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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-26

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 11353

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 93 - పతతతపపడడ (ఎస సస)
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

93 / 68

538

579

0

1,117

2

93 / 69

398

434

0

832

3

93 / 70

393

430

0

823

4

93 / 83

583

613

0

1,196

5

93 / 84

513

509

0

1,022

6

93 / 85

322

371

0

693

7

93 / 86

135

138

0

273

8

93 / 87

120

120

0

240

9

93 / 88

123

122

1

246

10

93 / 89

502

484

0

986

11

93 / 90

623

696

0

1,319

12

93 / 91

640

666

0

1,306

13

93 / 92

553

661

0

1,214

14

94 / 2

1

0

0

1

15

94 / 4

0

4

0

4

16

94 / 5

2

0

0

2

17

94 / 13

0

1

0

1

18

94 / 26

0

1

0

1

19

94 / 31

1

1

0

2

20

94 / 65

0

1

0

1

21

94 / 68

1

0

0

1

22

94 / 89

0

1

0

1

23

94 / 95

0

1

0

1

24

94 / 108

0

1

0

1

25

94 / 154

0

1

0

1

26

94 / 155

0

1

0

1

27

94 / 156

0

1

0

1

28

94 / 168

10

15

0

25

29

94 / 182

1

2

0

3

30

94 / 199

1

2

0

3

31

94 / 206

0

1

0

1

32

94 / 207

0

3

0

3

33

94 / 208

3

4

0

7

34

94 / 211

1

1

0

2

35

94 / 212

0

2

0

2

36

94 / 213

0

1

0

1

37

94 / 220

0

1

0

1

38

94 / 228

1

0

0

1

39

95 / 1

0

2

0

2

40

95 / 3

1

0

0

1

41

95 / 4

1

0

0

1

42

95 / 5

1

0

0

1

43

95 / 38

1

0

0

1

44

95 / 42

1

0

0

1

45

95 / 59

1

0

0

1

46

95 / 89

1

0

0

1

47

95 / 90

2

5

0

7

48

95 / 152

1

0

0

1

49

95 / 217

0

1

0

1

50

1,093 / 55

1

0

0

1

51

1,093 / 68

1

1

0

2

52

1,093 / 69

1

2

0

3

53

1,093 / 85

0

1

0

1

54

1,093 / 89

1

1

0

2

55

1,093 / 90

1

4

0

5

56

1,093 / 91

14

19

0

33

57

1,093 / 92

0

1

0

1

5,494

5,906

1

11,401

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
SAA1300961
పపరర: ననగలకకక పగడల
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93-68/1095

తసడక:డ సతఖస పగడల
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:25
లస: ససస స
4
SAA1228477
పపరర: కకశశర బబబగ మగదడబబ యన

93-83/1101

93-83/1166

93-85/354

93-91/1097

93-68/4

93-92/602

93-90/38

తసడక:డ శసకర మమడన
ఇసటట ననస:1-4A
వయససస:21
లస: పప

14
SAA1385608
పపరర: సయత దదవ రరజపపరరహహత

17
SAA1315001
పపరర: ససరరశ ఐనవవలల

20
JBV2130292
పపరర: మలలర శరరరव రరజవరపపव

23
SAA1360049
పపరర: చనన చలర

93-84/979

26
SAA1318799
పపరర: రవసదడ మమడన

93-91/1163

29
SAA1253483
పపరర: ననగభవరన బసడడడ
డ కడ
తసడక:డ వనసకట శవరరవప బసడడడ
డ కడ
ఇసటట ననస:1-6
వయససస:19
లస: పప

9
SAA1151331
పపరర: జజహనవ ననగస

93-84/1

12
SAA1220516
పపరర: మగకకసటట మమడ

93-90/936

15
SAA1453976
పపరర: బగజజ బబయ భగకరఖ

93-92/599

భరస : వనసకటటశరరరర ననయక భగకరఖ
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:49
లస: ససస స
93-89/964

93-89/2

18
SAA1385616
పపరర: ववववव ववववव ववव
वववववववववववव
తసడక:డ वववववव वववववववववववव
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:86
లస: పప
21
JBV3575768
పపరర: ఆదదలకడక వవలలలరర

93-92/601

93-90/37

భరస : కకటటశరరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:1/1/415
వయససస:42
లస: ససస స
93-92/597

24
SAA1321553
పపరర: శవమక గరదద

93-84/978

భరస : అసకమక గరదద
ఇసటట ననస:1-3
వయససస:79
లస: ససస స
93-89/986

తసడక:డ శసకర మమడన
ఇసటట ననస:1-4A
వయససస:21
లస: పప
93-89/988

93-83/1165

తసడక:డ సయమనన మమడ
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:78
లస: పప

తసడక:డ దనసస చలర
ఇసటట ననస:01/01/1986
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ గరవసదస గళళళ
ఇసటట ననస:1-3/1
వయససస:18
లస: పప
28
SAA1316074
పపరర: రవసదడ మమడన

93-85/355

భరస : ఏడడకకకడలలव व
ఇసటట ననస:1-1-287
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడభగదనసస కగరగ
ఇసటట ననస:1/1/515
వయససస:33
లస: ససస స
25
SAA1425974
పపరర: శవ శసకర గళళళ

11
SAA0411652
పపరర: వవసకట సరరమ గసడకకకట

6
SAA1471366
పపరర: నరసససహ రరవప మమడ

తసడక:డ అసకమకరరవప ననగస
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ మగనససరరమ ఐనవవలల
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరలల వక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:61
లస: ససస స
22
SAA0970021
పపరర: వనసకటటశరరమక కగరగ

93-83/1167

భరస : ఈననననమలజ రరజపపరరహహత
ఇసటట ననస:1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:66
లస: పప
19
SAA1385707
పపరర: కకటటశరరమక వక

8
SAA1315696
పపరర: అహలఖ రవపలపలర

93-83/1100

తసడక:డ శవయఖ మమడ
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖ గసడకకకట
ఇసటట ననస:106–9-638
వయససస:75
లస: పప

భరస : బబలకకషష తతమగ
ఇసటట ననస:1
వయససస:26
లస: ససస స
16
SAA1118785
పపరర: రరమగలల ఓరరర

93-83/1102

తసడక:డ వనసకట పడసరద రరవప రవపలపలర
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దదవయఖ రరడకడ
ఇసటట ననస:1రర07-43
వయససస:45
లస: ససస స
13
SAA1221175
పపరర: తతమగ దదవ

5
SAA1230663
పపరర: శవ లసగస మమకల

3
SAA1228485
పపరర: మగనన షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ చనన పపలర యఖ మమకల
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ భకలల గగమకడక
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:19
లస: పప
10
JBV2111672
పపరర: శవపరరరత గసడకకకట రరడడ క

93-83/1099

తసడక:డ బకకలల గగమడడ
ఇసటట ననస:1
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ కకషష రరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:20
లస: పప
7
SAA1316009
పపరర: ఏలబబబబ గగమకడక

2
SAA1230804
పపరర: శకకరసత గగమడడ

27
SAA1315951
పపరర: రవసదడ మమడన

93-89/987

తసడక:డ శసకర మమడన
ఇసటట ననస:1-4A
వయససస:21
లస: పప
93-83/1125

30
SAA1393735
పపరర: వనసకటరమణ ఖరరదస

93-90/1236

భరస : శకనవరసరరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:1-6
వయససస:43
లస: ససస స
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31
JBV3818325
పపరర: గజరసదడబబబగ రరచమసటట

93-85/493

తసడక:డ మమరకసడదయగలల
ఇసటట ననస:1౦6 6-235
వయససస:34
లస: పప
93-68/5

తసడక:డ అసజన ేదయగలల కలసచనల
ఇసటట ననస:1-9
వయససస:21
లస: ససస స

35
SAA1072578
పపరర: లకకక తరరపఠమక కలసచనల

93-83/1135

38
SAA1062942
పపరర: వరసజనవయగలల

భరస : ససతనరరమసజనవయగలల పపరర చ రళ
ఇసటట ననస:1 10_1_54
వయససస:35
లస: ససస స

41
SAA1277607
పపరర: తడవవణణ డకవ

తసడక:డ రరమమరరవప గగమకడకద ల
ఇసటట ననస:1 11_1_28
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ మగతనఖలల పరలమపప ఠఠలమ
ఇసటట ననస:1-15/2
వయససస:42
లస: పప
49
SAA1295856
పపరర: శరకవణణ మలలర ల

93-84/914

తసడక:డ రమణ జడడడ
ఇసటట ననస:1-23
వయససస:22
లస: ససస స

50
SAA1145382
పపరర: రరమ కకటటశరరమక బబ లమర

93-83/4

53
SAA1295013
పపరర: దదవ మజలపప

93-70/785

56
SAA1266196
పపరర: మగతఖలల పరలపథథలమ

93-92/433

39
SAA1265008
పపరర: అరరణ కలమమరర గరరకపరటట

93-83/1138

42
SAA1368877
పపరర: ననగ మలలశరరర రరజవరపప

93-83/1175

45
SAA1316850
పపరర: ససమలత వనమగల

93-83/1178

భరస : పప లయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:1-14/1
వయససస:21
లస: ససస స
93-89/4

48
SAA1287903
పపరర: ననగజజఖత మలలర ల

93-83/1112

తసడక:డ చసటట బబబగ మలలర ల
ఇసటట ననస:1-19
వయససస:20
లస: ససస స
93-89/5

51
SAA1389469
పపరర: పరటట రమదదవ

93-89/983

తసడక:డ శకనవరసరరవప పరటట
ఇసటట ననస:1-21
వయససస:20
లస: ససస స
93-83/1114

54
SAA1295021
పపరర: రరజరశరరర మజలపప

93-83/1115

భరస : అపలరరవప మజలపప
ఇసటట ననస:1-22/2
వయససస:22
లస: ససస స
93-83/1116

తసడక:డ మమలసససయ పరలపథథలమ
ఇసటట ననస:1-23
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ రసగ చనరరఖలల డకవ
ఇసటట ననస:1-28
వయససస:76
లస: పప

93-83/2

భరస : గరపస రరజవరపప
ఇసటట ననస:1-11-4-2
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గగపయఖ మజలపప
ఇసటట ననస:1-22/2
వయససస:26
లస: ససస స

93-68/1120 59
58
SAA1344746
SAA1371921
పపరర: పడసనన కలమమర రరడడ క వణగకలరర
పపరర: రసబబబగ డకవ

తసడక:డ గసగరదర రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:1-24/2
వయససస:21
లస: పప

93-83/1107

భరస : శకనవరసరరవప బబ లమర
ఇసటట ననస:1-20/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ గగవసదరరజలల మకకల
ఇసటట ననస:1-22
వయససస:28
లస: పప
55
SAA1365204
పపరర: ధన లకకక జడడడ

47
SAA0516500
పపరర: గరతన రరమ కకషష పరటట

36
SAA1188614
పపరర: యక కలమమర గరరకపరటట

భరస : పప మమమయమ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:1-9A
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప పరటట
ఇసటట ననస:1-17
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ చసటట బబబగ మలలర ల
ఇసటట ననస:1-19
వయససస:18
లస: ససస స
52
SAA1188622
పపరర: గరపస మకకల

93-89/3

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:1 11_10
వయససస:35
లస: ససస స
93-83/1111

93-83/1

తసడక:డ శకనవరసరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:1-9
వయససస:20
లస: పప

భరస : లల కకషష డకవ
ఇసటట ననస:1-11
వయససస:22
లస: ససస స

93-92/412 44
43
JBV3853496
JBV3852720
పపరర: మహన రరసబబబగ గగమమకడకదల
పపరర: కకటటశరరమక ఇసదసరరస

46
SAA1266212
పపరర: శకనవరసరరవప పరలమపప ఠఠలమ

93-68/6

తసడక:డ శకనవరస రరవప పటట
ఇసటట ననస:1-9
వయససస:23
లస: పప
93-92/282

33
SAA1151240
పపరర: మణణకసఠ యమదల

తసడక:డ వనసకటటశరరరర యమదల
ఇసటట ననస:1-8-8/3
వయససస:23
లస: పప

భరస : వరసస కలసచనల
ఇసటట ననస:1-9
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప దదవ
ఇసటట ననస:1-9
వయససస:37
లస: ససస స
40
JBV2130532
పపరర: వనసకటలకడక పపరరచరర

93-89/992

భరస : నరసససహరరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:1-7
వయససస:43
లస: ససస స

34
SAA1072560
పపరర: భబరగ వ కలసచనల

37
SAA1226638
పపరర: భబరగ వ దదవ

32
SAA1456755
పపరర: ససభబషసణ పప పపరర

57
SAA1425156
పపరర: శకనవరస రరడకడ దదవరరడకడ

93-70/786

తసడక:డ శవ సరసబరరడడ క దదవరరడకడ
ఇసటట ననస:1-24
వయససస:41
లస: పప
93-83/1179

60
SAA1371947
పపరర: సతఖవత దదవ

93-83/1180

భరస : రసబబబగ దదవ
ఇసటట ననస:1-28
వయససస:64
లస: ససస స
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61
SAA1394667
పపరర: సరయ దసరగ దదవ
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93-83/1181

తసడక:డ రరసబబబగ దదవ
ఇసటట ననస:1-28
వయససస:48
లస: ససస స
64
SAA1220524
పపరర: పపరషచసదడ రరవప తషసగ

93-90/962

93-83/1182

93-89/921

68
SAA1194836
పపరర: వనసకట శవ కలమమరర మగరలపప

71
SAA1095678
పపరర: గరపస చమట

93-83/7

భరస : జననరననరరవప రరజబసటట
ఇసటట ననస:1-38/1
వయససస:20
లస: ససస స

74
SAA1295328
పపరర: గగపసకకషష వరరకలటట

93-83/5

తసడక:డ శకనవరసరరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:1-41
వయససస:19
లస: ససస స

77
SAA1220482
పపరర: యశరసత ఖరరదస

93-83/6

93-68/8

తసడక:డ కకటట రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:1-42/1
వయససస:23
లస: పప

80
SAA1220573
పపరర: భబసకర పరటట

93-83/1121

93-68/9

తసడక:డ సరసబరరడకడ యరకస
ఇసటట ననస:1-45
వయససస:22
లస: పప

83
SAA1193788
పపరర: సరయ రఠపపశ రరడడ క పప టర పలర

93-90/963

93-92/3

86
SAA1464841
పపరర: దసరగ భవన మసతడ

తసడక:డ రరమ కకటటశరర రరవప మగరలచరర
ఇసటట ననస:1-45
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:1-45/D
వయససస:20
లస: ససస స

88
SAA1455708
పపరర: ననగమణణ గరడద

89
SAA1369214
పపరర: సరయ ససపసడయ డకవ

93-85/615

తసడక:డ యమననధద డకవ
ఇసటట ననస:1-49
వయససస:18
లస: ససస స

93-83/1119

72
SAA1295674
పపరర: ననగలకకక చమట

93-83/1120

75
SAA1295187
పపరర: షణగకఖ వరర న చమట

93-83/1122

78
SAA1096577
పపరర: ననగ జజఖత వణగకలరర

93-68/7

తసడక:డ కకటట రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:1-42/1
వయససస:23
లస: ససస స
93-90/964

81
SAA1196674
పపరర: పరటట చనణకఖ

93-92/2

తసడక:డ పరటట శసకర రరవప
ఇసటట ననస:1-42A
వయససస:21
లస: పప
93-68/10

తసడక:డ బడహక రరడకడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:1-45
వయససస:24
లస: పప

85
SAA1115401
పపరర: వజయ భబసకర మగరలచరర

69
SAA1294941
పపరర: ససనత చమట

తసడక:డ మమరకసడదయగలల చమట
ఇసటట ననస:1-40
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ శసకర రరవప పరటట
ఇసటట ననస:1-42A
వయససస:18
లస: పప

82
SAA1072644
పపరర: సరయ లలకరశ రరడకడ యరకస

93-90/1234

భరస : గరపస చమట
ఇసటట ననస:1-37
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:1-42
వయససస:18
లస: పప

79
SAA1096585
పపరర: వరసస దదవర రరడడ క వణగకలరర

66
SAA1393875
పపరర: సరసబశవరరవప తనడకశశటట

తసడక:డ చసకరకఈహ చమట
ఇసటట ననస:1-35/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:1-39
వయససస:22
లస: పప
93-70/790

93-83/1118

తసడక:డ రసబబబగ తనడకశశటట
ఇసటట ననస:1-33
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ గసగరధర రరవప చమట
ఇసటట ననస:1-37
వయససస:22
లస: పప

73
SAA1188663
పపరర: రరజరశరరర రరజబసటట

భరస : ససబబరరవప గరడద
ఇసటట ననస:1-48
వయససస:23
లస: ససస స

93-68/1104

భరస : కకటటశరరరరవప మగరలపప
ఇసటట ననస:1-35
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ గగపయఖ పరటట
ఇసటట ననస:1-36
వయససస:20
లస: పప

76
SAA1412881
పపరర: చసదడ కళ వనసకలరర

65
SAA1263805
పపరర: హహహమవత కకననన

63
SAA1288091
పపరర: ననగరజ చమట

తసడక:డ కలచనలయ
ఇసటట ననస:1-29/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : శరసబయఖ కకననన
ఇసటట ననస:1-32
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ గగనమ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:1-33/4
వయససస:19
లస: పప
70
SAA1219674
పపరర: శకహరర పరటట

93-83/1117

భరస : బసవయఖ ఎనమదల
ఇసటట ననస:1-29
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:డ కరశవపలల తషసగ
ఇసటట ననస:1-31
వయససస:40
లస: పప
67
SAA1327709
పపరర: గగనమ చసడడ

62
SAA1263490
పపరర: ససనసదమక ఎనమదల

84
SAA1193796
పపరర: సరయ ససభబశ రరడడ క యరకస

93-69/1

తసడక:డ సరసబ రరడకడ యరకస
ఇసటట ననస:1-45
వయససస:20
లస: పప
93-89/985

87
SAA1377936
పపరర: మలర శరరర గరడద

93-85/614

భరస : హరరకకషష గరడద
ఇసటట ననస:1-48
వయససస:35
లస: ససస స
93-83/1183

90
SAA1369180
పపరర: సరయ పసడయ డకవ

93-83/1184

తసడక:డ యమననధద డకవ
ఇసటట ననస:1-49
వయససస:18
లస: ససస స
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91
SAA1377373
పపరర: గగవసదరరవప పటట
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93-89/989

తసడక:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:1-51
వయససస:35
లస: పప
94
SAA1118587
పపరర: భబలకకక మకకల

93-83/8

93-89/991

98
SAA1220581
పపరర: ససనత ఖరరదస

93-89/6

101
SAA1194794
పపరర: మమనక ఇసదసరరస

93-68/11

104
SAA1345057
పపరర: అనల కలమమర తరరపత
తసడక:డ సరసబయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:1-64
వయససస:20
లస: పప

93-83/1186
106
SAA1322882
పపరర: తనడదకకరర వనసకట ననగ దసరగ భవర
న
భరస : చమట వనసకట శవ పడసరద చమట వనసకట
ఇసటట ననస:1-66, POTHURU VILLAGE
వయససస:19
లస: ససస స

107
SAA1371962
పపరర: బబజ లకకక చమట

తసడక:డ దసరగ పడసరద బబ మకడక
ఇసటట ననస:1-71
వయససస:19
లస: పప
93-70/792

తసడక:డ పపరషయఖ మనననస
ఇసటట ననస:1-83
వయససస:23
లస: పప

93-89/7

93-92/4

116
SAA1318641
పపరర: ససదదప ఇసదసరరస

93-68/1121

119
SAA1295112
పపరర: తరరపపథడసయమ అలర
తసడక:డ మసరసన అలర
ఇసటట ననస:1-83
వయససస:21
లస: పప

99
SAA1365261
పపరర: లలకరశ కలమమర రరడకడ శరఖమల

93-70/791

102
SAA1266154
పపరర: రరజరశరరర మకకల

93-83/1127

105
SAA1361021
పపరర: వర నరరయణమక బబ డడడపలర

93-68/1122

భరస : వనసకటరమణయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:1-65
వయససస:21
లస: ససస స
93-83/1187

108
SAA1377654
పపరర: అకకమక వవలలలరర

93-84/980

భరస : వరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:1-70
వయససస:73
లస: ససస స
93-83/1129

111
SAA1316421
పపరర: సరయ కలమమర అల

93-85/616

తసడక:డ ససబబయఖ అల
ఇసటట ననస:1-72
వయససస:18
లస: పప
93-69/2

114
SAA1301225
పపరర: జగనననథ సససగ కకసలఖ

93-68/1105

తసడక:డ యస రరమ సససగ కకసలఖ
ఇసటట ననస:1-80
వయససస:47
లస: పప
93-90/1242

తసడక:డ శవనననరరయణ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:1-81
వయససస:20
లస: పప
93-68/12

93-83/1185

భరస : వరయఖ మకకల
ఇసటట ననస:1-61/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమకరరవప దదరసగగల
ఇసటట ననస:1-79
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ పరటట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:1-80
వయససస:20
లస: పప
118
SAA1118710
పపరర: శవ పడసరద మనననస

113
SAA1146703
పపరర: వవమగలయఖ దదరసగగల

96
SAA1369172
పపరర: బబగఖ లకకక అధదనవటట

తసడక:డ శవ రరమ కకషష రరడకడ శరఖమల
ఇసటట ననస:1-59
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ దసరగ పడసరద బబ మకడక
ఇసటట ననస:1-71
వయససస:19
లస: పప

భరస : వరరశరర రరడకడ బదథ
న రర
ఇసటట ననస:1-75
వయససస:32
లస: ససస స
115
SAA1196062
పపరర: పరటట తదజససర

93-90/967

భరస : శవ ననగరశరరరవప చమట
ఇసటట ననస:1-67
వయససస:30
లస: ససస స

93-83/1128 110
109
SAA1239045
SAA1226026
పపరర: జజనకక సరయ కలమమర బబ మకడక
పపరర: పవన కలమమర బబ మకడక

93-90/966

భరస : పరరమశరరగ అధదనవటట
ఇసటట ననస:1-57
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ బబలకకషష ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:1-61
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప మగవర
ఇసటట ననస:1-62
వయససస:22
లస: పప

112
SAA1365170
పపరర: కలమఖణణ కకడనల

93-83/1124

భరస : ససబబరరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:1-58
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:1-61
వయససస:26
లస: పప
103
SAA1087162
పపరర: జజసఫ అరవసద మగవర

95
SAA1295047
పపరర: లమవణఖ ఆదదనవటట

93
SAA1220532
పపరర: జజఖత జటటరర

భరస : వనసకటటశరర రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:1-51-1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమక రరవప ఆదదనవటట
ఇసటట ననస:1-57
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ రరమ సరరమ ఓబగలశశటట
ఇసటట ననస:1-57
వయససస:20
లస: ససస స
100
SAA0620310
పపరర: దరగ బబబబ కకసడ

93-89/990

తసడక:డ రరమరరవప
ఇసటట ననస:1-51
వయససస:35
లస: పప

భరస : మసగరరరవప మకకల
ఇసటట ననస:1-57
వయససస:33
లస: ససస స
97
SAA1316801
పపరర: లలమ భవరన ఓబగలశశటట

92
SAA1320514
పపరర: గగవసదరరవప పరటట

117
SAA1298355
పపరర: అనసష పటట

93-89/922

తసడక:డ ససతయననయగడడ పటట
ఇసటట ననస:1-82
వయససస:19
లస: ససస స
93-83/1132

120
SAA1219823
పపరర: సరయ తదజ చటబటల

93-89/923

తసడక:డ రరమయఖ చటబటల
ఇసటట ననస:1-83
వయససస:18
లస: పప
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121
SAA1072594
పపరర: ననగలకకక వరర
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93-68/13

భరస : రరమకకషష వరర
ఇసటట ననస:1-84/2
వయససస:28
లస: ససస స
124
SAA1447259
పపరర: మసస నమక వవలలలరర

93-84/981

93-68/15

93-83/9

93-89/10

93-83/10

93-83/1189

93-68/1097

భరస : ననగనవజనయళలల గసడకకకట
ఇసటట ననస:1-108
వయససస:30
లస: ససస స

134
SAA1194604
పపరర: పవన భబరగ వ బబ లర

137
SAA1315993
పపరర: అనల మగరలలపప

140
SAA1369164
పపరర: రరణణ మకకల

143
SAA1163492
పపరర: ననగ లకకక రరడడ క

93-83/1103

146
SAA1072297
పపరర: మణణ కలమమర గగమకడకధల

93-89/11

149
SAA1295054
పపరర: లకకక కగరగ
భరస : వనసకటటష కగరగ
ఇసటట ననస:1-108
వయససస:19
లస: ససస స

129
SAA1298587
పపరర: శవ కలమమరర పరటట

93-90/968

132
SAA1295104
పపరర: పడబవథద అల

93-83/1137

135
SAA1397116
పపరర: ఆళళ శవశసకర

93-84/983

తసడక:డ ఏడడకకసడలల ఆళళ
ఇసటట ననస:1-97
వయససస:20
లస: పప
93-83/1188

138
SAA1321280
పపరర: చసదదక
డ సససహదదడ

93-89/993

భరస : శవరరస కకటటశరర రరవప సససహదదడ
ఇసటట ననస:1-98
వయససస:18
లస: ససస స
93-83/1190

141
SAA1301910
పపరర: శకనవరసరరడకడ వణగకలరర

93-68/1096

తసడక:డ రరమరరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:26
లస: పప
93-83/11

144
SAA1464676
పపరర: లకకక తనడకశశటట

93-83/1174

భరస : శకనవరసరరవప తనడకశశటట
ఇసటట ననస:1-105
వయససస:35
లస: ససస స
93-92/5

తలర : ససబబబయమక గగమకడకధల
ఇసటట ననస:1-107
వయససస:23
లస: పప
93-83/1105

93-89/8

భరస : శకనస అల
ఇసటట ననస:1-94/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవ గణణశ రరడకడ
ఇసటట ననస:1-105
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరవప దససపల
ఇసటట ననస:1-107
వయససస:22
లస: పప
148
SAA1265123
పపరర: జజఖత గసడకకకట

93-89/926

తలర : ఎడడకకసడలల మకకల
ఇసటట ననస:1-99
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ రరమరరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:26
లస: పప
145
SAA1266238
పపరర: అనల బబబగ దససపల

131
SAA1220441
పపరర: వనసకటటష మగదడబబ యన

126
SAA1166552
పపరర: వవణగ మహహష పరటట

భరస : కకటటశరర రరవప పరటట
ఇసటట ననస:1-90
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ మగరలలపప
ఇసటట ననస:1-98
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ వనసకటసరరమ మకకల
ఇసటట ననస:1-99
వయససస:41
లస: పప
142
SAA1262013
పపరర: శకనవరసరరడకడ వణగకలరర

93-83/1134

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:1-95
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ మగరలలపప
ఇసటట ననస:1-98
వయససస:20
లస: పప
139
SAA1371905
పపరర: వవడడకకసడలల మకకల

128
SAA1270271
పపరర: సతశ వవలలలరర

93-83/1133

తసడక:డ కకటటశరరరరవప పరటట
ఇసటట ననస:1-86
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:1-93/A
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప సథరగరన
ఇసటట ననస:1-95
వయససస:24
లస: ససస స
136
SAA1188630
పపరర: అసకమక మగరలలపప

93-84/982

తసడక:డ కకషషయఖ వనలలలరర
ఇసటట ననస:1-87/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర ధథపరటట
ఇసటట ననస:1-91
వయససస:29
లస: ససస స
133
SAA1194489
పపరర: అననపపరష సథరగరన

125
SAA1447242
పపరర: మహహశ బబబగ వవలలలరర

123
SAA1295153
పపరర: కకశశర బబబగ వవలలలరర

తలర : కకటటమక వవలలలరర
ఇసటట ననస:1-85/1
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ మమధవ రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:1-85/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమగలల యయకససరర
ఇసటట ననస:1-87
వయససస:69
లస: ససస స
130
SAA0478214
పపరర: వనసకరయమక ధథపరటట

93-68/14

తసడక:డ వనసకటటసరరరర వరర
ఇసటట ననస:1-84/2
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమధవరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:1-85/1
వయససస:36
లస: ససస స
127
SAA1072610
పపరర: తరరసమక యయకససరర

122
SAA1072586
పపరర: రరమకకషష వరర

147
SAA1265149
పపరర: ననగసజనవయగలల గసడకకకట

93-83/1104

తసడక:డ ససబబరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:1-108
వయససస:31
లస: పప
93-83/1106

150
SAA1220490
పపరర: వనత కలరపరటట

93-90/951

తసడక:డ పపనననరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:1-109
వయససస:19
లస: ససస స
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151
SAA1294958
పపరర: ఏససబబబగ దసపరటట
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93-83/1108

తసడక:డ శవ శసకరరరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:1-110
వయససస:27
లస: పప
154
SAA1377688
పపరర: కలమఖణ రరజవరపప

93-84/976

93-89/691

93-69/3

93-92/6

93-84/3

93-84/977

93-68/1098

భరస : ఏడడకకసడలల చమట
ఇసటట ననస:1-136/25
వయససస:24
లస: ససస స

164
SAA1072255
పపరర: లకకక చరతనగసడర

167
SAA1196484
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప ఇసదసరరస

170
SAA1194315
పపరర: శవ దసరగ రరవప ఓరరర

173
SAA1118959
పపరర: గరవసద

93-84/4

176
SAA1287747
పపరర: బబజ బబబగ గగనస

93-89/12

179
SAA1354760
పపరర: బమరరజ బర
తసడక:డ గసగర రరజ బర
ఇసటట ననస:1-138
వయససస:50
లస: పప

93-68/1115

159
SAA1219658
పపరర: వనసకట కకటటశరరరరవప
గగమకడకదల
తసడక:డ ఏడడకకసడలల గగమకడకదల
ఇసటట ననస:1-122
వయససస:19
లస: పప
162
SAA1164045
పపరర: గరపస కలసచనల

93-89/906

93-69/5

165
SAA1072248
పపరర: సరయ బబబగ చరతనగసడర

93-89/14

తసడక:డ వనసకయఖ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:1-123/A
వయససస:60
లస: పప
93-89/15

168
SAA1315217
పపరర: అల గరపస అదనసకక

93-83/1177

తసడక:డ అల శరసబయఖ అదనసకక
ఇసటట ననస:1-126
వయససస:21
లస: పప
93-68/17

171
SAA1219641
పపరర: శకనవరస చరతనగళర

93-89/907

తసడక:డ శవ ననగ రరజ చరతనగళర
ఇసటట ననస:1-127
వయససస:19
లస: పప
93-83/12

174
SAA0455147
పపరర: సదన ససవర రరవప గరగరశశటట

93-83/13

తసడక:డ వర మహన రరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:1-129/2
వయససస:28
లస: పప
93-83/1109

తసడక:డ సరసబశవరరవప గగనస
ఇసటట ననస:1-131
వయససస:21
లస: పప
93-83/1110

156
SAA1379593
పపరర: శవ కకషష ఓరరర

తసడక:డ చడసచయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:1-123
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వర మహన రరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:1-129/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : సదన ససవర రరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:1-129/2
వయససస:26
లస: ససస స
178
SAA1264886
పపరర: శరరష చమట

93-69/4

తసడక:డ కకషష ఓరరర
ఇసటట ననస:1-127
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరరరరవప ఓరరర
ఇసటట ననస:1-127/1
వయససస:23
లస: పప
175
SAA1086883
పపరర: గరత మహలకకక గరగరశశటట

161
SAA1164086
పపరర: శక కకరణ కలసచనల

తసడక:డ సరసబయఖ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:1-125/A
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ శరసబయఖ అదనసకక
ఇసటట ననస:1-126
వయససస:21
లస: పప
172
SAA1300946
పపరర: దసరరగరరవప ఓరరర

93-90/953

భరస : సరయ బబబగ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:1-123/A
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప వవలపపరర
ఇసటట ననస:1-125
వయససస:21
లస: పప
169
SAA1376623
పపరర: గరపస అదనసకక

158
SAA1220607
పపరర: రరజరశరరర బబజగస

93-70/703

తసడక:డ శక ఆసజనవయగలల ఓరరర
ఇసటట ననస:1-120
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ చడసచయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:1-123
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:1-123
వయససస:27
లస: పప
166
SAA1073311
పపరర: అసకమకరరవప వవలపపరర

93-68/16

భరస : ననగరరజ బబజగస
ఇసటట ననస:1-121
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గరపస కలసచనల
ఇసటట ననస:1-123
వయససస:22
లస: ససస స
163
SAA1072289
పపరర: వనసకట రమణ పపలవరరర

155
SAA1072602
పపరర: ససనత బతష
స ల

153
SAA1431634
పపరర: కళళఖణ కలసచనల

తసడక:డ ఏడడకకసడలల కలసచనల
ఇసటట ననస:1-111/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:1-116
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:1-121
వయససస:29
లస: పప
160
SAA1164078
పపరర: గరయతడ కలసచనల

93-84/2

భరస : ఏససబబబగ ధథపరటట
ఇసటట ననస:1-110
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:1-114/2
వయససస:20
లస: పప
157
JBV3848280
పపరర: ననగరరజव బబజగసव

152
SAA1095595
పపరర: శరర ధథపరటట

177
SAA1377811
పపరర: గరపస గడల

93-85/613

తసడక:డ పసదన శరసబయఖ గడల
ఇసటట ననస:1-136/12
వయససస:18
లస: పప
93-90/1228

180
SAA1354778
పపరర: మమనక బర

93-90/1229

తసడక:డ భమరరజ బర
ఇసటట ననస:1-138
వయససస:22
లస: ససస స
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181
SAA1392984
పపరర: తడవవణణ తతరటట
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93-90/1230

తసడక:డ శకనవరసరరవప తతరటట
ఇసటట ననస:1-143A
వయససస:19
లస: ససస స
184
SAA1219716
పపరర: వవణగ జటటరర

93-89/910

193
SAA1220557
పపరర: కవత మమడ

93-89/981

188
SAA1377431
పపరర: వసశ కకషష మగరలచరర

93-68/20

93-90/959

194
SAA1292200
పపరర: ససవరరస పప పపరర

197
SAA1276781
పపరర: మధవ మగతషకలరర
భరస : వనసకట నగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:1-178
వయససస:23
లస: ససస స

199
SAA1220508
పపరర: సరయ కకషష ఘసటశరల

200
SAA1220425
పపరర: వనసకటటష మగదడబబ యన

93-90/960

తసడక:డ శసకర ఘసటశరల
ఇసటట ననస:1-183
వయససస:22
లస: పప
93-89/916

93-92/7

తసడక:డ శకనస చరతనగళళ
ఇసటట ననస:1-197
వయససస:25
లస: పప
208
NDX2999118
పపరర: లకకక రరఢ మగననలలరర
భరస : గకరర శసకర మగననలలరర
ఇసటట ననస:1 NO A 508
వయససస:44
లస: ససస స

93-68/23

93-89/980

189
SAA1179605
పపరర: నరరశ సయసపప

93-68/18

192
SAA1220474
పపరర: మలర శరరర మమడ

93-90/958

భరస : కకషష మమడ
ఇసటట ననస:1-152/A
వయససస:40
లస: ససస స
93-92/563

195
SAA1220300
పపరర: హహమ బసదస చసతల

93-89/912

భరస : బబబగ రతన రరజరశ చసతల
ఇసటట ననస:1-168
వయససస:31
లస: ససస స
93-89/913

198
SAA1072263
పపరర: శకకరనస గసటసరల

93-89/16

తసడక:డ శసకర రరవప గసటసరల
ఇసటట ననస:1-183
వయససస:23
లస: పప
93-89/914

201
SAA1220433
పపరర: కకరణ మగదడబబ యన

93-89/915

తసడక:డ అకకక వరయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:1-188
వయససస:18
లస: పప

203
SAA1196492
పపరర: లకకక గరయతడ ఇసదసరరస

93-89/17

204
SAA1219740
పపరర: శక లకకక గగమకడకధల

93-89/917

తసడక:డ వనసకట శవనననరరయణ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:1-193/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట శవనననరరయణ గగమకడకధల
ఇసటట ననస:1-196
వయససస:26
లస: ససస స

206
SAA1220318
పపరర: వననద మగరలచరర

207
SAA1455385
పపరర: వయమజజఖలససస స మగరలచరర

93-89/911

తసడక:డ ఏరరకరకయమ మగరలచరర
ఇసటట ననస:1-1496
వయససస:18
లస: పప
94-208/1185

186
SAA1328764
పపరర: అపరష ఇసదసరరస

తసడక:డ నరసససహ రరవప సయసపప
ఇసటట ననస:1-152/3
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ అకకకవరయ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:1-188
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస ననయక బగరహ
ఇసటట ననస:1-189/A
వయససస:38
లస: ససస స
205
SAA1072313
పపరర: భబసకర చరతనగళళ

93-91/1284

భరస : మమణణకఖ రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:1-154
వయససస:39
లస: ససస స
93-68/24

93-91/1283

భరస : సరసబశవ రరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:1-146/H
వయససస:20
లస: ససస స

191
SAA1179654
పపరర: ననగ వనసకట కకషష కలమమరర
సయసపప
భరస : నరరశ సయసపప
ఇసటట ననస:1-152/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:1-172 RAMALAYAM AREA
వయససస:24
లస: పప

202
SAA1219690
పపరర: తరరపరతమక నసపప

93-89/979

తసడక:డ హనసమయఖ మగరలచరర
ఇసటట ననస:1-149
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ కకషష మమడ
ఇసటట ననస:1-152/A
వయససస:18
లస: ససస స
196
SAA1072636
పపరర: దదలప కలమమర రరడడ క దదవగరరర

185
SAA1328798
పపరర: అనసష ఇసదసరరస

183
SAA1433879
పపరర: నరసససహరరవప వరససమలర

భసధసవప: శరఖసబబబగ వరససమలర వరససమలర
ఇసటట ననస:1-144
వయససస:61
లస: పప

భరస : వఘఘనశరర రరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:1-146/h
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష మగరలచరర
ఇసటట ననస:1-147
వయససస:25
లస: ససస స
190
SAA1179621
పపరర: ననగ వనసకట కకషష కలమమరర
సయసపప
భరస : నరరశ సయసపప
ఇసటట ననస:1-152/3
వయససస:31
లస: ససస స

93-90/1231

భరస : శరఖసబబబగ వరససమలర
ఇసటట ననస:1-144
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:1-146
వయససస:20
లస: పప
187
SAA1320639
పపరర: అనసష కలమమరర మగరలచరర

182
SAA1320118
పపరర: మమనక వరససమలర

209
SAA0617951
పపరర: మరరయమక పప పప రర
భరస : యయలయమ పప పప రర
ఇసటట ననస:1 O 9_4_870
వయససస:31
లస: ససస స

93-89/982

తసడక:డ ఏరరకరకయమ మగరలచరర
ఇసటట ననస:1-1496
వయససస:24
లస: ససస స
93-92/8

210
SAA1321512
పపరర: గసగమక చమట

93-83/1191

భరస : కకటటశరర రరవప చమట
ఇసటట ననస:2
వయససస:72
లస: ససస స
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211
SAA1329036
పపరర: అననపపరష గగమకడక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26
93-83/1192

భరస : రరజ రరవప గగమకడక
ఇసటట ననస:2
వయససస:23
లస: ససస స
214
SAA1145473
పపరర: అతష
స లలరర మణణకరసత

93-91/3

93-83/1152

93-85/618

93-83/1141

93-84/984

93-83/1143

93-84/987

తసడక:డ ససబబరరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:2-25/5
వయససస:20
లస: పప

224
SAA1434364
పపరర: శరకవణణ వరససపఅల

227
SAA1347210
పపరర: ననగలకకక పలలర ల

230
SAA1295518
పపరర: ననగ లకకక గసడకకకట

233
SAA1376581
పపరర: యయహహశవర ధథపరటట

93-89/927

236
SAA1225028
పపరర: దసరగ వర పడసరద జటటరర

93-91/1294

239
SAA1376607
పపరర: ససబబయఖమక కగరగ
భరస : తరరపతయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:2-26
వయససస:28
లస: ససస స

219
SAA1264688
పపరర: బదదన
డ నథ తతగరటట

93-84/920

222
SAA1295211
పపరర: నగరజ మగదడబబ యన

93-83/1140

225
SAA1316611
పపరర: కకషష కలమమరర ససకర

93-89/994

భరస : శవ ససబబ రరడడ క ససకర
ఇసటట ననస:2-11/1
వయససస:49
లస: ససస స
93-68/1124

228
SAA1295195
పపరర: కకషష గసడకకకట

93-83/1142

తసడక:డ ససబబరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:2-12-20
వయససస:43
లస: పప
93-84/918

231
SAA1295120
పపరర: పవన ఉటటకలరర

93-83/1144

తసడక:డ వరరసదడ ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:2-14/4
వయససస:20
లస: ససస స
93-84/988

234
SAA1379171
పపరర: వనసకట గరపస గసడకకకట

93-84/989

తసడక:డ కకటటశరరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:2-14/24
వయససస:18
లస: పప
93-83/1145

తసడక:డ శకనవరసరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:2-15/2
వయససస:19
లస: పప
93-83/1146

93-91/4

తసడక:డ నరసససహరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:2-07
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ మహనరరవప ధథపరటట
ఇసటట ననస:2-14/17
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ చసదడశశఖర రరడకడ వరససపఅల
ఇసటట ననస:2-14/A
వయససస:18
లస: ససస స
238
SAA1295203
పపరర: పవన కలమమర తలతతటట

93-83/1139

భరస : కకషష గసడకకకట
ఇసటట ననస:2-12-20
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ మహనరరవప దసపత
ఇసటట ననస:2-14/17
వయససస:22
లస: పప
235
SAA1219864
పపరర: శకవఖ వరససపఅల

221
SAA1295286
పపరర: దసరగ పడసరద మగదడబబ యన

216
SAA1070960
పపరర: శకవరకక గడనస

తసడక:డ వనసకట శవ తతగరటట
ఇసటట ననస:2-5/9
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబరరడకడ పలలర ల
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : ననగలకకక గసడకకకట
ఇసటట ననస:2-12-20
వయససస:19
లస: పప
232
SAA1376573
పపరర: మశశ దసపత

93-83/1153

భరస : వజయ భబసకర రరడకడ వరససపఅల
ఇసటట ననస:2-10
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబ లర యఖ రరడకడ
ఇసటట ననస:2-11/12
వయససస:28
లస: ససస స
229
SAA1295369
పపరర: దసరగ పడసరద గసడకకకట

218
SAA1294925
పపరర: బదదన
డ నడడ ఠగగరత

93-91/2

తసడక:డ వరరసరరమ గడనస
ఇసటట ననస:2-5
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:2-07
వయససస:23
లస: పప

భరస : అసకమరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-10
వయససస:37
లస: ససస స
226
SAA1376557
పపరర: లకకక తరరపఠమక రరడడ క

93-83/1151

తసడక:డ వనసకటశవ ఠగగరత
ఇసటట ననస:2-5/9
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:2-5/9
వయససస:42
లస: ససస స
223
SAA1266261
పపరర: మసగ దదవ వవలలలరర

215
SAA1262583
పపరర: శవననగరసదడస కటబరర

213
SAA1145457
పపరర: మణణకరసత అతష
స లలరర

తసడక:డ కకటటశరర రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఏససబబబగ కటబరర
ఇసటట ననస:2-5
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట శవ ఠగగరత
ఇసటట ననస:2-5/9
వయససస:20
లస: పప
220
AP151010579633
పపరర: మలలర శరరర తడగటట

93-90/1004

తసడక:డ ఎససరతనస నలకచసదనన
ఇసటట ననస:02
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:2-4
వయససస:23
లస: పప
217
SAA1295096
పపరర: ననగ శకనస ఠగగరత

212
SAA1427269
పపరర: కకశశర నలకచసదనన

237
SAA1433291
పపరర: అకర రరడకడ వడడడ

93-90/1249

తసడక:డ వజయ భబసకర రరడకడ వడడడ
ఇసటట ననస:2-25
వయససస:18
లస: ససస స
93-84/991

240
SAA1450824
పపరర: మననజ జరఠ
గ మమలమ మననజ

93-85/617

తసడక:డ యకకబగ జరరగబమమలమ
ఇసటట ననస:2-27
వయససస:19
లస: పప
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241
SAA1221308
పపరర: శక లత వడడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26
93-92/565

భరస : రరజశశఖర రరడకడ వడడడ
ఇసటట ననస:2-28
వయససస:26
లస: ససస స
244
SAA1437037
పపరర: లకకక నరసమక కకటట

93-90/1250

93-89/18

93-89/929

93-68/1108

93-91/6

93-68/26

93-83/1155

తసడక:డ శరసబయఖ గసడకకకట
ఇసటట ననస:2-59
వయససస:37
లస: పప

254
SAA1303882
పపరర: పవన కలమమర రరడకడ పప లలరర

257
SAA1151265
పపరర: రరహహణణ తనడకశశటట

260
SAA1101427
పపరర: తడననథ రరడకడ చరరక

263
SAA1270404
పపరర: కకటటశరరరరవప కగరగ

93-89/932

266
SAA1457142
పపరర: మమనక బటటటన

93-68/1109

269
SAA1227016
పపరర: వనసకట రమణ కగరగ
భరస : సరసబశవరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:2-59/1
వయససస:19
లస: ససస స

249
SAA1295237
పపరర: కకటటశరర రరవప తషరక

93-83/1148

252
SAA1295161
పపరర: కకషషవనణణ మబదరబబ యనన

93-83/1149

255
SAA1145465
పపరర: శవ ననగరసదడస కలసభ

93-91/5

భరస : ఏడడకకసడలల కలసభ
ఇసటట ననస:2-42
వయససస:20
లస: ససస స
93-84/5

258
SAA1101187
పపరర: ననగ దదపసకర చరరక

93-68/25

తసడక:డ లసగర రరడకడ చరరక
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:22
లస: ససస స
93-68/27

261
SAA1294933
పపరర: ససధఖ రరణణ అమత

93-83/1154

తసడక:డ ససధకర రరవప అమత
ఇసటట ననస:2-51/7
వయససస:18
లస: ససస స
93-83/1156

264
SAA1298827
పపరర: శఖమల బటటటన

93-89/931

భరస : పసరరమ బబబగ బటటటన
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:43
లస: ససస స
93-89/996

తసడక:డ పసరరమ బబబగ బటటటన
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:18
లస: ససస స
93-83/1195

93-91/1107

భరస : వనసకటటశరరరర మబదరబబ యనన
ఇసటట ననస:2-36/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ లకకక ననరరయణ కగరగ
ఇసటట ననస:2-53/1
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ పసరరమ బబబగ బటటటన
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:23
లస: పప
268
SAA1369040
పపరర: కకటయఖ గసడకకకట

93-89/930

తసడక:డ లసగర రరడకడ చరరక
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ సరసబ శవ రరవప కగరగ
ఇసటట ననస:2-52
వయససస:22
లస: పప
265
SAA1298819
పపరర: అశశక బటటటన

251
SAA1219724
పపరర: రరధ సససకర

246
SAA1221126
పపరర: వనసకట యమమన కకటట

భసధసవప: శకనస తషరక
ఇసటట ననస:2-33
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ రవ తనడకశశటట
ఇసటట ననస:2-49/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ లసగర రరడకడ చరరక
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:24
లస: ససస స
262
SAA1295179
పపరర: నరసససహ రరవప కగరగ

93-89/19

తసడక:డ వనసకట రరడకడ పప లలరర
ఇసటట ననస:2-37
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటట రరడకడ జకకఎస
ఇసటట ననస:2-46
వయససస:26
లస: ససస స
259
SAA1101450
పపరర: ననగ హరరక చరరక

248
SAA1194786
పపరర: ససమఖ సససకర

93-84/992

భరస : శవ రరమ కకషష రరడకడ కకటట
ఇసటట ననస:2-29
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అసజ రరడకడ సససకర
ఇసటట ననస:2-34A
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరడక పప లలరర
ఇసటట ననస:2-37
వయససస:20
లస: పప
256
SAA1088103
పపరర: సరపన జకకఎస

93-91/1106

తసడక:డ వనసకట కకషషరరడకడ సససకర
ఇసటట ననస:2-32
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ అనసత రరమ రరడకడ సససకర
ఇసటట ననస:2-34A
వయససస:43
లస: పప
253
SAA1263656
పపరర: పవన కలమమర రరడక పప లలరర

245
SAA1221118
పపరర: శవ రరమ కకషష రరడకడ కకటట

243
SAA1377720
పపరర: ననగరశరరరవప దససపల

తసడక:డ శవయఖ దససపల
ఇసటట ననస:2-29
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ శవ ననగర రరడడ క కకటట
ఇసటట ననస:2-29
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ వనసకట కకషషరరడకడ సససకర
ఇసటట ననస:2-32
వయససస:22
లస: ససస స
250
SAA1298363
పపరర: అసజ రరడకడ సససకర

93-83/1147

తసడక:డ వవనకససయమ దససపల
ఇసటట ననస:2-29
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవ ననగర రరడడ క కకటట
ఇసటట ననస:2-29
వయససస:50
లస: ససస స
247
SAA1194778
పపరర: లల శశరత సససకర

242
SAA1295039
పపరర: ననగరశరరరవప దససపల

267
SAA1433093
పపరర: వనత వడడడ

93-90/1255

భరస : వజయ బబసకర రరడకడ వడడడ
ఇసటట ననస:2-57
వయససస:19
లస: ససస స
93-83/1157

270
SAA1371988
పపరర: అనత వవలలలరర

93-83/1196

తలర : వనసకటటశరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-59/2
వయససస:20
లస: ససస స
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271
SAA1118678
పపరర: శకనవరసరరవప మగదడబబ యన

93-84/6

తసడక:డ కకటటశరరరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:2-60/2
వయససస:22
లస: పప
274
SAA1165935
పపరర: సరసబ రరడకడ కకటట

93-91/7

93-84/994

93-89/20

93-83/17

93-89/997

93-84/996

93-89/998

284
SAA1459536
పపరర: కకటర రరఘవరరడకడ

287
SAA1243583
పపరర: ససజజత వక

290
SAA1265065
పపరర: ఉదయ లకకక నరరల

293
SAA1328293
పపరర: వరయఖ వవలలలరర

93-84/922

296
SAA1191972
పపరర: బబబగ ననయక బబణనవత

93-90/1256

299
SAA1220888
పపరర: భబగఖ లకకక చరక
భరస : కకసడలల చరక
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:24
లస: ససస స

279
SAA1369206
పపరర: శరరష కగరగ

93-83/1197

282
SAA1188655
పపరర: వరహలల కగరగ

93-83/16

285
SAA1438027
పపరర: బబలరసకకసడ సహహత

93-91/1295

తసడక:డ వజయ కలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:2-67/2
వయససస:22
లస: ససస స
93-91/1108

288
SAA1433564
పపరర: ససజజత వక

93-91/1296

భసధసవప: పదనకవత కసజల
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:48
లస: ససస స
93-68/1111

291
SAA1243245
పపరర: ఈశరర సరయ కకరణ రరడడ క
పలర పప లల
తసడక:డ శకనవరస రరడకడ పలర పప లల
ఇసటట ననస:2-74
వయససస:19
లస: పప

93-90/972

93-83/1198

294
SAA1295575
పపరర: వరయఖ వవలలలరర

93-84/921

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:34
లస: పప
93-89/21

తసడక:డ బదడన ననయక బబణనవత
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:40
లస: పప
93-90/1258

93-84/9

తసడక:డ ఏడడకకసడలల కగరగ
ఇసటట ననస:2-66A
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:33
లస: పప

తలర : పరమమశరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:18
లస: పప
298
SAA1453802
పపరర: మననజ కలమమర ననయక
బనవసథ
తసడక:డ బబబగ ననయక బనవసథ
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:18
లస: పప

93-90/971

తసడక:డ రమణ రరడకడ పప లలరర
ఇసటట ననస:2-74
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటరరడకడ వక
ఇసటట ననస:2-75
వయససస:19
లస: పప
295
SAA1295583
పపరర: అసకమకరరవప వవలలలరర

281
SAA1243138
పపరర: లకకక నవఖ పసదన దరరడకడ

276
SAA1151323
పపరర: అననపపరష వవలలలరర

భరస : గరపస కగరగ
ఇసటట ననస:2-64/4
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లసగరరరడకడ వక
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ అసజయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:2-71/1
వయససస:28
లస: ససస స
292
SAA1319144
పపరర: రరమరరడకడ వక

93-84/995

భసధసవప: కకటర రరహహణణ
ఇసటట ననస:2-67
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగరశరర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:59
లస: ససస స
289
SAA1378140
పపరర: దసరగ కగరగ

278
SAA1377704
పపరర: ననగ జజఖత కగరగ

93-84/8

భరస : గరపస వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-64/3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ అసజ రరడకడ పసదన దరరడకడ
ఇసటట ననస:2-65
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వరహలల కగరగ
ఇసటట ననస:2-66A
వయససస:27
లస: ససస స
286
SAA1314996
పపరర: సరసబడజఖస కలల
ర రర

93-83/15

భరస : రసగయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:2-64/3
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: శవ రరడకడ ససరర
ఇసటట ననస:2-65
వయససస:25
లస: పప
283
SAA1188648
పపరర: శరరష కగరగ

275
SAA1151232
పపరర: వనసకటటశరర రరవప వవలలలరర

273
SAA1151307
పపరర: మహన మగదడబబ యన

తసడక:డ వనసకయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:2-63/5
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ శశషష వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-64/3
వయససస:20
లస: పప

భరస : రసగయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:2-64/3
వయససస:19
లస: ససస స
280
SAA1194646
పపరర: ససజయ కలమమర రరడకడ పసదన దరరడకడ

93-84/7

తసడక:డ వనసకయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:2-63/5
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ శవ రరమ కకటట రరడడ క కకటట
ఇసటట ననస:2-64
వయససస:22
లస: పప
277
SAA1377696
పపరర: ననగ జజఖత కగరగ

272
SAA1151315
పపరర: రరజరష మగదడబబ యన

297
SAA1441815
పపరర: పపజత వక

93-90/1257

తసడక:డ నరరరరరడకడ వక
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:20
లస: ససస స
93-91/1109

300
SAA1316181
పపరర: మమనక అటర

93-91/1297

తసడక:డ బల ఈశరర రరడకడ అటర
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:22
లస: ససస స
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301
SAA1376565
పపరర: తరరపరతమక గసడకకకట

93-84/997

భరస : గరపస గసడకకకట
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:20
లస: ససస స
93-84/11

తసడక:డ పసదన సరసబయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:2-79/1
వయససస:33
లస: పప
93-84/999

93-68/1112

93-89/935

93-84/1000

319
SAA1376631
పపరర: సరసబశవరరవప పపటటట

93-84/1001

93-89/934

314
SAA1220292
పపరర: నహరరక మటటట పలర

317
SAA1319128
పపరర: ససనల బబబగ మటటట పలర

320
SAA1376649
పపరర: పరరరత పపటటట

93-90/1259

323
SAA1437276
పపరర: దదవరపలర గరపస రరడకడ

93-89/936

తసడక:డ వర సరరమ ససగవరపప
ఇసటట ననస:2-96/4
వయససస:65
లస: పప

326
SAA1295831
పపరర: రమణ ససగవరపప

93-89/999

329
SAA1071604
పపరర: శవ ననగలకకక మణణమమల
భరస : శవ రరజ మణణమమల
ఇసటట ననస:2-99
వయససస:29
లస: ససస స

93-84/13

312
SAA1360502
పపరర: లలత దదవగరరర

93-70/798

315
SAA1295609
పపరర: వనసకట లకకక ననరరయణ దసపత

93-84/924

318
SAA1376433
పపరర: శరరష సరధననల

93-85/619

భరస : ననగరశరరరవప సరధననల
ఇసటట ననస:2-88/A
వయససస:20
లస: ససస స
93-84/1002

321
SAA1442755
పపరర: పపషరలవత వరససరరడడ క

93-91/1298

భరస : రరమ రరవప వరససరరడడ క
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:62
లస: ససస స
93-91/1299

324
SAA1445667
పపరర: సరసబయఖ మమడ

93-84/1003

తసడక:డ రరమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:2-96/3
వయససస:58
లస: పప
93-84/926

భరస : వనసకటటశరరరర ససగవరపప
ఇసటట ననస:2-96/4
వయససస:58
లస: ససస స
93-84/1005

309
SAA1198027
పపరర: హరర ధథపరటట

తలర : మమడవ దసపత
ఇసటట ననస:2-87/1
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రమ రరడకడ దదవరపలర
ఇసటట ననస:2-90/a
వయససస:26
లస: పప
93-84/925

93-84/998

భసధసవప: శతనరరవమక దదవగరరర
ఇసటట ననస:2-86/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పపటటట
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరమరరడకడ దదవరపలర
ఇసటట ననస:2-90/a
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర ససగవరపప
ఇసటట ననస:2-96/4
వయససస:58
లస: ససస స

311
SAA1220367
పపరర: అనసరరధ మటటట పలర

306
SAA1423805
పపరర: రరణగక కడకయమల

తసడక:డ తరరపతరరవప ధథపరటట
ఇసటట ననస:2-85
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ రరజరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:2-88
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ ససతనరరమయఖ పపటటట
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:48
లస: పప

328
SAA1315803
పపరర: రమణ ససగవరపప

93-84/12

తసడక:డ డదవడ రరజ మటటట పలర
ఇసటట ననస:2-86/A
వయససస:19
లస: ససస స

316
SAA1443456
పపరర: అయఖపల శకనవరస
మగదడబబ యన
తసడక:డ హరర కకషష మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:2-87/4
వయససస:19
లస: పప

325
SAA1266139
పపరర: వనసకటటశరరరర ససగవరపప

308
SAA1095587
పపరర: వనసకట కకషష యలవరరస

93-83/18

భరస : వశ కడకయమల
ఇసటట ననస:2-80/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ డదవడ రరజ మటటట పలర
ఇసటట ననస:2-86
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ రరమచసదడరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:2-86/A
వయససస:22
లస: ససస స

322
SAA1437052
పపరర: పడతషఖష దదవరపలర

93-84/923

తసడక:డ వనసకటటశరరరర యలవరరస
ఇసటట ననస:2-83/7
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ దశరథ రమ రరడకడ దదేదేదవగరరర
ఇసటట ననస:2-85/1
వయససస:21
లస: పప
313
SAA1219732
పపరర: పడశరసత మటటట పలర

305
SAA1295617
పపరర: రరణగక కరణణయమలమ

303
SAA1114545
పపరర: రజత మగదడబబ యన

భరస : మగదడబబ యన దసరరగరరవప
ఇసటట ననస:2-79/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వశ కరణణయమలమ
ఇసటట ననస:2-80/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరసస కడకయమల
ఇసటట ననస:2-80/1
వయససస:33
లస: ససస స
310
SAA1224989
పపరర: వసశ కకషష రరడకడ దదేదేదవగరరర

93-84/10

భరస : వరభదడయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:2-78
వయససస:26
లస: ససస స

304
JBV3820206
పపరర: దసరరగరరవప మగదడబబ యన

307
SAA1408186
పపరర: రరణగక కడకయమల

302
SAA1179134
పపరర: అనసష మగదడబబ యన

327
SAA1315894
పపరర: వనసకటటశరరరర ససగవరపప

93-84/1004

తసడక:డ వర సరరమ ససగవరపప
ఇసటట ననస:2-96/4
వయససస:65
లస: పప
93-83/19

330
SAA1116813
పపరర: పరరరత కకతష
స

93-90/39

భరస : కకటట రరడకడ కకతష
స
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:61
లస: ససస స
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331
SAA1432913
పపరర: కకరస ర జకకస
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93-90/1244

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ జకకస
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:24
లస: ససస స
334
SAA1115369
పపరర: వజయ భబసకర రరడకడ కకటట

93-91/10

93-90/969

93-84/915

93-84/985

93-84/16

93-84/919

93-84/986

తసడక:డ కకటటశరర ననయక ధన వ త
ఇసటట ననస:2_55
వయససస:27
లస: పప

344
SAA1295815
పపరర: వనత వవలలలరర

347
SAA1114552
పపరర: ఆమన కరగరగ

350
SAA1304591
పపరర: మగనరర బబహస షపక

353
SAA1322502
పపరర: వనసకట సరయ కకషష వవలలలరర

93-92/9

356
SAA1263441
పపరర: అసకరరవప వవలలలరర

93-84/916

359
SAA1377746
పపరర: రమదదవ తనడకకకసడ
భరస : రమమరరవప తనడకకకసడ
ఇసటట ననస:3
వయససస:57
లస: ససస స

339
SAA1424654
పపరర: ఎడడకకసడలల వవలలలరర

93-83/1193

342
SAA1118876
పపరర: పసడయసక వవలలలరర

93-84/15

345
SAA1295591
పపరర: ఏససబబబగ వవలలలత

93-84/917

తలర : కకకసస స కలమమరర వవలలలత
ఇసటట ననస:2-116
వయససస:19
లస: పప
93-84/17

348
SAA1151281
పపరర: ససబబబయమక కగరగ

93-84/18

భరస : తరరపతయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:2-126
వయససస:28
లస: ససస స
93-68/1106

351
SAA1265362
పపరర: రమఖ ససేరరవరపప

93-68/1107

తసడక:డ కరశవ రరడకడ ససేరరవరపప
ఇసటట ననస:2-130
వయససస:22
లస: ససస స
93-84/990

354
SAA1319706
పపరర: గరపస కగరగ

93-84/993

తసడక:డ మసగరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:2-415
వయససస:20
లస: పప
93-83/1158

తసడక:డ అసకమకరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-W
వయససస:19
లస: పప
93-92/72

93-84/14

భరస : ససబబరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-110
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-170
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కలసచనల
ఇసటట ననస:2-650
వయససస:34
లస: పప
358
SAA0626192
పపరర: దసరరగ పడసరద ననయక ధన వ త

93-83/1194

తసడక:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:2-127
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ పడభబకర రరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:2-135
వయససస:27
లస: పప
355
SAA1084474
పపరర: మజరష కలమమర కలసచనల

341
SAA1463512
పపరర: ససబబరరవప వవలలలరర

336
JBV3823309
పపరర: పదనకవత చదపరరరర

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-108
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ ససబబ రరవప కరగరగ
ఇసటట ననస:2-125
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:2-126
వయససస:28
లస: ససస స
352
SAA1313485
పపరర: రతన రరజ తలతతటట

93-90/1245

తసడక:డ పప లయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-115
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప కరగరగ
ఇసటట ననస:2-123
వయససస:26
లస: ససస స
349
SAA1296102
పపరర: ససబబయమక కగరగ

338
SAA1433044
పపరర: కలమఖణణ వడడడ

93-91/9

భరస : శకనవరసరరవప చదపరరరర
ఇసటట ననస:2-105
వయససస:31
లస: ససస స

భసధసవప: పసడయసకర వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-110
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: పసడయసకర వవలలలరర
ఇసటట ననస:2-110
వయససస:24
లస: పప
346
SAA1086891
పపరర: లకకక కరగరగ

93-91/11

తసడక:డ ససధనకర రరడకడ వడడడ
ఇసటట ననస:2-105
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ రరఘవయఖ గరదద
ఇసటట ననస:2-108/1
వయససస:21
లస: పప
343
SAA1464627
పపరర: ససబబరరవప వవలలలరర

335
SAA1115385
పపరర: మగరళ కకషష రరడకడ కకటట

333
SAA1115393
పపరర: మహ లకకక కకటట

భరస : మగరళ కకషరషరరడకడ కకటట
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ కకటట రరడకడ కకటట
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ రమణ రరడకడ కమబజలమ
ఇసటట ననస:2-105
వయససస:19
లస: పప
340
SAA1264340
పపరర: శకనవరసరరవప గరదద

93-91/8

తసడక:డ మగరళ కకషరషరరడకడ కకటట
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ నసరఅల కకషరషరరడకడ కకటట
ఇసటట ననస:2-100
వయససస:23
లస: పప
337
SAA1220813
పపరర: గరవరరన రరడకడ కమబజలమ

332
SAA1115377
పపరర: కవత కకటట

357
SAA0626853
పపరర: దసరరగ భబఈ ధన వ త

93-92/71

భరస : దసరరగ పడసరద ననయక ధన వ త
ఇసటట ననస:2_55
వయససస:26
లస: ససస స
93-85/620

360
JBV3848173
పపరర: శకనవరసరరడకడ కరరరడకడ

93-90/40

తసడక:డ వనసకటరరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:3/1
వయససస:44
లస: పప
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361
SAA1295799
పపరర: ససబడమణఖస గగజసపత
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93-84/929

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గగజసపత
ఇసటట ననస:3-2
వయససస:22
లస: పప
364
SAA1377803
పపరర: ససధదర కలమమర గగజసపత

93-85/622

93-84/954

93-84/19

93-69/6

93-84/928

93-89/938

93-92/872

భరస : నగరరరడకడ పపలర కకసడ
ఇసటట ననస:3-25/1
వయససస:31
లస: ససస స

374
SAA1398478
పపరర: ననగ జజఖత పపనథమగచథ

377
SAA1323161
పపరర: నవన

380
SAA1220227
పపరర: మణణకసఠ వవలలలరర

383
SAA1316017
పపరర: అసజల మదసనకలరర

93-83/1203

386
SAA1265073
పపరర: కలమమరర వటట
ర రర

93-85/621

389
SAA1456466
పపరర: ననగమణణ పపలర కకసడ
భరస : నగరరరడకడ పపలర కకసడ
ఇసటట ననస:3-25/1
వయససస:31
లస: ససస స

369
SAA1070176
పపరర: అనసపమ దదవరగరరర

93-68/28

372
SAA1166024
పపరర: శక వరసవ యరకస

93-68/29

375
SAA1151273
పపరర: ననగరసదడస కరమనవన

93-84/33

భరస : ఏడడకకసడలల కరమనవన
ఇసటట ననస:3-17a
వయససస:38
లస: ససస స
93-84/1014

378
SAA1116870
పపరర: వవణగ గగపరల కకషష యలవరరస

93-84/20

తసడక:డ సథరర బబబగ యలవరరస
ఇసటట ననస:3-18/9
వయససస:23
లస: పప
93-89/939

381
SAA1408798
పపరర: ససజనఖ భవనస

93-70/805

తసడక:డ భవనస నగరరరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:18
లస: ససస స
93-83/1202

384
SAA1178896
పపరర: వనసకటటష చమట

93-85/1

తసడక:డ ననగరశరరరవప చమట
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:22
లస: పప
93-84/930

భరస : సతఖననరరయణ వటట
ర రర
ఇసటట ననస:3-23
వయససస:51
లస: ససస స
93-70/807

93-84/947

తసడక:డ సరసబరరడకడ యరకస
ఇసటట ననస:3-17
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మదసనకలరర
ఇసటట ననస:3-21/A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహన పపరర
ఇసటట ననస:3-22/1
వయససస:27
లస: ససస స
388
SAA1456144
పపరర: ననగమణణ పపలర కకసడ

93-84/1008

తసడక:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ బచన సరహహబ శశక
ఇసటట ననస:3-20-29
వయససస:48
లస: పప
385
SAA1322536
పపరర: అనసష పపరర

371
SAA1426006
పపరర: మధవ కరకరర

366
SAA1295492
పపరర: సరయ చసదడ శశఖర రరడకడ మసడల

తసడక:డ అకకక రరడకడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:3-11
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:3-18
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ పప లశశటట
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:22
లస: పప
382
SAA1352947
పపరర: ఖమదర మసరసన శశక

93-90/973

భరస : మహహశ పపనథమగచథ
ఇసటట ననస:3-17/14
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ శకనసవరసరరవప నవలకలడకత
ఇసటట ననస:3-18
వయససస:22
లస: పప
379
SAA1219914
పపరర: నరసససహ రరవప పప లశశటట

368
SAA1298496
పపరర: గరపస జటటరర

93-90/41

తసడక:డ మడవ రరడకడ మసడల
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:30
లస: పప

భరస : పసఛదశరరరరవ కరకరర
ఇసటట ననస:3-12
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబ రరడకడ యరకస
ఇసటట ననస:3-17
వయససస:21
లస: పప
376
SAA1295963
పపరర: నవన నవలకలడకత

93-84/946

తసడక:డ శకనవరసరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:3-10/A
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకనన బబబగ కడవకకలల
ఇసటట ననస:3-11
వయససస:25
లస: ససస స
373
SAA1072768
పపరర: సరయ మహహశ రరడడ క యరకస

365
SAA1295468
పపరర: రరజ లకకక మసడల

363
JBV3848181
పపరర: మలర కరరరజనరరవప గగదనసటట

తసడక:డ సథరఖ పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:3/2
వయససస:42
లస: పప

భరస : మమదవరరడకడ మసడల
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ శకనసవరసరరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:3-7/1
వయససస:19
లస: పప
370
SAA1168517
పపరర: దసరరగ దదవ కడవకకలల

93-84/1015

తసడక:డ వనసకటటశరరరవప గరగరససటట
ఇసటట ననస:3-2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప గగజసపత
ఇసటట ననస:3-3
వయససస:18
లస: పప
367
SAA1295955
పపరర: గరపస కకషష కనననకసటట

362
SAA1376656
పపరర: దసరగ భవరన గరగరససటట

387
SAA1456029
పపరర: ననగమణణ పపలర కకసడ

93-70/806

భరస : నగరరరడకడ పపలర కకసడ
ఇసటట ననస:3-25/1
వయససస:31
లస: ససస స
93-70/808

390
SAA1151182
పపరర: ననసచరమక రరమనవన

93-83/20

భరస : వనసకట దసరగ పడసరద రరమనవన
ఇసటట ననస:3-27
వయససస:33
లస: ససస స
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391
SAA1065507
పపరర: చడసతనఖ కకషష మగపరడజ

93-84/21

తసడక:డ యగగరసధర మగపరడజ
ఇసటట ననస:3-27
వయససస:22
లస: పప
394
SAA1166594
పపరర: అశశక కలమమర పప లశశటట

93-90/43

93-84/1016

93-90/1268

93-90/1269

93-70/1

93-85/624

93-84/937

తసడక:డ శకనవరసరరవప చమట
ఇసటట ననస:3-47
వయససస:18
లస: పప

404
SAA1392950
పపరర: కకటటశరరమక జటటరర

407
SAA1283555
పపరర: నరరషర గగడకకసదసల

410
SAA1298454
పపరర: మణణకరసట కనపరరరర

413
SAA1296086
పపరర: తరరణ గగజసపత

93-68/30

416
SAA1114586
పపరర: శవ పడసరద రరవప కకసడథరర

93-90/1270

419
SAA1151257
పపరర: పవన కలమమర ననగస
తసడక:డ శకనవరసరరవప ననగస
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:20
లస: పప

399
SAA1295443
పపరర: సతఖననరరయణ వటట
ర రర

93-84/934

402
SAA1376458
పపరర: మధవ చమట

93-85/623

405
SAA1321967
పపరర: తడవవణణ జజనవరరపప

93-90/1271

భరస : భబగఖ రరజ జజనవరరపప
ఇసటట ననస:3-36
వయససస:19
లస: ససస స
93-84/935

93-90/1272
408
SAA1320498
పపరర: లకకక తరరమల జమకలమడడగగ

భరస : గరపస జమకలమడడగగ
ఇసటట ననస:3-38/a
వయససస:20
లస: ససస స
93-90/974

411
SAA1347467
పపరర: వవణగగగపరల రరడడ క కకఆట

93-68/1128

తసడక:డ సరసబ రరడకడ కకట
ఇసటట ననస:3-41/1
వయససస:34
లస: పప
93-84/938

414
SAA1262369
పపరర: తరరణ గరగరశశటట

93-84/939

తసడక:డ హనసమసత రరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:19
లస: పప
93-84/22

తసడక:డ రరశయఖ కకసడథరర
ఇసటట ననస:3-46/3
వయససస:75
లస: పప
93-84/941

93-84/932

భరస : శవ పడసరద చమట
ఇసటట ననస:3-35/3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతష రరవప గగజసపత
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ మగరళఢడ రరడకడ శరఖమల
ఇసటట ననస:3-42/A1
వయససస:22
లస: ససస స
418
SAA1267913
పపరర: వనసకట ససబబరరవప చమట

93-90/44

తసడక:డ రరసబబబగ కనపరరడస
ఇసటట ననస:3-39/B
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర ఈదర
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:30
లస: ససస స
415
SAA1084318
పపరర: కకరస ర సరయ శరఖమల

401
SAA1115336
పపరర: ననగ జజఖత వవలలలరర

396
SAA1288562
పపరర: గరయతడ మగపలరరజ

తసడక:డ ససబబరరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససధనకర గగడకకసదసల
ఇసటట ననస:3-38
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ఏపపరర ర
ఇసటట ననస:3-39/1
వయససస:39
లస: ససస స
412
SAA1266279
పపరర: అసజన ఈదర

93-84/933

భరస : తరరపతయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:3-36
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గసగరధర రరడకడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:3-37
వయససస:40
లస: ససస స
409
SAA1377951
పపరర: దదవ ఏపపరర ర

398
SAA1295450
పపరర: పడవళక మగపలరరజ

93-90/1267

తసడక:డ యగగసధర మగపలరరజ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జజన వవససర వవలలలరర
ఇసటట ననస:3-35
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:3-35/D
వయససస:24
లస: పప
406
JBV3307717
పపరర: శవ దదవగరరర

93-91/1110

తసడక:డ నరరశ కలమమర మగపలరరజ
ఇసటట ననస:3-31
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:22
లస: ససస స
403
SAA1393123
పపరర: ఏససబబబగ వవలలలరర

395
SAA1297977
పపరర: గణణశ వవలలలరర

393
SAA1316793
పపరర: రరవత పప లశశటట

తసడక:డ సరసబశవ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:3-27
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:3-29/a
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ శవ మహనరరవప సససగగ
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:23
లస: ససస స
400
SAA1393057
పపరర: చసదదక
డ వవలలలరర

93-90/42

తసడక:డ సరసబశవరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:3-27
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ ససతన రరమయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:3-28/A
వయససస:21
లస: పప
397
SAA1377738
పపరర: రరణణ సససగగ

392
SAA1166677
పపరర: లకకక పడసనన పప లశశటట

417
SAA1267889
పపరర: సరయలకకక చమట

93-84/940

తసడక:డ శకనవరసరరవప చమట
ఇసటట ననస:3-47
వయససస:20
లస: ససస స
93-84/23

420
SAA0455352
పపరర: మణణకసట ననగస

93-83/22

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప ననగస
ఇసటట ననస:3-49
వయససస:25
లస: పప
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93-90/1273

తసడక:డ శకనవరసరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:3-49
వయససస:21
లస: ససస స
424
SAA1220631
పపరర: యగగసధర చదరరకలమమల

93-90/975

93-83/1204

93-84/944

93-84/945

93-84/948

93-84/950

93-84/952

భరస : రరమకకషష ననగమతష
ఇసటట ననస:3-73
వయససస:28
లస: ససస స

434
SAA1298462
పపరర: గరపస కనపరరడస

437
SAA1376672
పపరర: అనసష బల ఇమకడక

440
SAA1377670
పపరర: వనసకయమక జలమససేరతడపప

443
SAA1295708
పపరర: వవమకటబ సరయ జలమససతనడపప

93-84/955

446
SAA1376706
పపరర: ససయమవనసయమ మగపలరరజ

93-90/976

449
SAA1319524
పపరర: లకకక లమవణఖ పప లశశటట
తసడక:డ సరసబశవరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:3-73/a
వయససస:18
లస: ససస స

429
SAA1262401
పపరర: ననగ రరజరశరర రరవప నరరలశశటట

93-84/943

432
SAA1084821
పపరర: వవణగ వలల
ర రర

93-84/24

435
SAA1095520
పపరర: శశకలజ ఇమకడక

93-84/25

తసడక:డ మసగయఖ ఇమకడక
ఇసటట ననస:3-63
వయససస:22
లస: ససస స
93-84/1019

438
SAA1269133
పపరర: మమనక ఇమకడక

93-84/949

తసడక:డ చకరకధనరర ఇమకడక
ఇసటట ననస:3-65/3
వయససస:18
లస: ససస స
93-84/1020

441
SAA1295930
పపరర: శరసత కరరకలల

93-84/951

భరస : వనసకటబదదడ కరరకలల
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:30
లస: ససస స
93-84/953

444
SAA1114578
పపరర: సరమమమ జఖస డణణకలలమ

93-84/26

భరస : ససబబబరరవప డణణకలలమ
ఇసటట ననస:3-72
వయససస:70
లస: ససస స
93-84/1022

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మగపలరరజ
ఇసటట ననస:3-72
వయససస:63
లస: పప
93-84/27

93-91/1302

తసడక:డ ననరరయణ రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-58
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ ససబబరరవప జలమససతనడపప
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ పపరషచసదడరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:3-72
వయససస:18
లస: పప
448
SAA1179498
పపరర: తడవవణణ ననగమతష

93-83/23

భరస : శవయఖ జలమససఠరకపప
ఇసటట ననస:3-68
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబరరవప జలసథతడపప
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:20
లస: పప
445
SAA1295419
పపరర: దసరగ పడసరద మగపలరరజ

431
SAA1086933
పపరర: కకశశర బబబగ మటట స

426
SAA1434471
పపరర: శతమక చదరరకలమమల

తసడక:డ శకనవరసరరవప నరరలశశటట
ఇసటట ననస:3-55
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ అరరజన రరవప ఇమకడక
ఇసటట ననస:3-63
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవయఖ జలమససతనడపప
ఇసటట ననస:3-68
వయససస:35
లస: ససస స
442
SAA1261270
పపరర: వనసకట శవ

93-84/942

తసడక:డ శవ రరమయఖ కనపరరడస
ఇసటట ననస:3-60
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ శరసబయఖ ఇమకడక
ఇసటట ననస:3-63
వయససస:19
లస: పప
439
SAA1295500
పపరర: వనసకయమక జలమససతనడపప

428
SAA1261353
పపరర: హహమ కలమమర కగరగ

93-90/45

భరస : సరసబశవరరవప చదరరకలమమల
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప మటట స
ఇసటట ననస:3-56A
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-58
వయససస:18
లస: పప
436
SAA1295526
పపరర: గరపస ఇమకడక

93-90/1274

తసడక:డ కకటటశరర రరవప కగరగ
ఇసటట ననస:3-54/A
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ వనసకట కకషషరరవప ననరలశశటట
ఇసటట ననస:3-55
వయససస:20
లస: పప
433
SAA1266188
పపరర: గరపస వలల
ర రర

425
SAA1434406
పపరర: సరసబశవరరవప చదరరకలమమల

423
SAA0635466
పపరర: పపరష చసదడరరవప కనపరరస

తసడక:డ రరమ రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:3-50
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ససబబయఖ చదరరకలమమల
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరవప కగరగ
ఇసటట ననస:3-54A
వయససస:18
లస: ససస స
430
SAA1262385
పపరర: శవశసకర ననరలశశటట

93-91/1300

భరస : వనసకటటశరర రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:3-49
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ చదరరకలమమల
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:22
లస: పప
427
SAA1316025
పపరర: అనసష కగరగ

422
SAA1436476
పపరర: గకతమ వవలలలరర

447
SAA1376664
పపరర: వజయ మగపలరరజ

93-84/1023

భరస : ససవరఈఓహ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:3-72
వయససస:58
లస: ససస స
93-90/1275

450
SAA1261858
పపరర: నరరష కగరగ

93-84/956

తసడక:డ శసకర కగరగ
ఇసటట ననస:3-76
వయససస:22
లస: పప
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451
SAA1315902
పపరర: శశషగరరర పపనసమగచస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26
93-84/1024

తసడక:డ భబసకర రరవప పపనసమగచస
ఇసటట ననస:3-78/1
వయససస:18
లస: పప

452
SAA1393107
పపరర: శవరన జటటరర

93-90/1276

భరస : నరసససహ రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:3-78/A
వయససస:19
లస: ససస స

454
SAA1072305
పపరర: సరసబశవ రరవప చలవనరర

93-92/10

తసడక:డ వరరసజనవయగలల చలవనరర
ఇసటట ననస:3-80/B
వయససస:22
లస: పప

455
SAA1295658
పపరర: శకనవరస రరవప గటబ

93-84/28

తసడక:డ శవయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:20
లస: పప

458
SAA1295435
పపరర: గరపసచసద మగపలరరజ

93-84/957

93-85/700

భరస : భబణగ చసదర చదపరరరర
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:21
లస: ససస స

461
SAA1368836
పపరర: తదజ శక నలబబ ఠఠ

93-84/958

93-84/960

తసడక:డ శశభన బబబబ మసడనదద
ఇసటట ననస:3-86
వయససస:23
లస: పప

464
SAA1368869
పపరర: రరజఖ లకకక నసబబరర

93-83/1206

93-69/7

భరస : శకనవరస రరడకడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:3-88
వయససస:43
లస: ససస స

93-83/1207

93-90/46

467
SAA1072677
పపరర: అసబక ననధ రరడడ క పరలపరరస

తసడక:డ సథరరఖ చసదడ రరవప బతస న
ఇసటట ననస:3-89
వయససస:48
లస: ససస స

470
SAA1393065
పపరర: శవమక కగరగ

93-69/8

93-90/47

భరస : ననగ ససరరసదడ నసగనస
ఇసటట ననస:3-90
వయససస:21
లస: ససస స

473
SAA1376409
పపరర: వనసకటటశరరరవప పసననబబ ఈనన

93-90/1277

93-84/963

476
SAA1295476
పపరర: శకనవరసరరవప జలమససతనరపప

93-84/959

465
SAA1368844
పపరర: పవన కలమమర నసబబరర

468
SAA1295427
పపరర: లకకక మగపలరరజ

93-84/961

471
SAA1295666
పపరర: భబగఖ లకకక జలమససతనడపప

93-85/625

474
SAA1151299
పపరర: లకకయఖ జలసథతడపప
తసడక:డ సరసబశవరరవప జలసథతడపప
ఇసటట ననస:3-98/1
వయససస:20
లస: పప

93-84/964

477
SAA1376599
పపరర: శకనవరసరరవప జలమససఠరకపప

తసడక:డ సరసబ శవ రరవప జలమససతనరపప
ఇసటట ననస:3-98/3
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవరరవప జలమససఠరకపప
ఇసటట ననస:3-98/3
వయససస:18
లస: పప

478
SAA1377662
పపరర: శకహరర బబ డడసపపడక

479
SAA1471689
పపరర: జజఖత వవలలలరర

480
JBV3775640
పపరర: ససతనరరమరరడకడ కరసస

తసడక:డ శకనవరసరరవప బబ డడసపపడక
ఇసటట ననస:3-99/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : వరసజనవయగలల వవలలలరర
ఇసటట ననస:3-100
వయససస:31
లస: ససస స

93-84/962

93-84/29

తసడక:డ సరసబశవ రరవప జలమససతనడపప
ఇసటట ననస:3-98/1
వయససస:19
లస: పప
93-84/1027

93-83/1208

తసడక:డ వనసకట రరవప జలమససతనడపప
ఇసటట ననస:3-90
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటబడవప పసననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:3-90/8
వయససస:19
లస: పప

475
SAA1295484
పపరర: లకమయఖ జలమససతనడపప

462
SAA1296094
పపరర: ఉమ లకకక రససశశటట

తసడక:డ సరసబశవరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:3-88
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:3-89
వయససస:50
లస: ససస స

472
SAA1115344
పపరర: శరరష నసగనస

93-84/1025

తసడక:డ సరసబశవరరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:3-87
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరడకడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:3-88
వయససస:23
లస: పప

469
SAA0635656
పపరర: కరజయ కలమమరర బతస న

459
SAA1376680
పపరర: మమనక మగపలరరజ

భరస : సరసబశవ రరవప రససశశటట
ఇసటట ననస:3-86
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సమమబససయమవరరవ నసబబరర
ఇసటట ననస:3-87
వయససస:41
లస: ససస స

466
JBV3307485
పపరర: రమమదదవ పరలపరరస

93-83/1205

తసడక:డ శవయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ పవన కలమమర నలబబ ఠఠ
ఇసటట ననస:3-85
వయససస:20
లస: ససస స

463
SAA1260207
పపరర: గరపస కకషష మసడనడడ

456
SAA1378157
పపరర: శక తదజ మగపలరరజ
తసడక:డ వరయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ వనరకయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:19
లస: పప

460
SAA1322635
పపరర: అనసష చదపరరరర

93-90/977

తసడక:డ వరసజనవయగలల చలవరఠ
ఇసటట ననస:3-80/B
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ రరజశశఖర గటబ
ఇసటట ననస:3-82
వయససస:20
లస: పప

457
SAA1179514
పపరర: వసశ కకషష మగపలరరజ

453
SAA1220821
పపరర: చనణణకఖ అయఖపల చలవరఠ

93-90/1260

93-84/1026

93-69/9

తసడక:డ వనసకటకకషరషరరడకడ కరసస
ఇసటట ననస:3-101
వయససస:28
లస: పప
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481
SAA0555102
పపరర: ననగర రరడకడ కరసస
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93-69/10

తసడక:డ వనసకట కకషష రరడకడ కరసస
ఇసటట ననస:3-101
వయససస:37
లస: పప
484
SAA1404789
పపరర: శవ ననగరసదడ రరడకడ వజజడల

93-70/799

93-90/1263

93-84/30

93-83/1199

93-68/31

93-84/32

93-70/802

తసడక:డ పసదబబబగ పపపలల
ఇసటట ననస:3-127/4
వయససస:18
లస: ససస స

494
SAA0526749
పపరర: శవ ననగరరజ బటటట

497
SAA1328558
పపరర: వజయ ఒసటటపపల

500
SAA1105220
పపరర: ససనత చరరక

503
SAA1408368
పపరర: అణషమక పసలర

93-84/927

506
SAA1379817
పపరర: కకటటశరరమక బబ రరగగరర

93-85/32

509
SAA1347376
పపరర: లకకక తరరపతమక మమసేకడడ
తసడక:డ శకనవరసరరవప మమసేకడడ
ఇసటట ననస:3-128
వయససస:22
లస: ససస స

489
SAA1315886
పపరర: రరణగక కగరగ

93-84/1007

492
SAA1466143
పపరర: ససతతశ కలమమరర గగసటటరర

93-70/801

495
SAA1392844
పపరర: అనసష గగసటటపలర

93-90/1264

తసడక:డ రరమమచసడరరరరవ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-109A
వయససస:19
లస: ససస స
93-83/1200

498
SAA1328566
పపరర: నరకల ఒసటటపపల

93-83/1201

భరస : శకనవరసరరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:3-112
వయససస:23
లస: ససస స
93-69/11

501
SAA1164375
పపరర: శకలత బచరనభభయన

93-70/2

తసడక:డ శకనవరస రరవప బచరనభభయన
ఇసటట ననస:3-117
వయససస:21
లస: ససస స
93-84/1009

504
SAA1316769
పపరర: పపజ కకటబరర

93-84/1010

భరస : రరజరశ కకటబరర
ఇసటట ననస:3-121
వయససస:23
లస: ససస స
93-70/803

భరస : శకనస బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:3-127
వయససస:41
లస: ససస స
93-84/1012

93-90/1262

భరస : ఇసరసకల రతనస గగసటటరర
ఇసటట ననస:3-109
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సతఖ ననరరయణ పసలర
ఇసటట ననస:3-120-/3
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప రరడకడ
ఇసటట ననస:3-124
వయససస:19
లస: పప
508
SAA1319235
పపరర: పడశరసత పపపలల

93-84/31

భరస : నరరసదడరరడకడ చరరక
ఇసటట ననస:3-115
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లకకక రరడకడ చరక
ఇసటట ననస:3-120
వయససస:78
లస: ససస స
505
SAA1262864
పపరర: శకధర రరడకడ

491
SAA1065515
పపరర: ససవర వనసకటటసరరరర వవలపపరర

486
SAA1404771
పపరర: జజననయఖ వవలలలరర

తసడక:డ శకనవరసరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:3-106/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గరపస ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:3-112
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ అసజయఖ ఓనట పపల
ఇసటట ననస:3-112
వయససస:49
లస: పప
502
SAA1456342
పపరర: ననగరతనస చరక

93-92/871

తసడక:డ పడకరశ రరవప బటట
ట
ఇసటట ననస:3-109
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ చసదడ రరడకడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:3-110
వయససస:24
లస: పప
499
SAA1088566
పపరర: శసకర ఓనట పపల

488
SAA1437250
పపరర: శవ కకటటశరరరవప వవలలలరర

93-90/1261

తసడక:డ శకనవరసరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:3-102/A
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస వవలపపరర
ఇసటట ననస:3-107
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరయ కకషష బటటట
ఇసటట ననస:3-109
వయససస:21
లస: ససస స
496
SAA1084326
పపరర: పవన కలమమర రరడడ క దదవరగరరర

93-70/800

తసడక:డ శకనవరసరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:3-106
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససవర వనసకటటసరరరర వవలపపరర
ఇసటట ననస:3-107
వయససస:24
లస: ససస స
493
SAA1397959
పపరర: మహహమ బటటట

485
SAA1431964
పపరర: వనసకట శవ రరడకడ వజజడల

483
SAA1392786
పపరర: భరత భబషణస రరడకడ

తసడక:డ నరసససహ రరడకడ
ఇసటట ననస:3-101A
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ వర రరడకడ వజజడల
ఇసటట ననస:3-102
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవ కకషష ఉటటటటకలరర
ఇసటట ననస:3-103/B
వయససస:20
లస: ససస స
490
SAA1065523
పపరర: జజఖత వవలపపరర

93-84/1006

భరస : తరరపతయఖ సరధరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:3-101
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ వర రరడకడ వజజడల
ఇసటట ననస:3-102
వయససస:20
లస: పప
487
SAA1393099
పపరర: భగలకకక ఉటటకలరర

482
SAA1388602
పపరర: ననగ జజఖత సరధరబబ ఈనన

507
SAA1319623
పపరర: పసదబబబగ పపపలల

93-84/1011

తసడక:డ చననఅపరలరరవప పపపలల
ఇసటట ననస:3-127/4
వయససస:47
లస: పప
93-68/1125

510
SAA1163823
పపరర: వనసకట రమణ మమసడడడ

93-69/12

భరస : శకనవరస రరవప మమసడడడ
ఇసటట ననస:3-128
వయససస:40
లస: ససస స
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511
SAA1466515
పపరర: జగదదశరర పలలకలరర
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93-84/1013

తసడక:డ ససబడహకణఖస పలలకలరర
ఇసటట ననస:3-128/8
వయససస:21
లస: పప

512
SAA1117985
పపరర: ననగరనవన వజయరరజ

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-129
వయససస:22
లస: పప

93-68/1126 515
514
SAA1360825
SAA1163880
పపరర: శక లకకక తరరపతమక మమసేకడడ
పపరర: వనసకట దదనవశ నవలటటరర

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మమసేకడడ
ఇసటట ననస:3-146
వయససస:18
లస: ససస స
517
SAA1379452
పపరర: ననగరరజ దదవరసపరటట

93-68/1127

93-69/16

93-69/19

తసడక:డ వనసకటటశరరరర నవలటటరర
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:23
లస: పప
526
SAA1086917
పపరర: పవన కలమమర వవమగల

93-84/34

93-84/1017

93-90/1266

భరస : దసరగ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:70
లస: ససస స

93-69/17

527
SAA1179480
పపరర: దసరరగ మలర కరరరజన మదసగగల

530
SAA1445964
పపరర: వటల రరవప ససడనబథసన

533
SAA1465582
పపరర: మమధవ కరతవథ

93-85/535

536
SAA1296300
పపరర: రరమగలమక గరపరరజ

93-70/3

539
SAA1369271
పపరర: యశశద తమకశశటట
భరస : వనసకటటశర రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:4-2-150
వయససస:32
లస: ససస స

519
SAA0944851
పపరర: రరజఖలకకక బహహజసకల

93-69/15

522
SAA1106020
పపరర: కకటటశరర రరవప నవలటటరర

93-69/18

525
SAA1163997
పపరర: అనసరరధ తడకకమళర

93-69/20

తసడక:డ శకనవరసరరవప తడకకమళర
ఇసటట ననస:3-182
వయససస:22
లస: ససస స
93-84/35

528
SAA1261601
పపరర: దసరగ మలర కరరరజన మదసగగల

93-84/931

తసడక:డ ననగరశరర రరవప మదసగగల
ఇసటట ననస:3-269
వయససస:21
లస: పప
93-92/1216

531
SAA1393552
పపరర: మలర శరరర మమకల

93-90/1265

భరస : అచరయఖ మమకల
ఇసటట ననస:3-1323
వయససస:51
లస: ససస స
93-92/870

534
SAA1071042
పపరర: ససజనఖ పపల

93-91/12

తసడక:డ ఆదమ పపల
ఇసటట ననస:4వయససస:21
లస: ససస స
93-85/536

భరస : సరసబశవ రరవప గరపరరజ
ఇసటట ననస:4-1
వయససస:64
లస: ససస స
93-92/874

93-68/33

తసడక:డ వనసకటరమణ నవలటటరర
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:22
లస: పప

భరస : గణణశ ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:3 LINE, C R NAGAR
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ గరపరరజ
ఇసటట ననస:4-1
వయససస:68
లస: పప
538
SAA1358001
పపరర: వమల దనసరర

524
SAA1166420
పపరర: శవ పరరరత నవలటటరర

516
SAA1087147
పపరర: కకటటననరరయణ వపటటకలరర

భరస : ఏడడకకసడలల బహహజసకల
ఇసటట ననస:3-175
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ ససబడహకణఖస ససడనబథసన
ఇసటట ననస:3-893
వయససస:58
లస: పప

భరస : బబలల ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:3-1390
వయససస:49
లస: ససస స
535
SAA1296169
పపరర: సరసబ శవ రరవప గరపరరజ

93-70/804

తసడక:డ ననగరశరరరరవప మదసగగల
ఇసటట ననస:3-269
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ రరబబరట ఫరడజర ఆలలరర
ఇసటట ననస:3-491
వయససస:37
లస: ససస స
532
SAA1351832
పపరర: తషలశమక ఇసరరవథ

521
SAA1163856
పపరర: హహమసత సరయ కలమమర
నవలటటరర
తసడక:డ వనసకటరమణ నవలటటరర
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:21
లస: పప

93-69/13

తసడక:డ కకటటశరరరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:3-150
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర నవలటటరర
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ రమమష కలమమర వవమగల
ఇసటట ననస:3-236
వయససస:22
లస: పప
529
SAA1425404
పపరర: భబగఖ రరఖ ఆలలరర

93-69/14

తసడక:డ శవయఖ చడవపల
ఇసటట ననస:3-166
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర నవలటటరర
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:20
లస: పప
523
SAA1106053
పపరర: లకకక తరరపతమక నవలటటరర

518
SAA1365253
పపరర: నరసససహ రరడకడ చడవపల

513
SAA1096510
పపరర: అనథరరధ గగసటక

భరస : సతఖననరరయణ గగసటక
ఇసటట ననస:3-133/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ రవసదడ బబబగ నవలటటరర
ఇసటట ననస:3-147
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ రమమరరవప దదవరసపరటట
ఇసటట ననస:3-160
వయససస:21
లస: పప
520
SAA1163914
పపరర: నవన కలమమర నవలటటరర

93-68/32

537
SAA1220177
పపరర: శశకలజ ఓబగలలసపత

93-89/943

తసడక:డ రరమసరరమ
ఇసటట ననస:4-1-157
వయససస:19
లస: ససస స
93-92/1217

540
SAA1367218
పపరర: శకనస తమకశశటట

93-92/875

తసడక:డ అదద ననరరయణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:4-2-160
వయససస:26
లస: పప
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541
SAA1367234
పపరర: శరయమక తమకశశటట
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93-92/876

భరస : శకనస తమకశశటట
ఇసటట ననస:4-2-160
వయససస:25
లస: ససస స
544
SAA1351600
పపరర: ననగగర వల షపక

93-92/1219

93-84/1031

93-90/1314

భరస : శకనస బతషల
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:33
లస: ససస స
553
SAA1430131
పపరర: శకనస బతషల

93-90/1317

93-91/1140

తసడక:డ రరజ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-11B
వయససస:18
లస: పప
562
JBV3828076
పపరర: కకటటశరరమక గరగరశశటట

93-84/1030

93-85/701

భరస : ననగరరజ గగమకడకదల
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:38
లస: ససస స

93-90/1308

549
SAA1377761
పపరర: పదక వషష
ష మలకల

93-85/648

భరస : సరసబశవరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:4-3/1
వయససస:35
లస: ససస స

551
SAA1467034
పపరర: సథరరశమమక తలల
ర రర

552
SAA1322890
పపరర: యమహహశవర తలల
ర రర

554
SAA1322007
పపరర: ఏసస బబబగ తనళళ
ర రర

557
SAA1396019
పపరర: లలకరశ తనళళళరర

560
SAA1321900
పపరర: శక

563
SAA1396035
పపరర: మమరర బబబగ తనళళ
ర రర

566
SAA1376755
పపరర: అశశక కలమమర తలల
ర రర
తసడక:డ దవఢథ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-16/A
వయససస:21
లస: పప

93-89/1014

546
SAA1317379
పపరర: ససమత ఆయనవవలల

తసడక:డ శకనవరసరరవప వశనమలకల
ఇసటట ననస:4-3/1
వయససస:18
లస: ససస స
93-90/1316

93-91/1332

తసడక:డ నహహరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-6
వయససస:23
లస: పప
93-90/1318

555
SAA1435478
పపరర: సనన కలమమర పడతసపరటట

93-89/1022

తసడక:డ పడసరద పడతసపరటట
ఇసటట ననస:4-9
వయససస:18
లస: పప
93-89/1002

558
SAA1220565
పపరర: ససరరష బబబగ తనళళళరర

93-90/979

తసడక:డ ససబబబ రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:4-11/A
వయససస:19
లస: పప
93-90/1286

561
JBV3317005
పపరర: తరరపతయఖ గరగరశశటట

93-84/1029

తసడక:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:4-12/1
వయససస:34
లస: పప
93-89/1005

తసడక:డ లమజర తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:4-13/A
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ ఆసజనవయగలల ఐనసపపడక
ఇసటట ననస:4-15/B
వయససస:25
లస: పప
568
SAA1388040
పపరర: శవ కలమమరర గగమకడకదల

93-85/538

తసడక:డ అశక
ఇసటట ననస:4-12
వయససస:18
లస: పప

భరస : తరపతయఖ
ఇసటట ననస:4-12/1
వయససస:32
లస: ససస స
565
SAA1387653
పపరర: గరపస ఐనసపపడక

548
SAA1264977
పపరర: భబగఖ లకకక వశనమలకల

తసడక:డ అపలయఖ తనళళళరర
ఇసటట ననస:4-11
వయససస:19
లస: పప
93-90/1285

93-91/1325

భరస : రరజరశ ఆయనవవలల
ఇసటట ననస:4-2b
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ చటటటబబబగ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:4-7/A
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ పడసరద పడతసపరటట
ఇసటట ననస:4-9
వయససస:19
లస: ససస స
559
SAA1433010
పపరర: వననద కలమమర తలల
ర రర

93-92/1220

తసడక:డ నహహరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-6
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ బతషల
ఇసటట ననస:4-7
వయససస:35
లస: పప
556
SAA1220896
పపరర: హహపససబబ రరణణ పడతసపరటట

545
SAA1377449
పపరర: కలమమరర తమకశశటట

543
SAA1354703
పపరర: ననగగర వల షపక

తసడక:డ శసకర షపక
ఇసటట ననస:4-2-175
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:4-2-490
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:4-3/1
వయససస:20
లస: పప
550
SAA1430206
పపరర: వజయ బతషల

93-92/1218

తసడక:డ హనసమసతష రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-2-161
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ శసకర షపక
ఇసటట ననస:4-2-175
వయససస:30
లస: పప
547
SAA1167014
పపరర: రరణగ కలమమర వషష
ష మలకల

542
SAA1352814
పపరర: శకనవరసస బటటట ల

564
SAA1071000
పపరర: అనసషక కలచపపడక

93-91/13

తసడక:డ దదవరరజ కలచపపడక
ఇసటట ననస:4-15/A
వయససస:23
లస: ససస స
93-90/1295

567
SAA1323054
పపరర: కకషష కలమమరర యమసస

93-83/1209

భరస : వససతరరవప యమసస
ఇసటట ననస:4-17A
వయససస:59
లస: ససస స

93-83/1210 570
569
SAA1316348
AP151010579508
పపరర: జజనకక వనసకట సరయ కకషష గడల
పపరర: శవకలమమరర గడల

తసడక:డ సరసబశవరరవప గడల
ఇసటట ననస:4-19
వయససస:18
లస: పప

93-85/638

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-20/9
వయససస:40
లస: ససస స
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571
AP151010576614
పపరర: శకనవరసరరవప గడల

93-85/639

తసడక:డ భరతరరవప
ఇసటట ననస:4-20/A
వయససస:42
లస: పప
574
SAA1220243
పపరర: ససధ రరణణ వరససమలర

93-89/948

93-85/641

93-85/642

93-85/645

93-85/647

93-90/978

93-85/650

భరస : హరర కకషష మకకల
ఇసటట ననస:4-36/A
వయససస:21
లస: ససస స

584
SAA1377621
పపరర: లకకక ససవరరల పబబశశటట

587
AP151010579637
పపరర: సరమమమ జఖస మలలర ల

590
SAA1356278
పపరర: రగజర మమరర కకరరషపరత

593
SAA1393016
పపరర: జకకయఖ గగజజరర పపడక

93-91/14

596
SAA1070937
పపరర: యహన బగసస

93-90/1305

599
SAA1288166
పపరర: రమమ దదవ మమక
భరస : పపరష చసదడ రరవప మమక
ఇసటట ననస:4-37
వయససస:50
లస: ససస స

579
JBV3322476
పపరర: వనసకమక మలలర ల

93-85/704

582
SAA1198779
పపరర: వనసకట లకకక గననవరపప

93-85/644

585
JBV3316015
పపరర: ససబబబరరవప మలలర ల

93-85/646

తసడక:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:4-25/a
వయససస:52
లస: పప
93-85/705

588
SAA1145390
పపరర: లకకక తరరమల చసత

93-90/48

భరస : శవ కకషష చసత
ఇసటట ననస:4-27
వయససస:23
లస: ససస స
93-92/1221

591
SAA1398635
పపరర: ననగరసదడమక వషష
ష మలకల

93-85/649

భరస : మలర కరరరజనరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:4-31
వయససస:78
లస: ససస స
93-91/1327

594
JBV3829520
పపరర: ననగ మణణ గరరకపరటట

93-85/651

భరస : ననగరసజనవయగలల
ఇసటట ననస:4-34
వయససస:30
లస: ససస స
93-91/15

తసడక:డ జకకయఖ బగసస
ఇసటట ననస:4-35
వయససస:27
లస: పప
93-84/36

93-85/640

భరస : శవ ననగరశరర రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:4-24
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరర రరవప గగజజరర పపడక
ఇసటట ననస:4-32
వయససస:18
లస: పప

భరస : యహన బగసస
ఇసటట ననస:4-35
వయససస:26
లస: ససస స
598
SAA1089903
పపరర: శక లకకక తరరపతమక మకకల

93-85/643

తసడక:డ ససరరశ కకరరషపరత
ఇసటట ననస:4-27
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ మలర కరరరజనరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:4-31
వయససస:43
లస: పప
595
SAA1070911
పపరర: నలమ బగసస

581
JBV3824950
పపరర: శకనస గననవరపప

576
AP151010576630
పపరర: ననగబబబగ మలలర ల

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-25/A
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ ససరరశ
ఇసటట ననస:4/27
వయససస:20
లస: ససస స
592
SAA1376391
పపరర: సరసబశవరరవప వషష
ష మలకల

93-85/703

భరస : ననగరశరరగక పబబశశటట
ఇసటట ననస:4-24-44/3
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరవప కకడథరర
ఇసటట ననస:4-25/A
వయససస:38
లస: ససస స
589
SAA1298504
పపరర: దదన

578
JBV3317187
పపరర: వనసకటటశరరరర మలలర ల

93-89/947

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-24
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకయఖ చమట
ఇసటట ననస:4-24/4
వయససస:78
లస: ససస స
586
SAA1377795
పపరర: మలర శరరర కకడథరర

93-89/1015

తసడక:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-24
వయససస:49
లస: ససస స
583
SAA1377902
పపరర: ససబబమక చమట

575
SAA1393859
పపరర: నగరశరరరరవప వరససమలర

573
SAA1220235
పపరర: ననగరశరర రరవప వరససమలర

తసడక:డ రరఘవ రరజ వరససమలర
ఇసటట ననస:4-21
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ రరఘవరరజ వరససమలర
ఇసటట ననస:4-21
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగబబబగ
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:34
లస: ససస స
580
JBV3322484
పపరర: లకకక గననవరపప

93-85/702

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-20/A
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ రరఘవ రరజ వరససమలర
ఇసటట ననస:4-21
వయససస:19
లస: ససస స
577
JBV3322492
పపరర: అకజననదదవ మలలర ల

572
AP151010576613
పపరర: భరతరరవప గడల

597
SAA1261361
పపరర: మలర శరరర ససభబగఖపప

93-85/540

భరస : సరసబశవరరవప ససభబగఖపప
ఇసటట ననస:4-36
వయససస:28
లస: ససస స
93-85/542

600
SAA1262476
పపరర: అనల కలమమర మకకల

93-85/543

తసడక:డ కరళదనసస మకకల
ఇసటట ననస:4-37
వయససస:20
లస: పప
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SQX2029452
పపరర: చసదనడవత కసదదకటటట
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95-1/1131

భరస : ననగ దసరగ రరవప
ఇసటట ననస:4-37
వయససస:33
లస: ససస స
604
SAA1118686
పపరర: శరత బబబగ వససమలర

93-90/50

93-90/985

93-90/51

93-85/655

93-91/17

93-91/1133

93-90/987

తసడక:డ మరరయనన మగదసన
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:20
లస: పప

614
SAA1196088
పపరర: జజన వరససమలర

617
SAA1071034
పపరర: రరణణ పపలగస

620
SAA1464387
పపరర: పడశరసత బబబగ పప పపరర

623
SAA1437813
పపరర: వజడస జజననలగడడ

93-91/21

626
SAA1292218
పపరర: బగచరబబబగ మమడకద

93-90/52

629
SAA1071422
పపరర: వజయ మమరరససటట
భరస : సరసబయఖ మమరరససటట
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:67
లస: ససస స

609
SAA1465590
పపరర: జజసఫ తసబ వరససమలర

93-89/1018

612
SAA1377829
పపరర: శరకవణణ యడర పలర

93-85/654

615
SAA1070978
పపరర: జజనస రరణణ యమనమల

93-91/16

తసడక:డ రరజరశ యనమల
ఇసటట ననస:4-45
వయససస:20
లస: ససస స
93-91/18

618
SAA1071307
పపరర: శరసత బబబగ పపలగస

93-91/19

తసడక:డ ననగరశరర రరవప పపలగస
ఇసటట ననస:4-46
వయససస:35
లస: పప
93-89/1020

621
SAA1298470
పపరర: చసదడ బబ రరగడడ

93-90/986

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:26
లస: పప
93-90/1312

624
SAA1071026
పపరర: కరజయ పపలగస

93-91/20

తసడక:డ లలరరర రరజ పపలగస
ఇసటట ననస:4-48A
వయససస:22
లస: ససస స
93-91/1136

తసడక:డ శశషయఖ మమడకద
ఇసటట ననస:4-49/A
వయససస:28
లస: పప
93-89/1021

93-91/1329

తసడక:డ ఆసజనవయగలల యడర పలర
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగరశరర రరవప పపలగస
ఇసటట ననస:4-48/A
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : ససవరరస మమదదద
ఇసటట ననస:4-49/A
వయససస:31
లస: పప
628
SAA1465087
పపరర: సరగర బబబగ మగదసన

93-85/584

తసడక:డ మరరయ దనసస పప పపరర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:21
లస: పప
625
SAA1071315
పపరర: బగచర బబబగ మమదదద

611
SAA1265032
పపరర: శక తదజశరన చమట

606
SAA1393164
పపరర: జజశన వరససమలర

తసడక:డ మరరయదనసస వరససమలర
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ శరసత బబబగ పపలగస
ఇసటట ననస:4-46
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ బగజజ పపలగస
ఇసటట ననస:4-46/a
వయససస:20
లస: పప
622
SAA1298488
పపరర: దదవ రరజ బబ రరగడడ

93-84/37

తసడక:డ కకపరరరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:4-45
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ అదయఖ వరససమళ
ఇసటట ననస:4-45
వయససస:21
లస: పప
619
SAA1298405
పపరర: ననగరశరర రరవప పపలగస

608
SAA1169416
పపరర: ననగ భరత ననదడళర

93-90/49

భరస : సతఖనసదస వరససమలర
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప చమట
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-45
వయససస:50
లస: ససస స
616
SAA1071166
పపరర: వవలసగరన రరజ వరససమళ

93-90/1310

తసడక:డ వర బబబగ ననదడళర
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:31
లస: పప

భరస : వరయఖ యమజల
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:28
లస: ససస స
613
AP151010579627
పపరర: వనసకటటశరరమక తతగటట

605
SAA1328376
పపరర: జజశన వరససమలర

603
SAA1118579
పపరర: సరరజ వససమలర

భరస : శరత బబబగ వససమలర
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతనఖనసదస వరససమలర
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ దదబబయఖ బబరరగ
ఇసటట ననస:4-40
వయససస:25
లస: పప
610
SAA1118900
పపరర: శక ననగలకకక యమజల

93-85/544

భరస : భబసకర రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ చనన వసదనస వససమలర
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:31
లస: పప
607
SAA1242973
పపరర: రవ బబబగ బబరరగ

602
SAA1296623
పపరర: భబరత ఉపపల

627
SAA1296458
పపరర: శశ కలమమర బబ పపలడక

93-85/545

తసడక:డ రమణ బబ పపలడక
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:20
లస: పప
93-91/22

630
SAA1365162
పపరర: సప నయ నలగరల

93-70/814

భరస : వనసకటటష నలగరల
ఇసటట ననస:4-53
వయససస:21
లస: ససస స
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631
SAA1071158
పపరర: జజఖత జరరగగమలర
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93-91/23

భరస : కకటయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-53
వయససస:34
లస: ససస స
634
SAA1268952
పపరర: కకటటశరర రరవప కనదస

93-85/585

93-90/989

93-85/706

93-85/658

93-90/53

93-85/547

93-91/27

తసడక:డ పడభగదనస మమడకద
ఇసటట ననస:4-75
వయససస:18
లస: పప

644
SAA1151224
పపరర: సజజనరరవప చగగరరపరటట

647
SAA1088111
పపరర: వదనఖ సరగర పప పపరర

650
SAA1296318
పపరర: నగరజ కకణణకక

653
JBV2312809
పపరర: వరమక శశషరన

93-85/661

656
SAA1219971
పపరర: వనసకటటష జరరగగమలర

93-83/24

659
SAA1071463
పపరర: రరస బబబగ మమదదద
తసడక:డ పడభగదనస మమదదద
ఇసటట ననస:4-75
వయససస:21
లస: పప

639
JBV3317088
పపరర: సరసబశవరరవప చమటబ

93-85/656

642
SAA1377944
పపరర: గరపస తతట

93-85/657

645
SAA1322783
పపరర: హరరక మమమళరపలర

93-83/1211

తసడక:డ రవకలమమర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:4-66/A
వయససస:18
లస: ససస స
93-91/25

648
SAA1195965
పపరర: అసజయఖ బబబగ బగసరస

93-91/26

భసధసవప: దనసస పప పపరర
ఇసటట ననస:4-69
వయససస:32
లస: పప
93-85/548

651
SAA1296375
పపరర: ససబబయఖ కకణణకక

93-85/549

తసడక:డ గలయఖ కకణణకక
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:23
లస: పప
93-85/659

654
SAA1377753
పపరర: పరరరత ఏరరమబలడడ

93-85/660

భరస : వనసకటటశరరరర ఏరరమబలడడ
ఇసటట ననస:4-73
వయససస:63
లస: ససస స
93-89/952

తసడక:డ బబదడనబబబయళ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-75
వయససస:33
లస: పప
93-89/954

93-90/988

తసడక:డ సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:22
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-72
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-74/1
వయససస:33
లస: ససస స
658
SAA1220250
పపరర: అసకరరజ మమడకద

93-85/707

తసడక:డ ససబబయఖ కకణణకక
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ సససగయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:22
లస: పప
655
JBV3829389
పపరర: మమధవ చసదనపప

641
JBV3317070
పపరర: రరమకకషష చమటబ

636
SAA1231802
పపరర: మనషర మమడకద

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-62
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ దనసస పప పపరర
ఇసటట ననస:4-69
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబయఖ కకణణకక
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:45
లస: ససస స
652
SAA1171032
పపరర: సతష జరరగగమలర

93-90/1315

తసడక:డ ససబబబరరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:4-66/A
వయససస:38
లస: పప

భరస : అసజయఖ బబబగ బస
ఇసటట ననస:4-69
వయససస:21
లస: ససస స
649
SAA1296367
పపరర: కకటటశరరమక కకణణకక

638
SAA1352848
పపరర: మమనక మమడకద

93-85/546

తసడక:డ బబలసరరమ మమడకద
ఇసటట ననస:4-59/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-62
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననగరశరర రరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:4-65/1
వయససస:25
లస: ససస స
646
SAA1194893
పపరర: జజఖత రరణణ బస

93-91/24

తసడక:డ బబలసరరమ మమడకద
ఇసటట ననస:4-59/a
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-62
వయససస:49
లస: ససస స
643
SAA1319649
పపరర: మసగమక మగపలరరజ

635
SAA1070986
పపరర: యయశకస బగషస

633
SAA1268978
పపరర: వరయఖ కడదస

తసడక:డ వనసకటసరరమ కడదస
ఇసటట ననస:4-54
వయససస:73
లస: పప

తసడక:డ శరమబఖల బగషస
ఇసటట ననస:4-59
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ అసజయఖ శరనస
ఇసటట ననస:4-59/A
వయససస:19
లస: ససస స
640
AP151010579541
పపరర: లకకక చమటబ

93-91/1331

తసడక:డ శసకర రరడకడ జకకస
ఇసటట ననస:4-53/B
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప కనదస
ఇసటట ననస:4-54
వయససస:31
లస: పప
637
SAA1220615
పపరర: వరససత శరనస

632
SAA1434331
పపరర: జకకస రమఖ

657
SAA1219997
పపరర: రరజరశ జరరగగమలర

93-89/953

తసడక:డ త జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-75
వయససస:29
లస: పప
93-91/29

660
SAA1377845
పపరర: సరసబడజఖస నగరరర

93-85/662

భరస : శకనస నగరరర
ఇసటట ననస:4-76
వయససస:33
లస: ససస స
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661
AP151010576705
పపరర: ససబబబరరవప కనపరరస

93-85/663

తసడక:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:4-77
వయససస:84
లస: పప
664
SAA1296607
పపరర: మసగమక మతషకలరర

93-85/550

93-70/815

93-91/1137

93-85/709

93-85/670

93-85/673

93-85/676

తసడక:డ బబబగ పప లసపలర
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:23
లస: పప

674
AP151010579616
పపరర: మసరసనమక మమరరకనపలర

677
JBV3825197
పపరర: ససబడమణఖస గరరకపరటట

680
JBV3826435
పపరర: చడననకరశరలల గరరకపరటట

683
SAA1220276
పపరర: దయమరతనస పప లసపలర

93-91/31

686
SAA1071448
పపరర: జజఖత రరణణ నససజజల

93-85/710

689
SAA1163484
పపరర: శక లత గరరకపరటట
తసడక:డ పపనననరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:21
లస: ససస స

669
AP151010576709
పపరర: శశషగరరర చమటబ

93-85/708

672
AP151010579516
పపరర: చసకకమక గడల

93-85/668

675
JBV3825189
పపరర: వనసకటటశరరరర గరరకపరటట

93-85/669

తసడక:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:4-84
వయససస:52
లస: పప
93-85/671

678
JBV3829496
పపరర: ససవరష లకకక గరరకపరటట

93-85/672

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:4-84
వయససస:30
లస: ససస స
93-85/674

681
JBV3829504
పపరర: శవపరరరత గరరకపరటట

93-85/675

భరస : చడననకరశవపలల
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:31
లస: ససస స
93-89/956

684
SAA1071059
పపరర: జజఖత జరరగగమలర

93-91/30

తసడక:డ రరమగలల జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:21
లస: ససస స
93-91/32

తసడక:డ రరమయఖ నససజజల
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:23
లస: ససస స
93-91/34

93-90/1319

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-82/1
వయససస:79
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ పప లసపలర
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ నససజజల
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:21
లస: ససస స
688
SAA1071299
పపరర: ఢయమకరర పప లసపలర

93-85/667

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:33
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:19
లస: ససస స
685
SAA1071117
పపరర: ససరరఖ నససజజల

671
AP151010576624
పపరర: వనసకటటశరరరర గడల

666
SAA1432756
పపరర: రమమశ వరససమలర

తసడక:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-84
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:44
లస: ససస స
682
SAA1319458
పపరర: ననగ లకకక గరరకపరటట

93-90/1320

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-83/3
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-84
వయససస:48
లస: ససస స
679
JBV3322161
పపరర: సరమమమ జఖస గరరకపరటట

668
SAA1328327
పపరర: సరగర డరర

93-85/665

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:4-79/b
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-82/1
వయససస:84
లస: పప

తసడక:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:4-83/3
వయససస:53
లస: పప
676
AP151010579618
పపరర: నరసమక గరరకపరటట

93-85/666

తసడక:డ శశషయఖ డరర
ఇసటట ననస:4-81
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ అచరయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:21
లస: ససస స
673
AP151010576842
పపరర: వనసకటటశరరరరవప మమరరకకనపలర

665
JBV3825205
పపరర: లకకయఖ శశషరన

663
JBV2312908
పపరర: శవమక కనపరరస

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-77/2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:4-78
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ అనల కలమమర లమస
ఇసటట ననస:4-81
వయససస:18
లస: పప
670
SAA1220870
పపరర: మమధసరర జరరగగమలర

93-85/664

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-77/2
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశరరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:4-78
వయససస:52
లస: ససస స
667
SAA1438548
పపరర: దదవ కలమమర లమస

662
AP151010576706
పపరర: ననగరశరరరరవప కనపరరస

687
SAA0825549
పపరర: రరమచసదడ రరవప జరరగగమలర

93-91/33

తసడక:డ రరమగడడ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:23
లస: పప
93-83/25

690
SAA1296243
పపరర: రరజ చడసతనఖ గరరకపఅల

93-85/551

తసడక:డ పపనన రరవప గరరకపఅల
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:21
లస: పప
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691
JBV2312759
పపరర: పసదరరమయఖ గరరకపరటట

93-85/677

తసడక:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:72
లస: పప
694
JBV2312817
పపరర: అసజనదదవ గరరకపరటట

93-85/680

93-91/35

93-85/681

93-85/684

93-85/686

93-85/688

93-85/714

తసడక:డ అసక రరజ బబ దసనకలరర
ఇసటట ననస:4-98
వయససస:19
లస: పప

704
JBV3826401
పపరర: శకనవరస రరవప చమటబ

707
AP151010579632
పపరర: వనసకరయమక తడగటట

710
SAA0137919
పపరర: సరగర తర తతటట

713
SAA1071323
పపరర: వనసకటటశ జలమదద

93-85/715

716
SAA1072693
పపరర: రరతష వనలగలలటట

93-85/685

719
SAA1262633
పపరర: ససబబబరరవప దసడన
తసడక:డ వనసకటటశరరరర దసడన
ఇసటట ననస:4-99
వయససస:23
లస: పప

699
SAA1468206
పపరర: బబపయఖ తలతతటట

93-70/816

702
JBV3322146
పపరర: రరణగక చమటబ

93-85/683

705
SAA1264928
పపరర: పవన చమట

93-85/552

భరస : వనసకటటశరరరర చమట
ఇసటట ననస:4-91
వయససస:23
లస: ససస స
93-85/687

708
AP151010576722
పపరర: శకనవరసరరవప తతగటట

93-85/713

తసడక:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:4-92/2
వయససస:52
లస: పప
93-69/22

711
AP151010576727
పపరర: పసదసరసబయఖ చమటబ

93-85/689

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-95
వయససస:62
లస: పప
93-91/36

714
SAA1377456
పపరర: అశశక కలమమర పప పపరర

93-91/1334

తసడక:డ దనసస పప పపరర
ఇసటట ననస:4-96
వయససస:18
లస: పప
93-69/23

తసడక:డ దదనయయలల వనలగలలటట
ఇసటట ననస:4-98
వయససస:21
లస: ససస స
93-91/1141

93-85/712

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:4-89
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ పడభగదనస జలమదద
ఇసటట ననస:4-96
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-97
వయససస:34
లస: పప
718
SAA1239680
పపరర: అరరణ కలమఖణ బబ దసనకలరర

93-85/682

తసడక:డ ఏలర యఖ తర తతటట
ఇసటట ననస:4-95
వయససస:28
లస: పప

భరస : పసద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-96
వయససస:60
లస: ససస స
715
JBV3316908
పపరర: వనసకటటశరరరరవప చమటబ

701
JBV3322518
పపరర: పరరరత తడగటట

696
AP151010576704
పపరర: రరమయఖ గరరకపరటట

తసడక:డ శశషయఖ తలతతటట
ఇసటట ననస:4-87
వయససస:51
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-92
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-94
వయససస:30
లస: ససస స
712
AP151010579631
పపరర: వనసకరయమక చమటబ

93-91/1138

తసడక:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:4-89
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:4-92
వయససస:68
లస: పప
709
JBV3829694
పపరర: ధనలకకక మలలర ల

698
SAA1292713
పపరర: వజయయసదడ బబబగ వరష పప

93-85/679

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబలశకనస
ఇసటట ననస:4-87
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-89
వయససస:35
లస: పప
706
AP151010576728
పపరర: నరసససహరరవప తతగటట

93-85/711

తసడక:డ పడభగదనస వరష పప
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-87
వయససస:40
లస: పప
703
JBV2312726
పపరర: ననగరసజనవయగలల గరరకపరటట

695
AP151010579603
పపరర: వనసకట రమణ గరరకపరటట

693
AP151010576716
పపరర: పపనననరరవప గరరకపరటట

తసడక:డ పసదరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ పడభగదనస వరషపప
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:24
లస: పప
700
AP151010576730
పపరర: బబలశకనస తతగటట

93-85/678

భరస : పసద రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:41
లస: ససస స
697
SAA1071216
పపరర: నవన వరషపప

692
AP151010579619
పపరర: శవమక గరరకపరటట

717
SAA1313527
పపరర: భవరన మలలర ల

93-85/690

భరస : గరపస మలలర ల
ఇసటట ననస:4-98
వయససస:22
లస: ససస స
93-85/553

720
SAA1297944
పపరర: ఆనసదబబబగ వరష పప

93-91/1142

తసడక:డ లలకరనసదస వరషపప
ఇసటట ననస:4-99
వయససస:21
లస: పప
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721
AP151010579628
పపరర: ననగరసదడస గరదడ

93-85/626

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:4-101
వయససస:57
లస: ససస స
724
SAA1166040
పపరర: శకవలర కలచపపడక

93-91/38

93-85/537

93-85/629

93-85/632

93-89/942

93-85/637

93-90/1279

తసడక:డ లకక రరడకడ వశ పలర
ఇసటట ననస:4-109
వయససస:20
లస: పప

734
JBV3322047
పపరర: రరధదక చమటబ

737
AP151010576733
పపరర: రరమగలల మలలర ల

740
SAA1373851
పపరర: వనసకట లకకక పప పపరర

743
SAA1314707
పపరర: ససమలత బబ రరగడడ

93-91/40

746
SAA1072719
పపరర: సథరరఖ మమదదద

93-85/633

749
SAA1268960
పపరర: కలమఖణ దదడడ
తసడక:డ జజఖత బబబగ దదడడ
ఇసటట ననస:4-109/1
వయససస:18
లస: పప

729
JBV3322039
పపరర: శవకలమమరర చమటబ

93-85/628

732
JBV3824745
పపరర: గణణసదడపస
డ రద చమటబ

93-85/631

735
JBV3825221
పపరర: శకనస మలలర ల

93-85/634

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:4-103
వయససస:34
లస: పప
93-85/635

738
AP151010579635
పపరర: రరజరశరరర మలలర ల

93-85/636

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:4-104
వయససస:60
లస: ససస స
93-89/1000

741
SAA1316272
పపరర: శరససన బబ రరగడడ

93-90/1278

తసడక:డ జజన బబబగ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:4-107
వయససస:19
లస: పప
93-90/1280

744
SAA1071380
పపరర: యయసస బబబగ బబ రరగడడ

93-91/39

తసడక:డ జజన బబబగ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:4-107
వయససస:21
లస: పప
93-69/24

తసడక:డ మహన రరవప మమదదద
ఇసటట ననస:4-108/1
వయససస:21
లస: పప
93-90/1281

93-84/38

తసడక:డ వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:4-102/16
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ బబబగ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:4-107
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:4-108
వయససస:35
లస: ససస స
748
SAA1432921
పపరర: రవసదడ రరడకడ వశ పలర

93-85/630

భరస : భబషణస పప పపరర
ఇసటట ననస:4-107
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ బబబగ బగరరడగదనన
ఇసటట ననస:4-107
వయససస:18
లస: ససస స
745
SAA1071141
పపరర: సరరత పప పపరర

731
JBV3316841
పపరర: వనసకటససబబబరరవప చమటబ

726
SAA1119262
పపరర: వనసకట లకకక మమడకశశటట

భరస : వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:4-102/16
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:4-104
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:4-106
వయససస:29
లస: ససస స
742
SAA1392802
పపరర: ససమలత బబ రరగడడ

93-85/627

భరస : వనకకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-102/16
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ దయమరతనస వరషపప
ఇసటట ననస:4-103
వయససస:18
లస: పప
739
JBV3829405
పపరర: కకషష వవణణ

728
JBV3317260
పపరర: వనసకటశవరరవప చమటబ

93-91/37

భరస : శవరజ మమడకశశటట
ఇసటట ననస:4-102/7
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:4-102/16
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనకకటరరసబబబగ
ఇసటట ననస:4-102/16
వయససస:34
లస: ససస స
736
SAA1220342
పపరర: వకటర మజరశ వరష పప

93-84/1028

తసడక:డ వససతరరవప
ఇసటట ననస:4-102/16
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:4-102/16
వయససస:40
లస: పప
733
JBV3827912
పపరర: ననగరరణణ చమటబ

725
SAA1408301
పపరర: నగరరజ యసపరరల

723
SAA1071331
పపరర: ఉపపసదడ జరరగగమలర

తసడక:డ పప తషరరజ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-101
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశరర రరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:4-102/3
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రసబబబగ చమట
ఇసటట ననస:4-102/16
వయససస:18
లస: ససస స
730
JBV3824737
పపరర: వనసకటరరసబబబగ చమటబ

93-89/941

తసడక:డ శకనవరస రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:4-101
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససరరశ మమడకద
ఇసటట ననస:4-101/a
వయససస:21
లస: ససస స
727
SAA1296250
పపరర: గరకషక పపజత చమట

722
SAA1220268
పపరర: శవ గరపస గసడడ

747
SAA1433036
పపరర: సరయ కకశశర రరడకడ వరసస పలర

93-89/1001

తసడక:డ లకక రరడకడ వరసస పలర
ఇసటట ననస:4-109
వయససస:18
లస: పప
93-70/684

750
SAA1221100
పపరర: అనసష పప పపరర

93-91/1111

తసడక:డ ననగరశరర రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:4-113
వయససస:18
లస: ససస స
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751
AP151010603369
పపరర: శవ సథదసల

93-91/41

భరస : పడసరద సథదసల
ఇసటట ననస:4-113/C
వయససస:50
లస: ససస స
754
SAA1221068
పపరర: యయససరర జరరగగమలర

93-91/1112

93-90/1282

93-91/45

93-91/1305

93-90/1284

93-91/47

93-91/50

తసడక:డ వనసకటసరరమ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-135/b
వయససస:22
లస: ససస స

764
SAA1298579
పపరర: రరజకలమమర మమడకద

767
SAA1071364
పపరర: జయ శక పప పపరర

770
SAA1464429
పపరర: వనసకటటష పప పపరర

773
SAA1465491
పపరర: ససదదప పప పపరర

93-90/1287

776
SAA1298215
పపరర: ఝనస పప పపరర

93-90/981

779
SAA1292184
పపరర: జజఖత బసడక
భరస : ససధదర బసడక
ఇసటట ననస:4-136
వయససస:32
లస: ససస స

759
SAA1070952
పపరర: రరణణ మమడకనన

93-91/44

762
SAA1319979
పపరర: పదనకరరవప మమడకద

93-91/1304

765
SAA1221092
పపరర: రరజ కలమమర మమడకద

93-91/1115

తసడక:డ దయమనసదస మమడకద
ఇసటట ననస:4-114/A
వయససస:19
లస: పప
93-91/46

768
SAA1314889
పపరర: రమఖ యమజల

93-91/1306

భరస : మహన బబబగ యమజల
ఇసటట ననస:4-123
వయససస:18
లస: ససస స
93-89/1003

771
SAA1167212
పపరర: భరత బబబగ అబబ తషల

93-91/49

తసడక:డ కమలమకర అబబ తషల
ఇసటట ననస:4-127
వయససస:26
లస: పప
93-89/1004

774
SAA1315175
పపరర: సరగర బబబగ యనమల

93-89/1006

తసడక:డ లమజర యనమల
ఇసటట ననస:4-130
వయససస:21
లస: పప
93-92/587

భరస : కరరణనకర రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:4-130
వయససస:30
లస: ససస స
93-89/1007

93-90/980

తసడక:డ పడకరశ రరవప మమడకద
ఇసటట ననస:4-114
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ సరరమమలల పప పపరర
ఇసటట ననస:4-127/A
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:4-130
వయససస:18
లస: పప
778
SAA1321975
పపరర: మణణలమ జరరగగమలర

93-91/1114

తసడక:డ సరరమమలల పప పపరర
ఇసటట ననస:4-127
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ కమలమకర అబబ తషల
ఇసటట ననస:4-127
వయససస:27
లస: పప
775
SAA1321801
పపరర: హసరనర పప పపరర

761
SAA1292150
పపరర: ససనత దదవ మమడకద

756
SAA1220672
పపరర: రమమశ జరరగగమలర

భరస : అసకమక రరవప మమడకనన
ఇసటట ననస:4-114
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ మహహశ బబబగ పప పపరర
ఇసటట ననస:4-121
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ మమణణకఖరరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:4-126
వయససస:24
లస: పప
772
SAA1169457
పపరర: ఆనసదబబబగ అబబ తషల

93-90/1283

తసడక:డ దయమనసదస మమడకద
ఇసటట ననస:4-114A
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ మననహర మచడరర
ఇసటట ననస:4-118
వయససస:20
లస: పప
769
SAA1072321
పపరర: సరగర బబబగ పప పపరర

758
SAA1314814
పపరర: అనసరరధ వరససమలర

93-91/43

తసడక:డ అగరగ రమగడడ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-113/G2
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరజ మమడకద
ఇసటట ననస:4-114
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ పదనయఖ మమడకద
ఇసటట ననస:4-114
వయససస:22
లస: పప
766
SAA1455328
పపరర: వదఖ సరగర మచడరర

93-91/1113

భరస : రవసదడ వరససమలర
ఇసటట ననస:4-113/j
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమక రరవప మమడకద
ఇసటట ననస:4-114
వయససస:20
లస: పప
763
SAA1319284
పపరర: రరజ మమడకద

755
SAA1220854
పపరర: ససరరశ జరరగగమలర

753
AP151010603214
పపరర: పడసరద సథదసల

తసడక:డ గరబడయయలల సథదసల
ఇసటట ననస:4-113/C
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ యయససబగ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-113/F
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వరససమలర
ఇసటట ననస:4-113/j
వయససస:25
లస: పప
760
SAA1196096
పపరర: నవన మమడకద

93-91/42

తసడక:డ పడసరద సథదసల
ఇసటట ననస:4-113/C
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ అగరగ రమగడడ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-113/D
వయససస:19
లస: ససస స
757
SAA1314798
పపరర: రవసదడ వరససమలర

752
SAA0953852
పపరర: ననగరరరజన సథదసల

777
SAA1441120
పపరర: చనన అమమకయ మమతసగర

93-91/1307

భరస : జకకయఖ మమతసగర
ఇసటట ననస:4-132/7
వయససస:56
లస: ససస స
93-91/1116

780
SAA1393982
పపరర: దదవఖ తదజ గరరగబమమల

93-91/1308

భరస : ససరరశ బబబగ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-136
వయససస:28
లస: ససస స
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781
SAA1072727
పపరర: శశరరనస కలమమరర మమదదద

93-69/25

భరస : ససనల మమదదద
ఇసటట ననస:4-140-1
వయససస:24
లస: ససస స
784
SAA1221076
పపరర: మననహర జరరగగమలర

93-91/1117

93-89/1010

93-91/53

93-91/54

93-89/944

93-70/685

93-91/1120

తసడక:డ బగలర యఖ పప పపరర
ఇసటట ననస:4-153/A
వయససస:23
లస: ససస స

794
SAA1167154
పపరర: వజయ లకకక పప పపరర

797
SAA1310622
పపరర: జరసససక కసభస

800
SAA1071190
పపరర: అవననశ కలచపపడక

803
SAA1072701
పపరర: పవన కలమమర సమగదనడల

93-91/1122

93-91/55

792
SAA1317460
పపరర: పడకరశరరజ యనమల

93-91/1310

795
SAA1101955
పపరర: ఆనసద బబబగ పప పపరర

93-91/56

93-91/1119

798
SAA1376490
పపరర: జరససక కసభస

93-91/1311

తసడక:డ మమణణకఖరరవప కసభస
ఇసటట ననస:4-150/B
వయససస:18
లస: ససస స
93-91/57

801
SAA1433499
పపరర: హహమ బబ రరగడడ

93-90/1289

భరస : రరజ కకరరవ
ఇసటట ననస:4-151/D
వయససస:18
లస: ససస స
93-69/26

804
SAA1243500
పపరర: జల రరడకడ అనస

93-91/1121

తసడక:డ సరసబరరడకడ అనస
ఇసటట ననస:4-153
వయససస:48
లస: పప

93-91/1123 807
806
SAA1242817
SAA1072479
పపరర: జరరగగమలర చడసతనఖ పడకరశ రరజ
పపరర: శరకవరణణ పప పపరర

809
SAA1072487
పపరర: దదనవశ పప పపరర
తసడక:డ వజయ కలమమర పప పపరర
ఇసటట ననస:4-153/A
వయససస:21
లస: పప

93-91/52

తసడక:డ దదవదననస పప పపరర
ఇసటట ననస:4-149/A
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ జరరగగమలర జయరరజ
ఇసటట ననస:4-153/61
వయససస:19
లస: పప
93-91/59

789
SAA1072347
పపరర: శకధర బబబగ జజననలగడడ

తసడక:డ దదనబబబబ యనమల
ఇసటట ననస:4-147/B
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ పసచరయఖ సమగదనడల
ఇసటట ననస:4-153
వయససస:24
లస: పప

భరస : జల రరడకడ అనస
ఇసటట ననస:4-153
వయససస:39
లస: ససస స
808
SAA1071414
పపరర: యయసమక పప పపరర

93-92/11

తసడక:డ దదవరరజ కలచపపడక
ఇసటట ననస:4-151-A
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ AKKULU BORUGADDA
ఇసటట ననస:4-151/D
వయససస:18
లస: పప
805
SAA1239805
పపరర: రమణ అనస

791
SAA1070499
పపరర: భబలకకక యమనమల

93-91/1118

తసడక:డ కకకసడ సదనసస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:4-147
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:4-150/b
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ జకరయఖ నడవ
ఇసటట ననస:4-151
వయససస:21
లస: పప
802
SAA1309749
పపరర: HEMA BORUGADDA

93-90/1288

భరస : యయససరతనస పప పపరర
ఇసటట ననస:4-149/a
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:4-150/b
వయససస:19
లస: ససస స
799
SAA1301548
పపరర: ఆనసద నడవ

788
SAA1314764
పపరర: పడకరశ రరజ యనమల

786
SAA1220862
పపరర: లకకణ రరవప చలర
తసడక:డ వనసకటటశరరరర చలర
ఇసటట ననస:4-143
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ రమమశ యమనమల
ఇసటట ననస:4-147
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆనసద బబబగ పప పపరర
ఇసటట ననస:4-149/a
వయససస:26
లస: ససస స
796
SAA1220417
పపరర: జరససకత కసభస

93-91/1309

తసడక:డ దదనబబబబ యనమల
ఇసటట ననస:4-147
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ కకకసడ సదనసస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:4-147
వయససస:25
లస: పప
793
SAA1167105
పపరర: ఎసస రరరణణ పప పపరర

785
SAA1376466
పపరర: అసకమక రరజ జరరగగమలర

93-89/1009
783
SAA1453422
పపరర: శరమగఖయయల రరజ జరరగగమలర

తసడక:డ వనసకయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-142
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-142
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ నగరశరరరరవప నసకబటట నన
ఇసటట ననస:4-146
వయససస:20
లస: పప
790
SAA1072396
పపరర: వనసకటటశ జజననలగడడ

93-89/1008

తసడక:డ బబలసరరమ దసమమల
ఇసటట ననస:4-141
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ చనన యయసప బగ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-142
వయససస:19
లస: పప
787
SAA1465228
పపరర: ననగ వసశ నసకబటట నన

782
SAA1464924
పపరర: పడవణ కలమమర దసమమల

93-91/58

తసడక:డ వజయకలమమర పప పపరర
ఇసటట ననస:4-153/A
వయససస:22
లస: ససస స
93-91/60

810
SAA1071208
పపరర: ననగరసదడ బబబగ పప పపరర

93-91/61

తసడక:డ బగలర యఖ పప పపరర
ఇసటట ననస:4-153-A
వయససస:25
లస: పప
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93-91/62

భరస : రరమలల జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-153/C
వయససస:44
లస: ససస స
814
SAA1389840
పపరర: భబరగ వ సరగర కలచపపడక

93-90/1292

93-91/1312

93-89/945

93-92/566

93-91/67

93-91/68

93-91/71

భరస : రరజ వరససమలర
ఇసటట ననస:4-163
వయససస:25
లస: ససస స

824
SAA1071265
పపరర: రవ చసదడ కలచపపడక

827
SAA1315233
పపరర: మమరర రరణణ యనమల

830
SAA1072354
పపరర: ససబబమక గరరర

833
SAA1072370
పపరర: మమరరక గరరర

93-92/588

836
SAA1167162
పపరర: జజఖషన వససమలర

93-91/65

839
SAA1196005
పపరర: రరజ వరససమలర
తసడక:డ యయసప బగ వరససమలర
ఇసటట ననస:4-163
వయససస:27
లస: పప

819
SAA1071125
పపరర: అణగ రరధ జరరగగమలర

93-91/63

822
SAA1071398
పపరర: అనల కలమమర వరష పప

93-91/64

825
SAA1071281
పపరర: రవ వరక కలచపపడక

93-91/66

తసడక:డ మషర కలచపపడక
ఇసటట ననస:4-159
వయససస:22
లస: పప
93-90/1296

828
SAA1393412
పపరర: ససమఖ జరరగగమలర

93-91/1313

తసడక:డ మగతయఖ గరరగబమమల
ఇసటట ననస:4-160
వయససస:19
లస: ససస స
93-91/69

831
SAA1072362
పపరర: అరరణ గరరర

93-91/70

తసడక:డ రరసబబబగ గరరర
ఇసటట ననస:4-161
వయససస:25
లస: పప
93-91/72

834
SAA1433234
పపరర: లకకక పరవత బహహజనథక

93-90/1297

భరస : శవ బహహజనథక
ఇసటట ననస:4-161/a
వయససస:20
లస: ససస స
93-91/73

భరస : నవన కలమమర వససమలర
ఇసటట ననస:4-162
వయససస:22
లస: ససస స
93-91/74

93-90/1293

తసడక:డ యమకకబగ వరష పప
ఇసటట ననస:4-158-A
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ రరసబబబగ గరరర
ఇసటట ననస:4-161
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ అసకరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-161m
వయససస:19
లస: పప
838
SAA1194596
పపరర: ససనత వరససమలర

93-90/1294

భరస : రరసబబబగ గరరర
ఇసటట ననస:4-161
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ రరసబబబగ గరరర
ఇసటట ననస:4-161
వయససస:26
లస: పప
835
SAA1221357
పపరర: నథతన జరరగగమలర

821
SAA1433267
పపరర: తసబ బబబగ జరరగగమలర

816
SAA1433119
పపరర: రజన కలమమరర నకక

తసడక:డ జజజ నననసదఎస జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-157
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ లమజర యనమల
ఇసటట ననస:4-160
వయససస:18
లస: పప

తలర : వజయ బబబగ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-161
వయససస:29
లస: ససస స
832
SAA1072339
పపరర: పపడమ కలమమర గరరర

93-92/12

తసడక:డ మశశ కలచపపడక
ఇసటట ననస:4-159
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ మషర కలచపపడక
ఇసటట ననస:4-159
వయససస:31
లస: పప
829
SAA1072388
పపరర: మమరర ససనతన జరరగగమలర

818
SAA1119999
పపరర: వజయ కలమమర కకరబసదద

93-90/1291

భరస : వజయ కలమమర కకరబసడక
ఇసటట ననస:4-156/E
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ ధరక రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-158
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ ససకలనర రరవప వరషపప
ఇసటట ననస:4-158/A
వయససస:51
లస: పప
826
SAA1071273
పపరర: సరగర బబబగ కలచపపడక

93-91/1124

తసడక:డ జయరరజ కకరబసదద
ఇసటట ననస:4-156/e
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ పపతషరర వరషపప
ఇసటట ననస:4-157/B
వయససస:19
లస: పప
823
SAA1292705
పపరర: యకకబగ వరష పప

815
SAA1292226
పపరర: వజయలకకక కలచపపడక

813
SAA1389824
పపరర: వజయలకకక కలచపపడక

తసడక:డ శశషగరరర కలచపపడక
ఇసటట ననస:4-155
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ శశషగరరర కలచపపడక
ఇసటట ననస:4-155
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర కకరబసడక
ఇసటట ననస:4-156/E
వయససస:30
లస: ససస స
820
SAA1219849
పపరర: అజయ కలమమర వరష పప

93-90/1290

తసడక:డ శశషగరరర కలచపపడక
ఇసటట ననస:4-155
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ శశషగరరర కలచపపడక
ఇసటట ననస:4-155
వయససస:18
లస: పప
817
SAA1398213
పపరర: రజన కలమమరర కకరబసడక

812
SAA1390061
పపరర: వదఖ సరగర కలచపపడక

837
SAA1316744
పపరర: లకకక పడసనన వరససమలర

93-90/1298

భరస : పసదన బబబగ వరససమలర
ఇసటట ననస:4-162/A
వయససస:24
లస: ససస స
93-91/75

840
SAA1196518
పపరర: రమఖ వరససమలర

93-91/76

తసడక:డ యయసప బగ వరససమలర
ఇసటట ననస:4-163
వయససస:22
లస: ససస స
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SAA1228832
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93-91/1125

తసడక:డ మగతయఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:4-163
వయససస:29
లస: పప
844
SAA1352376
పపరర: సరలర షపక

93-90/1299

93-91/1315

93-91/1128

93-91/78

93-91/81

93-91/1319

93-90/1301

తసడక:డ వనసకటసరరమ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-179
వయససస:23
లస: ససస స

854
SAA1071232
పపరర: ననగరశరర రరవప జరరగగమలర

857
SAA1220839
పపరర: మరరయ రరణణ

860
SAA1426790
పపరర: పదక జరరగగమలర

863
SAA1071455
పపరర: ససజనఖ అయనవవలల

93-89/1012

866
SAA1220912
పపరర: వసకరశరరస వనసకట లకడక

93-91/79

869
SAA1317403
పపరర: పవన జరరగగమలర
తసడక:డ వనసకటసరరమ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-179
వయససస:21
లస: ససస స

849
SAA1317197
పపరర: మమరర యనమల

93-90/1300

93-91/1318
852
SAA1435882
పపరర: ననగ మణణసధర రరవప కకసడవవటట

855
SAA1118546
పపరర: ధనలకకక వరససమళళ

93-91/80

భరస : సరగర వరససమలర
ఇసటట ననస:4-163/H S C Colony
వయససస:24
లస: ససస స
93-91/1129

858
SAA1432996
పపరర: ధదయరరన జరరగగమలర

93-89/1011

తసడక:డ కరసతనరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-165
వయససస:21
లస: ససస స
93-92/873

861
SAA1166255
పపరర: సరపన సరరకక గగమకడకదల

93-90/54

భరస : మహన రసబబబగ గగమకడకదల
ఇసటట ననస:4-170
వయససస:23
లస: ససస స
93-91/82

864
SAA1072453
పపరర: ససదదప అయమనవవలల

93-91/83

తసడక:డ శశషగరరర రరవప అయమనవవలల
ఇసటట ననస:4-170
వయససస:21
లస: పప
93-91/1130

భరస : వసకరశరరస మహన రరవప
ఇసటట ననస:4-176
వయససస:38
లస: ససస స
93-89/1013

93-91/1314

తసడక:డ లకకణ రరవప కకసడవవటట
ఇసటట ననస:4-163/a
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ శశష గరరర రరవప అయనవవలల
ఇసటట ననస:4-170
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లకకణ కకరసపలర
ఇసటట ననస:4-176
వయససస:34
లస: ససస స
868
SAA1439165
పపరర: పరవన జరరగగమలర

93-91/1317

తసడక:డ కరసతరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-165
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ శశషగరరర రరవప ఆయమనవవలల
ఇసటట ననస:4-170
వయససస:23
లస: ససస స
865
SAA1377407
పపరర: జజఖత కకరసపలర

851
SAA1435908
పపరర: ససనత బబణనవతష

846
SAA1316553
పపరర: మహబగనన షపక

భరస : జయరరవప యనమల
ఇసటట ననస:4-163/a
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:4-164/5
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ మగతయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-165
వయససస:18
లస: పప
862
SAA1433408
పపరర: ససజనఖ ఆయమనవవలల

93-91/1316

తసడక:డ యహన జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-163/E
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ పప తషరరజ వరససమళళ
ఇసటట ననస:4-163/H S C Colony
వయససస:27
లస: పప
859
SAA1393297
పపరర: అనల కలమమర జరరగగమలర

848
SAA1316561
పపరర: హససన షపక

93-91/1127

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-163/11
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగ మణణసధర రరవప కకసడవవటట
ఇసటట ననస:4-163/a
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ యహన జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-163/E
వయససస:22
లస: ససస స
856
SAA1118561
పపరర: ససరరష వరససమళళ

93-91/77

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-163/11
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ డదవడ రరజ కకచరరర
ఇసటట ననస:4-163/A
వయససస:18
లస: పప
853
SAA1071430
పపరర: మమరరయమ రరణణ జరరగగమలర

845
SAA1196526
పపరర: వర పడసరద అసడనడజ

843
SAA1230028
పపరర: ననగరతనసమమ వరససమలర

భరస : చనన వరససమలర
ఇసటట ననస:4-163
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ పపననయఖ అసడనడజ
ఇసటట ననస:4-163/11
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-163/11
వయససస:22
లస: పప
850
SAA1298330
పపరర: రరజ కకచరరర

