బగల�
ఇసటట ననస:53-4-692
వయససస:44
లస: ససస స

9556 MLJ3132115
పపరర: అమరరనతసరబ� షపక�

95-86/192

9559 MLJ3641917
పపరర: కరరమగలమర� షపక�
తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:53-4-692
వయససస:42
లస: పప

95-85/939

9542 SQX1604991
పపరర: రరఘవమక పప దదల

95-86/190

9545 AP151000222206
పపరర: మమలకకడయఖ పప దదల

95-86/193

తసడడ:డ రతస యఖ పప దదల
ఇసటట ననస:53-4-688
వయససస:58
లస: పప
95-86/194

9548 SQX1561274
పపరర: పదనకవత భమమమ

95-86/195

భరస : రరమ మహన రరడడ భమమమ
ఇసటట ననస:53-4-691
వయససస:58
లస: ససస స
95-86/197

9551 SQX0540484
పపరర: షషసఉలమర మహమకద

95-86/198

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:53-4-691
వయససస:58
లస: పప
95-86/200

9554 MLJ3650561
పపరర: రరహనన� షపక�

95-86/201

భరస : కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:53-4-692
వయససస:38
లస: ససస స
95-86/203

భరస : గరల షపచదన�
ఇసటట ననస:53-4-692
వయససస:50
లస: ససస స
95-86/205

9539 SQX2455442
పపరర: బబజ పప దదల

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:53-4-691
వయససస:81
లస: పప
95-86/202

95-86/187

భరస : చనత కకసడయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:53-4-686
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ షబబర
ఇసటట ననస:53-4-691
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చచసచన రరడడడ భమమమ
ఇసటట ననస:53-4-691
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ గరలసపచదన�
ఇసటట ననస:53-4-692
వయససస:30
లస: పప

9541 SQX2451722
పపరర: రతస యఖ పప దదల

9536 AP151000228014
పపరర: ననగరసదడమక ఎరకస

తసడడ:డ రతయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:53-4-685
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:53-4-691
వయససస:34
లస: ససస స

9549 MLJ3648003
పపరర: ఇసతయమ�ే్ బబగమ
మహమకద
భరస : ఉబబదదలమర
ఇసటట ననస:53-4-691
వయససస:79
లస: ససస స

9558 MLJ3638798
పపరర: అననసర బబషర� షపక�

95-84/971

తసడడ:డ రతస యఖ పప దదల
ఇసటట ననస:53-4-687
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతతస పరగలలర
ఇసటట ననస:53-4-691
వయససస:52
లస: పప

9555 MLJ3650579
పపరర: ఇరరన ద� షపక�

9538 SQX2475044
పపరర: రమఖ శక పప దదల

95-86/184

భరస : కకటటరరడడడ ఎరకస
ఇసటట ననస:53-4-684
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:53-4-685
వయససస:48
లస: పప

భరస : శవయమఖ పప దదల
ఇసటట ననస:53-4-687
వయససస:56
లస: ససస స
9546 SQX1346668
పపరర: చనతశశష గరరర రరవప పరగలలర

95-86/186

భరస : బబజ పప దదల
ఇసటట ననస:53-4-685
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ పప దదల
ఇసటట ననస:53-4-685
వయససస:26
లస: ససస స
9543 MLJ3650702
పపరర: సరమమమజఖస పప దదల

9535 MLJ3650710
పపరర: లకకక పడసనత యరకస

9533 AP151000228418
పపరర: ననగరసదడస పలపల

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-4-683
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:53-4-684
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:53-4-684
వయససస:48
లస: పప
9540 MLJ3650611
పపరర: చచడమమక పప దదల

95-86/183

భరస : గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-4-683
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-4-683
వయససస:49
లస: పప
9537 MLJ3642691
పపరర: శకనవరస రరడడడ యరకస

9532 AP151000228003
పపరర: యశశద కరసస

9557 SQX1079772
పపరర: రరయమజ అహమద షపక

95-86/204

తసడడ:డ గరల సపచదన షపక
ఇసటట ననస:53-4-692
వయససస:29
లస: పప
95-86/206

9560 MLJ3641925
పపరర: మకలబల� షపక�

95-86/207

తసడడ:డ రగఫ�
ఇసటట ననస:53-4-692
వయససస:51
లస: పప
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95-86/208

తసడడ:డ గరలబ�
ఇసటట ననస:53-4-692
వయససస:66
లస: పప
9564 SQX2332732
పపరర: రమదదవ కరవపరర

95-85/941

95-86/210

95-86/213

95-85/81

95-86/216

95-86/219

95-86/222

తసడడ:డ వనసకట ససవర కలమమర పడనల
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:30
లస: ససస స
9585 AP151000228044
పపరర: రమమదదవ వణగకలరర�

భరస : వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:91
లస: ససస స

95-86/214

9574 SQX1714583
పపరర: ననగరశశర రరవప జజవశశటట

9577 MLJ3132537
పపరర: వనసకట ససబబమక వనమమరర

9580 MLJ3642808
పపరర: బబలమజ చసదడశశఖర ఆలపరటట

95-86/225

95-85/82

9569 MLJ3650587
పపరర: సరగజన� చళనలమర�

95-86/212

9572 SQX1959089
పపరర: అరఫర సయయద

95-85/80

9575 MLJ3650397
పపరర: లకకకపడసనత� కకషస సశశటట �

95-86/217

9578 MLJ3641818
పపరర: బబదరయఖ� కకకషణసశశటట �

95-86/218

తసడడ:డ పపదదయగర�
ఇసటట ననస:53-4-696
వయససస:36
లస: పప
95-86/220

9581 MLJ3116100
పపరర: రరమమరరవప అతషకలరర

95-86/221

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:53-4-697
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అతషకలరర
ఇసటట ననస:53-4-697
వయససస:59
లస: పప

9583 MLJ3650439
పపరర: ఆశర� షపక�

9584 MLJ3648128
పపరర: అసజల� వణగకలరర�

9586 MLJ3650413
పపరర: రగజజ� పపటట �

9589 MLJ3642782
పపరర: శకనవరస రరవప� పపటబట�
తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:46
లస: పప

95-86/215

భరస : బబదదరయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-696
వయససస:31
లస: ససస స

95-86/223

95-86/224

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:36
లస: ససస స
95-86/226

భరస : శకనవరసరరవ�
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:43
లస: ససస స
95-86/228

95-86/209

తసడడ:డ ఇసరకయల సయయద
ఇసటట ననస:53-4-695
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరయరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:42
లస: ససస స
9588 MLJ3654035
పపరర: తరరపతమక� కలరరక�

9571 MLJ3641859
పపరర: రవసదడననథ ఠరగగర కలసచన

9566 MLJ3650512
పపరర: ససజనఖ� వనమమరర�

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-694
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : బబసరరరరవప
ఇసటట ననస:53-4-696
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బబలమజ చసదడ శశఖర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:53-4-697
వయససస:40
లస: ససస స
9582 SQX1187773
పపరర: భవరన పడనల

95-86/211

తలర : కకటమక జజవశశటట
ఇసటట ననస:53-4-695
వయససస:29
లస: పప

భరస : పపదయగర�
ఇసటట ననస:53-4-696
వయససస:56
లస: ససస స
9579 MLJ3650363
పపరర: ననగ రరజ ఆలపరటట

9568 MLJ3648029
పపరర: రమమదదవ� కలసచ�

95-85/940

తసడడ:డ పడమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-694
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:53-4-694
వయససస:61
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప జజవశశటట
ఇసటట ననస:53-4-695
వయససస:23
లస: ససస స
9576 MLJ3650389
పపరర: రమణ� కకషటసశశటట �

95-85/942

భరస : రవసదడననధనస గమర�
ఇసటట ననస:53-4-694
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడననథ ఠరగగర �
ఇసటట ననస:53-4-694
వయససస:34
లస: పప
9573 SQX1714500
పపరర: మలలర సరశరర తతట

9565 SQX2332815
పపరర: శకకరసత కరవపరర

9563 SQX2341360
పపరర: హనసమసతరరవప కరవపరర

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:53-4-694
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:53-4-694
వయససస:22
లస: పప

భరస : పరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-694
వయససస:46
లస: ససస స
9570 MLJ3641867
పపరర: సరయపడవణ� కలసచన�

95-86/1178

తసడడ:డ కరరమగలర పఠరన
ఇసటట ననస:53-4-692
వయససస:25
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:53-4-694
వయససస:39
లస: ససస స
9567 MLJ3650595
పపరర: శవ కలమమరర� వరమమరర�

9562 SQX2427177
పపరర: ససబబన పఠరన

9587 MLJ3654027
పపరర: పపషరపవత� బసడర మమడడ�

95-86/227

భరస : కకషణమమరరస�
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:71
లస: ససస స
95-86/229

9590 MLJ3641834
పపరర: శకనవరసపడ
డ డడ వణగకలరర

95-86/230

తసడడ:డ సరయరరడడడ
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:46
లస: పప
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9591 MLJ3116118
పపరర: వనసకట శవకలమమర� పరదలమ�

95-86/231

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:58
లస: పప
9594 MLJ3649720
పపరర: రరమ లకకక� యమననలమ�

95-86/234

95-86/237

95-86/1052

95-86/241

95-86/244

95-86/247

95-86/250

భరస : రరమ రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:53-4-705/1
వయససస:84
లస: ససస స

9604 MLJ3650405
పపరర: రరవతపడసనత� పరటటబసడర �

9607 MLJ3650470
పపరర: వజయలకడక� పరటటబసడర �

9610 SQX0069534
పపరర: బషసరరదదదన� షపక�

9613 MLJ3642766
పపరర: ఫణణకలమమర పరటటబసడర

95-86/254

9616 SQX2150308
పపరర: వనసకటనరసమక చలకల

95-86/242

9619 SQX2031714
పపరర: ఉమ మహహశశరరరడడడ చలకల
తసడడ:డ రరమ రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:53-4-705/1
వయససస:42
లస: పప

9599 SQX2110195
పపరర: ననగరసదడమక కసటట

95-81/578

9602 SQX1444769
పపరర: ఉమ దనసరర

95-86/239

9605 MLJ3650454
పపరర: ఇసదదరరదదవ� పడనల�

95-86/243

భరస : వనసకటశవకలమమర�
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:54
లస: ససస స
95-86/245

9608 SQX0638544
పపరర: మహమకద ఫరతమమ బబగస�

95-86/246

భరస : సలమగదదదన�
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:70
లస: ససస స
95-86/248

9611 MLJ1642701
పపరర: బబలసపచదసలల షపక

95-86/249

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:39
లస: పప
95-86/251

9614 SQX0607259
పపరర: మహమకద సలమగదదదన�

95-86/253

తసడడ:డ అమరరదదదన�
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:73
లస: పప
95-86/1179

భరస : శవరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:53-4-705
వయససస:47
లస: ససస స
95-64/1201

95-86/236

భరస : రఘగననథ బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:44
లస: పప

భరస : అమరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:53-4-704
వయససస:37
లస: ససస స
9618 SQX2031698
పపరర: లకకమక చలకల

95-173/572

తసడడ:డ సలమగదదదన�
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సలమగదదదన
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:43
లస: పప
9615 SQX1517533
పపరర: మగకరసరర బబగమ సయఖద

9601 SQX2098077
పపరర: ననగరసదడస కరసటట

9596 SQX1080076
పపరర: షబన పఠరన

భరస : సరసబశవ రరవప కరసటట
ఇసటట ననస:53-04-701/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప�
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:36
లస: పప
9612 SQX0069542
పపరర: అమరరదదదన సయఖద

95-86/238

భరస : ఫణణకలమమర�
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:55
లస: ససస స
9609 MLJ3642774
పపరర: వకకమ� పరటటబసడర �

9598 SQX1080183
పపరర: నమజ ఖమన పఠరన

95-86/233

భరస : నమజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-4-701
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససభబశవ రరవప కరసటట
ఇసటట ననస:53-04-701/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కలమమర�
ఇసటట ననస:53-4-703
వయససస:32
లస: ససస స
9606 MLJ3650504
పపరర: చసదదబ� షపక�

95-86/235

తసడడ:డ అజజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-4-701
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససభబశవ రరవప కసటట
ఇసటట ననస:53-4-701/1
వయససస:39
లస: పప
9603 MLJ3648094
పపరర: వనసకట కలమఖణణ� పరదనల�

9595 SQX1347815
పపరర: ఈశశర రరవప కకసడవనటట

9593 MLJ3641826
పపరర: కకషణమమరరస� బసడర మమడడ�

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల కకసడవనటట
ఇసటట ననస:53-4-699
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-4-701
వయససస:36
లస: పప
9600 SQX2105757
పపరర: కకటటశశర అరరవప కసటట

95-86/232

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:53-4-698
వయససస:68
లస: పప

భరస : పరమమశశరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-699
వయససస:41
లస: ససస స
9597 SQX1080043
పపరర: జజన బ షపక

9592 MLJ3642790
పపరర: జజన షపక

9617 SQX2241826
పపరర: వనసకట నరసమక చలకల

95-86/1180

భరస : శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-4-705
వయససస:47
లస: ససస స
95-64/1202

9620 SQX2389203
పపరర: బబ జజన షపక

95-85/943

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-4-705/1
వయససస:64
లస: ససస స
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పపరర: అమమనసలమర షపక
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95-85/944

తసడడ:డ ఖమసస శశశదన షపక
ఇసటట ననస:53-4-705/1
వయససస:41
లస: పప
9624 SQX0790550
పపరర: బసడనరర గరతనసజల

95-86/255

95-86/258

95-64/1204

95-87/1139

95-86/261

95-86/264

95-82/903

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-711
వయససస:41
లస: పప

9634 SQX2082139
పపరర: ఉమ దనసరర

9637 MLJ3650520
పపరర: పదక� మమలరబబ యన�

9640 SQX1173475
పపరర: ససరరష బబబగ వనలరబబ యన

9643 SQX2412104
పపరర: మధవ నగరరర

95-86/268

9646 MLJ3643236
పపరర: శవననతరరయణ� నగరరర�

95-154/1024

9649 AP151000222152
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ యయరరవ
తసడడ:డ పసచషరరడడడ
ఇసటట ననస:53-4-711
వయససస:57
లస: పప

9629 SQX2063865
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప దనసరర

95-64/1203

9632 SQX2087161
పపరర: రఘగననథ బబబగ దనసరర

95-86/1055

9635 MLJ3641578
పపరర: గణణష బబబగ పపలరబబ యన

95-86/260

తసడడ:డ కకటయఖ పపలరబబ యన
ఇసటట ననస:53-4-709
వయససస:41
లస: పప
95-86/262

9638 AP151000228151
పపరర: జయమక యయలరబబ యన

95-86/263

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:53-4-709/1
వయససస:57
లస: ససస స
95-86/265

9641 MLJ1662493
పపరర: కలమమరసరశమ యయలరబబ యన�

95-86/266

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-709/1
వయససస:53
లస: పప
95-85/946

9644 MLJ3651213
పపరర: రరమమసజమక నగరర

95-86/267

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:53-4-711
వయససస:36
లస: ససస స
95-86/269

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-711
వయససస:38
లస: పప
95-86/271

95-86/257

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:53-4-707
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననరరయణ నగరరర
ఇసటట ననస:53-4-711
వయససస:29
లస: పప

భరస : చలపత రరవప
ఇసటట ననస:53-4-711
వయససస:41
లస: ససస స
9648 MLJ3643228
పపరర: రసగర రరవప� నగరరర�

95-86/1054

తసడడ:డ కలమమర సరశమ
ఇసటట ననస:53-4-709/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప నగరరర
ఇసటట ననస:53-4-711
వయససస:23
లస: ససస స
9645 MLJ3651247
పపరర: వనసకట రమణ నగరర

9631 SQX2087104
పపరర: వజయలకడక దనసరర

9626 SQX0971713
పపరర: ససజజత గసజ

తసడడ:డ రరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:53-4-707
వయససస:61
లస: పప

భరస : కలమమరసరశమ�
ఇసటట ననస:53-4-709/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-709/1
వయససస:76
లస: ససస స
9642 SQX2341741
పపరర: భవన నగరరర

95-86/259

భసధసవప: రఘగననథ బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:53-4-707
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప ననగరరర
ఇసటట ననస:53-4-709/1
వయససస:25
లస: ససస స
9639 MLJ3132073
పపరర: ఆదద లకడక� యయలరబబ యన�

9628 MLJ3638863
పపరర: నరసససహరరవప� బసడనరర�

95-86/1053

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-4-706
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: చసదడ శశఖర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:53-4-707
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:53-4-707
వయససస:65
లస: పప
9636 SQX1214493
పపరర: హహమలత ననగరరర

95-86/256

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-706
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:53-4-707
వయససస:31
లస: పప
9633 SQX2081354
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప దనసరర

9625 MLJ3648086
పపరర: ఉషరరరణణ� బసడనరర�

9623 SQX2029205
పపరర: ననగలకడక చలకల

భరస : ఉమ మహహశశర రరడడ చలకల
ఇసటట ననస:53-4-705/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-706
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:53-4-706
వయససస:31
లస: పప
9630 SQX2063857
పపరర: శరఖస కకశశర దనసరర

95-85/945

భరస : అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:53-4-705/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:53-4-706
వయససస:28
లస: ససస స
9627 SQX0780874
పపరర: హరరష బబబగ బసడనరర

9622 SQX2384451
పపరర: నజమమ షపక

9647 MLJ3643251
పపరర: చలపత రరవప� నగరరర�

95-86/270

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-711
వయససస:38
లస: పప
95-86/272

9650 SQX2064053
పపరర: రరవపఫ ఇమమమన షపక

95-64/1205

తసడడ:డ రసదల అహమద షపక
ఇసటట ననస:53-4-712
వయససస:32
లస: పప
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పపరర: ఆబదన షపక
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95-76/1295

9652 SQX2244168
పపరర: రరవపఫ ఇమమమన షపక

భరస : రరవపఫ ఇమమమన షపక
ఇసటట ననస:53-4-712
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రసదల అహమకద
ఇసటట ననస:53-4-712
వయససస:33
లస: పప

95-64/1147
9654 SQX1983709
పపరర: మమధసరర ననగ వనసకట మహలకడక
పపసపరటట
భరస : పరరరసరరధద పపసపరటట
ఇసటట ననస:53-4-713
వయససస:23
లస: ససస స

9655 SQX1714526
పపరర: షబన మహమకద
భరస : జజబవపలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-4-713
వయససస:30
లస: ససస స

9657 SQX2413318
పపరర: యమమన కలమమరర పపసపరటట

9658 SQX1912765
పపరర: పపషప లత పపసపరటట

95-85/949

భరస : బబల గసగరధరరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:53-4-713
వయససస:56
లస: ససస స
95-86/275

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-4-713
వయససస:52
లస: పప
95-86/1182

95-86/278

95-86/281

95-86/284

భరస : ననగరరజ బసడనరర
ఇసటట ననస:53-4-724
వయససస:28
లస: ససస స

95-86/276

9670 AP151000222190
పపరర: మగలయఖ అటట
ర రర

9673 AP151000228020
పపరర: సపచదనబ షపక

95-86/287

9676 SQX1524363
పపరర: షరజహన షపక

95-82/904

9679 MLJ3647955
పపరర: సబహ� షపక�
భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:53-4-724
వయససస:39
లస: ససస స

9659 AP151000228240
పపరర: వజయలకడక పపసపరటట

95-86/274

9662 SQX2413615
పపరర: వర కలమమర పపసపరటట

95-86/1181

9665 SQX1020528
పపరర: ననగమర బ షపక

95-86/277

భరస : ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:53-4-716
వయససస:26
లస: ససస స
95-86/279

9668 AP151000222262
పపరర: మరర షపక కరసటట

95-86/280

తసడడ:డ మసరసన రరవప కరసటట
ఇసటట ననస:53-4-716
వయససస:56
లస: పప
95-86/282

9671 SQX1882042
పపరర: ఆరరఫర సయద

95-86/283

భరస : ఇసరకయల సయద
ఇసటట ననస:53-4-722
వయససస:21
లస: ససస స
95-86/285

9674 SQX1524355
పపరర: ఫపచరగజ జహన షపక

95-86/286

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:53-4-723
వయససస:79
లస: ససస స
95-86/288

తసడడ:డ అబగదల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-4-723
వయససస:84
లస: పప
95-86/290

95-85/84

తసడడ:డ బబల గసగరధరరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:53-4-713
వయససస:31
లస: పప

భరస : చనఖమశస
ఇసటట ననస:53-4-723
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన�
ఇసటట ననస:53-4-723
వయససస:44
లస: పప
9678 SQX1117457
పపరర: కరసత సశరరప బసడనరర

9667 SQX1020536
పపరర: మసరసన వల షపక

9656 SQX1714591
పపరర: జజబవపలమర మహమకద

భరస : బసవనశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-4-713
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:53-4-721
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ లసగ రరడడడ మమనగరటట
ఇసటట ననస:53-4-722
వయససస:53
లస: పప
9675 MLJ3647757
పపరర: మరరవల� కటబట�

95-86/273

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:53-4-716
వయససస:32
లస: పప

భరస : మగలయఖ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:53-4-721
వయససస:67
లస: ససస స
9672 SQX1079913
పపరర: కరశవ రరడడడ మమనగరటట

9664 SQX2256774
పపరర: అమర బ షపక

95-85/948

తసడడ:డ కరరమగలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-4-713
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఆయమస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-4-715
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:53-4-716
వయససస:30
లస: పప
9669 MLJ1650852
పపరర: ససశల అటట
ర రర

95-85/83

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-4-713
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బబల గసగరధరరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:53-4-713
వయససస:30
లస: పప
9666 MLJ3642642
పపరర: ననసర షపక

9661 AP151000222184
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప పపనపరటట

9653 SQX2244176
పపరర: ఆబదన షపక

భరస : రరవపఫ ఇమమమన
ఇసటట ననస:53-4-712
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వర కలమమర పపసపరటట
ఇసటట ననస:53-4-713
వయససస:22
లస: ససస స

9660 AP151000222140
పపరర: బసవనశశరరరవప పపనపరటట

9663 SQX2413730
పపరర: పరరరసరరధద పపసపరటట

95-85/947

9677 SQX1529082
పపరర: ననగలకడక బసడనరర

95-86/289

భరస : గరరరరరజ బసడనరర
ఇసటట ననస:53-4-724
వయససస:26
లస: ససస స
95-86/291

9680 AP151000228105
పపరర: బబగమ పఠరన

95-86/292

భరస : అహమద
ఇసటట ననస:53-4-724
వయససస:62
లస: ససస స
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95-86/293

తసడడ:డ శవ బసడనరర
ఇసటట ననస:53-4-724
వయససస:35
లస: పప
9684 MLJ3650850
పపరర: భమలకడక� బతష
స ల�

95-86/296

95-86/299

95-86/302

95-86/305

95-86/308

95-86/311

95-86/314

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:53-4-728
వయససస:40
లస: పప

9694 MLJ3653995
పపరర: కకటటశశరమక� రరవపలకకలలర�

9697 MLJ3647971
పపరర: దదలన మద బబగస�

9700 MLJ3642048
పపరర: షరహహద� షపక�

9703 MLJ3642055
పపరర: బబజ� కఠరరర�

95-86/317

9706 AP151000222248
పపరర: హసన ఖమన � పఠరన�

95-86/306

9709 SQX1385567
పపరర: ననగమలలర శశరర చగకరరరథద
భరస : హరర బబబగ చగకరరరథద
ఇసటట ననస:53-4-729
వయససస:36
లస: ససస స

9689 MLJ3115474
పపరర: కకసడలరరవప బతష
స ల

95-86/301

9692 SQX0973263
పపరర: రసజజన బ షపక

95-86/304

9695 AP151000228310
పపరర: ననగమక � త�లలచదరర�

95-86/307

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-4-726
వయససస:74
లస: ససస స
95-86/309

9698 MLJ3650751
పపరర: సరసబబడజఖస మలలర ల

95-86/310

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:63
లస: ససస స
95-86/312

9701 MLJ3641974
పపరర: మణణకసఠకలమమర� మలలర ల�

95-86/313

తసడడ:డ మసరసననడవప�
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:33
లస: పప
95-86/315

9704 MLJ3642030
పపరర: ససబబన షపక

95-86/316

తసడడ:డ ఖమజజఅహమద
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:50
లస: పప
95-86/318

తసడడ:డ మహమకద ఖమన�
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:61
లస: పప
95-82/398

95-86/298

తసడడ:డ హసన
ఇసటట ననస:53-4-726
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� కఠరరర�
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:58
లస: పప
9708 MLJ1651298
పపరర: కకషణ� వడద
డ రర�

95-86/303

తసడడ:డ ససబబన�
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� కటబరర�
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:34
లస: పప
9705 AP151000222194
పపరర: ననగమర షరరఫ� షపక�

9691 SQX0890715
పపరర: హహసససబ షపక

9686 MLJ3650843
పపరర: రమణ� బతష
స ల�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-4-725
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగమర షరరఫ�
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:66
లస: ససస స
9702 MLJ3642063
పపరర: హరరకకషణ� కటబరర�

95-86/300

భరస : గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-726
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:34
లస: ససస స
9699 MLJ3650629
పపరర: బబబజజన షపక

9688 MLJ3642600
పపరర: వనసకట ర బతష
స ల

95-86/295

భరస : వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:53-4-725
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మసరసన వలర
ఇసటట ననస:53-4-726
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హసన
ఇసటట ననస:53-4-726
వయససస:47
లస: ససస స
9696 MLJ3651064
పపరర: శరఖమలమ దదవ మలలర ల

95-86/297

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-4-725
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:53-4-725
వయససస:82
లస: పప
9693 AP151000228021
పపరర: మసరసనబ షపక

9685 MLJ3132446
పపరర: లకడక� బతష
స ల�

9683 MLJ3650868
పపరర: ఝమనస� బతష
స ల�

భరస : వనసకరటరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-725
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప� �
ఇసటట ననస:53-4-725
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రబబబన షపక
ఇసటట ననస:53-4-725
వయససస:24
లస: పప
9690 AP151000222196
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతలలచసరర�

95-86/294

తసడడ:డ శవ బసడనరర
ఇసటట ననస:53-4-724
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:53-4-725
వయససస:33
లస: ససస స
9687 SQX1524330
పపరర: షరహబజ అల షపక

9682 MLJ1655604
పపరర: ననగరరజ బసడనరర

9707 AP151000222188
పపరర: మమలమల షపక

95-86/319

తసడడ:డ హహససన సరహహబ
ఇసటట ననస:53-4-727
వయససస:88
లస: పప
95-86/320

9710 MLJ3650884
పపరర: తరరపతమక� చతడశ�

95-86/321

భరస : వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:53-4-729
వయససస:36
లస: ససస స
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9711 SQX1134014
పపరర: శకనవరస రరవప చనతరరసస

95-86/322

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-4-729
వయససస:29
లస: పప
9714 SQX2426187
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చనతరరశ

95-86/1183

95-86/326

95-86/329

95-86/332

95-86/335

95-86/338

95-86/341

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:53-4-739
వయససస:41
లస: ససస స

9724 MLJ3132289
పపరర: ఫరతమబ షపక

9727 AP151000228430
పపరర: గగరవమక దసడడడగగల�

9730 MLJ3649399
పపరర: కరరమమన � షపక�

9733 AP151000222002
పపరర: ససబబబరరవప పరలశశటట

95-86/1186

9736 MLJ3649423
పపరర: ననగలకడక� బసడనరర�

95-86/333

9739 AP151000228431
పపరర: ససబగబలల బసడనరర�
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-4-739
వయససస:62
లస: ససస స

9719 MLJ3115060
పపరర: మసరసనశల� షపక�

95-86/328

9722 MLJ3643194
పపరర: మహబమబ బబషర� షపక�

95-86/331

9725 AP151000222182
పపరర: మసరసన వల షపక

95-86/334

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:53-4-734
వయససస:46
లస: పప
95-86/336

9728 SQX1469114
పపరర: లకమనసడడ దదడడ గగలల

95-86/337

తసడడ:డ రరమ ససబగబలల దదడడ గగలల
ఇసటట ననస:53-4-735
వయససస:27
లస: పప
95-86/339

9731 MLJ3115276
పపరర: ననగమరశల� షపక�

95-86/340

తసడడ:డ ఖమససస�
ఇసటట ననస:53-4-736
వయససస:39
లస: పప
95-86/342

9734 SQX2287928
పపరర: మసరసన షపక

95-86/1185

తసడడ:డ మహమకద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-4-738
వయససస:31
లస: పప
95-86/343

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-739
వయససస:31
లస: ససస స
95-86/345

95-86/325

తసడడ:డ ఖమజజ హహససన�
ఇసటట ననస:53-4-732
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ పరలశశటట
ఇసటట ననస:53-4-737
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వజయ తమకశశటట
ఇసటట ననస:53-4-738
వయససస:23
లస: పప
9738 MLJ3647880
పపరర: రమణ బసడనరర�

95-86/330

తసడడ:డ ననగమర వరల�
ఇసటట ననస:53-4-736
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:53-4-737
వయససస:58
లస: ససస స
9735 SQX2423523
పపరర: దసరరర బబబగ తమకశశటట

9721 MLJ1654136
పపరర: మహబమబ భబషర� షపక�

9716 MLJ3647922
పపరర: గగససయమ �రతనన� షపక�

తసడడ:డ మరరమహహదద న� �
ఇసటట ననస:53-4-730
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమససబగబలల�
ఇసటట ననస:53-4-735
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ చచనతయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-735
వయససస:81
లస: పప
9732 MLJ3132032
పపరర: ననగగరరబ షపక�

95-86/327

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:53-4-734
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:53-4-734
వయససస:66
లస: పప
9729 MLJ3115243
పపరర: రరమ ససబగబలల దసడడడగగల�

9718 MLJ3132016
పపరర: ఖమజజ రరషక� షపక�

95-86/324

తసడడ:డ మహబమబ బబషర�
ఇసటట ననస:53-4-730
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజద అల�
ఇసటట ననస:53-4-730
వయససస:61
లస: పప

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:53-4-734
వయససస:38
లస: ససస స
9726 MLJ3641727
పపరర: మరరవల� షపక�

95-86/1184

భరస : మసరసన� �
ఇసటట ననస:53-4-730
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమర� �
ఇసటట ననస:53-4-730
వయససస:49
లస: పప
9723 MLJ3132156
పపరర: ఖమదరరబ� షపక�

9715 SQX2425825
పపరర: ననగ లకడక చదతరరశ

9713 SQX1385609
పపరర: హరర బబబగ చగకరరరథద

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చగకరరరథద
ఇసటట ననస:53-4-729
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస చదతరరశ
ఇసటట ననస:53-4-729
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబషర�
ఇసటట ననస:53-4-730
వయససస:33
లస: ససస స
9720 MLJ1662998
పపరర: ఫరరద� షపక�

95-86/323

తసడడ:డ ఆగయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-729
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ చనతరరశ
ఇసటట ననస:53-4-729
వయససస:57
లస: పప
9717 MLJ3647914
పపరర: షర హహనన� షపక�

9712 MLJ3641537
పపరర: బబదసలర � చసతలచచరరవప�

9737 MLJ3649415
పపరర: చనతరమణ� బసడనరర�

95-86/344

భరస : చనత శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-739
వయససస:36
లస: ససస స
95-86/346

9740 SQX1056622
పపరర: లకకకననరరయణ బసడనరర

95-86/347

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:53-4-739
వయససస:24
లస: పప
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9741 MLJ3641651
పపరర: లకకయఖ� బసడనరర�
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95-86/348

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-4-739
వయససస:35
లస: పప
9744 AP151000222299
పపరర: శకనస బసడనరర�

95-86/351

95-86/353

95-86/355

95-86/358

95-82/399

95-82/402

95-86/1189

తసడడ:డ వనసకయఖ పరలగరరర
ఇసటట ననస:53-4-750
వయససస:65
లస: పప

9754 SQX1910645
పపరర: ననగమణణ గరరర

9757 SQX0322602
పపరర: నససమ పఠరన�

9760 AP151000228017
పపరర: వనసకరయమక పరలశశటట

9763 SQX2365310
పపరర: పదనకవత దసరర స

95-88/45

9766 MLJ3115268
పపరర: కలమమరసరశమ పరలగరరర

95-82/400

9769 SQX2362556
పపరర: కలమమర సరశమ పరలగరరర
తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ పరలగరరర
ఇసటట ననస:53-4-750
వయససస:36
లస: పప

95-76/1454

9752 MLJ3650900
పపరర: సబర� పఠరన�

95-86/357

9755 MLJ1654433
పపరర: ససబడమణఖస కసదన

95-86/359

9758 SQX1008390
పపరర: యమససన ఖమన పఠరన

95-82/401

తసడడ:డ లయమకత అల ఖమన
ఇసటట ననస:53-4-744
వయససస:26
లస: పప
95-86/360

9761 SQX1601914
పపరర: వనసకటటశ పరలశశటట

95-86/361

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:53-4-748
వయససస:25
లస: పప
95-86/1190

95-86/364

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:53-4-750
వయససస:38
లస: పప
95-86/1191

9749 SQX2425007
పపరర: వనసకట లలత దదవ పరలస

తసడడ:డ ససబబయఖ కసద
ఇసటట ననస:53-4-743
వయససస:41
లస: పప

Deleted

95-86/363

95-86/1187

భరస : అహమద�
ఇసటట ననస:53-4-742
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దసరర స
ఇసటట ననస:53-4-749
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:53-4-750
వయససస:62
లస: ససస స
9768 SQX2368496
పపరర: ననరరయణ సరశమ పరలగరరర

95-86/356

భరస : ససబబబరరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:53-4-748
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దసరర స
ఇసటట ననస:53-4-749
వయససస:38
లస: ససస స
9765 AP151000228158
పపరర: వనసకటనరసమక పరలగరరర

9751 SQX1173426
పపరర: భబగఖ లకడక దదరసగగల

9746 SQX2395895
పపరర: శకనవరసరరవప బసడరర

తసడడ:డ శకనవరససలల రరడడడ పప లస
ఇసటట ననస:53-4-741
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అల�
ఇసటట ననస:53-4-744
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ ఖమన�
ఇసటట ననస:53-4-744
వయససస:44
లస: పప
9762 SQX2365542
పపరర: రమమదదవ దసరర స

95-86/354

భరస : గరరర
ఇసటట ననస:53-4-742/2
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : యమససన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-4-744
వయససస:25
లస: ససస స
9759 SQX0328104
పపరర: లయమఖత అల ఖమన పఠరన�

9748 SQX1079889
పపరర: గగపస గగసజ

95-86/350

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడరర
ఇసటట ననస:53-4-739
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకషణ
ఇసటట ననస:53-4-742
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమకదనబ న�
ఇసటట ననస:53-4-742
వయససస:32
లస: పప
9756 SQX1560300
పపరర: షబబనన పఠరన

95-86/352

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:53-4-740
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:53-4-741
వయససస:56
లస: ససస స
9753 MLJ3641677
పపరర: నబఖమన� పఠరన�

9745 AP151000222298
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడనరర�

9743 MLJ3116183
పపరర: చనతశకనవరసరరవప� బసడనరర�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-4-739
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-739
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-4-740
వయససస:44
లస: ససస స
9750 MLJ3650892
పపరర: జయలకడక� పసత�

95-86/349

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-4-739
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-4-739
వయససస:46
లస: పప
9747 AP151000228041
పపరర: పదనకవత గగసజ

9742 SQX1173434
పపరర: కకషణ దదరసగగల

9764 MLJ3649480
పపరర: ననగలకడక� పరలగరరర�

95-86/362

భరస : కలమమరసరశమ�
ఇసటట ననస:53-4-750
వయససస:32
లస: ససస స
9767 AP151000222178
పపరర: ననరరయణ సరశమపరలగరరర

95-86/365

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:53-4-750
వయససస:71
లస: పప
95-86/1192

9770 SQX2368769
పపరర: ననగ లకడక పరలగరరర

95-86/1193

భరస : ఆసజననయగలల పరలగరరర
ఇసటట ననస:53-4-750
వయససస:27
లస: ససస స
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9771 SQX2368421
పపరర: మణణకరసత పరలగరరర
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95-86/1194

తసడడ:డ పరలగరరర
ఇసటట ననస:53-4-750
వయససస:20
లస: పప
9774 MLJ3649373
పపరర: సరబరర� షపక�

95-86/368

95-86/371

95-86/374

95-86/377

95-82/404

95-86/382

భరస : అహమద భబషర�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:49
లస: ససస స
9795 MLJ3132420
పపరర: మతబబగస షపక�
భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:61
లస: ససస స
9798 MLJ3641701
పపరర: మమబగససబబన షపక
తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:31
లస: పప

9784 AP151000222079
పపరర: చనతయగర కకషణసశశటట �

95-86/378

9787 MLJ3649498
పపరర: మసరసనబ� షపక�

9790 MLJ3653938
పపరర: సలమక� ఖమన�

9793 AP151000228065
పపరర: ఫరతమమన షపక

9796 SQX1173442
పపరర: బలమల షపక

9799 MLJ3642659
పపరర: అసలమ బబషర� సపచయద�
తసడడ:డ ఆహమమద బశర�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:32
లస: పప

95-86/373

95-86/376

9785 SQX0196329
పపరర: బబళళ ననగలకడక

95-82/403

భరస : పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:38
లస: ససస స
95-86/380

9788 MLJ3649506
పపరర: ఇసతయమజబబగస� షపక�

95-86/381

భరస : కరరమ బబషర�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:33
లస: ససస స
95-86/383

9791 MLJ3649381
పపరర: ననజన షపక

95-86/384

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:41
లస: ససస స
95-86/386

9794 MLJ3653987
పపరర: శవ కలమమరర� ఇసకకలలర�

95-86/387

భరస : వరరసజననయగలల�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:56
లస: ససస స
95-86/389

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:25
లస: పప
95-86/391

9779 SQX1561076
పపరర: ససబబబయమక ససరససపటట

తసడడ:డ ఎరకయఖ వరర
ఇసటట ననస:53-4-752
వయససస:37
లస: పప

భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:54
లస: ససస స
95-86/388

95-86/370

95-86/375 9782 MLJ1651447
9781 MLJ3641768
పపరర: బబలవనసకటటశశరరరవప� కకకషణసశశటట �
పపరర: సరసబశవ రరవప వరర

భరస : యగసస�ే్ ఖమన�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:38
లస: ససస స
95-86/385

9776 MLJ3641693
పపరర: ననగరరరరన అసకరల

భరస : ననసరయఖ ససరససపటట
ఇసటట ననస:53-4-752
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ� షపక�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:37
లస: ససస స
9792 MLJ3650983
పపరర: అబదన బబగస� సయఖద�

95-86/372

తసడడ:డ తడపపరయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-752
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ బకరయఖ
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:44
లస: పప
9789 MLJ3653920
పపరర: లకకక � రరదడవరపప�

9778 AP151000228070
పపరర: సరమమమజఖస� కకషణసశశటట �

95-86/367

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:53-4-751
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చనతయగర�
ఇసటట ననస:53-4-752
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననసరయఖ ససరససపటట
ఇసటట ననస:53-4-752
వయససస:59
లస: పప
9786 SQX0182071
పపరర: బబలమ పరమమశశర రరవప

95-86/369

భరస : చనతయగర�
ఇసటట ననస:53-4-752
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:53-4-752
వయససస:31
లస: పప
9783 SQX1561092
పపరర: ననసరయఖ ససరససపటట

9775 AP151000228069
పపరర: మలలర శశరర అసకరల

9773 SQX0890681
పపరర: హససనన షపక

భరస : శబర
ఇసటట ననస:53-4-751
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:53-4-751
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:53-4-752
వయససస:29
లస: ససస స
9780 MLJ3641503
పపరర: రరసబబబగ పప కల

95-86/366

భరస : ననగరరరరన
ఇసటట ననస:53-4-751
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గఫరర �
ఇసటట ననస:53-4-751
వయససస:44
లస: ససస స
9777 SQX0890699
పపరర: లకకక చటటట పపకల

9772 SQX0890673
పపరర: వనసకట లకకక అసకల

9797 SQX1381888
పపరర: బలమల షపక

95-86/390

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:25
లస: పప
95-86/392

9800 MLJ3642683
పపరర: అనల కలమమర� ఇనకకలల�

95-86/393

తసడడ:డ వరరసజననయగలల�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:32
లస: పప
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9801 MLJ3642675
పపరర: ననగరరజ� ఇనకకలల�

95-86/394

తసడడ:డ వరరసజననయగలల�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:34
లస: పప
9804 MLJ3641529
పపరర: యమసఫ � ఖమన�

95-86/397

95-86/400

95-82/905

95-86/405

95-86/408

95-86/411

95-86/414

భరస : చచసచయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:76
లస: ససస స

9814 SQX0890491
పపరర: శకనవరస రరవప బభలర

9817 SQX1469072
పపరర: లకడక గసగరదదవ

9820 MLJ3647864
పపరర: లకడక� ఈరర �

9823 MLJ1651496
పపరర: రరణగక� ఈరర �

95-86/417

9826 AP151000228354
పపరర: లలమవత రరజల

95-86/406

9829 MLJ3649431
పపరర: కకటటశశరమక� మమకల�
భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:79
లస: ససస స

9809 AP151000222122
పపరర: శకనవరసరరవప అసకరల

95-86/402

9812 MLJ1640093
పపరర: రమమదదవ బబళళ

95-86/404

9815 AP151000222071
పపరర: హసన షపక

95-86/407

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:53-4-755
వయససస:59
లస: పప
95-86/409

9818 SQX0790519
పపరర: బసడనరర పదనక

95-86/410

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:32
లస: ససస స
95-86/412

95-86/413
9821 MLJ3647898
పపరర: ననరరయణమక� యయలరబబ యన�

భరస : గణణషరబబగ�
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:35
లస: ససస స
95-86/415

9824 SQX1385534
పపరర: పదక కరరగణణ

95-86/416

భరస : రమణ కరరగణణ
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:45
లస: ససస స
95-86/418

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:54
లస: ససస స
95-86/420

95-86/399

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:53-4-755
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : ససబబమక�
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:52
లస: ససస స
9828 MLJ3649449
పపరర: ఆదచమక� ననలర లరర�

95-86/403

తసడడ:డ ఎరకయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగమర వల�
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:40
లస: ససస స
9825 AP151000228355
పపరర: ననగరసదడమక పరలగరరర�

9811 MLJ3650967
పపరర: దసరరర దదవ వరర

9806 MLJ3642089
పపరర: అహకదనబషర� సయఖద�

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:53-4-754
వయససస:49
లస: పప

భరస : జజనయఖ గసగరదదవ
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:34
లస: ససస స
9822 MLJ3650918
పపరర: జజనబ� షపక�

95-86/401

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప.
ఇసటట ననస:53-4-755
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బకరయఖ
ఇసటట ననస:53-4-755
వయససస:59
లస: పప
9819 SQX0890707
పపరర: శవ కలమమరర రరమశశటట

9808 AP151000228066
పపరర: ససబబలకడక అసకరల

95-86/396

తసడడ:డ మసరసన � సయఖద�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప వరర
ఇసటట ననస:53-4-755
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బకరయఖ
ఇసటట ననస:53-4-755
వయససస:82
లస: ససస స
9816 AP151000222121
పపరర: సరసబశవరరవప బబళళ

95-86/398

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-4-754
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబళర
ఇసటట ననస:53-4-755
వయససస:21
లస: ససస స
9813 MLJ3647872
పపరర: బబలమక బబళళ

9805 AP151000222050
పపరర: ఆహమకదద� షపక�

9803 AP151000222026
పపరర: కరరమ బబషర షపక

తసడడ:డ హనప
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:65
లస: పప
9810 SQX2375483
పపరర: లకడక తరపతమక బబళర

95-86/395

తసడడ:డ వరరసజననయగలల�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రహహసఖమన�
ఇసటట ననస:53-4-753
వయససస:46
లస: పప
9807 MLJ3641750
పపరర: మసరసనశల� షపక�

9802 MLJ3642667
పపరర: భగత� ఇనకకలల�

9827 AP151000228157
పపరర: అలవనలమక ఈరర �

95-86/419

భరస : ఎరకయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:57
లస: ససస స
95-86/421

9830 SQX1535519
పపరర: వనసకటటష గగసజ

95-86/422

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగసజ
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:24
లస: పప
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9831 SQX1469080
పపరర: వనసకటటసశరరర దదడడ గగలల

95-86/423

తసడడ:డ రరమ ససబగబలల దదడడ గగలల
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:26
లస: పప
9834 MLJ1648450
పపరర: మలలర శశరరరవప ఈరర

95-86/426

95-86/429

95-86/432

95-86/435

95-86/438

95-86/441

95-86/444

భరస : మహహష దసడడడగగల
ఇసటట ననస:53-4-765
వయససస:28
లస: ససస స

9844 AP151000222027
పపరర: శకరరమగలల ససదద నబతస న�

9847 MLJ1652775
పపరర: మసరసనబ� షపక�

9850 MLJ3115433
పపరర: రవ కలమమర రరజల�

9853 SQX0890517
పపరర: హహసపసన షపక

95-86/1195

9856 AP151000228018
పపరర: ఖమశసబ షపక

95-86/436

9859 MLJ3651049
పపరర: లకకక దదడడడగగల
భరస : నరసససహరరవప దదడడడ గగల
ఇసటట ననస:53-4-765
వయససస:31
లస: ససస స

9839 MLJ3641669
పపరర: శవబబల� ససదద నబతస న�

95-86/431

9842 MLJ3115532
పపరర: మసరసన� షపక�

95-86/434

9845 MLJ3654076
పపరర: ననరరయణమక లగడపరటట

95-86/437

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:53-4-758
వయససస:32
లస: ససస స
95-86/439

9848 AP151000228111
పపరర: ససబబమక యరకసశశటట

95-86/440

భరస : వనసకటయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:53-4-758
వయససస:62
లస: ససస స
95-86/442

9851 SQX1966373
పపరర: బబజ షపక

95-86/443

తసడడ:డ హసన షపక
ఇసటట ననస:53-4-761
వయససస:20
లస: పప
95-86/445

9854 AP151000222006
పపరర: చనననసర షపక

95-86/446

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-4-763
వయససస:56
లస: పప
95-86/447

భరస : పపదఖమశస షపక
ఇసటట ననస:53-4-764
వయససస:58
లస: ససస స
95-86/449

95-86/428

తసడడ:డ ననగమర�
ఇసటట ననస:53-4-757
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననసర షపక
ఇసటట ననస:53-4-763
వయససస:26
లస: పప

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:53-4-763
వయససస:26
లస: ససస స
9858 SQX1348961
పపరర: కకసడమక దసడడడగగల

95-86/433

తసడడ:డ రరజ�
ఇసటట ననస:53-4-759
వయససస:64
లస: పప

భరస : చనత ననసర షపక
ఇసటట ననస:53-4-763
వయససస:52
లస: ససస స
9855 SQX2366458
పపరర: అయయషర షపక

9841 MLJ3642014
పపరర: శకనవరసరరవ� దసరర స�

9836 SQX1017830
పపరర: దసరర దసరర స

తసడడ:డ పపదదబడహకయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-757
వయససస:32
లస: పప

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:53-4-758
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:53-4-758
వయససస:36
లస: పప
9852 AP151000228019
పపరర: ఖమశసబ షపక

95-86/430

తసడడ:డ వరభదడయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-757
వయససస:86
లస: పప

భరస : చనమసరసన�
ఇసటట ననస:53-4-758
వయససస:34
లస: ససస స
9849 MLJ3642725
పపరర: వనసకట రరవప లగదపత

9838 MLJ3132255
పపరర: వరలకడక ససదద నబతస న�

95-86/425

భరస : వనసకట చచననత కకషణ దసరర స
ఇసటట ననస:53-4-757
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చచనతకరశవపలల�
ఇసటట ననస:53-4-757
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ దదవదననస ననమగల
ఇసటట ననస:53-4-757
వయససస:45
లస: పప
9846 MLJ1650415
పపరర: ననగమరరబ� షపక�

95-86/427

భరస : పపదదబడహకయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-757
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననత కరశవపలల దసరర స
ఇసటట ననస:53-4-757
వయససస:37
లస: పప
9843 SQX1872753
పపరర: పడభబకర రరవప ననమగల

9835 AP151000222146
పపరర: ఎరకయఖ ఈరర

9833 SQX0890509
పపరర: శకనవరస రరవప రరమశశటట

తసడడ:డ దశరధ రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:74
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:53-4-757
వయససస:39
లస: ససస స
9840 SQX1018135
పపరర: వనసకట చచననత కకషణ దసరర స

95-86/424

తసడడ:డ వరయఖ గసగరదదవ
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఎరకయఖ
ఇసటట ననస:53-4-756
వయససస:42
లస: పప
9837 MLJ3654001
పపరర: రమమదదవ� దసరర స�

9832 SQX1469122
పపరర: జజనయఖ గసగరదదవ

9857 AP151000222003
పపరర: పపదఖశస షపక

95-86/448

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-4-764
వయససస:63
లస: పప
95-86/450

9860 SQX1349209
పపరర: రమణ బబ బబబ

95-86/451

భరస : పపదదనత బబ బబబ
ఇసటట ననస:53-4-765
వయససస:37
లస: ససస స
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95-86/452

భరస : లకకకనరసయఖ� దసడడడగగల
ఇసటట ననస:53-4-765
వయససస:56
లస: ససస స
9864 MLJ3647740
పపరర: నరసససహరరవప దసడడడ గగలమ

9862 SQX1349266
పపరర: సతష దసడడడగగల

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ దసడడడగగల
ఇసటట ననస:53-4-765
వయససస:27
లస: పప
95-86/455

తసడడ:డ లకకకనరసయఖ దసడడడ గగలమ
ఇసటట ననస:53-4-765
వయససస:36
లస: పప

9865 SQX0890723
పపరర: నవఖ రరబబ

తసడడ:డ జలమన అహమద షపక
ఇసటట ననస:53-4-766
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:53-4-767
వయససస:31
లస: ససస స
9873 MLJ3638772
పపరర: రమమష� రరబబబ�

95-86/464

95-82/405

95-82/408

95-86/468

భరస : తరరపతయఖ� �
ఇసటట ననస:53-4-771
వయససస:63
లస: ససస స

9877 MLJ1648393
పపరర: అబగదలమర షపక

9880 MLJ3647948
పపరర: రహహమగన� షపక�

9883 MLJ3641586
పపరర: కకషరణరరడ�డడ కకసచ�

95-86/471

9886 SQX2531127
పపరర: బబలరస సయఖద

95-86/465

9889 SQX0401745
పపరర: ననగరరజ� ససరరశశటట �
తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:53-4-771
వయససస:41
లస: పప

9869 AP151000222044
పపరర: ఏడడకకసడలల రబబబ

95-86/460

9872 AP151000228344
పపరర: సరసబబడజఖస రరబబబ

95-86/463

9875 SQX2162725
పపరర: ధనలకడక రరబబ

95-86/1196

తసడడ:డ జయ రరసబబబగ రరబబ
ఇసటట ననస:53-4-767
వయససస:18
లస: ససస స
95-82/406

9878 SQX1983428
పపరర: రబయమ షపక

95-82/407

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:53-4-768
వయససస:22
లస: పప
95-86/466

9881 MLJ3647930
పపరర: రగషన బ� షపక�

95-86/467

తసడడ:డ ననగమర మరర వల�
ఇసటట ననస:53-4-768
వయససస:33
లస: ససస స
95-86/469

9884 SQX1614826
పపరర: వనసకటబదదడ కకమరగరరర

95-86/470

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకమరగరరర
ఇసటట ననస:53-4-768
వయససస:42
లస: పప
95-77/1017

భరస : మగరరసజ సయఖద
ఇసటట ననస:53-4-769
వయససస:49
లస: ససస స
95-82/410

95-86/457

భరస : మమలమఖదదడ
ఇసటట ననస:53-4-767
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-4-768
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:53-4-768
వయససస:61
లస: పప
9888 MLJ1644962
పపరర: సరగజన బబళళ� �

95-86/462

తసడడ:డ ననగమర మరరవల�
ఇసటట ననస:53-4-768
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగమరరకరరవల�
ఇసటట ననస:53-4-768
వయససస:47
లస: ససస స
9885 SQX0104091
పపరర: ననగమరరకరరవల� షపక�

9874 MLJ3638764
పపరర: జయరరసబబబగ రరబబబ

9866 MLJ3647997
పపరర: గగవసదమక రరబబబ

తసడడ:డ మమలమఖదదడ
ఇసటట ననస:53-4-766
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల కలదసద
ఇసటట ననస:53-4-768
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:53-4-768
వయససస:20
లస: పప
9882 MLJ1640671
పపరర: ననగమరరబ� షపక�

95-86/459

తసడడ:డ మలమరదదడ
ఇసటట ననస:53-4-767
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:53-4-768
వయససస:41
లస: ససస స
9879 SQX1983345
పపరర: సప హహ బ అలర స షపక

9871 MLJ3649456
పపరర: ఆదదలకడక� రరబబబ�

95-86/454

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:53-4-766
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జయరరస బబబగ�
ఇసటట ననస:53-4-767
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మలమరదద�డ
ఇసటట ననస:53-4-767
వయససస:39
లస: పప
9876 SQX0196170
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-86/456

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:53-4-766
వయససస:29
లస: పప
95-86/461