93-91/1126

తసడక:డ చసదడశశఖర మకకకల
ఇసటట ననస:4-163
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసనరల షపక
ఇసటట ననస:4-163/11
వయససస:26
లస: ససస స
847
SAA1316603
పపరర: శరవరల షపక

842
SAA1220961
పపరర: మకకకల అనసపమ

867
SAA1220409
పపరర: గరపస ననయక సభబవథ

93-89/946

తలర : హహనబబఈ సభబవథ
ఇసటట ననస:4-178
వయససస:19
లస: పప
93-90/1302

870
SAA1317445
పపరర: ససయగకస జరరగగమలర

93-91/1320

తసడక:డ వనసకటసరరమ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:4-179
వయససస:20
లస: ససస స
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871
SAA1221084
పపరర: రతనకలమరర చరరటబనగఅలమ

93-91/1131

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-182
వయససస:19
లస: ససస స
874
SAA1318815
పపరర: లకకక సరసరత చడనసనపలర

93-91/1321

93-91/1132

93-90/55

93-90/983

93-91/1324

93-70/811

93-69/28

భరస : ఏడడకకసడలల మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:4-225
వయససస:46
లస: ససస స

887
SAA1441427
పపరర: గణణశ ననయక కలరరక

890
SAA1441302
పపరర: వవణగ ననయక కకరరక

893
SAA1101948
పపరర: శవ వర బడహకస తతగటట

93-91/86

896
SAA1315928
పపరర: దదదదపఖ కసచదటట

93-90/984

899
SAA1164102
పపరర: శరరష బసడనరర
తసడక:డ పడసరద బసడనరర
ఇసటట ననస:4-253
వయససస:22
లస: ససస స

93-91/1322
879
SAA1436930
పపరర: వర ననగరససరర రరవప చటటటబబ మక

882
SAA1376938
పపరర: ననదదన పటట

93-91/1323

885
SAA1220623
పపరర: వజయలకకక కసచరర

93-90/982

భరస : వనసకటశవరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:4-204/H
వయససస:27
లస: ససస స
93-70/810

888
SAA1442656
పపరర: భవరన సనస

93-70/813

భరస : రరమసజనవయగలల సనస
ఇసటట ననస:4-211/5
వయససస:20
లస: ససస స
93-70/812

891
SAA1117282
పపరర: లకకక వరనకడదఠఠ

93-69/27

భరస : రరఠరయమ వరనకడదఠఠ
ఇసటట ననస:4-211A
వయససస:36
లస: ససస స
93-91/85

894
SAA1315936
పపరర: బడహహకశరర రరవప కమమరటట

93-89/1016

తసడక:డ రరమ రరవప కమమరటట
ఇసటట ననస:4-222
వయససస:30
లస: పప
93-91/1326

భరస : బడహహకశరర రరవప కసచదటట
ఇసటట ననస:4-222
వయససస:28
లస: ససస స
93-92/877

93-89/23

తసడక:డ రసబబబగ పటట
ఇసటట ననస:4-199/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ పపలర యఖ తతగటట
ఇసటట ననస:4-216/76
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ కకషష రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:4-222
వయససస:21
లస: పప
898
SAA1460492
పపరర: రమణమక మగదడబబ యన

93-89/24

తసడక:డ గమఖ ననయక కకరరక
ఇసటట ననస:4-211/31
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ పరసడఖ ననయక వనసకడదఠఠ
ఇసటట ననస:4-211A
వయససస:44
లస: పప
895
SAA1072446
పపరర: ససదదప పప పపరర

884
SAA1220649
పపరర: జజఖత కసచరర

876
SAA1030055
పపరర: తరరపతయఖ కరటబడవత

తసడక:డ కకషష మబరరస చటటటబబ మక
ఇసటట ననస:4-196
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ సప మర ననయక కలరరక
ఇసటట ననస:4-211/1
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ ననగయఖ ధనవకలల
ఇసటట ననస:4-211/15
వయససస:56
లస: పప
892
SAA1106095
పపరర: రతస యఖ ననయక వనసకడదఠఠ

93-90/1304

భరస : మలలర శరరరకవప
ఇసటట ననస:4-204-B
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనస పపపలల
ఇసటట ననస:4-207/A
వయససస:36
లస: ససస స
889
SAA1415710
పపరర: ససబబరరవప ధనకలల

881
SAA1066224
పపరర: పవన కలమమర తతగట

93-90/1303

తసడక:డ రరమగలల కరటబడవత
ఇసటట ననస:4-191
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవ రరవప తతగట
ఇసటట ననస:4-197/B
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:4-204-B
వయససస:39
లస: పప
886
SAA1435684
పపరర: నరకల పపపలల

93-92/13

తసడక:డ వర ననగరశరర రరవప చటటటబబ మక
ఇసటట ననస:4-196
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: అజయ కలమమర తతట
ఇసటట ననస:4-197
వయససస:23
లస: ససస స
883
SAA1220656
పపరర: మలర శరర రరవప కసచరర

875
SAA0697722
పపరర: వనసకనన ననయక నలమవత

878
SAA1437292
పపరర: వనసకట రమణ చటటటబబ మక

873
SAA1417419
పపరర: లకకక సరసరత చడనసనపలర

తలర : ననగ మలర శరరర చడనసనపలర
ఇసటట ననస:4-186
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ వసస మ ననయక నలమవత
ఇసటట ననస:4-187
వయససస:28
లస: పప

భరస : సభబవత పసటర ననయక
ఇసటట ననస:4-195
వయససస:19
లస: ససస స
880
SAA1166289
పపరర: సలసదన తతట

93-89/22

తసడక:డ ససజవ రరవప బబకకసటట
ఇసటట ననస:4-183
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ పప తషరరజ చడనసనపలర
ఇసటట ననస:4-186
వయససస:23
లస: ససస స
877
SAA1220904
పపరర: సభబవత దదవ బబయ

872
SAA1115302
పపరర: హనసమసత రరవప బబకకసటట

897
SAA1220359
పపరర: రరహహణణ ఖరరదస

93-89/950

భరస : శవ కలమమర ఖరరదస
ఇసటట ననస:4-223
వయససస:28
లస: ససస స
93-69/29

900
SAA1219955
పపరర: కకషష వసశ తతరరపరటట

93-89/951

తసడక:డ సతఖననరరయణ మబరరస తతరరపరటట
ఇసటట ననస:4-256
వయససస:19
లస: పప
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901
SAA1351956
పపరర: వర పడసరద రరవప గడదడ
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93-90/1306

తసడక:డ గరపరల రరవప గడదడ
ఇసటట ననస:4-291
వయససస:58
లస: పప
904
SAA1317320
పపరర: హరరత ఆరరధసఖల

902
SAA1351964
పపరర: అరరణ దదవ గడదడ

93-90/1307

భరస : వర పడసరద రరవప గడదడ
ఇసటట ననస:4-291
వయససస:54
లస: ససస స
93-90/1309

905
SAA1296177
పపరర: ఆయమఅలమ అల

903
SAA1164383
పపరర: రరజజ తరరపత

93-70/4

భరస : వనసకటటష తరరపత
ఇసటట ననస:4-327
వయససస:23
లస: ససస స
93-85/541

906
SAA1388628
పపరర: శరఖమల ఆలమ

93-85/652

తసడక:డ సరసబ శవ రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:4-334
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస అల
ఇసటట ననస:4-360
వయససస:18
లస: ససస స

93-89/1017
907
SAA1377472
పపరర: బ ఏస వ వ ఏస ఏస పస రరమ
రరవప పటబనల
తసడక:డ సతఖననరరయణ మబరరస పటబనల
ఇసటట ననస:4-386/B, SRI SATYASAI
వయససస:42
లస: పప

908
SAA1366855
పపరర: సథరఖ కలమమరర పటబనల

భరస : పస బ ఏస వ వ ఏస ఏస పస రరమ రరవప పట తసడక:డ శకనవరస రరవప పరమబరర
ఇసటట ననస:4-386/B , Sri Satya Sai
ఇసటట ననస:4-388
వయససస:36
లస: ససస స
వయససస:21
లస: పప

910
SAA1196054
పపరర: దసమమల ఆమన

911
SAA1393271
పపరర: భవన దసమమల

93-91/87

భరస : దసమమల ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-413
వయససస:23
లస: ససస స
913
SAA1317023
పపరర: ససదదప కలమమర యనమల

93-89/1019

914
SAA1145416
పపరర: వజయ లకకక యరమమచస

93-91/1134

917
SAA1221183
పపరర: ఇసదదరర దదవ సప మశశటట

93-91/1333

920
SAA1071067
పపరర: హరరత యమనమల
భరస : జజజపల యమనమల
ఇసటట ననస:4-640
వయససస:22
లస: ససస స

93-90/927
922
SAA0978520
పపరర: వ యస ననగ రరజజ కలమమర
లలకర
తసడక:డ లలట వనసకట రరమ రరవప లలకర
ఇసటట ననస:4_4_22/2
వయససస:48
లస: పప

923
JBV3370640
పపరర: వజయలకకక ఇస కక ల
భరస : సససగయఖ ఇసకక ల
ఇసటట ననస:4_217
వయససస:48
లస: ససస స

925
SAA0618405
పపరర: కకషష చడసతనఖ ఇసకకలలర

926
SAA0327841
పపరర: బగలర బబయ మమలమవత

93-92/459

తసడక:డ సససగయఖ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:4_222
వయససస:27
లస: పప

భరస : మహన తనత
ఇసటట ననస:5-42
వయససస:18
లస: ససస స

93-91/88

929
SAA1321561
పపరర: ననగరరమమమన గల
భరస : వనసకట ససబబరరవప గల
ఇసటట ననస:5-51
వయససస:28
లస: ససస స

93-89/25

912
SAA1440916
పపరర: రసబబబగ చదరరడకడ

93-90/1311

915
SAA1145424
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస యరమమచస

93-91/89

తసడక:డ ననగభగషణస యరమమచస
ఇసటట ననస:4-468
వయససస:42
లస: పప
93-91/1135

918
SAA1377258
పపరర: కకటటశరర రరవప పడతకకసడ

93-90/1313

తసడక:డ అసజయఖ పడతకకసడ
ఇసటట ననస:4-481
వయససస:42
లస: పప
93-91/90

921
SAA0978538
పపరర: బబలతడపపరసససదరర లలకర

93-90/926

భరస : వ యస ననగరరజ కలమమర లలకర
ఇసటట ననస:4_4_22/2
వయససస:39
లస: ససస స
93-92/457

924
AP151010603267
పపరర: సససగయఖ ఇస కక ల

93-92/458

తసడక:డ భబషయఖ ఇసకక ల
ఇసటట ననస:4_217
వయససస:57
లస: పప
93-92/460

భరస : శకనవరస ననయక మమలమ వరట
ఇసటట ననస:4_377
వయససస:35
లస: ససస స
93-85/691

909
SAA1115310
పపరర: ఆనసద పరమబరర

తసడక:డ సరసబశవరరవప చదరరడడ క
ఇసటట ననస:4-436
వయససస:49
లస: పప

భరస : మమలకకసడయ సప మశశటట
ఇసటట ననస:4-473
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-613/1
వయససస:26
లస: ససస స

928
SAA1318732
పపరర: నవఖ తనత

93-91/1330

భరస : కలమఖణ చకకవరరస యరమమచస
ఇసటట ననస:4-468
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ చననకకసడయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:4-473
వయససస:81
లస: పప
919
SAA1393388
పపరర: సరలర షపక

93-91/1328

తసడక:డ సమగయయలల దసమమల
ఇసటట ననస:4-413
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ జజజ నయమ యనమల
ఇసటట ననస:4-463/D
వయససస:21
లస: పప
916
RYT1025212
పపరర: మమలకకసడయఖ సప మశశటట

తసడక:డ శకనస ఆలమ
ఇసటట ననస:4-360
వయససస:19
లస: ససస స

927
SAA1393479
పపరర: మసగమక అలదద

93-90/1321

భరస : మలలర శరరరరడకడ అలదద
ఇసటట ననస:5-24
వయససస:45
లస: ససస స
93-84/1033

930
SAA1408590
పపరర: ససమ పరరశ

93-84/1034

భరస : గరపసననథ ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:5-51
వయససస:22
లస: ససస స
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931
SAA1178938
పపరర: ససమఖ గల
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93-85/3

తసడక:డ బబబగజ గల
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:21
లస: ససస స
934
SAA1145523
పపరర: ననగ జజఖత గగసటటపలర

93-92/14

935
SAA1376474
పపరర: భబరగ వ మమడకద

93-83/1212

938
SAA1321454
పపరర: పపలర రరవప గగడకకసదసల

941
SAA1317361
పపరర: శవరజ యమమలకకసడ

భరస : భబగఖరరజ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:5-88
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబరరవప యమమలకకసడ
ఇసటట ననస:5-110
వయససస:20
లస: పప

93-84/1032
943
SAA1427335
పపరర: ఝనస లకకక యయమనవడడ
యయమనవడడ
భరస : యయమనవడడ అనల కలమమర అనల కలమమర
ఇసటట ననస:5-174
వయససస:24
లస: ససస స

944
SAA0829095
పపరర: కకషప ర బబబగ వరససరరడడ క
తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:5-196
వయససస:41
లస: పప

946
SAA1283514
పపరర: పరసడడ రసగరరరవప పపలచడరర

947
SAA1282664
పపరర: సరరజన పపలచడరర

93-84/966

తసడక:డ ననరరయణరరవప పపలచడరర
ఇసటట ననస:6-2-44-54
వయససస:75
లస: పప
949
SAA1451533
పపరర: ధరణణ యరగళళ

93-84/1037

93-85/555

తలర : అనససథరఖమక తలతతటట
ఇసటట ననస:6-181
వయససస:37
లస: పప

953
SAA1077858
పపరర: రమఖ బబ డపరటట

93-85/586

956
SAA1284249
పపరర: రరణణ నకక

93-85/716

959
SAA1396605
పపరర: రరణణ తల ఠగటట
తసడక:డ పడసరద తల ఠగటట
ఇసటట ననస:6-185
వయససస:20
లస: ససస స

93-84/1035

939
SAA1321462
పపరర: పపలర రరవప గగడకకసదసల

93-83/1214

942
SAA1178953
పపరర: సరరత

93-85/5

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:5-142
వయససస:22
లస: ససస స
93-89/366

945
SAA1221035
పపరర: ఝనస మమడకద

93-91/1143

తసడక:డ రసబబబగ మమడకద
ఇసటట ననస:5-852
వయససస:18
లస: ససస స
93-85/574

948
SAA1283688
పపరర: కరరమ షపక

93-85/576

భరస : హలమ షపక
ఇసటట ననస:6-93
వయససస:33
లస: ససస స
93-85/554

951
SAA1429836
పపరర: రరజరశ శకరరమదనసథ

93-84/1038

తసడక:డ సతఖననరరయణ శకరరమదనసథ
ఇసటట ననస:6-170
వయససస:30
లస: పప
93-83/29

954
SAA1288000
పపరర: కవత తడననల

93-85/556

భరస : చననపల తడననల
ఇసటట ననస:6-177/1
వయససస:26
లస: ససస స
93-85/587

భరస : శకనవరస రరవప నకక
ఇసటట ననస:6-177/1
వయససస:23
లస: ససస స
93-83/1215

936
SAA1425727
పపరర: సరయ శశ భబషణ చరడన

తసడక:డ బబలకకటట గగడకకసదసల
ఇసటట ననస:5-88
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటసరరరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:6-174
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ చనన సససదసలల నకక
ఇసటట ననస:6-177/1
వయససస:27
లస: పప
958
SAA1322395
పపరర: రరజరష తలతతటట

93-83/1213

తసడక:డ ఎడడకకసడలల మమదదనడడ
ఇసటట ననస:6-140
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-170
వయససస:28
లస: ససస స
955
SAA1284231
పపరర: శకనవరస రరవప నకక

950
SAA1296631
పపరర: వరరసజనవయలల మమదదనడడ

93-90/1322

తసడక:డ ననగరశరర రరవప చరడన
ఇసటట ననస:5-83
వయససస:18
లస: పప

భరస : పసడడ రసగరరరవప పపలచడరర
ఇసటట ననస:6-2-44-54
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ పడసరదరరవప యరగళళ
ఇసటట ననస:6-128
వయససస:18
లస: ససస స
952
SAA1262104
పపరర: తడవవణణ కలనపపరరడకడ

93-91/1335

తసడక:డ బబలకకటట గగడకకసదసల
ఇసటట ననస:5-88
వయససస:28
లస: పప
93-84/1036

933
SAA1393750
పపరర: పదకజ ససదన నబతష
స ల

భరస : అసరరధత వనసకట కకషష ససదన నబతష
స ల
ఇసటట ననస:5-60-41
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ పప లయఖ మమడకద
ఇసటట ననస:5-75
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: భబగఖరరజ
ఇసటట ననస:5-88
వయససస:33
లస: పప
940
SAA1321447
పపరర: తడవవణణ గగడకకసదసల

93-85/4

తసడక:డ బబబగజ గల
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరరరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:5-71
వయససస:25
లస: ససస స
937
SAA1321595
పపరర: కకటటశరర రరవప గగడకకసదసల

932
SAA1178946
పపరర: ససదదప గల

957
SAA1322247
పపరర: మలర యఖ బటటట ల

93-84/1039

భసధసవప: అనససథరఖమక తలమతతటబ
ఇసటట ననస:6-179/2
వయససస:37
లస: పప
93-84/1040

960
SAA1279546
పపరర: శరరష శలస

93-85/557

తసడక:డ సరసబశవరరవప శలస
ఇసటట ననస:6-185/4
వయససస:23
లస: ససస స
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93-85/558

తసడక:డ సరసబశవరరవప శలస
ఇసటట ననస:6-185/4
వయససస:20
లస: పప
964
SAA1269661
పపరర: ససగగణ కలమమరర కలసడకరర

93-85/560

93-92/1222

93-85/692

93-85/562

93-84/39

93-85/718

93-85/695

తసడక:డ పసతరయఖ చలర గగసడర
ఇసటట ననస:6-232/1
వయససస:19
లస: పప

974
SAA1377464
పపరర: జయకరసత తతట

977
SAA1296151
పపరర: సరసబడజఖస ఇమకడక

980
SAA1296359
పపరర: గగపయఖ యడర

983
SAA1401843
పపరర: తలక రరపలర

93-85/564

986
SAA1296649
పపరర: పకథదర రరజ చదగగడడ

93-84/1041

989
SAA1296235
పపరర: తరరపరతమక బసవరలమ
తసడక:డ నరసససహరరవప బసవరలమ
ఇసటట ననస:6-238
వయససస:19
లస: ససస స

93-85/588

972
SAA1277821
పపరర: శరసత గరగర శశటట

93-85/561

975
SAA1316033
పపరర: రవకరసత తతట

93-85/694

తసడక:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:6-219/1
వయససస:18
లస: పప
93-85/589

978
SAA1321934
పపరర: పపడమలత ఇమకడక

93-85/717

తసడక:డ వనసకట శవరరవప ఇమకడక
ఇసటట ననస:6-219/2
వయససస:19
లస: ససస స
93-85/563

981
SAA1322346
పపరర: ససభబషసణ ససరరగరరర

93-85/719

భరస : గరపస ససరరగరరర
ఇసటట ననస:6-224/2
వయససస:21
లస: ససస స
93-84/1042

984
SAA1426873
పపరర: తలక రరపలర

93-84/1043

తసడక:డ వవణగ గరపరల రరపలర
ఇసటట ననస:6-229
వయససస:18
లస: పప
93-85/566

తలర : కమలమక చదగగడడ
ఇసటట ననస:6-232
వయససస:18
లస: ససస స
93-85/591

969
SAA1278167
పపరర: వనసకటటశరర రరవప యడర

భరస : అమరననధ
ఇసటట ననస:6-214
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వవణగ గరపరల రరపలర
ఇసటట ననస:6-229
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ వవణగ గరపరల రరపలలర
ఇసటట ననస:6-229
వయససస:19
లస: ససస స
988
SAA1278407
పపరర: సరసబశవరరవప చలర గగసడర

93-85/693

తసడక:డ తరరపతయఖ యడర
ఇసటట ననస:6-219/4
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప గరపసశశటట
ఇసటట ననస:6-225
వయససస:26
లస: పప
985
SAA1265453
పపరర: పడతతఖష రరపలలర

971
SAA1377423
పపరర: ససబబయఖమక అల

93-83/1217
966
SAA1319268
పపరర: హరరరత వనసకట సరయ కలసడకరర

తసడక:డ చటటటబబబగ యడర
ఇసటట ననస:6-204/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటశవరరవప ఇమకడక
ఇసటట ననస:6-219/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట శవరరవప ఇమకడక
ఇసటట ననస:6-219/2
వయససస:18
లస: ససస స
982
SAA1447010
పపరర: సరయ కలమమర గరపసశశటట

95-38/1

తసడక:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:6-219/1
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరరరరవప ఇమకడక
ఇసటట ననస:6-219/2
వయససస:48
లస: పప
979
SAA1329002
పపరర: సరయ మమధసరర ఇమకడక

968
SQX1668466
పపరర: గగరవయఖ రరవపరటట

93-83/1216

తసడక:డ వనసకట శవరరవప కలసడకరర
ఇసటట ననస:6-195
వయససస:19
లస: పప

భరస : యరకయఖ అల
ఇసటట ననస:6-206/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ పరపరరవప కలసడకరర
ఇసటట ననస:6-216
వయససస:39
లస: పప
976
SAA1169424
పపరర: వనసకటశవరరవప ఇమకడక

93-84/965

తసడక:డ వనసగయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-198
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ అల
ఇసటట ననస:6-206/1
వయససస:63
లస: పప
973
SAA1269844
పపరర: బబల కకషష కలసడకరర

965
SAA1262856
పపరర: నసదదన కలసడకరర

963
SAA1328467
పపరర: జజఖత శక కలసడకరర

తసడక:డ వనసకట శవరరవప కలసడకరర
ఇసటట ననస:6-188
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటశవరరవప కలసడకరర
ఇసటట ననస:6-189
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హనసమసతష రరవప బతషల
ఇసటట ననస:6-198
వయససస:66
లస: ససస స
970
SAA1377415
పపరర: యరకయఖ అల

93-85/559

భరస : ననగరరజ శలస
ఇసటట ననస:6-185/4
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప కలసడకరర
ఇసటట ననస:6-188
వయససస:20
లస: ససస స
967
SAA1370204
పపరర: పపలర మక బతషల

962
SAA1279660
పపరర: సరమమజఖస శలస

987
SAA1262682
పపరర: రరఖ మయబరర చదగగడక

93-85/590

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-232
వయససస:20
లస: ససస స
93-85/567

990
SAA1151364
పపరర: నరకల ఆసప దద

93-85/6

భరస : ససరర ఆసప దద
ఇసటట ననస:6-243
వయససస:39
లస: ససస స
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93-85/7

తసడక:డ ససర ఆసప డక
ఇసటట ననస:6-243
వయససస:39
లస: పప
994
SAA1296292
పపరర: తరపతయఖ గరపసశశటట

93-85/572

93-83/1218

93-85/575

93-83/1220

93-90/1324

93-92/879

93-83/1162

తసడక:డ శకనవరసస తరరపత
ఇసటట ననస:10-45/2
వయససస:26
లస: పప

1004 SAA1296227
పపరర: ఖజ మహహదన దన షపక

1007 SAA1438829
పపరర: దసరగ అననసత

1010 SAA1358241
పపరర: ఏసస దనసస తరరపత

1013 SAA1298025
పపరర: సరరత బబపనపలర

93-89/26

1016 JBV3847100
పపరర: ససబబబరరవపव తషపరకలలव

93-85/577

1019 SAA1305226
పపరర: పప లమక పరమగలపరటట
తసడక:డ రరసబబబగ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:10-65
వయససస:20
లస: ససస స

999
SAA1262039
పపరర: వసశ నడకమసటట

93-85/573

1002 SAA1321439
పపరర: సరపనరరన అననస

93-83/1219

1005 SAA1429786
పపరర: అమగకలల అననసత

93-90/1323

భరస : శవ అననసత
ఇసటట ననస:7-6-846/175/251
వయససస:41
లస: ససస స
93-92/1223

1008 SAA1358233
పపరర: ఏసస పధస తరరపత

93-92/878

తసడక:డ పసదన వవనకటఏసససలల తరరపత
ఇసటట ననస:7-41/A
వయససస:66
లస: పప
93-92/880

1011 SAA1327527
పపరర: భబణగ మగపలరరజ

93-83/1221

భరస : ననగ ససమన మగపలరరజ
ఇసటట ననస:7-98
వయససస:28
లస: ససస స
93-92/589

1014 SAA1072552
పపరర: లకకయఖ ననమమల

93-68/34

తసడక:డ వరరసజనవయగలల ననమమల
ఇసటట ననస:8-16-66
వయససస:24
లస: పప
93-89/27

తసడక:డ చడసచయఖव
ఇసటట ననస:10-4-331
వయససస:51
లస: పప
93-70/702

93-85/570

భరస : శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:6-291
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ బబపనపలర బబపనపలర
ఇసటట ననస:8-9
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:9-4-1060
వయససస:29
లస: పప
1018 SAA1458553
పపరర: శసకర తరరపత

93-85/593

తసడక:డ పసదన వవనకటఏసససలల తరరపత
ఇసటట ననస:7-41A
వయససస:66
లస: పప

తసడక:డ అడడ గళళ అడడ గళళ
ఇసటట ననస:8-9
వయససస:18
లస: పప
1015 SAA0516716
పపరర: శకనవరస రరవప పరటట

1001 SAA1262781
పపరర: నవఖ

996
SAA1263813
పపరర: తతట ననగలకకక

తసడక:డ ననగరశరర రరవప నడకమసటట
ఇసటట ననస:6-244/52
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ శవ అననసత
ఇసటట ననస:7-6-846/175/251
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఏసస పధస తరరపత
ఇసటట ననస:7-41/A
వయససస:51
లస: ససస స
1012 SAA1287895
పపరర: నరసససహ రరవప అడడ గళళ

93-85/592

తసడక:డ కలస బబష షపక
ఇసటట ననస:6-W
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ శవ అననసత
ఇసటట ననస:7-6-846/175/251
వయససస:18
లస: పప
1009 SAA1358159
పపరర: భబలకకక తరరపత

998
SAA1266543
పపరర: అరరణ తనటట

93-85/571

భరస : తతట అపలరరవప
ఇసటట ననస:6-244/22
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-268/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ నథరరలర షపక
ఇసటట ననస:6-W
వయససస:18
లస: పప
1006 SAA1429760
పపరర: వనసకటటష అననసత

93-85/568

భరస : శవ నగరశరరరరవప తనటట
ఇసటట ననస:6-244/51
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కలసడకరర
ఇసటట ననస:6-268/1
వయససస:20
లస: ససస స
1003 SAA1327741
పపరర: ఖలలలలమర షపక

995
SAA1261999
పపరర: గసగధర రరవప చసదస

993
SAA1296284
పపరర: గగపయఖ గరపసశశటట

తసడక:డ సరసబయఖ గరపసశశటట
ఇసటట ననస:6-244/3
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ బలరరమయఖ చసదస
ఇసటట ననస:6-244/15
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర చరడవరపప
ఇసటట ననస:6-244/34
వయససస:28
లస: ససస స
1000 SAA1262823
పపరర: రతఙఞ కలసడకరర

93-85/569

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:6-244/2
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ గరపసశశటట
ఇసటట ననస:6-244/3
వయససస:24
లస: పప
997
SAA1422989
పపరర: తరరమల చరడవరపప

992
SAA1296615
పపరర: ససరరశ శరరగరరర

1017 SAA1360627
పపరర: ననగ లకకక యకరగళళళ

93-70/692

తసడక:డ పపరష చసదడ రరవప యకరగళళళ
ఇసటట ననస:10-13/A
వయససస:20
లస: ససస స
93-70/639

1020 SAA1360544
పపరర: పరరశరరమగడడ వరలకకక

93-68/1114

తసడక:డ అసజనయఖ వరలకకక
ఇసటట ననస:10-79
వయససస:34
లస: పప
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93-68/35

భరస : బషష
ష బబహర
ఇసటట ననస:11-1-2
వయససస:40
లస: ససస స
1024 JBV3852670
పపరర: వనసకరయమక మగదడబబ యన

93-92/395

93-92/351

93-70/737

93-90/1015

93-70/640

93-92/860

93-91/1289

1034 SAA1164243
పపరర: లమవణఖ నసదనఖల

1037 SAA1360213
పపరర: ససబబ రరవప కరటడగడడ

1040 SAA1219765
పపరర: వనసకట బగచరబబబగ పససడనఖల

1043 SAA1305325
పపరర: జజసఫ రరజ గరగగల

93-90/1232

1046 SAA1410372
పపరర: మమనక చనవల

93-69/30

భరస : ననగరశరర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:13TH LANE CHOWDAVARAM
వయససస:59
లస: ససస స

1049 NDX2938256
పపరర: షపక శరహహన
తసడక:డ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:14-159
వయససస:18
లస: ససస స

1029 SAA1368406
పపరర: పడభగదనస చలర

93-92/889

1032 SAA1031624
పపరర: ససబబమక పససగళ

93-68/36

1035 SAA1084342
పపరర: సరసబశవరరవప పపసల

93-68/37

తసడక:డ కకటటశరరరరవప పపసల
ఇసటట ననస:11-43/7
వయససస:23
లస: పప
93-92/858

1038 SAA1355775
పపరర: వనసకటరరవప బటటట కరర

93-92/859

తసడక:డ వనసకటటశరరరర బటటట ల
ఇసటట ననస:12
వయససస:57
లస: పప
93-89/919

1041 SAA1219781
పపరర: లకకక ససవరరల పససడనఖల

93-89/920

భరస : వనసకట బగచరబబబగ పససడనఖల
ఇసటట ననస:12-5-55
వయససస:53
లస: ససస స
93-70/678

1044 SAA1219898
పపరర: లకకక ననరరయణ కకపలరపప

93-89/918

తసడక:డ గగరర పడసరద కకపలరపప
ఇసటట ననస:12-150
వయససస:18
లస: పప
93-70/788

భరస : అజయ కలమమర చనవల
ఇసటట ననస:13-50
వయససస:22
లస: ససస స
94-89/103

93-92/427

భరస : నరసససహ రరడకడ పససగళ
ఇసటట ననస:11-10
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస గరగగల
ఇసటట ననస:12-17
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ యయసప బగ గరరనపపడక
ఇసటట ననస:12-1608
వయససస:51
లస: పప
1048 NDX2394450
పపరర: మసగమక బతష
స ల

93-92/857

తసడక:డ సతఖననరరయణ పససడనఖల
ఇసటట ననస:12-5-55
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ పడకరశ కకమగకల
ఇసటట ననస:12-9-1881
వయససస:31
లస: పప
1045 SAA1442474
పపరర: జకకయఖ గరరనపపడక

1031 SAA1373273
పపరర: ధనలకకక కకణస

1026 SAA0697714
పపరర: యగవర కలమమరర చరతనగలలర

తసడక:డ వరసస చలర
ఇసటట ననస:11-2-1023
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: శవపరరరత కరటడగడడ
ఇసటట ననస:12
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససబబరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:12
వయససస:51
లస: ససస స
1042 SAA1358530
పపరర: కకటటశరరరవప కకమగకల

93-92/361

తసడక:డ వజయ భబసకర రరడకడ నసదనఖల
ఇసటట ననస:11-42/13
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ బబల నరసససహ గరగగల
ఇసటట ననస:11-116
వయససస:18
లస: ససస స
1039 SAA1360247
పపరర: శవపరరరత కరటడగడడ

1028 AP151010603739
పపరర: ససబబబరరవప కసచరర

93-89/28

తసడక:డ అకకయఖ చరతనగలలర
ఇసటట ననస:11 1_1_37
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వజయ భసకర కకణస
ఇసటట ననస:11-9-2913
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ అలమభబక షపక
ఇసటట ననస:11-19-11
వయససస:33
లస: పప
1036 SAA1305218
పపరర: గకహ లకకక గరగగల

93-92/418

తసడక:డ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:11 1_1_251
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ రరజ బబరరగ
ఇసటట ననస:11-3-2-30045
వయససస:19
లస: పప
1033 SAA1393545
పపరర: ఖమదరరల షపక

1025 SAA0828634
పపరర: సరసబయఖ కలసభబ

1023 JBV3575016
పపరర: వనసకటరతనస తతరరకకకసడव

భరస : వనసకయఖव
ఇసటట ననస:11/-1-205
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ కలసబబ
ఇసటట ననస:11 1_1_31
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ ససబబశవరరవ కసచరర
ఇసటట ననస:11 1_1_246
వయససస:26
లస: పప
1030 SAA1360593
పపరర: ససదదప బబరరగ

93-89/903

భరస : శవ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:11-1-46
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అపలయఖ మబదడబబ య న
ఇసటట ననస:11 1_1_14
వయససస:61
లస: ససస స
1027 SAA0618215
పపరర: సససగర రరవప కసచరర

1022 SAA1220169
పపరర: దసరగ లకకక ఖరరదస

1047 SAA1410323
పపరర: అజయకలమమర చనవల

93-70/789

తసడక:డ చసదడ శశఖర చనవల
ఇసటట ననస:13-50
వయససస:22
లస: పప
94-26/1089

1050 SAA1353010
పపరర: బబబగ బటటట ల

93-92/864

తసడక:డ వవనకరరసరరవ బటటట ల
ఇసటట ననస:15
వయససస:18
లస: పప

Page 37 of 381

1051 SAA1221290
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93-92/564

తసడక:డ వనసకటటశరరరర నలర మమకల
ఇసటట ననస:15-16-145
వయససస:35
లస: పప
1054 SAA1166438
పపరర: అమర సరయ తవటట

93-70/5

1052 SAA1315118
పపరర: నవహ ససకర

93-91/1290

భరస : డడ వ వ ఏస ఏస ననయగడడ ససకర
ఇసటట ననస:15 KALLAM SPININGMILLS
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరవప బతషల
ఇసటట ననస:17
వయససస:18
లస: పప

1055 SAA1166628
పపరర: అనసర షపక

1056 SAA1413418
పపరర: శకనవరసరరవప దదననపపడక

93-91/92

తసడక:డ రమమష తవటట
తసడక:డ అబగనల వహబ షపక
ఇసటట ననస:17-72 RAJEEV GANDHI COLON ఇసటట ననస:18-39-33
వయససస:25
లస: పప
వయససస:40
లస: పప
1057 SAA1410315
పపరర: సరరఠప రరణణ తడలర

93-68/1123

తసడక:డ జయ పడసరద తడలర
ఇసటట ననస:18-115
వయససస:19
లస: ససస స

1058 SAA1393495
పపరర: శరకకర షపక

93-91/1292

భరస : ససరఖపడకరశ బబరరల
ఇసటట ననస:19-9-1800
వయససస:28
లస: ససస స

1061 NDX2338572
పపరర: అసకమకరరవప తషమకల

93-90/1243

93-90/1246

తసడక:డ ఎడడకకసడలల మమడన
ఇసటట ననస:21-57
వయససస:19
లస: పప

1064 SAA1351907
పపరర: మహ లకకక చలర

94-168/14

93-92/867

తసడక:డ దనసస చలర
ఇసటట ననస:22-17
వయససస:28
లస: పప

1067 SAA1358266
పపరర: ననగ లకకక చలర

1059 SAA0294660
పపరర: శకనవరసరరవప పరటట

93-89/29

1062 NDX2522001
పపరర: అసకకరరడకడ తషమక

94-168/15

తసడక:డ నరరససరరడకడ తషమక
ఇసటట ననస:21-12-33
వయససస:21
లస: పప
93-90/1248

భరస : దనసస చలర
ఇసటట ననస:22-17
వయససస:59
లస: ససస స

1066 SAA1358282
పపరర: శకనస చలర

93-70/793

తసడక:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:19-4-1067
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ ననరరసరఏదదన తషమకల
ఇసటట ననస:21-12-33
వయససస:21
లస: పప

1063 SAA1317239
పపరర: కలమమర బబబగ మమడన

93-90/1237

తసడక:డ కకషషమబరరస దదననపపడక
ఇసటట ననస:18-40/5
వయససస:50
లస: పప

భరస : మగబబరక షపక
ఇసటట ననస:19/1-510
వయససస:37
లస: ససస స

1060 SAA1445519
పపరర: మమధసరర బబరరల

1053 SAA1374073
పపరర: గరపస బతషల

1065 SAA1360056
పపరర: రమదదవ చలర

93-92/866

భరస : చనన చలర
ఇసటట ననస:22-17
వయససస:31
లస: ససస స
93-92/868

భరస : శకనస చలర
ఇసటట ననస:22-17
వయససస:23
లస: ససస స
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1068 SAA1277920
పపరర: శకనవరసరరవప గసడకకకట

93-83/1150

తసడక:డ వనసకటసరరమ గసడకకకట
ఇసటట ననస:24
వయససస:36
లస: పప
1071 SAA1441856
పపరర: శకనవరసరరవప దసడమబడక

93-89/995

1072 SAA1441765
పపరర: అరరణ కలమమరర దసడమబడక

93-70/682

1075 SAA1460807
పపరర: రసబబబగ చలక

93-90/1251

తసడక:డ వరరసరరమ లకకకశశటట
ఇసటట ననస:25-16-186,ANKIREDDYPALEM
వయససస:60
లస: పప

1078 SAA1305333
పపరర: రరఢ బటటట ల
భరస : ఆదదననరరయణ బటటట ల
ఇసటట ననస:25-16-209
వయససస:34
లస: ససస స

93-90/1252

1073 SAA1301860
పపరర: కకటటశరర రరవప మరరయసపలర

93-68/1110

తసడక:డ వరయఖ మరరయసపలర
ఇసటట ననస:25-16-3/22
వయససస:26
లస: పప
93-70/794

తసడక:డ ననగభగషణస చలక
ఇసటట ననస:25-16-133/2A
వయససస:55
లస: పప
93-68/39

1070 SAA1393701
పపరర: మణణ వరననకబబ యనన

భరస : వనసకటటశరరరర వరననకబబ యనన
ఇసటట ననస:24-35-9
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దసడమబడక
ఇసటట ననస:24 BLOCK TF6
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ బబబగ బతషల
ఇసటట ననస:25-16-4A
వయససస:18
లస: పప
1077 SAA1084292
పపరర: శకనవరస రరవప లకకకశశటట

93-92/1212

భరస : పదకననభన రరజగగపరల
ఇసటట ననస:24-20-42
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ చసదడ మమళ దసడమబడక
ఇసటట ననస:24 BLOCK TF6
వయససస:39
లస: పప
1074 SAA1302462
పపరర: రరఘవవసదడ బతషల

1069 SAA1353085
పపరర: రమణణ రరజగగపరల

1076 SAA1084300
పపరర: శక హరర కరళ చరణ లకకకశశటట

93-68/38

తసడక:డ శకనవరస రరవప లకకకశశటట
ఇసటట ననస:25-16-186,ANKIREDDYPALEM
వయససస:28
లస: పప
93-70/680

1079 SAA1300979
పపరర: వనసకటటశరరరరడకడ ఇనగసటట

93-70/681

తసడక:డ వనసకటరరడకడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:25-16-214
వయససస:49
లస: పప
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పపరర: శకనవరస ఏననగసటట
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93-70/795

తసడక:డ లకక రరడకడ ఏననగసటట
ఇసటట ననస:25-16-281/3
వయససస:24
లస: పప
1083 SAA1445741
పపరర: వనసకయఖ అడపరల

93-70/796

93-92/1214

93-91/1303

93-83/1159

93-90/1325

94-211/914

94-108/615

తసడక:డ దనదనమయమ షపక
ఇసటట ననస:86
వయససస:31
లస: ససస స

1093 SAA1193762
పపరర: భబసకర రరడడడస

1096 SAA1287937
పపరర: సప గర ఖమననస మహమకద

1099 NDX3023421
పపరర: గగలజజర షపక

1102 MLJ3693405
పపరర: రరజఖలకకక పప దదలమపప

94-213/862

1105 NDX2191104
పపరర: నహరరక నసననన

93-83/30

1108 NDX0856443
పపరర: హబబగన పఠరనव
భరస : ఖమజజ వలव
ఇసటట ననస:86
వయససస:44
లస: ససస స

1088 SAA1378132
పపరర: శకలకకక తరరపటమక మకకల

93-84/1018

1091 SAA1377779
పపరర: పదక వవలలలరర

93-85/653

1094 SAA1287929
పపరర: జయరమబబబబ ఠటఅలమ

93-83/1160

తసడక:డ ఠటఅలమ ఠటఅలమ
ఇసటట ననస:78-9
వయససస:19
లస: పప
93-83/1161

1097 NDX1791814
పపరర: జహర షపక

94-211/913

తసడక:డ తనజదదనన షపక
ఇసటట ననస:84-225/30
వయససస:27
లస: ససస స
94-220/941

1100 NDX3135233
పపరర: తనజదదనన షపక

94-228/606

తసడక:డ అలమహ బకలర షపక
ఇసటట ననస:84-225/30
వయససస:30
లస: పప
94-212/810

1103 MLJ3693397
పపరర: రరదడవవణణ పప దదలమపప

94-212/811

భరస : నరరసససహరరవప పప దదలమపప
ఇసటట ననస:84-225/34
వయససస:59
లస: ససస స
94-4/1201

తసడక:డ సరసబశవ రరవప నసననన
ఇసటట ననస:86
వయససస:22
లస: ససస స
94-4/1203

93-70/683

భరస : శకనస వవలలలరర
ఇసటట ననస:44-3
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : రరదడవవణణ పప దదలమపప
ఇసటట ననస:84-225/34
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ రమమశ పప దదలపప
ఇసటట ననస:84-225/34
వయససస:20
లస: ససస స
1107 NDX2191286
పపరర: నథరజ హన బబగస షపక

93-92/567

భరస : అలమహ బకలర షపక
ఇసటట ననస:84-225/30
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ రమమశ పప దదలపప
ఇసటట ననస:84-225/34
వయససస:19
లస: ససస స
1104 NDX2672376
పపరర: అఖల పప దదలపప

1090 SAA1292721
పపరర: ఝనస మమడకద

1085 SAA1301639
పపరర: లకకమక రరయల

భరస : హరరకకషష మకకల
ఇసటట ననస:36/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ మహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:78-98
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ మహబబబ పసరర షపక
ఇసటట ననస:84-225/30
వయససస:56
లస: పప
1101 NDX2679314
పపరర: అరరన పప దదలపప

93-91/1301

తసడక:డ దనసస రరడకడ రరడడడస
ఇసటట ననస:65-66
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ శరసబయఖ అననస
ఇసటట ననస:78-19-119/2
వయససస:48
లస: పప
1098 NDX2172245
పపరర: అలమరబక షపక

1087 SAA1357615
పపరర: ఝనస మదనసస

93-90/1254

తసడక:డ జజనకక రమగలల రరయల
ఇసటట ననస:26-47-402
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ రసబబబగ మమడకద
ఇసటట ననస:41-59/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:52/7
వయససస:20
లస: పప
1095 SAA1352129
పపరర: వనసకటటశరరరరవప అననస

93-70/797

తసడక:డ సరమయయలల మదనసస
ఇసటట ననస:35
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ జవరతనస మదనసస
ఇసటట ననస:37
వయససస:53
లస: పప
1092 SAA1287846
పపరర: వనసకటటశరరరరవప మజలపప

1084 SAA1446244
పపరర: రరమ చసదడమక అడపరల

1082 SAA1394675
పపరర: రరహన షపక

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:25-17-396
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:26-20-248/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:31-1-89
వయససస:50
లస: ససస స
1089 SAA1357581
పపరర: సరమయయలల మదనసస

93-90/1253

తసడక:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:25-17-396
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ మలర యఖ అడపరల
ఇసటట ననస:26-20-248/1
వయససస:49
లస: పప
1086 SAA1353523
పపరర: జహహదన షపక

1081 SAA1377639
పపరర: రఫస షపక

1106 NDX1472570
పపరర: ఫసరరజజ షపక

94-4/1202

భరస : ఉమమర వరల షపక
ఇసటట ననస:86
వయససస:26
లస: ససస స
94-4/1204

1109 NDX0538082
పపరర: గసగమక బతష
స ల

94-31/647

భరస : ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1249
వయససస:34
లస: ససస స

Page 39 of 381

1110 NDX0545392
పపరర: బబ గరష బతష
స ల
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94-31/648

తసడక:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1249
వయససస:37
లస: పప
93-89/31

తసడక:డ ససతతషరరవపव
ఇసటట ననస:100-3-785
వయససస:44
లస: పప
93-70/691

93-89/33

93-70/696

93-70/699

93-91/154

93-84/43

భరస : శవననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-4-93
వయససస:45
లస: ససస స

1123 SAA1453570
పపరర: శవరరస కకషషరరడకడ దదవరరడకడ

1126 SAA1453398
పపరర: మహలకకక దదవరరడడ క

1129 JBV3823986
పపరర: వరర సకమక దమకవళస

1132 SAA0089797
పపరర: పపరషయఖ జలసథతడపప

93-85/582

1135 SAA1316843
పపరర: రరజరశరరర చసతలపపడక

93-70/697

1138 SAA0534198
పపరర: ససరరసదడ బబబగ దదవ
తసడక:డ ననగరశరరరరవప దదవ
ఇసటట ననస:106-4-93
వయససస:25
లస: పప

1118 SAA1360858
పపరర: ససధరరర న రరడకడ పరరరపలర

93-70/693

1121 SAA1456052
పపరర: రరమకకటట రరడకడ దదవరరడకడ

93-70/695

1124 SAA1455518
పపరర: శవరరస కకషషరరడకడ దదవరరడకడ

93-70/698

తసడక:డ రరమకకటటరరడకడ దదవరరడకడ
ఇసటట ననస:103-6-647
వయససస:36
లస: పప
93-70/700

1127 SAA1453687
పపరర: మహలకకక దదవరరడడ క

93-70/701

భరస : ససవరరమ కకషష రరడకడ దదవరరడకడ
ఇసటట ననస:103-6-647
వయససస:30
లస: ససస స
93-84/41

1130 JBV3820297
పపరర: కకటటశరరరరవప దమకవళస

93-84/42

తసడక:డ రరమకకటయఖ ధమకవళస
ఇసటట ననస:106-1-23
వయససస:43
లస: పప
93-84/44

1133 JBV3823895
పపరర: ఉషరరరణణ మగపలరరజ

93-84/311

భరస : వరయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:106-1_77
వయససస:44
లస: ససస స
93-85/605

భరస : మలర కరరరజన రరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:106-2-68
వయససస:46
లస: ససస స
93-83/31

93-85/8

తసడక:డ లకక రరడకడ దదవరరడకడ
ఇసటట ననస:103-6-647
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ రరఘవయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:106-1-68
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ అబగబ రమగలల మగపరలల
ఇసటట ననస:106-2-62
వయససస:48
లస: పప
1137 AP151010573196
పపరర: సరమమమ జఖస దదవ

93-70/694

భరస : కకటటశరరరరవప ధమకవరళళస
ఇసటట ననస:106-1-23
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ మమడన
ఇసటట ననస:106-1-67
వయససస:33
లస: ససస స
1134 SAA1266253
పపరర: అపలరరవప మగపరలల

1120 SAA1456078
పపరర: రరమకకటట రరడకడ దదవరరడకడ

1115 SAA1178888
పపరర: దసరగ భవరన మకకల

తసడక:డ సప మ రరడకడ
ఇసటట ననస:103
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవరరస కకషష రరడకడ దదవరరడకడ
ఇసటట ననస:103-6-647
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన పపల
ఇసటట ననస:104_4_781
వయససస:25
లస: పప
1131 JBV3823630
పపరర: శకలత మమడన

93-85/604

తసడక:డ రరమకకటటరరడకడ దదవరరడకడ
ఇసటట ననస:103-6-647
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ రరమకకటటరరడకడ దదవరరడకడ
ఇసటట ననస:103-6-647
వయససస:36
లస: పప
1128 SAA0954397
పపరర: నరరష పపల

1117 SAA1376540
పపరర: ససజనఖ మగపరలళర

93-89/30

భరస : బబల రరజ మకకల
ఇసటట ననస:101-1-149
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ లకక రరడకడ దదవరరడకడ
ఇసటట ననస:103-6-647
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమకకటట రరడకడ దదవరరడకడ
ఇసటట ననస:103-6-647
వయససస:50
లస: ససస స
1125 SAA1453737
పపరర: శవరరస కకషషరరడకడ దదవరరడకడ

93-89/32

భరస : అపలరరవప మగపరలళర
ఇసటట ననస:102-2-62
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవపव
ఇసటట ననస:103-3-361
వయససస:41
లస: ససస స
1122 SAA1456201
పపరర: శవపరరరత దదవరరడడ క

1114 AP151010597048
పపరర: నరసససహరరడకడ వడడడ व

1112 AP151010600344
పపరర: కకటటశరరమక వరక

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:100-3-186
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ హనమరరడకడव
ఇసటట ననస:100-4-329
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరర రరవప చససడథరర
ఇసటట ననస:101, Pallavi Sudha Nivas
వయససస:33
లస: పప
1119 JBV3849569
పపరర: ససజజత జసపరనव

93-83/1163

తసడక:డ గల గల
ఇసటట ననస:99-99
వయససస:18
లస: పప

1113 AP151010597228
పపరర: రరసబబబగ కకరరనపరటటव

1116 SAA1365279
పపరర: అనల కలమమర చససడథరర

1111 SAA1287861
పపరర: మణణకరసత గల

1136 SAA1178904
పపరర: అడడససమలర శవ కలమమరర

93-85/9

భరస : సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:106-4-81
వయససస:40
లస: ససస స
93-83/32

1139 SAA0455105
పపరర: లలమకకషష దదవ

93-83/33

తసడక:డ శవ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-4-93
వయససస:29
లస: పప
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1140 AP151010570170
పపరర: శవననగరశరరరరవప దదవ

93-83/34

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:106-4-493
వయససస:50
లస: పప
1143 AP151010573362
పపరర: శవమక మగళళపపడక

93-83/37

93-83/40

93-83/43

93-83/46

93-83/49

93-83/52

93-83/55

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-5-110
వయససస:29
లస: పప

1153 SAA0534305
పపరర: బసవయఖ తరరమలశశటట

1156 AP151010573364
పపరర: వజయలకడక ఆకరశస

1159 SAA0535070
పపరర: ససధనఖ దసడన

1162 AP151010573368
పపరర: భబరత తనడకకకసడ

93-83/58

1165 AP151010573370
పపరర: హనసమమయమక బబ డపరటట

93-83/47

1168 AP151010570416
పపరర: సరసబశవరరవప తనడకకకసడ
తసడక:డ ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:106-5-110
వయససస:57
లస: పప

1148 JBV3818499
పపరర: వనసకటటశరరరరవప గడల

93-83/42

1151 JBV3823135
పపరర: ఆదదలకడక చమట

93-83/45

1154 SAA0534990
పపరర: అనతన ఆకరశస

93-83/48

భరస : రరధనకకషష
ఇసటట ననస:106-5-108
వయససస:28
లస: ససస స
93-83/50

1157 JBV3818473
పపరర: రరధనకకషట ఆకరశస

93-83/51

తసడక:డ వరశసకరరరవప
ఇసటట ననస:106-5-108
వయససస:34
లస: పప
93-83/53

1160 JBV3821477
పపరర: బగలలర మక తనటటకకసడ

93-83/54

భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-5-109
వయససస:33
లస: ససస స
93-83/56

1163 AP151010570004
పపరర: మలలర శరరరరవప తనడకకకసడ

93-83/57

తసడక:డ ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:106-5-109
వయససస:42
లస: పప
93-83/59

భరస : ఊలయఖ
ఇసటట ననస:106-5-110
వయససస:82
లస: ససస స
93-83/61

93-83/39

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:106-5-107
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-5-109
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-5-110
వయససస:47
లస: ససస స
1167 SAA0455139
పపరర: నరరశ తనడకకకసడ

93-83/44

తలర : అరరణ
ఇసటట ననస:106-5-109
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ మలలర శరర రరవప
ఇసటట ననస:106-5-109
వయససస:33
లస: ససస స
1164 AP151010573371
పపరర: అనథరరధన తనడకకకసడ

1150 JBV3327103
పపరర: పసదనసరసబయఖ గడల

1145 SAA0886475
పపరర: వనసకటటసరరరర వషష
ష మలకఅలమ

తసడక:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:106-5-106
వయససస:39
లస: పప

భరస : వరశసకరరరవప
ఇసటట ననస:106-5-108
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ శకహరర
ఇసటట ననస:106-5-108
వయససస:51
లస: పప
1161 JBV3821485
పపరర: వససత తనటటకకసడ

93-83/41

తసడక:డ పసదననన
ఇసటట ననస:106-5-107
వయససస:63
లస: పప

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:106-5-108
వయససస:33
లస: ససస స
1158 AP151010570366
పపరర: వరశసకరరరవప ఆకరశస

1147 JBV3821519
పపరర: వనసకరయమక గడల

93-83/36

తసడక:డ రరఘవయఖ వషష
ష మలకఅలమ
ఇసటట ననస:106-5-104
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:106-5-106
వయససస:50
లస: పప

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:106-5-107
వయససస:58
లస: ససస స
1155 JBV3821493
పపరర: వవణగ మమధవ గరదడ

93-83/38

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:106-5-106
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:106-5-106
వయససస:41
లస: పప
1152 SAA0534883
పపరర: లకడక తరరమలశశటట

1144 JBV3819596
పపరర: వనసకటటశరర రరవప మగళళపపడక

1142 SAA0886467
పపరర: రరజఖ లకకక వషష
ష మలకఅలమ

భరస : వనసకటటసరరరర వషష
ష మలకఅలమ
ఇసటట ననస:106-5-104
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-5-104
వయససస:34
లస: పప

భరస : పసదసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-5-106
వయససస:45
లస: ససస స
1149 JBV3818481
పపరర: చన సరసబయఖ గడల

93-83/35

భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-5-104
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-5-104
వయససస:45
లస: ససస స
1146 JBV3821501
పపరర: భవరన గడల

1141 JBV3823127
పపరర: మమత మగళళపపడక

1166 SAA0991142
పపరర: వనసకటటసరర రరవప తనడకకకసడ

93-83/60

తసడక:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:106 -5-110
వయససస:26
లస: పప
93-83/62

1169 SAA1378116
పపరర: మసజషర ఠదదకకకననడ

93-85/606

తసడక:డ శరసబయఖ ఠదదకకకననడ
ఇసటట ననస:106-5-110
వయససస:21
లస: ససస స
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93-83/63

తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-5-111
వయససస:27
లస: ససస స
1173 SAA0526947
పపరర: సరసబశవ రరవప గరనస

93-83/66

93-83/69

93-83/72

93-83/75

93-83/78

93-83/80

93-83/83

తసడక:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106-6-4
వయససస:35
లస: పప

1183 JBV3819588
పపరర: శకనవరస రరవప గరగరశశటట

1186 SAA1284538
పపరర: రరమగ దదవ

1189 SAA1010388
పపరర: గణణశ శసకర చమట

1192 SAA1378124
పపరర: లకకక లలత గరరకపరటట

93-83/115

1195 AP151010573598
పపరర: మసగమక రరచమసటట

93-83/76

1198 JBV3333333
పపరర: లకకక దదవ
భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:106-6-6
వయససస:34
లస: ససస స

1178 AP151010570539
పపరర: నరసససహరరవప గరదడ

93-83/71

1181 AP151010570372
పపరర: ననరరయణరరవప గరదడ

93-83/74

1184 JBV3821451
పపరర: వరలకకక గరగరశశటట

93-83/77

భరస : వరమహనరరవప
ఇసటట ననస:106-5-117
వయససస:50
లస: ససస స
93-84/912

1187 SAA0416008
పపరర: వనసకట రమణ సప మమననధ

93-83/79

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:106-5-122
వయససస:35
లస: ససస స
93-83/81

1190 SAA0411553
పపరర: రరఘవవసదడ సప మనధ

93-83/82

తసడక:డ మలర కరరరజనరరవప
ఇసటట ననస:106-5-122
వయససస:38
లస: పప
93-85/607

1193 JBV3327889
పపరర: యయససబబబగ దదవ

93-83/88

తసడక:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106-6-1౩5
వయససస:34
లస: పప
93-83/212

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:106-6-2౩౭
వయససస:44
లస: ససస స
93-83/85

93-83/68

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:106-5-115
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:106-5-124
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:106-6-1 37
వయససస:87
లస: ససస స
1197 JBV2111490
పపరర: సరసబశవరరవప చమట

93-83/73

తసడక:డ వనసకట రరవప చమట
ఇసటట ననస:106-5-122
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:106-5-122
వయససస:40
లస: పప
1194 AP151010573558
పపరర: వరమక ఆలమ

1180 JBV2110369
పపరర: మమధవరరవప గరదడ

1175 AP151010573021
పపరర: వజయకలమమరర గరదడ

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:106-5-113
వయససస:62
లస: పప

తలర : లకడక దదవ
ఇసటట ననస:106-5-120
వయససస:18
లస: పప

భరస : మలర కరరరజనరరవప
ఇసటట ననస:106-5-122
వయససస:62
లస: ససస స
1191 SAA0411520
పపరర: మసరసన రరవప సప మమననద

93-83/70

తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-5-116
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-5-117
వయససస:56
లస: పప
1188 SAA0416065
పపరర: భడమరరసబ సప మమననధ

1177 SAA0526962
పపరర: రరజజ మలలర శరర రరవప చకరక

93-83/65

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106-5-113
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:106-5-115
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-5-116
వయససస:40
లస: ససస స
1185 JBV3819604
పపరర: వర మహన రరవప గరగరశశటట

93-83/67

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-5-113
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:106-5-115
వయససస:55
లస: ససస స
1182 JBV3821444
పపరర: గరవరడ న గరగరశశటట

1174 AP151010570533
పపరర: వనసకటశవరరవప గరనస

1172 AP151010573369
పపరర: పరరరతదదవ గరనస

భరస : వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:106-5-111
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-5-111
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:106-5-113
వయససస:27
లస: పప
1179 AP151010573109
పపరర: శవమక గరదడ

93-83/64

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-5-111
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-5-111
వయససస:48
లస: పప
1176 SAA0526954
పపరర: కరశవ కలమమర చకరక

1171 AP151010573725
పపరర: ననగరసదడమక గరనస

1196 AP151010573195
పపరర: శకలకకక చమటబ

93-83/84

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106-6-4
వయససస:49
లస: ససస స
93-83/86

1199 AP151010570271
పపరర: గసగయఖ చమటబ

93-83/213

తసడక:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:106-6-2౩5
వయససస:44
లస: పప
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93-83/214

తసడక:డ మమరకసడదయగలల రరచమసటట
ఇసటట ననస:106-6-2౩7
వయససస:36
లస: పప
1203 AP151010570444
పపరర: వరయఖ చమటబ

93-83/90

93-83/93

93-83/96

93-83/99

93-83/102

93-83/105

93-83/108

భరస : మగతనఖలల
ఇసటట ననస:106-6-137
వయససస:59
లస: ససస స

1213 SAA0971912
పపరర: శవ భబలకకక చమట

1216 JBV2111169
పపరర: శకనవరసరరవప మగరలపప

1219 AP151010570362
పపరర: రరజజరరవప దదవ

1222 AP151010570162
పపరర: చసదడయఖ ఆలమ

93-83/111

1225 AP151010573156
పపరర: వనసకటససబబమక దదవ

93-83/100

1228 JBV3332913
పపరర: సరయకలమమరర అలమ
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-6-139
వయససస:35
లస: ససస స

1208 AP151010570488
పపరర: శకరరమయఖ గరదడ

93-83/95

1211 JBV2111243
పపరర: ననగరరజ చమట

93-83/98

1214 JBV3821139
పపరర: భబగఖలకకక పలర పప తషల

93-83/101

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-6-131
వయససస:35
లస: ససస స
93-83/103

1217 AP151010570665
పపరర: ససబబబరరవప మగరలపప

93-83/104

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-6-132
వయససస:52
లస: పప
93-83/106

1220 AP151010573568
పపరర: వనసకరయమక ఆలమ

93-83/107

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:106-6-134
వయససస:44
లస: ససస స
93-83/109

1223 AP151010570611
పపరర: అపరలరరవప ఆలమ

93-83/110

తసడక:డ భబషయఖ
ఇసటట ననస:106-6-134
వయససస:67
లస: పప
93-83/112

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106-6-135
వయససస:52
లస: ససస స
93-83/114

93-83/92

తసడక:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-130
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ భబషయఖ
ఇసటట ననస:106-6-134
వయససస:46
లస: పప

భరస : యయససబబబగ
ఇసటట ననస:106-6-135
వయససస:34
లస: ససస స
1227 AP151010573569
పపరర: సరమమమ జఖస పలర పప తషల

93-83/97

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:106-6-133
వయససస:46
లస: పప

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:106-6-134
వయససస:44
లస: ససస స
1224 JBV3822848
పపరర: వజయకలమమరర దదవ

1210 AP151010573193
పపరర: వనసకరయమక చమటబ

1205 AP151010573473
పపరర: శవమక గరదడ

తసడక:డ అసకమక
ఇసటట ననస:106-6-129
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-6-132
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:106-6-133
వయససస:43
లస: పప
1221 AP151010573720
పపరర: మసగమక ఆలమ

93-83/94

భరస : సరసబశవరరవప చమట
ఇసటట ననస:106-6-131
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-6-132
వయససస:35
లస: ససస స
1218 AP151010570363
పపరర: శకనవరసరరవప దదవ

1207 SAA0991134
పపరర: వనసకటటశ మగరలపస

93-83/89

భరస : అసకమక
ఇసటట ననస:106-6-129
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-130
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ చసకకయఖ
ఇసటట ననస:106 -6-130
వయససస:59
లస: పప
1215 JBV3821121
పపరర: దదవ మగరలపప

93-83/91

తసడక:డ ససబబరరవప మగరలపస
ఇసటట ననస:106-6-129
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:106-6-130
వయససస:30
లస: ససస స
1212 AP151010570289
పపరర: సససదరరరవప చమటబ

1204 AP151010573597
పపరర: శవమక మగరలపప

1202 JBV3332160
పపరర: సరమమమ జఖస చమటబ

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:106-6-107
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-6-129
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-6-129
వయససస:26
లస: పప
1209 JBV3822798
పపరర: రరధదక చమట

93-83/87

భరస : శవ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-77
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:106-6-107
వయససస:41
లస: పప
1206 SAA0819625
పపరర: గరపయఖ మగరలపప

1201 AP151010573295
పపరర: సరమమమ జఖస చమటబ

1226 JBV3332905
పపరర: లకకక ఆలమ

93-83/113

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-6-137
వయససస:35
లస: ససస స
93-83/116

1229 AP151010573285
పపరర: ససబబమక వవమగల

93-83/117

భరస : పసదవనసకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-143
వయససస:44
లస: ససస స
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93-83/118

తసడక:డ వవసకటటశరరళళ
ఇసటట ననస:106-6-143
వయససస:28
లస: పప
1233 JBV3821089
పపరర: చననమమకయ చమటబ

93-83/121

93-83/124

93-83/127

93-83/130

93-83/133

93-83/136

93-83/139

తసడక:డ భబసకరరరవప కరళశశ టటట
ఇసటట ననస:106-6-153
వయససస:34
లస: పప

1243 SAA0455220
పపరర: ననగ రరజ గరరకపరటట

1246 JBV3818275
పపరర: కకటటశరరరరవప గరరకపరటట

1249 JBV2110716
పపరర: రరజరశరరర బసడడడ
డ కడ

1252 SAA0886558
పపరర: సరయ రరస బసదడడ
డ కడ

93-83/142

1255 AP151010573489
పపరర: లకకక కరలశశటట

93-83/131

1258 JBV3818234
పపరర: భబసకరరరవప కరలశశటట
తసడక:డ కకటటశరరరరవప కరళశశ టటట
ఇసటట ననస:106-6-153
వయససస:45
లస: పప

1238 AP151010570226
పపరర: కకటటశరరరరవప దదవ

93-83/126

1241 JBV3821105
పపరర: ననసచనరమక గరరకపరటట

93-83/129

1244 JBV3328440
పపరర: రరణగకయఖ బసఢదడ
డ కడ

93-83/132

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరవప బసఢదడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-151
వయససస:36
లస: పప
93-83/134

1247 AP151010570487
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప బసఢదడ
డ కడ

93-83/135

తసడక:డ సథరఖననరరయణ బసఢదడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-151
వయససస:67
లస: పప
93-83/137

1250 AP151010573654
పపరర: మలలర శరరర బసఢదడ
డ కడ

93-83/138

భరస : వనసకటబడవప బసఢదడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-152
వయససస:45
లస: ససస స
93-83/140

1253 SAA0886566
పపరర: ససరరష బసదడడ
డ కడ

93-83/141

తసడక:డ వనసకరటరరవ బసదడడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-152
వయససస:27
లస: పప
93-83/143

భరస : శసకరరరవప కరళశశ టటట
ఇసటట ననస:106-6-153
వయససస:47
లస: ససస స
93-83/145

93-83/123

భరస : కకటటశరరరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:106-6-151
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటబడవప బసదడడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-152
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ పప లయఖ బసఢదడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-152
వయససస:49
లస: పప
1257 JBV3818242
పపరర: నటరరజ కరలశశటట

93-83/128

భరస : వనకసటశవరరవప బసఢదడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-152
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పప లయఖ బసఢదడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-152
వయససస:67
లస: ససస స
1254 JBV3328457
పపరర: వనసకటబడవప బసఢదడ
డ కడ

1240 JBV2110955
పపరర: రరధ బసడడడ
డ కడ

1235 AP151010573096
పపరర: సరమమమ జఖస దదవ

తసడక:డ వనసకటపలయఖ దదవ
ఇసటట ననస:106-6-146
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ వనసకటససబబయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:106-6-151
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:106-6-151
వయససస:88
లస: పప
1251 AP151010573587
పపరర: శవననగరసదడమక బసఢదడ
డ కడ

93-83/125

తసడక:డ కకటటశరర రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:106-6-151
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరవప బసఢదడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-151
వయససస:40
లస: పప
1248 SAA0304337
పపరర: శకరరమగలల బసడడడ
డ కడ

1237 SAA0534214
పపరర: శకనవరస రరవప దదవ

93-83/120

భరస : వనసకటటశరరరర దదవ
ఇసటట ననస:106-6-146
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : జజనకకరరమయఖ బసఢదడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-151
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:106-6-151
వయససస:60
లస: ససస స
1245 AP151010570457
పపరర: జజనకకరరమయఖ బసఢదడ
డ కడ

93-83/122

తసడక:డ వవసకటటశరరరర దదవ
ఇసటట ననస:106-6-146
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరణగకయఖ
ఇసటట ననస:106-6-151
వయససస:33
లస: ససస స
1242 AP151010573411
పపరర: రరజరశరరర బసఢదడ
డ కడ

1234 AP151010573197
పపరర: శవమక దదవ

1232 JBV3821113
పపరర: సరమమమ జఖస వవమగల

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:106-6-144
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటశరరరరవప దదవ
ఇసటట ననస:106-6-146
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరవప చమటబ
ఇసటట ననస:106-6-146
వయససస:38
లస: పప
1239 JBV3821097
పపరర: ననగ రరణగక బసడడడ
డ కడ

93-83/119

తసడక:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:106-6-143
వయససస:52
లస: పప

భరస : యయససబబబగ చమటబ
ఇసటట ననస:106-6-146
వయససస:33
లస: ససస స
1236 JBV3818267
పపరర: యయససబబబగ చమటబ

1231 AP151010570472
పపరర: పసద వనసకటటశరరరరవప వవమగల

1256 JBV3822772
పపరర: వనసకటటశరరమక కరలశశటట

93-83/144

భరస : భబసకరరరవప కరళశశ టటట
ఇసటట ననస:106-6-153
వయససస:49
లస: ససస స
93-83/146

1259 SAA0534263
పపరర: శసకర రరవప కరలశశటట

93-83/147

తసడక:డ కకటటశరర రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:106-6-153
వయససస:56
లస: పప
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93-83/148

భరస : వనసకటటశరర రరవప కలపరలల
ఇసటట ననస:106-6-154
వయససస:30
లస: ససస స
1263 AP151010570505
పపరర: రరసబబబగ చమటబ

93-83/151

93-83/154

93-83/157

93-83/160

93-83/163

93-83/165

93-83/167

తసడక:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:106-6-178
వయససస:88
లస: పప

1273 AP151010573545
పపరర: వనసకరయమక కకరర

1276 SAA1398486
పపరర: గసగరధరరవప వరరరనడక

1279 AP151010570309
పపరర: శవకకటటశరరరరవప చమటబ

1282 AP151010573505
పపరర: మహలకకక చమటబ

93-83/170

1285 JBV2110088
పపరర: నరసయఖ చమట

93-83/161

1288 JBV3822996
పపరర: సరమమమ జఖస వవలలలరర
భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:106-6-181
వయససస:33
లస: ససస స

1268 JBV3819455
పపరర: మమణణకఖరరవప చమట

93-83/156

1271 JBV3818226
పపరర: దసరరగపడసరద బబ మకడక

93-83/159

1274 AP151010573522
పపరర: జజనకమక కకరలమ

93-83/162

భరస : పపరషయఖ కకరరర
ఇసటట ననస:106-6-171
వయససస:58
లస: ససస స
93-83/1168

1277 AP151010573249
పపరర: వజయలకకక వరరడనడక

93-83/164

భరస : గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-177
వయససస:42
లస: ససస స
93-83/166

1280 SAA1179126
పపరర: వజయలకకక వరరరనడక

93-84/45

భరస : గసగధర రరవప వరరరనడక
ఇసటట ననస:106-6-177
వయససస:43
లస: ససస స
93-83/168

1283 AP151010573252
పపరర: పరరరత చమటబ

93-83/169

భరస : చనకనకరరవప
ఇసటట ననస:106-6-178
వయససస:52
లస: ససస స
93-83/171

తసడక:డ చనకనకరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-178
వయససస:35
లస: పప
93-83/173

93-83/153

తసడక:డ శసకరరరవపव బబ మడక
ఇసటట ననస:106-6-170
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ అయఖవరరరర
ఇసటట ననస:106-6-178
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సససగరయఖ
ఇసటట ననస:106-6-178
వయససస:57
లస: ససస స
1287 AP151010570428
పపరర: అయఖవరరర చమటబ

93-83/158

తసడక:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:106-6-177
వయససస:66
లస: పప

భరస : నరరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106-6-178
వయససస:31
లస: ససస స
1284 JBV3822921
పపరర: ససబబబయమక

1270 JBV3821063
పపరర: రరణణ బబ మకడక

1265 AP151010573653
పపరర: ససపతమక చమటబ

తసడక:డ హనసమసతరరవప చమటబ
ఇసటట ననస:106-6-155
వయససస:61
లస: పప

భసధసవప: గసగరధరరవప వజయలకకక
ఇసటట ననస:106-6-175
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:106-6-177
వయససస:87
లస: ససస స
1281 JBV3822939
పపరర: మసగమక చమట

93-83/155

భరస : కకషరషరరవప కకరరర
ఇసటట ననస:106-6-171
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కకరరర
ఇసటట ననస:106-6-171
వయససస:58
లస: పప
1278 AP151010573523
పపరర: ననగరసదడమక చమటబ

1267 JBV3819463
పపరర: రరమ కకషష చమట

93-83/150

భరస : రరసబబబగ చమటబ
ఇసటట ననస:106-6-155
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దసరరగపడసరద బబ మడక
ఇసటట ననస:106-6-170
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ కకషష రరవప కకరలమ
ఇసటట ననస:106-6-171
వయససస:25
లస: ససస స
1275 AP151010570477
పపరర: కకషరషరరవప కకరర

93-83/152

తసడక:డ మమణణకఖరరవప చమటబ
ఇసటట ననస:106-6-155
వయససస:41
లస: పప

భరస : గరవసదస గలమర
ఇసటట ననస:106-6-156
వయససస:49
లస: ససస స
1272 SAA0886509
పపరర: వనసకట శవనగ లకకక కకరలమ

1264 JBV3822905
పపరర: శకలకకక చమటబ

1262 JBV3819448
పపరర: వనసకటటశరర రరవప కలపరలల

తసడక:డ మసరర న రరవప కలపరలల
ఇసటట ననస:106-6-154
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమ కకషష చమటబ
ఇసటట ననస:106-6-155
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖరరవప చమటబ
ఇసటట ననస:106-6-155
వయససస:61
లస: ససస స
1269 JBV3823051
పపరర: పదనకవత గలమర

93-83/149

తసడక:డ రరసబబబగ చమట
ఇసటట ననస:106-6-154
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ హనసమసతరరవప చమటబ
ఇసటట ననస:106-6-154
వయససస:45
లస: పప
1266 JBV3822954
పపరర: సరయమక చమట

1261 SAA1010396
పపరర: బబజ బబబగ చమట

1286 AP151010570255
పపరర: నరసససహరరవప చమటబ

93-83/172

తసడక:డ సససగరయఖ
ఇసటట ననస:106-6-178
వయససస:41
లస: పప
93-83/174

1289 JBV3819505
పపరర: అసకమక రరవప వవలలలరర

93-83/175

తసడక:డ అరరజన రరవప
ఇసటట ననస:106-6-181
వయససస:39
లస: పప
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1290 AP151010570478
పపరర: అరరజనరరవప వవలలలరర

93-83/176

తసడక:డ బवలర యఖ
ఇసటట ననస:106-6-181
వయససస:67
లస: పప
1293 SAA0478586
పపరర: వవసకట రరజఖమ చగసటట

93-83/179

93-83/182

93-83/185

93-83/188

93-83/191

93-83/194

93-83/197

తసడక:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:106-6-197
వయససస:69
లస: పప

1303 JBV3327475
పపరర: చనఅసకమకరరవప వవలలలరర

1306 JBV3332475
పపరర: ససజజత చమటబ

1309 JBV2110674
పపరర: సరమమమ జఖస చమటబ

1312 AP151010573525
పపరర: రసగరయమక చమట

93-83/200

1315 AP151010570455
పపరర: శశషగరరరరరవప చమటబ

93-83/189

1318 SAA0971920
పపరర: ననగ శశకలజ గరపసశశటట
తసడక:డ ససబబబరరవప గరపసశశటట
ఇసటట ననస:106-6-198
వయససస:29
లస: ససస స

1298 AP151010570569
పపరర: కకషషయఖ వవలలలరర

93-83/184

1301 SAA0819948
పపరర: గరపస కకషష వవలర లలరర

93-83/187

1304 AP151010570677
పపరర: కకషరషరరవప వవలలలరర

93-83/190

తసడక:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:106-6-194
వయససస:44
లస: పప
93-83/192

1307 AP151010570676
పపరర: రరసబబబగ చమటబ

93-83/193

తసడక:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:106-6-195
వయససస:45
లస: పప
93-83/195

1310 SAA0971839
పపరర: భవరన చమట

93-83/196

భరస : నరరశ చమట
ఇసటట ననస:106-6-197
వయససస:35
లస: ససస స
93-83/198

1313 JBV3821295
పపరర: వనసకటరతనస చమటబ

93-83/199

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-197
వయససస:67
లస: ససస స
93-83/201

తసడక:డ శవకకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106 -6-197
వయససస:44
లస: పప
93-83/203

93-83/181

తసడక:డ పపరనయఖ
ఇసటట ననస:106-6-193
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-6-197
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:106-6-197
వయససస:39
లస: పప
1317 AP151010570550
పపరర: బబబబరరవప చమటబ

93-83/186

భరస : వరరసరరమ
ఇసటట ననస:106-6-197
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరస బబబగ బసదడడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-197
వయససస:40
లస: ససస స
1314 SAA0991159
పపరర: రరమ కకషష బసదడడ
డ కడ

1300 SAA0819963
పపరర: వనసకట మహహశ వవలర లలరర

1295 AP151010573607
పపరర: సరమమమ జఖస వవలలలరర

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-6-191
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:106-6-195
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-197
వయససస:34
లస: ససస స
1311 SAA1007526
పపరర: దసరగ లకకక బసదడడ
డ కడ

93-83/183

తసడక:డ అసకమరరవప
ఇసటట ననస:106-6-194
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ చడసచయఖ
ఇసటట ననస:106-6-194
వయససస:72
లస: పప
1308 JBV2110690
పపరర: రరజరశరరర చమటబ

1297 JBV3332897
పపరర: ఆదదలకకక వవలలలరర

93-83/178

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:106-6-182
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ పపరనయఖ
ఇసటట ననస:106-6-193
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:106-6-193
వయససస:57
లస: పప
1305 AP151010570171
పపరర: అసకమకరరవప వవలలలరర

93-83/180

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:106-6-191
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపరషయఖ
ఇసటట ననస:106-6-193
వయససస:47
లస: ససస స
1302 AP151010570623
పపరర: పపరషయఖ వవలలలరర

1294 AP151010573667
పపరర: వనసకరయమక వవలలలరర

1292 JBV2111011
పపరర: శవననగలకకక వవలలలరర

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:106-6-182
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:106-6-182
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమరరవప
ఇసటట ననస:106 -6-182
వయససస:35
లస: పప
1299 AP151010573271
పపరర: ఆదదలకడక వవలలలరర

93-83/177

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:106-6-182
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-6-182
వయససస:38
లస: ససస స
1296 JBV3328556
పపరర: శవయఖ వవలలలరర

1291 JBV3823010
పపరర: ససబబబయమక వవలలలరర

1316 SAA0991167
పపరర: రరస బబబగ బసదడడ
డ కడ

93-83/202

తసడక:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:106-6-197
వయససస:45
లస: పప
93-83/204

1319 JBV2110963
పపరర: రరజఖలకకక గరపసశశటట

93-83/205

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-6-198
వయససస:43
లస: ససస స
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93-83/206

తసడక:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:106-6-198
వయససస:52
లస: పప
1323 SAA0972118
పపరర: శవ బసదడడ
డ కడ

93-83/210

93-83/216

93-83/219

93-83/222

93-83/225

93-83/228

93-83/231

తసడక:డ ననగమలలశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-6-208
వయససస:34
లస: పప

1333 AP151010573518
పపరర: సరమమమ జఖస గరరకపరటట

1336 SAA0534271
పపరర: వవసకటటశరర రరవప గరరకపరటట

1339 JBV3332921
పపరర: ససబబమక గరరకపరటట

1342 AP151010570662
పపరర: శకనవరసరరవప గరరకపరటట

93-83/234

1345 AP151010573490
పపరర: భబరత కరళశశటట

93-83/223

1348 SAA0455360
పపరర: సరసబబశవ రరవప వషష
ష మలకల
తసడక:డ కకటటశరర రరవప వషత
ష మమలకల
ఇసటట ననస:106-6-208
వయససస:39
లస: పప

1328 JBV3822871
పపరర: వనసకట లకకక చమటబ

93-83/218

1331 JBV3819380
పపరర: మమధవరరవప చమటబ

93-83/221

1334 SAA0534289
పపరర: ననగరరజ గరరకపరటట

93-83/224

తసడక:డ బబబగ
ఇసటట ననస:106-6-206
వయససస:33
లస: పప
93-83/226

1337 SAA0534255
పపరర: బబబగ గరరకపరటట

93-83/227

తసడక:డ వవసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-206
వయససస:58
లస: పప
93-83/229

1340 AP151010570663
పపరర: పరమగలల గరరకపరటట

93-83/230

తసడక:డ బకమయ
ఇసటట ననస:106-6-207
వయససస:40
లస: పప
93-83/232

1343 SAA0535062
పపరర: కరమమశరరర తనయ

93-83/233

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:106-6-208
వయససస:28
లస: ససస స
93-83/236

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-6-208
వయససస:62
లస: ససస స
93-83/238

93-83/215

తసడక:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106-6-204
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ బకమయఖ
ఇసటట ననస:106-6-207
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-208
వయససస:36
లస: ససస స
1347 SAA0534206
పపరర: సప మమష దదవ

93-83/220

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-6-207
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:106-6-207
వయససస:52
లస: పప
1344 JBV3332509
పపరర: సరయ రరణణ కరళశశటట

1330 JBV3327566
పపరర: శకనవరసరరవప చమటబ

1325 SAA0135574
పపరర: మలలశరరర చమటబ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-6-203
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ బబబగ
ఇసటట ననస:106-6-206
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-206
వయససస:60
లస: పప
1341 SAA0534248
పపరర: ననగమలలర శరర రరవప దదవ

93-83/217

భరస : శవకకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106 -6-206
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ శవ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-206
వయససస:35
లస: పప
1338 AP151010570501
పపరర: శవకకటటశరరరరవప గరరకపరటట

1327 JBV2110971
పపరర: పడసరద చమట

93-83/208

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:106-6-202
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-6-203
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ యమననదద
ఇసటట ననస:106-6-204
వయససస:54
లస: పప
1335 JBV2110864
పపరర: వనసకటటశరరరరవప గరరకపరటట

93-83/211

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-6-202
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-6-203
వయససస:67
లస: ససస స
1332 AP151010570085
పపరర: వనసకటబడవప చమటబ

1324 AP151010570599
పపరర: ససజవరరవప బసడదడ
డ కడ

1322 AP151010573596
పపరర: గకహలకకక బసడడడ
డ కడ

భరస : ససజవయఖ
ఇసటట ననస:106-6-199
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:డ సథరఖననరరయణ బసఢదడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-199
వయససస:64
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-6-202
వయససస:62
లస: ససస స
1329 AP151010573719
పపరర: వజడమక చమటబ

93-83/207

భరస : శవ బసదడడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-199
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ పపరషచసదడరరవప బసదడడ
డ కడ
ఇసటట ననస:106-6-199
వయససస:41
లస: పప
1326 AP151010573016
పపరర: భబరత చమటబ

1321 SAA0971896
పపరర: జజఖత బసదడడ
డ కడ

1346 SAA0455386
పపరర: వశశరశరర రరవప వషష
ష మలకల

93-83/237

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-6-208
వయససస:34
లస: పప
93-83/239

1349 AP151010570001
పపరర: ఉమమమహహశరరరరవప కరళశశటట

93-83/240

తసడక:డ సరసబశవరరవప కరళశశ టటట
ఇసటట ననస:106-6-208
వయససస:44
లస: పప

Page 47 of 381

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26

1350 AP151010570571
పపరర: సరసబశవరరవప కరళశశటట

93-83/241

తసడక:డ కకటటశరరరరవప కరళశశ టటట
ఇసటట ననస:106-6-208
వయససస:66
లస: పప
1353 SAA0415935
పపరర: శకదదవ చమమటబ

93-83/245

93-83/248

93-83/253

93-83/256

93-83/259

93-83/262

93-83/265

తసడక:డ అరరజన రరవప
ఇసటట ననస:106-6-215
వయససస:31
లస: పప

1363 AP151010573394
పపరర: శశషరరతనస చమటబ

1366 SAA0819880
పపరర: వనసకరయమమక అలమ

1369 SAA0819849
పపరర: ససధఖ రరణణ చమటట

1372 SAA0819864
పపరర: రమణ చమకట

93-83/268

1375 AP151010573131
పపరర: అరరణకలమమరర చమటబ

93-83/257

1378 JBV2110831
పపరర: వనసకటటశరరరరవప చమట
తసడక:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-215
వయససస:35
లస: పప

1358 JBV2110898
పపరర: వనసకటటశరరరరవప చమట

93-83/252

1361 JBV3823036
పపరర: సథరరఖలత చమట

93-83/255

1364 JBV3819513
పపరర: శవ కకటటశరర రరవప చమట

93-83/258

తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-6-212
వయససస:43
లస: పప
93-83/260

1367 AP151010573462
పపరర: వనసకటటశరరమక చమటబ

93-83/261

భరస : వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:106-6-213
వయససస:60
లస: ససస స
93-83/263

1370 AP151010573464
పపరర: రరధదక చమటబ

93-83/264

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-214
వయససస:40
లస: ససస స
93-83/266

1373 AP151010573438
పపరర: లకడకదదవమక చమటబ

93-83/267

భరస : పదనయఖ
ఇసటట ననస:106-6-214
వయససస:78
లస: ససస స
93-83/269

భరస : అరరజనరరవప
ఇసటట ననస:106-6-215
వయససస:48
లస: ససస స
93-83/271

93-83/247

భరస : గర
ఇసటట ననస:106-6-212
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసరరరర
ఇసటట ననస:106 -6-214
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : రమణకలమమరర
ఇసటట ననస:106-6-214
వయససస:35
లస: పప
1377 JBV3819570
పపరర: వనసకట శవ పడసరద చమట

93-83/254

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-6-214
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-214
వయససస:42
లస: ససస స
1374 JBV2111078
పపరర: శకనవరసరరవప చమట

1360 JBV3821287
పపరర: ససమత చమటబ

1355 SAA0415992
పపరర: మమధవ చమటబ

తసడక:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:106-6-211
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:106-6-213
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమక
ఇసటట ననస:106-6-213
వయససస:64
లస: పప
1371 AP151010573355
పపరర: పదనకవత చమటబ

93-83/251

భరస : వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:106-6-212
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:106-6-212
వయససస:52
లస: పప
1368 AP151010570044
పపరర: వనసకటశవరరవప చమటబ

1357 JBV3819471
పపరర: కలషస చమట

93-83/244

భరస : బబల కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-211
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవకకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-6-212
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-6-212
వయససస:62
లస: ససస స
1365 AP151010570352
పపరర: వనసకయఖ చమటబ

93-83/246

తసడక:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:106-6-211
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:106-6-211
వయససస:62
లస: పప
1362 AP151010573459
పపరర: రరవమక చమటబ

1354 SAA0416230
పపరర: లకకక చమమటబ

1352 JBV3327319
పపరర: ససబబబరరవప దదవ

తసడక:డ పప లయఖ దదవ
ఇసటట ననస:106-6-209
వయససస:35
లస: పప

భరస : కలసస
ఇసటట ననస:106-6-211
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:106-6-211
వయససస:55
లస: ససస స
1359 JBV3818390
పపరర: గసగయఖ చమటబ

93-83/243

భరస : పప లయఖ దదవ
ఇసటట ననస:106-6-209
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-211
వయససస:30
లస: ససస స
1356 AP151010573461
పపరర: వజయకలమమరర చమట

1351 AP151010573283
పపరర: పదనకవత దదవ

1376 SAA0455170
పపరర: పకదదర చసదనపప

93-83/270

తసడక:డ ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-6-215
వయససస:28
లస: పప
93-83/272

1379 AP151010570670
పపరర: అరరజనరరవప చమటబ

93-83/273

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-215
వయససస:52
లస: పప
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1380 AP151010573443
పపరర: ససతనరరవమక చమటబ

93-83/274

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-216
వయససస:82
లస: ససస స
1383 JBV3327186
పపరర: వనసకట శవ రరవప చమట

93-83/277

93-83/280

93-83/283

93-83/286

93-83/289

93-83/291

93-83/293

భరస : మమరకసడదయగలల
ఇసటట ననస:106-6-229
వయససస:33
లస: ససస స

1393 AP151010570348
పపరర: సతఖస మకకల

1396 AP151010570172
పపరర: వనసకటటశరరరర యమదల

1399 AP151010570377
పపరర: ససబబబరరవప గరదడ

1402 AP151010573658
పపరర: గసగమక చమటబ

93-83/296

1405 JBV2111276
పపరర: పదక ఆకరశస

93-83/287

1408 AP151010573128
పపరర: సరబబడజఖస చమట
భరస : వనసకటసరరమ
ఇసటట ననస:106-6-229
వయససస:64
లస: ససస స

1388 AP151010573660
పపరర: అసజమక మకకల

93-83/282

1391 JBV2110336
పపరర: వరయఖ మకకల

93-83/285

1394 JBV2110583
పపరర: శవ ననగ మలర శరరర దదవ

93-83/288

భరస : యమననదద
ఇసటట ననస:106-6-223
వయససస:37
లస: ససస స
93-83/290

1397 AP151010570542
పపరర: యమననదద దదవ

93-83/1083

తసడక:డ పసదవరయఖ
ఇసటట ననస:106-6 223
వయససస:42
లస: పప
93-83/292

1400 SAA1316066
పపరర: శకనవరస రరవప రరపలలర

93-85/609

తసడక:డ గరటయఖ రరపలలర
ఇసటట ననస:106-6-224
వయససస:40
లస: ససస స
93-83/294

1403 SAA0991118
పపరర: శకనవరస రరవప చమటబ

93-83/295

తసడక:డ వనసకటటసరరరర
ఇసటట ననస:106-6-226
వయససస:45
లస: పప
93-83/297

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-6-227
వయససస:36
లస: ససస స
93-83/299

93-83/279

తసడక:డ సతఖస
ఇసటట ననస:106-6-222
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-226
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:106-6-226
వయససస:69
లస: పప
1407 JBV3821220
పపరర: ససతమహలకకక చమట

93-83/284

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:106-6-224
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-6-226
వయససస:41
లస: ససస స
1404 AP151010570596
పపరర: వనసకటటశరరరర చమటబ

1390 SAA0819823
పపరర: వజయ లకకక మకకల

1385 JBV3822962
పపరర: ననగరసదడమక మమడన

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-6-221
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-223
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-6-224
వయససస:52
లస: ససస స
1401 AP151010573659
పపరర: వరష సకమక చమటబ

93-83/281

తసడక:డ మగతఖస
ఇసటట ననస:106-6-222
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-223
వయససస:44
లస: ససస స
1398 AP151010573410
పపరర: శవకలమమరర గరదడ

1387 AP151010570597
పపరర: మసగరరరవప మకకల

93-83/276

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-6-218
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:106-6-222
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖస
ఇసటట ననస:106-6-222
వయససస:40
లస: పప
1395 AP151010573334
పపరర: కరమమశరరర యమదల

93-83/278

తసడక:డ అసకమక
ఇసటట ననస:106-6-220
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-6-221
వయససస:47
లస: పప
1392 JBV2110476
పపరర: తరరపతయఖ మకకల

1384 JBV3822970
పపరర: సరసరత మమడన

1382 JBV2110815
పపరర: శవననగరశరరరరవప చమట

తలర : సతఖవత
ఇసటట ననస:106-6-217
వయససస:34
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-218
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-6-218
వయససస:49
లస: పప
1389 AP151010570214
పపరర: శకనవరసరరవప మకకల

93-83/275

భరస : పరమమశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-217
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : సతఖవత
ఇసటట ననస:106-6-217
వయససస:35
లస: పప
1386 JBV3819497
పపరర: శశషగరరర రరవప మమడన

1381 AP151010573384
పపరర: సతఖవత చమటబ

1406 AP151010570779
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకరశస

93-83/298

తసడక:డ శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-227
వయససస:44
లస: పప
93-83/300

1409 JBV3818358
పపరర: మమరకసడదయగలల చమట

93-83/301

తసడక:డ వనసకటసరరమ
ఇసటట ననస:106-6-229
వయససస:45
లస: పప
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93-83/302

భరస : వవసకట రరమబ
ఇసటట ననస:106-6-231
వయససస:28
లస: ససస స
1413 SAA1003011
పపరర: వనసకట రరమగ చమట

93-83/305

93-83/307

93-83/310

93-83/313

93-83/316

93-83/319

93-83/322

భరస : వనసకటటసరర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:28
లస: ససస స

1423 AP151010570168
పపరర: శకనవరసరరవప వరరకలటట

1426 AP151010573721
పపరర: గసగమక చమటబ

1429 AP151010570617
పపరర: అపరలరరవప చమటబ

1432 JBV3821196
పపరర: గసగరదదవ రరచమసటట

93-83/325

1435 JBV3819406
పపరర: గరపస రరచమసటట

93-83/314

1438 SAA0616789
పపరర: పరవన గరరకపరటట
తసడక:డ వనసకటకకషషరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:28
లస: ససస స

1418 AP151010570361
పపరర: శసకరయఖ చమటబ

93-83/309

1421 AP151010573412
పపరర: దసరగ వరరకలటట

93-83/312

1424 AP151010570288
పపరర: పపరష చసదడరరవప బసడడడ
డ కడ

93-83/315

తసడక:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:106-6-234
వయససస:67
లస: పప
93-83/317

1427 SAA1038703
పపరర: గరపస చమట

93-83/318

తసడక:డ గసగరధరరరవప చమట
ఇసటట ననస:106-6-235
వయససస:21
లస: పప
93-83/320

1430 SAA0991084
పపరర: అసకమక రరవప రరచమటటట

93-83/321

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106-6-236
వయససస:57
లస: పప
93-83/323

1433 AP151010573616
పపరర: సరమమమ జఖస రరచమసటట

93-83/324

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:70
లస: ససస స
93-83/326

తసడక:డ మమరకసడదయగలల
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:30
లస: పప
93-84/46

93-85/496

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-6-234
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమరరకసదదయగలల
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:25
లస: పప
1437 SAA0967424
పపరర: గరతరరమగలల రరజవరపప

93-83/311

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-6-235
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:31
లస: ససస స
1434 SAA0991092
పపరర: జననరరన రరవప రరచమటటట

1420 JBV3819422
పపరర: ససబబబరరవప గరదద

1415 SAA0415877
పపరర: రజన దదవ

తసడక:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:106-6-232
వయససస:65
లస: పప

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:106-6-235
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:106-6-235
వయససస:35
లస: పప
1431 JBV3822863
పపరర: అసజల రరచమసటట

93-83/308

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-6-234
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-6-235
వయససస:34
లస: ససస స
1428 JBV3818317
పపరర: శకనవరసరరవప చమట

1417 JBV3819414
పపరర: వనసకటససబబబ రరవప చమట

93-83/304

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106 6-231
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106-6-233
వయససస:30
లస: పప

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:106-6-234
వయససస:58
లస: ససస స
1425 JBV3822855
పపరర: సతఖవత చమటబ

93-83/306

తసడక:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:106-6-232
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106-6-233
వయససస:49
లస: ససస స
1422 AP151010573657
పపరర: వనసకరయమక బసడడడ
డ కడ

1414 AP151010570235
పపరర: కలచదలరరవప చ మ ట

1412 AP151010573098
పపరర: అననపపరష చమటబ

భరస : వరవససతరరవప
ఇసటట ననస:106-6-231
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ వరవససతరరవప
ఇసటట ననస:106-6-231
వయససస:54
లస: పప

భరస : శసకరయఖ
ఇసటట ననస:106 -6-232
వయససస:60
లస: ససస స
1419 AP151010573408
పపరర: ససబబమక గరదడ

93-83/303

భరస : కలశరలరరవప
ఇసటట ననస:106-6-231
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ కలశల రరవప చమట
ఇసటట ననస:106-6-231
వయససస:35
లస: పప
1416 AP151010573352
పపరర: రరవమక చమటబ

1411 AP151010573099
పపరర: కకషషకలమమరర చమటబ

1436 JBV3818333
పపరర: మమరకసడదయగలల రరచమసటట

93-83/327

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:54
లస: పప
93-84/47

1439 SAA0616771
పపరర: రరజరశరరర రచ మసటట

93-84/48

భరస : గజరసదడ బబబగ రచమసటట
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:32
లస: ససస స
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93-84/49

భరస : గరపస రచమసటట
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:32
లస: ససస స
1443 SAA0879629
పపరర: పపరషచసదడ రరవప చమట

93-84/52

93-83/330

93-83/333

93-83/336

93-83/339

93-83/342

93-83/345

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-6-248
వయససస:52
లస: ససస స

1453 AP151010570336
పపరర: వనసకటబడవప దదవ

1456 AP151010570483
పపరర: రరమకకషష గరనస

1459 SAA0819708
పపరర: వర బబబగ మగరలపప

1462 JBV2110658
పపరర: వనసకరయమక పససపపలలటట

93-83/348

1465 SAA1010420
పపరర: ఆశర దదవ పససపపలలటట

93-83/337

1468 JBV2111565
పపరర: యయమతరరజ పససపపలలటట
తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-6-248
వయససస:33
లస: పప

1448 JBV2110344
పపరర: శకనవరసరరవప దదవ

93-83/332

1451 JBV3821188
పపరర: కకషషకలమమరర చమట

93-83/335

1454 SAA0478537
పపరర: లకడక గరనమ

93-83/338

తసడక:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:106-6-243
వయససస:29
లస: ససస స
93-83/340

1457 SAA0527002
పపరర: ననగరశరర రరవప గరనస

93-83/341

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-6-244
వయససస:27
లస: పప
93-83/343

1460 SAA0975245
పపరర: శక లకకక పససపపలలటట

93-83/344

భరస : గసగరధరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:106-6-247
వయససస:29
లస: ససస స
93-83/346

1463 JBV2110666
పపరర: మసగమక పససపపలలటట

93-83/347

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-247
వయససస:60
లస: ససస స
93-83/349

భరస : యయతరరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:106-6-248
వయససస:26
లస: ససస స
93-83/351

93-83/329

భరస : చసకకయఖ
ఇసటట ననస:106-6-240
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-247
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-247
వయససస:37
లస: పప
1467 AP151010573456
పపరర: వనసకటనరసమక పససపపలలటట

93-83/334

తసడక:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:106-6-246
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-247
వయససస:33
లస: ససస స
1464 JBV2110526
పపరర: గసగరధరరరవప పససపపలలటట

1450 AP151010570462
పపరర: చసకకయఖ చమటబ

1445 JBV3821170
పపరర: ఉదయలకకక దదవ

తసడక:డ చరసజవ
ఇసటట ననస:106 -6-239
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-243
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-6-244
వయససస:52
లస: పప
1461 JBV2110641
పపరర: సతదస మక పససపపలలటట

93-83/331

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:106-6-242
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:106-6-243
వయససస:45
లస: ససస స
1458 AP151010570511
పపరర: శకనవరసరరవప గరనస

1447 AP151010573270
పపరర: చటటట మక దదవ

93-84/51

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-6-239
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-6-239
వయససస:42
లస: పప

భరస : లలనయఖ
ఇసటట ననస:106-6-242
వయససస:88
లస: ససస స
1455 AP151010573530
పపరర: అరరణకలమమరర గరనస

93-83/328

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:106-6-239
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ చరసజవ
ఇసటట ననస:106-6-239
వయససస:40
లస: పప
1452 SAA0991209
పపరర: లకకమక దదవ

1444 JBV3822830
పపరర: ననగససజనఖ దదవ

1442 SAA0616755
పపరర: పడమల గరపరలస

భరస : సరసబశవ రరవప గరపరలస
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106 -6-239
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-6-239
వయససస:35
లస: ససస స
1449 AP151010570668
పపరర: వనసకటటశరరరరవప దదవ

93-84/50

భరస : ససతన రరమయఖ వవమగల
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ చమట
ఇసటట ననస:106-6-237
వయససస:54
లస: పప
1446 JBV3822822
పపరర: శవపరరరత దదవ

1441 SAA0616730
పపరర: శవ ననగరశరరర వవమగల

1466 SAA0819724
పపరర: ననగ లకకక పససపపలలటట

93-83/350

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:106-6-248
వయససస:29
లస: ససస స
93-83/352

1469 JBV2111581
పపరర: వనసకటబడవప పససపపలలటట

93-83/353

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-6-248
వయససస:34
లస: పప
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1470 AP151010570780
పపరర: తరరపతయఖ పససపపలలటట

93-83/354

తసడక:డ భగజసగస
ఇసటట ననస:106-6-248
వయససస:57
లస: పప
1473 JBV3821253
పపరర: కలమమరర మదసనకలరర

93-83/357

93-83/360

93-83/363

93-83/366

93-83/369

93-83/372

93-83/375

తసడక:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:106-7-294
వయససస:36
లస: పప

1483 AP151010570009
పపరర: అసకమకరరవప వవలలలరర

1486 JBV3328564
పపరర: కకషట యఖ వవలలలరర

1489 SAA0842790
పపరర: అపరల రరవప అలమ

1492 AP151010573434
పపరర: ససబగబలల మగలపప

93-83/378

1495 AP151010570427
పపరర: వనసకయఖ మగరలపపవపర

93-83/367

1498 AP151010573418
పపరర: పదక రరజజరపప
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-7-297
వయససస:47
లస: ససస స

1478 SAA0886442
పపరర: కకషష చమట

93-83/362

1481 AP151010570227
పపరర: వనసకటటశరరరర మగరలపపవపర

93-83/365

1484 JBV3823002
పపరర: భబలకకక వవలలలరర

93-83/368

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:106-7-258
వయససస:30
లస: ససస స
93-83/370

1487 AP151010573424
పపరర: రరణణ ఆలమ

93-83/371

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:106-7-264
వయససస:46
లస: ససస స
93-83/373

1490 AP151010570376
పపరర: మసరసన రరవప ఆలమ

93-83/374

తసడక:డ మగకకసటట
ఇసటట ననస:106-7-265
వయససస:41
లస: పప
93-83/376

1493 AP151010570396
పపరర: గసగయఖ మగరలపపవపర

93-83/377

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-7-291
వయససస:52
లస: పప
93-83/379

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-7-293
వయససస:48
లస: పప
93-83/381

93-83/359

తసడక:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:106-7-255
వయససస:54
లస: పప

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:106-7-291
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-7-293
వయససస:46
లస: ససస స
1497 SAA0820226
పపరర: అసకమకరరవప అలమ

93-83/364

తసడక:డ మసరసన
ఇసటట ననస:106-7-264
వయససస:27
లస: పప

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:106-7-291
వయససస:49
లస: ససస స
1494 AP151010573405
పపరర: పరరరత మగలపప

1480 AP151010570228
పపరర: అపలయఖ మగరలపపవపర

1475 JBV3819489
పపరర: బలరరమ కకషష మమడన

తసడక:డ పపరష చసదడ రరవప చమట
ఇసటట ననస:106-7-252
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:106-7-258
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ మసరసన
ఇసటట ననస:106-7-264
వయససస:26
లస: పప
1491 AP151010573409
పపరర: ననగమక మగలపప

93-83/361

తసడక:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:106-7-257
వయససస:40
లస: పప

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:106-7-258
వయససస:47
లస: ససస స
1488 SAA0819922
పపరర: యయసస బబబగ అలమ

1477 SAA0886434
పపరర: రమమదదవ చమట

93-83/356

తసడక:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106 -7-250
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:106-7-255
వయససస:45
లస: పప

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:106-7-257
వయససస:33
లస: ససస స
1485 AP151010573618
పపరర: కకటటశరరమక వవలలలరర

93-83/358

భరస : పపరష చసదడ రరవప చమట
ఇసటట ననస:106-7-252
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరర రరవప గరడడ
ఇసటట ననస:106-7-255
వయససస:37
లస: పప
1482 JBV2110997
పపరర: రమమదదవ వవలలలరర

1474 JBV3821279
పపరర: సరరజన మమడ

1472 JBV3818382
పపరర: కకటటశరరరరవప మదసనకలరర

తసడక:డ వరరసరరమ
ఇసటట ననస:106-6-249
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:106-7-250
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-7-250
వయససస:62
లస: పప
1479 SAA0893611
పపరర: శశతనరరమయఖ గరడడ

93-83/355

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-6-249
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-7-249
వయససస:57
లస: ససస స
1476 JBV3327269
పపరర: వనసకటబడవప మమడ

1471 JBV2111722
పపరర: శకనవరసరరవప మదసకలరర

1496 SAA0846081
పపరర: ఇసదదర అలమ

93-83/380

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:106-7-294
వయససస:41
లస: ససస స
93-83/382

1499 AP151010570069
పపరర: శకనవరసరరవప రరజజరపప

93-83/383

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-7-297
వయససస:43
లస: పప
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1500 SAA0971904
పపరర: లకకక తరరపతమక తతగరటట

93-83/384

తసడక:డ వనసకట శవర తతగరటట
ఇసటట ననస:106-7-299
వయససస:24
లస: ససస స
1503 SAA0820093
పపరర: మసరసనమక వవలర లలరర

93-83/387

93-83/390

93-83/394

93-83/397

93-83/400

93-83/403

93-84/53

తసడక:డ పరపరరవప అరరధడ
ఇసటట ననస:106-7-340
వయససస:20
లస: ససస స

1513 JBV3821535
పపరర: కలమఖణణ కఠరరర

1516 AP151010573154
పపరర: ఆదడమక కగరగ

1519 JBV3818523
పపరర: తనతయఖ కఠరరర

1522 AP151010573092
పపరర: శవపరరరత మలలర బబ యన

93-84/56

1525 SAA0886392
పపరర: గరరరబబబగ రరపలలర

93-83/398

1528 AP151010573455
పపరర: సరమమమ జఖస ఆదదనవటట
భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-7-342
వయససస:44
లస: ససస స

1508 JBV3821360
పపరర: రజన వవలలలరర

93-83/393

1511 AP151010573168
పపరర: కకషషవవణమక వవలలలరర

93-83/396

1514 AP151010573155
పపరర: ననగరసదడమక కగరగ

93-83/399

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-7-331
వయససస:42
లస: ససస స
93-83/401

1517 JBV3818515
పపరర: ఏసస బబబగ కఠరరర

93-83/402

తసడక:డ తనతయఖ
ఇసటట ననస:106-7-331
వయససస:34
లస: పప
93-83/404

1520 JBV3823283
పపరర: సరమమమ జఖస మలలర బబ యన

93-83/405

భరస : చనపరమగలయఖव
ఇసటట ననస:106/7/336
వయససస:66
లస: ససస స
93-84/54

1523 AP151010573359
పపరర: ససతనరరవమక వవలలలరర

93-84/55

భరస : శవననగరశరరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-7-336
వయససస:47
లస: ససస స
93-84/57

తసడక:డ మగరహరర రరవప రరపలలర
ఇసటట ననస:106-7-336
వయససస:42
లస: పప
93-83/1169

93-83/389

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-7-310
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : చనపరమగలయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:106-7-336
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ శశషయఖ యమకససరర
ఇసటట ననస:106-7-336
వయససస:37
లస: పప
1527 SAA1369156
పపరర: తడవవణణ అరరధడ

93-83/395

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-7-331
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:106-7-336
వయససస:46
లస: ససస స
1524 SAA0967275
పపరర: చడసచసలకకయఖ యమకససరర

1510 JBV3823598
పపరర: శరరష వవలలలరర

1505 SAA0820069
పపరర: సరసబశవ రరవప వవలర లలరర

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:106-7-308
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:106-7-331
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ శకహరర
ఇసటట ననస:106-7-331
వయససస:35
లస: పప
1521 SAA0886418
పపరర: అననపపరష గరరకపరటట

93-83/392

తసడక:డ తనతయఖ
ఇసటట ననస:106-7-331
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : తనతయఖ
ఇసటట ననస:106-7-331
వయససస:51
లస: ససస స
1518 JBV3327525
పపరర: ననగరరజ కగరగ

1507 JBV2110930
పపరర: దదవసససదరర మగరలసపప

93-83/386

తసడక:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:106-7-302
వయససస:30
లస: పప

భరస : దసరరగరరవప
ఇసటట ననస:106-7-310
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : యయసస బబబగ
ఇసటట ననస:106-7-331
వయససస:28
లస: ససస స
1515 JBV3821543
పపరర: వనసకరయమక కఠరరర

93-83/388

భరస : చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:106-7-304
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-7-309
వయససస:40
లస: పప
1512 SAA0477737
పపరర: శవ ననజనన మ
న కటబరర

1504 SAA0477844
పపరర: వవసకరయమక వవలపపరర

1502 SAA0972167
పపరర: కకషరష రరవప గరరకపరటట

తసడక:డ కకషష మబరరస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:106-7-299
వయససస:53
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:106-7-302
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమక రరవప వవలపపరర
ఇసటట ననస:106-7-302
వయససస:33
లస: పప
1509 JBV3818432
పపరర: చననననగరరజ వవలలలరర

93-83/385

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-7-299
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-7-302
వయససస:28
లస: ససస స
1506 SAA1049585
పపరర: శవయఖ వవలపపరర

1501 AP151010573419
పపరర: ననగరసదడస తతగటట

1526 SAA0967309
పపరర: ఆసజనవయగలల కకతస మమసస

93-84/58

తసడక:డ లకకయఖ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:106-7-336
వయససస:53
లస: పప
93-83/406

1529 SAA0819765
పపరర: అసకమక రరవప అడకనవటట

93-83/407

తసడక:డ వనసకటటసరరరర
ఇసటట ననస:106-7-342
వయససస:26
లస: పప
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1530 SAA0819740
పపరర: పరమమశరర రరవప ఆదదనవటట

93-83/408

తసడక:డ వనసకటటసరరరర
ఇసటట ననస:106-7-342
వయససస:28
లస: పప
1533 SAA0478354
పపరర: కకటటశరరమక మజలపప

1531 SAA0819799
పపరర: వనసకటటసరరరర అడకనవటట

తసడక:డ గరవసదరరజలల
ఇసటట ననస:106-7-342
వయససస:46
లస: పప
93-83/411

భరస : ఉమమ మహహశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-7-345
వయససస:30
లస: ససస స

1534 AP151010573513
పపరర: యమననదమక మగరలపప

తసడక:డ అపలయఖ
ఇసటట ననస:106-7-345
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-7-347
వయససస:57
లస: ససస స
1542 JBV3823291
పపరర: శవమక కడకదస

93-83/420

93-83/424

93-83/427

93-83/430

భరస : వనసకటసరరమ
ఇసటట ననస:106-7-355
వయససస:62
లస: ససస స

1546 AP151010573141
పపరర: తరరపతమక మగదడబబ యన

1549 JBV3823408
పపరర: పరవన వవలలలరర

1552 AP151010570629
పపరర: తరపతవనసకయఖ వవలలలరర

93-83/432

1555 JBV3821881
పపరర: ననగరతనస వవలలలరర

93-83/421

1558 SAA0454959
పపరర: వవసకట ననగ రరజ వవలపపరర
తసడక:డ తరరపత వవసకయఖ
ఇసటట ననస:106-7-355
వయససస:27
లస: పప

1538 SAA0820648
పపరర: మలలర శరరర అమమకటట

93-83/416

1541 AP151010570598
పపరర: ససధనకరరరవప ఆమటట

93-83/419

1544 SAA1038646
పపరర: మసగరదదవ వవలలపపరర

93-83/423

భరస : అసకమక రరవప వవలలపపరర
ఇసటట ననస:106-7-351
వయససస:28
లస: ససస స
93-83/425

1547 AP151010570161
పపరర: వనసకయఖ మగదడబబ యన

93-83/426

తసడక:డ రరమసరరమ
ఇసటట ననస:106-7-351
వయససస:82
లస: పప
93-83/428

1550 AP151010573233
పపరర: తరరపతమక వనలలలరర

93-83/429

భరస : తరరపతవనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-7-353
వయససస:57
లస: ససస స
93-83/431

1553 SAA1038786
పపరర: వనసకట శవ వవలలపపరర

93-84/61

తసడక:డ తరరపత వనసకయఖ వవలలపపరర
ఇసటట ననస:106-7-353
వయససస:23
లస: పప
93-83/433

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106-7-355
వయససస:35
లస: ససస స
93-83/435

93-83/413

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-7-347
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:106-7-353
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట ననగరరజ
ఇసటట ననస:106-7-355
వయససస:25
లస: ససస స
1557 AP151010573232
పపరర: లకకకకరసతమక వనలలలరర

93-83/418

భరస : వరహనసమమన
ఇసటట ననస:106-7-353
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ తరపతవనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-7-353
వయససస:35
లస: పప
1554 SAA0820192
పపరర: లకకక తరరపతమక వవలర లలరర

1543 JBV3819638
పపరర: కకటటశరర రరవప కరడకదస

1535 JBV2110435
పపరర: ఆదదననరరయణ ఆదదననరరయణ

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:106/7/347
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : Venkaiah
ఇసటట ననస:106-7-351
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:106-7-353
వయససస:28
లస: ససస స
1551 JBV3328002
పపరర: వరహనసమమన వవలలలరర

93-83/415

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-7-349
వయససస:31
లస: పప

భరస : వరసరరమ
ఇసటట ననస:106-7-351
వయససస:45
లస: ససస స
1548 SAA0478339
పపరర: జగన వవన వవలపపరర

1540 JBV3819620
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆమటట

93-83/410

తసడక:డ అపలయఖ
ఇసటట ననస:106-7-345
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-7-347
వయససస:38
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:106-7-349
వయససస:51
లస: ససస స
1545 AP151010573236
పపరర: లకకకదదవమక వవలలలరర

93-83/412

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-7-347
వయససస:33
లస: ససస స
93-83/417

1532 SAA0478271
పపరర: జయమ లలథన మగరళపప

భరస : ఆదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:106-7-345
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:106-7-345
వయససస:61
లస: ససస స

93-83/414 1537 JBV3823234
1536 JBV2110211
పపరర: ఉమమమహహశరరరరవప మగరలపప
పపరర: లకకక ఆమటట

1539 AP151010573624
పపరర: మసగమక ఆమటట

93-83/409

1556 AP151010573471
పపరర: కకషషకలమమరర వనలలలరర

93-83/434

భరస : తరరపత వవసకయఖ
ఇసటట ననస:106-7-355
వయససస:44
లస: ససస స
93-83/436

1559 AP151010570106
పపరర: ఏడడకకసడలల వవలలలరర

93-83/437

తసడక:డ వనసకటసరరమ
ఇసటట ననస:106-7-355
వయససస:40
లస: పప
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1560 JBV3819661
పపరర: తరరపత వనసకయఖ వవలలలరర

93-83/438

తసడక:డ వనసకట సరరమ
ఇసటట ననస:106-7-355
వయససస:49
లస: పప
1563 JBV3332277
పపరర: శవపరరరత కగరగ

93-83/441

93-83/444

93-83/447

93-83/450

93-83/453

1578 SAA1039610
పపరర: నరసససహ రరవప కగగ

93-83/456

93-83/448

1573 SAA0477851
పపరర: వవసకరయమక గసడకకకట

1576 AP151010573215
పపరర: కకటటశరరమక మగదడబబ యన

1579 SAA0455022
పపరర: ననగరసవర రరవప కగరగ

93-83/459

1582 SAA0454074
పపరర: ససరరశ గసడకకకట

93-83/451

తసడక:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:43
లస: పప

1585 SAA0454389
పపరర: సరసబశవ రరవప గసడడ కకటబ

93-83/454

1588 JBV3332244
పపరర: చటటట మక వవలలలరర
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:106-7-367
వయససస:52
లస: ససస స

93-83/446

1571 SAA0478024
పపరర: ససరరశర గసడకకకట

93-83/449

1574 JBV3332251
పపరర: పదనకవత మగదడబబ యన

93-83/452

1577 AP151010573097
పపరర: లకకమక కలలవకకలనస

93-83/455

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:72
లస: ససస స
93-83/457

1580 SAA0455345
పపరర: గరపస గసడకకకటబ

93-83/458

తలర : పరరరత
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:31
లస: పప
93-83/460

1583 AP151010570098
పపరర: పప లలశరరరరవప మగదడబబ యన

93-83/461

తసడక:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:106 -7-365
వయససస:41
లస: పప
93-83/463

తసడక:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:47
లస: పప
93-83/465

1568 JBV3818846
పపరర: ననగరశరరరరవప కగరగ

భరస : పప లఈశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:31
లస: పప
93-83/462

93-83/443

భరస : గరపస
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:106-7-367
వయససస:35
లస: ససస స

1570 AP151010573238
పపరర: హహహమమవత మగదడబబ యన

1565 SAA0455287
పపరర: లకడక ననరరయణ కటబరర

తసడక:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:106-7-359
వయససస:50
లస: పప

భరస : శసకరయఖ
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ కగగ
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:25
లస: పప

1587 JBV3332269
పపరర: పరవనకలమమరర గసడకకకట

93-83/445

భరస : ససరరశ
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:31
లస: ససస స

1575 JBV3333523
పపరర: లకకకవనసకటటశరరమక
మగదడబబ యన
భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:36
లస: ససస స

1584 JBV3818838
పపరర: వనసకటటశరరరరవప మగదడబబ యన

1567 JBV3821899
పపరర: పదనకవత కగరగ

93-83/440

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-7-357
వయససస:30
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-7-360
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:28
లస: ససస స

1581 SAA0454934
పపరర: తరరపత రరవప నకరక

93-83/442

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-7-359
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:106-7-360
వయససస:43
లస: ససస స
1572 SAA0477729
పపరర: ససధన రరన గసడకకకట

1564 SAA0454249
పపరర: పవన కలమమర వనలలలరర

1562 JBV3823416
పపరర: శకలకకక వవలలలరర

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-7-356
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ తరరపత వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-7-357
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ నరశసహరవప
ఇసటట ననస:106-7-357
వయససస:45
లస: పప
1569 AP151010573237
పపరర: యశశద మగదడబబ యన

93-83/439

తసడక:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:106-7-355
వయససస:72
లస: పప

భరస : మసగర రరవప
ఇసటట ననస:106-7-357
వయససస:35
లస: ససస స
1566 AP151010570645
పపరర: మసగరరరవప కగరగ

1561 AP151010570628
పపరర: వనసకటసరరమ వవలలలరర

1586 AP151010570094
పపరర: శసకరయఖ మగదడబబ యన

93-83/464

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-7-365
వయససస:66
లస: పప
93-83/466

1589 SAA0845372
పపరర: ససబగబలలర వవలర లలరర

93-83/467

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:106-7-367
వయససస:66
లస: ససస స
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1590 SAA0455402
పపరర: శవ కకటటశరరక రరవప కరమరరజ

93-83/468

తసడక:డ వవసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-7-367
వయససస:29
లస: పప
1593 SAA0478230
పపరర: రరమ దదవ ధథపరటట

93-83/471

93-83/474

93-83/477

93-83/480

93-83/483

93-83/486

93-83/489

తసడక:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:106-7-376
వయససస:33
లస: పప

1603 JBV2111342
పపరర: సరసబశవరరవప వరరకరళళ

1606 AP151010573332
పపరర: శవమక మగరలపప

1609 SAA0820002
పపరర: ననగమలలర శరరర మగరలపప

1612 JBV3328291
పపరర: పరమమశనరరరవప మగరలపప

93-83/492

1615 AP151010573333
పపరర: మగతనఖవత మగరలపప

93-83/481

1618 JBV3328697
పపరర: పప లయఖ మగరలపప
తసడక:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:106-7-376
వయససస:52
లస: పప

1598 SAA1038620
పపరర: ఏడడకకసదలల వరరకళ

93-83/476

1601 AP151010573210
పపరర: ధనలకకక వరరకళళ

93-83/479

1604 AP151010570238
పపరర: వనసకటపలయఖ వరరకళళ

93-83/482

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:106-7-372
వయససస:49
లస: పప
93-83/484

1607 AP151010570143
పపరర: పసదకకటయఖ మగరలపపవపర

93-83/485

తసడక:డ భగరరస
ఇసటట ననస:106-7-373
వయససస:40
లస: పప
93-83/487

1610 JBV2110922
పపరర: అనథరరధ మగరలసపప

93-83/488

భరస : పరమమశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-7-375
వయససస:34
లస: ససస స
93-83/490

1613 AP151010570678
పపరర: గసగయఖ మగరలపప

93-83/491

తసడక:డ కరటమరరవప
ఇసటట ననస:106-7-375
వయససస:40
లస: పప
93-83/493

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:106-7-376
వయససస:47
లస: ససస స
93-83/495

93-83/473

భరస : వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:106-7-372
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ అపలయఖ
ఇసటట ననస:106-7-375
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:106-7-376
వయససస:24
లస: ససస స
1617 JBV3818416
పపరర: కకటటశరరరరవప మగలపప

93-83/478

భరస : పసదన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:106-7-374
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:106-7-375
వయససస:34
లస: ససస స
1614 SAA0846149
పపరర: వర కలమమరర మగరలపప

1600 JBV3332376
పపరర: మలలర శరరర వరరకళళ

1595 SAA0478255
పపరర: వవసకరయమక కరగరగ

తసడక:డ వరయఖ వరరకళ
ఇసటట ననస:106-7-371
వయససస:43
లస: పప

భరస : భబగరరస
ఇసటట ననస:106-7-373
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:డ భగరరస
ఇసటట ననస:106-7-373
వయససస:42
లస: పప
1611 JBV3821329
పపరర: సతడస మక మగరలసపప

93-83/475

తసడక:డ వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:106-7-372
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:106-7-373
వయససస:37
లస: ససస స
1608 AP151010570679
పపరర: రరమకకషష మగరలపప

1597 JBV3818424
పపరర: ననగరరజ యమమరరస

93-83/470

భరస : వవననసకయ
ఇసటట ననస:106-7-371
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106-7-372
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:106-7-372
వయససస:72
లస: ససస స
1605 JBV2110724
పపరర: కకటటరతనస మగరలపప

93-83/472

తసడక:డ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:106-7-371
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-7-372
వయససస:31
లస: ససస స
1602 JBV3332178
పపరర: పరమమశరరమక వరరకళ

1594 AP151010573374
పపరర: కకటటశరరమక మగలపప

1592 JBV3823218
పపరర: వరలకకక యమరరస

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:106-7-371
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చనవనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-7-371
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:106-7-371
వయససస:34
లస: పప
1599 JBV3823226
పపరర: బగజజ వరరకళళ

93-83/469

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-7-367
వయససస:42
లస: పప

భరస : పపదన ద రరజలల
ఇసటట ననస:106-7-371
వయససస:34
లస: ససస స
1596 SAA0454587
పపరర: ననగ శకనథ మబలకక

1591 SAA0455337
పపరర: రరశయఖ గసడకకకటబ

1616 SAA0819989
పపరర: అపరల రరవప మగరలపప

93-83/494

తసడక:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:106-7-376
వయససస:28
లస: పప
93-83/496

1619 JBV3327954
పపరర: కరటమరరవప మగరలపప

93-83/497

తసడక:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:106-7-376
వయససస:62
లస: పప
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1620 AP151010573458
పపరర: లకకకకరసతమక ఆలమ

93-83/498

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:106-7-380
వయససస:67
లస: ససస స
1623 JBV3821337
పపరర: వనసకరయమక ఆలమ

93-83/501

93-83/503

93-83/506

93-83/509

93-83/512

93-83/515

93-83/518

తసడక:డ సరసబయమఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-18
వయససస:36
లస: పప

1633 SAA0886525
పపరర: ననగమక ఆలమ

1636 JBV2111433
పపరర: యయససబబబగ ఆలమ

1639 JBV3821915
పపరర: ధనలకకక మగదడబబ యన

1642 SAA0820390
పపరర: చనననరర కరగరగ

93-83/521

1645 SAA0843178
పపరర: రవ కలమమర బబ రరక

93-83/510

1648 AP151010570469
పపరర: సరసబయఖ కగరగ కగరగ
తసడక:డ చనవనసకయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-18
వయససస:60
లస: పప

1628 SAA0845935
పపరర: సరసరత అలమ

93-83/505

1631 SAA0845729
పపరర: ఈశరరమక అలమ

93-83/508

1634 AP151010573622
పపరర: వనసకరయమక ఆలమ

93-83/511

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:106-7-390
వయససస:47
లస: ససస స
93-83/513

1637 AP151010570566
పపరర: శవయఖ ఆలమ

93-83/514

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-7-390
వయససస:52
లస: పప
93-83/516

1640 JBV3821907
పపరర: రరజఖలకకక మగదడబబ యన

93-83/517

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:106-7-426
వయససస:35
లస: ససస స
93-83/519

1643 SAA0411629
పపరర: వరయఖ గసడకకకట

93-83/520

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:106-8-2
వయససస:38
లస: పప
93-83/522

తసడక:డ శసకర బబబగ
ఇసటట ననస:106-8-15
వయససస:32
లస: పప
93-84/64

93-84/62

భరస : కళళఖణ
ఇసటట ననస:106-7-390
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ శసకర బబబగ
ఇసటట ననస:106-8-15
వయససస:28
లస: పప
1647 JBV3819802
పపరర: వనసకటటశరర రరవప కగరగ

93-83/507

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-7-425
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-7-426
వయససస:41
లస: పప
1644 SAA0636787
పపరర: అశశక కలమమర బబ రరక

1630 JBV3328317
పపరర: శకనవరసరరవప ఆలమ

1625 SAA0844713
పపరర: వనసకరయమమక గసగసరన

భరస : గరపస
ఇసటట ననస:106-7-389
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:106-7-390
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటసరరరర
ఇసటట ననస:106-7-391
వయససస:57
లస: ససస స
1641 AP151010570408
పపరర: రరసబబబగ మగదడబబ యన

93-83/504

భరస : ఏడడకకసదలల ఆలమ
ఇసటట ననస:106-7-390
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:106-7-390
వయససస:30
లస: పప
1638 SAA0819641
పపరర: పపషరలవత మగపలరరజ

1627 SAA0886517
పపరర: ఏడడకకసదలల ఆలమ

93-83/500

భరస : ససబబ రరవప గనగసరన
ఇసటట ననస:106-7-387
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:106-7-389
వయససస:50
లస: పప

భరస : యయసస బబబగ
ఇసటట ననస:106-7-390
వయససస:29
లస: ససస స
1635 SAA0843301
పపరర: కళళఖణ అలమ

93-83/502

తసడక:డ పసదన అసకమక ఆలమ
ఇసటట ననస:106-7-388
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-7-389
వయససస:30
లస: పప
1632 SAA0846032
పపరర: ననగ శశకలజ అలమ

1624 AP151010570183
పపరర: సరసబశవరరవప ఆలమ

1622 JBV2110377
పపరర: పపలమరరరవప వవలలలరర

తసడక:డ ససబబబరరరవప
ఇసటట ననస:106-7-386
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:106-7-387
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:106-7-388
వయససస:62
లస: ససస స
1629 JBV3819521
పపరర: గరపస ఆలమ

93-83/499

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-7-386
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-7-387
వయససస:41
లస: ససస స
1626 AP151010573620
పపరర: అసజమక ఆలమ

1621 AP151010573619
పపరర: ననగమక వవలలలరర

1646 AP151010573599
పపరర: పప లలరమక కగరగ కగరగ

93-84/63

భరస : ససబయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-18
వయససస:52
లస: ససస స
93-84/65

1649 AP151010573449
పపరర: ననగరసదడస కగరగ కగరగ

93-84/66

భరస : శకరరమగలల కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-19
వయససస:62
లస: ససస స
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93-84/67

తసడక:డ శకనవరస రరవప కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-19
వయససస:32
లస: పప
1653 AP151010573646
పపరర: శకలకకక అమరరవత

93-84/69

93-84/73

93-84/76

93-84/79

93-83/523

93-83/526

93-83/529

భరస : చడనననరరయగడడ
ఇసటట ననస:106-8-395
వయససస:33
లస: ససస స

1663 AP151010570382
పపరర: సథరరబబబగ బబ రరక బబ రక

1666 AP151010573303
పపరర: శవమక ధథపరటట

1669 AP151010570578
పపరర: పడసరదస వవలలలరర

1672 AP151010570685
పపరర: శకమనననరరయణ ననలకలదసరర

93-83/533

1675 AP151010570684
పపరర: కకషరషరరవప వవలలలరర

93-84/80

1678 AP151010573091
పపరర: ససబగబలల వవలలలరర
భరస : బడహకననయగడడ
ఇసటట ననస:106-8-395
వయససస:60
లస: ససస స

1658 AP151010573510
పపరర: లకడక మసదనటట

93-84/75

1661 JBV3822244
పపరర: శకదదవ బబ రరక

93-84/78

1664 JBV3820230
పపరర: ననగరశరరరరవప మదసగల

93-84/81

తసడక:డ మలర యఖ మదసగగల
ఇసటట ననస:106-8-101
వయససస:46
లస: పప
93-83/524

1667 AP151010570452
పపరర: చననవనసకటటశరరరర ధథపరటట

93-83/525

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-8-327
వయససస:67
లస: పప
93-83/527

1670 JBV3819687
పపరర: ఆదదననరరయణ కగరగ

93-83/528

తసడక:డ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:106/8/368
వయససస:51
లస: పప
93-83/531

1673 JBV3821402
పపరర: శకలకకక జటటరర

93-83/532

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:106-8-393
వయససస:35
లస: ససస స
93-83/534

తసడక:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:106-8-393
వయససస:54
లస: పప
93-83/536

93-84/72

భరస : సథరరబబబగ బబ రరక
ఇసటట ననస:106-8-95
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-8-392
వయససస:64
లస: పప

భరస : కకషష రరవప
ఇసటట ననస:106-8-393
వయససస:48
లస: ససస స
1677 JBV3821410
పపరర: ధనలకకక వవలలలరర

93-84/77

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106/8/368
వయససస:47
లస: పప

భరస : శసకర గగడకమటట
ఇసటట ననస:106-8-392
వయససస:27
లస: ససస స
1674 JBV3332145
పపరర: అనసథరఖమక వవలలలరర

1660 JBV3818796
పపరర: పడసరదరరవప ఐనవవలల

1655 AP151010573245
పపరర: మమధవ మగదసనకలరర

భరస : శశభన బబబగ మసడదద
ఇసటట ననస:106-8-67
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-327
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:106/8/368
వయససస:42
లస: ససస స
1671 SAA0977373
పపరర: రజన గగడకమటట

93-84/74

తసడక:డ కకటయఖ బబ రక
ఇసటట ననస:106-8-95
వయససస:52
లస: పప

భరస : వరసరరమ
ఇసటట ననస:106-8-327
వయససస:52
లస: ససస స
1668 AP151010573257
పపరర: మలలర శరరర వవలలలరర

1657 SAA0526772
పపరర: హరననధ కలమమర బయఖవరపప

93-83/553

భరస : శకనవరసరరవప మదసనకలరర
ఇసటట ననస:106-8-61
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర ఐనవవలల
ఇసటట ననస:106-8-67
వయససస:68
లస: పప

భరస : కకటయఖ బబ రరక
ఇసటట ననస:106-8-95
వయససస:82
లస: ససస స
1665 AP151010573162
పపరర: నరసమక వవలలలరర

93-84/70

తసడక:డ వవసకటటశరర రరవప బయఖవరపప
ఇసటట ననస:106-8-65
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ మమడ
ఇసటట ననస:106-8-67
వయససస:34
లస: పప
1662 AP151010573316
పపరర: వనసకటరతనమక బబ రరక

1654 JBV3820974
పపరర: రరమకకషష అమరరవత

1652 SAA0820283
పపరర: దసరగ భవరన నకక

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:106-8-4౭1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ ససతనరరమయఖ ననగస
ఇసటట ననస:106-8-57
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ గరపరలరరవప మదసనకలరర
ఇసటట ననస:106-8-61
వయససస:51
లస: పప
1659 SAA0090449
పపరర: రరసబబబగ మమడన

93-84/68

తసడక:డ గరపయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-19
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమకకకషష అమరరవత
ఇసటట ననస:106-8-57
వయససస:39
లస: ససస స
1656 AP151010570033
పపరర: శకనవరసరరవప మదసనకలరర

1651 AP151010570601
పపరర: శకనవరసరరవప కగరగ కగరగ

1676 SAA0477802
పపరర: పపజజ పడలమ

93-83/535

తసడక:డ గరవనన రరవప
ఇసటట ననస:106-8-395
వయససస:28
లస: ససస స
93-83/537

1679 JBV3333077
పపరర: ససతనమహలకకక ధథపరటట

93-83/538

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:106-8-395
వయససస:60
లస: ససస స
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1680 AP151010570024
పపరర: చడనననరరయగడడ వవలలలరర

93-83/539

తసడక:డ బడహకననయగడడ
ఇసటట ననస:106-8-395
వయససస:41
లస: పప
1683 AP151010573527
పపరర: శవమక కగరగ

93-83/542

93-83/545

93-84/83

93-83/550

93-83/554

93-83/557

93-83/560

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-404
వయససస:34
లస: పప

1693 SAA0454488
పపరర: గరపస రరజవరపప

1696 SAA0972159
పపరర: పడవణ తనలల
ర రర

1699 SAA0454207
పపరర: గరపస రరజ వరపప

1702 SAA0416081
పపరర: లకకక వరరకళళ

93-83/563

1705 JBV3823176
పపరర: రరగమక వవలలలరర

93-83/551

1708 JBV3332236
పపరర: రరమతషలసస కగరగ
తసడక:డ హరరబబబగ
ఇసటట ననస:106-8-406
వయససస:33
లస: ససస స

1688 SAA0569749
పపరర: బడమరరసభ వవలపపరర

93-84/82

1691 JBV3818440
పపరర: వనసకటటశరరరరవప రరజవరపప

93-83/548

1694 SAA0454256
పపరర: రరజ రరవప యమననదద

93-83/552

తసడక:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:106-8-399
వయససస:59
లస: పప
93-83/555

1697 AP151010570435
పపరర: వనసకటటశరరరరవప తనళళళరర

93-83/556

తసడక:డ రరమసరరమ
ఇసటట ననస:106-8-400
వయససస:72
లస: పప
93-83/558

1700 AP151010570118
పపరర: ససబబబరరవప రరజజరపప

93-83/559

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-8-401
వయససస:52
లస: పప
93-83/561

1703 SAA0478289
పపరర: రరనసకమమక వరరరకలలర

93-83/562

భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-403
వయససస:67
లస: ససస స
93-83/564

భరస : భబగఖరరవప
ఇసటట ననస:106-8-404
వయససస:32
లస: ససస స
93-83/566

93-83/544

తసడక:డ Sambaiah
ఇసటట ననస:106-8-397
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ శవ కలమమరర
ఇసటట ననస:106-8-403
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:106-8-403
వయససస:72
లస: పప
1707 JBV3327418
పపరర: భబగరఖరరవప నవలలలరర

93-83/547

తసడక:డ యమననదద
ఇసటట ననస:106-8-401
వయససస:28
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:106-8-402
వయససస:35
లస: ససస స
1704 SAA0820127
పపరర: ననగరశరర రరవప వరరకలర

1690 SAA0135657
పపరర: ఆదద లకడక రరజరపప

1685 JBV3327780
పపరర: శకనవరసరరవప వవలలలరర

భరస : శకనవరస రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-396
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:106-8-400
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-401
వయససస:44
లస: ససస స
1701 SAA0416156
పపరర: కలమమరర గసడకకకట

93-83/546

తసడక:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-399
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-400
వయససస:62
లస: ససస స
1698 SAA0569822
పపరర: వవసకట పదనక రరజ వరపప

1687 AP151010570313
పపరర: కకటయఖ వవలలలరర

93-83/541

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-8-396
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ సరసబయమఖ
ఇసటట ననస:106-8-397
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యమననదద
ఇసటట ననస:106-8-399
వయససస:57
లస: ససస స
1695 AP151010573488
పపరర: లలమవత తనళళళరర

93-83/543

తసడక:డ పసచరయ
ఇసటట ననస:106-8-396
వయససస:70
లస: పప

భరస : పరపరరవప యలగల
ఇసటట ననస:106-8-396
వయససస:49
లస: ససస స
1692 SAA0478321
పపరర: పరరరత రరజకర వరపప

1684 JBV3823523
పపరర: ససబగబలల వవలలలరర

1682 JBV3821394
పపరర: కకటటశరరమక వనలలలరర

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:106-8-396
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-8-396
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-8-396
వయససస:41
లస: పప
1689 SAA1003052
పపరర: రమమదదవ యలగల

93-83/540

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-396
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతస యఖ
ఇసటట ననస:106-8-396
వయససస:47
లస: ససస స
1686 AP151010570644
పపరర: ససబబబరరవప వవలలలరర

1681 SAA0820176
పపరర: రమమదదవ వవలర లలరర

1706 JBV3823184
పపరర: రసగమక వవలలలరర

93-83/565

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-404
వయససస:51
లస: ససస స
93-83/567

1709 JBV3823572
పపరర: ఆదదలకకక దథపరటట

93-83/568

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-8-406
వయససస:33
లస: ససస స
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93-83/569

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-406
వయససస:36
లస: ససస స
1713 JBV3328218
పపరర: ననగరరజ గసడకకకట

93-83/572

93-83/575

93-83/578

93-83/581

93-83/584

93-84/86

93-83/587

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106/8/412
వయససస:34
లస: పప

1723 SAA0820119
పపరర: వనసకట రరమగ కరగరగ

1726 JBV3824166
పపరర: వనసకటనరసమక నకక

1729 AP151010573500
పపరర: భబలకడక ధథపరటట

1732 JBV3821923
పపరర: అసకమక మగదడబబ యన

93-83/590

1735 JBV3823275
పపరర: తరరపతమక మగదడబబ యన

93-83/582

1738 JBV3327061
పపరర: వరరరఘవయఖ మగదడబబ యన
తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106/8/412
వయససస:34
లస: పప

1718 JBV2111334
పపరర: వనసకటటశరరరర వవలలలరర

93-83/577

1721 JBV3821386
పపరర: వనసకరయమక కగరగ

93-83/580

1724 JBV2111623
పపరర: పసదన దరరజ దథపరటట

93-83/583

తసడక:డ పసదతరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-408
వయససస:34
లస: పప
93-84/84

1727 JBV2111144
పపరర: వనసకటరమణ నకరక

93-84/85

భరస : ననగరశరరరరవప నకక
ఇసటట ననస:106-8-410
వయససస:45
లస: ససస స
93-83/585

1730 AP151010570419
పపరర: ననగరరజ వవలలలరర

93-83/586

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-411
వయససస:44
లస: పప
93-83/588

1733 SAA0845802
పపరర: వనసకటటసరరమక మగదడబబ యన

93-83/589

భరస : వర రరగవపలల
ఇసటట ననస:106/8/412
వయససస:34
లస: ససస స
93-83/591

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106/8/412
వయససస:56
లస: ససస స
93-83/593

93-83/574

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:106-8-408
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:106-8-412
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:106/8/412
వయససస:50
లస: ససస స
1737 JBV3327046
పపరర: పడసరదస మగదడబబ యన

93-83/579

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:106-8-411
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటసరరమ
ఇసటట ననస:106-8-411
వయససస:47
లస: పప
1734 AP151010573056
పపరర: పపలర మక కగరగ

1720 AP151010573167
పపరర: మలలర శరరర ధథపరటట

1715 JBV3327137
పపరర: నరసససహరరవప మగదడబబ యన

తసడక:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:106-8-406
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనస నకక
ఇసటట ననస:106-8-410
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప నకక
ఇసటట ననస:106-8-410
వయససస:30
లస: పప
1731 AP151010570223
పపరర: మహనరరవప ధథపరటట

93-83/576

తసడక:డ హరరబబబగ
ఇసటట ననస:106-8-408
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ ననగమలలశరర రర
ఇసటట ననస:106-8-408
వయససస:34
లస: పప
1728 JBV3820396
పపరర: తరరపతరరవప నకరక

1717 AP151010570390
పపరర: శవశసకరరరవప ధథపరటట

93-83/571

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:106-8-406
వయససస:40
లస: పప

భరస : పసదతరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-408
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ హరర బబబగ
ఇసటట ననస:106-8-408
వయససస:24
లస: పప
1725 SAA0526996
పపరర: చసదడశశఖర దదవ

93-83/573

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-406
వయససస:47
లస: పప

భరస : హరరబబబగ
ఇసటట ననస:106-8-408
వయససస:45
లస: ససస స
1722 SAA0845216
పపరర: వనసకటటశ కరగరగ

1714 JBV3819844
పపరర: ససబబబరరవప దథపరటట

1712 AP151010573442
పపరర: వనసకరయమక ధథపరటట

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-406
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-406
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-406
వయససస:40
లస: పప
1719 JBV2110146
పపరర: మలలర శరరర కగరగ

93-83/570

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-406
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ రరజ
ఇసటట ననస:106-8-406
వయససస:34
లస: పప
1716 JBV2111300
పపరర: కకటటశరరరరవప గసడకకకట

1711 AP151010573485
పపరర: మమరరత ధథపరత

1736 AP151010573214
పపరర: వనసకరయమక వవలలలరర

93-83/592

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:106-8-412
వయససస:57
లస: ససస స
93-83/594

1739 JBV3327095
పపరర: తరరపతయఖ కగరగ

93-83/595

తలర : పపలర మక
ఇసటట ననస:106/8/412
వయససస:36
లస: పప
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1740 AP151010570197
పపరర: వనసకటటశరరరర మగదడబబ యన

93-83/596

తసడక:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:106/8/412
వయససస:62
లస: పప
1743 JBV2110302
పపరర: నరసససహరరవప మగదడబబ యన

93-83/599

93-83/602

93-83/605

93-83/608

93-83/610

93-84/88

93-83/614

తసడక:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-424
వయససస:24
లస: ససస స

93-83/604

1750 AP151010573319
పపరర: పపలర మక తనడకశశటట

భరస : ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-419
వయససస:34
లస: ససస స
93-83/606

1753 SAA0967382
పపరర: అనసషర వవలలలరర

1756 SAA0416073
పపరర: వరమక ఉటటకలరర

1759 SAA1039628
పపరర: ససబబబరరవప బబ డడసపపడక

1762 SAA0570317
పపరర: శకనవరస రరవప తనడకశశటట

93-83/617

1765 SAA0455444
పపరర: ననగరనన న బబబగ మగదనడ బబ యనన

93-84/87

1768 SAA0478263
పపరర: ననగ లకడక మగదనడ బబ యనన
భరస : వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:106-8-424
వయససస:28
లస: ససస స

93-83/607

1754 JBV3328325
పపరర: తరరపతయఖ వవలలలరర

93-83/609

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:106-8-420
వయససస:40
లస: పప
93-83/611

1757 SAA0820267
పపరర: వరరసదడ వపటటకలరర

93-83/612

తసడక:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-421
వయససస:25
లస: పప
93-84/89

1760 SAA0820572
పపరర: అనత తనడకశశటట

93-83/613

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-8-422
వయససస:25
లస: ససస స
93-83/615

1763 SAA0411645
పపరర: శసకర తనడడశశటట

93-83/616

తసడక:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-422
వయససస:53
లస: పప
93-83/618

తసడక:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:106-8-423
వయససస:27
లస: పప
93-83/620

1751 SAA0455014
పపరర: ససబబశవ రరవప వరరరకలమర
తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-419
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ శసకరర
ఇసటట ననస:106-8-422
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:106-8-423
వయససస:44
లస: ససస స
1767 SAA0845422
పపరర: బజమక మగదడబబ యన

1748 SAA0478370
పపరర: వవసకట లకడక వరరకలల

తసడక:డ లసగయఖ బబ డడసపపడక
ఇసటట ననస:106-8-421
వయససస:68
లస: పప

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:106-8-422
వయససస:48
లస: ససస స
1764 AP151010573467
పపరర: సరసమక మగదడబబ యన

93-83/603

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:106-8-421
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:106-8-421
వయససస:42
లస: ససస స
1761 SAA0820598
పపరర: గకరర తనడకశశటట

93-83/601

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-419
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-421
వయససస:59
లస: ససస స
1758 SAA0616854
పపరర: అనల పప తష
స రర

1745 AP151010570691
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప
మగదడబబ యన
తసడక:డ చడననకశవపలల
ఇసటట ననస:106-8-413
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-419
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:106-8-419
వయససస:50
లస: పప
1755 SAA0416107
పపరర: పసచరమక కగరగ

1747 SAA0304071
పపరర: నరసససహరరవప వవలలలరర

93-83/598

93-83/600

తసడక:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:106-8-416
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-419
వయససస:46
లస: ససస స
1752 AP151010570284
పపరర: వనసకటటశరరరరవప వవలలలరర

1744 AP151010570209
పపరర: ససబబబరరవప మగదడబబ యన

1742 AP151010573118
పపరర: వరలసకమక మగదడబబ యన

భరస : చడననకరశవపలల
ఇసటట ననస:106-8-413
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ పసదనబబబయ
ఇసటట ననస:106/8/413
వయససస:42
లస: పప

భరస : పసదనబబయ
ఇసటట ననస:106-8-416
వయససస:62
లస: ససస స
1749 AP151010573593
పపరర: ససబబమక వవలలలరర

93-83/597

భరస : వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106/8/413
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ పసదనబబబయ व
ఇసటట ననస:106/8/413
వయససస:37
లస: పప
1746 AP151010573466
పపరర: సరమమమ జఖస మగదడబబ యన

1741 AP151010573672
పపరర: సరమమమ జఖస మగదడబబ యన

1766 AP151010570379
పపరర: కకసడలల మగదడబబ యన

93-83/619

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-423
వయససస:50
లస: పప
93-83/621

1769 AP151010573234
పపరర: వనసకటరమణ మగదడబబ యన

93-83/622

భరస : వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-424
వయససస:47
లస: ససస స

Page 61 of 381

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26

1770 JBV3820222
పపరర: బడహకయఖ మగదడబబ యన

93-83/623

1771 SAA0454439
పపరర: వవసకట రరమయఖ మగదనడ
బబ యనన
తసడక:డ నరససమమ
ఇసటట ననస:106-8-424
వయససస:34
లస: పప

93-83/624

1772 JBV3327111
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప
మగదడబబ యన
తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-424
వయససస:52
లస: పప

93-83/625

1773 SAA0478545
పపరర: లకడక తరఠపతమమక మగదనడ
బబ యనన
భరస : అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:106-8-427
వయససస:28
లస: ససస స

93-83/626

1774 JBV3823382
పపరర: రరజరశరరర మగదడబబ యన

93-83/627

1775 SAA0845471
పపరర: వజయ కరరనటట

93-83/628

1776 JBV3823390
పపరర: వనసకటటశరరమక మగదడబబ యన

93-83/629

తసడక:డ వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-424
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమసరరమ
ఇసటట ననస:106-8-427
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చన పరపరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-427
వయససస:33
లస: ససస స
1779 SAA0455329
పపరర: రరమ సరరమ మగదనడ బబ యనన

93-83/632

93-83/635

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-8-428
వయససస:42
లస: ససస స
1788 AP151010570133
పపరర: శవమహనరరవప ధథపరటట

93-83/641

93-83/644

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-8-433
వయససస:35
లస: పప

1786 AP151010573151
పపరర: తరరపతమక ధథపరటట

1789 SAA0304097
పపరర: సరసబశవరరవప ధథపరటట

1792 AP151010570365
పపరర: తరపతయఖ ధథపరటట

93-83/647

1795 AP151010570529
పపరర: ననగససజవరరవప కఠరరర

93-83/639

1798 SAA0454926
పపరర: పపదన పరపర రరవప మగదనడ
బబ యనన
తసడక:డ కకటటసయమ
ఇసటట ననస:106-8-433
వయససస:45
లస: పప

1784 SAA0820309
పపరర: రమణ ధథపరటట

93-83/637

1787 AP151010573072
పపరర: కకటటశరరమక కకణతనల

93-83/640

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-8-428
వయససస:62
లస: ససస స
93-83/642

1790 AP151010570173
పపరర: కకటటశరరరరవప ఆమటట

93-83/643

తసడక:డ ససజవయఖ
ఇసటట ననస:106-8-428
వయససస:62
లస: పప
93-83/645

1793 AP151010573526
పపరర: చసకకమక కరరఠర

93-83/646

భరస : ననగససజవయఖ
ఇసటట ననస:106-8-431
వయససస:44
లస: ససస స
93-83/648

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-431
వయససస:50
లస: పప
93-83/650

93-83/634

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:106-8-428
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-428
వయససస:72
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-8-431
వయససస:57
లస: ససస స
1797 JBV3328606
పపరర: చనపరపరరరవప మగదడబబ యన

93-83/636

తసడక:డ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-428
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:106-8-428
వయససస:62
లస: పప
1794 AP151010573267
పపరర: ససబబబయమక కరరఠర

1783 AP151010570217
పపరర: సససహదదడ మగదడబబ యన

93-83/631

తసడక:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:106-8-427
వయససస:32
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-428
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-428
వయససస:45
లస: పప
1791 AP151010570065
పపరర: వరరసరరమ వవలలలరర