9863 SQX1349258
పపరర: మహహష దసడడడగగల

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ దసడడడగగల
ఇసటట ననస:53-4-765
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:53-4-766
వయససస:27
లస: ససస స

95-86/458 9868 MLJ3641743
9867 SQX1524322
పపరర: షహహద ఆ�ే్రరడక అహమద షపక
పపరర: వనసకటటష రరబబబ

9870 MLJ3649464
పపరర: రగహహణణ� రరబబబ�

95-86/453

9887 MLJ1644954
పపరర: వనసకటరమణ బబళర

95-82/409

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-4-771
వయససస:41
లస: ససస స
95-82/411

9890 MLJ1646645
పపరర: వనసకటటశశరరర బబళళ

95-82/412

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:53-4-771
వయససస:44
లస: పప
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9891 SQX2202562
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అకరరపప

95-82/906

తసడడ:డ ఆసజననయగలల అకరరపప
ఇసటట ననస:53-4-771
వయససస:40
లస: పప
95-82/413

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-4-773
వయససస:31
లస: ససస స
95-82/416

తసడడ:డ బబలమజ మసరసన�
ఇసటట ననస:53-4-773
వయససస:30
లస: పప
95-85/952

తసడడ:డ అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-4-774
వయససస:19
లస: పప
95-123/538

95-86/1197

9909 SQX2469294
పపరర: మహబమబ అబగదల సమద షపక

9901 SQX2082733
పపరర: మనదసర ఖమన పఠరన

9904 SQX1868967
పపరర: పడమలమరరణణ గగళళ

9907 SQX2342905
పపరర: గణణశ నగరరర

95-85/956

Deleted
95-85/85

భరస : చన సరసబయఖ
ఇసటట ననస:53-5-782
వయససస:58
లస: ససస స

9910 SQX2465110
పపరర: మహబమబ అకబర బబష షపక

95-83/943

95-82/417

తసడడ:డ అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:53-5-782
వయససస:38
లస: పప

9916 SQX2350353
పపరర: హహన ఫపరదరజ షపక

95-85/932

9919 AP151000219222
పపరర: వనసకటపడసరద కరనసమమలల�
తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:53-5-783
వయససస:45
లస: పప

95-85/951

9902 SQX2188134
పపరర: బబజ మహమకద

95-85/953

9905 SQX1869015
పపరర: భబసరరరరవప గగళళ

95-82/418

95-86/1188
9908 SQX2468403
పపరర: లకడక తరరపఠమక యయలబబ ఈనన

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ యయలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:53-4-7401
వయససస:27
లస: ససస స
95-90/811

9911 MLJ2613875
పపరర: శకనస చసతల

95-141/34

తసడడ:డ బబ సస
ఇసటట ననస:53-5-716
వయససస:46
లస: పప
95-85/86

9914 SQX1017574
పపరర: చన సరసబయఖ దదవరపలర

95-85/87

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:53-5-782
వయససస:62
లస: పప
95-85/958

భరస : అబగదల కలస షపక
ఇసటట ననస:53-5-782
వయససస:33
లస: ససస స
95-85/89

9899 SQX2350452
పపరర: నససమమ పఠరన

తసడడ:డ ససగరతరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:53-4-779
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చన సరసబయఖ
ఇసటట ననస:53-5-782
వయససస:32
లస: పప
95-85/957

95-82/415

తసడడ:డ నదర
ఇసటట ననస:53-4-775
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:53-5-554
వయససస:65
లస: పప
9913 SQX1017582
పపరర: వదనఖధర దదవరపలర

9896 SQX0328005
పపరర: రరజవ రరడడడ పలలర స

భరస : లయమఖత అల ఖమన పతనన
ఇసటట ననస:53-4-774
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప నగరరర
ఇసటట ననస:53-4-4711
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:53-5-554
వయససస:34
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:53-5-783
వయససస:62
లస: ససస స

95-85/950

భరస : భబసరరరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:53-4-779
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మణణకరసత రరమశశటట
ఇసటట ననస:53-4-926
వయససస:30
లస: ససస స

9918 AP151000225021
పపరర: రరజరశశరర కరనసమమలల

9898 SQX2324382
పపరర: లయమఖత అలఖమన పతనన

95-84/724

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-4-773
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-4-775
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నదర మహమకద
ఇసటట ననస:53-4-775
వయససస:23
లస: పప

9915 SQX2332872
పపరర: అబగదల కలస షపక

95-82/414

తసడడ:డ ఇమమస ఖమన పతనన
ఇసటట ననస:53-4-774
వయససస:44
లస: పప

9900 SQX2325165
పపరర: హనఫ ఖమన పఠరన

9912 SQX1017525
పపరర: శరసత కలమమరర దదవరపలర

9895 SQX0789198
పపరర: శకదదవ పలలర ల

9893 SQX2083863
పపరర: గరయతడ బభలమ

భరస : వనసకటటశశరరర బభలమ
ఇసటట ననస:53-4-771
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-4-773
వయససస:52
లస: ససస స

9897 SQX0328070
పపరర: మసరసన రరవప రరవన�

9906 SQX2215044
పపరర: సరయ పసడయ రరమశశటట

95-82/907

భరస : వనసకటటశశర రరవప అకరరపప
ఇసటట ననస:53-4-771
వయససస:26
లస: ససస స

9894 SQX0322677
పపరర: జజఖత పలలర ల�

9903 SQX2007763
పపరర: బబజ మహమకద

9892 SQX2202547
పపరర: పరవన అకరరపప

9917 SQX0683656
పపరర: వనసకట ననగ వరన పససపపలలటట

95-85/88

భరస : కకశశర బబబగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-5-783
వయససస:34
లస: ససస స
95-85/90

9920 AP151000219005
పపరర: వరయఖ కరనసమమలల

95-85/91

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-5-783
వయససస:71
లస: పప
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9921 SQX1149674
పపరర: లమవణఖ మలలర ల
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95-85/92

భరస : వననద కలమమర మలలర ల
ఇసటట ననస:53-5-784
వయససస:25
లస: ససస స
9924 MLJ3121886
పపరర: రరజఖలకడక� కకకసదరర�

95-85/94

95-85/97

95-85/100

95-87/29

95-85/102

95-85/105

95-85/108

95-87/33

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-5-790
వయససస:50
లస: ససస స
9948 AP151000225124
పపరర: రరజఖలకడక కరసడదరర
భరస : శకరరమచసదనడచనరరఖలల
ఇసటట ననస:53-5-790
వయససస:66
లస: ససస స

95-85/101

9934 SQX0034892
పపరర: మమదరబబ యన ననగరశశర రరవప�

9937 SQX0989814
పపరర: అనత గమడదరర

9940 MLJ1640176
పపరర: వజయలకడక� గమడదరర�

95-87/30

95-85/103

95-85/106

9932 SQX0684928
పపరర: గరరర ఇ

95-87/28

9935 SQX0719450
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఇలమర

95-87/31

9938 SQX0989798
పపరర: సరశత బసదస సరదదననన

95-85/104

9941 MLJ1641141
పపరర: సరగజన� గమడదరర�

95-85/107

భరస : మమలమఖదద�డ �
ఇసటట ననస:53-5-790
వయససస:60
లస: ససస స
95-85/109

9946 SQX1062249
పపరర: ననగ మణణ చసదసకలరర

95-87/34

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-5-790
వయససస:78
లస: ససస స

95-85/99

భరస : కకషణ రరవప
ఇసటట ననస:53-5-789
వయససస:33
లస: ససస స

9943 MLJ1640168
పపరర: మమలకకసడయఖచచదరర�
గమడదరర�
తసడడ:డ కకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:53-5-790
వయససస:67
లస: పప

9949 SQX0756254
పపరర: అసజమక తమకననన

9929 MLJ1644467
పపరర: కకటటశశరరరవప� మమరరళళ�

తసడడ:డ సరయనత
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:61
లస: పప

9944 SQX0583385
పపరర: శకలకడక� మననత�

95-87/32

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-5-790
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:53-5-790
వయససస:56
లస: ససస స
95-87/36

95-85/96

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖచచదరర� �
ఇసటట ననస:53-5-790
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:53-5-790
వయససస:79
లస: ససస స
9945 SQX0755967
పపరర: మలలర శశరర తమకననన

9931 SQX1714542
పపరర: మహన రరవప పసలర లటర

9926 SQX1119982
పపరర: భబగఖ లకడక మమరరళర

తసడడ:డ చలపతరరవప� �
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరజరష కలమమర
ఇసటట ననస:53-5-789
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మలమఖదదడ గమడడరర
ఇసటట ననస:53-5-789
వయససస:36
లస: పప
9942 AP151000225263
పపరర: కకసడమక గమడదరర�

95-85/98

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:53-5-788
వయససస:50
లస: ససస స
9939 MLJ1645050
పపరర: రరజరశ కలమమర గమడడరర

9928 SQX1714310
పపరర: అమర ననథ పసలర లటర

95-89/1336

భరస : శకనవరస రరవప మమరరళర
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ దనసస పసలర లటర
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:41
లస: పప
9936 SQX0155077
పపరర: తరరపత కలమమరర కకతస పలర

95-85/95

తసడడ:డ మహన రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రసగననయకలలల�
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:48
లస: పప
9933 SQX0034900
పపరర: పససపపలలటట కకశశర బబబగ�

9925 MLJ1643527
పపరర: పడభబవత� మమరరళళ�

9923 SQX2387405
పపరర: గగపసననథ కరకరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:53-5-784
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:71
లస: ససస స
9930 SQX0399162
పపరర: శకనవరసరరవప� కకలపరక�

95-85/93

తసడడ:డ వనసకయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:53-5-784
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:53-5-785
వయససస:34
లస: ససస స
9927 SQX1066936
పపరర: రరఘవమక మమరరళళ

9922 SQX1149666
పపరర: వననద కలమమర మలలర ల

9947 SQX0583377
పపరర: సరవతడ మననత�

95-87/35

భరస : గరసధద�
ఇసటట ననస:53-5-790
వయససస:59
లస: ససస స
95-87/37

9950 SQX1061977
పపరర: హనసమసత రరవప చసదసకలరర

95-87/38

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-5-790
వయససస:60
లస: పప
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9951 SQX0397950
పపరర: వజయలకడక దదవళర
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95-85/110

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:53-5-791
వయససస:34
లస: ససస స
9954 SQX0361840
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

95-85/113

95-85/115

95-87/1309

95-85/119

95-85/122

95-85/125

95-85/128

95-91/616

తసడడ:డ శకనవరస శరక కళళర స
ఇసటట ననస:53-5-797
వయససస:20
లస: పప
9978 SQX2280436
పపరర: శక లకడక దదశస
భరస : శకనవరస రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:53-5-799
వయససస:35
లస: ససస స

95-85/117

9964 AP151000225130
పపరర: కలససమకలమమరర శలమక

9967 AP151000219242
పపరర: శకహరరననద శలమక

9970 SQX0287995
పపరర: శరసత కళళర స

95-85/120

95-85/123

95-85/126

9962 SQX0345165
పపరర: గగపససపటట వనసకటటశశర రరవప

95-85/118

9965 SQX0398883
పపరర: పరరశతశస శలమక

95-85/121

9968 SQX1887512
పపరర: లమవణఖ పలర పప తత

95-85/124

9971 AP151000225110
పపరర: వనసకటలకడక శలమక�

95-85/127

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:53-5-797
వయససస:62
లస: ససస స
95-85/129

9976 SQX2427110
పపరర: హనసమసత రరవప ధదళపరళర

95-84/972

భరస : కకసడ రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:53-5-799
వయససస:53
లస: ససస స

95-85/959

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పలర పప తత
ఇసటట ననస:53-5-795/2
వయససస:22
లస: ససస స

9973 SQX0044230
పపరర: వనసకట కకషణ ససబడహకణఖ
పరరశతశస సరలక
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:53-5-797
వయససస:42
లస: పప

9979 SQX2234284
పపరర: శవ కలమమరర దదశస

9959 SQX2353365
పపరర: ఆదద ననరరయణ కలసచనల

తసడడ:డ హరరననథ
ఇసటట ననస:53-5-795
వయససస:31
లస: పప

9974 AP151000219080
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణ శలమక

95-85/130

తసడడ:డ పరరశతశస
ఇసటట ననస:53-5-797
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ధదళపరళర
ఇసటట ననస:53-5-798
వయససస:41
లస: పప
95-86/1198

95-85/114

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:53-5-794
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసశరక
ఇసటట ననస:53-5-797
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:53-5-797
వయససస:39
లస: పప
9975 SQX1908227
పపరర: సరయ ననగ ధదరజ కళళర స

9961 SQX0323477
పపరర: అనతపపరణ గగపసశశటట

9956 SQX1715499
పపరర: అనసదదపసక పప డపరటట

తసడడ:డ హనసమయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:53-5-792
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ పరరశతశస
ఇసటట ననస:53-5-795
వయససస:76
లస: పప

భరస : పరరశతశస
ఇసటట ననస:53-5-797
వయససస:35
లస: ససస స
9972 SQX0398875
పపరర: కకషణ ననగ శకనవరస శలమక�

95-85/116

భరస : హరననధ
ఇసటట ననస:53-5-795
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశ వశశననధస
ఇసటట ననస:53-5-795
వయససస:52
లస: పప
9969 SQX0155143
పపరర: లకకకపడసనత వ.యస

9958 SQX0671354
పపరర: మధసబబబగ కలసచల

95-85/112

భరస : బగలర బబబగ పప డపరటట
ఇసటట ననస:53-5-792
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వననకరటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-5-794
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవశశననదస
ఇసటట ననస:53-5-795
వయససస:51
లస: ససస స
9966 SQX0044164
పపరర: హనసమసతరరవప పలర పప తష

95-87/1308

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:53-5-792
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆదద ననరరయణ కలసచనల
ఇసటట ననస:53-5-792
వయససస:68
లస: ససస స
9963 SQX0232165
పపరర: శవకలమమరర పలర పప తష

9955 SQX2337467
పపరర: వనసకటరతతస బతష
స ల

9953 SQX0361881
పపరర: హనసమసతరరవప దదవళళ

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:53-5-791
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-5-791
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పప డపరటట
ఇసటట ననస:53-5-792
వయససస:30
లస: పప
9960 SQX2352698
పపరర: ననగరసదడమక కలసచనల

95-85/111

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:53-5-791
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-5-791
వయససస:58
లస: పప
9957 SQX1715705
పపరర: బగలర బబబగ పప డపరటట

9952 SQX0361865
పపరర: వనసకట వరసస బతష
స ల

9977 SQX1986306
పపరర: శకకరసత ఉటటకలరర

95-85/796

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:53-5-799
వయససస:21
లస: పప
95-87/1310

9980 SQX2280394
పపరర: వనదవత సకకల

95-88/1400

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ సకకల
ఇసటట ననస:53-5-799
వయససస:24
లస: ససస స
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9981 SQX1953926
పపరర: ఇసతయమజ మహమకద

95-86/472

తసడడ:డ కరరమగలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-5-800
వయససస:21
లస: పప
9984 MLJ3648052
పపరర: సరజదన షపక�

95-86/473

95-86/476

95-66/859

95-86/480

95-98/744

95-86/483

95-86/486

తసడడ:డ వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:46
లస: పప

9994 SQX0667881
పపరర: సతఖననరరయమనబబ సదదల

9997 SQX1877257
పపరర: వజయ పపజజరర

10000 MLJ3650678
పపరర: పదక� యరకస�

10003 MLJ3651163
పపరర: ససబబబయమక� యరకస�

95-86/489

10006 MLJ3642709
పపరర: వరపడసద రరడకడ� పలపల�

95-86/481

10009 SQX0780932
పపరర: ననగరరరడడడ యరకస
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:47
లస: పప

9989 SQX1936988
పపరర: అయమబ ఖమన షపచక

95-39/1002

9992 MLJ3648060
పపరర: ననరరయణమక కకలమర�

95-86/479

9995 SQX1789205
పపరర: గగససయమ షపక

95-95/1183

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:53-5-803
వయససస:38
లస: ససస స
95-98/745

9998 SQX0973370
పపరర: శవ నసదదన పలపల

95-86/482

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:27
లస: ససస స
95-86/484

10001 MLJ3651155
పపరర: ఉష యరకస

95-86/485

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:41
లస: ససస స
95-86/487

10004 MLJ3651148
పపరర: ననగరసదడమక� యరకస�

95-86/488

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:66
లస: ససస స
95-86/490

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�కడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:35
లస: పప
95-86/492

95-86/475

భరస : పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:53-5-803
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరణ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:26
లస: పప
10008 MLJ3643186
పపరర: ససబబబ రరడడడ యరకస

95-86/478

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషణ రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:46
లస: ససస స
10005 SQX0780965
పపరర: వషష
ణ వరరన రరడడడ యరకస

9991 AP151000228148
పపరర: పదనకవత కకలమర�

9986 MLJ3638830
పపరర: ఇసరకల మహమకద�

తసడడ:డ షరరఫ ఖమన షపచక
ఇసటట ననస:53-5-803
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ హసపస పపజజరర
ఇసటట ననస:53-5-803
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:36
లస: ససస స
10002 AP151000228004
పపరర: ససజజత యరకస

95-86/477

తసడడ:డ సతకసససగ
ఇసటట ననస:53-5-803
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:53-5-803
వయససస:27
లస: పప
9999 SQX0790600
పపరర: ఉమమ యరకస

9988 SQX0069559
పపరర: ససతనరరస యడర

95-88/1401

తసడడ:డ అబగబమల మజద�
ఇసటట ననస:53-5-801
వయససస:71
లస: పప

భరస : రరధనకకషణమమరరస�
ఇసటట ననస:53-5-803
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషణ మమరరస కకలమ
ఇసటట ననస:53-5-803
వయససస:30
లస: పప
9996 SQX1795236
పపరర: ఆజజద షపక

95-86/474

తసడడ:డ కకషణ మమరరస
ఇసటట ననస:53-5-802
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:53-5-803
వయససస:30
లస: పప
9993 MLJ3642741
పపరర: అషప క చకకవరరస కకలమ

9985 AP151000222010
పపరర: సలమ షపక

9983 SQX2426690
పపరర: ఫరరతన మహమకద

తసడడ:డ కరరమగలర మహమకద
ఇసటట ననస:53-5-800
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:53-5-801
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకషణమమరరస
ఇసటట ననస:53-5-802
వయససస:49
లస: ససస స
9990 SQX1157909
పపరర: మగసస ఫ షపక

95-87/1311

భరస : కరరమగలర మహమకద
ఇసటట ననస:53-5-800
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సలమ � షపక�
ఇసటట ననస:53-5-801
వయససస:42
లస: ససస స
9987 MLJ3650207
పపరర: ధనలకడక యడర

9982 SQX2475739
పపరర: ఫరరరనన మహమకద

10007 AP151000222161
పపరర: ససరరసదడరరడడడ పలపల�

95-86/491

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:40
లస: పప
95-86/493

10010 MLJ3115649
పపరర: రరమకకకషణ రరరడడడ యరకస�

95-86/494

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:49
లస: పప
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95-86/495

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:50
లస: పప
10014 MLJ3641966
పపరర: కకటటరరడడడ� యరకస�

95-86/498

95-85/132

95-85/134

95-85/961

95-85/137

95-85/140

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:53-5-811
వయససస:61
లస: ససస స

10024 SQX0155184
పపరర: లతనదదవ� గమడదరర�

10027 MLJ1642040
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప� గమడదరర�

10030 SQX0934091
పపరర: దదవరఖ కకషణ రరజజలల

95-87/41

10033 MLJ3122066
పపరర: పడమల� మరరక�

95-87/44

10036 AP151000225116
పపరర: వరమక బబ గగలల

95-85/135

10019 SQX2361327
పపరర: గగససనతసర బభగగమ షపక

95-87/1312

10022 SQX2333805
పపరర: శకనవరస రరవప పపలమర

95-85/960

10025 SQX0852491
పపరర: వనసకటటశశరరర గమడదరర

95-85/136

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:53-5-810
వయససస:44
లస: పప
95-85/138

10028 SQX0935908
పపరర: గగససయమ షపక

95-85/139

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:53-5-811
వయససస:34
లస: ససస స
95-87/39

10031 SQX0051946
పపరర: ననరరయణణ� జ�

95-87/40

భరస : ఎల వ కకషణ మహన దనస�
ఇసటట ననస:53-5-811
వయససస:33
లస: ససస స
95-87/42

10034 SQX0051490
పపరర: మసగతనయమరర�

95-87/43

భరస : వనసకటబచలస�
ఇసటట ననస:53-5-811
వయససస:54
లస: ససస స
95-87/45

భరస : పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-5-811
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:53-5-812
వయససస:73
లస: ససస స

95-85/131

తసడడ:డ రరసబబబగ పపలమర
ఇసటట ననస:53-5-809
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససరరషరబబగ� �
ఇసటట ననస:53-5-811
వయససస:50
లస: ససస స

95-85/142 10039 AP151000225595
10038 SQX0043802
పపరర: మదన మహనరరమగ కకలసరన
పపరర: సతఖవత మరరశశటట

తసడడ:డ రరధనకకషణమమరరస
ఇసటట ననస:53-5-812
వయససస:40
లస: పప

95-86/499

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:53-5-811
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:53-5-811
వయససస:37
లస: ససస స
10035 MLJ1647155
పపరర: సరమమమజఖస� లలకరల�

10021 SQX1775865
పపరర: శశషగరరర రరవప ససలస

10016 SQX1560813
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

భరస : సదఖసదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-5-805
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:53-5-810
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల వరహబ
ఇసటట ననస:53-5-811
వయససస:45
లస: పప
10032 MLJ3121415
పపరర: ననగ లకడక ససమఖ� �

95-85/133

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-5-810
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరపపననయగడడ
ఇసటట ననస:53-5-810
వయససస:50
లస: పప
10029 AP151000219181
పపరర: జహహర షపక

10018 MLJ1641448
పపరర: బబబగ షపక

95-86/497

తసడడ:డ సపచఫపదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-5-805
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప ససలస
ఇసటట ననస:53-5-807
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పపలర
ఇసటట ననస:53-5-809
వయససస:29
లస: ససస స
10026 MLJ1645431
పపరర: వనసకటశశషయఖ తతట

95-88/1402

తసడడ:డ సపచఫపదదదన
ఇసటట ననస:53-5-805
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మమదదననన
ఇసటట ననస:53-5-807
వయససస:23
లస: పప
10023 SQX2323962
పపరర: లకడక పపలర

10015 SQX2353597
పపరర: భబరర వ సరయ రరస జసపన

10013 MLJ3643178
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యరకస

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ క
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:19
లస: పప

భరస : సపచఫపదదదన
ఇసటట ననస:53-5-805
వయససస:57
లస: ససస స
10020 SQX1716463
పపరర: సరయ పవన మమదదననన

95-86/496

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-5-804
వయససస:76
లస: పప
10017 MLJ1640424
పపరర: గగససనతసర షపక

10012 SQX0780940
పపరర: వరరరరడడడ యరకస

10037 SQX0613448
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరర� కకలసరన�

95-85/141

భరస : మదన మహన రరమగ�
ఇసటట ననస:53-5-812
వయససస:34
లస: ససస స
95-87/46

10040 SQX0042689
పపరర: పడసనత జజఖతరకయ�
తనడడబబ యన�
తసడడ:డ వనసకట శవయఖ�
ఇసటట ననస:53-5-1139
వయససస:37
లస: ససస స

95-85/143
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పపరర: అసజల అబమబరర
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95-82/419

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-6-88
వయససస:37
లస: ససస స
10044 MLJ1652494
పపరర: రహమతషనతసర మహమకద

95-85/144

95-86/501

95-86/504

95-86/507

95-86/510

95-86/513

95-85/962

తసడడ:డ ససబడమణఖస గగపస
ఇసటట ననస:53-6-815
వయససస:30
లస: పప

10054 MLJ3647708
పపరర: కకసడన రరడడడ ధదసస

10057 MLJ3641776
పపరర: మహహషరబబగ యడర

10060 SQX0051995
పపరర: శక లకడక జటటట�

10063 SQX2382794
పపరర: అబగదల షఫస షపక

95-86/515

10066 SQX0169102
పపరర: మమలమఖదద�డ గమడదరర�

95-86/508

10069 SQX2433050
పపరర: ససజనఖ గగపస
భరస : జజజబబబగ గగపస
ఇసటట ననస:53-06-815
వయససస:22
లస: ససస స

10049 SQX0667873
పపరర: ననగరరజ తమకశశటట

95-86/503

10052 MLJ3638699
పపరర: శవ ననతరరయణ� అసబలమరటట�

95-86/506

10055 MLJ3650181
పపరర: రరజరశశరర� ఇరరబబ తషల�

95-86/509

భరస : రవకలమమర�
ఇసటట ననస:53-6-200
వయససస:36
లస: ససస స
95-86/511

10058 MLJ3642915
పపరర: కరరమగలమర ఏస .డడ

95-86/512

తసడడ:డ అబగదల బబషర
ఇసటట ననస:53-6-200
వయససస:44
లస: పప
95-87/47

95-87/48
10061 SQX0810648
పపరర: మహబమబ ఫయమజ ఖమన పఠరన

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:53-6-536
వయససస:27
లస: పప
95-87/1313

10064 MLJ3641883
పపరర: దదననశడ
శక డడ పలపల

95-86/514

తసడడ:డ శకనవరసపడ
డ డడ పలపల
ఇసటట ననస:53-6-695
వయససస:30
లస: పప
95-85/146

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-790
వయససస:65
లస: పప
95-85/963

95-86/500

తసడడ:డ పడభబకర ననయర�
ఇసటట ననస:53-6-198
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సలస షపక
ఇసటట ననస:53-6-629
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ పలపల
ఇసటట ననస:53-6-695
వయససస:55
లస: పప
10068 SQX2435865
పపరర: జజజబబబగ గగపస

95-86/505

తసడడ:డ రరమగ�
ఇసటట ననస:53-6-536
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అబగదల షఫస షపక
ఇసటట ననస:53-6-629
వయససస:25
లస: ససస స
10065 MLJ3115599
పపరర: శకనవరసరరడడడ పలపల

10051 MLJ3642733
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పప టటట

10046 MLJ3650488
పపరర: భబరతలకడక కకమమకరర

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:53-6-198
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషణమమరరస
ఇసటట ననస:53-6-200
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:53-6-200
వయససస:59
లస: పప
10062 SQX2384709
పపరర: ఫహహమ షపక

95-86/502

తసడడ:డ వర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-198
వయససస:66
లస: పప

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-6-200
వయససస:36
లస: ససస స
10059 MLJ3642923
పపరర: కకషణ మమరరస యడర

10048 MLJ3638822
పపరర: భబరర వ� చటటట�

95-88/1406

భరస : రవకలమమర కకమమకరర
ఇసటట ననస:53-6-198
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయగలల
ఇసటట ననస:53--6-198
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:53-6-198
వయససస:66
లస: పప
10056 MLJ3650199
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-85/145

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-6-198
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-198
వయససస:32
లస: పప
10053 MLJ3115862
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చటటట

10045 MLJ1647932
పపరర: కరరస� మహమకద

10043 SQX2140440
పపరర: ససపసడత రరడడడ యతస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ యతస
ఇసటట ననస:53-6-90
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరరదర� �
ఇసటట ననస:53-6-185
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-198
వయససస:60
లస: ససస స
10050 MLJ3638814
పపరర: హరరశ� చటటట�

95-82/420

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-6-88
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరరదర� �
ఇసటట ననస:53-6-185
వయససస:65
లస: ససస స
10047 MLJ3648045
పపరర: సరమమమజఖస� చటటట�

10042 SQX1008457
పపరర: దసరరర పడసరద అబమబరర

10067 SQX2086825
పపరర: జజజబబబగ గగపస

95-85/797

తసడడ:డ ససబడహకణఖస గగపస
ఇసటట ననస:53-6-815
వయససస:30
లస: పప
95-86/1130

10070 SQX2111086
పపరర: ససజనఖ గగపస

95-88/1286

Deleted

భరస : జజజబబబగ గగపస
ఇసటట ననస:53-6-815
వయససస:22
లస: ససస స
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10071 SQX0534933
పపరర: వజయ లకడక పససపపలలటట

95-85/147

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-6-816
వయససస:57
లస: ససస స
10074 SQX0397695
పపరర: కరరమగనతసర షపక

95-85/149

95-85/152

95-88/46

10078 SQX2489409
పపరర: జనతషనతసర షపక

10081 MLJ1645795
పపరర: సరరత రరళళ

95-85/155

10084 MLJ1643741
పపరర: వనసకటరమణన రరవప రరళర

95-86/1316

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:53-6-818
వయససస:79
లస: పప

10087 SQX1714385
పపరర: కమల రరలర

95-85/153

95-85/156

95-85/231

భరస : నరసససహ రరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:53-6-819
వయససస:60
లస: ససస స
10095 SQX0173476
పపరర: రవసదడ బబబగ మమకల

భరస : అబగదల రహహమన�
ఇసటట ననస:53-6-822
వయససస:41
లస: ససస స

95-88/47

95-85/162

10096 SQX1871771
పపరర: ఫసరద గస బబగమ షపక

95-88/50

10099 SQX1561985
పపరర: హబబగనతసర షపక
భరస : అబగదల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:53-6-822
వయససస:73
లస: ససస స

95-85/154

10085 SQX0173427
పపరర: రరళళ వనసకట సదరఖననరరయణ

95-85/157

10088 SQX1265819
పపరర: వరణణ శసభగ

95-85/159

10091 SQX1953306
పపరర: రరప వనసకట ససషసకత ససబగ

95-88/48

10094 SQX0155556
పపరర: శశషకలమమరర మమకస

95-85/161

భరస : రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:53-6-820
వయససస:55
లస: ససస స
95-85/163

భరస : అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:53-6-822
వయససస:22
లస: ససస స
95-88/51

10082 SQX1714476
పపరర: సరరత రరలర

తసడడ:డ చనత వనసకట ససబబయఖ ససబగ
ఇసటట ననస:53-6-819
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:53-6-819
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప మమకల
ఇసటట ననస:53-6-820
వయససస:56
లస: పప
10098 SQX0597534
పపరర: నదరరనతస షపక�

10093 SQX1953322
పపరర: రరజరష కలమమర కనగరరర

95-86/1317

భరస : చనత వనసకట ససబబయఖ శసభగ
ఇసటట ననస:53-6-819
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత వనసకట ససబబయఖ ససబగ
ఇసటట ననస:53-6-819
వయససస:20
లస: ససస స
95-88/49

10079 SQX2489417
పపరర: కరరమగనతసర షపక

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:53-6-818
వయససస:45
లస: పప

95-85/160 10090 SQX1953280
10089 SQX1410539
పపరర: చనత వనసకట ససబబయఖ శసభగ
పపరర: వనసకట సరయ ససషక ససబగ

10092 SQX1953256
పపరర: ఉమమదదవ కనగరరర

95-85/151

భరస : అపరప రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-6-818
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సదరఖననరరయణ రరలర
ఇసటట ననస:53-6-818, 3RD LINE
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ శసభగ
ఇసటట ననస:53-6-819
వయససస:43
లస: పప

10076 SQX0155267
పపరర: షపక మససధ

భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:53-6-817/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప రరళర
ఇసటట ననస:53-6-818
వయససస:44
లస: పప
95-85/158

95-85/148

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:53-6-817/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట సదరఖననరరయమణ రరళళ
ఇసటట ననస:53-6-818
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:53-6-818
వయససస:71
లస: ససస స
10086 MLJ1643725
పపరర: నరసససహరరవప రరళళ

95-85/150

భరస : అబగదల వరహబ షపక
ఇసటట ననస:53-6-817/1
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:53-6-817/1
వయససస:35
లస: ససస స
10083 MLJ1643758
పపరర: హనసమమయమక రరళర

10075 SQX0397976
పపరర: ఫరరన షపక షపక

10073 AP151000219145
పపరర: అబగదల జబర

తసడడ:డ అబగదల వరహబ
ఇసటట ననస:53-6-817
వయససస:48
లస: పప

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:53-6-817/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబగదల వరహబ
ఇసటట ననస:53-6-817/1
వయససస:66
లస: ససస స
10080 SQX1953272
పపరర: ననచమ యససకన షపక

95-87/49

తసడడ:డ హరరదనసస�
ఇసటట ననస:53-6-816
వయససస:66
లస: పప

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:53-6-817/1
వయససస:32
లస: ససస స
10077 SQX0941393
పపరర: షపచక జనతషనతసర

10072 SQX0034876
పపరర: పససపపలలటట కకటటశశర రరవప�

10097 SQX1640564
పపరర: రరయసతషనతసర షపచక

95-85/164

తసడడ:డ అబగదల రహమమన షపచక
ఇసటట ననస:53-6-822
వయససస:23
లస: ససస స
95-88/52

10100 SQX1953264
పపరర: తచససఫ షపక

95-88/53

తసడడ:డ అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-6-822
వయససస:19
లస: పప
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10101 SQX1529124
పపరర: అబగదల రషసద షపక
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95-88/54

తసడడ:డ అబగదల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:53-6-822
వయససస:34
లస: పప
10104 SQX0396812
పపరర: హరరక లకడక జకకర

95-85/166

95-85/169

95-87/51

95-85/171

95-85/172

95-86/1310

95-87/53

తసడడ:డ చనత వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:53-6-830
వయససస:29
లస: పప

10114 SQX2343853
పపరర: భమషణస గరణణపఅల

10117 SQX0778977
పపరర: బలర గకహస ఇసరసక గనపలర

10120 SQX2420115
పపరర: చనత పపలర యఖ కసఠర

10123 SQX1275958
పపరర: హహసపసన షపక

95-85/175

10126 SQX0959247
పపరర: రరగళళ ససజనఖ

95-84/974

10129 SQX1017566
పపరర: శకనవరసరరవప దససపల
తసడడ:డ కకటయఖ దససపల
ఇసటట ననస:53-6-830
వయససస:49
లస: పప

10109 SQX0934059
పపరర: షపక మగబశరమ అసజమ

95-87/50

10112 SQX2331007
పపరర: పపలర మక ననరర

95-84/973

10115 SQX2461705
పపరర: పపపచన లమలల అలలవరలమ

95-84/975

తసడడ:డ భమషణస గరణణపఅల
ఇసటట ననస:53-6-827
వయససస:51
లస: ససస స
95-85/173

10118 SQX0989848
పపరర: భమషణస గనపలర

95-85/174

తసడడ:డ ఐజక
ఇసటట ననస:53-6-827
వయససస:52
లస: పప
95-84/976

10121 SQX2339919
పపరర: జగదదష కసఠర

95-86/1199

తసడడ:డ చనత పపలర యఖ కసఠర
ఇసటట ననస:53-6-828
వయససస:35
లస: పప
95-87/54

95-85/176

భరస : సపచదన రరవప
ఇసటట ననస:53-6-830
వయససస:29
లస: ససస స
95-85/178

95-85/168

భరస : మసరసన రరవప ననరర
ఇసటట ననస:53-6-826
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:53-6-828
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దససపల
ఇసటట ననస:53-6-830
వయససస:24
లస: ససస స
10128 SQX0959239
పపరర: రరగళర సపచదన రరవప

95-87/52

తసడడ:డ పపదద చనతయఖ కసఠర
ఇసటట ననస:53-6-828
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:53-6-828
వయససస:32
లస: ససస స
10125 SQX1265785
పపరర: భబరర వ దససపల

10111 SQX0810622
పపరర: మహమకద అకకమ షపక

10106 SQX0104372
పపరర: వనసకట పదక శకలత జకర

భరస : మహమమకద
ఇసటట ననస:53-6-824
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణస
ఇసటట ననస:53-6-827
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భమషణస గరణణపఅల
ఇసటట ననస:53-6-827
వయససస:21
లస: ససస స
10122 SQX0684498
పపరర: జజబన షపక

95-85/170

భసధసవప: లమలల భమషణస గరణణపఅల
ఇసటట ననస:53-6-827
వయససస:59
లస: పప

భరస : భమషణస
ఇసటట ననస:53-6-827
వయససస:52
లస: ససస స
10119 SQX2345213
పపరర: ఇదనగకస గరణణపఅల

10108 SQX0104224
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జకరర

95-85/165

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53--6-824
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద వహహద
ఇసటట ననస:53-6-824
వయససస:26
లస: పప

భరస : చనన బబషర
ఇసటట ననస:53-6-826
వయససస:45
లస: ససస స
10116 SQX0420349
పపరర: లమల భమషణస గనపలర

95-85/167

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:53-6-824
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహమద
ఇసటట ననస:53-6-824
వయససస:29
లస: ససస స
10113 SQX0989889
పపరర: షపక మమధవ

10105 SQX1460633
పపరర: పడసనత కలమమరర బబ డ

10103 SQX0989830
పపరర: హరర చసదన జకర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-6-824
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబగ బబ డ
ఇసటట ననస:53-6-824
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:53-6-824
వయససస:83
లస: ససస స
10110 SQX0934067
పపరర: ఆయయశర బభగగమ షపక

95-88/55

తసడడ:డ అబగదల కరరస�
ఇసటట ననస:53-6-822
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-6-824
వయససస:28
లస: ససస స
10107 SQX1346866
పపరర: ననగ మలలర శశరర ధదళపపడడ

10102 SQX0123455
పపరర: షపక అబగదల రరహమమన�

10124 SQX1327767
పపరర: మహమకద జజకకర హహసపసన
షపక
తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:53-6-828
వయససస:27
లస: పప
10127 SQX1017509
పపరర: ననగరసదడస దససపల

95-87/55

95-85/177

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-6-830
వయససస:45
లస: ససస స
95-85/179

10130 MLJ3648193
పపరర: ననగలకడక అసకరల

95-86/516

భరస : సరసబశవ రరవప అసకరల అసకరల
ఇసటట ననస:53-6-830
వయససస:34
లస: ససస స
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10131 SQX0325126
పపరర: గగససయమ షపక�
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95-87/56

భరస : ఇసరకయల�
ఇసటట ననస:53-6-830
వయససస:39
లస: ససస స
10134 SQX0428433
పపరర: మమధవ� తచలరబబ టట�

95-87/58

95-85/182

95-87/60

95-85/184

95-85/187

95-85/188

95-85/191

95-85/194

తసడడ:డ చచనతయఖననయగడడ
ఇసటట ననస:53-6-834
వయససస:58
లస: పప
10158 MLJ1649557
పపరర: రతనతకర పతస
తసడడ:డ వనసకటసప భనచలస
ఇసటట ననస:53-6-835
వయససస:40
లస: పప

95-87/61

10144 SQX0683672
పపరర: లకకక బసడడ

10147 SQX1008846
పపరర: వరణణ ససపత

10150 MLJ1645316
పపరర: ఆనసదకలమమరర దదవనబబ యన

95-85/185

95-87/63

95-85/189

10142 SQX1188094
పపరర: ససబబబయమక చగడనగగడడ

95-87/62

10145 SQX0671198
పపరర: మలలర శశర రరవప బసడడ

95-85/186

10148 SQX0051565
పపరర: రజయమ షపక�

95-87/64

10151 MLJ1645415
పపరర: వజయరరణణ దదవనబబ యన

95-85/190

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:53-6-834
వయససస:55
లస: ససస స
95-85/192

10156 MLJ1648369
పపరర: రరజజరరవప దదవనబబ యన

95-85/195

తసడడ:డ శశభననచలస
ఇసటట ననస:53-6-835
వయససస:45
లస: పప

95-87/59

భరస : జలమన�
ఇసటట ననస:53-6-833
వయససస:33
లస: ససస స

10153 SQX0104356
పపరర: జజసఫ అనల కలమమర
దదవనబబ యన
తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:53-6-834
వయససస:32
లస: పప

10159 AP151000219104
పపరర: వనసకటననరరయణరరవప పతస

10139 SQX0883793
పపరర: పడతమమ భబరత పసనపరల

తసడడ:డ మగకరష
ఇసటట ననస:53-6-833
వయససస:28
లస: పప

10154 SQX0104141
పపరర: నవన కలమమర దదవనబబ యన

95-85/193

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:53-6-834
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనతయఖననయగడడ
ఇసటట ననస:53-6-834
వయససస:61
లస: పప
95-85/197

95-85/181

భరస : సరసబశవరరవప చగడనగగడడ
ఇసటట ననస:53-6-832
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:53-6-834
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : చనతయఖననయగడడ
ఇసటట ననస:53-6-834
వయససస:83
లస: ససస స
10155 MLJ1645084
పపరర: పడభబకరరరవప దదవనబబ యన

10141 SQX0684944
పపరర: అసజల పస

10136 SQX0989855
పపరర: రరమ దదవ ఉలర సగగసట

తసడడ:డ రవసదడననథ ఠరగగర
ఇసటట ననస:53-6-832
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగయఖ
ఇసటట ననస:53-6-833
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:53-6-834
వయససస:30
లస: ససస స
10152 MLJ1645407
పపరర: లలరరదమక దదవనబబ యన

95-85/183

భరస : మగకరష
ఇసటట ననస:53-6-833
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకదర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-833
వయససస:48
లస: పప
10149 SQX1119263
పపరర: శరకవణణ డక ఎస పస

10138 SQX0344952
పపరర: ఉలర సగగసట సరయరరస

95-87/57

భరస : సరయ రరమ
ఇసటట ననస:53-6-832
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రవసదడననద ఠరగమర
ఇసటట ననస:53-6-832
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనయ భబసరర రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:53-6-833
వయససస:46
లస: ససస స
10146 SQX1123876
పపరర: బసడడ వనయ రరడడడ

95-85/180

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:53-6-832
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చగడనగగడడ
ఇసటట ననస:53-6-832
వయససస:36
లస: ససస స
10143 SQX1021807
పపరర: రమ దదవ బసడడ

10135 SQX1265793
పపరర: పరవన ఉలర సగగసట

10133 SQX1275974
పపరర: అయయషర షపక

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:53-6-831
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయరరస ఉలర సగగసట
ఇసటట ననస:53-6-832
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస ఖమన
ఇసటట ననస:53-6-832
వయససస:29
లస: పప
10140 SQX1188045
పపరర: భబనసపసడయమ చగడనగగడడ

95-88/56

భరస : ససరరష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:53-6-830
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-831
వయససస:46
లస: ససస స
10137 SQX1067231
పపరర: అఫప డ జ ఖమన పఠరన

10132 SQX1953314
పపరర: శరకవణణ బబయ బబ సదదల

10157 AP151000225471
పపరర: కకటటశశరమక పతస

95-85/196

భరస : శశభననచలస
ఇసటట ననస:53-6-835
వయససస:62
లస: ససస స
95-85/198

10160 AP151000219307
పపరర: వనసకట శశభననచలస పతస

95-85/199

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:53-6-835
వయససస:84
లస: పప
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10161 NDX2605848
పపరర: శవ రరడడడ కకసడపప
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94-141/723

తసడడ:డ చచనత రరడడడ కకసడపప
ఇసటట ననస:53-6-836/1
వయససస:32
లస: పప
10164 MLJ3649688
పపరర: చనత లకకక పప టర చచరరవప

95-86/517

భరస : బబబగరరవప పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-6-839
వయససస:31
లస: ససస స
10167 AP151000222099
పపరర: సరసబశవరరవప పప టర చచరరవప

10162 SQX2480689
పపరర: కకసడపప ససబబమక కకసడపప
చచనతరరడడడ
తలర : మదర ససబబమక
ఇసటట ననస:53-6-836/1
వయససస:49
లస: ససస స

95-84/977

10165 AP151000228250
పపరర: పదనకవత పప టర చచరరవప

95-86/518

10163 SQX2351047
పపరర: EAST EAST

95-85/964

తసడడ:డ EAST EAST
ఇసటట ననస:53-6-836/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-6-839
వయససస:52
లస: ససస స

10166 SQX0069476
పపరర: కకటటశశర రరవప వనదసళళపలర

95-86/519

తసడడ:డ కనకదసరరర రరవప వనదసళళపలర
ఇసటట ననస:53-6-839
వయససస:41
లస: పప

95-86/520

తసడడ:డ పపదరరఘవపలల పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-6-839
వయససస:76
లస: పప
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10168 AP151000228249
పపరర: దసరర పప టర చచరరవప

95-86/521

భరస : రరమగ పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-6-840
వయససస:52
లస: ససస స
10171 SQX0973420
పపరర: వరర సరశమ పప టర చచరరవప

95-86/524

95-86/527

95-86/530

95-86/533

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:53-6-848
వయససస:55
లస: పప

95-86/528

10178 SQX1385468
పపరర: జయ లకడక ససదద నబతషన

10181 MLJ1646462
పపరర: ననగవనసకటలకడక దనసరర

95-86/536

10184 MLJ1646181
పపరర: కళళఖణచకకవరరస ససదద నబతస న

95-86/531

10187 SQX2087427
పపరర: పరరమళ సపశత దనసరర
తసడడ:డ రమమశ బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:53-6-848
వయససస:20
లస: ససస స

10176 SQX1871888
పపరర: సరయననధ పప టర చచరరవప

95-86/529

10179 MLJ3642428
పపరర: పరనకరలరరవప ససదద నబతన

95-86/532

తసడడ:డ రరమయఖ ససదద నబతన
ఇసటట ననస:53-6-843
వయససస:67
లస: పప
95-86/534

10182 MLJ3648292
పపరర: అనసరరధ బబ కకరసస

95-86/535

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-6-848
వయససస:45
లస: ససస స
95-86/537

తసడడ:డ పరనకరలరరవప
ఇసటట ననస:53-6-848
వయససస:42
లస: పప
95-86/539

95-86/526
10173 SQX1468777
పపరర: వనసకటటసశర రరవప పపటర చచరరవప

తసడడ:డ శవ శసకర పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-6-842
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమమశరబబగ
ఇసటట ననస:53-6-848
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-6-848
వయససస:30
లస: పప
10186 MLJ1646454
పపరర: రమమష బబబగ దనసరర

10175 AP151000228042
పపరర: రరధనకలమమరర పప టర చచరరవప

95-86/523

తసడడ:డ రరఘవపలల పపటర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-6-841
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరమకకషణ ససదద నబతషన
ఇసటట ననస:53-6-843
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-6-847
వయససస:68
లస: పప
10183 MLJ3642246
పపరర: అజయరకషణ చచచతనఖ బబ కకరసస

95-86/525

భరస : శవశసకర పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-6-842
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదరరఘవపలల
ఇసటట ననస:53-6-842
వయససస:51
లస: పప
10180 MLJ3642238
పపరర: గగవరరనరరవప� గగరరజజల�

10172 SQX0069484
పపరర: ననగరశశర రరవప పప టర చచరరవప

10170 AP151000222098
పపరర: రరమగ పప టర చచరరవప

తసడడ:డ పపదరరఘవపలల పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-6-840
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-6-841
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:53-6-842
వయససస:28
లస: ససస స
10177 AP151000222113
పపరర: శవశసకర పప టర చచరరవప

95-86/522

తసడడ:డ దసరరరరరవప రరగళర
ఇసటట ననస:53-6-840
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-6-841
వయససస:26
లస: పప
10174 SQX0853218
పపరర: తరసగరణణ పప టర చచరరవప

10169 SQX1030436
పపరర: సతష రరగళర

10185 MLJ3115383
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబ గరరసస

95-86/538

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:53-6-848
వయససస:54
లస: పప
95-86/1056

10188 SQX2216075
పపరర: నవఖ భవన దనసరర

95-86/1131

తసడడ:డ రమమశ బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:53-06-848
వయససస:18
లస: ససస స
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పపరర: మమబగన షపక
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95-86/1200

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:53-6-849
వయససస:40
లస: ససస స
10192 SQX1330851
పపరర: రరజఖ లకడక బబలమ

95-86/540

95-86/543

95-86/546

95-86/550

95-86/553

10199 MLJ3651304
పపరర: కలమమరర కకడనల

10202 SQX0515437
పపరర: సయఖద ఉమకర బబషర�

10205 MLJ3642139
పపరర: ససలలమన � మహమకద�

95-86/557

10208 MLJ1645811
పపరర: ఫరతమమబ ఆరరకసర

తసడడ:డ కకప దననస
ఇసటట ననస:53-6-852
వయససస:67
లస: పప

10211 SQX2080562
పపరర: ననసచరమక వరదద
ద రర

తసడడ:డ మలమఖదదడ భమవననశశరమ
ఇసటట ననస:53-6-853
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకకషజ తషమకలచరర
ఇసటట ననస:53-6-854
వయససస:57
లస: ససస స

95-86/551

10217 SQX0324954
పపరర: గగససయమ� షపక�
భరస : షబబర�
ఇసటట ననస:53-6-855
వయససస:35
లస: ససస స

10197 MLJ3638954
పపరర: సరసబశవ రరవప అసకరల

95-86/545

10200 SQX1025635
పపరర: సరసశత బతష
స ల

95-86/549

10203 MLJ3642154
పపరర: శకనవరసరరవప� నసదనఖల�

95-86/552

తసడడ:డ బసవశసకరయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-851
వయససస:43
లస: పప
95-86/554

10206 SQX1023787
పపరర: సరజద పఠరన

95-86/555

భరస : రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-6-852
వయససస:30
లస: ససస స
95-86/558

10209 SQX1023779
పపరర: రహహస ఖమన పఠరన

95-86/559

తసడడ:డ హబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-6-852
వయససస:37
లస: పప
95-82/767

10212 SQX2087773
పపరర: హరర కకషణ వరదద
ద రర

95-86/1057

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వరదద
ద రర
ఇసటట ననస:53-6-853
వయససస:34
లస: పప
95-87/1140

తలర : కకటయఖ వరదద
ద రర
ఇసటట ననస:53-6-853
వయససస:78
లస: పప
95-87/66

95-86/542

భరస : రరసమమరరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-6-851
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప వరదద
ద రర
ఇసటట ననస:53-6-853
వయససస:74
లస: ససస స

95-86/1202 10214 SQX2089613
10213 SQX2362382
పపరర: నవఖ మమధసరర భమవరణణశశరమ
పపరర: శశషగరరర రరవప వరదద
ద రర

10216 SQX0454959
పపరర: ననగమలలర శశరర తషమకలచరర

95-86/548

భరస : ఈసదబ
ఇసటట ననస:53-6-852
వయససస:62
లస: ససస స
95-86/1201

10194 MLJ1652700
పపరర: జగననకహహన కకసదరర

తసడడ:డ బసవయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:53-6-850
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:53-6-851
వయససస:56
లస: పప

భరస : రఫస�
ఇసటట ననస:53-6-852
వయససస:43
లస: ససస స
10210 SQX2129229
పపరర: కలమమర మమడడదద

95-86/544

తసడడ:డ సయఖద బబషర�
ఇసటట ననస:53-6-851
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-6-851
వయససస:55
లస: పప
10207 MLJ3648219
పపరర: మగసతనజ బబగస� మహమకద�

10196 SQX1149799
పపరర: పడవణ కలమమర ఎలయ

95-85/965

భరస : మధససదధనరరవప కకసదరర
ఇసటట ననస:53-6-850
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:53-6-851
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:53-6-851
వయససస:57
లస: ససస స
10204 SQX1601906
పపరర: రరమ మమరరస బతష
స ల

95-86/541

తసడడ:డ వలయమ ఎలయ
ఇసటట ననస:53-6-850
వయససస:34
లస: పప

భరస : మలన�
ఇసటట ననస:53-6-851
వయససస:29
లస: ససస స
10201 MLJ1645803
పపరర: ఆలమమబ షపక

10193 SQX1020387
పపరర: ననగ వర లకడక కకసదరర

10191 SQX2308088
పపరర: మధసససధనరరవప కకకసదరర

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకకసదరర
ఇసటట ననస:53-6-850
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మధససదధన రరవప కకసదరర
ఇసటట ననస:53-6-850
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ బభలర మ
ఇసటట ననస:53-6-850
వయససస:27
లస: పప
10198 SQX0400366
పపరర: ఫరతమమ� షపక�

95-84/978

తసడడ:డ మధససదదనరరవప కకకసదరర
ఇసటట ననస:53-6-850
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకహరర బబలమ
ఇసటట ననస:53-6-850
వయససస:25
లస: ససస స
10195 SQX0890608
పపరర: శకహరర బభలర మ

10190 SQX2308104
పపరర: బబల పడసరద కకకసదరర

10215 AP151000225481
పపరర: లకడక ఉపపపతల�

95-87/65

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:53-6-854
వయససస:46
లస: ససస స
95-86/561

10218 MLJ1650472
పపరర: పదనకవత ఐనవవలల

95-86/562

భరస : కకపరకరరరవప
ఇసటట ననస:53-6-855
వయససస:43
లస: ససస స
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10219 MLJ3649811
పపరర: సతఖవత శరనస
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95-86/563

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:53-6-855
వయససస:48
లస: ససస స
10222 MLJ3642394
పపరర: నరరసదడబబబగ ఐనవవలల

95-86/566

95-86/1203

95-85/798

Deleted
95-85/968

95-86/1207

95-186/570

95-86/571

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-6-860
వయససస:30
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:53-6-856
వయససస:73
లస: ససస స
10232 SQX2389138
పపరర: నరసససహ రరవప మధదర