93-83/633 1781 JBV3819828
1780 SAA0455469
పపరర: అసజనవయగలల మగదనడ బబ యనన
పపరర: శసకర రరవప వవలలలరర

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-8-427
వయససస:57
లస: పప
93-83/638

1778 AP151010573041
పపరర: నరసమక మగదడబబ యన
భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-427
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ సససహదదడ మగదనడ బబ యనన
ఇసటట ననస:106-8-427
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:106-8-427
వయససస:36
లస: పప
1785 AP151010573317
పపరర: సరమమమ జఖస ధథపరటట

93-83/630

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-8-427
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ సససహదదడ మగదనడ బబ యనన
ఇసటట ననస:106-8-427
వయససస:31
లస: పప
1782 SAA0304303
పపరర: రరసబబబగ రరడకడ

1777 AP151010573148
పపరర: ససబగబలల మగదడబబ యన

భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-427
వయససస:32
లస: ససస స

1796 SAA0478073
పపరర: మనన మగదనడ బబ యనన

93-83/649

భరస : పపదన పరపర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-433
వయససస:39
లస: ససస స
93-83/651

1799 SAA1051796
పపరర: బబలమజ బబబబ మగదడబబ యన

93-84/91

తసడక:డ పసదన పరపరరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-8-433
వయససస:22
లస: పప

Page 62 of 381

1800 JBV3823374
పపరర: వరమక వవలలలరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26
93-83/652

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-439
వయససస:49
లస: ససస స
1803 JBV3820883
పపరర: శకనవరస వవలలలరర

93-84/93

93-83/656

93-83/659

93-84/94

93-84/97

93-83/664

93-84/99

భరస : రరఘవపలలర
ఇసటట ననస:106-8-470
వయససస:25
లస: ససస స

1813 JBV2111870
పపరర: సరసబయఖ వవలలలరర

93-84/95

1816 JBV3333010
పపరర: వరరసజనవయదదవ వవలలలరర

1819 JBV3818507
పపరర: చడసచయఖ వవలలలరర

1822 JBV3328127
పపరర: వనసకటటశరరరరవప జటటరర

93-83/666

1825 SAA0478446
పపరర: కకషష కలమమరర ఉటటకలరర

93-83/662

1828 SAA0478503
పపరర: సరవతడ మగదనడ బబ యనన
భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:106-8-470
వయససస:32
లస: ససస స

1808 SAA0304261
పపరర: శకనవరసరరవప ధథపరటట

93-83/658

1811 SAA0569871
పపరర: సరయ లకడక తరఠపతమమక
వవలపపరర
భరస : ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-450
వయససస:28
లస: ససస స
1814 JBV3328242
పపరర: ననగరశరరరరవప వవలలలరర

93-83/661

93-84/96

1817 JBV3332020
పపరర: చడసచమక వవలలలరర

93-83/663

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-451
వయససస:60
లస: ససస స
93-83/665

1820 SAA1039651
పపరర: వనసకట చరణ వవలలపపరర

93-84/98

తసడక:డ చడసచయఖ వవలలపపరర
ఇసటట ననస:106-8-451
వయససస:23
లస: పప
93-84/100

1823 JBV3823804
పపరర: కకషష వవలలలరర

93-84/101

భరస : శసకరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-468
వయససస:31
లస: ససస స
93-84/102

భరస : నరససమమ రరవప ఉతషకలరర
ఇసటట ననస:106-8-469
వయససస:40
లస: ససస స
93-83/668

93-83/655

తసడక:డ అసజయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-450
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ ఏలలశరరరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:106-8-453
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-469
వయససస:62
లస: పప
1827 SAA0820341
పపరర: శవపరరరత ధథపరటట

93-83/660

తసడక:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-451
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశరర రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:106-8-453
వయససస:31
లస: ససస స
1824 AP151010570525
పపరర: ససబబబరరవప కఠరరర

1810 AP151010570091
పపరర: వనసకటపలయఖ వవలలలరర

1805 AP151010573477
పపరర: కమలమక వవలలలరర

తసడక:డ చనవవసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-446
వయససస:34
లస: పప

భరస : చడసచయఖ
ఇసటట ననస:106-8-451
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:106-8-451
వయససస:61
లస: ససస స
1821 JBV3823655
పపరర: రమమదదవ జటటరర

93-83/657

తసడక:డ అసజయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-450
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-450
వయససస:56
లస: పప
1818 JBV3823556
పపరర: ససబబబయమక వవలలలరర

1807 AP151010573430
పపరర: శకనమక ధథపరటట

93-84/92

భరస : అసకకనడడ
ఇసటట ననస:106-8-441
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:106-8-449
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగరశరర రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-450
వయససస:33
లస: ససస స
1815 AP151010570558
పపరర: నరసససహరరవప వవలలలరర

93-83/654

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:106-8-446
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:106-8-449
వయససస:41
లస: ససస స
1812 SAA0478347
పపరర: అరఠణన వవలపపరర

1804 JBV2110427
పపరర: మహలకకమక వవలలలరర

1802 SAA0454884
పపరర: గరపస కరలలవకకలలర

తసడక:డ శకనథ కలలవకకలల
ఇసటట ననస:106-8-439
వయససస:29
లస: పప

భరస : నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-441
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసకకనడడ
ఇసటట ననస:106-8-441
వయససస:42
లస: పప
1809 JBV3821378
పపరర: ననగమలలర శరరర వవలలలరర

93-83/653

తసడక:డ ససదనయఖ
ఇసటట ననస:106-8-439
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-439
వయససస:32
లస: పప
1806 SAA0304121
పపరర: నరసససహరరవప వవలలలరర

1801 JBV2111391
పపరర: మహనరరవప కలరకకలలర

1826 SAA0845497
పపరర: ననగ తడవవణణ గసడకకకట

93-83/667

తసడక:డ కకషష
ఇసటట ననస:106-8-470
వయససస:24
లస: ససస స
93-83/669

1829 SAA0820366
పపరర: వనసకటటసరరమక గసడకకకట

93-83/670

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:106-8-470
వయససస:47
లస: ససస స
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1830 AP151010573057
పపరర: ననగరసదడ ధథపరటట

93-83/671

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106-8-470
వయససస:50
లస: ససస స
1833 JBV3820859
పపరర: దసరరగరరవప ధథపరటట

93-83/675

93-83/678

93-83/681

93-84/104

93-83/684

93-83/687

93-83/689

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-8-488
వయససస:40
లస: పప

1843 SAA0809261
పపరర: గరపస నకక

1846 AP151010573360
పపరర: సరమమమ జఖస వవలలలరర

1849 SAA0454223
పపరర: శకనవరస రరవప కటబరర

1852 JBV3328416
పపరర: రవ వవలలలరర

93-83/690

1855 JBV2110419
పపరర: వరరలల దథపరటట

93-84/105

1858 AP151010570527
పపరర: ససబబబరరవప ధథపరటట
తసడక:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:106-8-488
వయససస:72
లస: పప

1838 AP151010573262
పపరర: ననరమక నకరక

93-83/680

1841 SAA0844911
పపరర: రరజజ రరజరశరరర నకక

93-84/103

1844 JBV3332459
పపరర: నరసమక ధథపరటట

93-83/683

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:106/8/479
వయససస:51
లస: ససస స
93-83/685

1847 SAA0454975
పపరర: రరఘవపలల తనడడ సపటట

93-83/686

తసడక:డ వవసకటటశరరళళ
ఇసటట ననస:106-8-481
వయససస:33
లస: పప
93-84/106

1850 JBV3823366
పపరర: శకలకకక కకలలవకకలనస

93-83/688

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:106-8-483
వయససస:31
లస: ససస స
93-84/107

1853 JBV3819117
పపరర: వరబడహకస వవలలలరర

93-84/108

తసడక:డ కకటటశరరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-486
వయససస:35
లస: పప
93-83/691

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106/8/487
వయససస:45
లస: పప
93-83/693

93-83/677

భరస : గరపస నకక
ఇసటట ననస:106-8-472
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-485
వయససస:34
లస: పప

భరస : కలమమరసరరమ గసడకకకట
ఇసటట ననస:106-8-487
వయససస:33
లస: ససస స
1857 AP151010570286
పపరర: వరవనసకటటశరరరరవప ధథపరటట

93-83/682

తసడక:డ సపతనరరమయమఖ కటబరర
ఇసటట ననస:106-8-482
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససదనయఖ
ఇసటట ననస:106-8-483
వయససస:52
లస: ససస స
1854 SAA1027128
పపరర: ససనతన గసడకకకట

1840 SAA0304188
పపరర: తరరపత వనసకయఖ నకరకव

1835 AP151010573356
పపరర: శకదదవ కగరగ

భరస : తరరపతవనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8--472
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మగసలయ
ఇసటట ననస:106-8-481
వయససస:86
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటమక
ఇసటట ననస:106/8/481
వయససస:65
లస: పప
1851 AP151010573243
పపరర: ససతమక కకలలవకకలనస

93-83/679

తసడక:డ తరరపత వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-472
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ కకటటమక
ఇసటట ననస:106/8/479
వయససస:60
లస: పప
1848 JBV3327376
పపరర: వనసకటటశరరరర దథపరటట

1837 JBV3823424
పపరర: రరజఖలకకక గజజల

93-83/674

భరస : హరరబబబగ
ఇసటట ననస:106-8-471
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ పసచ పరసడవపలల
ఇసటట ననస:106-8-472
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ తరరపత వవసకయఖ నకక
ఇసటట ననస:106-8-472
వయససస:28
లస: పప
1845 JBV3818978
పపరర: శవయఖ దథపరటట

93-83/676

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:106-8-472
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పసచపరసడవపలల
ఇసటట ననస:106-8-472
వయససస:82
లస: ససస స
1842 SAA0455048
పపరర: శకనవరస రరవప నకరక

1834 AP151010570300
పపరర: ఏడడకకసడలల ధథపరటట

1832 JBV3820867
పపరర: ఆదదయఖ ధథపరటట

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106-8-470
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-470
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ పసచ పరసడవపలల
ఇసటట ననస:106-8-471
వయససస:37
లస: పప
1839 JBV3822004
పపరర: ససబగబలల నకరక

93-83/672

తసడక:డ ఏడడకకసడలల ధథపరటట
ఇసటట ననస:106-8-470
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106-8-470
వయససస:33
లస: పప
1836 SAA0455311
పపరర: శవ శసకర నకరక

1831 SAA1038604
పపరర: రరఘవపలల ధథపరటట

1856 AP151010573346
పపరర: లకకమక ధథపరటట

93-83/692

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-8-488
వయససస:67
లస: ససస స
93-83/694

1859 JBV3333002
పపరర: ననరరయణమక మసదనటట

93-83/695

భరస : శశభననబబగ
ఇసటట ననస:106-8-490
వయససస:44
లస: ససస స
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1860 AP151010570397
పపరర: శశభననబగబ మమ దనటట

93-84/109

తసడక:డ వనసకటరరమయఖ మసదటట
ఇసటట ననస:106-8-490
వయససస:44
లస: పప
1863 AP151010573486
పపరర: కరసతమక రరడన క

93-83/696

93-83/699

93-83/702

93-83/705

93-83/708

93-83/711

93-83/714

భరస : సరమయఖ
ఇసటట ననస:106/8/497
వయససస:57
లస: ససస స

1873 SAA0569889
పపరర: తరఠపతమమక రరడడ

1876 SAA0454447
పపరర: రరమ రరవప మగటటకలరర

1879 AP151010570513
పపరర: సథరరబబబగ గసడకకకట

1882 JBV3823259
పపరర: శకలకకక రరడకడ

93-83/717

1885 JBV3821949
పపరర: అసజల జటటరర

93-83/706

1888 SAA0886491
పపరర: అశశక గరరకపరటట
తసడక:డ కకషరషరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:106/8/497
వయససస:26
లస: పప

1868 SAA0478495
పపరర: గకతమ ఉటటకలరర

93-83/701

1871 JBV3823325
పపరర: వనసకటలకకక గసడకకకట

93-83/704

1874 SAA0845604
పపరర: తరరపతమక రరడకడ

93-83/707

భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:51
లస: ససస స
93-83/709

1877 AP151010570630
పపరర: శవకకటట రరడకడ

93-83/710

తసడక:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:40
లస: పప
93-83/712

1880 SAA0454462
పపరర: ననగరశరర రరవప రరడడ

93-83/713

తసడక:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:106-8-496
వయససస:60
లస: పప
93-83/715

1883 JBV3823242
పపరర: శవపరరరత రరడడ క

93-83/716

భరస : వరసస
ఇసటట ననస:106-8-497
వయససస:32
లస: ససస స
93-83/718

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106/8/497
వయససస:38
లస: ససస స
93-83/720

93-83/698

భరస : రవ
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:106/8/497
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గరరరబబబగ రరపలలర
ఇసటట ననస:106/8/497
వయససస:36
లస: ససస స
1887 AP151010573561
పపరర: మణణమక రరడకడ

93-83/703

తసడక:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:106/8/497
వయససస:30
లస: ససస స
1884 SAA0879645
పపరర: ససరరఖ రరపలలర

1870 JBV3821931
పపరర: సరసరత నసదద

1865 JBV3820875
పపరర: బబ లర యఖ రరడకడ

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:51
లస: పప
1881 JBV3823267
పపరర: వరణణ రరడకడ

93-83/700

భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:69
లస: ససస స
1878 JBV3819646
పపరర: రవ గసడకకకట

1867 AP151010570693
పపరర: నరసససహరరవప రరడకడ

93-84/111

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106/8/493
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సథరరబబబగ
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:47
లస: ససస స
1875 AP151010573344
పపరర: మసగమక రరడన క

93-83/697

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106/8/493
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవకకటట
ఇసటట ననస:106/8/496
వయససస:33
లస: ససస స
1872 AP151010573164
పపరర: మసగమక గసడకకకట

1864 AP151010573372
పపరర: వరమక మగదడబబ యన

1862 AP151010570658
పపరర: శసకరరరవప కగరగ

తసడక:డ అసతషరరజ కగరగ
ఇసటట ననస:106-8-491
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106/8/493
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:106/8/493
వయససస:49
లస: పప
1869 SAA0569863
పపరర: ననగ మణణ రరడడడ

93-84/110

భరస : శసకరరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:106-8-491
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106/8/493
వయససస:51
లస: ససస స
1866 AP151010570694
పపరర: కకటయఖ రరడకడ

1861 JBV3822269
పపరర: దసరగ కగరగ

1886 SAA0478578
పపరర: లకడక కటబరర

93-83/719

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106/8/497
వయససస:43
లస: ససస స
93-83/721

1889 JBV2110823
పపరర: ననగరరజ రరడకడ

93-83/722

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106/8/497
వయససస:34
లస: పప
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1890 SAA1027136
పపరర: కలమమరసరరమ గసడకకకట

93-83/723

తసడక:డ పడసరదనరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:106-8-497
వయససస:35
లస: పప
1893 AP151010570782
పపరర: సరసబయఖ రరడకడ

93-83/726

93-83/729

93-83/732

93-83/735

93-83/739

93-83/742

93-83/745

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-8-502
వయససస:72
లస: పప

1903 JBV3822046
పపరర: రజనव తనడకశశటట व

1906 AP151010573104
పపరర: శకలకకక గసడకకకటట

1909 SAA0845141
పపరర: లల కకషష కరగరగ

1912 AP151010570324
పపరర: ససబబబరరవప తనడకశశటట

93-83/748

1915 JBV2111268
పపరర: కకటటశరరరరవప కగరగ

93-83/737

1918 JBV3332525
పపరర: ససవరరస మక జరరగగమళళ
భరస : యమకకబగ
ఇసటట ననస:106-8-504
వయససస:33
లస: ససస స

1898 SAA0455006
పపరర: రరసబబబగ కరగరగ

93-83/731

1901 AP151010570262
పపరర: సరసబశవరరవప కగరగ

93-83/734

1904 JBV3822053
పపరర: లకకక తనడకశశటట

93-83/738

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106/8/501
వయససస:35
లస: ససస స
93-83/740

1907 JBV3823333
పపరర: తరరపతమక కగరగ

93-83/741

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:106/8/501
వయససస:46
లస: ససస స
93-83/743

1910 JBV3818929
పపరర: వనసకటబడవప తనడకశశటట

93-83/744

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106/8/501
వయససస:37
లస: పప
93-83/746

1913 SAA0478081
పపరర: కలమమరర కరగరగ

93-83/747

భరస : వవసకటటశరరళళ
ఇసటట ననస:106-8-502
వయససస:39
లస: ససస స
93-83/749

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-502
వయససస:34
లస: పప
93-83/751

93-83/728

తసడక:డ దదశసగరరవప
ఇసటట ననస:106-8-500
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-8-501
వయససస:62
లస: పప

భరస : దదశసగరరరబగ
ఇసటట ననస:106-8-502
వయససస:62
లస: ససస స
1917 AP151010570216
పపరర: దదశసగరరవప కగరగ

93-83/733

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106/8/501
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:106-8-501
వయససస:61
లస: పప
1914 AP151010573217
పపరర: ససబగబలల కగరగ

1900 SAA0438457
పపరర: రరమకకటటశరరరరవప కగరగ

1895 JBV3821956
పపరర: కకటటశరరమక దథపరటట

తసడక:డ సరసబయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-500
వయససస:27
లస: పప

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-501
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-8-501
వయససస:57
లస: ససస స
1911 SAA0304048
పపరర: బడహకయఖ మగదడబబ యన

93-83/730

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106/8/501
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:106/8/501
వయససస:36
లస: ససస స
1908 AP151010573259
పపరర: ససశల తనడకశశటట

1897 SAA0478396
పపరర: రమన కరగరగ

93-83/725

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-499
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-8-500
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:106/8/501
వయససస:30
లస: ససస స
1905 SAA0478065
పపరర: లకడక తనడకశశటట

93-83/727

భరస : ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-500
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-500
వయససస:28
లస: పప
1902 JBV3823341
పపరర: ననగలకకక మగదడబబ యన

1894 JBV3823200
పపరర: ననగమణణ జటటరర

1892 JBV3328333
పపరర: వరససదదవరరవప రరడడ క

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106/8/497
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:106-8-499
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-499
వయససస:57
లస: ససస స
1899 SAA0454918
పపరర: మహన రరవప కరగరగ

93-83/724

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106/8/497
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106/8/497
వయససస:59
లస: పప
1896 AP151010573674
పపరర: నరసమక కగరగ

1891 JBV3328119
పపరర: శవరజ రరడకడ

1916 AP151010570274
పపరర: వనసకటటశరరరర కగరగ

93-83/750

తసడక:డ దదశసగరరవప
ఇసటట ననస:106-8-502
వయససస:52
లస: పప
93-83/752

1919 AP151010573135
పపరర: ససవరరస మక జరరగగమళర

93-83/753

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:106-8-504
వయససస:57
లస: ససస స
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1920 AP151010570280
పపరర: యమకకబగ జరరగగమళళ

93-83/754

తసడక:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:106-8-504
వయససస:41
లస: పప
1923 SAA0570283
పపరర: బడహకయఖ తనడకశశటట

93-83/757

93-83/760

93-83/763

93-83/766

93-83/769

93-83/772

93-83/775

తసడక:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:106-8-515
వయససస:82
లస: పప

1933 SAA0820465
పపరర: మరరయమక కలరపరటట

1936 SAA1039602
పపరర: పరపరరరవప కకణతల

1939 SAA0478362
పపరర: పడమలమ గసడకకకట

1942 AP151010573727
పపరర: మమరస మక జరరగగమళళ

93-83/778

1945 AP151010570304
పపరర: సరమబఖల జజన జరరగగమళళ

93-83/767

1948 JBV3332533
పపరర: మహలకకక మమలస
భరస : యమకకబగ
ఇసటట ననస:106-8-517
వయససస:55
లస: ససస స

1928 JBV3818531
పపరర: ధన బబబగ గగమకడక

93-83/762

1931 AP151010573431
పపరర: అననమక వరససమలర

93-83/765

1934 JBV2110203
పపరర: యయలషర మగరరరర

93-83/768

తసడక:డ యహనస
ఇసటట ననస:106-8-511
వయససస:34
లస: పప
93-83/770

1937 SAA0478180
పపరర: సతరమమక మగదనడ బబ యనన

93-83/771

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:106-8-515
వయససస:34
లస: ససస స
93-83/773

1940 AP151010573432
పపరర: రఠతమక జరరగగమళళ

93-83/774

భరస : యయసప బగ
ఇసటట ననస:106-8-515
వయససస:46
లస: ససస స
93-83/776

1943 AP151010573289
పపరర: ససవరరస మక ఆషప డక

93-83/777

భరస : ఆదదసపషష
ఇసటట ననస:106-8-515
వయససస:62
లస: ససస స
93-83/779

తసడక:డ యయసప బగ
ఇసటట ననస:106-8-515
వయససస:52
లస: పప
93-83/781

93-83/759

భరస : ననగభబషణస
ఇసటట ననస:106-8-510
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మగతస యఖ
ఇసటట ననస:106-8-515
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ సరమబలమ జवన
ఇసటట ననస:106-8-515
వయససస:29
లస: పప
1947 AP151010570783
పపరర: ఏసప బగ జరరగగమళళ

93-83/764

భరస : ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-515
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసయగల ధన
ఇసటట ననస:106-8-515
వయససస:50
లస: ససస స
1944 SAA0455063
పపరర: దదవ రరజ జరరగబ మలమర

1930 JBV3821998
పపరర: రమమదదవ మసచనల

1925 AP151010570163
పపరర: ఏససరతనస జరరగగమళళ

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-8-509
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప కకనతల
ఇసటట ననస:106-8-513
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ మతస యఖ
ఇసటట ననస:106-8-515
వయససస:34
లస: ససస స
1941 AP151010573562
పపరర: వజమక జరరగగమళర

93-83/761

భరస : రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-511
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:106-8-511
వయససస:36
లస: పప
1938 JBV2110187
పపరర: రరణణ జరరగగమళళళ

1927 JBV2110492
పపరర: ఆనసదరరవప జరరగగమళళ

93-83/756

తసడక:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:106-8-506
వయససస:62
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:106-8-510
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ యయసథరతషనస జరరగగమళ
ఇసటట ననస:106-8-510
వయససస:38
లస: పప
1935 SAA0845232
పపరర: రరజజరరవప కలరపరటట

93-83/758

తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:106-8-509
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:106-8-510
వయససస:34
లస: ససస స
1932 SAA1003003
పపరర: రరజ జరరగగమళ

1924 AP151010570246
పపరర: భబసకరరరవప జరరగగమళళ

1922 SAA0820440
పపరర: రతన కలమమరర జరరగగమలర

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-506
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:106-8-506
వయససస:42
లస: పప

భరస : ధన బబబగ
ఇసటట ననస:106-8-509
వయససస:35
లస: ససస స
1929 JBV2110195
పపరర: సథజజత జరరగగమళళ

93-83/755

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-8-504
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-506
వయససస:29
లస: పప
1926 JBV3821550
పపరర: వజడ కలమమరర గగమకడక

1921 JBV3818887
పపరర: శవ మసచనల

1946 AP151010570224
పపరర: మతస యఖ జరగగమళళ

93-83/780

తసడక:డ దనవదస
ఇసటట ననస:106-8-515
వయససస:64
లస: పప
93-83/782

1949 JBV3818861
పపరర: యమకకబగ మమళస

93-83/783

తసడక:డ రరమసరరమ
ఇసటట ననస:106-8-517
వయససస:60
లస: పప
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93-83/784

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:106-8-520
వయససస:28
లస: ససస స
1953 AP151010573538
పపరర: మమరస మక తలతతటట

93-83/787

93-83/790

93-83/793

93-83/796

93-83/799

93-83/801

93-83/804

భరస : గరవసదరరజలల
ఇసటట ననస:106-8-528
వయససస:50
లస: ససస స

93-83/792

1960 JBV3824687
పపరర: రరజజన మమళస

తసడక:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:106-8-520
వయససస:50
లస: పప
93-83/794

1963 SAA0842667
పపరర: పడమల మమళ

1966 JBV3818879
పపరర: పడకరశరరవప మమళస

1969 SAA0455428
పపరర: వవణగ గరపరల వవటటకలరర

1972 JBV2111292
పపరర: తరరపతయఖవవలలలరర

93-83/807

1975 JBV2111250
పపరర: శశషష వవలలలరర

93-83/797

1978 SAA0455436
పపరర: గరపస కగరగ
తసడక:డ గరవసద రరజ
ఇసటట ననస:106-8-528
వయససస:27
లస: పప

93-83/795

1964 SAA0478099
పపరర: మమలత ధథపరటట

93-83/798

భరస : గరపస
ఇసటట ననస:106-8-522
వయససస:30
లస: ససస స
93-83/800

1967 SAA1179506
పపరర: మరరయమక మమళస

93-84/112

భరస : పడకరశ రరవప మమళస
ఇసటట ననస:106-8-522
వయససస:39
లస: ససస స
93-83/802

1970 JBV2110393
పపరర: ఆసజనవయగలల వవలలలరర

93-83/803

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-525
వయససస:36
లస: పప
93-83/805

1973 JBV2111458
పపరర: వనసకటమక వవలలలరర

93-83/806

భరస : శశషష
ఇసటట ననస:106-8-526
వయససస:37
లస: ససస స
93-83/808

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-526
వయససస:42
లస: పప
93-83/810

1961 JBV3819711
పపరర: చన లకకయఖ మమడకదన
తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-521
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-525
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ శశషష
ఇసటట ననస:106-8-526
వయససస:24
లస: పప
1977 AP151010573602
పపరర: అనసథయమక కగరగ

1958 AP151010570528
పపరర: పడభగదనసస తలతతటట

తసడక:డ రరమబబబబ
ఇసటట ననస:106-8-525
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-8-525
వయససస:42
లస: పప
1974 SAA0845091
పపరర: గరపస వవలర లలరర

93-83/791

తసడక:డ యకకబగ
ఇసటట ననస:106-8-522
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:106-8-525
వయససస:37
లస: ససస స
1971 SAA0303941
పపరర: రరసబబబగ వవలపపరర

93-83/789

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:106-8-522
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ యకకబగ
ఇసటట ననస:106-8-522
వయససస:36
లస: పప
1968 SAA0294470
పపరర: శకలకకక వవలలలరర

1955 SAA0454629
పపరర: తరరపత వవసకయఖ మగదనడ
బబ యనన
తసడక:డ వవసకటటశరరళళ
ఇసటట ననస:106-8-520
వయససస:28
లస: పప

భరస : జయ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-521
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:106-8-521
వయససస:67
లస: పప
1965 JBV3327822
పపరర: రరమమరరవప

1957 AP151010570536
పపరర: బబబబరరవప తలతతటట

93-83/786

93-83/788

తసడక:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:106-8-520
వయససస:45
లస: పప

భరస : చననలకకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-521
వయససస:39
లస: ససస స
1962 AP151010570110
పపరర: జయరరవప మమళస

1954 AP151010573290
పపరర: అనసథరఖమక తలతతటట

1952 AP151010573537
పపరర: జయలకడక తలతతటట

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-8-520
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యయసప బగ
ఇసటట ననస:106-8-520
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటటశరరళళ
ఇసటట ననస:106-8-520
వయససస:31
లస: పప
1959 JBV3823457
పపరర: రతనకలమమరర మమడకద

93-83/785

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:106-8-520
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పడభగదనసస
ఇసటట ననస:106-8-520
వయససస:47
లస: ససస స
1956 SAA0454546
పపరర: శవయఖ తనడకశశటట

1951 SAA0478198
పపరర: నరసమక గసగర కకటబ

1976 SAA0569913
పపరర: తరఠపతఅమమక నకరక

93-83/809

భరస : వర సరరమ
ఇసటట ననస:106-8-528
వయససస:31
లస: ససస స
93-83/811

1979 AP151010570589
పపరర: గరవసదసరరజలల కగరగ

93-83/812

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-528
వయససస:54
లస: పప
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1980 SAA0843384
పపరర: శక కరసత మగదడబబ యన

93-83/813

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-529
వయససస:24
లస: పప
1983 JBV3822111
పపరర: వనసకరయమక సతడస నపలర

93-83/816

93-83/819

93-83/822

93-83/825

93-83/828

93-84/115

93-84/118

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-8-551
వయససస:40
లస: ససస స

1993 AP151010573421
పపరర: చననమమకయ కగరగ

1996 SAA0416123
పపరర: నరసమక గసడకకకట

1999 SAA0454108
పపరర: ససబబబ రరవప వవలపపరర

2002 JBV3823705
పపరర: వనసకటరతనస గసడకకకట

93-84/121

2005 AP151010573560
పపరర: దసరగ మక వనలలలరర

93-83/826

2008 AP151010570544
పపరర: శకనవరసరరవప వవలలలరర
తసడక:డ అసకమక
ఇసటట ననస:106-8-551
వయససస:42
లస: పప

1988 JBV3822103
పపరర: రమణ వవలలలరర

93-83/821

1991 AP151010570351
పపరర: మహనరరవప కగరగ

93-83/824

1994 SAA0304154
పపరర: తరరపతరరవ వవలలలరర

93-83/827

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-537
వయససస:33
లస: పప
93-84/113

1997 JBV3333507
పపరర: మలలర శరరర కగరగ

93-84/114

భరస : తరరపతయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-543
వయససస:54
లస: ససస స
93-84/116

2000 JBV3328622
పపరర: తరరపతయఖ కగరగ

93-84/117

తసడక:డ అసజయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:106-8-543
వయససస:57
లస: పప
93-84/119

2003 JBV3823713
పపరర: వనసకటరతనస గసడకకకట

93-84/120

భరస : రరగయ గసడకకకట
ఇసటట ననస:106-8-547
వయససస:79
లస: ససస స
93-83/829

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:106-8-550
వయససస:57
లస: ససస స
93-83/831

93-83/818

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-536
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర గసడకకకట
ఇసటట ననస:106-8-547
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గసడకకకట
ఇసటట ననస:106-8-547
వయససస:31
లస: పప
2007 AP151010573242
పపరర: సరసరరజఖస వవలలలరర

93-83/823

తసడక:డ నరససమమ రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-543
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గరదడ
ఇసటట ననస:106-8-547
వయససస:42
లస: ససస స
2004 JBV3819935
పపరర: గరపస గసడకకకట

1990 AP151010573231
పపరర: పదనకవత కగరగ

1985 SAA0820705
పపరర: వరయఖ వవలలలరర

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:106-8-536
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:106-8-543
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ తరరపతయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-543
వయససస:33
లస: పప
2001 SAA0415893
పపరర: ధనలకకక గరదద

93-83/820

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-537
వయససస:82
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-537
వయససస:50
లస: పప
1998 JBV2110468
పపరర: అసజయఖ व కగరగव

1987 AP151010570181
పపరర: సరసబశవరరవప కగరగ

93-83/815

తసడక:డ వనసకటటసరరరర
ఇసటట ననస:106-8-532
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:106-8-536
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:106-8-537
వయససస:46
లస: ససస స
1995 AP151010570244
పపరర: అసకమకరరవప కగరగ

93-83/817

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-532
వయససస:52
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:106-8-536
వయససస:42
లస: ససస స
1992 AP151010573226
పపరర: పడభబవత కగరగ

1984 SAA0303909
పపరర: వనసకయఖ సతడస నపలర

1982 JBV3822129
పపరర: పసచరమక సతడస నపలర

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-8-531
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:106-8-531
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటసరరరర వవలపపరర
ఇసటట ననస:106-8-532
వయససస:51
లస: పప
1989 AP151010573228
పపరర: ఆదదలకడక కగరగ

93-83/814

భరస : కనకరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-530
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:106-8-531
వయససస:60
లస: ససస స
1986 SAA1038711
పపరర: రరసబబబగ వవలపపరర

1981 AP151010573679
పపరర: దదనమక మగదడబబ యన

2006 AP151010570320
పపరర: బసవయఖ వవలలలరర

93-83/830

తసడక:డ జజలయఖ
ఇసటట ననస:106--8-550
వయససస:62
లస: పప
93-83/832

2009 AP151010573239
పపరర: ససబగబలల వనలలలరర

93-83/833

భరస : అసకమక
ఇసటట ననస:106-8-552
వయససస:72
లస: ససస స
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93-83/834

తసడక:డ సప మగలల
ఇసటట ననస:106-8-552
వయససస:30
లస: పప
2013 JBV2111185
పపరర: మమరర మగదడబబ యన

93-83/837

93-83/840

93-83/843

93-83/846

93-83/849

93-83/852

93-83/855

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:106-8-566
వయససస:33
లస: ససస స

2023 SAA0455055
పపరర: ననగరశరర రరవప కతతరర

2026 AP151010573472
పపరర: మగకకసటట మగదడబబ యన

2029 AP151010570292
పపరర: తరరపతయఖ మగదడబబ యన

2032 AP151010570319
పపరర: కకటటశరరరరవప మగదడబబ యన

93-83/858

2035 AP151010573093
పపరర: అసజమక వవలలలరర

93-84/122

2038 JBV3332665
పపరర: కనకమక మగదడబబ యన
భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106/8/566
వయససస:65
లస: ససస స

2018 SAA0845661
పపరర: రరజ తనడకశశటట

93-83/842

2021 SAA0820697
పపరర: శవమక జటటరర

93-83/845

2024 JBV3824075
పపరర: కకటటశరరమక మగదడబబ యన

93-83/848

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:106-8-561
వయససస:61
లస: ససస స
93-83/850

2027 JBV2111219
పపరర: ననగమలలర శరరర మగదడబబ యన

93-83/851

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-562
వయససస:42
లస: ససస స
93-83/853

2030 JBV2111201
పపరర: రరజరశరరర మగదడబబ యన

93-83/854

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-563
వయససస:34
లస: ససస స
93-83/856

2033 JBV3823432
పపరర: వనసకట రరజఖస వవలలలరర

93-83/857

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:106-8-564
వయససస:36
లస: ససస స
93-83/859

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-564
వయససస:52
లస: ససస స
93-83/861

93-83/839

భరస : పసచరయఖ
ఇసటట ననస:106-8-559
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-8-563
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:106-8-564
వయససస:47
లస: ససస స
2037 JBV3823440
పపరర: తరరపతమక వవలలలరర

93-83/844

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-8-562
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-8-563
వయససస:43
లస: పప
2034 JBV3822087
పపరర: ననగమక గగమకడక

2020 JBV3823549
పపరర: శవమక వనలలలరర

2015 JBV2110401
పపరర: అసతతడ జ మగదడబబ యన

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:106-8-559
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-562
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-8-562
వయససస:41
లస: పప
2031 AP151010570409
పపరర: వనసకయఖ మగదడబబ యన

93-83/841

తసడక:డ పసచరయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:106-8-560
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-561
వయససస:66
లస: పప
2028 AP151010570524
పపరర: శకనవరసరరవప మగదడబబ యన

2017 AP151010570631
పపరర: నరసససహరరవప మగదడబబ యన

93-83/836

తసడక:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-557
వయససస:35
లస: పప

భరస : పసచరయఖ
ఇసటట ననస:106-8-559
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-559
వయససస:54
లస: పప
2025 AP151010570653
పపరర: శవయఖ మగదడబబ యన

93-83/838

తసడక:డ చనమగనయఖ
ఇసటట ననస:106-8-557
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-8-559
వయససస:35
లస: ససస స
2022 JBV3819794
పపరర: పసచరయఖ జటటరర

2014 AP151010573415
పపరర: రరమగలల మగదడబబ యన

2012 JBV2110450
పపరర: కకటటయఖ మగదడబబ యన

తసడక:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-556
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-557
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-557
వయససస:42
లస: పప
2019 JBV2111193
పపరర: వరరరఘవమక మగదడబబ యన

93-83/835

తసడక:డ అసకమక
ఇసటట ననస:106-8-552
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:106-8-557
వయససస:34
లస: ససస స
2016 AP151010570491
పపరర: వనసకటనరసయఖ మగదడబబ యన

2011 AP151010570704
పపరర: సప మగలల వవలలలరర

2036 JBV2111748
పపరర: ననగరరజ వవలలలరర

93-83/860

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-565
వయససస:33
లస: పప
93-83/862

2039 JBV2110732
పపరర: ఏససబబబగ మగదడబబ యన

93-83/863

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106/8/566
వయససస:34
లస: పప
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93-83/864

తసడక:డ శకనస దనసరర
ఇసటట ననస:106-8-567
వయససస:25
లస: ససస స

2041 SAA0820721
పపరర: లల భవరన వవలర లలరర

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-8-567
వయససస:25
లస: ససస స

93-83/867 2044 JBV3823473
2043 SAA0845398
పపరర: లకకక తరరపతమక బసడనరరపలర
పపరర: ససనత గసడకకకట

భరస : ననగ మలలర సరర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-567
వయససస:27
లస: ససస స
2046 AP151010573142
పపరర: ననగలకడక గసడకకకట

93-83/870

93-83/873

93-83/876

93-83/879

93-83/882

93-83/885

తసడక:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:106/8/571
వయససస:25
లస: పప

2056 SAA1020619
పపరర: కకటటశరరరరవప ఖగరగ

2059 AP151010573678
పపరర: తరరపతమక జజటటరర

2062 AP151010570702
పపరర: పసదనబబబయ జటటరర

93-83/888

2065 AP151010573260
పపరర: ఆదడమక కగరగ

93-83/877

2068 SAA0455089
పపరర: గరపయఖ కరగరగ
తసడక:డ బబ లర యఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106/8/571
వయససస:28
లస: పప

2048 AP151010573437
పపరర: సరమమమ జఖమక గసడకకకట

93-83/872

2051 SAA0820531
పపరర: ఆదదలకకక తనడకశశటట

93-83/875

2054 SAA0845539
పపరర: లలమవత కరగరగ

93-83/878

తసడక:డ లకకక ననరరయణ
ఇసటట ననస:106/8/569
వయససస:24
లస: ససస స
93-83/880

2057 AP151010570339
పపరర: లకడకననరరయణ కగరగ

93-83/881

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106/8/569
వయససస:45
లస: పప
93-83/883

2060 AP151010573058
పపరర: లకడక కగరగ

93-83/884

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:106/8/570
వయససస:52
లస: ససస స
93-83/886

2063 AP151010570030
పపరర: ఆసజనవయగలల కగరగ

93-83/887

తసడక:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:106/8/570
వయససస:64
లస: పప
93-83/889

భరస : బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:106/8/571
వయససస:47
లస: ససస స
93-83/891

93-83/869

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-8-568
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ మగసలయఖ
ఇసటట ననస:106/8/570
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబ లలసయ
ఇసటట ననస:106/8/571
వయససస:28
లస: ససస స
2067 SAA0820622
పపరర: రరమ కకషష కరగరగ

93-83/874

భరస : పసదనబబబయ
ఇసటట ననస:106/8/570
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబసయమఖ
ఇసటట ననస:106/8/570
వయససస:34
లస: పప
2064 SAA0478404
పపరర: కకటటశరరమక కరగరగ

2053 JBV3819778
పపరర: శవ శసకర రరవప దథపరటట

2045 SAA0991183
పపరర: లకకక ధథపరటట

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-8-567
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:డ లకడకననరరయణ ఖగరగ
ఇసటట ననస:106/8/569
వయససస:23
లస: పప

భరస : నరససమమ రరవప
ఇసటట ననస:106/8/570
వయససస:31
లస: ససస స
2061 SAA0455030
పపరర: నరససమమ రరవప

93-83/871

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-8-568
వయససస:50
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:106/8/569
వయససస:42
లస: ససస స
2058 SAA0569798
పపరర: ససనతన కరగరగ

2050 JBV3818895
పపరర: పడసరద గజజల

93-83/866

భరస : వనసకటటశరరర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-567
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:106-8-567
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ పసరరమమలయఖ
ఇసటట ననస:106-8-568
వయససస:37
లస: పప
2055 AP151010573444
పపరర: వనసకరయమక కగరగ

93-83/868

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-567
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ శవ శసకర
ఇసటట ననస:106-8-567
వయససస:26
లస: పప
2052 SAA0820515
పపరర: ససబబబరరవప తనడకశశటట

2047 AP151010573144
పపరర: కకటటశరరమక మగదడబబ యన

2042 SAA0845554
పపరర: ధథపరటట మమలత

భరస : గరపస
ఇసటట ననస:106-8-567
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:106-8-567
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-567
వయససస:41
లస: ససస స
2049 SAA0843707
పపరర: ససరరష గసడకకకట

93-83/865

2066 SAA0089953
పపరర: తరరపతరరవ వవలలలరర

93-83/890

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-571
వయససస:48
లస: ససస స
93-83/892

2069 AP151010570449
పపరర: బబ లర యఖ కగరగ

93-83/893

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106/8/571
వయససస:52
లస: పప
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2070 AP151010573445
పపరర: పరపరయమక కగరగ

93-83/894

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106/8/572
వయససస:72
లస: ససస స
2073 JBV3818911
పపరర: రవ తనడకశశటట

93-83/897

93-83/900

93-83/903

93-83/906

93-84/123

93-83/911

93-83/914

తసడక:డ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-578
వయససస:82
లస: పప

2083 JBV3327467
పపరర: ననగరశరరరరవప కగరగ

2086 SAA0478172
పపరర: లకడక రరడడడ

2089 JBV3823507
పపరర: ననగమణణ దససపల

2092 AP151010573105
పపరర: నరసమక ధథపరటట

93-83/917

2095 AP151010570237
పపరర: ససదనయఖ కలలవకకలనస

93-83/907

2098 SAA0478313
పపరర: తరఠపతఅమమక మగదనడ
బబ యనన
భరస : ననగరశరర రరవప మగదడబబ యనన
ఇసటట ననస:106-8-578
వయససస:57
లస: ససస స

2078 JBV3332186
పపరర: ననరరయణమక కగరగ

93-83/902

2081 JBV2111094
పపరర: వనసకటబడవప కగరగ

93-83/905

2084 AP151010570088
పపరర: చసదడయఖ కగరగ

93-83/908

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106/8/576
వయససస:82
లస: పప
93-83/909

2087 SAA0415596
పపరర: కకటయఖ రరడకడ

93-83/910

తసడక:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:106/8/577
వయససస:47
లస: పప
93-83/912

2090 JBV3823515
పపరర: రమణ దససపల

93-83/913

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:106/8/578
వయససస:41
లస: ససస స
93-83/915

2093 JBV3819745
పపరర: తరరపతయఖ దససపల

93-83/916

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106/8/578
వయససస:38
లస: పప
93-83/918

తసడక:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:106-8-578
వయససస:62
లస: పప
93-83/920

93-83/899

తసడక:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:106/8/576
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:106-8-578
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106/8/578
వయససస:43
లస: పప
2097 AP151010570121
పపరర: నరసససహరరవప ధథపరటట

93-83/904

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106/8/578
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106/8/578
వయససస:65
లస: ససస స
2094 JBV3819752
పపరర: శకనవరస రరవప దససపల

2080 JBV2111136
పపరర: వనసకటటశరరరరవప కగరగ

2075 JBV3822020
పపరర: రరవణమక కగరగ

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:106/8/576
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కకటటసయమ
ఇసటట ననస:106/8/577
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106/8/577
వయససస:50
లస: పప
2091 JBV2110104
పపరర: సరమమమ జఖస దససపల

93-83/901

తసడక:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:106-8-576
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరరవప కగగ
ఇసటట ననస:106-8-576
వయససస:24
లస: ససస స
2088 JBV2111284
పపరర: ననగరశరరరరవప మగదడబబ యన

2077 JBV3822038
పపరర: నలమక వవలలలరర

93-83/896

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:106/8/576
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:106/8/576
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:106-8-576
వయససస:49
లస: పప
2085 SAA1010446
పపరర: పరవన కగగ

93-83/898

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106/8/576
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరర రరవప వగగ
ఇసటట ననస:106-8-576
వయససస:30
లస: పప
2082 AP151010570150
పపరర: శసకరరరవప కగరగ

2074 JBV3824042
పపరర: భవరన కగరగ

2072 JBV3332343
పపరర: దసరగ తనడకశశటట

భరస : రవ
ఇసటట ననస:106/8/575
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106/8/576
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-576
వయససస:49
లస: ససస స
2079 SAA0455303
పపరర: దసరరగ రరవప వగగ

93-83/895

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106/8/572
వయససస:77
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106/8/575
వయససస:40
లస: పప
2076 AP151010573055
పపరర: గరవసదమక కగరగ

2071 AP151010570364
పపరర: ఏడడకకసడలల కగరగ

2096 JBV3819695
పపరర: వనసకయఖ దససపల

93-83/919

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106/8/578
వయససస:76
లస: పప
93-84/125

2099 AP151010573474
పపరర: పదనకవత పపరర

93-84/126

భరస : అపరలరరవప పపరర
ఇసటట ననస:106-8-580
వయససస:46
లస: ససస స
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93-84/127

భరస : శవయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:106-8-580
వయససస:50
లస: ససస స
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2101 JBV2110708
పపరర: వనసకటటశరరమక తనడకశశటట

93-84/128

భరస : శవయఖ tadesetti
ఇసటట ననస:106-8-580
వయససస:50
లస: ససస స
2104 JBV3822285
పపరర: వనసకటనరసమక వవలలలరర

93-84/131

93-84/134

93-83/921

93-83/924

93-83/927

93-83/930

భరస : కకటయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106/8/590
వయససస:53
లస: ససస స

93-83/922

2114 JBV3818903
పపరర: కకటటశరరరరవప కగరగ

2117 SAA0454603
పపరర: శకనవరస రరవప గసడకకకట

2120 JBV3823606
పపరర: శకలకకక కగరగ

93-83/933

2123 JBV3818945
పపరర: ననగరశరరరరవప కగరగ

93-83/925

2126 JBV3327087
పపరర: ననగరరజ కరగరగ
తసడక:డ కకటయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106/8/590
వయససస:33
లస: పప

2109 JBV3328531
పపరర: శవయఖ మగదడబబ యన

93-84/136

2112 SAA0454876
పపరర: నరససమమ రరజ వగగ

93-83/923

2115 JBV3823168
పపరర: ననగరశరరమక వవలలలరర

93-83/926

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:106-8-588
వయససస:33
లస: ససస స
93-83/928

2118 JBV3327277
పపరర: ననగరరజ వవలలలరర

93-83/929

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:106-8-588
వయససస:34
లస: పప
93-83/931

2121 AP151010573468
పపరర: మసగమక కగరగ

93-83/932

భరస : చననకకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106/8/589
వయససస:42
లస: ససస స
93-83/934

తసడక:డ చనన కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106/8/589
వయససస:37
లస: పప
93-83/936

93-84/133

తసడక:డ చనన అసకమక
ఇసటట ననస:106-8-587
వయససస:28
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:106/8/589
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ చనన కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106/8/589
వయససస:32
లస: పప
2125 AP151010573147
పపరర: ననగరసదడమక కరగరగ

2111 SAA0089979
పపరర: ననగరసదడమక కగరగ

2106 JBV3819133
పపరర: అసజయఖ వవలలలరర

తసడక:డ వరరసరరమ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-8-585
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ వవసకట సరరమ
ఇసటట ననస:106-8-588
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-588
వయససస:72
లస: పప
2122 JBV3819851
పపరర: లకకక ననరరయణ కగరగ

93-84/135

తసడక:డ పసదన అసకమక
ఇసటట ననస:106-8-587
వయససస:34
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:106-8-588
వయససస:67
లస: ససస స
2119 AP151010570219
పపరర: వరయఖ వవలలలరర

2108 JBV3333226
పపరర: వరమక వవలలలరర

93-84/130

తసడక:డ చసదడయఖ వవ లలలరర
ఇసటట ననస:106-8-583
వయససస:67
లస: పప

భరస : పసదనఅసకమక
ఇసటట ననస:106-8-587
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ చన అసకమక
ఇసటట ననస:106-8-587
వయససస:33
లస: పప
2116 AP151010573054
పపరర: కనకమక వవలలలరర

93-84/132

భరస : కకటటశరర రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-584
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-8-587
వయససస:31
లస: ససస స
2113 JBV3819836
పపరర: పవన కలమమర కగరగ

2105 JBV3328259
పపరర: వరయఖ వవలలలరర

2103 JBV2111920
పపరర: రరజరశరరర వవలలలరర

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:106-8-583
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:106-8-583
వయససస:38
లస: పప

భరస : అపరలరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-584
వయససస:34
లస: ససస స
2110 JBV3823564
పపరర: శవకలమమరర కగరగ

93-84/129

తసడక:డ శవయఖ తడకశశటట
ఇసటట ననస:106-8-580
వయససస:33
లస: పప

భరస : అసజయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-583
వయససస:50
లస: ససస స
2107 JBV3822277
పపరర: కకటటశరరమక వవలలలరర

2102 SAA0303883
పపరర: రమమష తనడకశశటట

2124 JBV3823580
పపరర: శవ పరరరత కరగరగ

93-83/935

భరస : ననగరరజ కరగరగ
ఇసటట ననస:106/8/590
వయససస:32
లస: ససస స
93-83/937

2127 AP151010570159
పపరర: కకషరషరరవప కగరగ

93-83/938

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106/8/590
వయససస:40
లస: పప
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2128 AP151010570136
పపరర: కకటయఖ కరగరగ

93-83/939

తసడక:డ పసరమలయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106/8/590
వయససస:63
లస: పప
2131 JBV3818960
పపరర: ఏససబబబగ దథపరటట

93-83/942

93-83/945

93-83/948

93-83/951

93-83/954

93-83/957

93-83/960

93-83/947

2138 JBV3332442
పపరర: లకకక కగరగ

భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-594
వయససస:31
లస: ససస స
93-83/949

2141 JBV3332814
పపరర: బబ డడమక కగరగ

2144 JBV3327335
పపరర: బబబగ కగరగ

2147 JBV3327996
పపరర: అసతతడ జ కగరగ

2150 SAA0478206
పపరర: ససజజతన సదరర బబ యనన

93-83/964

2153 AP151010570142
పపరర: రరమయఖ సరదరరబబ యన

93-83/952

2156 AP151010570545
పపరర: రరసబబబగ వవలలలరర
తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106/8/596
వయససస:52
లస: పప

93-83/950

2142 SAA0454827
పపరర: వవసకట రరమయఖ తనడకశశటట

93-83/953

తసడక:డ వవసకటటశరరళళ
ఇసటట ననస:106/8/594
వయససస:31
లస: పప
93-83/955

2145 SAA0454991
పపరర: వవసకటటశరర రరవప వగగ

93-83/956

తసడక:డ బబబగ
ఇసటట ననస:106-8-594
వయససస:51
లస: పప
93-83/958

2148 SAA0569756
పపరర: ఆదద లకడక సదరర బబ యనన

93-83/959

భరస : నరరశ
ఇసటట ననస:106/8/595
వయససస:28
లస: ససస స
93-83/961

2151 AP151010573077
పపరర: బబజపరప సరదరరబబ యన

93-83/962

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:106/8/595
వయససస:47
లస: ససస స
93-83/965

తసడక:డ ఆదడయఖ
ఇసటట ననస:106/8/595
వయససస:52
లస: పప
93-83/967

2139 SAA0478479
పపరర: యయసస కలమమరర పపరరమమల
భరస : సథరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:106/8/594
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమబబబబ
ఇసటట ననస:106/8/595
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:106/8/595
వయససస:31
లస: పప
2155 JBV3819968
పపరర: చన వనసకటటశరర రరవప
మసదడబబ యన
తసడక:డ శరఖమయఖ
ఇసటట ననస:106/8/596
వయససస:38
లస: పప

2136 SAA0569772
పపరర: ధన లకడక వవలపపరర

తసడక:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:106/8/594
వయససస:72
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:106-8-595
వయససస:28
లస: ససస స
2152 SAA0454413
పపరర: నరరశ సదరర బబ యనన

93-83/946

తసడక:డ అసతతడ జ
ఇసటట ననస:106/8/594
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:106/8/594
వయససస:60
లస: పప
2149 SAA0569921
పపరర: గసగర భవరన వవలపపరర

93-83/944

భరస : ఆసతతడ జ
ఇసటట ననస:106/8/594
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకయఖ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:106-8-594
వయససస:37
లస: పప
2146 SAA0454454
పపరర: వవసకటటశరరళళ తనడడ సపటట

2133 SAA0416172
పపరర: సరయలకకక తరరపతమక
వవలలలరర
భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-8-594
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ అసతతడ జ
ఇసటట ననస:106/8/594
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశరరళళ
ఇసటట ననస:106/8/594
వయససస:54
లస: ససస స
2143 SAA1020627
పపరర: వరబడహకస పరవపలలరర

2135 JBV3823812
పపరర: తరరపతమక కగరగ

93-83/941

93-83/943

భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106/8/594
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:106/8/594
వయససస:40
లస: ససస స
2140 SAA0478487
పపరర: ససధన రరన తనడకశశటట

2132 JBV2110534
పపరర: వరమక కకణతనల

2130 JBV3332681
పపరర: వనసకటరతనస ధథపరటట

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106/8/591
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106/8/593
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:106/8/594
వయససస:30
లస: ససస స
2137 JBV3332202
పపరర: తరరపతమక కగరగ

93-83/940

భరస : ఏససబబబగ
ఇసటట ననస:106/8/591
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106/8/591
వయససస:40
లస: పప
2134 SAA0478461
పపరర: గకరర ససరరశర పపరరమమలమ

2129 JBV3332467
పపరర: వనసకటటశరరమక ధథపరటట

2154 AP151010573222
పపరర: వనసకటటశరరమక వవలలలరర

93-83/966

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:106/8/596
వయససస:47
లస: ససస స
93-83/968

2157 AP151010573565
పపరర: తరరపతమక కగరగ

93-83/969

భరస : పడహర దన
ఇసటట ననస:106-8-598
వయససస:42
లస: ససస స
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93-83/970

భరస : పసరరమమళళయఖ
ఇసటట ననస:106-8-598
వయససస:58
లస: ససస స
2161 AP151010570498
పపరర: పడహర ద కగరగ

93-83/973

93-84/138

93-83/976

93-83/979

93-83/982

93-84/140

93-84/144

93-84/147

భరస : వనసకటశవరరమయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:106-8-607
వయససస:62
లస: ససస స
2185 AP151010573229
పపరర: సరమమమ జఖస వవలలలరర
భరస : వనసకటబడవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-610
వయససస:65
లస: ససస స

93-83/977

2171 JBV3822137
పపరర: సరసరరఅజఖస వవలలలరర

2174 AP151010570130
పపరర: కకషష వవలలలరర

2177 AP151010573566
పపరర: నరసమక కగరగ

2180 SAA0991282
పపరర: ససజజత మగదడబబ యన

93-83/980

2166 AP151010573219
పపరర: రమణ కగరగ

2169 AP151010570703
పపరర: ఏడడకకసడలల కగరగ

2172 AP151010573116
పపరర: లకడక వవలలలరర

93-83/983

2175 AP151010570189
పపరర: హరరబబబగ వవలలలరర

93-84/141

2178 JBV3819943
పపరర: వవణగ కగరగ

93-83/981

93-83/984

93-84/142

తసడక:డ సరసబశవ రరవప కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-602
వయససస:30
లస: పప
93-84/145

2181 JBV3819026
పపరర: సరసబశవరరవప గసడకకకట
తసడక:డ రరజ గసడకకకట
ఇసటట ననస:106-8-603
వయససస:37
లస: పప

2183 JBV3819976
పపరర: శకనవరసరరవప చదపరరస

2184 AP151010573225
పపరర: పడభబవత కగరగ కగరగ

తసడక:డ చసదడయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:106-8-610
వయససస:44
లస: పప

93-83/978

తసడక:డ తరరపరలల
ఇసటట ననస:106-8-601
వయససస:72
లస: పప

భరస : చనన కకటటశరర రరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-8-603
వయససస:30
లస: ససస స

2186 AP151010570233
పపరర: ససబబబరరవప కగరగ

93-83/975

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:106-8-601
వయససస:47
లస: ససస స

93-84/148

తసడక:డ శవరరమయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:106-8-607
వయససస:38
లస: పప
93-84/150

93-84/137

తసడక:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:106-8-600
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-602
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-602
వయససస:48
లస: పప
2182 AP151010573592
పపరర: ఆదడమక చదపరరస

2168 AP151010570245
పపరర: రరమశకనస కగరగ

2163 AP151010573276
పపరర: కలమమరర కగరగ

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:106-8-600
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ హరరబబబగ
ఇసటట ననస:106-8-601
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-602
వయససస:45
లస: ససస స
2179 AP151010570577
పపరర: సరసబశవరరవప కగరగ

93-84/139

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-8-601
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ హరరబబబగ
ఇసటట ననస:106-8-601
వయససస:41
లస: పప
2176 AP151010573338
పపరర: ధనలకకక కగరగ

2165 JBV3820982
పపరర: వనసకటటశరరరరవప వవలలలరర

93-83/972

భరస : బడహకయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-598
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:106-8-600
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-601
వయససస:34
లస: ససస స
2173 AP151010570291
పపరర: కకటటశరరరరవప వవలలలరర

93-83/974

తసడక:డ తరరపతయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-598
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106-8-600
వయససస:50
లస: ససస స
2170 JBV3332400
పపరర: రసగమక వవలలలరర

2162 JBV3819000
పపరర: తరరపతయఖ కగరగ

2160 JBV3819992
పపరర: సరసబశవరరవప కగరగ

తసడక:డ Prahlad
ఇసటట ననస:106-8-598
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ పసరరమళళ
ఇసటట ననస:106-8-598
వయససస:72
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-598
వయససస:62
లస: ససస స
2167 AP151010573221
పపరర: చనన కగరగ

93-83/971

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-598
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-8-598
వయససస:47
లస: పప
2164 AP151010573392
పపరర: వనసకటబససబగబలల వవలలలరర

2159 AP151010573564
పపరర: ననగరసదడస కగరగ

93-84/146

93-84/149

భరస : ససబబబరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:106-8-610
వయససస:40
లస: ససస స
93-84/151

2187 AP151010573240
పపరర: అచరమక వవలలలరర

93-83/985

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:106-8-611
వయససస:45
లస: ససస స
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2188 AP151010570500
పపరర: రమమష వవలలలరర

93-83/986

తసడక:డ అసకమక
ఇసటట ననస:106-8-611
వయససస:47
లస: పప
2191 AP151010573509
పపరర: అరరణ కగరగ

93-83/989

93-83/992

93-83/995

93-83/996

93-84/157

93-84/160

93-84/163

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-8-619
వయససస:33
లస: పప

2201 SAA0616805
పపరర: చనననరర కగగ

2204 AP151010573051
పపరర: వజయ కగరగ

2207 JBV3327228
పపరర: ససబబబరరవప ఖగరగ

2210 JBV3819810
పపరర: గరపరలకకషష కగరగ

93-84/166

2213 AP151010570468
పపరర: శకరరమగలల కగరగ కగరగ

93-84/155

2216 JBV3332707
పపరర: కకకసస సకలమమరర వవలలలరర
భరస : కకటటశరర రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-620
వయససస:39
లస: ససస స

2196 AP151010570471
పపరర: పసదనకకటటశరరరరవప కగరగ

93-83/994

2199 JBV2110740
పపరర: వనసకటపలయఖ కగరగ

93-84/154

2202 JBV2110500
పపరర: మలలర శరరర కగరగ

93-84/156

భరస : వనసకటపలయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-614
వయససస:34
లస: ససస స
93-84/158

2205 AP151010573247
పపరర: పపలర మక ననలకలదసరర

93-84/159

భరస : ససబబబరరవప ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:106-8-614
వయససస:67
లస: ససస స
93-84/161

2208 AP151010570081
పపరర: వరబడహకస కగరగ

93-84/162

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-614
వయససస:42
లస: పప
93-84/164

2211 AP151010573322
పపరర: అనసథయమక కగరగ కగరగ

93-84/165

భరస : వరరలసరరమ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-616
వయససస:40
లస: ససస స
93-84/167

తసడక:డ చనవనసకయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-616
వయససస:67
లస: పప
93-83/998

93-83/991

తసడక:డ రరమగలల కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-613
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ పసదన సరసబయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8 -615
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ తరరపతరరయగడడ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-616
వయససస:47
లస: పప
2215 SAA0820747
పపరర: మమణణకఖ రరవప కరగరగ

93-84/153

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-614
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ వనసకట అపలయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-614
వయససస:67
లస: పప
2212 AP151010570249
పపరర: వరరలసరరమ కగరగ కగరగ

2198 AP151010570078
పపరర: వరబడహకస కగరగ

2193 SAA0454561
పపరర: వవసకటటశరర రరవప వవటటకలరర

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:106/8/612
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-614
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-614
వయససస:35
లస: పప
2209 AP151010570080
పపరర: వనసకటటశరరరర కగరగ

93-83/993

భరస : కకటటశరర రరవప కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-614
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరబడహకస కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-614
వయససస:36
లస: ససస స
2206 JBV2110906
పపరర: పసదన ననగరశరరరరవప కగరగ

2195 AP151010570470
పపరర: బగజజజ కగరగ

93-83/988

తసడక:డ రరమబబబబ
ఇసటట ననస:106-8-612
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ రరమగలల కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-613
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-8-614
వయససస:29
లస: ససస స
2203 JBV2110484
పపరర: శరరద కగరగ

93-83/990

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106/8/612
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ చనన సబబయఖ
ఇసటట ననస:106/8/612
వయససస:59
లస: పప
2200 SAA0478222
పపరర: చనన వజయ కరగరగ

2192 SAA1002989
పపరర: సరసబశవరరవప కరగరగ

2190 SAA0569806
పపరర: ననగరరజన కరగరగ

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:106-8-612
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ పసరరమలర యఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-612
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ అబగబలల
ఇసటట ననస:106-8-612
వయససస:31
లస: పప
2197 SAA0454900
పపరర: పపరఠ మలర యఖ వగగ

93-83/987

భరస : కకటటసయమ
ఇసటట ననస:106/8/612
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బగజజ
ఇసటట ననస:106/8/612
వయససస:42
లస: ససస స
2194 SAA0454082
పపరర: కకటయఖ గసడకకకట

2189 SAA0478511
పపరర: శక లకడక గసడడ కకటబ

2214 SAA0820754
పపరర: పరరరత కరగరగ

93-83/997

భరస : మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-619
వయససస:29
లస: ససస స
93-84/168

2217 AP151010573078
పపరర: శవపరరరత గసడకకకట కగరగ

93-84/169

భరస : శకనవరసరరవప కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-620
వయససస:47
లస: ససస స
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2218 AP151010573122
పపరర: బబ లర మక వవలలలరర

93-84/170

భరస : కకటయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-620
వయససస:72
లస: ససస స
2221 SAA1040708
పపరర: గరపస వవలపపరర

93-84/173

93-83/999

93-84/178

93-83/1002

93-83/1005

93-84/180

93-84/183

93-84/186

భరస : హనథమసతష రరవప చలకల
ఇసటట ననస:106-8-628
వయససస:50
లస: ససస స
2245 AP151010573337
పపరర: వనసకటనరసమక వవలలలరర
భరస : శసకర వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-636
వయససస:40
లస: ససస స

93-83/1000

2231 JBV3327699
పపరర: శకనస కగరగ

2234 AP151010570108
పపరర: ననరరయణ కగరగ

2237 AP151010573376
పపరర: శవమక వవలలలరర వవలలలరర

93-83/1003

93-83/1006

93-84/181

2229 JBV3823481
పపరర: ననగమణణ కగరగव

93-83/1001

2232 JBV3818937
పపరర: శకనవరసరరవప కగరగ

93-83/1004

93-84/179
2235 AP151010573255
పపరర: ననరరయణమక వవలలలరర వవలలలరర

2238 AP151010573335
పపరర: ససబగబలల వవలలలరర వవలలలరర

93-84/182

భరస : యలర మసదరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-627
వయససస:82
లస: ససస స
93-84/184

2243 SAA0808933
పపరర: శవ కకషష చలకల

93-84/187

భరస : మమణణకఖ రరవప కరగరగ
ఇసటట ననస:106-9-19
వయససస:28
లస: ససస స

93-84/177

భరస : కకషషయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-626
వయససస:62
లస: ససస స

2240 AP151010570786
పపరర: వనసకటటశరరరరవప వవలలలరర
వవలలలరర
తసడక:డ యలర మసదరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-627
వయససస:52
లస: పప

2246 SAA0478032
పపరర: పవరన కరగరగ

2226 JBV3819679
పపరర: వనసకయఖ కగరగ

తసడక:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:106/8/626
వయససస:41
లస: పప

2241 SAA0808982
పపరర: సరయ లకకక పడసననన చలకల

93-84/185

భరస : ససవర కకషష చలకల
ఇసటట ననస:106-8-628
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసత రరవప చలకల
ఇసటట ననస:106-8-628
వయససస:33
లస: పప
93-84/189

93-84/175

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106/8/626
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-627
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-627
వయససస:31
లస: పప
2242 SAA0808966
పపరర: లకకక భవరన చలకల

2228 JBV3823499
పపరర: జజఖత కగరగ

2223 AP151010570097
పపరర: వనసకయఖ వవలలలరర

తసడక:డ ననగరశరర రరవప కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-624
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:106/8/626
వయససస:67
లస: పప

భరస : నరససమమ రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-627
వయససస:28
లస: ససస స
2239 SAA0454405
పపరర: నరసససహ రరవప వవలలలరర

93-84/176

తసడక:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:106/8/626
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:106/8/626
వయససస:44
లస: పప
2236 SAA0478123
పపరర: శక లకడక వవలపపరర

2225 JBV3333218
పపరర: ననగమక కగరగ

93-84/172

తసడక:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:106-8-621
వయససస:77
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:106/8/626
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106/8/626
వయససస:38
లస: ససస స
2233 AP151010570263
పపరర: కకటటశరరరరవప కగరగ

93-84/174

భరస : ననగరశరర రరవప కరగరగ
ఇసటట ననస:106-8-624
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ వరరరఘవయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-624
వయససస:77
లస: పప
2230 JBV3823465
పపరర: ననగలకకక కగరగ

2222 JBV3819141
పపరర: పప లయఖ వవలలలరర

2220 AP151010573224
పపరర: ఈశరరమక వవలలలరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-8-621
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ వవ లలలరర
ఇసటట ననస:106-8-621
వయససస:48
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:106-8-622
వయససస:38
లస: ససస స
2227 AP151010570530
పపరర: నరసససహరరవప వవలలలరర

93-84/171

భరస : పప లయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-8-621
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ పప లయఖ వవలపపరర
ఇసటట ననస:106-8-621
వయససస:22
లస: పప
2224 SAA0820481
పపరర: మరరయమక మమళస

2219 AP151010573379
పపరర: కలమమరర వవలలలరర

2244 SAA0808917
పపరర: హనసమసత రరవప చలకల

93-84/188

తసడక:డ గరపరల రరవప చలకల
ఇసటట ననస:106-8-628
వయససస:52
లస: పప
93-84/190

2247 AP151010573683
పపరర: వనసకరయమక వవట

93-84/191

భరస : కకసడయఖ వవట
ఇసటట ననస:106-9-19
వయససస:47
లస: ససస స
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2248 AP151010570145
పపరర: కకసడయఖ వవటబ

93-84/192

తసడక:డ సససగయఖ వవట
ఇసటట ననస:106-9-19
వయససస:52
లస: పప
2251 AP151010573312
పపరర: చటటటమక ధథపరటట

93-84/195

93-84/198

93-84/201

93-84/203

93-84/206

93-84/209

93-84/212

తసడక:డ వరభదడయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-9-638
వయససస:77
లస: పప

2261 AP151010573588
పపరర: కకషషకలమమరర కగరగ

2264 JBV3822152
పపరర: తరరపతమక వవలలలరర

2267 JBV3822160
పపరర: పరమమశరరర వవలలలరరव

2270 JBV3822178
పపరర: మగకకకటట మగదడబబ యన

93-84/215

2273 SAA0972613
పపరర: వరభదడయఖ మగదడబబ యన

93-84/204

2276 AP151010573425
పపరర: బగజజ మగదడబబ యన
భరస : పసదనసరసబయఖ చనసచరర
ఇసటట ననస:106-9-639
వయససస:50
లస: ససస స

2256 AP151010573680
పపరర: ససబబబయమక మణణమమల

93-84/200

2259 JBV2111177
పపరర: రమణ మగదడబబ యన

93-83/1007

2262 AP151010570708
పపరర: తరరపతయఖ కగరగ

93-84/205

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కగరగ
ఇసటట ననస:106-9-629
వయససస:60
లస: పప
93-84/207

2265 AP151010573191
పపరర: శవలకడక వవలలలరర

93-84/208

భరస : ససబబబరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-9-633
వయససస:52
లస: ససస స
93-84/210

2268 AP151010570175
పపరర: శసకర వవలలలరర

93-84/211

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-9-636
వయససస:43
లస: పప
93-84/213

2271 SAA0967226
పపరర: సతష కలమమర బబ పపలడక

93-84/214

తసడక:డ కకషష బబ పపలడక
ఇసటట ననస:106-9-638
వయససస:24
లస: పప
93-84/216

2274 AP151010570655
పపరర: లకకయఖ మగదడబబ యన
మగదడబబ యన
తసడక:డ వనసకటటశరరరర మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-9-638
వయససస:39
లస: పప

93-84/217

93-84/219

2277 JBV3332517
పపరర: చడళమక ధథపరటట

93-84/220

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-9-638
వయససస:34
లస: పప
93-84/218

93-84/197

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:106-9-563
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-9-638
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ కరమమశరర రరవప గగడకకసదసల
ఇసటట ననస:106-9-638
వయససస:26
లస: పప
2275 AP151010570052
పపరర: వనసకటటశరరరర మగదడబబ అయన

93-84/202

భరస : వరయఖव
ఇసటట ననస:106-9-636
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-9-636
వయససస:63
లస: పప
2272 SAA0893603
పపరర: గరపస శసకర గగడకకసదసల

2258 AP151010570026
పపరర: వనసకటబడవప మణణవవలల

2253 AP151010570275
పపరర: తరరపతయఖ ధథపరటట

భరస : వనసకటబడవప మణణమమల
ఇసటట ననస:106-9-462
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-9-633
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవ లలలరర
ఇసటట ననస:106-9-633
వయససస:34
లస: పప
2269 JBV3819034
పపరర: ససబబబరరవప వవలలలరర

93-84/199

భరస : తరరపతయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:106-9-629
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరర రరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-9-633
వయససస:31
లస: ససస స
2266 JBV3820065
పపరర: వనసకటటశరరరరవప వవలలలరర

2255 AP151010573613
పపరర: అసజమక జటటరర

93-84/194

తసడక:డ తరరపతరరయగడడ దస పరటట
ఇసటట ననస:106-9-98
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మణణమమల
ఇసటట ననస:106-9-462
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటససబబరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:106-9-629
వయససస:51
లస: ససస స
2263 JBV3823796
పపరర: జజఖత వవలలలరర

93-84/196

భరస : పదనకరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:106-9-462
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ కకటబయఖ చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:106-9-462
వయససస:49
లస: పప
2260 AP151010573590
పపరర: పదనకవత కగరగ

2252 SAA0454140
పపరర: శకనవరస రరవప ధథపరటట

2250 SAA0137364
పపరర: శవయఖ యమలవరరర

తసడక:డ సరమమమ జఖస యమలవరరస
ఇసటట ననస:106-9-42
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:106-9-98
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ పసచరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-9-139
వయససస:67
లస: పప
2257 AP151010570706
పపరర: వనసకటటశరరరర చడనసనపరటట

93-84/193

భరస : వనసకటరతనస యమలవరరస
ఇసటట ననస:106-9-42
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ దస పరటట
ఇసటట ననస:106-9-98
వయససస:62
లస: ససస స
2254 AP151010570191
పపరర: ననగరశరరరరవప వవలలలరర

2249 AP151010573611
పపరర: సరమమమ జఖస యలవరరస

భరస : అపరలరరవప ధసపరటట
ఇసటట ననస:106-9-639
వయససస:55
లస: ససస స
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2278 AP151010573190
పపరర: పసచరమక వవలలలరర

93-84/221

భరస : ననగరశరరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-9-639
వయససస:60
లస: ససస స
2281 SAA1376714
పపరర: రరజత మగదడబబ యన

93-84/971

93-84/226

93-84/229

93-84/232

93-84/235

93-83/1008

93-83/1011

తసడక:డ సథరయఖ
ఇసటట ననస:106-50
వయససస:35
లస: పప

2291 SAA0967374
పపరర: లలత లకనరరపప

2294 SAA0438473
పపరర: తరరమల రరడకడ కలకకల

2297 JBV3821469
పపరర: ననగరశరరర గరనస

2300 AP151010570394
పపరర: రరసబబబగ గరనస

93-83/1014

2303 SAA0478008
పపరర: కలమమరర చమటబ

93-84/233

2306 SAA0741703
పపరర: కకతస మమస ననరరయణ
తసడక:డ కకతస మమస సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:106-50
వయససస:36
లస: పప

2286 AP151010573448
పపరర: పసచరమక జటటరర

93-84/228

2289 SAA0438481
పపరర: పడసరద రరడకడ కకమకటబర

93-84/231

2292 SAA0967366
పపరర: నరకల లకనరరపప

93-84/234

భరస : రరజరశరరరరవప లకనరరపప
ఇసటట ననస:106-16
వయససస:58
లస: ససస స
93-84/236

2295 SAA0967259
పపరర: రరజరశరరరరవప లకనరరపప

93-84/237

తసడక:డ ససతనరరమచనరర లకనరరపప
ఇసటట ననస:106-17
వయససస:68
లస: పప
93-83/1009

2298 AP151010573294
పపరర: అహలఖ చమటబ

93-83/1010

భరస : పసదకనకరరవప
ఇసటట ననస:106-46
వయససస:54
లస: ససస స
93-83/1012

2301 SAA1038661
పపరర: ఉదయ లకకక చమట

93-83/1013

భరస : కలచలయఖ చమట
ఇసటట ననస:106-49
వయససస:37
లస: ససస స
93-83/1015

తసడక:డ కలశరలబబబగ చమటబ
ఇసటట ననస:106-50
వయససస:28
లస: ససస స
93-83/1017

93-84/225

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ కకమమకటర
ఇసటట ననస:106-15
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-46
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:106-49
వయససస:83
లస: పప
2305 JBV2110633
పపరర: ఏడడకకసడలల చమట

93-84/230

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:106-46
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ పసదకనకరరరవప
ఇసటట ననస:106-46
వయససస:33
లస: పప
2302 SAA0991126
పపరర: సథరఖననరరయణ చమటబ

2288 SAA0438499
పపరర: మమధవ కలకకల

2283 JBV3328036
పపరర: ననగరశరరరరవప వవలలలరర

భరస : ఏలలశరరరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:106-9-644
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరడకడ కలకకల
ఇసటట ననస:106-17
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబజ బబబగ
ఇసటట ననస:106-46
వయససస:28
లస: ససస స
2299 JBV3818408
పపరర: బబజబబబగ చమట

93-84/227

భరస : హరరబబబగ లకనరరపప
ఇసటట ననస:106-16
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ రరజరశరరరరవప లకనరరపప
ఇసటట ననస:106-16
వయససస:24
లస: పప
2296 SAA0819914
పపరర: శరసత పసడయమ చమకటట

2285 JBV3822186
పపరర: నరసమక జటటరర

93-84/223

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-9-640
వయససస:35
లస: పప

భరస : తరరమలమ రరడకడ కలకకల
ఇసటట ననస:106-15
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:106-16
వయససస:24
లస: ససస స
2293 SAA0967291
పపరర: హరరబబబగ లకనరరపప

93-84/224

తసడక:డ పదనకరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:106-9-644
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరడకడ కకమమకటర
ఇసటట ననస:106-15
వయససస:33
లస: ససస స
2290 SAA0967499
పపరర: ససజజత బబ డపరటట

2282 JBV3823788
పపరర: భబలకకక వవలలలరర

2280 AP151010570116
పపరర: అసతతడ జ మగదడబబ అయన

తసడక:డ వరభదడయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-9-639
వయససస:82
లస: పప

భరస : చనవరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-9-640
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-9-640
వయససస:37
లస: పప
2287 SAA0438507
పపరర: జజఖత కకమకటబర

93-84/222

తసడక:డ అసతతడ జ
ఇసటట ననస:106-9-639
వయససస:55
లస: పప

భరస : దసరగ రరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-9-639
వయససస:22
లస: ససస స
2284 JBV3328143
పపరర: చననవరయఖ వవలలలరర

2279 AP151010570041
పపరర: పసదనసరసబయఖ మగదడబబ అయన

2304 AP151010573517
పపరర: వరలకకక చమటబ

93-83/1016

భరస : కలశరలబబబగ చమటబ
ఇసటట ననస:106-50
వయససస:44
లస: ససస స
93-83/1018

2307 AP151010570254
పపరర: కలచదలరరవప చమటబ

93-83/1019

తసడక:డ సథరయఖ
ఇసటట ననస:106-50
వయససస:41
లస: పప
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93-83/1020

తసడక:డ సథరయఖ చమటబ
ఇసటట ననస:106-50
వయససస:46
లస: పప
93-85/608

2314 AP151010573528
పపరర: వనసకరయమక దనడక

93-84/238

93-83/1028

93-84/239

93-83/1033

93-83/1036

93-83/1039

2321 AP151010573284
పపరర: కలశలమదదవ వవమగల

93-83/1042

93-83/1031

2316 JBV3822806
పపరర: భబరత గసటబ

93-83/1027

2319 JBV3819398
పపరర: ననగరరజ గసటబ

93-83/1030

2322 AP151010570049
పపరర: వనసకటటశరరరరవప వవమగల

93-83/1034 2325 AP151010570667
2324 SAA0411561
పపరర: హరర లకకణ కలమమర కకతస మమసస
పపరర: సతఖననరరయణ గరనస

2327 JBV3823119
పపరర: శవకలమమరర దదవ

2330 SAA0886541
పపరర: వనసకట ననగలకకక రరగస

2333 SAA0886533
పపరర: ననగరశరరమక రరగస

2336 SAA0886483
పపరర: చకకపరణణ తతట
తసడక:డ సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:41
లస: పప

93-83/1032

తసడక:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:106-59
వయససస:49
లస: పప
93-83/1035

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-60
వయససస:47
లస: పప
93-83/1037

2328 SAA0535013
పపరర: రమమదదవ గడల

93-83/1038

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:33
లస: ససస స
93-83/1040

2331 SAA0535088
పపరర: వజయ నరకల రరగస

93-83/1041

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:46
లస: ససస స
93-83/1043

భరస : బబపపజ రరగస
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:56
లస: ససస స
93-83/1045

93-83/1025

తసడక:డ అపలలసరరమ
ఇసటట ననస:106 -58
వయససస:59
లస: పప

భరస : సదనశవ రరవప రరగస
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:33
లస: పప

93-83/1029

తసడక:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చకకపరణణ తతట
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:36
లస: ససస స

2335 JBV2111003
పపరర: ననగరరరజన దదవ

2318 JBV3818291
పపరర: శకనవరసరరవప గగపసశశటట

2313 JBV2110328
పపరర: సరవతడమక గరగరశశటట

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:106-58
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:106-60
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-60
వయససస:84
లస: పప

2332 AP151010573726
పపరర: అహలఖ దదవ

93-83/1026

భరస : వనసకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-59
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:106-60
వయససస:42
లస: ససస స

2329 SAA0886459
పపరర: భబగఖ లకకక తతట

2315 AP151010573407
పపరర: రతనకలమమరర గరపసశశటట

93-83/1023

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-56
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:106-58
వయససస:52
లస: పప

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:106-58
వయససస:25
లస: ససస స

2326 AP151010570225
పపరర: కకటటశరరరరవప గరనస

93-83/1024

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:106-58
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:106-58
వయససస:48
లస: పప

2323 JBV3821162
పపరర: ననగరశరరమక గరనస

2312 JBV2110070
పపరర: వనసకరయమక గరగరశశటట

2310 JBV2110260
పపరర: కరసతనరరవప సప మరరజపలర

తసడక:డ పడసరదరరయశరక
ఇసటట ననస:106-53
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:106-56
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమగకమమర దనడకకరరమస
ఇసటట ననస:106-56
వయససస:42
లస: ససస స

2320 SAA1062744
పపరర: కలలనన

93-83/1022

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:106-53
వయససస:75
లస: ససస స

2311 SAA1377969
పపరర: లలత శకసరయ ససమఖ
జజఖశయగలమ
తలర : ననగ భబరత జజఖశయగలమ
ఇసటట ననస:106-53
వయససస:19
లస: ససస స

2317 AP151010570418
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప గగపసశశటట

2309 JBV3822814
పపరర: లలత చవపకలల

2334 SAA0526988
పపరర: మణణ కలమమర రరగస

93-83/1044

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:28
లస: పప
93-83/1046

2337 AP151010570627
పపరర: సదనశవ రరవప రరగస

93-83/1047

తసడక:డ బబపపజ
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:42
లస: పప
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93-83/1048

తసడక:డ వవసకటరతనస
ఇసటట ననస:106-64
వయససస:53
లస: పప
2341 AP151010573170
పపరర: కలమమరర పప కల

93-83/1051

93-83/1054

93-83/1056

93-83/1059

93-83/1062

93-83/1065

93-83/1068

తసడక:డ అమకయఖ
ఇసటట ననస:106-72
వయససస:62
లస: పప

2351 SAA0991100
పపరర: పరపర రరవప అరరదడ

2354 AP151010573723
పపరర: వనసకటరమణ చమటబ

2357 JBV3332350
పపరర: మసగమక చమట

2360 AP151010570229
పపరర: వనసకటటశరరరర బసడడడ
డ కడ

93-83/1071

2363 AP151010573669
పపరర: శవకలమమరర మగపలరరజ

93-83/1060

2366 JBV3821428
పపరర: ధనలకకక కటటట బబ యన
భరస : శకరరమయఖ
ఇసటట ననస:106-74
వయససస:35
లస: ససస స

2346 SAA1049593
పపరర: వరరసజనవయగలల చమట

93-84/240

2349 JBV3823028
పపరర: వనసకటటశరరమక ఆలమ

93-83/1058

2352 JBV3818465
పపరర: బబ లర యఖ ఆలమ

93-83/1061

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:106-70
వయససస:41
లస: పప
93-83/1063

2355 AP151010573282
పపరర: సరమమమ జఖస బసడడడ
డ కడ

93-83/1064

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-71
వయససస:47
లస: ససస స
93-83/1066

2358 JBV3821022
పపరర: లసగరశరర రరవప బసడడడ
డ కడ

93-83/1067

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-71
వయససస:32
లస: పప
93-83/1069

2361 AP151010570688
పపరర: గసగయఖ బసడడడ
డ కడ

93-83/1070

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106-71
వయససస:57
లస: పప
93-83/1072

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:106-72
వయససస:57
లస: ససస స
93-83/1074

93-83/1053

భరస : బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:106-70
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:106-71
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:106-72
వయససస:40
లస: ససస స
2365 AP151010570687
పపరర: ఆసజనవయగలల మగపలరరజ

93-83/1057

భరస : మగతయఖ
ఇసటట ననస:106-71
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:106-71
వయససస:49
లస: పప
2362 JBV2111110
పపరర: అనథరరద సససకర

2348 SAA0991191
పపరర: ధన లకకక ఆరరదడ

2343 JBV3823101
పపరర: లకకక పప కల

తసడక:డ పపరష చసదడ రరవప చమట
ఇసటట ననస:106-68
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:106-71
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:106-71
వయససస:52
లస: ససస స
2359 AP151010570781
పపరర: వనసకటబడవప చమటబ

93-83/1055

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:106-70
వయససస:40
లస: పప

భరస : లసగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-71
వయససస:31
లస: ససస స
2356 AP151010573281
పపరర: ననగమక బసడడడ
డ కడ

2345 AP151010570608
పపరర: ఆదదననరరయణ పప కల

93-83/1050

భరస : మహహషరబబగ
ఇసటట ననస:106-67
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పరప రరవప
ఇసటట ననస:106-70
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:106-70
వయససస:62
లస: ససస స
2353 JBV3824588
పపరర: లకడకతరరపతమక బసడడడ
డ కడ

93-83/1052

తసడక:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:106-67
వయససస:51
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:106-70
వయససస:33
లస: ససస స
2350 AP151010573623
పపరర: సరమమమ జఖస ఆలమ

2342 SAA0455097
పపరర: రమమశ బబబగ పప తల

2340 JBV3823093
పపరర: Chimat చమట

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:106-66
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:106-66
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:106-67
వయససస:34
లస: పప
2347 JBV3333317
పపరర: రజన వవలలలరర

93-83/1049

భరస : రమమశ బబబగ పప కరల
ఇసటట ననస:106-66
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:106-66
వయససస:48
లస: ససస స
2344 JBV2110252
పపరర: మహహషరబబగ పప కల

2339 SAA1038679
పపరర: భబరగ వ పప కరల

2364 JBV2111151
పపరర: శవయఖ సససకర

93-83/1073

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:106-72
వయససస:45
లస: పప
93-83/1075

2367 JBV3821436
పపరర: శవమక కటటట బబ యన

93-83/1076

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-74
వయససస:63
లస: ససస స
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2368 JBV3818457
పపరర: శకరరమయఖ కటటట బబ యన

93-83/1077

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:106-74
వయససస:43
లస: పప
2371 AP151010570744
పపరర: వరయఖ మగపలరరజ

93-84/241

93-84/244

2377 AP151010573539
పపరర: పరరరత చదపరరస

93-84/247

93-84/250

93-84/253

93-84/256

93-84/259

2381 JBV3823317
పపరర: అలవవలలమక రరజనరపప

2384 AP151010570621
పపరర: వనసకట అపలయఖ చడపరరస

2387 SAA0454009
పపరర: తరరపతయఖ వగగ

2390 AP151010570349
పపరర: సరసబశవరరవప చడపరరస

93-84/262

2393 JBV2111706
పపరర: వల బబగ

93-84/251

2396 JBV3820156
పపరర: కకషప ర ననరరన
తసడక:డ ననగరశరరరరవప narne
ఇసటట ననస:106-85
వయససస:30
లస: పప

93-84/246

2379 JBV3327178
పపరర: ససరరష బబబగ చదపరరస

93-84/249

2382 JBV3819091
పపరర: శకనవరసరరవప చడపరరస

93-84/252

తసడక:డ వనసకటపలయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:106-82
వయససస:42
లస: పప
93-84/254

2385 AP151010573684
పపరర: సరమమమ జఖస కగరగ

93-84/255

భరస : బబబబరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:106-83
వయససస:58
లస: ససస స
93-84/257

2388 AP151010570440
పపరర: శకనవరసరరవప మదసనకలరర

93-84/258

తసడక:డ శవయఖ మదసనకలరర
ఇసటట ననస:106-83
వయససస:43
లస: పప
93-84/260

2391 JBV2110112
పపరర: నజరరన బబగ

93-84/261

భరస : వలర బబగ
ఇసటట ననస:106-84
వయససస:45
లస: ససస స
93-84/263

తసడక:డ శలమరర బబగ
ఇసటట ననస:106-84
వయససస:50
లస: పప
93-84/265

2376 AP151010573644
పపరర: వరలకకక గరగరశశటట

తసడక:డ సరసబశవరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:106-81
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:106-83
వయససస:66
లస: పప

తసడక:డ వల బబగ
ఇసటట ననస:106-84
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర పప టర
ఇసటట ననస:106-85
వయససస:67
లస: ససస స

93-84/248

తసడక:డ శకనవరస రరవప వగరగ
ఇసటట ననస:106-83
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వరరసరరమ మదసనకలరర
ఇసటట ననస:106-83
వయససస:46
లస: పప

2395 JBV3332103
పపరర: వనసకరటరతనస పప టర

2378 AP151010573399
పపరర: రరజరశరరర చదపరరస

93-84/243

భరస : వనసకటశవరరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:106-81
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:106-82
వయససస:67
లస: పప

భరస : వరరసరరమ మదసనకలరర
ఇసటట ననస:106-83
వయససస:75
లస: ససస స

2392 JBV3819216
పపరర: జజన భబషర బబగ

93-84/245

భరస : ననరరయణ రరజవరపప
ఇసటట ననస:106-82
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటట పలయ చదపరరస
ఇసటట ననస:106-82
వయససస:47
లస: పప

2389 AP151010570360
పపరర: శవయఖ మదసనకలరర

2375 SAA0415463
పపరర: రరజఖలకడక చడపరరస

93-83/1079

తసడక:డ శవరరమయఖ ఇననగసటట
ఇసటట ననస:106-79
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:106-81
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:106-82
వయససస:29
లస: ససస స

2386 JBV2111524
పపరర: కకటమక మదసనకలరర

93-84/242 2373 JBV3819109
2372 AP151010573728
పపరర: కకటటశరరమక ఇనగసటట ఇననగసటట
పపరర: ససతనరరమమరరవప ఇనగసటట

భరస : ససరరష బబబగ చదపరరస
ఇసటట ననస:106-81
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హరరపస
డ రదస చదపత
డ
ఇసటట ననస:106-81
వయససస:42
లస: ససస స

2370 AP151010573207
పపరర: సరమమమ జఖస పలగరన

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:106-76
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శవరరమయఖ ఇననగసటట
ఇసటట ననస:106-79
వయససస:52
లస: ససస స

2374 AP151010570713
పపరర: శవరరమయఖ ఇనగసటట
ఇననగసటట
తసడక:డ పసదన సరసబయఖ ఇననగసటట
ఇసటట ననస:106-79
వయససస:64
లస: పప

2383 AP151010570502
పపరర: హరరపస
డ రదస చడపరరస

93-83/1078

తసడక:డ రమమష
ఇసటట ననస:106-76
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:106-77
వయససస:48
లస: పప

2380 SAA0478420
పపరర: రమణ కరగరగ

2369 SAA0534974
పపరర: మమనకర పమడక

2394 JBV3821857
పపరర: ధనమక ననరరన

93-84/264

భరస : ననగరశరరరరవప ననరరన
ఇసటట ననస:106-85
వయససస:41
లస: ససస స
93-84/266

2397 JBV3820164
పపరర: శకకరసత పసనసమగచసర

93-84/267

తసడక:డ పపరష చసదడరరవప పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:106-85
వయససస:35
లస: పప
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2398 JBV3332327
పపరర: శవననగరసదడస గగసటటపలర

93-84/268

భరస : ససబబబరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:106-87
వయససస:50
లస: ససస స
2401 SAA0135632
పపరర: దనమక ననరరన

93-84/271

93-84/274

93-84/277

93-84/280

93-84/284

93-84/287

93-84/290

తసడక:డ శశషయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:106-91
వయససస:37
లస: పప
2422 AP151010570064
పపరర: చసదడయఖ మణణమమలల

భరస : వరరరఘవయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:31
లస: ససస స

93-84/278

2411 AP151010570437
పపరర: శకనవరసరరవప మణణమమలల

2414 JBV3822517
పపరర: పపషలలత మగపలరరజ

93-84/292

93-84/281

93-84/285

93-84/288

2420 SAA1038612
పపరర: రరమకకటటసవరర మణణమమలమ

93-83/1080

2426 SAA0415455
పపరర: శవ పరరరత రరడడ క
తసడక:డ వనసకటటశరరరరరరడకడ రరడకడ
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:40
లస: ససస స

93-84/276

2409 AP151010573125
పపరర: ససబబబయమక మణణమమల

93-84/279

2412 JBV3819075
పపరర: ననగయఖ మణణమమల

93-84/282

2415 JBV3823697
పపరర: ససబబబయమక చదపల

93-84/286

భరస : వరసస చదపల
ఇసటట ననస:106-91
వయససస:43
లస: ససస స
2418 JBV3823689
పపరర: సరమమమ జఖస మణణమమల

93-84/289

భరస : వనసకటటశరరరర మణణమమల
ఇసటట ననస:106-91
వయససస:76
లస: ససస స
2421 AP151010573101
పపరర: ససశల మణణమమల

93-84/291

భరస : చసదడయఖ మనమలల
ఇసటట ననస:106-92
వయససస:62
లస: ససస స
93-84/293

భరస : వవసకటటశరరళళ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:29
లస: ససస స
93-84/295

2406 SAA0455261
పపరర: వవసకట రరవప వవలపపరర

తసడక:డ ననగయఖ మణణమమల
ఇసటట ననస:106-90
వయససస:55
లస: పప

2417 AP151010573288
పపరర: ఈశరరమక మగపలరరజ
మగపలరరజ
భరస : శశషయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:106-91
వయససస:57
లస: ససస స

2423 SAA0478438
పపరర: పదనక వవలపపరర

93-84/273

భరస : సరసబయఖ మణణమమల
ఇసటట ననస:106-90
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మణణమమలమ
ఇసటట ననస:106-92
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ ననగయఖ మణణమమల
ఇసటట ననస:106-92
వయససస:72
లస: పప
2425 SAA0415471
పపరర: శవ ననగ జజఖత వనలలలరర

2408 SAA0415430
పపరర: ససజజతన మణణమమలమ

2403 SAA1039727
పపరర: దసరగ కగగ

తసడక:డ వవసకయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-89
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమమరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:106-91
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహన అమరస లలరర
ఇసటట ననస:106-91
వయససస:57
లస: ససస స
2419 JBV3327210
పపరర: రరమమరరవప మగపలరరజ

93-84/275

తసడక:డ సరసబయఖ మణణమమల
ఇసటట ననస:106-90
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ భబషణస లసక
ఇసటట ననస:106-91
వయససస:24
లస: ససస స
2416 SAA0977472
పపరర: ససవరరస అమరస లలరర

2405 SAA0478388
పపరర: చరసజవ వవలపపరర

93-84/270

తసడక:డ వనసకయఖ కగగ
ఇసటట ననస:106-89
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మణణమమల
ఇసటట ననస:106-90
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మణణమమల
ఇసటట ననస:106-90
వయససస:30
లస: పప
2413 SAA0977514
పపరర: మమధసరర వరణణ లసక

93-84/272

తసడక:డ వవసకట రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:106-89
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరర రరవప వగరగ
ఇసటట ననస:106-89
వయససస:53
లస: పప
2410 SAA0415612
పపరర: శవ రరజ మణణమమలమ

2402 AP151010573553
పపరర: వమల మపలసరన

2400 JBV3327814
పపరర: కకటటశరరరరవప గగసటటపలర

తసడక:డ ససబబబరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:106-87
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర మగపరసన
ఇసటట ననస:106-88
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవయఖ కకడవల
ఇసటట ననస:106-89
వయససస:61
లస: ససస స
2407 SAA0454553
పపరర: వవసకయఖ వగగ

93-84/269

తసడక:డ ససబబబరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:106-87
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగరశరర రరవ ననరరన
ఇసటట ననస:106-88
వయససస:51
లస: ససస స
2404 JBV3823671
పపరర: సరరజన కకడవల

2399 JBV3327897
పపరర: వరయఖ గగసటటపలర

2424 JBV3823648
పపరర: రరధదక మమడన

93-84/294

భరస : సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:30
లస: ససస స
93-84/296

2427 AP151010573591
పపరర: లకడక తనడకశశటట

93-84/297

భరస : శకనవరసరరవప తడకశశటట
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:42
లస: ససస స
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2428 AP151010573024
పపరర: హహహమమవత మమడన మమడ

93-84/298

భరస : సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:47
లస: ససస స
2431 JBV3820388
పపరర: యగగసధర మమడన

93-84/301

93-84/304

93-83/1170

93-84/308

93-83/1082

93-83/1085

తసడక:డ ససబబబరరవప చడలసచడరర
ఇసటట ననస:107-1-3
వయససస:54
లస: పప
2452 JBV3332293
పపరర: చసకకమక మగదడబబ యన

2436 SAA1038687
పపరర: శవయఖ మమడ

93-83/1081

2441 SAA0570309
పపరర: అసజనవయగలల రరనమలమ

2444 AP151010570315
పపరర: వనసకటబడవప గరదడ

2447 JBV3824059
పపరర: పడసనన వవలలలరర

2450 JBV3824067
పపరర: రరజరశరరర మగదడబబ యన

93-84/307

భరస : వనసకటటశరరరర గసడకకకటట
ఇసటట ననస:106-98
వయససస:66
లస: ససస స
93-84/309

2442 JBV2111771
పపరర: వనసకటటశరరరరవప దథపరటట

93-84/310

తసడక:డ అపరలరరవప ధసపరటట
ఇసటట ననస:106-98
వయససస:40
లస: పప
93-83/1084

2445 SAA0967358
పపరర: వజయలకకక యమకససరర

93-84/312

భరస : చడసచసలకకయఖ యమకససరర
ఇసటట ననస:106-7336
వయససస:32
లస: ససస స
93-85/356

2448 JBV3823770
పపరర: పరరరత చలసచరర

93-84/313

భరస : ననగరశరరరరవప చడలసచడరర
ఇసటట ననస:107-1-3
వయససస:40
లస: ససస స
93-84/316

2451 JBV3820214
పపరర: పసదనసరసబయఖ మగదడబబ అయన
మగదడబబ యన
తసడక:డ పరమయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-1-10
వయససస:50
లస: పప

93-84/317

భరస : పసదనసరసబయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-1-10
వయససస:43
లస: ససస స
93-84/318

2453 AP151010570657
పపరర: హరరకకషరష మగదడబబ యన
మగదడబబ యన
తసడక:డ పరమయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-1-11
వయససస:43
లస: పప

93-84/319

2454 SAA1265339
పపరర: అయఖపల శకనవరస
మగదడబబ యన
తసడక:డ హరర కకషష మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-1-11
వయససస:19
లస: పప

93-85/531

93-84/320

2456 JBV3823846
పపరర: పదక మగపలరరజ

93-84/321

2457 JBV3824000
పపరర: లకడకతరరపతమక మగపలరరజ

93-84/322

భరస : హరరకకషష మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-1-11
వయససస:35
లస: ససస స
2455 SAA0967549
పపరర: లకకక తడవవణణ చడననస ససటట

93-84/303

93-84/306 2439 JBV3821568
2438 SAA0478131
పపరర: వనసకటటశరరమక మగదనడ బబ యనన
పపరర: వనసకరయమమక గసడకకకట

భరస : వరబడహకస వవలలలరర
ఇసటట ననస:106_8_486
వయససస:32
లస: ససస స
93-84/314

2433 JBV3820933
పపరర: శవకకటటశరరరరవప ఇనగసటట

తసడక:డ రరమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:106-94
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:106-6233
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:106-8493
వయససస:47
లస: ససస స
2449 JBV3820057
పపరర: ననగరశరరరరవప చలసచరర

93-84/305

తసడక:డ ననగరకయమఖ రరనమలమ
ఇసటట ననస:106-98
వయససస:28
లస: పప

భరస : సససహదదడ
ఇసటట ననస:106--427
వయససస:52
లస: ససస స
2446 AP151010573163
పపరర: ససబబబయమక రరడన క

2435 SAA0411611
పపరర: శవయఖ జలససతడపప

93-84/300

తసడక:డ శవరరమయఖ ఇననగసటట
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:32
లస: పప

భరస : యయసస బబబగ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:106-98
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వరయఖ నసగరనస
ఇసటట ననస:106-98
వయససస:82
లస: ససస స
2443 AP151010573235
పపరర: వనసకటటశరరమక మగదడబబ యన

93-84/302

తసడక:డ పసదననన జలసథతడసపప
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ బబ రక
ఇసటట ననస:106-95
వయససస:52
లస: పప
2440 AP151010573137
పపరర: ససబగబలల నసగనస

2432 JBV3819885
పపరర: శవకకషష మమడన

2430 SAA0454538
పపరర: శకనవరస రరవప వవటటకలరర

తసడక:డ వర రరఘవయఖ వనతషకలరర
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:59
లస: పప
2437 SAA1396878
పపరర: శసకర బబబగ బబ రక

93-84/299

భరస : వనసకటటశరరరర పప సగగలలరర
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ పసదనసరసబయఖ మమడన
ఇసటట ననస:106-93
వయససస:31
లస: పప
2434 JBV3819877
పపరర: సరసబయఖ మమడన

2429 AP151010573554
పపరర: చలకమక పప సగగలలరర

తసడక:డ ససవర ననగరశరర రరవప చడననస ససటట
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గరపరలకకషషమబరరస మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:33
లస: ససస స
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93-84/323

భరస : శకనవరసరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:34
లస: ససస స
2461 JBV3332111
పపరర: మసరసనమక మదసగగల

93-84/326

93-84/329

93-84/332

93-84/335

93-84/339

93-84/342

93-84/345

భరస : రరమచసదసడడడ వవ లలలరర
ఇసటట ననస:107-1-18
వయససస:35
లస: ససస స

93-84/333

2469 SAA0135558
పపరర: ననగ మలర క యమలవరరర

93-84/334

భరస : రరమ కకషష పడసరద యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-13
వయససస:33
లస: ససస స
93-84/336

2474 SAA0478156
పపరర: ససధన రరన ధథపరటట

2477 JBV2111789
పపరర: వనసకటటశరరరర దథపరటట

2480 SAA1038810
పపరర: చననమమమయ దథపరటట

93-84/348

2483 JBV3818739
పపరర: కకషరషరరవప జరడక

93-84/340

2486 JBV3822194
పపరర: శవపరరరత వవలలలరర
భరస : వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-1-18
వయససస:36
లస: ససస స

93-84/337

2475 AP151010573028
పపరర: రరమతషలశమక యలవరరస

93-84/341

భరస : సరసబశవరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-15
వయససస:82
లస: ససస స
93-84/343

2478 SAA1038794
పపరర: లకకక తరరపఠమక గగసటటపలర

93-84/344

భరస : వరయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:107-1-16
వయససస:22
లస: ససస స
93-84/346

2481 SAA1039669
పపరర: తరరపఠమక వవలలపపరర

93-84/347

భరస : వనసకటటసరరరర వవలపపరర
ఇసటట ననస:107-1-16
వయససస:58
లస: ససస స
93-84/349

తసడక:డ షపశలల జరడక
ఇసటట ననస:107-1-16
వయససస:41
లస: పప
93-84/351

2472 JBV2110120
పపరర: రరమచసదసడడడ గసడకకకట
తసడక:డ వనసకటటశరరరర దస పరటట
ఇసటట ననస:107-1-14
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటసరరరర దథపరటట
ఇసటట ననస:107-1-16
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సదనశవ రరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-16
వయససస:58
లస: ససస స
2485 JBV2110096
పపరర: అనసతలకకక గసడకకకట

93-84/331

తసడక:డ లకకయఖ ధసపరటట
ఇసటట ననస:107-1-15
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవ లకకయఖ దథపరటట
ఇసటట ననస:107-1-16
వయససస:28
లస: ససస స
2482 AP151010573026
పపరర: పదనకవత యలవరరస

2471 JBV2111839
పపరర: మమధవ దథపరటట దస పరటట

93-84/328

2466 JBV3328176
పపరర: గరపరలకకకషష మగపలరరజ
మగపలరరజ
తసడక:డ ససబబబరరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:38
లస: పప

భరస : లకకయఖ ధసపరటట
ఇసటట ననస:107-1-15
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటటశరరళళ ధసపరటట
ఇసటట ననస:107-1-15
వయససస:31
లస: పప
2479 SAA1038828
పపరర: పడమలమ రరణణ దథపరటట

2468 AP151010570206
పపరర: ససబబబరరవప మగపలరరజ

2463 AP151010573287
పపరర: ససతనరరవమక మగపలరరజ

93-84/330

భరస : అపరలరరవప దస పరటట
ఇసటట ననస:107-1-14
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ దస పరటట
ఇసటట ననస:107-1-14
వయససస:65
లస: పప
2476 SAA0454165
పపరర: లకకయఖ ధథపరటట

2465 JBV3819299
పపరర: పపరషచసదడరరవప మగపలరరజ

93-84/325

భరస : ససబబబరరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:57
లస: పప

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:107-1-14
వయససస:32
లస: ససస స
2473 JBV2111821
పపరర: అపరలరరవప దథపరటట

93-84/327

తసడక:డ ససబబబరరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ వనసకటరతనస యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:52
లస: పప
2470 JBV3823754
పపరర: రజన వవలలలరర

2462 AP151010573034
పపరర: వమల యలవరరస

2460 JBV3822202
పపరర: శకదదవ యసపరరల

భరస : వనసకటటశరర రరవప యసపరరరల
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:36
లస: పప
2467 AP151010570042
పపరర: వనసకటటశరరరర యలవరరస

93-84/324

భరస : పపరష చసదడరరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప మదసగగల
ఇసటట ననస:107-1-12
వయససస:43
లస: ససస స
2464 JBV3327426
పపరర: శకనవరసరరవప మగపలరరజ

2459 JBV3822533
పపరర: ననగమలర క మగపలరరజ

2484 SAA1003029
పపరర: కకటటశరరరరవప బడద

93-84/350

తసడక:డ అసజయఖ బడద
ఇసటట ననస:107-1-16
వయససస:42
లస: పప
93-84/352

2487 JBV3332780
పపరర: రమణ కలమమరర పపరర

93-84/353

భరస : చరసజవ పపరర పపరర
ఇసటట ననస:107-1-18
వయససస:45
లస: ససస స
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2488 JBV2111854
పపరర: హనసమయఖ వవలలలరర

93-84/354

తసడక:డ వరయఖ వవ లలలరర
ఇసటట ననస:107-1-18
వయససస:34
లస: పప
2491 JBV3332624
పపరర: ననగమక గసడకకకట

93-84/358

2492 SAA0137307
పపరర: రవ తదజ యలవరరర

93-84/361

2495 AP151010570016
పపరర: సధనశవరరవప యలవరరస
తసడక:డ సరసబశవరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-19
వయససస:62
లస: పప

2497 SAA1040609
పపరర: ననగ జజఖత సరధనరబబ యన

2498 SAA1040591
పపరర: తరరపతయఖ సరధనరబబ యన

93-83/1086

భరస : తరరపతయఖ సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:107-1-20
వయససస:24
లస: ససస స

2503 SAA0842972
పపరర: హరరకకషష గరదడ

93-83/1090

93-84/367

93-84/370

భరస : ననగరశరర రరవపव
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:35
లస: ససస స

2507 SAA0135590
పపరర: శవ పరరరత జటటరర

2510 JBV3823663
పపరర: సరమమమ జఖస కకలస

93-84/373

2513 SAA0820424
పపరర: బగలర మక కరగరగ

2499 JBV3822210
పపరర: నరసమక సరదరబబ యన
సరదరబబ యన
భరస : రరఘవయఖ సదరబబ యన
ఇసటట ననస:107-1-20
వయససస:52
లస: ససస స

93-83/1088

2502 JBV3822889
పపరర: వజయలకకక పలర క

2516 JBV3821964
పపరర: దనమక కగరగ
భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:36
లస: ససస స

93-84/360

93-84/363

93-84/364

93-83/1089

భరస : లకకణరరవప
ఇసటట ననస:107-1-22
వయససస:51
లస: ససస స
93-83/1091

2505 JBV3823994
పపరర: కలమమరర పసననబబ యన

93-84/366

భరస : వనసకటబడవప పసననవవయన
ఇసటట ననస:107-1-23
వయససస:38
లస: ససస స
93-84/368

2508 SAA0137331
పపరర: వవసకట శకనవరసరరవప జటటరర

93-84/369

తసడక:డ సరసబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:107-1-31
వయససస:47
లస: పప
93-84/371

2511 JBV3819919
పపరర: వనసకటటశరరరర కరలస

93-84/372

తసడక:డ వనసకయఖ కరలస
ఇసటట ననస:107-1-36
వయససస:71
లస: పప
93-83/1092

భరస : వనసకటటసరర రరవప
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:26
లస: ససస స
93-83/1094

2496 JBV3328028
పపరర: యలమసదరరవప గసడకకకట

93-83/1087

భరస : వనసకటటశరరరర కలలస
ఇసటట ననస:107-1-36
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సరయబబబగ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-1-37
వయససస:60
లస: ససస స
2515 JBV3821972
పపరర: బబలకకటటశరరమక కగరగ

2504 JBV3819430
పపరర: లకకణరరవప పలర క

2493 JBV3819067
పపరర: సరసబయఖ గసడకకకట గసడకకకట

తసడక:డ రరఘవయఖ గసడకకకట
ఇసటట ననస:107-1-19
వయససస:62
లస: పప

భరస : వవసకట శకనవరసరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:107-1-31
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-35
వయససస:62
లస: పప
2512 AP151010573040
పపరర: చననమమకయ వవలలలరర

93-84/362

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:107-1-22
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-23
వయససస:70
లస: పప
2509 AP151010570486
పపరర: ననగరశరరరరవప మగపలరరజ

2501 SAA0819682
పపరర: మలలర సవరర గరదడ

93-84/357

తసడక:డ యలమకదరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:107-1-19
వయససస:35
లస: పప

భరస : హరర కకషష
ఇసటట ననస:107-1-22
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:107-1-22
వయససస:40
లస: పప
2506 AP151010570553
పపరర: నరసససహరరవప మగపలరరజ

93-84/359

తసడక:డ వరయఖ సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:107-1-20
వయససస:27
లస: పప
93-84/365

2490 SAA0135608
పపరర: కకటటశరరమక గసడకకకట

భరస : సరసబయమఖ గసడకకకట
ఇసటట ననస:107-1-19
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ భబసకరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-19
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ యలమసదరరవప గసడకకకట107-1-19
ఇసటట ననస:107-1-19
వయససస:39
లస: పప

2500 AP151010570398
పపరర: రరఘవయఖ సరదరబబ యన
సరదరబబ యన
తసడక:డ రరమకకటయఖ సదరబబ యన
ఇసటట ననస:107-1-20
వయససస:57
లస: పప

93-84/356

భరస : ససతనరమమ రరవప ఇననగసటట
ఇసటట ననస:107-1-19
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : యలమసదలరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:107-1-19
వయససస:57
లస: ససస స
2494 JBV3819059
పపరర: రరఘవయఖ గసడకకకట

2489 SAA0477760
పపరర: ససకర ననగ లకడక ఇననగసటట

2514 SAA0478297
పపరర: వవనకటటశరరమమక ధథపరటట

93-83/1093

భరస : వరహలల
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:34
లస: ససస స
93-83/1095

2517 JBV3823531
పపరర: కకటటశరరమక దథపరటట

93-83/1096

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:43
లస: ససస స
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2518 AP151010573256
పపరర: తరరపతమక భబపరటట

93-83/1097

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:64
లస: ససస స
2521 AP151010570135
పపరర: పపననయఖ కగరగ

93-84/375

93-85/421

93-84/377

93-84/380

93-84/383

93-84/386

93-85/426

భరస : శవయఖ కలసడనకరరర
ఇసటట ననస:107-1-55
వయససస:75
లస: ససస స

2531 JBV3823358
పపరర: వనసకటరమణ సతడస నపలర

2534 AP151010573134
పపరర: బడహహకశరరమక మకరకన

2537 JBV3819901
పపరర: రరజజరరవప గగమకడక

2540 SAA0971870
పపరర: లకకక జలసథతడస

93-85/429

2543 SAA0135699
పపరర: రరమ దదవ జలమససతడపప

93-84/381

2546 JBV3822509
పపరర: ననగరశరరమక కలసడకరర
భరస : సరసబయఖకలసడనకరరర కలసడనకరరర
ఇసటట ననస:107-1-55
వయససస:75
లస: ససస స

2526 JBV2112035
పపరర: అరరణకలమమరర ననలకలదసటట

93-84/376

2529 JBV3819158
పపరర: వనసకయఖ బబబగ సతడస నపలర

93-84/379

2532 AP151010573025
పపరర: తరరపతమక మకరకన

93-84/382

భరస : వనసకటటశరరరర మకరకన
ఇసటట ననస:107-1-41
వయససస:45
లస: ససస స
93-84/384

2535 JBV3822251
పపరర: చడననమక గగమకడక

93-84/385

భరస : ఆదదననరరయణ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-1-44
వయససస:47
లస: ససస స
93-84/387

2538 JBV3819083
పపరర: ఆదదననరరయణ గగమకడక

93-84/388

తసడక:డ సతఖననరరయణ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-1-44
వయససస:55
లస: పప
93-85/427

2541 SAA0971847
పపరర: ననగమక గగమకడక

93-85/428

భరస : అదద ననరరయణ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-1-44
వయససస:47
లస: ససస స
93-84/389

భరస : శకనథ కలసడనకరరర
ఇసటట ననస:107-1-55
వయససస:33
లస: ససస స
93-84/391

93-85/420

తసడక:డ నరశసహరరవప సతస నపలర
ఇసటట ననస:107-1-40
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగరశరరరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-44
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదదననరరయణ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-1-44
వయససస:24
లస: పప
2545 JBV3822491
పపరర: చననలకకక కలసడకరర

93-84/378

తసడక:డ ఆదదననరరయణ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-1-44
వయససస:31
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:107-1-44
వయససస:31
లస: ససస స
2542 SAA0972134
పపరర: నరరష గగమకడక

2528 JBV3822293
పపరర: రరజరశరరర సతడస నపలర

2523 SAA0411504
పపరర: ననగ రరజ ఖగరగ

భరస : శకనవరసరరవప ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:107-1-39
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గరపయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:107-1-41
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయగలల మసజల
ఇసటట ననస:107-1-44
వయససస:24
లస: పప
2539 SAA0820770
పపరర: రమణ కరగరగ

93-85/424

భరస : వనసకయఖబబబగ సతస నపలర
ఇసటట ననస:107-1-41
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప సతస నపలర
ఇసటట ననస:107-1-41
వయససస:60
లస: ససస స
2536 SAA0967135
పపరర: కకషష పడసరద మసజల

2525 JBV3818986
పపరర: శసకరర గసడకకకట

93-84/374

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర సతస నపలర
ఇసటట ననస:107-1-40
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర సతస నపలర
ఇసటట ననస:107-1-40
వయససస:35
లస: పప
2533 JBV3332129
పపరర: అపలలనరసమక సతడస నపలర

93-85/419

తలర : సరమమమ జఖస
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనస సతస నపలర
ఇసటట ననస:107-1-40
వయససస:34
లస: ససస స
2530 JBV3819174
పపరర: శకనస సతడస నపలర

2522 JBV3819760
పపరర: గరపస దథపరటట

2520 AP151010573218
పపరర: సరమమమ జఖస కగరగ

భరస : పపననయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:33
లస: పప

తలర : సరమమమ జఖస
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:34
లస: పప
2527 JBV3822301
పపరర: కకకషషవవణణ సతడస నపలర

93-83/1098

తసడక:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ శక రరమగలల కగరగ
ఇసటట ననస:107-1-38
వయససస:50
లస: పప
2524 JBV3818994
పపరర: ననగరరజ గసడకకకట

2519 SAA0820416
పపరర: వనసకటటసరర రరవప కరగరగ

2544 JBV3822483
పపరర: లకకకव అరవ

93-84/390

భరస : వనసకటబడవప ఆరవ
ఇసటట ననస:107-1-55
వయససస:35
లస: ససస స
93-84/392

2547 JBV3823937
పపరర: వరకలమమరర ఉలర

93-84/393

భరస : శకనవరసరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:107-1-57
వయససస:36
లస: ససస స
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93-84/394

తసడక:డ హనసమసతరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:107-1-57
వయససస:44
లస: పప
2551 SAA0991258
పపరర: శక రసగస దమకవళస

93-84/397

93-84/400

93-84/403

93-84/404

93-84/407

93-85/433

93-85/436

తసడక:డ అపరలరరవప वదనసరర
ఇసటట ననస:107-1-69
వయససస:39
లస: పప

2561 AP151010573100
పపరర: శవమక చదపరరస

2564 AP151010570373
పపరర: మగతస లసగస చదపరరస

2567 SAA0971854
పపరర: శశషరరతనస కనననగసటట

2570 SAA1027110
పపరర: వనసకటటసరరరర కరగరగ

93-84/409

2573 SAA0616870
పపరర: వనసకరయమక దనసరర

93-84/405

2576 SAA0879587
పపరర: అపరష దనసరర
తసడక:డ శకనస దనసరర
ఇసటట ననస:107-1-70
వయససస:26
లస: ససస స

2556 AP151010570333
పపరర: శకనవరస జలసథతడస

93-84/402

2559 SAA0972068
పపరర: వనసకటబడవప జలసథతడపప

93-85/431

2562 SAA0415802
పపరర: భబనసచసదర చదపరరస

93-84/406

తసడక:డ శకనవరస రరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:107-1-64
వయససస:30
లస: పప
93-84/408

2565 SAA0845281
పపరర: తరరపతమక శక లకకక కరగరగ

93-85/432

తసడక:డ మసగరరరవ
ఇసటట ననస:107-1-66
వయససస:24
లస: ససస స
93-85/434

2568 SAA0967564
పపరర: శవ గరవసద రరజ వవలపపరర

93-85/435

తసడక:డ ససబబబరరవప వవలపపరర
ఇసటట ననస:107-1-66
వయససస:24
లస: పప
93-85/437

2571 AP151010570119
పపరర: ససబబబరరవప వవలలలరర

93-85/438

తసడక:డ హరరబబబగ
ఇసటట ననస:107-1-66
వయససస:45
లస: పప
93-84/410

భరస : హనసమసత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:107-1-69
వయససస:57
లస: ససస స
93-84/412

93-84/399

తసడక:డ శకనస జలసథతడపప
ఇసటట ననస:107-1-61
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:107-1-66
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశరర రరవప वదనసరర
ఇసటట ననస:107-1-69
వయససస:37
లస: ససస స
2575 JBV2111763
పపరర: వనసకటటశరరరరవప దనసరర

93-85/430

భరస : ననగయఖ కనననగసటట
ఇసటట ననస:107-1-66
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:డ రరసబబబగ కటటట పలర
ఇసటట ననస:107-1-66
వయససస:27
లస: పప
2572 JBV2111102
పపరర: మమణణకఖస దనసరర

2558 SAA0991175
పపరర: కకటటశరరర జలసథతడపప

2553 JBV3822699
పపరర: ససతనమహలకకక అపసలకటర

తసడక:డ చడననయఖ కరగరగ
ఇసటట ననస:107-1-61
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:107-1-64
వయససస:78
లస: పప

భరస : వనసకటటసరరరర కరగరగ
ఇసటట ననస:107-1-66
వయససస:30
లస: ససస స
2569 SAA0977381
పపరర: సతఖననరరయణ కటటట పలర

93-84/401

భరస : మగతస లసగస చదపరరస
ఇసటట ననస:107-1-64
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:107-1-64
వయససస:49
లస: పప
2566 SAA1027102
పపరర: ఆదదలకకక కరగరగ

2555 SAA0455378
పపరర: ఇమమకణణయయలల జలమససతడపప

93-84/396

భరస : సరసబయఖ అపసలకటర
ఇసటట ననస:107-1-60
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ఇమకనయమల
ఇసటట ననస:107-1-61
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:107-1-64
వయససస:45
లస: ససస స
2563 AP151010570429
పపరర: శకనవరసరరవప చదపరరస చదపరరస

93-84/398

తసడక:డ శకనథ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-61
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరరరరవప ననడకసపలర
ఇసటట ననస:107-1-61
వయససస:62
లస: పప
2560 AP151010573123
పపరర: పదనకవత చదపరరస చదపరరస

2552 JBV3820339
పపరర: సరసబశవరరవప దమకవళస

2550 JBV3822616
పపరర: హనసమమయమక దమకదళస

భరస : సరసబశవరరవప ధమకవళస
ఇసటట ననస:107-1-58
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకయఖ ధమకవళస
ఇసటట ననస:107-1-58
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-61
వయససస:42
లస: ససస స
2557 AP151010570751
పపరర: వనసకటబడవప నడకసపలర

93-84/395

భరస : శక రసగస దమకవలస
ఇసటట ననస:107-1-58
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబ శవ రరవప ధమకవళస
ఇసటట ననస:107-1-58
వయససస:35
లస: పప
2554 AP151010573327
పపరర: ననగరసదడస జలసథతడస

2549 SAA0991290
పపరర: రరజఖ లకకక దమకవళస

2574 AP151010573567
పపరర: వనసకటరతనస దనసరర

93-84/411

భరస : అపరలరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:107-1-69
వయససస:62
లస: ససస స
93-84/413

2577 JBV3822236
పపరర: రమణ దనసరర

93-84/414

భరస : శకనస దనసరర
ఇసటట ననస:107-1-70
వయససస:40
లస: ససస స

Page 88 of 381

2578 SAA0454058
పపరర: గరపస గసడకకకట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26
93-84/415

తసడక:డ అబగబలల వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-1-70
వయససస:31
లస: పప
2581 JBV2110807
పపరర: ననరరయణమక జలసథతడస

93-84/418

93-84/421

93-84/424

2590 JBV3823929
పపరర: సరమమమ జఖస చడననసశశటట

93-84/427

93-84/430

93-84/433

93-84/425

2591 JBV3820115
పపరర: శవననగరశరరరరవప చడననస శశటట

2594 AP151010573133
పపరర: ధనలకకక జలసథతడస

2597 JBV2110682
పపరర: చడననకరశవరరవప జలసథతడపప

93-84/436

2600 AP151010570388
పపరర: శవయఖ జలసథతడస

93-84/428

భరస : సతష కలమమర మగపరలరరజ0
ఇసటట ననస:107-1-76
వయససస:30
లస: ససస స

2603 AP151010573111
పపరర: అజయ కలమమరర మగపరలరరజ

93-84/431

2606 AP151010573112
పపరర: వనసకరయమక మగపలరరజ
భరస : తరరపతయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-76
వయససస:82
లస: ససస స

93-84/423

2589 SAA0616987
పపరర: రరజజ జలసథతడపప

93-84/426

2592 JBV3820107
పపరర: శకనస చడననసశశటట

93-84/429

2595 AP151010573130
పపరర: కకటటశరరమక జలసథతడస

93-84/432

భరస : కకటటశరరరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-75
వయససస:62
లస: ససస స
93-84/434

2598 JBV3820099
పపరర: ననగరరజ పప లలరర

93-84/435

తసడక:డ సరసబయఖ పప లలరర
ఇసటట ననస:107-1-75
వయససస:43
లస: పప
93-84/437

2601 JBV3823853
పపరర: ఆదదలకకక మగపలరరజ

93-84/439

భరస : పవనసకమమర మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-76
వయససస:30
లస: ససస స
93-84/441

భరస : సరసబశవరరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-76
వయససస:52
లస: ససస స
93-84/443

2586 SAA1039644
పపరర: సరసబశవరరవప జలసథతడపప

తసడక:డ రరధయఖ చడననసశశటట
ఇసటట ననస:107-1-74
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ చడననయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-75
వయససస:57
లస: పప
93-84/440

93-84/420

భరస : అనల జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-74
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-75
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరరరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-75
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటసరరమ పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-76
వయససస:70
లస: ససస స

2588 AP151010570445
పపరర: ససబబబరరవప జలసథతడస

2583 AP151010573441
పపరర: హహహమమవత జలసథతడస

తసడక:డ చనన బడహకయఖ జలసథతడపప
ఇసటట ననస:107-1-72
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-75
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ వవనకటటశరరరర జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-75
వయససస:38
లస: పప

2605 JBV2111540
పపరర: లకకకపరరరత పసనసమగచసర

93-84/422

తసడక:డ శకనస చడననసశశటట
ఇసటట ననస:107-1-74
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమమష జలసథతడసపప
ఇసటట ననస:107-1-75
వయససస:28
లస: ససస స

2602 JBV3823861
పపరర: అనథష మగపలరరజ

2585 SAA1038844
పపరర: రరషసకరసరర రరవప మగపరడజ

93-84/417

భరస : బడహకననయగడడ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-72
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-73
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనస చడననసశశటట
ఇసటట ననస:107-1-74
వయససస:51
లస: ససస స

2599 AP151010570506
పపరర: సరసబశవరరవప జలసథతడస

93-84/419

తసడక:డ సరసబశవ రరవప మగపరడజ
ఇసటట ననస:107-1-72
వయససస:38
లస: పప

2587 JBV2110948
పపరర: హహహమమవత జలసథతడస
జలసథతడస
భరస : ససబబబరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-73
వయససస:38
లస: ససస స

2596 SAA0137372
పపరర: శకనథ జలమససతడపప

2582 JBV3823911
పపరర: వరర సకమక పప లలరర

2580 JBV3824026
పపరర: శవలల జలసథతడస

భరస : వనసకటటశరర రరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-72
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ పప లలరర
ఇసటట ననస:107-1-72
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ చన బడహకయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-72
వయససస:35
లస: పప

2593 SAA0617001
పపరర: కకటటశరరమక జలసథతడపప

93-84/416

భరస : ససరరష జలసథతడపప
ఇసటట ననస:107-1-72
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-72
వయససస:34
లస: ససస స
2584 JBV2111052
పపరర: వనసకటటశరరరరవప జలసథతడపప

2579 SAA0967523
పపరర: ననగ జజఖత జలసథతడపప

2604 JBV3824125
పపరర: లకకక ననగమతష

93-84/442

భరస : ససతనరరమయఖ నగమతష
ఇసటట ననస:107-1-76
వయససస:66
లస: ససస స
93-84/444

2607 SAA0137323
పపరర: రరమకకషష ననగమతష

93-84/445

తసడక:డ ససతన రరమయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-76
వయససస:33
లస: పప
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2608 JBV2111367
పపరర: సతష కలమమర మగపలరరజ

93-84/446

తసడక:డ సరసబశవరరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-76
వయససస:34
లస: పప
2611 AP151010570025
పపరర: సరసబశవరరవప మగపలరరజ

93-84/449

93-84/452

93-84/455

93-84/458

93-84/461

93-84/464

93-84/467

భరస : సరసబశవరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-83
వయససస:56
లస: ససస స

2621 JBV3820511
పపరర: పపరషచసదడరరవప మమక

2624 JBV3823887
పపరర: పదనకవత గటటట పలర ఇమకడక

2627 AP151010570737
పపరర: అరరజనరరవప యమకడక

2630 AP151010573275
పపరర: ఇసదదరమక యమకడక

93-84/470

2633 JBV3823747
పపరర: పడసనన మగపలరరజ

93-84/459

2636 AP151010570204
పపరర: సరసబశవరరవప మగపలరరజ
తసడక:డ ససబబయఖ మగపపల రరజ
ఇసటట ననస:107-1-83
వయససస:70
లస: పప

2616 JBV2111128
పపరర: లకకయఖ జలసథతడపప

93-84/454

2619 JBV3824257
పపరర: రరజఖలకకక మమక

93-84/457

2622 AP151010570144
పపరర: వనసకటటశరరరర జలసథతడస

93-84/460

తసడక:డ లకకయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-78
వయససస:72
లస: పప
93-84/462

2625 AP151010573326
పపరర: ననగరరరజన యమకడక

93-84/463

భరస : వరరసజనవయగలల యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-81
వయససస:57
లస: ససస స
93-84/465

2628 JBV3819273
పపరర: వరరసజనవయగలల యమకడక

93-84/466

తసడక:డ మసగయఖ యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-81
వయససస:67
లస: పప
93-84/468

2631 JBV3820636
పపరర: ససబబబరరవప దదడర

93-84/469

తసడక:డ దసరరగరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-1-82
వయససస:39
లస: పప
93-84/471

భరస : ఋషసకరశరర రరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-83
వయససస:33
లస: ససస స
93-84/473

93-84/451

తసడక:డ పపరష చసదడరరవప నకరక
ఇసటట ననస:107-1-78
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవలసగయఖ యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-82
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ మసగయఖ యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-82
వయససస:63
లస: పప
2635 AP151010573012
పపరర: ధనలకకక మగపలరరజ

93-84/456

తసడక:డ వరరసజనవయగలల యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-81
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప దదడర
ఇసటట ననస:107-1-82
వయససస:31
లస: ససస స
2632 AP151010570531
పపరర: శవలసగయఖ యమకడక

2618 AP151010570424
పపరర: కకటటశరరరరవప జలసథతడస

2613 JBV2110872
పపరర: వనసకటరమణ జలసథతడస

తసడక:డ కకటటశరరరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-77
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటటశరరరరవప యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-81
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ వరరసజనయగలల ఇమకడక
ఇసటట ననస:107-1-81
వయససస:40
లస: పప
2629 JBV3824455
పపరర: మమరస మక దదడర

93-84/453

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మమక
ఇసటట ననస:107-1-78
వయససస:51
లస: పప

భరస : అరరజనరరవప యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-81
వయససస:35
లస: ససస స
2626 JBV2111383
పపరర: కకటటశరరరరవప ఇమకడక

2615 AP151010573301
పపరర: ననరరయణమక జలసథతడస

93-84/448

భరస : వనసకటబడవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-77
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-77
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-78
వయససస:56
లస: ససస స
2623 JBV2110856
పపరర: తషలశమక ఇమకడక

93-84/450

భరస : కకటటశరరరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-77
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-77
వయససస:35
లస: పప
2620 AP151010573546
పపరర: శవమక జలసథతడస

2612 SAA0416115
పపరర: లకడకసరమమమ జఖస గడల

2610 JBV3327202
పపరర: గరపరలకకషషమబరరస పసనసమగచసర

తసడక:డ వనసకటసరరమ పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-76
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-77
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-77
వయససస:35
లస: ససస స
2617 JBV2111987
పపరర: వనసకటబడవప జలసథతడపప

93-84/447

తసడక:డ సరసబశవరరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-76
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-76
వయససస:57
లస: పప
2614 SAA0616961
పపరర: అరరణ జలసథతడపప

2609 JBV3327384
పపరర: పవన కలమమరరకపలరరజ

2634 AP151010573731
పపరర: మననకక మమదల

93-84/472

తసడక:డ సరసబశవరరవప మసడల
ఇసటట ననస:107-1-83
వయససస:40
లస: ససస స
93-84/475

2637 SAA1039693
పపరర: మరరయమక వవలలలరర

93-84/476

భరస : వనసకటటసరర రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-1-84
వయససస:27
లస: ససస స

Page 90 of 381

2638 SAA0570291
పపరర: గరపస వనలలలరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26
93-84/477

తసడక:డ శవయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-1-84
వయససస:28
లస: పప
2641 AP151010573390
పపరర: పరరరత మగపలరరజ

93-84/480

93-84/484

93-84/487

93-84/490

తసడక:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:107-1-92
వయససస:59
లస: పప
2656 AP151010573011
పపరర: వనసకటససబబమక గడల

93-84/495

93-84/498

తసడక:డ చడననయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-95
వయససస:42
లస: పప

93-85/439

93-84/501

2654 AP151010570301
పపరర: తరరపతయఖ ననలకలదదటట

93-84/493

2657 JBV2111326
పపరర: సరసబశవరరవప గడలव

2660 JBV2110781
పపరర: శశషషకలమమరర జలసథతడస

2663 AP151010573328
పపరర: నరసమక జలసథతడస

2666 AP151010570747
పపరర: సరసబశవరరవప జలసథతడస
తసడక:డ చడననయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-95
వయససస:44
లస: పప

93-84/486

2649 AP151010573446
పపరర: వనసకటరతనస వలల
ర రర

93-84/489

2652 JBV3822681
పపరర: భబగఖలకకక ననలకలదదటట

93-84/491

2655 JBV2110799
పపరర: ననగలకకక గడల

93-84/494

తసడక:డ సథరరబబబగ గడల
ఇసటట ననస:107-1-94
వయససస:34
లస: ససస స
93-84/496

2658 JBV2111235
పపరర: సథరరబబబగ గడల

93-84/497

తసడక:డ రరమగలల గడల
ఇసటట ననస:107-1-94
వయససస:34
లస: పప
93-84/499

2661 JBV3822665
పపరర: వనసకటరమణ జలసథతడస

93-84/500

భరస : సరసబశవరరవప జజలలకతడస
ఇసటట ననస:107-1-95
వయససస:36
లస: ససస స
93-84/502

భరస : చడననయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-95
వయససస:67
లస: ససస స
93-84/504

తసడక:డ సరసబయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-1-85
వయససస:40
లస: పప

భరస : చచదరయఖ ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:107-1-92
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరర రరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-95
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-95
వయససస:40
లస: ససస స
2665 JBV3328358
పపరర: వనసకటటశరరరర జలసథతడస

2651 SAA0986804
పపరర: కకసలఖ గగడకకసదసల

93-84/483

భరస : వనసకయఖ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:107-1-88
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ రరమగలల గడల
ఇసటట ననస:107-1-94
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ చనసరసబయఖ గడల
ఇసటట ననస:107-1-94
వయససస:62
లస: పప
2662 JBV3822657
పపరర: పసదనవనసకటరమణ జలసథతడస

93-84/488

తసడక:డ కకషషయఖ ననలకలదదరర
ఇసటట ననస:107-1-92
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమగలల గడల
ఇసటట ననస:107-1-94
వయససస:57
లస: ససస స
2659 AP151010570750
పపరర: రరమగలల గడల

2648 JBV3822467
పపరర: వరసవ వలల
ర రరव

93-84/479

భరస : ననరరయణరరవప వలర రర
ఇసటట ననస:107-1-87
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ కరమమశరర రరవప
ఇసటట ననస:107-1-91
వయససస:28
లస: ససస స
93-84/492

2643 AP151010570265
పపరర: శకనవరసరరవప వవలలలరర

93-84/485 2646 AP151010573447
2645 AP151010570386
పపరర: చనయలర మసదయఖ మగపలరరజ
పపరర: నరకల వలల
ర రర

భరస : శకనవరసరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:107-1-88
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:107-1-88
వయససస:44
లస: పప
2653 JBV3327921
పపరర: చచదరయఖ ననలకలదదటట

93-84/482

తసడక:డ రరమయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-85
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:107-1-87
వయససస:48
లస: పప
2650 AP151010570616
పపరర: శకనవరసరరవప వలల
ర రర

2642 AP151010570406
పపరర: రరమయఖ మగపలరరజ

2640 AP151010573391
పపరర: భడమరరసబ వవలలలరర

భరస : సరసబయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-1-85
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ చనయలమసదయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-85
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-1-85
వయససస:60
లస: పప
2647 AP151010570412
పపరర: ననరరయణరరవప వలల
ర రర

93-84/478

భరస : రరమయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-85
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చనయలర మసదయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-85
వయససస:57
లస: ససస స
2644 AP151010570414
పపరర: సరసబయఖ వవలలలరర

2639 JBV3823903
పపరర: ఉషరరరణణ మగపలరరజ

2664 SAA0886384
పపరర: ఇమకనయయలల జలసథఠరకపప

93-84/503

తసడక:డ శకనస జలసథఠరకపప
ఇసటట ననస:107-1-95
వయససస:26
లస: పప
93-84/505

2667 AP151010570020
పపరర: ఏడడకకసడలల జలసథతడస

93-84/506

తసడక:డ చడననయఖ జలసథతడసపప
ఇసటట ననస:107-1-95
వయససస:45
లస: పప

Page 91 of 381

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26

2668 AP151010570639
పపరర: చడననయఖ జలసథతడస

93-84/507

తసడక:డ పసదవనసకటబడయగడడ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-95
వయససస:72
లస: పప
2671 JBV3822673
పపరర: ససశల జలసథతడస

93-84/510

93-84/513

93-84/516

93-84/520

93-84/523

93-84/527

93-84/530

తసడక:డ ససబబయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-108
వయససస:62
లస: పప

2681 AP151010573555
పపరర: ససతనరరవమక మలర సపరటట

2684 AP151010573697
పపరర: వనసకటరమణ వసస

2687 JBV3818556
పపరర: పవన కలమమర మగననలలరర

2690 AP151010570259
పపరర: వనసకటటశరరరర వసస

93-84/533

2693 AP151010573086
పపరర: సరమమమ జఖస మగపలరరజ

93-84/521

2696 SAA1038695
పపరర: జయలకకక మగపరడజ
భరస : హనసమసతరరవప మగపరడజ
ఇసటట ననస:107-1-141
వయససస:22
లస: ససస స

2676 JBV2110914
పపరర: మలలర శరరర ఇమకడక

93-84/515

2679 JBV2110625
పపరర: చకకధనరర ఇమకడక

93-84/519

2682 JBV3824034
పపరర: భవరన యలవరరస

93-84/522

భరస : పపననయఖ యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-102
వయససస:34
లస: ససస స
93-84/525

2685 AP151010573343
పపరర: రరఘవమక వసస

93-84/526

భరస : వనసకటటశరరరర వసస
ఇసటట ననస:107-1-102
వయససస:67
లస: ససస స
93-84/528

2688 AP151010570381
పపరర: కకటటశరరరరవప వసస

93-84/529

తసడక:డ సథరయఖ వసస
ఇసటట ననస:107-1-102
వయససస:40
లస: పప
93-84/531

2691 AP151010570035
పపరర: శవకకటటశరరరరవప పసనసమగచసర

93-84/532

తసడక:డ కరసతయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-107
వయససస:57
లస: పప
93-84/534

భరస : వనసకటబడవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-108
వయససస:57
లస: ససస స
93-84/536

93-84/512

తసడక:డ వనసకటటశరరరర యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-97
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ సథరయఖ వసస
ఇసటట ననస:107-1-102
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ వవసకట రరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-108
వయససస:27
లస: ససస స
2695 AP151010570385
పపరర: వనసకటబడవప మగపలరరజ

93-84/518

తసడక:డ ససత రరమమరరవప మగననలలరర
ఇసటట ననస:107-1-102
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ సథరయఖ వసస
ఇసటట ననస:107-1-102
వయససస:70
లస: పప
2692 SAA0616912
పపరర: ననగ శక మగపలరరజ

2678 JBV3820081
పపరర: వనసకటబడవప అరవ

2673 SAA0137356
పపరర: ససరరశ జలమససతడపప

భరస : శకనస ఇమకడక
ఇసటట ననస:107-1-97
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవయఖ వసస
ఇసటట ననస:107-1-102
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ వసస
ఇసటట ననస:107-1-102
వయససస:30
లస: పప
2689 AP151010570749
పపరర: శవయఖ వసస

93-84/514

భరస : శశషరరరవప మలర సపటటట
ఇసటట ననస:107-1-99
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : కకటటశరర రరవప వవషస
ఇసటట ననస:107-1-102
వయససస:36
లస: ససస స
2686 SAA0415547
పపరర: సథరర వసస

2675 JBV3822475
పపరర: శకదదవ ఇమకడక

93-84/509

తసడక:డ పపరష చసదడ రరవప జలలసతడపప
ఇసటట ననస:107-1-96
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర ఆరవ
ఇసటట ననస:107-1-97
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-97
వయససస:42
లస: పప
2683 SAA0809196
పపరర: లకకక వసస

93-84/511

భరస : చకకధనరర యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-97
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-97
వయససస:72
లస: ససస స
2680 AP151010570405
పపరర: శకనస యమకడక

2672 JBV2110773
పపరర: అనల కలమమర జలసథతడపప

2670 SAA0135640
పపరర: జవత జలమససతడపప

భరస : ననగరశరరరరవప జలసథతడసపప
ఇసటట ననస:107-1-96
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-96
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-96
వయససస:40
లస: పప
2677 AP151010573046
పపరర: వనసకరయమక యమకడక

93-84/508

తసడక:డ హనసమసతరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-95
వయససస:83
లస: పప

భరస : శవయఖ జలసథతడస
ఇసటట ననస:107-1-96
వయససస:57
లస: ససస స
2674 JBV3327491
పపరర: రమమష జలసథతడస

2669 AP151010570328
పపరర: కకదసడరరమమబరరస పప తత
స రర

2694 JBV3820040
పపరర: ననగరరజ మగకకపరటట

93-84/535

తలర : ఆదడమక మగకకపరటట
ఇసటట ననస:107-1-108
వయససస:31
లస: పప
93-85/440

2697 SAA0971995
పపరర: బబల రరజ మకకల

93-85/441

తసడక:డ రరస మహనరరవ మకకల
ఇసటట ననస:107-1-149
వయససస:31
లస: పప
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93-85/442

తసడక:డ సరసబశవ రరవప చసదనపప
ఇసటట ననస:107-1-158
వయససస:25
లస: పప
2701 JBV2110765
పపరర: కకటటశరరమక ఇమకడక

93-84/538

93-85/444

93-84/543

93-84/546

93-84/549

93-84/552

93-85/445

భరస : వనసకటటశరరరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-188
వయససస:44
లస: ససస స

2711 JBV2110161
పపరర: అపరలరరవప యమకడక

2714 AP151010573737
పపరర: పరరరతమక గరగరశశటట

2717 AP151010570735
పపరర: శకనవరసరరవ పసనసమగచసర

2720 SAA0535146
పపరర: ఆదదలకడక చమట

93-84/557

2723 SAA1310903
పపరర: పరవన తరరమలశశటట

93-84/547

2726 SAA0455154
పపరర: గరపస కకషష ననగమ
తసడక:డ వవసకటటశరర రరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-188
వయససస:28
లస: పప

2706 AP151010573081
పపరర: ఉమమదదవ మగపలరరజ

93-84/542

2709 AP151010573594
పపరర: వరమక యమకడక

93-84/545

2712 JBV3327152
పపరర: అశశక కలమమర కకగసటట

93-84/548

తసడక:డ సరసబశవరరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:107-1-181
వయససస:34
లస: పప
93-84/550

2715 SAA0809022
పపరర: అశశక కలమమర తనటటకకసద

93-84/551

తసడక:డ రరమ రరవప తటటకకసడ
ఇసటట ననస:107-1-184
వయససస:36
లస: పప
93-84/553

2718 AP151010570734
పపరర: హనసమసతరరవప గరగరశశటట

93-84/554

తసడక:డ సరసబశవరరవప గరగరససటట
ఇసటట ననస:107-1-184
వయససస:44
లస: పప
93-85/446

2721 SAA0478016
పపరర: ననగ దసరరగ మమరరకనన పలర

93-84/556

తసడక:డ ససబబసయమఖ మమరరకనపలర
ఇసటట ననస:107-1-188
వయససస:28
లస: ససస స
93-84/558

భరస : శకరరమ కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:107-1-188
వయససస:30
లస: ససస స
93-84/560

93-84/540

భరస : లసగయఖ యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-180
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:107-1-187
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-188
వయససస:30
లస: ససస స
2725 AP151010573300
పపరర: శకలకకక ననగస

93-84/544

తసడక:డ శశషయఖ పసనసమగతషర
ఇసటట ననస:107-1-184
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:107-1-187
వయససస:27
లస: ససస స
2722 SAA0415984
పపరర: అరరణకలమమరర ననగస

2708 JBV3823762
పపరర: ఆదడమక మగకకపరటట

2703 JBV2110542
పపరర: సరసబయఖ ఇమకడక

భరస : శశషరరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-180
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:107-1-184
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:డ శశషయమయ పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-184
వయససస:40
లస: పప
2719 SAA0535153
పపరర: శరరష చమట

93-84/541

తసడక:డ లసగయఖ యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-180
వయససస:40
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:107-1-184
వయససస:37
లస: ససస స
2716 AP151010570736
పపరర: భబసకరరరవప పసనసమగచసర

2705 JBV2110757
పపరర: అననపపరష ఇమకడక

93-84/537

తసడక:డ లసగయఖ యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-179
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర మగకకపరటట
ఇసటట ననస:107-1-180
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ శశషరరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-180
వయససస:30
లస: పప
2713 JBV3822392
పపరర: ననగమణణ గరగరశశటట

93-84/539

భరస : అపరలరరవప యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-180
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప పపరర
ఇసటట ననస:107-1-180
వయససస:45
లస: ససస స
2710 JBV3820404
పపరర: నరరష కలమమర మగపలరరజ

2702 JBV2110179
పపరర: అనల యమకడక

2700 SAA0809063
పపరర: శరఖమల ఇమకడక

భరస : అనల ఇమకడక
ఇసటట ననస:107-1-179
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-179
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ మలలర శరర రరవప గరడనల
ఇసటట ననస:107-1-179
వయససస:24
లస: పప
2707 JBV3822368
పపరర: శవకలమమరర పపరరव

93-85/443

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప దసడన
ఇసటట ననస:107-1-176
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబయఖ యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-179
వయససస:41
లస: ససస స
2704 SAA0972076
పపరర: నరరసదడ గరడనల

2699 SAA0972142
పపరర: లసగరశరర రరవప దసడన

2724 JBV3824646
పపరర: వనసకటరరజఖస తతట

93-84/559

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:107-1-188
వయససస:41
లస: ససస స
93-84/561

2727 SAA0526871
పపరర: మణణకసఠ ననగస

93-84/562

తసడక:డ వవసకటటశరర రరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-188
వయససస:28
లస: పప
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2728 AP151010570548
పపరర: వనసకటటశరరరరవప ననగస

93-84/563

తసడక:డ ననగరశరరరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-188
వయససస:50
లస: పప
2731 JBV3824109
పపరర: రతనకలమమరర యలవరరస

93-84/567

93-84/570

93-84/573

93-84/576

93-84/579

93-84/582

93-84/585

తసడక:డ గణణశ మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:28
లస: పప

2741 SAA0967515
పపరర: వరలకకక గరరసటర

2744 AP151010570370
పపరర: శవమహనరరవప సససగగ

2747 JBV3822426
పపరర: రమమదదవ చమట

2750 AP151010573496
పపరర: సరమమమ జఖస చమటబ

93-84/588

2753 SAA0808826
పపరర: సరయకకషష మదసనకలరర

93-84/577

2756 JBV3819554
పపరర: చలపత రరవప కరమశశటట
తసడక:డ ననగరశరర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:36
లస: పప

2736 SAA0455162
పపరర: అసకమక రరవప గరరకపరటట

93-84/572

2739 SAA0526905
పపరర: సరసబశవ రరవప నకక

93-84/575

2742 AP151010573302
పపరర: రతన సససగగ

93-84/578

భరస : గరటయఖ సససగగ
ఇసటట ననస:107-1-195
వయససస:47
లస: ససస స
93-84/580

2745 AP151010570258
పపరర: గరటయఖ సససగగ

93-84/581

తసడక:డ వనసకటరతనస సససగగ
ఇసటట ననస:107-1-195
వయససస:57
లస: పప
93-84/583

2748 JBV3333093
పపరర: రరణగకరదదవ చమటబ

93-84/584

భరస : ననగరశరరరరవప చమమటబ
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:41
లస: ససస స
93-84/586

93-84/587
2751 AP151010573556
పపరర: వనసకటససబబమక సరయసవరపప

భరస : వనసకటటశరరరర సరయసవరపప
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:92
లస: ససస స
93-84/589

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:25
లస: పప
93-84/591

93-84/569

తసడక:డ రరమయఖ నకక
ఇసటట ననస:107-1-194
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర చమమటబ
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప బబ దడసపపడక
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:24
లస: పప
2755 SAA0455121
పపరర: బబలమ కకషష మదసనకలరర

93-84/574

భరస : శకనవరసరరవప చమమటబ
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవకకటటశరరరరవప పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:47
లస: ససస స
2752 SAA1003060
పపరర: యగగసధర బబ డడసపపడక

2738 AP151010570317
పపరర: అసకమకరరవప ననగస

2733 JBV2110229
పపరర: కలససమకలమమరర ననగస

తసడక:డ కకటటశరర రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:107-1-194
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ వనసకటరతనస సససగగ
ఇసటట ననస:107-1-195
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:24
లస: ససస స
2749 AP151010573017
పపరర: శకలకకక పసనసమగచర

93-84/571

భరస : వనసకరటరమణ గరరసటర
ఇసటట ననస:107-1-195
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవమహనరరవప సససగగ
ఇసటట ననస:107-1-195
వయససస:47
లస: ససస స
2746 SAA0844721
పపరర: వరన మదసనకలరర

2735 AP151010573299
పపరర: వనసకటససబబమక ననగస

93-84/566

భరస : అసకమకరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-194
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-194
వయససస:46
లస: పప