95-86/574

95-86/1205

10227 SQX2165355
పపరర: ససనత పచష

95-88/1403

10230 SQX2384501
పపరర: లకడక నరసమక మధదర

95-85/967

10233 SQX2391373
పపరర: శవమక మదదర

95-86/1206

భరస : అడవ వనసకటటశశర రరవప మదదర
ఇసటట ననస:53-6-856
వయససస:32
లస: ససస స

95-87/1314 10236 SQX2242246
95-88/1404
10235 SQX2386100
పపరర: అడవ వనసకటటశశర రరవప మదదర
పపరర: అడవ వనసకటటశశర రరవప మదదర

10238 SQX0780890
పపరర: ససవరణ కలమమర ఐనవవలల

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:53-6-856
వయససస:46
లస: పప
95-86/569

10241 MLJ3649605
పపరర: రమణమక చచసచదటట

10244 SQX2423150
పపరర: ఇలమహహ షపక

10247 SQX2440816
పపరర: అసరక షపక
భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:53-6-860
వయససస:55
లస: ససస స

10239 MLJ3649613
పపరర: మమధవ చచసచదటట

95-86/570

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:53-6-857
వయససస:37
లస: ససస స
95-86/572

10242 MLJ1644111
పపరర: ససబబబయమక� ననగబబ యన�

95-86/573

భరస : రసగయఖ� �
ఇసటట ననస:53-6-857
వయససస:75
లస: ససస స
95-84/979

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:53-6-860
వయససస:50
లస: పప
95-84/981

95-86/568

భరస : నరసససహరరవప మధదర
ఇసటట ననస:53-6-856
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-6-857
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చచసబబటట
ఇసటట ననస:53-6-857
వయససస:42
లస: పప
10246 SQX2395341
పపరర: మసరసన షపక

95-85/966

తసడడ:డ కకపరకర రరవప
ఇసటట ననస:53-6-856/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-857
వయససస:59
లస: ససస స
10243 MLJ3642386
పపరర: ననగ రరజ చచసబబటట

10229 SQX2158954
పపరర: లకడక నరసమక మధదర

10224 MLJ1643154
పపరర: కకపరకరరరవ అఇననశలల

భరస : రమమశ పచష
ఇసటట ననస:53-6-855
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప మదదర
ఇసటట ననస:53-6-856
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-6-856
వయససస:29
లస: పప
10240 MLJ1644103
పపరర: ససతనరరవమక� ననగబబ యన�

95-86/1204

తసడడ:డ కకటయఖ మధదర
ఇసటట ననస:53-6-856
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:53-6-856
వయససస:26
లస: ససస స
10237 SQX2059277
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల

10226 SQX2131852
పపరర: ససనత పచష

95-86/565

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-6-855
వయససస:54
లస: పప

Deleted

భరస : అడవ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-6-856
వయససస:32
లస: ససస స
10234 SQX2129849
పపరర: అసజమక పపజల

95-86/567

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:53-6-855
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మధదర
ఇసటట ననస:53-6-856
వయససస:73
లస: పప
10231 SQX2158962
పపరర: శవమక మధదర

10223 MLJ3643046
పపరర: మహబమబ ససభబన� పఠరన�

10221 MLJ3643053
పపరర: మసరసన వల� పఠరన�

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:53-6-855
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:53-6-855
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:53-6-855
వయససస:43
లస: పప
10228 SQX2086437
పపరర: నరసససహ రరవప మధదర

95-86/564

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:53-6-855
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరకరరరవప
ఇసటట ననస:53-6-855
వయససస:32
లస: పప
10225 SQX2131886
పపరర: రమమష పచష

10220 MLJ3649829
పపరర: మరరబ� పఠరన�

10245 SQX2423259
పపరర: ఫజలలనతసర షపక

95-84/980

భరస : ఇలమహహ షపక
ఇసటట ననస:53-6-860
వయససస:47
లస: ససస స
95-85/969

10248 SQX2436228
పపరర: ససబబన షపక

95-89/1337

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:53-6-860
వయససస:59
లస: పప
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పపరర: సరజదన షపక
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95-84/63

భరస : కరరమమ షపక
ఇసటట ననస:53-6-861
వయససస:48
లస: ససస స
10252 SQX2388072
పపరర: ఫరతమ షపక

95-86/1209

95-84/983

95-85/970

95-84/987

95-87/69

95-88/1405

95-87/74

95-4/968

Deleted

తసడడ:డ ససదద నరరడడడ desham
ఇసటట ననస:53-6-870
వయససస:52
లస: పప

10262 SQX1440262
పపరర: మమరర రగజజ నడడకటటట

10265 SQX0764035
పపరర: శకనవరస రరవప పసచపరల

10268 SQX0320879
పపరర: శవ ననగలకడక వడచడసగగసట

10271 SQX2366078
పపరర: శకనవరస రరవప దగగరపరటట

95-84/65

10274 SQX2298255
పపరర: ససదఖ ఈద

95-87/67

భరస : వనసకటరరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:53-6-870
వయససస:47
లస: ససస స

10257 SQX2252930
పపరర: రహహమమ షపక

95-84/985

10260 AP151000225120
పపరర: గగరవమక పరసశశటట పరమశశటట

95-84/64

10263 SQX0461830
పపరర: పదక గగమఠస�

95-87/68

భరస : వనసకట శశషష బబబగ�
ఇసటట ననస:53-6-868
వయససస:63
లస: ససస స
95-87/70

10266 SQX1496257
పపరర: శకనవరసరరవప పరలలటట

95-87/71

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:53-6-868
వయససస:53
లస: పప
95-87/72

10269 SQX0321190
పపరర: మమధవ వడచడ సగగసట

95-87/73

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-6-868/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-86/1211

10272 SQX2050714
పపరర: శవయఖ ననదచసడర

95-4/967

Deleted

తసడడ:డ రరమయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:53-6-869
వయససస:71
లస: పప
95-84/988

భరస : శకనవరస రరడడడ ఈద
ఇసటట ననస:53-6-869
వయససస:29
లస: ససస స
10277 SQX2298347
పపరర: వజయ లకడక దదశస

95-84/982

భరస : ఏగయఖ పరమశశటట
ఇసటట ననస:53-6-867
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దగగరపరటట
ఇసటట ననస:53-6-868 3RD LINE
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:53-6-869
వయససస:62
లస: ససస స
10276 MLJ1644632
పపరర: వనసకటరరడడడ దదశస

95-85/971

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-6-868/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:53-6-868/1
వయససస:50
లస: ససస స
10273 SQX2050748
పపరర: శవ కలమమరర ననదచసడర

10259 SQX2195691
పపరర: ననగగర షపక

10254 SQX2432508
పపరర: తనజదదదన షపక

తసడడ:డ తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-6-864
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరణణపత
ఇసటట ననస:53-6-868
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:53-6-868
వయససస:78
లస: పప
10270 MLJ3121860
పపరర: వనసకటలకడక వడడడ నగగసట

95-84/984

భరస : యయననష రరడడడ యయరరవప
ఇసటట ననస:53-6-868
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబగలల రరగగలమడడగగ
ఇసటట ననస:53-6-868
వయససస:40
లస: పప
10267 SQX2195006
పపరర: సరసబశవ రరవప దగగరపరటట

10256 SQX2157220
పపరర: రహహమమ షపక

95-86/1208

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:53-6-864
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-6-866
వయససస:23
లస: పప

భరస : పసఛన రరవప ఓరరష
ఇసటట ననస:53-6-868
వయససస:31
లస: ససస స
10264 SQX1363837
పపరర: శకనసబబబగ రరగగలమడడగగ

95-222/1268

తసడడ:డ తజదదదన
ఇసటట ననస:53-6-864
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-6-866
వయససస:31
లస: ససస స
10261 SQX2155778
పపరర: దసరర దదవ ఓరరష

10253 SQX2252211
పపరర: హససన సయద

10251 SQX2383115
పపరర: అలమర బక షపక

తసడడ:డ ఖరరమ షపక
ఇసటట ననస:53-6-861
వయససస:32
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:53-6-861
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-6-864
వయససస:38
లస: ససస స
10258 SQX2195717
పపరర: బబజ బ షపక

95-84/725

భరస : అలర బకలక షపక
ఇసటట ననస:53-6-861
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:53-6-861
వయససస:32
లస: ససస స
10255 SQX2426476
పపరర: కరరమగనతసర షపక

10250 SQX2084523
పపరర: ఫరతమ షపక

10275 SQX2112589
పపరర: లకడక చనతపప రరడడ

95-78/961

భరస : రవ
ఇసటట ననస:53-6-870
వయససస:27
లస: ససస స
95-84/989

10278 SQX0402313
పపరర: పపరస నరసమక�

95-87/75

భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-6-870
వయససస:40
లస: ససస స
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10279 SQX0402214
పపరర: భవనస కకషణకలమమరర�
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95-87/76

భరస : చసదడశశఖర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-6-870
వయససస:49
లస: ససస స
10282 SQX2298479
పపరర: పదనకవత చనతపపరరడడ

95-188/1206

భరస : రరమరరడడడ చనతపపరరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-870
వయససస:46
లస: ససస స
10285 SQX2297455
పపరర: సశపత బబ బబబ

95-84/992

95-86/1212

95-84/995

95-86/1214

95-84/999

భరస : యయసప బగ గగలర
ఇసటట ననస:53-6-877
వయససస:46
లస: ససస స

95-87/78

10295 SQX2325090
పపరర: ఒబగలమక పపరరల

10298 SQX2422160
పపరర: దదవమణణ కరబబ తష

95-87/80

10301 SQX2313351
పపరర: ననరరయణ కలసదసరర

95-84/996

95-84/997

95-84/1007

10304 SQX2325520
పపరర: రరఘవనసధడ రరవప పలర పప తష

10287 SQX2298198
పపరర: ససధనరరణణ రరయపరటట

10290 SQX1871896
పపరర: ఎసకరయమక రరయపరటట

10293 SQX2482255
పపరర: అలలరయ మనమమల

95-87/79

95-86/1213

Deleted

భసధసవప: అ0కమ మనమమల
ఇసటట ననస:53-6-872
వయససస:18
లస: పప
10296 SQX2343796
పపరర: శకనవరస పపరరల

95-84/1000

95-84/998

10299 SQX2422277
పపరర: ససమలత కరబబ తష

95-84/1001

తసడడ:డ డదవడ కరబబ తష
ఇసటట ననస:53-6-875
వయససస:29
లస: ససస స
95-84/1002

10302 SQX2313393
పపరర: మరరయమక కలసదసరర

95-84/1003

భరస : ననరరయణ కలసదసరర
ఇసటట ననస:53-6-876
వయససస:58
లస: ససస స
95-84/1005

10305 SQX2313096
పపరర: యయసప బగ గగలర

తసడడ:డ అదద చసదడ శశఖర రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:53-6-876
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససగరత రరవప గగలర
ఇసటట ననస:53-6-877
వయససస:52
లస: పప

10307 SQX2265940
పపరర: రహహస షపక

10308 SQX1114008
పపరర: వజయ లకడక గజజర

తసడడ:డ వరహబ షపక
ఇసటట ననస:53-6-877
వయససస:24
లస: పప

95-84/994

తసడడ:డ నరసయఖ పపరరల
ఇసటట ననస:53-6-874
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కలసదసరర
ఇసటట ననస:53-6-876
వయససస:60
లస: పప
95-84/1004

95-84/991

భరస : వనసకటటశశరరర
లలట రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-6-871
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : డదవడ కరబబ తష
ఇసటట ననస:53-6-875
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర పలర పప తష
ఇసటట ననస:53-6-876
వయససస:48
లస: ససస స
10306 SQX2337343
పపరర: వజయమక గగలర

10289 SQX1162262
పపరర: ననగమణణ యరకబబ ఈన

10292 SQX2478980
పపరర: అలలరయ మనమమల

95-87/1315

భరస : కరరణనకర రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-6-871
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ పపరరపర
ఇసటట ననస:53-6-874
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రరవప చనటర
ఇసటట ననస:53-6-875
వయససస:39
లస: పప
10303 SQX2328516
పపరర: శక లకడక పలర పప తష

95-84/993

Deleted

తసడడ:డ రరమయఖ పప లలమమనన
ఇసటట ననస:53-6-874
వయససస:23
లస: ససస స
10300 SQX1030469
పపరర: ఇసయఖ రరజ చనటర

10286 SQX2297703
పపరర: కరరణనకర రరయపరటట

10281 SQX2298529
పపరర: రవతదజ రరడడడ చనతపపరరడడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ బబబ
ఇసటట ననస:53-6-871
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: అ0కమ మనమమల
ఇసటట ననస:53-6-872
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వరలకడక దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:53-6-873/1
వయససస:42
లస: పప
10297 SQX2324994
పపరర: రరమ కకషణవనణణ పపరరల

10284 SQX2300465
పపరర: సరసబశవరరవప బబ బబబ

95-84/990

తసడడ:డ వనసకట శవరరజ యరకబబ ఈన
ఇసటట ననస:53-6-871
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస మనమల
ఇసటట ననస:53-6-872
వయససస:32
లస: ససస స
10294 SQX2316511
పపరర: వనసకటపప రరడడడ దసరరరసపపడడ

10283 SQX2297273
పపరర: ససలలచన వకకమ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరయపరటట
ఇసటట ననస:53-6-871
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప వకకమ
ఇసటట ననస:53-6-871
వయససస:31
లస: పప
10291 SQX2480572
పపరర: అసకమక మనమల

తసడడ:డ రరమరరడడడ చనతపపరరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-870
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ చసతమననన
ఇసటట ననస:53-6-871
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బబ బబబ
ఇసటట ననస:53-6-871
వయససస:34
లస: ససస స
10288 SQX2308286
పపరర: వనణగ కలమమర వకకమ

95-87/77
10280 SQX1479618
పపరర: పవన కలమమర ఏడడతద వనసకట
రరమ
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ ఏడడతద వనసకట సతఖ
ఇసటట ననస:53-6-870
వయససస:35
లస: పప

95-86/1215

95-84/1006

95-87/81

భరస : వజయ వరధన రరవప గజజర
ఇసటట ననస:53-6-878
వయససస:30
లస: ససస స
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10309 SQX0325332
పపరర: వజయలకడక సరన�
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95-87/82

భరస : రరమలసగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-6-878
వయససస:35
లస: ససస స
10312 SQX2429215
పపరర: లలనన బబబగ గగలర

95-87/1316

తసడడ:డ ఇరరకయ గగలర
ఇసటట ననస:53-6-878
వయససస:27
లస: పప
10315 SQX2307957
పపరర: ననగ లకడక చటటమడడగగలమ

95-84/1009

95-86/1217

భరస : ఆర వ గగపరల చనరర బసడడకరటర
ఇసటట ననస:53-6-883
వయససస:33
లస: ససస స
10324 SQX0399709
పపరర: పపరణ కలమమరర బమసస�

95-87/90

95-84/1011

Deleted
95-85/973

తసడడ:డ బబబగరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:53-6-884
వయససస:27
లస: పప
10333 SQX2280857
పపరర: లకడక మమగస

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-6-885
వయససస:18
లస: ససస స

10316 SQX2252047
పపరర: ససకనఖ దదశస

10319 SQX2255750
పపరర: రరమకకటట రరడడడ దదశస

10322 SQX0051482
పపరర: శరసతమక� బబ సస�

10325 AP151000225479
పపరర: రమణ కకషటమగసపటట �

10328 SQX2037257
పపరర: శకనస నసదదగరమ

95-84/1010

95-84/1013

10334 SQX2330793
పపరర: లకడక దసరర మమగస

95-87/1317

10337 SQX2215895
పపరర: కరరమగలర పఠరన
తసడడ:డ నససర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-6-886
వయససస:34
లస: పప

10317 SQX2495026
పపరర: ననగలకడక చటటమడడగగలమ

95-84/1128

10320 SQX0051847
పపరర: కలపనదదవ� జవరశల�

95-87/86

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-6-883
వయససస:30
లస: ససస స
95-87/88

10323 SQX0455352
పపరర: దసరర � మనమమల�

95-87/89

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:53-6-883
వయససస:37
లస: ససస స
95-87/91

10326 SQX1275842
పపరర: శవ ననగరరజ బగసస

95-87/92

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల బగసస
ఇసటట ననస:53-6-883
వయససస:24
లస: పప
95-85/799

10329 SQX2224517
పపరర: కకసడమక నసదదగస

95-85/972

భరస : బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:53-6-884
వయససస:46
లస: ససస స
95-85/974

10332 SQX2275675
పపరర: రమణయఖ మమగస

95-84/1012

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమగస
ఇసటట ననస:53-6-884/1
వయససస:58
లస: పప
95-84/1014

10335 SQX2297141
పపరర: శకనవరససలల మమఘస

95-86/1218

Deleted

భరస : రవ కలమమర మమగస
ఇసటట ననస:53-6-884/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-86/1058

95-84/1008

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటటమడడగగలమ
ఇసటట ననస:53-6-882
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ రరవప నసదదగరమ
ఇసటట ననస:53-6-884
వయససస:26
లస: పప
10331 SQX2187623
పపరర: పడమల వనమగల

95-87/84

తసడడ:డ లకకయఖ చటటమడడగగల
ఇసటట ననస:53-6-882
వయససస:43
లస: పప

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:53-6-884
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ మమగస
ఇసటట ననస:53-6-884/1
వయససస:52
లస: ససస స
10336 SQX2087526
పపరర: షమక షపక

10314 SQX2314235
పపరర: శకనవరసరరవప చటటమడడగగల

95-87/85

భరస : పపదవనగరయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-883
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమఘస
ఇసటట ననస:53-6-884
వయససస:51
లస: పప
10330 SQX2159507
పపరర: శశఖర వనమగల

10313 SQX1162296
పపరర: కలమఖణణ చనమరరస

భరస : రరమమసజననయగలల�
ఇసటట ననస:53-6-883
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబడహస�
ఇసటట ననస:53-6-883
వయససస:39
లస: ససస స
10327 SQX2430346
పపరర: శకనవరససలల మమఘస

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-878
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ననగర రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:53-6-882
వయససస:52
లస: పప
95-87/87

10311 SQX0362392
పపరర: శవరరజ చసదడ శశఖర రరడడడ భవనస

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:53-6-878
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటట రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:53-6-882
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమకకటట రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:53-6-882
వయససస:47
లస: ససస స
10321 SQX1440304
పపరర: గగవరరరన బసడడకరటర

95-87/83

భరస : దసరర పడసరద చనమరరస
ఇసటట ననస:53-6-881
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:53-6-882
వయససస:36
లస: ససస స
10318 SQX2192995
పపరర: వనసకట లకడక దదశస

10310 SQX1207027
పపరర: భబణగ తదజ పరటటబసడర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమఘస
ఇసటట ననస:53-6-884/3
వయససస:51
లస: పప
95-86/1219

10338 SQX2219137
పపరర: రహహమమ పఠరన

95-86/1220

భరస : కరరమగలర పఠరన
ఇసటట ననస:53-6-886
వయససస:31
లస: ససస స
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95-87/1318

తసడడ:డ నత
ఇసటట ననస:53-6-886
వయససస:19
లస: ససస స
10342 SQX2080463
పపరర: అరరణ యకరసటట

95-82/768

95-84/66

95-87/94

95-87/97

తసడడ:డ ఎలష చసతనబతస న
ఇసటట ననస:53-6-889
వయససస:68
లస: పప
10357 SQX2345619
పపరర: దదవఖ అమమరరశశరపప

95-85/976

భరస : వనసకట రతతస అమమరరశశరపప
ఇసటట ననస:53-6-889
వయససస:24
లస: ససస స
10360 SQX2034163
పపరర: రరజరశ కకలగరన

95-142/676

తసడడ:డ వలసన కకలగరన
ఇసటట ననస:53-6-889
వయససస:21
లస: పప
10363 MLJ3650355
పపరర: అచమక వనమగల

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:53-6-890
వయససస:42
లస: పప

95-87/93

95-86/577

10349 SQX0051516
పపరర: లలత కలమమరర కకమమకరర

95-87/95

95-87/1142

10347 SQX2301687
పపరర: యయతడసతల శరరద

95-84/1015

10350 SQX1149849
పపరర: ఝమనస రరణణ గగల

95-87/96

తసడడ:డ కకషరణరరరన రరవప గగల
ఇసటట ననస:53-6-888
వయససస:32
లస: ససస స

10352 SQX1188250
పపరర: కకషరణరరరన రరవప గగల

95-87/98

10353 SQX2044014
పపరర: రసజత కలమమర సససధద

95-6/924

తసడడ:డ శకధర రరవప సససధద
ఇసటట ననస:53-6-889
వయససస:20
లస: పప

10355 SQX2325884
పపరర: ససకనఖ అలయస వరమక
చసతనబతస న
భరస : భబసరర రరవప చసతనబతస న
ఇసటట ననస:53-6-889
వయససస:60
లస: ససస స

95-84/1017

10358 SQX2335560
పపరర: రజన చసఠరబథదన

95-86/1221

10356 SQX2351021
పపరర: వనసకట రతతస అమమరరశశరపప

భరస : భమరరవప అసబబదరర చసఠరబథదన
ఇసటట ననస:53-6-889
వయససస:43
లస: ససస స

10359 SQX2325637
పపరర: బమమరరవప అసబబదరర
చసతబతస న
తసడడ:డ భబసరర రరవప చసతబతస న
ఇసటట ననస:53-6-889
వయససస:41
లస: పప

10361 SQX1133925
పపరర: ససవర పర వరరత తపరరరర

10362 SQX1173533
పపరర: మలలర ల వజయ లకడక

10364 MLJ3115037
పపరర: శవననగరరజ� మలలర �

10367 MLJ3115490
పపరర: వనసకటటశశరరర మలలర
తసడడ:డ బయఖనత
ఇసటట ననస:53-6-890
వయససస:61
లస: పప

95-85/975

తసడడ:డ పపననతరరవప అమమరరశశరపప
ఇసటట ననస:53-6-889
వయససస:29
లస: పప

95-86/575

95-86/1222

95-86/576

భరస : శవ కకషణ
ఇసటట ననస:53-6-890
వయససస:41
లస: ససస స
95-86/578

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-6-890
వయససస:34
లస: పప
95-86/580

10344 SQX2088516
పపరర: పపరరణమ కలర

భరస : ఇ మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:53-6-888
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడ తనటటపరరరర
ఇసటట ననస:53-6-890
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పరడనసస
ఇసటట ననస:53-6-890
వయససస:71
లస: ససస స
10366 SQX1173541
పపరర: మలలర ల శవ కకషణ

10346 SQX1776012
పపరర: చసదడశశఖర జసజనస

తసడడ:డ పపలర యఖ గగల
ఇసటట ననస:53-6-888
వయససస:63
లస: పప
95-84/1016

95-100/790

తసడడ:డ శకకరసత రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:53-6-887
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరధన కకకషణ కకమమకరర
ఇసటట ననస:53-6-888
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:53-6-888
వయససస:42
లస: ససస స
10354 SQX2325835
పపరర: భబసరర రరవప చసతనబతస న

95-87/1141

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ జసజనస
ఇసటట ననస:53-6-887/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల గఫరర
ఇసటట ననస:53-6-888
వయససస:29
లస: ససస స
10351 SQX1062264
పపరర: మలర క మహమకద

10343 SQX2088748
పపరర: పరమమశశర రరడడడ యకరసటట

10341 SQX2054419
పపరర: గగసప షపక

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-6-886
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పపలమర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-887
వయససస:60
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖరర జసజనస
ఇసటట ననస:53/6/887/1
వయససస:45
లస: ససస స
10348 SQX0755884
పపరర: గగససయమ మహమకద

95-92/651

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:53-6-886
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పరమమశశర రరడడడ యయకరరసత
ఇసటట ననస:53-6-887
వయససస:48
లస: ససస స
10345 SQX1795079
పపరర: భబరత జసజనస

10340 SQX2055010
పపరర: మగనశర షపక

10365 MLJ3642840
పపరర: వరరసజననయగలల� మలలర �

95-86/579

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-6-890
వయససస:35
లస: పప
95-86/581

10368 SQX2425452
పపరర: మరరయమక గగసడనబతస న

95-84/1018

భరస : సససదర గగసడనబతస న
ఇసటట ననస:53-6-891
వయససస:84
లస: ససస స
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10369 SQX2324143
పపరర: ఏససదనయమక గగసడనబతస న

95-84/1019

భరస : సలమకన గగసడనబతస న
ఇసటట ననస:53-6-891
వయససస:44
లస: ససస స
10372 MLJ3650272
పపరర: శకదదవ� పగడనల�

95-86/583

95-86/586

95-86/588

95-86/1223

95-85/200

95-85/978

95-86/591

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:70
లస: ససస స

10382 SQX2219020
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తరరమమన

10385 SQX0514356
పపరర: ఏడడకకసడలల జగననతథస�

10388 SQX2084358
పపరర: కమలమకర రరవప గసటబ

10391 MLJ3648169
పపరర: ససధనరరణణ� పపలవరరస�

95-86/594

10394 MLJ3651007
పపరర: రరవత రరణణ� కకలమర�

95-86/1224

10397 SQX0780957
పపరర: అఖల కకలకలల
తసడడ:డ పపరసయన
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:27
లస: పప

10377 SQX1866169
పపరర: మలర కరరరరన రరవప సప మశశటట

95-80/29

10380 MLJ3642980
పపరర: జజసఫ కకషరటఫర తషరక

95-86/590

10383 SQX2219194
పపరర: రరధదక కకకకరలగడడ

95-86/1225

భరస : వనసకటటశశర రరవప తరరమమన
ఇసటట ననస:53-6-894
వయససస:37
లస: ససస స
95-85/201

10386 SQX2086544
పపరర: ననగమణణ గసటబ

95-85/800

భరస : కమలమకర రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:53-6-895
వయససస:34
లస: ససస స
95-149/459

10389 SQX2337210
పపరర: రజఖలకడక దనసరర

95-84/1023

భరస : రరజ శశఖర దనసరర
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:34
లస: ససస స
95-86/592

10392 MLJ3649878
పపరర: మసగర ఇసడదల

95-86/593

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:41
లస: ససస స
95-86/595

భరస : శవ బసవ పపరణయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:45
లస: ససస స
95-86/597

95-86/585

తసడడ:డ ఆనసధ రరవప
ఇసటట ననస:53-6-894
వయససస:65
లస: పప

భరస : కలమమరసరశమ�
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వజయభబసరర�
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:43
లస: ససస స
10396 MLJ3649597
పపరర: సరమమమజఖస� కకలమర�

95-86/589

తసడడ:డ ననమగలల గసటబ
ఇసటట ననస:53-6-895
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:33
లస: ససస స
10393 MLJ3649852
పపరర: బబలమ � కలసఛన�

10379 MLJ3642998
పపరర: రరజరష తషరక

10374 MLJ3651015
పపరర: మరరయమక రరపరర

తసడడ:డ అసజనసయగలల సప మశశటట
ఇసటట ననస:53-6-894
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-6-895
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననమగలల గసట
ఇసటట ననస:53-6-895
వయససస:38
లస: పప
10390 MLJ3649928
పపరర: వనసకటరమణ� జవరశజ�

95-86/587

తసడడ:డ గరసధద తరరమమన
ఇసటట ననస:53-6-894
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:53-6-895
వయససస:44
లస: ససస స
10387 SQX2343648
పపరర: కమలమకర రరవప గసట

10376 AP151000222038
పపరర: పడభగదనసస రరపరర

95-86/582

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:53-6-893
వయససస:99
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ కకషరటఫర
ఇసటట ననస:53-6-894
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజసఫ జజరర
ఇసటట ననస:53-6-894
వయససస:62
లస: ససస స
10384 SQX0515825
పపరర: జగననతథస కళళఖణణ�

95-86/584

తలర : మరరయమక
ఇసటట ననస:53-6-893
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ కకషరటఫర
ఇసటట ననస:53-6-894
వయససస:30
లస: పప
10381 SQX2215937
పపరర: మణణకఖస జజరర

10373 AP151000228088
పపరర: ఉషరరరణణ రరపరర

10371 SQX1775899
పపరర: ససగరత పసడయ సదనన రరపరర

తసడడ:డ పడభగ దనస రరపరర
ఇసటట ననస:53-6-893
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పడభగదనసస
ఇసటట ననస:53-6-893
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభగ దనస రరపరర
ఇసటట ననస:53-6-893
వయససస:21
లస: పప
10378 MLJ3643004
పపరర: రరకరష తషరక

95-85/977

తసడడ:డ సససదరరరవప గగసడనబతస న
ఇసటట ననస:53-6-891
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:53-6-893
వయససస:38
లస: ససస స
10375 SQX1775907
పపరర: ససదదప రరపరర

10370 SQX2324242
పపరర: సరలమన గగసడనబతస న

10395 MLJ3649910
పపరర: పరరశత� జవరశజ�

95-86/596

భరస : ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:51
లస: ససస స
95-86/598

10398 MLJ3638939
పపరర: నఖల� కకలకలలరర�

95-86/599

తలర : పపరసయమన�
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:30
లస: పప
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10399 MLJ3638921
పపరర: కలమమరసరశమ పపలవరరస

95-86/600

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:39
లస: పప
10402 MLJ3642477
పపరర: ససబడమణఖస� జవరశజ�

తసడడ:డ భవససగ ననయక�
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:43
లస: పప
95-86/603

తసడడ:డ కకషణమమరరస�
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:56
లస: పప
10405 MLJ3648151
పపరర: పపరరసయన � బగరరక�

95-86/605

95-86/1226

భరస : హనసమసత రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-6-898
వయససస:83
లస: ససస స
10411 SQX2216810
పపరర: లకడక ససజనఖ తషళళళరర

95-86/1229

95-86/609

95-86/1232

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:53-6-900
వయససస:57
లస: పప

95-86/1227

10415 MLJ3642188
పపరర: చనకకటటరరడడడ� యమతస�

10418 SQX1187922
పపరర: రతత శశశలజ కకతస పలర

95-86/613

10421 SQX1079988
పపరర: ననగరరజ అరరకటర

95-86/1230

95-86/610

10424 MLJ1640622
పపరర: మహహశషసదడ పసచసమరరస

95-86/611

10427 SQX2396620
పపరర: మహన రరడడడ కకసడన
తసడడ:డ కకషరణరరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:53-6-901
వయససస:18
లస: పప

10410 SQX2216000
పపరర: శవకలమమరర పప దదల

95-86/1228

10413 MLJ3648318
పపరర: ససపపరణ � యమతస�

95-86/608

భరస : చనత కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-6-899
వయససస:32
లస: ససస స
10416 SQX2215945
పపరర: రరస పడసరద రరజ మధసనదరర

95-86/1231

10419 MLJ3651130
పపరర: ససత � ఆరరకటర �

95-86/612

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:53-6-900
వయససస:44
లస: ససస స
95-86/614

10422 SQX1080019
పపరర: వనణగ అరరకటర

95-86/615

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-6-900
వయససస:27
లస: పప
95-86/617

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:53-6-900
వయససస:40
లస: పప
95-86/619

95-86/607

తసడడ:డ ససదరకన రరజ మధసనదరర
ఇసటట ననస:53-6-899
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-6-900
వయససస:26
లస: పప
95-86/616

10407 MLJ3642113
పపరర: మసరసన� షపక�

భరస : శవ రరమ కకషణ పప దదల
ఇసటట ననస:53-6-898
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : గగపసచసద కకతస పలర
ఇసటట ననస:53-6-900
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరపస
డ రదరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-900
వయససస:36
లస: పప
10426 MLJ1641349
పపరర: హరరపరడసరదరరవప కకతస పలర

10412 SQX2275477
పపరర: లకడక ససజనఖ తషళళళరర

95-86/604

తసడడ:డ అబగదలమరన�
ఇసటట ననస:53-6-898
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చసదనడరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-6-899
వయససస:41
లస: పప

భరస : హరరపస
డ రదనడవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:53-6-900
వయససస:53
లస: ససస స
10423 MLJ1640838
పపరర: గగపసచసద� కకతస పలర �

10409 SQX2214872
పపరర: శవ రరమ కకషణ పప దదల

95-86/606

Deleted

తసడడ:డ రరస పడసరద రరజ మగదసనదరర
ఇసటట ననస:53-6-899
వయససస:21
లస: ససస స
10420 MLJ3650314
పపరర: పదనకవత కకతస పలర

10406 MLJ3115508
పపరర: ననగ వనసకట మగరళ కకషణ�
మమరదననన�
తసడడ:డ రరజరశశరరచనరర�
ఇసటట ననస:53-6-898
వయససస:40
లస: పప

10404 MLJ3649860
పపరర: హససనన షపక
భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:53-6-898
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర తషళళళరర
ఇసటట ననస:53-6-898
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-899
వయససస:50
లస: ససస స
10417 SQX2216125
పపరర: పడసనత కలమమరర మగదసనదరర

95-86/1081

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప దదల
ఇసటట ననస:53-6-898
వయససస:57
లస: పప

భరస : రవ కలమమర తషళళళరర
ఇసటట ననస:53-6-898
వయససస:33
లస: ససస స
10414 MLJ3648300
పపరర: వరణణ� పపదదద�

10403 SQX2087989
పపరర: సరగజన దనసరర

95-86/602

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:51
లస: పప

భరస : వరపడసరదరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:53-6-897
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:53-6-898
వయససస:51
లస: ససస స
10408 SQX2215986
పపరర: వనసకయమక వలల
ర రర

95-86/601 10401 MLJ3642378
10400 MLJ3638947
పపరర: శవ మతనఖ ననయక� బబణనవత�
పపరర: శవరబసవపపరతయఖ� కకలమర�

10425 MLJ3643160
పపరర: శకనద� ఆరరకతనర�

95-86/618

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-900
వయససస:48
లస: పప
95-84/1024

10428 SQX2434165
పపరర: మగరళమహన రరడడ కకసడ

95-84/1025

తసడడ:డ కకషణ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:53-6-901
వయససస:18
లస: పప
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95-84/1130

భరస : ననగర రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:53-6-901
వయససస:35
లస: ససస స
10432 MLJ1651538
పపరర: పడభబకర నకరల

95-86/622

95-85/203

95-84/1026

95-86/625

95-86/628

95-86/631

95-86/633

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-6-907
వయససస:49
లస: ససస స

10442 MLJ3649704
పపరర: వజయ లకకక� దనసరర�

10445 SQX1475780
పపరర: నరరశ రరవ

10448 MLJ3639028
పపరర: షసషషదదదన షపక

10451 AP151000228360
పపరర: జజనబబగస షపక

95-86/636

10454 MLJ3650009
పపరర: రహహమమ� షపక�

95-86/626

10457 SQX1133958
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ దనవపద
ఇసటట ననస:53-6-907
వయససస:27
లస: పప

10437 AP151000228221
పపరర: మహబమబ షపక

95-86/623

10440 SQX0573832
పపరర: జజకకరర బబగస షపక�

95-86/624

10443 MLJ3649712
పపరర: హహహమమవత� పప కలరర�

95-86/627

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-903
వయససస:81
లస: ససస స
95-86/629

10446 MLJ3642436
పపరర: సతఖననరరయణ� దనసరర�

95-86/630

తసడడ:డ రరధనకకషణమమరరస�
ఇసటట ననస:53-6-903
వయససస:58
లస: పప
95-86/632

10449 SQX2053361
పపరర: నరరసదడ బలర

95-159/665

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బలర
ఇసటట ననస:53-6-905
వయససస:32
లస: పప
95-86/634

10452 AP151000222237
పపరర: దనవపద షపక

95-86/635

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-6-906
వయససస:58
లస: పప
95-86/637

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:53-6-907
వయససస:32
లస: ససస స
95-86/639

95-85/202

తసడడ:డ గఫరర బబగ�
ఇసటట ననస:53-6-903
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దనవపద జజన షపక
ఇసటట ననస:53-6-906
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపదనరన�
ఇసటట ననస:53-6-907
వయససస:30
లస: ససస స
10456 AP151000228216
పపరర: మమలసబ షపక

95-85/205

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-6-904
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దనవపదనరన షపక
ఇసటట ననస:53-6-906
వయససస:31
లస: ససస స
10453 MLJ3650033
పపరర: రరహనన� షపక�

10439 SQX1346619
పపరర: వనసకట రరమ రరజ దఢరడర

10434 MLJ1642305
పపరర: వనసకటననగలకడక� వనలరటటరర�

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:53-6-902
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరవ
ఇసటట ననస:53-6-903
వయససస:34
లస: పప

భరస : షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-6-904
వయససస:34
లస: ససస స
10450 MLJ3650025
పపరర: రరషక షపక

95-85/204

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:53-6-903
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరర బబగ�
ఇసటట ననస:53-6-903
వయససస:30
లస: పప
10447 MLJ3649985
పపరర: అమనన షపక

10436 SQX0361543
పపరర: వనసకట పడసరద వ�

95-86/621

భరస : రరసబబబగ� �
ఇసటట ననస:53-6-902
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ దఢరడర
ఇసటట ననస:53-6-903
వయససస:32
లస: పప

భరస : గఫరర బబగ�
ఇసటట ననస:53-6-903
వయససస:52
లస: ససస స
10444 SQX0573840
పపరర: హఫసజలమర బబగ�

95-83/944

తసడడ:డ రరమకకకషణ�
ఇసటట ననస:53-6-902
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ రరజ దదరడర
ఇసటట ననస:53-6-903
వయససస:30
లస: ససస స
10441 SQX0573816
పపరర: నససమమ అకస ర బబగ�

10433 SQX2082501
పపరర: పడసరద పపల

10431 MLJ3648326
పపరర: రమణ గరరర

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:53-6-901
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:53-6-902
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమకకషణ�
ఇసటట ననస:53-6-902
వయససస:67
లస: ససస స
10438 SQX2305902
పపరర: ననగ ససధ దదరడర

95-86/620

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:53-6-901
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:53-6-901
వయససస:51
లస: పప
10435 AP151000225436
పపరర: ధనలకడక వనలరటటరర�

10430 MLJ1651520
పపరర: ససనత నకరల

10455 MLJ3649993
పపరర: నదరర హన షపక

95-86/638

భరస : వరరసమయమ షపక
ఇసటట ననస:53-6-907
వయససస:46
లస: ససస స
95-86/640

10458 MLJ3642204
పపరర: మమబగససబబన� షపక�

95-86/641

తసడడ:డ కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:53-6-907
వయససస:31
లస: పప
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95-86/642

తసడడ:డ ఆదసషఫస�
ఇసటట ననస:53-6-907
వయససస:39
లస: పప
10462 MLJ3649936
పపరర: రరజశనన షపక

95-86/644

95-86/647

95-86/650

95-86/653

95-86/656

95-86/659

95-86/660

భరస : అసకకరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-6-911
వయససస:72
లస: ససస స

10472 AP151000228096
పపరర: బబలమభబయ చచహన

10475 MLJ3650124
పపరర: దసరరరబబయ బబ సదదల

10478 SQX2213114
పపరర: బబ సదదల గగపసననథ సససగ

10481 SQX1079822
పపరర: వనచ వ రరజజ శశఖర రరడడ

95-86/663

10484 MLJ3650082
పపరర: వజయలకడక ఆరరకటర

95-86/654

10487 AP151000228166
పపరర: అకరమక ఆరరకటర �
భరస : వనసకటబడమరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-6-911
వయససస:82
లస: ససస స

10467 MLJ1651074
పపరర: బబబగ� షపక�

95-86/649

10470 MLJ3650132
పపరర: ససమల కలమమరర� పప కలరర�

95-86/652

10473 MLJ3649969
పపరర: ననగరసదడస� నసదనఖల�

95-86/655

భరస : బసవశసకరయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-908
వయససస:59
లస: ససస స
95-86/657

10476 SQX1214618
పపరర: లకడక బబయ బబ సదఇల

95-86/658

భరస : పడసరద సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:53-6-909
వయససస:39
లస: ససస స
95-86/1234

10479 SQX2314342
పపరర: జయపడద యకరసటట

95-84/1027

భరస : ససబబరరడడడ యకరసటట
ఇసటట ననస:53-6-910
వయససస:45
లస: ససస స
95-86/661

10482 MLJ3642287
పపరర: కకటటరరడడడ� యమతస �

95-86/662

తసడడ:డ చసదనడరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-6-910
వయససస:39
లస: పప
95-86/664

భరస : రమమష రరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:53-6-911
వయససస:48
లస: ససస స
95-86/666

95-86/646

భరస : డదవడ�
ఇసటట ననస:53-6-908
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ యకరసటట
ఇసటట ననస:53-6-910
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అమకరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-6-910
వయససస:54
లస: పప
10486 AP151000228331
పపరర: కనకమక ఆరరకటర �

95-86/651

తసడడ:డ రరప సససగ
ఇసటట ననస:53-6-909
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ యకరసటట
ఇసటట ననస:53-6-910
వయససస:26
లస: ససస స
10483 MLJ1660174
పపరర: చనససబబబరరడడడ� ఎకరసటట�

10469 SQX1012269
పపరర: దసరరర బబయళ

10464 AP151000228252
పపరర: షసఘనతసర షపక�

తసడడ:డ మమబగ�
ఇసటట ననస:53-6-907/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరపససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:53-6-909
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషనససగ బబ సదద
ఇసటట ననస:53-6-909
వయససస:46
లస: పప
10480 SQX1079806
పపరర: మమధవ యకరసటట

95-86/648

భరస : హరరసససగ
ఇసటట ననస:53-6-908
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరరసససగగ� �
ఇసటట ననస:53-6-908
వయససస:61
లస: పప
10477 MLJ3642253
పపరర: రరపసససగ బబ సదద

10466 MLJ3642972
పపరర: జలమన� షపక�

95-86/1233

భరస : మగగబల�
ఇసటట ననస:53-6-907/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : గగపరల సససగ
ఇసటట ననస:53-6-908
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససలలమమన �
ఇసటట ననస:53-6-908
వయససస:51
లస: ససస స
10474 MLJ3115193
పపరర: హరరసససగ చచహన� �

95-86/645

తసడడ:డ మగగబల�
ఇసటట ననస:53-6-907/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : భబనసచసదడ సససగ
ఇసటట ననస:53-6-908
వయససస:28
లస: ససస స
10471 MLJ3649944
పపరర: కరరమమన � మహమకద�

10463 MLJ3649951
పపరర: ఫరతమమ� షపక�

10461 SQX2441103
పపరర: మమహరరనతసర షపక

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:53-6-907
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:53-6-907/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మగ బగల
ఇసటట ననస:53-6-907/1
వయససస:27
లస: పప
10468 SQX0973438
పపరర: గసగరబబయ సస టట

95-86/643

తసడడ:డ బగడచసరహహబ�
ఇసటట ననస:53-6-907
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మగగబల
ఇసటట ననస:53-6-907/1
వయససస:32
లస: ససస స
10465 SQX1133966
పపరర: రబబబన షపక

10460 MLJ3115391
పపరర: కరరమగలమర షపక�

10485 SQX0572206
పపరర: వనసకటరమణమక� ఆరరకటర �

95-86/665

తసడడ:డ వనసకటబడమరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-6-911
వయససస:50
లస: ససస స
95-86/667

10488 SQX0890566
పపరర: రరజశశకర రరడడడ అరరకటర

95-86/668

తసడడ:డ రమమష అరరకటర
ఇసటట ననస:53-6-911
వయససస:27
లస: పప
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10489 SQX1381722
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ అరరకటర

95-86/669

తసడడ:డ రమమష రరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:53-6-912
వయససస:24
లస: పప
10492 AP151000228033
పపరర: పపషరపవత మరర

95-86/672

10493 MLJ1649755
పపరర: మహనరరవప మరర

95-86/675

10496 MLJ1662642
పపరర: పదనకవత కసద
స రర
భరస : వనసకటరమణ కసద
స రర
ఇసటట ననస:53-6-914
వయససస:49
లస: ససస స

95-86/678
10498 MLJ3642170
పపరర: సతఖననరరయణ పడసరద
పపరరషప తపటతస
తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపరరషప తపటతస
ఇసటట ననస:53-6-914
వయససస:47
లస: పప

10499 MLJ1662808
పపరర: వనసకటరమణ కసద
స రర
తసడడ:డ సరసబయఖ కసద
స రర
ఇసటట ననస:53-6-914
వయససస:54
లస: పప

10501 SQX0398016
పపరర: శవ ననగలకడక దఢరడర �

10502 SQX1614834
పపరర: వజయ సవఖ పలపల

95-85/206

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-916
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:53-6-916
వయససస:30
లస: ససస స
10507 MLJ3648144
పపరర: పదక పరలపరల

95-86/687

95-86/692

తసడడ:డ యమనసస షపక
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:54
లస: పప

10508 MLJ3648136
పపరర: వరమక పలపల�

10511 SQX0890764
పపరర: శవ మమనక పలపరల

95-86/695

10514 SQX0890582
పపరర: వనసకట దసరరరచరణతదజ కసద
స రర

95-86/679

10517 SQX2424356
పపరర: అకస రరనతసర షపక
భరస : యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:49
లస: ససస స

95-86/674

10497 SQX1385625
పపరర: వనసకటదసరరర చరణ తదజ కసద
స రర

95-86/677

10500 MLJ3642949
పపరర: శవశశఖర రరడకడ పలపల

95-86/680

తసడడ:డ ననగరరరడకడ పలపల
ఇసటట ననస:53-6-914
వయససస:55
లస: పప
95-86/681

10503 SQX1758556
పపరర: వజయసవఖ గరదచ

95-86/682

భరస : కకషరణరరడడడ పలపల
ఇసటట ననస:53-6-916
వయససస:23
లస: ససస స
95-86/684

10506 AP151000228077
పపరర: శకదదవ మమకర

95-86/685

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-6-916
వయససస:46
లస: ససస స
95-86/688

10509 SQX1168047
పపరర: మమకర శవ తదజ

95-86/689

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:53-6-916
వయససస:26
లస: పప
95-86/693

10512 SQX1231349
పపరర: దదవ మమక

95-86/694

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-6-917
వయససస:46
లస: ససస స
95-86/696

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:53-6-917
వయససస:28
లస: పప
95-84/1028

10494 AP151000222022
పపరర: కకషరణరరవప మరర

తసడడ:డ వనసకట రమణ కసద
స రర
ఇసటట ననస:53-6-914
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-917
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవశశఖరరరడడడ పలపల
ఇసటట ననస:53-6-917
వయససస:46
లస: ససస స
10516 SQX2424117
పపరర: యగసఫ షపక

95-86/676

భరస : ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-6-916
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కకషణ రరడడడ ఫలమఫల
ఇసటట ననస:53-6-917
వయససస:23
లస: ససస స
10513 AP151000228076
పపరర: లకడక పలపల

10505 MLJ3650116
పపరర: హహమదదపసక� పలపల�

95-86/671

తసడడ:డ వనసకటగణపత మరర
ఇసటట ననస:53-6-913
వయససస:82
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-6-916
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవర రరడడ పరలపరల
ఇసటట ననస:53-6-916
వయససస:51
లస: ససస స
10510 SQX1717123
పపరర: వజయ సవఖ గరదచ

95-86/673

భరస : కకకషణ ర రరడడడ పలపల
ఇసటట ననస:53-6-916
వయససస:23
లస: ససస స
95-86/683

10491 MLJ3132594
పపరర: రజతగరరర మరర

భరస : మహనరరవప మరర
ఇసటట ననస:53-6-913
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరణరరవప మరర
ఇసటట ననస:53-6-913
వయససస:54
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పడసరద పపరరషప తపటతస
ఇసటట ననస:53-6-914
వయససస:37
లస: ససస స

10504 MLJ3650108
పపరర: వనసకట వనత� కసద
స రర�

95-86/670

తసడడ:డ వనసకటబమరరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:53-6-912
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకకషణ రరరవప మరర
ఇసటట ననస:53-6-913
వయససస:72
లస: ససస స
10495 MLJ3650058
పపరర: కళళఖణణ పపరరషప తపటతస

10490 MLJ3115961
పపరర: రమమష రరడడడ ఆరరకటర

10515 MLJ3638889
పపరర: ననగరరరడడడ పలపల�

95-86/697

తసడడ:డ వనసకటరరడలల
డడ టట�
ఇసటట ననస:53-6-917
వయససస:84
లస: పప
95-84/1029

10518 SQX2424422
పపరర: రరహన షపక

95-85/979

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:32
లస: ససస స
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95-86/698 10520 SQX1775949
10519 SQX1775956
పపరర: లకడక తదజ హరరక మఖమమటస
పపరర: ననగ మమనక మఖమమటస

తసడడ:డ రమమష బబబగ మఖమమటస
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబగ మఖమమటస
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:22
లస: ససస స

10522 SQX0973461
పపరర: రరజఖలకకక కకమమకరర

95-86/701

తసడడ:డ రవకలమమర కకమమకరర
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:30
లస: ససస స

10523 MLJ3650140
పపరర: కరరమ షపక

95-86/704

భరస : గగవరరననడవప�
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:66
లస: ససస స

10526 MLJ3641784
పపరర: శసకరరకడ�డడ తనటటపరరస�

95-86/702

95-86/707

10529 SQX0618215
పపరర: రవ కలమమర కకమమకరర

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప మఖమమఠస
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:56
లస: పప

10531 SQX2427680
పపరర: యమనసస షపక

10532 SQX2091478
పపరర: ఏడడకకసడలల జగననతధస

95-86/1235

తసడడ:డ యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:26
లస: పప
10534 MLJ3654068
పపరర: ససజజత గరడడపరరస

95-86/705

భరస : శకనవరస గరడడపరరస
ఇసటట ననస:53-6-920
వయససస:45
లస: ససస స
10537 AP151000228115
పపరర: తషలశమక జజషసట

95-86/713

భరస : వనసకట ససరరసదడ బబబగ రరడడ నరర
ఇసటట ననస:53-6-921
వయససస:30
లస: ససస స

10538 MLJ3643012
పపరర: శకనవరస గరడడపరరస

95-86/716

10541 SQX0155036
పపరర: శకవరణణ� మమరరళళ�

95-90/670

10544 SQX0156612
పపరర: శకవరణణ మమరరళళ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-6-921
వయససస:49
లస: పప

95-86/706

10530 AP151000222211
పపరర: వరరరరడడడ తనటటపరరస

95-86/709

10533 SQX2473155
పపరర: హహమలత మగగడ

95-90/1095

Deleted

95-86/711

10536 AP151000228034
పపరర: ససతమక గరడడపరరస

95-86/712

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:53-6-920
వయససస:62
లస: ససస స
95-86/714

10539 MLJ3638897
పపరర: రరమమశశర రరవప� ససరరబతస న�

95-86/715

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-920
వయససస:49
లస: పప
95-85/207

10542 SQX0466771
పపరర: శకరరమమమరరస� గగసటటపలర �

95-85/208

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-6-921
వయససస:50
లస: పప
95-86/718

భరస : శకరరసమమరరస
ఇసటట ననస:53-6-921
వయససస:44
లస: ససస స

95-86/720 10547 MLJ3642220
10546 SQX1086397
పపరర: వనసకట ససరరసదడ బబబగ రరడడ నరర
పపరర: శకరరమమమరరస గగసటటపలర

10527 MLJ3641792
పపరర: గగస షపక

భరస : శశఖర మగగడ
ఇసటట ననస:53-6-919, 4TH LINE
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:53-6-921
వయససస:41
లస: ససస స
95-86/717

95-86/703

తసడడ:డ శసకరరరడడడ లలటట
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయమఖ గరడడపరరస
ఇసటట ననస:53-6-920
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:53-6-920
వయససస:74
లస: పప
10543 SQX1086405
పపరర: పరరశత దదవ నరర

95-86/708

భరస : రరమమశశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-6-920
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకసడయ జజషసట
ఇసటట ననస:53-6-920
వయససస:81
లస: ససస స
10540 AP151000222260
పపరర: రరఘవయఖ గరడడపరరస

10535 MLJ3653854
పపరర: ననగ ససధనరరణణ� సదరరబతస న�

10524 AP151000228053
పపరర: దసరరరసబ తనటటపరరస

తసడడ:డ అబగదలమర
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జగననతధస
ఇసటట ననస:53-6-919, 4TH LINE
వయససస:50
లస: పప
95-86/710

95-86/700

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:35
లస: పప

10528 SQX1775931
పపరర: రమమశ బబబగ మఖమమఠస

10521 SQX1173418
పపరర: తషలసస కకమమకరర

తసడడ:డ రవ కలమమర కకమమకరర
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:53-6-919
వయససస:38
లస: ససస స

10525 SQX0156802
పపరర: పరరశత� గగరరజల�

తసడడ:డ వనసకట రరఘవ రరడడ నరర
ఇసటట ననస:53-6-921
వయససస:34
లస: పప

95-86/699

10545 SQX0790592
పపరర: మరరసల ఆదదలకకక

95-86/719

భరస : మననతపప రరడడ క
ఇసటట ననస:53-6-921
వయససస:58
లస: ససస స
95-86/721

10548 AP151000222312
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమకర

95-86/722

తసడడ:డ కరశవరరవప మమకర
ఇసటట ననస:53-6-921
వయససస:59
లస: పప
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10549 SQX2010205
పపరర: పపరణ చసదడ రరవప మలలర ల

95-86/1082

తసడడ:డ మసరసన రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:53-6-922
వయససస:22
లస: పప
10552 MLJ3650231
పపరర: సదరఖకలమమరర� రరమశశటట �

95-86/725

95-86/728

95-86/731

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:45
లస: ససస స

10557 AP151000222014
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పసచసమరరస�

95-86/730

తసడడ:డ వరరశలసగస�
ఇసటట ననస:53-6-923
వయససస:65
లస: పప
95-85/980

10560 SQX1469064
పపరర: రగజజ బసడనరర

95-86/732

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:53-6-926
వయససస:24
లస: ససస స