భరస : భబరగ వ సససగగ
ఇసటట ననస:107-1-195
వయససస:27
లస: ససస స
2743 JBV3333200
పపరర: పదక సససగగ

93-84/568

భరస : ననగరశరరరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-194
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవ రరవప నకక
ఇసటట ననస:107-1-194
వయససస:36
లస: పప
2740 SAA1038729
పపరర: అరరణన సససగగ

2732 SAA0534958
పపరర: ససజనఖ నకక

2730 AP151010570318
పపరర: శకనవరసరరవప ననగస

తసడక:డ ననగరశరరరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-189
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవ రరవప నకక
ఇసటట ననస:107-1-194
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప నకక
ఇసటట ననస:107-1-194
వయససస:53
లస: ససస స
2737 SAA0526897
పపరర: పడసరద నకక

93-84/565

భరస : శకనవరసరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-189
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ సథరరబబబగ యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-190
వయససస:30
లస: ససస స
2734 SAA0534941
పపరర: గసగర నకక

2729 JBV2110237
పపరర: పరమమశరరర ననగస

2754 SAA0455477
పపరర: గరపస చమట

93-84/590

తసడక:డ శశషగరరర రరవప చమమటబ
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:28
లస: పప
93-84/592

2757 AP151010570762
పపరర: శకనవరసరరవప చమటబ చమమటబ

93-84/593

తసడక:డ వనసకటటశరరరర చమమటబ
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:41
లస: పప
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2758 JBV3819539
పపరర: ఏడడకకసడల కరమనవన
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93-84/594

తసడక:డ ససబబబరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:46
లస: పప
2761 JBV3819547
పపరర: ననగరశరరరరవప కరమశశటట

93-84/597

93-84/972

93-84/603

93-84/606

93-84/609

93-84/612

భరస : లకడకనరసససహరరవప పప తత
స రఠ
ఇసటట ననస:107-1-206
వయససస:71
లస: ససస స

2771 SAA0135665
పపరర: పదనకవత దదవ

2774 AP151010570720
పపరర: బకకయఖ దదవ

2777 JBV2111631
పపరర: చదసబరరవప చమట

93-84/615

2780 AP151010573314
పపరర: పదకకళళఖణణ పప తత
స రర

93-84/618

2783 AP151010573085
పపరర: సరసరత పప తత
స రర

93-84/607

2766 JBV3820503
పపరర: శరసత కలమమర వపలళళ

93-84/601

2769 AP151010570454
పపరర: నరసససహరరవప మమడన

93-84/605

2772 AP151010573514
పపరర: రమమదదవ దదవ

93-84/608

భరస : బకకయఖ దదవ
ఇసటట ననస:107-1-204
వయససస:47
లస: ససస స
93-84/610

2775 JBV3824612
పపరర: శకలకకకశరరషరరణణ చమట

93-84/611

భరస : చదసబరరరవప చమమటబ
ఇసటట ననస:107-1-205
వయససస:34
లస: ససస స
93-84/613

2778 JBV3820826
పపరర: అసజనవయగలల చదగగన

93-84/614

తసడక:డ మలర యఖ చదగగన
ఇసటట ననస:107-1-205
వయససస:63
లస: పప
93-84/616

2781 JBV3821576
పపరర: రరహహణణ దదవ మగననలలరర

93-84/617

భరస : ససత రరమమరరవప మగననలలరర
ఇసటట ననస:107-1-206
వయససస:55
లస: ససస స
93-84/619

భరస : కకదసడరరమమబరరస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:107-1-206
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:డ లకడకనరసససహరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:107-1-206
వయససస:51
లస: పప

93-84/600

తసడక:డ వనసకయఖ మమడ
ఇసటట ననస:107-1-200
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరమమహనరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:107-1-206
వయససస:51
లస: ససస స

93-84/621 2786 AP151010570299
2785 JBV3818549
పపరర: లకకక రరఘవవసదడ రరవప పప తత
పపరర: మగరళకకషషపడసరద పప తత
స రరव
స రరव

తసడక:డ రరమ మహన రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:107-1-206
వయససస:33
లస: పప

93-84/604

తసడక:డ వనసకటశవరరవప చమమటబ
ఇసటట ననస:107-1-205
వయససస:36
లస: పప

భరస : మగరళకకషషపడసరద పరతషడరర
ఇసటట ననస:107-1-206
వయససస:48
లస: ససస స
2782 AP151010573313
పపరర: పదనకవత పప తత
స రర

2768 AP151010573629
పపరర: చసదడరరఖ మమడన

2763 AP151010570523
పపరర: ససబబబరరవప ననలకలదసరర

తసడక:డ నరసససహరరవప వపలళర
ఇసటట ననస:107-1-199
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ ససబబయఖ దదవ
ఇసటట ననస:107-1-204
వయససస:70
లస: పప

తసడక:డ అసజనవయగలల చదగగన
ఇసటట ననస:107-1-205
వయససస:32
లస: పప
2779 AP151010573007
పపరర: పదనకవత పప తత
స రర

93-84/973

భరస : ససబబబరరవప దదవ
ఇసటట ననస:107-1-204
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ బకకయఖ దదవ
ఇసటట ననస:107-1-204
వయససస:35
లస: పప
2776 JBV3820834
పపరర: కకషషకలమమరర కగరగ చదగగన

2765 SAA1376698
పపరర: ససజనఖ కరమనవన

93-84/596

తసడక:డ చచదరయఖ ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:82
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప మమడన
ఇసటట ననస:107-1-200
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ పరనకరలల ననరరలశశటట
ఇసటట ననస:107-1-200
వయససస:72
లస: పప
2773 JBV2111409
పపరర: ససబబబరరవప దదవ

93-84/599

తసడక:డ ఏడడకకసడలల కరమనవన
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకషష మమడన
ఇసటట ననస:107-1-200
వయససస:34
లస: ససస స
2770 AP151010570061
పపరర: ఆసజనవయగలల నరరలశశటట

2762 AP151010570193
పపరర: ససబబబరరవప మదసనకలరర

2760 AP151010570636
పపరర: మదసససధనరరవప వనసపరరల

తసడక:డ వనసకటబడమయఖ vemprala
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ కకటటరతనస మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:77
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కరమనవన
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:38
లస: ససస స
2767 JBV3822434
పపరర: పరరరత మమడ

93-84/595

తసడక:డ వనసకటటశరరరర చమమటబ
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ కరమనవన
ఇసటట ననస:107-1-197
వయససస:71
లస: పప
2764 SAA1377647
పపరర: ననగరసదడమక కరమనవన

2759 AP151010570555
పపరర: ననగరశరరరరవప చమటబ

2784 SAA0137315
పపరర: శకనవరస దసరరగ ఫణణనన న పప ఠఠరఠ

93-84/620

తసడక:డ మహన రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:107-1-206
వయససస:31
లస: పప
93-84/622

2787 AP151010570515
పపరర: రరమమహన రరవప పప తత
స రర

93-84/623

తసడక:డ లకడకనరసససహరరవప పప తత
స రఠ
ఇసటట ననస:107-1-206
వయససస:56
లస: పప
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2788 AP151010570721
పపరర: లకడకనరసససహరరవప పప తత
స రర

93-84/624

తసడక:డ రరమచసదడయఖ పప తషసడడడ
ఇసటట ననస:107-1-206
వయససస:83
లస: పప
2791 AP151010570572
పపరర: నరసససహరరవప కనననగసటట

93-84/627

2792 JBV2111417
పపరర: లకకక కనననగసటటव

93-84/630

2795 AP151010573402
పపరర: వనసకరయమక శఖమకకలర

తసడక:డ రరఘవయఖ శఖకకలర
ఇసటట ననస:107-1-212
వయససస:62
లస: పప

2798 JBV3822327
పపరర: ససజజత గటటట పలర

తసడక:డ సరసబశవరరవప గటటట పలర
ఇసటట ననస:107-1-213
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర గరగరశశటట
ఇసటట ననస:107-1-214
వయససస:82
లస: ససస స
2806 JBV2112001
పపరర: శకలకకక గరగరశశటట

93-84/642

93-84/645

2807 AP151010573031
పపరర: మహలకడక గరగరశశటట

2810 JBV3333416
పపరర: రమమదదవ పటటట ల

93-84/648

2813 SAA0455188
పపరర: పవన కలమమర రరడడడ ససరర

93-84/637

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరవప వషణణమలకల
ఇసటట ననస:107-1-217
వయససస:44
లస: పప

2816 AP151010570308
పపరర: ననగరశరరరరవప కటబట
తసడక:డ ససబడహకణఖస కటబట
ఇసటట ననస:107-1-217
వయససస:49
లస: పప

2796 AP151010570045
పపరర: సతఖననరరయణ శఖమకకలర

93-84/632

2799 AP151010573481
పపరర: ససలలచన గటటట పలర

93-84/635

2802 JBV3823721
పపరర: అనత పసథమమరరస

93-84/638

భరస : వనసకటటశరర రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:107-1-214
వయససస:40
లస: ససస స
93-84/640

2805 AP151010570760
పపరర: రరమయఖ దడసవరల

93-84/641

తసడక:డ శకరరమగలల డడసవల
ఇసటట ననస:107-1-214
వయససస:81
లస: పప
93-84/643

2808 AP151010570040
పపరర: వనసకటటశరరరరవప గరగరశశటట

93-84/644

తసడక:డ రరమగలల గరగరశశటట
ఇసటట ననస:107-1-216
వయససస:43
లస: పప
93-84/646

2811 AP151010573066
పపరర: భబగఖలకకక వషష
ష మలకల

93-84/647

భరస : రరమమరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:107-1-217
వయససస:41
లస: ససస స
93-84/649

తసడక:డ గరపరల రరడడ రరడకడ
ఇసటట ననస:107-1-217
వయససస:28
లస: పప
93-84/651

93-84/629

భరస : సరసబశవరరవప గటటట పలర
ఇసటట ననస:107-1-213
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పటటటలమ
ఇసటట ననస:107-1-217
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-217
వయససస:57
లస: ససస స
2815 AP151010570305
పపరర: శకనవరసరరవప వషష
ష మలకల

93-84/634

భరస : రరమగలల గరగరశశటట
ఇసటట ననస:107-1-216
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-217
వయససస:39
లస: ససస స
2812 AP151010573068
పపరర: ననగమలలశరరర ననగమ

2804 AP151010570759
పపరర: వనసకటశవరరవప గరగరశశటట

2793 AP151010570604
పపరర: శకనవరసరరవప కనననగసటట

తసడక:డ పపరష చసదడరరవప శఖకకలర
ఇసటట ననస:107-1-212
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ గగరవయఖ గరగరశశటట
ఇసటట ననస:107-1-214
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశరర రరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:107-1-216
వయససస:40
లస: ససస స
2809 SAA0477869
పపరర: సపశ కలమమరర వషష
ష మలకల

93-84/631

తసడక:డ వరయఖ గటటట పలర
ఇసటట ననస:107-1-213
వయససస:92
లస: పప
93-84/639

93-84/626

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కనననగసటట
ఇసటట ననస:107-1-211
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గటటట పలర
ఇసటట ననస:107-1-213
వయససస:36
లస: ససస స

93-84/636 2801 AP151010570314
2800 AP151010570719
పపరర: శకనవరసరరరవప గటటట పలర గటటట పలర
పపరర: వనసకటటశరరరర గటటట పలర

2803 AP151010573479
పపరర: పదనకవత గటటట పలర

93-84/628

భరస : పపరష చసదడరరవప శఖలర
ఇసటట ననస:107-1-212
వయససస:54
లస: ససస స
93-84/633

2790 SAA0137349
పపరర: సరసబబశవరరవప కనవనకసటట

తసడక:డ నరసససహరరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:107-1-210
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:107-1-211
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ శఖకకలర
ఇసటట ననస:107-1-212
వయససస:35
లస: ససస స
2797 AP151010570434
పపరర: పపరషచసదడరరవప శఖమకకలర

93-84/625

భరస : నరసససహరరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:107-1-210
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటపలయఖ కనననగసటట
ఇసటట ననస:107-1-210
వయససస:72
లస: పప
2794 JBV3824158
పపరర: ననగ రతనస శఖమకకలర व

2789 AP151010573626
పపరర: రరశమక కనననగసటట

2814 SAA0455212
పపరర: రరజసపకర రరడడడ సథరర

93-84/650

తసడక:డ రరమ రరడడడ రరడకడ
ఇసటట ననస:107-1-217
వయససస:28
లస: పప
93-84/652

2817 SAA0991241
పపరర: రరమ రరవప వషష
ష మలకల

93-84/653

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-217
వయససస:50
లస: పప
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93-84/654

తసడక:డ ససబబబరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-217
వయససస:51
లస: పప
2821 AP151010573729
పపరర: వనసకటరతనస చడవగసటల

93-84/657

93-84/660

93-84/663

93-84/667

93-84/670

93-85/448

93-85/451

భరస : రమమష పరలపరరస
ఇసటట ననస:107-1-263
వయససస:24
లస: ససస స

2831 SAA0526939
పపరర: గరపస ననగస

2834 SAA0455196
పపరర: కకటటశరర రరవప ననగమ

2837 SAA0971862
పపరర: పసడయమసక కరటటరర

2840 SAA1039685
పపరర: ససవర కకషష మకరర

93-84/674

2843 SAA0967150
పపరర: వర శసకర కకసడదటట

93-84/668

2846 SAA0967408
పపరర: అనసషర మసడవ
తసడక:డ వనసకటటశరరరర మసడవ
ఇసటట ననస:107-1-263
వయససస:24
లస: ససస స

2826 JBV3328671
పపరర: కకషరషరరవప నరరలశశటట

93-84/662

2829 SAA0535138
పపరర: సరసబబడజఖస ననగస

93-84/665

2832 JBV2110138
పపరర: రరణగ పలర క

93-84/669

తసడక:డ లకకణరరవప పలర క
ఇసటట ననస:107-1-226
వయససస:34
లస: పప
93-84/671

2835 SAA0972084
పపరర: వర పప తషరరజ గననవరపప

93-85/447

తసడక:డ ననగరశరర రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:107-1-235
వయససస:25
లస: పప
93-85/449

2838 SAA0972126
పపరర: వసశ కకషష మసడవ

93-85/450

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మసడవ
ఇసటట ననస:107-1-253
వయససస:24
లస: పప
93-84/672

2841 SAA1039677
పపరర: హరర కకషష మకరర

93-84/673

తసడక:డ మలలసరరరరరవ మకరర
ఇసటట ననస:107-1-260
వయససస:26
లస: పప
93-84/675

తసడక:డ ననగరరజ కకసడదటట
ఇసటట ననస:107-1-262
వయససస:29
లస: పప
93-84/677

93-84/659

భరస : మలలర శరర రరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-226
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ మలలసరరరరరవ మకరర
ఇసటట ననస:107-1-260
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ రరమ కకషష చమమటబ
ఇసటట ననస:107-1-262
వయససస:24
లస: ససస స
2845 SAA0991332
పపరర: మరరయమక పరలపరరస

93-84/664

భరస : వవణగ బబబగ కరటటరర
ఇసటట ననస:107-1-253
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ జజన బబబగ వవమమల
ఇసటట ననస:107-1-256
వయససస:33
లస: పప
2842 SAA0991274
పపరర: లకకక తరరపతమక చమటబ

2828 JBV3821030
పపరర: శకనవరసరరవప మదదనగగసటర

2823 JBV3822442
పపరర: దదవ నరరలశశటట

తసడక:డ ఆసజనవయగలల ననరరలశశటట
ఇసటట ననస:107-1-222
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ ననరరయణ సరరమ ననగస
ఇసటట ననస:107-1-226
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:107-1-235
వయససస:27
లస: పప
2839 SAA0972001
పపరర: సరసబశవరరవప వవమమల

93-84/661

తసడక:డ కరశవశరననధస ననగస
ఇసటట ననస:107-1-226
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-226
వయససస:39
లస: పప
2836 SAA0636761
పపరర: శవ ననగరశరర రరవప గననవరపప

2825 AP151010573610
పపరర: కనకమక నరరలశశటట

93-84/656

భరస : కకషరషరరవప ననరరలశశటట
ఇసటట ననస:107-1-222
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ గరసధద మదదనగగసటర
ఇసటట ననస:107-1-222
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-226
వయససస:54
లస: ససస స
2833 SAA0455204
పపరర: మలలర శరర రరవప ననగమ

93-84/658

భరస : ఆసజనవయగలల ననరరళళససటట
ఇసటట ననస:107-1-222
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయగలల ననరరలశశటట
ఇసటట ననస:107-1-222
వయససస:46
లస: పప
2830 SAA0477950
పపరర: వవసకరయమక ననగమ

2822 JBV3822319
పపరర: వనసకటటశరరమక గరగరశశటట

2820 SAA0477992
పపరర: సమథన గరగరసపటట

భరస : రరమగలల గరగరశశటట
ఇసటట ననస:107-1-218
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమగలల గరగరశశటట
ఇసటట ననస:107-1-219
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ననరరళళససటట
ఇసటట ననస:107-1-222
వయససస:40
లస: ససస స
2827 AP151010570600
పపరర: శకనవరసరరవప నరరలశశటట

93-84/655

తసడక:డ ససబబబరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-1-217
వయససస:62
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ గరగరశశటట
ఇసటట ననస:107-1-218
వయససస:52
లస: ససస స
2824 AP151010573609
పపరర: ననరరయణమక నరరలశశటట

2819 AP151010570114
పపరర: ననరరయణరరవప ననగస

2844 SAA0967341
పపరర: పరవన గరనసగగసటర

93-84/676

తసడక:డ రవ కలమమర గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:107-1-263
వయససస:24
లస: ససస స
93-84/678

2847 SAA0991316
పపరర: కవత చగగరరపరటట

93-84/679

భరస : సజజన రరవప చసగగరరపత
ఇసటట ననస:107-1-263
వయససస:33
లస: ససస స
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పపరర: పవన కకషష మసడవ
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93-84/680

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మసడవ
ఇసటట ననస:107-1-263
వయససస:27
లస: పప
2851 JBV3820891
పపరర: ననగరశరరరరవప సరదననల

93-84/683

93-84/686

93-84/690

93-84/693

తసడక:డ ననగరశరర రరవప పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-286
వయససస:30
లస: పప
2863 JBV2111730
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప
పసనసమగచసర
తసడక:డ ససబబబరరవప పసనసమగచస
ఇసటట ననస:107-1-286
వయససస:36
లస: పప

93-84/684

2855 SAA0991225
పపరర: మలలర సరర రరవప చమటబ

93-84/687

2858 AP151010573428
పపరర: శవమక పసనసమచసర
పసనసమగచసర
భరస : ససబబబరరవప పసనసమగచస
ఇసటట ననస:107-1-286
వయససస:52
లస: ససస స

93-84/691

2861 JBV3820016
పపరర: సదనశవరరవప పసనసమగచసర

93-84/694

2864 AP151010570392
పపరర: ససబబబరరవప పసనసమగచసర
పసనసమగచస
తసడక:డ కరసతయఖ పసనసమగచస
ఇసటట ననస:107-1-286
వయససస:60
లస: పప

93-84/699
2866 AP151010573484
పపరర: వనసకటరమణమక గరరర పరటట
గలరర పరటట
భరస : పసదవనసకటససబబబరరవప గలమరలటట
ఇసటట ననస:107-1-292
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ సరమబ య గలమరలటట
ఇసటట ననస:107-1-292
వయససస:47
లస: పప

2869 SAA1399138
పపరర: ధనలకకక గరరర పరటట

2870 AP151010573732
పపరర: రమమదదవ గరరర పరటట

93-83/1172

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గరరరలపటటట
ఇసటట ననస:107-1-293
వయససస:18
లస: ససస స
93-84/703

2875 AP151010573254
పపరర: ససభబగఖమక వవలలలరర
పసనసమగచసర
భరస : నరసససహరరవప పసనసమగచస
ఇసటట ననస:107-1-297
వయససస:67
లస: ససస స

93-84/706

2856 SAA0967283
పపరర: కకషష మకకల

93-84/689

2859 JBV3824661
పపరర: మమశమక మననవ

93-84/692

2862 JBV3819257
పపరర: రఘగరరసబబబగ పసనసమగచసర

93-84/697

2865 JBV3822400
పపరర: లకడకగరరర పరటట గలరర పరటట

93-84/698

భరస : వనసకటటశరరరర గలమరలటట
ఇసటట ననస:107-1-292
వయససస:38
లస: ససస స
93-83/1171

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:107-1-293
వయససస:18
లస: పప
93-84/701

2871 SAA0415950
పపరర: రతననకలమమరర యలవరరస

93-84/702

భరస : సరసబశవరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-294
వయససస:30
లస: ససస స
93-84/704

తసడక:డ శవ చసదడరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-294
వయససస:36
లస: పప
2876 AP151010573549
పపరర: లలతనసబ పసనసమచసర
పసనసమగచసర
భరస : కరసతయఖ పసనసమగచస
ఇసటట ననస:107-1-297
వయససస:72
లస: ససస స

93-84/695

తసడక:డ ససబబబరరవప పసనసమగచస
ఇసటట ననస:107-1-286
వయససస:33
లస: పప

93-84/700 2868 SAA1377613
2867 AP151010570391
పపరర: వనసకటటశరరరర గరరర పరటట గలరర పరటట
పపరర: దనలకకక గరరర పరటట

2873 JBV2110286
పపరర: సరసబశవరరవప యలవరరస

93-84/685

భరస : అసజయఖ మననవర
ఇసటట ననస:107-1-286
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననగభబషణస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:107-1-293
వయససస:48
లస: ససస స

2872 AP151010573113
పపరర: సరమమమ జఖస యలవరరస
యమలవరణటట
భరస : శ వరచకరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-294
వయససస:52
లస: ససస స

2853 SAA0967333
పపరర: వనసకటటసరర రరవప బబ డడసపపడక

తసడక:డ కరళదనసస మకకల
ఇసటట ననస:107-1-285
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ శవకకటటశరరరరవప పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-286
వయససస:31
లస: పప
93-84/696

93-84/682

తసడక:డ ససబబబరరవప బబ డడసపపడక
ఇసటట ననస:107-1-278
వయససస:41
లస: పప

తలర : చసతలమక చమమటబ
ఇసటట ననస:107-1-284
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరర రరవప పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-286
వయససస:40
లస: ససస స
2860 SAA0415794
పపరర: వనసకటటశరరరర పపనథమగచసర

2852 JBV3327855
పపరర: లకడక ననరరయణ సరధననల

2850 JBV3332848
పపరర: నరసమక స సరదననల

భరస : నరసససహరరవప సదనల
ఇసటట ననస:107-1-268
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప సదనల
ఇసటట ననస:107-1-268
వయససస:33
లస: పప

తలర : చసతలమక చమమటబ
ఇసటట ననస:107-1-284
వయససస:30
లస: పప
2857 JBV3332657
పపరర: రరణగక పసనసమబచస

93-84/681

భరస : లకడకననరరయణ సదనల
ఇసటట ననస:107-1-268
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప సదనల
ఇసటట ననస:107-1-268
వయససస:31
లస: పప
2854 SAA0991233
పపరర: సరసబ ససవర రరవప చమటబ

2849 JBV3824570
పపరర: శశభదదవ సరదననల

2874 SAA0967440
పపరర: ఉష పసనసమబఛస

93-84/705

భరస : బబ సరససబగ పసనసమబచస
ఇసటట ననస:107-1-297
వయససస:39
లస: ససస స
93-84/707

2877 SAA0967093
పపరర: సరయరరస పసనసమబచస

93-84/708

తసడక:డ రరసబబబగ పసనసమబచస
ఇసటట ననస:107-1-297
వయససస:24
లస: పప

Page 98 of 381

2878 JBV3820024
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93-84/709

తసడక:డ వనసకటటశరరరర పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-297
వయససస:31
లస: పప
2881 JBV3822376
పపరర: రమణ గగడకకసదసల

93-84/712

భరస : ననగరశరర రరవప గగడకకసదసల
ఇసటట ననస:107-1-299
వయససస:50
లస: ససస స
2884 JBV3820545
పపరర: ససధనకర గగడకకసదసల

93-84/715

93-84/718

93-84/721

93-84/724

93-84/727

93-84/730

తసడక:డ వరయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-308
వయససస:37
లస: పప

93-84/719

2891 AP151010573692
పపరర: లకడకకరసతమక బబ డడసపపడక

2894 SAA0438523
పపరర: రరజమక యసపరరల

2897 AP151010573395
పపరర: వరకలమరర బబ డడసపపడక

2900 AP151010570006
పపరర: శశషరరరవప మగపలరరజ

93-84/733

2903 AP151010573013
పపరర: అమరరశరరర మగపలరరజ

93-84/722

2906 AP151010570727
పపరర: వరయఖ మగపలరరజ
తసడక:డ ససబబయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-308
వయససస:55
లస: పప

2886 SAA0089839
పపరర: ననగరశరరరరవప గగడకకసదసల

93-84/717

2889 JBV3820362
పపరర: ససతనరరమయఖ పప సదథరర

93-84/720

2892 AP151010570733
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డడసపపడక

93-84/723

తసడక:డ శసకరయఖ బబ దడసపపడక
ఇసటట ననస:107-1-303
వయససస:44
లస: పప
93-84/725

2895 SAA0991324
పపరర: ననగరసదడమక మగపపల రరజ

93-84/726

భరస : సరసబశవ రరవప యసపరరరల
ఇసటట ననస:107-1-305
వయససస:65
లస: ససస స
93-84/728

2898 JBV3820289
పపరర: మహహష యసపరరల

93-84/729

తసడక:డ ససబబబరరవప యసపరరరల
ఇసటట ననస:107-1-306
వయససస:31
లస: పప
93-84/731

2901 AP151010570579
పపరర: ననగరశరరరరవప బబ డడసపపడక

93-84/732

తసడక:డ ససబబయఖ బబ ధసపపరర
ఇసటట ననస:107-1-306
వయససస:80
లస: పప
93-84/734

భరస : వరయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-308
వయససస:50
లస: ససస స
93-84/736

93-84/714

తసడక:డ వనసకటటశరరరరపప సదసరర పప సదసరర
ఇసటట ననస:107-1-302
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-306
వయససస:47
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప మగపరడజ
ఇసటట ననస:107-1-308
వయససస:33
లస: ససస స
2905 JBV3328507
పపరర: జగన మగపలరరజ

2888 JBV3820370
పపరర: వనసకటటశ పప సడథరర

2883 AP151010573004
పపరర: బగలలర మక గగడకకసదసల

తసడక:డ సరసబయఖ గగడకకసదసల
ఇసటట ననస:107-1-299
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబ దడసపపడక
ఇసటట ననస:107-1-306
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప బబ దడసపపడక
ఇసటట ననస:107-1-306
వయససస:45
లస: పప
2902 JBV3823945
పపరర: శరసత మగపరడజ

93-84/716

తసడక:డ అపరల రరవప యసపరరరల
ఇసటట ననస:107-1-305
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ అపరలరరవప యసపరరరల
ఇసటట ననస:107-1-305
వయససస:55
లస: పప
2899 AP151010570580
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డడసపపడక

2885 JBV3327616
పపరర: పడసరద చచడవరపప

93-84/711

భరస : సరసబయమఖ గగడకకసదసల
ఇసటట ననస:107-1-299
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శసకరయఖ బబ దడమలJడడ
ఇసటట ననస:107-1-303
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప యసపరరరల
ఇసటట ననస:107-1-305
వయససస:42
లస: ససస స
2896 SAA0415828
పపరర: ససబబబరరవప యసపరరల

93-84/713

తసడక:డ ససతనరరమయఖ పప సడథరర
ఇసటట ననస:107-1-302
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబ దడసపపడక
ఇసటట ననస:107-1-303
వయససస:46
లస: ససస స
2893 SAA0415497
పపరర: అసజనప యసపరరల

2882 AP151010573002
పపరర: మసరసనమక చచడవరపప

2880 SAA0967176
పపరర: బబ ససబబబగ పసనసమబచస

తసడక:డ కరసతయఖ పసనసమబచస
ఇసటట ననస:107-1-297
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ అసకరలల చచదవరపప
ఇసటట ననస:107-1-299
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ పప సదసరర
ఇసటట ననస:107-1-302
వయససస:46
లస: ససస స
2890 SAA0135681
పపరర: కవతన బబ డదసపపడడ

93-84/710

భరస : అసకరలల చచదవరపప
ఇసటట ననస:107-1-299
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప గగడకకసదసల
ఇసటట ననస:107-1-299
వయససస:33
లస: పప
2887 JBV3824141
పపరర: పదనకవత పప సదథరర

2879 JBV3819265
పపరర: రరసబబబగ పసనసమగచసర
పసనసమగచసర
తసడక:డ కరసతయఖ పసనసమగచస
ఇసటట ననస:107-1-297
వయససస:43
లస: పప

2904 JBV2111482
పపరర: భబసకరరరవప మగపలరరజ

93-84/735

తసడక:డ వరయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-308
వయససస:35
లస: పప
93-84/737

2907 SAA0478115
పపరర: ససజనఖ కడకయమల

93-84/738

భరస : శకనవరస రరవప కడకయమల
ఇసటట ననస:107-1-309
వయససస:31
లస: ససస స
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2908 SAA0569814
పపరర: కకటటశరరమక వవలపపరర

93-84/739

భరస : శకనవరస రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-1-309
వయససస:34
లస: ససస స
2911 JBV3819240
పపరర: ససరరష మగపలరరజ

93-84/742

2909 AP151010573010
పపరర: లలత మగపలరరజ

93-84/740

2910 SAA0569905
పపరర: సరమమమ జఖమ కడకయమల

భరస : ఉమమమహహశరరరరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-309
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశరరళళ కడకయమల
ఇసటట ననస:107-1-309
వయససస:64
లస: ససస స

2912 SAA0809006
పపరర: నరరశ మగపలరరజ

2913 SAA0454942
పపరర: శకనవరస రరవప కడకయమల

93-84/743

తసడక:డ ఉమమమహహశరర రరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-309
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ ఉమమమహహశరర రరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-309
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ వవసకటటశరరళళ కడకయమల
ఇసటట ననస:107-1-309
వయససస:38
లస: పప

2914 AP151010570565
పపరర: ఉమమమమహహశరరరరవప
మగపలరరజ
తసడక:డ ససబబయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-309
వయససస:54
లస: పప

93-84/746

2915 SAA0879611
పపరర: పదనకవత దమకవలమస

2916 SAA0526921
పపరర: ససరరష కలమమర గరల

2917 SAA0971938
పపరర: అనథరరధ పరరటబల

93-85/452

తసడక:డ సరసబశవరరవప దమకవలమస
ఇసటట ననస:107-1-310
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఏకరసతరరవప పరరటబల
ఇసటట ననస:107-1-310
వయససస:35
లస: ససస స
2920 AP151010573171
పపరర: అసజన గగలపపడక

93-84/751

తసడక:డ ససబబయఖ మగపరడజ
ఇసటట ననస:107-1-311
వయససస:68
లస: పప
2926 AP151010573452
పపరర: చటటట మక కగరగ

93-85/453

93-84/759

భరస : శవనననరరయణ పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-317
వయససస:43
లస: ససస స

93-84/755

2930 JBV3824018
పపరర: ననగజజఖత పపరర

93-84/762

2933 JBV3820313
పపరర: వనసకటనరరసదడ కలమమర మదదన

93-84/757

2936 JBV3820131
పపరర: శవనననరరయణ పసనసమగచసర
తసడక:డ శశషయఖ పసనసమగచస
ఇసటట ననస:107-1-317
వయససస:46
లస: పప

2925 AP151010570359
పపరర: మసగయఖ యమకడక

93-84/756

2928 AP151010573014
పపరర: కలమమరర గగడకవరడ

93-84/758

భరస : వనసకటటశరరరర గగడకవరడ
ఇసటట ననస:107-1-314
వయససస:60
లస: ససస స
93-84/760

2931 SAA0411538
పపరర: భబసకర రరవప పపరర ర

93-84/761

తసడక:డ అపరల రరవప పపరర
ఇసటట ననస:107-1-315
వయససస:29
లస: పప
93-84/763

తసడక:డ మలలర శరరరరవప పపరర
ఇసటట ననస:107-1-315
వయససస:36
లస: పప
93-84/765

93-84/753

తసడక:డ వనసకటటశరరరర యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-312
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరవప పపరర
ఇసటట ననస:107-1-315
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ అపLరరవప పపరర
ఇసటట ననస:107-1-315
వయససస:32
లస: పప
2935 JBV3823952
పపరర: పదక పసనసమగచసర

2927 SAA0478453
పపరర: శవ పరరరత పపరర ర

2922 AP151010570417
పపరర: అపరలరరవప గగలర పపడక
తసడక:డ ససతనరరమమరరవప గగలర పపడక
ఇసటట ననస:107-1-311
వయససస:54
లస: పప

భరస : కరసస పపరర
ఇసటట ననస:107-1-313
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గగడకవరడ
ఇసటట ననస:107-1-314
వయససస:44
లస: పప
2932 JBV3820305
పపరర: మహన పపరర

93-84/752

భరస : మసగయఖ యమకడక
ఇసటట ననస:107-1-312
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చనననసకమక
ఇసటట ననస:107-1-312
వయససస:60
లస: ససస స
2929 AP151010570003
పపరర: రరజరసదడరరవప గగడకవరడ

2924 JBV2110880
పపరర: హహహమమవత ఇమకడక

93-84/750

భరస : శకనవరసరరవప గగలర పపడక
ఇసటట ననస:107-1-311
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ ససతనరరమమరరవప గగలర పపడక
ఇసటట ననస:107-1-311
వయససస:50
లస: పప
93-84/754

93-84/748

93-84/749 2919 AP151010573520
2918 SAA0808891
పపరర: సరయ లకకక గరయతడ గగలర పపడక
పపరర: తషలశశశరరర గగలపపడక

2921 AP151010570479
పపరర: శకనవరసరరవప గగలర పపడక

93-84/745

తసడక:డ గరపరల కకషష మబరరస గరల
ఇసటట ననస:107-1-310
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ అపరలరరవప గగలర పపడక
ఇసటట ననస:107-1-311
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప గగలర పపడక
ఇసటట ననస:107-1-311
వయససస:48
లస: ససస స
2923 SAA1040724
పపరర: శశషగరరరరరవప మగపరడజ

93-84/747

93-84/741

2934 AP151010570430
పపరర: అపరలరరవప పపరర

93-84/764

తసడక:డ సతఖనననరరయణ పపరర ర
ఇసటట ననస:107-1-315
వయససస:57
లస: పప
93-84/766

2937 SAA0972019
పపరర: శకనవరస పసనసమబచస

93-85/454

తసడక:డ శవనననరరయణ పసనసమబచస
ఇసటట ననస:107-1-317
వయససస:25
లస: పప
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93-84/767

తసడక:డ సతఖననరరయణ పపరర
ఇసటట ననస:107-1-318
వయససస:45
లస: పప
2941 AP151010573730
పపరర: లకడక పపరర

93-84/770

93-85/456

93-85/459

93-84/774

93-84/777

93-84/780

93-84/783

తసడక:డ అశశక కలమమర ఉపరరర
ఇసటట ననస:107-1-335
వయససస:34
లస: పప

2951 AP151010573536
పపరర: ససవరరల గటటట పలర

2954 AP151010573688
పపరర: శరరరరణణ కరకరర

2957 AP151010570722
పపరర: పసచదరశరరరరవప కరకరర

2960 AP151010573009
పపరర: అపలమక యలవరరస

93-84/786

2963 SAA0967531
పపరర: లత ననదడళర

93-84/775

2966 SAA0967168
పపరర: వర బబబగ ననదడళర
తసడక:డ బసవయఖ ననదడళర
ఇసటట ననస:107-1-335
వయససస:56
లస: పప

2946 AP151010573029
పపరర: శవననగమక యలవరరస

93-85/458

2949 SAA0135566
పపరర: పడవలక గటటట పలర

93-84/773

2952 SAA0872151
పపరర: రరమకకకషష రరజ ససరరవపరర

93-84/776

తసడక:డ వనసకట కకషష రరజ ససరరవపరర
ఇసటట ననస:107-1-330
వయససస:41
లస: పప
93-84/778

2955 AP151010573687
పపరర: వనసకటససబబమక కరకరర

93-84/779

భరస : వనసకటటశరరరర కరకరర
ఇసటట ననస:107-1-332
వయససస:67
లస: ససస స
93-84/781

2958 AP151010570311
పపరర: రరమమహనరరవప కరకరర

93-84/782

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కరకరర
ఇసటట ననస:107-1-332
వయససస:52
లస: పప
93-84/784

2961 SAA1017376
పపరర: వసశ కకషష నవలకలడకటట

93-84/785

తసడక:డ శకనవరస రరవప నవలకలడకటట
ఇసటట ననస:107-1-333
వయససస:25
లస: పప
93-84/787

భరస : వరబబబగ ననదడళర
ఇసటట ననస:107-1-335
వయససస:50
లస: ససస స
93-84/789

93-84/772

భరస : శకనవరసరరవప గటటట పలర
ఇసటట ననస:107-1-330
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-333
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-333
వయససస:35
లస: పప
2965 SAA0455113
పపరర: శకకరసత ఉపపరర ర

93-85/460

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కరకరర
ఇసటట ననస:107-1-332
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ పసచరయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:107-1-332
వయససస:72
లస: పప
2962 JBV3328283
పపరర: శశషగరరరరరవప యలవరరస

2948 AP151010570686
పపరర: పడసరదస యలపరరస

2943 AP151010570724
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప పపరర

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:107-1-329
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:107-1-332
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమహనరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:107-1-332
వయససస:31
లస: పప
2959 AP151010570484
పపరర: వనసకటటశరరరర కరకరర

93-85/457

భరస : శకనవరసరరవప గటటట పలర
ఇసటట ననస:107-1-330
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ పప లయఖ గటటట పలర
ఇసటట ననస:107-1-330
వయససస:52
లస: పప
2956 SAA0411579
పపరర: రవ చసదన కరకరర

2945 AP151010573027
పపరర: అరరణకలమమరర యలవరరస

93-84/769

తసడక:డ సతఖనననరరయణ పపరర
ఇసటట ననస:107-1-320
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:107-1-329
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప గటటట పలర
ఇసటట ననస:107-1-330
వయససస:34
లస: ససస స
2953 AP151010570495
పపరర: శకనవరసరరవప గటటట పలర

93-84/771

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:107-1-329
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:107-1-329
వయససస:43
లస: పప
2950 SAA1017384
పపరర: లకకక పరవన గటటట పలర

2942 JBV3327830
పపరర: కరశ పపరర

2940 SAA0808842
పపరర: రరజజ రరజరశరరర పపరర

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప పపరర
ఇసటట ననస:107-1-320
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖననరరయణ పపరర
ఇసటట ననస:107-1-320
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ మగరళధర రరవప కకలవరసస
ఇసటట ననస:107-1-328
వయససస:43
లస: పప
2947 AP151010570384
పపరర: రరమకకషష పడసరదస యలపరరస

93-84/768

తసడక:డ సతఖనననరరయణ పపరర
ఇసటట ననస:107-1-318
వయససస:47
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప పపరర
ఇసటట ననస:107-1-320
వయససస:46
లస: ససస స
2944 SAA1010404
పపరర: వనసకటటసరర శరక కకలవరసస

2939 AP151010570726
పపరర: కకషరషరరవప పపరర

2964 SAA1062785
పపరర: చతనఖకకషష మగపరలరరజ

93-84/788

తసడక:డ యగగసధర
ఇసటట ననస:107-1-335
వయససస:22
లస: పప
93-84/790

2967 AP151010570723
పపరర: రరమకరశవపలల మమడన

93-84/791

తసడక:డ పపననయఖ మమడన
ఇసటట ననస:107-1-335
వయససస:67
లస: పప
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2968 SAA0879652
పపరర: ననగ భబరత ననదడళర
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93-85/461

తసడక:డ వరబబబగ ననదడళర
ఇసటట ననస:107-1-335
వయససస:31
లస: పప
2971 JBV3327509
పపరర: పపననయఖ మమడన

93-84/794

93-84/797

93-84/800

93-84/803

93-84/806

93-85/462

93-84/811

తసడక:డ చన అయఖవరరరర యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-346
వయససస:54
లస: పప

2981 AP151010570120
పపరర: సథరరబబబగ యలవరరస

2984 SAA0808875
పపరర: మహహశ పసనసమచస

2987 AP151010573543
పపరర: కకటటశరరమక మమడన

2990 JBV3819232
పపరర: సరసబశవరరవప కకతత
స రర

93-85/463

2993 AP151010573309
పపరర: రజన యలవరరస

93-84/804

2996 AP151010573308
పపరర: పదనకవత యలవరరస
భరస : చనపరమమశరరరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-347
వయససస:42
లస: ససస స

2976 AP151010573251
పపరర: పపననమక మటట స

93-84/799

2979 AP151010570051
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప మటట స

93-84/802

2982 AP151010570595
పపరర: రరమమరరవప యలవరరస

93-84/805

తసడక:డ పసదన అయఖవరరరర యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-341
వయససస:64
లస: పప
93-84/807

2985 JBV3819224
పపరర: వనసకటటశరరరర పసనసమగచసర

93-84/808

తసడక:డ కరసతయఖ పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-343
వయససస:55
లస: పప
93-84/809

2988 SAA0089722
పపరర: పడసరద కకతత
స రర

93-84/810

తసడక:డ సరసబశవరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:107-1-344
వయససస:32
లస: పప
93-84/812

2991 JBV2111946
పపరర: పపననయఖ యలవరరస

93-84/813

తసడక:డ వనసకయఖ యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-345
వయససస:37
లస: పప
93-84/814

భరస : పసద పరమమశరరరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-346
వయససస:49
లస: ససస స
93-84/816

93-84/796

తసడక:డ హనసమసతరరవప మటట స
ఇసటట ననస:107-1-339
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ ననగయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:107-1-344
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ శశశరరవ మగపరడజ
ఇసటట ననస:107-1-345
వయససస:25
లస: ససస స
2995 AP151010570635
పపరర: పసద పరమమశరరరరవప యలవరరస

93-84/801

భరస : పసదనబబబయ మమడన
ఇసటట ననస:107-1-344
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:107-1-344
వయససస:36
లస: పప
2992 SAA0971953
పపరర: అనసశర మగపరడజ

2978 AP151010573253
పపరర: పపననమక మటట స

2973 SAA0967390
పపరర: మగనలకకక యసపరరరల

భరస : హనసమసతరరవప మటట స
ఇసటట ననస:107-1-338
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరరరర
ఇసటట ననస:107-1-343
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహహశ పసనసమబచసర
ఇసటట ననస:107-1-343
వయససస:23
లస: ససస స
2989 JBV2111557
పపరర: రమమష యడర పలర

93-84/798

తసడక:డ వనసకటరతనస యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-341
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-343
వయససస:50
లస: ససస స
2986 SAA1049577
పపరర: గరవసదమక పసనసమబచసర

2975 JBV3822459
పపరర: ససబబబయమక మటట స

93-84/793

భరస : ససబడమణఖఎస యసపరరరల
ఇసటట ననస:107-1-337
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప మటట స
ఇసటట ననస:107-1-339
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సథరరబబబగ యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-341
వయససస:43
లస: ససస స
2983 JBV3822335
పపరర: ననరరయణమక పసనసమగచర

93-84/795

భరస : చననమలర ఖమరరజనరరవప మటట స
ఇసటట ననస:107-1-338
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతరరవప మటట స
ఇసటట ననస:107-1-338
వయససస:40
లస: పప
2980 AP151010573246
పపరర: భబలకకక యలవరరస

2972 SAA0879439
పపరర: ఇసదదర చమట

2970 JBV3824091
పపరర: శవననగమక మమడన

భరస : రరమకరశవలల మమడన
ఇసటట ననస:107-1-336
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చమట
ఇసటట ననస:107-1-337
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరరజ కకసడదటట
ఇసటట ననస:107-1-337
వయససస:26
లస: పప
2977 AP151010570014
పపరర: చనమలర ఖమరరజనరరవప మటట స

93-84/792

భరస : పపననయఖ మమడన
ఇసటట ననస:107-1-336
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ రరమకరశవపలల మమడన
ఇసటట ననస:107-1-336
వయససస:35
లస: పప
2974 SAA0967119
పపరర: హరర కకసడదటట

2969 JBV3824083
పపరర: మమధవ మమడన

2994 JBV3821006
పపరర: నరరసదడ బబబగ యలవరరస

93-84/815

తసడక:డ పసద పరమమశరర రరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-346
వయససస:32
లస: పప
93-84/817

2997 AP151010573307
పపరర: కకషషకలమమరర యలవరరస

93-84/818

భరస : ససబబబరరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-347
వయససస:47
లస: ససస స
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2998 JBV3820180
పపరర: ననగరరజ యలవరరస
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93-84/819

తసడక:డ చన పరమమశరరరరవప యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-347
వయససస:30
లస: పప
3001 AP151010570607
పపరర: సదనశవ రరవప నసబబరర

93-84/822

93-84/825

93-84/828

93-84/831

93-84/834

93-85/465

93-84/838

తసడక:డ చసదడమమళ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-353
వయససస:37
లస: పప

3011 SAA0616896
పపరర: గరత పడజజపరత

3014 JBV3820958
పపరర: కకషప ర పడజజపత

3017 SAA0535104
పపరర: అనథష గరరర పరటట

3020 AP151010573172
పపరర: శవరనసదస మగపలరరజ

93-84/842

3023 JBV3820412
పపరర: వనసకట కకషష మగపలరరజ

93-84/832

3026 AP151010570290
పపరర: చసదడమమళ మగపలరరజ
తసడక:డ ససబబయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-353
వయససస:60
లస: పప

3006 JBV3824620
పపరర: సరమమమ జఖస కరరనటపప

93-84/827

3009 SAA0415448
పపరర: వనసకట పదనకవత మమమళరపలర

93-84/830

3012 SAA0415752
పపరర: రవ కలమమర మమమళరపలర

93-84/833

తసడక:డ భమరరవప మమమలర పల
ఇసటట ననస:107-1-352
వయససస:43
లస: పప
93-84/835

3015 AP151010573182
పపరర: ననగమలలర శరరర గసడకకకట

93-85/464

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:107-1-352
వయససస:46
లస: ససస స
93-84/836

3018 JBV3822624
పపరర: మననకక మగపలరరజ

93-84/837

తసడక:డ చసదడమమళ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-353
వయససస:34
లస: ససస స
93-84/839

3021 SAA0845018
పపరర: హరరష వలల
ర రర

93-84/840

తసడక:డ ననరరయణ రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:107-1-353
వయససస:25
లస: పప
93-84/843

తసడక:డ శకరరమమబరరస మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-353
వయససస:37
లస: పప
93-84/845

93-84/824

భరస : రవ కలమమర మమమలర పల
ఇసటట ననస:107-1-352
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకరరమమబరరస మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-353
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వరదరరజలల చమమట
ఇసటట ననస:107-1-353
వయససస:32
లస: పప
3025 JBV3328184
పపరర: వశశరసరరరరరవ మగపలరరజ

93-84/829

తసడక:డ ననగభబషణమ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:107-1-353
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-353
వయససస:55
లస: ససస స
3022 JBV3820941
పపరర: వనసకటశవననగరరజ చమటబ

3008 SAA0809170
పపరర: అపలదసరరక పసచసననథన

3003 SAA0967473
పపరర: సరమమమ జఖస దసడకకక

భరస : నరసససహరరవప కరరనటపప
ఇసటట ననస:107-1-351
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:డ తతగరజ పరరజపత
ఇసటట ననస:107-1-352
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:107-1-352
వయససస:51
లస: పప
3019 AP151010573177
పపరర: శవపరరరత మగపలరరజ

93-84/826

భరస : కకషప ర పడజజపత
ఇసటట ననస:107-1-352
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-352
వయససస:44
లస: పప
3016 AP151010570283
పపరర: ససబబబరరవప గసడకకకట

3005 JBV3824638
పపరర: వరలకకక చమట

93-84/821

భరస : ససబబబరరవప దసడకకక
ఇసటట ననస:107-1-351
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ పసచసననథన
ఇసటట ననస:107-1-351
వయససస:54
లస: పప

భరస : యగగసధర మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-352
వయససస:42
లస: ససస స
3013 SAA0415562
పపరర: యగగసదనర మగపరలరరజ

93-84/823

భరస : వరదరరజలల చమమట
ఇసటట ననస:107-1-351
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరరరర దసడకకక
ఇసటట ననస:107-1-351
వయససస:43
లస: పప
3010 SAA0415489
పపరర: ససజజత మగపరలరరజ

3002 AP151010570250
పపరర: సరసబశవరరవప నసబబరర

3000 JBV3822632
పపరర: రరజఖలకకక నసబబరర

భరస : సదనశవ రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:107-1-350
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమయఖ దసడకకక
ఇసటట ననస:107-1-350
వయససస:72
లస: పప

భరస : అపలడడరరక
ఇసటట ననస:107-1-351
వయససస:46
లస: ససస స
3007 SAA0967101
పపరర: ససబబబరరవప దసడకకక

93-84/820

తసడక:డ చన అయఖవరరరర యమలవరరస
ఇసటట ననస:107-1-347
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవరరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:107-1-350
వయససస:45
లస: పప
3004 SAA0809154
పపరర: రరధదక అపలడడరరక

2999 AP151010570459
పపరర: చన పరమమశరరరరవప యలవరరస

3024 JBV3820420
పపరర: తరరమల మగపలరరజ

93-84/844

తసడక:డ శకరరమమబరరస మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-353
వయససస:37
లస: పప
93-84/846

3027 AP151010570027
పపరర: శకరరమమబరరస మగపలరరజ

93-84/847

తసడక:డ ససబబయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-353
వయససస:67
లస: పప
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3028 SAA0972100
పపరర: అయఖపల మసదనడక
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93-85/466

తసడక:డ శశభననబబగ మసదనడక
ఇసటట ననస:107-1-357
వయససస:27
లస: పప
3031 AP151010573103
పపరర: సరమమమ జఖస కకగసటట

93-84/850

93-84/853

93-84/856

93-84/859

93-84/862

93-84/865

93-84/868

భరస : శకనస రరడకడ
ఇసటట ననస:107-1-372
వయససస:45
లస: ససస స

3041 JBV3332772
పపరర: భబలకకక మగపలరరజ

3044 SAA0526756
పపరర: శకధర గబడథరర

3047 SAA0478107
పపరర: అనసథరఖ మగపరలరరజ

3050 AP151010573286
పపరర: శశషమక మగపలరరజ

93-84/871

3053 AP151010570474
పపరర: పరపయఖ మగపలరరజव

93-84/860

3056 JBV3819984
పపరర: వనసకటటశరరరరవప చదపరరస
తసడక:డ వనసకటపలయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:107-1-372
వయససస:40
లస: పప

3036 AP151010570746
పపరర: శవయఖ మగపలరరజ

93-84/855

3039 JBV3820198
పపరర: రవససషసకత మగపలరరజ

93-84/858

3042 JBV3332764
పపరర: సతఖవత మగపలరరజ

93-84/861

భరస : నరసససహరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-367
వయససస:52
లస: ససస స
93-84/863

3045 AP151010570316
పపరర: శకనవరసరరవప మగపలరరజ

93-84/864

తసడక:డ నరసససహరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-367
వయససస:44
లస: పప
93-84/866

3048 JBV3822525
పపరర: ససజనఖ మగపలరరజ

93-84/867

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-368
వయససస:34
లస: ససస స
93-84/869

3051 JBV3328150
పపరర: బబలకకషష మగపలరరజ

93-84/870

తసడక:డ పరపయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-368
వయససస:33
లస: పప
93-84/872

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-368
వయససస:53
లస: పప
93-84/874

93-84/852

తసడక:డ ననగరశరరరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-366
వయససస:30
లస: పప

భరస : పరపయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-368
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ శశషయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-368
వయససస:35
లస: పప
3055 JBV2111573
పపరర: అసజమక రరడకడ

93-84/857

భరస : బబలమ కకషష మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-368
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవయఖ మగపరలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-368
వయససస:43
లస: ససస స
3052 JBV3327392
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప మగపలరరజ

3038 AP151010573277
పపరర: కకషషకలమమరర మగపలరరజ

3033 AP151010570177
పపరర: సరసబశవరరవప కకగసటట

తసడక:డ శకనవరసరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-364
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ ససబబశవ రరవప గబడథరర
ఇసటట ననస:107-1-367
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ బగలర యఖ గబడథరర
ఇసటట ననస:107-1-367
వయససస:58
లస: పప
3049 AP151010573512
పపరర: వనసకటటశరరమక మగపలరరజ

93-84/854

భరస : శకనవరసరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-367
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబశవ రరవప గబడథరర
ఇసటట ననస:107-1-367
వయససస:56
లస: ససస స
3046 SAA0526764
పపరర: సరసబశవ రరవప గబడథరర

3035 JBV3822590
పపరర: శరసతమక మగపలరరజ

93-84/849

తసడక:డ నరసయఖ కకగసటట
ఇసటట ననస:107-1-362
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననగరశరరరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-366
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-366
వయససస:52
లస: పప
3043 SAA0535161
పపరర: సరసరత గబడథరర

93-84/851

భరస : శకనవరసరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-364
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-366
వయససస:30
లస: ససస స
3040 AP151010570532
పపరర: ననగరశరరరరవప మగపలరరజ

3032 SAA0454124
పపరర: రరజసపకర గగతనస

3030 SAA0478305
పపరర: అరఠణన కలమమరర గగతనస

భరస : రరజసపకర గగతనస
ఇసటట ననస:107-1-362
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ అపలయమఖ గగతనస
ఇసటట ననస:107-1-362
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-364
వయససస:46
లస: ససస స
3037 JBV3824117
పపరర: దదవఖ మగపలరరజ

93-84/848

భరస : అశశక కలమమర కకగసటట
ఇసటట ననస:107-1-362
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:107-1-362
వయససస:48
లస: ససస స
3034 JBV3822608
పపరర: మలర శరరర మగపలరరజ

3029 SAA0967507
పపరర: హరరశర కకగసటట

3054 SAA0135582
పపరర: హహమలత చదపరరస

93-84/873

భరస : వవసకటటశర రరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:107-1-372
వయససస:36
లస: ససస స
93-84/875

3057 SAA0967432
పపరర: ననగమణణ

93-84/876

భరస : వనసకరటరమణ కకరర పరటట
ఇసటట ననస:107-1-374
వయససస:36
లస: ససస స
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3058 JBV2111979
పపరర: సతఖవత నలలకలరరస
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93-84/877

భరస : చడసచయఖ व
ఇసటట ననస:107-1-374
వయససస:40
లస: ససస స
3061 SAA0991217
పపరర: లకకక నవలకలరరస

93-85/467

93-84/882

93-84/885

93-84/888

93-84/891

93-84/894

93-84/897

భరస : వనసకటబడవప మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-1-381
వయససస:76
లస: ససస స

3071 SAA0438531
పపరర: మమధవ మననవ

3074 JBV3820347
పపరర: రవ మననవ

3077 AP151010570742
పపరర: ససబబబరరవప మననవ

3080 JBV3327558
పపరర: శకనవరసరరవప నవలకలదదటట

93-84/900

3083 SAA0967556
పపరర: లకకక పడసనన బబ డపరటట

93-84/889

3086 SAA0968950
పపరర: చసదడ శశఖర మదసనకలరర
తసడక:డ శవయఖ మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-1-381
వయససస:25
లస: పప

3066 SAA0415513
పపరర: పదనక మగపరలళర

93-84/884

3069 JBV3819315
పపరర: శకనవరసరరవప మగపలరరజ

93-84/887

3072 JBV3822566
పపరర: ధనలకకక మననవ

93-84/890

భరస : ససబబబరరవప మననవర
ఇసటట ననస:107-1-376
వయససస:34
లస: ససస స
93-84/892

3075 JBV3819307
పపరర: భబసకరరరవప మననవ

93-84/893

తసడక:డ శవయఖ మననవర
ఇసటట ననస:107-1-376
వయససస:35
లస: పప
93-84/895

3078 AP151010570740
పపరర: సరసబశవరరవప మననవ

93-84/896

తసడక:డ ససబబయఖ మననవర
ఇసటట ననస:107-1-376
వయససస:76
లస: పప
93-84/898

3081 AP151010573350
పపరర: ఆదదలకకక మసడవ

93-84/899

భరస : శకనవరసరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:107-1-380
వయససస:47
లస: ససస స
93-84/901

తసడక:డ ససబబబరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:107-1-381
వయససస:30
లస: ససస స
93-84/903

93-84/881

తసడక:డ ననగరశరరరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-375
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:107-1-379
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:107-1-380
వయససస:52
లస: పప
3085 JBV3332863
పపరర: వనసకరయమక మదసనకలరర

93-84/886

తసడక:డ సరసబశవరరవప మననవర
ఇసటట ననస:107-1-376
వయససస:41
లస: పప

భరస : సతఖస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:107-1-378
వయససస:57
లస: ససస స
3082 JBV3328689
పపరర: శకనవరసరరవప మసడవ

3068 JBV3822574
పపరర: వనసకరయమక మగపరలళళ

3063 JBV3822558
పపరర: ససనత మగపలరరజ

తసడక:డ వనసకరయమక మగపరలళళ
ఇసటట ననస:107-1-375
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ మననవర
ఇసటట ననస:107-1-376
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప మననవర
ఇసటట ననస:107-1-376
వయససస:40
లస: పప
3079 JBV3822582
పపరర: ననగరసదడమక గగసటటపలర

93-84/883

భరస : భబసకర రరవప మననవర
ఇసటట ననస:107-1-376
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ మననవర
ఇసటట ననస:107-1-376
వయససస:52
లస: ససస స
3076 AP151010570013
పపరర: భబసకరరరవప మననవ

3065 SAA0991340
పపరర: ననగ రరజ పసనసమబచసర

93-84/879

తసడక:డ పసద ననగరశరరరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-375
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ మగపరలళళ
ఇసటట ననస:107-1-375
వయససస:67
లస: ససస స

తలర : వనసకమక మగపరలళళ
ఇసటట ననస:107-1-375
వయససస:35
లస: పప
3073 AP151010573696
పపరర: లకకకకలమమరర మననవ

93-84/880

భరస : భబసకర రరవప పసనసమగచసర
ఇసటట ననస:107-1-375
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-375
వయససస:52
లస: ససస స
3070 SAA0415653
పపరర: శకనవరసరరవప మగపరలళర

3062 JBV3824679
పపరర: గగరరవరర న మగపలరరజ

3060 SAA0967317
పపరర: వనసకరటరమణ కకరర పరటట

తసడక:డ మగరళ కకరర పరటట
ఇసటట ననస:107-1-374
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-375
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరర రరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-375
వయససస:34
లస: ససస స
3067 JBV3822541
పపరర: శవపరరరత మగపలరరజ

93-84/878

తసడక:డ chenchaiah nelakurhti
ఇసటట ననస:107-1-374
వయససస:30
లస: పప

భరస : నరరష
ఇసటట ననస:107-1-374
వయససస:24
లస: ససస స
3064 JBV3333192
పపరర: ఆదదలకకక మగపలరరజ

3059 JBV3820271
పపరర: నరరష ననలకలరరస

3084 JBV3332855
పపరర: శవననగమలలర శరరర మదసనకలరర

93-84/902

భరస : శకనవరసరరవప మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-1-381
వయససస:34
లస: ససస స
93-84/904

3087 JBV3327772
పపరర: శకనవరసరరవప మదసనకలరర

93-84/905

తసడక:డ వనసకటబడవప మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-1-381
వయససస:40
లస: పప
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3088 JBV3820354
పపరర: శవయఖ మదసనకలరర
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93-84/906

తసడక:డ వనసకటరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-381
వయససస:49
లస: పప
3091 JBV3333275
పపరర: రమమదదవ మగపలరరజ

93-85/10

93-85/468

93-85/471

93-85/475

93-85/13

93-85/16

93-84/913

తసడక:డ ఆసజనవయగలల మగళళపపడక
ఇసటట ననస:107-4-590
వయససస:52
లస: పప

3101 SAA1038653
పపరర: రరధ కలమమరర మమరరకనపఅల

3104 SAA1040690
పపరర: మలలర సర రర కకటబరర

3107 SAA0137398
పపరర: వనసకటటశరరరర కరగరగ

3110 SAA1278357
పపరర: శరరద పపలచరర

93-84/975

3113 SAA1311208
పపరర: శకనవరసరరవప మగళళపపడక

93-85/476

3116 SAA1396639
పపరర: అహలఖ దదవ మగలర పపడక
భరస : శకనవరస రరవప మగలర పపడక
ఇసటట ననస:107-4-590
వయససస:50
లస: ససస స

3096 SAA0972035
పపరర: గణణశ గననవరపప

93-85/470

3099 AP151010570273
పపరర: చసటటబబబగ మలలర ల

93-85/474

3102 SAA0972092
పపరర: కరరరసక మమరరకనపలర

93-85/477

తసడక:డ సరసబయఖ మమరరకనపలర
ఇసటట ననస:107-1-414
వయససస:24
లస: పప
93-85/14

3105 SAA1038778
పపరర: ససతనరరమయఖ మమరరకనపఅల

93-85/15

తసడక:డ బబబగ మమరరకనపఅల
ఇసటట ననస:107-1-421
వయససస:40
లస: పప
93-85/17

3108 SAA1179522
పపరర: లకకక ఆకలల

93-84/909

భరస : మటట యఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:107-2-462
వయససస:56
లస: ససస స
93-85/532

3111 SAA1409143
పపరర: ఉపపసదడ కకకకకలగడడ

93-83/1173

తసడక:డ సరయ బబబగ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:107-3-518
వయససస:53
లస: పప
93-85/18

తసడక:డ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:107-4-590
వయససస:53
లస: పప
93-85/610

93-85/12

తసడక:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:107-1-402
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశరర రరవప పపలచరర
ఇసటట ననస:107-2-473
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర యసడడపరటట
ఇసటట ననస:107-3-560
వయససస:46
లస: ససస స
3115 SAA1396647
పపరర: శకనవరస రరవప మగళళపపడక

93-85/472

తసడక:డ తరరపతయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:107-1-629
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ పసడడ రసగరరరవప పపలచరర
ఇసటట ననస:107-2-473
వయససస:46
లస: పప
3112 SAA1463769
పపరర: మరరయమక యసడడపరటట

3098 JBV3332368
పపరర: కకటటశరరమక మలలర ల

3093 AP151010570188
పపరర: సరసబశవరరవప మగపలరరజ

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:107-1-390
వయససస:24
లస: పప

భరస : గరపస కకటబరర
ఇసటట ననస:107-1-421
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ గసడకకకట
ఇసటట ననస:107-1-603
వయససస:33
లస: ససస స
3109 SAA1288570
పపరర: వనసకటటశరర రరవప పపలచరర

93-85/469

భరస : ససతనరరమయఖ మమరరకనపఅల
ఇసటట ననస:107-1-414
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసరర రరవప కలరకకలలర
ఇసటట ననస:107-1-421
వయససస:27
లస: ససస స
3106 JBV3822145
పపరర: ఆదదలకకక గసడకకకట

3095 SAA0971946
పపరర: లకకక పడశరసత గననవరపప

93-84/908

తసడక:డ యలమసదయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-383
వయససస:46
లస: పప

భరస : చసటటబబబగ
ఇసటట ననస:107-1-402
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ రరమయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:107-1-407
వయససస:26
లస: పప
3103 SAA1040674
పపరర: దసరరగభవరన కలరకకలలర

93-85/11

భరస : శకనస గననవరపప
ఇసటట ననస:107-1-390
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసరరరర చమట
ఇసటట ననస:107-1-394
వయససస:29
లస: ససస స
3100 SAA0972027
పపరర: గరపస గరరకపరటట

3092 AP151010573349
పపరర: రసగమక మగపలరరజ

3090 AP151010570354
పపరర: యలమసదయఖ మగపలరరజ

తసడక:డ చసదడయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-383
వయససస:67
లస: పప

భరస : యలర మసదయఖ మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-383
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప తతగటట
ఇసటట ననస:107-1-389
వయససస:25
లస: పప
3097 SAA1038638
పపరర: పరవన చమట

93-84/907

తసడక:డ రరశయఖ మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-1-381
వయససస:78
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-1-383
వయససస:37
లస: ససస స
3094 SAA0972043
పపరర: పప తషరరజ తతగటట

3089 JBV3327533
పపరర: వనసకటబడవప మదసనకలరర

3114 SAA1171628
పపరర: అహలఖ దదవ మగళళపపడక

93-85/19

భరస : శకనవరస రరవప మగళరపపడక
ఇసటట ననస:107-4-590
వయససస:51
లస: ససస స
93-85/611

3117 JBV3822780
పపరర: భబరత గరరకపరటట

93-85/478

భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:107-6-6
వయససస:32
లస: ససస స
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3118 JBV2110054
పపరర: సరమమమ జఖస వవలలలరర
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93-85/20

భరస : వరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-7-70
వయససస:55
లస: ససస స

3119 JBV3823960
పపరర: వనసకరయమక కఠరరర

93-85/21

భరస : ససతన రరమయఖ కరఠరర
ఇసటట ననస:107-7-313
వయససస:61
లస: ససస స

3121 SAA1039719
పపరర: ససధన బబ డడడపలర

93-85/23

భరస : ఆసజనవయగలల బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:107-8-574
వయససస:30
లస: ససస స
3124 SAA0967465
పపరర: రమఖ బటటట

3122 SAA1039701
పపరర: ఆసజనవయగలల బబ డడడపలర

భరస : శవ ననగరరజ బటటట
ఇసటట ననస:107-10
వయససస:26
లస: ససస స

3125 JBV3824331
పపరర: శశకలజ బటటట

93-85/24

93-85/29

భరస : సథరరబబబగ చచదవరపప
ఇసటట ననస:107-10
వయససస:40
లస: ససస స

3128 JBV3824323
పపరర: ససపపరష బటటట

93-85/27

93-85/34

భరస : సరసబశవ రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:107-11
వయససస:31
లస: ససస స

3131 JBV3822384
పపరర: ససజజత చచడవరపప

93-85/30

93-85/37

తసడక:డ ననగరశరర రరవప పసనసమబచస
ఇసటట ననస:107-11
వయససస:25
లస: పప
3136 AP151010573340
పపరర: ఖమదరమక చచడవరపప

3134 SAA0526913
పపరర: శకరరమ కలమమర తరరమలశశటట

93-85/35

భరస : పపరషయఖ చచదవరపప
ఇసటట ననస:107-12
వయససస:62
లస: ససస స

3137 AP151010570618
పపరర: శకనవరసరరవప చచడవరపప

93-85/38

93-85/43

భరస : శకనవరసరరవప ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:107-14
వయససస:42
లస: ససస స

3140 SAA0844978
పపరర: వసశ కకషష నవలకలదసటట

3129 SAA0967085
పపరర: సరయ కకషష భటటట

93-85/31

3132 SAA0616946
పపరర: అననమమక ఉపపల

93-85/36

3135 SAA0477984
పపరర: అననపపరరష చచదవరరరమ

93-85/41

3138 AP151010573008
పపరర: పరరరత చమటబ

93-85/45

తసడక:డ శకనవరస రరవప ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:107-14
వయససస:25
లస: పప

93-85/47

తసడక:డ శశషగరరరరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-14
వయససస:34
లస: పప
3144 JBV3821873
పపరర: దననమక మమకల
భరస : చనన పపలర యఖ మమకల
ఇసటట ననస:107-15
వయససస:52
లస: ససస స

93-85/42

భరస : వనసకటటశరరరరవప చమమటబ
ఇసటట ననస:107-13
వయససస:67
లస: ససస స
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3141 JBV3327574
పపరర: శకనవరసరరవప మగపలరరజ

93-85/39

భరస : శకనవరస రరవప చచదవరపప
ఇసటట ననస:107-12
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ పపరష యఖ చచదవరపప
ఇసటట ననస:107-12
వయససస:40
లస: పప

3139 JBV3822350
పపరర: శకలకకక ననలకలదదటట

93-85/28

భరస : వవసకటసరరమ ఉపపల
ఇసటట ననస:107-11
వయససస:79
లస: ససస స

తసడక:డ రమమష బబబగ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:107-11
వయససస:33
లస: పప
93-85/40

3126 JBV3824273
పపరర: ననగమణణ చదగబన

తసడక:డ పడకరశ రరవప భటటట
ఇసటట ననస:107-10
వయససస:24
లస: పప

భరస : పడసరద చరడవరపప
ఇసటట ననస:107-11
వయససస:35
లస: ససస స

3133 SAA0967200
పపరర: వర కకటటశరరరరవప పసనసమబచస

93-85/25

భరస : కకషష చదగగన
ఇసటట ననస:107-10
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప భటటట
ఇసటట ననస:107-10
వయససస:48
లస: ససస స

3130 SAA0616920
పపరర: ఆదదలకకక ఉపపల

3123 SAA0478560
పపరర: ననజనన మ
న వవలపపరర
తసడక:డ ససబబబ రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-8-593
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ పడకరశరరవప భటటట
ఇసటట ననస:107-10
వయససస:30
లస: ససస స

3127 AP151010573019
పపరర: ససజజత చచడవరపప

93-85/22

భరస : కకశశర తతటకలర
ఇసటట ననస:107-8-421
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ రరమయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:107-8-574
వయససస:35
లస: పప
93-85/26

3120 SAA1040641
పపరర: శవకలమమరర తతటకలర

3142 AP151010570380
పపరర: శకనవరసరరవప ననలకలదదటట

93-85/48

తసడక:డ ననగభబషణస ననలకలదదటట
ఇసటట ననస:107-14
వయససస:49
లస: పప
93-85/50

3145 SAA0872177
పపరర: ససదదప రరజలపత
తసడక:డ వనసకటపయఖ రరజలపత
ఇసటట ననస:107-15
వయససస:33
లస: పప

3143 JBV3824315
పపరర: కలమమరర చకరకలమ

93-85/49

భరస : మసతడయఖ చకకల
ఇసటట ననస:107-15
వయససస:42
లస: ససస స
93-85/51

3146 SAA1040633
పపరర: పదనకవత మకక అల

93-85/54

భరస : బగలర యఖ మకక అల
ఇసటట ననస:107-16
వయససస:48
లస: ససస స
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3147 SAA1010438
పపరర: ససబబబరరవప వవలలలరర
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93-85/55

తసడక:డ వర రరఘవయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-16
వయససస:26
లస: పప
3150 JBV3332715
పపరర: రరమమనసజమక పప లశశటట

93-85/479

93-85/483

93-85/59

93-85/62

93-85/65

93-85/68

93-85/71

తసడక:డ వరయఖ సరదరబబ యన
ఇసటట ననస:107-32
వయససస:26
లస: ససస స

3160 SAA0844861
పపరర: లకకక మమనక బససరర

3163 AP151010570588
పపరర: శవయఖ ఓసథరర

3166 SAA0137406
పపరర: రరమ కకషష రరససశశటట

3169 SAA0967192
పపరర: శవ కకషష సససగమనవన

93-85/74

3172 SAA0991308
పపరర: కకషష కలమమరర కసథ
స రర

93-85/63

3175 JBV3824505
పపరర: వనసకటటశరరమక సరదరబబ య
భరస : వరయఖ సరదరబబ యన
ఇసటట ననస:107-32
వయససస:46
లస: ససస స

3155 JBV3821782
పపరర: పడభబవత చదజరర

93-85/58

3158 JBV3820537
పపరర: వవసకటరరవప పసననబబ యన

93-85/61

3161 AP151010573389
పపరర: ధనలకకక ఓసథరర

93-85/64

భరస : శవయఖ ఒసథరర
ఇసటట ననస:107-26
వయససస:47
లస: ససస స
93-85/66

3164 SAA0135624
పపరర: సరమమమ జఖస రరససశశటట

93-85/67

భరస : రరమకకషష రససశశటట
ఇసటట ననస:107-27
వయససస:48
లస: ససస స
93-85/69

3167 SAA0617027
పపరర: సరరత ఏనసమగల

93-85/70

భరస : రరసబబబగ ఏనసమగల
ఇసటట ననస:107-28
వయససస:33
లస: ససస స
93-85/72

3170 SAA0415786
పపరర: వవసకట కకషష మగపరలరరజ

93-85/73

తసడక:డ శశషగరరరరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-28
వయససస:31
లస: పప
93-85/75

భరస : కకటటశరర రరవప కసథ
స రర
ఇసటట ననస:107-30
వయససస:71
లస: ససస స
93-85/79

93-85/482

తసడక:డ వనసకటటశరరరర పసననబబ యన
ఇసటట ననస:107-23
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ రరమమరరవప సససగమనవన
ఇసటట ననస:107-28
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ అసటటకలల
ఇసటట ననస:107-28
వయససస:63
లస: పప
3174 SAA0809212
పపరర: తరరపతయఖ సదరబబ యన

93-85/60

తసడక:డ సరసబయమఖ రససశశటట
ఇసటట ననస:107-27
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప ననగస
ఇసటట ననస:107-28
వయససస:53
లస: ససస స
3171 SAA0526715
పపరర: ససబడమణఖస అసతషకలల

3157 JBV3818812
పపరర: ససబడమణఖస పలలకలరర

3152 JBV3332491
పపరర: కనకమక తషలసస

భరస : ససధనరకరరవప చదజజరర
ఇసటట ననస:107-23
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ ఒసథరర
ఇసటట ననస:107-26
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ రరగసససటట
ఇసటట ననస:107-27
వయససస:53
లస: పప
3168 SAA1003078
పపరర: రరజరశరరర ననగస

93-85/484

భరస : గరపస ఒసథరర
ఇసటట ననస:107-26
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ వవసథరర
ఇసటట ననస:107-26
వయససస:29
లస: పప
3165 SAA0886376
పపరర: రరమ కకషష రరగసససటట

3154 JBV3818283
పపరర: రరమకకషష తషలశ

93-85/57

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:107-22
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట ననరరయణ పలలకలరర
ఇసటట ననస:107-23
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ జజన గరవతతటట
ఇసటట ననస:107-23
వయససస:53
లస: పప
3162 SAA0570325
పపరర: గరపస వవసథరర

93-85/481

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:107-22
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరజ బబబగ గరవతతటట
ఇసటట ననస:107-23
వయససస:43
లస: ససస స
3159 SAA0809451
పపరర: రరజబబబగ గరవతతటట

3151 JBV3824240
పపరర: వజయలకడక దదవ

3149 SAA1040625
పపరర: బగలర యఖ మకకల

తసడక:డ బబపనయఖ మకకల
ఇసటట ననస:107-16
వయససస:58
లస: పప

భరస : సతఖబబబగ
ఇసటట ననస:107-20
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:107-22
వయససస:35
లస: పప
3156 SAA0809428
పపరర: రతస మక గరవతతటట

93-85/56

తసడక:డ శకనవరస రరవప మకకల
ఇసటట ననస:107-16
వయససస:29
లస: పప

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:107-17
వయససస:61
లస: ససస స
3153 JBV3327160
పపరర: రరసబబబగ తషలశ

3148 SAA1038836
పపరర: వవణగగరపరల రరవప మకకల

3173 SAA0967325
పపరర: ససబబబరరవప ననగస

93-85/77

తలర : హహహమమవత ననగస
ఇసటట ననస:107-30
వయససస:54
లస: పప
93-85/80

3176 SAA0809238
పపరర: శవయఖ సదరబబ యన

93-85/81

తసడక:డ వరయఖ సరదరబబ యన
ఇసటట ననస:107-32
వయససస:25
లస: పప
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3177 SAA0455493
పపరర: గరపస సదరర బబ యనన
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93-85/82

తసడక:డ వరయమఖ సరదరబబ యన
ఇసటట ననస:107-32
వయససస:28
లస: పప
93-85/86

భరస : ససబబ రరవప చనబబ యన
ఇసటట ననస:107-34
వయససస:41
లస: ససస స

3181 SAA0415968
పపరర: కకసడల వవదవలర

93-85/89

తసడక:డ కకటటశరరరరవప నకక
ఇసటట ననస:107-34
వయససస:40
లస: పప

3184 SAA0809303
పపరర: ససబబబరరవప చననబబ యన

93-85/92

భరస : వనసకటటష కటటట పలర
ఇసటట ననస:107-35
వయససస:31
లస: ససస స

3187 JBV3824463
పపరర: మరరయమక కసచరర

93-85/95

తసడక:డ సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:107-35
వయససస:33
లస: పప

3190 JBV3820842
పపరర: సరసబయఖ మమడव

93-85/98

తసడక:డ శవయఖ రరడకడ
ఇసటట ననస:107-43
వయససస:29
లస: పప

3193 SAA0416131
పపరర: ధనలకకకव నకరకव

93-85/102

3196 JBV3332574
పపరర: భబలకకక మగదడబబ యన

93-85/93

తసడక:డ ససబబబ రరవప కలవకకలల
ఇసటట ననస:107-45
వయససస:39
లస: పప

93-85/96

భరస : rambabu మసజల
ఇసటట ననస:107-47
వయససస:34
లస: ససస స

3202 JBV2111961
పపరర: మసగమక చలమర

93-85/100

3205 JBV3819331
పపరర: వనసకటబడవప ఉపపలతతళర
తసడక:డ కకకషషయఖ ఉపపలతతళర
ఇసటట ననస:107-47
వయససస:51
లస: పప

93-85/91

3188 JBV3824521
పపరర: సరమమమ జఖస మమడ

93-85/94

3191 JBV3818572
పపరర: సరసబశవ రరవప చమటబ

93-85/97

3194 JBV3824554
పపరర: మలలర శరరర మగదడబబ యన

93-85/101

భరస : ననగరశరరరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-45
వయససస:33
లస: ససస స
93-85/103

3197 JBV3820628
పపరర: శవకలమమర వసథపలర

93-85/104

తసడక:డ బబలమయయసస వరససపలర
ఇసటట ననస:107-45
వయససస:31
లస: పప
93-85/106

3200 JBV3821618
పపరర: వజయ దసరగ ఉపపలతల

93-85/107

భరస : వనసకటటశరర రరవపఉపపలతనల ఉపపలతనల
ఇసటట ననస:107-47
వయససస:31
లస: ససస స
93-85/109

భరస : శకనస చలమర
ఇసటట ననస:107-47
వయససస:40
లస: ససస స
93-85/111

3185 JBV3821584
పపరర: మరరయమక మమడ

తసడక:డ ససబబయఖ చమమట
ఇసటట ననస:107-35
వయససస:71
లస: పప

తసడక:డ బబలసరరమ వరససపలర
ఇసటట ననస:107-45
వయససస:55
లస: పప
93-85/108

93-85/88

భరస : సరసబయఖ మమడన
ఇసటట ననస:107-35
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బబ లర యఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-45
వయససస:60
లస: ససస స

93-85/105 3199 JBV3820610
3198 SAA0453936
పపరర: బబలమ ననగరశరర రరవప కలవకకలల
పపరర: బబలమయయసస వసథపలర

3182 AP151010573184
పపరర: సరసబబడజఖస నకరక

భరస : శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:107-35
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస నకక
ఇసటట ననస:107-45
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబలమ ననగరశరర రరవప కలలవకకలల
ఇసటట ననస:107-45
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయగలల మసజల
ఇసటట ననస:107-47
వయససస:70
లస: ససస స

93-85/90

తసడక:డ కకటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:107-35
వయససస:51
లస: పప

3192 SAA0453977
పపరర: శవ గణణశ రరడడడ

93-85/85

భరస : కకటటశరరరరవప నకక
ఇసటట ననస:107-34
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఎలషర కసచరర
ఇసటట ననస:107-35
వయససస:41
లస: ససస స

3189 JBV3818564
పపరర: శకనవరస రరవప మమడన

3204 JBV2111896
పపరర: తరరపతమక మసజల

93-85/87

తసడక:డ వనసకటటసరరరర చననబబ యన
ఇసటట ననస:107-34
వయససస:60
లస: పప

3186 JBV3824224
పపరర: రరజఖలకకక కటటట పలర

3179 AP151010573136
పపరర: పప లలరమక గసడకకకట

భరస : తరరపతయఖ గసడకకకట
ఇసటట ననస:107-33
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల వవదవలర
ఇసటట ననస:107-34
వయససస:45
లస: ససస స

3183 AP151010570154
పపరర: వనసకటటశరరరరవప నకరక

3201 JBV3822723
పపరర: లకకక మసజల

93-85/84

భరస : శవయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-33
వయససస:38
లస: ససస స

3180 SAA0809329
పపరర: జయ లకకక చననబబ యన

3195 SAA0477752
పపరర: సరమమమ జఖమ కరలలవకకలలర

3178 SAA0808800
పపరర: రమమదదవ వవలలలరర

3203 JBV3822707
పపరర: అసకమక మసజల

93-85/110

భరస : శకనవరసరరవప మసజల
ఇసటట ననస:107-47
వయససస:45
లస: ససస స
93-85/112

3206 JBV3822715
పపరర: ఆదడమక మసజల

93-85/113

భరస : వనసకటటశరరరర మసజల
ఇసటట ననస:107-48
వయససస:45
లస: ససస స
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పపరర: శసకర బసటటపపల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26
93-85/114

తసడక:డ అసజయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:107-48
వయససస:48
లస: పప
3210 SAA0967143
పపరర: గరపస ఓనట పపల

93-85/117

93-85/120

93-85/123

93-85/126

93-85/129

93-85/132

93-85/135

తసడక:డ శకనవరస రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-51
వయససస:30
లస: పప
3231 SAA0967077
పపరర: తడననధ ఐనసపపడక

తసడక:డ ససదనయఖ తడకశశటట
ఇసటట ననస:107-54
వయససస:70
లస: పప

93-85/124

3220 SAA0977712
పపరర: బగలర యఖ తతకల

3223 JBV3328580
పపరర: ససధనకర సస హహచ

93-85/138

93-85/127

93-85/130

93-85/133

3229 JBV2111813
పపరర: శకనవరసరరవప వవలలలరర

93-85/136

3235 SAA1062819
పపరర: జజఖత వవలలలరర
భరస : శవవనసకటటశరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-55
వయససస:24
లస: ససస స

93-85/122

3218 JBV3333473
పపరర: సరసరత కకనకకలర

93-85/125

3221 JBV3820750
పపరర: శసకర వసథపలర

93-85/128

3224 JBV3818580
పపరర: అజత పరల తడలగతతటట

93-85/131

తసడక:డ దదవదననస తడలగతతటట
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:44
లస: పప
3227 JBV3824414
పపరర: మలలర శరరర వవలలలరర

93-85/134

భరస : శకనవరసరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-51
వయససస:49
లస: ససస స
3230 JBV3824513
పపరర: ఆవలమక చదగబన

93-85/137

భరస : ఆసజనవయగలల చదగగన
ఇసటట ననస:107-53
వయససస:51
లస: ససస స
93-85/139

భరస : వనసకటటశరరరర తడకశశటట
ఇసటట ననస:107-54
వయససస:65
లస: ససస స
93-85/141

3215 JBV3821725
పపరర: అరరణన జరడక

తసడక:డ బబలయయసస వరససపలర
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:30
లస: పప

3226 JBV3328598
పపరర: వనసకట మధససథధనరరవప
కకనకలర
తసడక:డ లకడక ననరరయణ కకనకళళ
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:68
లస: పప

3232 JBV2111755
పపరర: సరమమమ జఖస తనడకశశటట

93-85/119

భరస : మధససథదనరరవప
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-51
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ హనసమసత రరవప ఐనసపపడక
ఇసటట ననస:107-53
వయససస:24
లస: పప
3234 JBV2111615
పపరర: వనసకటటశరరరర తనడకశశటట

3217 JBV3824232
పపరర: శశరమక గసలర

3212 SAA0977720
పపరర: అలలఖఖ తతకల

భరస : కకషష రరవప జజడక
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటబడవప ససహహచ
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ అమకయఖ లసగస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:67
లస: పప
3228 JBV3818606
పపరర: లకడకననరరయణ వవలలలరర

93-85/121

తసడక:డ రమమష తతకల
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప గగమకడక
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:32
లస: పప
3225 JBV3328341
పపరర: గరపరలకకషషమబరరస కకరపరటటव

3214 SAA0569897
పపరర: వవసకట రమన వలలరరర

93-85/116

భరస : బగలర యఖ తతకల
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప గగలర
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : గరపరలకకషషమబరరస కకరకపలటటట
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:56
లస: ససస స
3222 JBV3820461
పపరర: ససనల బబబగ గగమకడక

93-85/118

భరస : వవసకటటశరర రరవప వవలలరర
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబలయయసస వరససపలర
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:48
లస: ససస స
3219 JBV3333150
పపరర: బబలననగరసదడమక కకరకపరటట

3211 AP151010570279
పపరర: శకనవరసరరవప వవలలలరర

3209 SAA0967127
పపరర: శకనస ఓనట పపల

తసడక:డ శసకర ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:107-49
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-49
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససనల బబబగ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-50
వయససస:29
లస: ససస స
3216 JBV3824356
పపరర: మమరర వసథపలర

93-85/115

భరస : శసకర ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:107-49
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ శసకర ఓనట పపల
ఇసటట ననస:107-49
వయససస:26
లస: పప
3213 SAA1003045
పపరర: ససజజత గగమకడక

3208 JBV3821642
పపరర: రమణ బసటటపపల

3233 SAA1040617
పపరర: ససతరరవమక పపల

93-85/140

భరస : రరమచసదడయఖ పపల
ఇసటట ననస:107-54
వయససస:78
లస: ససస స
93-85/142

3236 SAA0477836
పపరర: శరరదన దనసరర

93-85/143

భరస : ననగరనన న బబబగ దనసరర
ఇసటట ననస:107-55
వయససస:29
లస: ససస స
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పపరర: ససవరష తడలగతతటట
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93-85/144

భరస : అజత పరల తడలగతతటట
ఇసటట ననస:107-55
వయససస:41
లస: ససస స
3240 SAA0453951
పపరర: వజయ భబసకర దనసరర

93-85/147

93-85/150

93-85/153

93-85/156

93-85/159

93-85/163

93-85/488

భరస : అబగబలల గసడకకకట
ఇసటట ననస:107-70
వయససస:58
లస: ససస స

3250 SAA0415505
పపరర: బగజజ గగమమకడడ

3253 AP151010573698
పపరర: కకటటశరరమక తనడకశశటట

3256 SAA0477901
పపరర: పదనకవత తనడకశశటట

3259 AP151010573403
పపరర: శవమక మగదడబబ యన

93-85/167

3262 SAA1040658
పపరర: రరజరశరరర గసడకకకట

93-85/157

3265 SAA0967242
పపరర: వనసకటటసరర రరవప కకతస మమసస
తసడక:డ ఆసజనవయగలల కకతస మమసస
ఇసటట ననస:107-70
వయససస:24
లస: పప

3245 JBV3818598
పపరర: వనసకటటశరర రరవప వవలలలరర

93-85/152

3248 JBV3818614
పపరర: రరఘవయఖ గరదడ

93-85/155

3251 SAA0741422
పపరర: బబబగ గగమకడక

93-85/158

తసడక:డ జగపత రరవప గగమకడక
ఇసటట ననస:107-60
వయససస:26
లస: పప
93-85/160

3254 JBV3327962
పపరర: అరరజనరరవప తనడకశశటట

93-85/162

తసడక:డ కకటటశరరరరవప తడకశశటట
ఇసటట ననస:107-61
వయససస:34
లస: పప
93-85/486

93-85/487
3257 SAA0455246
పపరర: బబలమ వవసకటటశరర రరవప తనడకశశటట

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:107-61
వయససస:35
లస: పప
93-85/164

3260 SAA0453985
పపరర: తరరమలమ రరవప మగదనడ
బబ యనన
తసడక:డ శకనవరస రరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-63
వయససస:28
లస: పప

93-85/165

93-85/168

3263 JBV3333481
పపరర: దసరగ మగదడబబ యన

93-85/169

భరస : ననగ బబబగ గసడకకకట
ఇసటట ననస:107-70
వయససస:26
లస: ససస స
93-85/170

93-85/149

తసడక:డ బబపయఖ గరదడ
ఇసటట ననస:107-58
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-63
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గరపస మసజల
ఇసటట ననస:107-70
వయససస:24
లస: ససస స
3264 SAA1040682
పపరర: ఈశరరమక గసడకకకట

93-85/154

భరస : వ ఏస రరవప
ఇసటట ననస:107-61
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:107-61
వయససస:38
లస: పప
3261 SAA0967457
పపరర: శవపరరరత మసజల

3247 JBV3821626
పపరర: జయలకకక గరదడ

3242 SAA0477711
పపరర: కలమమరర కరగరగ

తసడక:డ ననగరశరర రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-57
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటటశరరరరవప తడకశశటట
ఇసటట ననస:107-61
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటబడమయఖ తడకశశటట
ఇసటట ననస:107-61
వయససస:62
లస: పప
3258 SAA0455253
పపరర: వ ఏస రరవప తనడకశశటట

93-85/151

భరస : జగపతరరవప గగమకడక
ఇసటట ననస:107-60
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గగమకడక
ఇసటట ననస:107-60
వయససస:53
లస: పప
3255 AP151010570753
పపరర: కకటటశరరరరవప తనడకశశటట

3244 SAA0809287
పపరర: ఆదదలకకక నకక

93-85/146

భరస : శకనవరస రరవప కగరగ
ఇసటట ననస:107-57
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ గరదడ
ఇసటట ననస:107-58
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబల వవసకటటశరర రరవప తడకశశటట
ఇసటట ననస:107-60
వయససస:32
లస: ససస స
3252 SAA0741729
పపరర: జగపత రరవప గగమకడక

93-85/148

భరస : కకటయఖ నకక
ఇసటట ననస:107-57
వయససస:87
లస: ససస స

తసడక:డ అబబయఖ వగరగ
ఇసటట ననస:107-57
వయససస:51
లస: పప
3249 SAA0477885
పపరర: శవకలమమరర తనడకశశటట

3241 SAA0809279
పపరర: సససగమక మరరకక

3239 JBV3820693
పపరర: ననగరసదడబబబగ దనసరర

తసడక:డ వజయభబసకరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:107-55
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస మగలకక
ఇసటట ననస:107-56
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-57
వయససస:62
లస: ససస స
3246 SAA0453860
పపరర: శకనవరస రరవప వగగ

93-85/145

తసడక:డ శకనవరసరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-55
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ వవసకట రరమ కకషష రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:107-55
వయససస:59
లస: పప
3243 AP151010573188
పపరర: సరసబబడజఖస వవలలలరర

3238 SAA1062801
పపరర: శవవనసకటటసరరర వవలలలరర

భరస : ననగరరజ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-70
వయససస:42
లస: ససస స
93-85/171

3266 SAA0967184
పపరర: గరపస మసజల

93-85/172

తసడక:డ లకకణ రరవప మసజల
ఇసటట ననస:107-70
వయససస:25
లస: పప
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పపరర: ననగ బబబగ గసడకకకట
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93-85/173

తసడక:డ అబగబలల గసడకకకట
ఇసటట ననస:107-70
వయససస:28
లస: పప
3270 JBV3824406
పపరర: యశశద మగదడబబ యన

93-85/176

93-85/179

93-85/182

93-85/186

93-85/189

93-85/192

93-85/195

భరస : శశషగరరరరరవప మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-77
వయససస:43
లస: ససస స

3280 SAA0977746
పపరర: లకకక తషమకలపపడక

3283 SAA0416040
పపరర: ఈశరరమక చకకలమ

3286 SAA0977779
పపరర: కకటటశరరరరవప మసదన

3289 JBV3818663
పపరర: పడసరద గగమకడక

93-85/198

3292 JBV3821840
పపరర: వజయలకకక మగపరలరరజ

93-85/187

3295 JBV3824471
పపరర: ననరరయణమక నరరలశశటట కఠరరర
భరస : వనసకటటశరర రరవప కథనరర
ఇసటట ననస:107-77
వయససస:51
లస: ససస స

3275 SAA0809402
పపరర: రరజరశరరర కరగరగ

93-85/181

3278 AP151010570131
పపరర: కకషష వవలలలరర

93-85/184

3281 SAA0977787
పపరర: లలత మసదన

93-85/188

భరస : కకటటశరరరరవప మసదన
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:28
లస: ససస స
93-85/190

3284 JBV3823978
పపరర: శవకలమమరర మదసనకలరర

93-85/191

భరస : వనసకటటశరరరర మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:49
లస: ససస స
93-85/193

3287 SAA0977738
పపరర: చనన తషమకలపపడక

93-85/194

తసడక:డ పడసరదరరవప తషమకలపపడక
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:40
లస: పప
93-85/196

3290 SAA0411603
పపరర: శక హరర చకరకల

93-85/197

తసడక:డ కకటటశరర రరవప చకకల
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:45
లస: పప
93-85/199

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-77
వయససస:34
లస: ససస స
93-85/201

93-85/178

తసడక:డ రరమయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-73
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ కకషష మబరరస గగమకడక
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ వరరసరరమ మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:52
లస: పప
3294 JBV3821832
పపరర: రమమదదవ మగపలరరజ

93-85/183

తసడక:డ మసరసన మసదన
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ రరజజ రతనస మమరరల
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:41
లస: పప
3291 JBV2111664
పపరర: వనసకటటశరరరర మదసనకలరర

3277 JBV3818648
పపరర: వనసకటటశరర రరవప ఉపపలతల

3272 JBV2111318
పపరర: ఆదదశశషష మగదడబబ యన

భరస : శకకరసత కరగరగ
ఇసటట ననస:107-73
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శక హరర చకకల
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:32
లస: పప
3288 SAA0977753
పపరర: పడశరసత మమరరల

93-85/180

భరస : చనన తషమకలపపడక
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పడశరసత మమరరల
ఇసటట ననస:107-76
వయససస:34
లస: ససస స
3285 JBV3820263
పపరర: సరసబశవరరవప మదసనకలరర

3274 AP151010570248
పపరర: అరరజనరరవప మగదడబబ యన

93-85/175

తసడక:డ అరరజనరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-71
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ వరరసరరమ ఉపపలతనల
ఇసటట ననస:107-73
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరసబబబగ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-75
వయససస:31
లస: ససస స
3282 SAA0977761
పపరర: చసటట మమరరల

93-85/177

తసడక:డ ససబబబరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-71
వయససస:72
లస: పప

భరస : కకషష వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-73
వయససస:47
లస: ససస స
3279 JBV3824539
పపరర: శకలకకక వవలలలరర

3271 JBV2111441
పపరర: కకటటశరరమక మగదడబబ యన

3269 SAA0570275
పపరర: గరపస గసడకకకట

తసడక:డ వవసకటటశరరళళ గసడకకకట
ఇసటట ననస:107-70
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననగససబబబరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-71
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ అరరజనరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-71
వయససస:40
లస: పప
3276 AP151010573261
పపరర: బసవమక వవలలలరర

93-85/174

తసడక:డ సరసబయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-70
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఆదదశశషష మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-71
వయససస:33
లస: ససస స
3273 AP151010570448
పపరర: ననగససబబబరరజ మగదడబబ యన

3268 SAA1038802
పపరర: బబ లర యఖ మగదడబబ యన

3293 AP151010573422
పపరర: వనసకరయమక కలరకకలలర

93-85/200

భరస : శకనవరసరరవప కలవకకలర
ఇసటట ననస:107-77
వయససస:40
లస: ససస స
93-85/202

3296 SAA0535195
పపరర: సరసబబడజఖస అసతషకలల

93-85/203

భరస : ససబడహకణఖస అసటటకలల
ఇసటట ననస:107-77
వయససస:58
లస: ససస స

Page 112 of 381

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26

3297 AP151010573393
పపరర: కరవమక కలరకకలలర

93-85/204

భరస : రరఘవపలల కలవకకలర
ఇసటట ననస:107-77
వయససస:62
లస: ససస స
93-85/207

3303 SAA0744319
పపరర: వవసకటటశరరరర కకలవకలలర

93-85/210

93-85/213

93-85/216

93-85/219

93-85/222

93-85/225

3310 AP151010570176
పపరర: ననగరరజ మగదడబబ యన

3313 JBV3821824
పపరర: లలమవత మటట పలర

3316 JBV3818671
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప గగమకడక

3319 SAA0977415
పపరర: భవరన గగమకడక

93-85/228

3322 JBV3824398
పపరర: మరరయమక అలర డక

93-85/217

3325 JBV3824596
పపరర: పడశరసత కకన
భరస : రతనసరరజ కకన
ఇసటట ననస:107-82
వయససస:33
లస: ససస స

3305 JBV3821659
పపరర: ననగరరణణ కకలకలలరర

93-85/212

3308 JBV3818655
పపరర: పరపరరరవప కకలకలలరర

93-85/215

3311 JBV3824489
పపరర: శరసత గగమకడక

93-85/218

భరస : శకనసబబబగ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-80
వయససస:31
లస: ససస స
93-85/220

3314 SAA0478552
పపరర: అననపపరరష మమదదనవదథ

93-85/221

భరస : యయదసకకనడ లల మడకననడడ
ఇసటట ననస:107-80
వయససస:53
లస: ససస స
93-85/223

3317 JBV3820594
పపరర: శరఖమలమరరజ గగమకడక

93-85/224

తసడక:డ ననగభబషణస గగమకడక
ఇసటట ననస:107-80
వయససస:41
లస: పప
93-85/226

3320 JBV3824448
పపరర: మలలర శరరర గగమకడక

93-85/227

భరస : అసజయఖ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-81
వయససస:32
లస: ససస స
93-85/229

భరస : డదవడ అలర డక
ఇసటట ననస:107-81
వయససస:61
లస: ససస స
93-85/231

93-85/209

తసడక:డ కకటట ననగరశరర రరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:107-79
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప గగమకడక
ఇసటట ననస:107-81
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప గగమకడక
ఇసటట ననస:107-81
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గగమకడక
ఇసటట ననస:107-81
వయససస:45
లస: పప

93-85/214

తసడక:డ ననగరసదడస గగమకడక
ఇసటట ననస:107-80
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ వవసకట ససబబబ రరవప మడకనవన
ఇసటట ననస:107-80
వయససస:56
లస: పప

3324 JBV3818788
పపరర: హనసమసతరరవప గగమకడక

3307 JBV3824307
పపరర: అపలలనరసమక సబబ

3302 SAA0844853
పపరర: లకకక తరరపతమక కలవకకలలర

భరస : పరపరరరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:107-79
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బకపత మటట పలర
ఇసటట ననస:107-80
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరసదడస గగమకడక
ఇసటట ననస:107-80
వయససస:36
లస: పప

3321 JBV3821816
పపరర: వజరసదడ మణణ గగమకడక

93-85/211

తసడక:డ అరరజనరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-79
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప గగమకడక
ఇసటట ననస:107-80
వయససస:36
లస: ససస స

3318 SAA0455071
పపరర: యయడడకకసడలల మమదదనవడడ

3304 SAA0455410
పపరర: రరఘవ కరలలవకకలలర

93-85/206

భరస : రరఘవపలల కలవకకలర
ఇసటట ననస:107-78
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప సబబ
ఇసటట ననస:107-79
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమరరవప సబబ
ఇసటట ననస:107-79
వయససస:41
లస: పప

3315 JBV3820685
పపరర: శకనస బబబగ గగమకడక

93-85/208

తసడక:డ శకనథ కలవకకలర
ఇసటట ననస:107-78
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట అపల రరడకడ సబబ
ఇసటట ననస:107-79
వయససస:41
లస: ససస స

3312 JBV3821675
పపరర: ససదనమణణ గగమకడక

3301 SAA0844812
పపరర: దసరగ మక కలవకకలలర

3299 SAA0453910
పపరర: ససరరశ బబబగ బబజజస

తసడక:డ అసకలల బబజజస
ఇసటట ననస:107-77
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటసరరరర కలవకకలర
ఇసటట ననస:107-78
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ హరర బబబగ కకలవకలలర
ఇసటట ననస:107-78
వయససస:25
లస: పప

3309 JBV3818713
పపరర: వనసకట అపలల రరడకడ సబబ

93-85/205

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మగపలరరజ
ఇసటట ననస:107-77
వయససస:34
లస: పప

3300 SAA0526707
పపరర: బబలవవసకట రమన కలమమర
దళవరయ
తసడక:డ ననగరశరర రరవప దవలయ
ఇసటట ననస:107-77
వయససస:51
లస: పప

3306 JBV3824299
పపరర: అననపపరష సబబ

3298 JBV3820909
పపరర: ననగససమన మగపలరరజ

3323 JBV3820677
పపరర: అసజయఖ గగమకడక

93-85/230

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గగమకడక
ఇసటట ననస:107-81
వయససస:39
లస: పప
93-85/232

3326 SAA0977431
పపరర: ససవరరస కరరక

93-85/233

భరస : వససతరరవప కరక
ఇసటట ననస:107-82
వయససస:40
లస: ససస స

Page 113 of 381

3327 JBV3824349
పపరర: కకటటశరరమక మదథ
న రర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26
93-85/234

భరస : శకనవరసరరవప మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-82
వయససస:49
లస: ససస స
3330 SAA0977423
పపరర: వససతరరవప కరరక

93-85/237

93-85/240

93-85/243

93-85/246

93-85/249

93-85/252

93-85/255

తసడక:డ ననగ భబషణస గగమకడక
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:41
లస: పప

3340 JBV3821683
పపరర: వజయ కలమమరర గగమకడక

3343 JBV3824174
పపరర: దనడకయమన మలనవన

3346 JBV3820701
పపరర: ఆనసద బబబగ గగమకడక

3349 JBV3818762
పపరర: వనసకర రరడకడ నకకన

93-85/258

3352 SAA0415778
పపరర: ననగరరజ గగమమకడడ

93-85/247

3355 JBV3820719
పపరర: రరసబబబగ రరకరకव
తసడక:డ ఆదదననరరయణ రరకక
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:41
లస: పప

3335 JBV3824182
పపరర: ససనత మలనవన

93-85/242

3338 SAA0416032
పపరర: ననగవరలకకక కకసడపరటట

93-85/245

3341 JBV3824604
పపరర: దననమక మమకల

93-85/248

భరస : చనపపలర యఖ మమకల
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:43
లస: ససస స
93-85/250

3344 JBV3823077
పపరర: ససజజత కరమశశటట

93-85/251

భరస : ననగరశరరరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:61
లస: ససస స
93-85/253

3347 JBV3820792
పపరర: వనసకటటశరరరరవప వవలలలరర

93-85/254

తసడక:డ శవయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:29
లస: పప
93-85/256

3350 JBV3820438
పపరర: పడవణ మలనవన

93-85/257

తసడక:డ సరసబశవరరవప మలనవన
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:34
లస: పప
93-85/259

తసడక:డ శక రరమగలల గగమకడక
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:35
లస: పప
93-85/261

93-85/239

భరస : అశశక కకసడపరటట
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ ననరపరరడకడ నకక
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:34
లస: పప
3354 JBV3818689
పపరర: వలసన బబబగ గగమకడక

93-85/244

తసడక:డ వలసన బబబగ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ ససబబయఖ కకనవటట
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:29
లస: పప
3351 JBV3819562
పపరర: రవసదడ బబబగ కరమశశటట

3337 JBV3824364
పపరర: ససనత గగమకడక

3332 SAA0415570
పపరర: రమమశ కలమమర వవమగల

భరస : పడవణ మలనవన
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మలనవన
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ వలసన బబబగ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:26
లస: పప
3348 SAA0455394
పపరర: ననగ రరజ కకనవటట

93-85/241

భరస : వలసన బబబగ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవయఖ వవలలలరరఇసటట ననస:107-84
వయససస:44
లస: ససస స
3345 SAA0741737
పపరర: జయపరల గగమకడక

3334 SAA0415687
పపరర: శరసత గగమమకడక

93-85/236

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవమగల
ఇసటట ననస:107-83
వయససస:48
లస: పప

భరస : శరఖమల రరజ గగమకడకడ
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ రరకక
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:39
లస: ససస స
3342 AP151010573032
పపరర: లకకక వవలలలరర

93-85/238

భరస : ననగరరజ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడసరద వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:33
లస: ససస స
3339 JBV3824281
పపరర: ఈశరరమక రరకరక

3331 SAA0415521
పపరర: వమల వవమగల

3329 JBV3820925
పపరర: రతనసరరజ కకన

తసడక:డ సరమమఖలల కకన
ఇసటట ననస:107-82
వయససస:43
లస: పప

భరస : రమమష కలమమర వవమగల
ఇసటట ననస:107-83
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప కగరగ
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:28
లస: ససస స
3336 JBV3821667
పపరర: పడసనన గగమకడక

93-85/235

తసడక:డ శకనవరసరరవప మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-82
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ యమకకబ కరక
ఇసటట ననస:107-82
వయససస:51
లస: పప
3333 SAA0477810
పపరర: ననగ వరరనన కరగరగ

3328 JBV3820776
పపరర: శవ ననగరరజ మదథ
న రర

3353 JBV3819190
పపరర: లసగమయఖ మమకల

93-85/260

తసడక:డ చనన పపలర యఖ మమకల
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:35
లస: పప
93-85/262

3356 JBV3818754
పపరర: బకకలల గగమకడక

93-85/263

తసడక:డ మసతడయఖ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:45
లస: పప
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93-85/264 3358 SAA0438440
3357 JBV3818770
పపరర: వనసకట పడసరద రరవప రరవపలపలర
పపరర: చన పపలర యఖ మమకల

తసడక:డ ససబబబరరయగడడ రరవపలపరల
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:50
లస: పప
3360 JBV3818804
పపరర: బసవ శరసససనలల సమమకట

తసడక:డ చనన లసగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:57
లస: పప
93-85/267

తసడక:డ పపరయఖ సమమకట
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:81
లస: పప
3363 JBV3820453
పపరర: ససధదర కలమమర గగమకడక

93-85/270

93-85/273

93-85/276

93-85/279

93-85/282

93-85/285

భరస : లకకణయఖ మసదపక
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:43
లస: ససస స

3370 SAA0977480
పపరర: శకనవరసరరవప అమరస లలరర

3373 JBV3821808
పపరర: ధన లకకక ఉపరలల

3376 SAA0967481
పపరర: తరరమల దదవ కరటటరర

3379 JBV3821717
పపరర: పడశరసత గగమకడక

93-85/288

3382 SAA0477778
పపరర: ససరరశర కసడడలమ

93-85/277

3385 SAA0478040
పపరర: శవ పరరరత నకరక
తలర : సరమమమ జఖమ నకక
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:43
లస: ససస స

3365 SAA0809386
పపరర: ససధఖ రరణణ వవలపపరర

93-85/272

3368 JBV3824497
పపరర: రతనకలమమరర కటటట పలర

93-85/275

3371 JBV3821048
పపరర: సరమమలల కటటట పలర

93-85/278

తసడక:డ రరఘవయఖ కటటట పల
ఇసటట ననస:107-91
వయససస:45
లస: పప
93-85/280

3374 JBV3821790
పపరర: పదనకవత పప తత
స రర నకరక

93-85/281

భరస : బబబబరరవప నకక
ఇసటట ననస:107-92
వయససస:60
లస: ససస స
93-85/283

3377 SAA1038851
పపరర: అసజన పసడయమ మమడకశశటట

93-85/284

భరస : ససవర శసకర రరజ మమడకశశటట
ఇసటట ననస:107-94
వయససస:29
లస: ససస స
93-85/286

3380 JBV3824372
పపరర: పదక ఈదర

93-85/287

భరస : మగరళ edara
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:33
లస: ససస స
93-85/289

భరస : పడసరద కసదసల
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:34
లస: ససస స
93-85/291

93-85/269

భరస : సరమమలల కటటట పల
ఇసటట ననస:107-91
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ పడసరద గగమకడకడ
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అమ
డ మ జ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:34
లస: ససస స
3384 JBV3824430
పపరర: చననమమకయ మసదపరక

93-85/274

భరస : రరమ కకషష కరటటరర
ఇసటట ననస:107-94
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసకర రరవప గగమకడక
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:29
లస: ససస స
3381 SAA0478529
పపరర: వజయ మగదనడ బబ యనన

3367 SAA0977506
పపరర: ససధన రరణణ లసక

3362 JBV3824208
పపరర: రజనకలమమరర గగమకడక

భరస : ననరరయణ వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-91
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పసద బబబగ ఉపరపరల
ఇసటట ననస:107-92
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ బబబబరరవప నకక
ఇసటట ననస:107-92
వయససస:47
లస: పప
3378 JBV3821709
పపరర: ధనలకకక గగమకడక

93-85/271

తసడక:డ మహన అమరస లలరర
ఇసటట ననస:107-91
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ జజసఫ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:107-91
వయససస:64
లస: పప
3375 AP151010570534
పపరర: శవయఖ నకరక

3364 JBV3820446
పపరర: శకనవరసరరవప గగమకడక

93-85/266

భరస : శకనవరసరరవప గగమకడక
ఇసటట ననస:107-90
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : భబషణస లసక
ఇసటట ననస:107-91
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పడసరద దవపరర
ఇసటట ననస:107-91
వయససస:42
లస: ససస స
3372 SAA0977464
పపరర: మహన అమరస లలరర

93-85/268

తసడక:డ వరరళళళ గగమకడక
ఇసటట ననస:107-90
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అమరస లలరర
ఇసటట ననస:107-91
వయససస:36
లస: ససస స
3369 JBV3821691
పపరర: మరరయమక దనవపరర

3361 JBV3824216
పపరర: రతనకలమమరర గగమకడక

3359 JBV3818747
పపరర: సరసబశవ రరవప మలర నవన

తసడక:డ ససబబయఖ మలనవన
ఇసటట ననస:107-84
వయససస:58
లస: పప

భరస : ససధదర కలమమర గగమకడక
ఇసటట ననస:107-90
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప గగమకడక
ఇసటట ననస:107-90
వయససస:34
లస: పప
3366 SAA0977498
పపరర: కకషషకలమమరర అమరస లలరర

93-85/265

3383 SAA0477794
పపరర: ససజజతన బబజజజమ

93-85/290

భరస : ససరరశ బబబగ బబజజస
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:38
లస: ససస స
93-85/292

3386 JBV3824380
పపరర: రరమతషలశమక ఓసథరర

93-85/293

భరస : శకరరమమబరరస ఒసథరర
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:49
లస: ససస స
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3387 SAA1017400
పపరర: ననగ రరజ పతస కకసడన

93-85/294

3388 JBV3818721
పపరర: రరజరసదడ పడసరద గగమకడక

తసడక:డ ననగ మలలర సరర రరవప పతస కకసడన
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ పరరశదన రరవప గగమకడక
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:31
లస: పప

3390 SAA0526731
పపరర: పడవణ కలమమర తరరమలశశటట

3391 JBV3820743
పపరర: లకకణరరవప మసదపరక

93-85/297

తసడక:డ వరపడసద రరవప తరరమలససటట
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:43
లస: పప
3393 AP151010573604
పపరర: హహహమమవత ధనకకసడ

93-85/300

93-85/303

93-85/306

93-85/309

93-85/312

93-85/315

భరస : ససబడమణఖస పలలకలరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:55
లస: ససస స

3403 JBV3822764
పపరర: శవకలమమరర రరడకడ

3406 JBV3819372
పపరర: నరశసహరరవప రరడకడ

3409 SAA0967416
పపరర: ననగమణణ ఉమమకరరడడ క

93-85/318

3412 JBV3824190
పపరర: మమరస మక గగమకడక

93-85/307

3415 JBV3824422
పపరర: భబగఖమక కకలకలలరర
భరస : ననగరశరరరరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:56
లస: ససస స

3395 SAA1027748
పపరర: కకకషషవవణణ పగడనల

93-85/302

3398 SAA1027730
పపరర: రరసబబయ పడనల

93-85/305

3401 SAA1027144
పపరర: గరవసఢ పడనల

93-85/308

తసడక:డ రరసబఈ పగడనల
ఇసటట ననస:107-97
వయససస:43
లస: పప
93-85/310

3404 JBV3822756
పపరర: రమమదదవ రరడకడ

93-85/311

భరస : శకనవరసరరవప రరడడ క
ఇసటట ననస:107-98
వయససస:35
లస: ససస స
93-85/313

3407 AP151010570073
పపరర: శకనవరసరరవప రరడడ క

93-85/314

తసడక:డ రరసపరల రరడకడ
ఇసటట ననస:107-98
వయససస:40
లస: పప
93-85/316

3410 JBV3821774
పపరర: సరమమమ జఖస కకలకలలరర

93-85/317

భరస : ఇసరసక కకకలలరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:31
లస: ససస స
93-85/319

భరస : భకకలల గగమకడక
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:45
లస: ససస స
93-85/321

93-85/299

భరస : గరవసదస పగడనల
ఇసటట ననస:107-97
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడబబబగ ఉమమకరరడడ క
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లసగమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:32
లస: ససస స
3414 JBV3821758
పపరర: పరరరత పలలకలరర

93-85/304

తసడక:డ రరమపరల రరడకడ
ఇసటట ననస:107-98
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర రరడకడ
ఇసటట ననస:107-98
వయససస:66
లస: పప
3411 JBV3821766
పపరర: రరధ మమకల

3400 JBV2111508
పపరర: అబడహస ధనకకసడ

3392 SAA0477828
పపరర: మరరయమక రరడడడ

తసడక:డ గరవసదస పగడనల
ఇసటట ననస:107-97
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప రరడకడ
ఇసటట ననస:107-98
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమ పరల రరడడ క
ఇసటట ననస:107-98
వయససస:57
లస: ససస స
3408 AP151010570074
పపరర: రరమ పరల రరడడ క

93-85/301

తసడక:డ ఏససదనసస దనకకసడ
ఇసటట ననస:107-97
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ కకటట బరరవప దనకకసడ
ఇసటట ననస:107-97
వయససస:50
లస: పప
3405 JBV3822749
పపరర: కకసడమక రరడకడ

3397 SAA0477786
పపరర: అననమన దదనకకసడ

93-85/296

భరస : అబబడహమ రరడకడ
ఇసటట ననస:107-96
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబబడహమ దనకకసడ
ఇసటట ననస:107-97
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఏససదనసస దనకకసడ
ఇసటట ననస:107-97
వయససస:55
లస: ససస స
3402 JBV3819364
పపరర: ఏససదనసస ధనకకసడ

93-85/298

తసడక:డ శకనవరస రరవప దదనకకసడ
ఇసటట ననస:107-96
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ మగరళ యసపరరరల
ఇసటట ననస:107-97
వయససస:24
లస: ససస స
3399 JBV3822731
పపరర: కకటటశరరమక ధనకకసడ

3394 SAA0844945
పపరర: ధవదసరరజ దదనకకసడ

3389 JBV3820784
పపరర: బబలమ మగరలకకషష ఈదర

తసడక:డ రరజ ఈదర
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ నమననన మసదపక
ఇసటట ననస:107-95
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దనకకసడ
ఇసటట ననస:107-96
వయససస:45
లస: ససస స
3396 SAA0968968
పపరర: ఉదయ బబనస యసపరరరల

93-85/295

3413 AP151010573534
పపరర: వజయకలమమరర వవలలలరర

93-85/320

భరస : ఆదదశశషషలల వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:46
లస: ససస స
93-85/322

3416 AP151010573533
పపరర: చటటట మక నకరక

93-85/323

భరస : కకటటశరరరరవప నకరక
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:62
లస: ససస స
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పపరర: ఇసదదర దదవ సమమకట
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93-85/324

భరస : బసవ శరసససనలల సమమకట
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:75
లస: ససస స
3420 SAA0886400
పపరర: శకనవరస గరపసశశటట

93-85/327

93-85/330

93-85/333

93-85/336

93-85/340

93-85/343

93-85/346

భరస : రరమమసజనవయగలల అతస లలరర
ఇసటట ననస:109/1/324
వయససస:48
లస: ససస స

3430 JBV3820800
పపరర: ననగరశరరరరవప కకలకలలరర

3433 SAA0844762
పపరర: రమమదదవ తనటటకకసద

3436 JBV3333242
పపరర: ససజజత ఇతస సశశటట

3439 JBV3328374
పపరర: రరమకకషష ఇతస మశశటట

93-84/974

3442 SAA0967267
పపరర: రవ కలమమర గరనసగగసటర

93-85/338

3445 SAA0325118
పపరర: రరమగలమక తతకలव
భరస : రరమయఖव
ఇసటట ననస:109-1-329
వయససస:49
లస: ససస స

3425 SAA0977522
పపరర: ఖమజజ సయఖద

93-85/332

3428 AP151010570422
పపరర: ననరరయణ వవలలలరర

93-85/335

3431 SAA0569780
పపరర: పరరరత వవలపపరర

93-85/339

భరస : దసరరగ రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-100
వయససస:29
లస: ససస స
93-85/341

3434 JBV3820818
పపరర: దసరరగరర వవలలలరర

93-85/342

తసడక:డ కకటటశరరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-100
వయససస:31
లస: పప
93-85/344

3437 JBV3333259
పపరర: కకటటశరరర రరవపలపలర

93-85/345

భరస : పడసరదస రరవపలపలర
ఇసటట ననస:107-101
వయససస:37
లస: ససస స
93-85/347

3440 JBV3328572
పపరర: పసద బబబగ ఉపరలల

93-85/348

తసడక:డ అపరలరరవప ఉపరలప
ఇసటట ననస:107-101
వయససస:45
లస: పప
93-85/349

తసడక:డ యలర య గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:107-163
వయససస:40
లస: పప
93-90/56

93-85/329

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ అపలనన ఇతమశశటట
ఇసటట ననస:107-101
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ ఆధదననరరయణ సరధస
ఇసటట ననస:107-137
వయససస:63
లస: పప
3444 SAA0978504
పపరర: పదనకవత అతస లలరర

93-85/334

భరస : రరమకకషష ఇతసశశటట
ఇసటట ననస:107-101
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకడకననరరయణ పసననమశశటట
ఇసటట ననస:107-101
వయససస:50
లస: ససస స
3441 SAA1377712
పపరర: సరసబశవరరవప సరధస

3427 JBV3820602
పపరర: శకనవరసరరవప మదథ
న రర

3422 SAA0977530
పపరర: చనన బబషర గగడడబబయ

తసడక:డ మకలబల సయఖద
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమమరరవప తనడకకకసడ
ఇసటట ననస:107-100
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-100
వయససస:57
లస: పప
3438 AP151010573329
పపరర: వనసకటరమణ పసననసశశటట

93-85/331

తసడక:డ రరశయఖ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:68
లస: పప

భరస : కకటటశరరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:107-100
వయససస:47
లస: ససస స
3435 AP151010570554
పపరర: కకటటశరరరరవప వవలలలరర

3424 JBV3820768
పపరర: ఇసరసకల కకలకలలరర

93-85/326

తసడక:డ కమల గగడడబబయ
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప మదసనకలరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ నగనన బబ య
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:54
లస: పప
3432 AP151010573499
పపరర: శవమక వవలలలరర

93-85/328

తసడక:డ ననగరశరరరరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరరవప కథనరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:34
లస: పప
3429 JBV3819182
పపరర: శశషననన బబ య

3421 SAA0886426
పపరర: ససవర రరమ కకషష వవలపపరర

3419 SAA1017392
పపరర: సరయకలమమర గరపసశశటట

తసడక:డ శకనవరసరరవప గరపసశశటట
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ ననరరయణ వవలపపరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరరవప కథనరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:31
లస: పప
3426 JBV3820651
పపరర: గరపస కఠరరర

93-85/325

భరస : వనసకట ననరరయణ పలలకలరర
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప గరపసశశటట
ఇసటట ననస:107-99
వయససస:27
లస: పప
3423 JBV3820669
పపరర: రరజరష కఠరరర

3418 JBV3821741
పపరర: ససబబలకకమక పలలకలరర

3443 AP151010600269
పపరర: ససహససన మటటట పలర व

93-89/34

భరస : రరమచసదడ రరవపव
ఇసటట ననస:109-1-230
వయససస:42
లస: ససస స
93-89/35

3446 SAA1071083
పపరర: మమరరయమ రరణణ యమనమల

93-91/93

భరస : ననగ రతయఖ యమనమల
ఇసటట ననస:109-1-420
వయససస:34
లస: ససస స
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93-91/94

భరస : అనల కలమమర చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:109-1-477
వయససస:28
లస: ససస స
3450 SAA1298207
పపరర: రమదదవ పప తషల

93-91/1098

94-199/1240

93-91/1164

93-89/37

93-89/40

93-89/43

93-89/46

తసడక:డ లమజరరव
ఇసటట ననస:109-3-27
వయససస:65
లస: పప

3460 JBV3847217
పపరర: జజజ నరరడवకడ సససకరव

3463 AP151010597516
పపరర: బకకలరరడకడ సససకరव

3466 JBV3849668
పపరర: శరఖమల కనననव

3469 AP151010600275
పపరర: నవరతనస కకరరకపరటటव

93-89/49

3472 AP151010600597
పపరర: రతనకలమమరర జరరగమలర व

93-89/38

3475 AP151010600276
పపరర: రరజరశరరర జరరగమలర व
భరస : వనసకట సరరమव
ఇసటట ననస:109-3-28
వయససస:47
లస: ససస స

3455 SAA1321496
పపరర: దడబబ ర జరరక

93-90/1005

3458 SAA1443159
పపరర: శరఖస కలమమర జరరక

93-89/960

3461 JBV2133585
పపరర: రరజశశఖర రరడకడव సససకరव

93-89/39

తసడక:డ భకకల రరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-18
వయససస:34
లస: పప
93-89/41

3464 JBV3849676
పపరర: వరణణ కనననव

93-89/42

భరస : కకషరషరరవపव
ఇసటట ననస:109-3-19
వయససస:52
లస: ససస స
93-89/44

3467 JBV3847720
పపరర: కనకయఖననయగడడ కనననव

93-89/45

తసడక:డ నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:109-3-20
వయససస:62
లస: పప
93-89/47

3470 JBV3571320
పపరర: ససరరష కకరరనపరటటव

93-89/48

తసడక:డ ససతతషరరవపव
ఇసటట ననస:109-3-26
వయససస:42
లస: పప
93-89/50

భరస : మతస యఖव
ఇసటట ననస:109-3-27
వయససస:59
లస: ససస స
93-89/52

94-199/1239

తసడక:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:109-2-121.59 WARD
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససతతషరరవపव
ఇసటట ననస:109-3-26
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : అనసదరరవపव
ఇసటట ననస:109-3-27
వయససస:40
లస: ససస స
3474 AP151010597584
పపరర: మతస యఖ జరరగగమలర व

93-91/1165

భరస : కనకయఖననయగడడव
ఇసటట ననస:109-3-20
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససరరషव
ఇసటట ననస:109-3-26
వయససస:31
లస: ససస స
3471 AP151010600596
పపరర: రఠతమక జరగమలర व

3457 SAA1321611
పపరర: ససదదప కలమమర జరరక

3452 NDX2747822
పపరర: రరఖ భవన గగడకవరడ

భరస : బబబగరరవప జరరక
ఇసటట ననస:109-02-121
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ రరఘవరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-18
వయససస:70
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:109-3-19
వయససస:57
లస: పప
3468 JBV3848967
పపరర: జయ రరణణव కకరరనపరటటव

93-89/959

తసడక:డ రరమరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-17
వయససస:66
లస: పప

తసడక:డ అసజరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-18
వయససస:68
లస: పప
3465 JBV3847738
పపరర: కలకషరషరరవప కనననव

3454 SAA1401959
పపరర: మధవ కకపలరరస

93-91/96

తసడక:డ శకనవరస రరవప గగడకవరడ
ఇసటట ననస:109-2-102
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ బబబగ రరవప జరరక
ఇసటట ననస:109-02-121
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:109-2-214
వయససస:56
లస: పప
3462 JBV3847746
పపరర: కలకషరషరరడకడ కసజలव

94-199/1238

భరస : శకనవరస చకకవరరస కకపలరరస
ఇసటట ననస:109-2-103
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ జరరక
ఇసటట ననస:109-02-121
వయససస:58
లస: పప
3459 SAA0516997
పపరర: వజయ కలమమర బబలరసకకసడ

3451 NDX2747814
పపరర: శకనవరస రరవప గగడకవరడ

3449 SAA1071174
పపరర: సతష మసచనల

తసడక:డ రరజ మసచనల
ఇసటట ననస:109-1-493
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ సతఖననరరయణ గగడకవరడ
ఇసటట ననస:109-2-102
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గగనన వరడ
ఇసటట ననస:109-2-102
వయససస:44
లస: ససస స
3456 SAA1377308
పపరర: బబబగ రరవప జరరక

93-91/95

తసడక:డ రరజ మసచనల
ఇసటట ననస:109-1-493
వయససస:23
లస: పప

భరస : రసబబబగ పప తషల
ఇసటట ననస:109-2-95
వయససస:47
లస: ససస స
3453 NDX2904472
పపరర: శశకలజ కకరణకయ గగడకవరడ

3448 SAA1071182
పపరర: వననద మసచనల

3473 AP151010597586
పపరర: ఆనసదరరవప జరరగగమలర व

93-89/51

తసడక:డ వజయయసదడపరలव
ఇసటట ననస:109-3-27
వయససస:42
లస: పప
93-89/53

3476 AP151010600595
పపరర: శశరమక జరరసమలర व

93-89/54

భరస : వజయయసదడ పరలव
ఇసటట ననస:109-3-28
వయససస:67
లస: ససస స
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3477 AP151010597583
పపరర: వనసకటసరరమ జరరగగమలర व

93-89/55

తసడక:డ వజరసదడపరలव
ఇసటట ననస:109-3-28
వయససస:52
లస: పప
3480 SAA0411900
పపరర: సతషషకమమర రరడకడ సససకర

93-89/59

93-89/62

93-89/65

93-89/68

93-89/70

3487 JBV3847142
పపరర: శకనవరసరరడకడव సససకరరव

3490 SAA0978553
పపరర: రరజజ గగపరల రరడడ క సససకర

3493 JBV3849601
పపరర: లకకకపదక సససకరव

93-89/73

3496 AP151010597014
పపరర: దశరధరరమరరడకడ సససకరव

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖव
ఇసటట ననస:109-3-148
వయససస:82
లస: పప

3499 SAA1328574
పపరర: వనసకట రరడకడ వపనవడ లమ

తసడక:డ వనసకట రరడకడ వపనవడ లమ
ఇసటట ననస:109-3-148
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమమరరవపव व
ఇసటట ననస:109-3-152
వయససస:48
లస: ససస స

93-90/57

3505 AP151010597552
పపరర: రరమమరరవప కకరరనపరటటव
తసడక:డ ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:109-3-152
వయససస:54
లస: పప

3485 JBV3849049
పపరర: శవ లకకకव గబడव

93-89/64

3488 AP151010600242
పపరర: సరమమమ జఖస సససకరव

93-89/67

3491 JBV3849056
పపరర: అనథరరధव సససకరव

93-89/69

భరస : రరజశశఖర రరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-148
వయససస:33
లస: ససస స
93-89/71

3494 AP151010600227
పపరర: మలలర శరరర సససకరव

93-89/72

భరస : రమణన రరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-148
వయససస:49
లస: ససస స
93-89/74

3497 JBV3571924
పపరర: రమణనరరడకడ సససకరव व

93-89/75

తసడక:డ ససబబబరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-148
వయససస:54
లస: పప
93-90/1006

3500 SAA1328582
పపరర: వనసకట లకకక వపనవడలమ

93-90/1007

భరస : వనసకట రరడకడ వపనవడ లమ
ఇసటట ననస:109-3-148
వయససస:62
లస: ససస స
93-89/77

భరస : ఏడడకకకడలలव व
ఇసటట ననస:109-3-149
వయససస:45
లస: ససస స
93-89/79

93-89/61

భరస : రరమకకటటరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-144
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరడకడ వపనవడ లమ
ఇసటట ననస:109-3-148
వయససస:73
లస: ససస స

93-90/1008 3502 JBV2133528
3501 SAA1329390
పపరర: సరయ మలర కరరరజన రరడకడ వపనవడ లమ
పపరర: మలలర శరరరव మమడనव

3504 JBV3575826
పపరర: మణణమక కకరరనపరటటव व

93-89/66

తసడక:డ ససబబబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-148
వయససస:42
లస: పప
93-89/76

3482 JBV3571247
పపరర: శవరరమరరడకడ సససకరव व

భరస : రమణనరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-109
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజగరపరలరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-148
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నరససకహరరడवకడ व
ఇసటట ననస:109-3-148
వయససస:55
లస: ససస స
3498 SAA0332338
పపరర: వవసకటటశరరరరव బబలమకలరరव

93-89/63

తసడక:డ ససబబబరరడకడ సససకర
ఇసటట ననస:109/3/146
వయససస:53
లస: పప

భరస : దశరథరరమరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-148
వయససస:35
లస: ససస స
3495 JBV2133023
పపరర: లకకమకव సససకరव

3484 JBV3571650
పపరర: శవరరమరరడకడ సససకరव

93-89/57

తసడక:డ ససబబబరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-32
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ రరమకకటటరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-142
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ రరమకకటటరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-144
వయససస:34
లస: పప
3492 JBV3849619
పపరర: అనసరరధ సససకరव

93-89/60

తసడక:డ హనమరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-32
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససబబబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-109
వయససస:64
లస: ససస స
3489 JBV2131787
పపరర: వనసకటశవరరరడకడव సససకరव

3481 SAA0411835
పపరర: మమధవరరడకడव సససకరव

3479 SAA0294595
పపరర: పడసరదव పడతసపరటటव

తసడక:డ ఏసప బబव
ఇసటట ననస:109-3-30
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ శవ ససబబబరరడడ కव
ఇసటట ననస:109-3-32
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ రరమ కకషరషరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-32
వయససస:56
లస: పప
3486 JBV3575461
పపరర: సరమమమ జఖసव గబడనव

93-89/56

భరస : శకనవరసరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-29
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ శవ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-32
వయససస:31
లస: పప
3483 SAA0411850
పపరర: శవ ససబబబరరడడ కव సససకరव

3478 JBV3849585
పపరర: ససనత కలకకటటव

3503 AP151010597192
పపరర: ఏడడకకసడలల మమడనव

93-89/78

తసడక:డ రరఘవయఖव
ఇసటట ననస:109-3-149
వయససస:50
లస: పప
93-89/80

93-91/1166
3506 SAA1436385
పపరర: వనసకట శవ ననగ లకకక అవరరరర

భరస : వనసకట కకషష అవరరరర
ఇసటట ననస:109-3-161
వయససస:19
లస: ససస స
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93-89/81

తసడక:డ రఘగరరమరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-173
వయససస:34
లస: పప
3510 AP151010600241
పపరర: సరమమమ జఖస తషమకపపడకव

93-89/84

93-89/87

93-89/90

93-89/93

93-89/96

93-89/99

93-89/102

తసడక:డ శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:109-3-198
వయససస:41
లస: పప

3520 JBV3847753
పపరర: రమణనరరడకడ గబడ

3523 SAA0307702
పపరర: రరజగరపరల రరడకడ పరన ననటట

3526 JBV3849023
పపరర: ససజజతव పరకననటటव

3529 JBV2134146
పపరర: శవ పరరరతव పరకననటటव

93-89/105

3532 SAA0516617
పపరర: సరరమ రరడడ పరకననటట

93-89/94

3535 JBV3849767
పపరర: కలమఖణణ ధథళపరళళव
తసడక:డ కసథ
స రర రరవపव
ఇసటట ననస:109-3-199
వయససస:32
లస: ససస స

3515 SAA1051754
పపరర: మణణకసఠరరడకడ ववటబర

93-89/89

3518 AP151010597266
పపరర: కకటటరరడకడ వరక

93-89/92

3521 SAA0438598
పపరర: కకటటశరరమక పరకనటట

93-89/95

భరస : రరజగరపరల రరడడ
ఇసటట ననస:109-3-192
వయససస:49
లస: ససస స
93-89/97

3524 JBV2134971
పపరర: ఆదదలకకకव పప పపరరव

93-89/98

భరస : కకటటరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-193
వయససస:43
లస: ససస స
93-89/100

3527 JBV2134138
పపరర: మమధవ పరకననటట

93-89/101

తసడక:డ వనకకట రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-194
వయససస:34
లస: ససస స
93-89/103

3530 JBV2134096
పపరర: శకనవరసరరడకడव పరకననటటव

93-89/104

తసడక:డ వనసకటరరమరరడवకడ व
ఇసటట ననస:109-3-194
వయససస:36
లస: పప
93-89/106

తసడక:డ వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:109-3-194
వయససస:66
లస: పప
93-89/108

93-89/86

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-186
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనకకట రరమరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-194
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరమరరడवకడ व
ఇసటట ననస:109-3-194
వయససస:55
లస: పప
3534 JBV3847225
పపరర: సరసబశవరరవపव వరవలర व

93-89/91

భరస : శకనవరసరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-194
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-194
వయససస:40
లస: ససస స
3531 JBV2134104
పపరర: వనసకటరరడवకడ పరకననటటव

3517 AP151010597265
పపరర: శకనవరసరరడకడ వరకరव

3512 SAA1051705
పపరర: ససకనఖ వరకర

తసడక:డ బబల ఏసరర రరడడ క ववటబర
ఇసటట ననస:109-3-186
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-192
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ బబపసరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-193
వయససస:50
లస: పప
3528 SAA0517953
పపరర: రరజఖలకడక పరకననటట

93-89/88

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-190
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ రరజగరపరల రరడడ కव
ఇసటట ననస:109-3-192
వయససస:40
లస: పప
3525 JBV2134575
పపరర: కకటటరరడకడव కకపపలరరव

3514 SAA1051747
పపరర: ననగరరరడకడ వరకర

93-89/83

తసడక:డ కకటటరరడకడ వరకర
ఇసటట ననస:109-3-186
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ కకషరషరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-186
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-187
వయససస:58
లస: పప
3522 JBV3847852
పపరర: కకటటరరడకడ పరకననటటव

93-89/85

తసడక:డ శకనవరసరరడకడ వరకర
ఇసటట ననస:109-3-186
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ వరకర
ఇసటట ననస:109-3-186
వయససస:23
లస: పప
3519 JBV2135077
పపరర: రమణరరడకడ కసజల

3511 JBV2134955
పపరర: సరమమమ జఖకव కలర కव

3509 AP151010597138
పపరర: రఘగరరమరరడకడ చలమరव

తసడక:డ కకటటరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-173
వయససస:67
లస: పప

భరస : బలరరమరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-176
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-186
వయససస:42
లస: ససస స
3516 SAA1051671
పపరర: కకషష రరడకడ వరకర

93-89/82

తసడక:డ రఘగరరమరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-173
వయససస:35
లస: పప

భరస : పపలమరరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-174
వయససస:52
లస: ససస స
3513 JBV3849684
పపరర: లకకక వరకరव

3508 JBV3571767
పపరర: ేరజశశఖఖరడకడव చలమరव

3533 JBV3849064
పపరర: కనకదసరగ व వరవలర व

93-89/107

భరస : సరసబశవరరవపव
ఇసటట ననస:109-3-198
వయససస:39
లస: ససస స
93-89/109

3536 JBV3849775
పపరర: వనసకటరతనస ధథళపరళళव

93-89/110

భరస : కసథ
స రర రరవపव
ఇసటట ననస:109-3-199
వయససస:64
లస: ససస స
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3537 AP151010600599
పపరర: ననగమక కకటటव

93-89/111

భరస : ససబబబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-201
వయససస:82
లస: ససస స
3540 JBV3849007
పపరర: దసరగ व సససకరव

93-89/114

93-89/117

93-89/120

93-89/123

93-89/126

93-89/129

93-89/132

తసడక:డ సరరమరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-208
వయససస:72
లస: పప

3550 SAA1020643
పపరర: బసదస మమధవ కకటట

3553 JBV2132876
పపరర: శవరరమకకటటరరడకడ కకటటव व

3556 JBV2133668
పపరర: ననగరకదడమకव కలకబబव

3559 AP151010600600
పపరర: శకదదవ దససపరव

93-89/135

3562 AP151010600028
పపరర: అననపపరష కకటటव

93-89/124

3565 SAA1051697
పపరర: రరశ కకటట
తసడక:డ ససవర రరమ కకటట రరడడ క కకటట
ఇసటట ననస:109-3-209
వయససస:23
లస: ససస స

3545 JBV3847670
పపరర: ససరరష రరడకడ व ససదన నబతష
స నव

93-89/119

3548 JBV3850211
పపరర: కకషష కలమమరరव అననపపరరడకడव

93-89/122

3551 JBV3849593
పపరర: ధనలకకక కకటటव

93-89/125

తసడక:డ సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-204
వయససస:42
లస: ససస స
93-89/127

3554 SAA0294561
పపరర: శవనననరరయణరరడడ క కకటటव

93-89/128

తసడక:డ వనసకటరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-204
వయససస:54
లస: పప
93-89/130

3557 SAA1005611
పపరర: ఏడడకకసదలల కలమమమ

93-89/131

తసడక:డ పప లయఖ కలమమమ
ఇసటట ననస:109-3-205
వయససస:26
లస: పప
93-89/133

3560 AP151010597507
పపరర: మసరసననడ
డ కడ దససపరव

93-89/134

తసడక:డ చసదనడరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-206
వయససస:92
లస: పప
93-89/136

భరస : కకటటరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-208
వయససస:62
లస: ససస స
93-89/138

93-89/116

తసడక:డ వనసకటరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-203
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-206
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-207
వయససస:56
లస: ససస స
3564 AP151010597127
పపరర: కకటటరరడకడ కకటటव

93-89/121

భరస : పప లయఖव व
ఇసటట ననస:109-3-205
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖव व
ఇసటట ననస:109-3-205
వయససస:60
లస: పప
3561 AP151010600530
పపరర: ససజజత కకటటव

3547 JBV2134120
పపరర: వనసకటరరమరరడवకడ దదవరపలర व

3542 JBV2133726
పపరర: వనసదదహహव దదవరపలర व

తసడక:డ బడహకరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-202
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ సరసబరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-204
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ గరవసదరరడకనव
ఇసటట ననస:109-3-204
వయససస:57
లస: పప
3558 JBV2133536
పపరర: పప లయఖव కసభబव

93-89/118

భరస : ససవర రరమ కకటట రరడడ క కకటట
ఇసటట ననస:109-3-204
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-204
వయససస:77
లస: ససస స
3555 JBV3847688
పపరర: సరసబరరడకడ మమటటव

3544 AP151010600244
పపరర: ససతమక సససకరव

93-89/113

భరస : వరరరరడवకడ व
ఇసటట ననస:109-3-202
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరడवకడ व
ఇసటట ననస:109-3-202
వయససస:55
లస: పప

భరస : సరకబరరడवకడ व
ఇసటట ననస:109-3-203
వయససస:45
లస: ససస స
3552 AP151010600236
పపరర: భబరతమక కకటటव

93-89/115

భరస : ససబబబ రరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-202
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరరరరव
ఇసటట ననస:109-3-202
వయససస:46
లస: పప
3549 JBV2135085
పపరర: ససతనరరమమకव అననపపరరడకడव

3541 JBV2134112
పపరర: సరమమమ జఖసव దదవరపలర व

3539 JBV2134161
పపరర: శవ లలव ససదన నబతస నव

భరస : ససరరష రరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-202
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనకకట రరమరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-202
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అపసలరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-202
వయససస:54
లస: ససస స
3546 JBV3847175
పపరర: రరమగव ఇపపరరव

93-89/112

తసడక:డ సరరమరరడడ కव
ఇసటట ననస:109-3-201
వయససస:97
లస: పప

భరస : శవరరమరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-202
వయససస:36
లస: ససస స
3543 AP151010600099
పపరర: తరరపతమక దదవరపలర व

3538 AP151010597128
పపరర: ససబబబరరడకడ కకటటव

3563 AP151010597447
పపరర: బబసకరరరడకడ దససపరव

93-89/137

తసడక:డ మసరసననడ
డ కడ व
ఇసటట ననస:109-3-208
వయససస:52
లస: పప
93-89/139

3566 AP151010600228
పపరర: వజయలకకక కకటటव

93-89/140

భరస : ననగరరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-209
వయససస:47
లస: ససస స
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3567 AP151010600229
పపరర: మసరసనమకव కకటటव

93-89/141

భరస : శవ రరమకకటటరరడడ కव
ఇసటట ననస:109-3-209
వయససస:50
లస: ససస స
3570 AP151010597193
పపరర: శవరరమ కకటటరరడడ క కకటటव

93-89/144

93-89/147

93-89/150

93-89/154

93-89/158

93-89/161

93-89/164

తసడక:డ అసజరరడకడ కళరస
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:29
లస: పప

3580 JBV3571312
పపరర: లసగరరరడకడ వరకరव

3583 SAA1010461
పపరర: వర లకకక సథరర

3586 AP151010600274
పపరర: రమణ కకటటव

3589 JBV3848983
పపరర: ఇసదదరव వసగव

93-89/167

3592 AP151010600249
పపరర: శవ ననగరసదడమక సథరరव

93-89/155

3595 JBV3847696
పపరర: అశశక రరడवకడ కళరసव
తసడక:డ అసజరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:32
లస: పప

3575 AP151010597498
పపరర: సరసబరరడకడ కకటటव

93-89/149

3578 AP151010600601
పపరర: కకటటశరరమక వరకరव

93-89/153

3581 AP151010597506
పపరర: శవననగరరరడకడ కకటటव

93-89/157

తసడక:డ వనసకటరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-218
వయససస:52
లస: పప
93-89/159

3584 SAA0324921
పపరర: రమణ పలర పప డ లలव

93-89/160

భరస : శకనవరసరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:34
లస: ససస స
93-89/162

3587 AP151010600245
పపరర: ససతనమహలకకక సససకరव

93-89/163

భరస : శవ రరమరరడడ కव
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:47
లస: ససస స
93-89/165

3590 AP151010600273
పపరర: రమణ కకటటव

93-89/166

భరస : శవ రరమరరడడ కव
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:52
లస: ససస స
93-89/168

భరస : కకసడనరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:57
లస: ససస స
93-89/170

93-89/146

భరస : పప లరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-213
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అసజరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:52
లస: ససస స
3594 SAA1049619
పపరర: ససరరష రరడకడ కళరస

93-89/152

భరస : వరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కలటటకబరరవపव
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:49
లస: ససస స
3591 JBV3849635
పపరర: శవపరరరత కళళసव

3577 JBV3849031
పపరర: వనతव వరకరव

3572 AP151010597209
పపరర: వరరరరడకడ కకటటव

తసడక:డ వనసకటరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-210
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససవర రరడకడ సథరర
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అకజరరడवకడ व
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:39
లస: ససస స
3588 JBV2131704
పపరర: పదనకవతव మదథ
న రరव

93-89/148

తసడక:డ పప లరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-213
వయససస:47
లస: పప

భరస : అశశక రరడకడ కళరస
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:24
లస: ససస స
3585 JBV2134179
పపరర: సరమమమ జఖసव పసదదనव

3574 JBV3849015
పపరర: రరమసజమమకव కకటటव

93-89/143

తసడక:డ సరరమరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-209
వయససస:77
లస: పప

భరస : శవర రరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-213
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ పప లరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-213
వయససస:41
లస: పప
3582 SAA1010479
పపరర: లకకక దసరగ కళరస

93-89/145

భరస : సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-210
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవతరరపతరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3-211
వయససస:42
లస: ససస స
3579 JBV3847209
పపరర: శవరరరడకడव వరకరव

3571 AP151010597477
పపరర: ననగరరరడకడ కకటటव

3569 SAA1049635
పపరర: సరసబ రరడడ క కకటట

తసడక:డ ససవర రరమ కకటట రరడడ క కకటట
ఇసటట ననస:109-3-209
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ వరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-209
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ ససవర ననగర రరడడ క కకటట
ఇసటట ననస:109-3-210
వయససస:26
లస: ససస స
3576 JBV2134823
పపరర: అనసరరధ కకటటव व

93-89/142

భరస : వరర రరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-209
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ వరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-209
వయససస:43
లస: పప
3573 SAA1051689
పపరర: తదజశర కకటట

3568 AP151010600226
పపరర: ననరరయణమక కకటటव

3593 AP151010600272
పపరర: రరవమక కకటటव

93-89/169

భరస : సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:72
లస: ససస స
93-89/171

3596 JBV3571353
పపరర: శవరరరడకడव సథరరव

93-89/172

తసడక:డ కకసడనరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:35
లస: పప
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3597 JBV2133965
పపరర: శకనవరసరరడకడव పపలర పప లలव

93-89/173

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడवకడ व
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:37
లస: పప
3600 JBV3847167
పపరర: చసదడశశఖర రరడवకడ వసగव

93-89/176

93-89/179

93-89/182

93-89/185

93-89/188

93-89/191

93-89/194

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:109-3-224
వయససస:43
లస: ససస స

3610 JBV3847761
పపరర: మదనర వల షపకव

3613 AP151010600277
పపరర: రరమతషలశమక వరకరव

3616 JBV3849627
పపరర: గకరర వరకర

3619 AP151010600263
పపరర: మసరసనమక వరకరव

93-89/197

3622 SAA1051721
పపరర: పపజత దదవరపలర

93-89/186

3625 AP151010600602
పపరర: పరరరత దదవరపలర व
భరస : వనసకటరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-224
వయససస:48
లస: ససస స

3605 JBV3849700
పపరర: పదనకవత చరకరव

93-89/181

3608 SAA0294751
పపరర: గకస మహహదదనన షపకव

93-89/184

3611 JBV3847779
పపరర: వనసకటటశరరరర చరకరव

93-89/187

తసడక:డ కకటయఖव
ఇసటట ననస:109-3-220
వయససస:57
లస: పప
93-89/189

3614 AP151010597210
పపరర: రమణనరరడకడ వరకరव

93-89/190

తసడక:డ సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-222
వయససస:44
లస: పప
93-89/192

3617 JBV2134088
పపరర: పదక వరకర

93-89/193

భరస : నరససకహరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-223
వయససస:36
లస: ససస స
93-89/195

3620 JBV2133379
పపరర: మసరసననడ
డ కడ వరకరव व

93-89/196

తసడక:డ కలకషరషరరడवకడ व
ఇసటట ననస:109-3-223
వయససస:40
లస: పప
93-89/198

తసడక:డ వరరరరడకడ దదవరపలర
ఇసటట ననస:109-3-224
వయససస:23
లస: ససస స
93-89/200

93-89/178

తసడక:డ మదనర వలव
ఇసటట ననస:109-3-220
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకషరకరరడడ కव
ఇసటట ననస:109-3-223
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ కకషరషరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-3-223
వయససస:43
లస: పప
3624 SAA0517763
పపరర: లకడక బబలరసకకసడ

93-89/183

భరస : మసరసన రరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-223
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరరకజव व
ఇసటట ననస:109-3-223
వయససస:36
లస: ససస స
3621 AP151010597194
పపరర: నరసససహరరడకడ వరకరव

3607 SAA0688408
పపరర: కకసడలల చరక

3602 SAA0657114
పపరర: శశభన రరళళ

భరస : వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:109-3-220
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-222
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ నరరసరరడకడ వరకర
ఇసటట ననస:109-3-223
వయససస:22
లస: ససస స
3618 JBV2134153
పపరర: భవరనव ఎననव

93-89/180

తసడక:డ ఖమససస సరహహబव
ఇసటట ననస:109-3-220
వయససస:52
లస: పప

భరస : రమణనరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-222
వయససస:35
లస: ససస స
3615 SAA1051739
పపరర: కకకషషవవణణ వరకర