10565 MLJ1640820
పపరర: శకనవరసరరవప� వషష
ణ మలకల�

95-86/737

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-926
వయససస:51
లస: పప
95-86/739

10568 SQX1214667
పపరర: భవరన వలల
ర రర

95-83/945

10571 SQX2086783
పపరర: పడభబకర రరడడడ యయకరరసత

95-86/740

10574 SQX1173525
పపరర: ననరరయణమక సససగరరరడడ

95-85/803

10577 AP151000228370
పపరర: ఆదదలకడక మసడచదద స�
భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:51
లస: ససస స

10569 SQX2082311
పపరర: వనతథన యయకరరసత

95-83/881

10572 SQX0515452
పపరర: రరమసపటట ససనల కలమమర�

95-86/741

తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:53-6-928
వయససస:29
లస: పప
95-86/743

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:28
లస: ససస స
95-86/745

95-86/738

తసడడ:డ పడబబకర రరడడడ యయకరరసత
ఇసటట ననస: 53-06-928
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ యయకరరసత
ఇసటట ననస:53-6-928
వయససస:47
లస: పప
95-86/742

10566 MLJ3650256
పపరర: వజయలకడక వలల
ర రర
భరస : రసగధనరరరవప
ఇసటట ననస:53-6-927
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-6-927
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:53-6-928
వయససస:35
లస: పప
10576 MLJ3650280
పపరర: కకసడమక నసదదగస

95-86/729

95-86/736

భరస : పడభబకర రరడడడ యయకరరసత
ఇసటట ననస:53-6-928
వయససస:42
లస: ససస స
10573 MLJ1641430
పపరర: శరత చసదడ కకతస పలర

95-86/727

95-86/734 10563 SQX1561332
95-86/735
10562 MLJ3653912
పపరర: శవననగరసదడఎస� వషష
పపరర: తనరకరరమమరరవ
ణ మగలకల�
వషష
ణ మలకఅలమ
భరస : శకనవరసరరవ�
తసడడ:డ శకనవరసరరవప వషష
ణ మలకఅలమ
ఇసటట ననస:53-6-926
ఇసటట ననస:53-6-926
వయససస:44
లస: ససస స
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:53-6-927
వయససస:66
లస: పప
10570 SQX2081909
పపరర: కలపణ యయకరరసత

10559 SQX2158947
పపరర: రరమకకషణ తషలలగగ

10554 AP151000228113
పపరర: లకడకపరరశత పసచసమరరస

95-86/733

తసడడ:డ వజయ భబసరర కసద
స రర
ఇసటట ననస:53-6-926
వయససస:28
లస: పప
10567 MLJ3642865
పపరర: గసగరధర రరవప వలల
ర రర

10556 SQX1021385
పపరర: వనసకట గరరర బబబగ శశగగ

95-86/724

భరస : వనసకటటశశరరరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:53-6-923
వయససస:56
లస: ససస స

తలర : జగదనసబ తషలలగగ
ఇసటట ననస:53-6-924
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:53-6-926
వయససస:25
లస: ససస స
10564 SQX1614859
పపరర: చసదడ శశఖర కసద
స రర

95-86/726

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ శశగగ
ఇసటట ననస:53-6-923
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-923
వయససస:66
లస: పప
10561 SQX1469049
పపరర: చసదదక
డ బసడనరర

10553 MLJ3650223
పపరర: మసగమక� బమసరన�

10551 SQX0400606
పపరర: కలమఖణణ అశశదనటట

భరస : మమరరస చసద
ఇసటట ననస:53-6-923
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పపదమలయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-923
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద మలర యఖ�
ఇసటట ననస:53-6-923
వయససస:35
లస: పప
10558 MLJ3642881
పపరర: పపద మలర యఖ� భమసప న�

95-86/723

భరస : వనసకట గరరర బబబగ శశగగ
ఇసటట ననస:53-6-923
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శసకరరకవప�
ఇసటట ననస:53-6-923
వయససస:46
లస: ససస స
10555 MLJ3642899
పపరర: సరసబశవ రరవప� భమసప న�

10550 SQX1021369
పపరర: గసగ భవరన శశగగ

10575 MLJ3654019
పపరర: ససధనఖరరణణ� కననత�

95-86/744

భరస : మదన మహన�
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:33
లస: ససస స
95-86/746

10578 MLJ3650298
పపరర: శవమక తనటటపరరరస

95-86/747

భరస : సరసబరరడడడ తనటటపరరరస
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:56
లస: ససస స
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10579 SQX1173491
పపరర: తరరపత రరడడడ సససగరరరడడడ

95-86/748

తసడడ:డ చనత పపరర రరడడ
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:29
లస: పప
10582 MLJ3643269
పపరర: మదన మహన� కననత�

95-86/751

95-86/754

95-86/757

95-84/1030

95-87/1793

95-86/760

95-86/763

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-6-937
వయససస:57
లస: ససస స

10592 SQX2215168
పపరర: ననగరశశర రరవప జవశశటట

10595 SQX0835140
పపరర: అరరణన కలమమరర కరసర

10598 AP151000222061
పపరర: వనసకటరరడడడ కరసరర

10601 MLJ1640200
పపరర: పపదదదరరడ�డడ కలర స�

95-86/1240

10604 SQX1173483
పపరర: అనసష కళరస

95-86/1238

10607 SQX1122852
పపరర: అమకశశటట రమణమక
భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:53-6-937
వయససస:82
లస: ససస స

10587 MLJ3650306
పపరర: రరగన తమక

95-86/756

10590 SQX2216182
పపరర: శవ పరరశత తనటటపరరస

95-86/1237

10593 SQX2215101
పపరర: మలర శశరర జజవశశటట

95-86/1239

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప జజవశశటట
ఇసటట ననస:53-6-931
వయససస:22
లస: ససస స
95-86/758

10596 AP151000228080
పపరర: తరరపతమక కరసరర

95-86/759

భరస : రరమరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-6-935
వయససస:72
లస: ససస స
95-86/761

10599 MLJ3654050
పపరర: తరరపతమక� శసగర రరడడడ�

95-86/762

భరస : మలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-6-936
వయససస:44
లస: ససస స
95-86/764

10602 MLJ3115979
పపరర: మలమరరరడడడ శసగరరరడడడ�

95-86/765

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-6-936
వయససస:52
లస: పప
95-86/766

భరస : పపదదద రరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-937
వయససస:27
లస: ససస స
95-86/768

95-86/753

తసడడ:డ సరసబరరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:53-6-930
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బససరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:53-6-936
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరతమక సససగర రరడడ
ఇసటట ననస:53-6-936
వయససస:21
లస: ససస స
10606 MLJ3654043
పపరర: కకమల దదవ అమకశశటట

95-86/1236

తసడడ:డ రరమరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-6-935
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ మలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-6-936
వయససస:30
లస: పప
10603 SQX2216091
పపరర: రరణగకర రరడడడ సససగర రరడడడ

10589 SQX2215010
పపరర: శవమక తనటటపరరస

10584 MLJ1650225
పపరర: వరశసకర� దదవరరడ�డడ

భరస : భబసరర రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:53-6-930
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనణగ గగపరల రరడడ కరసర
ఇసటట ననస:53-6-935
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-6-935
వయససస:39
లస: పప
10600 MLJ3642212
పపరర: శవరరరడడడ� శసగర రరడడడ�

95-86/755

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ జవశశటట
ఇసటట ననస:53-6-931
వయససస:28
లస: పప

భరస : వరసజననయగలల మలలర
ఇసటట ననస:53-6-931
వయససస:27
లస: ససస స
10597 SQX0853457
పపరర: వనణగగగపరల రరడడడ కరసరర

10586 SQX1381573
పపరర: అరరణన కలమమరర తమక

95-86/750

తసడడ:డ అమకయఖ� �
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:53-6-930
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ జవశశటట
ఇసటట ననస:53-6-931
వయససస:43
లస: ససస స
10594 SQX2540250
పపరర: రమ దదవ మలలర

95-86/752

తసడడ:డ రమణ రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:53-6-930
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:53-6-930
వయససస:66
లస: పప
10591 SQX2384923
పపరర: కకటమక జవశశటట

10583 MLJ3643152
పపరర: ససబబబ రరవప� ససదన�

10581 MLJ3638905
పపరర: శకనవరసరరడడడ� శసగరరరడడడ�

తసడడ:డ పపరరరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:56
లస: పప
10588 MLJ3642857
పపరర: సరసబ రరడడడ తనటటపరరస

95-86/749

తసడడ:డ చనత పపరర రరడడ
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమగ�
ఇసటట ననస:53-6-929
వయససస:35
లస: పప
10585 AP151000222244
పపరర: వనసకటరరడడడ మసడచదద స�

10580 SQX1173517
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ సససగరరరడడడ

10605 SQX1021856
పపరర: అరరణన కలమమరర కకలల
ర రర

95-86/767

భరస : హరర బబబగ లలటట కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-6-937
వయససస:55
లస: ససస స
95-86/769

10608 SQX1022524
పపరర: రరజరసదడ పడసరద మమకల

95-86/770

తసడడ:డ పసచషయఖ మమకల
ఇసటట ననస:53-6-937
వయససస:49
లస: పప
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95-86/771

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-6-939
వయససస:36
లస: ససస స
10612 SQX0973305
పపరర: మమధవ వనమగల

95-86/774

95-86/777

95-86/780

95-86/783

95-86/786

95-86/789

95-86/792

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:37
లస: ససస స

10622 SQX0973354
పపరర: శకనవరస రరవప చతతడత

10625 MLJ1649904
పపరర: శరసతకలమమరర దదవరరడడడ

10628 MLJ3648037
పపరర: శవపరరశత� కకమకననన�

10631 MLJ3644242
పపరర: దదవ మగతఖస� కరరరమమరర�

95-86/795

10634 SQX0396663
పపరర: ఇసదదరర దదవ రరచన

95-86/784

10637 SQX0629949
పపరర: జమలలన సయఖద
భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:52
లస: ససస స

10617 SQX0973339
పపరర: వరమక వనమగల

95-86/779

10620 SQX1595828
పపరర: కలమమర రరజజ గగసజ

95-86/782

10623 MLJ3642444
పపరర: జజన� కలరపరటట�

95-86/785

తసడడ:డ ఫసలప �
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:81
లస: పప
95-86/787

10626 SQX1021864
పపరర: వజయననథ కకలల
ర రర

95-86/788

తసడడ:డ హరర బబబగ లలటట కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-6-941
వయససస:45
లస: పప
95-86/790

10629 MLJ3653888
పపరర: పరరశన షపక

95-86/791

భరస : మహబమబబరషర
ఇసటట ననస:53-6-942
వయససస:50
లస: ససస స
95-86/793

10632 MLJ3638806
పపరర: శకనవరసరరవప� కకమకననన�

95-86/794

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-942
వయససస:45
లస: పప
95-85/209

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:53-6-943
వయససస:70
లస: ససస స
95-85/211

95-86/776

తసడడ:డ సరయ బబబబ గగసజ
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననజనద మ
స �
ఇసటట ననస:53-6-942
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-942
వయససస:61
లస: పప
10636 SQX0155028
పపరర: శకదదవ� మమకల�

95-86/781

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-942
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:53-6-942
వయససస:52
లస: ససస స
10633 AP151000222220
పపరర: రరఘవరరవప నలర పననన�

10619 SQX1191758
పపరర: దదననశ రరడడడ పలపల

10614 SQX1601930
పపరర: మహలకమక గగసజ

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వరశసకర
ఇసటట ననస:53-6-941
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:53-6-942
వయససస:34
లస: ససస స
10630 AP151000228073
పపరర: జయలకడక నలర పననన

95-86/778

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:49
లస: పప

భరస : వజయననథ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:53-6-941
వయససస:37
లస: ససస స
10627 MLJ3650546
పపరర: ననగజజఖత నలర పననన

10616 MLJ1663467
పపరర: ఉమమదదవ పలపల

95-86/773

భరస : సరయ బబబబ గగసజ
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ పలపల
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అరరరననడ
డ డడ �
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:40
లస: పప
10624 SQX1021849
పపరర: ససధ రరణణ కకలల
ర రర

95-86/775

భరస : శకనవరసరరడడడ� పలపల
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబగ
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:28
లస: పప
10621 MLJ3641875
పపరర: సరసబరరడడడ� యరకస�

10613 MLJ3650538
పపరర: శవరరకకకణణ� యరకస�

10611 AP151000228030
పపరర: వజయలకడక కరసరర

భరస : వనసకటరరడ�డడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-6-939
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరసభరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:44
లస: ససస స
10618 SQX0973313
పపరర: దసరరర రరవప వనమగల

95-86/772

భరస : బగదరభగవరన�
ఇసటట ననస:53-6-939
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ
ఇసటట ననస:53-6-940
వయససస:28
లస: ససస స
10615 SQX0973347
పపరర: రరణణ చతతడత

10610 MLJ3650322
పపరర: లకడక� కకతస పలర �

10635 SQX1117408
పపరర: యమససకన సయఖద

95-85/210

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:27
లస: ససస స
95-85/212

10638 MLJ1640572
పపరర: కకటటశశరమక మమకల

95-85/213

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:58
లస: ససస స
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10639 SQX1030410
పపరర: అకకమ సయఖద
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95-85/214

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:30
లస: పప
10642 MLJ1649714
పపరర: శకనస మమకల

95-85/217

95-85/220

95-85/223

భరస : నరసససహరరవప బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:53-6-945
వయససస:81
లస: ససస స
10651 SQX1066852
పపరర: ననరరయణమ గగజరల

95-85/225

భరస : చచననత రరడడ
ఇసటట ననస:53-6-946
వయససస:58
లస: ససస స
10654 SQX2393692
పపరర: వరణణ మదచదల

95-84/1032

95-85/228

95-85/221

95-87/100

10663 SQX2086353
పపరర: అనససదరఖమక వననత

95-85/804

95-85/224
10649 MLJ1647742
పపరర: వనసకట గగరర శసకర
బలభదడపరతషడన
తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:53-6-945
వయససస:46
లస: పప

10650 SQX1023811
పపరర: అరరణన డదగల
భరస : వజయ బబబగ డదగల
ఇసటట ననస:53-6-945
వయససస:34
లస: ససస స

10652 SQX1067041
పపరర: చచననత రరడడ గగజరల

10653 SQX2391654
పపరర: భబసరర రరవప మదచదల

10655 SQX2405116
పపరర: భవరన రమఖ సరయ మదచదల

10658 SQX0617654
పపరర: అనల చచదరర యడర �

10661 SQX0763714
పపరర: వరససదదవ గగడడగర

10664 SQX2086312
పపరర: అనత రరడడడ వననత

95-85/226

10667 SQX0810630
పపరర: మహబమబ తనజ పఠరన
తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:53-6-948
వయససస:31
లస: పప

95-85/222

95-86/796

95-84/1031

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మదచదల
ఇసటట ననస:53-6-947
వయససస:53
లస: పప
95-84/1033

10656 SQX0722405
పపరర: అసకమక యడర

95-85/227

భరస : అచషయఖ
ఇసటట ననస:53-6-947
వయససస:50
లస: ససస స
95-85/229

10659 MLJ1664697
పపరర: పడసనత� ఆలపరటట�

95-87/99

భరస : శవయఖ� �
ఇసటట ననస:53-6-947
వయససస:47
లస: ససస స
95-87/101

10662 SQX0722256
పపరర: భబసరరమక కకలర పర

95-85/230

భరస : కకటట బసవయఖ
ఇసటట ననస:53-6-948
వయససస:64
లస: ససస స
95-85/805

భరస : నరరకరరడడడ వననత
ఇసటట ననస:53-6-948
వయససస:20
లస: ససస స
95-87/103

95-85/219

10647 SQX0150391
పపరర: నరసయఖ మమకల
తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ తపపనత
ఇసటట ననస:53-6-947
వయససస:52
లస: పప

భరస : శరభ రరడడడ వననత
ఇసటట ననస:53-6-948
వయససస:63
లస: ససస స

10644 SQX0168898
పపరర: రరమగలల� పరలమగరరర�

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అచషయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-947
వయససస:31
లస: పప

10660 SQX1061928
పపరర: వనసకట రరమసతఖ ఆదదతఖ
యలలసశరపప
తసడడ:డ బబల ససదరకనస
ఇసటట ననస:53-6-947
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:53-6-948
వయససస:52
లస: ససస స

10646 SQX0168989
పపరర: ససవరననగగలల� పరలమగరరర�

95-85/216

తసడడ:డ ససబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ భబసరర రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:53-6-947
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అచషయఖ
ఇసటట ననస:53-6-947
వయససస:28
లస: పప

10666 SQX0934075
పపరర: పఠరన షసరరన

95-85/218

తసడడ:డ గగరవ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-946
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:53-6-947
వయససస:48
లస: ససస స
10657 SQX0779074
పపరర: అశశక యడర

10643 SQX0429068
పపరర: బబబమరరవప మమకల

10641 MLJ1647924
పపరర: రవసదడ మమకల

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:56
లస: పప
10648 MLJ1647734
పపరర: పదనకవత బలభదడపరతషడన

95-85/215

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:53-6-944
వయససస:42
లస: పప
10645 SQX0617340
పపరర: హహసపసన సయఖద

10640 SQX0617225
పపరర: మగకరన సయఖద

10665 SQX0934083
పపరర: పఠరన ననహహద ఫపరతజ

95-87/102

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:53-6-948
వయససస:30
లస: ససస స
95-87/104

10668 SQX1363787
పపరర: నరసససహరరవప అనతపపరరడడ

95-87/105

తసడడ:డ బగదదదశశర రరవప అనతపపరరడడ
ఇసటట ననస:53-6-948
వయససస:33
లస: పప
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10669 SQX2089282
పపరర: నరరకరరడడడ వననత
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95-87/1143

తసడడ:డ సరరభబరరదద వననత
ఇసటట ననస:53-6-948
వయససస:32
లస: పప
95-86/799

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:34
లస: ససస స
95-86/802

10678 SQX0667865
పపరర: ససనలకలమమర మతషకలరర

95-86/805

95-86/800

10676 MLJ1652221
పపరర: ససబగబలల శవరరతడ

10679 MLJ3642097
పపరర: రవకలమమర� మమఘస�

95-86/803

95-86/808

తసడడ:డ అయఖపపరరడడడ
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:46
లస: పప
10684 SQX0325191
పపరర: అనసదరఖ కరనదళళ�

95-87/106

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-1684
వయససస:63
లస: ససస స

95-86/806

95-87/109

10682 SQX0145029
పపరర: లకకక చదనతకరశవ రరవప�
సరదనబబ యన�
తసడడ:డ చచనతయఖ�
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:50
లస: పప

95-86/809

10685 SQX1390046
పపరర: పదక తషరక

95-87/107

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప రరడడ లకకర
ఇసటట ననస:53-6-1986
వయససస:66
లస: పప

10688 MLJ1659903
పపరర: కరశవకలమమరర� మతడక�

తసడడ:డ ఖమదర� �
ఇసటట ననస:53-7-111
వయససస:59
లస: ససస స

10691 SQX0324277
పపరర: బబ అయషర మహకద�

భరస : రహహస అబగదల
ఇసటట ననస:53-7-121
వయససస:37
లస: ససస స

10694 SQX0324624
పపరర: జరరనన మహకద�

95-87/110

తసడడ:డ రరడడడ ననరరయణ రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-7-541, Ward- 19
వయససస:48
లస: పప

10697 MLJ1661776
పపరర: శకలకడక భవనస
భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-810
వయససస:45
లస: ససస స

10680 MLJ3116159
పపరర: శకనవరస రరస� మణణమమల�

95-86/807

95-86/810
10683 MLJ3115573
పపరర: సదరఖపడకరశరరవప� మణణమల�

10686 SQX1521476
పపరర: ఉదయ లకడక లకకర

95-87/108

10689 SQX2424810
పపరర: హకకస ఖమన పటబన

95-80/897

తసడడ:డ బబబగ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:53-6-6907
వయససస:38
లస: పప
95-87/112

10692 SQX1207043
పపరర: సరతనజ షపక

95-87/113

భరస : దదలద మర షపక
ఇసటట ననస:53-7-121
వయససస:36
లస: ససస స
95-87/115

భరస : మహకద�
ఇసటట ననస:53-7-121
వయససస:36
లస: ససస స
95-86/1321

95-86/804

భరస : గగరశ రరడడ లకకర
ఇసటట ననస:53-6-1986
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర అహకద�
ఇసటట ననస:53-7-121
వయససస:32
లస: ససస స
95-87/114

10677 MLJ3132495
పపరర: లకకకతషలసస మణణమమల

తసడడ:డ రరమసరశమ� �
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర� �
ఇసటట ననస:53-6-1989
వయససస:38
లస: ససస స
95-87/111

95-86/801

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనస తషరక
ఇసటట ననస:53-6-1986
వయససస:43
లస: ససస స

10687 SQX1521484
పపరర: గగరశ రరడడడ లకకర

10674 MLJ1652239
పపరర: శవపరరశత శవరరతడ

భరస : సదరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:39
లస: పప

10681 MLJ3642121
పపరర: శకనవరసపడ
డ డడ ఇసడదల

95-86/798

తసడడ:డ తడపరయఖ
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : తడపరయఖ
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:31
లస: పప

10696 SQX2514461
పపరర: వనణగగగపరల ఉడడమగల

10673 MLJ3132776
పపరర: శకశరరష మణణమమల

10671 SQX0667246
పపరర: లకకక పడతతఖష మసదలపప

తసడడ:డ శవరరస పడసరద
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరస
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:39
లస: ససస స

10675 MLJ3648177
పపరర: లకడక హనసమమ రరణణ
సరగనబబ యన
భరస : లకడక చచనతకరశవ రరవప
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:42
లస: ససస స

10693 SQX0324103
పపరర: మలర క మహమకద

95-86/797

తసడడ:డ శవరరస పడసరద
ఇసటట ననస:53-6-950
వయససస:27
లస: ససస స

10672 MLJ3649902
పపరర: లకకకదసరర మఘస

10690 MLJ1661008
పపరర: రహమతఉనతసర� షపక�

10670 SQX0667261
పపరర: సరయ పసడయమసక మసదలపప

10695 SQX0324046
పపరర: బబసరరర షపక�

95-87/116

భరస : నజర అహకద�
ఇసటట ననస:53-7-121
వయససస:57
లస: ససస స
95-85/232

10698 SQX0853200
పపరర: లకకక పప టర చచరరవప

95-86/811

భరస : వనసకటటశశరరర పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-7-839
వయససస:47
లస: ససస స

Page 361 of 414

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02

10699 SQX0607275
పపరర: వజయకలమమర పప టర చచరరవప

95-86/812

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-7-839
వయససస:29
లస: పప
10702 MLJ1649581
పపరర: మతనబ� షపక�

95-85/272

95-86/814

95-86/817

95-86/820

95-86/686

95-86/824

95-86/827

తసడడ:డ సబర
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:33
లస: పప

10712 MLJ3642956
పపరర: కకటటరరడడడ పలపల

10715 SQX0619684
పపరర: యమససకన షపక

10718 MLJ3614633
పపరర: నదరరర షపక

10721 MLJ3651296
పపరర: లలమవత� మమచరర �

95-86/830

10724 MLJ3642295
పపరర: వనసకట వరక� బరరక�

95-86/821

10727 MLJ3608445
పపరర: ఫజల రహమమన షపక
తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:32
లస: పప

10707 MLJ3649571
పపరర: మహదదదనసబ� షపక�

95-86/816

10710 SQX0973446
పపరర: భబగఖ లకకక అనసల

95-86/819

10713 SQX1989714
పపరర: శలలష పలపల

95-86/1059

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పలపల
ఇసటట ననస:53-7-968
వయససస:25
లస: ససస స
95-86/822

10716 MLJ3651189
పపరర: సరరసజ బబగస� షపక�

95-86/823

భరస : అకబర భబషర�
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:39
లస: ససస స
95-86/825

10719 MLJ3651171
పపరర: షరహహదన బబగస�

95-86/826

భరస : జలమన ఖమన�
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:56
లస: ససస స
95-86/828

10722 MLJ3651197
పపరర: �ేరతమమన� షపక�

95-86/829

భరస : అబగదల సలమస�
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:79
లస: ససస స
95-86/831

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:32
లస: పప
95-86/833

95-85/274

భరస : శవకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-7-968
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : హరరచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:31
లస: పప
10726 SQX0890632
పపరర: ఫయజ షపక

95-86/818

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:58
లస: ససస స
10723 MLJ3610375
పపరర: రహహమమన షపక

10709 AP151000222210
పపరర: ననగభమషణస బబననల

10704 MLJ1648336
పపరర: సలస� షపక�

భరస : ససలమర సరహహబ�
ఇసటట ననస:53-7-967
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:43
లస: ససస స
10720 MLJ3649589
పపరర: లకకక బరరక

95-86/815

తసడడ:డ ననగరరరడకడ పలపల
ఇసటట ననస:53-7-968
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ పలపల
ఇసటట ననస:53-7-968(15-13-4)
వయససస:49
లస: ససస స
10717 MLJ3651288
పపరర: ఝమనసలకకక� మమచరర �

10706 AP151000228357
పపరర: ఈశశరమక బబననల�

95-85/271

తసడడ:డ జజన� �
ఇసటట ననస:53-7-967
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:53-7-967
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-7-968
వయససస:31
లస: పప
10714 MLJ3650165
పపరర: వనజ పలపల

95-85/273

భరస : ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:53-7-967
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ�
ఇసటట ననస:53-7-967
వయససస:43
లస: పప
10711 SQX0973453
పపరర: వనసకటటశశరరర అనసల

10703 MLJ1663020
పపరర: షరరఫ � షపక�

10701 MLJ1649607
పపరర: రరషరక� షపక�

భరస : సలస� �
ఇసటట ననస:53-7-967
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమరరసహహబ� �
ఇసటట ననస:53-7-967
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:53-7-967
వయససస:41
లస: ససస స
10708 MLJ3643343
పపరర: మసరసన వల� షపక�

95-86/813

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:53-7-839
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససలమరరసహహబ� �
ఇసటట ననస:53-7-967
వయససస:65
లస: ససస స
10705 MLJ3649563
పపరర: కమరరనతసర� షపక�

10700 MLJ3642410
పపరర: బబబగరరవప పప టర చచరరవప

10725 SQX0890624
పపరర: ఇరరన ద మహమమకద

95-86/832

తసడడ:డ సబర
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:33
లస: పప
95-86/834

10728 MLJ3608452
పపరర: అబగదల రహమమన షపక

95-86/835

తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:34
లస: పప
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95-86/836

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:35
లస: పప
10732 MLJ3610367
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-86/839

95-86/1261

95-86/1264

95-85/275

95-86/844

95-86/847

95-86/849

తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ మలపరటట
ఇసటట ననస:53-7-973
వయససస:21
లస: పప

10742 SQX1173558
పపరర: షపక షసషరద

10745 MLJ3642360
పపరర: సదత బబష షపక

10748 SQX2534675
పపరర: ఫరతమ షపక

10751 MLJ3642337
పపరర: వజర� షపక�

95-84/1041

10754 SQX2138881
పపరర: వనలలగగసడ రరడడడ సరనకకమగక

95-86/842

10757 SQX2128650
పపరర: వషష
ణ వరర న రరడడడ సరనకకమగక
తసడడ:డ వనలలగగసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-973
వయససస:19
లస: పప

10737 SQX2216307
పపరర: జజససకన షపక

95-86/1263

10740 SQX2506749
పపరర: అలయ బబగగస షపక

95-112/1312

10743 MLJ3649530
పపరర: సరహహరరపరరశన� షపక�

95-86/843

తసడడ:డ మహహదద న�
ఇసటట ననస:53-7-971
వయససస:33
లస: ససస స
95-86/845

10746 MLJ3642352
పపరర: సమరరబషర� షపక�

95-86/846

తసడడ:డ మహహదదదన�
ఇసటట ననస:53-7-971
వయససస:40
లస: పప
95-86/1322

10749 MLJ3649514
పపరర: పరరశన షపక

95-86/848

భరస : వజర
ఇసటట ననస:53-7-972
వయససస:43
లస: ససస స
95-86/850

10752 SQX2296531
పపరర: రరజరశశరర మలపరటట

95-84/1040

భరస : వనసకట రమ రరడడడ మలపరటట
ఇసటట ననస:53-7-973
వయససస:38
లస: ససస స
95-86/1266

తసడడ:డ నమకరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-973
వయససస:43
లస: పప
95-86/1268

95-86/841

భరస : సబర షపక
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రజజక�
ఇసటట ననస:53-7-972
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-7-973
వయససస:19
లస: ససస స
10756 SQX2300093
పపరర: ననగ చచచతనఖ రరడడ మలపరటట

95-86/1265

భరస : సరదత బబష షపక
ఇసటట ననస:53-7-971
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వజర
ఇసటట ననస:53-7-972
వయససస:27
లస: పప
10753 SQX2300440
పపరర: సరయ శరకవణణ మమలపరటట

10739 SQX2216281
పపరర: నజరరలమర షపక

10734 MLJ3642303
పపరర: జలమనఖమన� పఠరన�

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-7-971
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కరదరగకహహదద న
ఇసటట ననస:53-7-971
వయససస:71
లస: పప
10750 SQX0852566
పపరర: ఫకలకదదదన మహమకద

95-86/1262

భరస : సమర బబషర
ఇసటట ననస:53-7-971
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహహదద న�
ఇసటట ననస:53-7-971
వయససస:67
లస: ససస స
10747 MLJ3642345
పపరర: మహహదదదన షపక

10736 SQX2217164
పపరర: జససకన బబనస షపక

95-86/838

తసడడ:డ హఫసస ఖమన�
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:53-7-970
వయససస:55
లస: పప
10744 MLJ3649522
పపరర: �కలరరనతసర� షపక�

95-86/840

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:25
లస: పప
10741 MLJ3104445
పపరర: నజర షపక

10733 SQX0890475
పపరర: సబర షపక

10731 MLJ3643400
పపరర: శకనవరస రరవప వపటర

తసడడ:డ కకషణ మమరరస
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల కరరమ
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:46
లస: పప
10738 SQX2217198
పపరర: ననచమమలర షపక

95-86/837

తసడడ:డ అబగదలసలమస�
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రహహససరహహబ
ఇసటట ననస:53-7-969
వయససస:51
లస: పప
10735 SQX2217172
పపరర: సలస షపక

10730 MLJ3642311
పపరర: అకబరరబషర� షపక�

10755 SQX2244150
పపరర: శవ పరరశత సరనకకమగక

95-86/1267

భరస : వనలలగగసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-973
వయససస:36
లస: ససస స
95-86/1269

10758 MLJ3649548
పపరర: వనసకటససబబమక సససగరరర

95-86/851

భరస : సరససపటట సససగరరర
ఇసటట ననస:53-7-974
వయససస:68
లస: ససస స
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10759 SQX1121516
పపరర: హజజరరబ సయఖద
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95-86/852

భరస : ఫసరగజ
ఇసటట ననస:53-7-974
వయససస:71
లస: ససస స
10762 MLJ3642535
పపరర: సరఈ సపటట � సససగరర�

95-86/855

95-86/857

భరస : ఫపచజలమరఖమన�
ఇసటట ననస:53-7-975
వయససస:56
లస: ససస స
10768 AP151000222066
పపరర: ఫపచజలమరఖమన మహమకద

95-86/860

95-86/1272

95-85/984

95-84/70

95-85/985

భరస : గగవసదయఖ�
ఇసటట ననస:53-7-992
వయససస:47
లస: ససస స

95-84/1042

10775 SQX2374478
పపరర: హరరకకషణ దనసరర

10778 SQX1579699
పపరర: మగరళ కకషణ కకపప పలల

10781 SQX2217933
పపరర: ఆసజననయగలల కలసభ

95-86/1277

10784 SQX0756098
పపరర: మలలర శశరర వలర పప

95-86/1273

10787 SQX0325423
పపరర: మగన పరరశత బగటబట�
భరస : మగనబబబగ�
ఇసటట ననస:53-7-992
వయససస:60
లస: ససస స

10767 AP151000222074
పపరర: అపప డ జ ఖమన మహమకద

95-86/859

10770 SQX2184406
పపరర: గనసగపపసట కకటటశశరమక

95-86/1271

10773 AP151000225330
పపరర: అలవనలమక దనసరర దనసరర

95-84/68

భరస : చసదడశశఖర దనసరర
ఇసటట ననస:53-7-977
వయససస:61
లస: ససస స
95-86/1274

10776 SQX1021625
పపరర: ననగరసదడమక కలమమర

95-84/69

భరస : ఆసజననయగలల కలమమర
ఇసటట ననస:53-7-978
వయససస:50
లస: ససస స
95-84/71

10779 SQX0903856
పపరర: చనత రసగరరరవప కకపప పలల

95-84/72

తసడడ:డ మమల కకసడయఖ కకపపపలల
ఇసటట ననస:53-7-978
వయససస:62
లస: పప
95-86/1275

10782 SQX2328441
పపరర: యడర

95-86/1276

భరస : మహహశ బబబగ yadla
ఇసటట ననస:53-7-978
వయససస:32
లస: ససస స
95-87/118

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:53-7-992
వయససస:33
లస: ససస స
95-87/120

95-86/856

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:53-7-976
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:53-7-978
వయససస:55
లస: పప

భరస : అసజననయగలల కలసభ
ఇసటట ననస:53-7-978
వయససస:31
లస: ససస స
10786 AP151000225066
పపరర: సరమమమజఖస గగదదటట�

10772 SQX2184166
పపరర: గనసగపపసట పదనకవత

10764 MLJ3651270
పపరర: ఫరరహహన� మహమకద�

తసడడ:డ ఫపచజలమరఖమన
ఇసటట ననస:53-7-975
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చనత రసగరరరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:53-7-978
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అసజననయగలల కలసభ
ఇసటట ననస:53-7-978
వయససస:30
లస: పప
10783 SQX2218352
పపరర: పపరరణమ కలసభ

95-86/858

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:53-7-977
వయససస:36
లస: పప

భరస : చన రసగ రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:53-7-978
వయససస:60
లస: ససస స
10780 SQX2218014
పపరర: అనల కలమమర కర వ

10769 SQX2196350
పపరర: గనసగపపసట బలలడడ

95-86/854

తసడడ:డ ఫపచజలమర ఖమన�
ఇసటట ననస:53-7-975
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బలలడడ
ఇసటట ననస:53-7-976
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:53-7-977
వయససస:27
లస: పప
10777 SQX0938589
పపరర: ససజజత కకపపపల కకపపపల

10766 MLJ3642568
పపరర: ఇమరరన ఖమన� మహమకద�

95-86/1270

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:53-7-976
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:53-7-976
వయససస:59
లస: పప
10774 SQX2198109
పపరర: రవసదడ ననథ దనసరర

10763 SQX2217156
పపరర: బబల తడపపర సససదరర దదవ
నసదనఖల
భరస : శకనవరస రరవప నసదనఖల
ఇసటట ననస:53-7-974
వయససస:37
లస: ససస స

10761 SQX1080225
పపరర: షరఫస సయఖద

తసడడ:డ �ేసరగజ
ఇసటట ననస:53-7-974
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ �ేచచజలమర ఖమన�
ఇసటట ననస:53-7-975
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అలఖమన
ఇసటట ననస:53-7-975
వయససస:70
లస: పప
10771 SQX2184455
పపరర: గనసగపపసట అసకయఖ

95-86/853

తసడడ:డ ఫప రగజ
ఇసటట ననస:53-7-974
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సప మయమఖ�
ఇసటట ననస:53-7-974
వయససస:76
లస: పప
10765 MLJ1654797
పపరర: అరరఫరబబగస మహమకద�

10760 SQX1117523
పపరర: షరభర సయఖద

10785 MLJ1660992
పపరర: జహరరబ� పఠరన�

95-87/119

భరస : కరరమ� �
ఇసటట ననస:53-7-992
వయససస:41
లస: ససస స
95-87/121

10788 AP151000225065
పపరర: శశషమక కరరరపలర �

95-87/122

భరస : హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:53-7-992
వయససస:64
లస: ససస స
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10789 SQX0763961
పపరర: సరయ నరసససహరరవప
మమలలసపరటట
తసడడ:డ వ యస ఎ పడసరద
ఇసటట ననస:53-7-992
వయససస:27
లస: పప
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10792 SQX1511295
పపరర: ననగ దసరర మగసడడడ

95-87/123

95-84/82

95-84/85

95-84/88

తసడడ:డ వనసకటరరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:53-7-993
వయససస:48
లస: పప
10801 SQX0905372
పపరర: నజర శశక

95-87/126

95-84/91

95-84/94

95-84/97

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-996
వయససస:33
లస: ససస స

95-85/321

10805 SQX0711739
పపరర: వససత జజఖతసత కకసడడడ కకసడడడ

10808 SQX0274506
పపరర: జవన రతనతకర కకసడడడ కకసడడడ

10811 SQX1874619
పపరర: జరర మ కరవఖ కకననథస

95-83/40

10814 SQX1914993
పపరర: హహసపన షపక

95-87/127

10817 SQX0617928
పపరర: వరలకడక కరతల�
భరస : రరమకకకషణ రరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-7-996
వయససస:41
లస: ససస స

10797 SQX1468983
పపరర: ససమన మగసడడడ

95-84/87

10800 SQX0330860
పపరర: దదలన మద షపక�

95-84/89

10803 SQX1871045
పపరర: జరరరక కరవఖ కకణతస

95-84/90

భరస : ససపత కలమమర కకసడడడ
ఇసటట ననస:53-7-995
వయససస:24
లస: ససస స
95-84/92

10806 SQX0711606
పపరర: చసదడలల కకసడడడ కకసడడడ

95-84/93

భరస : బబబగ రరజరసదడపస
డ రద కకసడడడ
ఇసటట ననస:53-7-995
వయససస:55
లస: ససస స
95-84/95

10809 SQX0274225
పపరర: జవన కమలమకర కకసడడడ

95-84/96

తసడడ:డ బబబగ రరజరసదడపస
డ రద కకసడడడ
ఇసటట ననస:53-7-995
వయససస:36
లస: పప
95-142/56

10812 SQX1915008
పపరర: బగజర షపక

95-83/39

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-7-996
వయససస:46
లస: ససస స
95-83/41

తసడడ:డ శభన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-7-996
వయససస:67
లస: పప
95-87/128

95-84/84

తసడడ:డ నననత షపక
ఇసటట ననస:53-7-994
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కకననథస
ఇసటట ననస:53-7-995
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడసరద అరరమళళ
ఇసటట ననస:53-7-996
వయససస:66
లస: ససస స
10816 SQX0616649
పపరర: అరరణకలమమరర గజజర�

10802 SQX0763987
పపరర: అశశక చసతపలర

10794 SQX1468991
పపరర: ఉమదదవ మగసడడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మగసడడడ
ఇసటట ననస:53-7-993
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ రరజరసదడపస
డ రద కకసడడడ
ఇసటట ననస:53-7-995
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జవరతతస కకసడడడ
ఇసటట ననస:53-7-995
వయససస:69
లస: పప
10813 SQX1914969
పపరర: సరమమజఖస అరరమళళ

10799 SQX1715937
పపరర: గగరరశశరర యమల

95-84/86

భరస : జవన కమలమకర కకసడడడ
ఇసటట ననస:53-7-995
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ రరజరసదడ పడసరద కకసడడడ
ఇసటట ననస:53-7-995
వయససస:30
లస: పప
10810 SQX0206185
పపరర: బబబగ రరజరసదడపస
డ రద కకసడడడ

10796 SQX0778670
పపరర: జయచసద బసడర మమడడ
బసడర మమడడ
తసడడ:డ భగజసగ రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:53-7-993
వయససస:27
లస: పప

95-84/81

భరస : వనసకటటశశర రరవప మగసడడడ
ఇసటట ననస:53-7-993
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలషర
ఇసటట ననస:53-7-994
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జరవన రతనతకర కకసడడడ
ఇసటట ననస:53-7-995
వయససస:30
లస: ససస స
10807 SQX0102905
పపరర: ససపత కలమమర కకసడడడ

95-84/83

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-7-993
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:53-7-994
వయససస:64
లస: ససస స
10804 SQX1511303
పపరర: ఆషర కకరణకయ కకసడడడ

10793 SQX1119990
పపరర: శసకర కలమమరర బసడర మమడడ

10791 SQX1066670
పపరర: జయ శక బసడర మమడడ

తసడడ:డ భగజసగ రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:53-7-993
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : భగజసగ రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:53-7-993
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప వలవనటట
ఇసటట ననస:53-7-993
వయససస:67
లస: ససస స
10798 MLJ1655539
పపరర: శసకరరరవప వలవనటట

95-87/125

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:53-7-992
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససమన మగసడడడ
ఇసటట ననస:53-7-993
వయససస:30
లస: ససస స
10795 AP151000225294
పపరర: ననరరయణమక వలవనటట వలవనటట

10790 SQX1207035
పపరర: దదలద మర షపక

10815 SQX0571422
పపరర: మగనత షపక

95-84/98

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:53-7-996
వయససస:32
లస: ససస స
95-87/129

10818 SQX0583351
పపరర: కకకషణవనణణ� మగవరశ�

95-87/130

భరస : మమధవ రరడడడ�
ఇసటట ననస:53-7-996
వయససస:53
లస: ససస స
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10819 SQX0617001
పపరర: శవపరరశత గజజర�
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95-87/131

భరస : గగరవరరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-996
వయససస:54
లస: ససస స
10822 SQX2227734
పపరర: నజర షపక

95-87/1322

95-84/101

95-84/104

95-84/106

95-84/109

95-112/1311

95-84/113

తసడడ:డ యలర మసద చలమర
ఇసటట ననస:53-7-1006
వయససస:54
లస: పప

10832 SQX0571273
పపరర: పరరశత తషణసశశటట తషణసశశటట

10835 AP151000219042
పపరర: గగరవయఖ సప మశశటట సప మశశటట

10838 SQX0118679
పపరర: రతతస తమకశశటట తమకశశటట

10841 SQX0680991
పపరర: ఖమజజ షపక షపక

95-84/115

10844 SQX0118307
పపరర: అసజన దదవ చలమర చలమర

95-84/107

10847 SQX2475879
పపరర: భగవననశశరర తషరక
తసడడ:డ శకనస తషరక
ఇసటట ననస:53-7-1006
వయససస:19
లస: ససస స

10827 SQX0152686
పపరర: మలలర శశరర పరసశశటట � పరమశశటట

95-84/103

10830 SQX2387348
పపరర: శవ కలమమరర అణఖస

95-86/1285

95-84/108
10833 AP151000225105
పపరర: ననగరశశరమక సప మశశటట సప మశశటట

భరస : గగరవయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:53-7-999
వయససస:52
లస: ససస స
95-84/110

10836 SQX1820232
పపరర: మలర కరరరరన రరవప సప మశశటట

95-85/322

తసడడ:డ గగరవయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:53-7-999
వయససస:24
లస: పప
95-84/111

10839 SQX0079145
పపరర: లకకయఖ దదవళళ

95-84/112

తసడడ:డ రరమయఖ దదవరళర
ఇసటట ననస:53-7-1001
వయససస:76
లస: పప
95-84/114

10842 SQX0989525
పపరర: వర రరఘవ రరవప మలర సపరటట

95-88/58

Deleted

తసడడ:డ కనకయఖ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:53-7-1005
వయససస:52
లస: పప
95-84/116

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:53-7-1006
వయససస:33
లస: ససస స
95-84/118

95-84/100

భరస : రరసబబబగ అణఖస
ఇసటట ననస:53-7-998
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడద షపక
ఇసటట ననస:53-7-1004
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:53-7-1006
వయససస:29
లస: ససస స
10846 SQX1871011
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చలమర

95-84/105

భరస : రమణయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:53-7-1001
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరజజ షపక
ఇసటట ననస:53-7-1004
వయససస:34
లస: ససస స
10843 SQX1871169
పపరర: ఆసజననయగలల చలమర

10829 SQX0989954
పపరర: శకనస పరమశశటట పరమశశటట

10824 MLJ1640887
పపరర: వరలకడక బబపటర

భరస : వనసకటససబబయఖ� పరమశశటట
ఇసటట ననస:53-7-998
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదగగరవయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:53-7-999
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ చనత యగర కకశటమమసత
ఇసటట ననస:53-7-999
వయససస:36
లస: పప
10840 MLJ1661719
పపరర: రసజజనబ షపక

95-84/102

భరస : బబలయఖ తషణసశశటట
ఇసటట ననస:53-7-999
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:53-7-999
వయససస:38
లస: పప
10837 SQX2506020
పపరర: బబలయఖ కకశటమమసత

10826 SQX0972513
పపరర: కరసమక పరమసపటట పరమశశటట

95-87/133

భరస : శకహరర బబపటర
ఇసటట ననస:53-7-997
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : యగయఖ పరమశశటట
ఇసటట ననస:53-7-998
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవ శసకర సప మశశటట
ఇసటట ననస:53-7-999
వయససస:28
లస: ససస స
10834 SQX0163873
పపరర: శవశసకర సప మశశటట

95-84/99

భరస : శకనస పరమశశటట
ఇసటట ననస:53-7-998
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రరవప పపల
ఇసటట ననస:53-7-998
వయససస:32
లస: పప
10831 SQX0972554
పపరర: సప మశశటట రమమదదవ సప మశశటట

10823 SQX0935221
పపరర: మసజ భబరర వ బబపటర బబపటర

10821 SQX0617936
పపరర: సతఖవత తదతల�

భరస : గగపరలరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-7-996
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర బబపటర
ఇసటట ననస:53-7-997
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర బబపటర
ఇసటట ననస:53-7-997
వయససస:27
లస: పప
10828 SQX0044362
పపరర: రవ కలమమర పపల

95-87/132

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-7-996
వయససస:68
లస: ససస స

భసధసవప: మగనతసర షపక
ఇసటట ననస:53-7-996
వయససస:37
లస: పప
10825 SQX0935213
పపరర: ససరరసదడ బబబగ బబపటర బబపటర

10820 SQX1912641
పపరర: మసరసన బ షపక

10845 AP151000225342
పపరర: ససశల చచలర మ చచలర మ

95-84/117

భరస : వనసకటటశశరరర చచలర మ
ఇసటట ననస:53-7-1006
వయససస:52
లస: ససస స
95-86/1241

10848 SQX1873629
పపరర: ననగ లకడక చలర

95-142/57

భరస : ఆసజననయగలల చలర
ఇసటట ననస:53-07-1006
వయససస:28
లస: ససస స
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10849 SQX1873579
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలర
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95-142/58

తసడడ:డ యలర మసద చలర
ఇసటట ననస:53-07-1006
వయససస:54
లస: పప
10852 AP151000225045
పపరర: గసగమక పపల పపల

95-84/121

95-84/726

95-84/125

95-84/1132

95-84/727

10859 AP151000225119
పపరర: ఎసపస రర చనతస ఎసపస రర

10862 SQX2300317
పపరర: శరఖస చనతస

10865 SQX2107548
పపరర: శరసత పససపపలలటట

95-84/129

10868 MLJ1659200
పపరర: నరసమక ఉపపపతల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపపపతల
ఇసటట ననస:53-7-1010
వయససస:39
లస: పప

10871 MLJ3104908
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపపతల

భరస : యమససనన రరఫ యఎస. డడ
ఇసటట ననస:53-7-1011
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపసరరడడడ యయనసమల
ఇసటట ననస:53-7-1012
వయససస:62
లస: పప

95-86/1242

10877 SQX0152603
పపరర: సరయలకడక� గగపసరరడడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1012
వయససస:33
లస: ససస స

10857 SQX0989947
పపరర: చనతస రతత కలమమరర చనతస

95-84/124

10860 SQX0163998
పపరర: రవతదజ చనతస chinnam

95-84/127

10863 AP151000225122
పపరర: బడహకమక బబ బబల బబ బబల

95-84/128

భరస : ననసచనరయఖ బబ బబల
ఇసటట ననస:53-7-1009
వయససస:67
లస: ససస స
95-84/728

10866 SQX2238921
పపరర: మమరర బసడనరర

95-84/1034

భరస : ససబబరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:53-7-1009
వయససస:38
లస: ససస స
95-84/130

10869 SQX0455147
పపరర: పడసరద ఉపపతల

95-84/131

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపపపతల
ఇసటట ననస:53-7-1010
వయససస:34
లస: పప
95-84/133

10872 SQX1517541
పపరర: రరతష ధరకవరస

95-87/134

భరస : శకనస ధరకవరస
ఇసటట ననస:53-7-1010
వయససస:41
లస: ససస స
95-87/135

భరస : ననగరరజ గదచద
ఇసటట ననస:53-7-1011
వయససస:52
లస: ససస స
95-82/908

95-84/123

తసడడ:డ రరమయఖ చనతస
ఇసటట ననస:53-7-1008
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:53-7-1010
వయససస:69
లస: పప

95-84/134 10874 SQX1373406
10873 AP151000225118
పపరర: ఫరతమమన యమ.డడ యమ. డడ
పపరర: రరమ దదవ గదచద

10876 SQX2394443
పపరర: కకటటరరడడడ యయనసమల

95-84/126

భరస : వనసకటటశశరరర� ఉపపపతల
ఇసటట ననస:53-7-1010
వయససస:55
లస: ససస స
95-84/132

10854 SQX0429159
పపరర: ససనల కలమమర పపల పపల

భరస : బసయయలల చనతస
ఇసటట ననస:53-7-1008
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-7-1009
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పడసరద� ఉపపపతల
ఇసటట ననస:53-7-1010
వయససస:31
లస: ససస స
10870 MLJ1657972
పపరర: కకటటశశరరరవప ఉపపపతల

95-85/323

తసడడ:డ ఆదస చనతస
ఇసటట ననస:53-7-1008
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:53-7-1009
వయససస:28
లస: పప
10867 SQX0454801
పపరర: వనసకట రమణ ఉపపపతల

10856 SQX1913581
పపరర: రమణ రరవప పపల

95-84/120

తసడడ:డ రమణనరరవప పపల
ఇసటట ననస:53-7-1007
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆదనమగ ఎసపస రర
ఇసటట ననస:53-7-1008
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బబదరయఖ చనతస
ఇసటట ననస:53-7-1008
వయససస:62
లస: పప
10864 SQX2107985
పపరర: ససరరసధర పససపపలలటట

95-84/122

తసడడ:డ వరయఖ పపల
ఇసటట ననస:53-7-1007
వయససస:56
లస: పప

భరస : శరఖమ చనతస
ఇసటట ననస:53-7-1008
వయససస:30
లస: ససస స
10861 SQX2495117
పపరర: ఆడమ చనతస

10853 SQX1469015
పపరర: వజయ కలమమర పపల

10851 SQX0118786
పపరర: రమమదదవపపల పపల

భరస : పడసరదస పపల
ఇసటట ననస:53-7-1007
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణరరవప పపల
ఇసటట ననస:53-7-1007
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరసరరస
ఇసటట ననస:53-7-1007
వయససస:19
లస: పప
10858 SQX0683540
పపరర: లకకక చనతస

95-84/119

భరస : రవ పపల
ఇసటట ననస:53-7-1007
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రమణనరరవప పపల
ఇసటట ననస:53-7-1007
వయససస:52
లస: ససస స
10855 SQX1990464
పపరర: లసగరశశర రరవప కరసరరస

10850 SQX1020460
పపరర: అణగ రరధ పపల

10875 SQX0007476
పపరర: సరగజన వనటబడ�

95-87/136

భరస : సదరఖననరరయణ రరడడ �
ఇసటట ననస:53-7-1011
వయససస:66
లస: ససస స
95-84/135

10878 MLJ1650456
పపరర: ననగశశశలజ గగపసరరడడడ

95-84/136

భరస : సరసబశవరరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1012
వయససస:34
లస: ససస స
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10879 AP151000225049
పపరర: రమణ గగపసరరడడడ గగపసరరడడడ

95-84/137

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1012
వయససస:57
లస: ససస స
10882 MLJ3651320
పపరర: సరయ కలమమరర కకసడన

95-86/867

95-84/140

95-88/1408

95-84/729

95-86/868

95-86/871

95-86/874

భరస : అబగదలమర అ�ేసమ�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:76
లస: ససస స

10895 MLJ3649787
పపరర: రమమదదవ గగపసరరడడడ

10898 AP151000228440
పపరర: వనసకటనరసమక నడడకటటట�

10901 MLJ3648227
పపరర: ససధఖ� పటబతల�

95-86/877

10904 MLJ3649779
పపరర: ననగలకడక� గగపసరరడడడ�

95-84/730

10907 SQX1348979
పపరర: సరరదర షపక
తసడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:24
లస: పప

10887 SQX2227320
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ పపటట
ట రర

95-86/1243

10890 SQX0722298
పపరర: ననగమణణ మమఘస మమఘస

95-84/142

10893 SQX2157584
పపరర: అరరణ కరరరసపపడడ

95-84/1035

భరస : ఆతక రరవప
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:32
లస: ససస స
95-86/869

10896 MLJ3648235
పపరర: లకడక� పటబతల�

95-86/870

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:33
లస: ససస స
95-86/872

10899 MLJ3648250
పపరర: నససమమ షపక

95-86/873

భరస : అకబరరబషర
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:45
లస: ససస స
95-86/875