3604 SAA0295337
పపరర: మలర మకव చరకव

93-89/175

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:109-3-220
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:109-3-220
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ పసద రసగయఖ
ఇసటట ననస:109-3-220
వయససస:48
లస: పప
3612 JBV3849650
పపరర: ససజజత వరకరव

93-89/177

భరస : వవసకటటశరరరఠ
ర व
ఇసటట ననస:109-3-220
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మదనరరలव
ఇసటట ననస:109-3-220
వయససస:50
లస: ససస స
3609 SAA0657106
పపరర: శకనవరస రరవప రరళళ

3601 JBV3847662
పపరర: కలటటసబరరవపव

3599 AP151010597224
పపరర: అసజరరడకడ కలర స

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవపव
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:109-3-220
వయససస:29
లస: ససస స
3606 JBV3849692
పపరర: మగసతజ బబగసव షపకव

93-89/174

తసడక:డ సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-219
వయససస:56
లస: పప
3603 SAA0657122
పపరర: యమమన రరళళ

3598 JBV3571221
పపరర: వరరరరడకడ కకటటव

3623 AP151010600355
పపరర: ససబబషసణణ దదవరపలర

93-89/199

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-224
వయససస:40
లస: ససస స
93-89/201

3626 SAA1051713
పపరర: వనసకటరరడకడ దదవరపలర

93-89/202

తసడక:డ వరరరరడకడ దదవరపలర
ఇసటట ననస:109-3-224
వయససస:28
లస: పప
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93-89/203

తసడక:డ పరరరత
ఇసటట ననస:109-3-224
వయససస:35
లస: పప
3630 JBV3575479
పపరర: ననగరశరరమక వడడడव व

93-89/206

93-89/209

93-89/212

93-89/213

93-89/895

93-91/100

93-91/1167

భరస : రగశయఖ పససదసరరస
ఇసటట ననస:109/4/228
వయససస:77
లస: ససస స

3640 JBV3575438
పపరర: దనడకయమక అపలలనవనव व

3643 JBV3849643
పపరర: లకడకపరరరతव మమటటव

3646 SAA1165794
పపరర: ఫపర రరనస పప పపరర

3649 SAA1441666
పపరర: రరఢ బటటటన

93-91/1170

3652 JBV3575370
పపరర: లలరన మక పసకదసరరస

93-89/214

3655 AP151010597278
పపరర: పపలర యఖ పససదసరరస
తసడక:డ రరశయఖ పససదసరరస
ఇసటట ననస:109/4/228
వయససస:52
లస: పప

3635 JBV3849577
పపరర: బబరకడడనమకव కवరరనపరటటव

93-89/211

3638 JBV3571858
పపరర: అనల గగజజరర పపడక

93-90/58

3641 JBV3575578
పపరర: వరలకకకव వరవలర व

93-89/215

భరస : సతఖననరరయణव
ఇసటట ననస:109-4-198
వయససస:76
లస: ససస స
93-89/216

3644 SAA0954041
పపరర: సరయ పడవణ ఇసకకలలర

93-91/99

తసడక:డ సససగయఖ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:109-4-217
వయససస:24
లస: పప
93-91/101

3647 SAA1165810
పపరర: జజకబ పప పపరర

93-91/102

తసడక:డ ననగరసదడస పప పపరర
ఇసటట ననస:109-4-226
వయససస:50
లస: పప
93-91/1168

3650 SAA1443910
పపరర: మగరళధర బటటటన

93-91/1169

తసడక:డ సతఖననరరయణ బటటటన
ఇసటట ననస:109-4-226
వయససస:31
లస: పప
93-90/59

తసడక:డ రరశయఖ పససదసరరస
ఇసటట ననస:109/4/228
వయససస:34
లస: ససస స
93-90/61

93-89/208

తసడక:డ అననయఖ గగజజరర పపడక
ఇసటట ననస:109/4/51
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ సతఖననరరయణ బటటటన
ఇసటట ననస:109-4-226
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖననరరయణ బటటటన
ఇసటట ననస:109-4-226
వయససస:30
లస: ససస స
3654 AP151010600111
పపరర: మరరయమక పససదసరరస

93-91/97

భరస : జజకబ పప పపరర
ఇసటట ననస:109-4-226
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ రమగలల బటటటన
ఇసటట ననస:109-4-226
వయససస:59
లస: పప
3651 SAA1441617
పపరర: వజయలకకక బటటటన

3637 SAA1071133
పపరర: శశభ రరణణ జరరగగమలర

3632 SAA0772864
పపరర: ఇసరకయల జరక

భరస : రరకబబబగव
ఇసటట ననస:109-3-785
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-204
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ జజకబ పప పపరర
ఇసటట ననస:109-4-226
వయససస:21
లస: ససస స
3648 SAA1441658
పపరర: సతఖననరరయణ బటటటన

93-89/210

భరస : ననగరశరర రరవపव व
ఇసటట ననస:109-4-193
వయససస:72
లస: ససస స

భసధసవప: ససవరరమకకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:109-4-198
వయససస:19
లస: ససస స
3645 SAA1165836
పపరర: పప పపరర ససషక

3634 JBV2131449
పపరర: శకనవరసరరవప వసస

93-89/205

తసడక:డ యయసప బగ
ఇసటట ననస:109-3-318
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ సమయయలల జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109-4
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష సససహదదడ
ఇసటట ననస:109-4-174
వయససస:23
లస: ససస స
3642 SAA1220094
పపరర: చసదదక
డ పప గగలల

93-89/207

తసడక:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:109-3-339
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ ససతతషరరవపव
ఇసటట ననస:109-3-787
వయససస:40
లస: పప
3639 SAA1101872
పపరర: కనకదసరగ సససహదదడ

3631 SAA0307579
పపరర: శవర రరడడ క బబ డపరటట

3629 AP151010597244
పపరర: ససధనకరరరడకడ వడడడ व

తసడక:డ శవరరమకకటటరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-273
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ పరమమశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-295
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససబబబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-3-330
వయససస:33
లస: ససస స
3636 AP151010597275
పపరర: ననగరశరరరరవప కకరరనపరటటव

93-89/204

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:109-3-224
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవ రరమకకటట రరడడ కव व
ఇసటట ననస:109-3-274
వయససస:57
లస: ససస స
3633 SAA0295485
పపరర: వజయ వరణణव దదవరపలర व

3628 JBV3571890
పపరర: వరరరరడకడ దదవరపలర

3653 AP151010600137
పపరర: రరజమక పససదసరరస

93-90/60

భరస : పపలర యఖ పససదసరరస
ఇసటట ననస:109/4/228
వయససస:47
లస: ససస స
93-90/62

3656 AP151010600603
పపరర: రరజజనమక మటటట పలర व

93-89/217

భరస : ఏసయఖव
ఇసటట ననస:109-4-229
వయససస:67
లస: ససస స
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3657 JBV3849726
పపరర: కరమమశరరర మటట పలర व
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93-89/219

భరస : డదవడ రరజव
ఇసటట ననస:109-4-231
వయససస:38
లస: ససస స
3660 AP151010597100
పపరర: సథరరబబబగ మటటట పలర व

93-89/222

93-89/225

93-89/230

93-89/231

93-91/105

93-89/234

93-89/237

భరస : శసకరరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-271
వయససస:57
లస: ససస స

3670 SAA0857708
పపరర: కకటట రజన కకటట

3673 SAA0308064
పపరర: ఆదదలకకక మగదడబబ యన

3676 JBV2134591
పపరర: అనతव వవమగలव

3679 JBV2134401
పపరర: శవయఖ వవమగల

93-89/240

3682 SAA1242213
పపరర: శసకర రరవప ఉపలల

93-89/232

3685 JBV2132330
పపరర: సకతనలమకव గడనసव
భరస : శకరరమగలలव व
ఇసటట ననస:109-4-271
వయససస:62
లస: ససస స

3665 AP151010600485
పపరర: చననమమకయ చససడడరరव

93-89/227

3668 SAA0644450
పపరర: వరభదడరరవప వలర భనవన

93-91/104

3671 JBV3847241
పపరర: అశశకరకడवకడ కకటటव

93-89/233

తసడక:డ శవరరమరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-252
వయససస:31
లస: పప
93-91/106

3674 SAA0411868
పపరర: గరపస రరజ మగదడబబ యన

93-91/107

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:109/4/252
వయససస:31
లస: పప
93-89/235

3677 JBV2134807
పపరర: పరరరతव వవమగలव

93-89/236

భరస : శవయఖव व
ఇసటట ననస:109-4-256
వయససస:60
లస: ససస స
93-89/238

3680 AP151010600034
పపరర: పదకననయగడడव

93-89/239

భరస : వనసకటబడవపव
ఇసటట ననస:109-4-262
వయససస:48
లస: ససస స
93-92/569

తసడక:డ రరఘవపలల ఉపలల
ఇసటట ననస:109-4-270
వయససస:34
లస: పప
93-89/242

93-89/224

తసడక:డ ఆసజనవయగలల వలర భనవన
ఇసటట ననస:109-4-243
వయససస:71
లస: పప

తసడక:డ మసరసనయఖ
ఇసటట ననస:109-4-256
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ జమలయఖव
ఇసటట ననస:109-4-262
వయససస:57
లస: పప
3684 JBV3849528
పపరర: కళళవత కరव

93-91/103

భరస : మసరసన రరవపव व
ఇసటట ననస:109-4-256
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖव व
ఇసటట ననస:109-4-256
వయససస:43
లస: పప
3681 AP151010597036
పపరర: వనసకటబడవప ననయగడడव

3667 SAA0644575
పపరర: ససరఖకలమమరర వలర భనవన

3662 JBV3849734
పపరర: వరమక కరసడడడव

భరస : వనసకయఖव
ఇసటట ననస:109-4-235
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:109/4/252
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజరకదడ పడసరదव व
ఇసటట ననస:109-4-256
వయససస:35
లస: ససస స
3678 JBV2134609
పపరర: మసరసననడవపव వవమగలव

93-89/226

తసడక:డ కకటట శవ రరడడ క కకటట
ఇసటట ననస:109-4-252
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గరపస రరజ
ఇసటట ననస:109/4/252
వయససస:28
లస: ససస స
3675 JBV2135408
పపరర: భబరతव పప నననడव

3664 JBV3847803
పపరర: జయ రరవపव కరసడడడव

93-89/221

భరస : జయరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-233
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వరభదడ రరవప వలర భనవన
ఇసటట ననస:109-4-243
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : గగదనసటట మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:109-4-250/2
వయససస:36
లస: ససస స
3672 SAA0518191
పపరర: వవనవనల మగదడబబ యన

93-89/223

తసడక:డ మహహజव
ఇసటట ననస:109-4-233
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ రరజజరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-236
వయససస:33
లస: పప
3669 SAA0888588
పపరర: గగదనసటట రరధ

3661 JBV3849742
పపరర: కకటటశరరమక కరసడడడव

3659 AP151010600604
పపరర: ససవరరస మటటట పలర व

భరస : సథరరబబబగव
ఇసటట ననస:109-4-232
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ జయరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-233
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ జయరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-233
వయససస:34
లస: పప
3666 JBV3847811
పపరర: ససనల బబబగ మటట పలర व

93-89/220

తసడక:డ ఏసయఖव
ఇసటట ననస:109-4-231
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ ఏసయఖव
ఇసటట ననస:109-4-232
వయససస:42
లస: పప
3663 JBV3847795
పపరర: మరరయరరజ व కరసడడव

3658 AP151010597094
పపరర: డదవడనడజ మటటట పలర व

3683 JBV3848926
పపరర: పరరరతव గడనసव

93-89/241

భరస : ససరరషव
ఇసటట ననస:109-4-271
వయససస:33
లస: ససస స
93-89/243

3686 JBV2132280
పపరర: ససరరషव గడడ సव

93-89/244

తసడక:డ శకరరమగలలव व
ఇసటట ననస:109-4-271
వయససస:36
లస: పప
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పపరర: వరరసరరమव గడడ సव
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93-89/245

తసడక:డ శకరరమగలలव व
ఇసటట ననస:109-4-271
వయససస:41
లస: పప
3690 JBV2132363
పపరర: సససహదదवడ కకలపరరసव

93-89/248

93-89/250

93-89/253

93-89/256

93-89/259

93-89/262

93-89/265

భరస : చన రమణనరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-320
వయససస:47
లస: ససస స

3700 SAA0137976
పపరర: కరకసత కననయఖव కवేసగరव

3703 SAA0367920
పపరర: ఆదదలకకకव అనసव

3706 SAA0295303
పపరర: జయలకడక ఆనస

3709 SAA0411942
పపరర: నరరస రరడకడव ఆనసव

93-89/269

3712 JBV2134187
పపరర: శవ పరరరతव కకటటव

93-89/257

3715 AP151010600238
పపరర: ఆదదలకకక సససకరव
భరస : సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-320
వయససస:67
లస: ససస స

3695 JBV3847837
పపరర: శరఖమ పడసరద అననస

93-89/252

3698 SAA0295360
పపరర: ధనలకడకव కకసగव

93-89/255

3701 SAA0295287
పపరర: లకడకదదవ ఆసబటట

93-89/258

భరస : బబల రరడడడ
ఇసటట ననస:109-4-296
వయససస:49
లస: ససస స
93-89/260

3704 SAA0332536
పపరర: లకడకव ఆనసव

93-89/261

భరస : లకడకననరరయణव
ఇసటట ననస:109-4-299
వయససస:35
లస: ససస స
93-89/263

3707 SAA0294686
పపరర: మసరసన రరడకడव ఆనసव

93-89/264

తసడక:డ నరరశ రరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-299
వయససస:33
లస: పప
93-89/267

3710 JBV3850393
పపరర: ససజజతव దసడడव

93-89/268

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-318
వయససస:36
లస: ససస స
93-89/270

భరస : కకటటరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-4-320
వయససస:34
లస: ససస స
93-89/272

93-91/109

భరస : వవసకటటశరరరరరव
ఇసటట ననస:109-4-295
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-299
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ భసకరరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-319
వయససస:41
లస: పప
3714 AP151010600536
పపరర: నరకల సససకరव

93-89/254

భరస : మమధవ రరడడడ
ఇసటట ననస:109-4-299
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:డ నరస రరడवకడ
ఇసటట ననస:109-4-299
వయససస:36
లస: పప
3711 AP151010597435
పపరర: ననగరరజ వససव

3697 SAA0135533
పపరర: శరసత కకసగ

3692 SAA1145499
పపరర: రరజ

తసడక:డ సరసబశవ రరవప అననస
ఇసటట ననస:109-4-281
వయససస:41
లస: పప

భరస : మసరసన రరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-299
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లచచ రరడवడడ
ఇసటట ననస:109-4-299
వయససస:53
లస: ససస స
3708 SAA0294744
పపరర: మమధవ రరడకడव ఆనసव

93-89/251

తసడక:డ వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:109-4-295
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ శశశరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-297
వయససస:66
లస: పప
3705 SAA0295352
పపరర: సథరఖమమమव ఆనసव

3694 SAA0308122
పపరర: గసగమకव ఆనసव

93-89/247

భసధసవప: శరఖస బబబగ పప పపరర
ఇసటట ననస:109-4-280-1
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కకసగ
ఇసటట ననస:109-4-295
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-295
వయససస:57
లస: ససస స
3702 JBV3847258
పపరర: వనసకటటసరరరరరడवకడ పరకననటటव

93-89/249

భరస : సరసబబ శవ రరవపव
ఇసటట ననస:109-4-281
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ ననరరయణ సరరమव
ఇసటట ననస:109-4-281
వయససస:66
లస: పప
3699 AP151010600233
పపరర: కకషషకలమమరర జకకసव

3691 AP151010600027
పపరర: రరధ ననయగడడव

3689 JBV3575487
పపరర: లకకకव వడదడ व

భరస : ససధనకర రరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-273
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగव
ఇసటట ననస:109-4-280
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ రరమకకషషव
ఇసటట ననస:109-4-281
వయససస:30
లస: ససస స
3696 SAA0332387
పపరర: సరసబశవరరవపव అననసव

93-89/246

భరస : జగననకహనరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-273
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ దనససव व
ఇసటట ననస:109-4-279
వయససస:50
లస: పప
3693 SAA0332569
పపరర: ససనతव ననయడడव

3688 JBV3849098
పపరర: ననగ ఫణణव వడడడ व

3713 JBV2132314
పపరర: లకకక జకకస

93-89/271

భరస : శకకరరరడకడ
ఇసటట ననస:109-4-320
వయససస:44
లస: ససస స
93-89/273

3716 JBV3847647
పపరర: రరమచసదడరరడకడ జకకసव

93-89/274

తసడక:డ సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-320
వయససస:31
లస: పప
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93-89/275

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:109-4-320
వయససస:33
లస: పప
3720 AP151010600252
పపరర: మలలర శరరర తతకలव

93-89/278

93-89/281

93-89/283

93-90/66

93-89/287

93-89/290

93-89/293

భరస : ననగరరజव व
ఇసటట ననస:109-4-340
వయససస:34
లస: ససస స

3730 AP151010600035
పపరర: జయకలమమరర అతష
స లలరరव

3733 SAA0620385
పపరర: దసరరగ భవన అతస లలరర

3736 AP151010597053
పపరర: భబసకరరరవప వససव

3739 JBV3849510
పపరర: మమధవ గగతస व

93-89/296

3742 JBV3849544
పపరర: వనసకట పపరషమక వససव

93-89/285

3745 AP151010600029
పపరర: ససబబమక వససव
భరస : భబసకర రరవపव
ఇసటట ననస:109-4-341
వయససస:52
లస: ససస స

3725 SAA0324988
పపరర: ఆదదమకव ఉయఖలव

93-89/282

3728 SAA0978405
పపరర: యమగన తషపరకలల

93-90/65

3731 AP151010600032
పపరర: శవ ననగమలలర శరరర అతష
స లలరర

93-89/286

భరస : పరమమశరర రరవప
ఇసటట ననస:109-4-333
వయససస:42
లస: ససస స
93-89/288

3734 SAA0620393
పపరర: రరమ దదవ అతస లలరర

93-89/289

తసడక:డ వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:109-4-334
వయససస:47
లస: ససస స
93-89/291

3737 AP151010600031
పపరర: చడసచమక అతష
స లలరరव

93-89/292

భరస : కకటటశరర రరవపव
ఇసటట ననస:109-4-335
వయససస:47
లస: ససస స
93-89/294

3740 SAA0516666
పపరర: వజయభబసకర రరడడడ వరససపలర

93-89/295

తసడక:డ పపననన రరడడ
ఇసటట ననస:109-4-336
వయససస:29
లస: పప
93-89/297

భరస : చసదడశశఖరव
ఇసటట ననస:109-4-338
వయససస:41
లస: ససస స
93-89/299

93-89/280

భరస : మగరళ కకషష తషపరకలల
ఇసటట ననస:109/4/331
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణव
ఇసటట ననస:109-4-336
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ సథరరఖ ననరరయణ గగఠర
ఇసటట ననస:109-4-336
వయససస:51
లస: పప
3744 JBV2131456
పపరర: కలమమరర వససव व

93-89/284

తసడక:డ చడసచయఖव
ఇసటట ననస:109-4-334
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-335
వయససస:57
లస: పప
3741 JBV3847621
పపరర: సతష గగఠర

3727 JBV3848934
పపరర: పదనకవతव తషపరకలళव

3722 AP151010597206
పపరర: వజయభబసకరరరడకడ వడడడ व

భరస : రరమయఖव
ఇసటట ననస:109-4-330
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:109-4-334
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:109-4-334
వయససస:50
లస: పప
3738 AP151010597008
పపరర: కకటటశరరరరవప అతస లలరరव

93-90/64

భరస : సరసబశవ రరవపव
ఇసటట ననస:109-4-333
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవపव व
ఇసటట ననస:109-4-333
వయససస:52
లస: పప
3735 SAA0620401
పపరర: వవసకట రరవప అతస లలరర

3724 SAA0294736
పపరర: రరమకకషష తతకల

93-90/63

తసడక:డ నరసససహరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-4-329
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-331
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:109/4/331
వయససస:28
లస: పప
3732 JBV3571155
పపరర: సరసబశవరరవప అతస లలరరव व

93-89/279

తసడక:డ శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:109/4/329
వయససస:33
లస: పప

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:109-4-331
వయససస:33
లస: ససస స
3729 SAA0978470
పపరర: మగరళ కకషష తషపరకలల

3721 SAA0294637
పపరర: వవణగ తతకల

3719 SAA0978413
పపరర: ననగరరరజన అతస లలరర

తసడక:డ రరమమసజనవయగలల అతస లలరర
ఇసటట ననస:109/4/324
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:109-4-329
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖव
ఇసటట ననస:109-4-329
వయససస:54
లస: పప
3726 SAA0517912
పపరర: గరయతడ ఇకలకరరస

93-89/276

తసడక:డ సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-320
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవయఖव
ఇసటట ననస:109-4-329
వయససస:48
లస: ససస స
3723 AP151010597243
పపరర: శవయఖ తతకలव

3718 JBV2133692
పపరర: చననరమణనరరడకడ సససకరव

3743 JBV2130425
పపరర: చసదడశశఖరव వససव

93-89/298

తసడక:డ భబసకరరరవపव व
ఇసటట ననస:109-4-338
వయససస:36
లస: పప
93-89/300

3746 JBV3849502
పపరర: వరలకకక కలపలస

93-89/301

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:109-4-342
వయససస:32
లస: ససస స

Page 127 of 381

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26

3747 AP151010600033
పపరర: శశషమక కలపలస

93-89/302

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:109-4-342
వయససస:60
లస: ససస స
3750 AP151010600036
పపరర: జయలకకక అతష
స లలరర

93-89/305

93-89/307

93-89/310

93-89/313

93-89/316

93-91/110

93-89/321

భరస : జయరరమరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-4-365
వయససస:55
లస: ససస స

3760 AP151010597043
పపరర: వరరరరడకడ వడడడ व

3763 JBV3849551
పపరర: రరహహణణ కకటర व

3766 SAA0517938
పపరర: హహహమమవత వడదడ

3769 JBV3575511
పపరర: పదనకవత వడడడव व

93-89/324

3772 SAA0411892
పపరర: ధరరకసదడ రరడకడव సససకరव

93-89/314

3775 SAA0620435
పపరర: రరజసపఖర రరడడడ ననలమమలప
తసడక:డ పపలమర రరడడడ
ఇసటట ననస:109-4-365
వయససస:27
లస: పప

3755 AP151010597086
పపరర: అసజరరడకడ సససకరव

93-89/309

3758 JBV2132884
పపరర: రరజఖలకకక వడడడव

93-89/312

3761 SAA1376508
పపరర: ససనత సససకర

93-89/962

భరస : వనసకట రమణ రరడకడ సససకర
ఇసటట ననస:109-4-358
వయససస:31
లస: ససస స
93-89/317

3764 JBV3847639
పపరర: ననగరరరడకడ వరససపలర व

93-89/318

తసడక:డ పపనననరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-360
వయససస:32
లస: పప
93-89/319

3767 JBV3575925
పపరర: ననగజజఖతవడడడ व

93-89/320

భరస : శకనవరసరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-361
వయససస:35
లస: ససస స
93-89/322

3770 AP151010597214
పపరర: రరమరరడకడ వడడడ व

93-89/323

తసడక:డ సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-361
వయససస:52
లస: పప
93-89/326

తసడక:డ శవ ససబబబరరడడ కव
ఇసటట ననస:109-4-364
వయససస:34
లస: పప
93-89/328

93-90/67

భరస : వరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-4-358
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-4-361
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పరర పపరషనసద చనరరఖలలव
ఇసటట ననస:109-4-363
వయససస:52
లస: ససస స
3774 AP151010600012
పపరర: పదక సససకరव

93-89/311

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:109-4-361
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడवకడ
ఇసటట ననస:109-4-361
వయససస:43
లస: ససస స
3771 AP151010600039
పపరర: సరవతడ శవ లలసకव

3757 AP151010597486
పపరర: రరసపడసరదడడ
డ కడ వడడడ व

3752 SAA0978421
పపరర: శకనవరస రరవప అతస లలరర

తసడక:డ అనసతరరమ రడకడ व
ఇసటట ననస:109-4-353
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరఘవరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-360
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రతన బబబగ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109-4-360
వయససస:35
లస: ససస స
3768 AP151010600103
పపరర: శకలకకక వడడడव

93-89/308

తసడక:డ నలగరరర నరసససహరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-4-358
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససవరననగరరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-360
వయససస:33
లస: ససస స
3765 SAA1070853
పపరర: ససనత బబ రరగడడ

3754 SAA0517961
పపరర: ససమత మమరరడకడ

93-89/304

తసడక:డ శవననగరసరర రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:109/4/346
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-357
వయససస:42
లస: పప

భరస : నలగరర నరసససహరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-4--358
వయససస:61
లస: ససస స
3762 JBV3848959
పపరర: ఆదదలకకకव వరససపలర व

93-89/306

భరస : అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:109-4-353
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-357
వయససస:35
లస: ససస స
3759 AP151010600529
పపరర: అనసతలకకక వడదడव

3751 AP151010597022
పపరర: శవననగరశరరరరవప అతస లలరర

3749 AP151010597046
పపరర: రరమమరరవప కలపలస

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:109-4-342
వయససస:64
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:109-4-346
వయససస:47
లస: పప

భరస : బసవరరజव
ఇసటట ననస:109-4-351
వయససస:77
లస: ససస స
3756 JBV3575529
పపరర: రమమదదవ వడడడ व

93-89/303

తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:109-4-342
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:109-4-346
వయససస:42
లస: ససస స
3753 SAA0295253
పపరర: సథరరఖకరసతస యరరకव

3748 JBV2130185
పపరర: వరయఖ కలపలస

3773 JBV3575552
పపరర: శవమక నల మమలపపव व

93-89/327

భరస : పపలమరరరడवకడ व
ఇసటట ననస:109-4-365
వయససస:44
లస: ససస స
93-89/329

3776 AP151010597158
పపరర: పపలమరరరడకడ నలమమలపపव

93-89/330

తసడక:డ రరమరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-365
వయససస:40
లస: పప
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3777 AP151010597153
పపరర: పపలమరరరడకడ నలమమలపపव

93-89/331

తసడక:డ కకటటరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-365
వయససస:52
లస: పప
3780 SAA0517904
పపరర: హహమలత బతష
స ల

93-89/334

93-89/337

93-89/341

93-89/344

93-89/346

93-89/349

93-89/352

భరస : వజయభబసకరరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-4-379
వయససస:33
లస: ససస స

3790 SAA0138008
పపరర: శవనననరరయణ రరడడ కव వడదడ व

3793 AP151010600167
పపరర: రరమకకటమక సససకరव

3796 AP151010597328
పపరర: అనసతరరమరరడకడ సససకరव

3799 AP151010597044
పపరర: వనసకటకకషరషరరడకడ వడడడ व

93-89/354

3802 SAA0895724
పపరర: రరజ శశఖర రరడకడ వడడడ

93-89/345

3805 JBV3575818
పపరర: అకకమక వరభదడव
భరస : కకటటరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-379
వయససస:41
లస: ససస స

3785 AP151010600262
పపరర: ససజజత వరససపలర व

93-89/340

3788 SAA1027151
పపరర: గరత రరడకడ వడడడ

93-89/343

3791 SAA1221191
పపరర: సరపన వడడడ

93-91/1099

భరస : కకషష రరడకడ వడడడ
ఇసటట ననస:109-4-371
వయససస:35
లస: ససస స
93-89/347

3794 AP151010597456
పపరర: వనసకటకకషరషరరడకడ సససకరव

93-89/348

తసడక:డ అనసతరరమ రడకడ व
ఇసటట ననస:109-4-372
వయససస:47
లస: పప
93-89/350

3797 AP151010600069
పపరర: రమమదదవ వడడడव

93-89/351

భరస : కకషరర రరడवకడ
ఇసటట ననస:109-4-373
వయససస:42
లస: ససస స
93-89/353

3800 SAA1221209
పపరర: కకషష రరడకడ వడడడ

93-91/1100

తసడక:డ శవ ననరరయణ రరడడ క వడడడ
ఇసటట ననస:109-4-373
వయససస:39
లస: పప
93-89/355

తసడక:డ వనసకట రమణ రరడకడ వడడడ
ఇసటట ననస:109-4-374
వయససస:28
లస: పప
93-89/357

93-89/336

భరస : వజయ భబసకర రరడడ క వడడడ
ఇసటట ననస:109-4-371
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-373
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట రమణరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-4-374
వయససస:48
లస: ససస స
3804 JBV2132900
పపరర: కలససమ కకమల వడడడव

93-89/342

తసడక:డ అపసలరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-372
వయససస:70
లస: పప

తసడక:డ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:109-4-373
వయససస:29
లస: పప
3801 AP151010600116
పపరర: వజయలకకక వడడడ व

3787 AP151010597223
పపరర: రరమకకషరషరరడకడ వరససపలర

3782 SAA0517334
పపరర: లకకక రరడడ వరససపలర

భరస : శవ రరమరరడడ కव
ఇసటట ననస:109-4-368
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అనసతరరమరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-372
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-372
వయససస:51
లస: పప
3798 SAA0516591
పపరర: భబసకర రరడడడ వడదడ

93-89/339

తసడక:డ కకషరష రరవపव
ఇసటట ననస:109-4-371
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటకకకషష రరరడवకడ
ఇసటట ననస:109-4-372
వయససస:36
లస: ససస స
3795 JBV2132850
పపరర: ససబబబరరడకడव దదవరపలర व

3784 SAA0517946
పపరర: అనసరరధ పప టట

93-89/333

తసడక:డ వవసకట రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:109-4-366
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ శవరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:109-4-368
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ శవనననరరయణ రరడడ క వడడడ
ఇసటట ననస:109-4-371
వయససస:38
లస: పప
3792 JBV2132868
పపరర: ససజజత సససకరव

93-89/335

భరస : రరధనకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:109-4-368
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ శవరరమరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-368
వయససస:34
లస: పప
3789 SAA0872128
పపరర: వజయభబసకర రరడకడ వడడడ

3781 JBV3575503
పపరర: ననగమణణ రరలరव

3779 JBV3575933
పపరర: కనకవలర రరలరव

భరస : శకనవరస రరవపव
ఇసటట ననస:109-4-366
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పసద రసగయఖव
ఇసటట ననస:109-4-366
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:109-4-366
వయససస:61
లస: పప
3786 JBV3571239
పపరర: సమరసససహరరడवకడ వరససపలర व

93-89/332

భరస : లకడక ననరరయణ శరరక
ఇసటట ననస:109-4-366
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వవసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:109-4-366
వయససస:55
లస: ససస స
3783 SAA0516625
పపరర: వనసకట రరడడడ బతష
స ల

3778 SAA0620427
పపరర: బబల తడపపర సససదరర రరవపరర

3803 AP151010597002
పపరర: వనసకటరమణనరరడवకడ వడడడ व

93-89/356

తసడక:డ సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-374
వయససస:57
లస: పప
93-89/358

3806 AP151010600014
పపరర: మమధవ వర భదడव

93-89/359

భరస : శకనవరసరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-379
వయససస:42
లస: ససస స
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3807 AP151010600240
పపరర: శకలకకక వర భదడव

93-89/360

భరస : బసవపపనననరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-379
వయససస:44
లస: ససస స
3810 AP151010597108
పపరర: బసవ పపనననరరడడ క వరభదడव

93-89/363

93-89/367

93-90/68

93-90/71

94-182/75

93-90/72

93-91/113

భరస : ససబబబరరవప మచరర
ఇసటట ననస:109/4/469
వయససస:37
లస: ససస స

3820 NDX2361442
పపరర: వరన గగజజ జమ
న బడక

3823 SAA1070861
పపరర: సరగర బబబగ బబ రరగడడ

3826 AP151010597126
పపరర: మరరయదనసస పప పపరర

3829 SAA0954421
పపరర: సరలలమనస కకరబసడక

93-89/370

3832 JBV2130953
పపరర: ఆదనస బబ రరగడడ

94-182/73

3835 AP151010600157
పపరర: అననమక నలగరలమ
భరస : గరకస రరజ నలగరలమ
ఇసటట ననస:109/4/478
వయససస:42
లస: ససస స

3815 SAA1191758
పపరర: కవత వరససమళళ

93-92/15

3818 SAA0411934
పపరర: కకకసడ థ దనసథ జజననలగడడ

93-90/70

3821 NDX2361459
పపరర: వవదనసథమక గగజజ జమ
న బడక

94-182/74

భరస : కకటటశరర రరవప గగజజ జమ
న బడక
ఇసటట ననస:109-4-445
వయససస:68
లస: ససస స
93-91/112

3824 JBV3850229
పపరర: ససజజతव పప పపరరव

93-89/368

తసడక:డ కకకసస సదనససव
ఇసటట ననస:109-4-451
వయససస:31
లస: ససస స
93-90/73

3827 SAA0307942
పపరర: మమణణకఖస ధరకన

93-90/74

భరస : పపడమయమ ధరరకనన
ఇసటట ననస:109/4/453
వయససస:47
లస: ససస స
93-91/114

3830 JBV3849783
పపరర: భవరన రగసగళव

93-89/369

భరస : బసగరర ననయగడడव
ఇసటట ననస:109-4-467
వయససస:38
లస: ససస స
93-90/75

తసడక:డ రరమగలల బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109/4/468
వయససస:34
లస: పప
93-90/77

93-89/365

తసడక:డ కకటయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:109/4/443
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ యకకబగ కకరబసడక
ఇసటట ననస:109-4-459
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ దదవపడడव
ఇసటట ననస:109-4-467
వయససస:43
లస: పప
3834 SAA0307991
పపరర: మననహర మచరర

93-90/69

తసడక:డ జరమస పప పపరర
ఇసటట ననస:109/4/451
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ పడసరద సరదసల
ఇసటట ననస:109-4-454
వయససస:21
లస: పప
3831 JBV2132389
పపరర: బసగరరర ననయగడడव రగసగళव

3817 JBV3575321
పపరర: మణణకలమమరర యడర

3812 SAA0516476
పపరర: పసచరయఖ వరససరరడకడ

తసడక:డ కరకసత కలమమర వరససమళళ
ఇసటట ననస:109-4-438
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ మహన రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109-4-450
వయససస:22
లస: పప

భరస : మరరయదనసస పప పపరర
ఇసటట ననస:109/4/451
వయససస:48
లస: ససస స
3828 SAA1070903
పపరర: గణణశ సరదసల

93-91/111

భరస : రమమశ గగజజ జమ
న బడక
ఇసటట ననస:109-4-445
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరర రరవప గగజజ జమ
న బడక
ఇసటట ననస:109-4-445
వయససస:46
లస: పప
3825 AP151010600573
పపరర: మననహరమక పప పపరర

3814 SAA0952409
పపరర: ససపపరష మక భమననధసన

93-89/362

తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:109-4-393
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరజ యడర
ఇసటట ననస:109/4/443
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరరవప యడర
ఇసటట ననస:109/4/443
వయససస:57
లస: పప
3822 NDX2361434
పపరర: రమమశ గగజజ జమ
న బడక

93-89/364

తసడక:డ సససగయఖ భమననధసన
ఇసటట ననస:109-4-428
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకకసడ థ దనసస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:109/4/443
వయససస:36
లస: ససస స
3819 JBV3571452
పపరర: రరజ యడర

3811 AP151010597152
పపరర: శకనవరస రరడడడ

3809 SAA0516682
పపరర: నరరసదడ రరడడడ వరభదడ

తసడక:డ బసవపపననన రరడడ
ఇసటట ననస:109-4-379
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ రరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:109-4-379
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:109-4-399
వయససస:33
లస: ససస స
3816 SAA0410340
పపరర: ఆచరమక జజననలగడడ

93-89/361

భరస : నరసససహ రరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-379
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటరరడకడव
ఇసటట ననస:109-4-379
వయససస:52
లస: పప
3813 JBV2131464
పపరర: రరజఖలకకక వసస

3808 AP151010600528
పపరర: కకటమక వడదడव

3833 JBV3849486
పపరర: మరరయమక మచరర

93-90/76

భరస : మననహర మచరర
ఇసటట ననస:109/4/469
వయససస:34
లస: ససస స
93-90/78

3836 AP151010600083
పపరర: శరసతమక నలగరలమ

93-90/79

భరస : ఎలషర నలగరల
ఇసటట ననస:109/4/478
వయససస:67
లస: ససస స
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3837 AP151010597317
పపరర: గరకససరరజ నలగరలమ

93-90/80

తసడక:డ ఎలషర నలగరలమ
ఇసటట ననస:109/4/478
వయససస:44
లస: పప
93-90/82

తసడక:డ కకటయఖ వససమలర
ఇసటట ననస:109/4/480
వయససస:40
లస: పప

3841 JBV2132975
పపరర: లకకమక వరససమలర

93-90/85

తసడక:డ కకటయఖ వససమలర
ఇసటట ననస:109/4/481
వయససస:42
లస: పప

3844 AP151010597316
పపరర: కకటయఖ వససమలర

93-90/88

తసడక:డ రరఘవపలల వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/482
వయససస:60
లస: పప

3847 SAA0325142
పపరర: రతనకలమమరర వరససమలర

93-90/91

భరస : ససబబబరరవప కలచపపడక
ఇసటట ననస:109/4/486
వయససస:41
లస: ససస స

3850 AP151010600161
పపరర: మమణణకఖస కలచపపడక

93-90/86

93-90/94

భరస : ననగరరజ జరరగగమల
ఇసటట ననస:109/4/487
వయససస:41
లస: ససస స

3853 SAA0411983
పపరర: ననగరరజ జరరగగమలర

93-90/89

93-90/97

భరస : అచరయఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/489
వయససస:47
లస: ససస స

3856 AP151010600181
పపరర: వజడమక వరససమలర

93-90/92

తసడక:డ ససగరతరరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/489
వయససస:50
లస: పప

3859 AP151010597261
పపరర: ససగరతరరవప వరససమల

93-90/95

3862 JBV3575446
పపరర: ఇకదదర వరససమళ

తసడక:డ కననయఖకకల కలచపపడక109/
ఇసటట ననస:109/4/490
వయససస:52
లస: పప

భరస : అచరబబబగ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/491
వయససస:34
లస: ససస స

3864 AP151010600141
పపరర: మమరరమక వరససమలర

3865 AP151010597312
పపరర: అచరబబబగ వరససమలర

93-90/106

తసడక:డ జగననధస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/491
వయససస:41
లస: పప

93-90/87

3848 AP151010597212
పపరర: రరఘవరరజ వరససమలర

93-90/90

3851 AP151010597279
పపరర: ససబబబరరవప కలచపపడక

93-90/93

3854 SAA0332585
పపరర: సరమమజజఖస చలమకలరర

93-90/96

భరస : వవసకటటశరరరఠ
ర చలమకలరర
ఇసటట ననస:109/4/488
వయససస:69
లస: ససస స
93-90/98

3857 AP151010597187
పపరర: కకటటశరరరరవప అయనఓలల

93-90/99

తసడక:డ పప తషరరజ అయనఓలల
ఇసటట ననస:109/4/489
వయససస:40
లస: పప
93-90/101

తసడక:డ శశషయఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/489
వయససస:74
లస: పప
93-90/103

3845 AP151010600260
పపరర: annamma వససమలర

తసడక:డ రతనస కలచపపడక
ఇసటట ననస:109/4/486
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససగరతరరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/489
వయససస:70
లస: ససస స
93-90/100

93-90/84

తసడక:డ వరయఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/485
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/487
వయససస:46
లస: పప

3855 AP151010600182
పపరర: ఇధదరమక వరససమలర

3842 AP151010600209
పపరర: లలరన మక వససమలర

భరస : వరయఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/482
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రతనస కలచపపడక
ఇసటట ననస:109/4/486
వయససస:72
లస: ససస స

3852 AP151010600613
పపరర: బగజజ జరరగగమల

93-90/81

భరస : కకటయఖ వససమలర
ఇసటట ననస:109/4/481
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరజ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/485
వయససస:43
లస: ససస స

3849 AP151010600164
పపరర: మమరస మక కలచపపడక

భరస : జగనననథస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/491
వయససస:67
లస: ససస స

93-90/83

తసడక:డ రరఘవపలల వససమలర
ఇసటట ననస:109/4/481
వయససస:58
లస: పప

3846 AP151010597480
పపరర: వరయఖ వరససమలర

3839 JBV2132959
పపరర: ఇకదడమక వరససమలర

భరస : ననగయఖ వససమలర
ఇసటట ననస:109/4/480
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల వససమలర
ఇసటట ననస:109/4/481
వయససస:34
లస: ససస స

3843 AP151010597385
పపరర: రరఘవపలల వససమలర

3861 JBV3847555
పపరర: బబలరరజ కలచపపడక

93-89/371

తసడక:డ వరయఖ అవరరరర
ఇసటట ననస:109-4-480
వయససస:55
లస: పప

3840 AP151010597189
పపరర: ననగయఖ వససమలర

3858 AP151010597149
పపరర: అచరయఖ వరససమలర

3838 SAA0887820
పపరర: ససబబ రరవప అవరరరర

3860 AP151010600155
పపరర: కకషషకలమమరర కలచపపడక

93-90/102

భరస : బబలరరజ కలచపపడక
ఇసటట ననస:109/4/490
వయససస:47
లస: ససస స
93-90/104

3863 AP151010600140
పపరర: మరరయరన వరససమలర

93-90/105

భరస : శకనవరసరరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/491
వయససస:41
లస: ససస స
93-90/107

3866 AP151010597271
పపరర: శకనవరసరరవప వరససమలర

93-90/108

తసడక:డ జగననధస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/491
వయససస:44
లస: పప
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3867 AP151010597160
పపరర: జగననధస వరససమళళ

93-90/109

తసడక:డ శశషయఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/491
వయససస:72
లస: పప
3870 JBV2132462
పపరర: శరఖమల వరససమలర

93-90/112

93-90/115

93-90/118

93-90/121

93-90/124

93-90/127

93-90/130

తసడక:డ శరసత బబబగ పపలగస
ఇసటట ననస:109-4-514
వయససస:27
లస: ససస స

3880 AP151010600073
పపరర: ససపపరష మక బబ రరగడడ

3883 JBV3849478
పపరర: కకటటశరరమక నథకరబతస న

3886 AP151010597059
పపరర: వసదనస బబ రరగడడ

3889 JBV2132561
పపరర: కకటటశరరరరవప వరససమళళ

93-90/133

3892 JBV3849452
పపరర: మరరయమక పపలగస

93-90/122

3895 JBV3571460
పపరర: శరసత బబబగ పపలగస
తలర : మరరయమక పపలగస
ఇసటట ననస:109/4/515
వయససస:35
లస: పప

3875 SAA0517086
పపరర: ఆనసద రరవప బబబగ

93-90/117

3878 AP151010600316
పపరర: అరరణ వరససమలర

93-90/120

3881 AP151010600082
పపరర: ససగగణమక బబ రరగడడ

93-90/123

భరస : భబషణస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109/4/503
వయససస:77
లస: ససస స
93-90/125

3884 JBV3847597
పపరర: వనసకయఖ నథకరబతస న

93-90/126

తసడక:డ జయమరరవ నథకరబతస న
ఇసటట ననస:109/4/506
వయససస:81
లస: పప
93-90/128

3887 JBV2132470
పపరర: యహనమక వరససమళర

93-90/129

తసడక:డ వసదనస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/510
వయససస:41
లస: ససస స
93-90/131

3890 AP151010597605
పపరర: వసదనస వరససమలర

93-90/132

తసడక:డ దదవసహయస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/510
వయససస:77
లస: పప
93-90/134

భరస : ననగరశరర రరవప పపలగస
ఇసటట ననస:109/4/514
వయససస:102 లస: ససస స
93-91/115

93-90/114

భరస : ఏసపబగ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/502
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ వసదనస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/510
వయససస:37
లస: పప

భరస : వజయరతనస పపలగస
ఇసటట ననస:109/4/513
వయససస:59
లస: ససస స
3894 SAA1071372
పపరర: హహమలత పపలగస

93-90/119

తసడక:డ ఇసరసకల బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109/4/507
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ వసదనస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/510
వయససస:34
లస: పప
3891 AP151010600138
పపరర: యయసమక పపలగస

3877 JBV3849445
పపరర: మమరర అననమక వరససమళర

3872 AP151010600315
పపరర: రరజజనమక వరససమలర

తసడక:డ అచరయఖ బబబగ
ఇసటట ననస:109/4/498
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకయఖ నథకరబతస న
ఇసటట ననస:109/4/506
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖ రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109/4/507
వయససస:41
లస: ససస స
3888 JBV2132579
పపరర: మమరరయమ బబబగ వరససమళళ

93-90/116

భరస : అబడహస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109/4/503
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ భబషణస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109/4/503
వయససస:44
లస: పప
3885 SAA0517847
పపరర: జయమక బబ రరగడడ

3874 AP151010597288
పపరర: పసద అచరయఖ వరససమలర

93-90/111

భరస : చనససబబబరరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/495
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : జజజపల వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/502
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ రరజజరతనస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/502
వయససస:46
లస: పప
3882 AP151010597159
పపరర: అబడహమగ బబ రరగడడ

93-90/113

తసడక:డ పసద ససబబబరరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/495
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ జజనస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/498
వయససస:52
లస: పప
3879 AP151010597287
పపరర: యసపపప వరససమలర

3871 AP151010600133
పపరర: వరమక వ వరససమలర

3869 AP151010597211
పపరర: చటటటబబబగ అయనఓలల

తసడక:డ పప తషరరజ అయనఓలల
ఇసటట ననస:109/4/494
వయససస:41
లస: పప

భరస : పసదనచరయఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/495
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ చనససబబబరరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/495
వయససస:44
లస: పప
3876 AP151010597258
పపరర: అచరయఖ వరససమలర

93-90/110

భరస : చటటటబబబగ అయనఓలల
ఇసటట ననస:109/4/494
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససకగయఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/495
వయససస:35
లస: ససస స
3873 AP151010597148
పపరర: సససగయఖ వరససమలర

3868 JBV2132413
పపరర: సరవతడ అయనవవలల

3893 JBV3571387
పపరర: చనన పపలగస

93-90/135

తసడక:డ ననగరశరరరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:109/4/514
వయససస:40
లస: పప
93-90/136

3896 JBV2132942
పపరర: మమరరరరణణ పపలగస

93-90/137

భరస : వజయ బబబగ పపలగస
ఇసటట ననస:109/4/516
వయససస:34
లస: ససస స
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3897 AP151010597232
పపరర: వజయబబబగ పపలగస

93-90/138

తసడక:డ ననగరశరరరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:109/4/516
వయససస:43
లస: పప
3900 SAA0307959
పపరర: యయసమక శవల

93-90/141

93-90/144

93-90/147

93-90/150

93-90/153

93-90/156

93-90/159

తసడక:డ యయసపపప మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/545
వయససస:67
లస: పప

3910 AP151010600213
పపరర: జయమక జరరగగమలర

3913 JBV2131472
పపరర: రరజజరరవప జరరగగమలర

3916 AP151010600153
పపరర: మరరయమక మమడకద

3919 AP151010600576
పపరర: కకటటశరరమక మమడకద

93-90/162

3922 AP151010600051
పపరర: మరరయమక మమడకద

93-90/151

3925 AP151010600128
పపరర: మరరయమక జరరగగమలర
భరస : బబబగ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/546
వయససస:52
లస: ససస స

3905 SAA0294843
పపరర: ఆనసద కలమమర గగడకపపడడ

93-90/146

3908 AP151010600284
పపరర: శకలసతల మదసన

93-90/149

3911 AP151010600365
పపరర: గరకసమక జరరగగమలర

93-90/152

భరస : ఇసరడయయలల జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/532
వయససస:72
లస: ససస స
93-90/154

3914 AP151010600184
పపరర: హహహమవత జజలమదద

93-90/155

భరస : పడభగదనసస జజలమదద
ఇసటట ననస:109/4/533
వయససస:47
లస: ససస స
93-90/157

3917 AP151010597088
పపరర: రమమష మమడకద

93-90/158

తసడక:డ నలమసబడస మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/542
వయససస:44
లస: పప
93-90/160

3920 AP151010597123
పపరర: మహనరరవప మమడకద

93-90/161

తసడక:డ యసపపప మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/544
వయససస:50
లస: పప
93-90/163

భరస : రరమగలల మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/545
వయససస:62
లస: ససస స
93-90/165

93-90/143

భరస : మరరయనన మదసన
ఇసటట ననస:109/4/518
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/544
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/545
వయససస:35
లస: ససస స
3924 AP151010597063
పపరర: రరమగలల మమడకద

93-90/148

భరస : నలమభడస మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/542
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/544
వయససస:47
లస: ససస స
3921 JBV3575313
పపరర: ఉషరరరణణ మమడకద

3907 SAA0411991
పపరర: పసచరయఖ గగడకపపడడ

3902 SAA0332627
పపరర: దననమక గగడకపపడడ

తసడక:డ పసచరయఖ గగడకపపడక
ఇసటట ననస:109/4/517
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ ఇసరడయయలల జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/532
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరజజరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/534
వయససస:47
లస: ససస స
3918 AP151010600131
పపరర: పపడమలల మమడకద

93-90/145

భరస : మరరయదనసస జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/532
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ ఇశరకయయలల జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/532
వయససస:47
లస: పప
3915 JBV2131480
పపరర: ననగమణణ జరరగగమలర

3904 SAA0332395
పపరర: ననగమణణ కలమమర గగడకపపడడ

93-90/140

భరస : పసచరయఖ గగడకపపడక
ఇసటట ననస:109/4/517
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:డ సప మయమఖ గగడకపపడక
ఇసటట ననస:109/4/517
వయససస:69
లస: పప

తసడక:డ ఇసరడయయలల జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/532
వయససస:39
లస: ససస స
3912 AP151010597103
పపరర: మరరయదనసస జరరగగమలర

93-90/142

తసడక:డ పసచరయఖ గగడకపపడక
ఇసటట ననస:109/4/517
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ జజజయఖ శవల
ఇసటట ననస:109/4/517
వయససస:50
లస: పప
3909 JBV3575396
పపరర: కకటమక జరరగగమలర

3901 AP151010600088
పపరర: పదనకవత సజజరర పపడక

3899 JBV3575537
పపరర: ససమలత గగజజరర పపడక

భరస : కకటటశరరరరవప గగజజరర పపడక
ఇసటట ననస:109/4/517
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అననయఖ సజజరర పపడక
ఇసటట ననస:109/4/517
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ అననయఖ గగజజరర పపడక
ఇసటట ననస:109/4/517
వయససస:41
లస: పప
3906 AP151010597600
పపరర: తరరపతయఖ శవల

93-90/139

భరస : ననగమణణ కలమమర గగడకపపడక
ఇసటట ననస:109/4/517
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : తరపతయఖ శవల
ఇసటట ననస:109/4/517
వయససస:48
లస: ససస స
3903 AP151010597147
పపరర: కకటటశరరరరవప గగజజరర పపడక

3898 SAA0410456
పపరర: వజయవరణణ గగడకపపడక

3923 AP151010597177
పపరర: ననగరశరరరరవప మమడకద

93-90/164

తసడక:డ రరమగలల మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/545
వయససస:42
లస: పప
93-90/166

3926 AP151010597055
పపరర: బబబగ జరరగగమలర

93-90/167

తసడక:డ కలకపరనసదస జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/546
వయససస:57
లస: పప
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3927 AP151010600123
పపరర: ననగమక బబ రరగడడ

93-90/168

భరస : కకటటసరరరరవప బసడర మబడక
ఇసటట ననస:109/4/547
వయససస:62
లస: ససస స
3930 AP151010600577
పపరర: సరమమమ జఖస జరరగగమలర

93-90/171

93-90/175

93-90/178

93-90/181

93-90/184

93-90/186

93-90/187

తసడక:డ దదబబయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/633
వయససస:41
లస: పప

3940 AP151010597479
పపరర: ససబబబరరవప జరరగగమలర

3943 SAA1070846
పపరర: ఆదమ పపల

3946 SAA1070994
పపరర: శరసత పసడయమ నసదసరఠపత

3949 JBV2132157
పపరర: మరరయమక జరరగగమలర

93-90/190

3952 AP151010597253
పపరర: వనసకయఖ జరరగగమలర

93-90/182

3955 JBV2132165
పపరర: ఆనసదరరవప జరరగగమలర
తసడక:డ దదబబయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/634
వయససస:35
లస: పప

3935 AP151010600629
పపరర: భగఖమక జరరగగమలర

93-90/177

3938 AP151010597140
పపరర: అసకరరజ జరరగగమలర

93-90/180

3941 JBV3849429
పపరర: మరరయమక బబ రరగడడ

93-90/183

తసడక:డ రరమగలల బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109/4/571
వయససస:35
లస: ససస స
93-91/116

3944 AP151010600122
పపరర: ససవరరస మక బబ రరగడడ

93-90/185

భరస : యయససరతనస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109/4/614
వయససస:52
లస: ససస స
93-91/117

3947 SAA1071109
పపరర: ససధ రరణణ నసదసరఠపత

93-91/118

భరస : భబణగ పడసరద నసదసరఠపత
ఇసటట ననస:109-4-626
వయససస:23
లస: ససస స
93-90/188

3950 AP151010600081
పపరర: మమరస మక జరరగగమలర

93-90/189

భరస : వనసకయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/632
వయససస:42
లస: ససస స
93-90/191

తసడక:డ దదబబయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/632
వయససస:62
లస: పప
93-90/193

93-90/173

తసడక:డ ససబబబరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/549
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ దదబబయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/632
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దదబబయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/632
వయససస:62
లస: ససస స
3954 AP151010597081
పపరర: యసపపప జరరగగమలర

93-90/179

తసడక:డ జజజ నననసదఎస నసదసరఠపత
ఇసటట ననస:109-4-626
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ ఫరడనసస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/630
వయససస:40
లస: పప
3951 AP151010600125
పపరర: వజడమక జరరగగమలర

3937 AP151010597104
పపరర: ననగరరజ జరరగగమలర

3932 JBV3571429
పపరర: రరజ జరరగగమలర

భరస : యయహనస జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/549
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ యయసస పపల
ఇసటట ననస:109-4-600
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109/4/614
వయససస:62
లస: పప
3948 SAA0737637
పపరర: వనసకట సరరమ వరససమలర

93-90/176

తసడక:డ కకటయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/549
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ శకరరమగలల బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109/4/571
వయససస:40
లస: పప
3945 JBV3571445
పపరర: యయససరతనo బబ రరగడడ

3934 JBV3575362
పపరర: ఏససమక జరరగగమలర

93-90/170

తసడక:డ కకటయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/548
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/549
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/549
వయససస:45
లస: పప
3942 AP151010597240
పపరర: ననగరశరరరరవప బబ రరగడడ

93-90/172

భరస : ననగరరజ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/549
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/549
వయససస:57
లస: ససస స
3939 JBV3571379
పపరర: యహనస జరరగగమలర

3931 JBV2133213
పపరర: రరసబబబగ జరరగగమలర

3929 JBV3575354
పపరర: మరరయమక జరరగగమలర

భరస : రరజ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/548
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ రరజ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/548
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/549
వయససస:34
లస: ససస స
3936 AP151010600106
పపరర: కకటటశరరమక జరరగగమలర

93-90/169

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109/4/547
వయససస:70
లస: పప

భరస : ననగరశరరరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/548
వయససస:50
లస: ససస స
3933 JBV2132223
పపరర: వరలకకక జరరగగమలర

3928 AP151010597281
పపరర: కకటటశరరరరవప బబ రరగడడ

3953 JBV3575339
పపరర: అనల కలమమరర జరరగగమలర

93-90/192

భరస : ఏసప బగ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/633
వయససస:38
లస: ససస స
93-90/194

3956 SAA1070929
పపరర: సతష బబబగ వరరవపప

93-91/119

తసడక:డ ఇససక వరరవపప
ఇసటట ననస:109-4-640
వయససస:21
లస: పప
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3957 SAA1071349
పపరర: అనల కలమమర వరష పప

93-91/120

తసడక:డ ఇససక వరషపప
ఇసటట ననస:109-4-640
వయససస:24
లస: పప
3960 SAA1221217
పపరర: రరజశశఖర శవపపరస

93-91/1101

93-90/199

93-90/202

93-90/205

93-90/208

93-90/211

93-90/214

భరస : ససరరష అయనవవలల
ఇసటట ననస:109-4-757
వయససస:27
లస: ససస స

3970 AP151010600287
పపరర: రరజజనమస మమడకద

3973 AP151010597190
పపరర: కకపరరరవప వరససమలర

3976 SAA0517078
పపరర: రవకకరణ వరససమళళ

3979 AP151010597305
పపరర: దదవరరజ కలచపపడక

93-89/963

3982 AP151010600264
పపరర: ససవరరస మక అయనవవలల

93-90/206

3985 AP151010600156
పపరర: ససజజజ నస కలచపపడక
భరస : మషప కలచపపడక
ఇసటట ననస:109/4/759
వయససస:55
లస: ససస స

3965 AP151010600158
పపరర: సరసబమక వరససమలర

93-90/201

3968 AP151010600614
పపరర: రమమదదవ జరరగగమలర

93-90/204

3971 AP151010597259
పపరర: ఆనసదరరవప మమడకద

93-90/207

తసడక:డ వరయఖ మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/741
వయససస:46
లస: పప
93-90/209

3974 SAA0517870
పపరర: అరరణ వరససమళళ

93-90/210

భరస : రవ కకరణ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/746
వయససస:30
లస: ససస స
93-90/212

3977 AP151010597555
పపరర: ఆదదయఖ vasimalla

93-90/213

తసడక:డ రతనస వససమలర
ఇసటట ననస:109/4/746
వయససస:67
లస: పప
93-90/215

3980 AP151010597313
పపరర: మషస కలచపపడక

93-90/216

తసడక:డ ఆనసదరరవప కలచపపడక
ఇసటట ననస:109/4/753
వయససస:57
లస: పప
93-90/217

భరస : మనససరమ అయనఓలల
ఇసటట ననస:109/4/757
వయససస:50
లస: ససస స
93-91/121

93-90/198

భరస : ఆచరయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/737
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ ఆనసదరరవప కలచపపడక
ఇసటట ననస:109/4/749
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ మగనససరరమ ఐనవవలల
ఇసటట ననస:109-4-757
వయససస:32
లస: పప
3984 SAA1071075
పపరర: తరరమల అయనవవలల

93-90/203

తసడక:డ ఆదయఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/746
వయససస:34
లస: పప

భరస : దదవరరజ కలచపపడక
ఇసటట ననస:109/4/749
వయససస:47
లస: ససస స
3981 SAA1376532
పపరర: ససరరశ ఐనవవలల

3967 AP151010597548
పపరర: మతస యఖ వరససమలర

3962 AP151010597245
పపరర: మగనససరరమ అయనఓలల

భరస : మతస యఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/728
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ జజనస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/745
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆదదయఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/746
వయససస:62
లస: ససస స
3978 AP151010600154
పపరర: వజయకలమమరర కలచపపడక

93-90/200

భరస : వరయఖ మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/741
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : కకపరరరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/745
వయససస:42
లస: ససస స
3975 AP151010600087
పపరర: నరకల వరససమలర

3964 SAA0294553
పపరర: శశషయఖ వరససమలర

93-90/196

తసడక:డ ననయగడడ అయనఓలల
ఇసటట ననస:109/4/693
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ జజనస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/728
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ అబడహస జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/737
వయససస:47
లస: పప
3972 AP151010600313
పపరర: మరరయకలమమరర వరససమల

93-91/1102

తసడక:డ మగతస యఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/708
వయససస:42
లస: పప

తలర : మతస యఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/728
వయససస:33
లస: పప
3969 AP151010597102
పపరర: అచరయఖ జరరగగమలర

3961 SAA1221225
పపరర: సరయలకకక బబలరసకకసడ

3959 AP151010600356
పపరర: ససవరరస మక వరససమలర

భరస : వసదనస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/688
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర శవపపరస
ఇసటట ననస:109-4-690
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మగతస యఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/708
వయససస:57
లస: ససస స
3966 JBV3847571
పపరర: రరమమరరవప వరససమళళ

93-90/195

తసడక:డ మషప కలచపపడక
ఇసటట ననస:109/4/683
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ శవపపరస
ఇసటట ననస:109-4-690
వయససస:30
లస: పప
3963 AP151010600134
పపరర: అసతతనమక వరససమళళ

3958 AP151010600162
పపరర: మరరయమక కలచపపడక

3983 JBV2131290
పపరర: రరజరష అయనవవలల

93-90/218

తసడక:డ మగనససరరమ అయనఓలల
ఇసటట ననస:109/4/757
వయససస:34
లస: పప
93-90/219

3986 NDX2555712
పపరర: అశశక కలమమర బటటటన

94-5/781

తసడక:డ బహదథర బటటటన
ఇసటట ననస:109-4-759
వయససస:23
లస: పప
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93-91/122

తసడక:డ రరమమరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109-4-765
వయససస:22
లస: పప
3990 AP151010600261
పపరర: రమమదదవ అయనఓలల

93-90/221

93-90/224

93-90/225

93-90/228

93-91/1172

93-91/129

93-90/232

భరస : సరమమఖలల జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/820
వయససస:42
లస: ససస స

4000 AP151010600148
పపరర: మరరయమక వవలలలరర

4003 SAA1145408
పపరర: వనలసగర జజననలగడడ

4006 AP151010600107
పపరర: సరరజన కకసడడడ

4009 SAA0332411
పపరర: జజననససదసలల షపక

93-90/235

4012 JBV3849437
పపరర: వరలకకక వరససమలర

93-90/229

4015 AP151010597205
పపరర: సరమమఖలల జరరగగమలర
తసడక:డ ననగరశరరరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/820
వయససస:47
లస: పప

3995 SAA1095397
పపరర: దనవద కలమమర కకరరనపరటట

93-91/125

3998 JBV2135226
పపరర: పడమల పపలగస

93-90/227

4001 SAA0953688
పపరర: అనసత కలమమర పపల

93-91/126

తసడక:డ లకకయఖ పపల
ఇసటట ననస:109-4-797
వయససస:22
లస: పప
93-91/127

4004 SAA1070895
పపరర: సఖమల బతస న

93-91/128

భరస : బహదథర బతస న
ఇసటట ననస:109-4-800
వయససస:42
లస: ససస స
93-90/230

4007 JBV3848504
పపరర: రరజజరతనస కకసడడడ

93-90/231

తసడక:డ పపతషరర కకసడడడ
ఇసటట ననస:109/4/801
వయససస:41
లస: పప
93-90/233

4010 SAA0308569
పపరర: వనసకటఅపలయఖ పసదన ద

93-90/234

తసడక:డ గగరరసరరమ పసదన ద
ఇసటట ననస:109/4/802
వయససస:57
లస: పప
93-90/236

భరస : పప తషరరజ వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/816
వయససస:52
లస: ససస స
93-90/238

93-90/223

భరస : బగజజ व
ఇసటట ననస:109/4/790
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ రరజజసరహబ షపక
ఇసటట ననస:109/4/802
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ వసదనస పప పపరర
ఇసటట ననస:109/4/813
వయససస:30
లస: ససస స
4014 AP151010600215
పపరర: కలమమరర జరరగగమలర

93-90/226

భరస : పపతషరర కకసడడడ
ఇసటట ననస:109/4/801
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జజన సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:109/4/802
వయససస:51
లస: ససస స
4011 SAA0332593
పపరర: నలమవత పప వపరర

3997 AP151010597269
పపరర: లలరరరరరజ పపలగస

3992 JBV3849387
పపరర: ససవరరస కకసడడడ

తసడక:డ రరసబబబగ కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:109-4-785
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటష జజననలగడడ
ఇసటట ననస:109-4-800
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ బబబదథర బతస న
ఇసటట ననస:109-4-800
వయససస:22
లస: పప
4008 SAA0324913
పపరర: కరశసబ షపక

93-91/124

భరస : బడహకయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/797
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ పపల
ఇసటట ననస:109-4-797
వయససస:21
లస: పప
4005 SAA1070879
పపరర: అశశక బతస న

3994 SAA1095405
పపరర: దదవఖ కకరరనపరటట

93-90/220

భరస : రరమగలల కకసడడడ
ఇసటట ననస:109/4/773
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:109/4/789
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరరరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:109/4/790
వయససస:46
లస: పప
4002 SAA1393370
పపరర: అనసత కలమమర పపల

93-90/222

తసడక:డ రరసబబబగ కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:109-4-785
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : లలరరనరరజ పపలగస
ఇసటట ననస:109/4/789
వయససస:44
లస: ససస స
3999 AP151010597260
పపరర: బగజజబబబగ పపలగస

3991 AP151010597493
పపరర: శశషగరరరరరవప అయనఓలల

3989 JBV2132199
పపరర: ససనత అయనవవలల

తసడక:డ బగకకయఖ అయనఓలల
ఇసటట ననస:109/4/768
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ ననయగడడ అయనఓలల
ఇసటట ననస:109/4/770
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ శశషయఖ పపల
ఇసటట ననస:109/4/781
వయససస:59
లస: పప
3996 AP151010600311
పపరర: మమరరకలమమరర పపలగస

93-91/123

తసడక:డ రరమమరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109-4-765
వయససస:22
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప అయనఓలల
ఇసటట ననస:109/4/770
వయససస:45
లస: ససస స
3993 AP151010597096
పపరర: మసరసనస పపల

3988 SAA1072495
పపరర: ససధ రరణణ బబ రరగడడ

4013 AP151010597412
పపరర: పప తషరరజ వరససమలర

93-90/237

తసడక:డ రరజజరతనస వరససమలర
ఇసటట ననస:109/4/816
వయససస:55
లస: పప
93-90/239

4016 SAA1196443
పపరర: యయసప బగ పపల

93-91/130

తసడక:డ రరమయఖ పపల
ఇసటట ననస:109-4-834
వయససస:23
లస: పప
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4017 AP151010600129
పపరర: బహనమక నథకరబతస న

93-90/240

భరస : ననగయఖ నథకరబతస న
ఇసటట ననస:109/4/843
వయససస:42
లస: ససస స
4020 SAA0308270
పపరర: ససధనరరణణ పప వపరర

93-90/243

93-90/246

93-91/131

93-90/250

93-90/253

93-90/256

93-90/259

భరస : మణణబబబగ యమజల
ఇసటట ననస:109/4/959
వయససస:47
లస: ససస స

4030 SAA0307710
పపరర: జజకబ రతన కలమమర పసలర

4033 AP151010600152
పపరర: యయసమక జరరగగమలర

4036 JBV3575347
పపరర: పడకరశ రరణణ జరరగగమలర

4039 AP151010597112
పపరర: జకకరయఖ భబషస

93-90/262

4042 AP151010597101
పపరర: జరమస పప పపరర

93-90/251

4045 SAA0307967
పపరర: చసదడలల యమజల
భరస : శరసతబబబగ యమజల
ఇసటట ననస:109/4/959
వయససస:48
లస: ససస స

4025 SAA1460781
పపరర: పడసనన పప పపరర

93-92/600

4028 SAA0325126
పపరర: సరపరన జరరగగమలర

93-90/249

4031 JBV3575297
పపరర: ఆషరలత జరరగగమలర

93-90/252

భరస : ససధనకర జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/931
వయససస:37
లస: ససస స
93-90/254

4034 AP151010597553
పపరర: వనసకటసరరమ జరరగగమలర

93-90/255

తసడక:డ ఆనసదరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/931
వయససస:47
లస: పప
93-90/257

4037 AP151010597105
పపరర: సరసబశవరరవప జరరగగమలర

93-90/258

తసడక:డ ససబబబరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/934
వయససస:40
లస: పప
93-90/260

4040 AP151010600258
పపరర: కకటటశరరమక popuri

93-90/261

భరస : సరలకనస పప పపరర
ఇసటట ననస:109/4/950
వయససస:46
లస: ససస స
93-90/263

తసడక:డ భబషణస పప పపరర
ఇసటట ననస:109/4/950
వయససస:82
లస: పప
93-90/265

93-90/245

తసడక:డ పడభబకర రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/928
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ కమలమకరరరవప భబషస
ఇసటట ననస:109/4/935
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ జరమస పప పపరర
ఇసటట ననస:109/4/950
వయససస:40
లస: పప
4044 AP151010600575
పపరర: కకకసపనమక యమజల

93-90/248

భరస : సరకబశవరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/934
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జకకరయఖ భబషస
ఇసటట ననస:109/4/935
వయససస:52
లస: ససస స
4041 AP151010597217
పపరర: చన మరరయదనసస పప పపరర

4027 SAA0325100
పపరర: రరజకలమమరర జరరగగమలర

4022 AP151010600481
పపరర: బసవమక జరరగగమలర

తసడక:డ సరమయయలల జజన పప పపరర
ఇసటట ననస:109-4-886
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/931
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ ఆనసదరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/931
వయససస:60
లస: పప
4038 AP151010600144
పపరర: శలలవకలమమరర భబషస

93-90/247

తసడక:డ డదవడ పసలర
ఇసటట ననస:109/4/928
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటసరరమ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/931
వయససస:41
లస: ససస స
4035 AP151010597089
పపరర: సససగయఖ జరరగగమలర

4024 AP151010597301
పపరర: మమణణకఖరరవప జరరగగమలర

93-90/242

భరస : మమణణకఖరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/883
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ పడభబకర రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/928
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జరసకబ రతనకలమమర పసలర
ఇసటట ననస:109/4/928
వయససస:41
లస: ససస స
4032 AP151010600151
పపరర: మమరరససనత జరరగగమలర

93-90/244

తసడక:డ కకటయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/883
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ ఆచనరరఖలల పప పపరర
ఇసటట ననస:109-4-920
వయససస:21
లస: పప
4029 SAA0308148
పపరర: నరకల పసలర

4021 AP151010600130
పపరర: యయససమక డకలకమళర

4019 SAA0135475
పపరర: ససజజత మమడకద

భరస : ససరరష మమడకద
ఇసటట ననస:109/4/847
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప డకలకమళర
ఇసటట ననస:109/4/876
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ మమణణకఖరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/883
వయససస:35
లస: పప
4026 SAA1071406
పపరర: మహహశ బబబగ పప పపరర

93-90/241

తసడక:డ వనసకయఖ నథకరబతస న
ఇసటట ననస:109/4/843
వయససస:47
లస: పప

భరస : పసథబబబగ పప పపరర
ఇసటట ననస:109/4/869
వయససస:32
లస: ససస స
4023 JBV2132397
పపరర: రతనకకటటశరరరరవప జరరగగమలర

4018 AP151010597181
పపరర: ననగయఖ నథకరబతస న

4043 SAA0517821
పపరర: ససధ యమజల

93-90/264

తసడక:డ హరర బబబగ యమజల
ఇసటట ననస:109/4/959
వయససస:28
లస: ససస స
93-90/266

4046 SAA0295519
పపరర: సరరష లత యమజల

93-90/267

భరస : రవబబబగ యమజల
ఇసటట ననస:109/4/959
వయససస:48
లస: ససస స
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4047 AP151010600574
పపరర: ససబబమక యమజల

93-90/268

భరస : మహనరరవప యమజల
ఇసటట ననస:109/4/959
వయససస:77
లస: ససస స
4050 AP151010597143
పపరర: శరసతబబబగ యమజల

93-90/271

93-90/273

93-90/276

93-90/279

93-90/282

93-89/896

93-90/286

తసడక:డ మతస యఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/986
వయససస:34
లస: పప

4060 JBV3849833
పపరర: సలలమ తనళళ
ర రర

4063 JBV2130839
పపరర: జరమస రరణణ తనళళ
ర రర

4066 AP151010600296
పపరర: మణణమక తనళళళరర తనళళ
ర రర

4069 JBV2133551
పపరర: రరజమక కరటటరర

93-90/289

4072 JBV3849825
పపరర: పపషలరరణణ తనళళ
ర రర

93-90/280

4075 JBV3571205
పపరర: ఏససబబబగ తనళళళరర
తసడక:డ మగతస యఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/986
వయససస:50
లస: పప

4055 JBV2131522
పపరర: ననగరసదడక తనళళ
ర రర

93-90/275

4058 JBV3571171
పపరర: బబబబరరవప తనళళ
ర రర

93-90/278

4061 JBV3571213
పపరర: యలర మసద తనళళళరర

93-90/281

తసడక:డ జకకయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/977
వయససస:35
లస: పప
93-90/283

4064 AP151010597025
పపరర: జకకరయఖ తనళళ
ర రర

93-90/284

తసడక:డ కలకపరనసదస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/978
వయససస:42
లస: పప
93-90/285

4067 SAA1066331
పపరర: రమమష తనళళళరర

93-92/16

తసడక:డ యయసప బగ తనళళళరర
ఇసటట ననస:109-4-979
వయససస:24
లస: పప
93-90/287

4070 SAA0697375
పపరర: ననగమక తనళళళరర

93-90/288

భరస : యయసస బబబగ తనళళళరర
ఇసటట ననస:109/4/986
వయససస:28
లస: ససస స
93-90/290

తసడక:డ మతస యఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/986
వయససస:34
లస: ససస స
93-90/292

93-90/272

తసడక:డ జకకయఖ కకపరనసదస
ఇసటట ననస:109/4/976
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:109/4/983
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమరరయమదనస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/986
వయససస:31
లస: ససస స
4074 JBV2130367
పపరర: మరరయదనసస తనళళళరర

93-90/277

భరస : యయసప బగ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/979
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ పపరరషప తస మగ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/980
వయససస:50
లస: ససస స
4071 JBV3849361
పపరర: మమరరయమరరణణ తనళళరర

4057 JBV3575586
పపరర: మమరమక తనళళ
ర రర

4052 AP151010597045
పపరర: ససధనకర జరరగగమలర

భరస : సరలకన తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/975
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జకకయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/978
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ ఏసప బగ
ఇసటట ననస:109-4-979
వయససస:19
లస: పప
4068 AP151010600147
పపరర: మమరస మక తనళళ
ర రర

93-90/274

భరస : కకపరనసదస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/977
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ యలర మసద తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/977
వయససస:67
లస: పప
4065 SAA1276237
పపరర: మరరయ బబబగ తలల
ర రర

4054 AP151010597396
పపరర: దనవదస తనళళ
ర రర

93-90/270

తసడక:డ ఆనసద రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109/4/972
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబబగరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/976
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యలమసద తనళళళరర
ఇసటట ననస:109/4/977
వయససస:31
లస: ససస స
4062 AP151010597026
పపరర: కలకపరనసదస తనళళ
ర రర

93-90/1009

తసడక:డ కకపరనసదస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/974
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ కలకపరనసదస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/975
వయససస:47
లస: పప
4059 SAA0701268
పపరర: మరరయమక తనళళళరర

4051 SAA1347855
పపరర: రరజరశ మకకకల

4049 JBV3847589
పపరర: మణణబబబగ యమజల

తసడక:డ మహనరరవప యమజల
ఇసటట ననస:109/4/959
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ చసదడశశఖర మకకకల
ఇసటట ననస:109-4-963 3rd lane
వయససస:25
లస: పప

భరస : దనవదస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/974
వయససస:52
లస: ససస స
4056 AP151010597109
పపరర: సరలకన తనళళ
ర రర

93-90/269

తసడక:డ మణణబబబగ యమజల
ఇసటట ననస:109/4/959
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ మహనరరవప యమజల
ఇసటట ననస:109/4/959/1
వయససస:50
లస: పప
4053 AP151010600295
పపరర: యయసమక తనళళ
ర రర

4048 SAA0517052
పపరర: వరయఖ యమజల

4073 AP151010600482
పపరర: పప లమక తనళళ
ర రర

93-90/291

భరస : మతస యఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/986
వయససస:52
లస: ససస స
93-90/293

4076 AP151010597236
పపరర: మతస యఖ తనళళ
ర రర

93-90/294

తసడక:డ చసతయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/986
వయససస:57
లస: పప
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93-90/295

తసడక:డ మమరరయమ దనసస యరకగగసటర
ఇసటట ననస:109/4/987
వయససస:35
లస: ససస స
4080 JBV3849817
పపరర: శకదదవ కఠరరర

93-90/298

93-90/301

93-90/304

93-90/307

93-90/310

93-90/313

93-90/316

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:109-4-1001
వయససస:61
లస: ససస స

4090 AP151010597018
పపరర: పసదయయససబబబగ తనళళ
ర రర

4093 SAA0940453
పపరర: సససప న తనళళళరర

4096 AP151010597131
పపరర: ససదరరనస తనళళ
ర రర

4099 AP151010600293
పపరర: యయససమరరయమక తనళళ
ర రర

93-90/319

4102 AP151010597514
పపరర: వరయఖ కకసడదపరటట

93-90/308

4105 AP151010600197
పపరర: హహమలత తనళళ
ర రర
భరస : అపలయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1001
వయససస:47
లస: ససస స

4085 JBV3571742
పపరర: ననతననస కరటటరర

93-90/303

4088 AP151010597085
పపరర: ఆశరరరదస కరటటరర

93-90/306

4091 JBV3575602
పపరర: కకటటశరరమక తనళళ
ర రర

93-90/309

భరస : రతనరరజ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/997
వయససస:47
లస: ససస స
93-90/311

4094 JBV2130359
పపరర: ఏలయమ యరకసగగసటర

93-90/312

తసడక:డ మరరయదనసస యరకగగసటర
ఇసటట ననస:109/4/997
వయససస:45
లస: పప
93-90/314

4097 AP151010597366
పపరర: మరరయదనసస యరకగగసటర

93-90/315

తసడక:డ నరసయఖ యరకగగసటర
ఇసటట ననస:109/4/997
వయససస:67
లస: పప
93-90/317

4100 AP151010600292
పపరర: వజడమక తనళళ
ర రర

93-90/318

భరస : ఏలయ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/998
వయససస:57
లస: ససస స
93-90/320

తసడక:డ దదవసహయస కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:109/4/998
వయససస:45
లస: పప
93-89/891

93-90/300

తసడక:డ ననగరశరరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:109/4/995
వయససస:40
లస: పప

భరస : వరయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/998
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ ఏలయమ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/998
వయససస:35
లస: పప
4104 SAA1275619
పపరర: రరజమక ఖరరదస

93-90/305

తసడక:డ బసగరరయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/997
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ ఏలయమ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/998
వయససస:34
లస: ససస స
4101 JBV2130482
పపరర: ఏససబబబగ తనళళళర

4087 AP151010600411
పపరర: దదనమక కరటటరర

4082 AP151010597367
పపరర: యహనస కటబరర

తసడక:డ ననగరశరరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:109/4/994
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ రరజ తనళళళరర
ఇసటట ననస:109/4/997
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ ససదరరనస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/997
వయససస:52
లస: పప
4098 JBV2130490
పపరర: సలలమ తనళళ
ర రర

93-90/302

తసడక:డ ససదరరనస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/996
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససదరరనస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/997
వయససస:57
లస: ససస స
4095 AP151010597414
పపరర: రరజ తనళళ
ర రర

4084 JBV2130862
పపరర: చనన కరటటరర

93-90/297

తసడక:డ మతస యఖ కటబరర
ఇసటట ననస:109/4/993
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగరశరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:109/4/995
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పసద ఏససబబబగ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/996
వయససస:43
లస: ససస స
4092 AP151010600419
పపరర: ససజజజ నస తనళళ
ర రర

93-90/299

భరస : నతననస కరటటరర
ఇసటట ననస:109/4/994
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆశరరరదస కరటటరర
ఇసటట ననస:109/4/995
వయససస:40
లస: ససస స
4089 JBV2130847
పపరర: మమరమక తనళళ
ర రర

4081 AP151010600434
పపరర: దయమక కటబరర

4079 AP151010600404
పపరర: రతస మక యరకసగగసటర

భరస : మరరయదనసస యరకగగసటర
ఇసటట ననస:109/4/987
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మతస యఖ కటబరర
ఇసటట ననస:109/4/993
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:109/4/993
వయససస:67
లస: పప
4086 JBV2133544
పపరర: మమరరగకస
ర కరటటరర

93-90/296

భరస : ఏలయమ యరకగగసటర
ఇసటట ననస:109/4/987
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : యహనస కటబరర
ఇసటట ననస:109/4/993
వయససస:34
లస: ససస స
4083 AP151010597007
పపరర: మతస యఖ కటబరర

4078 JBV2130854
పపరర: ధనలకకక యరకగగకటర

4103 AP151010597241
పపరర: ఏలయ తనళళ
ర రర

93-90/321

తసడక:డ రరమగలల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/998
వయససస:62
లస: పప
93-90/322

4106 SAA0697383
పపరర: ఆదనమగ తనళళళరర

93-90/323

తసడక:డ అపలయఖ తనళళళరర
ఇసటట ననస:109/4/1001
వయససస:26
లస: పప
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4107 AP151010597293
పపరర: అపలయఖ తనళళ
ర రర

93-90/324

తసడక:డ వనసకయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1001
వయససస:52
లస: పప
4110 SAA0940503
పపరర: పసననన అసకరల

93-90/327

93-90/330

93-90/333

93-90/336

93-90/339

93-90/342

93-90/345

భరస : చటటటబబబగ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1016
వయససస:41
లస: ససస స

4120 SAA0970013
పపరర: రరజరశరరర తనళళ
ర రర

4123 AP151010600114
పపరర: మరరయమక తనళళ
ర రర

4126 AP151010600196
పపరర: ననగరసదడస తనళళ
ర రర

4129 AP151010600200
పపరర: మరరయమక తనళళ
ర రర

93-90/348

93-90/351

4132 SAA0697367
పపరర: ననగ రరణణ గరజలవరరస

4115 AP151010597364
పపరర: ఆదనమగ తనళళ
ర రర

4118 AP151010597099
పపరర: ససమనస తనళళ
ర రర

93-90/337

4121 AP151010600325
పపరర: అసజమక తనళళ
ర రర

93-90/332

93-90/335

93-90/338

భరస : వనసకయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1011
వయససస:82
లస: ససస స
93-90/340

4124 AP151010597341
పపరర: నవరహహ తనళళ
ర రర

93-90/341

తసడక:డ చసతయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1012
వయససస:60
లస: పప
93-90/343

4127 SAA0701292
పపరర: ససమన తనళళళరర

93-90/344

తసడక:డ వససత రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:109/4/1013
వయససస:29
లస: పప
93-90/346

4130 SAA0701284
పపరర: ససబబబ రరవప తనళళళరర

93-90/347

తసడక:డ నహహ రర తనళళళరర
ఇసటట ననస:109/4/1014
వయససస:26
లస: పప
93-90/349

4133 JBV3849809
పపరర: వరమక తనళళ
ర రర

భరస : మహహష బబబగమహహష బబబగ గరజలవరరస
ఇసటట ననస:109/4/1015
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రతనరరజ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1016
వయససస:34
లస: ససస స

4135 AP151010600569
పపరర: దదవమక తనళళ
ర రర

4136 JBV3847860
పపరర: రతన రరజ తనళళ
ర రర

భరస : శకనవరసరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1016
వయససస:43
లస: ససస స

93-90/329

తసడక:డ పసదరరమగలల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1010
వయససస:52
లస: పప

భరస : నవహర తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1014
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ చసతయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1014
వయససస:47
లస: పప
4134 JBV2130888
పపరర: మరరయమక తనళళ
ర రర

93-90/334

భరస : వససతరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1013
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ వససతరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1013
వయససస:34
లస: పప
4131 AP151010597146
పపరర: నవహర తనళళ
ర రర

4117 SAA0978447
పపరర: ససమఖనస తనళళ
ర రర

4112 AP151010600394
పపరర: ఆదదలకకక అసకరల

తసడక:డ సమగయయలల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1009
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననవరహహ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1012
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పపననన రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:109/4/1013
వయససస:28
లస: ససస స
4128 JBV2130417
పపరర: మరరయదనసస తనళళళరర

93-90/331

తసడక:డ మలలర శరర రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1011
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరర రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:109/4/1011
వయససస:29
లస: పప
4125 SAA0697359
పపరర: మలలర శరరర తనళళళరర

4114 AP151010600405
పపరర: రరబకమక తనళళ
ర రర

93-90/326

భరస : శకనవరసరరవప అసకరల
ఇసటట ననస:109/4/1007
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ పరసడడ తనళళరర
ఇసటట ననస:109/4/1010
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1010
వయససస:72
లస: పప
4122 SAA0697391
పపరర: మహహశరర రరవప తనళళళరర

93-90/328

భరస : ఆదనమగ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1009
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససమనస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1010
వయససస:45
లస: ససస స
4119 AP151010597597
పపరర: పసదరరమగలల తనళళ
ర రర

4111 SAA1051663
పపరర: ఆదదలకకక అసకరల

4109 AP151010597166
పపరర: ససబబబరరవప తనళళ
ర రర

తసడక:డ నవరహహ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1003
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అసకరల
ఇసటట ననస:109/4/1007
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటపలయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:109/4/1007
వయససస:52
లస: పప
4116 AP151010600568
పపరర: వజయకలమమరర తనళళ
ర రర

93-90/325

భరస : ససబబబరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1003
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప అసకరల
ఇసటట ననస:109/4/1007
వయససస:24
లస: ససస స
4113 AP151010597098
పపరర: శకనవరసరరవప అసకరల

4108 JBV2130821
పపరర: మలలర శరరర తనళళ
ర రర

93-90/352

93-90/350

93-90/353

తసడక:డ 109/4/1016మమతషసయల व తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1016
వయససస:36
లస: పప
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4137 AP151010597277
పపరర: చటటటబబబగ తనళళ
ర రర

93-90/354

తసడక:డ మతషసయల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1016
వయససస:40
లస: పప
4140 AP151010597347
పపరర: యహనస తనళళళరర

93-90/357

93-90/360

93-90/363

93-90/369

93-90/372

93-90/375

93-89/373

భరస : srinivasarao pati
ఇసటట ననస:109-4-1060
వయససస:24
లస: ససస స

4150 JBV3849379
పపరర: శరరమక తనళళ
ర రర

4153 JBV3571676
పపరర: మషస తనళళ
ర రర

4156 JBV2130730
పపరర: మరరయమక తనళళ
ర రర

4159 SAA0324889
పపరర: ససబబబరరవప ఖరరదస

93-89/376

4162 SAA0516799
పపరర: ననగరరజ కరటమ

93-90/370

4165 AP151010603247
పపరర: సరసబయఖ పరటట
తసడక:డ వనసకటయఖव pati
ఇసటట ననస:109-4-1060
వయససస:52
లస: పప

4145 AP151010597596
పపరర: అబడహక తనళళ
ర రర

93-90/362

4148 AP151010597165
పపరర: మరరయదనసస తనళళ
ర రర

93-90/367

4151 SAA0438580
పపరర: రమమష బబబగ తనళళ
ర రర

93-90/371

తసడక:డ రరమగలల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1025
వయససస:30
లస: పప
93-90/373

4154 AP151010600294
పపరర: భబగఖమక గరల

93-90/374

భరస : యననకల గరల
ఇసటట ననస:109/4/1027
వయససస:44
లస: ససస స
93-90/376

4157 JBV3848595
పపరర: వరరసజల పరటట

93-89/372

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:109-4-1045
వయససస:31
లస: ససస స
93-89/374

4160 SAA0517995
పపరర: సరసబబడజఖస కరటమ

93-89/375

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:109-4-1050
వయససస:28
లస: ససస స
93-89/377

తసడక:డ యలమసద రరవప
ఇసటట ననస:109-4-1050
వయససస:29
లస: పప
93-89/379

93-90/359

తసడక:డ సతనఖనసదస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1020
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ బवలర యఖ
ఇసటట ననస:109-4-1047
వయససస:32
లస: పప

భరస : యలమసద రరవప
ఇసటట ననస:109-4-1050
వయససస:46
లస: ససస స
4164 SAA1063007
పపరర: chandu durga pati

93-90/365

తసడక:డ సతనఖ నసదస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1028
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ బబ లర యఖव
ఇసటట ననస:109-4-1045
వయససస:33
లస: పప
4161 SAA0517979
పపరర: కకటటశరరమక కరటమ

4147 AP151010597029
పపరర: ఏడడకకసడలల తనళళ
ర రర

4142 AP151010597376
పపరర: లమజరర తనళళ
ర రర

తసడక:డ కకటయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1018
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ పసదరరమగలల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1026
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ బకకలల గరల
ఇసటట ననస:109/4/1027
వయససస:52
లస: పప
4158 SAA0294546
పపరర: కకటటశరరరరవప పరటట

93-90/361

భరస : రరమగలల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1025
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ బసగరరయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1025
వయససస:68
లస: పప
4155 AP151010597057
పపరర: యననకల గరల

4144 AP151010600410
పపరర: ససబబమక తనళళ
ర రర

93-90/356

తసడక:డ పపరరషప తస స తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1017
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ యలర మసద తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1019
వయససస:57
లస: పప

భరస : పడసరద పడతసపరటట
ఇసటట ననస:109/4/1025
వయససస:42
లస: ససస స
4152 AP151010597381
పపరర: రరమగలల తనళళ
ర రర

93-90/358

భరస : కకటయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1018
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1019
వయససస:52
లస: ససస స
4149 AP151010600400
పపరర: దనరరక పడతసపరటట

4141 AP151010600146
పపరర: ససబబబయమక తనళళ
ర రర

4139 JBV3847530
పపరర: ననగరసదడస తనళళ
ర రర

తసడక:డ ననవరహహ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1016
వయససస:52
లస: పప

భరస : లమజరర తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1017
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబడహస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1018
వయససస:42
లస: ససస స
4146 AP151010600399
పపరర: యయసమక తనళళ
ర రర

93-90/355

తసడక:డ మతషషల తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/4/1016
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ రతనస తనళళళరర
ఇసటట ననస:109/4/1016
వయససస:70
లస: పప
4143 AP151010600407
పపరర: వజయకలమమరర తనళళ
ర రర

4138 SAA0294587
పపరర: శకనవరసరరవప తనళళ
ర రర

4163 SAA0516773
పపరర: యలమసద రరవప కరటమ

93-89/378

తసడక:డ వవసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:109-4-1050
వయససస:50
లస: పప
93-92/17

4166 SAA0518076
పపరర: కకషష కలమమరర పరటట

93-89/381

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:109-4-1061
వయససస:27
లస: ససస స
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4167 SAA0517631
పపరర: వవసకట రమణ పరటట
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93-89/382

తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:109-4-1061
వయససస:28
లస: ససస స
93-89/893

తలర : జజఖత
ఇసటట ననస:109-4-1065
వయససస:18
లస: ససస స

4171 SAA1219948
పపరర: ససకనఖ pati

93-92/19

భరస : శకనవరస రరవప పరటట
ఇసటట ననస:109-4-1066
వయససస:31
లస: ససస స

4174 SAA0827917
పపరర: శకనవరస రరవప పరటట

93-89/894

93-90/377

తసడక:డ గరపయఖ పరటట
ఇసటట ననస:109/4/1067
వయససస:35
లస: పప

4177 JBV3846813
పపరర: వనసకటటశరర రరవప పరటట

93-89/892

4172 JBV2132991
పపరర: జజఖత పరటట

93-92/18

భరస : కకటటశరరరరవప పరటట
ఇసటట ననస:109-4-1065
వయససస:35
లస: ససస స
93-92/20

తసడక:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:109-4-1066
వయససస:43
లస: పప

4176 SAA1020650
పపరర: తరరపతయఖ పరటట

4169 SAA1219930
పపరర: sri hari pati

తసడక:డ yedukondalu pati
ఇసటట ననస:109-4-1062
వయససస:19
లస: పప

తలర : జజఖత పటట
ఇసటట ననస:109-4-1065
వయససస:18
లస: ససస స

4173 SAA0827925
పపరర: అరరణన కలమరరర పరటట

4175 SAA1063031
పపరర: venkateswaramma pati

93-89/385

4178 JBV2131035
పపరర: పపననమక పరటట

93-92/21

భరస : గరపయఖ పరటట
ఇసటట ననస:109-4-1068
వయససస:35
లస: ససస స
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93-89/386

4180 JBV3849874
పపరర: జయలకకకव పరటటव

తసడక:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:109-4-1070
వయససస:36
లస: పప
4185 AP151010603525
పపరర: రమణయఖ ఆవపల

93-92/24

93-89/391

4189 SAA0294512
పపరర: శవ శసకరరరవపव మమకరव

93-89/394

4192 JBV3848546
పపరర: పరరరత పరటట

93-89/390

4195 AP151010603498
పపరర: ససతయఖ చసతనव చసతన
తసడక:డ మలర యఖव చసతన
ఇసటట ననస:109-4-1089
వయససస:54
లస: పప

4184 AP151010603153
పపరర: ఏడడకకసడలల ఆవపల

93-92/23

4187 AP151010603022
పపరర: శకనవరస రరవప ఖరరదస ఖరరదస

93-92/25

తసడక:డ ఆసజనవయగలల ఖరరదస
ఇసటట ననస:109-4-1071
వయససస:48
లస: పప
93-89/392

4190 SAA0620252
పపరర: ననగరశరర రరవప బబ లమర

93-89/393

తసడక:డ చన అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:109-4-1087
వయససస:27
లస: పప
93-89/395

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:109-4-1088
వయససస:41
లస: ససస స
93-92/26

93-89/388

భరస : రమణయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:109-4-1070
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ రరజజరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-1072
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ చన అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:109-4-1087
వయససస:28
లస: పప
4194 AP151010603859
పపరర: మలర శరరర చసతనव చసతన

93-92/22

తసడక:డ ramanaiah aavula
ఇసటట ననస:109-4-1071
వయససస:24
లస: పప

భరస : శవ శసకరరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-1072
వయససస:34
లస: ససస స
4191 SAA0620245
పపరర: ససరరష బబ లమర

4186 SAA1062967
పపరర: vijay bhaskhar aavula

4181 JBV3846805
పపరర: నరసయఖ పరటట

తసడక:డ చనవనసకయఖ pati
ఇసటట ననస:109-4-1069
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:109-4-1070
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ చడననయఖव ఆవపల
ఇసటట ననస:109-4-1070
వయససస:51
లస: పప
4188 JBV3849882
పపరర: వనసకటటశరరమకव మమకరव

93-89/387

భరస : కకటటశరరరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-1069
వయససస:34
లస: ససస స

93-89/389 4183 SAA0828642
4182 JBV2130342
పపరర: ససభబష చసదడబబ సస గడకదనససव व
పపరర: శకలకడక ఆవపల

93-89/384

భరస : srinivasarao pati
ఇసటట ననస:109-4-1067
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:109-4-1068
వయససస:33
లస: పప

భరస : నరసయఖ pati
ఇసటట ననస:109-4-1069
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శతయఖव చసతన
ఇసటట ననస:109-4-1089
వయససస:49
లస: ససస స

93-89/383

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:109-4-1062
వయససస:48
లస: ససస స

4170 SAA1298546
పపరర: ససకనఖ పటట

4179 JBV3848579
పపరర: ధనలకకక పరటట

4168 SAA0518118
పపరర: ససబబబయమక పరటట

4193 SAA0308551
పపరర: శవకకషష చసతన

93-89/396

తసడక:డ ససతయఖ ననయగడడ
ఇసటట ననస:109-4-1089
వయససస:31
లస: పప
93-92/27

4196 SAA0620260
పపరర: అనథష పరటట

93-89/397

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:109-4-1091
వయససస:26
లస: ససస స
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పపరర: భబగఖ లకడక పరటట
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93-89/398

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:109-4-1091
వయససస:27
లస: ససస స
4200 JBV3848553
పపరర: శకలకకకव ఖరరదసव

93-89/401

93-89/404

భరస : ననగరశరర రరవపव
ఇసటట ననస:109-4-1109
వయససస:48
లస: ససస స
4209 SAA0883661
పపరర: ఆకలరరత చసదడమమళ

93-89/412

93-89/415

తసడక:డ ససదస చరణ బబహహర
ఇసటట ననస:109-4-1250/9
వయససస:36
లస: పప
4218 SAA1065556
పపరర: పసదనమమకయ బబలనవన

93-89/405

4207 JBV2131852
పపరర: శసకరరరవపव రరవపపరటటव

93-89/409

93-90/378

93-89/413

4213 SAA0883539
పపరర: పపలమమల అరరణన

93-89/416

93-89/406

4208 SAA0855801
పపరర: పదనకవత గగసడవరపప

93-89/411

4211 SAA0895484
పపరర: యస ససజయ

93-89/414

4214 SAA0883554
పపరర: పపలమమల బగజజ బబబగ

93-89/417

తసడక:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:109-4-1250/8
వయససస:37
లస: పప
93-91/1171

4217 SAA1391499
పపరర: పడథసఖష భమవరపప

93-91/1173

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ భమవరపప
ఇసటట ననస:109-5-1182
వయససస:22
లస: ససస స

4219 SAA1065564
పపరర: అననన మమరర నరరసపటట

4222 SAA1434141
పపరర: ఉమదదవ మగతఖస

4205 JBV2130011
పపరర: ననగబర ససబబన పరటటव

తసడక:డ అనసత పటబడ
ఇసటట ననస:109-4-1250/4
వయససస:30
లస: పప

93-91/132

భరస : జరననన ననరరససటట
ఇసటట ననస:109-5-1205
వయససస:46
లస: ససస స
93-91/1174

93-92/28

తసడక:డ రరమ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:109-4-1250
వయససస:63
లస: ససస స

4210 SAA0888323
పపరర: తనళళ రరధన రరణణ

4216 SAA1439546
పపరర: మహహశరర రరడకడ సథరప

4202 SAA1066430
పపరర: పరటట పరటట

తసడక:డ ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-1108
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ సథరప
ఇసటట ననస:109-4-2271
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగరశరరరరవప బబలనవన
ఇసటట ననస:109-5-1205
వయససస:76
లస: ససస స
4221 SAA1434182
పపరర: వనసకటటశరరరరవప మగతఖస

4204 JBV3846771
పపరర: ససబబబరరవప పరటట

భరస : బగజజ బబబగ
ఇసటట ననస:109-4-1250/7
వయససస:37
లస: ససస స
93-89/418

93-89/400

తసడక:డ కకటటశరర రరవప పత
ఇసటట ననస:109-4-1102
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గరసధద రరడకడ
ఇసటట ననస:109-4-1250/3
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ కకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:109-4-1250/6
వయససస:47
లస: పప
4215 SAA0883653
పపరర: బలరరస బబహహర

93-89/403

తసడక:డ ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-1109
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ ఆకలరరత శకరరమగలల
ఇసటట ననస:109-4-1250/1
వయససస:44
లస: పప
4212 SAA0888315
పపరర: తనళళ గరసధద రరడడ క

4201 AP151010597021
పపరర: కకటటశరరరరవప పరటటव

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:109-4-1108
వయససస:32
లస: పప
93-89/408

4199 AP151010597091
పపరర: శకనవరసరరవప పరటట

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:109-4-1091
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖव
ఇసటట ననస:109-4-1102
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ ససబబబ రరవప pati
ఇసటట ననస:109-4-1108
వయససస:27
లస: ససస స
4206 AP151010600350
పపరర: చననమమకయ పరటటव

93-89/399

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:109-4-1091
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవపव
ఇసటట ననస:109-4-1096
వయససస:31
లస: ససస స
4203 SAA0620286
పపరర: దసరరగ పరటట

4198 AP151010600202
పపరర: శవమక పరటట

4220 SAA1065572
పపరర: జరననన నరరసపటట

93-91/133

తసడక:డ ససరయఖ నరరసపటట
ఇసటట ననస:109-5-1205
వయససస:59
లస: పప
93-91/1175

భసధసవప: ఉమదదవ మగతఖస
ఇసటట ననస:109-5-1246
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరరవప మగతఖస
ఇసటట ననస:109-5-1246
వయససస:58
లస: ససస స

93-90/380
4224 SAA0324954
పపరర: కరథనఖయణణ దదవ
సమయమసతషలమ
భరస : రరమననరరయణ మబరరస సమయమసతషల
ఇసటట ననస:109/11
వయససస:63
లస: ససస స

4225 SAA0308502
పపరర: భమమ శసకర సమయమసతషల

4223 SAA0324970
పపరర: ససధనఖమణణ సమయమసతషల

93-90/379

భరస : బమమ శసకర సమయమసతషల
ఇసటట ననస:109/11
వయససస:30
లస: ససస స
93-90/381

తసడక:డ రరమననరరయణ మబరరస సమయమసతషల
ఇసటట ననస:109/11
వయససస:39
లస: పప

93-90/382
4226 SAA0308528
పపరర: వనసకట హనసమమన
సమయమసతషల
తసడక:డ రరమననరరయణ మబరరస సమయమసతషల
ఇసటట ననస:109/11
వయససస:40
లస: పప
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93-89/961

తసడక:డ ఆనసదరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109-27
వయససస:18
లస: పప
4230 AP151010600247
పపరర: రరషపదరమణణ సససకరव

93-89/419

93-89/422

93-90/385

93-90/388

తసడక:డ బగచర ననరరయణ అసబలపపరర
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:41
లస: పప
4242 SAA0138016
పపరర: హనసమసతరరవప ధసలపరళళ

93-90/391

93-90/394

93-89/424

భరస : రరమమరరవప ధనవకలల
ఇసటట ననస:109_2_1148
వయససస:47
లస: ససస స

93-90/386

4240 SAA0332478
పపరర: అపసల రరడకడ రరమరరడకడ

93-90/389

4246 SAA0517854
పపరర: పపషరలసజల సపనమ

4249 SAA0978512
పపరర: కనక మహలకకక కకలమ

93-92/73

4252 AP151010603078
పపరర: కకటటశరర రరవప పరటట

4255 SAA0826190
పపరర: పపషరలవత దదగరపరరస
భరస : వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:109_2_1148
వయససస:56
లస: ససస స

4235 SAA0135509
పపరర: మలలర శరరర ధసలపరళళ

93-90/384

4238 SAA0332460
పపరర: రఘగననధ బబబగ చనవల

93-90/387

4241 SAA0332445
పపరర: మలర కరరరజన రరవప తనళళ
ర రర

93-90/390

తసడక:డ పసచరయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:48
లస: పప
93-90/392

4244 SAA0332437
పపరర: పపలమరరరడకడ రరమరరడకడ

93-90/393

తసడక:డ గగరవర రరడకడ రరడకడ
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:66
లస: పప
93-90/924

4247 JBV2133114
పపరర: పపనననరరడకడव చలమరव

93-89/423

తసడక:డ రఘగరరమరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-3173
వయససస:37
లస: పప
93-90/395

4250 JBV3851961
పపరర: శకనవరస రరవపव కలవకకలలరव

93-91/157

తసడక:డ రరఘవయఖव
ఇసటట ననస:109_1_284
వయససస:43
లస: పప
93-92/74

తసడక:డ వనసకటయఖ పరటట
ఇసటట ననస:109_1_1060
వయససస:50
లస: పప
93-91/160

93-89/421

తసడక:డ వనసకట ససబబబరరవప చనవల
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవ ననగ శరర రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:109/4346
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశరరరరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:109_1_1048
వయససస:46
లస: ససస స
4254 SAA0979189
పపరర: జజఖత పడసనన ధనవకలల

4237 SAA0332643
పపరర: బబలమతడపపరసససదరర
అమమబడడపపడడ
భరస : బగచ ననరరయణ అసబలపపరర
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:81
లస: ససస స

4243 JBV2132355
పపరర: సరసబశవరరవప అననస

4232 AP151010597215
పపరర: హనమరరడకడ సససకరव

భరస : హనసమసతరరవప ధథళపరళర
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ అసజయఖ సపనస
ఇసటట ననస:109 109/4/746
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ బబల ఏసరర రరడడ క ववటబర
ఇసటట ననస:109-3186
వయససస:22
లస: ససస స
4251 AP151010603352
పపరర: పసచరమక ఖరరదస

93-90/383

తసడక:డ ననరరయణసరరమ అననస
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ సథరఖననరరయణ ధథళపరళర
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:70
లస: పప
4248 SAA1051762
పపరర: మమనక ववటబర

4234 SAA0295444
పపరర: వమలమ చగరరజవరల

93-91/135

తసడక:డ రరఘవరరడకడव
ఇసటట ననస:109-29
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ పపలమరరరడకడ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర ధథళపరళర
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:55
లస: పప
4245 SAA0307603
పపరర: కసథ
స రర రరవప ధథళపరళర

93-89/420

తసడక:డ బగపత రరవప చనగరరజవరల
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరడడడ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:109/50
వయససస:56
లస: ససస స
4239 SAA0332494
పపరర: బబబజ అసబలపపరర

4231 JBV3571809
పపరర: శవచసదడశశఖరరకడवకడ సససకరव

4229 SAA1145507
పపరర: వజరసదడ జరరగగమలర

తసడక:డ ఆనసద రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109-27
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ హనమరరడకడव व
ఇసటట ననస:109-29
వయససస:34
లస: పప

భరస : శవర రరడకడ సససకర
ఇసటట ననస:109-30
వయససస:32
లస: ససస స
4236 SAA0332650
పపరర: వవసకట రరఘవమక రరమరరడడ కव

93-91/134

తసడక:డ ఆనసద రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109-27
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హనమరరడకడव
ఇసటట ననస:109-29
వయససస:47
లస: ససస స
4233 SAA1051788
పపరర: జజనకక పసడయ సససకర

4228 SAA1145515
పపరర: పడశరసత జరరగగమలర

4253 SAA0979205
పపరర: ఇసదడ తనళళ
ర రర

93-91/159

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:109_2_1148
వయససస:41
లస: ససస స
93-91/161

4256 SAA0826216
పపరర: హరర కకషష దదగరపరరస

93-91/162

తసడక:డ వనసకట రరమకకషష రరవప
ఇసటట ననస:109_2_1148
వయససస:37
లస: పప
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93-91/163 4258 SAA0887440
4257 SAA0826232
పపరర: వనసకట రరమకకషష రరవప దదగరపరరస
పపరర: బబరరడకడ ననగ మలలర శరరర భరరడడడ

తసడక:డ జజనకక రరమయఖ
ఇసటట ననస:109_2_1148
వయససస:61
లస: పప
4260 SAA0969180
పపరర: వనసకట అరరణన కలమమరర చలమర

భరస : ఉమ మహహశరర రరడడ క భబ రరడడ క
ఇసటట ననస:109_3_172
వయససస:33
లస: ససస స
93-92/77

భరస : పపనన రరడడ క చలమర
ఇసటట ననస:109_3_173
వయససస:28
లస: ససస స
4263 SAA1063379
పపరర: pullarao ammisetti

93-91/166

93-92/81

93-91/895

93-91/193

93-91/196

93-91/199

తలర : బబలమనమక
ఇసటట ననస:109_4_227
వయససస:25
లస: పప

4270 AP151010603381
పపరర: దదబబయఖ జజలమదదव

4273 AP151010603469
పపరర: ననగరశరరరరవప జరరగగమలర

4276 SAA0660043
పపరర: ననగరశరర రరవప కకరబసడడ

4279 SAA0952912
పపరర: సరసబబడజఖస జరరగగమలర

93-91/202

4282 SAA0954496
పపరర: శశఖర బబబగ నథకబతష
స న

93-91/191

4285 SAA0825002
పపరర: పరల సన బబబగ మటటపలర
తసడక:డ సథరర బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_228
వయససస:26
లస: పప

93-92/80

4268 SAA0327858
పపరర: సససగయఖ భమననధసన

93-92/171

4271 AP151010603423
పపరర: యయసపబగ యనమమలव

93-91/192

తసడక:డ యయససదనససव
ఇసటట ననస:109_4_111
వయససస:82
లస: పప
93-91/194

4274 SAA0659946
పపరర: దదవఖ కకరబసడక

93-91/195

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:109_4_113
వయససస:25
లస: ససస స
93-91/197

4277 AP151010603120
పపరర: మమణణకఖరరవప కకరబసడక

93-91/198

తసడక:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:109_4_113
వయససస:24
లస: పప
93-91/200

4280 JBV3366101
పపరర: ససజజత భమళర

93-91/201

తసడక:డ మరరయదనస
ఇసటట ననస:109_4_227
వయససస:40
లస: ససస స
93-91/203

తసడక:డ ననగయఖ నథకబతష
స న
ఇసటట ననస:109_4_227
వయససస:24
లస: పప
93-91/205

4265 SAA0969248
పపరర: ససభబషసణణ బబలరసకకసడ

తసడక:డ bimanadhuni భ మ నన దస న
ఇసటట ననస:109_4_36
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:109_4_227
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:109_4_227
వయససస:52
లస: ససస స
4284 SAA0660068
పపరర: అశశక నథకబతస న

93-92/82

తలర : మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:109_4_113
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరర రరవప నథకబతష
స న
ఇసటట ననస:109_4_227
వయససస:24
లస: ససస స
4281 AP151010603639
పపరర: యయససదయమక నథకరబతస న

4267 SAA0969115
పపరర: సరరత వరససపఅల

93-91/164

తసడక:డ వజయ కలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:109_3_214
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:109_4_112
వయససస:52
లస: పప

భరస : మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:109_4_113
వయససస:47
లస: ససస స
4278 SAA0954314
పపరర: కకశశర బబబగ నథకబతష
స న

93-92/79

భరస : వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:109_4_111
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఏససపరదస
ఇసటట ననస:109_4_112
వయససస:47
లస: ససస స
4275 AP151010603218
పపరర: ససతతషమగ కకరబసడక

4264 SAA0969271
పపరర: గరపస రరడకడ కకటట

4262 SAA1063361
పపరర: malleswari ammisetti
భరస : pullarao ammisetti
ఇసటట ననస:109_3_195
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగరసదడ రరడకడ వరససపఅల
ఇసటట ననస:109_3_227
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ వరబదడన
ఇసటట ననస:109_4_47
వయససస:51
లస: పప
4272 AP151010603368
పపరర: కలమమరర జరరగగమలర

93-92/78

తసడక:డ సరసబరరడకడ కకటట
ఇసటట ననస:109_3_210
వయససస:26
లస: పప

భరస : రసగ రరవప సరమ నవన
ఇసటట ననస:109_3_215
వయససస:37
లస: ససస స
4269 SAA0660100
పపరర: మగరళకకషష వలర భనవన

4261 SAA0969198
పపరర: మహహశరర రరడడ క కకపపరర

93-92/76
4259 SAA0887432
పపరర: బబరరడకడ ఉమమమహహశరర రరడడ క భరరడడడ

తసడక:డ కకషరష రరడకడ భబ రరడడ క
ఇసటట ననస:109_3_172
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ కకటట రరడకడ కకపపరర
ఇసటట ననస:109_3_193
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ ankammarao ammisetti
ఇసటట ననస:109_3_195
వయససస:53
లస: పప
4266 SAA0627141
పపరర: సరమనవన శకదదవ సర మ నవ న

93-92/75

4283 SAA0660050
పపరర: ససరర రరజ నథకబతస న

93-91/204

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:109_4_227
వయససస:31
లస: పప
93-91/206

4286 SAA0825119
పపరర: శవమక మటపఅల

93-91/207

భరస : ససనల బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_229
వయససస:26
లస: ససస స
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93-91/208

తసడక:డ sundarsrinu popuri
ఇసటట ననస:109_4_240
వయససస:22
లస: పప
4290 SAA0466433
పపరర: ససరరశ మమదదధన

93-91/211

93-91/214

93-92/125

93-91/217

93-91/220

93-92/127

93-92/130

తసడక:డ పడసరద
ఇసటట ననస:109_4_370
వయససస:27
లస: పప

4300 SAA0952656
పపరర: వజయ లకకక బటటట

4303 SAA0825150
పపరర: జగధదశ ననయగడడ

4306 SAA0828535
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ క కకటట

4309 SAA0827826
పపరర: వజయలకకక వలమమలపప

93-91/225

4312 SAA0824202
పపరర: వరససపలర పదకజ

93-91/218

4315 SAA0952250
పపరర: కనక ససజజత బసడర మబడక
భరస : కకటటశరర రరవప బసడర మబడక
ఇసటట ననస:109_4_371
వయససస:34
లస: ససస స

4295 SAA0626267
పపరర: ననగరరజ తతక ల

93-92/124

4298 SAA0953472
పపరర: మగరళ కకషష తషపరకలల

93-91/216

4301 SAA0953068
పపరర: శవ శసకర బటటట

93-91/219

తసడక:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:109_4_332
వయససస:40
లస: పప
93-91/222

4304 SAA0828212
పపరర: గరపసననధ అటట
డ లలరర

93-92/126

తసడక:డ కకటటశరర రరవప అతస ఛఉళళరర
ఇసటట ననస:109_4_335
వయససస:26
లస: పప
93-92/128

4307 SAA0828550
పపరర: సరసబ రరడడ క కకటట

93-92/129

తసడక:డ రరమరరడకడ కకటట
ఇసటట ననస:109_4_360
వయససస:72
లస: పప
93-92/131

4310 SAA0824186
పపరర: వరససపఅల బబల సససదరర

93-91/224

భరస : ససబబ రరడడ క
ఇసటట ననస:109_4_366
వయససస:61
లస: ససస స
93-91/226

భరస : చసదడ శశఖర రరడడ క
ఇసటట ననస:109_4_367
వయససస:31
లస: ససస స
93-91/228

93-91/213

తసడక:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:109_4_331
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ పపలమర రరడకడ వల మమల పప
ఇసటట ననస:109_4_365
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబ రరడకడ
ఇసటట ననస:109_4_366
వయససస:44
లస: పప
4314 SAA0953092
పపరర: పససడస రరజరశ

93-91/215

తసడక:డ సరసబరరడకడ కకటట
ఇసటట ననస:109_4_360
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ రమ రరడడడ వడదడ
ఇసటట ననస:109_4_361
వయససస:29
లస: పప
4311 SAA0824194
పపరర: వరససపలర చసదడ శశఖర రరడకడ

4297 SAA0954462
పపరర: సరయ కకషష తషపరకలల

4292 JBV3366796
పపరర: ననగమకव బబ రరగడడ व

తసడక:డ శవయఖ తతక ల
ఇసటట ననస:109_4_329
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_335
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ సతఖననరరయణరరడకడ కకటట
ఇసటట ననస:109_4_360
వయససస:25
లస: ససస స
4308 SAA0697540
పపరర: కకషషవరరన రరడకడ వడదడ

93-92/123

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:109_4_332
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:109_4_335
వయససస:25
లస: పప
4305 SAA0828501
పపరర: లకకక కకటట

4294 SAA0969339
పపరర: భడమరరసబ తతక ల

93-91/210

భరస : కకటటశరరరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_323
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబ రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:109_4_331
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ వర రరడకడ
ఇసటట ననస:109_4_331
వయససస:69
లస: పప
4302 SAA0824087
పపరర: అతస లలరర గరపస శకనవరసరరవప

93-91/212

భరస : రరమకకషష తతక ల
ఇసటట ననస:109_4_329
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ తతక ల
ఇసటట ననస:109_4_329
వయససస:32
లస: పప
4299 SAA0824632
పపరర: వరససపలర ససబబ రరడడ క

4291 JBV2131662
పపరర: మణణమకव బబ రరడకలరరव

4289 SAA0979171
పపరర: ఝమనస రరణణ ననయగడడ

తసడక:డ వనసకట రరవప ననయగడడ
ఇసటట ననస:109_4_262
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అకకరరరజव व
ఇసటట ననస:109_4_323
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదనమగव
ఇసటట ననస:109_4_323
వయససస:41
లస: పప
4296 SAA0626325
పపరర: రరమకకషష తతక ల

93-91/209

తసడక:డ ramaiah mudraboina
ఇసటట ననస:109_4_252
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ సప మయమఖ మమదదధన
ఇసటట ననస:109_4_285
వయససస:29
లస: పప
4293 AP151010603394
పపరర: అసకరరజ బబ దసనకలరరव

4288 SAA1063304
పపరర: venkateswarlu mudraboina

4313 SAA0857674
పపరర: రజన కకటట

93-91/227

తసడక:డ శవరరమ రరడడ క కకటట
ఇసటట ననస:109_4_370
వయససస:27
లస: ససస స
93-91/229

4316 SAA0954249
పపరర: కకటటశరర రరవప బసడర మబడక

93-91/230

తసడక:డ వరయఖ బసడర మబడక
ఇసటట ననస:109_4_371
వయససస:40
లస: పప
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4317 SAA0825416
పపరర: అరరణన జజఖత బబ బబలమ

93-91/231

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:109_4_372
వయససస:26
లస: ససస స
4320 SAA0952839
పపరర: అనథరరధ జకకస

93-91/234

93-91/237

93-91/240

93-91/243

93-92/132

93-91/249

93-91/251

భరస : యయసపబగ
ఇసటట ననస:109_4_427
వయససస:72
లస: ససస స

4330 SAA0824988
పపరర: వనసకట రతనస దసలపరలర

4333 SAA0978801
పపరర: sudarani vadde

4336 SAA0626408
పపరర: పప పపరర ససజనఖ పప పప రర

4339 JBV3851086
పపరర: జజఖత పప పపరర

93-91/254

4342 AP151010603165
పపరర: రతనకలమమరర పప పపరర

93-91/244

4345 AP151010603124
పపరర: ననగరశరరరరవప పప పపరర
తసడక:డ యయసపబగ
ఇసటట ననస:109_4_427
వయససస:41
లస: పప

4325 SAA0979007
పపరర: శవ గరపస రరడడ క కకటట

93-91/239

4328 SAA0712653
పపరర: కకసడలల చరక

93-91/242

4331 SAA0824954
పపరర: రరమ కకషష గగతనస

93-91/245

తసడక:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:109_4_379
వయససస:41
లస: పప
93-91/246

4334 SAA0825606
పపరర: ననగరరజ కకలపరరర

93-91/247

భరస : సససహదదడ
ఇసటట ననస:109_4_382
వయససస:44
లస: ససస స
93-92/133

4337 SAA0824137
పపరర: ససభబషసణణ మమడకద

93-91/250

తసడక:డ రరజ
ఇసటట ననస:109_4_420
వయససస:26
లస: ససస స
93-91/252

4340 SAA0518365
పపరర: బగజజ వరససమళళ

93-91/253

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:109_4_427
వయససస:39
లస: ససస స
93-91/255

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:109_4_427
వయససస:42
లస: ససస స
93-91/257

93-91/236

తలర : వనసకటటశరరరర చరకర
ఇసటట ననస:109_4_378
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:109_4_427
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:109_4_427
వయససస:41
లస: ససస స
4344 AP151010603411
పపరర: గరకసమక పప పపరర

93-91/241

తసడక:డ శరఖమ బబబగ పప పప రర
ఇసటట ననస:109_4_417
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదమ
ఇసటట ననస:109_4_420
వయససస:33
లస: పప
4341 AP151010603277
పపరర: జజసపకరర పప పపరర

4327 SAA0979015
పపరర: మణణకసఠ రరడకడ అటబర

4322 SAA0824897
పపరర: పసడయమసక రరడకడ వడడడ

తసడక:డ తరరపత రరడకడ కకటట
ఇసటట ననస:109_4_375
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరవప వరససమళళ
ఇసటట ననస:109_4_380
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:109_4_400
వయససస:27
లస: పప
4338 SAA0825291
పపరర: రరజ మమదదద

93-91/238

భరస : కరటటసథరర రరవప
ఇసటట ననస:109_4_379
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:డ బసవపపననన రరడడ క వరభదడ
ఇసటట ననస:109_4_379
వయససస:26
లస: పప
4335 SAA0953191
పపరర: గరపస రరజ మమడ

4324 SAA0978991
పపరర: వనసకట రరడకడ కకటట

93-91/233

తసడక:డ వనసకట రరడకడ వడడడ
ఇసటట ననస:109_4_374
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ బబల ఈశరర రరడడ క అటబర
ఇసటట ననస:109_4_376
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:109_4_378
వయససస:26
లస: పప
4332 SAA0697565
పపరర: రరఘవవసదడ రరడకడ వరభదడ

93-91/235

తసడక:డ తరరపత రరడకడ కకటట
ఇసటట ననస:109_4_375
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ వజయ కలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:109_4_376
వయససస:27
లస: ససస స
4329 SAA0712661
పపరర: శకనవరస చరకర

4321 SAA0824459
పపరర: వనసకట రమణ బబ డపరటట

4319 SAA0952797
పపరర: కకరస ర జకకస

తసడక:డ శకనవరస రరడడ క
ఇసటట ననస:109_4_373
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససవర రరడకడ
ఇసటట ననస:109_4_373
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరడకడ వడడడ
ఇసటట ననస:109_4_374
వయససస:25
లస: పప
4326 SAA0979213
పపరర: వజయ బబలరసకకసడ

93-91/232

తసడక:డ నథకరరజ
ఇసటట ననస:109_4_372
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:109_4_373
వయససస:42
లస: ససస స
4323 SAA0824863
పపరర: భబరత చసదడ రరడకడ వనవ

4318 SAA0825382
పపరర: వనసకటటసరరరర కకసగ

4343 AP151010603384
పపరర: రరకకకణణ సభబవత

93-91/256

భరస : తనశలమనయక
ఇసటట ననస:109_4_427
వయససస:46
లస: ససస స
93-91/258

4346 AP151010603126
పపరర: రమమష పప పపరర

93-91/259

తసడక:డ యయసపబగ
ఇసటట ననస:109_4_427
వయససస:43
లస: పప
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4347 AP151010603152
పపరర: వజయకలమమర పప పపరర

93-91/260

తసడక:డ యయసపబగ
ఇసటట ననస:109_4_427
వయససస:45
లస: పప
4350 SAA0625731
పపరర: పప పపరర వమలమ పప పపరర

93-92/134

93-91/263

93-91/266

93-91/269

93-91/272

93-91/275

93-91/279

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:109_4_443
వయససస:50
లస: ససస స

4360 SAA0466383
పపరర: వజయ జరరగగమలర

4363 AP151010603567
పపరర: చననయయనవబగ జరరగగమలర

4366 SAA0979130
పపరర: అశశక జరరగగమలర

4369 JBV2131365
పపరర: నతననయయలలव గదడనव

93-91/282

4372 JBV3852282
పపరర: ననగలకకక యడర

93-91/270

4375 JBV2131332
పపరర: కకటటశరరరరవప యడర
తసడక:డ రరజ
ఇసటట ననస:109_4_443
వయససస:35
లస: పప

4355 AP151010603008
పపరర: అకలకలల జరరగగమలర व

93-91/265

4358 JBV2131373
పపరర: మణణబబబగ జరరగగమలర

93-91/268

4361 AP151010603632
పపరర: అగరగరరమయఖ జరరగగమలర

93-91/271

తసడక:డ కకటటరతనస
ఇసటట ననస:109_4_431
వయససస:44
లస: పప
93-91/273

4364 AP151010603437
పపరర: కలమమరర జరరగగమలర

93-91/274

భరస : ఏసప బగ
ఇసటట ననస:109_4_433
వయససస:46
లస: ససస స
93-91/277

4367 SAA0953613
పపరర: కరకసత కలమమర వరససమళళ

93-91/278

తసడక:డ రమమష వరససమళళ
ఇసటట ననస:109_4_437
వయససస:26
లస: పప
93-91/280

4370 JBV3851177
పపరర: మరరయమక జజననలగడడ

93-91/281

భరస : కకకసడ స దనసస
ఇసటట ననస:109_4_442
వయససస:44
లస: ససస స
93-91/283

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:109_4_443
వయససస:35
లస: ససస స
93-91/285

93-92/136

తసడక:డ కకటట రతనస
ఇసటట ననస:109_4_430
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ రరజజరరవపव व
ఇసటట ననస:109_4_437
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:109_4_442
వయససస:54
లస: పప
4374 AP151010603640
పపరర: పపలర మక యడర

93-91/267

తసడక:డ పసదన యయసప బగ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_437
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ యయసప బగ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_437
వయససస:28
లస: పప
4371 JBV3851169
పపరర: కకకసడ స దనస జజననలగడడ

4357 JBV3366432
పపరర: రతస మక జరరగగమలర

4352 SAA0625905
పపరర: పప పపరర కకషష రరవప పప పప రర

తసడక:డ ఎపరడయమగव
ఇసటట ననస:109_4_429
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ కకటటరతనస
ఇసటట ననస:109_4_432
వయససస:46
లస: పప

భరస : నతననయయలలव व
ఇసటట ననస:109_4_437
వయససస:40
లస: ససస స
4368 SAA0953654
పపరర: మహహష జరరగగమలర

93-91/264

భరస : అగగర రరమగడడ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_431
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చనవనసప బగ
ఇసటట ననస:109_4_432
వయససస:44
లస: ససస స
4365 JBV2131357
పపరర: రరజజనమకव గదడనव

4354 AP151010603116
పపరర: లలరరరరరజ జరరగగమలర

93-91/262

తసడక:డ యయసప బబ పప పప రర
ఇసటట ననస:109_4_428
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటరతనస
ఇసటట ననస:109_4_430
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటరతనస
ఇసటట ననస:109_4_430
వయససస:41
లస: పప
4362 AP151010603440
పపరర: ఏసమక జరరగగమలర

93-92/135

తసడక:డ కకటటరతనస
ఇసటట ననస:109_4_429
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:109_4_430
వయససస:31
లస: ససస స
4359 SAA0308056
పపరర: పడభబకరరరవప జరరగగమలర

4351 SAA0625822
పపరర: దదలప కలమమర పప పపరర

4349 AP151010603255
పపరర: వమల పప పపరర

భరస : కకషషరరవ
ఇసటట ననస:109_4_428
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ కకషష రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:109_4_428
వయససస:26
లస: పప

భరస : లలరరర రరజ
ఇసటట ననస:109_4_429
వయససస:33
లస: ససస స
4356 JBV3851037
పపరర: జజఖత జరరగగమళ

93-91/261

భరస : మణణబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_428
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప పప పప రర
ఇసటట ననస:109_4_428
వయససస:47
లస: ససస స
4353 JBV3851052
పపరర: శరరద జరరగగమళ

4348 JBV3851045
పపరర: మమరర జరరగగమళ

4373 JBV2132967
పపరర: రరహహణణ సపనస

93-91/284

భరస : అకజయఖ
ఇసటట ననస:109_4_443
వయససస:45
లస: ససస స
93-91/286

4376 AP151010603939
పపరర: యయసపబగ జరరగగమలర

93-91/287

తసడక:డ కకటటరతనస
ఇసటట ననస:109_4_443
వయససస:48
లస: పప
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93-91/288

తసడక:డ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:109_4_443
వయససస:50
లస: పప
4380 JBV3851243
పపరర: మమరరయదనస పప పపరర

93-91/292

93-91/295

93-91/298

93-91/301

93-91/304

93-92/139

93-92/141

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:109_4_467
వయససస:49
లస: ససస స

4390 JBV3852340
పపరర: అనన మమరరव శరరమళళव

4393 AP151010603060
పపరర: లకకయఖ బబ రరగడడ व

4396 SAA0627042
పపరర: ననగరశరర రరవప బబరరగరఢర

4399 JBV3850922
పపరర: రరజకలమమరర కకరరబసడక

93-91/309

4402 JBV3850898
పపరర: శశఖర కకరరబసడక

93-91/302

4405 SAA1015511
పపరర: సరయ కలమమర రరననగల
తసడక:డ శకనవరస రరవప రరననగల
ఇసటట ననస:109_4_467
వయససస:25
లస: పప

4385 JBV3852209
పపరర: అమకతరరకక జరరగగమలర

93-91/297

4388 JBV3850583
పపరర: యయసప బగव గగసడడव

93-91/300

4391 AP151010603344
పపరర: రరజజనమక బబ రరగడడ व

93-91/303

భరస : లకకయఖव
ఇసటట ననస:109_4_452
వయససస:47
లస: ససస స
93-91/305

4394 SAA0627117
పపరర: కకటటశరరమక బబరరగరఢర

93-92/138

భరస : లకకయఖ బబరరగర ఢర
ఇసటట ననస:109_4_452
వయససస:27
లస: ససస స
93-92/140

4397 JBV3850575
పపరర: కకటటశరరమక బబ రరగడడ

93-91/306

భరస : కకశశర బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_454
వయససస:34
లస: ససస స
93-91/307

4400 JBV3850906
పపరర: సరళ కకరరబసడక

93-91/308

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:109_4_459
వయససస:32
లస: ససస స
93-91/310

తసడక:డ సరలకన
ఇసటట ననస:109_4_459
వయససస:38
లస: పప
93-91/312

93-91/294

తసడక:డ మగతస యఖव
ఇసటట ననస:109_4_450
వయససస:42
లస: పప

భరస : జకకయఖ
ఇసటట ననస:109_4_459
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ సరలకన
ఇసటట ననస:109_4_459
వయససస:35
లస: ససస స
4404 SAA0644484
పపరర: రసగరర సతఖవరణణ

93-91/299

తసడక:డ లకకయఖ బబరరగర ఢర
ఇసటట ననస:109_4_452
వయససస:29
లస: పప

భరస : రమమశ కటటమక ల
ఇసటట ననస:109_4_457
వయససస:37
లస: ససస స
4401 JBV3850914
పపరర: జకకయఖ కకరరబసడక

4387 AP151010603950
పపరర: బబ లర యఖ జరరగగమలర

4382 AP151010603289
పపరర: యయహనస పప పపరరव

భరస : బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:109_4_450
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖव
ఇసటట ననస:109_4_452
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ కకపరరరవ బబ రర గ ఢర
ఇసటట ననస:109_4_452
వయససస:28
లస: పప
4398 SAA0626614
పపరర: ససలలవర కలమమరర కటటమక ల

93-91/296

భరస : వజయ కలమమరव
ఇసటట ననస:109_4_452
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖव व
ఇసటట ననస:109_4_452
వయససస:33
లస: పప
4395 SAA0627000
పపరర: రతన బబబగ బబరరగరఢర

4384 JBV3850591
పపరర: రసజనव గగసడడव

93-91/290

తసడక:డ యయససరతనసव
ఇసటట ననస:109_4_444
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:109_4_450
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:109_4_451
వయససస:34
లస: పప
4392 JBV2132819
పపరర: కకషప ర బబబగव బబ రరగడడ व

93-91/293

భరస : యయసప బగव
ఇసటట ననస:109_4_450
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:109_4_450
వయససస:55
లస: ససస స
4389 JBV3851417
పపరర: రతన బబబగ జరరగగమళ

4381 AP151010603948
పపరర: యయసపబగ పప పపరరव

4379 SAA0824764
పపరర: శవ పప వపరర

భరస : మమరరయమ దనసస
ఇసటట ననస:109_4_444
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ యయహనసव
ఇసటట ననస:109_4_444
వయససస:40
లస: పప

భరస : కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:109_4_449
వయససస:60
లస: ససస స
4386 SAA0952193
పపరర: అలమర బ షపక

93-91/289

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:109_4_443
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ యహనస
ఇసటట ననస:109_4_444
వయససస:38
లస: పప
4383 JBV3366713
పపరర: మరరయమక జరరగగమలర

4378 JBV3851219
పపరర: రరజ యడర

4403 JBV3851227
పపరర: మరరయమకव వరససమళव

93-91/311

భరస : వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:109_4_461
వయససస:51
లస: ససస స
93-91/313

4406 SAA0660076
పపరర: శకనవరస యమదవ కకసగల

93-91/314

తసడక:డ సతఖస ననయగడడ
ఇసటట ననస:109_4_467
వయససస:59
లస: పప
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93-92/142

తసడక:డ సతఖస రగసగళ
ఇసటట ననస:109_4_467
వయససస:55
లస: పప
4410 SAA0650044
పపరర: పపపలల నరకల

93-91/316

93-91/319

93-91/322

93-91/325

93-91/328

93-91/331

93-91/334

భరస : శరఖమ రరజ కల చ పపడక
ఇసటట ననస:109_4_490
వయససస:27
లస: ససస స

4420 SAA0952243
పపరర: లకకక రరజఖస అవరరరర

4423 SAA0825937
పపరర: ననరరయణమక యరసశశటట

4426 SAA0825903
పపరర: వనసకట రరవప యరసశశటట

4429 SAA0954348
పపరర: శరససప నస కలచపపడక

93-91/337

93-92/146

93-91/326

4415 JBV2134526
పపరర: ననగరశరరరరవపव పప పపరరव

93-91/321

4418 AP151010603197
పపరర: ననగయఖ పప పపరర

93-91/324

4421 SAA0826331
పపరర: తదజ గసట

93-91/327

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:109_4_480
వయససస:47
లస: ససస స
93-91/329

4424 SAA0954165
పపరర: ననగ రరజ అవరరరర

93-91/330

తసడక:డ ససబబబరరవప అవరరరర
ఇసటట ననస:109_4_480
వయససస:30
లస: పప
93-91/332

4427 SAA0518258
పపరర: అనత వరససమళళ

93-91/333

భరస : పపడమ రరజ
ఇసటట ననస:109_4_484
వయససస:31
లస: ససస స
93-91/335

4430 SAA0978983
పపరర: ననగరసదడ బబబగ జరరగగమలర

93-91/336

తలర : ననగరరజ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_487
వయససస:24
లస: పప

4432 SAA0626135
పపరర: కలచపపడకమరరయమక కల చ
పప డక
భరస : యయసస కల చ పపడక
ఇసటట ననస:109_4_489
వయససస:28
లస: ససస స

93-92/144

4435 SAA0626713
పపరర: శరఖమ రరజ కల చ పప డక

93-92/147

తసడక:డ బబలమ రరజ కల చ పపడక
ఇసటట ననస:109_4_490
వయససస:30
లస: పప

93-91/318

తసడక:డ పడసరదతరరవప
ఇసటట ననస:109_4_474
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ససబబబ రరవప కలచపపడక
ఇసటట ననస:109_4_486
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశరరరరవప రరవపव
ఇసటట ననస:109_4_488
వయససస:32
లస: ససస స
4434 SAA0626788
పపరర: మరరస కల చ పప డక

93-91/323

తసడక:డ అపరల రరవప
ఇసటట ననస:109_4_480
వయససస:73
లస: పప

తసడక:డ వరయఖव
ఇసటట ననస:109_4_484
వయససస:33
లస: పప
4431 JBV3850526
పపరర: వజయव ఐనవవలలव

4417 JBV2131894
పపరర: జజఖత పప పపరర

4412 AP151010603122
పపరర: కకటటశరరరరవప పప పపరరव

తసడక:డ ఇసరసకలव व
ఇసటట ననస:109_4_471
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:109_4_480
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ అవరరరర
ఇసటట ననస:109_4_480
వయససస:50
లస: పప
4428 JBV3851672
పపరర: పపడమరరజव వరససమళव

93-91/320

భరస : ససబబబ రరవప అవరరరర
ఇసటట ననస:109_4_480
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మసరసన బ
ఇసటట ననస:109_4_480
వయససస:60
లస: ససస స
4425 SAA0954538
పపరర: ససబబబ రరవప అవరరరర

4414 JBV2131415
పపరర: శశరరరరజव పప పపరరव

93-92/143

తసడక:డ శరససనव
ఇసటట ననస:109_4_470
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:109_4_474
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ అవరరరర
ఇసటట ననస:109_4_480
వయససస:24
లస: ససస స
4422 SAA0979254
పపరర: మసరసన బ షపక

93-91/317

తసడక:డ ఇసరసకలव व
ఇసటట ననస:109_4_471
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ ఇసరసకలव
ఇసటట ననస:109_4_471
వయససస:42
లస: పప
4419 SAA0952201
పపరర: దసరగ భవరన అవరరరర

4411 SAA0979049
పపరర: కలమమరర పప పపరర

4409 SAA0626929
పపరర: కకడకరరకరక బబబబరరవ కకఢడరర కక

తసడక:డ అబబబరరమ కకఢడరర కక
ఇసటట ననస:109_4_468
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:109_4_470
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఇసరసకలव
ఇసటట ననస:109_4_471
వయససస:62
లస: ససస స
4416 JBV3367067
పపరర: జజజమమణణకరఖరరవప పప పపరరव

93-91/315

తసడక:డ బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:109_4_468
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : srinu
ఇసటట ననస:109_4_469
వయససస:35
లస: ససస స
4413 AP151010603127
పపరర: ససలలవకలమమరర పప పపరరव

4408 SAA0657312
పపరర: కకటటశరరమక కకడకరరకక

93-92/145
4433 SAA0626887
పపరర: కలచపపడక యయసస కల చ పప డక

తసడక:డ బబలమ రరజ కల చ పపడక
ఇసటట ననస:109_4_489
వయససస:29
లస: పప
4436 JBV3850658
పపరర: శశషమకव మసచనలव

93-91/338

భరస : రరజव
ఇసటట ననస:109_4_492
వయససస:42
లస: ససస స
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4437 SAA0978884
పపరర: ససజయ కలమమర నలగరల

93-91/339

తసడక:డ జ రరసస రరజ నలగరల
ఇసటట ననస:109_4_492
వయససస:25
లస: పప
4440 SAA0978892
పపరర: ననగరశరర రరవప వరససమళ

93-91/342

93-91/345

93-91/348

93-91/351

93-91/354

93-91/357

93-91/360

తసడక:డ బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_546
వయససస:33
లస: పప

4450 JBV3850633
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప మదసనव

4453 SAA1017947
పపరర: ననగరరణణ కలవకకలర

4456 SAA0825457
పపరర: రమణ పసదర

4459 JBV3851698
పపరర: సరరష లత మమడకద

93-91/363

4462 SAA1063254
పపరర: balaraju pachala

93-91/352

4465 AP151010603952
పపరర: మరరయమక కలచపపడకव
భరస : శశషగరరరव
ఇసటట ననస:109_4_554
వయససస:44
లస: ససస స

4445 JBV3850617
పపరర: కకరణ కలమమరరव వరససమళव

93-91/347

4448 JBV3850625
పపరర: మమణణకఖరరవప బబ రరగడడ व

93-91/350

4451 SAA0824541
పపరర: ఉమ పసదనర

93-91/353

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:109_4_530
వయససస:26
లస: ససస స
93-91/355

4454 SAA0979262
పపరర: సరసబయఖ మహకరళ

93-91/356

తసడక:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:109_4_530
వయససస:27
లస: పప
93-91/358

4457 SAA0979197
పపరర: రరమమరరవప ధనవకలల

93-91/359

తసడక:డ సససగరరరవ ధనవకలల
ఇసటట ననస:109_4_530
వయససస:52
లస: పప
93-91/361

4460 SAA1063247
పపరర: hemalatha pachala

93-91/362

భరస : balaraju pachala
ఇసటట ననస:109_4_544
వయససస:26
లస: ససస స
93-91/364

తసడక:డ peetar pachala
ఇసటట ననస:109_4_544
వయససస:30
లస: పప
93-91/366

93-91/344

తసడక:డ ఇసరసకలव
ఇసటట ననస:109_4_499
వయససస:63
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:109_4_543
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:109_4_544
వయససస:28
లస: ససస స
4464 SAA0518183
పపరర: సతనఖనసదస జరరగగమలర

93-91/349

తసడక:డ రరమగలలర
ఇసటట ననస:109_4_530
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరసబబబగव
ఇసటట ననస:109_4_541
వయససస:33
లస: ససస స
4461 SAA0824350
పపరర: బగచరయఖ మమదదద

4447 SAA0953118
పపరర: పరరశదననరరవ బబ రరగడడ

4442 SAA0978843
పపరర: పరరససదర బబ రరగడడ

భరస : శశషయఖव
ఇసటట ననస:109_4_498
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశరరరరవప కలవకకలర
ఇసటట ననస:109_4_530
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ రమణ
ఇసటట ననస:109_4_530
వయససస:28
లస: పప
4458 JBV3851284
పపరర: మమరర ససగరననసव కకటచడరరव

93-91/346

భరస : మరరయననव
ఇసటట ననస:109_4_518
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:109_4_530
వయససస:44
లస: ససస స
4455 SAA0824434
పపరర: ససరరష పస

4444 SAA0518381
పపరర: సరరత వరససమళళ

93-91/341

తసడక:డ ఇసరక బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109_4_496
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:109_4_499
వయససస:58
లస: పప

భరస : అనల కలమమరव
ఇసటట ననస:109_4_517
వయససస:32
లస: ససస స
4452 SAA0825424
పపరర: చసదడ కలమ పసదడ

93-91/343

భరస : రరజవ బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_497
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:109_4_498
వయససస:37
లస: పప
4449 JBV3850534
పపరర: రరతషరరణణव గగజజ జప
న పడకव

4441 SAA0978876
పపరర: జజనస వరససమళ

4439 SAA0978900
పపరర: పరవన వరససమళ

భరస : ఆనసద రరవప వరససమళ
ఇసటట ననస:109_4_496
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ ఆచరయఖ వరససమళ
ఇసటట ననస:109_4_496
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవప వరససమళళ
ఇసటట ననస:109_4_497
వయససస:28
లస: ససస స
4446 JBV3850609
పపరర: శశషయఖ దనససమల

93-91/340

తసడక:డ సతనఖనసదసव
ఇసటట ననస:109_4_492
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ ఆచయఖ వరససమళ
ఇసటట ననస:109_4_496
వయససస:25
లస: పప
4443 SAA0978793
పపరర: అనసష వరససమళళ

4438 JBV3850641
పపరర: రరజव మసచనలव

4463 SAA1063262
పపరర: aseervadam maddu

93-91/365

తసడక:డ aseervadam madhu
ఇసటట ననస:109_4_544
వయససస:67
లస: పప
93-91/367

4466 JBV2130771
పపరర: జరమస కలచపపడక

93-91/368

తసడక:డ యయసయఖ
ఇసటట ననస:109_4_554
వయససస:34
లస: పప
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4467 AP151010603203
పపరర: శశషగరరర కలచపపడకव

93-91/369

తసడక:డ జరమసव
ఇసటట ననస:109_4_554
వయససస:51
లస: పప
4470 SAA0952342
పపరర: మరరయమక జరరగగమలర

93-91/372

93-91/376

93-91/379

93-91/382

93-91/385

93-91/388

93-91/391

తసడక:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:109_4_602
వయససస:35
లస: ససస స

4480 JBV3366788
పపరర: కకపయఖ బబ రరగడడ व व

4483 AP151010603076
పపరర: ననగరసదడమక బబరగव

4486 AP151010603176
పపరర: దదవమణణ నససజలव

4489 AP151010603028
పపరర: రరమయఖ నససజలव

93-91/394

4492 SAA0953506
పపరర: జజన పపలమగబర

93-91/383

4495 JBV3366200
పపరర: అననమక మమదదదव
భరస : రరజజరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_602
వయససస:80
లస: ససస స

4475 JBV3366606
పపరర: ననగరశరరరవప బబ రరగడడ व व

93-91/378

4478 JBV2131605
పపరర: శకనవరసరరవప దనరర

93-91/381

4481 SAA0825523
పపరర: ఉష రరణణ బబరరగ

93-91/384

భరస : చసదస బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_575
వయససస:27
లస: ససస స
93-91/386

4484 AP151010603935
పపరర: దదబబయఖ బగరగव

93-91/387

తసడక:డ ససబబయఖव
ఇసటట ననస:109_4_576
వయససస:68
లస: పప
93-91/389

4487 SAA0659961
పపరర: జయ బబబగ నసనజఅలమ

93-91/390

తసడక:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:109_4_578
వయససస:28
లస: పప
93-91/392

4490 AP151010603260
పపరర: భబగఖమక व వరనపపव

93-91/393

భరస : పడభగదనససव
ఇసటట ననస:109_4_579
వయససస:44
లస: ససస స
93-91/396

తసడక:డ యయసప బగ
ఇసటట ననస:109_4_580
వయససస:38
లస: పప
93-91/398

93-91/375

తసడక:డ మరరయమక
ఇసటట ననస:109_4_573
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ దనససव
ఇసటట ననస:109_4_578
వయససస:68
లస: పప

తసడక:డ పడభగ దనస
ఇసటట ననస:109_4_579
వయససస:27
లస: పప
4494 JBV2131621
పపరర: నరకల మమడకద

93-91/380

భరస : రరమయఖव
ఇసటట ననస:109_4_578
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ రరమయఖव व
ఇసటట ననస:109_4_578
వయససస:34
లస: పప
4491 SAA0825473
పపరర: జయ రరవప వరషపప

4477 AP151010603458
పపరర: బబబగ బబ రరగడడ व

4472 JBV2133718
పపరర: ఉషరరరణణव బబ రరగడడ व

తసడక:డ కకపయఖव व
ఇసటట ననస:109_4_571
వయససస:41
లస: పప

భరస : దదబబయఖव
ఇసటట ననస:109_4_576
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ జయరరజ
ఇసటట ననస:109_4_578
వయససస:27
లస: ససస స
4488 JBV2131563
పపరర: జయరరజव నససజజలव

93-91/377

తసడక:డ పపడమయఖव व
ఇసటట ననస:109_4_574
వయససస:64
లస: పప

తసడక:డ దదబబయఖ
ఇసటట ననస:109_4_575
వయససస:28
లస: పప
4485 SAA0659953
పపరర: పడశరసత నససజల

4474 AP151010603098
పపరర: రరజజనమక బబ రరగడడ व

93-91/371

భరస : బబబగव व
ఇసటట ననస:109_4_570
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ మహననడవపव
ఇసటట ననస:109_4_572
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకపయఖव
ఇసటట ననస:109_4_574
వయససస:57
లస: ససస స
4482 SAA0824293
పపరర: చసదసబబయ బబరగ

93-91/374

భరస : మహననడవపव
ఇసటట ననస:109_4_571
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_572
వయససస:29
లస: పప
4479 AP151010603174
పపరర: లలరరనమకబబ రరగడడ व

4471 AP151010603405
పపరర: లమజరర జరరగగమలర व

4469 AP151010603372
పపరర: రతస మక జరరగగమలర व

భరస : ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_562
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ దననయయలలव
ఇసటట ననస:109_4_563
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ మహననడవపव
ఇసటట ననస:109_4_570
వయససస:41
లస: పప
4476 SAA0518068
పపరర: రరజరశ జరరగగమలర

93-91/370

భరస : సరగరव
ఇసటట ననస:109_4_562
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లమజరర జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_563
వయససస:45
లస: ససస స
4473 AP151010603612
పపరర: జజననబబగ బబ రరగడడ व

4468 JBV3850716
పపరర: మమరరव జరరగగమలర व

4493 AP151010603386
పపరర: వనసకరయమక మమదనససव

93-91/397

భరస : సలలమమనసव
ఇసటట ననస:109_4_586
వయససస:62
లస: ససస స
93-91/399

4496 JBV2135093
పపరర: సరరజనव పప లపలర व

93-91/400

భరస : వరయఖव व
ఇసటట ననస:109_4_603
వయససస:35
లస: ససస స
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4497 AP151010603151
పపరర: చసకకమక పప లసపలర व

93-91/401

భరస : బబబగव
ఇసటట ననస:109_4_604
వయససస:41
లస: ససస స
4500 AP151010603239
పపరర: రతనకలమమరర మమడకదव

93-91/404

93-91/407

93-91/409

93-91/412

93-91/415

93-91/418

93-91/421

తసడక:డ ఆనసదరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_616
వయససస:33
లస: పప

4510 SAA0824335
పపరర: బబ జబబబగ మమదదద

4513 AP151010603354
పపరర: శశషయఖ మమడకద

4516 JBV3367026
పపరర: రతనకలమమరరव దనరర व

4519 AP151010603269
పపరర: పడకరశరరవప దనరర व

93-91/424

4522 SAA0824400
పపరర: శరమబఖల బగసస

93-91/413

4525 JBV3850666
పపరర: రరబక బబ రరగడడ
భరస : మలర ఖమరరజన రరవప
ఇసటట ననస:109_4_617
వయససస:32
లస: ససస స

4505 SAA0824699
పపరర: దదవఖ మమదదద

93-91/408

4508 AP151010603426
పపరర: మమరరమక మమడకద

93-91/411

4511 JBV3850765
పపరర: జజసఫ మమడకద

93-91/414

తసడక:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:109_4_608
వయససస:31
లస: పప
93-91/416

4514 AP151010603650
పపరర: రరమమరరవప వరససరరడడ కव

93-91/417

తసడక:డ పసచరయఖव
ఇసటట ననస:109_4_608
వయససస:72
లస: పప
93-91/419

4517 AP151010603337
పపరర: ససజజత దనరర व

93-91/420

భరస : శశశయఖव
ఇసటట ననస:109_4_609
వయససస:47
లస: ససస స
93-91/422

4520 AP151010603208
పపరర: శశషయఖ దనరర व

93-91/423

తసడక:డ జజరరజव
ఇసటట ననస:109_4_609
వయససస:52
లస: పప
93-91/425

తసడక:డ వనసకరటరతనస
ఇసటట ననస:109_4_611
వయససస:41
లస: పప
93-91/427

93-91/406

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:109_4_608
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ జజరరజव
ఇసటట ననస:109_4_609
వయససస:42
లస: పప

భరస : శరమబఖల
ఇసటట ననస:109_4_611
వయససస:35
లస: ససస స
4524 JBV3850682
పపరర: రవव పపలమగబరव

93-91/410

భరస : పడకరశరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_609
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ శశషయఖ దనరర
ఇసటట ననస:109_4_609
వయససస:24
లస: పప
4521 SAA0824384
పపరర: లలరన మక బగసస

4507 JBV2131936
పపరర: సతషव వరససరరడకడव

4502 AP151010603236
పపరర: దదనమక మమడకదव

భరస : బబ జబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_608
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ జజరరజ
ఇసటట ననస:109_4_608
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ యయసప భగ
ఇసటట ననస:109_4_609
వయససస:27
లస: ససస స
4518 SAA0953795
పపరర: జజరరజ దనరర

93-92/148

తసడక:డ చనన శశషయఖ
ఇసటట ననస:109_4_608
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ రరమమరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_608
వయససస:45
లస: పప
4515 SAA0660084
పపరర: ససజనఖ దరరర

4504 SAA0627257
పపరర: మమదదడన రరజ కలమమరర మమఢడద

93-91/403

భరస : పడభగదనససव
ఇసటట ననస:109_4_606
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమరరవపव व
ఇసటట ననస:109_4_608
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ రరజజ రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_608
వయససస:24
లస: పప
4512 AP151010603649
పపరర: శకనవరసరరవప వరససరరడడ కव

93-91/405

తలర : దదనమక మమడక ద
ఇసటట ననస:109_4_606
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తమబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_608
వయససస:29
లస: ససస స
4509 SAA0953837
పపరర: ఆకరష జరరగగమలర

4501 AP151010603014
పపరర: బబలసరరమ మమడకదव

4499 AP151010603079
పపరర: బబబగ పప లసపలర व

తసడక:డ దయव
ఇసటట ననస:109_4_604
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ రరజజరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_605
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ పడభగదనసస మమడకద
ఇసటట ననస:109_4_606
వయససస:25
లస: పప
4506 SAA0824731
పపరర: శరసత మమదదద

93-91/402

భరస : దయव
ఇసటట ననస:109_4_604
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బబలసరరమव
ఇసటట ననస:109_4_605
వయససస:44
లస: ససస స
4503 SAA0893447
పపరర: రవ మమడకద

4498 AP151010603095
పపరర: రరమకకటమక పప లసపలర व

4523 JBV3852324
పపరర: వకకటరరయమव పపలమగబరव

93-91/426

భరస : రవव
ఇసటట ననస:109_4_616
వయససస:32
లస: ససస స
93-91/428

4526 SAA0953639
పపరర: పకథదర వరససమళళ

93-91/429

తసడక:డ రమమష వరససమళళ
ఇసటట ననస:109_4_617
వయససస:25
లస: పప
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4527 SAA0327791
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప బబ రరగడడ

93-91/430

తసడక:డ యయసథరతనస
ఇసటట ననస:109_4_617
వయససస:34
లస: పప
4530 AP151010603288
పపరర: సరళ ఆబబ తషव

93-91/433

93-91/436

93-91/439

93-91/442

93-91/445

93-91/448

93-91/450

భరస : పపడమయఖ
ఇసటట ననస:109_4_638
వయససస:67
లస: ససస స

4540 JBV2131738
పపరర: ససగనగ నమకव జ రరగగమలర व

4543 SAA0855777
పపరర: malleswsri వరససమలర

4546 SAA0718643
పపరర: వరససమలర వనసకట సరరమ

4549 AP151010603340
పపరర: వమల జరరగగమలర व

93-91/453

4552 SAA0893439
పపరర: రరజనమక యమనమల

93-91/443

4555 SAA0893421
పపరర: ససజవ రరవప యమనమల
తసడక:డ ఆదమ యమనమల
ఇసటట ననస:109_4_638
వయససస:36
లస: పప

4535 JBV3852134
పపరర: దసరరగव గబసడర व

93-91/438

4538 AP151010603318
పపరర: ఆదనమగ మమడకదव

93-91/441

4541 AP151010603058
పపరర: ససవరరస మక నసదసరరపరటట

93-91/444

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:109_4_626
వయససస:50
లస: ససస స
93-91/446

4544 SAA0855728
పపరర: శశషమక వరససమలర

93-91/447

భరస : అయఖనన వరససమలర
ఇసటట ననస:109_4_630
వయససస:67
లస: ససస స
93-92/149

4547 JBV2132132
పపరర: ససజనఖ జరరగగమలర

93-91/449

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:109_4_634
వయససస:33
లస: ససస స
93-91/451

4550 SAA0824301
పపరర: చసదస జరరగగమలర

93-91/452

తసడక:డ జజజ నయఖ
ఇసటట ననస:109_4_636
వయససస:26
లస: పప
93-91/454

భరస : ససజవ రరవప యమనమల
ఇసటట ననస:109_4_638
వయససస:30
లస: ససస స
93-91/456

93-91/435

తసడక:డ పడకరశసव
ఇసటట ననస:109_4_620
వయససస:52
లస: పప

భరస : నయఖव
ఇసటట ననస:109_4_636
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ యయససదనససव
ఇసటట ననస:109_4_636
వయససస:45
లస: పప
4554 AP151010603191
పపరర: పపలర మక పప పపరర

93-91/440

తసడక:డ ఫరడనస సస వర ససమ లర
ఇసటట ననస:109_4_630
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ ససకలసదరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_635
వయససస:42
లస: పప
4551 AP151010603238
పపరర: జజజ నయఖ జరరగగమలర व

4537 JBV3851979
పపరర: వనసకరయమకव చరతనగళళव

4532 AP151010603013
పపరర: మరరయదనసస మమడకదव

భరస : వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:109_4_620
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రతన బబబగ వరససమలర
ఇసటట ననస:109_4_630
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ అయఖనన వరససమలర
ఇసటట ననస:109_4_630
వయససస:45
లస: పప
4548 AP151010603643
పపరర: పపతషరర వరరపపव

93-91/437

భరస : యయససదనససव व
ఇసటట ననస:109_4_626
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ ససవరరస మక
ఇసటట ననస:109_4_626
వయససస:31
లస: పప
4545 SAA0855751
పపరర: రతన బబబగ వరససమలర

4534 JBV3366994
పపరర: వజయకలమమరర మమడకదव

93-91/432

తసడక:డ పడకరశసव
ఇసటట ననస:109_4_619
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసడలలव
ఇసటట ననస:109_4_620
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ ససవరరస
ఇసటట ననస:109_4_626
వయససస:32
లస: ససస స
4542 SAA0659987
పపరర: పడకరష బబబగ నసధసరపరటట

93-91/434

భరస : ఆదనమగव
ఇసటట ననస:109_4_620
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడకరశసव
ఇసటట ననస:109_4_620
వయససస:68
లస: ససస స
4539 SAA0657320
పపరర: భబనస నసదసరరపరటట

4531 AP151010603163
పపరర: దయమనసదస మమడకదव

4529 AP151010603142
పపరర: రతనకలమమరర మమడకదव

భరస : మరరయదనససव
ఇసటట ననస:109_4_619
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ పడకరశసव
ఇసటట ననస:109_4_619
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ఏసప బగव
ఇసటట ననస:109_4_619
వయససస:48
లస: పప
4536 AP151010603257
పపరర: ఆసతతనమక మమడకదव

93-91/431

భరస : దయమనకదసव व
ఇసటట ననస:109_4_619
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కమలయఖव
ఇసటట ననస:109_4_619
వయససస:45
లస: ససస స
4533 AP151010603938
పపరర: కమలయఖ ఆబబ తషव

4528 JBV2135101
పపరర: వజయకలమమరరव మమడకదव

4553 AP151010603629
పపరర: గరకసమక పప పపరర

93-91/455

భరస : బగలర యఖ
ఇసటట ననస:109_4_638
వయససస:46
లస: ససస స
93-91/457

4556 AP151010603628
పపరర: బగలర యఖ పప పపరర

93-91/458

తసడక:డ పపడమయఖ
ఇసటట ననస:109_4_638
వయససస:47
లస: పప
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4557 SAA0824665
పపరర: మమరస మక జరరగగమలర

93-91/459

భరస : వననయక బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_639
వయససస:31
లస: ససస స
4560 SAA0978975
పపరర: కలలన జలమదద

తసడక:డ శకనవరస రరవపव
ఇసటట ననస:109_4_639
వయససస:30
లస: పప
93-91/462

భరస : నరరశ జలమదద
ఇసటట ననస:109_4_640
వయససస:26
లస: ససస స
4563 JBV2131654
పపరర: జయలకడక యనమమల

93-91/465

93-91/463

4564 JBV3851383
పపరర: నగరష జజలమదదव

93-91/468

4567 SAA0952227
పపరర: మరరయమక వరనపప

93-91/466

4570 AP151010603311
పపరర: శవమక వరనపప

93-91/464

4565 AP151010603207
పపరర: సససగయఖ జజలమదదव

93-91/467

తసడక:డ వనసకటటషव
ఇసటట ననస:109_4_640
వయససస:57
లస: పప
93-91/469

తసడక:డ యహనస వరనపప
ఇసటట ననస:109_4_641
వయససస:47
లస: ససస స
93-91/471

4562 AP151010603312
పపరర: మమణణకఖస జజలమదదव
భరస : సససగయఖव
ఇసటట ననస:109_4_640
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ సససగయఖव
ఇసటట ననస:109_4_640
వయససస:32
లస: పప

భరస : యమకకబగव व
ఇసటట ననస:109_4_641
వయససస:40
లస: ససస స
4569 AP151010603141
పపరర: యయహనస వరరపపव

4561 JBV3366176
పపరర: జరనసమక వరర పపव

93-91/461

తసడక:డ కకటయఖव
ఇసటట ననస:109_4_639
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఇసరసకలव
ఇసటట ననస:109_4_640
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటనరరస
ఇసటట ననస:109_4_640
వయససస:70
లస: ససస స
4566 JBV2134427
పపరర: యయసమకव చకతనబతస నव

93-91/460 4559 AP151010603103
4558 JBV3851987
పపరర: వరరసజనవయగలలव చరతనగళళव
పపరర: దదవసహయస జరరగగమలర व

4568 JBV2133650
పపరర: రరజకలమమరరव గడడ కव

93-91/470

భరస : పసలలव व
ఇసటట ననస:109_4_641
వయససస:65
లస: ససస స
93-91/472

4571 SAA0617928
పపరర: వరరనపప మమరర

93-92/150

తసడక:డ ససకలసదరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_641
వయససస:47
లస: పప

భరస : యమకకబగ
ఇసటట ననస:109_4_642
వయససస:52
లస: ససస స

93-92/151
4572 SAA0618041
పపరర: బహహజనథక అరఠణన బహహజజ
కల
భరస : పడససగర బహహ జసకల
ఇసటట ననస:109_4_653
వయససస:29
లస: ససస స

4573 SAA0618025
పపరర: బహహజనథక పడససగర బహహజజ
కల
తసడక:డ సరరమమలల బహహ జసకల
ఇసటట ననస:109_4_653
వయససస:32
లస: పప

93-92/152

4575 SAA0954280
పపరర: శవ బబహజసకల

4576 SAA0617969
పపరర: అననపపరష మక మదసర

93-92/153

4577 SAA0617993
పపరర: బహహజనథక శవ శసకర
బహహజజ కల
తసడక:డ సరరమమలల బహహ జసకల
ఇసటట ననస:109_4_654
వయససస:37
లస: పప

93-92/154

93-91/477

4580 SAA0644559
పపరర: మఠఠ సరరరపర రరన

93-91/478

93-91/475

తలర : నయమ
ఇసటట ననస:109_4_654
వయససస:25
లస: పప
4578 SAA0824921
పపరర: జయమక సతషలలర

93-91/476

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:109_4_658
వయససస:36
లస: పప
93-91/479

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:109_4_659
వయససస:42
లస: పప
4584 JBV2132660
పపరర: సరరరపరరరణణ యమమరరస
తసడక:డ రతనబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_667
వయససస:33
లస: ససస స

4579 SAA0825358
పపరర: జయ రరవప సతషలలర

4582 AP151010603387
పపరర: మమణణకఖస మమదనససव

4585 JBV3851938
పపరర: శరణఖ పప పపరర
భరస : ఏలయ
ఇసటట ననస:109_4_668
వయససస:32
లస: ససస స

93-91/474

భరస : ననగరనన న కలమమర
ఇసటట ననస:109_4_659
వయససస:32
లస: ససస స
93-91/480

భరస : సలలమమనసव
ఇసటట ననస:109_4_660
వయససస:41
లస: ససస స
93-91/482

4574 SAA0518415
పపరర: కకషషవవణణ బహహజయ
భరస : సరమమఖలల
ఇసటట ననస:109_4_654
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ మదసర
ఇసటట ననస:109_4_654
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:109_4_658
వయససస:35
లస: ససస స
4581 AP151010603534
పపరర: ననగరసదడకలమమర మదసన

భరస : యమకకబబ
ఇసటట ననస:109_4_642
వయససస:28
లస: ససస స

4583 SAA1063213
పపరర: priyanka poputi

93-91/481

భరస : sagarbabu popuri
ఇసటట ననస:109_4_667
వయససస:27
లస: ససస స
93-91/483

4586 AP151010603059
పపరర: శకనవరసరరవప గగమకడకదలव

93-91/484

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:109_4_684
వయససస:49
లస: పప
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4587 AP151010603375
పపరర: నవనతస కకరరనపరటట

93-91/485

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:109_4_686
వయససస:42
లస: ససస స
93-91/488

4593 JBV3366986
పపరర: పపరషకలమమరరव బబ రరగదనव

93-91/491

93-91/494

93-91/498

93-91/501

93-91/504

93-91/507

4600 JBV2133205
పపరర: రరజరషప వరససమళళव

4603 AP151010603144
పపరర: రరమమరరవప బబ రరగడడ

4606 JBV3366028
పపరర: జయపడకరశ రరడకడ శరఖమల

4609 AP151010603246
పపరర: అననమక పప పపరర

93-91/510

4612 JBV3850559
పపరర: ఎలననव గరవతతటటव

93-91/499

4615 SAA0979106
పపరర: హహమ సససదర ఒగగగ
తసడక:డ వరరసజనవయగలల ఒగగగ
ఇసటట ననస:109_4_708
వయససస:31
లస: పప

4595 SAA0952755
పపరర: వరజజరమక పపలమగర

93-91/493

4598 AP151010603433
పపరర: వససమత జరరగగమలర व

93-91/496

4601 JBV2133221
పపరర: sarathbabu వరససమళళव

93-91/500

తసడక:డ చనన వసదనసव vasimalla
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:33
లస: పప
93-91/502

4604 AP151010603455
పపరర: తనశల ననయక సభబవత

93-91/503

తసడక:డ కకటటననయక
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:47
లస: పప
93-91/505

4607 JBV2131142
పపరర: రరణణ యనమమల

93-91/506

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:109_4_689
వయససస:33
లస: ససస స
93-91/508

4610 JBV3851490
పపరర: సరగర బబబగ పప పపరర

93-91/509

తసడక:డ శరఖస బబబగ పప పపరర
ఇసటట ననస:109_4_690
వయససస:30
లస: పప
93-91/511

భరస : ససజవరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_700
వయససస:47
లస: ససస స
93-91/513

93-91/490

భరస : పడసరదరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శరఖసబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_690
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ యయసపబగ
ఇసటట ననస:109_4_690
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ మగతస యఖ vasimalla
ఇసటట ననస:109_4_708
వయససస:30
లస: పప

93-91/495

తసడక:డ వనసకట రరడకడ శరఖమల
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ ఆదనమగ
ఇసటట ననస:109_4_689
వయససస:37
లస: ససస స

4614 SAA0466441
పపరర: నవన కలమమర వరసస మళర

4597 JBV3366762
పపరర: రకజజబव షపకव

4592 JBV3851425
పపరర: పడశరసత రరణణ జరరగగమళ

భరస : జనస
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:60
లస: పప

4611 AP151010603268
పపరర: శరఖసబబబగ పప పపరర

93-91/492

తసడక:డ చనన వసదనసव వరససమల
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ నరసససయ
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:45
లస: పప

4608 JBV2133494
పపరర: భకకలల యనమల

4594 SAA0824814
పపరర: వనసకట రతనస చససడథరర

93-91/487

భరస : రతనబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన వలव व
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ చనవసదనస వరససమల
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:29
లస: పప

4605 SAA0953142
పపరర: అసజ రరడకడ మమరరడకడ

93-91/489

భరస : వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:43
లస: ససస స

4602 SAA0644534
పపరర: srinu pappula

4591 SAA0952623
పపరర: శవ కకటటశరరర మమడ

4589 AP151010603389
పపరర: ససరరష కకరరనపరటట

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:109_4_686
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఎడడకకసడలల మమడ
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_688
వయససస:33
లస: ససస స

4599 SAA0518373
పపరర: సతఖనసదo వరససమళళ

93-91/486

తసడక:డ ససరరష కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:109_4_686
వయససస:25
లస: పప

4590 AP151010603070
పపరర: చసదడశశఖరరరవప కకరరనపరటట
కకరరనపర టట
తసడక:డ ససబబబరరవప కకరరనపటట
ఇసటట ననస:109_4_687
వయససస:40
లస: పప

4596 JBV3366267
పపరర: సతఖనత వవమవరరపప

4588 SAA0978942
పపరర: శరత కలమమర కకరరనపరటట

4613 SAA0518399
పపరర: శరసత పసడయ వరససమళళ

93-91/512

భరస : శశషయఖ vasimalla
ఇసటట ననస:109_4_708
వయససస:31
లస: ససస స
93-91/514

4616 SAA0466466
పపరర: మమరరయ కలమమర వరససమళర

93-91/515

తసడక:డ మగతస యఖ vasimalla
ఇసటట ననస:109_4_708
వయససస:32
లస: పప
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4617 SAA0825051
పపరర: రరజవర బబబగ వరససమళ

93-91/516

తసడక:డ వసదనస
ఇసటట ననస:109_4_708
వయససస:32
లస: పప
4620 JBV2132553
పపరర: ససగరతమక జరరగగమలర

93-91/519

93-91/522

93-91/525

93-91/528

93-91/531

93-91/534

93-91/537

తసడక:డ కననయపసతషలల
ఇసటట ననస:109_4_732
వయససస:41
లస: పప

4630 AP151010603177
పపరర: లమజరర యనమమలव

4633 SAA0948614
పపరర: ననగమక చడసబబటట

4636 SAA0932070
పపరర: రరజ చలక

4639 SAA0918559
పపరర: కమల గసగరధర బర

93-91/540

4642 SAA0952607
పపరర: ససధఖ రరణణ అకకకనఅపలర

93-91/529

4645 SAA0518001
పపరర: ననగయఖ పపలగo
తసడక:డ వజయరతనo
ఇసటట ననస:109_4_733
వయససస:32
లస: పప

4625 AP151010603285
పపరర: సలలమ యనమమలव

93-91/524

4628 JBV2133817
పపరర: శకనవరస రరడడ క శరఖమల

93-91/527

4631 SAA0949497
పపరర: లకకక మననవ

93-91/530

భరస : వర భదడ రరవప
ఇసటట ననస:109_4_717
వయససస:41
లస: ససస స
93-91/532

4634 SAA0718973
పపరర: రరమ చరణ తదజ తననరర

93-91/533

తసడక:డ ఉదయ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:109_4_717
వయససస:25
లస: పప
93-91/535

4637 SAA0956070
పపరర: మహమకద రఫస షపక

93-91/536

తసడక:డ అబగనల సలలహ షపక
ఇసటట ననస:109_4_717
వయససస:50
లస: పప
93-91/538

4640 JBV3851482
పపరర: మరరయమక పపలగస

93-91/539

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:109_4_732
వయససస:31
లస: ససస స
93-91/541

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:109_4_732
వయససస:41
లస: ససస స
93-91/543

93-91/521

తసడక:డ జయపడకరశ రరడకడ శరఖమల
ఇసటట ననస:109_4_716
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ భమ రరజ బర
ఇసటట ననస:109_4_731
వయససస:27
లస: పప

భరస : సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:109_4_732
వయససస:34
లస: ససస స
4644 SAA0953464
పపరర: మగరళ అకకకనపలర

93-91/526

తసడక:డ పప తష రరజ
ఇసటట ననస:109_4_717
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ యహనస జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_730
వయససస:24
లస: పప
4641 SAA0952870
పపరర: గరత తమశశటట

4627 AP151010603543
పపరర: ససశల యనమమల

4622 JBV3851516
పపరర: సరపన జరరగగమలర

భరస : లమజరరव
ఇసటట ననస:109_4_716
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ చడసబబటట
ఇసటట ననస:109_4_717
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ జకకయఖ కరటటమళళ
ఇసటట ననస:109_4_717
వయససస:38
లస: పప
4638 SAA0979023
పపరర: ననగరశరర రరవప జరరగగమలర

93-91/523

తసడక:డ యయసపలలव
ఇసటట ననస:109_4_716
వయససస:52
లస: పప

భరస : పసచరయఖ
ఇసటట ననస:109_4_717
వయససస:42
లస: ససస స
4635 SAA0953019
పపరర: రమమష కరటటమళళ

4624 JBV3850740
పపరర: చనరరజకలమమరరव యనమమలव

93-91/518

భరస : అసకరరరజ
ఇసటట ననస:109_4_711
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : యయసపబగ
ఇసటట ననస:109_4_716
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:డ జయపడకరశ రరడకడ
ఇసటట ననస:109_4_716
వయససస:35
లస: పప
4632 SAA0791237
పపరర: నగరసదడస యలగల

93-91/520

తసడక:డ ఏసప బగव
ఇసటట ననస:109_4_716
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జయపడకరశ రరడకడ శరఖమల
ఇసటట ననస:109_4_716
వయససస:59
లస: ససస స
4629 JBV3366036
పపరర: జజజ నశక శరఖమల

4621 AP151010603077
పపరర: పడభబకరరరవప జరరగగమలర

4619 SAA0466318
పపరర: మగతస యఖ వరససమళర

తసడక:డ జజనస
ఇసటట ననస:109_4_708
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ రరజజరతనస
ఇసటట ననస:109_4_710
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ గగరఠసరరమ
ఇసటట ననస:109_4_711
వయససస:59
లస: పప
4626 AP151010603657
పపరర: పదక శరఖమల

93-91/517

తసడక:డ మగతస యఖव व
ఇసటట ననస:109_4_708
వయససస:35
లస: పప

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:109_4_710
వయససస:35
లస: ససస స
4623 SAA0660092
పపరర: వనసకటపలయఖ పసదన ద

4618 JBV2133197
పపరర: శశషయఖव వరససమళళव

4643 JBV2132637
పపరర: ససబబబరరవప పపలగస

93-91/542

తసడక:డ వజయ రతనస
ఇసటట ననస:109_4_732
వయససస:34
లస: పప
93-91/544

4646 JBV2132801
పపరర: ఏసప బగ పపలగస

93-91/545

తసడక:డ వజయరతనస
ఇసటట ననస:109_4_733
వయససస:33
లస: పప
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93-91/546

భరస : యయసప బగ
ఇసటట ననస:109_4_734
వయససస:29
లస: ససస స
4650 AP151010603374
పపరర: రరజ జరరగగమలర

93-91/549

93-91/552

93-91/555

93-91/558

93-91/561

93-91/564

93-91/567

తసడక:డ ససబబ రరవప పత
ఇసటట ననస:109_4_758
వయససస:38
లస: పప

4660 JBV3851540
పపరర: మరరయమక యనమమల

4663 SAA0518282
పపరర: ఊషర రరణణ బబ రరగడడ

4666 JBV3851433
పపరర: చననव బబ రరగడడ व

4669 SAA0978868
పపరర: రరధ కకపపలల

93-91/570

4672 JBV2134500
పపరర: రరజరషव ఐనవవలలव

93-91/559

4675 SAA0466284
పపరర: పడభగ దనసథ మమదదధన
తసడక:డ ససబబయఖ మమదదధన
ఇసటట ననస:109_4_758
వయససస:59
లస: పప

4655 JBV2134435
పపరర: బగజజ మమడకద

93-91/554

4658 SAA0953753
పపరర: ససరరష మమడకద

93-91/557

4661 SAA0979064
పపరర: రరజ యమనమల

93-91/560

తలర : ధనషట యమనమల
ఇసటట ననస:109_4_744
వయససస:26
లస: పప
93-91/562

4664 JBV3851441
పపరర: వజయకలమమరరव బబ రరగదనव

93-91/563

భరస : చననव
ఇసటట ననస:109_4_745
వయససస:41
లస: ససస స
93-91/565

4667 JBV3851458
పపరర: పడభగదనసव మమనవటటव

93-91/566

తసడక:డ పరమగలలव
ఇసటట ననస:109_4_745
వయససస:56
లస: పప
93-91/568

4670 SAA0980533
పపరర: మరమక మమదనసస

93-91/569

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:109_4_746
వయససస:50
లస: ససస స
93-91/571

తసడక:డ మగనసరరమव व
ఇసటట ననస:109_4_757
వయససస:34
లస: పప
93-91/573

93-91/551

తసడక:డ ససబబబ రరవప మమడకద
ఇసటట ననస:109_4_742
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరవప కకపపలల
ఇసటట ననస:109_4_746
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మగనసరరమव
ఇసటట ననస:109_4_757
వయససస:50
లస: ససస స
4674 SAA0979072
పపరర: రరమయఖ పత

93-91/556

తసడక:డ నరసససహव
ఇసటట ననస:109_4_745
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరవప కకపపలల
ఇసటట ననస:109_4_746
వయససస:24
లస: ససస స
4671 JBV3851342
పపరర: అసకరళమక ఐనవవలలव

4657 SAA0518449
పపరర: వననద మమడకద

4652 JBV3366648
పపరర: దనదనవల షపక

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:109_4_741
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చనన
ఇసటట ననస:109_4_745
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ చనన బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:109_4_745
వయససస:29
లస: పప
4668 SAA0978850
పపరర: కకమల కకపపలల

93-91/553

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:109_4_744
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ మసగయఖव
ఇసటట ననస:109_4_744
వయససస:30
లస: పప
4665 SAA0978827
పపరర: కకటటశరర రరవప బబ రరగడడ

4654 SAA0825564
పపరర: హహపససబ మమడకద

93-91/548

తసడక:డ మసరసన
ఇసటట ననస:109_4_738
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:109_4_741
వయససస:30
లస: పప

భరస : మకగయఖव
ఇసటట ననస:109_4_744
వయససస:40
లస: ససస స
4662 SAA0324822
పపరర: జయరరవప యనమలव

93-91/550

భరస : వననద
ఇసటట ననస:109_4_741
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:109_4_741
వయససస:65
లస: ససస స
4659 JBV3851557
పపరర: ధనషట व యనమమలव

4651 SAA0518134
పపరర: ఫరతమ షపక

4649 SAA0308247
పపరర: మరరయమక జరరగగమలర

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:109_4_735
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : దనదన వరల
ఇసటట ననస:109_4_738
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : మరరయమక
ఇసటట ననస:109_4_740
వయససస:33
లస: పప
4656 SAA0308114
పపరర: రరజనమక మమడకద

93-91/547

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_735
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:109_4_735
వయససస:50
లస: పప
4653 JBV2133635
పపరర: కకటటశరరరరవప జరగగమలర

4648 JBV3851524
పపరర: ఝమనసరరణణ జరరగగమలర

4673 JBV3851334
పపరర: మగనసరరమ ఐనవవలలव

93-91/572

తసడక:డ ననయగడడव
ఇసటట ననస:109_4_757
వయససస:55
లస: పప
93-91/574

4676 JBV3851318
పపరర: అననపపరష మక బబ రరగడడ

93-91/575

భరస : అకలకలల
ఇసటట ననస:109_4_764
వయససస:37
లస: ససస స
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93-91/576

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:109_4_764
వయససస:57
లస: ససస స
4680 SAA0518423
పపరర: కకటటశరర రరవప బబ రరగడడ

93-91/579

93-91/582

93-91/585

93-91/588

93-91/592

93-91/595

93-91/598

భరస : వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:109_4_782
వయససస:56
లస: ససస స

4690 SAA0824145
పపరర: ససరరష బబబగ జరరగగమలర

4693 AP151010603503
పపరర: పడసరదరరవప జరరగగమలర व

4696 JBV3851326
పపరర: అనలలకమమర కరబసడక

4699 JBV3851771
పపరర: సరవతడव జటటరరव

93-91/601

93-91/604

93-91/590

4685 SAA0697433
పపరర: ధన లకడక కకరబసడక

93-91/584

4688 JBV2132512
పపరర: హలలర లలయమకव జరరగగమలర व

93-91/587

4691 SAA0697474
పపరర: ససరరష జరరగగమలర

93-91/591

తసడక:డ పడసరద రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_772
వయససస:37
లస: పప
93-91/593

4694 AP151010603438
పపరర: వమలకలమమరర కకరబసడకव

93-91/594

భరస : జయరరజव
ఇసటట ననస:109_4_776
వయససస:47
లస: ససస స
93-91/596

4697 AP151010603046
పపరర: జయరరజ కకరబసడకव

93-91/597

తసడక:డ అబడహమగव
ఇసటట ననస:109_4_776
వయససస:54
లస: పప
93-91/599

4700 SAA0953159
పపరర: హజజరర బ షపక

93-91/600

భరస : వరల అహకద షపక
ఇసటట ననస:109_4_781
వయససస:51
లస: ససస స

4702 JBV3851813
పపరర: శవ ననగ మలలర శరర రరవప
మగదడబబ యన
తసడక:డ తరపతయఖव
ఇసటట ననస:109_4_781
వయససస:27
లస: పప

93-91/602

4705 SAA0466391
పపరర: భబగఖ లకడక వరససమమలమ

93-91/605

తసడక:డ నరసససహ రరవప వరససమమలమ
ఇసటట ననస:109_4_783
వయససస:31
లస: ససస స

93-91/581

భరస : జయరరజव व
ఇసటట ననస:109_4_772
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖव
ఇసటట ననస:109_4_781
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : తరపతయఖव
ఇసటట ననస:109_4_781
వయససస:81
లస: ససస స
4704 JBV3851805
పపరర: ససబబయమకव మగదడబబ యనव

93-91/586

తసడక:డ జయరరజ కరబసడక
ఇసటట ననస:109_4_776
వయససస:33
లస: పప

భరస : మమణణకఖరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_781
వయససస:41
లస: ససస స
4701 JBV3851789
పపరర: మహలకకకव జటటరరव

4687 SAA0952441
పపరర: వరన కసదథరర

4682 JBV3851367
పపరర: దదవమణణ ఐనవవలల

భరస : ఆనసద రరవప కకరబసడక
ఇసటట ననస:109_4_769
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ ఎఫరడయమగव
ఇసటట ననస:109_4_772
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ జయరరజ
ఇసటట ననస:109_4_776
వయససస:30
లస: పప
4698 JBV3851250
పపరర: వజయలకకకव కసభసव

93-91/583

తసడక:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:109_4_772
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ పడసరదరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_772
వయససస:44
లస: పప
4695 JBV3851375
పపరర: వజయకలమమర కకరబసడక

4684 JBV3851359
పపరర: బగకకయఖ ఐనవవలల

93-91/578

భరస : బగకకయఖ
ఇసటట ననస:109_4_768
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:109_4_771
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరరశ బబబగ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_772
వయససస:45
లస: ససస స
4692 AP151010603446
పపరర: జయరరజ జరరగగమలర व

93-91/580

తసడక:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:109_4_768
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ ఆనసద రరవప కకరబసడక
ఇసటట ననస:109_4_769
వయససస:29
లస: పప
4689 SAA0697482
పపరర: దదవఖ తదజ జరరగగమలర

4681 SAA0518233
పపరర: యయసమక బబ రరగడడ

4679 SAA0518027
పపరర: రజన ఐనవవలల

తసడక:డ బగకకయఖ
ఇసటట ననస:109_4_767
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆదమ
ఇసటట ననస:109_4_768
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖ శకనవరస
ఇసటట ననస:109_4_768
వయససస:55
లస: ససస స
4686 SAA0697425
పపరర: అనల కలమమర కకరరబసడడ

93-91/577

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:109_4_764
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:109_4_767
వయససస:32
లస: పప
4683 SAA0644443
పపరర: భటటట పప డ లల సతఖవత

4678 AP151010603017
పపరర: అకలకలల బబ రరగడడ

4703 SAA0979247
పపరర: వనసకట నరసయఖ కకసడన

93-91/603

తసడక:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:109_4_781
వయససస:45
లస: పప
4706 AP151010603416
పపరర: నరసససహరరవప వరససమళళ

93-91/606

తసడక:డ రతనస
ఇసటట ననస:109_4_783
వయససస:71
లస: పప
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పపరర: హరరక జరరగగమలర
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93-91/607

భరస : పడభబకర జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_784
వయససస:32
లస: ససస స
4710 AP151010603427
పపరర: వజయ బబబగ వరససమళళ

93-91/610

93-91/613

93-91/616

93-91/619

93-91/622

93-91/625

భరస : జజకబव
ఇసటట ననస:109_4_790
వయససస:70
లస: ససస స

4720 SAA0952466
పపరర: బబల వనలగన రరణణ కకరరనపరటట

4723 AP151010603262
పపరర: సలలమ పప పపరరव

4726 AP151010603061
పపరర: పరరశదరరరవప పప పపరరव

93-91/612

4715 SAA0824475
పపరర: పడవణ కలమమర కకరరనపరటట

93-91/615

4718 SAA0466326
పపరర: శరఖమ బబబగ వరససమమలమ

93-91/618

తసడక:డ నరసససహ రరవప వరససమమలమ
ఇసటట ననస:109_4_787
వయససస:33
లస: పప
93-91/620

4721 AP151010603366
పపరర: అకకమక యనమమల

93-91/621

భరస : ననగరతస యఖ
ఇసటట ననస:109_4_788
వయససస:50
లస: ససస స
93-91/623

4724 SAA0825671
పపరర: ననగరరజ డదసక

93-91/624

తసడక:డ వనసకట
ఇసటట ననస:109_4_788
వయససస:28
లస: పప
93-91/626

4727 AP151010603309
పపరర: ననగరతస యఖ యనమమల

93-91/627

తసడక:డ యయనవబగ
ఇసటట ననస:109_4_788
వయససస:56
లస: పప

93-91/628

4729 SAA0617902
పపరర: యమనఅమలమ చననజజజపల
యనమల
తసడక:డ ననగ రతడస తయమ యనమల
ఇసటట ననస:109_4_788
వయససస:26
లస: ససస స

93-92/155

4730 SAA0627083
పపరర: యమనఅమలమ జజజమమక
యనమల
తసడక:డ ననగ రతడస తయమ యనమల
ఇసటట ననస:109_4_788
వయససస:27
లస: ససస స

93-92/156

93-91/629

4732 AP151010603390
పపరర: దదవసహయస ఖభసव

93-91/630

4733 AP151010603396
పపరర: మణణమక పప పపరరव

93-91/631

తలర : దదవ సహయస
ఇసటట ననస:109_4_789
వయససస:41
లస: ససస స
4734 AP151010603364
పపరర: బబబసరరజన కసభసव

93-91/617

తసడక:డ జరమగనव
ఇసటట ననస:109_4_788
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ యయససరతనసव
ఇసటట ననస:109_4_788
వయససస:57
లస: పప
4731 SAA0660019
పపరర: కరఠణన శక కసబసపరటట

4717 JBV3852159
పపరర: కళళఖణ కలమమరव కకరరకలటటव

4712 JBV3851235
పపరర: జయ జజజ నమక వరససమళ

తసడక:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:109_4_787
వయససస:25
లస: పప

భరస : దదవదననసव
ఇసటట ననస:109_4_788
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ దదవదననసव
ఇసటట ననస:109_4_788
వయససస:30
లస: పప
4728 AP151010603273
పపరర: దదవదననస పప పపరరव

93-91/614

భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:109_4_788
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట
ఇసటట ననస:109_4_788
వయససస:51
లస: ససస స
4725 JBV3851946
పపరర: యయససరతనసव పప పపరరव

4714 JBV3852241
పపరర: ససతव వరససమళళव

93-91/609

భరస : కకపరనసదస
ఇసటట ననస:109_4_786
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_787
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:109_4_787
వయససస:40
లస: పప
4722 SAA0825622
పపరర: కననమక దసనక

93-91/611

భరస : బబబగ రరవపव
ఇసటట ననస:109_4_787
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ పప లయఖ కలమమమ
ఇసటట ననస:109_4_787
వయససస:29
లస: పప
4719 JBV2132629
పపరర: బబబగరరవప వరససమలర

4711 JBV2131167
పపరర: మమరర వరససమలర

4709 AP151010603441
పపరర: కలమమరర జరరగగమలర व

భరస : నలర రరమయఖव
ఇసటట ననస:109_4_784
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఆదనమగ
ఇసటట ననస:109_4_785
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:109_4_786
వయససస:42
లస: పప
4716 SAA1005645
పపరర: రరసబబబగ కలమమమ

93-91/608

భరస : వజయబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_784
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:109_4_784
వయససస:46
లస: పప
4713 JBV2131381
పపరర: కకపరనసదస వరససమళర

4708 JBV2131175
పపరర: అరరణరరణణ వరససమళర

తసడక:డ జజకబव
ఇసటట ననస:109_4_789
వయససస:41
లస: పప
93-91/632

4735 AP151010603642
పపరర: మమణణకఖరరవప ఖభసव
తసడక:డ జజకబव
ఇసటట ననస:109_4_790
వయససస:44
లస: పప

భరస : అబడహమగव
ఇసటట ననస:109_4_790
వయససస:57
లస: ససస స
93-91/633

4736 SAA0952573
పపరర: వనసకట రమణ పపల

93-91/634

తసడక:డ లకకయఖ పపల
ఇసటట ననస:109_4_797
వయససస:44
లస: ససస స
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4737 SAA0953555
పపరర: లకకయఖ పపల
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93-91/635

తసడక:డ శశషయఖ పపల
ఇసటట ననస:109_4_797
వయససస:46
లస: పప
4740 AP151010603365
పపరర: యయససమక మసచనల

93-91/638

93-91/640

4746 AP151010603540
పపరర: జజనయఖ యనమమల

93-91/643

93-92/158

93-91/648

93-91/651

93-91/642

93-91/644

4748 JBV3851268
పపరర: మరరయదనసస యనమమల

93-91/645

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:109_4_803
వయససస:45
లస: పప
93-91/646

4753 JBV2133627
పపరర: వజయబబబగव జరరగగమలర व

4756 JBV3851409
పపరర: చనమరరయమక జరరగగమలర व

93-91/654

4759 SAA0857682
పపరర: సరగర వరససమళ

93-91/649

తసడక:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:109_4_816A
వయససస:34
లస: పప

4762 AP151010603330
పపరర: వనసకమక కకచరరర व

93-91/652

4765 AP151010603453
పపరర: యయసస కకచరరర व
తసడక:డ ససబబయఖव
ఇసటట ననస:109_4_817
వయససస:62
లస: పప

4754 JBV3851599
పపరర: వజయకలమమరరव జరరగగమలర व

93-91/650

4757 JBV3851391
పపరర: కరసతనరరవప జరరగగమలర व

93-91/653

తసడక:డ పరమగలలव
ఇసటట ననస:109_4_815
వయససస:43
లస: పప
93-91/655

4760 JBV3366069
పపరర: పప తషరరజ వరససమళళ

93-91/656

తసడక:డ రరజజరతనస
ఇసటట ననస:109_4_816
వయససస:55
లస: పప
93-91/658

భరస : యయససव
ఇసటట ననస:109_4_817
వయససస:57
లస: ససస స
93-91/660

93-91/647

భరస : ఆదదబబబగव
ఇసటట ననస:109_4_813
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ పప తషరరజ వరససమళ
ఇసటట ననస:109_4_816
వయససస:27
లస: పప
93-91/657

4751 SAA0660027
పపరర: జయ రరజ జరరగగమలర
తలర : దదవకరరణ
ఇసటట ననస:109_4_811
వయససస:29
లస: పప

భరస : కరసతరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_815
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మరరయదనసథ
ఇసటట ననస:109_4_816
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ యయససव व
ఇసటట ననస:109_4_817
వయససస:35
లస: పప

4750 JBV3851565
పపరర: మరరయరరణణ జరరగగమలర

93-92/157

4745 SAA0824582
పపరర: వనసకట హనథమన
సమయమమసతషల
తసడక:డ ననరరయణ మబరరస
ఇసటట ననస:109_4_802
వయససస:37
లస: పప

తలర : దదవకరరణమకव व
ఇసటట ననస:109_4_812
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ దదవకరరణమక
ఇసటట ననస:109_4_813
వయససస:40
లస: పప

4764 JBV2130060
పపరర: రరకబబబగव కకచరరసव

4747 JBV3851276
పపరర: మరరయరరణణ యనమమల

4742 SAA0617894
పపరర: అనసత వజయ కరస డడడ

93-91/641

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:109_4_811
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ దదవకరరణమక
ఇసటట ననస:109_4_811
వయససస:37
లస: పప

4761 JBV2134559
పపరర: మరరయదనసస వరససమళళ

4744 AP151010603542
పపరర: మమరరమక యనమమల

93-91/637

భరస : రరజజరతనమ కకస డడడ
ఇసటట ననస:109_4_801
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:109_4_803
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శరఖమ పడసరద అననస
ఇసటట ననస:109_4_810
వయససస:30
లస: ససస స

4758 SAA0518274
పపరర: మనషర వరససమళళ

93-91/639

భరస : జజజనయఖ
ఇసటట ననస:109_4_802
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ యయసపబగ
ఇసటట ననస:109_4_802
వయససస:46
లస: పప

4755 JBV3366044
పపరర: ఆదదబబబగ జరరగగమలర

4741 AP151010603220
పపరర: ననగరశరరరరవప మసచనల

4739 JBV3850567
పపరర: సరరష మసచనల

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:109_4_800
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:109_4_800
వయససస:40
లస: పప

4743 SAA0824715
పపరర: తషలసస వర వనసకటనగలకకక
సమయమమసతషల
భరస : హనసమమన
ఇసటట ననస:109_4_802
వయససస:27
లస: ససస స

4752 JBV2133239
పపరర: ససబబబరరవప జరరగగమలర

93-91/636

తసడక:డ లకకయఖ పపల
ఇసటట ననస:109_4_798
వయససస:23
లస: పప

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:109_4_800
వయససస:59
లస: ససస స

4749 SAA1036723
పపరర: ససనత అననస

4738 SAA0953944
పపరర: ఆనసద కలమమర పపల

4763 SAA0978835
పపరర: రరసబబబగ వరససమలర

93-91/659

తసడక:డ పప తషరరజ వరససమళ
ఇసటట ననస:109_4_817
వయససస:26
లస: పప
93-91/661

4766 JBV3367133
పపరర: జజఖతव జరరగగమలర व

93-91/662

భరస : మగతస యఖव
ఇసటట ననస:109_4_818
వయససస:40
లస: ససస స
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4767 AP151010603648
పపరర: మగతస యఖ జరరగగమలర व

93-91/663

తసడక:డ ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_818
వయససస:42
లస: పప
4770 JBV3852308
పపరర: కలమమరర కకచరరర

93-91/667

93-91/670

93-91/673

93-91/676

93-91/679

93-91/682

93-91/685

తసడక:డ పడభగ దనసథ మమదదధన
ఇసటట ననస:109_4_848
వయససస:35
లస: పప

4780 AP151010603351
పపరర: మమరరయరరణణ జరరగగమలర

4783 JBV2133148
పపరర: యయసమక పప పపరర

4786 JBV3851136
పపరర: కకటటశరరమక జజలమదదव

4789 JBV2131258
పపరర: ేరమమరరవపव జజలమదదव

93-91/688

4792 SAA0466250
పపరర: భబ లకడక మడకధన

93-91/677

4795 SAA0466300
పపరర: సరపన కనపరరస
భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:109_4_849
వయససస:29
లస: ససస స

4775 SAA0560391
పపరర: బబ లర యఖ జరరగగమలర

93-91/672

4778 SAA0952532
పపరర: వజయ లకకక జరరగగమలర

93-91/675

4781 SAA0954512
పపరర: మహహష జరరగగమలర

93-91/678

తసడక:డ ధరరకరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_827
వయససస:24
లస: పప
93-91/680

4784 AP151010603382
పపరర: హహమలత పప పపరరव

93-91/681

భరస : dasu popuri
ఇసటట ననస:109_4_842
వయససస:42
లస: ససస స
93-91/683

4787 JBV3366119
పపరర: రతనకలమమరర జజలమదదव

93-91/684

భరస : పప తషరరజव
ఇసటట ననస:109_4_845
వయససస:52
లస: ససస స
93-91/686

4790 SAA0952318
పపరర: ససజ మమడకద

93-91/687

భరస : ససరరష మమదదద మమడకద
ఇసటట ననస:109_4_847
వయససస:30
లస: ససస స
93-91/689

భరస : పడభగ దనసథ మడకధన
ఇసటట ననస:109_4_848
వయససస:54
లస: ససస స
93-91/691

93-91/669

తసడక:డ ధరక రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_827
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ పప తషరరజव व
ఇసటట ననస:109_4_846
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకశశర మమదదధన
ఇసటట ననస:109_4_848
వయససస:31
లస: ససస స
4794 SAA0466375
పపరర: ససరరశ మమదదధన

93-91/674

భరస : ననగరరజव
ఇసటట ననస:109_4_845
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ పప తషరరజव व
ఇసటట ననస:109_4_845
వయససస:35
లస: పప
4791 SAA0466268
పపరర: సప న మమదదధన

4777 JBV3851573
పపరర: ఆనసద రరవప జరరగగమలర

4772 SAA0734856
పపరర: జరరగగమళ ససజజత

తసడక:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:109_4_826
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరజ భబషణస
ఇసటట ననస:109_4_828
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ yesuratnam popuri
ఇసటట ననస:109_4_842
వయససస:47
లస: పప
4788 JBV2130904
పపరర: ననగరరజव జజలమదదव

93-91/671

భరస : ధరరకరరవప
ఇసటట ననస:109_4_827
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ యయసప బగ
ఇసటట ననస:109_4_827
వయససస:57
లస: పప
4785 AP151010603380
పపరర: dasu popuri

4774 JBV3851581
పపరర: వజజడమక జరరగగమలర

93-91/665

భరస : కలమమర బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_826
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ దయమ
ఇసటట ననస:109_4_826
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనస ననగరళర
ఇసటట ననస:109_4_827
వయససస:50
లస: ససస స
4782 AP151010603393
పపరర: ధరరకరరవప జరరగగమలర

93-91/668

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:109_4_826
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:109_4_826
వయససస:33
లస: పప
4779 SAA0977829
పపరర: నరకల ననగరళర

4771 SAA0518043
పపరర: ససససల బబ బబల

4769 AP151010603646
పపరర: బబ లర యఖ జరరగగమలర व

తసడక:డ ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_819
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:109_4_824
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:109_4_826
వయససస:30
లస: ససస స
4776 JBV3850690
పపరర: ససబబబరరవప జరరగగమలర

93-91/664

భరస : బబ లర యఖव
ఇసటట ననస:109_4_819
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:109_4_824
వయససస:36
లస: ససస స
4773 JBV3850708
పపరర: రమఖ జరరగగమలర

4768 AP151010603647
పపరర: మలలర శరరర జరరగగమలర व

4793 SAA0466276
పపరర: కకషప ర మమడకదన

93-91/690

తసడక:డ పడభగ దనసస
ఇసటట ననస:109_4_848
వయససస:33
లస: పప
93-91/692

4796 AP151010603414
పపరర: ననగరసదడస కనపరరసव

93-91/693

భరస : ననగరశరరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_849
వయససస:50
లస: ససస స
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93-91/694

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:109_4_849
వయససస:31
లస: పప
4800 JBV3851201
పపరర: హకదయ యనమమల

93-91/697

93-91/700

93-91/703

93-91/706

93-91/709

93-91/712

93-91/715

భరస : లలక నసద వరరనపప
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:41
లస: ససస స

4810 AP151010603316
పపరర: సప మయఖ మమడకదव

4813 JBV3850807
పపరర: అననపపరష व మమడకదव

4816 AP151010603432
పపరర: ససవరరస మక జరరగగమలర व

4819 AP151010603287
పపరర: దదవసహయస వరష పప

93-91/718

4822 JBV3850997
పపరర: శశభబ రరణణ మమడకద

93-91/707

4825 JBV3366978
పపరర: సలలమ మమదదడనव
భరస : పడభగదనససव
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:42
లస: ససస స

4805 SAA0466359
పపరర: రమమష యనమల

93-91/702

4808 AP151010603557
పపరర: పప తషరరజ జజలమదదव

93-91/705

4811 JBV2132611
పపరర: భబషమకव మమడకదव

93-91/708

భరస : యబగव व
ఇసటట ననస:109_4_858
వయససస:34
లస: ససస స
93-91/710

4814 JBV3850799
పపరర: జయరరవव మమడకదव

93-91/711

తసడక:డ యహనసव
ఇసటట ననస:109_4_859
వయససస:36
లస: పప
93-91/713

4817 SAA1063189
పపరర: mariyadasu veernapu

93-91/714

తసడక:డ dayanandham veernapu
ఇసటట ననస:109_4_862
వయససస:22
లస: పప
93-91/716

4820 SAA1063197
పపరర: vineela veernapu

93-91/717

తసడక:డ dayaratnam veernapu
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:22
లస: ససస స
93-91/719

భరస : పడసరద రరవప మమడకద
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:33
లస: ససస స
93-91/721

93-91/699

తసడక:డ సససదరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_856
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ వనసకటసరరమ
ఇసటట ననస:109_4_862
వయససస:67
లస: పప

భరస : జజన బబబగव
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:33
లస: ససస స
4824 SAA0466334
పపరర: చనఈనన ససరరమమక వరరనపప

93-91/704

భరస : వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:109_4_862
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ దదవసహయసव
ఇసటట ననస:109_4_862
వయససస:48
లస: పప
4821 JBV3850732
పపరర: కమలకలమమరరव బబ రరగడడ व

4807 JBV3366705
పపరర: సరసబయఖ యనమమలव व

4802 JBV3366697
పపరర: గరకసమక యనమమలव व

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:109_4_851
వయససస:29
లస: పప

భరస : జయ రరవపव
ఇసటట ననస:109_4_859
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దయమనసదసव
ఇసటట ననస:109_4_862
వయససస:42
లస: ససస స
4818 AP151010603171
పపరర: దయమనసదస వరనపపव

93-91/701

తసడక:డ యయహనసव
ఇసటట ననస:109_4_857
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ యహన
ఇసటట ననస:109_4_858
వయససస:40
లస: పప
4815 AP151010603335
పపరర: మరరయమక వరనపపव

4804 SAA1015719
పపరర: రరజరశ యమనమల

93-91/696

భరస : సరసబయఖव व
ఇసటట ననస:109_4_851
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ పడకరశరరవపव व
ఇసటట ననస:109_4_851
వయససస:47
లస: పప

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:109_4_857
వయససస:42
లస: ససస స
4812 AP151010603105
పపరర: యబగ మమడకద

93-91/698

తసడక:డ సరసబయఖ యమనమల
ఇసటట ననస:109_4_851
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ యయససపరదసव
ఇసటట ననస:109_4_851
వయససస:36
లస: పప
4809 AP151010603286
పపరర: మరరయమక మమడకద

4801 AP151010603509
పపరర: దదనబబబగ యనమమల

4799 AP151010603376
పపరర: ననగరశరరరరవప కనపరరసव

తసడక:డ ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_849
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:109_4_850
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ కకకసస స దనసస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:109_4_851
వయససస:25
లస: పప
4806 JBV3851193
పపరర: రమమశ బబబగव యమనమలव

93-91/695

తసడక:డ
ఇసటట ననస:109_4_849
వయససస:34
లస: పప

భరస : దదనబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_850
వయససస:35
లస: ససస స
4803 SAA0954108
పపరర: పపడమ కలమమర జజననలగడడ

4798 JBV2131613
పపరర: ఏలయమव పప పపరరव

4823 JBV2132264
పపరర: రతనకలమమరరव దథమమలव

93-91/720

తసడక:డ యయససव व
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:36
లస: ససస స
93-91/722

4826 AP151010603659
పపరర: పదక గగమకడకదలव

93-91/723

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:44
లస: ససస స
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4827 AP151010603397
పపరర: మగతస మక పప పపరరव

93-91/724

భరస : పరరశదరరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:50
లస: ససస స
4830 JBV2133106
పపరర: రరజ భబషణస పప పపరర

93-91/727

93-91/730

93-91/733

93-91/736

93-91/738

93-91/741

93-91/744

భరస : అమకతరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_869
వయససస:50
లస: ససస స

4840 AP151010603015
పపరర: దదవరరజ బబ దసనకలరరव

4843 AP151010603062
పపరర: మమణణకఖరరవప వరష పపव

4846 JBV3366911
పపరర: పడభబవత యయడకద

4849 AP151010603063
పపరర: సససగయఖమడకద

93-91/747

4852 JBV3852258
పపరర: శరరద పప పపరర

93-91/737

4855 AP151010603021
పపరర: దనసస పప పపరరव
తసడక:డ అమకతరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_869
వయససస:40
లస: పప

4835 JBV2131159
పపరర: తదరరజమకव వరష పపव

93-91/732

4838 AP151010603057
పపరర: శకలసతల బబ దసనకలరరव

93-91/735

4841 SAA0627190
పపరర: ఫర త మ వరనన పప

93-92/159

భరస : దదవ రరజ వరనన పప
ఇసటట ననస:109_4_864
వయససస:27
లస: ససస స
93-91/739

4844 JBV3850815
పపరర: ఎసపస రర రరణణ వరషపప

93-91/740

భరస : దయరరజ
ఇసటట ననస:109_4_866
వయససస:34
లస: ససస స
93-91/742

4847 AP151010603155
పపరర: జయమక మమడకద

93-91/743

భరస : సససగయఖ
ఇసటట ననస:109_4_867
వయససస:42
లస: ససస స
93-91/745

4850 JBV3850773
పపరర: శవ అరరణ పడభబవతव పప పపరరव

93-91/746

భరస : సససదర శకనసव
ఇసటట ననస:109_4_868
వయససస:42
లస: ససస స
93-91/748

భరస : జజజ భబషణస
ఇసటట ననస:109_4_869
వయససస:34
లస: ససస స
93-91/750

93-91/729

భరస : ఆదనమగव
ఇసటట ననస:109_4_864
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ నలమసబడస
ఇసటట ననస:109_4_867
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ దనవదసव व
ఇసటట ననస:109_4_869
వయససస:33
లస: ససస స
4854 AP151010603170
పపరర: మరరయమక పప పపరరव

93-91/734

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_867
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ సససగయమఖ
ఇసటట ననస:109_4_867
వయససస:45
లస: పప
4851 JBV2131597
పపరర: జజజభబషణసव పప పపరరव

4837 AP151010603131
పపరర: కలమమరర జరరగగమకలర व

4832 SAA0466342
పపరర: లలకనసద వరరనపప

భరస : దయమ రతనసव व
ఇసటట ననస:109_4_864
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటసరరమव
ఇసటట ననస:109_4_865
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ మమణణకఖరరవపव व
ఇసటట ననస:109_4_866
వయససస:39
లస: పప
4848 JBV3366093
పపరర: రరసబబబగ యయడకద

93-91/731

తసడక:డ ఆదనమగव
ఇసటట ననస:109_4_864
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:109_4_865
వయససస:31
లస: పప
4845 JBV2130805
పపరర: దయరరజ వరనపపव व

4834 JBV2130599
పపరర: దదవరరజव వరర పపव

93-91/726

తసడక:డ ఆనసద రరవప వరరనపప
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:47
లస: పప

భరస : పప తషరరజव
ఇసటట ననస:109_4_864
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ దదవరరజ
ఇసటట ననస:109_4_864
వయససస:24
లస: పప
4842 SAA0660035
పపరర: జగనననధస వరరరనపప

93-91/728

తసడక:డ మమణకఖరరవపव व
ఇసటట ననస:109_4_864
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దదవరరజव
ఇసటట ననస:109_4_864
వయససస:42
లస: ససస స
4839 SAA0953522
పపరర: ససరరష కలమమర బబ దసనకలరర

4831 AP151010603148
పపరర: దయమరతనమగ వరనపపव

4829 JBV3851466
పపరర: రరజ వరససమళళव

తసడక:డ మగతస యఖव
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ దదవసహయసव
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ అమకతరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:47
లస: పప
4836 AP151010603275
పపరర: కలమమరర బబ దసనకలరరव

93-91/725

భరస : మమణణకఖరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ దనవదస
ఇసటట ననస:109_4_863
వయససస:33
లస: పప
4833 JBV3850781
పపరర: సససదర శకనస పప పపరరव

4828 AP151010603328
పపరర: ససవరరస వరష పపव

4853 JBV2132587
పపరర: హహమబసదసव పప పపరరव

93-91/749

భరస : దనససव व
ఇసటట ననస:109_4_869
వయససస:34
లస: ససస స
93-91/751

4856 AP151010603282
పపరర: దనవదస పప పపరరव

93-91/752

తసడక:డ ఏససరతనసव
ఇసటట ననస:109_4_869
వయససస:62
లస: పప
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4857 AP151010603560
పపరర: అమకతరరవప పప పపరరव

93-91/753

తసడక:డ భబషణసव
ఇసటట ననస:109_4_869
వయససస:87
లస: పప
4860 AP151010603009
పపరర: కకటయఖ పప పపరరव

93-91/756

93-91/759

93-91/762

93-91/765

93-91/766

93-91/769

93-91/772

తసడక:డ తనతబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_880
వయససస:32
లస: పప

4870 SAA0627026
పపరర: పప పపరర సరరరష లతన పప పపరర

4873 AP151010603230
పపరర: శరసతమక పప పపరరव

4876 AP151010603189
పపరర: మమణణకఖరరవప పప పపరర

4879 SAA0825218
పపరర: ససమలత అరసరడ

93-91/775

4882 SAA0824178
పపరర: ససపత పప పపరర

93-92/160

4885 SAA0825184
పపరర: తరరపత రరవప అరసరడ
తసడక:డ తనత రరవప
ఇసటట ననస:109_4_880
వయససస:32
లస: పప

4865 AP151010603158
పపరర: మరరయమక పప పపరరव

93-91/761

4868 JBV3850831
పపరర: జయపరల పప పపరరव

93-91/764

4871 SAA0627323
పపరర: యయసమమక పప పప రర

93-92/161

భరస : భబషణమ పప పప రర
ఇసటట ననస:109_4_873
వయససస:29
లస: ససస స
93-91/767

4874 AP151010603630
పపరర: ససజబబబగ పప పపరరव

93-91/768

తసడక:డ చనరరరసव
ఇసటట ననస:109_4_878
వయససస:58
లస: పప
93-91/770

4877 AP151010603156
పపరర: కకషషరరవ పప పపరర

93-91/771

తసడక:డ ఏసప బగ
ఇసటట ననస:109_4_879
వయససస:48
లస: పప
93-91/773

4880 SAA0825242
పపరర: జయసత అరసరడ

93-91/774

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:109_4_880
వయససస:29
లస: ససస స
93-91/776

తసడక:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:109_4_880
వయససస:25
లస: పప
93-91/778

93-91/758

తసడక:డ వసదనసव
ఇసటట ననస:109_4_873
వయససస:34
లస: పప

భరస : గణణశ
ఇసటట ననస:109_4_880
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:109_4_880
వయససస:51
లస: ససస స
4884 SAA0825275
పపరర: మమధవ రరవప అరసరడ

93-91/763

తసడక:డ బగడడ యఖ
ఇసటట ననస:109_4_879
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:109_4_880
వయససస:25
లస: ససస స
4881 SAA0826018
పపరర: అననపపరషమక అరసరడ

4867 JBV3850823
పపరర: ఏససబబబగ పప పపరరव

4862 AP151010603181
పపరర: ససవరరస పప పపరరव

భరస : వసదనసव
ఇసటట ననస:109_4_873
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససజబబబగव
ఇసటట ననస:109_4_878
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:109_4_879
వయససస:35
లస: ససస స
4878 SAA0824160
పపరర: ఎసపస రర రరణణ పప పపరర

93-91/760

భరస : జయమ పరల పప పప రర
ఇసటట ననస:109_4_873
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగव
ఇసటట ననస:109_4_877
వయససస:36
లస: ససస స
4875 JBV2131886
పపరర: రరజరశరరర పప పపరర

4864 JBV3850856
పపరర: సరరష లతव పప పపరరव

93-91/755

భరస : పడభగదనససव
ఇసటట ననస:109_4_872
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ వసదనసव
ఇసటట ననస:109_4_873
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ యయససరతనసव
ఇసటట ననస:109_4_873
వయససస:52
లస: పప
4872 JBV3366903
పపరర: ససనత మమడకధనव व

93-91/757

భరస : జయపరలव
ఇసటట ననస:109_4_873
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వసదనసव
ఇసటట ననస:109_4_873
వయససస:31
లస: పప
4869 AP151010603523
పపరర: వసదనస పప పపరరव

4861 AP151010603349
పపరర: శశరమక పప పపరర

4859 JBV2130797
పపరర: ఏలయమव పప పపరరव

తసడక:డ కకటయఖव व
ఇసటట ననస:109_4_870
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:109_4_871
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ పడభగదనసव
ఇసటట ననస:109_4_872
వయససస:37
లస: పప
4866 JBV3850849
పపరర: భబషణస పప పపరరव

93-91/754

భరస : కకటయఖव
ఇసటట ననస:109_4_870
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ పపడమయఖव
ఇసటట ననస:109_4_870
వయససస:57
లస: పప
4863 SAA0307983
పపరర: భబషణస పప పపరరव

4858 AP151010603154
పపరర: రతనకలమమరర పప పపరరव

4883 SAA0824152
పపరర: మహహష పప పపరర

93-91/777

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:109_4_880
వయససస:28
లస: పప
93-91/779

4886 SAA0826059
పపరర: గణణశ అరసరడ

93-91/780

తసడక:డ తనతబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_880
వయససస:33
లస: పప
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4887 AP151010603942
పపరర: మగనమక పప పపరరव

93-91/781

భరస : ఏససరతనసव
ఇసటట ననస:109_4_882
వయససస:45
లస: ససస స
4890 SAA1063221
పపరర: dhanalakshmi jarugumalli

93-91/784

93-91/787

93-91/791

93-91/794

93-91/798

93-91/801

93-91/804

తసడక:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:109_4_896
వయససస:35
లస: పప

4900 SAA1063346
పపరర: rajakumari popuri

4903 AP151010603169
పపరర: సరమయయలల జజన పప పపరర

4906 JBV3852225
పపరర: బబబగ యడర

4909 SAA0517987
పపరర: మననహర పప పపరర

93-91/807

4912 AP151010603306
పపరర: గరపమక పప పపరరव

93-91/795

4915 AP151010603253
పపరర: ఆనసదరరవప పప పపరరव
తసడక:డ ఏససరతనసव
ఇసటట ననస:109_4_896
వయససస:54
లస: పప

4895 JBV3851029
పపరర: ననగరశరరరరవప పప పపరర

93-91/790

4898 JBV3851292
పపరర: ససజనకలమమరరव పప పపరరव

93-91/793

4901 JBV3852027
పపరర: వరమకव తతకలव

93-91/797

భరస : అదదయఖव
ఇసటట ననస:109_4_886
వయససస:36
లస: ససస స
93-91/799

4904 JBV3852035
పపరర: కకటటశరర రరవపव రరచమళళव

93-91/800

తసడక:డ అసకమకव
ఇసటట ననస:109_4_886
వయససస:66
లస: పప
93-91/802

4907 SAA0518498
పపరర: రరధద పప పపరర

93-91/803

భరస : మననహర
ఇసటట ననస:109_4_892
వయససస:28
లస: ససస స
93-91/805

4910 AP151010603448
పపరర: మమణణకఖరరవప పప పపరరव

93-91/806

తసడక:డ దదవసహయసव
ఇసటట ననస:109_4_892
వయససస:47
లస: పప
93-91/808

భరస : ఆనసదరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_896
వయససస:50
లస: ససస స
93-91/810

93-91/786

భరస : ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_885
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:109_4_892
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వజరసదడ రరవప
ఇసటట ననస:109_4_896
వయససస:32
లస: ససస స
4914 JBV2134534
పపరర: యయససరతనస పప పపరర

93-91/792

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:109_4_891
వయససస:36
లస: పప

భరస : మమణణకఖరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_892
వయససస:42
లస: ససస స
4911 SAA0659995
పపరర: ఎసపస రర రరణణ పప పపరర

4897 SAA0825341
పపరర: మరరయమక పప పపరర

4892 SAA0324830
పపరర: మగతస యఖव జరరగగమలర व

తసడక:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:109_4_884
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:109_4_886
వయససస:47
లస: పప

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_891
వయససస:34
లస: ససస స
4908 AP151010603321
పపరర: ఎమమకలమక పప పపరరव

93-91/789

తసడక:డ samiyelujan popuri
ఇసటట ననస:109_4_886
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరమయయలలజజన
ఇసటట ననస:109_4_886
వయససస:42
లస: ససస స
4905 JBV3852233
పపరర: లలత యడర

4894 AP151010603319
పపరర: ససగగణమక పప పపరర

93-91/783

తసడక:డ మమణణకఖరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_883
వయససస:33
లస: పప

భరస : చనన బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_885
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:109_4_885
వయససస:30
లస: పప
4902 AP151010603320
పపరర: అననపపరష పప పపరర

93-91/785

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:109_4_884
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:109_4_884
వయససస:52
లస: పప
4899 SAA0825036
పపరర: చన బబబగ పప పపరర

4891 JBV3852274
పపరర: రజనव జరరగగమలర व

4889 AP151010603941
పపరర: ఏససరతనమగ పప పపరరव

తసడక:డ పసడకతరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_882
వయససస:49
లస: పప

భరస : రతనకకటటव
ఇసటట ననస:109_4_883
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:109_4_884
వయససస:49
లస: ససస స
4896 AP151010603631
పపరర: నరసససహరరవప పప పపరర

93-91/782

తసడక:డ పసడకతరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_882
వయససస:41
లస: పప

భరస : muthaiah jarugumalli
ఇసటట ననస:109_4_883
వయససస:26
లస: ససస స
4893 AP151010603097
పపరర: ససభబషసణణ పప పపరర

4888 JBV3851078
పపరర: రరమమరరవప పప పపరరव

4913 JBV2130656
పపరర: వజయయకదడరరవపव పప పపరరव

93-91/809

తసడక:డ ఆనసద రరవపव व
ఇసటట ననస:109_4_896
వయససస:34
లస: పప
93-91/811

4916 AP151010603625
పపరర: ననగమక పప పపరరव

93-91/812

భరస : ఆచనరరఖలలव
ఇసటట ననస:109_4_922
వయససస:40
లస: ససస స
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4917 AP151010603417
పపరర: ఆచనరరఖలల పప పపరరव

93-91/813

తసడక:డ దదవసహయసव
ఇసటట ననస:109_4_922
వయససస:41
లస: పప
4920 JBV3851011
పపరర: రతన కలమమరరव పప పపరరव

93-91/816

93-91/819

93-91/822

93-91/825

93-91/828

93-91/831

93-91/833

తసడక:డ కకపర రరవప దస మమల
ఇసటట ననస:109_4_929
వయససస:25
లస: పప

4930 AP151010603435
పపరర: అననమక జరరగగమలర व

4933 AP151010603032
పపరర: వవదనసతస పప పపరరव

4936 SAA0626705
పపరర: జజన బబబగ కరసఢథ
డ

4939 JBV3851128
పపరర: మమరరव యనమలव

93-91/836

4942 JBV2131977
పపరర: రతనబబబగ దథమమల

93-91/826

4945 JBV2135622
పపరర: ససజజతव దథమమలव
భరస : బబలసరరమव व
ఇసటట ననస:109_4_930
వయససస:40
లస: ససస స

4925 JBV2133247
పపరర: బగచరబబబగव పప పపరరव

93-91/821

4928 AP151010603020
పపరర: అసకరరరవప జరరగగమలర व

93-91/824

4931 SAA0824277
పపరర: జజనస kandru

93-91/827

తసడక:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:109_4_927
వయససస:28
లస: పప
93-91/829

4934 AP151010603251
పపరర: యమకకబగ కరసడడడव

93-91/830

తసడక:డ కరటయఖव
ఇసటట ననస:109_4_927
వయససస:52
లస: పప
93-92/163

4937 JBV3366747
పపరర: పడభబకరరరవప జరరగగమలర व

93-91/832

తసడక:డ ఎఫరడయమగव
ఇసటట ననస:109_4_928
వయససస:57
లస: పప
93-91/834

4940 AP151010603355
పపరర: ఆనసదమక దసమమల

93-91/835

భరస : కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:109_4_929
వయససస:52
లస: ససస స
93-91/837

తసడక:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:109_4_929
వయససస:36
లస: పప
93-92/164

93-91/818

తసడక:డ అకలకలలव
ఇసటట ననస:109_4_926
వయససస:43
లస: పప

భరస : జజజ చసదసव
ఇసటట ననస:109_4_929
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ కకకషష రరరవపव व
ఇసటట ననస:109_4_929
వయససస:36
లస: పప
4944 SAA0626432
పపరర: దసమమలమ సమఏలల దస మమల

93-91/823

తసడక:డ రరమగలల కరసఢథ
డ
ఇసటట ననస:109_4_927
వయససస:28
లస: పప

భరస : రతనబబబగ
ఇసటట ననస:109_4_929
వయససస:31
లస: ససస స
4941 JBV2133403
పపరర: ససబబబరరవపव ధథమమలव

4927 AP151010603436
పపరర: అసకరళమక జరరగగమలర व

4922 AP151010603125
పపరర: సరమయయలల పప పపరరव

తసడక:డ జకకకయव व
ఇసటట ననస:109_4_925
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ యయససరతనసव
ఇసటట ననస:109_4_927
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ కకపయఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_927
వయససస:59
లస: పప
4938 JBV3851680
పపరర: దదవఖ దసమమల

93-91/820

భరస : పడభబకరరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_927
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ పడభబకరరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_927
వయససస:32
లస: పప
4935 SAA0979031
పపరర: వనసకటటసరరరర జరరగగమలర

4924 AP151010603128
పపరర: మరరయమక పప పపరరव

93-91/815

తసడక:డ జకకయఖव
ఇసటట ననస:109_4_924
వయససస:41
లస: పప

భరస : అకలకలలव
ఇసటట ననస:109_4_926
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : యమకకబగव व
ఇసటట ననస:109_4_927
వయససస:47
లస: ససస స
4932 JBV3851094
పపరర: రరజరసదడపస
డ రద జరరగగమలర व

93-91/817

భరస : సరమయయలలव
ఇసటట ననస:109_4_925
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అసకరరరవపव व
ఇసటట ననస:109_4_926
వయససస:36
లస: ససస స
4929 JBV3366739
పపరర: మరరయమక కరసడడడव व

4921 AP151010603299
పపరర: కకటమక పప పపరరव

4919 AP151010603457
పపరర: రతనస పప పపరరव

తసడక:డ దదవసహయసव
ఇసటట ననస:109_4_923
వయససస:40
లస: పప

భరస : జకకయఖव
ఇసటట ననస:109_4_924
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ యమకకబగव
ఇసటట ననస:109_4_924
వయససస:57
లస: పప
4926 JBV2132504
పపరర: కకపరలమకకక జరరగగమలర व व

93-91/814

భరస :
ఇసటట ననస:109_4_923
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బగచరబబబగव
ఇసటట ననస:109_4_924
వయససస:32
లస: ససస స
4923 AP151010603193
పపరర: జకకయఖ పప పపరరव

4918 JBV2131860
పపరర: ఇకదడజజఖతव పప పపరరव

4943 AP151010603281
పపరర: కకషరషరరవప దసమమల

93-91/838

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:109_4_929
వయససస:57
లస: పప
93-91/839

4946 AP151010603301
పపరర: పరపపలల దసమమలव

93-91/840

భరస : ఏససव
ఇసటట ననస:109_4_930
వయససస:57
లస: ససస స
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4947 AP151010603192
పపరర: బబలసరరమ దసమమలव

93-91/841

తసడక:డ ఏససव
ఇసటట ననస:109_4_930
వయససస:41
లస: పప
4950 JBV2131514
పపరర: జజనకరబబబగव దథమమలव

93-91/844

93-91/847

93-91/850

93-91/853

93-91/856

93-91/859

93-91/862

తసడక:డ జవమణణ పప పపరర
ఇసటట ననస:109_4_947
వయససస:25
లస: పప

4960 JBV3850963
పపరర: దదవమక పప పపరర

4963 JBV2131407
పపరర: ఏలయమ పప పపరర

4966 AP151010603119
పపరర: ఏససరతనస పప పపరర

4969 SAA0627059
పపరర: హహబసబబ పప పప రర

93-91/864

4972 SAA0308049
పపరర: సప మయఖव పప పపరరव

93-91/854

4975 SAA0617746
పపరర: అజయకలమమర యమజ ల
తసడక:డ శరసత బబబగ యమ జ ల
ఇసటట ననస:109_4_949
వయససస:25
లస: పప

4955 JBV2133411
పపరర: కరరణనకరరరవప పప పపరర

93-91/849

4958 JBV2131878
పపరర: శశరమకव పప పపరరव

93-91/852

4961 JBV2132371
పపరర: యమకకబగ పప పపరర

93-91/855

తసడక:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:109_4_940
వయససస:33
లస: పప
93-91/857

4964 JBV2134617
పపరర: లకకక పప పపరర

93-91/858

భరస : ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:109_4_942
వయససస:33
లస: ససస స
93-91/860

4967 JBV3850989
పపరర: జజజమమరరव పప పపరరव

93-91/861

భరస : శరమబఖలव
ఇసటట ననస:109_4_943
వయససస:31
లస: ససస స
93-92/165

4970 JBV3850971
పపరర: వజయరరణణव పప పపరరव

93-91/863

భరస : సప మయఖव
ఇసటట ననస:109_4_946
వయససస:39
లస: ససస స
93-91/865

తసడక:డ బగడడ యఖव
ఇసటట ననస:109_4_946
వయససస:42
లస: పప
93-91/867

93-91/846

భరస : రరమమరరవపव व
ఇసటట ననస:109_4_939
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యయససరతనమ పప పప రర
ఇసటట ననస:109_4_945
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ somaiah popuri
ఇసటట ననస:109_4_946
వయససస:23
లస: పప
4974 SAA0953589
పపరర: మసరసన పప పపరర

93-91/851

తసడక:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:109_4_942
వయససస:40
లస: పప

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:109_4_944
వయససస:54
లస: ససస స
4971 SAA1063288
పపరర: raju poputi

4957 JBV2131506
పపరర: యహనव పప పపరరव

4952 SAA0308098
పపరర: లమజరర జరరగగమలర

తసడక:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:109_4_937
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:109_4_941
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:109_4_942
వయససస:33
లస: ససస స
4968 AP151010603198
పపరర: ఆశరరరదస పప పపరర

93-91/848

భరస : యకకబ
ఇసటట ననస:109_4_940
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏలయమ
ఇసటట ననస:109_4_941
వయససస:31
లస: ససస స
4965 JBV3850948
పపరర: యయసమక కరకల

4954 SAA0893454
పపరర: జజన భబసకరరవ బగసస

93-91/843

తసడక:డ కకటట రతనస
ఇసటట ననస:109_4_935
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ
ఇసటట ననస:109_4_938
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ దదవర సహయసव व
ఇసటట ననస:109_4_939
వయససస:41
లస: పప
4962 JBV3850955
పపరర: అననమక పప పపరర

93-91/845

తసడక:డ జకకయఖ బగసస
ఇసటట ననస:109_4_937
వయససస:33
లస: పప

భరస : యహనव
ఇసటట ననస:109_4_938
వయససస:33
లస: ససస స
4959 JBV2131589
పపరర: రరమమరరవపव పప పపరరव

4951 SAA0979155
పపరర: పడమల జరరగగమలర

4949 JBV3366721
పపరర: ససనతव దథమమలव

తసడక:డ యయససव
ఇసటట ననస:109_4_931
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దనసస జరరగగమలర
ఇసటట ననస:109_4_935
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజన భబసకరరరవప బగసస
ఇసటట ననస:109_4_937
వయససస:28
లస: ససస స
4956 JBV3851631
పపరర: మరరయమకव పప పపరరव

93-91/842

తసడక:డ కకటయఖव
ఇసటట ననస:109_4_930
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ యయససव व
ఇసటట ననస:109_4_931
వయససస:34
లస: పప
4953 SAA0893462
పపరర: యయసస మరరయమక బగసస

4948 AP151010603228
పపరర: ఏసస దసమమలव

4973 AP151010603412
పపరర: జవమణణ పప పపరరव

93-91/866

భరస : వవదనసతసव
ఇసటట ననస:109_4_947
వయససస:46
లస: ససస స
93-92/166

4976 AP151010603213
పపరర: ఝమససస పప పపరర

93-91/868

భరస : మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:109_4_951
వయససస:42
లస: ససస స
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93-92/167

తసడక:డ ససజవ రరవప మమడక ద
ఇసటట ననస:109_4_954
వయససస:28
లస: పప
4980 SAA0825747
పపరర: లలరరసయఖ మమదదద

93-91/871

93-91/874

93-91/878

93-91/881

93-91/884

93-91/887

93-91/890

భరస : మరరయదనససव
ఇసటట ననస:109_4_986
వయససస:30
లస: ససస స

4990 AP151010603130
పపరర: మమరరమక మమడకద

4993 AP151010603266
పపరర: అసకమకరరవప మమడకద

4996 JBV3366937
పపరర: ననగరసదడమక జరరగగమలర व व

4999 SAA0940446
పపరర: ససరరష తనళళళరర

93-92/168

5002 SAA0697524
పపరర: యయపస ర తనళళళరర

93-91/882

5005 SAA0828485
పపరర: మమధసరర తనళళరర
భరస : యయససబబబగ తనళళళ రర
ఇసటట ననస:109_4_998
వయససస:29
లస: ససస స

4985 AP151010603167
పపరర: శశషమక మమడకదव

93-91/877

4988 AP151010603379
పపరర: మమణణకఖరరవప పప పపరర

93-91/880

4991 SAA0518407
పపరర: అశశక యజల

93-91/883

తసడక:డ శరసత బబబగ
ఇసటట ననస:109_4_959
వయససస:29
లస: పప
93-91/885

4994 AP151010603313
పపరర: ససజవరరవప మమడకద

93-91/886

తసడక:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:109_4_959
వయససస:52
లస: పప
93-91/888

4997 AP151010603293
పపరర: అబడహస జరరగగమలర व

93-91/889

తసడక:డ దననయయలలव
ఇసటట ననస:109_4_971
వయససస:62
లస: పప
93-91/891

5000 JBV3852019
పపరర: యయసప బగव తనళళళరరव

93-91/892

తసడక:డ పపరరషప తస సव
ఇసటట ననస:109_4_979
వయససస:51
లస: పప
93-92/169

తసడక:డ యయసప బగ తనళళళరర
ఇసటట ననస:109_4_980
వయససస:29
లస: పప
93-91/894

93-91/873

తసడక:డ చనరరరస
ఇసటట ననస:109_4_958
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ ఏసప బగ తనళళళరర
ఇసటట ననస:109_4_979
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ రరజ తనళళళరర
ఇసటట ననస:109_4_980
వయససస:27
లస: పప
5004 JBV3852142
పపరర: మరరయరరణణव తనళళళరరव

93-91/879

భరస : అబడహసव व
ఇసటట ననస:109_4_971
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ ఏసప బగ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:109_4_979
వయససస:29
లస: ససస స
5001 SAA0697599
పపరర: మరరయ దనసస తనళళళరర

4987 AP151010603150
పపరర: జజజరరజ మమడకదव

4982 AP151010603160
పపరర: బగచరబబబగ మమడకదव

భరస : ఏలయव
ఇసటట ననస:109_4_958
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:109_4_959
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశव
ఇసటట ననస:109_4_971
వయససస:32
లస: ససస స
4998 SAA0952284
పపరర: మరరయమక తనళళ
ర రర

93-91/876

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:109_4_959
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ శరసతబబబగव
ఇసటట ననస:109_4_959
వయససస:30
లస: పప
4995 JBV3850724
పపరర: కరసతव జరరగగమలర व

4984 JBV2132926
పపరర: మరరయమకव మమడకదव

93-91/870

తసడక:డ కరసతనరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_955
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ఏలయव
ఇసటట ననస:109_4_958
వయససస:40
లస: పప

భరస : veeraiah yajala
ఇసటట ననస:109_4_959
వయససస:28
లస: ససస స
4992 SAA0362459
పపరర: మహనव యమజలव

93-91/872

భరస : జజజరరజव व
ఇసటట ననస:109_4_958
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ ఏలయव व
ఇసటట ననస:109_4_958
వయససస:33
లస: పప
4989 SAA1063239
పపరర: ramya yajala

4981 AP151010603106
పపరర: కరసతనరరవప మమడకదव

4979 JBV3850872
పపరర: రరతషమకव మగకకరరव

భరస : దదవదనససव
ఇసటట ననస:109_4_955
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ ఏనవబగव
ఇసటట ననస:109_4_955
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఉలమव
ఇసటట ననస:109_4_956
వయససస:57
లస: ససస స
4986 JBV2131712
పపరర: పడసరదరరవపव మమడకదव

93-91/869

భరస : కరసతనరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_955
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ పసదనయఖ
ఇసటట ననస:109_4_955
వయససస:26
లస: పప
4983 AP151010603326
పపరర: మరరయమక మమడకదव

4978 AP151010603157
పపరర: యయససదయమక మమడకదव

5003 JBV3852068
పపరర: మధసలతव తనళళళరరव

93-91/893

భరస : వససత రరవపव
ఇసటట ననస:109_4_985
వయససస:30
లస: ససస స
93-92/170

5006 SAA1020676
పపరర: నవఖ తదజశరన కరసరల

93-91/167

తసడక:డ పపడమమనసదస కరసరల
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:23
లస: ససస స
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5007 SAA1015578
పపరర: మరరయమక కకకకకలగడడ

93-91/168

భరస : ననగ బబబగ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:28
లస: ససస స
5010 SAA0979288
పపరర: మసరసన బ షపక

93-91/171

93-91/174

93-91/177

93-92/83

93-91/182

93-91/185

93-92/85

తసడక:డ ననగరశరర రరవప చసదనపప
ఇసటట ననస:109_4_1049
వయససస:27
లస: పప

5020 JBV3852118
పపరర: ససజజతव తనళళళరరव

5023 SAA0979270
పపరర: శకధర మమగరవరత

5026 JBV3852043
పపరర: ససధనకరव తనళళళరరव

5029 JBV3852126
పపరర: మహహష బబబగव గరజలవరరసव

93-92/87

5032 JBV3370723
పపరర: బబ లర యఖ ఖరరదస

93-91/180

5035 SAA0697615
పపరర: రరజరశరరర కరటస
తసడక:డ ససతన రరమమసజనవయగలల కరటస
ఇసటట ననస:109_4_1050
వయససస:27
లస: ససస స

5015 SAA0944646
పపరర: బబజ తతరరగరశటట

93-91/176

93-91/179
5018 SAA0887507
పపరర: వడగస బబల సథరఖ ససబడహకణఖస

5021 JBV3852084
పపరర: ససభబషసణణव చససడథరరव

93-91/181

భరస : జवేరనव
ఇసటట ననస:109_4_1011
వయససస:31
లస: ససస స
93-91/183

5024 JBV3852332
పపరర: జఫరన व చససడథరరव

93-91/184

తసడక:డ వనలసన व
ఇసటట ననస:109_4_1011
వయససస:36
లస: పప
93-91/186

5027 SAA0697532
పపరర: మరరయ రరజజ తనళళళరర

93-92/84

తసడక:డ ససధనకరర తనళళళరర
ఇసటట ననస:109_4_1012
వయససస:28
లస: ససస స
93-91/187

5030 SAA0969255
పపరర: రరసబబబగ తనళళరర

93-92/86

తసడక:డ రమమశ తనళళరర
ఇసటట ననస:109_4_1026
వయససస:24
లస: పప
93-92/88

తసడక:డ రరమయఖ ఖరరదస
ఇసటట ననస:109_4_1047
వయససస:55
లస: పప
93-92/90

93-91/173

తసడక:డ కరశ వశరననథస
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:109_4_1015
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబ లర యఖ ఖరరదస
ఇసటట ననస:109_4_1047
వయససస:49
లస: ససస స
5034 SAA0697508
పపరర: శకనవరస రరవప చసదనపప

93-91/178

తసడక:డ నవరహహव
ఇసటట ననస:109_4_1012
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ నవరకల తనళళళరర
ఇసటట ననస:109_4_1012
వయససస:28
లస: ససస స
5031 AP151010603516
పపరర: భబలకకక ఖరరదస

5017 SAA1015560
పపరర: శకనవరస రరవప కకకకకలగడడ

5012 SAA1020668
పపరర: సథరరఖ పడకరశ కరసరల

తసడక:డ పసదన ఖమససస తతరరగరశటట
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ హహనఖ
ఇసటట ననస:109_4_1011
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖव
ఇసటట ననస:109_4_1011
వయససస:53
లస: పప
5028 SAA0697573
పపరర: ఎలజబబత రరణణ తనళళళరర

93-91/175

తసడక:డ ననగరశరర రరవపव
ఇసటట ననస:109_4_1011
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరశరర రరవపव
ఇసటట ననస:109_4_1011
వయససస:51
లస: ససస స
5025 JBV3852092
పపరర: ననగరశరర రరవపव తనళళళరరव

5014 SAA1015602
పపరర: ననగ బబబగ కకకకకలగడడ

93-91/170

తసడక:డ పపడమమనసదస కరసరల
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరర రరవప కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ ఆదనస తనళళళరర
ఇసటట ననస:109_4_1009
వయససస:29
లస: పప
5022 JBV3852100
పపరర: కకపరవతव తనళళళరరव

93-91/172

తసడక:డ ననగరశరర రరవప కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:40
లస: పప
5019 SAA0697557
పపరర: దననయయలల తనలలరరర

5011 SAA0922154
పపరర: కకటటశరరమక అరరగల

5009 SAA0887515
పపరర: వడగస సరయ జజఖత

భరస : బబల సథరఖ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననరయఖ అరరగల
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:74
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరర రరవప కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:29
లస: పప
5016 SAA0979320
పపరర: రరమ దదవ దసరరగ

93-91/169

భరస : శకనవరస రరవప కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : షపక
ఇసటట ననస:109_4_1000
వయససస:65
లస: ససస స
5013 SAA1015594
పపరర: బడహకస కకకకకలగడడ

5008 SAA1015586
పపరర: వనసకటటసరరమక కకకకకలగడడ

5033 JBV2130383
పపరర: భబలకడక చసదనపప

93-92/89

భరస : ననగరశరరరరవప ఛనసఢనథల
ఇసటట ననస:109_4_1049
వయససస:47
లస: ససస స
93-92/91

5036 SAA0697607
పపరర: ససతన రరమమసజనవయగలల కరటస

93-92/92

తసడక:డ యలమసద రరజ కరటస
ఇసటట ననస:109_4_1050
వయససస:28
లస: పప
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పపరర: రరజరశరరర సరరష
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93-92/93

భరస : శకనవరస రరవప సరరష
ఇసటట ననస:109_4_1054
వయససస:38
లస: ససస స
5040 JBV3853165
పపరర: శకనవరసరరవప సరరష

93-92/96

93-92/99

93-92/102

93-92/105

93-92/108

93-92/111

93-92/114

తసడక:డ చనననబరవమబరరస చదబబడ లల
ఇసటట ననస:109_4_1107
వయససస:31
లస: పప

5050 JBV2130250
పపరర: లకడక ఖరరదస

5053 AP151010603483
పపరర: పసదనమమకయ బబ లమ

5056 AP151010603121
పపరర: శవ పరరరత చలపరటటव

5059 SAA0828626
పపరర: సరసబయఖ పరటట

93-92/117

5062 AP151010603036
పపరర: ఆసజనవయగలల ఖరరదస ఖరరదస

93-92/106

5065 SAA0828279
పపరర: మలలర సవరర పరటట
భరస : శవ శసకర pati
ఇసటట ననస:109_4_1108
వయససస:26
లస: ససస స

5045 JBV2131431
పపరర: వనసకటరరవప పరటట

93-92/101

5048 JBV2133155
పపరర: రరమమరరవప పరటట

93-92/104

5051 JBV2130268
పపరర: వషష
ష ఖరరదస

93-92/107

భరస : ససతయఖననయగడడ చసతన
ఇసటట ననస:109_4_1072
వయససస:35
లస: ససస స
93-92/109

5054 SAA0327908
పపరర: చన ఆసజనవయగలల బబ లమ

93-92/110

తసడక:డ శతయఖ బబ లమ
ఇసటట ననస:109_4_1087
వయససస:54
లస: పప
93-92/112

5057 SAA0828238
పపరర: ననగ భబషణస చలపత

93-92/113

తసడక:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:109_4_1090
వయససస:31
లస: పప
93-92/115

5060 JBV2131969
పపరర: రరమమరరవప ఖరరదస

93-92/116

భరస : ఆసజనవయగలల ఖరరదస
ఇసటట ననస:109_4_1096
వయససస:37
లస: ససస స
93-92/118

తసడక:డ రసగయఖ ఖరరదస
ఇసటట ననస:109_4_1105
వయససస:64
లస: పప
93-92/120

93-92/98

తసడక:డ కకటటశరరరరవప పరటట
ఇసటట ననస:109_4_1060
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప pati
ఇసటట ననస:109_4_1091
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల ఖరరదస
ఇసటట ననస:109_4_1105
వయససస:58
లస: ససస స
5064 SAA0828360
పపరర: పరణణ కలమమర చదబఓ
డ లల

93-92/103

భరస : శసకరరव
ఇసటట ననస:109_4_1090
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ కకకషకయఖव
ఇసటట ననస:109_4_1090
వయససస:56
లస: పప
5061 AP151010603211
పపరర: ధనలకకక ఖరరదస

5047 AP151010603042
పపరర: శవమక పరటట

5042 JBV2130201
పపరర: కకటటశరరరరవప పరటట

తసడక:డ శవయఖ పరటట
ఇసటట ననస:109_4_1059
వయససస:34
లస: పప

భరస : చనన ఆసజనవయగలల బబ లమ
ఇసటట ననస:109_4_1087
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ పరటట
ఇసటట ననస:109_4_1088
వయససస:43
లస: పప
5058 AP151010603538
పపరర: శసకరర చలపరటటव

93-92/100

భరస : శకనవరసరరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:109_4_1071
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయగలల ఖరరదస
ఇసటట ననస:109_4_1072
వయససస:42
లస: పప
5055 AP151010603499
పపరర: శకనవరసరరవప పరటట పరటట

5044 SAA0828337
పపరర: ననగమలలర శరరర పరటట

93-92/95

తసడక:డ శవయఖ పరటట
ఇసటట ననస:109_4_1055
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటశరరరరవప పరటట
ఇసటట ననస:109_4_1060
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససభబష చసదడ బబ శ గడక దన సస
ఇసటట ననస:109_4_1070
వయససస:30
లస: ససస స
5052 AP151010603035
పపరర: శతయఖ ననయగడడ ఖరరదస

93-92/97

తసడక:డ వనసకరటరరవప పరటట
ఇసటట ననస:109_4_1059
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ పరటట
ఇసటట ననస:109_4_1060
వయససస:47
లస: ససస స
5049 SAA0828295
పపరర: శవ పరరరత గడకదనసస

5041 AP151010603047
పపరర: పరరరత పరటట

5039 JBV2130557
పపరర: ససబబబరరవప మస తడ

తసడక:డ సరసబయఖ మస తడ
ఇసటట ననస:109_4_1054
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవయఖ పరటట
ఇసటట ననస:109_4_1055
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటయఖ పరటట
ఇసటట ననస:109_4_1055
వయససస:57
లస: పప
5046 AP151010603056
పపరర: ససతనరరవమక పరటట

93-92/94

భరస : ససబబబరరవప మస తడ
ఇసటట ననస:109_4_1054
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమయఖव సరరష
ఇసటట ననస:109_4_1054
వయససస:46
లస: పప
5043 AP151010603080
పపరర: శవయఖ పరటట పరటట

5038 JBV2130375
పపరర: రమమదదవ మస తడ

5063 SAA0828253
పపరర: ససదనఖరణణ చదబఓ
డ లల

93-92/119

భరస : పరణణ కలమమర చదబబడ లల
ఇసటట ననస:109_4_1107
వయససస:28
లస: ససస స
93-92/121

5066 SAA0828469
పపరర: లకకక పరటట

93-92/122

భరస : ననగబర ససభబన పరటట
ఇసటట ననస:109_4_1109
వయససస:31
లస: ససస స
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93-91/189

భరస : శకనవరస రరడకడ భమవరపప
ఇసటట ననస:109_4_1231
వయససస:41
లస: ససస స
5070 SAA0978736
పపరర: వనసకయఖ పడతసకకసడ

93-91/904

93-91/951

93-91/907

5074 SAA0893470
పపరర: ననగరశరరరరవప పపలగస

5077 SAA1049650
పపరర: రరజఖ లకకక చలలకలరర

93-91/910

5080 SAA0963711
పపరర: కరరమగన పఠరన

భరస : శకనవరస రరడకడ గరడక
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరర రరవప గరపప
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:43
లస: పప
5091 SAA1015610
పపరర: ససబడహకనఖ శరక మమళచదరరవప

5089 SAA0824509
పపరర: లకకక రరడడ క వరససపలర

93-91/922

5092 SAA0815052
పపరర: నరసససహ రరడకడ ఈదన
తసడక:డ లలట కకటట రరడడ క ఈదన
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:66
లస: పప

5094 JBV3851623
పపరర: అరరణ బబరశశటట

5095 SAA0978967
పపరర: ననగమణణ పడతసకకసడ

93-91/925

5075 SAA1063353
పపరర: nageswararao annisetti

భరస : వనసకయఖ పడతసకకసడ
ఇసటట ననస:109_5_1250
వయససస:31
లస: ససస స

93-91/906

5078 SAA0824525
పపరర: వనసకట రమణ వరససపలర

93-91/909

భరస : లకకక రరడడ క
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:36
లస: ససస స
93-91/911

5081 SAA1015651
పపరర: ననగ పదదకన మమళచదరరవప

93-91/912

భరస : ససబడహకనఖ శరక మమళచదరరవప
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:49
లస: ససస స
93-91/915

భరస : శవ శసకర రరవప బబ మమక
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:67
లస: ససస స
93-91/917

5087 SAA1049643
పపరర: వసశ కకషష చలలకలరర

93-91/918

తసడక:డ హనసమసత రరవప చలలకలరర
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:31
లస: పప
93-91/920

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ వనసకట ననరరయణ శరక మమళచదరరవప
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:52
లస: పప

భరస : yasvanthkumar borusetti
ఇసటట ననస:109_5_1237
వయససస:56
లస: ససస స

93-91/908

తసడక:డ ససబబబ రరవప అవరరరర
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:27
లస: పప
93-91/919

93-91/950

తసడక:డ kotaiah annisetti
ఇసటట ననస:109_5_1230
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవప గరపప
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ భమవరపప
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:25
లస: పప

5072 SAA1015727
పపరర: పసడయమసక చడనసనపఅల

93-91/914 5084 SAA0466425
5083 SAA1015644
పపరర: అలవవలలమసగరతయరమక గరపప
పపరర: సరమమమ జఖమక బబ మమక

93-91/916 5086 SAA0954223
5085 SAA0978751
పపరర: పడదదప కలమమర రరడడ క భమవరపప
పపరర: వనసకట కకషష అవరరరర

5088 SAA1015636
పపరర: వనసకటబదదడ గరపప

93-91/952

భరస : ఖమససస పఠరన
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:42
లస: ససస స
93-91/913

93-91/965

తసడక:డ పప తష రరజ చడనసనపఅల
ఇసటట ననస:109_5_18
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వసశ కకషష చలలకలరర
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వవసకటబదదడ గరపప
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:42
లస: ససస స
5082 SAA0815037
పపరర: కవత గరడక

93-91/905

తసడక:డ లలరరనరరజ పపలగస
ఇసటట ననస:109_5_18
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవప గగమకడకదల
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:22
లస: ససస స
5079 SAA1015628
పపరర: వజయలకకక గరపప

5071 SAA0978728
పపరర: రరజజ రరవప పడతసకకసడ

5069 SAA1015552
పపరర: వనసకటటసరరరర చరక

తసడక:డ కకటయఖ చరక
ఇసటట ననస:109_5 ZA, _18
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ అసజయ పడతసకకసడ
ఇసటట ననస:109_5_12_1250
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససరరష బబబగ కలససమసచ
ఇసటట ననస:109_5_18
వయససస:34
లస: ససస స
5076 SAA1049668
పపరర: శరరష గగమకడకదల

93-92/172

తసడక:డ సరసబశవరరవప అమలలతష
ఇసటట ననస:109_5
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ అసజయ పడతకకసడ
ఇసటట ననస:109_5_12_1250
వయససస:35
లస: పప
5073 SAA0952169
పపరర: ససలలచన కలససమసచ

5068 SAA0855629
పపరర: సరయ లకకక అమలలతష

5090 SAA0978769
పపరర: శకనవరస రరడడ క భమవరపప

93-91/921

తసడక:డ సరసబశవ రరడడ క భమవరపప
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:50
లస: పప
93-91/923

5093 SAA0814534
పపరర: వరసస దదవ రరవప కకసడథరర

93-91/924

తసడక:డ తసడవ కకషష మబరరస కకసడథరర
ఇసటట ననస:109_5_1231
వయససస:74
లస: పప
93-91/926

5096 SAA0978744
పపరర: అనత పడతసకకసడ

93-91/927

తసడక:డ రరజజరరవప పడతసకకసడ
ఇసటట ననస:109_5_1250
వయససస:38
లస: ససస స
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5097 SAA0978959
పపరర: అనసథరఖమక పడతసకకసడ

93-91/928

భరస : అసజయఖ పడతసకకసడ
ఇసటట ననస:109_5_1250
వయససస:64
లస: ససస స
5100 SAA1015693
పపరర: అమరర మహమమద

93-91/931

93-91/934

93-91/938

93-91/941

93-91/944

93-91/945

93-91/903

తసడక:డ ననగరరజ మమడకద
ఇసటట ననస:109_45
వయససస:31
లస: పప

5104 SAA1015701
పపరర: ఇసరకయల మహమమద

భరస : వనసకట రమణ బసకర
ఇసటట ననస:109_5_1257
వయససస:51
లస: ససస స
93-91/935

5107 SAA0826174
పపరర: సతఖ ననరరయణ అరరకరపపడక

5110 SAA0362426
పపరర: ననగరరజव ఈదరव

5113 SAA0327866
పపరర: సరమమమ జఖస ఈ ద ర

5116 SAA0644526
పపరర: కరటడగడడ సరయ పడకరశ

5119 SAA0969107
పపరర: ససమఖ ధథళపరళళ

93-91/897

5122 AP151010603241
పపరర: మమరస మక మమడకద

93-91/939

5125 AP151010603614
పపరర: ననగరరజ మమడకద
తసడక:డ Nagaraju medida
ఇసటట ననస:109_45
వయససస:57
లస: పప

93-91/937

5108 SAA0735979
పపరర: వజయ లకకక వరకర

93-91/940

భరస : వనసకటటసరర రరడకడ వరకర
ఇసటట ననస:109_5_1263
వయససస:65
లస: ససస స
93-91/942

5111 JBV3851664
పపరర: రవసదడ ఈదరव

93-91/943

తసడక:డ చలపతరరవపव
ఇసటట ననస:109_5_1268
వయససస:34
లస: పప
93-92/173

5114 SAA0327882
పపరర: చలపత రరవ ఈ ద ర

93-92/174

తసడక:డ లకకయఖ ఈ ద ర
ఇసటట ననస:109_5_1268
వయససస:57
లస: పప
93-91/947

5117 SAA0978785
పపరర: వనసకట గరవసద అలలనన

93-91/936

తసడక:డ సథరఖ పడకరశ రరవప అలలర న
ఇసటట ననస:109_5_12588
వయససస:47
లస: పప
93-92/177

5120 SAA0952706
పపరర: రరజరశరరర మమడకద

93-91/896

తసడక:డ ననగరరజ medida
ఇసటట ననస:109_45
వయససస:76
లస: ససస స
93-91/898

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:109_45
వయససస:52
లస: ససస స
93-91/900

5105 SAA0824236
పపరర: సరయ శక అజసత అరరకపపడక
తసడక:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:109_5_1262
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసత రరవప ధథళపరళళ
ఇసటట ననస:109_6
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ravibabu medida
ఇసటట ననస:109_45
వయససస:31
లస: ససస స
5124 SAA0734872
పపరర: రవబబబగ మమడకద

93-91/933

తసడక:డ ససరరశ
ఇసటట ననస:109_5_1285
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ బబ మమక
ఇసటట ననస:109_5__1231
వయససస:71
లస: పప
5121 SAA1063270
పపరర: kanchana jada

5102 SAA0825762
పపరర: లలత సప మశశటట

భరస : చలపతరరవప ఈ ద ర
ఇసటట ననస:109_5_1268
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససరరష katragadda
ఇసటట ననస:109_5_1285
వయససస:48
లస: ససస స
5118 SAA0466417
పపరర: శవ శసకర రరవప బబ మమక

93-91/932

భరస : suresh edara
ఇసటట ననస:109_5_1268
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ chalApathirao edara
ఇసటట ననస:109_5_1268
వయససస:36
లస: పప
5115 SAA0826364
పపరర: పదక kstragadda

5101 SAA0979338
పపరర: రరజరశరరర మగననసగర

తసడక:డ లకకకపసరరమమళర
ఇసటట ననస:109_5_1262
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ అసకక రరడకడ
ఇసటట ననస:109_5_1263
వయససస:71
లస: పప
5112 SAA0308262
పపరర: ససరరష ఈదర

93-91/930

తసడక:డ ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:109_5_1257
వయససస:69
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:109_5_1262
వయససస:46
లస: ససస స
5109 SAA0735953
పపరర: వనసకటటసరర రరడకడ వరకర

5099 SAA0735995
పపరర: పపటట గగసట తనరక లసగ వర
పడసరద
తసడక:డ లకకక ననరరయణ
ఇసటట ననస:109_5_1251
వయససస:48
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:109_5_1257
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరరరర
ఇసటట ననస:109_5_1257
వయససస:56
లస: పప
5106 SAA0826265
పపరర: సథరరఖ కలమమరర ఆరఖకరపపడక

93-91/929

భరస : తనరక లసగ వర పడసరద
ఇసటట ననస:109_5_1251
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ రహమమన మహమమద
ఇసటట ననస:109_5_1257
వయససస:25
లస: ససస స
5103 SAA0825788
పపరర: వనసకట రమణ బసక

5098 SAA0736001
పపరర: పపటట గగసట సమత

5123 SAA0979056
పపరర: చచదవరస మడనడ

93-91/899

తసడక:డ ససబబ రరవప మమదదద
ఇసటట ననస:109_45
వయససస:25
లస: పప
93-91/901

5126 SAA0660126
పపరర: లమవణఖ వలర భనవన

93-91/902

భరస : మగరళకకషష
ఇసటట ననస:109_47
వయససస:39
లస: ససస స
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93-91/953

భరస : సససససన
ఇసటట ననస:109_50
వయససస:57
లస: ససస స
5130 SAA0883687
పపరర: కలససమసచ ససరరష బబబగ

93-91/956

93-91/959

93-91/962

93-91/963

93-91/155

93-89/426

93-92/176

5140 SAA0824228
పపరర: తదజ కటరకగడ

5143 SAA0979098
పపరర: ససజన రరణణ పరటట

5146 SAA0517730
పపరర: పరరరత పరటట

93-89/429

5149 SAA1469832
పపరర: గరపస కకషష yerukala

93-91/964

93-89/431

5154 JBV3846862
పపరర: సరసబయఖव మగతష
స కలరరव

93-89/434

5152 JBV3848645
పపరర: ననగరసదడసव మగటట
డ కలరరव

93-91/136

భరస : ఆనసదరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-50
వయససస:34
లస: ససస స

93-91/961

5138 SAA0978777
పపరర: వనసకట ససమ అలలనన

93-91/158

5141 JBV3851508
పపరర: కకటటశరరరరవప కకపలలव

93-91/156

5144 JBV3571734
పపరర: వనసకటరతనసव శరతరరజపలర व

93-89/425

తసడక:డ వరయఖव व
ఇసటట ననస:110-1-12
వయససస:85
లస: పప
93-89/427

5147 JBV3848702
పపరర: ననగలకకకव కలరపరటటव

93-89/428

భరస : పపనననరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-35
వయససస:43
లస: ససస స
93-90/1011

5150 SAA0517524
పపరర: కలమఖణణ మగతష
స కలరర

93-89/430

భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:110-1-44
వయససస:29
లస: ససస స
93-89/432

భరస : సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-45
వయససస:31
లస: ససస స
5155 SAA0308031
పపరర: వజయలకకక చచడరపపव

5135 SAA1015537
పపరర: ఆసజనవయగలల నసదనఖల

తసడక:డ రమణయఖव
ఇసటట ననస:109__4_746
వయససస:45
లస: పప

తలర : గరపస కకషష అలవవలల తతకల
ఇసటట ననస:110-1-43
వయససస:23
లస: పప

5151 JBV3846870
పపరర: వనసకట ననగరశరర రరవపव
మగతష
స కలరరव
తసడక:డ వనసకటటసరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-44
వయససస:30
లస: పప

93-91/958

భరస : వనసకట గరనరసద రరవప అలలనన
ఇసటట ననస:109_125
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:110-1-32
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ పసదనబబబయव
ఇసటట ననస:110-1-35
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ శవయఖव
ఇసటట ననస:110-1-45
వయససస:36
లస: పప

5137 JBV3852464
పపరర: శవ వరభబహకస తతగరట

5132 SAA1015685
పపరర: అపరలరరవప కరమమపలర

తసడక:డ వరయఖ నసదనఖల
ఇసటట ననస:109_52
వయససస:33
లస: పప

భరస : వజయ కకషష పరటట
ఇసటట ననస:110-1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ ససతనరరమయఖव
ఇసటట ననస:110-1-25
వయససస:46
లస: పప
5148 JBV3848496
పపరర: పపనననరరవపव కలరపరటటव

93-91/960

తసడక:డ ససరరష
ఇసటట ననస:109_51285
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:109,_4_781
వయససస:57
లస: ససస స
5145 JBV3848454
పపరర: ననగమలలర శరర రరవపव ఓసథరరव

5134 SAA0888307
పపరర: కలకకమళళ భబగఖ లకకక

93-91/955

తసడక:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:109_50
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ పపలర యఖ తత గటట
ఇసటట ననస:109_57
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రమణ బసకర
ఇసటట ననస:109_51257
వయససస:27
లస: పప
5142 SAA0826430
పపరర: కరసతమక పపల

93-91/957

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:109_52
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:109_52
వయససస:48
లస: పప
5139 SAA0825820
పపరర: ననగ సరయ పరడయమసస బసకర

5131 SAA0900184
పపరర: ససతతష కలమమర సరహహ

5129 SAA1015677
పపరర: శకనవరస శరససస స అసబడకపపడక

తసడక:డ శకధర శరక
ఇసటట ననస:109_50
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ జలధర
ఇసటట ననస:109_50
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:109_52
వయససస:31
లస: ససస స
5136 SAA0888299
పపరర: కలకకమళళ శవయఖ

93-91/954

తసడక:డ ననగమలలర శరరరరవప
ఇసటట ననస:109_50
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ రరమసరరమ
ఇసటట ననస:109_50
వయససస:44
లస: పప
5133 SAA1015545
పపరర: శక లకకక నసదనఖల

5128 SAA1015669
పపరర: వనసకటటశరరరర దసడన

5153 JBV3846854
పపరర: పడభబకరव మబతషకలరరव

93-89/433

తసడక:డ శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-45
వయససస:33
లస: పప
93-89/435

5156 JBV3846797
పపరర: సరసబశవరరవప పపరరచడరర

93-89/436

తసడక:డ వనసకటటసరరరర
ఇసటట ననస:110-1-53
వయససస:35
లస: పప
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93-89/437

తసడక:డ ససతయఖ ననయగడడ
ఇసటట ననస:110-1-55
వయససస:27
లస: ససస స
5160 SAA0516872
పపరర: రరమయఖ పరటట

93-89/440

93-89/443

93-89/445

93-89/448

5172 JBV3846847
పపరర: శకనవరసరరవపव కకసడనव

93-89/451

93-89/454

93-89/446

5170 JBV3848629
పపరర: వనసకరటరరమనव కకసడనव

5173 SAA1063056
పపరర: roja miryala

5176 AP151010597282
పపరర: రరమయఖ చటబటలव

93-89/457

5179 SAA0516864
పపరర: ససతయఖ ననయగడడ

93-89/449

తసడక:డ కలమమరసరరమ
ఇసటట ననస:110-1-70
వయససస:44
లస: పప

5182 AP151010597270
పపరర: కలమమరసరరమ వవబగలశశటట

93-89/452

5185 SAA1062843
పపరర: హరరత ఉయగఖఱస
భరస : శవరరమకకషష ఉయగఖఱస
ఇసటట ననస:110-1-72
వయససస:27
లస: ససస స

93-89/444

5168 SAA0620302
పపరర: బబజ బబబగ ఇసదసరరస

93-89/447

5171 JBV3848637
పపరర: అసతతడ జव కకసడనव

93-89/450

5174 JBV3848587
పపరర: రరణగకరదదవ తషసగర

93-89/453

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:110-1-64
వయససస:34
లస: ససస స
93-89/455

5177 SAA1062991
పపరర: srinivasarao pati

93-89/456

తసడక:డ seethaiah naidu pati
ఇసటట ననస:110-1-66
వయససస:24
లస: పప
93-89/458

5180 JBV2135499
పపరర: ససధనరరణణ ఓబగలశశటట

93-89/459

భరస : వనకకట రరమకకషష
ఇసటట ననస:110-1-70
వయససస:37
లస: ససస స
93-89/461

తసడక:డ రరమసరరమ
ఇసటట ననస:110-1-70
వయససస:82
లస: పప
93-89/463

5165 JBV3848611
పపరర: వనసకటరరజఖలకకక పరటట

భరస : వనసకటటసరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-62
వయససస:81
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరసదడస
ఇసటట ననస:110-1-68
వయససస:48
లస: పప
93-89/460

93-89/442

తసడక:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:110-1-60
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ వనసకరటటశరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-65
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససతయఖ ననయగడడ
ఇసటట ననస:110-1-68
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ కలమమరసరరమ
ఇసటట ననస:110-1-71
వయససస:46
లస: పప

5167 JBV2130565
పపరర: ననగలకకక ఇసదసరరసव व

5162 SAA0294538
పపరర: వరరసజనవయగలల పరటట

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:110-1-58
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : suresh komda
ఇసటట ననస:110-1-64
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమయఖव व
ఇసటట ననస:110-1-65
వయససస:35
లస: ససస స

5184 AP151010597027
పపరర: రరమసరరమ వవబగలశశటట

93-90/396

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-62
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-62
వయససస:51
లస: పప

5181 AP151010597017
పపరర: వనసకటరరమకకషష వవబగలశశటట

5164 SAA0517698
పపరర: ననగ మమధసరర పరటట

93-89/439

తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:110-1-57
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట శవననరరయణव व
ఇసటట ననస:110-1-60
వయససస:36
లస: ససస స

5169 JBV2130474
పపరర: వనసకటశవనననరరయణव
ఇసదసరరసव
తసడక:డ ననగభబషణసव व
ఇసటట ననస:110-1-60
వయససస:43
లస: పప

5178 SAA0517672
పపరర: పరమమశరరమక పరటట

93-89/441

భరస : గరవసద రరవప పరటట a
ఇసటట ననస:110/1/57
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససతయఖ ననయడథव
ఇసటట ననస:110-1-58
వయససస:35
లస: ససస స

5175 JBV2130086
పపరర: శవ పరరరతव చటబటలव

5161 AP151010600384
పపరర: అసజనదదవ పరటటव

5159 JBV3846821
పపరర: ససతయఖ ననయగడడव పరటటव

తసడక:డ ససబబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-55
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమమరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-57
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-57
వయససస:54
లస: పప
5166 SAA0295345
పపరర: ననగ మలలర శరరరव పరటటव

93-89/438

తసడక:డ ససతయఖననయగడడ
ఇసటట ననస:110-1-55
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ పపద శవయఖ
ఇసటట ననస:110-1-56
వయససస:43
లస: పప
5163 AP151010597005
పపరర: రరమమరరవప పరటటव

5158 SAA0620294
పపరర: ససధ పరటట

5183 JBV2135325
పపరర: కకరణకయ ఓబగలశశటట

93-89/462

భరస : రరమసరరమ
ఇసటట ననస:110-1-71
వయససస:37
లస: ససస స
93-89/464

5186 SAA0332320
పపరర: శవ ననగరశరర రరవప ఉయబఖరర

93-89/466

తసడక:డ వవసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:110-1-72
వయససస:31
లస: పప
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5187 JBV3847050
పపరర: శవరరమకకషషయఖ ఉయబఖరర

93-89/467

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:110-1-73
వయససస:31
లస: పప
5190 AP151010597061
పపరర: రసగయఖ సససహదదवడ

93-89/470

93-89/473

93-89/476

93-89/479

93-89/482

93-89/486

93-89/489

భరస : బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:110-1-91
వయససస:57
లస: ససస స

5200 AP151010600283
పపరర: శవ పరరరత వరరకలటటव

5203 SAA0325068
పపరర: ససబబలకకకव చటబటలव

5206 AP151010597343
పపరర: వనసకరటటశరరరర చసటబటలव

5209 AP151010600518
పపరర: లకకక కసచడరరव

93-89/492

5212 AP151010597579
పపరర: ననగరశరరరరవప కసచరర व

93-89/480

5215 AP151010600519
పపరర: వనసకటససబబమక కసచడరర
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:110-1-91
వయససస:78
లస: ససస స

5195 SAA1063098
పపరర: ననగరసదడ బబబగ పరటట

93-89/475

5198 SAA0620369
పపరర: సరసబయఖ పరటట

93-89/478

5201 AP151010600093
పపరర: ససబబబయమక పరటటव

93-89/481

భరస : చన సరసబశవ రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-82
వయససస:58
లస: ససస స
93-89/484

5204 JBV3848678
పపరర: వనసకటరమణव చటబటలव

93-89/485

భరస : వనసకటటసరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-83
వయససస:56
లస: ససస స
93-89/487

5207 JBV3575040
పపరర: లకకక పదకజ పరటట

93-89/488

భరస : సరకబయఖ
ఇసటట ననస:110-1-84
వయససస:37
లస: ససస స
93-89/490

5210 JBV3847936
పపరర: ససబబబరరవపव కసచరర व

93-89/491

తసడక:డ ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-90
వయససస:33
లస: పప
93-89/493

తసడక:డ ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-90
వయససస:59
లస: పప
93-89/495

93-89/472

తసడక:డ చన సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:110-1-81
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరశరర రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-90
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-90
వయససస:38
లస: పప
5214 AP151010600517
పపరర: పపషరలవత కసచడరర

93-89/477

తసడక:డ ననగభబషణసव
ఇసటట ననస:110-1-83
వయససస:64
లస: పప

భరస : subbarao kancharla
ఇసటట ననస:110-1-90
వయససస:33
లస: ససస స
5211 JBV2130102
పపరర: ససబబబరరవపव కసచడరరव

5197 SAA0516849
పపరర: కకటటశరర రరవప పరటట

5192 AP151010600203
పపరర: వనసకరయమక పరటట

తసడక:డ కకటటశరరరరవప పరటట
ఇసటట ననస:110-1-80
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరసబబబగव
ఇసటట ననస:110-1-83
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకరటటశరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-83
వయససస:41
లస: పప
5208 SAA1063072
పపరర: padmavathi pagidiboyina

93-89/474

భరస : ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-82
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ చన సరసబశవరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-82
వయససస:44
లస: పప
5205 AP151010597090
పపరర: రరసబబబగ చటబటలव

5194 SAA0517656
పపరర: లకడక పరటట

93-89/469

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:110-1-76
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ పసదనచన వవసకయఖ
ఇసటట ననస:110-1-80
వయససస:50
లస: పప

భరస : శసకరరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-82
వయససస:38
లస: ససస స
5202 AP151010597268
పపరర: శసకరరరవప పరటటव

93-89/471

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:110-1-80
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:110-1-80
వయససస:26
లస: పప
5199 JBV2130219
పపరర: రరణగకव పరటటव

5191 SAA1051770
పపరర: సపనహ కకటడ

5189 AP151010600117
పపరర: రమమదదవ సససహదదवడ

భరస : రసగయఖव
ఇసటట ననస:110-1-74
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకశశర పత
ఇసటట ననస:110-1-76
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ ఇసదదర
ఇసటట ననస:110-1-76
వయససస:32
లస: పప
5196 SAA0620351
పపరర: చరసజవ పరటట

93-89/468

తసడక:డ రసగయఖ సససహదదడ
ఇసటట ననస:110-1-74
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-74
వయససస:45
లస: పప
5193 JBV3847928
పపరర: వనసకట కకషప ర పరటట

5188 SAA1062850
పపరర: ననగ తడవవణణ సససహదదడ

5213 SAA0518050
పపరర: భవఖశక కసచరర

93-89/494

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:110-1-91
వయససస:32
లస: ససస స
93-89/496

5216 SAA0294504
పపరర: శకనసव కసచరర व

93-89/497

తసడక:డ బబ లర యఖव
ఇసటట ననస:110-1-91
వయససస:32
లస: పప
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5217 JBV2130144
పపరర: చన ససబబబరరవప కసచడరర

93-89/498

తసడక:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:110-1-91
వయససస:36
లస: పప
5220 SAA1062835
పపరర: పవన రరజ సససహదదడ

93-89/501

93-89/504

93-89/508

5224 SAA0411843
పపరర: సరసబశవరరవప సథరగరన

5227 JBV3848207
పపరర: శవరరస సససహదదడ

93-89/511

5230 AP151010597068
పపరర: గరవసదరరజలల సససహదదवడ

5233 AP151010600363
పపరర: ససపపరష మక గగమకడకదలव

తసడక:డ లకకయఖव
ఇసటట ననస:110-1-98
వయససస:33
లస: పప

భరస : మలలర శరర రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-100
వయససస:67
లస: ససస స
5241 JBV2130441
పపరర: శవ కలమమరరव చరతనగళరव

భరస : శవయఖव
ఇసటట ననస:110-1-104
వయససస:72
లస: ససస స

5239 AP151010597024
పపరర: శవననగరరజ చరతనగళళव

93-89/523

93-89/512

5225 JBV3847944
పపరర: సతఖననరరయణ సథరగరన

5228 AP151010597010
పపరర: తరరపతయఖ సససహదదवడ

5231 SAA0951401
పపరర: రరమ కకషష సససహదదడ

తసడక:డ శవయఖव
ఇసటట ననస:110-1-104
వయససస:44
లస: పప

93-89/510

93-89/513

93-89/515

5234 JBV3848223
పపరర: బబ లర యఖव గగమకడకదలव

93-89/516

తసడక:డ లకకయఖव
ఇసటట ననస:110-1-98
వయససస:30
లస: పప
93-89/518

5237 JBV2130300
పపరర: భబగఖలకకకव చరతనగళరव

93-89/519

భరస : శవననగరరజव व
ఇసటట ననస:110-1-100
వయససస:37
లస: ససస స
93-89/521

5240 AP151010597076
పపరర: మలలర శరరరరవప చరతనగళళव

93-89/522

తసడక:డ వనసకటసరరమव
ఇసటట ననస:110-1-100
వయససస:77
లస: పప

93-89/524 5243 JBV3849890
5242 JBV3571197
పపరర: వనసకటసప మయఖ చరతనగళళव व
పపరర: లకకకव చరతనగళరव

5245 JBV3847951
పపరర: లసగమబరరస చరతనగళళव

93-89/506

తసడక:డ గరవసద రరజలల సససహదదడ
ఇసటట ననస:110-1-97
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖव व
ఇసటట ననస:110-1-102
వయససస:41
లస: పప
93-89/526

93-89/503

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-95
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ మలలర శరరరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-100
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనకకట సప మయఖव व
ఇసటట ననస:110-1-102
వయససస:35
లస: ససస స
5244 AP151010600501
పపరర: సతఖవత చరరతనగళళव

93-89/509

తసడక:డ బబ లర యఖव
ఇసటట ననస:110-1-98
వయససస:67
లస: పప
93-89/520

5222 SAA1062827
పపరర: Naga jyothi suragani

తసడక:డ దశరథ రరమయఖ o
ఇసటట ననస:110-1-94
వయససస:33
లస: పప

భరస : లకకయఖव
ఇసటట ననస:110-1-98
వయససస:58
లస: ససస స

93-89/517 5236 AP151010597340
5235 JBV3848215
పపరర: వనసకటటశరర రరవపव గగమకడకదలव
పపరర: లకకయఖ గగమకడకదలव

5238 AP151010600302
పపరర: సరమమమ జఖస చరరతనగళరव

93-89/505

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-96
వయససస:54
లస: పప
93-89/514

93-89/500

భరస : satyanarayana suragani
ఇసటట ననస:110-1-94
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ తరరపతయఖ simhadri
ఇసటట ననస:110-1-95
వయససస:32
లస: పప

భరస : గరవసరరజలలव
ఇసటట ననస:110-1-96
వయససస:50
లస: ససస స
5232 JBV3850328
పపరర: లకకక తరరపతమకव
gummadidalla
తసడక:డ వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-98
వయససస:30
లస: ససస స

93-89/502

తసడక:డ దశరధ రరమయఖ Suragani
ఇసటట ననస:110-1-94
వయససస:31
లస: పప

భరస : తరరపతయఖव
ఇసటట ననస:110-1-95
వయససస:47
లస: ససస స
5229 AP151010600206
పపరర: రరజమక సససహదదवడ

5221 AP151010597356
పపరర: శకనవరసరరవప సససహదదवడ

5219 JBV2130573
పపరర: కళళఖణణव ససకహదదवడ

భరస : శకనవరసరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-93
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-93
వయససస:42
లస: పప

భరస : ధశరధరరమయఖ suragani
ఇసటట ననస:110-1-94
వయససస:52
లస: ససస స
5226 AP151010600121
పపరర: ఏడడకకసడలల సససహదదवడ

93-89/499

తసడక:డ ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-91
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప సససహదదడ
ఇసటట ననస:110-1-93
వయససస:21
లస: పప
5223 AP151010600017
పపరర: శవమక suragani

5218 AP151010597496
పపరర: బబ లర యఖ కసచరర व

93-89/525

భరస : లకగమబరరసव
ఇసటట ననస:110-1-104
వయససస:34
లస: ససస స
93-89/527

5246 AP151010597339
పపరర: శవయఖ చరతనగళళव

93-89/528

తసడక:డ వనసకటసరరమव
ఇసటట ననస:110-1-104
వయససస:72
లస: పప
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5247 AP151010600021
పపరర: సరమమమ జఖస చరరతనగళళव

93-89/529

భరస : సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-106
వయససస:60
లస: ససస స

5248 AP151010597039
పపరర: సరసబయఖ చరతనగళళव

93-89/531

తసడక:డ పరసయఖव
ఇసటట ననస:110-1-106
వయససస:64
లస: పప

5250 SAA1020635
పపరర: ససవర కకటటశరర రరవప ఖరరడడ

5249 JBV3849163
పపరర: మలర శరరర తతగట

93-90/397

భరస : mallikarjunarao తతగట
ఇసటట ననస:110/1/108
వయససస:46
లస: ససస స

93-89/532

తసడక:డ శకనవరస రరవప ఖరరడడ
ఇసటట ననస:110-1-119
వయససస:24
లస: పప
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5251 SAA1063064
పపరర: durgaprasad kharidhu

93-89/533

తసడక:డ srinivasarao karidhu
ఇసటట ననస:110-1-119
వయససస:23
లస: పప
5254 SAA0294611
పపరర: బడహక ననయగడడ ససకలव

93-89/536

93-89/539

93-89/542

93-89/545

93-89/548

తసడక:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:110-1-136
వయససస:30
లస: పప

5261 SAA0688390
పపరర: గరపసశశటట వనసకట రమణ

5264 AP151010600515
పపరర: వనసకటరమణమక పరటట

5267 SAA1062959
పపరర: yanamandaiah pati

93-89/551

5270 SAA1066398
పపరర: శరసత పసడయమ బబ లమర

93-89/543

5273 AP151010603480
పపరర: మసగమక బబ లమర బబల
భరస : గరపయఖ bolla
ఇసటట ననస:110-1-136
వయససస:46
లస: ససస స

93-89/538

5259 JBV3847894
పపరర: దసరరగ రరవప ససకల

93-89/541

5262 SAA0688382
పపరర: శకనవరస రరవప గరపసశశటట

93-89/544

తసడక:డ బగలర యఖ
ఇసటట ననస:110-1-124
వయససస:33
లస: పప
93-89/546

5265 SAA1066216
పపరర: గరపరల కకషష పరటట

93-89/547

తసడక:డ శకనవరస రరవప పరటట
ఇసటట ననస:110-1-129
వయససస:23
లస: పప
93-89/549

5268 SAA0295386
పపరర: మలలర శరరరव బబ లర व

93-89/550

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:110-1-131
వయససస:31
లస: ససస స
93-92/29

తసడక:డ గరపయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:110-1-134
వయససస:22
లస: ససస స
93-89/552

5256 JBV3846938
పపరర: సరసబశవరరవప ససకల

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:110-1-123
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ srinivasarao pati
ఇసటట ననస:110-1-130
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:110-1-134
వయససస:72
లస: పప
5272 SAA0324855
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లర

93-89/540

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:110-1-129
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:110-1-129
వయససస:46
లస: పప
5269 SAA0307611
పపరర: బసవయఖ డదగల

5258 SAA0294652
పపరర: దసరరగ పడసరద ససకల

93-89/535

తసడక:డ కకటటశరరరరవప sanku
ఇసటట ననస:110-1-122
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:110-1-124
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ తరరపతయఖ నమకల
ఇసటట ననస:110-1-128
వయససస:25
లస: పప
5266 AP151010597483
పపరర: శకనవరసరరవప పరటట

93-89/537

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:110-1-123
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:110-1-123
వయససస:48
లస: పప
5263 SAA1063080
పపరర: ససరరసదడ బబబగ నమకల

5255 SAA0294645
పపరర: శకనవరసరరవప ససకల

5253 SAA0951252
పపరర: వనసకట రతస యఖ ససకల

తసడక:డ సరసబ శవ రరవప ససకల
ఇసటట ననస:110-1-122
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:110-1-122
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:110-1-123
వయససస:43
లస: ససస స
5260 JBV3846730
పపరర: ననగరశరరరరవప ససకల

93-89/534

తసడక:డ pedda anjaneyulu bolla
ఇసటట ననస:110-1-121
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:110-1-122
వయససస:30
లస: పప
5257 JBV3848512
పపరర: శవకకటటశరరమక ససకల

5252 SAA1063049
పపరర: sivapapaiah bolla

5271 SAA1066315
పపరర: మహన కకషష బబ లమర

93-92/30

తసడక:డ గరపయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:110-1-134
వయససస:20
లస: పప
93-92/31

5274 AP151010603500
పపరర: గరపయఖ బబ లమర బబల

93-92/32

తసడక:డ పసచరయఖ bolla
ఇసటట ననస:110-1-136
వయససస:52
లస: పప
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93-89/553

భరస : పసదగరపయఖ
ఇసటట ననస:110-1-137
వయససస:56
లస: ససస స
5278 JBV3849841
పపరర: వనసకటటశరరమక బబ లమర

93-89/556

5279 JBV2130276
పపరర: నరసయఖ బబ లమర

93-89/558

5282 AP151010597380
పపరర: తరరపతయఖ జటటరర

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-152
వయససస:33
లస: పప
93-89/563

93-89/566

93-89/569

93-89/572

భరస : అరరజన రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-160
వయససస:56
లస: ససస స

5294 JBV3848371
పపరర: వనసకటటశరర రరవపव మగరలచరర व

5297 SAA0517805
పపరర: వనసకటటశరరర మగరలచరర

93-89/575

5300 SAA0516559
పపరర: శసకర రరవప చనతరరజపలర

93-89/564

5303 AP151010597074
పపరర: అరజ నరరవప మగరలచరర व
తసడక:డ లకకయఖव
ఇసటట ననస:110-1-160
వయససస:40
లస: పప

5283 JBV3848975
పపరర: వనసకటటశరరమకव మమడव

93-89/559

5286 JBV3850468
పపరర: కలమమరరव చకరకव

93-89/562

5289 JBV3847068
పపరర: వనసకట కకషష మగరలచరర

93-89/565

తసడక:డ రరమమరరవప మగరలచరర
ఇసటట ననస:110-1-157
వయససస:32
లస: పప
93-89/567

5292 AP151010600037
పపరర: పదక మగరలచరర व

93-89/568

భరస : అపరల రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-158
వయససస:48
లస: ససస స
93-89/570

5295 JBV3848363
పపరర: శవకకషషव మగరలచరర व

93-89/571

తసడక:డ అపరలరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-158
వయససస:34
లస: పప
93-89/573

5298 SAA0518100
పపరర: రజన చనతరరససపలర

93-89/574

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:110-1-159
వయససస:34
లస: ససస స
93-89/576

తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:110-1-159
వయససస:41
లస: పప
93-89/578

93-89/557

భరస : గరపరలరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-156
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:110-1-159
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖव
ఇసటట ననస:110-1-159
వయససస:42
లస: ససస స
5302 JBV3848785
పపరర: ససనతనव మగరలచడరరव

93-89/561

తసడక:డ అపరలరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-158
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ రరమకకషషయఖव
ఇసటట ననస:110-1-158
వయససస:52
లస: పప
5299 AP151010600470
పపరర: రమమదదవ మగరలచరర व

5291 SAA0828931
పపరర: శవ ననగరసదడస మగరలచరర

5280 JBV3847134
పపరర: శవననగరశరరరరవపव తతకలव

భరస : రరసబబబగव
ఇసటట ననస:110-1-152
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగ బబబగ
ఇసటట ననస:110-1-158
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-158
వయససస:31
లస: పప
5296 AP151010597135
పపరర: అపరలరరవప మగరలచరర व

93-90/398

భరస : రరమమరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-157
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ రరమకకషషయఖव
ఇసటట ననస:110-1-157
వయససస:54
లస: పప
5293 JBV3848355
పపరర: ననగబబబగव మवగరలచరర व

5288 AP151010600279
పపరర: అసజమక మగరలచరర व

93-89/555

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-142
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖव
ఇసటట ననస:110-1-152
వయససస:66
లస: పప

తసడక:డ ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:110-1-156
వయససస:46
లస: పప
5290 AP151010597256
పపరర: రరమమరరవప మగరలచరర व

93-92/33

తసడక:డ నరసససహరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/151
వయససస:62
లస: పప

93-89/560 5285 JBV3846896
5284 JBV3846904
పపరర: శవననగరశరరరరవప రరవపव మమడव
పపరర: సరసబయఖव మమడव

5277 SAA0516807
పపరర: శవరరమకకషష బబ లమర

తసడక:డ పసదగరపయఖ
ఇసటట ననస:110-1-137
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ శవగరపయఖ bolla
ఇసటట ననస:110-1-138
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ శవయఖव
ఇసటట ననస:110-1-142
వయససస:36
లస: పప

5287 JBV3846763
పపరర: గరపరలరరవప చకరక

93-89/554

తసడక:డ పపద గరపయఖ
ఇసటట ననస:110-1-137
వయససస:29
లస: పప

భరస : నరసయఖ bolla
ఇసటట ననస:110-1-138
వయససస:33
లస: ససస స
5281 JBV3846888
పపరర: కకటటశరరరరవప రరవపव తతకలమव

5276 SAA0516815
పపరర: పసచరయఖ ననయగడడ బబ లమర

5301 AP151010597030
పపరర: హనసమయఖ మగరలచరర व

93-89/577

తసడక:డ వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-159
వయససస:47
లస: పప
93-89/579

5304 JBV3848736
పపరర: అరరణనव కసభసపలర व

93-89/580

భరస : ససవరననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-161
వయససస:33
లస: ససస స
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5305 JBV3850492
పపరర: మహలకకమకव కసభసపలర व

93-89/581

భరస : వశరననధసव
ఇసటట ననస:110-1-161
వయససస:56
లస: ససస స
5308 AP151010600066
పపరర: శవమక ఇసదసరరసव

93-89/585

93-89/588

93-89/591

93-89/594

93-89/597

93-89/600

93-89/603

తసడక:డ శవరరమయఖव
ఇసటట ననస:110-1-186
వయససస:41
లస: పప

5318 AP151010597478
పపరర: పపరషచసదడరరవప ఇసదసరరసव

5321 AP151010597155
పపరర: శవనననరరయణ ఇసదసరరసव

5324 JBV2131274
పపరర: వనకకట ససబబమకव ఇకదసరరసव

5327 JBV3848330
పపరర: వఘఘనశరర రరవపव ఇసదసరరసव

93-89/606

5330 JBV3848843
పపరర: ఆదదలకకకव రరజవరపపव

93-89/595

5333 JBV3847027
పపరర: శవరరమయఖव రరజవరపపव
తసడక:డ వరరసరరమव
ఇసటట ననస:110-1-186
వయససస:62
లస: పప

5313 SAA0620344
పపరర: సరరజన గగమమకడకదల

93-89/590

5316 AP151010600091
పపరర: సతఖవత గగమకడకదలव

93-89/593

5319 JBV2132496
పపరర: రరజఖలకకకव ఇకదసరరసव

93-89/596

భరస : రరమ కకటటశరరరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-177
వయససస:34
లస: ససస స
93-89/598

5322 AP151010600267
పపరర: రమమదదవ ఇసదసరరసव

93-89/599

భరస : ననగరశరర రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-179
వయససస:42
లస: ససస స
93-89/601

5325 AP151010597484
పపరర: హనసమసతరరవప ఇసదసరరసव

93-89/602

తసడక:డ చనససబబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-182
వయససస:80
లస: పప
93-89/604

5328 JBV3848348
పపరర: సరసబశవరరవపव ఇసదసరరసव

93-89/605

తసడక:డ ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-184
వయససస:32
లస: పప
93-89/607

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-186
వయససస:36
లస: ససస స
93-89/609

93-89/587

భరస : శవ నననరరయణव
ఇసటట ననస:110-1-175
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-184
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ హనసమసతరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-184
వయససస:53
లస: పప
5332 JBV3847019
పపరర: శకనవరసరరవపव రరజవరపపव

93-89/592

భరస : ననగభబషణసव
ఇసటట ననస:110-1-180
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-184
వయససస:48
లస: ససస స
5329 AP151010597457
పపరర: ససబబబరరవప ఇసదసరరసव

5315 AP151010600098
పపరర: తరరమలమదదవ సథరగరనव

5310 SAA0620377
పపరర: శరసత తతరరరకకసడ

భరస : వవసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:110-1-171
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-178
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ హనసమసతరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-179
వయససస:49
లస: పప
5326 AP151010600266
పపరర: శకదదవ ఇసదసరరసव

93-89/589

తసడక:డ హనసమసతరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-176
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవ నననరరయణव
ఇసటట ననస:110-1-178
వయససస:41
లస: ససస స
5323 AP151010597485
పపరర: ననగరశరరరరవప ఇసదసరరసव

5312 AP151010597383
పపరర: శవనననరరయణ తతరరకగగసడव

93-89/583

తసడక:డ శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:110-1-164
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-174
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ ససతనరరమయఖव
ఇసటట ననస:110-1-175
వయససస:47
లస: పప
5320 AP151010600491
పపరర: లకకక ఇసదసరరసव

93-89/586

తసడక:డ వనసకటబడమయఖव
ఇసటట ననస:110-1-164
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ వరయఖव व
ఇసటట ననస:110-1-173
వయససస:50
లస: పప
5317 AP151010597133
పపరర: శవనననరరయణ గగమకడకదలव

5309 AP151010597369
పపరర: కకటయఖ ఇసదసరరసव

5307 JBV3848256
పపరర: వశరననధసव కసభసపలర व

తసడక:డ కకషటయఖव
ఇసటట ననస:110-1-161
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ సప మయఖव
ఇసటట ననస:110-1-163
వయససస:70
లస: పప

భరస : శవనననరరయమణव
ఇసటట ననస:110-1-164
వయససస:46
లస: ససస స
5314 JBV3571148
పపరర: ఎరరకయఖ మగరలచరర व व

93-89/582

తసడక:డ వశరననధసव
ఇసటట ననస:110-1-161
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటయఖव
ఇసటట ననస:110-1-163
వయససస:58
లస: ససస స
5311 AP151010600318
పపరర: వనసకటరమణ తతరరకకకసడव

5306 JBV3846961
పపరర: శవననగరశరరరరవపव కసభసపలర व

5331 JBV3848827
పపరర: వనసకరటరతనసव రరజవరపపव

93-89/608

భరస : శవరరమయఖव
ఇసటట ననస:110-1-186
వయససస:56
లస: ససస స
93-89/610

5334 SAA0517896
పపరర: ససమలత చనతరరససపలర

93-89/611

భరస : ఖమజజ వల
ఇసటట ననస:110-1-187
వయససస:29
లస: ససస స
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5335 SAA0295238
పపరర: పరరరతమకव చనదరరజపలర व

93-89/612

భరస : వరయఖव
ఇసటట ననస:110-1-187
వయససస:58
లస: ససస స
5338 JBV3846987
పపరర: సరసబశవరరవపव ఐలవరపపव

93-89/616

93-89/619

93-89/622

93-89/625

93-89/628

93-89/631

93-89/634

తసడక:డ లకకయఖव
ఇసటట ననస:110-1-206
వయససస:32
లస: పప

5348 AP151010600390
పపరర: జన వనలలలరరव

5351 AP151010600067
పపరర: కలమమరర మగరలచరర व

93-89/637

93-89/626

93-89/621

5346 AP151010600357
పపరర: పడభబవత చరరతనగళరव

5360 AP151010600305
పపరర: వనసకటరమణ ఇసదసరరసव

5363 SAA0294702
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప ఇసదసరరస
తసడక:డ వనసకటబడమయఖ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:110/1/206
వయససస:47
లస: పప

93-89/624

5349 AP151010597330
పపరర: నరసససహరరవప వవలలలరరव

93-89/627

తసడక:డ యమననదదव
ఇసటట ననస:110-1-202
వయససస:57
లస: పప
93-89/629

5352 AP151010600030
పపరర: పడభబవత మగరలచరర व

93-89/630

భరస : పరరన సరరదదव
ఇసటట ననస:110-1-203
వయససస:44
లస: ససస స
93-89/633

తసడక:డ రరమకకషషయఖव
ఇసటట ననస:110-1-203
వయససస:57
లస: పప
93-89/635

5358 AP151010600052
పపరర: అసజమక తతరరకకకసడव

93-89/636

భరస : గసగయఖव
ఇసటట ననస:110-1-205
వయససస:87
లస: ససస స
93-89/638

భరస : వనసకట ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-206
వయససస:46
లస: ససస స
93-89/640

5343 SAA1066257
పపరర: చసదడ శశఖర తతరరరకకసద

93-89/632 5355 AP151010597019
5354 JBV3571635
పపరర: రరమకకటటశరరరరవప మగరలచరర व
పపరర: పరరర సరరధద మగరలచరర व

5357 AP151010597161
పపరర: రరసబబబగ ఇసదసరరస

93-89/618

భరస : సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-200
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:110-1-204
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ గసగయఖव
ఇసటట ననస:110-1-205
వయససస:52
లస: పప
5362 JBV2132090
పపరర: రరమకకషష

93-89/623

తసడక:డ వరయఖव
ఇసటట ననస:110-1-203
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:110-1-204
వయససస:52
లస: ససస స
5359 JBV2130052
పపరర: వనసకయఖ తతరరకకకసడव

5345 JBV3571478
పపరర: వనసకటబడమయఖव తనరరరకకసడव

5340 AP151010597073
పపరర: వరయఖ చరతనగళళव

తసడక:డ వనసకట రరమయఖ తతరరరకకసద
ఇసటట ననస:110-1-198
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-203
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖव
ఇసటట ననస:110-1-203
వయససస:45
లస: పప
5356 AP151010600097
పపరర: వనసకరయమక ఇసదసరరస

93-89/620

భరస : నరసససహ రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-202
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : హరర బబబగ మగరలచరర
ఇసటట ననస:110-1-203
వయససస:43
లస: ససస స
5353 AP151010597213
పపరర: హరరబబబగ మగరలచరర व

5342 JBV3575073
పపరర: అసజమకव తతరరరకకకడव

93-89/615

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-193
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ పపరష చసదడరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-198
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-201
వయససస:59
లస: ససస స
5350 JBV3575909
పపరర: అరరణన కలమమరర మగరలచరర

93-89/617

భరస : వనసకట రరమయఖव व
ఇసటట ననస:110-1-198
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ వనకత రరమయఖ తతరరరకకసద
ఇసటట ననస:110-1-198
వయససస:24
లస: పప
5347 AP151010600358
పపరర: ఈశరరమక తతరరకకకసడव

5339 JBV2130995
పపరర: కకటటశరరమకव చరతనగళరव

5337 JBV2132678
పపరర: వనకకట రమణव ఐలమరకव

భరస : కకటటశరరరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-192
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వరయఖव व
ఇసటట ననస:110-1-193
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-196
వయససస:36
లస: ససస స
5344 SAA1066265
పపరర: అనల తతరరరకకసద

93-89/613

తసడక:డ వరయఖव
ఇసటట ననస:110-1-187
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరరరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-192
వయససస:34
లస: పప
5341 JBV3850344
పపరర: ననగమలలర శరరరव మగసతనव

5336 JBV3847092
పపరర: ఖమజవలव చనతరరజపలర व

5361 JBV3848793
పపరర: సససగమకव మగరలచడరరव

93-89/639

భరస : లకకయఖव
ఇసటట ననస:110-1-206
వయససస:56
లస: ససస స
93-90/399

5364 JBV2130938
పపరర: రరమమకజమకव ఇకదసరరసव

93-89/641

భరస : హనసమసతరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-207
వయససస:34
లస: ససస స
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5365 AP151010600353
పపరర: శశషమక ఇసదసరరసव

93-89/642

భరస : సతఖననరరయణव
ఇసటట ననస:110-1-207
వయససస:59
లస: ససస స
5368 JBV3848850
పపరర: ససబబబయమకव ఇసదసరరసव

93-89/645

93-89/648

93-89/651

93-89/654

93-89/657

93-89/660

93-90/400

భరస : రరశయఖव
ఇసటట ననస:110-1-229
వయససస:64
లస: ససస స

93-89/652

5376 JBV3848884
పపరర: అసజమకव మదథలव

93-89/653

భరస : శకనసव
ఇసటట ననస:110-1-214
వయససస:49
లస: ససస స
93-89/655

5381 JBV2131001
పపరర: వనకకట రమణव చరతనగళరव

5384 JBV3850450
పపరర: రఠపమమదదవव కరరనటకव

5387 JBV3848918
పపరర: శవపరరరత చరతనగళర

93-89/665

5390 JBV2130961
పపరర: రరసబబబగव జటటరరव

93-89/658

5393 AP151010597283
పపరర: రరశయఖ జటటరరव
తసడక:డ తరరపతయఖव
ఇసటట ననస:110-1-229
వయససస:70
లస: పప

93-89/656

5382 AP151010597075
పపరర: శకనవరసరరవప చరతనగళళव

93-89/659

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-216
వయససస:41
లస: పప
93-89/661

5385 JBV3848447
పపరర: సరసబయఖ కరరనటట

93-89/662

తసడక:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:110-1-220
వయససస:49
లస: పప
93-89/663

5388 JBV2130516
పపరర: ఏససబబబగव చరరతన గళరव

93-89/664

తసడక:డ సరసబయఖव व
ఇసటట ననస:110-1-223
వయససస:36
లస: పప
93-89/666

తసడక:డ రరశయఖव व
ఇసటట ననస:110-1-228
వయససస:33
లస: పప
93-89/668

5379 AP151010597401
పపరర: ఆసజనవయగలల మదడలव
తసడక:డ గకరయఖव
ఇసటట ననస:110-1-214
వయససస:72
లస: పప

భరస : యయససబబబగ chiratanagalla
ఇసటట ననస:110-1-223
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-228
వయససస:42
లస: ససస స
5392 AP151010600303
పపరర: అపలమక జటటరరव

93-89/650

భరస : సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-219
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటబదదడ నకక
ఇసటట ననస:110/1/221
వయససస:33
లస: పప
5389 AP151010600298
పపరర: వనసకట రమణ జటటరరव

5378 SAA0516526
పపరర: కకషష తడగగళళ

93-89/647

5373 AP151010597323
పపరర: ససతనరరమమసజనవయగలల
ఇసదసరరసव
తసడక:డ ఎరరకయఖव
ఇసటట ననస:110-1-210
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-216
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరజజव
ఇసటట ననస:110-1-219
వయససస:36
లస: ససస స
5386 SAA0516534
పపరర: వవసకటబదదడ నకక

5375 SAA0518092
పపరర: లకడక తగగళళ

5370 JBV3848835
పపరర: వనసకటటశరరమకव ఇసదసరరసव

93-89/649

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:110-1-214
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ పపరయఖव
ఇసటట ననస:110-1-215
వయససస:64
లస: పప
5383 JBV3850385
పపరర: వనజव చగగళళव

5372 AP151010600048
పపరర: మగకలసదమక ఇసదసరరసव

93-89/644

భరస : ససతనరరమమసజనవయగలలव
ఇసటట ననస:110-1-210
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:110-1-214
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయగలలव
ఇసటట ననస:110-1-214
వయససస:67
లస: ససస స
5380 AP151010597425
పపరర: సరసబయఖ పరటటव

93-89/646

భరస : వనసకటబడమయఖव
ఇసటట ననస:110-1-210
వయససస:82
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటబడమయఖव
ఇసటట ననస:110-1-210
వయససస:59
లస: పప
5377 AP151010600427
పపరర: శరరమణణ మదడలव