10902 MLJ3649845
పపరర: ఆదద లకడక పపరస

95-86/876

భరస : చనత అసకక రరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:51
లస: ససస స
95-86/878

భరస : ననరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:59
లస: ససస స
95-86/880

95-84/139

భరస : శకనవరససలల మమఘస
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మగగబల� �
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:53
లస: ససస స
10906 MLJ3649803
పపరర: హబబగనతసర� షపక�

95-150/582

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అ�ేసజ�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:49
లస: ససస స
10903 MLJ1640432
పపరర: మమలమ� షపక�

10892 SQX2083137
పపరర: వజయ శరసత చసదన

10884 SQX0323048
పపరర: షసషరద షపక

తసడడ:డ శవ వనసకట కకటట రరడడ పపటట
ట రర
ఇసటట ననస:53-7-1015
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మగగబల�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:33
లస: ససస స
10900 MLJ3649795
పపరర: ఆశయమ� షపక�

95-84/141

భరస : చసదడ శశఖర చసదన
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:32
లస: ససస స
10897 MLJ3648243
పపరర: నససమమ� షపక�

10886 SQX0345579
పపరర: షపక చన షబత ర షపక

10889 SQX2089134
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ పపటట
ట రర

95-86/866

భరస : చనత షబబర షపక
ఇసటట ననస:53-7-1014
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ వనసకట కకటట రరడడ పపటట
ట రర
ఇసటట ననస:53-7-1015
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:36
లస: పప
10894 SQX0890772
పపరర: అనత జకకరరరడడడ

95-88/1407

తసడడ:డ జజనససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-7-1014
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవ వనసకట కకటట రరడడ పపటట
ట రర
ఇసటట ననస:53-7-1015
వయససస:37
లస: ససస స
10891 SQX2083715
పపరర: ఆటబకరరవ కరరసపపడడ

10883 SQX2394476
పపరర: పరరశత యయనసమల

10881 MLJ3651312
పపరర: సతఖగగమమశశరర ఎనసమగల

భరస : రరమ శకనవరస రరడకడ ఎనసమగల
ఇసటట ననస:53-7-1012
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ యయనసమల
ఇసటట ననస:53-7-1012
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చన సభర షపక
ఇసటట ననస:53-7-1014
వయససస:24
లస: పప
10888 SQX2192524
పపరర: చనమగసడదశశరర పపటట
ట రర

95-84/138

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1012
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:53-7-1012
వయససస:37
లస: ససస స
10885 SQX1252352
పపరర: మహమకద మగసస ఫర షపక

10880 MLJ1651710
పపరర: సరసబశవరరడడడ గగపసరరడడడ

10905 MLJ1652650
పపరర: వజయలకడక చసదన�

95-86/879

భరస : రరధనకకషణమమరరస�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:67
లస: ససస స
95-86/881

10908 MLJ3642519
పపరర: ససబబబరరడడడ� గగపసరరడడడ�

95-86/882

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:34
లస: పప
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95-86/883

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:37
లస: పప
10912 MLJ1655638
పపరర: చసదడశశఖర చసదన

95-86/886

95-86/889

తసడడ:డ హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:56
లస: పప
10921 MLJ3643129
పపరర: ససబబబ రరవప� బబ డనవపల�

95-86/895

95-86/1245

95-83/43

95-86/896

తసడడ:డ శవననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:45
లస: పప

95-86/893

95-86/899

95-84/1036

95-86/1246

10928 SQX1794874
పపరర: యయససదనసస అనతలదనసస

10931 MLJ3648276
పపరర: ఉమమమహహశశరర� పరచదరర�

10934 MLJ3649753
పపరర: ససతనరరవమక
� బబ డనవపల�

10937 SQX1595786
పపరర: శకనవరసరరవప బసడర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:52
లస: పప

95-86/891

10920 MLJ3638962
పపరర: సరసబశవరరవప� పటతలమ�

95-86/894

10923 SQX2329449
పపరర: హబబగన షపక

95-86/1244

భరస : అపసర షపక
ఇసటట ననస:53-7-1017
వయససస:58
లస: ససస స
10926 SQX1915446
పపరర: షబన షపక

95-83/42

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:26
లస: ససస స
95-84/143

10929 SQX0571430
పపరర: అలయమ షపక�

95-85/324

భరస : కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:30
లస: ససస స
95-86/897

10932 MLJ3648284
పపరర: చసదడకళ� పరచదరర�

95-86/898

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:38
లస: ససస స
95-86/900

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:68
లస: ససస స
95-86/902

10917 MLJ3642527
పపరర: అకబరరబషర� షపక�

తసడడ:డ లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:71
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:49
లస: ససస స
10936 MLJ3638988
పపరర: సతఖననరరయణ పరరచదరర

10919 MLJ3642501
పపరర: ననరరయణరరడడడ� గగపసరరడడడ�

10925 SQX2354397
పపరర: ససగసధ అనతలదనసస

95-86/888
10914 MLJ3644267
పపరర: రరమ శకనవరస రరడకడ� ఏనసమల�

తసడడ:డ ఇసరక�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరశదస అనతలదనసస
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:27
లస: ససస స
10933 MLJ3649738
పపరర: వనసకటరతతస కటకస

95-86/890

భరస : ఏసస అనతలదనసస
ఇసటట ననస:53-7-1018
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:32
లస: పప
10930 SQX0790568
పపరర: కటకస కవత

10916 MLJ1640366
పపరర: ఆరరఫ� షపక�

10922 SQX2393338
పపరర: సరరదర షపక

95-86/885

తసడడ:డ చనత గగపస రరడడ క�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:53-7-1017
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమరర మసడదపపడడ
ఇసటట ననస:53-7-1017
వయససస:48
లస: పప
10927 SQX1915511
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-86/887

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమగలల�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:73
లస: పప
10924 SQX2328128
పపరర: యహన మసడదపపడడ

10913 MLJ3643087
పపరర: �రరక� షపక�

తసడడ:డ మగమబల� �
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:45
లస: పప
95-86/892

10911 SQX0069468
పపరర: ఇమమససర� షపక�

తసడడ:డ ఆ�ేరేస�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల అజమమ�
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:43
లస: పప
10918 MLJ3642493
పపరర: చనతఅసకకరరడడడ పపరస

95-86/884

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషణమమరరస
ఇసటట ననస:53-7-1016
వయససస:39
లస: పప
10915 SQX0890616
పపరర: శవకకటట రరడడడ జకకరరరడడడ

10910 SQX1585936
పపరర: మమహబమబ బబషర షపక

10935 MLJ3649746
పపరర: సరగజన� పరచదరర�

95-86/901

భరస : శవననగరశశరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:72
లస: ససస స
95-86/903

10938 MLJ3643095
పపరర: అపరప రరవప కటకస

95-86/904

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:56
లస: పప
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10939 MLJ3643111
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప�
పరచదరర�
తసడడ:డ గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:81
లస: పప
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10942 SQX2082485
పపరర: వజయ తషమమకరర

95-86/905

95-83/947

95-84/146

95-86/906

95-86/909

95-86/912

95-86/915

95-142/60

95-86/918

భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:46
లస: ససస స
10966 SQX1561100
పపరర: అనల దదపక తర తతటట
తసడడ:డ జయపఉల తర తతటట
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:23
లస: పప

95-86/907

10952 SQX1586736
పపరర: దదనకర చసతబథదన

10955 MLJ3642469
పపరర: మలర కరరరరనరరవప� ససనతస�

10958 MLJ3638996
పపరర: దసస గరరర మనతస

10961 SQX1873348
పపరర: బగలర కకటట రరడడడ తషమమకరర

95-86/910

10947 SQX1820190
పపరర: కరశమక కకకరర

95-85/325

10950 AP151000228126
పపరర: పదనకవత మనతస

10953 MLJ3643137
పపరర: మసరసన రరవప మనతస

95-86/911

95-86/913

10956 MLJ3116019
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప కలచ

95-86/916

10959 SQX1873231
పపరర: గగవరర న రరడడడ తషమమకరర

95-142/59

తసడడ:డ బగలర కకటట రరడడ తషమమకరర
ఇసటట ననస:53-07-1020
వయససస:32
లస: పప
95-142/61

10962 SQX1349050
పపరర: రజయమబబగస పఠరన

95-86/917

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:41
లస: ససస స

10964 AP151000228521
పపరర: తలతతటట వజయకలమమరర

10965 SQX0400648
పపరర: జయభబరత ససదద బతష
స ల�

తసడడ:డ జయపఉల తర తతటట
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:26
లస: పప

95-86/914

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలచ
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడ తషమమకరర
ఇసటట ననస:53-07-1020
వయససస:57
లస: పప

10967 SQX0973412
పపరర: అవననశ రరజవ తర తతటట

95-86/908

తసడడ:డ దసస గరరర మనతస
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:31
లస: పప

95-86/919

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:47
లస: ససస స
95-86/921

95-84/145

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసదరరవప
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ తషమమకరర
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:33
లస: పప
10963 SQX0667238
పపరర: ఫరతమమ రరణణ కకణతస

10949 MLJ3132636
పపరర: వనసకటరమణ కలచ

10944 SQX1871243
పపరర: రవ శశఖర రరడడడ తషమమకరర

భరస : శకనవరససలల కకకరర
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసకరరచనరర�
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:49
లస: పప
10960 SQX1873405
పపరర: రవ శశఖర రరడడడ తషమమకరర

95-84/731

తసడడ:డ అబడహస లసకన చసతబథదన
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:33
లస: పప
10957 MLJ3642451
పపరర: శకనవరసరరవప� బసడర �

10946 SQX2083624
పపరర: ససరరఖ తషమమకరర

95-83/946

తసడడ:డ కకటట రరడడడ తషమమకరర
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:71
లస: ససస స
10954 SQX0607267
పపరర: మనతస యలర మసద రరవప

95-84/144

భరస : గగవరర నరరడడడ తషమమకరర
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మమలకరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:31
లస: ససస స
10951 MLJ3649761
పపరర: కకషణ వనణమక కలచ

10943 SQX1871201
పపరర: గగవరరన రరడడడ తషమమకరర

10941 SQX2081974
పపరర: మలర శశరర తషమమకరర

భరస : కకటటరరడడడ తషమమకరర
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర కకటట రరడడ తషమమకరర
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ బగలర
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:57
లస: పప
10948 MLJ3649654
పపరర: లకకకపడసననత� ససనతస�

95-86/1247

తసడడ:డ ఏసస దనసస అనతలదనసస
ఇసటట ననస:53-7-1019
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవశశఖర రరడడడ తషమమకరర
ఇసటట ననస:53-7-1020
వయససస:19
లస: ససస స
10945 SQX1871227
పపరర: కకటట రరడడడ తషమమకరర

10940 SQX2216232
పపరర: చసదడశశఖర అనతలదనసస

95-86/920

భరస : ససదరకనరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:61
లస: ససస స
95-86/922

10968 SQX1872431
పపరర: దదనకరపరసరద ననగరశశటట

95-86/923

తసడడ:డ వధయమపడసరద ననగరశశటట
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:42
లస: పప
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95-86/924

తసడడ:డ లమలమఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:43
లస: పప
10972 SQX0684506
పపరర: కకటటశశరమక ఆర

95-87/138

95-84/147

95-86/926

95-86/929

95-86/932

95-87/141

95-87/144

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1024
వయససస:49
లస: పప

10982 MLJ3132347
పపరర: వశరలకలమమరర� చసతనబతస న�

10985 MLJ3115425
పపరర: అబడహస లసకన� నసతనబతస న�

10988 SQX0455097
పపరర: మననకలమమరర వసగవవలల�

10991 SQX1607888
పపరర: రమజజ పరరశన షపక

95-87/147

10994 SQX0366005
పపరర: షపక మహబమబ అల�

95-86/930

10997 SQX0778993
పపరర: రరజజరరవప భవరర
తసడడ:డ వరబడహకస
ఇసటట ననస:53-7-1024
వయససస:75
లస: పప

10977 SQX1794940
పపరర: శకనవరసస గసట

95-84/149

10980 SQX1361476
పపరర: లకడక దదవలసక

95-86/928

10983 SQX1381789
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ రరవపల

95-86/931

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:25
లస: పప
95-86/933

10986 SQX2408185
పపరర: వర లకడక దనడడ

95-86/1132

భరస : వనసకటరమణ దనడడ
ఇసటట ననస:53-07-1022
వయససస:66
లస: ససస స
95-87/142

10989 SQX0462184
పపరర: ననగవరరన� చదదబతస న�

95-87/143

భరస : చన కకటయఖ�
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:62
లస: ససస స
95-87/145

10992 SQX0684910
పపరర: జజహహదన పరరశన షపక

95-87/146

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:53-7-1023
వయససస:38
లస: ససస స
95-87/148

తసడడ:డ ఇసరకయల�
ఇసటట ననస:53-7-1023
వయససస:75
లస: పప
95-85/327

95-87/140

భరస : మగరళ కకషణ దదవలసక
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆదస బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-7-1023
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-7-1023
వయససస:33
లస: పప
10996 SQX0228189
పపరర: మగరళకకషణ� భవరర

95-86/927

భరస : వనసకటరమణ�
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ�
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:46
లస: పప
10993 SQX1607870
పపరర: ఆదస బబషర షపక

10979 SQX1347864
పపరర: తషలసస బతష
స ల

10974 SQX1194752
పపరర: యమడడ రరడడడ గటటటపలర

తసడడ:డ సరసబయఖ గసట
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సపచమన�
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:59
లస: పప

భరస : జననరరననచనరర�
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:47
లస: ససస స
10990 SQX0623611
పపరర: వనసకటటశశరరర చదజరర �

95-84/148

భరస : అబడహసలసకన� �
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ దననస�
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:44
లస: పప
10987 SQX0455279
పపరర: దదవ� కటబట�

10976 SQX1794924
పపరర: బబల రరజ గసట

95-87/137

తసడడ:డ అసత రరడడడ గటటటపలర
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:57
లస: పప

భరస : చలపతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:42
లస: ససస స
10984 MLJ3639051
పపరర: వనసకయఖ� కడడయస�

95-87/139

తసడడ:డ సరసబయఖ గసట
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబడహసలసకన�
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:30
లస: ససస స
10981 MLJ3648268
పపరర: శశభబరరణణ � వసజమమరర�

10973 SQX1624502
పపరర: నగరస సససహ చచహన

10971 SQX0756171
పపరర: కకటటశశరర చలమర

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన సససహ చచహన
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ గసట
ఇసటట ననస:53-7-1022
వయససస:57
లస: ససస స
10978 MLJ3649670
పపరర: హహమరజన� చసతనబతస న�

95-86/925

తసడడ:డ శరమమఖల
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట చననతరరవప
ఇసటట ననస:53-7-1021
వయససస:39
లస: ససస స
10975 SQX1794932
పపరర: కలమమరర గసట

10970 SQX0667899
పపరర: జయపరల తలతతటట

10995 SQX0228080
పపరర: శరరష భవరర

95-85/326

భరస : మగరళ కకషణ�
ఇసటట ననస:53-7-1024
వయససస:34
లస: ససస స
95-85/328

10998 AP151000225150
పపరర: మసరసనమక కసఠసననన�

95-85/329

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:53-7-1025
వయససస:70
లస: ససస స
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10999 SQX1479972
పపరర: వనసకట వరరసదడ కసతసననన

95-85/330

తసడడ:డ నరసససహరరవప కసతసననన
ఇసటట ననస:53-7-1025
వయససస:24
లస: పప
11002 MLJ1649797
పపరర: శవకలమమరర లలళళ�

95-85/332

95-87/150

95-85/337

95-87/151

95-87/154

95-85/339

95-85/342

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:53-7-1031
వయససస:68
లస: పప

11012 SQX0383844
పపరర: చచరరకలరర ఆదదలకడక�

11015 SQX0810705
పపరర: ననగ రరజ ఉపపతర

11018 AP151000225186
పపరర: ససధనరరణణ జజషసట

11021 SQX1335083
పపరర: దదప బసడర మమడడ

95-85/345

11024 SQX0671271
పపరర: శకధర రరవప బసడర మమడడ

95-87/152

11027 SQX0455303
పపరర: శశషమక� బటటటపప లల�
భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1033
వయససస:37
లస: ససస స

11007 SQX1714641
పపరర: మననజ కలమమర రరడడ లలళర

95-85/336

11010 SQX2022242
పపరర: బసదస శక లలళర

95-85/806

11013 SQX0322941
పపరర: సరళ పపటటటట�

95-87/153

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1028
వయససస:45
లస: ససస స
95-87/155

11016 SQX0810697
పపరర: బడహకసఊపపతర

95-87/156

తసడడ:డ వనసకట ససబయఖ
ఇసటట ననస:53-7-1028
వయససస:46
లస: పప
95-85/340

11019 MLJ1652635
పపరర: సరసబశవరరరడడ కరనల

95-85/341

తసడడ:డ చచననతరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1029
వయససస:39
లస: పప
95-85/343

11022 SQX0683607
పపరర: శకదదవ బసడర మమడడ

95-85/344

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:53-7-1031
వయససస:40
లస: ససస స
95-85/346

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:53-7-1031
వయససస:36
లస: పప
95-85/348

95-85/334

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ లలళర
ఇసటట ననస:53-7-1027
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవరజ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:53-7-1031
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:53-7-1031
వయససస:59
లస: ససస స
11026 SQX0671289
పపరర: నరసససహరరవప బసడర మమడడ

95-85/338

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:53-7-1029
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననతరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1029
వయససస:43
లస: పప
11023 SQX0683441
పపరర: వజయలకకక బసడర మమడడ

11009 MLJ1659622
పపరర: శకనవరసరరడడడ లలళళ

11004 MLJ1661347
పపరర: మసరసన రరడడడ లలళళ�

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ లలళర
ఇసటట ననస:53-7-1027
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస
ఇసటట ననస:53-7-1028
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరజగగపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1029
వయససస:42
లస: ససస స
11020 MLJ1655877
పపరర: శకనవరసరరడడడ కరనల

95-85/335

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1028
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:53-7-1028
వయససస:67
లస: ససస స
11017 MLJ1653807
పపరర: వనసకటరమణ బతష
స ల

11006 MLJ1660232
పపరర: ససతనరరవమక లలళళ

95-87/149

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-7-1026
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1027
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ చచననత రరడడ కకసదపప రరడడ
ఇసటట ననస:53-7-1027
వయససస:30
లస: ససస స
11014 SQX0455329
పపరర: ననగమక� బబ పపరపప�

95-85/333

భరస : ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-7-1027
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:53-7-1027
వయససస:30
లస: పప
11011 SQX1614891
పపరర: లకడక పడసనత కకసదపప రరడడ

11003 SQX0044370
పపరర: తడననధ రరడడడ లలళళ�

11001 SQX1614867
పపరర: దసరరర రరవప దసదచదల

తసడడ:డ ననగయఖ దసదచదల
ఇసటట ననస:53-7-1025
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ�
ఇసటట ననస:53-7-1026
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-7-1026
వయససస:26
లస: పప
11008 SQX0632356
పపరర: పపపప రరమకకషణ�

95-85/331

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:53-7-1025
వయససస:53
లస: పప

భరస : మసరసననడ
డ �డడ
ఇసటట ననస:53-7-1026
వయససస:27
లస: ససస స
11005 SQX1627084
పపరర: అషడఫ అల షపక

11000 AP151000219175
పపరర: నరసససహరరవప కసఠసననన

11025 SQX0670992
పపరర: శవరజ బసడర మమడడ

95-85/347

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:53-7-1031
వయససస:42
లస: పప
95-87/157

11028 SQX0051631
పపరర: సససకర లకడక పడసనత�

95-87/158

భరస : వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:53-7-1033
వయససస:41
లస: ససస స
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11029 SQX0462192
పపరర: రమమదదవ� శరఖమమరర�

95-87/159

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:53-7-1033
వయససస:48
లస: ససస స
11032 SQX1016907
పపరర: ననగమణణ కననతబబ యత

95-85/350

95-85/353

95-87/163

95-87/166

95-87/169

95-87/172

95-85/989

భరస : సరసబశవరరవప ఐల
ఇసటట ననస:53-8-114
వయససస:36
లస: ససస స

11042 SQX1121672
పపరర: రరసబబబగ అసచ

11045 SQX0905380
పపరర: రరయమజ మహమకద

11048 SQX2193654
పపరర: శకనవరసస యమల

11051 SQX2161032
పపరర: పఠరన రహహమమ

95-83/1112

11054 SQX2423713
పపరర: అల బబష షపక

11057 SQX1972033
పపరర: హససన బభగస షపక

11037 SQX1149864
పపరర: రరమమననహర గగడడవరడ

95-87/162

11040 SQX1061886
పపరర: అసజల దదవ ఇపపప

95-87/165

95-87/167

11043 SQX1062504
పపరర: యమమన అమల కలమమరర
ఇపపప
తసడడ:డ మమరరసడదయగలల
ఇసటట ననస:53-7-1918
వయససస:27
లస: ససస స

95-87/168

95-87/170

11046 SQX1561837
పపరర: నబస షపక

95-87/171

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:53-7-1923
వయససస:52
లస: పప
95-85/987

11049 SQX2190262
పపరర: ననగరశశర రరవప ఇమమలమ

95-85/988

తసడడ:డ రరమయఖ ఇమమలమ
ఇసటట ననస:53-7-9922
వయససస:25
లస: పప
95-83/1111

11052 SQX1715226
పపరర: ఎలర మక వనమగల

95-85/354

భరస : చనత మలర యఖ వనమగల
ఇసటట ననస:53-8-10-64
వయససస:45
లస: ససస స
95-83/1113

తసడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:53-8-103
వయససస:23
లస: పప
95-83/45

95-85/352

భరస : మమరరసడదయగలల
ఇసటట ననస:53-7-1916
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పఠరన కరరమగలర
ఇసటట ననస:53-8-10
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అల బబష షపక
ఇసటట ననస:53-8-103
వయససస:24
లస: ససస స
11056 SQX1708940
పపరర: లకడక పడసనత ఐల

95-87/164

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప యమల
ఇసటట ననస:53-7-9922
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప యమల
ఇసటట ననస:53-7-9922
వయససస:23
లస: ససస స
11053 SQX2423804
పపరర: సపచరర బబనస షపక

11039 SQX0321406
పపరర: కరరమగనతసరబబగస షపక�

11034 SQX0150359
పపరర: కకటటశశరరరవప ఎలమర

తసడడ:డ శకనవరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:53-7-1915
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గగసఖ
ఇసటట ననస:53-7-1922
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:53-7-1924
వయససస:84
లస: పప
11050 SQX2193647
పపరర: గగరరశశరర యమల

95-87/161

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-7-1917
వయససస:48
లస: పప

భరస : లలట సదరఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:53-7-1921
వయససస:51
లస: ససస స
11047 SQX0719468
పపరర: ససతనరరమగలల గగటటటపరటట

11036 SQX1008820
పపరర: సరయ పడసనత మమదనసన

95-85/349

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:53-7-1034
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహమకద మగసస ఫర�
ఇసటట ననస:53-7-1916
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:53-7-1917
వయససస:26
లస: పప
11044 SQX1276154
పపరర: ననగమణణ తతట

95-85/351

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:53-7-1915
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరణచసదడ రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:53-7-1915
వయససస:59
లస: పప
11041 SQX1149872
పపరర: ససవరహరరశ గగడడవరడ

11033 SQX1017012
పపరర: ననగమక ఎలమర

11031 SQX0154849
పపరర: ననగరశశరర ఇలమర

భరస : కకటటశశరరరవప ఇలమర
ఇసటట ననస:53-7-1034
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపయమఖ ఎలమర
ఇసటట ననస:53-7-1034
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చచచయన ఎలమర
ఇసటట ననస:53-7-1034
వయససస:65
లస: పప
11038 SQX1277012
పపరర: వనసకటటసశర రరవప పరమరరస

95-87/160

భరస : పసచషయఖ�
ఇసటట ననస:53-7-1033
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర బబబగ కననతబబ యత
ఇసటట ననస:53-7-1034
వయససస:44
లస: ససస స
11035 SQX1017020
పపరర: గగరవయమఖ ఎలమర

11030 SQX0462143
పపరర: మరరయమక చచపరటట�

11055 SQX0972018
పపరర: సలమమ సరహహబ షపక

95-83/44

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-108
వయససస:55
లస: పప
95-83/46

భరస : మహమకద హమద బబగ షపక
ఇసటట ననస:53-8-114/35 polerammagudi
వయససస:39
లస: ససస స

11058 SQX1972041
పపరర: మహమకద హమద బబగ షపక

95-83/47

తసడడ:డ మహమకద జజన బబగ షపక
ఇసటట ననస:53-8-114/35 polerammagudi
వయససస:45
లస: పప
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పపరర: ననగ జజఖత డదగల
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95-85/355

భరస : శకనవరసరరవప డదగల
ఇసటట ననస:53-8-114/37
వయససస:38
లస: ససస స
11062 SQX2274512
పపరర: శవయఖ మణణకకననడక

95-83/1139

95-85/358

95-83/1286

95-84/161

95-83/949

95-84/1056

95-83/951

భరస : శక రరమ రరడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-8-1058
వయససస:53
లస: ససస స

11072 SQX1747203
పపరర: ససబబ రరవప గగదదసటట

11075 SQX1913904
పపరర: భబగఖ లకడక సరనకకమగక

11078 SQX2398352
పపరర: వనసకట రమణ కలదదసడడ

11081 SQX2310522
పపరర: వజయ రరడడడ నడడకటటట

95-84/1059

11084 SQX2085702
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ నడడడ కటటట

95-84/162

11087 SQX1915156
పపరర: ససజయ కలమమర దదవ
తసడడ:డ బబబక కలమమర
ఇసటట ననస:53-8-1060
వయససస:23
లస: పప

11067 SQX2555001
పపరర: ఇససబ షపక

95-83/1285

11070 SQX1711092
పపరర: లకడక గగదదసటట

95-84/160

11073 SQX2080364
పపరర: లసగరరజ కలదదసడడ

95-46/1112

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:53-8-1056
వయససస:68
లస: పప
95-84/163

11076 SQX1913920
పపరర: కరశ రరడడడ సరనకకమగక

95-84/164

తసడడ:డ కకటట రరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:53-8-1056
వయససస:41
లస: పప
95-84/1057

11079 SQX2081958
పపరర: వజయ నడడకటటట

95-83/950

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-8-1057
వయససస:46
లస: ససస స
95-83/1114

11082 SQX2310142
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ నడడకటటట

95-84/1058

తసడడ:డ కకషణ రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-8-1057
వయససస:48
లస: పప
95-85/816

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ నడడడ కటటట
ఇసటట ననస:53-8-1057
వయససస:48
లస: పప
95-84/165

95-85/357

భరస : ససబబ రరవప గగదదసటట
ఇసటట ననస:53-8-1055
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-8-1057
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-8-1057
వయససస:25
లస: పప
11086 SQX1711324
పపరర: అదద లకడక కరసరర

95-84/159

భరస : లసగరరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:53-8-1056
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ ననడడకలతత
ఇసటట ననస:53-8-1057
వయససస:25
లస: పప
11083 SQX2310126
పపరర: దసరర పడసరద రరడడడ నడడకటటట

11069 SQX1747229
పపరర: కలమఖణణ గగదదసటట

11064 SQX0779025
పపరర: వనణగగగపరల రరవప ననరరత

తలర : బబజద బ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1053
వయససస:23
లస: పప

భరస : కరశ రరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:53-8-1056
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:53-8-1056
వయససస:68
లస: పప
11080 SQX2081875
పపరర: దసరర పడసరద రరడడడ ననడడకలతత

95-85/359

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగదదసటట
ఇసటట ననస:53-8-1055
వయససస:68
లస: పప

భరస : ల క
ఇసటట ననస:53-8-1056
వయససస:54
లస: ససస స
11077 SQX2330546
పపరర: లసగరరజ కలదదసడడ

11066 SQX0168435
పపరర: గగవసదరరడడడ మమరరళర

95-85/999

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-8-1029
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప గగదదసటట
ఇసటట ననస:53-8-1055
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమ రరడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-8-1055
వయససస:26
లస: పప
11074 SQX2080935
పపరర: వనసకట రమణ క

95-85/356

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:53-8-1029
వయససస:59
లస: పప

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1053
వయససస:43
లస: ససస స
11071 SQX1711332
పపరర: ననగరసదడ రరడడడ కరసరర

11063 SQX0629998
పపరర: హహమబసదస జజషసస

11061 SQX2188415
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప సపగగ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సపగగ
ఇసటట ననస:53-8-149
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ భబనస శసకరరరవప
ఇసటట ననస:53-8-1029
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బహక రరడడడ
ఇసటట ననస:53-8-1029
వయససస:51
లస: పప
11068 SQX2555019
పపరర: బబజద బ షపక

95-83/971

తసడడ:డ యయససరతతస
ఇసటట ననస:53-8-116
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మణణకకననడక
ఇసటట ననస:53-8-167
వయససస:71
లస: పప
11065 SQX0989863
పపరర: రరజ గగపరల రరడడ బతష
స ల

11060 SQX2110351
పపరర: మరతమక యమరకసరణణ

11085 SQX2161792
పపరర: వర వనణణ కరససబబ యనన

95-87/1323

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:53-8-1057
వయససస:29
లస: ససస స
95-83/51

11088 SQX2078160
పపరర: ససజయ కలమమర దదవ

95-83/952

తసడడ:డ బబబక కలమమర
ఇసటట ననస:53-8-1060
వయససస:22
లస: పప
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11089 SQX1711282
పపరర: దదపసక దదవ
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95-84/166

తసడడ:డ బబబక కలమమర
ఇసటట ననస:53-8-1060
వయససస:26
లస: ససస స
95-84/167

భరస : సరసబ రరడడడ కకకలరరర
ఇసటట ననస:53-8-1061
వయససస:68
లస: ససస స

11093 SQX1711290
పపరర: బబబక కలమమర దదవ

95-84/1060

11098 SQX0864603
పపరర: మహ లకకక సససదద

95-85/394

95-83/53

Deleted

11104 SQX1818830
పపరర: చనత మలర యఖ వనమగల

95-83/56

తసడడ:డ చనత రరమగలల వనమగల
ఇసటట ననస:53-8-1064
వయససస:58
లస: పప
11107 SQX1820174
పపరర: పరరశత బతష
స ల

11102 SQX1271071
పపరర: వజయ వనమగల

95-83/1115

95-85/398

11108 SQX1715242
పపరర: పరరశత బతష
స ల

95-85/395

11111 MLJ1650464
పపరర: నరకలమదదవ తతనసగగసటర

భరస : చచసచసరరమవరపడసరద చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:53-8-1065
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకషరణరరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:53-8-1067
వయససస:60
లస: ససస స

11113 MLJ1650340
పపరర: కకషరణరరవప తతనసగగసటర

11114 SQX1707470
పపరర: మమణణరతతస పసలర

95-83/60

తసడడ:డ చనతససబబబరరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:53-8-1067
వయససస:65
లస: పప

11117 MLJ1651975
పపరర: శరసతరరజ పసలర
తసడడ:డ ననగభమషణస పసలర
ఇసటట ననస:53-8-1068
వయససస:69
లస: పప

95-85/393

11100 SQX1819028
పపరర: ససనత వనమగల

95-83/52

Deleted

95-83/54

11103 SQX1818905
పపరర: ఏలర మక వనమగల

95-83/55

భరస : చనత మలర యఖ వనమగల
ఇసటట ననస:53-8-1064
వయససస:45
లస: ససస స
95-85/396

11106 SQX1715176
పపరర: రమమదదవ వనమగల

95-85/397

తసడడ:డ చనత మలర యఖ వనమగల
ఇసటట ననస:53-8-1064
వయససస:23
లస: ససస స
95-85/399

11109 SQX1714377
పపరర: రరజ బతష
స ల

95-85/400

తసడడ:డ లకకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-8-1064
వయససస:36
లస: పప
95-83/58

11112 MLJ1650514
పపరర: ససరరషరబబగ తతనసగగసటర

95-83/59

తసడడ:డ కకషరణరరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:53-8-1067
వయససస:37
లస: పప
95-83/61

తసడడ:డ శరసత రరజ పసలర
ఇసటట ననస:53-8-1068
వయససస:28
లస: ససస స
95-83/63

11097 SQX1714252
పపరర: పసడయమసక సససధద

తసడడ:డ చనత మలర యఖ వనమగల
ఇసటట ననస:53-8-1064
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-8-1064
వయససస:34
లస: ససస స
95-83/57

95-84/734

తసడడ:డ వనణగగగపరల రరవప సససధద
ఇసటట ననస:53-8-1062
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శసకర వనమగల
ఇసటట ననస:53-8-1064
వయససస:28
లస: ససస స
11105 SQX1715234
పపరర: ససనతన వనమగల

11094 SQX2083426
పపరర: రరమ కకటమక కకకలరరర

Deleted

తసడడ:డ చనత మలర యఖ వనమగల
ఇసటట ననస:53-8-1064
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:53-8-1064
వయససస:34
లస: ససస స
11110 SQX0152819
పపరర: జజఖతరకయ చసతలపపడడ

11099 SQX1102821
పపరర: రరడడమక సససధద

95-86/934

భరస : సరసబ రరడడడ కకకలరరర
ఇసటట ననస:53-8-1061
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:53-8-1062
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత మలర యఖ వనమగల
ఇసటట ననస:53-8-1064
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతరరజ పసలర
ఇసటట ననస:53-8-1068
వయససస:35
లస: పప

95-84/168

తసడడ:డ వనణగగగపరల రరవప సససధద
ఇసటట ననస:53-8-1062
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనణగగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:53-8-1062
వయససస:37
లస: ససస స
11101 SQX1818962
పపరర: రమమదదవ వనమగల

11096 SQX2401164
పపరర: వనసకట సమమజ సససధద

11091 SQX1912757
పపరర: లకడక దదవ

భరస : బబబక కలమమర
ఇసటట ననస:53-8-1060
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతష కలమమర
ఇసటట ననస:53-8-1061
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ సససగగ
ఇసటట ననస:53-8-1061
వయససస:41
లస: పప

11116 SQX0148072
పపరర: కలమమర పసలర

95-85/392

తసడడ:డ ససతతశ
ఇసటట ననస:53-8-1060
వయససస:47
లస: పప

11092 SQX1746783
పపరర: రరమ కకటమక కకకలరరర

11095 SQX2385136
పపరర: శకనవరసరరవప సససగగ

11090 SQX1913052
పపరర: బబబక కలమమర దదవ

11115 MLJ1650258
పపరర: వజయకలమమరర పసలర

95-83/62

భరస : శరసతరరజ పసలర
ఇసటట ననస:53-8-1068
వయససస:60
లస: ససస స
95-83/64

11118 SQX1950526
పపరర: ససబగబలల యకరసటట

95-83/65

భరస : తరరపతయఖ యకరసటట
ఇసటట ననస:53-8-1069
వయససస:33
లస: ససస స
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11119 SQX1708981
పపరర: మమధవ మమదనసస
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95-83/66

భరస : ఉదయ భబసరర రరవప మమదనసస
ఇసటట ననస:53-8-1069
వయససస:36
లస: ససస స
11122 SQX1708197
పపరర: అమమనసలమర షపక

95-83/68

95-83/69

95-84/1062

95-83/73

95-83/954

95-82/769

95-84/736

భరస : కరరమగలర మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:51
లస: ససస స

11132 SQX1708221
పపరర: ఫపచజలమరహ మహమకద

11135 MLJ1655869
పపరర: ఉసరకన మహమకద

11138 SQX1913771
పపరర: ఉజరస తబసససమ మహమకద

11141 SQX2084507
పపరర: శరహహన మహమకద

95-83/76

11144 MLJ3103710
పపరర: అజర ర సయఖద

95-83/74

11147 SQX2110286
పపరర: సరరర బ షపక
భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:42
లస: ససస స

95-83/1119

11130 SQX1708270
పపరర: నససమమ బబగమ మహమకద

95-83/72

11133 SQX2107274
పపరర: అలర బకడ ఖమన పఠరన

95-83/953

తసడడ:డ ఆడమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-8-1072
వయససస:51
లస: పప
95-83/75

11136 SQX2419414
పపరర: గగలశన ఫసరదచస షపక

95-68/913

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:53-8-1074
వయససస:19
లస: ససస స
95-84/169

11139 SQX2110914
పపరర: వల బబష మహమకద

95-84/735

తసడడ:డ కరరమగలర మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1074
వయససస:37
లస: పప
95-84/737

11142 SQX1912625
పపరర: షరహహన మహమకద

95-87/173

భరస : ఖమజజ మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1074
వయససస:29
లస: ససస స
95-83/77

తసడడ:డ అల సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:47
లస: పప
95-83/956

11127 SQX2218741
పపరర: షబన మహమకద

భరస : ఫపచజలమరహ మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1072
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఖజ మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1074
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:33
లస: పప
11146 SQX2110955
పపరర: రమజ మహమకద

95-83/71

భరస : వరల బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1074
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలర మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1074
వయససస:31
లస: పప
11143 SQX1708148
పపరర: కరరమగలమర షపక

11129 SQX1708791
పపరర: సరజదన మహమకద

95-84/1061

భరస : జబవపలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1071/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫపచజలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1073
వయససస:42
లస: పప

భరస : వల బబష మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1074
వయససస:33
లస: ససస స
11140 SQX2083947
పపరర: ఖజ మహమకద

95-83/1118

తసడడ:డ ఫపచజలమరహ మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1072
వయససస:71
లస: పప

భరస : అలబక పఠరన
ఇసటట ననస:53-8-1072
వయససస:46
లస: ససస స
11137 SQX2110823
పపరర: ఉజజక తబసససస మహమకద

11126 SQX2219087
పపరర: జబవపలమర మహమకద

11124 SQX2279875
పపరర: సరసబడజఖస మణణకకననడక
భరస : శవయఖ మణణకకననడక
ఇసటట ననస:53-8-1071
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అబగదలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1072
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫపచజలలమల మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1072
వయససస:42
లస: పప
11134 SQX2106946
పపరర: హససన పఠరన

95-83/1117

తసడడ:డ కరరమగలర మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1071/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-8-1071/1
వయససస:39
లస: పప
11131 SQX1708106
పపరర: అబగదలమర మహమకద

11123 SQX2280154
పపరర: రవ బబబగ మణణకకననడక

95-83/1116
11121 SQX2171726
పపరర: ఉదయ భబసరర రరవప మమదనసస

తసడడ:డ కకకషణ మమరరస
ఇసటట ననస:53-8-1069
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ మణణకకననడక
ఇసటట ననస:53-8-1071
వయససస:33
లస: పప

భరస : చనత బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1071/1
వయససస:34
లస: ససస స
11128 SQX2323467
పపరర: చనత బబజ షపక

95-83/67

తసడడ:డ గగరవయఖ యకరసటట
ఇసటట ననస:53-8-1069
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-08-1070
వయససస:34
లస: పప
11125 SQX1274448
పపరర: అపసర బబగస షపక

11120 SQX1951169
పపరర: తరరపతయఖ యకరసటట

11145 SQX2106797
పపరర: కరరమగలర మహమకద

95-83/955

తసడడ:డ వల మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:58
లస: పప
95-83/958

11148 SQX2110203
పపరర: ఇమమమన బబష షపక

95-83/959

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:22
లస: పప
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11149 SQX2110385
పపరర: ఇరరరన బబష షపక
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95-83/960

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:21
లస: పప
11152 SQX2167898
పపరర: ఎరకగగపపపల సమరర

95-83/1122

95-83/1125

95-83/961

95-83/80

95-83/1126

Deleted
95-83/84

భరస : బమడ షబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1077
వయససస:59
లస: ససస స
11170 SQX1707868
పపరర: నదరర హన షపక

95-83/86

భరస : మగబగల భబషర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1080
వయససస:31
లస: ససస స

95-83/78

11162 SQX1021997
పపరర: కరజజ షపక

11165 SQX2222552
పపరర: నదరజహన షపక

95-83/81

95-83/1127

Deleted

11171 SQX1708064
పపరర: మగజరర అరరక షపక

95-83/89

11174 SQX2159176
పపరర: ససరరశ బబబగ ననదచసడర

95-83/85

11177 SQX2314037
పపరర: అనత కకటటట
భరస : వనసకయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:53-8-1080
వయససస:37
లస: ససస స

95-186/572

11160 SQX0635235
పపరర: షపక యమకరబ

95-83/79

11163 SQX1595224
పపరర: ససభబన షపక

95-83/82

11166 SQX0903831
పపరర: సబహ షపక

95-83/83

భరస : మగనర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1077
వయససస:41
లస: ససస స
11169 SQX2236107
పపరర: సమన షపక

95-83/1128

భరస : అబగదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1078
వయససస:30
లస: ససస స
95-83/87

11172 SQX1708304
పపరర: గగససయ మహమకద

95-83/88

భరస : రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1080
వయససస:33
లస: ససస స
95-83/1129

తసడడ:డ శవయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:53-8-1080
వయససస:44
లస: పప
95-84/170

11157 SQX2059160
పపరర: షపక ఇరరరన బబష

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1076
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1076
వయససస:61
లస: ససస స
11168 SQX0903708
పపరర: మగనర షపక

95-83/1124

భరస : బసదదన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1076
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమర మ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1080
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1080
వయససస:58
లస: ససస స
11176 SQX1710797
పపరర: అమరరనతసర షపక

11159 SQX1271022
పపరర: హససనన షపక

11154 SQX2159598
పపరర: ఇమమమన బబష షపక

తసడడ:డ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:21
లస: పప

తలర : బబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1077
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అలమరబకడ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1080
వయససస:23
లస: ససస స
11173 SQX1708247
పపరర: శసషరద భబగస షపక

95-186/571

తసడడ:డ బసధనజ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1076
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1076
వయససస:61
లస: పప
11167 SQX0903849
పపరర: బబ షపక

11156 SQX2059178
పపరర: సరరర బ

95-83/1121

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1076
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1076
వయససస:61
లస: ససస స
11164 SQX2222529
పపరర: ససభబన షపక

95-83/1123

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలక అహకద
ఇసటట ననస:53-8-1075 2ND LINE
వయససస:48
లస: పప
11161 SQX1595190
పపరర: నదరర హన షపక

11153 SQX2170363
పపరర: ననగగర షపక

11151 SQX2366037
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ మమలక అహకద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:48
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:21
లస: పప
11158 SQX2110153
పపరర: ససభబన షపక

95-83/1120

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవ ఎరకగగపపపల
ఇసటట ననస:53-8-1075
వయససస:24
లస: ససస స
11155 SQX2118743
పపరర: ఇరరరన బబష షపక

11150 SQX2167880
పపరర: నదరరరహత షపక

11175 SQX2187193
పపరర: సహససన ననదచసడర

95-83/1130

భరస : ససరరష బబబగ
ఇసటట ననస:53-8-1080
వయససస:32
లస: ససస స
95-84/1063

11178 SQX1707553
పపరర: షహననజ సయఖద

95-83/90

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1085
వయససస:42
లస: ససస స
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11179 SQX1707504
పపరర: సమర సయఖద
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95-83/91

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1085
వయససస:21
లస: పప

95-83/92

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1085
వయససస:24
లస: పప

11182 SQX2241966
పపరర: సమర సయద

95-84/1064

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:53-8-1085
వయససస:20
లస: పప

11183 SQX0396721
పపరర: పడభబవత చసపటట�

95-1/1146

తసడడ:డ జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:53
లస: పప

11186 SQX1914894
పపరర: రరహనన షపక

95-85/402

95-83/96

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:32
లస: పప

11189 SQX1870047
పపరర: అలస షపక

95-83/94

95-83/962

Deleted

తసడడ:డ సలమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:72
లస: పప

11192 SQX2126951
పపరర: షబర షపక

11184 SQX1346361
పపరర: సయఖద జజన

95-85/403

11187 SQX1870070
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-83/95

తసడడ:డ చనత ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:23
లస: పప
95-83/97

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:32
లస: పప

11191 SQX2082048
పపరర: అనవర షపక

95-83/93

తసడడ:డ బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:53-08-1085
వయససస:47
లస: పప

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:33
లస: ససస స

11188 SQX0349241
పపరర: షపక షబబర

11181 SQX1708254
పపరర: జన సయఖద

తసడడ:డ బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:53-08-1085
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:53-8-1085
వయససస:39
లస: ససస స

11185 SQX2097897
పపరర: చనత ఖమజజ షపక

11193 SQX2161776
పపరర: రరహనన షపక

11180 SQX1708288
పపరర: జఅమర సయఖద

11190 SQX1707496
పపరర: సలస షపక

95-83/98

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:35
లస: పప
95-83/1131

భరస : చనత ఖమజ
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:48
లస: ససస స
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95-83/1132

భరస : సబబర
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:33
లస: ససస స
11196 SQX1715853
పపరర: ఆయయశర పరరశన షపక

95-85/404

95-83/99

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ మటటటపలర
ఇసటట ననస:53-8-1089
వయససస:22
లస: పప

95-87/1147

11200 SQX0152777
పపరర: జబబదన బబగస సయద

95-83/102

11203 MLJ1651066
పపరర: అలమరభక సయఖద

11206 SQX2095313
పపరర: అఫప డ జ సయఖద
తసడడ:డ మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1089
వయససస:19
లస: పప

11198 SQX2090728
పపరర: డ డ

95-90/673

Deleted

95-83/100

11201 SQX1708338
పపరర: ఆఫసడద సయఖద

95-83/101

తసడడ:డ అలర భకలక సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1088
వయససస:20
లస: పప
95-83/103

తసడడ:డ మసరసననసహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1088
వయససస:47
లస: పప
95-85/405

95-83/1134

తసడడ:డ జ జ
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:72
లస: పప

భరస : అలమరబక సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1088
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబక సయద
ఇసటట ననస:53-8-1088
వయససస:22
లస: పప
11205 SQX1832096
పపరర: రరమ తదజ మటటటపలర

11197 SQX2089563
పపరర: షమమమన షపక

11195 SQX2125839
పపరర: రబబబన షపక

తసడడ:డ చనత ఖమజ
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:26
లస: పప

భరస : అనవర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమర బక సయఖద
ఇసటట ననస:53-8-1088
వయససస:24
లస: ససస స
11202 SQX1708379
పపరర: అఖల సయఖద

95-83/1133

తసడడ:డ చనత ఖమజ
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:53-8-1086
వయససస:27
లస: ససస స
11199 SQX1270982
పపరర: జవనరరయమ సయఖద

11194 SQX2161149
పపరర: గగససయమ షపక

11204 SQX2082261
పపరర: గరయతడ మటటటపలర

95-83/905

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మటటటపలర
ఇసటట ననస:53-08-1089
వయససస:21
లస: ససస స
95-95/1184

11207 SQX1915594
పపరర: జహహరరన షపక

95-83/104

భరస : అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:53-8-1091
వయససస:39
లస: ససస స
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95-83/1264

తసడడ:డ మరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-08-1092
వయససస:45
లస: పప
11211 MLJ1646900
పపరర: నదరర హన షపక

95-83/106

95-83/109

95-83/112

95-83/115

95-83/118

95-83/121

95-84/1067

భరస : తమక పరసడడయన అసదదవనల
ఇసటట ననస:53-8-1096
వయససస:36
లస: ససస స

11221 AP151000219248
పపరర: శకనవరస రరవప మటటటపలర

11224 SQX0118505
పపరర: గగరర దససపల

11227 MLJ1641356
పపరర: శసకరరరవప దససపల

11230 MLJ1661594
పపరర: లకడక మమమడనల

95-83/125

11233 SQX2156396
పపరర: రరమతషలశ మమమడనల

95-83/116

11236 MLJ1646280
పపరర: వసససధరరదదవ కరతదపలర
భరస : సరసబశవరరవప kattepalli
ఇసటట ననస:53-8-1096
వయససస:58
లస: ససస స

11216 AP151000225165
పపరర: మసరసనమక మటటటపలర

95-83/111

11219 SQX0617571
పపరర: శకననధ మటటటపలర

95-83/114

11222 AP151000219247
పపరర: సతఖననరరయణ మటటటపలర

95-83/117

తసడడ:డ బదడయఖ mattupalli
ఇసటట ననస:53-8-1093
వయససస:55
లస: పప
95-83/119

11225 MLJ1642545
పపరర: అసజమక దససపల

95-83/120

భరస : శసకరరరవప దససపల
ఇసటట ననస:53-8-1094
వయససస:50
లస: ససస స
95-83/122

11228 SQX2314425
పపరర: రరణణ గరశ

95-84/1066

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పపల
ఇసటట ననస:53-8-1094
వయససస:37
లస: ససస స
95-83/123

11231 MLJ1664333
పపరర: భబరత మమమడనల

95-83/124

భరస : రరమగలల మమమడనల
ఇసటట ననస:53-8-1095
వయససస:63
లస: ససస స
95-84/1068

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:53-8-1095
వయససస:20
లస: ససస స
95-83/127

95-83/108

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:53-8-1093
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవపడసరద మమమడనల
ఇసటట ననస:53-8-1095
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల మమమడనల
ఇసటట ననస:53-8-1095
వయససస:45
లస: పప
11235 SQX1024462
పపరర: ఏసడక వనల అమమకల

95-83/113

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ దససపల
ఇసటట ననస:53-8-1094
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప గరశ
ఇసటట ననస:53-8-1094
వయససస:18
లస: ససస స
11232 MLJ1661602
పపరర: శవపడసరద మమమడనల

11218 AP151000225164
పపరర: వనసకటరతతస మటటటపలర

11213 MLJ1645191
పపరర: మమలమల షపక

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప mattupalli
ఇసటట ననస:53-8-1093
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప దససపల
ఇసటట ననస:53-8-1094
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప దససపల
ఇసటట ననస:53-8-1094
వయససస:29
లస: పప
11229 SQX2314433
పపరర: అనసష గరశ

95-83/110

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:53-8-1093
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మగసరసఫర� �
ఇసటట ననస:53-8-1093/1
వయససస:46
లస: పప
11226 SQX0044057
పపరర: వనసకటటష దససపల

11215 SQX0396820
పపరర: ధనలకడక మటటటపలర

95-83/105

తసడడ:డ అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:53-8-1092/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప మమటటపలర
ఇసటట ననస:53-8-1093
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:53-8-1093
వయససస:52
లస: పప
11223 MLJ1647007
పపరర: హజజ� షపక�

95-83/107

భరస : సతఖననరరయణ mattupalli
ఇసటట ననస:53-8-1093
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప mattupalli
ఇసటట ననస:53-8-1093
వయససస:50
లస: ససస స
11220 AP151000219040
పపరర: ఉమమమహహశశరరవప మటటటపలర

11212 SQX1270958
పపరర: నదరరలమర షపక

11210 SQX1270933
పపరర: షరకకరర షపక

తసడడ:డ హహసపసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1092/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:53-8-1092/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరజ mattupalli
ఇసటట ననస:53-8-1093
వయససస:32
లస: ససస స
11217 AP151000225425
పపరర: వనసకటరమణమక మటటటపలర

95-84/1065

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-8-1092
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:53-8-1092/1
వయససస:55
లస: ససస స
11214 SQX0148577
పపరర: కగసలఖకలమమరర మటటటపలర

11209 SQX2427698
పపరర: రరషక పరవన షపక

11234 SQX1360049
పపరర: పడవణ కకపప పలల

95-83/126

భరస : మధససదదనరరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:53-8-1096
వయససస:37
లస: ససస స
95-83/128

11237 SQX1024470
పపరర: తమక పరసడడయన

95-83/129

తసడడ:డ తమక ననయకర tammi
ఇసటట ననస:53-8-1096
వయససస:43
లస: పప
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11238 MLJ1646298
పపరర: సరసబశవరరవప కరతదపలర

95-83/130

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ kattepalli
ఇసటట ననస:53-8-1096
వయససస:68
లస: పప
11241 SQX0945220
పపరర: మలర కర షపక

95-83/132

95-83/135

95-84/1126

95-83/138

95-83/964

95-83/967

95-83/143

భరస : మటట పలర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:53-8-1099
వయససస:68
లస: ససస స
11262 SQX0903617
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ ససలమసన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1103
వయససస:25
లస: ససస స

95-142/63

11251 SQX0795831
పపరర: అనల చచదరర రరవపరటట

11254 SQX2111334
పపరర: అకస ర బభగస షపక

11257 SQX1441880
పపరర: పడసనత దదససననన

95-83/145

95-83/139

95-83/137

11249 SQX1906262
పపరర: శక దదవ కకసడన

95-142/64

11252 AP151000219166
పపరర: బగచషబబబగ రరవపరటట ఱవపకకస

95-83/965

11255 SQX2107555
పపరర: ననగగల మర షపక

95-83/966

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1098
వయససస:33
లస: పప
95-83/141

11258 AP151000225344
పపరర: వనసకటలకడక నసబమరర
భరస : మగటటటపలర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:53-8-1099
వయససస:62
లస: ససస స

11260 MLJ1643634
పపరర: రరమకకషణ నసబమరర

11261 SQX2173425
పపరర: వనసకట రరడడడ గసగవరపప

11266 SQX1819473
పపరర: బబజద బ షపక

95-83/140

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:53-8-1098
వయససస:61
లస: పప

95-83/144

95-83/142

95-88/1410

తసడడ:డ వర రరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:53-8-1099
వయససస:64
లస: పప
95-83/146

తసడడ:డ జజనస షపక
ఇసటట ననస:53-8-1101
వయససస:52
లస: పప
95-83/147

11246 SQX0671099
పపరర: మమసర షరరఫ షపక

తసడడ:డ అమర లసగరశశర రరవప దదససననన
ఇసటట ననస:53-8-1099
వయససస:24
లస: ససస స

11263 SQX0903898
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

95-83/134

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:53-8-1097/2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మటట పలర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:53-8-1099
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-8-1101
వయససస:26
లస: పప
11265 SQX1708080
పపరర: ఆరరఫ సలమక షపక

11248 SQX1874957
పపరర: శకదదవ కకసడన

11243 SQX0671305
పపరర: ఫరరతజ అహమద షరరఫ షపక

తసడడ:డ మహబమబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1096/A
వయససస:57
లస: పప

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1098
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1098
వయససస:28
లస: ససస స
11259 SQX1915776
పపరర: వనసకట లకడక నసబమరర

95-83/136

తసడడ:డ బగచష బబబగ రరవపరటట
ఇసటట ననస:53-8-1098
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1098
వయససస:59
లస: పప
11256 SQX2105716
పపరర: నజయమ షపక

11245 SQX1270925
పపరర: అబగదల రజజక షపక

95-84/1069

తసడడ:డ మమసర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1096/A
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:53-8-1097/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బగచషబబబగ రరవపరటట
ఇసటట ననస:53-8-1098
వయససస:52
లస: ససస స
11253 SQX2105617
పపరర: కరరమగలర షపక

95-83/133

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:53-8-1096/A
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వననరటటశశరగక కకసడ
ఇసటట ననస:53-8-1097/1
వయససస:18
లస: పప
11250 AP151000225336
పపరర: ఉషరకకరణ రరవపరటట

11242 SQX0683631
పపరర: యససకన రషసద ఖమనదమ షపక

11240 SQX2158186
పపరర: పదనకవత మదదద

భరస : ననరరయణ మమరరస మదదద
ఇసటట ననస:53-8-1096
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మమసర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1096/A
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1096/A
వయససస:29
లస: పప
11247 SQX2494920
పపరర: హరన వరర న కకసడ

95-83/131

తసడడ:డ చనత రసగరరరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:53-8-1096
వయససస:38
లస: పప

భరస : అబగదల రజజక షపక షపక
ఇసటట ననస:53-8-1096/A
వయససస:30
లస: ససస స
11244 SQX0043687
పపరర: ఫసరగజ అహకద షరరఫ షపక

11239 SQX1978485
పపరర: మధససదదనరరవప కకపప పలల

11264 SQX2306249
పపరర: ససధఖ రరణణ నరరకలలమర

95-84/1070

తసడడ:డ మధససదదన రరవప మదదదపరటట
ఇసటట ననస:53-8-1102
వయససస:40
లస: ససస స
95-84/171

భరస : మహమకద ససలస త హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1103
వయససస:46
లస: ససస స

11267 SQX1715002
పపరర: ఆయయశర పరరశన షపక

95-85/406

భరస : మహమకద సలమసన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1103
వయససస:23
లస: ససస స
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11268 SQX1714955
పపరర: ఆరరఫర సలమక షపక
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95-85/407

భరస : ససలస త హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1103
వయససస:25
లస: ససస స
11271 SQX1708007
పపరర: సరగజన కలసచపరరసబన

95-83/150

95-83/906

95-83/154

95-83/157

95-83/160

95-83/163

95-83/166

తసడడ:డ జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1109
వయససస:40
లస: పప

11281 SQX0971366
పపరర: లమల బ షపక

11284 SQX0935163
పపరర: షపక ఆససఫ

11287 SQX0972059
పపరర: ఈసర వల షపక

11290 SQX0903807
పపరర: తనశర జహన బబగస షపక

95-83/169

11293 SQX0903799
పపరర: అఫరల రగషన బబగస షపక

95-83/158

11296 SQX0778803
పపరర: హబబగర రహమమన షపక
తసడడ:డ జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1109
వయససస:48
లస: పప

11276 SQX1980812
పపరర: రరజజశన ఆఫసడన షపక

95-83/153

11279 SQX1981505
పపరర: జజన బబష షపక

95-83/156

11282 SQX0683490
పపరర: సపచదరజయ షపక

95-83/159

భరస : సలమససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1108
వయససస:39
లస: ససస స
95-83/161

11285 SQX0632331
పపరర: షపక ఖలల అహకద

95-83/162

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1108
వయససస:28
లస: పప
95-83/164

11288 SQX0778795
పపరర: మహహదదదన షపక

95-83/165

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-8-1108
వయససస:61
లస: పప
95-83/167

11291 MLJ3121530
పపరర: మహబమబ షపక

95-83/168

భరస : షఫసఉలమర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1109
వయససస:43
లస: ససస స
95-83/170

భరస : జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1109
వయససస:75
లస: ససస స
95-83/172

95-83/152

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1106/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : హబబగర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1109
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1109
వయససస:48
లస: ససస స
11295 SQX0625715
పపరర: మగజబగర రహమమన షపక

95-83/155

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1108
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1109
వయససస:28
లస: ససస స
11292 MLJ3121399
పపరర: బబ ఆయయషర షపక

11278 SQX1980713
పపరర: మహహదదదన షపక

11273 SQX1708015
పపరర: అశశకన కలసచపరరసబన

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1106/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1108
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1108
వయససస:37
లస: పప
11289 SQX1149500
పపరర: జజన బబగస షపక

95-83/907

భరస : ఈసర వల షపక
ఇసటట ననస:53-8-1108
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1108
వయససస:50
లస: ససస స
11286 SQX0778779
పపరర: నబ షపక

11275 SQX2110401
పపరర: రరషక షపక

95-83/149

తలర : రమణ మర వ కలసచపరరసబన
ఇసటట ననస:53-8-1106
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1106/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1108
వయససస:33
లస: ససస స
11283 SQX0152736
పపరర: గగసరఖబబగస షపక

95-83/151

తసడడ:డ సలమస సరహహబ
ఇసటట ననస:53-08-1106
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1106/1
వయససస:42
లస: ససస స
11280 SQX0152744
పపరర: దదలన మదదబగస షపక

11272 SQX0671073
పపరర: రరమకకరణ కర పస

11270 SQX0683615
పపరర: పపరరణమ కర పస

తసడడ:డ అషప క కర పస
ఇసటట ననస:53-8-1106
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశకన కర పస
ఇసటట ననస:53-8-1106
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:53-08-1106
వయససస:55
లస: పప
11277 SQX1980721
పపరర: నజమమ షపక

95-83/148

తసడడ:డ అషప క కర పస
ఇసటట ననస:53-8-1106
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అశశకన కలసచపరరసబన
ఇసటట ననస:53-8-1106
వయససస:57
లస: ససస స
11274 SQX2110096
పపరర: సలమస సరహహబ షపక

11269 SQX0683649
పపరర: ససదఖ కర పస

11294 SQX1149534
పపరర: మహమకద జజన షపక

95-83/171

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1109
వయససస:26
లస: పప
95-83/173

11297 MLJ3103686
పపరర: మహకద శఫసఉలమర షపక

95-83/174

తసడడ:డ జజనఅహకద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1109
వయససస:56
లస: పప
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11298 MLJ3103520
పపరర: గరలబబసహహబ షపక
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95-83/175

తసడడ:డ జజనఅహకద షపక
ఇసటట ననస:53-8-1109
వయససస:61
లస: పప
11301 MLJ1644269
పపరర: సలమకబబగస షపక

95-83/177

95-83/180

95-83/183

95-87/1324

95-83/1137

95-84/1081

95-84/1072

తసడడ:డ రరమ కకటట డదగల
ఇసటట ననస:53-8-1114/25
వయససస:52
లస: పప

11311 SQX2407906
పపరర: వలజజన షపక

11314 SQX2328201
పపరర: సలక ననహహద షపక

11317 SQX2336162
పపరర: లకడక దదవ దగగరపరటట

11320 SQX2303972
పపరర: పవతడ కసచరర

95-89/1338

11323 SQX1714948
పపరర: ననగ జజఖత డదగల

95-83/1135

11326 SQX2466571
పపరర: శకనవరస రరడడడ గగసటక

95-83/1138

95-83/182

11309 SQX1624957
పపరర: భబరర వ అసకరస

95-85/408

11312 SQX2366284
పపరర: రజయ కగసర షపక

95-83/1136

11315 SQX2407104
పపరర: జనత బబగస చదసవపల

95-84/1080

భరస : మత బబబగ
ఇసటట ననస:53-8-1114/6
వయససస:72
లస: ససస స
95-84/1082

11318 SQX2141273
పపరర: వనసకట వనచజయసత దగగరపరటట

95-85/996

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:53-8-1114/9
వయససస:18
లస: ససస స
95-84/1073

11321 SQX2304012
పపరర: హరరశ బబబగ కసచరర

95-84/1074

తసడడ:డ బడహక ననయగడడ కసచరర
ఇసటట ననస:53-8-1114/19
వయససస:18
లస: పప
95-85/409

11324 SQX1714914
పపరర: యయసస దనసస అసగగలలరర

95-85/410

తసడడ:డ గరలలఇఆ అసగగలలరర
ఇసటట ననస:53-8-1114/25
వయససస:34
లస: పప
95-84/1075

Deleted

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:53-8-1114/25/1
వయససస:39
లస: పప

11306 SQX1708999
పపరర: మమరర జరటట

భరస : వలజజన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1114/6
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప డదగల
ఇసటట ననస:53-8-1114/25
వయససస:38
లస: ససస స
95-85/411

95-83/179

భరస : మగకరసశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-8-1114
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహక ననయగడడ కసచరర
ఇసటట ననస:53-8-1114/19
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బడహక ననయగడడ కసచరర
ఇసటట ననస:53-8-1114/19
వయససస:35
లస: ససస స
11325 SQX1714898
పపరర: శకనవరస రరవప డదగల

95-84/172

భరస : వనసగయఖ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:53-8-1114/9
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:53-8-1114/19
వయససస:44
లస: పప
11322 SQX2321412
పపరర: మమధవ లత కసచరర

11308 SQX1870336
పపరర: ససబబన పఠరన

11303 SQX1011279
పపరర: అబగదల రహహస షపక

భరస : దదవనయఖ జరటట
ఇసటట ననస:53-8-1111
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వలజజన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1114/6
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:53-8-1114/9
వయససస:38
లస: పప
11319 SQX2313674
పపరర: బడహక ననయగడడ కసచరర

95-83/181

తసడడ:డ మత బబబ
ఇసటట ననస:53-8-1114/6
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వల జజన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1114/6
వయససస:22
లస: పప
11316 SQX2331619
పపరర: వనసగయఖ దగగరపరటట

11305 SQX1215574
పపరర: అబగదల సతనసర షపక

95-83/176

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1110
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మగజఫర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-8-1112
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1114/5
వయససస:27
లస: ససస స
11313 SQX2324853
పపరర: రరయమజ అహమకద షపక

95-83/178

తసడడ:డ అబగదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:53-8-1110
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససబడహకణఖస అసకస
ఇసటట ననస:53-8-1111/1
వయససస:50
లస: ససస స
11310 SQX2434876
పపరర: ససలమసన బ షపక

11302 SQX1215475
పపరర: చసదసనతసర షపక

11300 SQX1215541
పపరర: అజజక ససలమసనన షపక

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1110
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1110
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1110
వయససస:35
లస: పప
11307 SQX1709914
పపరర: ససబబబయమక అసకస

95-84/1071

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1109
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస రరబజ షపక
ఇసటట ననస:53-8-1110
వయససస:30
లస: ససస స
11304 SQX1215517
పపరర: ననగమర బబషర షపక

11299 SQX2370872
పపరర: బబ అయయషర షపక

11327 SQX2464121
పపరర: ��������� ������ ����

95-84/1076

తసడడ:డ ������� ������ ����
ఇసటట ననస:53-8--1114/25/1
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: కలమఖణణ గగసటక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-86/1286

భరస : శకనవరస రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:53-8-1114/25/1
వయససస:36
లస: ససస స
11331 SQX0004937
పపరర: వదనఖ సరగర అలమమరర�

95-83/184

95-118/908

95-85/994

95-85/414

95-84/1078

95-91/668

95-85/995

11344 SQX2369346
పపరర: ఫకరరదదదన షపక

11347 SQX1880426
పపరర: శకనవరసరరవప డదగల

95-142/66

95-85/997

భరస : చనరర కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-8-1115
వయససస:50
లస: ససస స

11350 SQX2305084
పపరర: వనసకట చనరర కకసడదరర

95-85/415

95-84/1079

95-85/417

భరస : శరమగఖయయల ససకలమమర వనలలపల
ఇసటట ననస:53-08-1118
వయససస:37
లస: ససస స

11356 SQX1708049
పపరర: అనసత లకడక సతఖవత
భరస : లకకణ రరవప పసతనన
ఇసటట ననస:53-8-1118
వయససస:53
లస: ససస స

11339 SQX2086270
పపరర: ననసచనరయఖ మదదరర

95-85/817

11342 SQX2116119
పపరర: సరసబశవరరవప ననతస

95-85/416

11345 SQX2276368
పపరర: జరరనన బభగగమ షపక

95-86/1287

తసడడ:డ జజన బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1114/35
వయససస:40
లస: ససస స
11348 SQX1874163
పపరర: ననగజజఖత డదగల

95-142/65

భరస : శకనవరసరరవప డదగల
ఇసటట ననస:53-8-1114/37
వయససస:38
లస: ససస స
95-84/1083

11351 SQX2298958
పపరర: సరశత ఎదసరరరర

95-84/1084

భరస : సరసబ శవ రరవప ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:53-8-1115
వయససస:31
లస: ససస స
95-85/998

భరస : పరమమశశర రరవప యమల
ఇసటట ననస:53-8-1115
వయససస:44
లస: ససస స
95-83/186

95-85/993

తసడడ:డ అసకకనడడ ననతస
ఇసటట ననస:53-8-1114/32
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస కకసడదరర
ఇసటట ననస:53-8-1115
వయససస:60
లస: పప
11353 SQX2193639
పపరర: రరమ లకడక యమల

11336 SQX2121580
పపరర: ననసచనరయఖ మమదదరర

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మదదరర
ఇసటట ననస:53-8-1114/31, 4TH LINE
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటట డదగల
ఇసటట ననస:53-8-1114/37
వయససస:52
లస: పప

Deleted

11355 SQX1708189
పపరర: ససషక అల

11341 SQX1640580
పపరర: అనల కలమమర ననతస

95-85/413

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మమదదరర
ఇసటట ననస:53-8-1114/31
వయససస:68
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ రరమకకటట డదగల
ఇసటట ననస:53-8-1114/37
వయససస:52
లస: పప

11352 SQX2299089
పపరర: కకషణ కలమమరర కకసడదరర

95-84/1077

తసడడ:డ షసకత అల షపక
ఇసటట ననస:53-8-1114/35
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1114/35
వయససస:34
లస: పప
11349 SQX1874528
పపరర: శకనవరస రరవప డదగల

11338 SQX2158905
పపరర: పపషప లల మదదరర

11333 SQX1714872
పపరర: అనల కలమమర ననతస
తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప ననతస
ఇసటట ననస:53-8-1114/28
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబససవ రరవప ననతస
ఇసటట ననస:53-8-1114/32
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఫకరథ అల షపక
ఇసటట ననస:53-8-1114/35
వయససస:36
లస: పప
11346 SQX2036523
పపరర: లతఫ బబగ మహమకద

95-85/412

భరస : పడశరసత కలమమర మదదరర
ఇసటట ననస:53-8-1114/31
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ననతస
ఇసటట ననస:53-8-1114/32
వయససస:21
లస: పప
11343 SQX2419000
పపరర: ఫకరరదదదన షపక

11335 SQX2165348
పపరర: దదవదననస దనసరర

95-88/1412

Deleted

తసడడ:డ ఆశరరశదస దనసరర
ఇసటట ననస:53-8-1114/31
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ మమదదరర
ఇసటట ననస:53-8-1114/31
వయససస:37
లస: పప
11340 SQX1959063
పపరర: జయ చసదడ ననతస

11332 SQX1640614
పపరర: ససవరణ కలమమరర ననతస

11330 SQX2468312
పపరర: శకనవరస రరడడడ గగసటక

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:53-8-1114/25/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప ననతస
ఇసటట ననస:53-8-1114/28
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశర ససదద క మహమకద
ఇసటట ననస:53-8-1114/28
వయససస:31
లస: పప
11337 SQX2158897
పపరర: పడశరసత కలమమర మమదదరర

95-88/1411

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:53-8-1114/25/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరజలసగస�
ఇసటట ననస:53-8-1114/28
వయససస:52
లస: పప
11334 SQX0027656
పపరర: షరగగల హమద మహమకద

11329 SQX2430106
పపరర: శకనవరస రరడడడ గగసటక

11354 SQX1707983
పపరర: లకడక దసరర పసతనన

95-83/185

భరస : శకనవరస రరవప పసతనన
ఇసటట ననస:53-8-1118
వయససస:33
లస: ససస స
95-83/187

11357 SQX0148171
పపరర: రతత కలమమర పసతనన

95-83/188

తసడడ:డ లకకణ రరవప పసతనన
ఇసటట ననస:53-8-1118
వయససస:31
లస: పప
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11358 MLJ1649573
పపరర: శరమమఖల ససకలమమర వనలలపల

95-83/189

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద వనలలపల
ఇసటట ననస:53-8-1118
వయససస:39
లస: పప

11359 MLJ1650704
పపరర: లకకణరరవప పసతనన

తసడడ:డ వనసకటరతతస పసతనన
ఇసటట ననస:53-8-1118
వయససస:59
లస: పప

11361 SQX1012343
పపరర: అనదష గగనసగగనదరర

95-83/191

11362 SQX0345264
పపరర: గగణగగగనదరర రఘగరరమరరడడ

తసడడ:డ రఘగ రరమ రరడడ గగనసగగనదరర
ఇసటట ననస:53-8-1119
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ గగణగగగనదరర
ఇసటట ననస:53-8-1119
వయససస:54
లస: పప

11364 SQX2459543
పపరర: ససబబ లకడక కలసడదరర

11365 SQX1874999
పపరర: ససబబలకడక కసదదరర

95-84/1085

తసడడ:డ ననరరయణ కలసడదరర
ఇసటట ననస:53-8-1120
వయససస:26
లస: ససస స
95-142/69

11370 SQX1950591
పపరర: శరఖమ రరడడ ఐలమ

95-83/195

95-83/970

95-85/418

95-86/936

95-83/193

11377 SQX1233634
పపరర: కరవపరర మధససదదన రరవప

11380 AP151000228295
పపరర: శవమక అయల�

95-86/939

11383 SQX2187631
పపరర: జజన బబష షపక

95-83/196

11386 SQX1469007
పపరర: అదద లకడక తతసటర
భరస : మసరసన రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:28
లస: ససస స

11366 SQX1874973
పపరర: ఈశశరమక కసదదరర

95-142/68

11369 SQX1950492
పపరర: భరత కలమమర రరడడ ఐలమ

95-83/194

11372 SQX1950674
పపరర: శకనవరస రరడడ ఐలమ

95-83/197

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడ ఐలమ
ఇసటట ననస:53-8-1121
వయససస:47
లస: పప
95-83/198

11375 SQX1708957
పపరర: మధససదధనరరవప కరవపరర

95-83/199

తసడడ:డ ససబబయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:53-8-1123
వయససస:67
లస: పప
95-85/419

11378 MLJ3650934
పపరర: లకకక పడసనత అయల

95-86/935

భరస : సరసబశవ రరడడ
ఇసటట ననస:53-8-1123
వయససస:38
లస: ససస స
95-86/937

11381 MLJ3643293
పపరర: సరసబబశవర రరడడ � ఆయలమ�

95-86/938

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-8-1123
వయససస:49
లస: పప
95-84/1086

తసడడ:డ మహబమబ అల
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:54
లస: పప
95-84/1088

95-83/968

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ ఐలమ
ఇసటట ననస:53-8-1121
వయససస:19
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరకడ�డడ
ఇసటట ననస:53-8-1123
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-8-1123
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ వనమల
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:19
లస: ససస స

11374 SQX1709013
పపరర: కమల కరవపరర

11363 SQX2107324
పపరర: ననరరయణ రరడడడ కలసడదరర

భరస : ననరరయణ రరడడ కసదదరర
ఇసటట ననస:53-8-1120
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:53-8-1123
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-8-1123
వయససస:40
లస: ససస స

11385 SQX2187219
పపరర: నవఖ శక వనమల

95-142/67

భరస : మధససదధనరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:53-8-1123
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మధససదధన రరవప�
ఇసటట ననస:53-8-1123
వయససస:62
లస: ససస స

11382 MLJ3639069
పపరర: శకనవరసరరడడడ అయల�

11371 SQX1709419
పపరర: సరసబశవ రరవప ఐలమ

95-84/173

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ కలసడదరర
ఇసటట ననస:53-8-1120
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఐల
ఇసటట ననస:53-8-1121
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరడడ ఐల
ఇసటట ననస:53-8-1121
వయససస:18
లస: ససస స

11379 SQX0400796
పపరర: సరరతరరణణ ఐలమ�

95-83/192

భరస : శకనవరస రరడడ ఐలమ
ఇసటట ననస:53-8-1121
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఐలమ
ఇసటట ననస:53-8-1121
వయససస:23
లస: పప

11376 SQX0454934
పపరర: కమల� కరవపరర�

11368 SQX1950641
పపరర: సరరతన రరణణ ఐలమ

11360 SQX0152454
పపరర: లకడక దసరర � పసతనన

భరస : శకనవరసరరవప� పసతనన
ఇసటట ననస:53-8-1118
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ కసదదరర
ఇసటట ననస:53-8-1120
వయససస:26
లస: ససస స

11367 SQX1874924
పపరర: కర యమన శకనవరస రరడడడ
కసదదరర
తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ కసదదరర
ఇసటట ననస:53-8-1120
వయససస:24
లస: పప

11373 SQX2067536
పపరర: ఊహ ఐల

95-83/190

11384 SQX2157493
పపరర: అమరరనతసర షపక

95-84/1087

భరస : జజన బబష
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:49
లస: ససస స
95-86/940

11387 SQX1469171
పపరర: కలమమరర తతసటర

95-86/941

భరస : మసరసన రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:28
లస: ససస స
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95-86/942

భరస : శకహరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:33
లస: ససస స
11391 MLJ3648342
పపరర: పదకజ� ననగరరరడ�డడ

95-86/945

95-86/948

95-86/951

95-86/954

95-83/1034

11398 MLJ3643301
పపరర: నరసససహరరడడడ వనమగల

11401 AP151000222208
పపరర: ససబబబరరడడడ తతసటర

11404 SQX2215333
పపరర: సలమగన షపక

95-83/1037

11407 SQX2222537
పపరర: ఫరరరనన షపక

భరస : ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1203
వయససస:57
లస: ససస స

11410 SQX1818434
పపరర: అబగదల మమలక మహమకద

తసడడ:డ అబగదల మమలక
ఇసటట ననస:53-10-1203
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : షపక అబగదల జలమన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1205
వయససస:27
లస: ససస స

95-86/955

11416 SQX1709674
పపరర: ఆశరరరన షపక
భరస : ససభబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1205
వయససస:59
లస: ససస స

11396 MLJ3643335
పపరర: ననగరసదడ రరవప� పససపపలలటట�

95-86/950

11399 MLJ1663426
పపరర: నరరస రరడడడ ననగరరరడడడ�

95-86/953

11402 MLJ3643319
పపరర: అనశరబబషర� షపక�

95-86/956

తసడడ:డ అహమద�
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:69
లస: పప
95-83/1035

11405 SQX2215440
పపరర: ఉసరకన షపక

95-83/1036

తసడడ:డ అబగదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1202
వయససస:49
లస: పప
95-83/1038

11408 SQX2222511
పపరర: యమససన షపక

95-83/1039

తసడడ:డ ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1202
వయససస:21
లస: పప
95-83/215

11411 SQX2253128
పపరర: సమనన పరరశన మహమకద

95-83/1040

భరస : అబగదల మమలక
ఇసటట ననస:53-10-1203
వయససస:35
లస: ససస స
95-85/505

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1203
వయససస:60
లస: పప
95-83/216

95-86/947

తసడడ:డ చసదనడరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రరజచర మహమకద
ఇసటట ననస:53-10-1203
వయససస:43
లస: పప

95-83/1041 11413 SQX1913235
11412 SQX2253896
పపరర: ఫసజయమ ససలమసనన మహమకద
పపరర: జజన సరహహబ షపక

11415 SQX1560367
పపరర: షపక అయయష పరరశన

95-86/952

తసడడ:డ ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1202
వయససస:22
లస: ససస స
95-83/214

11393 MLJ3649621
పపరర: శవమమక తతసటబర

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:39
లస: పప

భరస : అబగదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1202
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1202
వయససస:46
లస: ససస స
11409 SQX1915727
పపరర: ఆశ షపక

95-86/949

తసడడ:డ ననసరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1202
వయససస:80
లస: పప
11406 SQX2215416
పపరర: ఖరఖరరన షపక

11395 MLJ3643327
పపరర: అమర� షపక�

95-86/944

భరస : ససబబబేచడడ
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపదదదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:63
లస: పప
11403 SQX2215358
పపరర: అబగదల రవపఫ షపక

95-86/946

తసడడ:డ అనశరరబషర�
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషణ రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:39
లస: పప
11400 MLJ3639077
పపరర: అసజరరడడడ తమకననన�

11392 SQX1561365
పపరర: నదరర హన షపక

11390 MLJ3648359
పపరర: బబగఖలకడక� వనమమల�

భరస : నరసససహరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పరలసకయఖ తతసటర
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:34
లస: పప
11397 SQX1469189
పపరర: పపనత రరడడ చలకల

95-86/943

భరస : ననగరసదడరరవప�
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-8-1124
వయససస:39
లస: ససస స
11394 SQX1469205
పపరర: మసరసన రరడడడ తతసటర

11389 MLJ3649555
పపరర: లకకక� పససపపలలటట�

11414 SQX2224905
పపరర: కరరమమ షపక

95-85/908

భరస : జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:53-10-1203
వయససస:56
లస: ససస స
95-83/217

11417 MLJ3103066
పపరర: అబగదల జలమన షపక

95-83/218

తసడడ:డ ససభబనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1205
వయససస:38
లస: పప
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పపరర: ససభబన సరహహబ షపక
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95-83/219

తసడడ:డ ఇబడహస లలట షపక
ఇసటట ననస:53-10-1205
వయససస:64
లస: పప
11421 SQX2157659
పపరర: మమనక అనతపపరరడడ

95-83/1043

95-90/663

95-83/222

95-83/223

95-83/226

95-83/229

95-83/231

తసడడ:డ వనలగగసడన రరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:53-10-1210
వయససస:47
లస: పప

11431 SQX1950633
పపరర: ససభబషసణణ నడడకటటట

11434 SQX1950740
పపరర: రవసదడ రరడడడ నడడకటటట

11437 SQX2317071
పపరర: అసజ రరడడడ దదవరపప

11440 SQX0903757
పపరర: అసజ రరడడడ కరసరర

95-83/234

11443 MLJ1646694
పపరర: అసజమక ఉడడమగల

95-83/224

11446 MLJ1655059
పపరర: బడహకరరడడడ ఉడడమగల
తసడడ:డ పపలమరరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-10-1210
వయససస:59
లస: పప

11426 SQX1914662
పపరర: ఇమమమన ఖమన పఠరన

95-83/221

11429 SQX1912872
పపరర: హససన బబనస షపక

95-85/506

11432 SQX1950666
పపరర: వనసకట రమణ నడడకటటట

95-83/225

భరస : శకనవరస రరడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-10-1208
వయససస:48
లస: ససస స
95-83/227

11435 SQX1950542
పపరర: వరర పడసరద రరడడ నడడకటటట

95-83/228

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-10-1208
వయససస:28
లస: పప
95-83/1045

11438 SQX0903674
పపరర: రరజరశశరర కరసరర

95-83/230

భరస : అసజ రరడడడ kesari
ఇసటట ననస:53-10-1209
వయససస:38
లస: ససస స
95-83/232

11441 SQX1709732
పపరర: ససనత ఉడడమగల

95-83/233

తసడడ:డ శశఖర రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-10-1210
వయససస:30
లస: ససస స
95-83/235

భరస : శశఖరరరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-10-1210
వయససస:45
లస: ససస స
95-83/237

95-88/62

తసడడ:డ అబగదల సలస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1207
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-10-1209
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-10-1210
వయససస:30
లస: ససస స
11445 MLJ1660588
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ సరనకకమగక

95-83/1044

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ దదవరపప
ఇసటట ననస:53-10-1208
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశర రరడడడ చటబఖల
ఇసటట ననస:53-10-1209
వయససస:26
లస: పప
11442 SQX1915669
పపరర: ససనత ఉడడమగల

11428 SQX2161180
పపరర: షఫసవపలమర షపక

11423 SQX1911510
పపరర: కశమక ఉడడమగల

తసడడ:డ పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1207
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-10-1208
వయససస:25
లస: పప

తలర : ససబబరరడడడ దదవరపప
ఇసటట ననస:53-10-1208
వయససస:35
లస: పప
11439 SQX1021948
పపరర: మహహసదడ రరడడడ చటబఖల

95-83/220

భరస : వరపడసరద రరడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-10-1208
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఇమమమమ
బ ససస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1208
వయససస:60
లస: ససస స
11436 SQX1914597
పపరర: నరసససహ రరడడడ దదవరపప

11425 SQX1914688
పపరర: అరరకయమ షపక

95-83/1042

భరస : ససబబ రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-10-1206
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:53-10-1207
వయససస:22
లస: పప

భరస : నరసససహ రరడడడ దదవరపప
ఇసటట ననస:53-10-1208
వయససస:24
లస: ససస స
11433 SQX1708213
పపరర: అయశయ బబగమ షపక

95-84/860

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1207
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1207
వయససస:49
లస: పప
11430 SQX1915297
పపరర: వరలకడక దదవరపప

11422 SQX2306405
పపరర: రరణగక అనతపపరరడడడ

11420 SQX2323186
పపరర: రమణమక తపసపేచడడ

భరస : భవరన శసకర రరడడడ తపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1206
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ అనతపపరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1206
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరడడడ అనతపపరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1206
వయససస:18
లస: పప
11427 SQX1441963
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-134/646

భరస : జజన బబగస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1205
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1206
వయససస:22
లస: ససస స
11424 SQX2091007
పపరర: శకనవరస రరడడడ అనతపపరరడడడ

11419 SQX2078277
పపరర: షహననజ షపక

11444 AP151000225745
పపరర: హనసమయమక ఉడడమగల

95-83/236

భరస : బడహకయఖ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-10-1210
వయససస:46
లస: ససస స
95-83/238

11447 MLJ1649912
పపరర: శశఖరరకడడడ ఉడడమగల

95-83/239

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-10-1210
వయససస:59
లస: పప
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95-83/1046

భరస : పడసరద katheram
ఇసటట ననస:53-10-1210
వయససస:43
లస: ససస స
11451 SQX2062479
పపరర: శవ రరడడడ ఉడడమగల

11449 SQX1912922
పపరర: భబగఖ లకడక కలసడదరర

తసడడ:డ రమ రరడడడ కలసడదరర
ఇసటట ననస:53-10-1210
వయససస:27
లస: ససస స
95-105/931

11452 SQX1914720
పపరర: శహననజ బభగగమ షపక

తసడడ:డ బడహకస రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-10-1210 (old15-13-86)
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1212
వయససస:36
లస: ససస స

11454 SQX1914712
పపరర: అబగదల రహహస షపక

11455 SQX1914753
పపరర: హససననబ షపక

95-83/242

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1212
వయససస:20
లస: పప
11457 SQX2158970
పపరర: మగసతనజ బభగగమ షపక

95-83/1047

95-87/179

95-83/1049

95-83/243

11464 SQX2162279
పపరర: లకడక పగడల

95-83/245

11467 SQX2440006
పపరర: ఖమజ షపక

95-83/1261

11470 SQX2241107
పపరర: మమమమగనతసర సయఖద

95-83/241

11456 SQX1914779
పపరర: బబజ షరహహద షపక

95-83/244

11459 SQX2493427
పపరర: గగసప బబష షపక

95-85/1178

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1212
వయససస:36
లస: పప
95-87/1295

11462 SQX2161115
పపరర: ఖమలక షపక

95-83/1048

తసడడ:డ మహమకద గగస
ఇసటట ననస:53-10-1214
వయససస:55
లస: పప
95-85/909

11465 SQX2534030
పపరర: బబల చచనతరరడడ పగడనల

95-89/1575

తసడడ:డ చచనత కకకషణరరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:53-10-1215 , 2 LINE
వయససస:48
లస: పప
95-83/1050

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1216
వయససస:43
లస: పప
95-83/1052

11453 SQX1915826
పపరర: అలబక షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1212
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబలమచదననత రరడడ పగడల
ఇసటట ననస:53-10-1214
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1216
వయససస:28
లస: పప
11469 SQX2242204
పపరర: షకకల షపక

11461 SQX2158814
పపరర: మసరసన వల షపక

95-105/930

తసడడ:డ బబజ షరహహద షపక
ఇసటట ననస:53-10-1212
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1212
వయససస:79
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1214
వయససస:54
లస: ససస స
11466 SQX1950534
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-83/240

తసడడ:డ గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:53-10-1212
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1212
వయససస:41
లస: పప
11463 SQX2370161
పపరర: మగశరటరర షపక

11458 SQX2490308
పపరర: పరవన షపక

11450 SQX2062495
పపరర: భబగఖ లకడక ఉడడమగల

భరస : శవ రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-10-1210
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షరహహద షపక
ఇసటట ననస:53-10-1212
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1212
వయససస:68
లస: ససస స
11460 SQX1912633
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-85/507

11468 SQX2436939
పపరర: ససలమసన షపక

95-83/1051

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1216
వయససస:40
లస: ససస స
95-83/1053

11471 SQX2241081
పపరర: ననగగల మర షపక

95-83/1054

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1216/2 ,2ND LANE
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : గగస సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1216/2 , 2 ND LANE
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1216/2 , 2ND LANE
వయససస:30
లస: పప

11472 SQX2160984
పపరర: పరరశన షపక

11474 SQX2491421
పపరర: మగననతర సయద

భరస : ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1216/2 ,2ND LANE
వయససస:27
లస: ససస స

11473 SQX2413581
పపరర: అదద వనసకట కకషణ సరయ
ఇసటటరర
భసధసవప: లకడక పడసనత ఇసటటరర
ఇసటట ననస:53-10-1216/6
వయససస:36
లస: పప

11475 SQX2491488
పపరర: ఆశయమ ఫసరడ గసప సయద

11476 SQX2239648
పపరర: జరరనన షపక

భరస : ఆశయమ ఫసరడ గసప సయద
ఇసటట ననస:53-10-1219
వయససస:29
లస: ససస స

95-83/1055

95-83/1263

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1219
వయససస:48
లస: ససస స

95-83/1056

95-83/1262

తసడడ:డ మర సయద
ఇసటట ననస:53-10-1219
వయససస:38
లస: పప
95-84/861

11477 SQX2086726
పపరర: షబన షపక

95-85/789

భరస : అహమకద షపక
ఇసటట ననస:53-10-1219
వయససస:29
లస: ససస స
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11478 SQX2062149
పపరర: మనసదర అల సయఖద

95-103/574

తసడడ:డ కరరమగలర సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1219
వయససస:18
లస: పప
11481 SQX2409142
పపరర: ఫసరగజ సయద

95-84/862

95-88/65

95-83/247

95-83/250

95-83/253

95-83/256

95-83/910

Deleted
95-84/1131

Deleted

భరస : జబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:32
లస: ససస స
11505 SQX2234201
పపరర: శకనవరసరరడడడ సకకల

తసడడ:డ రరమరరడడడ సకకల
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:49
లస: పప

95-83/248

11491 MLJ1650639
పపరర: తరరపతమక దదవరరడడడ

11494 SQX0164467
పపరర: రరమకకషణరరడడడ దదవరరడడడ

11497 MLJ1650647
పపరర: ననరరయణరరడడడ దదవరరడడడ

95-90/1099

11500 SQX2064343
పపరర: జబన షపక

95-83/251

95-83/254

95-83/257

11489 MLJ1651116
పపరర: భమలకడక మసదలప

95-83/249

11492 SQX0778712
పపరర: వజయ కకషరణరరడడడ దదడడ

95-83/252

11495 MLJ3103843
పపరర: రరమరరడడడ మసదలపప

95-83/255

11498 SQX2082105
పపరర: ననరరయణ రరడడడ దదవరరడడడ

95-83/909

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:59
లస: పప
95-83/911

95-85/790

భరస : ననరరయణ రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:53-10-1223
వయససస:57
లస: పప

95-76/1280

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మసదలపప
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:54
లస: పప

Deleted

11506 SQX2350478
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ సరనకకమగక

11486 SQX2064285
పపరర: వనసకట రరధ గగసటక

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:31
లస: పప

భరస : జబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:32
లస: ససస స

11503 SQX2086759
పపరర: తరరపరతమక దదవరరడడ

95-88/64

భరస : రరమరరడడడ మసదలపప
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదవనసకటరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:33
లస: పప
11502 SQX2495083
పపరర: జబన షపక

11488 SQX0722546
పపరర: వజయదసరర దదవరరడడడ

11483 SQX1910538
పపరర: ఫరరతన బభగగమ సయఖద

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ devireddy
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడరరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:59
లస: పప
11499 SQX2109973
పపరర: రవసదడ రరడడడ దదవరరడడడ

95-83/246

భరస : ననరరయణరరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:32
లస: పప
11496 MLJ1654227
పపరర: నరసససహరరడడడ దదడడ

11485 SQX1914423
పపరర: షబబర సయద

95-83/1057

భరస : ఫసరగజ సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1221
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరణరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరరససహరరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:47
లస: ససస స
11493 SQX0971739
పపరర: రవసదడ రరడడడ దదవరరడడడ

95-88/63

తసడడ:డ మగననశర సయద
ఇసటట ననస:53-10-1221/2
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:31
లస: ససస స
11490 MLJ1651108
పపరర: అలల
ర రమక దఢడడ

11482 SQX1910546
పపరర: హసన బససడ

11480 SQX2316420
పపరర: ఆశ పరవన సయఖద

భరస : మగససబ సయద
ఇసటట ననస:53-10-1221
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:53-10-1221
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శబబర సయద
ఇసటట ననస:53-10-1221
వయససస:48
లస: ససస స
11487 SQX1560433
పపరర: జజఖత మమలపరటట

95-186/567

తసడడ:డ అలససద షపక
ఇసటట ననస:53-10-1219
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శబబర సయద
ఇసటట ననస:53-10-1221
వయససస:31
లస: పప
11484 SQX1910512
పపరర: రరహన సయద

11479 SQX2099463
పపరర: అహమకద షపక

11501 SQX2492791
పపరర: ఖమగరరనతసర షపక

95-83/1266

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:57
లస: ససస స
11504 SQX2091593
పపరర: వజయ దసరర దదవరరడడడ

95-90/664

భరస : రరమ కకషన దదవరరడడ
ఇసటట ననస:53-10-1222
వయససస:31
లస: ససస స
95-84/863

11507 SQX1709484
పపరర: ఉదయ శక మసదలపప

95-83/258

తసడడ:డ రరమ రరడడ మసదలపప
ఇసటట ననస:53-10-1224
వయససస:23
లస: ససస స
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11508 SQX1709385
పపరర: ననగ ససనత మసదలపప

95-83/259

తసడడ:డ రరమ రరడడడ మసదలపప
ఇసటట ననస:53-10-1224
వయససస:24
లస: ససస స
11511 SQX1709534
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మమలపరటట

95-83/262

95-85/910

95-83/264

95-83/266

95-83/267

95-84/865

95-83/271

భరస : సమర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:35
లస: ససస స

11521 SQX2082071
పపరర: భబగఖ లకడక మమదదరరడడ

11524 SQX1709609
పపరర: వనసకట రమణ పపపపల

11527 SQX1950500
పపరర: శశషమక దదవరరడడడ

11530 SQX1820158
పపరర: గగతమ దదవరరడడడ

95-83/272

11533 SQX1779511
పపరర: షబన షపక

95-83/914

11536 SQX1779495
పపరర: రరజజశన పరరశన షపక
భరస : అబగదల నససర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:39
లస: ససస స

11516 SQX1707579
పపరర: మబనన బబగస సయఖద

95-83/263

11519 SQX2068245
పపరర: రరమ కకషణ రరడడడ మమదదరరడడడ

95-35/689

11522 SQX2093821
పపరర: పసచషమక మమదదరరడడడ

95-94/508

భరస : అసకకరరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1228
వయససస:53
లస: ససస స
95-83/268

11525 SQX2431450
పపరర: ననరరయణ రరడడడ దదడడ

95-84/864

తసడడ:డ మమలకకసడ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:53-10-1229
వయససస:41
లస: పప
95-83/269

11528 SQX1779560
పపరర: గణణష రరడడడ దదవరరడడడ

95-83/270

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1229/1
వయససస:22
లస: పప
95-85/508

11531 SQX2003317
పపరర: ననజయ మహమకద

95-30/957

భరస : జయళద షపక
ఇసటట ననస:53-10-1230
వయససస:22
లస: ససస స
95-83/273

భరస : మగనర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:27
లస: ససస స
95-83/275

95-83/913

తసడడ:డ అసకక రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1228
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1229/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరయమజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:23
లస: ససస స
11535 SQX1779529
పపరర: హససనన షపక

95-83/265

భరస : వనసకటటశశరరర దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1229/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రరడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1229/1
వయససస:46
లస: పప
11532 SQX1950518
పపరర: నజయమ మహమకద

11518 SQX0903781
పపరర: జజన షపక

11513 SQX2111326
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ దదశరరడడడ

భరస : బబజ అల సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1225/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దదబబబ రరడడ పపపపల
ఇసటట ననస:53-10-1229
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:53-10-1229
వయససస:37
లస: ససస స
11529 SQX1950823
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ దదవరరడడడ

95-87/1134

భరస : రరమ కకషణ రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1228
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:53-10-1229
వయససస:38
లస: ససస స
11526 SQX2430353
పపరర: ససజజత దదడడ

11515 SQX2087740
పపరర: యలర మక దదశరరడడ

95-83/261

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ దదశరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1225
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మరరస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1226
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడ రరడడ దదడడ
ఇసటట ననస:53-10-1228
వయససస:42
లస: పప
11523 SQX1709450
పపరర: ససజజత దదడడ

95-83/912

భరస : ననరరయణ దదశరరడడ
ఇసటట ననస:53-10-1225
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1226
వయససస:38
లస: పప
11520 SQX1709435
పపరర: ననరరయణ రరడడడ దదడడ

11512 SQX2107449
పపరర: ససధకర రరడడడ దదశరరడడడ

11510 SQX1709583
పపరర: శకనవరస రరడడ మమలపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-10-1225
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ దదశరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1225
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ దదశరరడడడ గగరర రరడడడ గగరర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1225
వయససస:46
లస: పప
11517 SQX0903773
పపరర: జబ షపక

95-83/260

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-10-1225
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:53-10-1225
వయససస:70
లస: పప
11514 SQX2479509
పపరర: దదశరరడడడ ననరరయణ రరడడడ దదశరరడడడ

11509 SQX1709567
పపరర: రతస మక మమలపరటట

11534 SQX1779552
పపరర: మగసతనజ బబగమ షపక

95-83/274

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:29
లస: ససస స
95-83/276

11537 SQX1779545
పపరర: హవరబ షపక

95-83/277

భరస : ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:61
లస: ససస స
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95-83/278

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:25
లస: పప
11541 SQX1779537
పపరర: మగనర షపక

95-83/281

95-83/1275

95-87/1296

95-83/284

తసడడ:డ అమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:21
లస: ససస స
95-83/287

95-83/915

95-83/1059

భరస : అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ రరవప టట
ఇసటట ననస:53-10-1233
వయససస:42
లస: పప
11551 SQX1915057
పపరర: అసకతషనతసర షపక

11554 SQX0355248
పపరర: సయఖద రరకరసనన

11557 SQX2082543
పపరర: జరరన సయఖద

11560 SQX2168540
పపరర: ఇమమమన పఠరన

95-84/867

11563 SQX1912930
పపరర: అనవర పఠరన

95-83/285

11566 SQX2393973
పపరర: ఉమమకసలమక సయద
భరస : నదరరదదదన సయద
ఇసటట ననస:53-10-1234/1
వయససస:56
లస: ససస స

95-83/283

11546 SQX2388221
పపరర: జయ రరమ అనసమలశశటట

95-85/911

Deleted

తసడడ:డ పపలర రరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:38
లస: పప
11549 SQX2420990
పపరర: జజఖత థసపఅల

95-87/1297

11552 SQX1707686
పపరర: షరహహన పఠరన

95-83/286

భరస : అనశర బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:38
లస: ససస స
95-83/288

11555 SQX1707710
పపరర: అనశర పఠరన

95-83/289

తసడడ:డ సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:47
లస: పప
95-83/916

11558 SAA0494229
పపరర: షమల పఠరన

95-83/1058

భరస : నజర పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:36
లస: ససస స
95-83/1060

11561 SQX2159184
పపరర: జబన సయద

95-83/1061

తసడడ:డ అమమనసలమర
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:19
లస: ససస స
95-85/509

తసడడ:డ సతస ర పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:47
లస: పప
95-85/912

11543 SQX1779602
పపరర: సమర షపక

భరస : పడతనప బబబగ థసపఅల
ఇసటట ననస:53-10-1233
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నజర పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:20
లస: పప
11565 SQX2211688
పపరర: అసమతషనతసర షపక

95-87/1135

భరస : అణణమమలమర సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమనసలమర
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:21
లస: పప
11562 SQX2159481
పపరర: ఇమమమన పఠరన

11548 SQX2113785
పపరర: పడతనప బబబగ థసపఅల

భరస : సయఖద ఆల సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస ర పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:47
లస: పప
11559 SQX2163749
పపరర: సలలహ సయద

95-84/866

భరస : అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అనవర బబష పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:38
లస: ససస స
11556 SQX2109726
పపరర: నజర ఖమన పఠరన

11545 SQX2379303
పపరర: జయ రరమ అనసమలశశటట

95-83/280

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:44
లస: పప

Deleted

Deleted

11553 SQX1914829
పపరర: షహహన పఠరన

95-83/282

తసడడ:డ పపలర రరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:38
లస: పప
11550 SQX1707736
పపరర: ఫసజయమ మహమకద

11542 SQX1779487
పపరర: అబగదల నససర షపక

11540 SQX1779610
పపరర: జహహర షపక

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:29
లస: పప
11547 SQX2379550
పపరర: జయ రరమ అనసమలశశటట

95-83/279

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1231
వయససస:39
లస: పప
11544 SQX2507168
పపరర: జహహద షపక

11539 SQX1779503
పపరర: జయద షపక

11564 SQX2086858
పపరర: అమమనసలర సయఖద

95-85/791

తసడడ:డ సలలహ సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1234
వయససస:42
లస: పప
95-83/1062

11567 SQX1870492
పపరర: అజజదదదన సయఖద

95-84/291

తసడడ:డ నదరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1234/1
వయససస:35
లస: పప
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పపరర: నదరరదదదన షరయయద
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95-84/868

తసడడ:డ అబగదల రరహమన సయద
ఇసటట ననస:53-10-1234/1
వయససస:66
లస: పప
95-86/1133

11574 SQX2057453
పపరర: అమర జజన షపక

95-173/573

95-85/913

95-83/918

95-83/1065

95-84/869

95-83/292

11587 SQX2069094
పపరర: అరనద అల షపక

11590 SQX2297935
పపరర: వనసకట రమణ బబరరడడడ

95-83/294

11593 SQX1709393
పపరర: మమలమల షపక

95-83/919

11596 SQX2204121
పపరర: సలమ షపక
భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1237/4
వయససస:42
లస: ససస స

11576 SQX1869023
పపరర: అజజదదదన సయఖద

95-83/291

11579 SQX1779578
పపరర: ఫసరగజ సయఖద

95-83/379

11582 SQX2317857
పపరర: నజర షపక

95-83/1064

తసడడ:డ నదర అహమద షపక
ఇసటట ననస:53-10-1236
వయససస:55
లస: పప
95-83/1066

11585 SQX2165959
పపరర: శరహహన షపక

95-83/1067

భరస : ఇమమమన అల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1236
వయససస:28
లస: ససస స
95-124/624

11588 SQX2167559
పపరర: శరరకల పటబన

95-83/1068

భరస : ఖజ ఫయమజదదదన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1236 RTC COLONY
వయససస:38
లస: ససస స
95-83/1069

11591 SQX1836865
పపరర: షపక ఆరరఫ

95-83/293

తసడడ:డ షపక హహసపసన
ఇసటట ననస:53-10-1237/1
వయససస:23
లస: పప
95-83/296

తసడడ:డ ఖమలలషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1237/2
వయససస:32
లస: పప
95-83/1072

95-84/700

తసడడ:డ అజజదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1235, 2ND LINE
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1237
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1237/2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1237/4
వయససస:47
లస: పప

95-83/378

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1236
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖమలలషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1237
వయససస:48
లస: ససస స

11595 SQX2204048
పపరర: కరమతషలర షపక

11578 SQX1779586
పపరర: రరషక సయఖద

11584 SQX2168995
పపరర: ఖజ ఫయమజదదదన షపక

11573 SQX2083996
పపరర: కలమఖణణ గగడద

తసడడ:డ శరరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1235
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1236
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1236
వయససస:29
లస: పప

11592 SQX1709344
పపరర: సరరసజ బబగస షపక

95-83/290

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1236
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1236
వయససస:36
లస: పప

11589 SQX1709369
పపరర: రజయమ షపక

11575 SQX1868983
పపరర: రరహనన ససలమసనన సయఖద

11581 SQX2031664
పపరర: తమమ అననసరర షపక

95-83/1063

భరస : హనసమసత రరవప గగడద
ఇసటట ననస:53-10-1234/8
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1235, 2ND LINE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1236
వయససస:25
లస: పప

11586 SQX2297919
పపరర: ఖమదర బబష షపక

95-76/1281

భరస : అజజదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1235
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సయద షరరరదదదన సయద
ఇసటట ననస:53-10-1235
వయససస:83
లస: ససస స

11583 SQX2136646
పపరర: ఇమమమన అల షపక

11572 SQX2064244
పపరర: నససమ షపక

11570 SQX2163335
పపరర: సశరణ లత గరరతపపడడ

భరస : ససధదర కలమమర తమత
ఇసటట ననస:53-10-1234/5
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1234/8
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1234/8
వయససస:43
లస: పప

11580 SQX2068765
పపరర: తమమ అననసరర షపక

95-83/917

తసడడ:డ పపలలన బబష షపక
ఇసటట ననస:53-10-1234/5
వయససస:21
లస: ససస స

11571 SQX2224566
పపరర: తమత ససధదర కలమమర
గరరతపపడడ
తసడడ:డ ఏలయమ
ఇసటట ననస:53-10-1234/5
వయససస:40
లస: పప

11577 SQX2356434
పపరర: సయద మమహరరనతసర సయద

11569 SQX2082576
పపరర: అయయషర ఠరబసదమ షపక

11594 SQX1712132
పపరర: కరలలషర షపక

95-131/8

తసడడ:డ మమలమ షరయమబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1237/2
వయససస:57
లస: పప
95-83/1073

11597 SQX2204170
పపరర: రహహమగనతసర షపక

95-83/1074

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1237/4
వయససస:25
లస: ససస స
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11598 SQX2204147
పపరర: ఫరరరనన షపక
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95-83/1075

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1237/4
వయససస:23
లస: ససస స
95-84/871

భరస : మననహర శరక
ఇసటట ననస:53-10-1237/5
వయససస:56
లస: ససస స
95-85/914

భరస : శకనవరస రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:53-10-1237/5
వయససస:41
లస: ససస స
95-85/916

తసడడ:డ హనమ రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:53-10-1237/9
వయససస:57
లస: పప
95-83/1070

11613 SQX1709252
పపరర: వజయ సససగ బబ సదదల

95-83/298

11608 SQX2291805
పపరర: శవ కకటట రరడడ జకకరరరడడడ

11611 SQX2121150
పపరర: షపక సబహ నదరరణణ

11614 SQX1709229
పపరర: యగరరరస సససగ బబ సదద

95-83/300

11617 SQX1709302
పపరర: అబగదల అహమకద షపక

95-85/917

భరస : మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1239/1
వయససస:32
లస: ససస స

11620 SQX1715895
పపరర: చన మరరయమక ఉయలర

95-83/1071

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:53-10-1239/3
వయససస:58
లస: ససస స

11623 SQX1716539
పపరర: వనణగ మమడస

95-83/299

11626 SQX0972521
పపరర: షరరఫర షపక
భరస : మగనర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1241
వయససస:32
లస: ససస స

95-84/292

11609 SQX2291789
పపరర: అనత జకకరరరడడడ

95-85/918

11612 SQX1709310
పపరర: సరసశత బబయ బబ సదదల

95-83/297

11615 SQX2310977
పపరర: వజయ సససగ బబ సదదల

95-85/919

తసడడ:డ యగర రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:53-10-1238
వయససస:47
లస: పప
95-83/301