5369 AP151010597318
పపరర: కరకలమసస ఇసదసరరస

5367 AP151010597331
పపరర: సతఖనననరరయణ ఇసదసరరసव

తసడక:డ సప మయఖव
ఇసటట ననస:110-1-207
వయససస:64
లస: పప

తసడక:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:110-1-208
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఎరరకయఖव
ఇసటట ననస:110-1-210
వయససస:57
లస: ససస స
5374 AP151010597064
పపరర: ఎరరకయఖ ఇసదసరరసव

93-89/643

తసడక:డ సతఖనననరరయణव
ఇసటట ననస:110-1-207
వయససస:41
లస: పప

భరస : కరకలమససव
ఇసటట ననస:110-1-208
వయససస:38
లస: ససస స
5371 AP151010600306
పపరర: అఖలమసడమక ఇసదసరరసव

5366 AP151010597226
పపరర: హనసమసతరరవప ఇసదసరరసव

5391 AP151010597252
పపరర: శకనవసరరవప జటటరరव

93-89/667

తసడక:డ రరశయఖव
ఇసటట ననస:110-1-228
వయససస:44
లస: పప
93-89/669

5394 AP151010600004
పపరర: సరమమమ జఖస ఇసదసరరసव

93-89/670

భరస : సతఖననరరయణव
ఇసటట ననస:110-1-231
వయససస:50
లస: ససస స
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93-89/671

తసడక:డ సతఖనననరరయణव
ఇసటట ననస:110-1-231
వయససస:32
లస: పప
5398 AP151010597178
పపరర: సరసబయఖ ఇసదసరరసव

93-89/674

93-89/678

93-89/681

93-89/685

93-92/570

93-89/690

93-89/682

5408 JBV2130672
పపరర: కనకదసరగ व బబజజకకకव

5411 AP151010600425
పపరర: తరరపతమక గగమకడకదలव

5414 JBV3848272
పపరర: బబజव బబజగసव

93-89/694

5417 JBV3847043
పపరర: సరసబయఖव బబజగసव

93-89/686

93-89/698

5422 JBV3850310
పపరర: పదకव యనగసదలव

93-89/701

5420 AP151010600426
పపరర: వరలకకక ఇసదసరరసव

93-89/688

భరస : వనసకటసరరమव
ఇసటట ననస:110-1-242
వయససస:56
లస: ససస స

93-89/680

5406 AP151010597489
పపరర: చనససబబయఖ ఇసదసరరసव

93-89/684

5409 JBV2132124
పపరర: శకనవరసరరవపव బబజజసకకव

93-89/687

5412 AP151010600522
పపరర: తరరపతమక బబజగసव

93-89/689

భరస : సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-239
వయససస:47
లస: ససస స
93-89/692

5415 AP151010597172
పపరర: ఏడడకకసడలల గగమకడకదలव

93-89/693

తసడక:డ కకటయఖव
ఇసటట ననస:110-1-239
వయససస:47
లస: పప
93-89/695

5418 SAA0517573
పపరర: పడతతఖష రరణణ చరతనగసడర

93-89/696

భరస : వనసకటశవనననరరయన
ఇసటట ననస:110-1-240
వయససస:33
లస: ససస స
93-89/699

భరస : ధశరధరరఘవరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-241
వయససస:40
లస: ససస స
5423 JBV3848801
పపరర: ససవరపరరరతव వరరకలలరव

5403 JBV3847902
పపరర: మమధవరరవప పరటట

తసడక:డ కకటయఖव
ఇసటట ననస:110-1-237
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ వరయఖव
ఇసటట ననస:110-1-239
వయససస:51
లస: పప

5419 JBV2131530
పపరర: వనసకటశవనననరరయణव
చరతనగళళव
తసడక:డ కకటటశరరరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-240
వయససస:33
లస: పప

93-89/677

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-236
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-239
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-239
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకరరమ కకషషव
ఇసటట ననస:110-1-242
వయససస:30
లస: ససస స

5405 AP151010600524
పపరర: వనసకరయమక ఇసదసరరసव

5400 JBV3848264
పపరర: వనసకటటశరర రరవపव ఇసదసరరసव

తసడక:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:110-1-235
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలలव
ఇసటట ననస:110-1-239
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరయఖव
ఇసటట ననస:110-1-239
వయససస:72
లస: ససస స
5416 AP151010597398
పపరర: సరసబయఖ బబజగసव

93-89/679

భరస : శకనవరసరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-237
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస
ఇసటట ననస:110-1-237
వయససస:18
లస: పప
5413 AP151010600469
పపరర: ససబబమక బబజగసव

5402 JBV3848769
పపరర: అరరణకలమమరరव పరటటव

93-89/673

తసడక:డ ససబబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-234
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-236
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:డ చనససబబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-236
వయససస:77
లస: పప
5410 SAA1221340
పపరర: సరసబశవ రరవప బబజజసకక

93-89/675

భరస : మమధవరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-235
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చన సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-236
వయససస:44
లస: ససస స
5407 AP151010597509
పపరర: సరసబయఖ ఇసదసరరసव

5399 AP151010600006
పపరర: కకటటశరరమక ఇసదసరరసव

5397 AP151010600591
పపరర: అరరణకలమమరర ఇసదసరరసव

భరస : సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-232
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-234
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటపలయఖव
ఇసటట ననస:110-1-234
వయససస:65
లస: పప
5404 JBV3575859
పపరర: వజయలకకక ఇసదసరరసव

93-89/672

తసడక:డ బబలకకటయఖव
ఇసటట ననస:110-1-231
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ బబలకకటయఖव
ఇసటట ననస:110-1-232
వయససస:50
లస: పప
5401 AP151010597049
పపరర: ససబబయఖ ఇసదసరరసव

5396 AP151010597012
పపరర: సతఖనననరరయణ ఇసదసరరసव

5421 SAA0307637
పపరర: దశరధరరమమరరవప ఇసదసరరసव

93-89/700

తసడక:డ ననగయఖव
ఇసటట ననస:110-1-241
వయససస:42
లస: పప
93-89/702

5424 JBV2130524
పపరర: శకరరమకకషషव యనగసదలव

93-89/703

తసడక:డ ఆసజనవయగలలव
ఇసటట ననస:110-1-242
వయససస:33
లస: పప
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5425 JBV3848777
పపరర: అనసతలకకకव యనగసదలव

93-89/704

భరస : శకరరమగలలव
ఇసటట ననస:110-1-243
వయససస:30
లస: ససస స
5428 JBV3848694
పపరర: పపరమకव ఇసదసరరసव

93-89/707

93-89/709

93-89/711

93-89/714

93-89/716

93-90/403

93-89/720

భరస : ఏడడకకసడలలव
ఇసటట ననస:110-1-264
వయససస:54
లస: ససస స

5438 AP151010597580
పపరర: వరయఖ మగదడబబ యనव

5441 JBV3848868
పపరర: ననగరశరరమకव గసడకకకటव

5444 JBV3847514
పపరర: తరరపతయఖ మగదడబబ యన

5447 JBV3848421
పపరర: వనసకయఖ జటటరర

93-89/723

5450 JBV3850427
పపరర: పదక మగదడబబ యన

93-89/715

5453 JBV3847084
పపరర: ఏడడకకసడలల ఇసదసరరస
తసడక:డ ననగయఖ indurthi
ఇసటట ననస:110-1-264
వయససస:59
లస: పప

5433 SAA0516575
పపరర: నరసససహ రరవప జటటరర

93-90/401

5436 JBV3571023
పపరర: శకనవరసరరవప జటటరరव

93-89/713

5439 JBV2130607
పపరర: వనసకటబడవప గసడకకకట

93-90/402

తసడక:డ ననగరశరరరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:110/1/251
వయససస:40
లస: పప
93-89/717

5442 JBV3848462
పపరర: రవసదడ మసడనల

93-89/718

తసడక:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:110-1-252
వయససస:43
లస: పప
93-90/404

5445 SAA0324848
పపరర: వవసకటటశరర రరవపव జటటరరव

93-89/719

తసడక:డ వనసకయఖव
ఇసటట ననస:110-1-258
వయససస:34
లస: పప
93-89/721

5448 JBV2130946
పపరర: వరకలమమరరव వవలలలరరव

93-89/722

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-259
వయససస:35
లస: ససస స
93-90/405

భరస : సరసబయఖ మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/262
వయససస:32
లస: ససస స
93-89/724

93-92/35

తసడక:డ నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-250
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖव
ఇసటట ననస:110-1-258
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-259
వయససస:41
లస: పప
5452 AP151010600439
పపరర: parvathi indurthi

93-89/712

తసడక:డ తరరపతయఖ మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/252
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-258
వయససస:36
లస: పప
5449 JBV3571601
పపరర: శకనస వవలలలరరव व

5435 JBV3575792
పపరర: వనసకట నరసమక వవలలలరరव

5430 SAA1066406
పపరర: భబ లకకక ఇసధరరస

తసడక:డ తరరపతయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/249
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-252
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/252
వయససస:47
లస: ససస స
5446 JBV2130318
పపరర: వనసకటటశరరరరవప వవలలలరరव व

93-89/710

తసడక:డ వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-251
వయససస:44
లస: పప

భరస : రవసదడव
ఇసటట ననస:110-1-252
వయససస:39
లస: ససస స
5443 JBV3849320
పపరర: శవ మగదడబబ యన

5432 SAA0294579
పపరర: శవయఖ మగదడబబ యన

93-89/706

భరస : యమమలలసరర రరవప ఇసధరరస
ఇసటట ననస:110-1-246
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-250
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వరయఖव
ఇసటట ననస:110-1-251
వయససస:40
లస: ససస స
5440 JBV3850302
పపరర: వనసకరటరమణव యయసడనలव

93-89/708

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:110-1-248
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-250
వయససస:42
లస: ససస స
5437 AP151010600592
పపరర: అరరణ మగదడబబ యనव

5429 JBV3846920
పపరర: యమలలసరర రరవపव

5427 JBV2130540
పపరర: శకరరమగలలव యనగసదలव

తసడక:డ ఆసజనవయగలలव
ఇసటట ననస:110-1-243
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ చనకకటయఖव
ఇసటట ననస:110-1-246
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమమరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-248
వయససస:40
లస: ససస స
5434 JBV3575776
పపరర: శవ ననగ మలలర శరరర జటటరరव

93-89/705

భరస : ఆసజనవయగలలव
ఇసటట ననస:110-1-243
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : చనకకటయఖव
ఇసటట ననస:110-1-245
వయససస:61
లస: ససస స
5431 JBV3575883
పపరర: రమమ దదవ మగదడబబ యనव व

5426 AP151010600424
పపరర: కకటటశరరమక యనగసదలव

5451 JBV3847506
పపరర: సరసబశవరరవప మగదడబబ యన

93-90/406

తసడక:డ వనసకటటసరరరర మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/262
వయససస:37
లస: పప
93-89/725

5454 JBV3848900
పపరర: ననగసజలव ఇసదసరరసव

93-89/726

భరస : యమలయఖव
ఇసటట ననస:110-1-265
వయససస:30
లస: ససస స
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5455 JBV3846912
పపరర: యమలయఖव ఇసదసరరసव

93-89/727

తసడక:డ చనకకటయఖव
ఇసటట ననస:110-1-265
వయససస:37
లస: పప
5458 AP151010597120
పపరర: రరమమరరవప జటటరరव

93-89/730

93-90/408

93-89/733

93-89/736

93-89/739

5465 JBV3575065
పపరర: శరసతమక చరతనగళళव

5468 AP151010600076
పపరర: పదక పరటటव

5471 AP151010597071
పపరర: శవరరమయఖ పరటటव

93-89/742

5474 AP151010597111
పపరర: కకటటశరరరరవప చరతనగళళव

తసడక:డ చరతనగసడర సఇబబబగ
ఇసటట ననస:110-1-279
వయససస:27
లస: పప

5469 AP151010597072
పపరర: హనసమయఖ పరటటव

93-89/740

5472 SAA0517557
పపరర: లకడక చరతనగసడర

93-89/741

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:110-1-277
వయససస:30
లస: ససస స
93-89/744

5475 SAA0517599
పపరర: మణణ చరతనగసడర

93-89/745

తసడక:డ వవసకట శవ రరవప
ఇసటట ననస:110-1-279
వయససస:28
లస: ససస స
93-89/750

భరస : రరమమసజనవయగలలव
ఇసటట ననస:110-1-280
వయససస:30
లస: ససస స
93-89/752

5482 AP151010600345
పపరర: ససపపరషమక గగమకడకదలव

93-89/755

భరస : ఖమజజవలव व
ఇసటట ననస:110-1-284
వయససస:35
లస: ససస స

93-89/738

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-275
వయససస:44
లస: పప

93-89/748 5478 JBV3848744
5477 JBV3848298
పపరర: వవసకట శవ రరవపव చరతనగళళव
పపరర: కనకదసరగ व చరతగళళव

5483 JBV3575032
పపరర: రరజఖలకకకव తతరరరకకకడव

93-89/732

93-89/737

93-89/751 5480 JBV3846979
5479 AP151010600110
పపరర: వనసకట రమణమక చరతనగళళव
పపరర: రరమమసజనవయగలలव
చరతనగళళव
భరస : శవ ననరరయణव
తసడక:డ శవయఖव
ఇసటట ననస:110-1-280
ఇసటట ననస:110-1-280
వయససస:60
లస: ససస స
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటశర ర రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-281
వయససస:67
లస: ససస స

5463 AP151010600005
పపరర: ససబబబరరవమక ఇసదసరరసव

93-89/735
5466 SAA1063023
పపరర: satyanarayana
chiratanagalla
తసడక:డ venkateswarao chiratanagalla
ఇసటట ననస:110-1-273
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ సరయబబబగव
ఇసటట ననస:110-1-279
వయససస:32
లస: పప

93-89/754

93-90/407

93-89/734

తసడక:డ వనసకటపలయఖव
ఇసటట ననస:110-1-278
వయససస:42
లస: పప
93-89/747

5460 JBV3848603
పపరర: జజనమక జటటరర

భరస : అసజయఖव
ఇసటట ననస:110-1-271
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-276
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-277
వయససస:47
లస: ససస స
5476 SAA0516971
పపరర: చరతనగసడర సరసబశవ రరవప

93-90/409

భరస : హనసమయఖव
ఇసటట ననస:110-1-275
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవరరమయఖव व
ఇసటట ననస:110-1-276
వయససస:37
లస: ససస స
5473 JBV3849908
పపరర: కలమమరర చరతనగళళव

5462 JBV3571569
పపరర: సరసబయఖ పరతతరర

93-89/729

భరస : సరసబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/269
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-273
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖव
ఇసటట ననస:110-1-274
వయససస:54
లస: ససస స
5470 JBV3575024
పపరర: తషలసమకव పరటటव

93-89/731

తసడక:డ మసదయఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:110/1/270
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ బబలకకటయఖव
ఇసటట ననస:110-1-271
వయససస:52
లస: పప
5467 AP151010600301
పపరర: వర రరఘవమక చరతనగళళव

5459 JBV3848892
పపరర: ఆదడమకव కలలవకకలలరव

5457 AP151010600477
పపరర: దదవ జటటరరव

భరస : రరమమరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-267
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖव
ఇసటట ననస:110-1-268
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/269
వయససస:66
లస: పప
5464 AP151010597006
పపరర: అసజయఖ ఇసదసరరసव

93-89/728

భరస : ననగయఖव
ఇసటట ననస:110-1-267
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ తరరపతయఖव
ఇసటట ననస:110-1-267
వయససస:62
లస: పప
5461 JBV3847381
పపరర: సరసబయఖ జటటరర

5456 JBV3850419
పపరర: తరరపతమకव జటటరరव

5481 AP151010600588
పపరర: ససబబబయమక గగమకడకదలव

93-89/753

భరస : వనసకటకకషషव
ఇసటట ననస:110-1-281
వయససస:41
లస: ససస స
5484 AP151010600043
పపరర: ననగరశరరమక తతరరరకకసడ

93-89/756

భరస : వనసకటటశరర రరవప తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:110-1-284
వయససస:45
లస: ససస స
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5485 AP151010600329
పపరర: హహసససనమక తతరరకకకసడव

93-89/757

భరస : ననగభబషణసव
ఇసటట ననస:110-1-284
వయససస:67
లస: ససస స
5488 AP151010597352
పపరర: వనసకటటశరర రరవప తతరరరకకసడ

5486 AP151010597374
పపరర: ఖమజజవళ తనరరకకకసడव

తసడక:డ ననగభబషణసव
ఇసటట ననస:110-1-284
వయససస:42
లస: పప
93-89/760

తసడక:డ ననగభబషణస తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:110-1-284
వయససస:50
లస: పప

5489 AP151010597505
పపరర: ననగభబషణస తతరరరకకసడव

తసడక:డ ననగరశరరరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-285
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-286
వయససస:50
లస: ససస స
5497 AP151010597284
పపరర: ననగరశరరరరవప చరరతనగళళव

93-89/769

93-90/411

93-89/773

93-89/776

తసడక:డ వరయఖ chatharajupalli
ఇసటట ననస:110-1-303
వయససస:51
లస: పప

5501 SAA0294801
పపరర: పప తషరరజ చడనసనపలర

5504 JBV3848231
పపరర: సరసబశవరరవప మమరరగగమలర

5507 AP151010600054
పపరర: ననగ మలలర శరరర చరతనగళరव

93-89/779

5510 JBV3850401
పపరర: ననగ దసరగ బబజజసకక

93-90/410

5513 AP151010600309
పపరర: ససబబబయమక ఘసటసరల
భరస : శసకరర
ఇసటట ననస:110-1-304
వయససస:42
లస: ససస స

5493 AP151010597306
పపరర: ననగరశరరరరవప తతరరకగగసడव

93-89/765

5496 JBV3846953
పపరర: కకటటశరరరరవపव చరతనగలव

93-89/768

5499 AP151010597386
పపరర: చసదడబబ స రరజవరపపव

93-89/770

తసడక:డ అసకమకరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-287
వయససస:72
లస: పప
93-90/412

5502 AP151010597050
పపరర: ఏడడకకసడలల చరతనగళళव

93-89/772

తసడక:డ పరసయఖव
ఇసటట ననస:110-1-290
వయససస:57
లస: పప
93-89/774

5505 JBV3850336
పపరర: పపషల లతव పపలవరరసव

93-89/775

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-296
వయససస:39
లస: ససస స
93-89/777

5508 JBV3848876
పపరర: కలలనव తवరరకకకసడव

93-89/778

భరస : వనసకట రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-301
వయససస:36
లస: ససస స
93-89/780

భరస : శకనవరసరరవప bejjanki
ఇసటట ననస:110-1-303
వయససస:32
లస: ససస స
93-89/782

93-89/762

తసడక:డ ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-286
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-299
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ గసగయఖव
ఇసటట ననస:110-1-301
వయససస:41
లస: పప
5512 JBV3847076
పపరర: శకనవరసరరవప చనతరరజపలర

93-89/767

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:110-1-293
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:110-1-296
వయససస:46
లస: పప
5509 AP151010597420
పపరర: వనసకరటరరవ తతరరకకకసడव

5498 SAA0295295
పపరర: గరయతడ గగమమకడడదల

5490 AP151010600348
పపరర: లలమవత తతలర గగసడव

తసడక:డ గసగయఖव
ఇసటట ననస:110-1-285
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ శవ ననగరశరరరరవప చడనసనపలర
ఇసటట ననస:110/1/287
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరరససహ రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-293
వయససస:62
లస: ససస స
5506 JBV3848314
పపరర: శకనవరసరరవపव పపలవరరసव

93-89/764

తసడక:డ లకకయఖ గగమకడకదల
ఇసటట ననస:110/1/286
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పప తష రరజ చడనసనపలర
ఇసటట ననస:110/1/287
వయససస:41
లస: ససస స
5503 AP151010600016
పపరర: లలమకव మమరరగగమలర व

5495 SAA0516948
పపరర: శకనవరస చరతనగసడర

93-89/759

భరస : ననగరశరర రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-285
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:110-1-286
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వనసకటపలయఖव
ఇసటట ననస:110-1-286
వయససస:54
లస: పప
5500 SAA0295402
పపరర: ననగ మలలర శరరర చదనసనపలర

93-89/761

తసడక:డ ననగరశరరరరవపव व
ఇసటట ననస:110-1-285
వయససస:33
లస: పప
93-89/766

5487 AP151010597373
పపరర: బసగరరయఖ తనరరకకకసడव

తసడక:డ ననగభబషణసव
ఇసటట ననస:110-1-284
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖव
ఇసటట ననస:110-1-284
వయససస:77
లస: పప

93-89/763 5492 JBV2130623
5491 JBV2130755
పపరర: రరమమసజనవయగలలव తనరరరకకసడव
పపరర: వనసకటటశరరరరవపव తనరరరకకసడव

5494 AP151010600053
పపరర: శశషరరతనస చరరతనగళళव

93-89/758

5511 JBV3575610
పపరర: కలమమరర శరత రరజపలర व व

93-89/781

భరస : శకనసव व
ఇసటట ననస:110-1-303
వయససస:47
లస: ససస స
93-89/783

5514 JBV2130284
పపరర: శసకర ఘసటసరలव

93-89/784

తసడక:డ సదనశవ రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-304
వయససస:43
లస: పప
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5515 JBV3848710
పపరర: వనసకటబపదనకవతव
మమరరగగమలర व
భరస : రరమయఖव
ఇసటట ననస:110-1-308
వయససస:31
లస: ససస స
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5518 AP151010600020
పపరర: లకకక చరరతనగళరव

93-89/785

93-89/789

93-89/792

93-90/414

93-90/417

93-90/420

93-90/423

93-90/426

భరస : హనసమసత నకక
ఇసటట ననస:110/1/365
వయససస:49
లస: ససస స

5528 AP151010597495
పపరర: వనసకటటశరరరర చచడనరపప

5531 JBV3571130
పపరర: వరయఖ మగదడబబ యన

5534 AP151010597449
పపరర: ససబబబరరవప మగదడబబ యన

5537 AP151010597438
పపరర: నరసససహరరవప వవలలలరర

93-90/429

5540 JBV3847399
పపరర: ఆసజనవయగలల చలక

5543 AP151010600008
పపరర: కళళవత నకరక
భరస : సరసబయఖ నకక
ఇసటట ననస:110/1/365
వయససస:57
లస: ససస స

5523 SAA0940479
పపరర: అనతన చచదవరపప

93-90/413

5526 SAA1063163
పపరర: వనసకటసరయ చచదవరపప

93-90/416

93-90/418

5529 SAA1220763
పపరర: Lakshmi Prasanna
chowadawarapu
తసడక:డ srinivasarao
ఇసటట ననస:110-1-354
వయససస:20
లస: ససస స

93-90/938

93-90/421

5532 AP151010597436
పపరర: లలహహదనసస మగదడబబ యన

93-90/422

తసడక:డ వరయఖ మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/355
వయససస:55
లస: పప
93-90/424

5535 SAA0978546
పపరర: సథలరరస వవలలలరర

93-90/425

భరస : నరరసదడ పడసరద వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/360
వయససస:29
లస: ససస స
93-90/427

5538 SAA0940354
పపరర: వనసకట రమణ చలక

93-90/428

భరస : రరమమసజనవయగలల చలక
ఇసటట ననస:110/1/361
వయససస:28
లస: ససస స
93-90/430

తసడక:డ దసరరగరరవప చలక
ఇసటట ననస:110/1/361
వయససస:33
లస: పప
93-90/432

93-89/791

తసడక:డ శకనవరసరరవప చచదవరపప
ఇసటట ననస:110-1-354
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/360
వయససస:62
లస: పప

భరస : దసరరగరరవప చలక
ఇసటట ననస:110/1/361
వయససస:41
లస: ససస స
5542 AP151010600009
పపరర: ననగరశరరమక నకరక

93-90/415

తసడక:డ వరయఖ మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/357
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/360
వయససస:36
లస: పప
5539 JBV3575669
పపరర: వజయ చలక

5525 AP151010600548
పపరర: వనసకరయమక చచడనరపప

5520 JBV3850286
పపరర: సతఖవతव చరతనగళళव

భరస : శకనవరస రరవప చచదవరపప
ఇసటట ననస:110/1/354
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ లలహహదనసస మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/355
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/357
వయససస:36
లస: ససస స
5536 JBV2131233
పపరర: నరరసదడ పడసరద వవలలలరర

93-89/793

తసడక:డ అపలయఖ చచడనరపప
ఇసటట ననస:110/1/354
వయససస:67
లస: పప

భరస : లలహహదనసస మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/355
వయససస:55
లస: ససస స
5533 JBV3575750
పపరర: శవకలమమరర మగదడబబ యన

5522 JBV2130680
పపరర: శకనవరసరరవపव మమదలపపव

93-89/787

భరస : శకనసव
ఇసటట ననస:110-1-312
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర చచడనరపప
ఇసటట ననస:110/1/354
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరరరర చచడనరపప
ఇసటట ననస:110/1/354
వయససస:44
లస: పప
5530 JBV3575081
పపరర: వనసకటలకకక మగదడబబ యన

93-89/790

తసడక:డ సరసబయఖव व
ఇసటట ననస:110-1-316
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవయఖ చచడనరపప
ఇసటట ననస:110/1/354
వయససస:47
లస: ససస స
5527 JBV3847340
పపరర: శకనవరసరరవప చచడనరపప

5519 AP151010597062
పపరర: శసకరర చరతనగళళव

5517 JBV3848728
పపరర: శరసత రరజవరపపव

భరస : ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-310
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-311
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110-1-316
వయససస:47
లస: ససస స
5524 JBV3575206
పపరర: దదవ చచడనరపప

93-89/786

తసడక:డ నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-308
వయససస:33
లస: పప

భరస : శసకరరव
ఇసటట ననస:110-1-311
వయససస:47
లస: ససస స
5521 AP151010600391
పపరర: రమమదదవ మసదలపపव

5516 JBV2130235
పపరర: రరమయఖव మమరరగగమలర व

5541 JBV2132751
పపరర: రమమదదవ నకరక

93-90/431

భరస : శవరరజ నకక
ఇసటట ననస:110/1/365
వయససస:35
లస: ససస స
93-90/433

5544 JBV3575727
పపరర: తరరపతమక నకరక

93-90/434

భరస : కకటయఖ నకక
ఇసటట ననస:110/1/365
వయససస:82
లస: ససస స
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5545 AP151010597122
పపరర: శవరరజ నకరక

93-90/435

తసడక:డ చనసరసబయఖ నకక
ఇసటట ననస:110/1/365
వయససస:40
లస: పప
5548 JBV2134393
పపరర: శవ పడసరద కనపరరస

93-90/438

93-90/441

93-90/445

93-90/448

93-90/451

93-90/454

93-90/456

తసడక:డ రసగరరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:110/1/378
వయససస:43
లస: పప

5558 AP151010600360
పపరర: పరరరతమక కలరక

5561 AP151010600552
పపరర: లకడక నరసమక బసడర మబడక

5564 AP151010597391
పపరర: కరసతయఖ చడరరకలపలర

5567 AP151010600444
పపరర: ససతనరరమమక చడరరకలపలర

93-90/459

5570 AP151010597405
పపరర: సరసబశవరరవప చడరరకలపలర

93-90/449

5573 AP151010600299
పపరర: ననగమలలర శరరర కలరక
భరస : వనసగయఖ కలరక
ఇసటట ననస:110/1/379
వయససస:45
లస: ససస స

5553 AP151010600465
పపరర: బబగఖలకకక పప లశశటట

93-90/443

5556 AP151010600170
పపరర: సరమమమ జఖస పప లశశటట

93-90/447

5559 AP151010597315
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక

93-90/450

తసడక:డ తరరపతయఖ కలరక
ఇసటట ననస:110/1/372
వయససస:46
లస: పప
93-90/452

5562 AP151010600553
పపరర: మలలర శరరర చడరరకలపలర

93-90/453

భరస : లకకకననరరయణ చడరరకలపలర
ఇసటట ననస:110/1/376
వయససస:52
లస: ససస స
93-90/455

5565 SAA1220714
పపరర: పప చద

93-90/939

తసడక:డ ల
ఇసటట ననస:110-1-376
వయససస:27
లస: పప
93-90/457

5568 JBV3571494
పపరర: ననగమలలర శరర రరవప కలరరక

93-90/458

తసడక:డ కకషషమబరరస కలరక
ఇసటట ననస:110/1/377
వయససస:34
లస: పప
93-90/460

తసడక:డ ససబబయఖव చడరరకలపలర
ఇసటట ననస:110/1/377
వయససస:65
లస: పప
93-90/462

93-90/440

భరస : సరసబయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/371
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప చడరరకలపలర
ఇసటట ననస:110/1/377
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ రరశయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:110/1/377
వయససస:54
లస: పప
5572 JBV3847373
పపరర: రరమచసదడరరవప గగసటటపలర

93-90/446

తసడక:డ కకటయఖ చడరరకలపలర
ఇసటట ననస:110/1/376
వయససస:82
లస: పప

భరస : కకషష కలరక
ఇసటట ననస:110/1/377
వయససస:49
లస: ససస స
5569 JBV3571031
పపరర: కకషషమబరరస కలరరక

5555 AP151010597426
పపరర: ననగరశరరరరవప పప లశశటట

5550 JBV3850013
పపరర: వజయలకకక కనపరరస

భరస : ననగరశరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/370
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బసడర మబడక
ఇసటట ననస:110/1/375
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ చదరరకలమలర
ఇసటట ననస:110/1/376
వయససస:88
లస: ససస స
5566 JBV3575743
పపరర: భబరత దదవ కలరక

93-90/442

భరస : తరరపతయఖ కలరక
ఇసటట ననస:110/1/372
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కలరక
ఇసటట ననస:110/1/374
వయససస:65
లస: ససస స
5563 SAA0940461
పపరర: వనసకట నరసమక చదరరకలమలర

5552 AP151010600466
పపరర: కకషషకలమమరర పప లశశటట

93-90/437

భరస : పపరషచసదడరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/370
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ కకషషయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/370
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:110/1/372
వయససస:35
లస: ససస స
5560 AP151010600320
పపరర: రరమతషలశమక కలరక

93-90/439

తసడక:డ శవ ననగరశరరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/370
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/370
వయససస:36
లస: పప
5557 JBV2132769
పపరర: ససనత కలరరక

5549 SAA1030071
పపరర: భబరగ వ శవసగల

5547 JBV3849254
పపరర: అనత కనపరరస

భరస : శవపడసరద కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/369
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ శవసగల
ఇసటట ననస:110/1/370
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/370
వయససస:35
లస: ససస స
5554 JBV2135150
పపరర: రరమమరరవప కనకపరస

93-90/436

తసడక:డ కకటయఖ నకక
ఇసటట ననస:110/1/365
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ రరమమరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/369
వయససస:36
లస: పప
5551 JBV2133429
పపరర: పదనకవత కనపరరస

5546 AP151010597028
పపరర: చనసరసబయఖ నకరక

5571 AP151010600446
పపరర: ససజజత గగసటటపలర

93-90/461

భరస : రరమచసదడ రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:110/1/378
వయససస:40
లస: ససస స
93-90/463

5574 AP151010600550
పపరర: ససబబబ యమక పరతతరర

93-90/464

భరస : సరసబయఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:110/1/379
వయససస:50
లస: ససస స
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93-90/465

తసడక:డ తరరపతయఖ కలరక
ఇసటట ననస:110/1/379
వయససస:53
లస: పప
5578 SAA0635615
పపరర: రరశమక నలజజల

93-90/468

93-90/469

93-90/472

93-90/475

93-90/478

93-90/481

93-90/484

తసడక:డ ననగరశరరరవప నకక
ఇసటట ననస:110/1/401
వయససస:31
లస: పప

5588 AP151010600555
పపరర: ఆదదశశషమక మననవ

5591 AP151010597424
పపరర: వనసకటటశరరరరవప మననవ

5594 SAA0828881
పపరర: ససబబబయమక నకక

5597 JBV3848165
పపరర: అసకకనడడ నకక

93-90/487

5600 JBV3850187
పపరర: కకటటశరరమక నకరక

93-90/476

5603 JBV3848157
పపరర: ససబడమణఖస నకరక
తసడక:డ ననగరశరరరరవప నకక
ఇసటట ననస:110/1/401
వయససస:34
లస: పప

5583 JBV3571882
పపరర: నవన చచదరర మననవ

93-90/471

5586 AP151010600557
పపరర: శశకలజ మననవ

93-90/474

5589 AP151010597332
పపరర: హరరననధబబబగ మననవ

93-90/477

తసడక:డ ఉమమమహహశరరరరవప మననవ
ఇసటట ననస:110/1/389
వయససస:40
లస: పప
93-90/479

5592 AP151010597308
పపరర: ఉమమమహహశరరరరవప మననవ

93-90/480

తసడక:డ భబరతయఖ మననవ
ఇసటట ననస:110/1/389
వయససస:67
లస: పప
93-90/482

5595 JBV3575131
పపరర: ససతనమహలకకక నకరక

93-90/483

భరస : అకకకనడడ నకక
ఇసటట ననస:110/1/399
వయససస:47
లస: ససస స
93-90/485

5598 SAA0518522
పపరర: వనసకటటశరరమక వవలలలరర

93-90/486

భరస : ససబబబ రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/400
వయససస:33
లస: ససస స
93-90/488

భరస : ససబడమణఖస నకక
ఇసటట ననస:110/1/401
వయససస:32
లస: ససస స
93-90/490

93-92/37

భరస : వనసకటటశరర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:110/1/389
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖ నకక
ఇసటట ననస:110/1/399
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవయఖ సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:110/1/400
వయససస:55
లస: ససస స
5602 SAA0411926
పపరర: గరపస నకరక

93-90/473

తసడక:డ అసకకనడడ నకక
ఇసటట ననస:110/1/399
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ అసకకనడడ నకక
ఇసటట ననస:110/1/399
వయససస:36
లస: పప
5599 SAA0410423
పపరర: భబగఖమక సరదరబబ యన

5585 SAA0517789
పపరర: వవసకట శరరష మననవ

5580 SAA1066356
పపరర: గరపస కకషష తతకఅలమ

తసడక:డ ససతనరరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:110/1/388
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప మననవ
ఇసటట ననస:110/1/389
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ భబరతయఖ మననవ
ఇసటట ననస:110/1/389
వయససస:72
లస: పప
5596 JBV3571577
పపరర: వనసకటనరసయఖ నకరక

93-90/470

భరస : నరసససహ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:110/1/389
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ ఉమమమహహశరరరరవప మననవ
ఇసటట ననస:110/1/389
వయససస:40
లస: పప
5593 AP151010597423
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప మననవ

5582 JBV3571163
పపరర: ఉమమశసకర మననవ

93-90/467

తసడక:డ శవయఖ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:110-1-384
వయససస:23
లస: పప

భరస : బగలర బబబగ మననవ
ఇసటట ననస:110/1/389
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశరరరరవప మననవ
ఇసటట ననస:110/1/389
వయససస:62
లస: ససస స
5590 AP151010597274
పపరర: బగలర బబబగ మననవ

93-92/36

తసడక:డ ససతనరరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:110/1/388
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ మననవ
ఇసటట ననస:110/1/388
వయససస:67
లస: పప
5587 AP151010600556
పపరర: శవ కలమమరర మననవ

5579 SAA1066349
పపరర: వనసకటటశ తతకఅలమ

5577 SAA0517102
పపరర: అసకమక రరవప మమకల

తసడక:డ సదనశవ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:110/1/380
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:110-1-384
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:110/1/388
వయససస:59
లస: ససస స
5584 AP151010597593
పపరర: ససతనరరమయఖ మననవ

93-90/466

భరస : అసకమక రరవప మమకల
ఇసటట ననస:110/1/380
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష నలజజల
ఇసటట ననస:110/1/382
వయససస:33
లస: ససస స
5581 AP151010600610
పపరర: లలమకలమమరర మననవ

5576 SAA0518340
పపరర: బబజ మమకల

5601 JBV3575099
పపరర: వనసకటనరసమక నకరక

93-90/489

భరస : ననగరశరరరరవప నకక
ఇసటట ననస:110/1/401
వయససస:52
లస: ససస స
93-90/491

5604 SAA0410381
పపరర: వనసకరయమక జటటరర

93-90/492

భరస : సరసబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/406
వయససస:53
లస: ససస స
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5605 SAA0829004
పపరర: నరసససహ రరవప జటటరర

93-90/493

తసడక:డ సరసబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/406
వయససస:26
లస: పప
5608 SAA0828964
పపరర: అశశక కలమమమ వప వవలలలరర

93-90/497

93-90/500

93-90/503

93-90/506

93-90/509

93-90/512

93-90/515

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:110-1-421
వయససస:20
లస: పప

5618 JBV3848033
పపరర: శవ ననగరశరరరరవప వవలలలరర

5621 JBV2134963
పపరర: మకగమక గకడకకకట

5624 JBV3571049
పపరర: జనయఖ గసడకకకట

5627 AP151010597137
పపరర: శకనవరసరరవప గసడకకకట

93-90/518

5630 AP151010597537
పపరర: సరసబశవరరవప జసపన

93-90/507

5633 JBV3850195
పపరర: ఝమనసలకకక రరడడ క
భరస : వనసకట నరసససహహలల రరడకడ
ఇసటట ననస:110/1/422
వయససస:47
లస: ససస స

5613 AP151010600463
పపరర: సప మమక వవలలలరర

93-90/502

5616 JBV3850153
పపరర: దసరగ వవ

93-90/505

5619 JBV3849932
పపరర: వనసకటటశరరమక గసడకకకట

93-90/508

భరస : జజనయఖ గసడకకకట
ఇసటట ననస:110/1/413
వయససస:33
లస: ససస స
93-90/510

5622 AP151010600047
పపరర: చననరసమక గసడకకకట

93-90/511

భరస : శకనవరసరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:110/1/413
వయససస:52
లస: ససస స
93-90/513

5625 SAA0517201
పపరర: వవసకటటశరర రరవప రరడడడ

93-90/514

తసడక:డ రరమయఖ రరడకడ
ఇసటట ననస:110/1/413
వయససస:41
లస: పప
93-90/516

5628 AP151010597239
పపరర: కకటటశరరరరవప వవలలలరర

93-90/517

తసడక:డ భసకరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/415
వయససస:40
లస: పప
93-90/519

తసడక:డ కకటయఖ జసపన
ఇసటట ననస:110/1/418
వయససస:52
లస: పప
93-90/940

93-90/499

భరస : శవ ననగరశరరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/410
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ రరమయఖ గసడకకకట
ఇసటట ననస:110/1/413
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ జసపన
ఇసటట ననస:110-1-418
వయససస:23
లస: పప
5632 SAA1220797
పపరర: బబజ రరడకడ

93-90/504

తసడక:డ శకనవరసరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:110/1/413
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గసడకకకట
ఇసటట ననస:110/1/413
వయససస:52
లస: పప
5629 SAA1063130
పపరర: మణణకసఠ జసపన

5615 SAA0518167
పపరర: గకరర వవలలలరర

5610 SAA1063114
పపరర: శరకవణణ ఉటటకలరర

భరస : సరసబయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/409
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరర రరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:110/1/413
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:110/1/413
వయససస:32
లస: పప
5626 JBV3571544
పపరర: శకనవరసరరవప గసడకకకట

93-90/501

తసడక:డ సరసబయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/410
వయససస:37
లస: పప

భరస : వవసకటటశరర రరవప రరడకడ
ఇసటట ననస:110/1/413
వయససస:36
లస: ససస స
5623 SAA0828923
పపరర: తరరపత వనసకయఖ గసడకకకట

5612 AP151010597375
పపరర: శవబడహక ఊటటకలరర

93-90/495

తసడక:డ శవ బడహకస ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:110-1-408
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పసచరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/410
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/410
వయససస:33
లస: పప
5620 SAA0518456
పపరర: మహలకడక రరడడ

93-90/498

తసడక:డ తరరసగళస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/408
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ పసచరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/409
వయససస:70
లస: పప
5617 SAA0517276
పపరర: పసచరయఖ వవలలలరర

5609 AP151010597216
పపరర: రరధనకకషషమబరరస వవలలలరర

5607 AP151010600484
పపరర: లలతకలమమరర వవలలలర

భరస : రరధకకషష మగరరస వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/407
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/407
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవ బడహకస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/408
వయససస:47
లస: ససస స
5614 JBV3848041
పపరర: సరసబయఖ వవలలలరర

93-90/494

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/406
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ రరధనకకషష వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/407
వయససస:30
లస: పప
5611 AP151010600467
పపరర: పదనకవత ఊటటకలరర

5606 SAA0411975
పపరర: సరసబయఖ జటటరర

5631 AP151010600488
పపరర: నరసమక ఖగరగ

93-90/520

భరస : ససబబబరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/421
వయససస:57
లస: ససస స
93-90/522

5634 SAA1063155
పపరర: తషలసస రరసకలమమర రరడకడ

93-90/523

తసడక:డ నరసససహరరవప రరడకడ
ఇసటట ననస:110-1-422
వయససస:24
లస: పప
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5635 AP151010597535
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప రరడడ

93-90/524

తసడక:డ శకరరమగలల రరడడ క
ఇసటట ననస:110/1/422
వయససస:52
లస: పప
5638 AP151010597238
పపరర: తరరపతయఖ వవలలలరర

93-90/527

93-90/941

93-90/532

93-90/535

93-90/538

93-92/571

93-90/543

తసడక:డ భబసకరరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/432
వయససస:47
లస: పప

5648 SAA1030162
పపరర: లకకక వవలపపరర

5651 JBV2130326
పపరర: ఫరడనసస వవలలలరర

5654 AP151010600487
పపరర: లసగమక పసడదటట

5657 SAA0516765
పపరర: లలహహదనసస వవలలలరర

93-90/546

5660 SAA1030113
పపరర: సరసబ శవ రరవప వవలపపరర

93-90/536

5663 SAA0829061
పపరర: శక దదవ కలవకకలలర
భరస : వనసకటటసరర రరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:110/1/435
వయససస:34
లస: ససస స

5643 JBV3849304
పపరర: అనథరరధ ఖగరగ

93-90/531

5646 AP151010597325
పపరర: ఏడడకకసడలల కగరగ

93-90/534

5649 AP151010600464
పపరర: తరరపతమక వవలలలరర

93-90/537

భరస : వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/429
వయససస:57
లస: ససస స
93-90/539

5652 AP151010597344
పపరర: వనసకటటశరరరరజ వవలలలరర

93-90/540

తసడక:డ మగకకసటట వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/429
వయససస:67
లస: పప
93-90/541

5655 SAA0518175
పపరర: ననసచనరమక వవలలలరర

93-90/542

భరస : లలహహదనసస వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/431
వయససస:30
లస: ససస స
93-90/544

5658 AP151010597368
పపరర: భబసకరరరవప వవలలలరర

93-90/545

తసడక:డ కకషషయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/431
వయససస:77
లస: పప
93-90/547

తసడక:డ వనసకట నరసససహ వవలపపరర
ఇసటట ననస:110/1/432
వయససస:25
లస: పప
93-90/549

93-90/529

తసడక:డ ఆదదయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/426
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ భబసకర రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/431
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/432
వయససస:40
లస: ససస స
5662 AP151010597338
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప వవలలలరర

93-90/533

భరస : ననరరయణ పసడదటట
ఇసటట ననస:110/1/430
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల ఖగగ
ఇసటట ననస:110/1/431
వయససస:51
లస: ససస స
5659 JBV3849155
పపరర: శవమక వవలపపరర

5645 JBV2131027
పపరర: బబబబరరవప ఖగరగ

5640 AP151010597080
పపరర: శకనవరసరరవప వవలలలరర

భరస : బబబగరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/426
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/429
వయససస:35
లస: పప

భరస : వవలలలరర అగససటన
ఇసటట ననస:110-1-429
వయససస:22
లస: ససస స
5656 JBV3849296
పపరర: సరయమక ఖగరగ

93-90/530

భరస : ఫరడనసస వవలపపరర
ఇసటట ననస:110/1/429
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/429
వయససస:29
లస: పప
5653 SAA1230853
పపరర: వవలలలరర నసదదన

5642 SAA1030121
పపరర: పరవన వనసకట ససజజత కరగరగ

93-90/526

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/425
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసడలల కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/426
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటసరరరర వవలపపరర
ఇసటట ననస:110/1/428
వయససస:27
లస: పప
5650 SAA0516369
పపరర: వవససల వవలలలరర

93-90/528

తసడక:డ ఆసజనవయగలల కరగరగ
ఇసటట ననస:110/1/426
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ ఏడడకకసడలల కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/426
వయససస:30
లస: పప
5647 SAA1030139
పపరర: అగససటన వవలపపరర

5639 AP151010600049
పపరర: రరమగలమక వవలలలరర

5637 JBV3849973
పపరర: శవ ననగరసదడస వవలలలరర

భరస : తరపతయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/424
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/425
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:110-1-425
వయససస:18
లస: పప
5644 SAA0411959
పపరర: అసజనవయగలల ఖగరగ

93-90/525

తసడక:డ రరమసరరమ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/423
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/424
వయససస:50
లస: పప
5641 SAA1220771
పపరర: శకనవరస రరవప వవలలరర

5636 JBV2130151
పపరర: వనసకటటశరరరరవప వవలలలరర

5661 SAA0940420
పపరర: వనసకటటశరర రరవప వవలలలరర

93-90/548

తసడక:డ నరసససహ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/432
వయససస:27
లస: పప
93-90/550

5664 SAA0829087
పపరర: వనసకరటరరవ బబ డ

93-90/551

తసడక:డ అపరలరరవప బబ డ
ఇసటట ననస:110/1/435
వయససస:46
లస: పప
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93-90/552

భరస : యయసప బగ బతస న
ఇసటట ననస:110/1/443
వయససస:33
లస: ససస స
5668 AP151010597320
పపరర: యసపపప బతస న బతస న

93-90/555

93-90/558

93-90/562

93-90/565

93-90/942

93-90/571

93-90/574

భరస : సరసబశవ రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/455
వయససస:52
లస: ససస స

5678 SAA0516427
పపరర: గరపస వవలలరరర

5681 SAA0828980
పపరర: మహహశ కలమమర వవలలలరర

5684 JBV3848082
పపరర: వనసకట నరసససహ తనడకశశటట

5687 AP151010600433
పపరర: రరణగక తనడకశశటట

93-90/577

5690 AP151010597440
పపరర: కకటటశరరరరవప తనడకశశటట

93-90/566

5693 JBV2132983
పపరర: కకసడలల వవలలలరర
తసడక:డ సరసబశవరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/455
వయససస:39
లస: పప

5673 SAA1030097
పపరర: శక కరసత నసగరనస

93-90/560

5676 JBV3850104
పపరర: ససజజత కలవకకలలర

93-90/564

5679 AP151010597392
పపరర: ససబబబరరవప కలవకకలలర

93-90/567

తసడక:డ వనసకయఖ కలవకకలలర
ఇసటట ననస:110/1/446
వయససస:40
లస: పప
93-90/569

5682 SAA0635417
పపరర: ననగ ససరరసదడ నసగనస

93-90/570

తసడక:డ రరమబబబగ నసగనస
ఇసటట ననస:110/1/449
వయససస:27
లస: పప
93-90/572

5685 JBV3849312
పపరర: ననగరశరరమక తనడకశశటట

93-90/573

భరస : శసకర తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/451
వయససస:32
లస: ససస స
93-90/575

5688 JBV3848090
పపరర: శకనవరసరరవప తనడకశశటట

93-90/576

తసడక:డ కకటటశరరరరవప తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/452
వయససస:43
లస: పప
93-90/578

తసడక:డ పరపయఖ తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/453
వయససస:77
లస: పప
93-90/580

93-90/557

భరస : ససబబబరరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:110/1/446
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/452
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశరర రరవప తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/453
వయససస:67
లస: ససస స
5692 AP151010600459
పపరర: అనససథయమక వవలలలరర

93-90/563

తసడక:డ కకటటశరరరరవప తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/450
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరరరరవప తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/451
వయససస:35
లస: పప
5689 AP151010600471
పపరర: భబలకడక తనడకశశటట

5675 AP151010597208
పపరర: ససబబబరరవప నసగనస

5670 SAA0294520
పపరర: సథరఖచసదడరరవప బతస న

తసడక:డ రరసబబబగ నసగరనస
ఇసటట ననస:110/1/445
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ ససవర శసకర వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/448
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహ తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/450
వయససస:37
లస: ససస స
5686 JBV3571759
పపరర: శసకర తనడకశశటట

93-90/559

తసడక:డ నరసససహ రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/446
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:110-1-447
వయససస:18
లస: పప
5683 JBV3850070
పపరర: రమణ తనడకశశటట

5672 AP151010600386
పపరర: వనసకరయమక నసగనస

93-90/554

తసడక:డ తనతయఖ బతస న
ఇసటట ననస:110/1/443
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ నసగనస
ఇసటట ననస:110/1/445
వయససస:80
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/446
వయససస:67
లస: ససస స
5680 SAA1220722
పపరర: శక మణణ కలమమర కలవకకలల

93-90/556

భరస : ససబబబరరవప నసగనస
ఇసటట ననస:110/1/445
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప నసగనస
ఇసటట ననస:110/1/445
వయససస:51
లస: పప
5677 AP151010600448
పపరర: ససతన మహ లకకక వవలలలరర

5669 AP151010597595
పపరర: ఇమకనయయలల బతస న

5667 AP151010600321
పపరర: సరరరజఖస బతస న

భరస : సథరఖ చసదడ రరవప బతస న
ఇసటట ననస:110/1/443
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:డ సథరఖచసదడరరవప బతస న
ఇసటట ననస:110/1/443
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరసబబబగ నసగననమ
ఇసటట ననస:110/1/445
వయససస:47
లస: ససస స
5674 AP151010597538
పపరర: రరసబబబగ నసగనస

93-90/553

భరస : ఇమమకనవలల బతస న
ఇసటట ననస:110/1/443
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ సథరఖచసదడరరవప బతస న
ఇసటట ననస:110/1/443
వయససస:40
లస: పప
5671 AP151010600364
పపరర: ససబబబయమక నసగననమ

5666 SAA0295220
పపరర: మణణ కలమమరర బతస న

5691 JBV3575735
పపరర: శవపరరరత వవలలలరర

93-90/579

భరస : కకకడలల వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/455
వయససస:35
లస: ససస స
93-90/581

5694 JBV3849940
పపరర: ననగరశరరమక సరదరబబ యన

93-90/582

భరస : రవబబబగ సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:110/1/456
వయససస:38
లస: ససస స
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5695 AP151010600453
పపరర: కకటటశరరమక కగరగ

93-90/583

భరస : పసచరయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/456
వయససస:52
లస: ససస స
5698 SAA0518506
పపరర: వవసకటరతనo కరగరగ

93-90/586

93-90/589

93-90/592

93-90/595

93-90/598

93-90/601

93-90/604

తసడక:డ ఏడడకకసడలల వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/462
వయససస:33
లస: పప

5708 AP151010597197
పపరర: చనవనసకటటశరరరర కగరగ

5711 AP151010597350
పపరర: నరసససహరరవప వవలలలరర

5714 JBV3850039
పపరర: మరరయమక పగరడకపప గగ

5717 AP151010597184
పపరర: పడసరదరరవప పగరడకపప గగ

93-90/607

5720 AP151010600323
పపరర: రమణ వవలలలరర

93-90/596

5723 JBV3847456
పపరర: నరరషరబబగ వవలలలరర
తసడక:డ ఏడడకకసడలల వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/462
వయససస:33
లస: పప

5703 SAA0940396
పపరర: శవననగరశరరరరవప నకక

93-90/591

5706 JBV3848140
పపరర: గరవసద నకరక

93-90/594

5709 SAA0308106
పపరర: శవమక నకరక

93-90/597

భరస : శసకరరరవప నకక
ఇసటట ననస:110/1/459
వయససస:41
లస: ససస స
93-90/599

5712 SAA0828766
పపరర: ససవరష లకకక పగరడకపప గగ

93-90/600

భరస : ఏససబబబగ పగరడకపప గగ
ఇసటట ననస:110/1/460
వయససస:24
లస: ససస స
93-90/602

5715 SAA0829046
పపరర: కకటటశరర రరవప పగరడకపప గగ

93-90/603

తసడక:డ పడసరద రరవప పగరడకపప గగ
ఇసటట ననస:110/1/460
వయససస:26
లస: పప
93-90/605

5718 SAA0517532
పపరర: కకపమక పరగరడకపప గగ

93-90/606

భరస : యహనథ పగరడకపప గగ
ఇసటట ననస:110/1/461
వయససస:29
లస: ససస స
93-90/608

భరస : కకసడలల వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/462
వయససస:50
లస: ససస స
93-90/611

93-90/588

తసడక:డ ససబబబరరవప నకక
ఇసటట ననస:110/1/458
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ యలర మసద పగరడకపప గగ
ఇసటట ననస:110/1/460
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ ఆనసదరరవప పగరడకపప గగ
ఇసటట ననస:110/1/461
వయససస:34
లస: పప
5722 JBV3847449
పపరర: శకనవరసరరవప వవలపపరర

93-90/593

భరస : పడసరదరరవప పగరడకపప గగ
ఇసటట ననస:110/1/460
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ పడసరద రరవప పగరడకపప గగ
ఇసటట ననస:110/1/460
వయససస:31
లస: పప
5719 JBV3847464
పపరర: యహన పగరడకపప గగ

5705 JBV3848074
పపరర: హరరబబబగ తనడకశశటట

5700 AP151010597363
పపరర: దనవదస కగరగ

తసడక:డ గరవసదస నకక
ఇసటట ననస:110/1/458
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ పరపయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/459
వయససస:72
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:110/1/460
వయససస:46
లస: ససస స
5716 SAA0516989
పపరర: యయసస బబబగ పగరడకపప గబ

93-90/590

తసడక:డ కకకషషయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/458
వయససస:62
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/459
వయససస:59
లస: ససస స
5713 AP151010600447
పపరర: లకకక జసపన

5702 AP151010600175
పపరర: ననగరశరరమక ఖగగ

93-90/585

తసడక:డ తరరపతయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/457
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ లకకణరరవప తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/458
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ కకషషయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/458
వయససస:57
లస: పప
5710 AP151010600337
పపరర: అసజమక వవలలలరర

93-90/587

భరస : చన వనసకటటశరరరర ఖగగ
ఇసటట ననస:110/1/458
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ గరవసదస నకక
ఇసటట ననస:110/1/458
వయససస:26
లస: పప
5707 AP151010597199
పపరర: తరరపతయఖ కగరగ

5699 SAA0518571
పపరర: శవననగగలల కరగరగ

5697 AP151010597309
పపరర: పసచరయఖ కగరగ

తసడక:డ వరయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/456
వయససస:57
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/457
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గరవసదస నకక
ఇసటట ననస:110/1/458
వయససస:42
లస: ససస స
5704 SAA0940388
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప నకక

93-90/584

తసడక:డ చడనన కరశవపలల సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:110/1/456
వయససస:41
లస: పప

భరస : దవద రరవప కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/457
వయససస:33
లస: ససస స
5701 JBV3850161
పపరర: వజయలకకక నకరక

5696 JBV3847969
పపరర: రవబబబగ సరదరబబ యన

5721 SAA0516740
పపరర: రరమమసజనవయగలల వవలలలరర

93-90/610

తసడక:డ కకసడలల వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/462
వయససస:29
లస: పప
93-90/612

5724 JBV3571486
పపరర: కకసడలల వవలలలరర

93-90/613

తసడక:డ కకటయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/462
వయససస:120 లస: పప
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5725 JBV3850120
పపరర: వనసకటటశరరమక వవలలలరర

93-90/614

భరస : శకనవరసరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/463
వయససస:36
లస: ససస స
5728 SAA0518266
పపరర: శరరష కగరగ

93-90/617

93-90/620

93-90/624

93-90/627

93-90/630

93-90/633

93-90/636

భరస : ఓబయఖ బసడర మబడక
ఇసటట ననస:110/1/475
వయససస:39
లస: ససస స

5738 SAA0978561
పపరర: మమదవ వవలలలరర

93-90/639

93-90/628

5733 JBV3848124
పపరర: వవమయఖ కగరగ

93-90/622

5736 JBV2130912
పపరర: సథరరబబబగ ఊటటకలరర

93-90/626

5739 SAA1063148
పపరర: శరసత సరరఠప వవలలలరర

93-90/631 5742 AP151010600492
5741 JBV3571833
పపరర: శకనవరసరరవప వనలలలరర వవలలలరర
పపరర: వనసకటరమన వవలలలరర

5744 SAA0517235
పపరర: రరమయఖ వపటటకలరర

5747 AP151010597139
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప వవలలలరర

5750 JBV3849924
పపరర: శవకలమమరర మగదడబబ యన

5753 AP151010600288
పపరర: వనసకరయమక బసడర మబడక
భరస : సరసబయఖ బసడర మబడక
ఇసటట ననస:110/1/475
వయససస:67
లస: ససస స

93-90/629

తసడక:డ శకనవరసరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110-1-469
వయససస:23
లస: ససస స
93-90/632

భరస : ఏడడకకసడలల వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/471
వయససస:40
లస: ససస స
93-90/634

5745 AP151010600179
పపరర: ననగరసదడమక వవలలలరర

93-90/635

భరస : వనసకట నరసససహరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/472
వయససస:72
లస: ససస స
93-90/637

5748 AP151010600486
పపరర: పప లలరమక వవలలలరర

93-90/638

భరస : ననగరరజ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/473
వయససస:49
లస: ససస స
93-90/640

భరస : వరసస మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/474
వయససస:33
లస: ససస స
93-90/642

93-90/619

తసడక:డ ఏడడకకసడలల వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/467
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/472
వయససస:77
లస: పప

తసడక:డ యమననదద వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/473
వయససస:52
లస: పప
5752 SAA0635755
పపరర: రజన బసడర మగడక

93-90/625

తసడక:డ కకటయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/471
వయససస:68
లస: పప

తసడక:డ వనసకటనరసససహరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/472
వయససస:36
లస: పప
5749 JBV3571072
పపరర: ననగరరజ వవలలలరర

5735 SAA0411876
పపరర: గరపసననగరరజ ఊటటకలరర

5730 SAA0978579
పపరర: మణణకసఠ ఖగరగ

తసడక:డ ఆదదయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/466
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/469
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/471
వయససస:52
లస: పప
5746 JBV2130789
పపరర: వరరసజనవయగలల వవలలలరర

93-90/621

తసడక:డ శకనవరసరరవ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/469
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/469
వయససస:41
లస: ససస స
5743 AP151010597372
పపరర: ఏడడకకసడలల ఊటటకలరర

5732 SAA0411884
పపరర: లకకణ ఖగరగ

93-90/616

తసడక:డ వవమయఖ ఖగరగ
ఇసటట ననస:110/1/466
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసడలల ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/467
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ ననరరయణ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/467
వయససస:62
లస: పప
5740 AP151010600339
పపరర: పరమమశరరమక వవలలలరర

93-90/618

తసడక:డ వవమయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/466
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/467
వయససస:52
లస: ససస స
5737 AP151010597173
పపరర: ఏడడకకసడలల ఊటటకలరర

5729 JBV3850146
పపరర: వనసకటటశరరమక కగరగ

5727 SAA0828832
పపరర: కలమఖణణ కగగ

భరస : లకకన కగగ
ఇసటట ననస:110/1/466
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వవమయఖ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/466
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ వనమయమఖ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/466
వయససస:29
లస: పప
5734 AP151010600564
పపరర: ఆదదలకకక ఊటటకలరర

93-90/615

తసడక:డ సరసబశవరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/463
వయససస:46
లస: పప

భరస : గరపస కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/466
వయససస:28
లస: ససస స
5731 SAA0516732
పపరర: గరపస కగగ

5726 AP151010597390
పపరర: శకనవరసరరవప వవలలలరర

5751 JBV3848009
పపరర: వరసస మగదడబబ య

93-90/641

తసడక:డ శశషగరరర మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/474
వయససస:44
లస: పప
93-90/643

5754 AP151010597417
పపరర: ఓబయఖ బసడర మబడక

93-90/644

తసడక:డ సరసబయఖ బసడర మబడక
ఇసటట ననస:110/1/475
వయససస:41
లస: పప
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5755 AP151010597276
పపరర: సరసబయఖ బసడర మబడక

93-90/645

తసడక:డ ససబబబరరవప బసడర మబడక
ఇసటట ననస:110/1/475
వయససస:69
లస: పప
5758 AP151010600234
పపరర: లకకక ససపపరషమక బసడర మబడక

93-90/648

93-90/651

93-90/654

93-90/657

93-90/660

93-90/663

93-90/666

తసడక:డ శవయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/490
వయససస:27
లస: పప

5768 SAA0970005
పపరర: వజయ లకకక నమకల

5771 JBV3850054
పపరర: శరరద వరకర

5774 SAA0518142
పపరర: వవసకట రతస మక రరవనల

5777 SAA0307827
పపరర: శకనవరసరరవప వరకర

93-90/669

5780 AP151010600257
పపరర: ససతనమహలకకక జటటరర

93-90/658

5783 AP151010597201
పపరర: శవయఖ జటటరర
తసడక:డ నరసససహరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/490
వయససస:51
లస: పప

5763 SAA0940511
పపరర: లకకక తరరపతమక కనపరరస

93-90/653

5766 AP151010600559
పపరర: లకకకకరసతమక పప లశశటట

93-90/656

5769 AP151010600560
పపరర: కకషషవవణణ నమకల

93-90/659

భరస : గరపయఖ నమకల
ఇసటట ననస:110/1/487
వయససస:45
లస: ససస స
93-90/661

5772 SAA0518332
పపరర: వరలసక దదసపరటట

93-90/662

భరస : నరసససహ రరవప దదసపరటట
ఇసటట ననస:110/1/488
వయససస:43
లస: ససస స
93-90/664

5775 JBV3575651
పపరర: ననసరమక వరకర

93-90/665

భరస : అసకమక వరకర
ఇసటట ననస:110/1/488
వయససస:66
లస: ససస స
93-90/667

5778 SAA0517169
పపరర: వవసకయఖ రరవనల

93-90/668

తసడక:డ బబల గగరవయఖ రరవవల
ఇసటట ననస:110/1/488
వయససస:68
లస: పప
93-90/670

భరస : శవయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/490
వయససస:47
లస: ససస స
93-90/672

93-90/650

భరస : హనసమసత రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/486
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమక వరకర
ఇసటట ననస:110/1/488
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/490
వయససస:26
లస: ససస స
5782 SAA0828782
పపరర: ననగరసదడ బబబగ జటటరర

93-90/655

భరస : వవసకయఖ రరవవలమ
ఇసటట ననస:110/1/488
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/488
వయససస:47
లస: పప
5779 SAA0828816
పపరర: లకకక జటటరర

5765 AP151010597179
పపరర: శవరరమయఖ కనపరరస

5760 JBV2133619
పపరర: లలకరష బసడర మబడక

తసడక:డ శవరరమయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/485
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వరకర
ఇసటట ననస:110/1/488
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవశసకర వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/488
వయససస:49
లస: ససస స
5776 AP151010597354
పపరర: శవశసకర వవలలలరర

93-90/652

తసడక:డ గరపయఖ నమకల
ఇసటట ననస:110/1/487
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ జగనననధస నమకల
ఇసటట ననస:110/1/487
వయససస:46
లస: పప
5773 AP151010600563
పపరర: లకకక వవలలలరర

5762 AP151010600490
పపరర: సరవతడ కకతమమసస

93-90/647

తసడక:డ శవ చసదడ రరవప బసడర మబడక
ఇసటట ననస:110/1/478
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ వరభదడయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/485
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/486
వయససస:72
లస: పప
5770 AP151010597182
పపరర: గరపయఖ నమకల

93-90/649

భరస : రరధనకకషషమబరరస కకతమమసస
ఇసటట ననస:110/1/484
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శవరరమయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/485
వయససస:44
లస: ససస స
5767 AP151010597186
పపరర: హనసమసతరరవప పప లశశటట

5759 SAA0517219
పపరర: నరరసదడ బబబగ బసడర మబడక

5757 JBV3575289
పపరర: పడమలమరరణణ బసడర మబడక

భరస : శవ చసదడ రరవప బసడర మబడక
ఇసటట ననస:110/1/478
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ శవచసదడ రరవప బసడర మబడక
ఇసటట ననస:110/1/478
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ ససతయఖ కణదస
ఇసటట ననస:110/1/483
వయససస:50
లస: పప
5764 AP151010600063
పపరర: పదక కనపరరస

93-90/646

తసడక:డ నరరసదడ బబబగ బసడర మబడక
ఇసటట ననస:110/1/478
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగరసదడస బసడర మబడక
ఇసటట ననస:110/1/478
వయససస:77
లస: ససస స
5761 JBV3571114
పపరర: సరసబశవరరవప కనథస

5756 SAA0635672
పపరర: ససభబషసణణ బసడర మబడక

5781 AP151010600333
పపరర: శశషమక జటటరర

93-90/671

భరస : నరసససహ రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/490
వయససస:69
లస: ససస స
93-90/673

5784 SAA0518241
పపరర: జజఖత జటటరర

93-90/674

భరస : శకనవరస రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/491
వయససస:28
లస: ససస స
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93-90/675

భరస : రరధనకకషష జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/491
వయససస:36
లస: ససస స
5788 JBV3847407
పపరర: శకనవరసరరవప జటటరర

93-90/678

93-90/681

93-90/684

93-90/687

93-90/690

93-90/693

93-90/696

భరస : సరసబశవరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/500
వయససస:36
లస: ససస స

5798 AP151010600335
పపరర: సప మమక జటటరర

5801 AP151010597400
పపరర: ఏడడకకసడలల జటటరర

5804 AP151010597444
పపరర: బడహకయఖ జటటరర

5807 AP151010600431
పపరర: పపనన మక సరధనరబబ యన

93-90/699

5810 JBV3575701
పపరర: మసగమక పసడదటట

93-90/688

5813 AP151010600187
పపరర: తరరపతమక పప లశశటట
భరస : ససబబబ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/500
వయససస:57
లస: ససస స

5793 SAA1030154
పపరర: వవణగ గరపరల జటటరర

93-90/683

5796 SAA0518209
పపరర: లకడక జటటరర

93-90/686

5799 AP151010600429
పపరర: లకకమక జటటరర

93-90/689

భరస : తరరపతయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/493
వయససస:72
లస: ససస స
93-90/691

5802 JBV3850021
పపరర: లలలన కలమమరర జటటరర

93-90/692

భరస : బడహకయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/496
వయససస:33
లస: ససస స
93-90/694

5805 SAA0518357
పపరర: అనసరరధ సరదరబబ యన

93-90/695

భరస : సరరధద సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:110/1/497
వయససస:28
లస: ససస స
93-90/697

5808 SAA0517151
పపరర: సరరధద సరదరబబ యన

93-90/698

తసడక:డ నరసయఖ సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:110/1/497
వయససస:30
లస: పప
93-90/700

భరస : తరరపతయఖ పసడదటట
ఇసటట ననస:110/1/498
వయససస:47
లస: ససస స
93-90/702

93-90/680

భరస : నరసససహ రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/493
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:110/1/497
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ నరసయఖ సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:110/1/497
వయససస:31
లస: పప
5812 JBV2135135
పపరర: సరమమమ జఖస పప లశశటట

93-90/685

తసడక:డ రరమమరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/496
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ కననయఖ సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:110/1/497
వయససస:28
లస: ససస స
5809 SAA0517185
పపరర: కననయఖ సరదరరబబ యన

5795 AP151010597533
పపరర: చనతరరపతయఖ జటటరర

5790 AP151010597409
పపరర: వనసకటటశరరరరవప జటటరర

తసడక:డ చనతరరపటయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/492
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/493
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమమరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/496
వయససస:57
లస: ససస స
5806 SAA0518480
పపరర: శరసత సరదరబబ యన

93-90/682

భరస : ఏడడకకసడలల జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/493
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ఏడడకకసడలల జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/493
వయససస:34
లస: పప
5803 AP151010600389
పపరర: అజయ కలమమరర జటటరర

5792 JBV3575214
పపరర: ఈశరరమక జటటరర

93-90/677

తసడక:డ నరసససహరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/491
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/492
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/493
వయససస:33
లస: ససస స
5800 JBV3848017
పపరర: నరసససహరరవప జటటరర

93-90/679

భరస : చన తరరపతయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/492
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ తరరపతయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/492
వయససస:37
లస: పప
5797 SAA0518548
పపరర: ఈశరరమక మగదడబబ యన

5789 AP151010597403
పపరర: రరధనకకషష జటటరర

5787 SAA0411967
పపరర: శవకకషష ఊటటకలరర

తసడక:డ శవ బడహకస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/491
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/491
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససవర ససరరష బబబగ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/492
వయససస:33
లస: ససస స
5794 JBV2135275
పపరర: శవ ససరరష జటటరర

93-90/676

భరస : వనసకటటశరరరర జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/491
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/491
వయససస:32
లస: పప
5791 SAA1030105
పపరర: దసరగ జటటరర

5786 AP151010600461
పపరర: దసరరగదదవ జటటరర

5811 JBV3571668
పపరర: చనతరరపతయఖ పసడదటట

93-90/701

తసడక:డ పరనయఖ పసడదటట
ఇసటట ననస:110/1/498
వయససస:50
లస: పప
93-90/703

5814 AP151010597200
పపరర: సరసబశవరరవప పప లశశటట

93-90/704

తసడక:డ ససబబబరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/500
వయససస:42
లస: పప
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5815 AP151010597454
పపరర: ససబబబరరవప పప లశశటట

93-90/705

తసడక:డ శకరరమగలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/500
వయససస:69
లస: పప
5818 SAA0940495
పపరర: హరరత చలవనరర

93-90/708

93-90/711

93-90/714

93-90/717

93-90/720

93-90/723

93-90/715

5828 SAA0518530
పపరర: రరజజ కలవకకలలర

5831 AP151010600612
పపరర: నరసమక కటబరర

5834 SAA0410357
పపరర: నరసమక మగదడబబ యన

93-90/726

5839 SAA0518316
పపరర: తడవవణణ వపటటకలరర

93-89/794

5837 SAA0518035
పపరర: కకషషవవణణ వవలలలరర

93-90/718

తసడక:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:110-1-514
వయససస:27
లస: ససస స

93-90/721

5843 JBV3850096
పపరర: పరరరత కగరగ
భరస : బబబగ కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/515
వయససస:57
లస: ససస స

93-90/713

5826 AP151010600455
పపరర: శవఅసజమక చలవవరర

93-90/716

5829 JBV3850062
పపరర: పడమల కలవకకలలర

93-90/719

5832 SAA0635631
పపరర: మధస లత మగదడబబ యనన

93-90/722

భరస : రరమమసజనవయగలల మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/511
వయససస:29
లస: ససస స
93-90/724

5835 SAA0635391
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
మగదడబబ యన
తసడక:డ కకటటశరర రరవప మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/511
వయససస:27
లస: పప

93-90/725

93-90/727

5838 SAA0516906
పపరర: బబల ససబబశవ రరవప వవలలలరర

93-90/728

తసడక:డ భబసకర రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/513
వయససస:38
లస: పప
93-90/729

భరస : నరసససహరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/514
వయససస:72
లస: ససస స
93-90/943

5823 JBV3847423
పపరర: లకకయఖ చలవనరర

భరస : శవయఖ కలవకకలలర
ఇసటట ననస:110/1/509
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబశవ రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/513
వయససస:31
లస: ససస స
5840 AP151010600441
పపరర: శవమక ఊటటకలరర

93-90/710

భరస : వరరసజనవయగలల చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/507
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకటటశరర రరవప మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/511
వయససస:56
లస: ససస స

5836 JBV3847985
పపరర: రరమమసజనవయగలల
మగదడబబ యన
తసడక:డ కకటటశరరరరవప మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/511
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ కకషష
ఇసటట ననస:110-1-514
వయససస:20
లస: పప

5825 JBV3847415
పపరర: ససతనరరమయఖ చలవరర

5820 SAA0635375
పపరర: రవ బబబగ చలవవరర

తసడక:డ వనసకరటరతనస చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/505
వయససస:32
లస: పప

భరస : నరసససహహలల కటబరర
ఇసటట ననస:110/1/510
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:110/1/511
వయససస:36
లస: ససస స

5842 SAA1220698
పపరర: మణణకసఠ ఉటటకలరర

93-90/712

తసడక:డ శవయఖ కలవకకలలర
ఇసటట ననస:110/1/509
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/510
వయససస:51
లస: ససస స
5833 SAA0518514
పపరర: నగరరరణణ కటబరర

5822 SAA0518464
పపరర: రరజఖలకడక చలవవరర

93-90/707

తసడక:డ ఏడడకకసడలల చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/504
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ వనసకరటరతనస చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/506
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:110/1/507
వయససస:50
లస: పప
5830 JBV3849288
పపరర: వనసకరయమక మగదడబబ యన

93-90/709

భరస : లకకణ రరవప చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/505
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/506
వయససస:29
లస: ససస స
5827 AP151010597262
పపరర: వరరసజనవయగలల చలవవరర

5819 AP151010600078
పపరర: ససతనరరవమక చలవవరర

5817 SAA0516641
పపరర: రవసదడ వవలలలరర

తసడక:డ శకనస వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/502
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/504
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/504
వయససస:53
లస: పప
5824 SAA0518126
పపరర: రమమదదవ చలవవరర

93-90/706

భరస : రవసదడ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/502
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవ బబబగ చలవనరర
ఇసటట ననస:110/1/504
వయససస:24
లస: ససస స
5821 AP151010597047
పపరర: ఏడడకకసడలల చలవవరర

5816 SAA0518019
పపరర: భవరన వవలలలరర

5841 SAA0517110
పపరర: ననరసససహ రరవప వపటటకలరర

93-90/730

తసడక:డ వవసకట నరసససహ రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/514
వయససస:31
లస: పప
93-90/731

5844 AP151010600310
పపరర: వర రరఘవమక ఊటటకలరర

93-90/732

భరస : కకషక వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/515
వయససస:59
లస: ససస స
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93-90/733

తసడక:డ బబబబరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/515
వయససస:40
లస: పప
5848 AP151010600495
పపరర: కకషష కలమమరర వవలలలరర

93-90/737

93-90/739

93-90/742

93-90/745

93-90/1010

93-90/750

93-90/753

తసడక:డ నరసససహరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/546
వయససస:57
లస: పప

5858 AP151010600341
పపరర: తరరపతమక వవలలలరర

5861 JBV3849247
పపరర: ససపతమక వవలపపరర

5864 AP151010597337
పపరర: యసప బగ జటటరర

5867 AP151010600174
పపరర: సరరజన తనడకశశటట

93-90/756

5870 AP151010597107
పపరర: నరసససహరరవప మగదడబబ యన

93-90/746

5873 SAA0828907
పపరర: లఖక జటటరర
భరస : గరపసకకషష జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/547
వయససస:26
లస: ససస స

5853 AP151010597346
పపరర: వనసకటటశరరరర కగరగ

93-90/741

5856 AP151010597303
పపరర: పసదనశకనవరసరరవప కగరగ

93-90/744

5859 JBV3848108
పపరర: ఆదదననరరయణ నసగనస

93-90/747

తలర : శకలసతల నసగనస
ఇసటట ననస:110/1/539
వయససస:43
లస: పప
93-90/748

5862 JBV3847365
పపరర: శకనవరసరరవప వవలపపరర

93-90/749

తసడక:డ జజనయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/540
వయససస:40
లస: పప
93-90/751

5865 AP151010597558
పపరర: జజన వవససర జటటరర

93-90/752

తసడక:డ తరరపతయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/541
వయససస:44
లస: పప
93-90/754

5868 JBV3847316
పపరర: శకనవరసరరవప తనడకశశటట

93-90/755

తసడక:డ పప తషరరజ తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/544
వయససస:36
లస: పప
93-90/757

తసడక:డ తరరపతయఖ మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/545
వయససస:72
లస: పప
93-90/759

93-89/898

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/538
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/544
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/545
వయససస:32
లస: ససస స
5872 JBV3847993
పపరర: రరమకలకషష జటటరర

93-90/743

తసడక:డ తరరపతయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/541
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/541
వయససస:67
లస: పప
5869 JBV3850500
పపరర: వనసకటటశరరమక వవలపపరర

5855 AP151010600479
పపరర: వనసకటనరసమక కగరగ

5850 SAA1220219
పపరర: గరపస కగరగ

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/537
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/540
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/541
వయససస:57
లస: ససస స
5866 AP151010597164
పపరర: తరరపతయఖ జటటరర

93-90/740

భరస : వరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/539
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదదననరరయణ నసగనస
ఇసటట ననస:110/1/539
వయససస:20
లస: పప
5863 AP151010600168
పపరర: పపనరరదనననకలమమరర జటటరర

5852 JBV3849239
పపరర: ననగరసదడమక ఖగరగ

93-90/736

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:110-1-537
వయససస:18
లస: పప

భరస : పసద శకనవరసరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/538
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/539
వయససస:41
లస: ససస స
5860 SAA1393149
పపరర: చసడడ నసగనస

93-90/738

భరస : వనసకటటశరరరర కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/537
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:110/1/538
వయససస:28
లస: ససస స
5857 AP151010600177
పపరర: వరమక వవలలలరర

5849 AP151010597603
పపరర: సథరఖననరరయణ వవలలలరర

5847 AP151010597594
పపరర: శకనవరసరరవప కగరగ

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/515
వయససస:66
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/516
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర కగరగ
ఇసటట ననస:110/1/537
వయససస:36
లస: ససస స
5854 SAA0518225
పపరర: అనసరరధన సదరబబ యన

93-90/734

తసడక:డ అచరయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/515
వయససస:65
లస: పప

భరస : వరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/516
వయససస:60
లస: ససస స
5851 JBV3849999
పపరర: మలలర శరరమక ఖగరగ

5846 AP151010597229
పపరర: కకషష ఊటటకలరర

5871 AP151010600113
పపరర: కకషషకలమమరర జటటరర

93-90/758

భరస : రరమకకషష జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/546
వయససస:50
లస: ససస స
93-90/760

5874 JBV3848025
పపరర: గరపస జటటరర

93-90/761

తసడక:డ కకషష జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/547
వయససస:32
లస: పప
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5875 AP151010600324
పపరర: ససబబబయమక వవలలలరర

93-90/762

భరస : శకనస వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/548
వయససస:42
లస: ససస స
5878 AP151010600454
పపరర: ససబబబరరవమక వవలలలరర

93-90/765

93-90/768

93-90/771

93-90/774

93-90/777

93-90/780

93-90/783

తసడక:డ కకటయఖ ససజపప
ఇసటట ననస:110/1/586
వయససస:72
లస: పప

5888 AP151010600413
పపరర: మసగమక జటటరర

5891 JBV3847332
పపరర: నరసయఖ తనడకశశటట

5894 SAA0516443
పపరర: ననగరరజ సరదబబ యన

5897 JBV3848132
పపరర: శవ బడహకయఖ వవలలలరర

93-90/786

5900 AP151010600001
పపరర: భబరతమక ససజపప

93-90/775

5903 JBV3849221
పపరర: ససకనఖ కనపరరస
భరస : రరమకకకషష కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/588
వయససస:23
లస: ససస స

5883 JBV3571551
పపరర: శవననగరశరరరరవప ఊటటకలరర

93-90/770

5886 JBV3850179
పపరర: ననరరయణమక నకరక

93-90/773

5889 JBV3849197
పపరర: తరరపతమక తనడకశశటట

93-90/776

భరస : నరసయఖ తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/581
వయససస:34
లస: ససస స
93-90/778

5892 AP151010597432
పపరర: సరసబయఖ జటటరర

93-90/779

తసడక:డ రరమసరరమ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/581
వయససస:52
లస: పప
93-90/781

5895 SAA1063122
పపరర: రమమదదవ వవలలలరర

93-90/782

భరస : శవబడమయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110-1-583
వయససస:32
లస: ససస స
93-90/784

5898 AP151010597167
పపరర: వనసకయఖ వవలలలరర

93-90/785

తసడక:డ వనసకటటశరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/583
వయససస:62
లస: పప
93-90/787

భరస : వరయఖ ససజపప
ఇసటట ననస:110/1/586
వయససస:62
లస: ససస స
93-90/789

93-90/767

భరస : పప తషరరజ నకక
ఇసటట ననస:110/1/552
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/583
వయససస:33
లస: పప

భరస : హరరబబబగ తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/584
వయససస:37
లస: ససస స
5902 AP151010597191
పపరర: వరయఖ ససజపప

93-90/772

తసడక:డ బబబగ సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:110/1/582
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/583
వయససస:66
లస: ససస స
5899 SAA0438614
పపరర: కకటటశరరమక తనడకశశటట

5885 JBV3847977
పపరర: శసకర వవలలలరర

5880 SAA0516385
పపరర: వవసకట రరవప జటటరర

తసడక:డ ససబబబరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/550
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ పప తషరరజ తనడకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/581
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగరరజ సరధనరబబ యన
ఇసటట ననస:110/1/582
వయససస:29
లస: ససస స
5896 AP151010600050
పపరర: శవమక వవలలలరర

93-90/769

భరస : తరరపతయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/554
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/581
వయససస:46
లస: ససస స
5893 SAA0517490
పపరర: వనసకటటశరరమక సదరబబ యన

5882 JBV3849965
పపరర: వనసకట రమణ ఊటటకలరర

93-90/764

తసడక:డ వవసకట ససబబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/549
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/551
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప నకక
ఇసటట ననస:110/1/552
వయససస:47
లస: పప
5890 JBV3849189
పపరర: శవమక జటటరర

93-90/766

భరస : ననగరరజ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/550
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శసకర వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/551
వయససస:33
లస: ససస స
5887 JBV3571106
పపరర: పప తషరరజ నకరక

5879 AP151010600044
పపరర: తరరపతమక వవలలలరర

5877 SAA0518563
పపరర: రమమదదవ జటటరర

భరస : వనసకటరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/549
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చడననయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/549
వయససస:85
లస: ససస స

తసడక:డ చడననయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/549
వయససస:52
లస: పప
5884 JBV3849981
పపరర: వనసకటటశరరమక వవలలలరర

93-90/763

భరస : హరరకకషష మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:110/1/548
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110/1/549
వయససస:47
లస: ససస స
5881 AP151010597441
పపరర: శకనవరసరరవప వవలలలరర

5876 AP151010600089
పపరర: నరసమక మగదడబబ యన

5901 AP151010597294
పపరర: కకటటశరరరరవప ససజపప

93-90/788

తసడక:డ నరసయఖ ససజపప
ఇసటట ననస:110/1/586
వయససస:54
లస: పప
93-90/790

5904 JBV3849213
పపరర: రరధదక కననపరరస

93-90/791

భరస : వనసకటశవయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/588
వయససస:37
లస: ససస స
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5905 AP151010600422
పపరర: ఆదదలకకక కనపరరస

93-90/792

భరస : కకటటశరర రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/588
వయససస:57
లస: ససస స
5908 JBV3850005
పపరర: కకటటశరరర జజననపరపప

93-90/795

93-90/798

93-90/801

93-90/804

93-90/807

93-90/810

తసడక:డ అపలయఖ చచడనరపప
ఇసటట ననస:110/1/593
వయససస:62
లస: పప
5926 AP151010600544
పపరర: సరమమమ జఖమగ మగపరటట

93-90/813

భరస : ససబబబరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/597
వయససస:47
లస: ససస స

93-90/802

5918 JBV3850443
పపరర: ససపపరష జజఖత పసరరచరర

93-90/816

93-90/819

93-90/797

5913 JBV2132736
పపరర: అరరణ వనకపరటట

93-90/800

5916 AP151010600186
పపరర: పరరరతమక కరవటట

93-90/803

భరస : ససబబ రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:110/1/592
వయససస:62
లస: ససస స
93-90/805

93-90/806
5919 AP151010600472
పపరర: ససబబబయమక జమకలమడడగగ

భరస : నరసససహ రరవప జమకలమడడగగ
ఇసటట ననస:110/1/593
వయససస:47
లస: ససస స

93-90/808 5922 SAA0635359
5921 SAA1030170
పపరర: పడభబకర రరవప జమకలమడడగగ
పపరర: గరపస జమకలమడడగగ

93-90/809

తసడక:డ నరసససహ రరవప జమకలమడడగగ
ఇసటట ననస:110/1/593
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప జమకలమడడగగ
ఇసటట ననస:110/1/593
వయససస:27
లస: పప

5924 SAA0828741
పపరర: ససజనఖ మమగపరటట

5925 AP151010600327
పపరర: జయశక మగపరటట

93-90/811

5927 SAA0828717
పపరర: రవ కకషప ర మమగరపరటట

5930 SAA0517474
పపరర: వవసకట హహహమమవత వపటటకలరర

93-90/812

భరస : శకనవరస రరవప మగపరటట
ఇసటట ననస:110/1/594
వయససస:45
లస: ససస స
93-90/814

తసడక:డ శకనవరసరరవప మమగపరటట
ఇసటట ననస:110/1/594
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ మగపరటట
ఇసటట ననస:110/1/594
వయససస:72
లస: పప
5932 AP151010600607
పపరర: ననగరసదడమక ఊటటకలరర

5915 JBV3850435
పపరర: వనసకటరతనస కలరపరటట

5910 SAA0940362
పపరర: అయఖనన జజనవరపప

భరస : బమమననయగడడ వనసపటట
ఇసటట ననస:110/1/591
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప మగపరటట
ఇసటట ననస:110/1/594
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ మగపరటట
ఇసటట ననస:110/1/594
వయససస:72
లస: ససస స
5929 AP151010597116
పపరర: సరసబయఖ మగపరటట

93-90/799

భరస : సరసబశవరరవప పపరరచడరర
ఇసటట ననస:110/1/593
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ చచడనరపప
ఇసటట ననస:110/1/593
వయససస:52
లస: ససస స
5923 AP151010597220
పపరర: శశషయఖ చచడనరపప

5912 JBV3849791
పపరర: పదనకవత ననయగడడ

93-90/794

తసడక:డ గరపరల జజనవరపప
ఇసటట ననస:110/1/589
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటరతనస కలరపరటట
ఇసటట ననస:110/1/592
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ రరమయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:110/1/593
వయససస:30
లస: ససస స
5920 AP151010600380
పపరర: సరమమమ జఖస చచడనరపప

93-90/796

భరస : రరమకకకషష ననయగడడ
ఇసటట ననస:110/1/590
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప వనసపటట
ఇసటట ననస:110/1/591
వయససస:42
లస: పప
5917 SAA0940487
పపరర: జరరణణ రరమశశటట

5909 SAA0294694
పపరర: భబగఖరరజ జజనవరపప

5907 AP151010597508
పపరర: కకటటశరరరరవప కనపరరస

తసడక:డ ననగయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/588
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ అయఖనన జనవరపప
ఇసటట ననస:110/1/589
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:110/1/590
వయససస:42
లస: ససస స
5914 AP151010597230
పపరర: భమననయగడడ వనసపటట

93-90/793

తసడక:డ కకటటశరరరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/588
వయససస:37
లస: పప

భరస : అయఖనన జజనవరపప
ఇసటట ననస:110/1/589
వయససస:36
లస: ససస స
5911 AP151010600458
పపరర: వనసకట శవరసజన అమకశశటట

5906 JBV2131555
పపరర: రరమకకషట కనపరరస

5928 AP151010597361
పపరర: శకనవరసరరవప మగపరటట

93-90/815

తసడక:డ సరసబయఖ మగపరటట
ఇసటట ననస:110/1/594
వయససస:48
లస: పప
93-90/818

తసడక:డ వవసకట నరసససహ రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/596
వయససస:28
లస: ససస స

5931 SAA0517029
పపరర: వవసకట నరసససహ రరవప
వపటటకలరర
తసడక:డ ససబబయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/596
వయససస:31
లస: పప

5933 AP151010597531
పపరర: ససబబబరరవప ఊటటకలరర

5934 SAA0635714
పపరర: వవసకట పదనకవత పప లశశటట

93-90/821

తసడక:డ వరయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:110/1/597
వయససస:60
లస: పప

93-90/817

93-90/820

భరస : పవన కలమమర పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/601
వయససస:29
లస: ససస స
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5935 JBV3849148
పపరర: తరరమలమదదవ పప లశశటట

93-90/822

భరస : కకరణగకమమర పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/601
వయససస:32
లస: ససస స
5938 JBV2131548
పపరర: కకరణ పప లశశటట

93-90/826

93-90/828

93-92/38

93-90/833

93-90/835

93-90/838

93-90/840

తసడక:డ వనసకటటశరరరర పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/613
వయససస:41
లస: పప

5948 AP151010597511
పపరర: వరభదడయఖ కనపరరస

5951 JBV3571718
పపరర: సరసబశవరరవప పప లశశటట

5954 SAA1119817
పపరర: నరసససహ రరవప పప లశశటట

5957 AP151010600217
పపరర: పరరరతమ పప లశశటట

93-90/843

5960 SAA1220789
పపరర: అజయ పప లశశటట

93-90/834

5963 SAA1220730
పపరర: వజయలకకక పప లశశటట
భరస : SRINIVASARAO
ఇసటట ననస:110-1-613
వయససస:37
లస: ససస స

5943 AP151010597237
పపరర: రరసబబబగ కనపరరస

93-90/830

5946 AP151010600062
పపరర: అనసథయమక కనపరరస

93-90/832

5949 SAA1220805
పపరర: తరరమల దదవ కనపరరరర

93-90/944

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:110-1-607
వయససస:18
లస: ససస స
93-90/836

5952 SAA0635433
పపరర: పపరష చసదడ శశఖర కకకలక

93-90/837

తసడక:డ వవసకట ససబబబ రరవప కకకలక
ఇసటట ననస:110/1/609
వయససస:59
లస: పప
93-92/39

5955 JBV3849130
పపరర: అసజల పప లశశటట

93-90/839

భరస : రరసబబబగ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/612
వయససస:38
లస: ససస స
93-90/841

5958 AP151010597151
పపరర: రరసబబబగ పప లశశటట

93-90/842

తసడక:డ వనసకటశవయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/612
వయససస:43
లస: పప
93-90/945

తసడక:డ రసబబబగ
ఇసటట ననస:110-1-612
వయససస:20
లస: పప
93-90/845

93-90/827

భరస : వరభదడయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/607
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరమకకషషయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/612
వయససస:82
లస: ససస స

తసడక:డ రరమకకషషయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/612
వయససస:62
లస: పప
5962 AP151010597218
పపరర: శకనవరసరరవప పప లశశటట

93-90/831

తసడక:డ ససతనరరమయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110-1-610
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట శవయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/612
వయససస:57
లస: ససస స
5959 AP151010597365
పపరర: వనసకటశవయఖ పప లశశటట

5945 JBV2131845
పపరర: కనకరకబరమక కనపరరస

5940 JBV3847290
పపరర: శకనవరసరరవప తతగట

తసడక:డ వరభదడయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/606
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/609
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససతన రరమయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/610
వయససస:30
లస: ససస స
5956 AP151010600225
పపరర: వనసకట రతస మక పప లశశటట

93-90/829

తసడక:డ రరమయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/607
వయససస:77
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/609
వయససస:36
లస: ససస స
5953 SAA0324996
పపరర: ససగగణ పప లశశటట

5942 AP151010600061
పపరర: కకటటశరరమక కనపరరస

93-90/825

తసడక:డ మలర కరరరజనరరవప తతగట
ఇసటట ననస:110/1/602
వయససస:32
లస: పప

భరస : మమణణకఖరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/607
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ వరభదడయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/607
వయససస:41
లస: పప
5950 JBV2131837
పపరర: శకదదవ పప లశశటట

93-89/795

భరస : రరసబబబగ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/606
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ రరసబబబగ కనపరరస
ఇసటట ననస:110/1/606
వయససస:22
లస: పప
5947 JBV3571817
పపరర: మమణణకఖరరవప కనపరరస

5939 SAA0294835
పపరర: శవ కకషషव తवగటव

5937 JBV3847274
పపరర: పవన పప లశశటట

తసడక:డ చలపతరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/601
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-602
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ పపలర యఖ తతగట
ఇసటట ననస:110/1/602
వయససస:51
లస: పప
5944 SAA1102086
పపరర: మలర ఖమరరజన రరవప కనపరరస

93-90/824

భరస : లలట చలపత రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/601
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ చలపతరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/601
వయససస:35
లస: పప
5941 JBV3847308
పపరర: మలర కరరరజనరరవప తతగట

5936 SAA0978397
పపరర: కకటటశరరమక పప లశశటట

5961 AP151010600188
పపరర: రమణమక పప లశశటట

93-90/844

భరస : వనసకటటశరరరర పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/613
వయససస:69
లస: ససస స
93-90/946

5964 SAA1220706
పపరర: పపజత POLISETTY

93-90/947

తసడక:డ SRINIVASA RAO
ఇసటట ననస:110-1-613
వయససస:18
లస: పప
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93-89/899

భరస : రసబబబగ
ఇసటట ననస:110-1-616
వయససస:19
లస: ససస స
5968 SAA0635581
పపరర: రతనకలమమరర పప లశశటట

93-90/848

93-90/851

93-90/853

93-90/856

93-90/859

93-90/863

93-90/866

5978 JBV3575248
పపరర: లకకకకరసతమక పప లశశటట

5981 JBV3571502
పపరర: శకనవరసరరవప పప లశశటట

5984 JBV2135457
పపరర: నరసససహరరవప పప లశశటట

5987 JBV2131902
పపరర: ససజజత జటటరర

93-90/869

5990 JBV3849114
పపరర: శవకలమమరర చసతపలర

93-90/857

5993 AP151010600421
పపరర: ననగరశరరమక దనవపలలరర
దనవపలలరర
భరస : అపరల రరవప దనవపలలరర
ఇసటట ననస:110 /1/624
వయససస:47
లస: ససస స

5973 SAA0324871
పపరర: నరసససహరరవపव పప లశశటట व

93-89/797

5976 JBV3571783
పపరర: ససబబబరరవప పప లశశటట

93-90/855

5979 SAA0307793
పపరర: నరసససహరరవప పప లశశటట

93-90/858

తసడక:డ శకనవరసరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/619
వయససస:32
లస: పప
93-90/860

5982 SAA0517458
పపరర: యమగన పప లశశటట

93-90/861

తసడక:డ నరసససహ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/620
వయససస:29
లస: ససస స
93-90/864

5985 AP151010597475
పపరర: శవయఖ పప లశశటట

93-90/865

తసడక:డ వనసకయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/620
వయససస:62
లస: పప
93-90/867

5988 AP151010600420
పపరర: చన తరరపతమక జటటరర

93-90/868

భరస : నరసససహరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/622
వయససస:52
లస: ససస స
93-90/870

భరస : కకషషమబరరస చసతపలర
ఇసటట ననస:110/1/623
వయససస:61
లస: ససస స
93-90/872

93-90/850

తసడక:డ వనసకయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/618
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/622
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహ రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110/1/622
వయససస:39
లస: పప
5992 AP151010600331
పపరర: పపషలలత దనవపలలరర
దనవపలలరర
భరస : Veeraraghavarao దనవపలలరర
ఇసటట ననస:110 /1/624
వయససస:41
లస: ససస స

93-90/854

తసడక:డ శవయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/620
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ పసలరలమఱఱఱ
ఇసటట ననస:110/1/621
వయససస:66
లస: పప
5989 SAA0829103
పపరర: ససబబ రరవప జటటరర

5975 JBV3575230
పపరర: సరరష లత పప లశశటట

5970 JBV2133122
పపరర: సతఖననరరయణ పప లశశటట

తసడక:డ ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:110-1-618
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/619
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/620
వయససస:32
లస: పప
5986 AP151010597445
పపరర: సరసబశవరరవప పసలరలమఱఱఱ

93-90/852

భరస : శకనవరస రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/619
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ పరసడడ రసగ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:110/1/619
వయససస:32
లస: పప
5983 JBV3847282
పపరర: వవణగ పప లశశటట

5972 AP151010597448
పపరర: వరయఖ పప లశశటట

93-90/847

తసడక:డ వరయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/617
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/618
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మమకల
ఇసటట ననస:110/1/619
వయససస:35
లస: ససస స
5980 SAA0570747
పపరర: సరసబశవ రరవప మమకల

93-90/849

తసడక:డ రరమచసదడయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/617
వయససస:52
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/618
వయససస:30
లస: ససస స
5977 SAA0332577
పపరర: mekala మమకల

5969 AP151010600366
పపరర: అననపపరష మ పప లశశటట

5967 SAA0659664
పపరర: రరసబబబగ పప లశశటట

తలర : వనసకట లకడక పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/616
వయససస:27
లస: పప

భరస : వరయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/617
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/617
వయససస:35
లస: పప
5974 SAA0325027
పపరర: మమనక పప లశశటట

93-90/846

భరస : సరసబయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/616
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అనల బబబగ పప లశశటట
ఇసటట ననస:110/1/617
వయససస:31
లస: ససస స
5971 JBV3571080
పపరర: అనల పప లశశటట

5966 SAA0659672
పపరర: వనసకట లకడక పప లశశటట

5991 SAA0635698
పపరర: శక లకడక దనవపలలరర

93-90/871

భరస : ననగ బబబగ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:110 /1/624
వయససస:33
లస: ససస స
93-90/873

5994 SAA0635490
పపరర: ననగ బబబగ దనవపలలరర

93-90/874

తసడక:డ అపరల రరవప దనవపలలరర
ఇసటట ననస:110 /1/624
వయససస:36
లస: పప
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5995 AP151010597518
పపరర: వరరరఘవరరవప దనవపలలరర

93-90/875

తసడక:డ శవరరమకకషషయఖ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:110 /1/624
వయససస:42
లస: పప
5998 AP151010600457
పపరర: కలమమరర బబ రరక

93-90/878

93-90/881

93-90/884

93-90/887

93-90/889

93-90/892

93-90/895

తసడక:డ పరనకరలల బబపనపలర
ఇసటట ననస:110/1/632
వయససస:59
లస: పప

6008 SAA0438572
పపరర: రరమమబరరస తమరరశ

6011 AP151010600218
పపరర: మసగమక చలవనరర

6014 JBV3575636
పపరర: రమమదదవ అవపతత

6017 AP151010597591
పపరర: బససవరరడకడ అవపతత

93-90/898

6020 AP151010600351
పపరర: కకటటశరరమక బబపనపలర

93-90/888

6023 SAA1220680
పపరర: అశశక కలమమర బబపనపలర
తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:110-1-632
వయససస:20
లస: పప

6003 SAA0940412
పపరర: గరపసకకషష బబ రరక

93-90/883

6006 SAA0438622
పపరర: వజయలత థదమరరశ

93-90/886

6009 SAA1220755
పపరర: Dwijendra tamirisha

93-90/949

తసడక:డ sreedhara kumar
ఇసటట ననస:110-1-627
వయససస:18
లస: పప
93-90/890

6012 SAA0517250
పపరర: ససబబబ రరవప చలవవరర

93-90/891

తసడక:డ వనసకటరతనస చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/628
వయససస:33
లస: పప
93-90/893

6015 AP151010600308
పపరర: వనమలలర శరరర అవపతత

93-90/894

భరస : రరమరరడకడ అవపతత
ఇసటట ననస:110/1/630
వయససస:67
లస: ససస స
93-90/896

6018 AP151010600423
పపరర: అననపపరష మక బబపనపలర

93-90/897

భరస : కకటయఖ బబపనపలర
ఇసటట ననస:110/1/631
వయససస:72
లస: ససస స
93-90/899

భరస : వనసకటటశరర రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:110/1/632
వయససస:47
లస: ససస స
93-90/901

93-90/880

భరస : రరసమబరరస తమరరశ
ఇసటట ననస:110/1/627
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:డ రరమరరడకడ అవపతత
ఇసటట ననస:110/1/630
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ వవసకటటశరరరరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:110/1/632
వయససస:30
లస: ససస స
6022 AP151010597428
పపరర: వనసకటటశరరరరవప బబపనపలర

93-90/885

భరస : బససవరరడకడ అవపతత
ఇసటట ననస:110/1/630
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ బససవ రరడకడ అవపతష
ఇసటట ననస:110/1/630
వయససస:24
లస: పప
6019 SAA0325001
పపరర: గకతమ బబపనపలర

6005 SAA0438606
పపరర: వవసకట జయపడధ తమరరశ

6000 AP151010597520
పపరర: ససబబబరరవప బబ రరక

తసడక:డ శకనవరస రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:110/1/626
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటరతనస చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/628
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటససబబయఖ చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/628
వయససస:76
లస: పప
6016 SAA0978439
పపరర: వసశ కకషరషరరడకడ అవపతష

93-90/882

తసడక:డ వనసకటబచనరరఖలల తమరరశ
ఇసటట ననస:110/1/627
వయససస:78
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప చలవనరర
ఇసటట ననస:110/1/628
వయససస:23
లస: ససస స
6013 JBV3847431
పపరర: వనసకరటరతనస చలవనరర

6002 SAA0940404
పపరర: గరపసననథ బబ రరక

93-90/948

తసడక:డ వనసకయఖ బబ రరక
ఇసటట ననస:110/1/625
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకదర కలమమర తమరరశ
ఇసటట ననస:110/1/627
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ రరమశశషరచనరరఖలల తమరరశ
ఇసటట ననస:110/1/627
వయససస:48
లస: పప
6010 SAA1030089
పపరర: లకకక చలవనరర

93-90/879

తసడక:డ శకనవరస రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:110/1/626
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ భగజసగయఖ బబ రరక
ఇసటట ననస:110/1/626
వయససస:52
లస: పప
6007 SAA0307819
పపరర: శకధర కలమమర తమరరశ

5999 AP151010600330
పపరర: లకకకకరసతమక బబ రరక

5997 SAA1220748
పపరర: sashidhar davuluri

తసడక:డ veera raghavulu
ఇసటట ననస:110-1-624
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకయఖ బబ రరక
ఇసటట ననస:110/1/625
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:110/1/626
వయససస:48
లస: ససస స
6004 AP151010597221
పపరర: శకనవరసరరవప బబ రరక

93-90/876

తసడక:డ శకరరమకకషషయఖ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:110 /1/624
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:110/1/625
వయససస:42
లస: ససస స
6001 JBV3575263
పపరర: ససగగణమక బబ రరక బబ రరక

5996 SAA0635441
పపరర: అపరల రరవప దనవపలలరర

6021 SAA1030147
పపరర: వవణగ గగపరల బబపనపలర

93-90/900

తసడక:డ వనసకటటసరర రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:110/1/632
వయససస:23
లస: పప
93-90/950

6024 SAA0325043
పపరర: లకడకకలమమరర బబపనపలర

93-90/902

తసడక:డ ససబబబరరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:110/1/633
వయససస:30
లస: ససస స
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6025 AP151010600605
పపరర: కకటటశరరమక బబపనపలర

93-90/903

భరస : ససబబబరరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:110/1/633
వయససస:47
లస: ససస స
6028 AP151010600079
పపరర: ససబబబ యమమమ చలవవరర

93-90/906

93-89/801

93-92/41

93-90/909

93-92/178

93-92/258

93-91/987

భరస : శవయఖ మగతష
స కల రర
ఇసటట ననస:110_1_45
వయససస:48
లస: ససస స

6038 AP151010600192
పపరర: ససబబబయమక వనసపటట

6041 JBV2135051
పపరర: వజయకకషష పరటట

6044 JBV3852415
పపరర: వషష
ష మబరరస వవలలలరర

6047 SAA0978678
పపరర: వనసకటటసరర రరవప కకరపరటట

93-92/263

6050 AP151010603545
పపరర: ననగమలలర శరరర మగతష కల రర

93-90/925

6053 SAA0978702
పపరర: వనసకట రమణ మగటట
డ కలరర
తసడక:డ రరమయఖ మగటట
డ కలరర
ఇసటట ననస:110_1_46
వయససస:46
లస: ససస స

6033 JBV3370467
పపరర: ననగలకడక పరటట

93-92/40

6036 SAA0940370
పపరర: వవణగ గగపరల జజనవరపప

93-90/908

6039 AP151010603945
పపరర: ననగరశరరరరవప నథకరబతస న

93-91/966

తసడక:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:110_1
వయససస:62
లస: పప
93-92/179

6042 AP151010603138
పపరర: రరజరశరరర పరటట పరటట

93-92/324

భరస : ససబబబ రరవప పరటట
ఇసటట ననస:110_1_
వయససస:52
లస: ససస స
93-92/259

6045 SAA1036681
పపరర: రవ వరక కలరపరటట

93-92/261

తసడక:డ పపనన రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:110_1_35
వయససస:23
లస: పప
93-91/988

6048 AP151010603094
పపరర: ననగరసదడమక తతక ల

93-92/262

భరస : సరసబయఖ తతక ల
ఇసటట ననస:110_1_42
వయససస:50
లస: ససస స
93-92/264

భరస : వనసకటటశరరరర మగతష
స కల రర
ఇసటట ననస:110_1_44
వయససస:49
లస: ససస స
93-92/266

93-89/799

తసడక:డ అయఖనన జజనవరపప
ఇసటట ననస:110/589
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ పసదనబబబయ కకరపరటట
ఇసటట ననస:110_1_36
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ వనసకటయఖ తతక ల
ఇసటట ననస:110_1_42
వయససస:55
లస: పప
6052 AP151010603870
పపరర: మహలకకక మగతష
స కల రర

93-92/43

తసడక:డ కకటయఖ వవలలల రర
ఇసటట ననస:110_1_11
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవపव
ఇసటట ననస:110_1_36
వయససస:34
లస: ససస స
6049 AP151010603580
పపరర: సరసబయఖ తతక ల

6035 SAA1066323
పపరర: రరమ కకషష పరటట

6030 AP151010597524
పపరర: ననగరశరరరరవప గగమకడకవలర व

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:110-7-79
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబ రరవప పరటట
ఇసటట ననస:110_1
వయససస:40
లస: పప

భరస : వషష
ష మబరరస వవలలల రర
ఇసటట ననస:110_1_11
వయససస:56
లస: ససస స
6046 JBV3851854
పపరర: రతనకలమమరరव మసచడసव

93-90/907

భరస : సరసబశవ రరవప వనసపటట
ఇసటట ననస:110!1!591
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ పరటట
ఇసటట ననస:110_1
వయససస:33
లస: ససస స
6043 JBV3852423
పపరర: వనసకరయమమక వవలలలరర

6032 AP151010597035
పపరర: హనసమసతరరవప నకరక

93-90/905

తసడక:డ బసగరరయఖव
ఇసటట ననస:110-1-1138
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ పరటట
ఇసటట ననస:110-501
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ శవరసజన అమకశశటట
ఇసటట ననస:110/1590
వయససస:32
లస: పప
6040 JBV3852480
పపరర: సరయ శరరష పరటట

93-89/798

తసడక:డ కకటయఖ నకక
ఇసటట ననస:110/2/365
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటసరరరర పరటట
ఇసటట ననస:110-27
వయససస:30
లస: ససస స
6037 SAA0294629
పపరర: వవసకటటశరర రరవప అమకశశటట

6029 AP151010600520
పపరర: రమమదద గగమకడక వలర व

6027 AP151010597416
పపరర: ససబబబరరవప బబపనపలర

తసడక:డ పరనకరలల బబపనపలర
ఇసటట ననస:110/1/633
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగరశరర రరవపव
ఇసటట ననస:110-1-1138
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహ రరవప bejjanki
ఇసటట ననస:110-1_303
వయససస:44
లస: పప
6034 SAA1066372
పపరర: ననగ దసరగ పత

93-90/904

తసడక:డ ససబబబరరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:110/1/633
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చలవవరర
ఇసటట ననస:110/1/638
వయససస:70
లస: ససస స
6031 SAA0516955
పపరర: శకనస బబజజసకక

6026 SAA0307801
పపరర: చకకపరణణ బబపన పలర

6051 AP151010603869
పపరర: వనసకటటశసశరర ర మగతష
స కల రర

93-92/265

తసడక:డ కకటయఖ మగతష
స కల రర
ఇసటట ననస:110_1_44
వయససస:57
లస: పప
93-91/990

6054 SAA0978686
పపరర: బబజ బబబగ మగఠఠకరర

93-91/991

తసడక:డ వనసకట రరవప మగఠఠకరర
ఇసటట ననస:110_1_46
వయససస:25
లస: పప
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6055 JBV3851755
పపరర: వనసకట ననగరశరర రరవపव
మగతష
స కలరరव
తసడక:డ వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:110_1_46
వయససస:31
లస: పప

93-91/992

6058 SAA0978694
పపరర: పడశరసత మగటట
డ కలరర

93-91/994

93-92/270

93-92/273

93-92/276

తసడక:డ సరసబయఖ చగ డ వరపప
ఇసటట ననస:110_1_50
వయససస:35
లస: పప
6070 AP151010603865
పపరర: ఏడడకకసడలల చగఢవవరపప

93-92/279

93-92/283

భరస : వనసకటటశరరరర perecharla
ఇసటట ననస:110_1_54
వయససస:52
లస: ససస స
6076 AP151010603863
పపరర: రతనకలమమరర పరటట

93-92/286

భరస : శతయఖ ననయగడడ పరటట
ఇసటట ననస:110_1_55
వయససస:47
లస: ససస స
6079 AP151010603112
పపరర: భబగఖలకకక మదదన మదదన

తసడక:డ వనసకటటశరరరర పరటట
ఇసటట ననస:110_1_58
వయససస:42
లస: పప

93-92/271

6065 AP151010603450
పపరర: లసగమక చచడవరపపव
చగఢవవరపప
భరస : రరమయఖव చగఢవవరపప
ఇసటట ననస:110_1_49
వయససస:65
లస: ససస స

93-92/274

6068 AP151010603357
పపరర: కకటటశరరమక చగఢవవరపప

93-92/277

6071 JBV2133684
పపరర: ననగజజఖత పసరరచరర

93-92/289

93-92/269

6063 JBV2131191
పపరర: పదనకవత మగతష
స కల రర

93-92/272

6066 JBV2131928
పపరర: వజయమరరజ చచడవరపప

93-92/275

తసడక:డ సరసబయఖ చగఢవవరపప
ఇసటట ననస:110_1_50
వయససస:34
లస: ససస స
6069 AP151010603346
పపరర: వజయలకకక చచఢవవరపప

93-92/278

భరస : సరసబయఖ చచఢవవరపప
ఇసటట ననస:110_1_51
వయససస:52
లస: ససస స
93-92/280

6072 JBV2130334
పపరర: ననగరరజ పపరరచరర

93-92/281

భరస : ననగరరజ పసరరచరర
ఇసటట ననస:110_1_53
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర పసరరఛ రళ
ఇసటట ననస:110_1_53
వయససస:40
లస: పప

93-92/284
6074 AP151010603577
పపరర: ససతనరరమమసబ నవయగలల పపరరచరర
parecharla
తసడక:డ వనసకటటశరరరర perecharla
ఇసటట ననస:110_1_54
వయససస:40
లస: పప

93-92/285
6075 AP151010603083
పపరర: వనసకటటశరరరర పపరరచరర parecharla

తసడక:డ వరర సరరమ
ఇసటట ననస:110 _1_54
వయససస:61
లస: పప

6077 JBV3370756
పపరర: లకకక పరటట

6078 JBV3852605
పపరర: రరజరశరరర గరనసగగసటర

93-92/287

6080 AP151010603049
పపరర: రసగమక పరటట

6083 AP151010603086
పపరర: వనసకటటశరర రరవప మ దదన
తసడక:డ వనసకరటరతనస మడకన
ఇసటట ననస:110_1_58
వయససస:57
లస: పప

93-92/288

భరస : శకరరమగలల గబనథగగసటక ల
ఇసటట ననస:110_1_56
వయససస:40
లస: ససస స
93-92/290

భరస : వనసకటటశరరరర పరటట
ఇసటట ననస:110_1_58
వయససస:60
లస: ససస స
93-92/292

6060 JBV2131183
పపరర: వనసకట రమణ మగతష
స కల రర

భరస : శకనవరస రరవపव మగతష
స కల రర
ఇసటట ననస:110_1_48
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ పరటట
ఇసటట ననస:110_1_56
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరర రరవప మదదన
ఇసటట ననస:110_1_58
వయససస:55
లస: ససస స
6082 AP151010603031
పపరర: శతయఖ ననయగడడ పరటట

6062 SAA0969305
పపరర: అరరణన మగతష
స కలరర

93-92/268

భరస : ననరరయణ మగతష
స కల రర
ఇసటట ననస:110_1_47
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటశరర రరవప చగఢవవరపప
ఇసటట ననస:110_1_51
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటసరరమ చగఢవవరపప
ఇసటట ననస:110_1_51
వయససస:49
లస: పప
6073 AP151010603082
పపరర: మసగమక పపరరచరర parecharla

93-91/995

భరస : పడభబకర మగతష
స కలరర
ఇసటట ననస:110_1_48
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖव మగతష
స కల రర
ఇసటట ననస:110_1_48
వయససస:48
లస: పప
6067 JBV2130763
పపరర: ఆనసదరరవప చచడవరపప

6059 JBV3851920
పపరర: భబదదవव కటటకలరరव

6057 AP151010603546
పపరర: వనసకటరమణ మగతష
స కల రర

భరస : వనసకటబడవప మగతష
స కల రర
ఇసటట ననస:110_1_46
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పపననయఖव
ఇసటట ననస:110_1_47
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ మగతష
స కల రర
ఇసటట ననస:110_1_47
వయససస:46
లస: పప
6064 AP151010603868
పపరర: శకనవరస రరవప మగతష
స కల రర

93-91/993

తసడక:డ రరమయఖ మబతషకలరర
ఇసటట ననస:110_1_46
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగరరజ మగటట
డ కలరర
ఇసటట ననస:110_1_47
వయససస:27
లస: ససస స
6061 AP151010603867
పపరర: ననరరయణ మగతష
స కల రర

6056 SAA0978710
పపరర: వనసకట రరవప మబతషకలరర

6081 JBV2130110
పపరర: అపరలరరవప పరటట

93-92/291

తసడక:డ వనసకటటశరరరర పరటట
ఇసటట ననస:110_1_58
వయససస:33
లస: పప
93-92/293

6084 AP151010603085
పపరర: వనసకటటశరరరర పరటట

93-92/294

తసడక:డ శతయఖ ననయగడడ పరటట
ఇసటట ననస:110_1_58
వయససస:64
లస: పప
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93-92/295

భరస : రరసబబబగ ఖరరదస
ఇసటట ననస:110_1_61
వయససస:35
లస: ససస స
6088 JBV2132066
పపరర: ససబబబరరవప ఖరరదస

93-92/298

93-92/301

93-92/304

6092 SAA0466474
పపరర: ససరరశ కకసడ

6095 JBV2130243
పపరర: ననగమణణ పరటట

93-92/307

6098 SAA0969263
పపరర: శక లకకక ఉయబఖరర

భరస : సరసబయఖ ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:110_1_72
వయససస:73
లస: ససస స
93-92/313

6104 SAA0978645
పపరర: భబలకకక paati

93-92/305

భరస : చన రరమ కకటయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:110_1_75
వయససస:61
లస: ససస స

6107 SAA0969131
పపరర: వరరఞఞనయగలల పరటట

93-92/308

6093 AP151010603040
పపరర: పపరష చసదడరరవప తషసగ

6096 AP151010603045
పపరర: అకకమక పరటట

6099 AP151010603518
పపరర: అనసతలకకక ఇస దస రరర

93-92/311

6102 JBV2131126
పపరర: శవ ననగ మలర శరరర ఉయఖరర

93-92/314

భరస : ఆసజనవయగలల బబ ళ
ఇసటట ననస:110_1_117
వయససస:54
లస: ససస స

6113 SAA0327890
పపరర: ఆసజనవయగలల బబ లమర బబ ళళ
తసడక:డ శతయఖ బబ లమ
ఇసటట ననస:110_1_117
వయససస:57
లస: పప

93-92/309

93-92/312

6105 JBV3370731
పపరర: పదనకవత పరటటव పరటట

93-92/315

భరస : రరమమరరవపव pati
ఇసటట ననస:110_1_75
వయససస:43
లస: ససస స
93-92/317

6108 JBV3370368
పపరర: రరమమరరవప పరటటव పరటట

93-92/318

తసడక:డ ససబబ రరవపव pati
ఇసటట ననస:110_1_75
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశరర రరవప గగమకడకద ల
ఇసటట ననస:110_1_98
వయససస:30
లస: ససస స
93-92/180

93-92/306

భరస : వనసకటటశరరరరవప ఉయఖ రర
ఇసటట ననస:110_1_73
వయససస:35
లస: ససస స

93-92/321 6110 SAA0951310
93-92/322 6111 SAA1063429
6109 SAA0951351
పపరర: లకకక తరపఠమక గగమకడకదనల
పపరర: లకకక తరరపతమక గగమకడకదల
పపరర: అనథ రరధ చ రత నగ ళళ

6112 AP151010603570
పపరర: పదనకవత బబ లమ

93-92/303

భరస : కకషరషరరవప ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:110_1_72
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమరరవప పత
ఇసటట ననస:110_1_75
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబలయఖ గగమకడకద ల
ఇసటట ననస:110_1_98
వయససస:24
లస: ససస స

93-92/300

భరస : ససబబబరరవప పరటట
ఇసటట ననస:110_1_67
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమరరవప పరటట
ఇసటట ననస:110_1_75
వయససస:25
లస: ససస స
93-92/316

6090 AP151010603473
పపరర: వనసకటటశరరరర ఖరరదస

తసడక:డ కరశవ రరవప తషసగ
ఇసటట ననస:110_1_64
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:110_1_72
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ కకషషమబరరస ఉయఖ రర
ఇసటట ననస:110_1_73
వయససస:40
లస: పప
6106 JBV3853173
పపరర: కకటటశరరమక కసదసల

93-92/302

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:110_1_72
వయససస:28
లస: ససస స

93-92/310 6101 AP151010603023
6100 AP151010603096
పపరర: రరమససతమక ఇసదసరరస ఇస దస రరర
పపరర: కకషరష రరవప ఇసదసరరస ఇస దస రరర

93-92/297

తసడక:డ రసగయఖ ఖరరదస
ఇసటట ననస:110_1_61
వయససస:63
లస: పప

భరస : శవయఖ పరటట
ఇసటట ననస:110_1_67
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ పరటట
ఇసటట ననస:110_1_67
వయససస:28
లస: పప

6103 JBV2131100
పపరర: వనసకటటశరరరరవప ఉయఖరర

93-92/299

తసడక:డ శవయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:110_1_64
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష పరటట\పరటట
ఇసటట ననస:110_1_67
వయససస:26
లస: ససస స
6097 SAA0697631
పపరర: వనసకట కకషష పరటట

6089 AP151010603535
పపరర: రరసబబబగ ఖరరదస

6087 SAA0697623
పపరర: సరసబబశవ రరవప చలమర

తసడక:డ శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:110_1_61
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర ఖరరదస
ఇసటట ననస:110_1_61
వయససస:41
లస: పప

భరస : కరశవ రరవప తషసగ
ఇసటట ననస:110_1_64
వయససస:61
లస: ససస స
6094 SAA0697755
పపరర: జయ లకడక పరటట

93-92/296

భరస : వనసకటటశరరరర ఖరరదస
ఇసటట ననస:110_1_61
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర ఖరరదస
ఇసటట ననస:110_1_61
వయససస:35
లస: పప
6091 AP151010603051
పపరర: కకటటశరరమక తషసగ

6086 AP151010603407
పపరర: ససతనరరవమక ఖరరదస

93-92/323

భరస : veeranjineyulu chirathanagalla
ఇసటట ననస:110_1_99
వయససస:23
లస: ససస స
93-92/181

6114 SAA0736019
పపరర: కరరదస శవ కకటటశరర రరవప

93-91/967

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:110_1_118
వయససస:26
లస: పప
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93-92/182

భరస : కకటటశరర రరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:110_1_118
వయససస:35
లస: ససస స
6118 SAA1049676
పపరర: ససబబ రరవప సరగరననబబ యన

93-91/969

93-91/971

93-92/186

93-92/189

93-92/192

93-92/195

93-92/198

తసడక:డ శవగరపయఖ bolla
ఇసటట ననస:110_1_139
వయససస:34
లస: పప

6128 AP151010603537
పపరర: వనసకటటశరరరర ఖరరదసव

6131 AP151010603361
పపరర: రరజమక పరటట పరటట

6134 JBV2130169
పపరర: శవ కలమమరర నమకల

6137 AP151010603479
పపరర: కలమమరర బబ లమర బబ లమ

93-92/201

6140 SAA0697581
పపరర: పసచరయఖ బబ లమర

93-92/190

6143 AP151010603852
పపరర: శవ గరపయఖ బబ లమర బబల
తసడక:డ పసచరయఖ bolla
ఇసటట ననస:110_1_139
వయససస:57
లస: పప

6123 SAA0939688
పపరర: ససబడహకణఖస మగచసర

93-91/974

6126 AP151010603511
పపరర: ఆదదలకకక ఖరరదసव kharidu

93-92/188

6129 AP151010603212
పపరర: వనసకట సప మయఖ ఖరరదస

93-92/191

భరస : శతయఖ ఖరరదస
ఇసటట ననస:110_1_126
వయససస:83
లస: ససస స
93-92/193

6132 SAA0978660
పపరర: తడవవణణ పరటట

93-92/194

తసడక:డ శకనవరసరరవ పరటట
ఇసటట ననస:110_1_128
వయససస:25
లస: ససస స
93-92/196

6135 AP151010603484
పపరర: ననగరసదడమక పరటట

93-92/197

భరస : యలమసదయఖ పరటట
ఇసటట ననస:110_1_128
వయససస:67
లస: ససస స
93-92/199

6138 AP151010603565
పపరర: ససతనరరవమక బబ లమర బబ లమ

93-92/200

భరస : పసచరయఖ bolla
ఇసటట ననస:110_1_134
వయససస:77
లస: ససస స
93-92/202

తసడక:డ గరపయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:110_1_137
వయససస:27
లస: పప
93-92/204

93-91/970

భరస : వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:110_1_125
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చన గరపయఖ బబ లమ
ఇసటట ననస:110_1_134
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ పసచరయఖ bolla
ఇసటట ననస:110_1_134
వయససస:48
లస: పప
6142 JBV2133189
పపరర: రరఘవ బబ లమర

93-92/187

భరస : తరరపతయఖ నమకల
ఇసటట ననస:110_1_128
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ యలమసదయఖ బబ లమ
ఇసటట ననస:110_1_128
వయససస:46
లస: పప
6139 AP151010603566
పపరర: చనన గరపయఖ బబ లమర బబ లమ

6125 AP151010603016
పపరర: రరశయఖ ఖరరదసव kharidu

6120 JBV3851748
పపరర: బబజరరణణव సమకడకవలర व

తసడక:డ తనతయఖ మగచసర
ఇసటట ననస:110_1_120
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:110_1_127
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పరటట
ఇసటట ననస:110_1_128
వయససస:42
లస: ససస స
6136 AP151010603149
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లమర

93-91/972

తసడక:డ వనసకయఖव kharidu
ఇసటట ననస:110_1_125
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవపव గగపసససటట
ఇసటట ననస:110_1_127
వయససస:41
లస: ససస స
6133 AP151010603053
పపరర: వరలకకక పరటట

6122 SAA0952946
పపరర: మలలర శరరర పససడస

93-92/184

తసడక:డ ననగరశరర రరవపव
ఇసటట ననస:110_1_120
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖव kharidu
ఇసటట ననస:110_1_121
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:110_1_125
వయససస:28
లస: పప
6130 AP151010603494
పపరర: వనసకట రమణ గగపసససటట

93-92/185

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:110_1_120
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరశయఖव kharidu
ఇసటట ననస:110_1_121
వయససస:48
లస: ససస స
6127 SAA0951195
పపరర: దసరగ పడసరద ఖరరదస

6119 AP151010603470
పపరర: కకటటశరరరరవప ఖరరదస

6117 AP151010603026
పపరర: శకనవరస రరవప ఖరరదస

తసడక:డ వనసకటసప మయఖ ఖరరదస
ఇసటట ననస:110_1_118
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ వనసకటసప మయఖ ఖరరదస
ఇసటట ననస:110_1_119
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగమలలర శరర రరవపव
ఇసటట ననస:110_1_120
వయససస:36
లస: ససస స
6124 AP151010603495
పపరర: శవమక ఖరరదసव kharidu

93-92/183

భరస : శకనవరసరరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:110_1_118
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ చడననకరశవపలల సరగరననబబ యన
ఇసటట ననస:110_1_119
వయససస:54
లస: పప
6121 JBV3851797
పపరర: ఆదదలకకకव ఓసథరరव

6116 AP151010603064
పపరర: కకటటశరరమక ఖరరదస

6141 AP151010603478
పపరర: ఏడడకకసడలల బబ లమర బబల

93-92/203

భరస : శవ గరపయఖ bolla
ఇసటట ననస:110_1_139
వయససస:49
లస: ససస స
93-92/205

6144 JBV2134450
పపరర: మణణకలమమరర బబ లమర

93-92/206

భరస : వనసకటటశరరరర bolla
ఇసటట ననస:110_1_140
వయససస:35
లస: ససస స

Page 207 of 381

6145 JBV3370699
పపరర: పపలర మక బబ లమర
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93-92/207

భరస : దనడకకరరమయఖ bolla
ఇసటట ననస:110_1_140
వయససస:60
లస: ససస స
6148 AP151010603854
పపరర: శకనవరసరరవప పరటట

93-92/210

93-92/213

93-91/975

93-92/216

93-92/220

93-92/223

93-92/226

భరస : వనసకటటసరరరరరవ ఇసధరరస
ఇసటట ననస:110_1_234
వయససస:30
లస: ససస స

6158 SAA0950908
పపరర: వసశ కలమమర గగమకడకవలర

6161 SAA0951344
పపరర: ససజనఖ ఇసదసరరస

6164 SAA0828089
పపరర: ససబబబరరవప చసతనగసడర

6167 SAA0954132
పపరర: మగరళ కకషష కరరనటట

93-92/229

6170 SAA0951245
పపరర: రరణనపడతనప సససగ వవలలలరర

93-92/218

6173 SAA0828030
పపరర: ననగరసదడ బబబగ ఇసదసరరస
తసడక:డ చననససబబయఖ ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:110_1_235
వయససస:24
లస: పప

6153 SAA0827867
పపరర: శకకరసత గగమకడకదల

93-92/215

6156 AP151010597204
పపరర: రరమకకటటశరరరరవప ఇసదసరరసव

93-89/888

6159 SAA0827974
పపరర: లకకక ఇలవరపప

93-92/219

తసడక:డ కకటటశరర రరవప ఐ లకవవర పప
ఇసటట ననస:110_1_192
వయససస:27
లస: ససస స
93-92/221

6162 JBV2131019
పపరర: సరమమమ జఖలకకక ఇస దస రరర

93-92/222

భరస : నరసససహరరవప ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:110_1_195
వయససస:45
లస: ససస స
93-92/224

6165 SAA0951385
పపరర: ననగ మగరళ కకషష మగరలచరర

93-92/225

తసడక:డ శరరధ రరవప మగరలచరర
ఇసటట ననస:110_1_205
వయససస:26
లస: పప
93-92/227

6168 SAA0828188
పపరర: తరరపఠమక నకక

93-92/228

భరస : వనసకటబదదడ నకక
ఇసటట ననస:110_1_221
వయససస:26
లస: ససస స
93-92/230

తసడక:డ నరసససహ రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:110_1_229
వయససస:25
లస: పప
93-92/232

93-92/212

తసడక:డ హనసమసతరరవపव
ఇసటట ననస:110_1_177
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ సరసబ శవ రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:110_1_220
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:110_1_229
వయససస:24
లస: పప
6172 SAA1036657
పపరర: వనసకరటరతనస ఇసధరరస

93-91/976

తసడక:డ సరసబయఖ ఛస త నగసడనర
ఇసటట ననస:110_1_200
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:110_1_215
వయససస:25
లస: పప
6169 SAA0951161
పపరర: రవ చసదడ జటటరర

6155 JBV3851912
పపరర: పపననయఖव కటటకలరరव

6150 AP151010603099
పపరర: రరసబబబగ మమడ

తసడక:డ శవనననరరయణ గగమకడకదల
ఇసటట ననస:110_1_175
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:110_1_195
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ ననగభబషణస ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:110_1_195
వయససస:47
లస: పప
6166 SAA0951278
పపరర: ననగ రరజ తతరరరకకసడ

93-92/214

తసడక:డ ననగరశరరరరవప గగమకడకవలర
ఇసటట ననస:110_1_188
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప ఐ లకవవర పప
ఇసటట ననస:110_1_192
వయససస:30
లస: ససస స
6163 JBV2131720
పపరర: నరసససహరరవప ఇసదసరరస

6152 SAA0951062
పపరర: ననగమణణ మగరల చరర

93-92/209

తసడక:డ సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:110_1_154
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ సరరమయయలలव
ఇసటట ననస:110_1_176
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరర రరవప ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:110_1_179
వయససస:26
లస: పప
6160 SAA0827958
పపరర: ననగరసదడస ఇలవరపప

93-92/211

తసడక:డ యయరరకయఖ మ గర ల చరర
ఇసటట ననస:110_1_173
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవపव
ఇసటట ననస:110_1_176
వయససస:30
లస: ససస స
6157 SAA0828618
పపరర: శకకరసత ఇసదసరరస

6149 JBV2133288
పపరర: అచరమక మమడ

6147 AP151010603139
పపరర: రరజఖలకకక పరటట పరటట

భరస : శకనవరస రరవప పరటట
ఇసటట ననస:110_1_142
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:110_1_154
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరర రరవప మగరలచరర
ఇసటట ననస:110_1_158
వయససస:29
లస: ససస స
6154 JBV3851904
పపరర: శరసతव ఇసదసరరసव

93-92/208

తసడక:డ పసచరయఖ bolla
ఇసటట ననస:110_1_140
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ పరటట
ఇసటట ననస:110_1_142
వయససస:51
లస: పప
6151 SAA0978629
పపరర: శరసత మగరలచరర

6146 AP151010603578
పపరర: దనడకరరమయఖ బబ లమర బబల

6171 SAA0951286
పపరర: దడకయన ఇసదసరరస

93-92/231

తసడక:డ సరసబయఖ ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:110_1_232
వయససస:24
లస: ససస స
93-92/233

6174 SAA0828063
పపరర: బబజబబబగ ఇసదసరరస

93-92/234

తసడక:డ చననససబబయఖ ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:110_1_235
వయససస:27
లస: పప
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93-92/235

భరస : బబజ బబజగమ
ఇసటట ననస:110_1_239
వయససస:27
లస: ససస స
6178 SAA0828139
పపరర: శకరవణమ పరటట

93-92/238

93-91/978

93-91/981

93-92/240

93-92/243

93-91/984

6196 SAA0625871
పపరర: వవలపపరర లకడకతరఠపతఅమమక
వవ ల పప రర
భరస : ననగరరజ వవలలల రర
ఇసటట ననస:110_1_377
వయససస:27
లస: ససస స

93-92/246

6199 AP151010603490
పపరర: మలర శరరర మమడ

93-92/249

భరస : శసకర మమడ
ఇసటట ననస:110_1_386
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ మగకకసటటव మమడ
ఇసటట ననస:110_1_386
వయససస:43
లస: పప

6185 JBV3852191
పపరర: ననగయఖव జటటరరव

6188 SAA1036699
పపరర: బబజబబబగ తతరరరకకసడ

6191 SAA0828410
పపరర: ననగరశరర రరవప చసతనగసడర

6194 JBV3366333
పపరర: ఆసజనవయగలలव వవలలలరరव

93-91/982

6183 JBV3851722
పపరర: ననగరరజव చరతనగళళव

6186 SAA0825978
పపరర: సరరజన డదసక

93-92/241

93-92/242

భరస : వనసకటటశరర రరవప తతరరకకసడ
ఇసటట ననస:110_1_285
వయససస:26
లస: ససస స
93-92/244

6192 SAA1063411
పపరర: శక వరణణ చ రత నగ ళళ

93-92/245

భరస : వనసక టట శర రర వ చ రత నగళళ
ఇసటట ననస:110_1_312
వయససస:27
లస: ససస స
93-91/985

6195 JBV2134419
పపరర: ఏడడకకకడలలव వవలలలరరव
తసడక:డ వనకకటటశరరరరव व
ఇసటట ననస:110_1_377
వయససస:60
లస: పప

93-92/247
6197 SAA0625772
పపరర: వవలపపరర లకడక తరఠపతఅమమక
వవ ల పప రర
భరస : అసజనవయగలల వవలలల రర
ఇసటట ననస:110_1_377
వయససస:29
లస: ససస స

6198 JBV2131423
పపరర: ననగమణణ మగరకళ
భరస : పప లయఖव మగరక ల
ఇసటట ననస:110_1_385
వయససస:40
లస: ససస స

6200 AP151010603347
పపరర: వరమక తతక ల

6201 SAA0951229
పపరర: శక కరసత మమడ

తసడక:డ కకటయఖ తతక ల
ఇసటట ననస:110_1_386
వయససస:59
లస: పప

93-91/980

93-91/983

6189 SAA0978611
పపరర: ఆదదశరరఠప తతరరకకసడ

తసడక:డ ఏడడకకసడలలव व
ఇసటట ననస:110_1_377
వయససస:35
లస: పప

6203 AP151010603030
పపరర: చనన సరసబయఖ తతక ల

93-91/977

భరస : కనననచనరర
ఇసటట ననస:110_1_284
వయససస:60
లస: ససస స

93-92/250

భరస : చనన సరసబయఖ తతక ల
ఇసటట ననస:110_1_386
వయససస:53
లస: ససస స
93-92/252

6180 JBV3852183
పపరర: చసదడव చరతనగళళव

తసడక:డ ససబబబరరవव
ఇసటట ననస:110_1_278
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వనసకటయఖ ఛస త నగసడనర
ఇసటట ననస:110_1_286
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలలव
ఇసటట ననస:110_1_377
వయససస:47
లస: ససస స

6202 AP151010603871
పపరర: శస కర మమడ

93-91/979

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:110_1_284
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవప ఛస త నగసడనర
ఇసటట ననస:110_1_286
వయససస:27
లస: ససస స
6193 AP151010603702
పపరర: వరమక వవలలలరరव

6182 JBV3851730
పపరర: దసరగ రరవపव చరతనగళళव

93-92/237

భరస : కకటటశరర రరవపव
ఇసటట ననస:110_1_278
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:110_1_279
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:110_1_284
వయససస:24
లస: ససస స
6190 SAA0828436
పపరర: వనసకట రమణ చసతనగసడర

93-92/239

తసడక:డ ససబబబరరవపव
ఇసటట ననస:110_1_278
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ తనతబబబగ
ఇసటట ననస:110_1_279
వయససస:34
లస: పప
6187 SAA1036707
పపరర: బబజ తతరరరకకసడ

6179 SAA0828105
పపరర: శకహరర పరటట

6177 SAA0828147
పపరర: ససబబయఖ జటటరరరర

తసడక:డ నరశమమరరవప జటట
ట రర
ఇసటట ననస:110_1_249
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ హనసమయఖ పరటట
ఇసటట ననస:110_1_275
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవయఖव
ఇసటట ననస:110_1_278
వయససస:44
లస: ససస స
6184 SAA0826323
పపరర: శసకర రరవప అరసరడ

93-92/236

భరస : ససబబయఖ జటట
ట రర
ఇసటట ననస:110_1_249
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకహరర పరటట
ఇసటట ననస:110_1_275
వయససస:25
లస: ససస స
6181 JBV3851839
పపరర: లకకకव ధథపరటటव

6176 SAA0828162
పపరర: ననగలకకక జటటరరరర

93-91/986

93-92/248

93-92/251

తసడక:డ శసకర మమడ
ఇసటట ననస:110_1_386
వయససస:25
లస: పప
93-92/253

6204 AP151010603489
పపరర: ననగరసదడమక తతకల తతక ల

93-92/254

భరస : చనన శవయఖ తతక ల
ఇసటట ననస:110_1_387
వయససస:46
లస: ససస స
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6205 AP151010603044
పపరర: హనథమయ మక తతక ల

93-92/255

భరస : వనస క ట సరర మ తతక ల
ఇసటట ననస:110_1_387
వయససస:64
లస: ససస స
6208 JBV3851953
పపరర: బబజమకव కలవకకలలరव

93-91/996

93-92/328

93-92/331

93-89/802

93-90/911

93-89/804

93-90/914

భరస : సప మగల ననయక కరటబడవత
ఇసటట ననస:111-1-34
వయససస:53
లస: ససస స

6218 SAA0324962
పపరర: ససబబబరరవప ఖరరదస

93-90/910

6227 SAA1066422
పపరర: లకకక దసరగ వవమవరపప

93-89/806

6230 SAA1239649
పపరర: సప మగల ననయక కరటబడవత

93-92/45

6233 SAA0969065
పపరర: మమధవ బబయ నలమవతష
భరస : బబల ననయక నలమవతష
ఇసటట ననస:111-1-35
వయససస:36
లస: ససస స

93-92/330

6216 JBV2131308
పపరర: సరసబయఖ చచఢ వర పప

93-92/44

6219 SAA1070887
పపరర: శరసత అలమరస

93-91/137

6222 SAA0951989
పపరర: వనసకరయమమక గగమడకదల

93-89/803

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:111-1-26
వయససస:72
లస: ససస స
93-90/912

6225 SAA0295469
పపరర: ననగ మలలర శరరర తషలర మమలర

93-90/913

తసడక:డ సరసబ శవ రరవప తషలమమలర
ఇసటట ననస:111/1/26
వయససస:30
లస: ససస స
93-92/46

6228 SAA1030030
పపరర: ఉమ మహహశరరర వవమవరపప

93-89/805

భరస : ననగ రరజ వవమవరపప
ఇసటట ననస:111-1-27
వయససస:24
లస: ససస స
93-91/1103

తసడక:డ సథరఖ ననయక కరటబడవత
ఇసటట ననస:111-1-30
వయససస:58
లస: పప
93-92/576

6213 JBV2132017
పపరర: బకకలయఖ పరటట

తసడక:డ సరసబ ససవర రరవప అలమరస
ఇసటట ననస:111-1-16
వయససస:24
లస: ససస స

6221 AP151010603272
పపరర: వనసకయఖ గగమకడకదల గసమడఢళ

6224 SAA0295329
పపరర: లకడక తషలమమలర

93-92/327

తసడక:డ వనసకటసరరమ చచఢవవరపప
ఇసటట ననస:110;1_51
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ సరయ వవమవరపప
ఇసటట ననస:111-1-26
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ సరయ యయమవరపప
ఇసటట ననస:111-1-27
వయససస:25
లస: పప
6232 SAA1241900
పపరర: కకమల బబయ కరటబడవత

93-92/325

తసడక:డ సరసబబ శవ రరవప తషలమమలర
ఇసటట ననస:111/1/26
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ యసపరరల
ఇసటట ననస:111/1/26
వయససస:81
లస: ససస స
6229 SAA0951831
పపరర: గణణష యయమవరపప

6215 JBV2130227
పపరర: శవయఖ పరటట

6210 SAA0410076
పపరర: రమణమక రరఛనబతష
స ల

తసడక:డ చనవనసకయఖ pati
ఇసటట ననస:110_7_78
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ ససబబయఖ గగమకడక
ఇసటట ననస:111-1-25
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:111-1-26
వయససస:25
లస: పప
6226 SAA0295394
పపరర: ససబబమమక యసపరరలమ

93-92/329

తసడక:డ సరసబశవరరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:111/1/8
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:111/1/24
వయససస:28
లస: ససస స
6223 SAA0828899
పపరర: వననయక రరవప గగమకడకదనల

6212 JBV3370459
పపరర: ఆదదలకడక పరటట

93-92/257

భరస : వనసకటటశరరరర రరచ బతష
స ల
ఇసటట ననస:110_7
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప పరటట
ఇసటట ననస:110_167
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ససరరగణణ
ఇసటట ననస:111-1-7
వయససస:28
లస: ససస స
6220 SAA0701276
పపరర: సపనహహత కకలమరర

93-92/326

భరస : బకకలయఖ pati
ఇసటట ననస:110_7_78
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ చనన వనసకయఖ pati
ఇసటట ననస:110_7_79
వయససస:41
లస: పప
6217 SAA0951765
పపరర: ససభబషసణణ ససరరగణణ

6209 JBV3370319
పపరర: లకకక బబ లమర

6207 SAA0978595
పపరర: సడవసత వవలపపరర

భరస : మహహశ కలమమర వవలపపరర
ఇసటట ననస:110_1_488
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవగరపయఖ బబ లమ
ఇసటట ననస:110_4_135
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ కకషష మబరరస రరచ బతష
స ల
ఇసటట ననస:110_7
వయససస:57
లస: పప
6214 AP151010603858
పపరర: రరమయఖ పరటట పరటట

93-92/256

తసడక:డ కకటయఖ తతక ల
ఇసటట ననస:110_1_387
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవపव
ఇసటట ననస:110_2_284
వయససస:37
లస: ససస స
6211 SAA0410068
పపరర: వనసకటటశరరరర రరచనబతష
స ల

6206 AP151010603524
పపరర: చనన శవయఖ తతకల తతక ల

6231 SAA0969016
పపరర: సరరత మగదవథ

93-89/807

భరస : ససవర ననయక మగదవథ
ఇసటట ననస:111-1-34
వయససస:26
లస: ససస స
93-89/808

6234 SAA0969024
పపరర: బబల ననయక నలమవతష

93-89/809

తసడక:డ సరసబ ననయక నలమవతష
ఇసటట ననస:111-1-35
వయససస:46
లస: పప
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6235 SAA0952011
పపరర: లకకక బబయ సభబవథ

93-89/810

తసడక:డ కకటటశరర రరవప ననయక
ఇసటట ననస:111-1-36
వయససస:26
లస: ససస స
6238 JBV3848991
పపరర: బగజజ బబయव ధననవత व

93-89/815

93-89/818

93-89/821

93-89/824

93-89/827

93-92/578

93-92/573

తసడక:డ వవసకట ససబబబరరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:111/1/206
వయససస:30
లస: ససస స

6248 SAA0828543
పపరర: వరరసజనవయగలల చసతనగసడర

6251 SAA1062983
పపరర: devadanam goggiri

6254 SAA1221316
పపరర: దసరగ పడసరద సభబవథ

6257 SAA1221241
పపరర: లకకక

93-89/830

6260 SAA1066281
పపరర: వనసకట రరవప తమకననసన

93-89/825

6263 SAA1220037
పపరర: వసససధర సదనరబబ యనన
భరస : ననగగలలమరర
ఇసటట ననస:111-1-211
వయససస:30
లస: ససస స

6243 SAA0828600
పపరర: ససబబబయమక చసతనగసడర

93-89/820

6246 SAA0829012
పపరర: ససబబబరరవప చరతనగసడర

93-89/823

6249 SAA0951799
పపరర: ససరరష కకలమరర

93-89/826

తసడక:డ ఆదదననరరయణ కకలమరర
ఇసటట ననస:111-1-58
వయససస:47
లస: పప
93-89/828

6252 SAA0620328
పపరర: ససబబబ రరవప పరటట

93-89/829

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:111-1-67
వయససస:29
లస: పప
93-92/572

6255 SAA1190644
పపరర: కలమమరర తతగట

93-92/47

భరస : శవ వరబడహమమ తతగట
ఇసటట ననస:111-1-113
వయససస:48
లస: ససస స
93-92/574

93-90/1014
6258 SAA1434869
పపరర: గరరరధర కలమమర ననయక భగకరఖ

తసడక:డ వనసకటటశరరరర ననయక భగకరఖ
ఇసటట ననస:111-1-127
వయససస:28
లస: ససస స
93-89/831

తసడక:డ ససరనననయగ
డ తమకననసన
ఇసటట ననస:111-1-132
వయససస:46
లస: పప
93-90/915

93-89/817

తసడక:డ కకటట రతనస చరతనగసడర
ఇసటట ననస:111-1-57
వయససస:64
లస: పప

భరస : నరరసదడ వవడడలపపరపప
ఇసటట ననస:111-1-113
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప తమకననసన
ఇసటట ననస:111-1-132
వయససస:37
లస: ససస స
6262 SAA0295428
పపరర: ససధఖ ఈనథ
న రరస

93-89/822

తలర : పదక బబయ సభబవథ
ఇసటట ననస:111-1-109
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ అపలయఖ వవడడలపపరపప
ఇసటట ననస:111-1-113
వయససస:33
లస: పప
6259 SAA1066273
పపరర: పదక తమకననసన

6245 SAA0828568
పపరర: రవ కలమమర చసతనగసడర

6240 SAA0828683
పపరర: పదక భబయ సభబవథ

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:111-1-57
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ pullaiah goggiri
ఇసటట ననస:111-1-59
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:111-1-96
వయససస:19
లస: ససస స
6256 SAA1221233
పపరర: నరరసదడ

93-89/819

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:111-1-58
వయససస:35
లస: పప

భరస : devadanam goggiri
ఇసటట ననస:111-1-59
వయససస:34
లస: ససస స
6253 SAA1221332
పపరర: గరయతడ సససహదదడ

6242 SAA0969008
పపరర: సరయ తదజ గరనసగగసటర

93-89/814

తసడక:డ కకటయఖ ననయక
ఇసటట ననస:111-1-56
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:111-1-57
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససరరష కకలమరర
ఇసటట ననస:111-1-58
వయససస:43
లస: ససస స
6250 SAA1062975
పపరర: sudha goggiri

93-89/816

తసడక:డ శకరరస గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:111-1-56
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:111-1-57
వయససస:95
లస: ససస స
6247 SAA0951930
పపరర: రజన కకలమరర

6239 JBV3847183
పపరర: కకటటశరరరరవపव ధననవతव

6237 SAA0951955
పపరర: బమన బబయ పరనసగరతష

భరస : శవ ననయక
ఇసటట ననస:111-1-54
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ పరసననయకव
ఇసటట ననస:111-1-55
వయససస:66
లస: పప

తసడక:డ sri ramulu gonuguntla
ఇసటట ననస:111-1-56
వయససస:22
లస: పప
6244 SAA0828584
పపరర: అనసథరఖ చసతనగసడర

93-89/811

తసడక:డ రరమగలల కరరవత
ఇసటట ననస:111-1-36
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశరరరరవపव
ఇసటట ననస:111-1-55
వయససస:53
లస: ససస స
6241 SAA1062876
పపరర: nagaraju gonuguntla

6236 SAA0969073
పపరర: ధన లకకక కరరవత

6261 SAA1066380
పపరర: శక లకకక ఖరరడడ

93-92/50

తసడక:డ శకనవరస రరవప ఖరరడడ
ఇసటట ననస:111-1-133
వయససస:22
లస: ససస స
93-89/900

6264 SAA0828691
పపరర: వనసకటటశరరరర రరవప కకణతల

93-89/832

తసడక:డ శకనస
ఇసటట ననస:111-1-217
వయససస:35
లస: పప
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93-89/833

భరస : kiran kumar pogula
ఇసటట ననస:111-1-218
వయససస:23
లస: ససస స
6268 SAA0828998
పపరర: రరమగలమక కకణతల

93-89/836

93-89/839

93-89/842

93-91/138

93-89/902

93-89/846

93-89/843

6278 JBV2131134
పపరర: పదనకవతव మగసతव

6281 SAA1221324
పపరర: శవ కలమమరర అవపల

6284 SAA0828808
పపరర: ధరక తదజ తతరసపరటట

93-89/849

6287 SAA0951682
పపరర: కకటటశరర రరవప చసతనగళళ

93-89/844

6290 SAA1101906
పపరర: ససగగణ జజననలగడడ

తసడక:డ ససవర ననగ మలలర సరర రరవప తతట
ఇసటట ననస:111-1-262
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:111-1-273
వయససస:46
లస: ససస స