11618 SQX1836873
పపరర: పడభగ సపవర గగటటటపరటట

95-83/302

తసడడ:డ చసదడయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:53-10-1239
వయససస:59
లస: పప
95-85/510

11621 SQX1716273
పపరర: పపషప మమడస

95-85/511

భరస : సరసబశవ రరవప మమడస
ఇసటట ననస:53-10-1239/3
వయససస:27
లస: ససస స
95-85/513

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమడస
ఇసటట ననస:53-10-1239/3
వయససస:23
లస: పప
95-85/515

11606 SQX1882026
పపరర: సరతనజ షపక

భరస : యగర రరమ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:53-10-1238
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:53-10-1239/3
వయససస:21
లస: ససస స
95-85/512

95-84/873

భరస : శవ కకటటరరడడడ జకకరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1237/9
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వల జజన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1239
వయససస:44
లస: పప
95-83/303

11603 SQX2297877
పపరర: పవన కలమమర రరడడ పపరస

భరస : అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1237/6 GANDHI NAGAR
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సససగ బబ సదద
ఇసటట ననస:53-10-1238
వయససస:75
లస: పప

భరస : అబగదల అహమకద షపక
ఇసటట ననస:53-10-1239
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:53-10-1239/3
వయససస:39
లస: పప

95-85/915

భరస : షపక హహసపన
ఇసటట ననస:53-10-1237/11
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ యఘహ రరమ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:53-10-1238
వయససస:47
లస: పప

11625 SQX1715820
పపరర: సరసబశవ రరవప మమడస

11605 SQX2297562
పపరర: లల శవ ననగలకడక బబరరడడ

95-84/870

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1237/5
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ రరడడ జకకరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1237/9
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహమకద హనఫ
ఇసటట ననస:53-10-1237/11
వయససస:52
లస: పప

11622 SQX1715994
పపరర: బగజరమక మమడస

95-84/872

తసడడ:డ ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1237/5
వయససస:18
లస: ససస స

11607 SQX2325629
పపరర: చనత అసకక రరడడడ పపరస

11619 SQX1709211
పపరర: ఆససయమ భబనస సయఖద

11602 SQX2297869
పపరర: ననగర రరడడడ బబరరడడడ

11600 SQX2297901
పపరర: ససబబ రరడడడ పపరస

తసడడ:డ హనమ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1237/5
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పపదద ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1237/5
వయససస:45
లస: పప

11604 SQX2424836
పపరర: శవ లల ఆరర

11616 SQX1709195
పపరర: అజజ షపక

95-59/1355

తసడడ:డ ననగర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:53-10-1237/5
వయససస:51
లస: పప

11601 SQX2297604
పపరర: యశశదమక పపరస

11610 SQX2121143
పపరర: షపక హహసపన

11599 SQX2433332
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఆరర

11624 SQX1716497
పపరర: అశశక చకకవరరస మమడస

95-85/514

తసడడ:డ పపరణ చసదడ రరవప మమడస
ఇసటట ననస:53-10-1239/3
వయససస:25
లస: పప
95-83/304

11627 MLJ1650787
పపరర: షరజదన షపక

95-83/305

భరస : మనదసర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1241
వయససస:35
లస: ససస స
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11628 MLJ3121746
పపరర: సరధదక షపక
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95-83/306

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:53-10-1241
వయససస:42
లస: ససస స
11631 MLJ1654094
పపరర: మగనర షపక

95-83/309

95-83/312

95-83/315

95-83/318

95-83/321

95-83/1077

95-76/1264

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:26
లస: పప

11641 SQX0420265
పపరర: మహబమబబరన షపక

11644 SQX1915487
పపరర: అజమగన షపక

11647 SQX2317444
పపరర: జన బబష షపక

11650 SQX1707538
పపరర: అఫసడన షపక

95-83/326

11653 MLJ1647189
పపరర: లకడక నడడకటటట

95-83/319

11656 SQX0044073
పపరర: కకటటశశరరరవప నడడసపలర
తసడడ:డ అపరపరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:35
లస: పప

11636 SQX1914647
పపరర: రవసదడననథ చచదరర గరరకపరటట

95-83/314

11639 SQX0722033
పపరర: ఆదదలకడక సససఘగ

95-83/317

11642 SQX0971432
పపరర: ఆషర మహమకద

95-83/320

భరస : ఇరరన దసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:53-10-1245
వయససస:37
లస: ససస స
95-83/322

11645 SQX0420471
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

95-83/323

తసడడ:డ మర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1245
వయససస:42
లస: పప
95-83/1078

11648 SQX1833623
పపరర: మర హహసపసన షపక

95-83/380

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1245,R.T.C COLONY
వయససస:21
లస: పప
95-83/324

11651 SQX1709278
పపరర: నదరర హన షపక

95-83/325

భరస : ఇబడహస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:42
లస: ససస స
95-83/327

భరస : ననరరయణరరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:45
లస: ససస స
95-83/329

95-83/311

భరస : శకనవరసరరవప సససగగ
ఇసటట ననస:53-10-1244
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహసఖమలలలలమర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:43
లస: ససస స
11655 SQX1709666
పపరర: శవ కకటట రరడడ నడడకటటట

95-83/316

తసడడ:డ రబబన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1245
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహసఖలలలలమర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:25
లస: పప
11652 SQX0971408
పపరర: ఆషర షపక

11638 SQX0973172
పపరర: ననగససధ యరకమగడడ

11633 SQX0234419
పపరర: సమఉలమర షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:53-10-1242
వయససస:38
లస: పప

భరస : మరర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1245
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1245
వయససస:50
లస: ససస స
11649 SQX1700947
పపరర: ననగమర బబషర షపక

95-83/313

భరస : మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1245
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1245
వయససస:71
లస: ససస స
11646 SQX2202570
పపరర: షకకల షపక

11635 MLJ1654102
పపరర: అబగరలసలస షపక

95-83/308

తసడడ:డ అబగదల సలమ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1241
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమమష బబబగ యరకమగడడ
ఇసటట ననస:53-10-1244
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప యయరరమగడడ
ఇసటట ననస:53-10-1244
వయససస:39
లస: పప
11643 SQX0420455
పపరర: అజమగన షపక

95-83/310

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1241
వయససస:79
లస: పప

భరస : రవసదడననథ చచదరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:53-10-1242
వయససస:34
లస: ససస స
11640 MLJ1645332
పపరర: రమమష బబబగ ఎరరమమడడ

11632 SQX0234393
పపరర: ఫరతమమ షపక

11630 MLJ1654110
పపరర: ఉమమర ఫరరరక షపక

తసడడ:డ అబగదలసలస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1241
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1241
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలసలస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1241
వయససస:51
లస: పప
11637 SQX1966357
పపరర: అరరసధత గరరకపరటట

95-83/307

భరస : సలమ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1241
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలసలస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1241
వయససస:41
లస: పప
11634 MLJ3104171
పపరర: అహకద షపక

11629 MLJ1650779
పపరర: ఫరతమగనతసర షపక

11654 SQX1818632
పపరర: వనసకట ససబబమక నడడకటటట

95-83/328

భరస : పసచష రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:76
లస: ససస స
95-83/330

11657 SQX0903765
పపరర: మహమకద అమర

95-83/331

తసడడ:డ మహమకద సతనసర మహమకద
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:46
లస: పప
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11658 SQX0971457
పపరర: బబబగ షపక
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95-83/333

తసడడ:డ అబగదల రరజత క షపక
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:52
లస: పప
11661 SQX2250488
పపరర: సయద కరరమగన

95-84/874

95-83/1079

95-86/1134

95-83/337

95-85/517

95-84/875

Deleted
95-83/340

భరస : చన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1250/4
వయససస:58
లస: ససస స
11682 SQX2342616
పపరర: నదకలమక నడడసపలర

తసడడ:డ బబబగ యమసరపప
ఇసటట ననస:53-10-1252
వయససస:24
లస: పప

95-90/46

11671 SQX1913946
పపరర: పపదదద రరడడడ పగడల

11674 SQX2242543
పపరర: హహహదర షపక

11677 SQX1709146
పపరర: జరచరరభ షపక

95-84/293

95-85/921

11683 SQX2341139
పపరర: కకసడల రరవప నడడసపలర

95-85/920

11686 SQX1875038
పపరర: వరహహదసన షపక

95-83/338

11669 SQX1370816
పపరర: చసదస ఉలర సగగల

95-90/47

11672 SQX1913086
పపరర: హహహమవత కకసడపప రరడడ

95-85/516

11675 SQX2088599
పపరర: షనసత షపక

95-87/1136

11678 SQX1709179
పపరర: ఖమజ షపక

95-83/339

తసడడ:డ మహమకద మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:53-10-1250/2
వయససస:32
లస: పప
95-83/341

11681 SQX1868090
పపరర: చన మసరసన షపక

95-83/342

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1250/4
వయససస:59
లస: పప
95-85/922

11684 SQX2274355
పపరర: శకనవరస రరవప నడడసపలర

95-85/923

తసడడ:డ కకసడల రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:53-10-1250/4
వయససస:38
లస: పప
95-142/71

Deleted

భరస : ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1252
వయససస:53
లస: ససస స

95-83/1081

భరస : హహహదర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1250
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:53-10-1250/4
వయససస:61
లస: పప
95-84/876

11666 SQX2125805
పపరర: రరహన షపక

తసడడ:డ పప టట యఖ కకసడనపప రరడడ
ఇసటట ననస:53-10-1248
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:53-10-1250/2
వయససస:30
లస: ససస స
11680 SQX1868215
పపరర: ఖమజజ వరల షపక

95-83/336

తసడడ:డ రరజయఖ ఉలర సగగల
ఇసటట ననస:53-10-1247
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1250/4
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససరఖననరరయణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:53-10-1250/4
వయససస:77
లస: ససస స
11685 SQX2385805
పపరర: మహహశ యమసరపప

11668 SQX1370840
పపరర: శకలకడక ఉలర సగగల

11663 SQX1707942
పపరర: గగస షపక

భరస : గగస
ఇసటట ననస:53-10-1247
వయససస:35
లస: ససస స

భసధసవప: బబష
ఇసటట ననస:53-10-1250
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరదర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1250/1
వయససస:39
లస: ససస స
11679 SQX1868264
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-83/1080

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పగడల
ఇసటట ననస:53-10-1248
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ గగడన
ఇసటట ననస:53-10-1248
వయససస:33
లస: ససస స
11676 SQX2157147
పపరర: ఫరరరనన షపక

11665 SQX2125771
పపరర: గగస షపక

95-83/920

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1247
వయససస:36
లస: పప

భరస : చసదస ఉలర సగగల
ఇసటట ననస:53-10-1247
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద దనననపపరఎడక గగడన
ఇసటట ననస:53-10-1248
వయససస:36
లస: పప
11673 SQX1912914
పపరర: ననగ లకడక గగడన

95-83/335

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:53-10-1247
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:53-10-1247
వయససస:56
లస: పప
11670 SQX1915016
పపరర: కకటటరరడడడ గగడన

11662 SQX1707967
పపరర: రహన షపక

11660 SQX2081529
పపరర: బల సరసశత దదవరకకసడ

తసడడ:డ బబలమజ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1247
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1247
వయససస:53
లస: ససస స
11667 SQX2243228
పపరర: ససభబన షపక

95-83/334

తసడడ:డ పసచషరరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:60
లస: పప

భరస : సయద కరరమగలర
ఇసటట ననస:53-10-1246
వయససస:27
లస: ససస స
11664 SQX2253714
పపరర: ఖతజ షపక

11659 MLJ1647213
పపరర: నడడకటటట ననరరయణరరడడడ

11687 NDX3229879
పపరర: పదనకవత ఇసటటరర

94-88/1408

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:53-10-1253/A
వయససస:67
లస: ససస స
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11688 SQX1779479
పపరర: రమణమక దగగరల
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95-83/381

11689 SQX1902832
పపరర: శసషరద బబగస

భరస : కకసడనరరడడడ దగగరల
ఇసటట ననస:53-10-1253, 4TH LINE
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఇరరరన ఎసడక
ఇసటట ననస:53-10-1254
వయససస:53
లస: ససస స

11691 SQX2362770
పపరర: రమజజ షపక

11692 SQX2121556
పపరర: మమనక మటటటపలర

95-83/1082

తసడడ:డ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1254
వయససస:19
లస: ససస స
11694 SQX0903641
పపరర: తదజససశ రరడడడ తమమక

95-83/344

భరస : చసదడశశఖర జజనతల
ఇసటట ననస:53-10-1255
వయససస:73
లస: ససస స
11700 MLJ3103470
పపరర: శవరరరడడడ తమమక

11695 SQX0118471
పపరర: శవ పరరశత దనమమరర

11698 SQX1836915
పపరర: శవర రరడడ సరనకకమగక

95-83/350

11701 SQX0164400
పపరర: సరసబరరడడడ మమరరడడడ
తసడడ:డ జసగరరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1255
వయససస:84
లస: పప

95-83/353
11703 SQX1707637
పపరర: బ యస వ ఎన సరయ కకషణ
మటటటపలర
తసడడ:డ వనణగ గగపరల రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:53-10-1255/1
వయససస:24
లస: పప

11704 NDX2840684
పపరర: హహనన ఫరరరనన షపక
భరస : నజర బబష షపక
ఇసటట ననస:53-10-1256
వయససస:25
లస: ససస స

11706 SQX2170785
పపరర: షపక మహమకద గగసప షపక

11707 SQX1779438
పపరర: నజర బబషర షపక

95-83/1086

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-10-1256
వయససస:22
లస: పప

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1257
వయససస:45
లస: ససస స

95-83/348

95-83/358

11713 SQX2082287
పపరర: కరరమగమ షపక

95-83/351

11716 SQX2305472
పపరర: శశశదన దసదచకలల
తసడడ:డ ఖససస దసదచకలల
ఇసటట ననస:53-10-1257
వయససస:33
లస: పప

11696 MLJ1645639
పపరర: ధనలకడక తషమక

95-83/346

11699 SQX1707587
పపరర: బబజ అల సయఖద

95-83/349

11702 SQX1915701
పపరర: మబనన బబగస

95-83/352

భరస : బబజ అల సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1255/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-7/1010

11705 SQX2473635
పపరర: హహసపచనబ షపక

95-83/1085

Deleted

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1256
వయససస:25
లస: ససస స
95-83/382

11708 SQX1709104
పపరర: రరషక షపక

95-83/354

భరస : మమలక షపక
ఇసటట ననస:53-10-1257
వయససస:23
లస: ససస స
95-83/356

95-83/921

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1257
వయససస:69
లస: ససస స
95-84/877

95-83/1084

తసడడ:డ అల సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1255
వయససస:42
లస: పప

భరస : చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:53-10-1257
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1257
వయససస:83
లస: పప
11715 SQX2305407
పపరర: మసరసన భ షపక

11710 SQX1915628
పపరర: వహహదన షపక

11693 SQX2163327
పపరర: యశశద మటటటపలర

భరస : శవరరరడడడ తషమక
ఇసటట ననస:53-10-1255
వయససస:47
లస: ససస స

Deleted

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:53-10-1257
వయససస:31
లస: ససస స
11712 SQX1709070
పపరర: ఛనన భబషర షపక

95-83/345

తసడడ:డ ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1256, 1ST LANE
వయససస:33
లస: పప
95-83/355

95-83/343

భరస : వనణగ గగపరల
ఇసటట ననస:53-10-1254/2
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:53-10-1255
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అమక రరడడడ తషమక
ఇసటట ననస:53-10-1255
వయససస:56
లస: పప

11709 SQX1709062
పపరర: రహన షపక

95-83/1083

భరస : పడసరద దనమమరర
ఇసటట ననస:53-10-1255
వయససస:31
లస: ససస స
95-83/347

11690 SQX1915271
పపరర: ఇరరరన ఎసడక

తసడడ:డ మసరసన ఎసడక
ఇసటట ననస:53-10-1254
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనణగ గగపరల రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:53-10-1254/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ తషమక
ఇసటట ననస:53-10-1255
వయససస:26
లస: ససస స
11697 MLJ1653310
పపరర: భబరత జజనతల

95-30/930

11711 SQX1709120
పపరర: రహమతషన షపక

95-83/357

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:53-10-1257
వయససస:57
లస: ససస స
11714 SQX1710755
పపరర: వహహదసన షపక

95-84/294

భరస : ఛనన భబషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1257
వయససస:53
లస: ససస స
95-84/878

11717 SQX1874874
పపరర: మమలక షపక

95-142/72

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-10-1257
వయససస:32
లస: పప
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11718 SQX2167476
పపరర: అలర బకలక షపక
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95-83/1087

తసడడ:డ ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1257 1 LINE
వయససస:58
లస: పప
11721 SQX0164384
పపరర: అమనన అకస ర సయఖద

95-83/360

95-83/922

95-83/363

11730 SQX1707827
పపరర: బబషర ఖమన పఠరన

95-83/366

95-85/518

95-87/842

95-83/364

11731 SQX1710193
పపరర: మగజబగర రరహమమన షపక

11734 SQX1283225
పపరర: ఫజల ససలమసనన మహమకద

11737 MLJ1664010
పపరర: ఇనసపవలర� మహమకద�

95-83/385

11740 SQX2421824
పపరర: శవ మహ లకడక రరయ

95-83/367

95-85/519

భరస : అమరరతధ తనడడ
ఇసటట ననస:53-11-1279
వయససస:33
లస: ససస స

95-88/1148

11746 SQX2089449
పపరర: శక రరమగలల మమమడనల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:53-11-1280
వయససస:21
లస: పప

11729 SQX1233568
పపరర: గగపసననద అశశక దదదదపసడర

95-83/365

11732 MLJ1655828
పపరర: శకనవరసరరవప దదదదపసడర

95-83/368

11735 SQX2236354
పపరర: వససమగదదదన మహమకద

95-85/924

11738 MLJ1656800
పపరర: శవ మహ లకడక రరయ

95-83/384

భరస : పసచష రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:53-11-1278
వయససస:48
లస: ససస స
95-84/884

95-83/388

తసడడ:డ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:53-11-1279
వయససస:43
లస: ససస స
95-83/926

95-83/1089

తసడడ:డ అవనచసదదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:53-10-1261
వయససస:18
లస: పప

Deleted

11743 SQX0152850
పపరర: ఫరతమమ పఠరన

11726 SQX2159614
పపరర: శకనవరససలల రరడడడ జర

తసడడ:డ పరరర సరరధద దదదదపసడర
ఇసటట ననస:53-10-1260
వయససస:51
లస: పప

భరస : పసచష రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:53-11-1278
వయససస:48
లస: ససస స
95-83/387

95-83/362

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదదదపసడర
ఇసటట ననస:53-10-1260
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలమర� �
ఇసటట ననస:53-10-1261
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:53-11-1278
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:53-11-1280
వయససస:23
లస: పప

11728 SQX1707751
పపరర: మగనత షపక

11723 MLJ1660299
పపరర: అల సయఖద

తసడడ:డ లకకబ రరడడ జర
ఇసటట ననస:53-10-1258
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననఖమతషలర మహమకద
ఇసటట ననస:53-10-1261
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఇననయతషలమర� �
ఇసటట ననస:53-10-1261
వయససస:57
లస: ససస స

11745 SQX2081305
పపరర: వసశ కకషణ మమమడనల

95-83/923

తసడడ:డ జజన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:53-10-1260
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అవశదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:53-10-1261
వయససస:21
లస: ససస స

11742 SQX1959550
పపరర: శలప శరకవణణ తనడడ

11725 SQX2107183
పపరర: రవసదడ బబబగ జడడడ

95-83/359

తసడడ:డ అజజరస ల సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1258
వయససస:75
లస: పప

భరస : హహమయమన షపక
ఇసటట ననస:53-10-1260
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-10-1260
వయససస:36
లస: పప

11739 SQX0164582
పపరర: పసచష రరడడడ రరయ

95-83/361

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ జడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1258
వయససస:29
లస: ససస స

11727 SQX1232073
పపరర: కనకదసరర వజయ లకడక
దదదదపసడర
భరస : శకనవరస రరవప దదదదపసడర
ఇసటట ననస:53-10-1260
వయససస:45
లస: ససస స

11736 MLJ1664028
పపరర: షహననజ� మహమకద�

11722 MLJ3103223
పపరర: జరచనసల అల సయఖద

11720 MLJ1648880
పపరర: ఖసదదషసయమబబగస సయఖద

భరస : అల సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1258
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అల సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1258
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ జడడడ
ఇసటట ననస:53-10-1258
వయససస:29
లస: పప

11733 SQX1715598
పపరర: ఆఫసడన ససలమసనన మహమకద

95-83/1088

తసడడ:డ జజన మహమకద
ఇసటట ననస:53-10-1257 1 LINE
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జరచనసల అల సయఖద
ఇసటట ననస:53-10-1258
వయససస:40
లస: పప
11724 SQX1988245
పపరర: రవసదడ బబబగ జడడడ

11719 SQX2167484
పపరర: మజద మహమకద

11741 SQX1081652
పపరర: భబగఖ లకడక తనడడ

95-83/386

భరస : వనసకట దసరర పడసరద రరవప తడడ
ఇసటట ననస:53-11-1278/A
వయససస:62
లస: ససస స
11744 SQX1081827
పపరర: అమరరతధ తనడడ

95-83/389

తసడడ:డ దసరర పడసరద రరవప తనడడ
ఇసటట ననస:53-11-1279
వయససస:36
లస: పప
95-151/781

11747 SQX1086322
పపరర: ననగమణణ కరసరర

95-83/390

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-11-1281
వయససస:26
లస: ససస స
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11748 SQX0571109
పపరర: చనతమమకయ కరసరర
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95-83/391

భరస : కకసడనరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-11-1281
వయససస:48
లస: ససస స
11751 SQX2222396
పపరర: పదకజ ససరసరన

95-83/1090

95-83/395

95-83/398

95-83/401

95-83/403

95-83/399

11761 MLJ1646314
పపరర: దనదన పఠరన

95-83/402

11764 AP151000225631
పపరర: వనసకటరతతస సససదద

11769 SQX2081495
పపరర: షకకలమ షపక

95-83/929

11767 AP151000219427
పపరర: బడహహకశశరరరవప సససదచ

95-83/404

భరస : మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1284
వయససస:33
లస: ససస స

95-83/407

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పటతస
ఇసటట ననస:53-11-1286
వయససస:34
లస: ససస స

11773 MLJ1649334
పపరర: లకకకనరసమక శకరరమ

95-83/408

11776 SQX1915677
పపరర: రమమశ బబబగ శకరరస
తసడడ:డ నటరరజ శకరరస
ఇసటట ననస:53-11-1286
వయససస:46
లస: పప

11759 MLJ1646322
పపరర: మహబమబబబషర పఠరన

95-83/400

తసడడ:డ దనదన పఠరన
ఇసటట ననస:53-11-1283
వయససస:52
లస: పప
11762 SQX1911387
పపరర: మగబబరక బబష షపక

95-88/66

11765 MLJ1649292
పపరర: వనసకటససబబమక సససదచ

95-83/405

11768 SQX2081396
పపరర: ఖమససస షపక

95-83/927

11771 MLJ1657071
పపరర: ఆషరలత పటతస

95-83/409

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పటతస
ఇసటట ననస:53-11-1286
వయససస:33
లస: ససస స
95-83/411

భరస : రమమషరబబగ పటతస
ఇసటట ననస:53-11-1286
వయససస:36
లస: ససస స
95-83/413

95-83/397

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-11-1284
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరమయఖ పటతస
ఇసటట ననస:53-11-1285
వయససస:32
లస: పప
95-83/410

11756 SQX1915255
పపరర: ఖదర బబష షపక

భరస : బడహకస సససదద
ఇసటట ననస:53-11-1284
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకస సససదద
ఇసటట ననస:53-11-1284
వయససస:53
లస: పప
11770 MLJ1650118
పపరర: మణణకసఠ పటతస

95-83/394

తసడడ:డ అమర జహన షపక
ఇసటట ననస:53-11-1283
వయససస:22
లస: పప

భరస : బడహహకశశరరరవప సససదద
ఇసటట ననస:53-11-1284
వయససస:41
లస: ససస స
95-83/406

తసడడ:డ నటరరజ శకరరమ
ఇసటట ననస:53-11-1286
వయససస:46
లస: పప

11758 SQX1915248
పపరర: మరవల షపక

11753 SQX0903740
పపరర: యమఖదబబ షపక

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:53-11-1283
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దనవపదనబ న పఠరన
ఇసటట ననస:53-11-1283
వయససస:81
లస: పప

11766 SQX1086348
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ
సససదద
తసడడ:డ బబడమమకసశర రరవప సససదద
ఇసటట ననస:53-11-1284
వయససస:27
లస: పప

11775 MLJ1650894
పపరర: రమమశ బబబగ శకరరమ

95-83/396

Deleted

తసడడ:డ బడహహకసశర రరవప సససధద
ఇసటట ననస:53-11-1284
వయససస:32
లస: ససస స

11772 MLJ1654177
పపరర: భబరత పటతస

11755 MLJ1646223
పపరర: మసరసనబ పఠరన

95-83/393

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-11-1283
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:53-11-1283
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-11-1283
వయససస:62
లస: పప
11763 SQX1086355
పపరర: ఉమ మహహశశరర సససధద

95-83/1091

భరస : పఠరననదద పఠరన
ఇసటట ననస:53-11-1283
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ మలమల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1283
వయససస:36
లస: పప
11760 SQX0164541
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

11752 SQX2170132
పపరర: ననగ శకవఖ కరసరర

11750 SQX0564971
పపరర: కకసడనరరడడడ కరసరర

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-11-1281
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకసడరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-11-1281
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మధనర వరల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1283
వయససస:31
లస: ససస స
11757 SQX0971895
పపరర: జన బబష షపక

95-83/392

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:53-11-1281
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ ససరసరన
ఇసటట ననస:53-11-1281
వయససస:33
లస: ససస స
11754 SQX0903922
పపరర: హససనన షపక

11749 SQX1243450
పపరర: ననగ మననసదడ రరడడడ కరసరర

11774 MLJ1650241
పపరర: ససళల పటతస

95-83/412

భరస : శకనవరససలల పటతస
ఇసటట ననస:53-11-1286
వయససస:55
లస: ససస స
95-83/414

11777 MLJ1650233
పపరర: శకనవరససలల పటతస

95-83/415

తసడడ:డ గగవసదయఖ పటతస
ఇసటట ననస:53-11-1286
వయససస:69
లస: పప
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11778 SQX2282127
పపరర: రమమశ బబబగ శకరరస
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95-83/1092

తసడడ:డ నటరరజ శకరరస
ఇసటట ననస:53-11-1286
వయససస:45
లస: పప
11781 SQX2275923
పపరర: ఇసదస గరసధదరరజ

95-84/887

95-83/418

95-83/421

95-83/424

95-83/1094

95-83/428

95-83/429

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-11-1293
వయససస:21
లస: పప

11791 MLJ1641877
పపరర: మహకదనరనఫ షపక

11794 SQX0971515
పపరర: అహమదసనతసర బభగగమ షపక

11797 SQX2108298
పపరర: వజయ ననరర

11800 SQX1271139
పపరర: రరహనన షపక

95-83/432

11803 SQX1869049
పపరర: బబల సపచదసలల నలర గగసడ

95-83/425

11806 SQX2084028
పపరర: ఇరశరద షపక
తసడడ:డ సబర షపక
ఇసటట ననస:53-11-1293
వయససస:33
లస: పప

11786 MLJ1646231
పపరర: కరరమమన షపక

95-83/420

11789 MLJ1643287
పపరర: బబజ షపక

95-83/423

11792 SQX2172096
పపరర: ఆఫసడద షపక

95-83/1093

తసడడ:డ బబషసద షపక
ఇసటట ననస:53-11-1289
వయససస:19
లస: పప
95-83/426

11795 MLJ3121209
పపరర: రజయమ సయఖద

95-83/427

భరస : సలమస సయఖద
ఇసటట ననస:53-11-1290
వయససస:34
లస: ససస స
95-83/930

11798 SQX2108306
పపరర: శకకరసత రరడడడ ననరర

95-83/931

తసడడ:డ లకక రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:53-11-1290
వయససస:30
లస: పప
95-83/430

11801 SQX1950690
పపరర: డకలస షపక

95-83/431

భరస : దనరరయమ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-11-1291
వయససస:48
లస: ససస స
95-83/433

తసడడ:డ సపచదసలల నలర గగసడ
ఇసటట ననస:53-11-1292
వయససస:33
లస: పప
95-83/435

95-83/417

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-11-1289
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దరరయమ హహసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-11-1291
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబల సపచదసలల నలర గగసడ
ఇసటట ననస:53-11-1292
వయససస:27
లస: ససస స
11805 SQX1709690
పపరర: శకకరసత రరడడడ నడడకటటట

95-83/422

భరస : లకక రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:53-11-1290
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయమ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:53-11-1291
వయససస:26
లస: ససస స
11802 SQX1869312
పపరర: ససవర పరవన నలర గగసడ

11788 MLJ1643295
పపరర: మసరసనశల షపక

11783 MLJ1653187
పపరర: అచషమక యరవసరరడడడ

భరస : బబషసద షపక
ఇసటట ననస:53-11-1289
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబగదల వహబ షపక
ఇసటట ననస:53-11-1290
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వహహద అబగదల
ఇసటట ననస:53-11-1290
వయససస:44
లస: పప
11799 SQX1271113
పపరర: రరజజశన షపక

95-83/419

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:53-11-1289
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ బబషసద షపక
ఇసటట ననస:53-11-1289
వయససస:18
లస: పప
11796 MLJ3103207
పపరర: వహర అబగదల

11785 MLJ1654219
పపరర: చచసచసరరడడడ యరమరరడడడ

95-84/886

భరస : చచసచసరరడడడ యరరమమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1287
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-11-1289
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-11-1289
వయససస:43
లస: పప
11793 SQX2187235
పపరర: ఉసరకన షపక

95-83/416

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ యరరమమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1287
వయససస:69
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:53-11-1289
వయససస:51
లస: ససస స
11790 MLJ1641992
పపరర: బబషసద షపక

11782 SQX1274380
పపరర: సససదరఖ యరకసరరడడడ

11780 SQX2234409
పపరర: నవన బబబగ శకరరస

తసడడ:డ రమమశ బబబగ శకరరస
ఇసటట ననస:53-11-1286
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబబ రరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1287
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచస రరడడడ యరరమమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-11-1287
వయససస:29
లస: పప
11787 MLJ1643170
పపరర: జమమ
మ న షపక

95-84/885

తసడడ:డ శకనవరససలల పటతస
ఇసటట ననస:53-11-1286
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదన గరసధదరరజ
ఇసటట ననస:53-11-1286
వయససస:18
లస: ససస స
11784 SQX0164525
పపరర: వనసకట ససబబబరరడడడ యరమరరడడడ

11779 SQX2276053
పపరర: ఝనస రరణణ పటతస

11804 SQX1709625
పపరర: గరయతడ నడడకటటట

95-83/434

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-11-1293
వయససస:24
లస: ససస స
95-84/701

11807 SQX2058949
పపరర: అసమమ బభగస షపక

95-185/787

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-11-1293
వయససస:35
లస: ససస స
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11808 SQX1966829
పపరర: రరజరశశరర సరనకకమగక
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95-84/443

భరస : లకడకరరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:53-12-1332
వయససస:44
లస: ససస స
11811 SQX1868843
పపరర: రమణ మగకలర

95-83/439

95-83/442

95-83/443

95-87/1298

95-83/447

95-83/450

95-83/453

తసడడ:డ మమణణకరఖలరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:53-13-1349
వయససస:42
లస: పప

11821 SQX0597476
పపరర: వజయలకడక కరలశశటట

11824 SQX0576918
పపరర: గరరర కరలశశటట

11827 MLJ1652148
పపరర: ననరరయణ పరలగరరర

11830 MLJ1652130
పపరర: నరసససహరరవప పరలగరరర

95-83/456

11833 SQX0152959
పపరర: కకషణకలమమరర పసదదరర

95-83/445

11836 SQX0349530
పపరర: మమణణకరఖలరరవప పసదదరర
తసడడ:డ కకషరణరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:53-13-1349
వయససస:44
లస: పప

11816 SQX1715903
పపరర: పసచషమక తదడర న

95-85/533

11819 SQX1914076
పపరర: మధవ నడడకటటట

95-84/444

11822 SQX0152884
పపరర: రమమదదవ కరలశశటట

95-83/446

భరస : మహననడవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:53-13-133
వయససస:61
లస: ససస స
95-83/448

11825 SQX0164699
పపరర: మహనరరవప కరలశశటట

95-83/449

తసడడ:డ వరయఖ కలశశటట
ఇసటట ననస:53-13-133
వయససస:67
లస: పప
95-83/451

11828 MLJ1653757
పపరర: వనసకరయమక పరలగరరర

95-83/452

భరస : నరసయఖ పరలగరరర
ఇసటట ననస:53-13-1331
వయససస:55
లస: ససస స
95-83/454

11831 SQX0043828
పపరర: వనసకట రమణనరరడడడ నరరకవపల

95-83/455

తసడడ:డ తరరపరల రరడడ నరరకవపల
ఇసటట ననస:53-13-1334
వయససస:37
లస: పప
95-83/457

తసడడ:డ కకషరణరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:53-13-1349
వయససస:58
లస: ససస స
95-83/459

95-83/441

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-12-1338
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ పరలగరరర
ఇసటట ననస:53-13-1331
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప పసదద
ఇసటట ననస:53-13-1349
వయససస:20
లస: ససస స
11835 SQX0164780
పపరర: వనసకరటరమణ పసదదరర

95-83/444

భరస : నరసససహరరవప పరలగరరర
ఇసటట ననస:53-13-1331
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ palagiri
ఇసటట ననస:53-13-1331
వయససస:40
లస: పప
11832 SQX1951185
పపరర: వనసకట తదజశక పసదద

11818 SQX1914506
పపరర: వనసకట లకడక మగడ

11813 SQX1869981
పపరర: చకకధర రరడడడ మగకలర

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:53-12-1337
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:53-13-133
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పరలగరరర
ఇసటట ననస:53-13-1331
వయససస:34
లస: ససస స
11829 MLJ1653534
పపరర: శకనస పరలగరరర

95-85/532

భరస : గరరర కరలశశటట
ఇసటట ననస:53-13-133
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:53-13-133
వయససస:37
లస: పప
11826 SQX0584524
పపరర: పరలగరరర కకకషణవనణణ

11815 SQX1715945
పపరర: హహహమమవత కకసడనపపరరడడ

95-83/438

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ మగకలర
ఇసటట ననస:53-12-1334
వయససస:21
లస: పప

భరస : మమలకకసడ రరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:53-12-1338
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:53-12-1392
వయససస:78
లస: పప
11823 SQX0164715
పపరర: మలలర శశరరరవప కరలశశటట

95-83/440

భరస : కకసదపప రరడడడ
ఇసటట ననస:53-12-1337
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:53-12-1338
వయససస:39
లస: ససస స
11820 SQX2433365
పపరర: అసజ రరడడడ గగపప

11812 SQX1869965
పపరర: కకసడన రరడడడ మగకలర

11810 SQX1709799
పపరర: ససమమసజల కరలశశటట

భరస : మలలర శశర రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:53-12-1333
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ మగకలర
ఇసటట ననస:53-12-1334
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మగకలర
ఇసటట ననస:53-12-1334
వయససస:41
లస: పప
11817 SQX1915461
పపరర: నరసమక నడడకటటట

95-84/707

తసడడ:డ మలమరరరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:53-12-1332
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ మగకలర
ఇసటట ననస:53-12-1334
వయససస:49
లస: ససస స
11814 SQX1868330
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ మగకలర

11809 SQX1995315
పపరర: లకకరరడడడ సరనకకమగక

11834 SQX1951250
పపరర: వనసకట నవన బబబగ పసదద

95-83/458

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప పసదద
ఇసటట ననస:53-13-1349
వయససస:22
లస: పప
95-83/460

11837 SQX0349563
పపరర: పసదదరర కకషరణరరవప

95-83/461

తసడడ:డ రరచ లకకయఖ పసదదరర
ఇసటట ననస:53-13-1349
వయససస:65
లస: పప
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11838 SQX2400463
పపరర: జఫర షపక
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95-83/1101

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-13-1371
వయససస:51
లస: పప
11841 SQX2161131
పపరర: ససధనకర రరవప సససగరరర

95-84/925

95-83/1105

95-83/1107

95-83/476

95-83/1109

95-83/480

95-83/483

తసడడ:డ షరఫస ఉలలమహ ఖమన ఖమన
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:38
లస: పప

11851 SQX0148346
పపరర: మకలబల హహసపసన సయఖద

11854 SQX1910736
పపరర: శకనవరస దనసరర

11857 SQX1560458
పపరర: ననజయమ ససలమసనన షపక

11860 SQX1243567
పపరర: యమససకన సయఖద

95-83/486

11863 SQX1914878
పపరర: షకకరరనతసర ఖమన

95-83/477

11866 SQX0378612
పపరర: రరఫసఉలలమహ ఖమన
తసడడ:డ షరఫస ఉలలమహ ఖమన ఖమన
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:41
లస: పప

11846 SQX2188340
పపరర: సఫసక బబగ మహమకద

95-84/927

11849 SQX2406817
పపరర: అమనసలమర సయఖద

95-84/928

11852 SQX0164855
పపరర: కకటటశశరరరవప శలపరటట

95-83/478

తసడడ:డ రరఘవయఖ సలపరటట
ఇసటట ననస:53-13-1376
వయససస:80
లస: పప
95-215/97

11855 SQX1560573
పపరర: మమధసరర బబ యలమర

95-83/479

భరస : మధససదధన రరవప బబ యలమర
ఇసటట ననస:53-13-1377
వయససస:40
లస: ససస స
95-83/481

11858 SQX1914837
పపరర: నససరర షపక

95-83/482

భరస : ఇమమమన ఉలమర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:30
లస: ససస స
95-83/484

11861 SQX1914548
పపరర: రజయమ ససలమసనన

95-83/485

భరస : జఫరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:39
లస: ససస స
95-83/487

భరస : షఫసవపలమర ఖమన
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:64
లస: ససస స
95-83/489

95-83/1104

తసడడ:డ ఖససస సయఖద
ఇసటట ననస:53-13-1374
వయససస:64
లస: పప

భరస : జజకకర సయఖద
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జపపళ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:59
లస: ససస స
11865 SQX0398511
పపరర: ఇమమమన ఉలలమహ ఖమన

95-83/1108

భరస : ససహహబ అల షపక
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రఫసవపలమరఖమన షపక
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:36
లస: ససస స
11862 SQX0152942
పపరర: రజయమససలమసన షపక

11848 SQX2132280
పపరర: కరరషరక పఠరన

11843 SQX2125912
పపరర: జరరనన బభగస మహమకద

తసడడ:డ మగనఫ బబగ
ఇసటట ననస:53-13-1371/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ దనసరర రమమశ
ఇసటట ననస:53-13-1376
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బబ యలమర
ఇసటట ననస:53-13-1377
వయససస:55
లస: పప
11859 SQX0152892
పపరర: షకకరరనతసర షపక

95-83/1106

తసడడ:డ మఖసదస పసర సయఖద
ఇసటట ననస:53-13-1376
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రమమష దనసరర
ఇసటట ననస:53-13-1376
వయససస:25
లస: పప
11856 SQX0903575
పపరర: వశశననధ రరడడడ బబ యలమర

11845 SQX2159010
పపరర: ఫరరద బబగ ఎమడడ

95-83/1103

భరస : సఫసక బబగ
ఇసటట ననస:53-13-1371/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన ఖమన
ఇసటట ననస:53-13-1374
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సలపరటట
ఇసటట ననస:53-13-1376
వయససస:65
లస: ససస స
11853 SQX2356343
పపరర: శకనవరస దనసరర

95-84/926

తసడడ:డ షఫసక బబగ
ఇసటట ననస:53-13-1371/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అమనసలమర సయఖద
ఇసటట ననస:53-13-1374
వయససస:26
లస: ససస స
11850 SQX0152975
పపరర: రరజఖలకడక శలపరటట

11842 SQX2157642
పపరర: మలర శశరర సససగరరర

11840 SQX2364073
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

తసడడ:డ జఫర షపక
ఇసటట ననస:53-13-1371
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:53-13-1371
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జహసగరర బబగ
ఇసటట ననస:53-13-1371/1
వయససస:26
లస: ససస స
11847 SQX2406494
పపరర: షహహన ససలమసనన సయఖద

95-83/1102

తసడడ:డ షఫసక బబగ
ఇసటట ననస:53-13-1371
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషణ మమరరస
ఇసటట ననస:53-13-1371
వయససస:38
లస: పప
11844 SQX2161784
పపరర: హససన బబనస మహమకద

11839 SQX2161206
పపరర: జహసగరర ఎసడడ

11864 SQX1560417
పపరర: ససహహబ అల షపక

95-83/488

తసడడ:డ జలమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:35
లస: పప
95-83/490

11867 SQX1914514
పపరర: జఫరరలమర ఖమన

95-83/491

తసడడ:డ షఫసఉలమర ఖమన
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:45
లస: పప
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పపరర: జకకర సయఖద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-83/492

తసడడ:డ కరరమ షపక
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:48
లస: పప
11871 SQX2071660
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-83/938

95-85/569

95-85/572

95-85/575

95-85/577

95-85/580

95-85/582

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-151
వయససస:53
లస: ససస స

11881 SQX1785286
పపరర: వజయ రరణణ చచటట ట

11884 SQX0659821
పపరర: లకడకరరజఖస చటటట

11887 SQX0043653
పపరర: శసకర చటటట�

11890 SQX0154914
పపరర: మహబబ షపక

95-85/585

11893 SQX1387985
పపరర: మసరసన బ షపక

95-15/812

11896 SQX1518895
పపరర: చసదడ శశఖర పలగన
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పలగన
ఇసటట ననస:53-151
వయససస:36
లస: పప

11876 SQX0651448
పపరర: గరలయఖ ఇలమర

95-85/571

11879 SQX1066597
పపరర: గగరర ఇలమర

95-85/574

11882 SQX0989822
పపరర: గరయతడ చటటట

95-85/576

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:53-149
వయససస:30
లస: ససస స
95-85/578

11885 SQX0154872
పపరర: మహలకడక� చటటట�

95-85/579

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:53-149
వయససస:51
లస: ససస స
95-85/581

11888 MLJ3121076
పపరర: సరమమమజఖస� గసగరరరడ�డడ

95-87/182

భరస : రరమకకషరణరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:53-149
వయససస:64
లస: ససస స
95-85/583

11891 SQX0399683
పపరర: బబజ షపక

95-85/584

తసడడ:డ ననసర
ఇసటట ననస:53-150
వయససస:36
లస: పప
95-87/183

భరస : చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-150
వయససస:64
లస: ససస స
95-85/587

95-85/568

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:53-148
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపడనసరర
ఇసటట ననస:53-150
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతహహసపసన
ఇసటట ననస:53-150
వయససస:57
లస: పప
11895 SQX0154971
పపరర: శవ పరరశత� పలగరన�

95-85/573

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:53-149
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:53-150
వయససస:28
లస: ససస స
11892 SQX0168542
పపరర: ననసర షపక

11878 SQX1716778
పపరర: పపదద వనసకయఖ ఇలమర

11873 SQX1021914
పపరర: తషలసస ఇలమర

తసడడ:డ సరయనత
ఇసటట ననస:53-147
వయససస:47
లస: పప

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:53-149
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చరసజవ చతష
స
ఇసటట ననస:53-149
వయససస:23
లస: పప
11889 SQX0397059
పపరర: ససభబన బ షపక

95-85/570

తసడడ:డ చరసజవ చచటట ట
ఇసటట ననస:53-149
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర�
ఇసటట ననస:53-149
వయససస:33
లస: ససస స
11886 SQX1716620
పపరర: వనసకటటశ చటటట

11875 SQX0168518
పపరర: పపదద వనసకటటసశరరర ఇలమర

95-83/494

భరస : పపదద వనసకయఖ ఇలమర
ఇసటట ననస:53-147
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయనత ఇలమర
ఇసటట ననస:53-147
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-148
వయససస:41
లస: ససస స
11883 SQX0243188
పపరర: దసరరరభవరన� చటటట�

95-83/939

తసడడ:డ సరయనత ఇలమర
ఇసటట ననస:53-147
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరయనత
ఇసటట ననస:53-147
వయససస:51
లస: పప
11880 SQX0154856
పపరర: సరసశత� ఇలమర�

11872 SQX2068195
పపరర: మహబబ షపక

11870 SQX1914456
పపరర: ఖలలలలమర ఖమన పఠరన

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ లమలల షపక
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఇలమర
ఇసటట ననస:53-147
వయససస:25
లస: పప
11877 SQX0651372
పపరర: వనసకటటసశరరర ఇలమర

95-83/493

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:73
లస: పప

భరస : నజర బబష షపక
ఇసటట ననస:53-13-1381
వయససస:25
లస: ససస స
11874 SQX1716596
పపరర: గగవరరన ఇలమర

11869 SQX1914852
పపరర: షఫసవపలమర ఖమన

11894 SQX0154922
పపరర: పరరశత తతకలమ

95-85/586

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-151
వయససస:38
లస: ససస స
95-85/588

11897 SQX0168575
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� పలగరన�

95-85/589

తసడడ:డ రరమదనసస�
ఇసటట ననస:53-151
వయససస:61
లస: పప
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95-86/1137

భరస : పరసడడరసగరరరవప కరశపప
ఇసటట ననస:53-151
వయససస:53
లస: ససస స
11901 MLJ3121019
పపరర: సరగజన� పరశస�

95-87/186

95-87/189

95-87/192

95-87/195

95-87/198

95-87/201

95-87/204

భరస : సరసబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:53-157/25
వయససస:64
లస: ససస స

11911 SQX0810663
పపరర: ఫణణ కలమమర కసచరర

11914 SQX1391010
పపరర: పడమల తషమకల

11917 MLJ3122124
పపరర: శరఖమలత ఆతకకలరర

11920 SQX1327593
పపరర: రరణగక గగసతష

95-87/207

95-87/196

11906 SQX0402339
పపరర: కలచనపపడడ పరరశత�

95-87/191

11909 SQX1628397
పపరర: ననగలకడక యలర సరరజ

95-87/194

11912 SQX1628389
పపరర: మమరరసడదయగలల యలర సరరజ

95-87/199

11915 SQX1363555
పపరర: వనసకటదదదదపఖ ససదదపలర

95-87/200

తసడడ:డ శవయఖ ససదదపలర
ఇసటట ననస:53-157
వయససస:24
లస: ససస స
95-87/202

11918 AP151000225117
పపరర: ససవర ననగ లకడక కసచచరర

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:53-158
వయససస:50
లస: పప

95-87/203

తసడడ:డ చన రసగయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:53-157
వయససస:42
లస: ససస స
95-87/205

11921 MLJ1659101
పపరర: షహననజ� సయఖద�

95-87/206

భరస : మహబమబగసభబన� �
ఇసటట ననస:53-157
వయససస:47
లస: ససస స

95-87/208 11924 SQX1188003
11923 SQX1276519
పపరర: వనసకట సరయ ఆదదతఖ వనరనసపటట
పపరర: ససరరష గగసడపననన

11926 SQX0145250
పపరర: సరయ కలమమర� శశసఠర�

95-87/197

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యలర సరరజ
ఇసటట ననస:53-155
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరమ శశషష వనరనసపటట
ఇసటట ననస:53-157
వయససస:25
లస: పప
95-87/210

95-87/188

భరస : మమరరసడదయగలల యలర సరరజ
ఇసటట ననస:53-155
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : దనమదర గగసతష
ఇసటట ననస:53-157
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:53-157
వయససస:58
లస: ససస స
11925 MLJ1659531
పపరర: వనసకటరతతమక� ఈమన�

95-87/193

భరస : లకకకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:53-157
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చనత శశషగరరర రరవప పరగలలర
ఇసటట ననస:53-157
వయససస:47
లస: ససస స
11922 AP151000225082
పపరర: గరరరజజకలమమరర ఆతకకలరర�

11908 SQX1030477
పపరర: ససవర హరరశ గగడడవరడ

11903 MLJ3121027
పపరర: హహమలత� కసదసల�

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:53-154
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:53-157
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససరరష గగసడపననన
ఇసటట ననస:53-157
వయససస:35
లస: ససస స
11919 SQX1275180
పపరర: వజయ కలమమరర పరగలలర

95-87/190

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:53-155
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:53-156
వయససస:38
లస: ససస స
11916 SQX1187971
పపరర: ననగ మలలర సవరర గగసడపననన

11905 SQX1390780
పపరర: అదదలకడక తషమకల

95-87/185

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:53-153
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:53-154
వయససస:26
లస: ఇ

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-155
వయససస:65
లస: ససస స
11913 SQX0323576
పపరర: మసగర వలలర పప�

95-87/187

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:53-154
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:53-154
వయససస:60
లస: పప
11910 MLJ3121068
పపరర: ధనలకడక అసబటట

11902 SQX0685065
పపరర: జజనసలకకక బ

11900 SQX0905430
పపరర: వమలమక గగటటటపరటట

భరస : ససతనరరమమలల
ఇసటట ననస:53-152
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-153
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:53-154
వయససస:33
లస: ససస స
11907 SQX0810655
పపరర: ససబడమణఖస కసచరర

95-87/184

తసడడ:డ చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-151
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననరరయణ� �
ఇసటట ననస:53-152
వయససస:69
లస: ససస స
11904 SQX0402347
పపరర: కలచనపపడడ ననగజజఖత�

11899 SQX1388033
పపరర: గగస షపక

95-87/209

తసడడ:డ వర ననరరయణ గగసడపననన
ఇసటట ననస:53-157
వయససస:41
లస: పప
95-86/965

11927 SQX1440734
పపరర: జబభద షపక

95-87/211

భరస : ననయబ రసదల షపక
ఇసటట ననస:53-158/7
వయససస:36
లస: ససస స
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11928 AP151000222351
పపరర: ససబబబరరడడడ భవనస

95-86/966

తసడడ:డ బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:53-159
వయససస:54
లస: పప
11931 SQX1440643
పపరర: వసరసద గరరర బజత బ షపక

11929 SQX1579806
పపరర: ననయబ రసదల షపక

తసడడ:డ హహసపసన పసరర షపక
ఇసటట ననస:53-159/26
వయససస:40
లస: పప
95-87/214

11932 SQX1030493
పపరర: లకడక పడసనత గగనసగగసటర

భరస : వసరసద గరరర మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-160/27
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:53-161
వయససస:27
లస: ససస స

11934 SQX0623744
పపరర: వసరసద గరరర మహమకద ఖమససస
షపక
తసడడ:డ వసరసద గరరర ఇమసస షపక
ఇసటట ననస:53-161/27
వయససస:38
లస: పప

11935 SQX2306298
పపరర: లకడక ననరరయణ గగడడపరటట

11937 SQX2306231
పపరర: అనల కలమమర గగడడపరటట

95-87/217

95-86/1140

95-85/590

95-85/593

95-87/219

95-87/222

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:39
లస: పప

95-86/1141

11947 MLJ1664374
పపరర: బబలమహహశశరర� కకమకననన�

11950 AP151000225096
పపరర: అనసదరఖమక సమగదనడల

95-85/597

11953 SQX1265827
పపరర: నదరర హన షపక

95-85/591

11956 SQX1266049
పపరర: అమర షపక
తసడడ:డ మమలమ షపక
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:63
లస: పప

11936 SQX2306322
పపరర: హహహమవత గగడడపరటట

95-86/1139

11939 MLJ1661271
పపరర: ఖమససమక షపక

95-87/218

11942 SQX1715101
పపరర: హహహరరనతసర సయఖద

95-85/592

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:53-163
వయససస:67
లస: ససస స
95-85/594

11945 SQX1715077
పపరర: మసరసన సయఖద

95-85/595

తసడడ:డ భబషర సయఖద
ఇసటట ననస:53-163
వయససస:72
లస: పప
95-87/220

11948 MLJ1654870
పపరర: లల సమగదనడల

95-87/221

భరస : భబసరర రరవప
ఇసటట ననస:53-163
వయససస:45
లస: ససస స
95-87/223

11951 SQX1265835
పపరర: మబనన షపక

95-85/596

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:31
లస: ససస స
95-85/598

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:56
లస: ససస స
95-85/600

95-87/216

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:53-162-28
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:53-163
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:40
లస: ససస స
11955 SQX1266072
పపరర: ఖమదర వల షపక

11944 SQX1715358
పపరర: హహసపసన వల షపక

11933 SQX1030501
పపరర: సరయ సబతన గగనసగగసటర

భరస : లకడక ననరరయణ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:53-162
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ� �
ఇసటట ననస:53-163
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగ శరఖమ పడసరద� �
ఇసటట ననస:53-163
వయససస:46
లస: ససస స
11952 SQX1265843
పపరర: షహహన షపక

95-86/1138

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-163
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర పపరరమళర
ఇసటట ననస:53-163
వయససస:24
లస: ససస స
11949 MLJ1664382
పపరర: శవలకడక� కకమకననన�

11941 SQX1715275
పపరర: హబబగనతసర షపక

95-87/213

భరస : యగరసశర రరవప గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:53-161
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-163
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-163
వయససస:21
లస: పప
11946 SQX1276808
పపరర: లకడక ససరరఖ పపరరమళర

95-87/215

భరస : అనల కలమమర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:53-162
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:53-163
వయససస:20
లస: ససస స
11943 SQX1715051
పపరర: అఫప డ జ షపక

11938 SQX2306215
పపరర: సరయ శశశలజ గగడడపరటట

11930 SQX1275255
పపరర: కమలమక ససదదపలర

భరస : మసపస గరజలవరరర
ఇసటట ననస:53-160
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:53-162
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:53-162
వయససస:36
లస: పప
11940 SQX1715341
పపరర: సబర షపక

95-87/212

11954 SQX1266098
పపరర: ఖమశజజ మహహదద న షపక

95-85/599

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:26
లస: పప
95-85/601

11957 SQX1187872
పపరర: గగససయమ షపక

95-86/967

భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:36
లస: ససస స
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95-86/968

తసడడ:డ ననసర�
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:34
లస: పప
11961 SQX0764399
పపరర: సమవపలమర షపక

95-87/224

95-82/426

95-87/226

95-82/430

95-82/433

95-82/436

95-82/439

తసడడ:డ పపరణ చసదడ రరవప మమరరపపడడ
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:62
లస: పప

11971 SQX0306605
పపరర: దసరరరపడసరద పరశతననన

11974 SQX0591917
పపరర: మమరరపపడడ ఉషరకకరణ�

11977 SQX0042010
పపరర: మరరపపడడ ససషక

11980 SQX0194738
పపరర: వజయలకడక� దనసరర�

95-82/442

11983 SQX0638643
పపరర: గరరరధర దనసరర

95-82/431

11986 SQX0684514
పపరర: మహబమబ షపక
భరస : జజనస
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:54
లస: ససస స

11966 SQX0402701
పపరర: పస బబబగనతసర�

95-86/971

11969 SQX0306712
పపరర: సరసబబడజఖస పరశతననన

95-82/429

11972 SQX0306639
పపరర: కరశవరరవప పరశతననన

95-82/432

తసడడ:డ చనత సరశత ననయగడడ పరశతననన
ఇసటట ననస:53-167
వయససస:50
లస: పప
95-82/434

11975 SQX0041988
పపరర: దనసరర బబరర వ

95-82/435

తసడడ:డ గరరరధర
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:29
లస: ససస స
95-82/437

11978 SQX0041947
పపరర: మరరపపడడ వజయలకడక

95-82/438

భరస : గరరరధర
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:52
లస: ససస స
95-82/440

11981 AP151000216232
పపరర: సశరరపరరణణ మమరరపపడడ

95-82/441

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:56
లస: ససస స
95-82/443

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:54
లస: పప
95-82/814

95-82/425

భరస : కరశవరరవప పరశతననన
ఇసటట ననస:53-167
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : గరరరధర�
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరరధర�
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:30
లస: పప
11985 SQX2200152
పపరర: సరసబ శవ రరవప మమరరపపడడ

95-82/428

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:53
లస: ససస స
11982 SQX0022707
పపరర: దదలప� దనసరర�

11968 SQX0978627
పపరర: ధనలకడక పరశతననన

11963 SQX1842061
పపరర: ససభబషసణణ ఉడడమగల

భరస : దదలమ�
ఇసటట ననస:53-165
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:29
లస: ససస స
11979 AP151000216231
పపరర: లకడక మమరరపపడడ�

95-82/427

తసడడ:డ కరశవరరవప పరశతననన
ఇసటట ననస:53-167
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప మమరరపపడడ
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:26
లస: ససస స
11976 SQX0591883
పపరర: మమరరపపడడ రరషరక

11965 SQX1842053
పపరర: మమలమ కకసడనరరడడ ఉడడమగల

95-86/970

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-165
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరమ పరశతననన
ఇసటట ననస:53-167
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవరరవప పరశతననన
ఇసటట ననస:53-167
వయససస:30
లస: పప
11973 SQX1297416
పపరర: జజహతవ మమరరపపడడ

95-87/225

తసడడ:డ లకకరరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-165
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:53-165
వయససస:35
లస: పప
11970 SQX0306753
పపరర: శకనవరసరరవప పరశతననన

11962 SQX0763607
పపరర: జహహర షపక

11960 SQX1187880
పపరర: మజద షపక

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడ రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:53-165
వయససస:47
లస: పప
11967 SQX0719294
పపరర: కలమమర రరడడడ దదవగరరర

95-86/969

తసడడ:డ ననసర షపక
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జజనస
ఇసటట ననస:53-164
వయససస:28
లస: పప
11964 SQX1842095
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ఉడడమగల

11959 SQX1187906
పపరర: దసస గరరర షపక

11984 SQX2204469
పపరర: ఇసదదరర దదవ మమరరపపడడ

95-82/813

భరస : పపరణ చసదడ రరవప మమరరపపడడ
ఇసటట ననస:53-168
వయససస:77
లస: ససస స
95-87/227

11987 SQX1344597
పపరర: నజజక బబగస షపక

95-82/444

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:53-169
వయససస:41
లస: ససస స
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95-82/445

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:53-169
వయససస:69
లస: ససస స
11991 SQX1981786
పపరర: రరజశన షపక

95-82/448

11992 SQX2110492
పపరర: మసరసన షపక

95-82/450

11995 AP151000213454
పపరర: బబజవల షపక�

భరస : బభసజమన ఫరడసకకరన రరదడపరటట
ఇసటట ననస:53-171
వయససస:71
లస: ససస స
95-82/455

95-82/458

95-82/461

95-82/816

భరస : బబజత బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:39
లస: ససస స

12007 SQX1947712
పపరర: అకబర షపక

12010 SQX2121796
పపరర: అకకస జవద షపక

95-82/463

12013 SQX1869072
పపరర: ననగ ససజనఖ మరర

95-82/456

12016 SQX1704261
పపరర: ఫసర దఢష పరరశన అబగదల
భరస : సలమస అబగదల
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:45
లస: ససస స

11996 SQX0663013
పపరర: పలర వ రరదడపరటట

95-82/452

11999 SQX1874718
పపరర: పడదదప రరదడపరటట

95-142/77

12002 SQX1187286
పపరర: తలక బబబగ బబ పపరరజ

95-82/457

తసడడ:డ కకసడయఖ బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:25
లస: పప
95-82/459

12005 SQX1947837
పపరర: బబజ వల షపక

95-82/460

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:45
లస: పప
95-82/462

12008 SQX2201283
పపరర: మహమకద అల షపక

95-82/815

తసడడ:డ అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:42
లస: పప
95-82/817

12011 SQX2250694
పపరర: నససమ షపక

95-85/930

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:32
లస: ససస స
95-82/464

తలర : కకషణ కలమమరర మరర
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:23
లస: ససస స
95-82/466

95-82/449

తసడడ:డ బభసజమన ఫరడసకకరన రరదడపరటట
ఇసటట ననస:53-171
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబజ వల షపక
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:53-173
వయససస:21
లస: ససస స
12015 SQX1304716
పపరర: నససమమ షపక

95-82/454

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:72
లస: పప

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:33
లస: ససస స
12012 SQX1869346
పపరర: అబగదల �ే్హహహమ షపక

12004 SQX0939363
పపరర: మహహదద న కరజజ షపక

11993 SQX1947969
పపరర: దసరరరదదవ మదదమ

తసడడ:డ బభసజమన ఫరడసకకరన రరదడపరటట
ఇసటట ననస:53-171
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సలమస
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కరరస అబగదల
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:49
లస: పప
12009 SQX2201168
పపరర: నససమ షపక

95-82/451

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సలమస
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:28
లస: పప
12006 SQX1331727
పపరర: సలమస బబసస అబగదల

12001 SQX1947902
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

95-82/447

భరస : ఏడడకకసడలల మదదమ
ఇసటట ననస:53-170
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జయననద రరవప రరదడపరటట
ఇసటట ననస:53-171
వయససస:68
లస: పప

భరస : బబజ వరల షపక
ఇసటట ననస:53-172
వయససస:42
లస: ససస స
12003 SQX0884072
పపరర: ఖమజ మహహదద న షపక

95-82/751

తసడడ:డ అకబర సరహహబ�
ఇసటట ననస:53-170
వయససస:47
లస: పప

95-82/453 11998 SQX0653899
11997 SQX0194753
పపరర: రగతదన అమమలఖ బబల ససరరపపరస
పపరర: బభసజమన ఫరడసకకరన రరదడపరటట

11990 SQX1981794
పపరర: అబగదల రహమన షపక

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:53-169
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:53-169
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ పపనతయఖ మదదమ
ఇసటట ననస:53-170
వయససస:34
లస: పప

12000 SQX1947985
పపరర: రరయమజ షపక

95-82/446

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:53-169
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:53-169
వయససస:19
లస: పప
11994 SQX1947514
పపరర: ఏడడకకసడలల మదదమ

11989 SQX0653840
పపరర: గఫరర షపక

12014 SQX0793786
పపరర: వణన షపక

95-82/465

భరస : గరల షహహద
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:36
లస: ససస స
95-82/467

12017 SQX1867274
పపరర: కకషణ కలమమరర మరర

95-82/468

భరస : కకషణమమరరస మరర
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:46
లస: ససస స
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12018 AP151000216297
పపరర: వరణణ కలరరక

95-82/469

భరస : భమషణస
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:48
లస: ససస స
12021 SQX1867969
పపరర: శరఖమల యయమననన

95-82/472

95-82/818

95-82/478

95-82/820

95-142/78

95-82/484

తసడడ:డ బబలయఖ చరరకవపరర
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:57
లస: పప

12031 SQX2147890
పపరర: కకపమయ కకటటపలర

12034 SQX1704311
పపరర: తరరపతమక కకసడనపప రరడడ

12037 SQX0401968
పపరర: కకషణసరయరరస జకలరర�

95-82/487

12040 SQX0307033
పపరర: సరసబశవ రరవప� సప మ

95-82/821

12043 SQX2204386
పపరర: ఝమనస లకడక సప మ

95-82/482

12046 SQX2352813
పపరర: పదకజ చనతవపరర
తసడడ:డ ననగ బడహకస చనతవపరర
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:33
లస: ససస స

12026 SQX1704329
పపరర: అదద లకడక బబరర

95-82/477

భరస : ననగ శకనవరస రరవప బబరర
ఇసటట ననస:53-176
వయససస:41
లస: ససస స
12029 SQX1133685
పపరర: ససవరణ రరవప పసలర

95-82/480

12032 SQX1704345
పపరర: వజయ లకడక వసగపలర

95-82/481

12035 SQX0793679
పపరర: సరయ పడశరసత జకలరర

95-82/483

తసడడ:డ హరననధ బబబగ
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:26
లస: ససస స
95-82/485

12038 SQX1345025
పపరర: అమరరష సప మ

95-82/486

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సప మ
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:36
లస: పప
95-82/488

12041 SQX2129310
పపరర: రరజరశశరర సప మ

95-82/822

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:51
లస: ససస స
95-82/824

భరస : సరయ బబబగ సప మ
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:23
లస: ససస స
95-86/1142

95-82/475

భరస : బబపయఖ వసగపలర
ఇసటట ననస:53-178
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:59
లస: పప
95-82/823

12023 AP151000213264
పపరర: శవననగభమషణస కలరరక

తసడడ:డ బభసజమన
ఇసటట ననస:53-176
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ హరరననథ బబబగ�
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప సప మ
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:32
లస: పప
12045 SQX2352664
పపరర: ననగ బడహకస చరరకవపరర

95-82/479

భరస : శవ రరడడ కకసడనపప రరడడ
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషణ జకలరర
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:52
లస: పప
12042 SQX2198406
పపరర: సరయ బబబగ సప మ

12028 SQX1704303
పపరర: ననగ శకనవరస రరవప బబరర

భరస : శశషగరరర కకటటపలర
ఇసటట ననస:53-176
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అమరరష సప మ
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:27
లస: ససస స
12039 AP151000213466
పపరర: హరరననధ బబబగ జకలరర

95-82/819

తసడడ:డ పపరణ చసదడ రరవప బబరర
ఇసటట ననస:53-176
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ వసగపఅల
ఇసటట ననస:53-178
వయససస:24
లస: ససస స
12036 SQX1329854
పపరర: మమధవ సప మ

12025 SQX2473403
పపరర: ససభబన షపక

95-82/471

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:54
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వరభదడరరవప కకటటపలర
ఇసటట ననస:53-176
వయససస:31
లస: పప
12033 SQX1874726
పపరర: ననగజజఖత వసగపఅల

95-82/473

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససవరణ రరవప పసలర
ఇసటట ననస:53-176
వయససస:75
లస: ససస స
12030 SQX2147924
పపరర: శశషగరరర కకటటపలర

12022 SQX0779645
పపరర: గరల షహహద షపక

12020 SQX0793638
పపరర: తనజన షపక

భరస : సపచదన
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సపచదన
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మమధనర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:53
లస: పప
12027 SQX1462662
పపరర: వమల గరకస పసలర

95-82/470

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ యయమననన
ఇసటట ననస:53-175
వయససస:68
లస: ససస స
12024 SQX2373942
పపరర: హహసపన షపక

12019 AP151000216296
పపరర: ననగమలర శశరర కలరరక

12044 SQX2224715
పపరర: ఝనస లకడక సప మ

95-82/825

భరస : సరయ బబబగ
ఇసటట ననస:53-179
వయససస:22
లస: ససస స
95-86/1143

12047 SQX0988709
పపరర: శరసత జకలరర

95-82/489

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:53-180
వయససస:29
లస: ససస స
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12048 SQX1947605
పపరర: ననగ లకడక బబయ జకలరర

95-82/490

భరస : హరరననధ బబబగ జకలరర
ఇసటట ననస:53-180
వయససస:46
లస: ససస స
12051 SQX0464578
పపరర: శకకరసత జకలరర

95-82/493

94-78/839

95-82/498

95-82/501

95-82/496

12058 SQX0194811
పపరర: లకడక సరతషలలరర

12061 SQX0307058
పపరర: శకనవరస కలమమర సరతషలలరర

95-82/504

12064 SQX0181925
పపరర: ససబబబరరడడడ మమరరళర

95-82/499

95-82/502

95-82/505

భరస : శకనవరస జరరసద సరయననధ చసత
ఇసటట ననస:53-183
వయససస:44
లస: ససస స
12069 SQX1187112
పపరర: రమణమక వనమగల

12070 SQX1817865
పపరర: రమణమక కరమరరడడ

95-82/510

12072 SQX1704428
పపరర: రమణ తమకననన

95-82/512

భరస : రరమ చసదడ రరడడడ తమకననన
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:34
లస: ససస స
12075 SQX0463265
పపరర: రరమలకడక� తమకననన�
భరస : శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:54
లస: ససస స

12059 SQX1704519
పపరర: శక వరరణ సరతషలలరర

12062 SQX1704535
పపరర: ననగరశశర రరవప సరతషలలరర

12065 SQX2498335
పపరర: దదవఖ సదరరడడడ

95-82/508

12071 SQX0380915
పపరర: వరసవకలమమరర చలకల
భరస : భబసరర రరడడడ
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:33
లస: ససస స

12073 SQX1704295
పపరర: మసజ భబరర వ మమరరబబ యన

12074 SQX1704972
పపరర: మలలర శశరర కరమ రరడడ

భరస : బడహకరరడడడ�
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:84
లస: ససస స

95-82/503

95-82/937

12068 SQX1704543
పపరర: రరమ దదవ తమకననన

భరస : వనసకట రఘగరరమ రరడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:31
లస: ససస స

12076 SQX0194902
పపరర: సరమమమజఖస� తమకననన�

95-82/500

భరస : కకటట రరడడడ తమకననన
ఇసటట ననస:53-186
వయససస:39
లస: ససస స

95-82/513

తసడడ:డ శవ కలమమర మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:39
లస: ససస స
95-82/515

95-82/497

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ సదరరడడడ
ఇసటట ననస:53-182
వయససస:18
లస: ససస స
95-82/507

భరస : ననగరశశర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:53-186
వయససస:71
లస: ససస స

12056 SQX0194837
పపరర: కలమఖణణ సతషలలరర

తసడడ:డ ససబబ రరయగడడ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:53-181
వయససస:74
లస: పప

12067 SQX1947522
పపరర: శకనవరస జరరసద సరయననధ
చసత
తసడడ:డ శశషరచలపతరరవప చసత
ఇసటట ననస:53-183
వయససస:54
లస: పప

95-82/509

95-82/495

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర సరతషలలరర
ఇసటట ననస:53-181
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-182
వయససస:75
లస: పప
95-82/506

12053 MLJ1640655
పపరర: రరమకకషణ జకలరర

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:53-181
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-181
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:53-182
వయససస:67
లస: ససస స
12066 SQX1947647
పపరర: కకటటశశరర చసత

12055 SQX1947449
పపరర: దసరర మమనస సరతషలలరర

95-82/492

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:53-180
వయససస:86
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-181
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:53-181
వయససస:47
లస: పప
12063 SQX0194878
పపరర: భవరన శసకరర మమరర�ళర

95-82/494

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర సరతషలలరర
ఇసటట ననస:53-181
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర సరతషలలరర
ఇసటట ననస:53-181
వయససస:44
లస: ససస స
12060 SQX0631333
పపరర: ససరరష సరతషలలరర

12052 AP151000213494
పపరర: శకనవరసరరవప జకలరర

12050 AP151000216065
పపరర: ఏగరశశరమక జకలర

భరస : రరమకకషణ
ఇసటట ననస:53-180
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషణ
ఇసటట ననస:53-180
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:53-181
వయససస:18
లస: ససస స
12057 SQX1869171
పపరర: అరరణన సరతషలలరర

95-82/491

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-180
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:53-180
వయససస:33
లస: పప
12054 NDX2640753
పపరర: బల భవన సరతషలలరర

12049 AP151000216109
పపరర: పదనకవత జకలర

95-82/511

95-82/514

భరస : బబల వనసకట రరడడ కరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:52
లస: ససస స
95-82/516

12077 SQX1246371
పపరర: కరసత సరయ కకన

95-82/517

తలర : లలమవత కకన
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:24
లస: పప
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12078 SQX1614586
పపరర: వనసకట రఘగరరమ రరడడ
కరమరరడడడ
తసడడ:డ బబలవనసకట రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:31
లస: పప

95-82/518

12081 SQX1704956
పపరర: బబల వనసకట రరడడ కరమ రరడడడ

95-82/521

95-82/826

95-82/525

95-82/529

95-82/531

95-82/831

95-82/834

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:64
లస: ససస స

12091 SQX2134260
పపరర: షబన పఠరన

12094 SQX2200855
పపరర: కరరమగళళళ షపక

12097 SQX2125755
పపరర: మసరసన వల షపక

12100 SQX1416347
పపరర: హరన సపతహ దదడడ

95-82/535

12103 SQX1947696
పపరర: నరసమక చచననతరరడడ

95-82/827

12106 AP151000213188
పపరర: ఓబగల రరడడడ బబపతష�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:45
లస: పప

12086 SQX1705003
పపరర: చనత అసజ రరడడ చరపపరరడడడ

95-82/524

12089 SQX1704436
పపరర: బబషపరరనస షపక

95-82/527

12092 SQX2256451
పపరర: అబగదల సమద షపక

95-82/828

తసడడ:డ అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:53-191 1ST LINE
వయససస:18
లస: పప
95-82/829

12095 SQX2126878
పపరర: మహబమన షపక

95-82/830

భరస : కరరమగలర
ఇసటట ననస:53-193
వయససస:39
లస: ససస స
95-82/832

12098 SQX2200715
పపరర: ససభబన షపక

95-82/833

తసడడ:డ కరరమగళళళ షపక
ఇసటట ననస:53-193
వయససస:20
లస: పప
95-82/533

12101 SQX1416339
పపరర: జజఖతరకయ దదడడ

95-82/534

భరస : ననగరశశర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:25
లస: ససస స
95-82/536

భరస : శకనవరస రరడడడ చచననతరరడడ
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:41
లస: ససస స
95-82/538

95-82/752

భరస : ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:53-190
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఓబగల రరడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:35
లస: ససస స
12105 AP151000216276
పపరర: ఆదదలకడక బబపతష�

95-82/526

తసడడ:డ కరరమగలర
ఇసటట ననస:53-193
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలర
ఇసటట ననస:53-193
వయససస:19
లస: ససస స
12102 SQX1614578
పపరర: కకరస ర బబపతష

12088 SQX1704980
పపరర: కరరమగన షపక

12083 SQX2080166
పపరర: పవన కలమఖణ మమరరబబ యన

తసడడ:డ సతఖలల రరడడ చరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:53-188
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అజస షపక
ఇసటట ననస:53-193
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:53-193
వయససస:25
లస: ససస స
12099 SQX2130037
పపరర: రరషక షపక

95-82/523

తసడడ:డ అనవర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-191 1ST LINE
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అచష రరడడడ గగదన
ఇసటట ననస:53-193
వయససస:59
లస: ససస స
12096 SQX2248029
పపరర: ఖమమర జహ షపక

12085 SQX1704451
పపరర: అనస రరధ చరపప రరడడ

95-82/520

తసడడ:డ శవ కలమమర మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహహకధ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:53-189
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:53-190
వయససస:21
లస: పప
12093 SQX1704337
పపరర: ససతమక గగదన

95-82/522

భరస : చనత అసజ రరడడ చరపప రరడడడ
ఇసటట ననస:53-188
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబగదలసలమస�
ఇసటట ననస:53-189
వయససస:41
లస: ససస స
12090 SQX1704402
పపరర: షమగక షపక

12082 SQX1947464
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తతసడచపప

12080 SQX1704279
పపరర: శవ కలమమర మమరరబబ యన

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప తతసడచపప
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ సదరరడడడ
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:41
లస: ససస స
12087 SQX0194910
పపరర: తబససర� షపక�

95-82/519

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వననదర రరడడడ కరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:53-187
వయససస:60
లస: పప
12084 SQX2188357
పపరర: నరకల సదరరడడడ

12079 SQX0401943
పపరర: భబసరర రరడడడ చలకల

12104 SQX0041954
పపరర: దదడడ లకడక పదకజ

95-82/537

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:44
లస: ససస స
95-82/539

12107 SQX1947852
పపరర: శకనవరస రరడడడ చచననతరరడడ

95-82/540

తసడడ:డ పరమమశశర రరడడడ చచననతరరడడ
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:50
లస: పప
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12108 SQX0117713
పపరర: దదడడ ననగరశశర రరవప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-02
95-82/541

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:50
లస: పప
12111 SQX2203032
పపరర: ననగమలలర శశరమక గణణశశన

95-82/836

95-84/645

95-142/79

95-84/969

95-131/571

95-76/1468

Deleted
95-77/781

భరస : మగతనఖలల వనమగల
ఇసటట ననస:53/3470/1
వయససస:59
లస: ససస స
12132 SQX1707777
పపరర: ఇరరరనన పఠరన

తసడడ:డ వల�
ఇసటట ననస:72-85-132
వయససస:46
లస: పప

95-142/80

12121 SQX2057305
పపరర: ఫసరర గజ షపక

12124 SQX2111409
పపరర: నధద కలమమర ననమగల

12127 SQX2110872
పపరర: గరత సశరణ

95-170/1233

95-83/509

95-77/833

95-77/835

95-86/973

12136 SQX0864728
పపరర: శవర రరడడ ఉడడమగల

12119 SQX1867894
పపరర: ఆనసద బబబగ పలలచదరర

95-82/543

12122 SQX2109916
పపరర: పడకరశ రరవప దఢసపరటట

95-76/1284

12125 SQX2052678
పపరర: మరరయమక సశరణ

95-6/923

12128 SQX1915800
పపరర: బబజద బ షపక

95-83/507

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:53--1150/1
వయససస:46
లస: ససస స
12131 SQX1707835
పపరర: యశశద మటటటపలర

95-83/508

భరస : వనణగ గగపరల మటటటపలర
ఇసటట ననస:53-101255/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-83/1277

భసధసవప: వజయసత
ఇసటట ననస:69-7-40
వయససస:32
లస: పప
95-89/1196

95-84/647

భరస : యయసప బగ సశరణ
ఇసటట ననస:53-322
వయససస:80
లస: ససస స

Deleted

12133 SQX2514875
పపరర: శకనవరసరరవప కసచరర

12116 SQX1982529
పపరర: డడలరరరవప

తసడడ:డ గగపయఖ దఢసపరటట
ఇసటట ననస:53-315
వయససస:54
లస: పప

భరస : శరమగఖయయల సశరణ
ఇసటట ననస:53-322
వయససస:28
లస: ససస స

12130 MLJ3638913
పపరర: ససబబరరమరరడ మమసడచదద స

95-82/838

తసడడ:డ జజజ నననసదస పలలచదరర
ఇసటట ననస:53-309
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వననకటరరడడడ
ఇసటట ననస:53-6939
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబషర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:53-101260
వయససస:27
లస: ససస స
12135 SQX0034801
పపరర: షపక బబబగ�

12118 SQX1874825
పపరర: శకనవరస రరడడడ చచననతరరడడ

12113 SQX2198356
పపరర: వజయ లకడక కరశప

తసడడ:డ భమ రరజ
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద ననమగల
ఇసటట ననస:53-321
వయససస:19
లస: పప

భరస : శరమగఖయయల సశరణ
ఇసటట ననస:53-322
వయససస:28
లస: ససస స

12129 MLJ3615754
పపరర: వనసకటససబబమక వనమగల

95-84/646

తసడడ:డ ననగగల మరరవల షపక
ఇసటట ననస:53-311
వయససస:20
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప దఢసపరటట
ఇసటట ననస:53-315
వయససస:57
లస: ససస స
12126 SQX2500478
పపరర: గరత సశరణ

12115 SQX1981760
పపరర: ఈశశర

95-82/835

తసడడ:డ వర ననరరయణ రరడడడ కరశప
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశశర రరడడడ చచననతరరడడ
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరజ శశఖర మదదదపప గమ
ఇసటట ననస:53-310
వయససస:47
లస: ససస స
12123 SQX2068583
పపరర: శతమక దఢసపరటట

95-82/837

తసడడ:డ డడలరరరవప
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చచననతరరడడడ
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:20
లస: ససస స
12120 SQX2361210
పపరర: కలససమ కలమమరర వరర

12112 SQX2202620
పపరర: వనసకట పరరశత దదవ ససగన

12110 SQX2202661
పపరర: వరర రరడడడ గణణశన

తసడడ:డ నరస రరడడడ గణణశన
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:78
లస: పప

భరస : హనమ రరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఈశశర
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:44
లస: ససస స
12117 SQX1874841
పపరర: జజఖతఖత రరడడ చచననతరరడడడ

95-82/542

తసడడ:డ ఓబగల రరడడడ�
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:71
లస: పప

భరస : వర రరడడడ గణణశశన
ఇసటట ననస:53-194
వయససస:73
లస: ససస స
12114 SQX1980184
పపరర: గరరరజజ దదవ

12109 AP151000213184
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ బబపతష�

12134 SQX1628728
పపరర: షపహననజ బబగమ షపక

95-89/1195

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:72-85-132
వయససస:34
లస: ససస స
95-85/762

తసడడ:డ మమలమ కకసడన రరడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:149 RAGHAVA NAGAR 1ST LIN
వయససస:40
లస: పప

12137 SQX1701903
పపరర: మసరసన బ షపక

95-77/803

భరస : అలమరబకలక షపక
ఇసటట ననస:150-6-438
వయససస:39
లస: ససస స

Page 409 of 414

12138 SQX2411759
పపరర: ఇసదదరర దదవ కరసస
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95-87/1279

భరస : కకసడ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:201
వయససస:52
లస: ససస స
12141 SQX2371193
పపరర: రరజఖస గమడచపప

95-87/1282

భరస : గగకలల దనస గమడచపప
ఇసటట ననస:258
వయససస:76
లస: ససస స
12144 SQX2370245
పపరర: రరమ రరవప గమడచపప

95-87/1285

95-85/764

తలర : ఖససస సయద
ఇసటట ననస:5443-2942
వయససస:45
లస: పప
12153 SQX2189579
పపరర: కరరరమసచ బమఖలమ ససజన

12142 SQX2370583
పపరర: మననరమ గమడచపప

12143 SQX2373462
పపరర: వనసకట చసదడకల గమడచపప

12145 SQX2441210
పపరర: ససబబయఖ యయరరవ

12148
పపరర: షపక సతస ర షపక

12151
పపరర: శరఖమకలమమర కలరక

12154 SQX2339356
పపరర: వజయ కలమమర కకషణ ఫణణకర

తసడడ:డ కరరరమసచ రవసదడ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:D no-4-15-71/4
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజన కకషణ ఫణణకర
ఇసటట ననస:D NO 8-19-1/32
వయససస:36
లస: పప

12156 SQX2066645
పపరర: లల గగపసననధ రరడడడ కలకరల

12157 SQX2243103
పపరర: ఏససదనయమక మసటట

95-70/1205

తసడడ:డ రమ రరడడడ కలకరల
ఇసటట ననస:DNO 8-19/1-444
వయససస:19
లస: పప
12159 SQX2516466
పపరర: భబరత సరలలరర

95-75/1242

తసడడ:డ ససరరజ సయఖద
ఇసటట ననస:DNO 15-4-183
వయససస:47
లస: పప

95-85/1092

95-75/1234

12163 SQX2540219
పపరర: అబగదల రరహమన షపక
తసడడ:డ ననసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:DNO 8-24-12/11
వయససస:34
లస: పప

95-77/805

12146 SQX1161843
పపరర: దసరర భవరన గణణశ

95-85/763

తసడడ:డ రవ గణణశ
ఇసటట ననస:798
వయససస:27
లస: ససస స
95-77/844

12149 SQX1215293
పపరర: జజనస రరణణ ఎ

95-85/765

తసడడ:డ రరమ రరవప ఎ
ఇసటట ననస:5024
వయససస:25
లస: ససస స
95-81/957

12152 SQX1803949
పపరర: మహహష పరలతరర పప

95-85/766

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలతరర పప
ఇసటట ననస:BLOCK NO.09, S4 SECTION
వయససస:22
లస: పప
95-69/1110

12155 SQX2333532
పపరర: కవత కకషణ ఫణణకర

95-69/1109

భరస : వజయ కలమమర కకషణ ఫణణకర
ఇసటట ననస:D NO 8-19-1/132
వయససస:29
లస: ససస స
95-69/1111

12158 SQX2376804
పపరర: రవ బయఖవరపప

95-73/1087

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బయఖవరపప
ఇసటట ననస:DNO 8-21-5
వయససస:18
లస: పప
95-75/1243

తసడడ:డ మరరయదనస సరలలరర
ఇసటట ననస:D NO 8-23-12
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకమమర
ఇసటట ననస:D NO 8-23-32/1
వయససస:29
లస: పప
12165 SQX1865393
పపరర: జజకకర సయఖద

12160 SQX2516656
పపరర: పసడత డచచమసడ సరలలరర

12161 SQX2464691
పపరర: అరరణ కలమమరర చచరరకలరర

95-74/667

భరస : సతఖననరరయణ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:D. NO.8-23-22, 1ST LANE
వయససస:60
లస: ససస స
95-75/1247

12164 SQX2179638
పపరర: రగజజ మమచరర

95-77/1004

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర మమచరర
ఇసటట ననస:D NO 15-3-101
వయససస:22
లస: ససస స

95-78/935 12167 SQX2081750
12166 SQX1865658
పపరర: కరతవథ ఆసజననయగలల ననయక
పపరర: చనత గగపస ననయక కరతవథ

తలర : కరతవథ గగజ బబయ
ఇసటట ననస:D.NO.15-5-76
వయససస:48
లస: పప

95-87/1284

తసడడ:డ గగకలల దనస గమడచపప
ఇసటట ననస:258
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప మసటట
ఇసటట ననస:D.NO.8-19/1-456
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మరరయ దనసస సరలలరర
ఇసటట ననస:D NO 8-23-12
వయససస:48
లస: ససస స
12162 SQX2141109
పపరర: చనత కకమమర

95-87/1283

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:A201
వయససస:34
లస: పప
95-86/1311

95-87/1802

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జకలరర
ఇసటట ననస:204
వయససస:32
లస: పప

తలర : షపక మగసతనజ బభగగమ షపక
ఇసటట ననస:3054
వయససస:37
లస: పప
95-87/1514

12140
పపరర: శకకరసత జకలరర

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:201,SAI SWATHI NIVAS
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:544-12-2674
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:2087
వయససస:35
లస: పప
12150 SQX2265254
పపరర: ఇసరకయల సయద

95-87/1280

భరస : గగకలల దనసస గమడచపప
ఇసటట ననస:258
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ గగకలల దనస గమడచపప
ఇసటట ననస:258
వయససస:42
లస: పప
12147 SQX1161942
పపరర: నననతమయమ షపక

12139 SQX2412393
పపరర: మణమక కరసస

95-83/993

తలర : తషలశ బబయ కరతవథ
ఇసటట ననస:D.NO.15-5-76
వయససస:21
లస: పప
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12168 SQX2390664
పపరర: భబసరర రరవప వసగపలర

95-82/935

తసడడ:డ బబపయఖ వసగపలర
ఇసటట ననస:D NO 15-11-122C
వయససస:25
లస: పప
12171 SQX1973767
పపరర: రజన పమడడమగకరల

95-82/739

12169 SQX1971407
పపరర: ససజన మగతస ననన

12172 SQX2269439
పపరర: పడసనత కలమమరర కరక

12173 SQX1818111
పపరర: కకటటశశర రరవప బచషనబబ యన

12174 SQX1868256
పపరర: నవనసరమమర కలరపరటట

12175 SQX1868488
పపరర: పదనకవత మడడనదరర

12177 SQX1868884
పపరర: లకడక మలబసటట
భరస : రరమగ మలబసటట
ఇసటట ననస:D NO 15-13-123/55
వయససస:21
లస: ససస స
12180 SQX2340867
పపరర: దదర దదననశ కలమమర గగపసశశటట

12178 SQX2376283
పపరర: వకకటరరయమక కటటటసపపడడ

95-87/1745

12181 SQX2020071
పపరర: ననగ లకడక సరరరక కతస
భరస : మణణకలమమర కతస
ఇసటట ననస:D NO 15-14-146/A
వయససస:27
లస: ససస స

95-87/1752
12183 SQX2347185
పపరర: సరయ ననగ మహన రరవప
మటటటపలర
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మటటటపలర
ఇసటట ననస:D.NO-15-14-149/A
వయససస:56
లస: పప

12184 SQX2412468
పపరర: ననగ బడహక చరర మమడదరర
తసడడ:డ శకరరమ మమరరస మమడదరర
ఇసటట ననస:D NO 15-14-150/43
వయససస:49
లస: పప

12186 SQX2529642
పపరర: హమద సయద

12187 SQX1862598
పపరర: మహమకద ఇకరబల

95-87/1785

భరస : గఫపర సయద
ఇసటట ననస:D. No 15-15-41
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అచష
ఇసటట ననస:D NO 40-10-351
వయససస:31
లస: ససస స
12192 SQX2516342
పపరర: జయశక అలర పరరస

తసడడ:డ పరపయఖ హజజరర
ఇసటట ననస:D NO 53-7-981
వయససస:53
లస: పప

12190 NDX0062778
పపరర: శకనవరసరరవప అచష

95-69/1119

12193 SQX2191955
పపరర: మరరయమక యరమల

95-85/1175

12196 SQX2331700
పపరర: పడభగ సపవ గగటటటపరటట
తసడడ:డ చసదడయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:D/No-53-10-1239/3
వయససస:58
లస: పప

95-83/879

12179 SQX2437101
పపరర: అనశత లయ వసజమమరర

95-87/1753

తసడడ:డ రరమమనసజన వసజమమరర
ఇసటట ననస:DNO-15-14-118
వయససస:18
లస: ససస స
95-85/868

95-87/1746

95-87/1750
12182 SQX2325231
పపరర: రరజ వనసకట సతఖ శశఖర
మటటటపలర
తసడడ:డ సరయ ననగ మహన రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:D.NO.15-14-149/A
వయససస:23
లస: పప

12185 SQX2442010
పపరర: మలర క బబగస షపక

95-87/1747

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:D NO 15-15-31
వయససస:22
లస: ససస స
95-73/940

12188 SQX2449973
పపరర: ననగమణణ పప దదల

95-72/976

భరస : లలనన వరక పప దదల
ఇసటట ననస:D NO.40-5-247
వయససస:32
లస: ససస స
95-74/683

12191 SQX2269157
పపరర: జననరరన రరడడడ ఆటర

95-74/668

తలర : బడమరరసబ
ఇసటట ననస:D.No. 40-11-529
వయససస:35
లస: పప
95-76/1457

భరస : బబబగ రరవప యరమల
ఇసటట ననస:D NO 53-03-549
వయససస:55
లస: ససస స
95-87/1776

12176 SQX1868801
పపరర: పదక ఎనసమగల
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:D NO 15-13-123-19
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ భదడయఖ అచష
ఇసటట ననస:D NO 40-10-351
వయససస:37
లస: పప

భరస : భరత బబబగ అలర పరరస
ఇసటట ననస:D.NO.41-2-454
వయససస:63
లస: ససస స
12195 SQX2519635
పపరర: వనసకటటశశర రరవప హజజరర

95-83/878

తసడడ:డ మహమకద బబషర
ఇసటట ననస:DNO 17-1-91
వయససస:54
లస: పప
95-74/682

95-82/736

తసడడ:డ గగవసదరరజలల బచషనబబ యన
ఇసటట ననస:D.NO.15-12-134
వయససస:27
లస: పప

భరస : డననయల కటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 15-14-83/B
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:D NO 15-14-146
వయససస:28
లస: పప

12189 SQX2555464
పపరర: రరధ అచష

95-82/936

భరస : పపలర స రరజ
ఇసటట ననస:D NO 15-13-109
వయససస:50
లస: ససస స
95-83/880

95-82/738

తసడడ:డ వరయఖ మగతస ననన
ఇసటట ననస:DNO 15-11-144 OR 123
వయససస:48
లస: పప

తలర : లకడక కరక
ఇసటట ననస:D.NO 15-12-86
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : ధనలకడక కలరపపచట
ఇసటట ననస:D.NO 15-13-81
వయససస:22
లస: పప

12170 SQX1973734
పపరర: శకనవరసరరవప మగతస ననన

భరస : శకనవరసరరవప మగతస ననన
ఇసటట ననస:DNO 15-11-144 OR 123
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పమడడమగకరల
ఇసటట ననస:DNO 15-11-144 OR 123
వయససస:40
లస: ససస స
95-83/876

95-82/737

12194 AP151000219269
పపరర: రరసబబబగ వనలరటటరర

95-85/768

తసడడ:డ రరమ కకషణ వనలరటటరర
ఇసటట ననస:DNO53-6-902
వయససస:36
లస: పప
95-83/1254

12197 SQX2353308
పపరర: ఇసదదర గగటటటపరటట

95-83/1255

భరస : పడభగ సపవ
ఇసటట ననస:D/No-53-10-1239/3
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: నవఖత గగటటటపరటట
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95-83/1256

తసడడ:డ పడభగ సపవ
ఇసటట ననస:D/No-53-10-1239/3
వయససస:24
లస: ససస స
12201 SQX2196137
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కలసడదరర

12199 SQX2479681
పపరర: షపక రబబన బబష షపక

95-87/1748

తలర : షపక మసస నబ మసస నబ
ఇసటట ననస:d no 54-1-293
వయససస:18
లస: పప
95-83/1251

12202 SQX2231223
పపరర: ససజజత కలసడదరర

12200 SQX1714336
పపరర: శకనవరస రరడడడ లకకరరరడడడ

95-85/769

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:D NO 54-20-3612
వయససస:23
లస: పప
95-83/1253

12203 SQX2231017
పపరర: వసశ కకషణ రరడడడ శరఖమల

95-83/1252

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కలసడదరర
ఇసటట ననస:D NO 54-22-3795 ,F.NO 202
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కలసడదరర
ఇసటట ననస:D.NO 54-22-3795,F.NO 202
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:D.NO 54-22-3795, F.NO 204
వయససస:25
లస: పప

12204 SQX1819457
పపరర: వర రరఘవయఖ సదరరశశటట

12205 SQX1998228
పపరర: ఈశశర కలమమర రరమశశటట

12206 SQX1865856
పపరర: అలలఖఖ నకరర

95-89/1204

Deleted

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:D NO 58-6-685
వయససస:57
లస: పప
12207 SQX1865864
పపరర: కకషణ మమరరస నకరర

95-78/937

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నకరర
ఇసటట ననస:D NO 59-1-39
వయససస:25
లస: పప
12210 SQX2521375
పపరర: ససజజత ససరరశశటట

95-89/1291

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:D No. 58-7-717
వయససస:21
లస: పప
12208 SQX2358190
పపరర: బగజర బబబగ మసడడతతక

భరస : కకషణ మమరరస నకరర
ఇసటట ననస:D NO 59-1-39
వయససస:23
లస: ససస స
95-79/1073

తసడడ:డ సరశమగలల మసడడతతక
ఇసటట ననస:D NO 59-4-646
వయససస:38
లస: పప
95-82/941

12211 SQX1804038
పపరర: జజన బబష షపక

95-77/804

తసడడ:డ ఇమమస లలట షపక
ఇసటట ననస:D.NO:15-4-157
వయససస:75
లస: పప

95-87/1754
12213 SQX2329860
పపరర: కసదదరర రరమచసదడ చనరరఖలల
కసదదరర
భసధసవప: కసదదరర కకషణవనణణ కసదదరర
ఇసటట ననస:Do 15-14-119/a
వయససస:67
లస: పప

12214 SQX1972389
పపరర: ససహహహల అహమద షపక

తసడడ:డ షఫస ఉలమర షపక మహమకద
ఇసటట ననస:DOOR NO. 15-14-71/A
వయససస:22
లస: పప

12216 SQX2520377
పపరర: దదవఖ పదనకవత చలమర

12217 SQX1912849
పపరర: బగలర బబబగ పప డపరటట

భరస : రసజత కలమమర రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:DOOR NO.53-4-722
వయససస:27
లస: ససస స
12219 SQX2262160
పపరర: మలర శశర గగపరస తటవరరస

12220 SQX2314219
పపరర: హహదయతషలమర పటట న

తసడడ:డ సదరఖ వనసకటటశశర రరవప తటవరరస
ఇసటట ననస:flat no 102
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఇనయతషలర పటట న
ఇసటట ననస:Flat no 201
వయససస:29
లస: పప

12222 SQX2256105
పపరర: వనజ కరలలవకలరర

12223 SQX2352334
పపరర: వర పడసరద గగరసటర

95-87/1757

భరస : వనసకటటష కరలలవకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 306
వయససస:40
లస: ససస స
12225 SQX2271344
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస సప మశశటట
తసడడ:డ కరశ వశశశశశర రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:flat no-403
వయససస:42
లస: పప

95-87/1112

12226 SQX1993385
పపరర: యగదయ కలమమర పరరషరర
తసడడ:డ కకటయఖ పరరషరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:45
లస: పప

12212 SQX1820182
పపరర: మహమకద ఇబడహహస షపక

95-85/767

12215 SQX2518744
పపరర: రరహన ఖనస పఠరన

95-82/939

భరస : ఇసతయమజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:DOOR NO.53-4-715
వయససస:30
లస: ససస స
95-85/770

12218 SQX2542009
పపరర: దదపసక దదవ

95-87/1794

తసడడ:డ బబబక కలమమర దదవ
ఇసటట ననస:Door No 53-8-1060
వయససస:25
లస: ససస స
95-87/1755

12221 SQX2256097
పపరర: వనసకటటష కరలలవకలరర

95-87/1756

తసడడ:డ పపలర యఖ కరలలవకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:45
లస: పప
95-87/1758

తసడడ:డ అసతయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:47
లస: పప
95-75/1236

95-79/881

తసడడ:డ ఉసరకన
ఇసటట ననస:D.NO:15-13-180/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పప డపరటట
ఇసటట ననస:DOOR NO 53-5-792
వయససస:30
లస: పప
95-75/1235

12209 SQX1979715
పపరర: నహల ఏరమసగలత నజబ
తసడడ:డ నజబ ఏరమసగలత అబగదల
ఇసటట ననస:DNO 59-5-784
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ ససరరశశటట
ఇసటట ననస:D NO 1512-116
వయససస:36
లస: ససస స

95-82/940

95-78/936

12224 SQX2352318
పపరర: సరసబబడజఖ లకడక గగరసటర

95-87/1759

భరస : వరపడసరద గగరసటర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:39
లస: ససస స
95-75/1154

12227 SQX2343002
పపరర: అనసత రరమగలల మగశస

95-87/1760

తసడడ:డ తరరమలయఖ మగశస
ఇసటట ననస:Flat Number 102
వయససస:64
లస: పప
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12228 SQX2392918
పపరర: రవసదడ బబబగ చససడదరర

95-83/1257

భసధసవప: ససపత కలమమరర చససడదరర
ఇసటట ననస:FL G F 4
వయససస:58
లస: పప
12231 SQX2431831
పపరర: శకదదవ పలర

95-83/1258

భరస : రవసదడ బబబగ చససడదరర
ఇసటట ననస:FL GF 4
వయససస:52
లస: ససస స
95-81/936

భరస : జగదదశశర రరడడడ మదదలమర
ఇసటట ననస:flot 210
వయససస:41
లస: ససస స
12234 SQX2354009
పపరర: శకనవరస రరవప ఉటటకలరర

12229 SQX2341238
పపరర: ససపత కలమమరర చససడదరర

12232 SQX2381531
పపరర: మహన రరవప కలశశటట

తసడడ:డ శసగరయఖ ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:FLOT NO.302
వయససస:52
లస: పప

12235 SQX2481687
పపరర: పదనకవత కలరరతల

95-81/937

12233 SQX2421048
పపరర: ననగమణణ కలశశటట

95-77/1005

భరస : మహన రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:FLOT 304 HIGHWAYHIGHT
వయససస:35
లస: ససస స
95-87/1762

12236 SQX2228104
పపరర: మలర శశరర ససతసశశటట

95-85/1176

భరస : వ ఏ పస యస ఆర ఆసజననయగలల కలరరతల
ఇసటట ననస:FLOT NO403
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:FLOT T 5 BLOCK 7
వయససస:46
లస: ససస స
12239 SQX2301554
పపరర: ������ ���� ���

తసడడ:డ వనసకట ననగరశశర రరవప రరవకకకసదద
ఇసటట ననస:F.NO.308,RAMESH GANDHI
వయససస:23
లస: పప

95-88/1785
12238 SQX2394393
పపరర: బల వనసకట ససబడమణఖ సరయ
పచషపపలలసస
భసధసవప: రరఘవనసదడ సరయ పవన కలమమర బబ
ఇసటట ననస:G-10,Lakshmi Apartments
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ���� ���
ఇసటట ననస:GMC 07
వయససస:22
లస: పప

12240 SQX1974849
పపరర: పడదదప శలస

12241 SQX2329639
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దనసరర

12242 SQX2329787
పపరర: వజయశక దనసరర

12237 SQX1984822
పపరర: పడసనత కలమమర రరవకకకసదద

95-82/798

95-73/942

తసడడ:డ రవ బబబగ శలస
ఇసటట ననస:GMC no. 40-11-509
వయససస:20
లస: ససస స
12243 SQX2472322
పపరర: నగరజ దవళ

95-87/1766

95-97/855

95-78/938

తసడడ:డ పడసరద దమకకసడ
ఇసటట ననస:VIKAS NAGAR 3 LINE
వయససస:42
లస: పప
12255 SQX1045542
పపరర: లలత పడభగ శరన తతట
తసడడ:డ పపలమర రరవప తతట
ఇసటట ననస:40-10-454
వయససస:26
లస: పప

12247 SQX2407070
పపరర: శరరర ఖటటన పఠరన

95-87/1767

భరస : జజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:PLOT NO 120
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రమ రరడడడ అననతవరరదద
ఇసటట ననస:RAMIREDDY THOTA
వయససస:26
లస: ససస స
12252 SQX1919521
పపరర: దసరరరరరవప దమకకసడ

95-87/1768

భరస : నసద కకశశర తనడడపరరస
ఇసటట ననస:PLOT NO 18
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల లతఫ ఖమన
ఇసటట ననస:PLOT NO 120
వయససస:68
లస: పప
12249 SQX2128643
పపరర: జజఖత అనతవర రరడడ

12244 SQX2264158
పపరర: ననగ లకడక పసడయసకర తనడడపరరస

12250 SQX2305241
పపరర: రహమన షపక

95-90/1088

12245 SQX2255339
పపరర: మమబగన షపక

95-87/1769

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:PLOT NO 74
వయససస:25
లస: ససస స
12248 SQX0671321
పపరర: గగపసకకషణ దదపరటట

95-85/774

తలర : అరరణన దదపరటట
ఇసటట ననస:PLOT NO 502
వయససస:29
లస: పప
95-87/1770

12251 SQX2339075
పపరర: వజయలకడక నదనసడ

95-77/1006

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:THARAKA RAM NAGER
వయససస:21
లస: పప

భరస : హజరతయఖ
ఇసటట ననస:VENKATRAO PETA 1ST LANE
వయససస:43
లస: ససస స

12253 SQX2335099
పపరర: పడసనత లత మసడద

12254 SQX2013613
పపరర: వజయ బబబగ యడర

95-85/870

తసడడ:డ శరససన మసడద
ఇసటట ననస:#26-47-260/B
వయససస:29
లస: ససస స
95-75/923

95-90/1087

భరస : వనసకటటశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:H NO.25
వయససస:44
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ అబడహస దవళ
ఇసటట ననస:israil peta 1st line
వయససస:27
లస: పప
12246 SQX2407575
పపరర: జజన ఖమన పఠరన

95-87/1764

తసడడ:డ రరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:H NO.25
వయససస:46
లస: పప
95-78/1077

95-81/935

తసడడ:డ లసగ రరడడడ మదదలమర
ఇసటట ననస:flot 201
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల కలశశటట
ఇసటట ననస:FLOT 304
వయససస:39
లస: పప
95-87/1761

12230 SQX2431658
పపరర: జగదదశశర రరడడడ మదదలమర

12256 MLJ1508357
పపరర: పపరణచసదడరరవప తతట
తసడడ:డ నరసససహరరవప తతట
ఇసటట ననస:40-10-454
వయససస:45
లస: పప

95-81/652

తసడడ:డ కకషణ యడర
ఇసటట ననస:9010218451
వయససస:19
లస: పప
95-75/924

12257 SQX1628421
పపరర: నటరరజ సప మరరజ

95-73/735

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప సప మరరజ
ఇసటట ననస:40-11-504
వయససస:34
లస: పప
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12258 SQX1628439
పపరర: కరసస వశశననథ సప మరరజ

95-73/736

12259 SQX1613786
పపరర: శకనవరసరరవప చనగసటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప సప మరరజ
ఇసటట ననస:40-11-504
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకసడనడజ చనగసటట
ఇసటట ననస:40-11-504
వయససస:58
లస: పప

12261 SQX1212604
పపరర: సదరఖ పడకరష పరలకకలలర

12262 SQX0413054
పపరర: ససజజత పపలవరరస�

95-73/739

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ పరలకకలలర
ఇసటట ననస:40-11-504
వయససస:63
లస: పప
12264 SQX0606335
పపరర: గగలమరర సయఖద�

95-73/742

95-73/740

95-72/804

12268 SQX2085231
పపరర: ననగరశశరరవప బలర

94-70/1083

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:53-6-916
వయససస:27
లస: పప

12271 MLJ3642964
పపరర: కకషరణరరడడడ పరలపరల

95-85/801

మతత స

12266 NDX2434520
పపరర: ననగలకడక చనతసశశటటసవ

94-70/704

12269 SQX2083509
పపరర: ఆదదలకడక బలర

95-85/802

భరస : ననగరశశరరవప బలర
ఇసటట ననస:53-6-905
వయససస:51
లస: ససస స
95-86/691

తసడడ:డ శవర రరడడ పరలపరల
ఇసటట ననస:53-6-916
వయససస:31
లస: పప

ఇతరరలల

95-73/741

భరస : ససవర శసకర� రరవపబ
ఇసటట ననస:41-1-157
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప బలర
ఇసటట ననస:53-6-905
వయససస:59
లస: ససస స
95-86/690

12263 SQX0313312
పపరర: రరమలకడక పపలవరరస�
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పప లయఖ తషరక
ఇసటట ననస:40-21-56/a
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన యమరవర
ఇసటట ననస:41-3-578
వయససస:26
లస: ససస స
12270 SQX0890574
పపరర: గగతమ తదజ మమక

12265 NDX3254919
పపరర: మసగ తషరక

95-73/738
12260 SQX1628413
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప సప మరరజ

తసడడ:డ హనసమయఖ సప మరరజ
ఇసటట ననస:40-11-504
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఉమమ మహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : షఫస బబషర�
ఇసటట ననస:40-11-506
వయససస:36
లస: ససస స
12267 SQX2069052
పపరర: కవత యమరవర

95-73/737

12272 SQX2100824
పపరర: రరహన షపక

95-195/1228

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:53-11-1283
వయససస:31
లస: ససస స

పపరరషషలల
5,899

ససత సలల
6,369

ఇతరరలల
4

మతత స
12,272

5,899

6,369

4

12,272
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