6292 SAA1102052
పపరర: లకకక లమవణఖ ఆరరధసఖలల

6293 SAA1102003
పపరర: శక లకకక గసడకకకట

93-92/52

తసడక:డ వనసకట శకనవరస రరవప ఆరరధసఖలల
ఇసటట ననస:111-1-273
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప రరడడ క
ఇసటట ననస:111-1-273
వయససస:23
లస: ససస స

6273 SAA0828774
పపరర: అనసష యలస

93-89/841

6276 SAA0618249
పపరర: శవపరరరత కసచరర

93-92/51

6279 SAA1220144
పపరర: వనసకటటశరరరర అవపల

93-89/901

తసడక:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:111-1-249
వయససస:45
లస: పప
93-92/575

6282 SAA0828873
పపరర: ధన లకకక తతరసపరటట

93-89/845

భరస : సతఖననరరయణ మబరరస
ఇసటట ననస:111-1-253
వయససస:46
లస: ససస స
93-89/847

6285 SAA0951906
పపరర: మణణ వవలలలరర

93-89/848

భరస : దసరగ పడసరద వవలలలరర
ఇసటట ననస:111-1-254
వయససస:38
లస: ససస స
93-89/850

తసడక:డ వనసకట రరవప చసతనగళళ
ఇసటట ననస:111-1-260
వయససస:26
లస: పప
93-89/852

93-89/838

భరస : శవ శసకర కసచరర
ఇసటట ననస:111-1-243
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:111-1-253
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:111-1-260
వయససస:38
లస: ససస స
6289 SAA0969081
పపరర: అజయ కలమమర తతట

6275 SAA0828758
పపరర: సరసబశవ రరవప యలస

6270 SAA0828972
పపరర: నగబల మరర కకణతల

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:111-1-240
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:111-1-249
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖననరరయణ మబరరస
ఇసటట ననస:111-1-253
వయససస:26
లస: పప
6286 SAA0952060
పపరర: రరజజ కలమమరర చరతననగరలర

93-89/840

భరస : చసదడశశఖరव
ఇసటట ననస:111-1-245
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ kotwswara rao
ఇసటట ననస:111-1-249
వయససస:18
లస: ససస స
6283 SAA0829079
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస తతరసపరటట

6272 SAA0828709
పపరర: వనసకటటశరరమక కకణతల

93-89/835

తలర : ససబబబయమక
ఇసటట ననస:111-1-224
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ వశరననద
ఇసటట ననస:111-1-240
వయససస:66
లస: పప

తసడక:డ వనసకరటరరమయఖ ఏదసన
ఇసటట ననస:111-1-244
వయససస:35
లస: పప
6280 SAA1220011
పపరర: ఉషప దయ కసచరర

93-89/837

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:111-1-225
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:111-1-240
వయససస:47
లస: పప
6277 SAA1070945
పపరర: వనసకరటరమణ కకషష ఏదసన

6269 SAA0951724
పపరర: మమధవ రరవప ఖరరదస

6267 SAA0828733
పపరర: మలర క కకణతల

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:111-1-220
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ SRINIVASARAO
ఇసటట ననస:111-1-224
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ ససబబబయమక
ఇసటట ననస:111-1-224
వయససస:46
లస: పప
6274 SAA0828790
పపరర: శకనవరస రరవప యలస

93-89/834

తసడక:డ narasimharao pogula
ఇసటట ననస:111-1-218
వయససస:26
లస: పప

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:111-1-224
వయససస:28
లస: ససస స
6271 SAA0828956
పపరర: కరరమగలమర కకణతల

6266 SAA1062884
పపరర: kiran kumar pogula

6288 JBV3847910
పపరర: శవశసకర పరటటव

93-89/851

తసడక:డ మలలర శరరరరవపव
ఇసటట ననస:111-1-261
వయససస:38
లస: పప
93-89/853

6291 SAA1101914
పపరర: పకథదర రరజ జజననలగడడ

93-89/854

తసడక:డ శకనవరస రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:111-1-273
వయససస:29
లస: పప
93-92/53

6294 SAA1102029
పపరర: లకకక తరరపతమక ఆరరధసఖలల

93-92/54

తసడక:డ వనసకట శకనవరస రరవప ఆరరధసఖలల
ఇసటట ననస:111-1-273
వయససస:23
లస: ససస స
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6295 SAA1102243
పపరర: సరమమమ జఖస మమరరగగమళర

93-92/55

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప మమరరగగమళర
ఇసటట ననస:111-1-273
వయససస:29
లస: ససస స
6298 SAA1375583
పపరర: పదనకవత కకట

93-92/883

93-89/858

93-89/861

93-89/864

93-89/867

93-90/917

93-89/869

భరస : uttama kumar mallik
ఇసటట ననస:111-1-395
వయససస:28
లస: ససస స

6308 SAA0952045
పపరర: రవసదడ గసతన

6311 SAA0829111
పపరర: వనసకట శశషయఖ పరమబరర

6314 SAA0307728
పపరర: శవ నరరసదడ కలమమర కసచరర

6317 SAA0828840
పపరర: ననరరయణ ఏలలపపరర

93-89/872

6320 SAA1062892
పపరర: padma gujjala

93-89/865

6323 SAA1062918
పపరర: uttama kumar mallik
తసడక:డ kuranakar mallik
ఇసటట ననస:111-1-395
వయససస:32
లస: పప

6303 SAA0951914
పపరర: అనసత లకకక కనగరరర

93-89/860

93-89/863
6306 SAA0951948
పపరర: పపరష చసదడ రరవప గగమకడకదల

6309 SAA0828667
పపరర: దసరగ బబకకసటట

93-89/866

భరస : ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:111-1-330
వయససస:51
లస: ససస స
93-89/868

6312 SAA0308213
పపరర: కలలన కసచరర

93-90/916

తసడక:డ సప మయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:111/1/375
వయససస:29
లస: ససస స
93-90/918

6315 SAA0324863
పపరర: శకనవరసరరవప పరమబరర

93-90/919

తసడక:డ వనసకట పరమబరర
ఇసటట ననస:111/1/375
వయససస:45
లస: పప
93-89/870

6318 SAA0828725
పపరర: గణణష బబబగ కకట

93-89/871

తసడక:డ శవ శసకర
ఇసటట ననస:111-1-385
వయససస:28
లస: పప
93-89/873

భరస : srinivasarao gujjala
ఇసటట ననస:111-1-394
వయససస:33
లస: ససస స
93-89/875

93-89/857

తసడక:డ ఆసజనవయగలల గగమకడకదల
ఇసటట ననస:111-1-327
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:111-1-377
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటసరర రరవప ఎరరళ
ఇసటట ననస:111-1-391
వయససస:25
లస: పప
6322 SAA1062926
పపరర: subha smitha mallik

93-89/862

తసడక:డ సప మయఖ కసచడరర
ఇసటట ననస:111/1/375
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:111-1-377
వయససస:25
లస: పప
6319 SAA1027177
పపరర: గరపయఖ ఎరరళ

6305 SAA0951740
పపరర: శవ ననగరశరరరరవప గగమకడకదల

6300 SAA1030063
పపరర: రరహహణణ గగమకడకదల

భరస : శవ రరమయఖ కనగరరర
ఇసటట ననస:111-1-326
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:111-1-375
వయససస:76
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పరమబరర
ఇసటట ననస:111/1/375
వయససస:41
లస: ససస స
6316 SAA0828824
పపరర: తరరపతయఖ ఏలలపపరర

93-89/859

తసడక:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:111-1-328
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ అసవయఖ
ఇసటట ననస:111-1-330
వయససస:56
లస: పప
6313 SAA0325134
పపరర: పదక పరమబరర

6302 SAA0951880
పపరర: శవ రరమయఖ కనగరరర

93-92/57

తసడక:డ వనసకయఖ గగమకడకదల
ఇసటట ననస:111-1-325
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ గగమకడకదల
ఇసటట ననస:111-1-326
వయససస:26
లస: పప

భరస : రవసదడ గసటటన
ఇసటట ననస:111-1-328
వయససస:33
లస: ససస స
6310 SAA0828659
పపరర: ససజవ రరవప బబకకసటట

93-89/855

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ కనగరరర
ఇసటట ననస:111-1-326
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ కనగరరర
ఇసటట ననస:111-1-326
వయససస:63
లస: ససస స
6307 SAA0951781
పపరర: మమధవ గసటటన

6299 SAA1119767
పపరర: శకనవరస ననయక

6297 SAA1102227
పపరర: శకనవరస రరవప జజననలగడడ

తసడక:డ వనసకట రరమయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:111-1-273
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ వశకస ననయక
ఇసటట ననస:111-1-298
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ గగమకడకదనల
ఇసటట ననస:111-1-325
వయససస:21
లస: ససస స
6304 SAA0951971
పపరర: వనసకట ససబబమక కనగరరర

93-92/56

తసడక:డ తరరపతయఖ గసడకకకట
ఇసటట ననస:111-1-273
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకషష మహన కకట
ఇసటట ననస:111-1-295
వయససస:46
లస: ససస స
6301 SAA1030048
పపరర: ససధన మయబరర గగమకడకదల

6296 SAA1102037
పపరర: శకనవరస రరవప గసడకకకట

6321 SAA1062900
పపరర: srinivasarao gujjala

93-89/874

తసడక:డ appanna gujjala
ఇసటట ననస:111-1-394
వయససస:38
లస: పప
93-89/877

6324 SAA1066232
పపరర: రరజ దనస దసకలరర

93-89/878

భరస : ససజయ దనస దసకలరర
ఇసటట ననస:111-1-396
వయససస:30
లస: ససస స
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6325 SAA1066240
పపరర: ససజయ దనస దసకలరర

93-89/879

తసడక:డ చడసతనఖ దనస దసకలరర
ఇసటట ననస:111-1-396
వయససస:37
లస: పప
6328 SAA0828915
పపరర: చసదడ శశఖర గగమకడకదనల

93-89/884

6329 SAA1433572
పపరర: కలమమరర కలరక

93-91/1178

6332 SAA1220946
పపరర: శశకలజ అరరజలమ
భరస : శకనవరస రరవప అరరజలమ
ఇసటట ననస:111-2-414
వయససస:38
లస: ససస స

6334 SAA1297985
పపరర: పడమల రరణణ నలర మమకల

6335 SAA1221282
పపరర: గసగభవరన నలర మమకల

93-92/579

భరస : వనసకటటశరరరర నలర మమకల
ఇసటట ననస:111-2-414
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:111-02-418
వయససస:19
లస: ససస స
6340 SAA0332312
పపరర: సథరఖపడకరశరరవపव చలర రव

93-89/883

93-92/58

93-92/59

భరస : భబపతరరవव
ఇసటట ననస:111_1_12
వయససస:44
లస: ససస స

93-92/580

6344 SAA1220078
పపరర: సయఖద బబబగ షపక

6347 SAA1066414
పపరర: పరవన గగమకడకదనల

93-92/387

6350 SAA0659763
పపరర: సరసబశవ రరవప టటగతన

93-89/881

6353 JBV3851615
పపరర: బబ జజన షపక
భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:111_1_12
వయససస:47
లస: ససస స

6333 SAA1220938
పపరర: రజఖలకకక మదనసరన

93-91/1105

6336 SAA1376516
పపరర: గకససయ షపక

93-90/1012

6339 JBV3847787
పపరర: రరమచసదడమబరరసव పససమరరసव

93-89/882

తసడక:డ హరరననరరయణव
ఇసటట ననస:111-2-480
వయససస:52
లస: పప
93-92/604

6342 SAA0324897
పపరర: శవకలమమర ఖరరదస

93-90/920

తసడక:డ కకటటశరరరరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:111/5
వయససస:34
లస: పప
93-89/904

6345 SAA1220052
పపరర: ఖమససస బ షపక

93-89/905

భసధసవప: సయఖద బబబగ
ఇసటట ననస:111-8
వయససస:19
లస: ససస స
93-92/60

6348 SAA0697680
పపరర: వవసకటటశరరరర తతగటబ

93-92/386

తసడక:డ సరసబశవ రరవప తతగటబ
ఇసటట ననస:111_1_11
వయససస:32
లస: పప
93-92/388

తసడక:డ పపలర యఖ తత గటట
ఇసటట ననస:111_1_11
వయససస:49
లస: పప
93-91/1061

93-91/1177

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:111-02-418
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయగలల గగమకడకదనల
ఇసటట ననస:111-357
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకట రమణ తతగటబ
ఇసటట ననస:111_1_11
వయససస:44
లస: పప
6352 AP151010603663
పపరర: అనసతలకకక చనదరరజపలర व

6341 SAA1402395
పపరర: నలర బబ తషల భబణగ పడసరద

6330 SAA1433580
పపరర: రరజఖ లకకక కటట

భరస : ననగరసదడ బబబగ మదనసరన
ఇసటట ననస:111-2-414
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ మరవల
ఇసటట ననస:111-8
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవననరరయణ
ఇసటట ననస:111-10
వయససస:57
లస: ససస స
6349 SAA0697698
పపరర: వవసకట రమణ తతగటబ

93-91/1104

తసడక:డ సరసబయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:111-2-520
వయససస:19
లస: పప

భరస : శక రరమగలల ససరరగణణ
ఇసటట ననస:111-7
వయససస:28
లస: ససస స
6346 AP151010603721
పపరర: సరమమమ జఖస ఇనసనరరర

6338 JBV3849718
పపరర: గరయతడ పససమరరసव

93-91/139

తసడక:డ పసదన ఆనసదరరవప గదస
ఇసటట ననస:111-2-410
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడమబరరసव
ఇసటట ననస:111-2-480
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవపव
ఇసటట ననస:111-2-486
వయససస:43
లస: పప
6343 SAA1066364
పపరర: తరరమల దదవ ససరరగణణ

93-91/1176

భరస : రవ కకరణ నలర మమకల
ఇసటట ననస:111-2-414
వయససస:36
లస: ససస స
93-90/1013

6327 SAA1071224
పపరర: మమధవ పపటట గగసట

తసడక:డ తనరకళసగ వర పడసరద పపటట గగసట
ఇసటట ననస:111-1-1251
వయససస:21
లస: పప

భరస : లకయఖ కలరక
ఇసటట ననస:111-2-410
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప కలరక
ఇసటట ననస:111-2-410,block-3,plot- SF6
వయససస:58
లస: పప

6337 SAA1352699
పపరర: మగబన షపక

93-92/577

భరస : శకరరమ చసదడ మబరరస పటబనల
ఇసటట ననస:111-1-420
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ గరకడడ బబబగ
ఇసటట ననస:111-1_25
వయససస:26
లస: పప
6331 SAA1433838
పపరర: లకయఖ కలరక

6326 SAA1242114
పపరర: అనసరరధ చసత

6351 SAA0518324
పపరర: జమలమ బ షపక

93-91/1060

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:111_1_12
వయససస:37
లస: ససస స
93-91/1062

6354 SAA0518308
పపరర: రహహమ షపక

93-91/1063

తసడక:డ ససభబన
ఇసటట ననస:111_1_12
వయససస:33
లస: పప
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6355 JBV3367042
పపరర: భబపతరరవ చనదరరజపలర व

93-91/1064

తసడక:డ వనసకటరతనసव
ఇసటట ననస:111_1_12
వయససస:56
లస: పప
6358 JBV3852381
పపరర: ననగదసరగ వవలలలరర

93-92/390

93-92/393

93-91/1066

93-91/1069

93-91/1072

93-91/1074

93-92/399

తసడక:డ రరమయఖ ససగమ
ఇసటట ననస:111_1_25
వయససస:41
లస: పప

6368 JBV2132116
పపరర: శవకకటటపస
డ రద లకరకకలల

6371 JBV2134625
పపరర: సరకబశవరరవప లకరకకలల

6374 JBV3367075
పపరర: గరకడడబబబగ గగమకడకదలव

6377 JBV3853488
పపరర: ఖమజజరరవప చడకలటటव

93-92/402

6380 AP151010603558
పపరర: కళళఖణణ గగమమకడదల

93-91/1070

6383 JBV2135242
పపరర: రమమదదవ తషలర మలర
భరస : సరకబశవరరవప తష లర మ లర
ఇసటట ననస:111_1_26
వయససస:45
లస: ససస స

6363 JBV3852654
పపరర: సప మయఖ మగదడబబ యన

93-92/396

6366 JBV2134658
పపరర: సరసరత దనసరర

93-91/1068

6369 AP151010603695
పపరర: శకనవరసననయక నలమవతव

93-91/1071

తసడక:డ సరసబబననయకव
ఇసటట ననస:111_1_22
వయససస:41
లస: పప
93-91/1073

6372 SAA0521203
పపరర: మమధవ లకరకకలల

93-92/397

భరస : శవకకటట పడసరద లకక కలల
ఇసటట ననస:111_1_22
వయససస:37
లస: ససస స
93-91/1075

6375 AP151010603745
పపరర: ససజజత కకలమ రర

93-92/398

భరస : అపరలరరవప కకలమ రర
ఇసటట ననస:111_1_24
వయససస:46
లస: ససస స
93-92/400

6378 AP151010603743
పపరర: అపరలరరవప మస గమబరర

93-92/401

తసడక:డ కకషషమబరరస మస గమబరర
ఇసటట ననస:111_1_24
వయససస:67
లస: పప
93-92/403

భరస : వనసకయఖ గగమకడక
ఇసటట ననస:111_1_25
వయససస:42
లస: ససస స
93-92/405

93-92/392

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:111_1_22
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:డ సససదసలలव చకకటట
ఇసటట ననస:111_1_24
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ వరసస ససగమ
ఇసటట ననస:111_1_25
వయససస:29
లస: ససస స
6382 JBV3852498
పపరర: ససబబబరరవప ససగగస

93-91/1067

తసడక:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:111_1_23
వయససస:46
లస: పప

భరస : అపరలరరవప మస గమబరర
ఇసటట ననస:111_1_24
వయససస:60
లస: ససస స
6379 SAA0697649
పపరర: ననగ లకడక ససగమ

6365 JBV2134633
పపరర: రరజరశరరర లకరకకలల

6360 JBV3852399
పపరర: శకనవరస రరవప వవలలలరర

తసడక:డ అపలయఖ మబదడబబ య న
ఇసటట ననస:111_1_14
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ అచరయఖ
ఇసటట ననస:111_1_22
వయససస:66
లస: పప

భరస : గరకడడబబబగव
ఇసటట ననస:111_1_23
వయససస:40
లస: ససస స
6376 AP151010603744
పపరర: పరరరత మస గమబరర

93-92/394

తసడక:డ సరకబశవరరవప
ఇసటట ననస:111_1_22
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ ససబబయఖव
ఇసటట ననస:111_1_22
వయససస:62
లస: పప
6373 AP151010603660
పపరర: రరశమక గగమకడకదలव

6362 JBV3852662
పపరర: కకటటశరరమక మగదడబబ యన

93-92/389

తసడక:డ వషష
ష మబరరస వవలలల రర
ఇసటట ననస:111_1_12
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:111_1_22
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:111_1_22
వయససస:39
లస: పప
6370 AP151010603674
పపరర: నరసససహరరవప గగమకడకదలव

93-92/391

భరస : సప మయఖ మబదడబబ య న
ఇసటట ననస:111_1_14
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకకరసతव
ఇసటట ననస:111_1_22
వయససస:33
లస: ససస స
6367 JBV2134641
పపరర: శక కరసత లకరకకలల

6359 SAA0324814
పపరర: కరరరసకव చనతషరరజపలర व

6357 JBV3852407
పపరర: మలలర శరరర వవలలలరర

భరస : శకనవరసరరవప వవలలల రర
ఇసటట ననస:111_1_12
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ భబ పత రర వ చన ద రజప లర
ఇసటట ననస:111_1_12
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటరతనస చన ద రజప లర
ఇసటట ననస:111_1_13
వయససస:66
లస: ససస స
6364 JBV3852316
పపరర: సరరతव లకరకకలలव

93-91/1065

తసడక:డ చన మసరసన
ఇసటట ననస:111_1_12
వయససస:61
లస: పప

భరస : ననగభబషయఖ వవలలల రర
ఇసటట ననస:111_1_12
వయససస:32
లస: ససస స
6361 JBV3852530
పపరర: హనసమమయమక చనతరరజపలర

6356 JBV3851607
పపరర: ససభబన షపక

6381 SAA0697664
పపరర: శవ బబబగ ససగరస

93-92/404

తసడక:డ రరమయఖ ససగరస
ఇసటట ననస:111_1_25
వయససస:28
లస: పప
93-92/406

6384 JBV2135234
పపరర: సరకబశవరరవప తషలర మలర

93-92/407

తసడక:డ పప తషరరజ తష లర మ లర
ఇసటట ననస:111_1_26
వయససస:55
లస: పప
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93-91/1076

భరస : రరడనఖననయక
ఇసటట ననస:111_1_27
వయససస:40
లస: ససస స

6386 JBV3366515
పపరర: సరయ వవమవరరపప

93-91/1077

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:111_1_27
వయససస:50
లస: పప

6388 SAA0295626
పపరర: ననగరరజ వవమవరపప

93-92/409

తసడక:డ సరయ వవమ వర పప
ఇసటట ననస:111_1_27
వయససస:31
లస: పప

6389 SAA0828014
పపరర: శకనవరస రరవప కకలమరర

93-91/1079

భరస : బబసరరగర
ఇసటట ననస:111_1_28
వయససస:49
లస: ససస స

6392 AP151010603688
పపరర: తరపతమక గగగరలస

93-92/410

93-91/1082

తసడక:డ సరసబయమఖव
ఇసటట ననస:111_1_28
వయససస:54
లస: పప

6395 AP151010603506
పపరర: బబసరరగర గగగరలస

93-91/1080

93-92/413

తసడక:డ ససబబబ రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:111_1_28
వయససస:46
లస: పప
6400 AP151010603699
పపరర: మమరరరణణబబయ కరటబడవత

6398 AP151010603698
పపరర: మతడబబయ నలమవత

93-91/1078

6393 SAA0824095
పపరర: ఉదయ భబనస ఇసదసరరస

93-91/1081

తసడక:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:111_1_28
వయససస:26
లస: పప
93-91/1083

తసడక:డ అసకమక
ఇసటట ననస:111_1_28
వయససస:57
లస: పప

6397 SAA0697706
పపరర: ననగరరజ గననవరపప

6390 AP151010603658
పపరర: పదక గగమకడకదలव
భరస : రరమమరరవపव
ఇసటట ననస:111_1_28
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అసకమక
ఇసటట ననస:111_1_28
వయససస:77
లస: ససస స

6394 JBV3366291
పపరర: రరమమరరవప గగమకడకదలव

93-92/408

తసడక:డ శకనవరస రరవప కకలమ రర
ఇసటట ననస:111_1_27
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ గగపరల రరవప కకలమ రర
ఇసటట ననస:111_1_27
వయససస:50
లస: పప

6391 AP151010603685
పపరర: కకటటశరరమక గగగరలస

6387 SAA0827990
పపరర: హరరశ కలమమర కకలమరర

6396 JBV3852506
పపరర: ధనలకకక గననవరపప

93-92/411

భరస : ననగరరజ గనన వ ర పప
ఇసటట ననస:111_1_28
వయససస:36
లస: ససస స
93-91/1084

భరస : వసరడమమనయక
ఇసటట ననస:111_1_29
వయససస:48
లస: ససస స

6399 JBV3366192
పపరర: మసగమక కరటబడవతव व

93-91/1085

భరస : రరమగలలననయకव व
ఇసటట ననస:111_1_29
వయససస:50
లస: ససస స

93-91/1086

భరస : పసదబబలమజననయక
ఇసటట ననస:111_1_29
వయససస:50
లస: ససస స
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6401 AP151010603579
పపరర: శవమక నలమవతషव

93-91/1087

భరస : హనసమమననయకव
ఇసటట ననస:111_1_29
వయససస:57
లస: ససస స
6404 AP151010603472
పపరర: హనసమమననయక నలమవతషव

93-91/1091

తలర : సరసబయఖ కలసబబ
ఇసటట ననస:111_1_31
వయససస:45
లస: పప

6405 JBV3366507
పపరర: పసదబబలమజ కరటబడవత

93-92/415

6408 AP151010603686
పపరర: అసజమక చరతనగళళव

93-91/1093

6411 JBV3366275
పపరర: మరరయకలమమరర తతలర కకసడव
భరస : కరళహససస व
ఇసటట ననస:111_1_32
వయససస:57
లస: ససస స

93-91/1090

6406 SAA0295691
పపరర: వనసకటలకకక చటటటబబ మక

93-92/414

భరస : వర ననగరశరరరరవప చ టట బబ మక
ఇసటట ననస:111_1_30
వయససస:41
లస: ససస స
93-91/1094

భరస : ససతనరరమయఖव
ఇసటట ననస:111_1_31
వయససస:72
లస: ససస స
93-92/417

6403 JBV2132405
పపరర: అరరజన ననయకव నలమవతव

తసడక:డ హనసమమననయకव व
ఇసటట ననస:111_1_29
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ సథరరఖననయక
ఇసటట ననస:111_1_29
వయససస:64
లస: పప

తసడక:డ కకషష మబరరస చ టట బబ మక
ఇసటట ననస:111_1_30
వయససస:46
లస: పప
6410 SAA0697763
పపరర: కకటట రతనస కలసభబ

93-91/1089

తసడక:డ రరమగలల కరటబడవత
ఇసటట ననస:111_1_29
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ సరసబననయకव
ఇసటట ననస:111_1_29
వయససస:62
లస: పప
6407 SAA0438630
పపరర: వర ననగరశరరరరవప చటటటబబ మక

6402 SAA0855645
పపరర: గరపస కరటబడవత

6409 SAA0697771
పపరర: రమమదదవ కలసభబ

93-92/416

తసడక:డ సరసబయఖ కలసబబ
ఇసటట ననస:111_1_31
వయససస:28
లస: ససస స
93-91/1095

6412 JBV3852571
పపరర: అపరలరరవప తతరరరకకసడ

93-92/419

తసడక:డ కరళహససస తతరరర కకసడ
ఇసటట ననస:111_1_32
వయససస:34
లస: పప
Page 216 of 381

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26

6413 AP151010603073
పపరర: వరరసజనవయగలల తతలర కకసడव

93-92/472

తసడక:డ కరళహనव
ఇసటట ననస:111_1_32
వయససస:40
లస: పప
6416 SAA0659789
పపరర: శవమకభబయ ననలవత

93-92/422

93-92/425

93-92/474

93-92/477

93-92/480

93-92/484

93-92/487

భరస : శవ ననయక
ఇసటట ననస:111_1_40
వయససస:45
లస: ససస స

6426 AP151010603684
పపరర: హనసమమయమక చరతనగళళव

6429 SAA0518159
పపరర: వజరత బబ రరగడడ

6432 AP151010603464
పపరర: రరమగలలననయక కరటబడవతव

6435 AP151010603701
పపరర: శవరననయక బదనవతव

93-92/490

6438 JBV2132447
పపరర: శవననయకव మబఢనవతव

93-92/478

6441 JBV3852373
పపరర: ననగభబషణక వవలలలరర
తసడక:డ వషష
ష మబరరస వవలలల రర
ఇసటట ననస:111_1_42
వయససస:34
లస: పప

6421 AP151010603683
పపరర: కకటటశరరమక చరతనగళళ

93-92/473

6424 JBV3851888
పపరర: ససశలव కలరపరటటव

93-92/476

6427 AP151010603356
పపరర: పరరరత కరటబడవత

93-92/479

భరస : చనబబలమననయక
ఇసటట ననస:111_1_37
వయససస:52
లస: ససస స
93-92/481

6430 SAA0712737
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ వడదడ

93-92/483

తసడక:డ శవనననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:111_1_37
వయససస:37
లస: పప
93-92/485

6433 AP151010603454
పపరర: చనబబలలజననయక కరటబడవత

93-92/486

తసడక:డ సథరఖననయక
ఇసటట ననస:111_1_37
వయససస:60
లస: పప
93-92/488

6436 JBV2135424
పపరర: మలలర శరరరव మబఢనవతव

93-92/489

తసడక:డ ననరరయణననయకव व
ఇసటట ననస:111_1_39
వయససస:35
లస: ససస స
93-92/491

తసడక:డ ననరరయణననయకव व
ఇసటట ననస:111_1_39
వయససస:33
లస: పప
93-92/493

93-92/424

భరస : పసదన అబబబయव
ఇసటట ననస:111_1_36
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:డ లకకననయకव
ఇసటట ననస:111_1_38
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననరరయణననయకव
ఇసటట ననస:111_1_39
వయససస:52
లస: ససస స
6440 JBV2135366
పపరర: హహనబబయ సభబవత

93-92/475

తసడక:డ సథరరఖననయకव
ఇసటట ననస:111_1_37
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవననయకव
ఇసటట ననస:111_1_38
వయససస:47
లస: ససస స
6437 AP151010603703
పపరర: రమణమక మబడనవతव

6423 JBV3851896
పపరర: ధనలకకకव కలరపరటటव

6418 SAA0521039
పపరర: బబల భబరగ వ కకడనల

భరస : అకకయఖ
ఇసటట ననస:111_1_35
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:111_1_37
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:111_1_37
వయససస:43
లస: పప
6434 JBV3851656
పపరర: సథరమక బదనవతव

93-92/426

భరస : ఏడడకకసడలలव
ఇసటట ననస:111_1_37
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వకతతర పరలव
ఇసటట ననస:111_1_37
వయససస:57
లస: ససస స
6431 AP151010603069
పపరర: ఏడడకకసడలల చరతనగళళ

6420 SAA0521054
పపరర: వరవవసకట ననగ మగరళ కకడనల

93-92/421

తసడక:డ ననగమగరళ కకడనల
ఇసటట ననస:111_1_35
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరర రరవపव
ఇసటట ననస:111_1_36
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరయగడడव
ఇసటట ననస:111_1_36
వయససస:66
లస: పప
6428 JBV3850518
పపరర: ననగరసదడసव మగకకరరव

93-92/423

తసడక:డ రరజ రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:111_1_35
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:111_1_35
వయససస:51
లస: పప
6425 JBV3851870
పపరర: పసదన అబబబయव కలరపరటటव

6417 JBV3852589
పపరర: ససజజత తతరరరకకసడ

6415 JBV3852563
పపరర: వనసకట మమధవ తతరరరకకసడ

భరస : వనసకట వరరసజనవయగలల తతరరర కకసడ
ఇసటట ననస:111_1_33
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప తతరరర కకసడ
ఇసటట ననస:111_1_34
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వర వవసకట ననగ మగరళ కకడనల
ఇసటట ననస:111_1_35
వయససస:48
లస: ససస స
6422 AP151010603505
పపరర: అకకయఖ చరతనగళళ

93-92/420

తసడక:డ బబబబగర గగగరగలస
ఇసటట ననస:111_1_33
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశరర ననయక ననలమ వ త
ఇసటట ననస:111_1_34
వయససస:27
లస: ససస స
6419 SAA0521070
పపరర: ననగ వవసకట లకడక కకడనల

6414 SAA0659771
పపరర: పడభబవత గగగరగలస

6439 AP151010603445
పపరర: శవననయక సభబవత

93-92/492

తసడక:డ కకటబననయక
ఇసటట ననస:111_1_39
వయససస:40
లస: పప
93-92/428

6442 JBV3851821
పపరర: ననగరరజव మగతష
స కలరరव

93-92/494

తసడక:డ ననరరయణव
ఇసటట ననస:111_1_47
వయససస:32
లస: పప
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పపరర: హరరత చరతనగసడర
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93-92/429

భరస : వరరసజనవయగలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:111_1_54
వయససస:30
లస: ససస స
6446 JBV3851649
పపరర: ధనలకకకव పరటటव

93-91/997

93-91/1000

93-92/335

93-91/1001

93-91/1003

93-91/1006

93-91/1009

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:111_1_227
వయససస:52
లస: ససస స

6456 SAA0978637
పపరర: ననగ లకకక మమడన

6459 JBV2130979
పపరర: మసరసనమక కకణతనల

6462 AP151010603514
పపరర: వనసకరయమక కకణతల

6465 AP151010603710
పపరర: రరడయఖ
డడ
కకణతనల

93-91/1012

6468 JBV3852621
పపరర: బబజ కకణతషల

93-92/338

6471 JBV2132454
పపరర: రరడనఖననయక సభబవత
తసడక:డ కకటబననయక
ఇసటట ననస:111_1_227
వయససస:43
లస: పప

6451 SAA0697748
పపరర: కసచయఖ పరటట

93-92/334

6454 JBV3852548
పపరర: శవశసకర రరవప కకటట

93-92/337

6457 SAA0825705
పపరర: హససవవణణ దససక

93-91/1002

తసడక:డ వనసకట
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:28
లస: ససస స
93-91/1004

6460 AP151010603718
పపరర: గరయతడ దనసరరव

93-91/1005

భరస : చనయబబబగव
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:40
లస: ససస స
93-91/1007

93-91/1008
6463 AP151010603716
పపరర: మమరరజజష మమరమక జజననలగడడ व

భరస : పడకరషव
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:73
లస: ససస స
93-91/1010

6466 AP151010603712
పపరర: శకనస కకణతనల

93-91/1011

తసడక:డ రరమసరరమ
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:47
లస: పప
93-92/339

తసడక:డ కకపరరరవప కకణక తన ల
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:36
లస: పప
93-91/1013

93-91/999

తసడక:డ ససబబబరరవప కకటట
ఇసటట ననస:111_1_131
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ కకషష
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:52
లస: పప
6470 AP151010603709
పపరర: ససబబబయమక కకణతనల

93-92/336

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వరయఖव
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:77
లస: ససస స
6467 AP151010603715
పపరర: సరయబబబగ దనసరర

6453 SAA0872797
పపరర: వనసకటటసరరరర నఇక భకరఖ

6448 JBV2135218
పపరర: ననగరరమమకజనవయగలల పరటట

తసడక:డ వనసకట రరవప పరటట
ఇసటట ననస:111_1_130
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:43
లస: ససస స
6464 AP151010603714
పపరర: పపషలవత దనసరరव

93-92/333

భరస : శవననగరసరర రరవప మమడన
ఇసటట ననస:111_1_154
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరడడమక
ఇసటట ననస:111_1_221
వయససస:33
లస: ససస స
6461 AP151010603711
పపరర: పదక కకణతనల

6450 SAA0618108
పపరర: కకషష కలమమరర పరటట

93-92/431

తసడక:డ వనకకటబడవప
ఇసటట ననస:111_1_130
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ బబల నఇక భకరఖ
ఇసటట ననస:111_1_131
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప పరటట
ఇసటట ననస:111_1_142
వయససస:25
లస: పప
6458 JBV2134369
పపరర: తరరపతమక కకణతనల

93-91/998

భరస : ననగ రరమమసజనవయగలల పరటట
ఇసటట ననస:111_1_130
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరవప కకటట
ఇసటట ననస:111_1_131
వయససస:47
లస: ససస స
6455 SAA0979080
పపరర: జయచసదడ పరటట

6447 AP151010603717
పపరర: హనసమమయమక పరటటव

6445 JBV3852597
పపరర: శకరరమగలల గరనసగగసటర

తసడక:డ ససజవ గబనథగగసటక ల
ఇసటట ననస:111_1_56
వయససస:44
లస: పప

భరస : కసచడయఖव
ఇసటట ననస:111_1_130
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖव
ఇసటట ననస:111_1_130
వయససస:59
లస: పప
6452 JBV3852555
పపరర: సతఖవత కకట

93-92/430

భరస : రవ కలమమర ఛస త నగసడనర
ఇసటట ననస:111_1_54
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనకకటబడవపव
ఇసటట ననస:111_1_130
వయససస:50
లస: ససస స
6449 SAA0308189
పపరర: వనకకటబడవపव పరటటव

6444 JBV3852753
పపరర: శశకలజ చరతవగళళ

6469 SAA0697672
పపరర: మమనక మమదదనవన

93-92/340

తసడక:డ రరజరష మమదదనవన
ఇసటట ననస:111_1_222
వయససస:27
లస: ససస స
93-91/1014

6472 SAA1063320
పపరర: sivanagadurgaramesh
kancharla
తసడక:డ narasimharao kancharla
ఇసటట ననస:111_1_243
వయససస:22
లస: పప

93-91/1015

Page 218 of 381

6473 SAA0627414
పపరర: కకషష కలమమరర కసచరర
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93-92/341

భరస : వవసకట శవ ననగరరజ కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_243
వయససస:32
లస: ససస స
6476 AP151010603727
పపరర: శవశసకరరరవప కసచరర

93-92/344

93-91/1016

93-92/349

93-92/353

93-92/356

93-92/358

93-92/362

భరస : కకషషయఖव
ఇసటట ననస:111_1_255
వయససస:77
లస: ససస స

6486 JBV3852704
పపరర: సరసబశవ రరవప కసచరర

6489 SAA0824103
పపరర: ననగరసదడ బబబగ కసచరర

6492 AP151010603737
పపరర: శవశసకరరరవప లసకకతత

6495 AP151010603530
పపరర: కకషషయఖ కసచరర

93-92/365

6498 AP151010603730
పపరర: ననగమణణ కసచరర

93-92/354

6501 JBV3370475
పపరర: లకకక ేరవపలపలర
భరస : వనకకటశశషష రరవపల పలర
ఇసటట ననస:111_1_256
వయససస:35
లస: ససస స

6481 SAA0327825
పపరర: సప మయఖ కసచరర

93-92/348

6484 AP151010603234
పపరర: సరమమమ జఖస కసచరర

93-92/352

6487 JBV2134005
పపరర: మమణణకఖస కకచరర

93-92/355

భరస : కకటటశరరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_249
వయససస:34
లస: ససస స
93-91/1017

6490 SAA0295527
పపరర: ససజజత లసకకతష

93-92/357

భరస : శవ ననరరయణ లసకకతత
ఇసటట ననస:111_1_250
వయససస:33
లస: ససస స
93-92/359

6493 SAA0295576
పపరర: సరమమమ జఖస కసచరర

93-92/360

భరస : ససబబబరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_251
వయససస:52
లస: ససస స
93-92/363

6496 AP151010603728
పపరర: శవపరరరత కసచరర

93-92/364

భరస : నరసససహరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_253
వయససస:42
లస: ససస స
93-92/366

భరస : శకనవరసరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_254
వయససస:41
లస: ససస స
93-91/1018

93-92/346

భరస : వనసకటటశరరరర కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_247
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ బబ లర యఖ కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_252
వయససస:77
లస: పప

తసడక:డ కకషషయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_253
వయససస:45
లస: పప
6500 JBV3367059
పపరర: ననగరసదడమక యనగసదలव

93-92/350

తసడక:డ వరసరరమ లసకకతత
ఇసటట ననస:111_1_250
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకషషయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_252
వయససస:72
లస: ససస స
6497 AP151010603526
పపరర: నరసససహరరవప కసచరర

6483 SAA0521161
పపరర: చసదడశశఖర మగసత

6478 AP151010603725
పపరర: సతఖననరరయణ కసచరర

తసడక:డ బబ లర యఖ కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_244
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:111_1_250
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవశకకరరరవప లసకకతత
ఇసటట ననస:111_1_250
వయససస:35
లస: ససస స
6494 SAA0295543
పపరర: వనసకటనరసమక కసచరర

93-92/347

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_247
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_249
వయససస:40
లస: పప
6491 JBV3852746
పపరర: సససకలలశరరర లకకకతష

6480 AP151010603731
పపరర: వరర సకమక కసచరర

93-92/343

తసడక:డ బబ లర యఖ కసచరర
ఇసటట ననస:111 _1_243
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ సతఖననరరయణ మగస త
ఇసటట ననస:111_1_245
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ ససబబశవ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_247
వయససస:30
లస: పప
6488 AP151010603733
పపరర: కకటటశరరరరవప కసచరర

93-92/345

భరస : సప మయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_244
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ మగస త
ఇసటట ననస:111_1_245
వయససస:58
లస: ససస స
6485 SAA0618207
పపరర: వనసకటశవరరవప కసచరర

6477 JBV3852738
పపరర: హనసమసతరరవప కసచరర

6475 SAA0618199
పపరర: వవసకట శవ ననగరరజ కసచరర

తసడక:డ సతఖననరరయణ kharidu
ఇసటట ననస:111_1_243
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ సతఖననరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_243
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ సప మయమఖ
ఇసటట ననస:111_1_244
వయససస:25
లస: పప
6482 SAA0521187
పపరర: రరజరశరరర మగసత

93-92/342

భరస : గగరవయఖ మమఖపప తతళ
ఇసటట ననస:111_1_243
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖననరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_243
వయససస:42
లస: పప
6479 SAA0644567
పపరర: కసచరర శవ మగరళ కకషష

6474 JBV3853603
పపరర: శవకలమమరర మమఖపప తతళ

6499 AP151010603528
పపరర: శకనవరసరరవప కసచరర

93-92/367

తసడక:డ కకషషయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:111_1_254
వయససస:44
లస: పప
93-92/368

6502 AP151010603738
పపరర: వనసకటశశషష ravulapalli

93-92/369

తసడక:డ ససతనరరమయఖ ravullapalli
ఇసటట ననస:111_1_256
వయససస:40
లస: పప
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పపరర: సతఖవత మగనగపరటట
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93-91/1019

6504 JBV2133270
పపరర: అనసత లకకకव చరతనగళళव

భరస : సతఖ గణణశ కలమమర మగనగపరటట
ఇసటట ననస:111_1_260
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవపव व
ఇసటట ననస:111_1_260
వయససస:40
లస: ససస స

6506 AP151010603037
పపరర: శకనవరసరరవప చరతనగళళव

6507 AP151010603502
పపరర: వనసకటబడవప చరతనగళళव

93-91/1022

తసడక:డ లకకయఖव
ఇసటట ననస:111_1_260
వయససస:41
లస: పప
6509 JBV3366085
పపరర: సరమమమ జఖసव పరటటव

93-91/1025

93-91/1028

93-91/1031

93-91/1034

93-91/1037

93-92/372

తసడక:డ సథరరఖరరవపव
ఇసటట ననస:111_1_262
వయససస:44
లస: పప

6519 SAA0362418
పపరర: శసకరబబబగव దరరవపరరव

6522 SAA1017954
పపరర: తడవవణణ వలవవటట

6525 SAA0521104
పపరర: కకషష చడసతనఖ వలవవటట

93-92/375

6528 AP151010603706
పపరర: వజయ తతటव

93-91/1032

6531 AP151010603704
పపరర: ససశల తతటव
భరస : సథరరఖరరవపव
ఇసటట ననస:111_1_267
వయససస:47
లస: ససస స

6511 SAA0362533
పపరర: రరజరశరరరव దరరవపరరव

93-91/1027

6514 AP151010603671
పపరర: వనసకరయమక ఆరరదసల

93-91/1030

6517 JBV3367273
పపరర: శవరరమయఖव పరటటव

93-91/1033

తసడక:డ మలలర శరరరరవపव व
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:37
లస: పప
93-91/1035

6520 JBV3367091
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరరదసల

93-91/1036

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:42
లస: పప
93-92/370

6523 SAA0521229
పపరర: లమవణఖ పరటట

93-92/371

భరస : శవరరమయఖ పరటట
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:38
లస: ససస స
93-92/373

6526 JBV3852696
పపరర: కళళఖణచకకవరరస వలవవటట

93-92/374

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప వల వవటట
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:32
లస: పప
93-91/1038

భరస : శవ నగకలలర శరర రరవపव
ఇసటట ననస:111_1_262
వయససస:41
లస: ససస స
93-91/1040

93-91/1024

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ వవసకటసరరమ వల వవటట
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:54
లస: పప
6530 AP151010603705
పపరర: శవననగమలలర శరరరరవప తతటव

93-91/1029

భరస : కళళఖణ చకకవరరస వలవవటట
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశరర రరవప వల వవటట
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:49
లస: ససస స
6527 SAA0521146
పపరర: వవసకటటశరర రరవప వలవవటట

6516 JBV2135507
పపరర: సరసబశవరరవప ఆరరదసఖలव व

6508 AP151010603681
పపరర: లకకయఖ చరతనగళళव

భరస : శసకరబబబగव
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ శసకరబబబగव
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ అపలయఖ
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:82
లస: పప
6524 SAA0521120
పపరర: వరలకడక వలవవటట

93-91/1026

తసడక:డ వనసకటటశరరరరవపव व
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:39
లస: పప
6521 AP151010603670
పపరర: భబగయఖ ఆరరదసల

6513 JBV3366218
పపరర: లకకకव పరటటव

93-91/1021

తసడక:డ కకటయఖव
ఇసటట ననస:111_1_260
వయససస:82
లస: పప

భరస : మలలర శరరరరవపव व
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శసకరబబబగव
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:59
లస: ససస స
6518 SAA0659979
పపరర: లనన శకనవరస ఆరరధసఖల

93-91/1023

భరస : సరసబశవరరవపव
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:42
లస: ససస స
6515 SAA0362434
పపరర: రరజఖసव దరరవపరరव

6510 SAA0409318
పపరర: రతననకలమమరరव ఆరరధసఖలव

6505 AP151010603093
పపరర: శశషరరతనమగ చరతనగళళव

భరస : లకకయఖव
ఇసటట ననస:111_1_260
వయససస:77
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖव
ఇసటట ననస:111_1_260
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ మలలర శరరరరవపव व
ఇసటట ననస:111_1_261
వయససస:35
లస: ససస స
6512 SAA0409300
పపరర: శవపరరరతव ఆరరధసఖలव

93-91/1020

6529 JBV2134245
పపరర: పడమలव తతటव

93-91/1039

భరస : వనకకటటశరరరరవపव व
ఇసటట ననస:111_1_262
వయససస:51
లస: ససస స
93-91/1042

6532 JBV3366184
పపరర: పదనకవత ఇసదసరరసव

93-91/1043

భరస : ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:111_1_269
వయససస:52
లస: ససస స
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6533 JBV2132843
పపరర: అకజననదదవव ేరచమళళव

93-91/1044

భరస : కకటటశరరరరవపव व
ఇసటట ననస:111_1_269
వయససస:58
లస: ససస స
6536 JBV3852522
పపరర: హరర పసడయ సరధస

93-92/376

93-92/379

తసడక:డ కకటటసరరమ
ఇసటట ననస:111_1_327
వయససస:57
లస: పప
6545 AP151010603233
పపరర: రరధ గగమకడకదల

93-91/1049

93-92/384

93-92/380

6546 AP151010603496
పపరర: లకకయఖ గగమకడకదల

6549 AP151010603690
పపరర: అసజమక గగమకడకదలव

93-91/1053

6552 AP151010603693
పపరర: వజయ గగమకడకదలव

93-92/381

తసడక:డ కకటటసరరమव
ఇసటట ననస:111_1_330
వయససస:50
లస: పప

6541 AP151010603691
పపరర: ససబబమక గగమకడకదల

93-91/1050

6547 JBV3852647
పపరర: శవకలమమరర పరటట

93-91/1051

6561 SAA1020692
పపరర: ననగమణణ చదరరడకడ

తసడక:డ జజరరజ
ఇసటట ననస:111_2_222
వయససస:34
లస: పప

93-92/495

భరస : రరసబబబగ చదరరడడ క
ఇసటట ననస:111_2_401
వయససస:44
లస: ససస స

93-92/383

93-91/1052
6550 AP151010603689
పపరర: హనసమసతరరవప గగమకడకదలव

తసడక:డ కకటటసరరమव
ఇసటట ననస:111_1_329
వయససస:50
లస: పప
93-91/1054

6553 SAA1027193
పపరర: వనసకటటసరర రరవప ఎరరళ

93-91/1055

తసడక:డ శకనవరస రరవప ఎరరళ
ఇసటట ననస:111_1_330
వయససస:46
లస: పప
93-91/1057

భరస : సతఖననరరయణ మబరరస పటబనల
ఇసటట ననస:111_1_420
వయససస:67
లస: ససస స

93-91/1058 6558 SAA0855678
93-91/1059 6559 JBV3852688
6557 SAA0849598
పపరర: శక రరమ చసదడ మబరరస పటబనల
పపరర: సతఖననరరయణ మబరరస పటబనల
పపరర: శరసతకలమమరర పరటట

6560 SAA0644476
పపరర: రరజరష

93-92/382

భరస : రరసబబబగ పరటట
ఇసటట ననస:111_1_328
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష సథ రర గర న
ఇసటట ననస:111_1_376
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ వరరకజ పటబనల
ఇసటట ననస:111_1_420
వయససస:85
లస: పప

93-91/1047

6544 JBV3852456
పపరర: కకటటశరర రరవప గగమకడకదల

93-92/385 6556 SAA0855694
6555 AP151010603724
పపరర: భబలకక సథరగరన సథ రరగర న
పపరర: పలమరలమక పటబనల

తసడక:డ సతఖననరరయణ మబరరస పటబనల
ఇసటట ననస:111_1_420
వయససస:41
లస: పప

93-92/378

తసడక:డ ఆసజనవయగలల గగమకడకద ల
ఇసటట ననస:111_1_327
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగరరజव
ఇసటట ననస:111_1_330
వయససస:47
లస: ససస స
93-91/1056

6538 SAA1191741
పపరర: ననగరసదడ ననయక

భరస : కకటటసరరమ
ఇసటట ననస:111_1_327
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవపव
ఇసటట ననస:111_1_329
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసరర రరవప ఎరరళ
ఇసటట ననస:111_1_330
వయససస:40
లస: ససస స
6554 AP151010603071
పపరర: ననగరరజ గగమకడకదలव

6540 SAA0295600
పపరర: రరజఖ లకకక గగమమకడకదలव

6543 JBV3852449
పపరర: సరరజన గగమకడకదల

93-91/1046

తసడక:డ శకనవరస ననయక
ఇసటట ననస:111_1_299
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ కకటటసరరమ
ఇసటట ననస:111_1_328
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ ననరయఖ పరటట
ఇసటట ననస:111_1_328
వయససస:42
లస: పప
6551 SAA1027185
పపరర: రరమ తషలసస ఎరరళ

93-92/377

భరస : ఆసజనవయగలల గగమకడకద ల
ఇసటట ననస:111_1_327
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:111_1_328
వయససస:50
లస: ససస స
6548 JBV3852639
పపరర: రరసబబబగ పరటట

6537 JBV3852514
పపరర: రమమష బబబగ సరదస

భరస : హనసమసతరరవపव గగమకడకద ల
ఇసటట ననస:111_1_326
వయససస:30
లస: ససస స
93-91/1048

6535 AP151010603672
పపరర: ననగరశరరరరవప ఇసదసరరసव

తసడక:డ సప మయఖव
ఇసటట ననస:111_1_269
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర సర దస
ఇసటట ననస:111_1_270
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ బబసరరగర బబకరసటట
ఇసటట ననస:111_1_325
వయససస:37
లస: పప
6542 AP151010603573
పపరర: అసజనవయగలల గగమమకడడదల

93-91/1045

తసడక:డ ననగరశరరరరవపव व
ఇసటట ననస:111_1_269
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమమష బబబగ సర దస
ఇసటట ననస:111_1_270
వయససస:41
లస: ససస స
6539 SAA0295592
పపరర: హరరననథ బబకసటట

6534 JBV2131225
పపరర: ససరరష బబబగव ఇకదసరరసव

93-92/440

తసడక:డ కసచయఖ పరటట
ఇసటట ననస:111_2_221
వయససస:31
లస: ససస స
93-92/496

6562 SAA1020734
పపరర: చననమకయ మమతసగర

93-92/497

భరస : జకకయఖ
ఇసటట ననస:111_2_401
వయససస:64
లస: ససస స
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6563 SAA1020726
పపరర: అనసథయమక పరటటబసడర

93-92/498

భరస : జగనననథస
ఇసటట ననస:111_2_401
వయససస:69
లస: ససస స
6566 SAA1020718
పపరర: సరసబశవరరవప చదరరడడ క

93-92/501

93-92/504

93-92/508

93-92/511

93-92/514

93-92/444

93-92/518

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:111_5
వయససస:50
లస: ససస స

6576 SAA0979114
పపరర: వవమదదవ ఒగగగ

6579 AP151010603145
పపరర: అబడహమగ పప పపరరव

6582 JBV3366127
పపరర: వరలకక గగమకడకదలव

6585 AP151010603675
పపరర: వనసకటటశరరరరవప గగమకడకదలव

93-92/445

6588 JBV3366358
పపరర: అసజల కకరసపలర

93-92/512

6591 JBV2133767
పపరర: వనసకటరమణ గగమకడకదలव व
భరస : ఏడడకకసడలలव व
ఇసటట ననస:111_5
వయససస:52
లస: ససస స

6571 SAA0644583
పపరర: భటటటపప డ లల సతఖశకనవరస

93-92/507

6574 SAA1030394
పపరర: ననరరయణ శరక పససమరరస

93-92/510

6577 JBV3851300
పపరర: పడభబకరव జరరగగమలర व

93-92/513

తసడక:డ రరమగలలव
ఇసటట ననస:111_2_784
వయససస:31
లస: పప
93-92/515

6580 SAA0295550
పపరర: భగవనవశరరర గగమకడకదల

93-92/443

భరస : శకనవరసరరవప గగమకడక ద ల
ఇసటట ననస:111_4
వయససస:34
లస: ససస స
93-92/516

6583 SAA0953316
పపరర: నవన జరరగగమలర

93-92/517

తసడక:డ వనసకట సరరమ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:111_4
వయససస:26
లస: పప
93-92/519

6586 AP151010603676
పపరర: ఏడడకకసడలల గగమకడకదలव

93-92/520

తసడక:డ ససబబయఖव
ఇసటట ననస:111_4
వయససస:57
లస: పప
93-92/521

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:111_5
వయససస:34
లస: ససస స
93-92/523

93-92/503

తసడక:డ రరమచసదడమబరరస పససమరరస
ఇసటట ననస:111_2_480
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:111_4
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమగ కకరమక పలర
ఇసటట ననస:111_5
వయససస:32
లస: ససస స
6590 JBV3366374
పపరర: కలమమరర కకరకపలర

93-92/509

భరస : నరసససహ రరవపव
ఇసటట ననస:111_4
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరరవపव व
ఇసటట ననస:111_4
వయససస:33
లస: పప
6587 JBV3852431
పపరర: రతనకలమమరర కకరసపలర

6573 SAA1030402
పపరర: భబణగ పడకరశ పససమరరస

6568 SAA0697441
పపరర: వవసకరయమక చడననపరటట

తసడక:డ కరశవరరవ
ఇసటట ననస:111_2_478
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ పపడమయఖव
ఇసటట ననస:111_2_790
వయససస:62
లస: పప

భరస : వవసకటటశరరరరవప గగమకడకద ల
ఇసటట ననస:111_4
వయససస:35
లస: ససస స
6584 JBV2131068
పపరర: శకనవరసరరవపव గగమకడకదలव

93-92/506

తసడక:డ వరరసజనవయగలల ఒగగగ
ఇసటట ననస:111_2_481
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ ససతతష రరవపव
ఇసటట ననస:111_2_787
వయససస:36
లస: పప
6581 SAA0295667
పపరర: రరధన గగమమకడకదల

6570 SAA0644492
పపరర: భటటటపప డ లల సజల

93-92/500

భరస : వరయఖ చడననపరటట
ఇసటట ననస:111_2_477
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ రరమచసదడమబరరస పససమరరస
ఇసటట ననస:111_2_480
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసడలల తషమశశటట
ఇసటట ననస:111_2_480
వయససస:27
లస: పప
6578 JBV3852167
పపరర: మహహషव కకరరకలటటव

93-92/502

తసడక:డ సతఖ శకనవరస
ఇసటట ననస:111_2_478
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హరరననరరయణ పససమరరస
ఇసటట ననస:111_2_480
వయససస:73
లస: ససస స
6575 SAA0977704
పపరర: వనసకటటసరరరలల తషమశశటట

6567 SAA0977688
పపరర: అననమక బసడనరర

6565 SAA1020684
పపరర: రరసబబబగ చదరరడడ క

తసడక:డ సరసబశవరరవప చదరరడడ క
ఇసటట ననస:111_2_401
వయససస:49
లస: పప

భరస : దదనయయలల బసడనరర
ఇసటట ననస:111_2_461
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ చడననపరటట
ఇసటట ననస:111_2_477
వయససస:32
లస: పప
6572 SAA0979122
పపరర: అననపపరషమక పససమరరస

93-92/499

తసడక:డ రరసబబబగ చదరరడడ క
ఇసటట ననస:111_2_401
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ చదరరడకడ
ఇసటట ననస:111_2_401
వయససస:76
లస: పప
6569 SAA0697458
పపరర: అనల కలమమర చడననచడననపరటట

6564 SAA1020700
పపరర: రవసదడననథ చచదరర చదరరడకడ

6589 JBV3366366
పపరర: వనసకట రమణ కకరసపలర

93-92/522

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:111_5
వయససస:40
లస: ససస స
93-92/524

6592 JBV2131118
పపరర: వరసస ససగగ రస

93-92/525

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:111_5
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: లకకణ కకరకపలర
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93-92/526

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:111_5
వయససస:34
లస: పప
6596 JBV3366341
పపరర: ననగరశరరరరవప కకరకపలర

93-92/529

93-92/446

93-92/534

93-92/447

93-92/432

భరస : సప మయఖ ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:111_10
వయససస:34
లస: ససస స
6611 AP151010603719
పపరర: పదనకవత ఖరరదస

93-92/436

93-92/441

93-90/1016

భరస : శవ ననరరయణ ఓరరర
ఇసటట ననస:112
వయససస:38
లస: ససస స

6601 JBV2135580
పపరర: శకరరమగలల సథరగరన

93-92/533

6604 JBV2135572
పపరర: అశశక కలమమర ససరగరన
ససరగరన
తసడక:డ కకషష మహన ససరగరన
ఇసటట ననస:111_7
వయససస:41
లస: పప

93-92/536

6606 SAA0295584
పపరర: వనసకటరమణ మమకపప తషల
మమఖపప తతళ
భరస : ఏడడకకసడలల మమఖపప తతళ
ఇసటట ననస:111_9
వయససస:44
లస: ససస స

93-92/448

6607 JBV3370434
పపరర: ఏడడకకసడలల మమఖపప తతళ

93-92/450

6609 JBV2130698
పపరర: సప మయఖ ఇకదసరరస

93-92/434

తసడక:డ సరసబయఖ మమఖపప తతళ
ఇసటట ననస:111_9
వయససస:47
లస: పప

6612 JBV2131761
పపరర: ససబబబరరవప ఖరరదస

6615 JBV3853470
పపరర: లకకక బబకసటట

6618 SAA1439959
పపరర: ససబబ లకకక తనతమతనర

6621 SAA1355676
పపరర: ససబబమక తమకశశటట
భరస : యలమసద తనమమమమనటటట
ఇసటట ననస:112
వయససస:58
లస: ససస స

6610 JBV2130706
పపరర: హనసమకతషరరవప ఇకదసరరస

93-92/435

తసడక:డ శవననరరయణ
ఇసటట ననస:111_10
వయససస:35
లస: పప
93-92/437

6613 AP151010603283
పపరర: సరసబశవరరవప ఖరరదస

93-92/438

తసడక:డ ససబబబరరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:111_12
వయససస:57
లస: పప
93-92/439

6616 SAA0438648
పపరర: శవననరరయణ లసకకతత

93-92/442

తసడక:డ వరరసరరమ లసకకతత
ఇసటట ననస:111_250
వయససస:36
లస: పప
93-90/1017

భరస : ననగరశరర రరవప తనతమతనర
ఇసటట ననస:112
వయససస:34
లస: ససస స
93-92/605

93-92/531

93-92/535

భరస : హరరననథ బబకరసటట
ఇసటట ననస:111_137
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప తనతమతనర
ఇసటట ననస:112
వయససస:48
లస: పప
6620 SAA1358050
పపరర: రమణ ఓరరర

6603 JBV3366499
పపరర: శవపడసరద సథరగరన ససరగరన

6598 AP151010603677
పపరర: శశషయఖ గగమకడకదల

తసడక:డ కకషషమహన suragani
ఇసటట ననస:111_7
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ సరకబశవరరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:111_12
వయససస:36
లస: పప

భరస : అరరజన ననయక మమలమ వరట
ఇసటట ననస:111_29
వయససస:32
లస: ససస స
6617 SAA1439835
పపరర: ననగరశరర రరవప తనతమతనర

93-92/532

తసడక:డ శవననరరయణ ఇస దస రరట
ఇసటట ననస:111_10
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ఖరరదస
ఇసటట ననస:111_12
వయససస:47
లస: ససస స
6614 SAA0327833
పపరర: లకడకబబయ మమలమవత

6600 SAA0409326
పపరర: హహ మలత ససరగరన

93-92/528

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:111_6
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ కకషషమహన రరవప ససరగరన
ఇసటట ననస:111_7
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసడలల మమక పప తషల
ఇసటట ననస:111_9
వయససస:26
లస: ససస స
6608 JBV3852712
పపరర: కకకషషవవణణ ఇసదసరరస

93-92/530

భరస : ashokkumar suragani
ఇసటట ననస:111_7
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ కకషషమహన రరవప ససరగరన
ఇసటట ననస:111_7
వయససస:35
లస: పప
6605 SAA0697656
పపరర: భబరత మమక పప తషల

6597 AP151010603678
పపరర: అనసతలకకక గగమకడకదల

6595 JBV3366622
పపరర: శకనవరసరరవప కకరసపలర

తసడక:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:111_5
వయససస:48
లస: పప

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:111_6
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద సథరగరన
ఇసటట ననస:111_7
వయససస:27
లస: పప
6602 JBV2135531
పపరర: శకనవరసరరవప సథరగన

93-92/527

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:111_5
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:111_5
వయససస:55
లస: పప
6599 SAA0697730
పపరర: లకడక సథరగరన

6594 JBV3366598
పపరర: రరమగ కకరకపలర

6619 SAA1439884
పపరర: సరయ కలమమర తనతమతనర

93-90/1018

తసడక:డ ననగరశరర రరవప తనతమతనర
ఇసటట ననస:112
వయససస:21
లస: పప
93-92/884

6622 SAA1355635
పపరర: శవ ననరరయణ ఓరరర

93-92/885

తసడక:డ చనన నరసయఖ ఓరరర
ఇసటట ననస:112
వయససస:48
లస: పప
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6623 SAA1370659
పపరర: శబర షపక
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93-91/1184

భరస : యగససబ షపక
ఇసటట ననస:112-1-13
వయససస:40
లస: ససస స
6626 SAA1196724
పపరర: వజయలకకక బబణగకలమ

93-92/61

93-90/1035

93-92/625

93-92/940

93-91/1198

93-92/957

93-92/964

భరస : సససధన షపక
ఇసటట ననస:112-1-92
వయససస:44
లస: ససస స

6636 SAA1352988
పపరర: షమన షపక

6639 SAA1384593
పపరర: అపపపరన అలదన

6642 SAA1389485
పపరర: హహమలత మవపరర

6645 SAA1377159
పపరర: ససభబన షపక

93-90/1071

6648 SAA1377142
పపరర: ససధన షపక

93-92/941

6651 SAA1434885
పపరర: వహహద షపక
భరస : శశకదన షపక
ఇసటట ననస:112-1-92
వయససస:43
లస: ససస స

6631 SAA1373174
పపరర: పసదన బబజ షపక

93-92/624

6634 SAA1437078
పపరర: జయ లకకక వలల
ర రర

93-92/633

6637 SAA1351766
పపరర: నశర షపక

93-91/1197

తసడక:డ పకకర షపక
ఇసటట ననస:112-1-63
వయససస:56
లస: పప
93-92/951

6640 SAA1354075
పపరర: శసషరద సయద

93-92/952

భరస : మహబబబ బబష సయద
ఇసటట ననస:112-1-75
వయససస:28
లస: ససస స
93-92/958

6643 SAA1384999
పపరర: పదనకవత ఐనసపపడక

93-92/959

భరస : జజజ నవశరర రరవప ఐననపపడడ
ఇసటట ననస:112-1-82
వయససస:21
లస: ససస స
93-92/967

6646 SAA1377167
పపరర: అశఖ షపక

93-92/968

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:112-1-90
వయససస:24
లస: ససస స
93-92/663

తసడక:డ వససస షపక
ఇసటట ననస:112-1-91
వయససస:30
లస: పప
93-90/1072

93-90/1034

భరస : వనసకటటశరరరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:112-1-57
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ వససస షపక
ఇసటట ననస:112-1-90
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససదనన షపక
ఇసటట ననస:112-1-91
వయససస:18
లస: ససస స
6650 SAA1394311
పపరర: వనద షపక

93-92/630

భరస : ఏసస బబబగ మవపరర
ఇసటట ననస:112-1-80
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వససమ బబష షపక
ఇసటట ననస:112-1-89
వయససస:45
లస: ససస స
6647 SAA1427293
పపరర: కకసర షపక

6633 SAA1373877
పపరర: రరస బబబగ కకమరరశశటట

6628 SAA1442706
పపరర: కకటటశరరర తలర

తసడక:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:112-1-52
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగరశరర రరవప అలదన
ఇసటట ననస:112-1-69
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ సథరఖ చసదడ రరవప మవపరర
ఇసటట ననస:112-1-80
వయససస:39
లస: పప
6644 SAA1377175
పపరర: జకకర షపక

93-90/1036

భరస : సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:112-1-59
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నశర షపక
ఇసటట ననస:112-1-63
వయససస:46
లస: ససస స
6641 SAA1389527
పపరర: మవపరర ఏసస బబబగ

6630 SAA1446012
పపరర: ఫరతమ షపక

93-90/1032

భరస : గసగధర తలర
ఇసటట ననస:112-1-48
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహ రరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:112-1-54
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ నశర షపక
ఇసటట ననస:112-1-59
వయససస:31
లస: పప
6638 SAA1358704
పపరర: ఫరతమమబ షపక

93-90/1033

భరస : మబరరసజ షపక
ఇసటట ననస:112-1-49
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పసదన బబజ షపక
ఇసటట ననస:112-1-52
వయససస:29
లస: ససస స
6635 SAA1354638
పపరర: సససదసలల షపక

6627 SAA1442748
పపరర: గసగధర తలర

6625 SAA1393925
పపరర: వజయ లకకక బబనకలమ

భరస : ఉమమకరసత బబనసకలమ
ఇసటట ననస:112-1-46
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరర రరవప తలర
ఇసటట ననస:112-1-48
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ అబగనల హమద షపక
ఇసటట ననస:112-1-49
వయససస:54
లస: పప
6632 SAA1373141
పపరర: మర బఇవనస షపక

93-92/615

తసడక:డ కసఠ రరవప కరణణగరరరపప
ఇసటట ననస:112-1-40
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఉమమకరసత బబణగకలమ
ఇసటట ననస:112-1-46
వయససస:45
లస: ససస స
6629 SAA1445980
పపరర: మబరరసజ షపక

6624 SAA1434422
పపరర: ఆసజనవయగలల కరణణగరరరపప

6649 SAA1401892
పపరర: రహహమ షపక

93-92/970

భరస : ససధన షపక
ఇసటట ననస:112-1-91
వయససస:18
లస: ససస స
93-92/664

6652 SAA1351816
పపరర: మహమకద పసరరలమ

93-91/1201

తసడక:డ ఫరరఠక పసరరలమ
ఇసటట ననస:112-1-95
వయససస:43
లస: పప
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6653 SAA1370485
పపరర: శబనథర మహమకద
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93-91/1202

తసడక:డ పసరర మహమకద
ఇసటట ననస:112-1-95
వయససస:18
లస: పప
6656 SAA1360072
పపరర: ననరరయణమక యమకలకలలరర

93-92/890

93-92/891

93-91/1182

93-91/1186

93-91/1188

93-92/894

భరస : వనసకటట రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:112-1-226
వయససస:34
లస: ససస స

6666 NDX3211463
పపరర: కకటటశరరమక పసదన ద

6669 SAA1353457
పపరర: ననగగరరల షపక

6672 SAA1394592
పపరర: లకకక ననరరయణ మలలర ల

93-92/62

6675 SAA1357300
పపరర: రహహస షపక

94-65/867

93-92/892

6678 SAA1373463
పపరర: శరసబయఖ భగవనగరరర

93-90/1024

6681 SAA1356187
పపరర: వనసకట రరవప ఒరరస
తసడక:డ అసకరలయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:112-1-226
వయససస:34
లస: పప

93-91/1181

6664 SAA1351899
పపరర: మసబ మగలమర

93-91/1185

6667 SAA1370006
పపరర: శశకదన షపక

93-91/1187

తసడక:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:112-1-139
వయససస:27
లస: పప
6670 SAA1377183
పపరర: శరకకర పరవన షపక

93-92/893

6673 SAA1353796
పపరర: రరహన ద

93-92/895

భరస : డ జ
ఇసటట ననస:112-1-173
వయససస:31
లస: ససస స
93-92/896

6676 SAA1351717
పపరర: మణణకలమమరర గరమన

93-91/1189

భరస : వనసకటబడవప గరమన
ఇసటట ననస:112-1-198
వయససస:38
లస: ససస స
93-92/607

తసడక:డ పపననయఖ భగవనగరరర
ఇసటట ననస:112-1-211
వయససస:82
లస: పప
93-92/609

6661 SAA1370428
పపరర: పరరరత బబయ బబ సదదల

భరస : బసస షపక
ఇసటట ననస:112-1-149/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ కలలశర షపక
ఇసటట ననస:112-1-196
వయససస:50
లస: పప
93-92/897

93-92/606

భరస : అల సరహహబ మగలమర
ఇసటట ననస:112-1-134
వయససస:77
లస: ససస స

తలర : పరరరత మలలర ల
ఇసటట ననస:112-1-170
వయససస:44
లస: పప

భరస : పసదననన బబబ
ఇసటట ననస:112-1-208
వయససస:31
లస: ససస స
6680 SAA1368414
పపరర: కకటటశరరర ఒరరస

93-91/1183

తసడక:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:112-1-147
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ అసకరలల ఒరరస
ఇసటట ననస:112-1-183
వయససస:33
లస: పప
6677 SAA1357391
పపరర: రమణ బబబ

6663 SAA1370451
పపరర: తషలశ గరపస సససగ బబ సదదల

6658 SAA1358142
పపరర: శరరజ మగననసర షపక

భరస : హనసమమన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:112-1-129
వయససస:55
లస: ససస స

Deleted

తసడక:డ శకరరమమబరరస అలమరడ
ఇసటట ననస:112-1-169
వయససస:48
లస: పప
6674 SAA1189687
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప ఒరరస

93-91/1180

భరస : ననరరయణ పసదన ద
ఇసటట ననస:112-1-134
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శశకదన షపక
ఇసటట ననస:112-1-139
వయససస:21
లస: ససస స
6671 SAA1384981
పపరర: ననగరశరర రరవప అలమరడ

6660 SAA1358712
పపరర: హనసమమన సససగ బబ సదదల

93-90/1020

భరస : నశర వల షపక
ఇసటట ననస:112-1-115
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమమన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:112-1-129
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ ఆడమ షర షపక
ఇసటట ననస:112-1-134
వయససస:65
లస: పప
6668 SAA1352061
పపరర: మగనన షపక

93-91/1179

తసడక:డ తషలశ రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:112-1-129
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ హనసమమన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:112-1-129
వయససస:21
లస: పప
6665 SAA1370477
పపరర: వల షపక

6657 SAA1370469
పపరర: యగససబ షపక

6655 SAA1352004
పపరర: రరమయఖ యమకలకలలరర

తసడక:డ లకకయఖ యమకరకళళరర
ఇసటట ననస:112-1-109
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ యగససబ షపక
ఇసటట ననస:112-1-113
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటరరడకడ లకక
ఇసటట ననస:112-1-116
వయససస:59
లస: ససస స
6662 SAA1370444
పపరర: తరరమల సససగ బబ సదదల

93-92/668

తసడక:డ రరజగగపరల
ఇసటట ననస:112-1-98
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమయఖ యమకరకళళరర
ఇసటట ననస:112-1-109
వయససస:53
లస: ససస స
6659 SAA1367572
పపరర: సథదరమమక లకక

6654 SAA1370022
పపరర: పమననభన రరజగరపరల

6679 SAA1373208
పపరర: ననసచరమక భగవనగరరర

93-92/608

భరస : శరసబయఖ భగవనగరరర
ఇసటట ననస:112-1-211
వయససస:70
లస: ససస స
93-92/898

6682 SAA1459031
పపరర: కకషష వసశ కరరటట

93-90/1025

తలర : రరజ రరజరశరరర కరరటట
ఇసటట ననస:112-1-228
వయససస:18
లస: పప
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6683 SAA1320290
పపరర: పపణఖవత పప టటనరర
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93-83/1176

భరస : రమణ పప టటనరర
ఇసటట ననస:112/1/242
వయససస:28
లస: ససస స
6686 SAA1460815
పపరర: సససగమక చగపలర

93-92/900

93-92/902

93-92/904

93-90/1027

93-90/1028

93-92/911

93-91/1190

భరస : నరసససహరరవప తతకల
ఇసటట ననస:112-1-353
వయససస:53
లస: ససస స

6696 SAA1353853
పపరర: అల సరహహబ షపక

6699 SAA1393792
పపరర: నజర షపక

6702 SAA1357318
పపరర: అసజల బటటట ల

6705 SAA1370683
పపరర: ససనత కలసచల

93-90/1030

6708 SAA1359124
పపరర: పదక కకరస ర

93-92/908

6711 SAA1373455
పపరర: జమల షపక
భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:112-1-383
వయససస:59
లస: ససస స

6691 SAA1356195
పపరర: వజయలకకక గగడకవరడ

93-92/903

6694 SAA1352293
పపరర: భబగఖ లకకక కకలపరక

93-92/906

6697 SAA1359025
పపరర: మర బఇవనస షపక

93-92/909

భరస : అలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-1-300
వయససస:66
లస: ససస స
93-90/1029

6700 SAA1357334
పపరర: మగసతనజ షపక

93-92/910

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:112-1-309
వయససస:44
లస: ససస స
93-92/912

6703 SAA1377191
పపరర: చనరమక అననస

93-92/913

భరస : ససబడహకణఖస అననస
ఇసటట ననస:112-1-325
వయససస:46
లస: ససస స
93-91/1191

6706 SAA1358811
పపరర: అమనన బబగస షపక

93-91/1192

భరస : షపక షపక
ఇసటట ననస:112-1-333
వయససస:25
లస: ససస స
93-92/915

భరస : పడసరద కకరస ర
ఇసటట ననస:112-1-351
వయససస:38
లస: ససస స
93-92/916

93-92/901

భరస : శతననరరయణ కకలపరక
ఇసటట ననస:112-1-267
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:112-1-332
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ మహహదదనన పఠరన
ఇసటట ననస:112-1-339
వయససస:74
లస: పప
6710 SAA1353507
పపరర: సససదమక తతకల

93-92/905

భరస : శకనవరస రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:112-1-312
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ జన షపక
ఇసటట ననస:112-1-332
వయససస:39
లస: పప
6707 SAA1352525
పపరర: హహసపన పఠరన

6693 SAA1355981
పపరర: కరరమ షపక

6688 SAA1377126
పపరర: రరమ రరవప గగసడడ

భరస : ఏసస బబబగ గగడకవరడ
ఇసటట ననస:112-1-262
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:112-1-306
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ ఎడడకకసడలల బతషల
ఇసటట ననస:112-1-312
వయససస:37
లస: పప
6704 SAA1370634
పపరర: శఖశలమర షపక

93-92/610

తసడక:డ గరల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-1-300
వయససస:69
లస: పప

తసడక:డ సదదక షపక
ఇసటట ననస:112-1-306
వయససస:56
లస: పప
6701 SAA1357201
పపరర: శకనవరస రరవప బతషల

6690 SAA1373901
పపరర: ఏసస బబబగ గగడకవరడ

93-92/899

తసడక:డ సససహచలస గగసడడ
ఇసటట ననస:112-1-261
వయససస:33
లస: పప

భరస : అశశక షపక
ఇసటట ననస:112-1-263
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ జయరరమయఖ
ఇసటట ననస:112-1-298
వయససస:49
లస: పప
6698 SAA1438159
పపరర: షరరఫ షపక

93-90/1026

తసడక:డ రసబబబగ గగడకవరడ
ఇసటట ననస:112-1-262
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:112-1-263
వయససస:24
లస: పప
6695 SAA1452770
పపరర: వనసకటటశరరరర రరడకడ

6687 SAA1393594
పపరర: రరమ రరవప గగసడడ

6685 SAA1460443
పపరర: సరసబశవరరవప చగపలర

తసడక:డ కకసడయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:112-1-259
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ సససహచలస గగసడడ
ఇసటట ననస:112-1-261
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమ రరవప గగసడడ
ఇసటట ననస:112-1-261
వయససస:29
లస: ససస స
6692 SAA1355627
పపరర: అశశక షపక

93-85/612

తసడక:డ అపలల ననయగడడ పప టటనరర
ఇసటట ననస:112-1-243
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప చగపలర
ఇసటట ననస:112-1-259
వయససస:46
లస: ససస స
6689 SAA1377134
పపరర: శశకలజ గగసడడ

6684 SAA1320282
పపరర: రమణ పప టటనరర

6709 SAA1377498
పపరర: నరసససహ రరవప తతకల

93-92/611

తసడక:డ అమరలసగస తతకల
ఇసటట ననస:112-1-353
వయససస:59
లస: పప
93-92/612

6712 SAA1373737
పపరర: బబజ షపక

93-92/613

తసడక:డ జన షపక
ఇసటట ననస:112-1-383
వయససస:32
లస: పప
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పపరర: జయలకకక బటటట ల
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93-92/614

భరస : ఏడడకకసడలల బటటట ల
ఇసటట ననస:112-1-389
వయససస:35
లస: ససస స
6716 SAA1352426
పపరర: అసజమ ఖమన రరబ

93-92/919

93-92/616

93-91/1193

93-91/1195

93-92/619

93-92/622

93-90/1038

భరస : మలర కరరరజనరరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:112-1-524
వయససస:73
లస: ససస స

6726 SAA1426022
పపరర: సబయమ బఇవనస షపక

6729 SAA1373307
పపరర: ససజజత మసజల

6732 SAA1369743
పపరర: రరమ దదవ అలవల

6735 SAA1394550
పపరర: జజనకక ససదన ద

93-92/926

6738 SAA1370048
పపరర: మగతనఖలల కకమమర

93-90/1031

6741 SAA1357219
పపరర: మలర కరరరజన రరవప వవలగరళళటటఆ
తసడక:డ సరసబ శవ రరవప వవలగరళళటటఆ
ఇసటట ననస:112-1-524
వయససస:80
లస: పప

6721 SAA1376979
పపరర: లకకక గగగగలలతష

93-92/922

6724 SAA1370170
పపరర: వజయలకకక కకమగకరర

93-91/1194

6727 SAA1355932
పపరర: రమణమక కలసచల

93-92/924

భరస : ననగరశరరరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:112-1-464
వయససస:43
లస: ససస స
93-92/620

6730 SAA1373521
పపరర: ననగరశరర రరవప కట

93-92/621

తసడక:డ మసరసన కట
ఇసటట ననస:112-1-506
వయససస:63
లస: పప
93-90/1037

6733 SAA1370410
పపరర: ననగరశరరరవప రరవప దదగరపరరస

93-92/925

తసడక:డ చన రరమ గరవసదస దదగరపరరస
ఇసటట ననస:112-1-508
వయససస:75
లస: పప
93-90/1039

6736 SAA1370345
పపరర: మణణకసఠ చరర ససదన ద

93-90/1040

తసడక:డ శకనవరస చరర ససదన ద
ఇసటట ననస:112-1-514
వయససస:18
లస: పప
93-92/927

భరస : నరసససహ కకమమర
ఇసటట ననస:112-1-515
వయససస:32
లస: ససస స
93-90/1041

93-92/921

భరస : వరరసరరమ కకమగకరర
ఇసటట ననస:112-1-451
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరస చరర ససదన ద
ఇసటట ననస:112-1-514
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర ససదన ద
ఇసటట ననస:112-1-514
వయససస:39
లస: పప
6740 SAA1393776
పపరర: పరరతమక వనలగలలటట

93-92/618

భరస : శశషష అలవల
ఇసటట ననస:112-1-508
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర ససదన ద
ఇసటట ననస:112-1-514
వయససస:39
లస: పప
6737 SAA1367143
పపరర: శకనవరస చరర ససదన ద

6723 SAA1358969
పపరర: వనసకటటష కలసచల

6718 SAA1445279
పపరర: నససన
డ షపక

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గగగగలలతష
ఇసటట ననస:112-1-402
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ మసజల
ఇసటట ననస:112-1-475
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగరశరర రరవప కట
ఇసటట ననస:112-1-506
వయససస:58
లస: ససస స
6734 SAA1394576
పపరర: శకనవరస చరర ససదన ద

93-92/617

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:112-1-456
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కగరగ
ఇసటట ననస:112-1-472
వయససస:31
లస: ససస స
6731 SAA1373513
పపరర: లకకక నరసమక కట

6720 SAA1357888
పపరర: బలమక గగగగలలతష

93-92/918

భరస : మగనర
ఇసటట ననస:112-1-398
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:112-1-440
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర నకక
ఇసటట ననస:112-1-455
వయససస:39
లస: పప
6728 SAA1354869
పపరర: ససబబ లకకక కగరగ

93-92/920

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గగగగలలతష
ఇసటట ననస:112-1-402
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ పసదన లకకయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:112-1-440
వయససస:36
లస: పప
6725 SAA1351683
పపరర: నరసససహరరవప నకక

6717 SAA1456664
పపరర: కరరమగలర షపక

6715 SAA1352434
పపరర: ఖమన ఆరరఫ

తసడక:డ గఫర ఖమన ఆరరఫ
ఇసటట ననస:112-1-395
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ మహబబబ జన
ఇసటట ననస:112-1-398
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససకకయమ ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:112-1-402
వయససస:53
లస: ససస స
6722 SAA1370709
పపరర: ససబబరరవప కలసచల

93-92/917

తసడక:డ కకటటశరర రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:112-1-389
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆరరఫ ఖమన రరబ
ఇసటట ననస:112-1-395
వయససస:45
లస: ససస స
6719 SAA1360296
పపరర: సథకకక బబయ ఇసరరవథ

6714 SAA1377068
పపరర: ఎడడకకసడలల బటటట ల

6739 RBE1325183
పపరర: చసదడశశఖర మగననసగర

93-92/928

తసడక:డ కకటటశరరరరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:112-1-520
వయససస:26
లస: పప
93-92/626

6742 SAA1357193
పపరర: పరరతసమమ వవలగరళళటటఆ

93-92/929

భరస : మలర కరరరజన రరవప వవలగరళళటటఆ
ఇసటట ననస:112-1-524
వయససస:73
లస: ససస స
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పపరర: శకనవరస మదనల
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93-92/627

తసడక:డ రమణయఖ మదనల
ఇసటట ననస:112-1-534
వయససస:41
లస: పప
6746 SAA1351949
పపరర: వనసకటటశరరరర మరరక

93-92/930

93-90/1042

93-92/933

93-92/634

93-92/936

93-92/637

93-92/640

భరస : నరసససహ రరవప మమచడరర
ఇసటట ననస:112-1-604
వయససస:68
లస: ససస స

6756 SAA1425602
పపరర: రరజరశరరర ససరరదఅలమ

93-92/939

93-92/635

6751 SAA1431543
పపరర: వనసకటటశరరరర చలర

93-92/632

6754 SAA1394774
పపరర: శరసత బబయ మసరరరమ

6757 SAA1358936
పపరర: చసచమక యమరకబసడనర

93-92/935

93-92/937 6760 SAA1388792
6759 SAA1358928
పపరర: దసఏరరగ భవన ననరరయణ నటటట వ
పపరర: లకకమక అవరణణగసటట

6762 SAA1388784
పపరర: శరరద నమకకరయల

6765 SAA1424704
పపరర: కనకమక బసడక

6768 SAA1393867
పపరర: బల బబయ బననవథ

6771 SAA1353580
పపరర: మలర శరరర ఒరరస
భరస : వనసకటటశరరరర ఒరరస
ఇసటట ననస:112-1-614
వయససస:51
లస: ససస స

93-90/1043

భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:112-1-572
వయససస:78
లస: ససస స
93-92/636

భరస : వనసకటటశరర రరడకడ అవరణణగసటట
ఇసటట ననస:112-1-577
వయససస:50
లస: ససస స
93-92/638

6763 SAA1433218
పపరర: శవకలమమరర గసప

93-92/639

భరస : మణణకఖస గసప
ఇసటట ననస:112-1-578
వయససస:31
లస: ససస స
93-92/641

6766 SAA1355825
పపరర: రమష బబబగ కరరసరల

93-92/938

తసడక:డ ననగరశరరరవప కరరసరల
ఇసటట ననస:112-1-580
వయససస:40
లస: పప
93-90/1044

భరస : తవపర ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:112-1-592
వయససస:45
లస: ససస స
93-92/642

93-92/932

భరస : మననజ కలమమర మసరరరమ
ఇసటట ననస:112-1-556
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శరససన బసడక
ఇసటట ననస:112-1-579
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబగ కరరసరల
ఇసటట ననస:112-1-580
వయససస:34
లస: ససస స
6770 SAA1352889
పపరర: కకషష వవణమక మమచడరర

93-92/934

భరస : బగల రరడకడ నమకకరయల
ఇసటట ననస:112-1-577
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ రమగలల బసడక
ఇసటట ననస:112-1-579
వయససస:44
లస: పప
6767 SAA1355809
పపరర: ససనత కరరసరల

6753 SAA1358993
పపరర: మసరసనబ షపక

6748 SAA1353028
పపరర: భవన గసడక కకట

తసడక:డ బడహకయఖ చలర
ఇసటట ననస:112-1-553
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:112-1-573
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ ససబబ రరడకడ నమమకకరలయ
ఇసటట ననస:112-1-577
వయససస:36
లస: పప
6764 SAA1424688
పపరర: శరససన బసడక

93-92/631

భరస : పడభగదనసస ససరరదఅలమ
ఇసటట ననస:112-1-570
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:112-1-573
వయససస:41
లస: ససస స
6761 SAA1388891
పపరర: బల రరడకడ నమకకరయల

6750 SAA1424845
పపరర: నరసమక చలర

93-92/629

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప గసడక కకట
ఇసటట ననస:112-1-543
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:112-1-553
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ ఇసరసక ససరరదఅలమ
ఇసటట ననస:112-1-570
వయససస:44
లస: పప
6758 SAA1358910
పపరర: శవ ననగ లకకక నటటట వ

93-92/931

భరస : బడహకయఖ చలర
ఇసటట ననస:112-1-553
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:112-1-553
వయససస:48
లస: పప
6755 SAA1425578
పపరర: పడభగదనసస ససరరదఅలమ

6747 SAA1355957
పపరర: కకసడమక గసడకకకట

6745 SAA1355767
పపరర: లకకక మరర

భరస : శకనస మరర
ఇసటట ననస:112-1-535
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరర రరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:112-1-543
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర చలర
ఇసటట ననస:112-1-553
వయససస:46
లస: పప
6752 SAA1358985
పపరర: ససభబన షపక

93-92/628

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మరరక
ఇసటట ననస:112-1-535
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ మరరక
ఇసటట ననస:112-1-535
వయససస:75
లస: పప
6749 SAA1436849
పపరర: బడహకయఖ చలర

6744 SAA1352053
పపరర: శకనస మరరక

6769 SAA1352855
పపరర: రమజన షపక

93-92/942

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:112-1-601
వయససస:51
లస: ససస స
93-92/943

6772 SAA1353648
పపరర: శవలల ఒరరస

93-92/944

తసడక:డ వనసకటటశరరరర ఒరరస
ఇసటట ననస:112-1-614
వయససస:36
లస: ససస స
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పపరర: బల సరయ ఒరరస
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93-92/945

తసడక:డ వనసకటటశరరరర ఒరరస
ఇసటట ననస:112-1-614
వయససస:23
లస: పప
6776 SAA1357227
పపరర: సరసబ మకరకల

93-92/947

93-92/949

93-92/643

6780 SAA1394469
పపరర: ససభబన షపక

6783 SAA1358795
పపరర: లమహహరస దదవ యమరకబసడనర

93-90/1047

6786 NDX2674638
పపరర: శవకలమమర జసజనస

తసడక:డ ఆసజనవయగలల కకలగరన
ఇసటట ననస:112-1-667
వయససస:42
లస: పప

6789 SAA1426899
పపరర: శకనవరసరరవప మరరవనవన

తసడక:డ శకనవరసరరవప మరరవనవన
ఇసటట ననస:112-1-674
వయససస:19
లస: పప

భరస : జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:112-1-676
వయససస:31
లస: ససస స
6797 SAA1439215
పపరర: పడతనప గరరనపపడక

6795 SAA1434984
పపరర: జన బబష షపక

93-90/1053

6798 SAA1438076
పపరర: గరరనపపడక వనజకడ

94-2/955

6801 SAA1427137
పపరర: శఖమల చలక
భరస : రరజ చలక
ఇసటట ననస:112-1-713
వయససస:45
లస: ససస స

6781 SAA1377480
పపరర: ఖమగరరననసర పటట న

93-91/1199

6784 SAA1425628
పపరర: కలమమరర మసడ

93-92/645

6787 SAA1374081
పపరర: శకదదవ కకలగరన

93-90/1048

భరస : లకకణ కకలగరన
ఇసటట ననస:112-1-667
వయససస:32
లస: ససస స
93-90/1049

6790 SAA1426907
పపరర: సరయ లకకక మరరవనవన

93-90/1050

భరస : శకనవరస రరవప మరరవనవన
ఇసటట ననస:112-1-674
వయససస:30
లస: ససస స
93-92/647

6793 SAA1432764
పపరర: మమధనర బ షపక

93-92/648

భరస : శశకదన షపక
ఇసటట ననస:112-1-676
వయససస:44
లస: ససస స
93-92/650

6796 SAA1439223
పపరర: రరబక జ

93-90/1052

భరస : జకకయఖ జ
ఇసటట ననస:112-1-679
వయససస:40
లస: ససస స
93-90/1054

తసడక:డ జ జకకయఖ
ఇసటట ననస:112-1-679
వయససస:20
లస: ససస స
93-92/950

93-92/948

భరస : సలమకన రరజ మసడ
ఇసటట ననస:112-1-661
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ శశకదన షపక
ఇసటట ననస:112-1-676
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ జకకయఖ జ
ఇసటట ననస:112-1-679
వయససస:22
లస: పప
6800 SAA1356229
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద
చదలవరడ
తసడక:డ భబసకరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:112-1-684
వయససస:32
లస: పప

93-92/644

తసడక:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-1-676
వయససస:54
లస: పప
93-92/649

6778 SAA1352624
పపరర: రఫస షపక

భరస : జజబబబలమర ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:112-1-640
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ రరజ గరపరల మరరవనవన
ఇసటట ననస:112-1-674
వయససస:37
లస: పప

93-90/1051 6792 SAA1432772
6791 SAA1430925
పపరర: దదలప కలమమర రరజ మరరవనవన
పపరర: శశద
క న షపక

6794 SAA1432731
పపరర: శశకదనబ షపక

93-90/1046

తసడక:డ ససబబ రరరవప జసజనస
ఇసటట ననస:112-1-662
వయససస:23
లస: పప
93-92/646

93-92/946

తసడక:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:112-1-635
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబబరరడకడ
ఇసటట ననస:112-1-655
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబరరరవప జసజనస
ఇసటట ననస:112-1-662
వయససస:23
లస: పప
6788 SAA1375674
పపరర: లకకణ కకలగరన

93-90/1045

తసడక:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:112-1-639
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:112-1-655
వయససస:54
లస: పప
6785 SAA1425636
పపరర: శవ కలమమర జసజనస

6777 SAA1352301
పపరర: దదల శరద షపక

6775 SAA1357243
పపరర: సరసబ మకరకల

భరస : రమణయఖ మకరకల
ఇసటట ననస:112-1-622
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:112-1-633
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:112-1-635
వయససస:33
లస: ససస స
6782 SAA1358787
పపరర: ససబబరరడకడ యయరకబసడనర

93-91/1196

భరస : శకనస ఉపతల
ఇసటట ననస:112-1-618
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ మకరకల
ఇసటట ననస:112-1-622
వయససస:41
లస: ససస స
6779 SAA1352715
పపరర: రరహన షపక

6774 SAA1351618
పపరర: అణషమక ఉపతల

6799 SAA1445238
పపరర: భబ లకకక చదలవరడ

93-90/1019

భరస : శవ రరమ కకషష పడసరద చదలవరడ
ఇసటట ననస:112/1/684
వయససస:35
లస: ససస స
93-90/1055

6802 SAA1427111
పపరర: మలర శరర రరవప చలక

93-90/1056

తసడక:డ రరజ చలక
ఇసటట ననస:112-1-713
వయససస:25
లస: పప
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6803 SAA1427129
పపరర: ననగరథదనన ఏ
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93-90/1057

తసడక:డ వనసకట సరరమ ఏ
ఇసటట ననస:112-1-713
వయససస:22
లస: పప
6806 SAA1438035
పపరర: శవ పరరరత మగటకనన

93-90/1060

93-92/653

93-92/954

93-91/1200

93-90/1063

93-92/960

93-90/1065

తసడక:డ శక కకషష నసరరర
ఇసటట ననస:112-1-861
వయససస:26
లస: పప

6816 SAA1359546
పపరర: భబషణస రరపరర

6819 SQX1384239
పపరర: నరరసదడ ననసరర

6822 SAA1356245
పపరర: పడకరశ గగరర పత

6825 SAA1433259
పపరర: పడసనన పసలర

93-92/658

6828 SAA1389741
పపరర: రమదదవ చదలమవదద

93-92/955

6831 SAA1401983
పపరర: నసరరర నరజ
భరస : నసరరర వననద కలమమర
ఇసటట ననస:112-1-861
వయససస:22
లస: ససస స

6811 SAA1370675
పపరర: శరత బబబగ మపరరరస

93-92/953

6814 SAA1438050
పపరర: డదవడ బగరరక

93-90/1062

6817 SAA1359538
పపరర: రరణణ రరపరర

93-92/956

భరస : భబషణస రరపరర
ఇసటట ననస:112-1-765
వయససస:33
లస: ససస స
95-42/350

6820 SAA1442359
పపరర: హససన పఠరన

93-90/1064

భరస : బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:112-1-816
వయససస:35
లస: ససస స
93-92/655

6823 SAA1355692
పపరర: లకకక గగరర పత

93-92/656

భరస : పడకరశ గగరర పత
ఇసటట ననస:112-1-828
వయససస:37
లస: ససస స
93-90/1066

6826 SAA1442144
పపరర: శవ ఉపపలటబలమ

93-92/657

తసడక:డ బయనన ఉపపలటబలమ
ఇసటట ననస:112-1-847
వయససస:32
లస: పప
93-92/961

భరస : రమమరరవప చదలమవదద
ఇసటట ననస:112-1-860
వయససస:43
లస: ససస స
93-90/1068

93-92/652

తసడక:డ శకనస బగరరక
ఇసటట ననస:112-1-751
వయససస:19
లస: పప

భరస : అసబబదకర పసలర
ఇసటట ననస:112-1-830
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవ ఉపలతల
ఇసటట ననస:112-1-847
వయససస:30
లస: ససస స
6830 SAA1401942
పపరర: వననద కలమమర నసరరర

93-90/1061

తసడక:డ నరసససహరరవప గగరర పత
ఇసటట ననస:112-1-828
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ ససబబరరవప పసలర
ఇసటట ననస:112-1-830
వయససస:38
లస: పప
6827 SAA1442169
పపరర: ననగమణణ ఉపలతల

6813 SAA1438043
పపరర: మయర బగరరక

6808 SAA1403435
పపరర: ససరరశ కలమమర మణణపటట

తసడక:డ వససత రరవప
ఇసటట ననస:112-1-750
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ శక కకషష ననసరర
ఇసటట ననస:112-1-811
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ పసచరయఖ చననస
ఇసటట ననస:112-1-823
వయససస:42
లస: పప
6824 SAA1449131
పపరర: అసబబదకర పసలర

93-92/654

తసడక:డ మమరక రరపరర
ఇసటట ననస:112-1-765
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ ప ేస
ఇసటట ననస:112-1-808
వయససస:21
లస: పప
6821 SAA1352269
పపరర: కకటటశరరరరవప చననస

6810 SAA1432939
పపరర: ననగ రరజ మరరయమల

93-90/1059

తసడక:డ పపలర యఖ మణణపటట
ఇసటట ననస:112-1-740
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనస బగరరక
ఇసటట ననస:112-1-751
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జబబర మహమకద
ఇసటట ననస:112-1-762
వయససస:38
లస: ససస స
6818 SAA1426469
పపరర: జ ప

93-92/651

తసడక:డ ససబబరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:112-1-744
వయససస:36
లస: పప

భరస : శరత బబబగ
ఇసటట ననస:112-1-750
వయససస:34
లస: ససస స
6815 SAA1351626
పపరర: నససమ మహమకద

6807 SAA1403443
పపరర: పపలర యఖ మణణపటట

6805 SAA1426931
పపరర: ససభబన షపక

తసడక:డ మడకన షపక
ఇసటట ననస:112-1-725
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ ససబబనన మణణపటట
ఇసటట ననస:112-1-740
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల కకలగరన
ఇసటట ననస:112-1-743
వయససస:72
లస: ససస స
6812 SAA1370063
పపరర: జజఖత మపరరరస

93-90/1058

భరస : రరజ చలక
ఇసటట ననస:112-1-713
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజన రరవప మగటకనన
ఇసటట ననస:112-1-731
వయససస:56
లస: ససస స
6809 SAA1439132
పపరర: మణణకఖస కకలగరన

6804 SAA1427061
పపరర: మమనక చలక

6829 SAA1401967
పపరర: ససవరష మక నసరరర

93-90/1067

భరస : శకకకషష నసరరర
ఇసటట ననస:112-1-861
వయససస:48
లస: ససస స
93-92/659

6832 SAA1402015
పపరర: నసరరర పరరమళ

93-92/962

తసడక:డ మధస కలనగరరర
ఇసటట ననస:112-1-861
వయససస:32
లస: ససస స
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6833 SAA1415934
పపరర: లకకక శలస
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93-92/660

భరస : రమగలల శలస
ఇసటట ననస:112-1-865
వయససస:49
లస: ససస స
6836 SAA1438803
పపరర: లకకక పడసనన సరనకకమగక

93-90/1069

93-92/965

93-92/969

93-90/1075

93-92/667

93-92/907

93-92/690

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:112-2-291
వయససస:29
లస: ససస స

6846 SAA1427582
పపరర: శకనస తననరర

6849 SAA1444074
పపరర: రరహమన అల మహమకద

6852 SAA1353820
పపరర: శవమక మమరరకరననపఅల

6855 SAA1426428
పపరర: మధవ వరవరపప

93-92/685

6858 SAA1358043
పపరర: లకకక కలపరల

93-92/665

6861 SAA1360338
పపరర: లకకక దసరగ గగగగలలతష
తసడక:డ వనసకటటష గగగబలలఠఠ
ఇసటట ననస:112-2-402
వయససస:20
లస: ససస స

6841 SAA1119783
పపరర: బగజజ బబ జజజ

93-92/63

6844 SAA1427533
పపరర: నగరజ తననరర

93-90/1074

6847 SAA1425057
పపరర: అసజల తనననరర

93-92/666

భరస : శకనస తనననరర
ఇసటట ననస:112-1-948
వయససస:26
లస: ససస స
93-90/1022

6850 SAA1393883
పపరర: వవమల దనసరర

93-90/1023

భరస : దసరగ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:112-1-1321
వయససస:70
లస: ససస స
93-92/923

6853 SAA1389865
పపరర: సతఖవత మవపరర

93-92/987

భరస : సథరఖ చసదడ రరవప మవపరర
ఇసటట ననస:112-2-24
వయససస:59
లస: ససస స
93-90/1082

6856 SAA1377324
పపరర: సససదరరమక లకక

93-90/1089

భరస : వనసకటటడ
డ కడ లకక
ఇసటట ననస:112-2-116
వయససస:59
లస: ససస స
93-92/686

భరస : దదవరనసద బబబగ కలపరల
ఇసటట ననస:112-2-163/A
వయససస:33
లస: ససస స
93-92/989

93-90/1070

తసడక:డ వనసకటటశరరరర తననరర
ఇసటట ననస:112-1-948
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వరవరపప
ఇసటట ననస:112-2-108
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:112-2-143
వయససస:18
లస: ససస స
6860 SAA1359645
పపరర: ఉమమకహన షపక

93-90/1073

భరస : వనసకటటశరరరరవప మమరరకరననపఅల
ఇసటట ననస:112-1-4198
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ మహమకదగకస షపక
ఇసటట ననస:112-2-44
వయససస:18
లస: పప
6857 SAA1442235
పపరర: రఫసయమ షపక

6843 SAA1442375
పపరర: దదవ అవనగడడ

6838 SAA1377316
పపరర: శతననరరయణ కకనవడ పరత

భరస : రమణయఖ బబ జజజ
ఇసటట ననస:112-1-896
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ అహకద అల మహమకద
ఇసటట ననస:112-1-1236
వయససస:47
లస: పప

భరస : మమభగ పటట న
ఇసటట ననస:112-1-2974
వయససస:51
లస: ససస స
6854 SAA1433101
పపరర: మసరసన షపక

93-92/966

తసడక:డ వనసకటటశరరరర తననరర
ఇసటట ననస:112-1-948
వయససస:26
లస: పప

భరస : మధససథదన రరవప పరసడదటట
ఇసటట ననస:112-1-950
వయససస:39
లస: ససస స
6851 SAA1357284
పపరర: శశకదనబ పటట న

6840 SAA1351527
పపరర: జజఖత సరరసరణణ

93-92/662

తసడక:డ వనసకట రరవప కకనవడపరత
ఇసటట ననస:112-1-893
వయససస:41
లస: పప

భరస : రసగ రరవప అవనగడడ
ఇసటట ననస:112-1-931
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర తననరర
ఇసటట ననస:112-1-948
వయససస:24
లస: పప
6848 SAA1462027
పపరర: ససజజత పరసడదటట

93-92/963

భరస : బలరరజ సరరసరణణ
ఇసటట ననస:112-1-895
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ ఉలసగగలమ
ఇసటట ననస:112-1-901
వయససస:73
లస: ససస స
6845 SAA1424886
పపరర: నగరజ తననరర

6837 SAA1360361
పపరర: తరరపత రరడకడ సరనకకమగక

6835 SAA1424092
పపరర: లలరరర మమరర కరలమపపడడ

భరస : అబడహస కరలమపపడడ
ఇసటట ననస:112-1-880
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ ననరరయణ రరడకడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:112-1-883
వయససస:25
లస: పప

భరస : శతయమననరరయణ కకనవడ పరత
ఇసటట ననస:112-1-893
వయససస:36
లస: ససస స
6842 SAA1356088
పపరర: మసరసనమక ఉలసగగలమ

93-92/661

తసడక:డ శక రమగలల శలస
ఇసటట ననస:112-1-865
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరడకడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:112-1-883
వయససస:19
లస: ససస స
6839 SAA1352970
పపరర: దసరగ కకనవడ పరత

6834 SAA1425925
పపరర: ననగ తషలశ శలస

6859 SAA1359637
పపరర: బషసర షపక

93-92/988

తసడక:డ జబబర షపక
ఇసటట ననస:112-2-291
వయససస:34
లస: పప
93-92/688

6862 SAA1394501
పపరర: పదనకవత ససదన ద

93-90/1092

భరస : వనసకటటశరరరర ససదన ద
ఇసటట ననస:112-2-513
వయససస:59
లస: ససస స
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6863 SAA1352335
పపరర: బడమహహహయమ చలర
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93-92/990

తసడక:డ వనసకటటశరరరర చలర
ఇసటట ననస:112-2-664
వయససస:46
లస: పప
6866 SAA1441641
పపరర: అసర స షపక

93-90/1095

93-92/991

93-92/64

93-92/993

93-92/581

93-92/672

93-90/1078

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:112-2-1087
వయససస:42
లస: ససస స

6876 SAA1389436
పపరర: ససబబమక డదరసగగల

6879 SAA1221258
పపరర: హరర పడసరద చడననసశశటట

6882 SAA1367192
పపరర: సరసరత జసపర

6885 SAA1426642
పపరర: రరతమక కకల

93-92/972

6888 SAA1426063
పపరర: రసబబబగ చడననమశశటట

93-92/671

6891 SAA1389360
పపరర: హనసమసత రరవప నగబల
తసడక:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:112-2-1099
వయససస:41
లస: పప

6871 SAA1425958
పపరర: శరకవణణ చపసలడక

93-92/692

6874 SAA1350172
పపరర: లడకయమ కరలర కలసట

93-92/992

6877 SAA1119775
పపరర: రరవ బబబగ చనలమమరరరర

93-90/921

తసడక:డ గగసడయఖ చనలమమరరరర
ఇసటట ననస:112-2-1005
వయససస:54
లస: పప
93-92/582

6880 SAA1356419
పపరర: హహమబసదస చడననమశశటట

93-92/888

భరస : హరర పడసరద చడననమశశటట
ఇసటట ననస:112-02-1005
వయససస:23
లస: ససస స
93-92/673

6883 SAA1352558
పపరర: ననగమణణ కకమమర

93-91/1203

భరస : దసరగ రరవప కకమమర
ఇసటట ననస:112-2-1021
వయససస:35
లస: ససస స
93-90/1079

6886 SAA1352285
పపరర: దనరరక యరకసశశటట

93-90/1080

భరస : సరసబశవరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:112-2-1038
వయససస:28
లస: ససస స
93-90/1081

తసడక:డ ససబబయఖ చడననమశశటట
ఇసటట ననస:112-2-1065
వయససస:40
లస: పప
93-90/1083

93-90/1097

భరస : గకరరశస కరలర కలసట
ఇసటట ననస:112-2-976
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యయససబగ కకల
ఇసటట ననస:112-2-1035
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:112-2-1038
వయససస:33
లస: పప
6890 SAA1394527
పపరర: మగసతనజ షపక

93-92/693

భరస : వనసకట రరవప జసపర
ఇసటట ననస:112-2-1018
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ జజన కకల
ఇసటట ననస:112-2-1035
వయససస:32
లస: పప
6887 SAA1359603
పపరర: సరసబశవరరవప యరకసశశటట

6873 SAA1367176
పపరర: గకరరశస కరలర కలసట

6868 SAA1441609
పపరర: ఆరరఫ షపక

భరస : రరజరశ చపసలడక
ఇసటట ననస:112-2-954
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ రవ బబబగ చడననసశశటట
ఇసటట ననస:112-2-1005
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ మససమ షపక
ఇసటట ననస:112-2-1013
వయససస:43
లస: పప
6884 SAA1426659
పపరర: యయససబగ కకల

93-92/691

భరస : చనననన
ఇసటట ననస:112-2-1003
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : హరర పడసరద చడననసశశటట
ఇసటట ననస:112-02-1005
వయససస:23
లస: ససస స
6881 SAA1357953
పపరర: ఖమదర బబష షపక

6870 SAA1425982
పపరర: రరజరశ చపసలడక

93-90/1094

తసడక:డ అనసర షపక
ఇసటట ననస:112-2-949
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ మష కరలర కలసట
ఇసటట ననస:112-2-976
వయససస:38
లస: పప

భరస : రమమశ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:112-2-978
వయససస:53
లస: ససస స
6878 SAA1221266
పపరర: హహమబసదస చడననసశశటట

93-90/1096

తసడక:డ ససమమన చపసలడక
ఇసటట ననస:112-2-954
వయససస:23
లస: పప

భరస : మలర కరరరజనరరవప చడననమశశటట
ఇసటట ననస:112-2-960
వయససస:34
లస: ససస స
6875 SAA1355643
పపరర: నరసమక కరరరమసచ

6867 SAA1441708
పపరర: రరషక మహమకద

6865 SAA1441773
పపరర: అశరత షపక

భరస : అనసర షపక
ఇసటట ననస:112-2-949
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:112-2-949
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ ఖజ
ఇసటట ననస:112-2-950
వయససస:21
లస: ససస స
6872 SAA1197649
పపరర: సరల చడననసశశటట

93-90/1093

తసడక:డ అబగనల వహబ షపక
ఇసటట ననస:112-2-949
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ అనసర షపక
ఇసటట ననస:112-2-949
వయససస:25
లస: పప
6869 SAA1389519
పపరర: అమగకలల మహమకద

6864 SAA1443878
పపరర: అనసర షపక

6889 SAA1367127
పపరర: శక లకకక చడననసశశటట

93-92/973

భరస : రరసబబబగ చడననసశశటట
ఇసటట ననస:112-2-1065
వయససస:30
లస: ససస స
93-92/674

6892 SAA1389402
పపరర: ववववववववववव ववववव

93-92/675

భరస : ववववववववव
ఇసటట ననస:112-2-1099
వయససస:38
లస: ససస స

Page 232 of 381

6893 SAA1367036
పపరర: రమణ ఒరరస
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93-92/974

భరస : రరమకకటట ఒరరస
ఇసటట ననస:112-2-1100
వయససస:49
లస: ససస స
6896 SAA1433143
పపరర: పవన చలక

93-90/1085

93-92/678

93-92/680

93-90/1087

93-92/978

93-89/965

93-89/966

తసడక:డ ససబబరరవప ససరభ
ఇసటట ననస:112-2-1144
వయససస:33
లస: పప

6906 SAA1394220
పపరర: దదవమణణ దదపలలపపడక

6909 SAA1359389
పపరర: వజయ కలమమర పపల

6912 SAA1355999
పపరర: కకరణ చసకక

6915 SAA1398510
పపరర: శవపరరరత ససరభ

93-92/682

6918 SAA1425396
పపరర: ససపపరష ససరభ

93-90/1088

6921 SAA1367051
పపరర: శవపరరరత ససరభ
భరస : వనసకటటష ససరభ
ఇసటట ననస:112-2-1144
వయససస:29
లస: ససస స

6901 SAA1434950
పపరర: కకసడమక హజరర

93-92/679

6904 SAA1426147
పపరర: లమవణఖ పప ననపలర

93-92/977

6907 SAA1432798
పపరర: ససజజత బబయ ధననవథ

93-92/681

తసడక:డ దదవ రరజ ననయక ధననవథ
ఇసటట ననస:112-2-1125
వయససస:18
లస: ససస స
93-92/979

6910 SAA1359371
పపరర: శక లకకక పపల

93-92/980

భరస : వజయ కలమమర పపల
ఇసటట ననస:112-2-1135
వయససస:30
లస: ససస స
93-92/981

6913 SAA1355973
పపరర: శరసత చసకక

93-92/982

భరస : కకరణ చసకక
ఇసటట ననస:112-2-1142
వయససస:29
లస: ససస స
93-89/967

6916 SAA1432806
పపరర: వనసకయమక బలలగబరర

93-89/968

భరస : నరరశ ససరభ
ఇసటట ననస:112-2-1144
వయససస:21
లస: ససస స
93-92/683

భరస : ససబబరరవప ససరభ
ఇసటట ననస:112-2-1144
వయససస:51
లస: ససస స
93-92/983

93-92/677

భరస : సరయకకషష హజరర
ఇసటట ననస:112-2-1124
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష ససరభ
ఇసటట ననస:112-2-1144
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటటష ససరభ
ఇసటట ననస:112-2-1144
వయససస:56
లస: పప
6920 SAA1365006
పపరర: వనసకటటష ససరభ

93-92/976

తసడక:డ రరజరసదడ పడసరద చసకక
ఇసటట ననస:112-2-1142
వయససస:38
లస: పప

తలర : ససపపరషస ససరభ
ఇసటట ననస:112-2-1144
వయససస:33
లస: పప
6917 SAA1425388
పపరర: ససబబరరవప ససరభ

6903 SAA1360148
పపరర: సరయకకషష హజరర

6898 SAA1426824
పపరర: మన చలక

భసధసవప: ససబబశ చసదడ బబ స హజరర
ఇసటట ననస:112-2-1124
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:112-2-1135
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ గటట వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:112-2-1137
వయససస:18
లస: పప
6914 SAA1398528
పపరర: వనసకటటష ససరభ

93-92/975

భరస : దదవసహయస దదపలలపపడక
ఇసటట ననస:112-2-1125
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ లలథర దదపలలపపడక
ఇసటట ననస:112-2-1125
వయససస:64
లస: పప
6911 SAA1377365
పపరర: గటట కకశశర

6900 SAA1354604
పపరర: పడభబకర రరవప తసగరరరల

93-90/1084

భరస : రరజరశరర రరవప చలక
ఇసటట ననస:112-2-1112
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబశ చసదడ బబ స హజరర
ఇసటట ననస:112-2-1124
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ లలథర దదపలలపపడక
ఇసటట ననస:112-2-1125
వయససస:64
లస: పప
6908 SAA1356567
పపరర: దదవసహయస దదపలలపపడక

93-90/1086

తసడక:డ సమగఖఏల తసగరరరల
ఇసటట ననస:112-2-1123
వయససస:55
లస: పప

భసధసవప: సరయకకషష హజరర
ఇసటట ననస:112-2-1124
వయససస:55
లస: పప
6905 SAA1394196
పపరర: దదవసహయస దదపలలపపడక

6897 SAA1451160
పపరర: ససధదర చలక

6895 SAA1433184
పపరర: రరజరశరర రరవప చలక

తసడక:డ కకటయఖ చలక
ఇసటట ననస:112-2-1112
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ రరజరశరర రరవప చలక
ఇసటట ననస:112-2-1112
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ రరజరశరర రరవప చలక
ఇసటట ననస:112-2-1112
వయససస:31
లస: పప
6902 SAA1444629
పపరర: ససబబశ చసదడ బబ స హజరర

93-92/676

తసడక:డ భబష షపక
ఇసటట ననస:112-2-1108
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససధదర చలక
ఇసటట ననస:112-2-1112
వయససస:32
లస: ససస స
6899 SAA1426832
పపరర: ససధదర చలక

6894 SAA1358589
పపరర: ఆదస షపక

6919 SAA1425529
పపరర: నరరశ ససరభ

93-92/684

తలర : ససపపరష స ససరభ
ఇసటట ననస:112-2-1144
వయససస:28
లస: పప
93-92/984

6922 SAA1374164
పపరర: మహలకకక వనలలలరర

93-92/985

భరస : శకనస వనలలలరర
ఇసటట ననస:112-2-1158/3
వయససస:28
లస: ససస స
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93-92/986

భరస : ననరరయణ పరలలపప
ఇసటట ననస:112-2-1164
వయససస:51
లస: ససస స
93-92/687

భరస : వశ చలర
ఇసటట ననస:112-2-1891
వయససస:46
లస: ససస స
93-91/141

భరస : రవ బబబగ చడననసశశటట
ఇసటట ననస:112-3-1005
వయససస:49
లస: ససస స
93-89/969

భరస : వనసకటటశరర రరవప కసతదటట
ఇసటట ననస:112-3-1183
వయససస:63
లస: ససస స
93-92/695

తసడక:డ ఉమ మహహశరర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:112-3-1187
వయససస:33
లస: పప
93-92/697

6933 SAA1393628
పపరర: ససతరతనస తననరర

6936 SAA1354810
పపరర: మసస నమక బతషల

6939 SAA1442185
పపరర: హనసమసత రరవప ఒరరస

93-90/1101

6942 SAA1359959
పపరర: సహదదవపడడ దదవళర

93-90/1099

తసడక:డ సహదదవపడడ దదవళర
ఇసటట ననస:112-3-1202
వయససస:26
లస: ససస స

6945 SAA1442128
పపరర: మసగమక బటటట ల

93-91/1204

భరస : శకనస బటటట ల
ఇసటట ననస:112-3-1209
వయససస:29
లస: ససస స

6948 SAA1462993
పపరర: కరరణ గసడకకకట

93-92/698

6951 SAA1442219
పపరర: పపలర మక బటటట ల
భరస : హనసమసత రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:112-3-1216
వయససస:66
లస: ససస స

93-92/994

6934 SAA1433358
పపరర: ససతరతనస తననరర

93-92/694

6937 SAA1425677
పపరర: వవణగ గరపరల బతష
స ల

93-92/696

6940 SAA1442383
పపరర: జరరన భబననవథ

93-90/1100

భరస : శవయఖ భబననవథ
ఇసటట ననస:112-3-1199
వయససస:36
లస: ససస స
93-92/995

6943 SAA1359926
పపరర: భగలకకక దదవళర

93-92/996

భరస : సహదదవపడడ దదవళర
ఇసటట ననస:112-3-1202
వయససస:33
లస: ససస స
93-89/970

6946 SAA1442201
పపరర: శసకరమక దదవవలమ

93-92/699

భరస : గగవసద రరజలల దదవవలమ
ఇసటట ననస:112-3-1208
వయససస:50
లస: ససస స
93-92/999

భరస : రమమశ గసడకకకట
ఇసటట ననస:112-3-1212
వయససస:35
లస: ససస స
93-92/1001

6931 SAA1456821
పపరర: శత కలమమర బసడ

తసడక:డ గగవసదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:112-3-1195
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరస బటటట ల
ఇసటట ననస:112-3-1207
వయససస:36
లస: ససస స
93-92/998

93-91/1207

భరస : ఉమ మహహశరర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:112-3-1187
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర దదవళర
ఇసటట ననస:112-3-1202
వయససస:41
లస: పప
93-92/997

6928 SAA1358720
పపరర: కమల భ షపక

భరస : అగరనశరర రరవప బసడ
ఇసటట ననస:112-3-1116
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:112-3-1196
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ భబననవథ
ఇసటట ననస:112-3-1199
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:112-3-1213
వయససస:42
లస: ససస స

93-90/1098

భరస : గగవసదస బతషల
ఇసటట ననస:112-3-1195
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ గగవసదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:112-3-1195
వయససస:18
లస: పప

6950 SAA1359165
పపరర: నగ

6930 SAA1369776
పపరర: మమలక షపక

93-90/1091

భరస : చనన జమల షపక
ఇసటట ననస:112-3-130
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశరరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:112-3-1187
వయససస:64
లస: ససస స

6935 SAA1425644
పపరర: సససదర రరమయఖ తననరర

6947 SAA1352467
పపరర: మసగ బటటట ల

93-92/886

తసడక:డ ఖదర బబష షసక
ఇసటట ననస:112-3-1013
వయససస:20
లస: పప

6932 SAA1433325
పపరర: ననగరశరరమక కసతదటట

6944 SAA1367267
పపరర: తరరపఠమక దదవళర

6927 SAA1360353
పపరర: నరరయణమక మరస రరడకడ

6925 SAA1443761
పపరర: రజయ బబగగమ షపక

భరస : ఇబడహహస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:112-2-1233
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససబబరరడకడ మరస రరడకడ
ఇసటట ననస:112/3
వయససస:28
లస: ససస స

6929 SAA1145481
పపరర: పసడరర చడననసశశటట

6941 SAA1438068
పపరర: రరషక భబననవథ

93-90/1090

తసడక:డ ససమమన చపసలడక
ఇసటట ననస:112-2-1166
వయససస:25
లస: పప

6926 SAA1367200
పపరర: లకకక చలర

6938 SAA1433465
పపరర: శక మణణకసఠ బతష
స ల

6924 SAA1433366
పపరర: మణణ బబబగ చపసలడక

6949 SAA1356047
పపరర: వజయలకకక కరటడగడడ

93-92/1000

భరస : శకనవరస రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:112-3-1212
వయససస:27
లస: ససస స
93-92/700

6952 SAA1425966
పపరర: గగవసదస బతష
స ల

93-90/1102

తసడక:డ హనసమసత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:112-3-1217
వయససస:39
లస: పప
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93-90/1103

తసడక:డ వనసకటటశరరరర బటటట ల
ఇసటట ననస:112-3-1220
వయససస:25
లస: పప
6956 SAA1360064
పపరర: ననగరసదడస ఓరరర

93-92/1002

93-92/702

93-92/1005

93-91/1205

93-91/1208

93-92/1010

93-91/1209

భరస : ఆసజనవయగలల బసడరర
ఇసటట ననస:112-3-1434
వయససస:42
లస: ససస స

6966 SAA1351576
పపరర: మరరస కకరసన ఆరర

6969 SAA1352038
పపరర: గగరవయఖ బటటట ల

6972 SAA1359967
పపరర: ననగలకకక దదవళర

6975 SAA1367028
పపరర: దసరగ తమకశశటట

93-92/1013

6978 SAA1352079
పపరర: మమరర ననగళర

93-91/1206

6981 SAA1425875
పపరర: వరసజనవయగలల బటటట ల
తసడక:డ శకనవరస బటటట ల
ఇసటట ననస:112-3-2107
వయససస:18
లస: పప

6961 SAA1377035
పపరర: వనసకటటశరర రరవప తమకశశటట

93-92/1004

6964 SAA1377043
పపరర: పడసరద తమకశశటట

93-92/1007

6967 SAA1394857
పపరర: రరజఖలకకక ఇరగదదసడర

93-90/1106

భరస : కణక దసరగ పడసరద ఇరగసడనర
ఇసటట ననస:112-3-1302
వయససస:28
లస: ససస స
93-92/1008

6970 SAA1352657
పపరర: అదదమక బటటట ల

93-92/1009

భరస : గగరవయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:112-3-1319
వయససస:65
లస: ససస స
93-92/1011

6973 SAA1373190
పపరర: బబలమజ శనక

93-92/704

తసడక:డ సతఖననరరయణ శనక
ఇసటట ననస:112-3-1330
వయససస:32
లస: పప
93-92/1012

6976 SAA1368661
పపరర: ధన లకకక దనరపపణణన

93-92/705

భరస : శకనస దనరపపణణన
ఇసటట ననస:112-3-1346
వయససస:44
లస: ససస స
93-91/1210

భరస : నగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:112-3-1368
వయససస:58
లస: ససస స
93-92/707

93-92/1003

తసడక:డ వనసకటటశరరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-3-1268
వయససస:18
లస: పప

భరస : రసబబబగ తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-3-1335
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరవప ననగళర
ఇసటట ననస:112-3-1363
వయససస:29
లస: పప
6980 SAA1425701
పపరర: అకకమక బసడరర

93-92/1006

భరస : గగవసదస దదవళర
ఇసటట ననస:112-3-1320
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సప మగలల
ఇసటట ననస:112-3-1332
వయససస:50
లస: ససస స
6977 SAA1356575
పపరర: అశశక ననగళర

6963 SAA1358209
పపరర: పడసరద తమకశశటట

6958 SAA1359652
పపరర: రరస బబబగ ఠమకసపత

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-3-1268
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ పసద గగరవయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:112-3-1319
వయససస:73
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసడలల దదవళర
ఇసటట ననస:112-3-1320
వయససస:29
లస: పప
6974 SAA1351733
పపరర: మలర శరరర వవలలలరర

93-92/703

తసడక:డ జజసఫ ససధదర
ఇసటట ననస:112-3-1282
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరవప
ఇసటట ననస:112-3-1305
వయససస:44
లస: ససస స
6971 SAA1359942
పపరర: గగవసదస దదవళర

6960 SAA1358217
పపరర: కరజయ బతషల

93-90/1105

తసడక:డ యలర యఖ ఠమకసపత
ఇసటట ననస:112-3-1228
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-3-1268
వయససస:18
లస: పప

భరస : బకలల
ఇసటట ననస:112-3-1282
వయససస:72
లస: ససస స
6968 SAA1358852
పపరర: లకకక కఠరరర

93-92/701

భరస : దసరగ రరవప బతషల
ఇసటట ననస:112-3-1250
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ పససచలయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-3-1268
వయససస:49
లస: పప
6965 SAA1351741
పపరర: మరమక ఆరర

6957 SAA1359660
పపరర: ననగలకకక తమకశశటట

6955 SAA1440700
పపరర: వనసకట లకకక అచర

భరస : దసరగ రరవప అచర
ఇసటట ననస:112-3-1223
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రసబబబగ తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-3-1228
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరవప బతషల
ఇసటట ననస:112-3-1250
వయససస:28
లస: పప
6962 SAA1358183
పపరర: వనసకటటశరర రరవప తమకశశటట

93-90/1104

తసడక:డ వనసకటటశరరరర అచర
ఇసటట ననస:112-3-1223
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనస ఓరరర
ఇసటట ననస:112-3-1224
వయససస:47
లస: ససస స
6959 SAA1358191
పపరర: దసరగ రరవప బతషల

6954 SAA1440288
పపరర: దసరగ రరవప అచర

6979 SAA1425693
పపరర: ఆసజనవయగలల బసడరర

93-92/706

తసడక:డ పపలర యఖ బసడరర
ఇసటట ననస:112-3-1434
వయససస:56
లస: పప
93-92/708

6982 SAA1433374
పపరర: ववववववववववव वववववव

93-92/709

తసడక:డ वववववववव वववववव
ఇసటట ననస:112-4-1395
వయససస:47
లస: పప
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93-92/710

భరస : కకటటసపససరరవ కలసచపప
ఇసటట ననస:112-4-1395
వయససస:34
లస: ససస స
6986 SAA1463009
పపరర: అసకమక బతషల

93-92/1015

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:112-4-1399
వయససస:47
లస: పప
93-92/1017

భరస : శవ కకటట బతషల
ఇసటట ననస:112-4-1420
వయససస:29
లస: ససస స
6989 SAA1359132
పపరర: అరరణ పపలవవలలగగలమ

6984 AP150990411210
పపరర: కకటటశరరరరవ తగళరమగడక

6987 SAA1395631
పపరర: సరరత తననరర

6990 SAA1359140
పపరర: రతన కలమమరర గగడకపపడక

93-92/711

6988 SAA1370758
పపరర: శకనవరసరరవప పపలవవలలగగలమ

93-92/1019

6991 SAA1220466
పపరర: రరజరశ మకకకల

భరస : మగరళమహన రరవప గగడకపపడక
ఇసటట ననస:112-5-1447
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ చనదడసపఖర మకకకల
ఇసటట ననస:112-5-1459
వయససస:25
లస: పప

6992 SAA1355650
పపరర: గరపస తమకశశటట

6993 SAA1354729
పపరర: అసజమక తమకశశటట

6994 SAA1351535
పపరర: అసజమక తమకశశటట

తసడక:డ శశష గరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-5-1459
వయససస:25
లస: పప
6995 SAA1356260
పపరర: అసజమక తమకశశటట
భరస : శశషగరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-5-1459
వయససస:49
లస: ససస స
6998 SAA1356021
పపరర: శవ జయలకకక వనలరసకక

93-92/712

93-90/1110

93-91/1215

భరస : కకషషయఖ బబణస
ఇసటట ననస:112-9-18
వయససస:33
లస: ససస స

93-90/1108

7002 SAA1298520
పపరర: గరత మలలర సకకసడ

7005 SAA1356203
పపరర: మహలకకక పరరచథరర

93-91/1216

7008 SAA1442177
పపరర: రవ తదజ తడసదఅలమ

93-90/952

7011 SAA1426154
పపరర: సరయ ననగ లకకక కకమరరశశటట
తసడక:డ రసబబబగ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:112-9-54
వయససస:18
లస: ససస స

93-92/1022

7000 SAA1424670
పపరర: వర రరడకడ వసగ

93-92/1023

7003 SAA1425180
పపరర: గరత మలలమకకననడ

93-90/1109

భరస : పడవణ చసదడ మలలనకకకననడ
ఇసటట ననస:112-7-1484
వయససస:30
లస: ససస స
93-92/1024

7006 SAA1430115
పపరర: రరజ రరవప తడసదఅలమ

93-90/1111

తసడక:డ జజజయఖ తడసదఅలమ
ఇసటట ననస:112-8-1498
వయససస:48
లస: పప
93-92/713

తసడక:డ రరజ రరవప తడసదఅలమ
ఇసటట ననస:112-8-1498
వయససస:19
లస: పప
93-90/1128

6997 SAA1356013
పపరర: పసడయసకర తమకశశటట

తసడక:డ వనసకట రరడకడ వసగ
ఇసటట ననస:112-6-1483
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పరరచథరర
ఇసటట ననస:112-7-1489
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : రరజ రరవప తడసదఅలమ
ఇసటట ననస:112-8-1498
వయససస:38
లస: ససస స
7010 SAA1354844
పపరర: రరణగక బబణస

6999 SAA1439058
పపరర: వనసకట రరడకడ వ

93-91/1213

భరస : గరపస తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-5-1459
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పడవణ చసదడ మలలర సకకసడ
ఇసటట ననస:112/7-1484
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖ మగననసగర
ఇసటట ననస:112-7-1486
వయససస:40
లస: పప
7007 SAA1353911
పపరర: పదనకవత తడసదఅలమ

93-92/1021

తసడక:డ ససతనరరమ రరడడ క వ
ఇసటట ననస:112--6-1483
వయససస:59
లస: పప

భరస : అసకలలల తననరర
ఇసటట ననస:112-7-183
వయససస:61
లస: ససస స
7004 SAA1370964
పపరర: రవ కలమమర మగననసగర

6996 SAA1351980
పపరర: అసజమక తమకశశటట

93-90/955

భరస : శశషగరరర తనమకసపటట
ఇసటట ననస:112-5-1459
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-5-1459
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:112-6-1472
వయససస:58
లస: ససస స
7001 SAA1461821
పపరర: రరమగలమ తననరర

93-91/1212

భరస : శశషగరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-5-1459
వయససస:49
లస: ససస స
93-92/1020

93-91/1211

తసడక:డ పపననయఖ పపలవవలలగగలమ
ఇసటట ననస:112-5-1443
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప పపలవవలలగబ
ఇసటట ననస:112-5-1443
వయససస:36
లస: ససస స
93-90/1107

93-92/1016

భరస : బబబగ రరయల
ఇసటట ననస:112-4-1420
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరససలల తననరర
ఇసటట ననస:112-4-1458
వయససస:19
లస: ససస స
93-92/1018

6985 SAA1456938
పపరర: సరసబడజఖస రరయల

7009 SAA1384163
పపరర: లకకక పడసరద ఆతరననలమ

93-92/1025

తసడక:డ పడసరద ఆతరననలమ
ఇసటట ననస:112-8-1499
వయససస:21
లస: పప
93-92/848

7012 SAA1432897
పపరర: లకకక లసగమమసత

93-92/849

తసడక:డ బబలలయమఇయమ లసగమమసత
ఇసటట ననస:112-9-56
వయససస:23
లస: ససస స
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93-92/850

తసడక:డ బబలలయమఇయమ లసగమమసత
ఇసటట ననస:112-9-56
వయససస:20
లస: పప
7016 SAA1358118
పపరర: యశకన షపక

93-92/716

93-92/846

93-92/852

93-92/854

93-90/1112

93-90/1113

93-91/1217

తసడక:డ రరమయఖ పప రరమలర
ఇసటట ననస:112-9-1554
వయససస:68
లస: పప

7026 SAA1354992
పపరర: దదవరరజ బరరదసల

7029 SAA1367424
పపరర: శరరజ షపక

7032 SAA1427236
పపరర: మరబ షపక

7035 SAA1376839
పపరర: వనసకటటశరరరర తరరపత

93-91/1218

7038 SAA1394477
పపరర: వనసకటటశరరరర వరనకరబబ యనన

93-90/1227

7041 SAA1355916
పపరర: రమదదవ అరరమళళ
తసడక:డ శకనవరసరరవప అరరమళళ
ఇసటట ననస:112-9-1554
వయససస:23
లస: ససస స

7021 SAA1352830
పపరర: ఖజ షపక

93-92/851

7024 SAA1443191
పపరర: యయసథమబరరస ఆతషకలరర

93-92/853

7027 SAA1357623
పపరర: ససగగణమక బరరదసల

93-92/1195

భరస : దదవదనసస బరరదసల
ఇసటట ననస:112-9-956
వయససస:43
లస: ససస స
93-92/1026

7030 SAA1389543
పపరర: కకటయఖ పప రరమలర

93-92/718

తసడక:డ రరమయఖ పప రరమలర
ఇసటట ననస:112--9-1152
వయససస:68
లస: పప
93-90/1114

7033 SAA1369685
పపరర: అనత ఒరరస

93-90/1115

భరస : కకప రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:112-9-1520
వయససస:23
లస: ససస స
93-89/972

7036 SAA1376821
పపరర: వరమక తరరపత

93-89/973

భరస : వనసకటటశరరరర తరరపత
ఇసటట ననస:112-9-1523
వయససస:25
లస: ససస స
93-90/1116

తసడక:డ కకటటయఖ వరనకరబబ యనన
ఇసటట ననస:112-9-1541
వయససస:44
లస: పప
93-92/720

93-92/1065

తసడక:డ చన అపలరరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:112-9-817
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ రమమరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:112-9-1523
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర తరరపత
ఇసటట ననస:112-9-1523
వయససస:52
లస: పప
7040 SAA1391515
పపరర: కకటయఖ పప రరమలర

93-91/1282

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:112-9-1425
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ చదసబబటట
ఇసటట ననస:112-9-1522
వయససస:63
లస: ససస స
7037 SAA1371012
పపరర: రమమరరవప తరరపత

7023 SAA1377209
పపరర: లలత అసగడక

7018 SAA1357292
పపరర: ననగగర బఇవనస షపక

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:112-9-633
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:112-9-1121
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమగ కరతనవట
ఇసటట ననస:112-9-1258
వయససస:33
లస: ససస స
7034 SAA1352517
పపరర: ననగమక చదసబబటట

93-92/847

తసడక:డ దదవదనసస బరరదసల
ఇసటట ననస:112-9-956
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ మహహదదనన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-9-1121
వయససస:71
లస: పప
7031 SAA1351998
పపరర: పదక కరతనవట

7020 SAA1376771
పపరర: నగరజ థథరరకర

93-92/715

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:112-9-196
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ అసగడక
ఇసటట ననస:112-9-775
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యమ మబరరస ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:112-9-817
వయససస:37
లస: ససస స
7028 SAA1435650
పపరర: మమబగ షపక

93-92/717

తసడక:డ శకనస థథరరకర
ఇసటట ననస:112-9-430
వయససస:26
లస: పప

భరస : చనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:112-9-702
వయససస:62
లస: ససస స
7025 SAA1435288
పపరర: వనసకటలకకక ఆతషకలరర

7017 SAA1358126
పపరర: శమ మబన షపక

7015 SAA1358100
పపరర: ససలడ న షపక

భరస : ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:112-9-115
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:112-9-115
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనస తషరక
ఇసటట ననస:112-9-430
వయససస:45
లస: ససస స
7022 SAA1356062
పపరర: హహసపన బ షపక

93-92/714

తసడక:డ రహహమగదదనన షపక
ఇసటట ననస:112-9-115
వయససస:53
లస: పప

భరస : హహసససన షపక
ఇసటట ననస:112-9-115
వయససస:34
లస: ససస స
7019 SAA1376763
పపరర: పదక తషరక

7014 SAA1358084
పపరర: ససలమసన షపక

7039 SAA1355908
పపరర: ననగలకకమక పప టటమమలమ

93-92/719

భరస : రరమకకషషస రరజ పప టటమమలమ
ఇసటట ననస:112-9-1553
వయససస:32
లస: ససస స
93-92/721

7042 SAA1353663
పపరర: కకసడలరరవప ఉపపలథనలమ

93-92/1027

తసడక:డ కకటయఖ ఉపపలథనలమ
ఇసటట ననస:112-9-1569
వయససస:50
లస: పప
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93-92/1028

భరస : కకసడలరరవప ఉపపలథనలమ
ఇసటట ననస:112-9-1569
వయససస:45
లస: ససస స
7046 SAA1353903
పపరర: భవన ఉపపలథనలమ

7044 SAA1353671
పపరర: శకనవరస రరవప ఉపపలథనలమ

తసడక:డ కకసడల రరవప ఉపపలథనలమ
ఇసటట ననస:112-9-1569
వయససస:28
లస: పప
93-92/1031

భరస : శకనవరసరరవప ఉపపలథనలమ
ఇసటట ననస:112-9-1569
వయససస:24
లస: ససస స

7047 SAA1353697
పపరర: లకకక ననరరయణ ఉపపలథనలమ

భరస : దదవదననస పరపబథదనన
ఇసటట ననస:112-9-1572
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమక రరడకడ గగరక
ఇసటట ననస:112-9-1593
వయససస:41
లస: పప
7055 SAA1357946
పపరర: శకలకకక మమదనబతష
స ల

93-92/723

93-92/1036

93-92/1038

93-92/726

భరస : వనసకటటశరరరర ఠమకసపత
ఇసటట ననస:112-9-1653
వయససస:51
లస: ససస స

7059 SAA1351519
పపరర: ససనత ఓరరర

7062 SAA1460690
పపరర: డదవడ రరజ కటటట పలర

7065 SAA1456987
పపరర: రరమ దదవ పపరరబబ ఈనన

93-92/1041

7068 SAA1357276
పపరర: శకనవరస రరవప కలవకకలల

93-90/1119

7071 SAA1445394
పపరర: ససరరశ ఠమకసపత
తసడక:డ వనసకటటశరరరర ఠమకసపత
ఇసటట ననస:112-9-1653
వయససస:28
లస: పప

7051 SAA1426618
పపరర: లకకక గగరక

93-90/1118

7054 SAA1357920
పపరర: సససహచలస మమదనబతష
స ల

93-92/722

7057 SAA1359009
పపరర: శకనస మలలర బబ యన

93-92/1035

తలర : కకసడ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:112-9-1606/4
వయససస:30
లస: పప
93-92/724

7060 SAA1359173
పపరర: బడహకయఖ మగలక

93-92/1037

తసడక:డ ససబబరరవప మగలక
ఇసటట ననస:112-9-1622
వయససస:56
లస: పప
93-92/1039

7063 SAA1358258
పపరర: శశకదన సరహహబ షపక

93-92/725

తసడక:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:112-9-1627
వయససస:67
లస: పప
93-92/1040

7066 SAA1394360
పపరర: శవమక కకనగ తఅలమ

93-90/1120

భరస : వనసకటటశరరరర కకనగ తఅలమ
ఇసటట ననస:112-9-1637
వయససస:51
లస: ససస స
93-92/1042

తసడక:డ వనసకటటశరరరర కలవకకలల
ఇసటట ననస:112-9-1650
వయససస:42
లస: పప
93-92/727

93-92/1033

తసడక:డ సథరఖ ననరరయణ మమదనబతష
స ల
ఇసటట ననస:112-9-1595
వయససస:52
లస: పప

భరస : చలపత రరవప పపరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:112-9-1632
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ వరదయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:112-9-1647
వయససస:33
లస: పప
7070 SAA1445386
పపరర: లలధదయమ ఠమకసపత

93-91/1220

తసడక:డ మమరక లత కటటట పలర
ఇసటట ననస:112-9-1626
వయససస:53
లస: పప

భరస : శశకదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-9-1627
వయససస:57
లస: ససస స
7067 SAA1359348
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడ

7056 SAA1377233
పపరర: శవమక తనడకశశటట

7048 SAA1353879
పపరర: ధనలకకక ఉపలతల

భరస : లకకణ రరడకడ గగరక
ఇసటట ననస:112-9-1593
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కలమమర ఓరరర
ఇసటట ననస:112-9-1617
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ మగలక
ఇసటట ననస:112-9-1623
వయససస:45
లస: ససస స
7064 SAA1357870
పపరర: మహబబబ బఇవనస షపక

93-90/1117

భరస : రసగరరరవప తనడకశశటట
ఇసటట ననస:112-9-1606
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-9-1616
వయససస:42
లస: ససస స
7061 SAA1359355
పపరర: వనసకట రమణ మగలక

7053 SAA1393313
పపరర: లకకక గగరక

93-92/1030

భరస : కకటటశరర రరవప ఉపలతల
ఇసటట ననస:112-9-1569
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లకకణ రరడకడ గగరక
ఇసటట ననస:112-9-1593
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సససహచలస మమదనబతష
స ల
ఇసటట ననస:112-9-1595
వయససస:42
లస: ససస స
7058 SAA1445378
పపరర: కలమమరర తమకశశటట

93-92/1032

తసడక:డ అసకమక రరడకడ గగరరక
ఇసటట ననస:112-9-1593
వయససస:41
లస: పప
93-91/1219

7045 SAA1353416
పపరర: కకటటశరర రరవప ఉపపలథనలమ

తసడక:డ కకసడలరరవప ఉపపలథనలమ
ఇసటట ననస:112-9-1569
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ కకసడలరరవప ఉపపలథనలమ
ఇసటట ననస:112-9-1569
వయససస:22
లస: పప

93-92/1034 7050 SAA1426584
7049 SAA1377282
పపరర: దదవఖ పరరసథదహమ పరపబథదనన
పపరర: లకకణ రరడకడ గగరక

7052 SAA1393024
పపరర: లకక రరడకడ గగరక

93-92/1029

7069 SAA1357268
పపరర: గగవసదమక కలవరకలల

93-92/1043

భరస : శకనవరస రరవప కలవరకలల
ఇసటట ననస:112-9-1650
వయససస:38
లస: ససస స
93-92/728

7072 SAA1351592
పపరర: అరరణ ఓరరర

93-92/1044

భరస : అసకమకరరవప ఓరరర
ఇసటట ననస:112-9-1653
వయససస:32
లస: ససస స

Page 238 of 381

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26

7073 SAA1456904
పపరర: ననయమణణ ఠమకసపత

93-92/1045

భరస : శకనస ఠమకసపత
ఇసటట ననస:112-9-1656
వయససస:51
లస: ససస స
7076 SAA1355833
పపరర: వనసకటబడవప బబ మకగరన

93-92/1046

93-92/1047

93-92/1049

93-92/1051

93-92/1054

93-92/1056

93-91/142

93-92/1057

తసడక:డ రరవపరర నరసససహ
ఇసటట ననస:112-9-1770
వయససస:40
లస: పప
7100 SAA1359561
పపరర: రసబబబగ ఉపపలథనలమ
తసడక:డ కకసడలరరవప ఉపపలథనలమ
ఇసటట ననస:112-9-1775
వయససస:21
లస: పప

93-92/1050

7089 SAA1352913
పపరర: అమన మహమకద

7092 SAA1443266
పపరర: సరరత కలమమరర జరత

93-92/1052

7081 SAA1356294
పపరర: ససవరరస బబయ అజకర

93-92/1055

7084 SAA1432889
పపరర: కరరమగలర షపక

7087 SAA1352939
పపరర: సలమ మహమకద

93-92/1053

7090 SAA1424662
పపరర: నరసససహ రరవప కదదరర

93-90/1124

93-92/730

7093 SAA1393685
పపరర: వనసకటటశరరరర దనమచదరర ర

93-90/1125

తసడక:డ వనసకట రరవప దనమచదరర ర
ఇసటట ననస:112-9-1736
వయససస:29
లస: పప
93-91/143

7096 SAA1425818
పపరర: ట చ

తసడక:డ సరగరనబబ యన చడనన కరశవపలల
ఇసటట ననస:112-09-1739
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ ప ర
ఇసటట ననస:112-9-1770
వయససస:26
లస: పప

7098 SAA1425750
పపరర: పసవ కరగరత

7099 SAA1374818
పపరర: పడమల ఉపపలటబలమ

భరస : బబసకరరరవప వరససరరడడ క
ఇసటట ననస:112-9-1782
వయససస:65
లస: ససస స

93-91/1221

తసడక:డ ససబబయఖ కదదరర
ఇసటట ననస:112-9-1726
వయససస:32
లస: పప

7095 SAA1166602
పపరర: సరగరనబబ యన ససబబరరవప

7101 SAA1433051
పపరర: సరమమజఖస వరససరరడడ క

93-92/1048

భరస : అమన మహమకద
ఇసటట ననస:112-9-1723
వయససస:27
లస: ససస స

93-92/1058

తసడక:డ లలకయఖ కరగరత
ఇసటట ననస:112-9-1770
వయససస:23
లస: ససస స
93-92/1059

93-90/1122

తసడక:డ సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:112-9-1707
వయససస:27
లస: పప

భరస : లకకక ననరరయణ జరత
ఇసటట ననస:112-9-1733
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరగరనబబ యన ససబబరరవప
ఇసటట ననస:112-09-1736
వయససస:49
లస: ససస స
7097 SAA1434059
పపరర: రరవపరర పడసరద

7086 SAA1352905
పపరర: జకకర హహసపన మహమకద

7078 SAA1355718
పపరర: గకససయమబబనన షరయయద

భరస : నగరజ ననయక అజకర
ఇసటట ననస:112-9-1694
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ జకకర హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:112-9-1723
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసననడవప ఆకలల
ఇసటట ననస:112-9-1730
వయససస:60
లస: ససస స
7094 SAA1166669
పపరర: సరగరనబబ యన అదద లకకక

93-90/1123

తసడక:డ ఇషరక మహమకద
ఇసటట ననస:112-9-1723
వయససస:52
లస: పప

భరస : శశకట మహమకద
ఇసటట ననస:112-9-1723
వయససస:26
లస: ససస స
7091 SAA1389816
పపరర: వరమక ఆకలల

7083 SAA1359496
పపరర: దసరగ మక ఒరరస

93-90/1121

భరస : బబకర బబకర
ఇసటట ననస:112-9-1689
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససరరశ ఒరరస
ఇసటట ననస:112-9-1696
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జకకర హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:112-9-1723
వయససస:56
లస: ససస స
7088 SAA1352921
పపరర: మగనర బబగగమ మహమకద

93-90/3

తసడక:డ జజన పపజజరర
ఇసటట ననస:112-9-1694
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఏససబబబగ ఠమకసపత
ఇసటట ననస:112-9-1696
వయససస:78
లస: ససస స
7085 SAA1352897
పపరర: నససమ మహమకద

7077 JBV2133973
పపరర: వనసకటటశరరమక వరరర

7080 SAA1370246
పపరర: యయసప బగ పపజజరర

7075 SAA1355312
పపరర: కలససమ కలమమరర బబ మకగరన

భరస : రరజశశఖర బబ మకగరన
ఇసటట ననస:112-9-1676
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరడకడ వరరర
ఇసటట ననస:112-9-1680
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ హహసపన షరయయద
ఇసటట ననస:112-9-1689
వయససస:66
లస: పప
7082 SAA1359504
పపరర: ఇసపస రమక ఠమకసపత

93-92/729

తసడక:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:112-9-1664
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ రరజ శశఖర బబ మకగరన
ఇసటట ననస:112-9-1676
వయససస:19
లస: పప
7079 SAA1355700
పపరర: బబకర షరయయద

7074 SAA1357961
పపరర: సబహ షపక

93-92/731

93-90/1126

భరస : రసబబబగ ఉపపలటబలమ
ఇసటట ననస:112-9-1775
వయససస:20
లస: ససస స
93-89/974

7102 SAA1394170
పపరర: పరరరత బటటట ల

93-90/1127

భరస : దసరగ రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:112-9-1784
వయససస:38
లస: ససస స
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93-92/1060

తసడక:డ సరసబశవరరవప బబరరల
ఇసటట ననస:112-9-1800
వయససస:29
లస: పప
7106 SAA1376854
పపరర: మరరయమక పరలలపప

93-92/1061

93-92/734

93-90/1129

93-91/1226

93-92/598

93-92/735

93-91/1227

తసడక:డ ఖససస వల కటటక
ఇసటట ననస:112-9-2021
వయససస:22
లస: ససస స

7116 SAA1359801
పపరర: దదవసహయస మచరర

7119 SAA1377340
పపరర: తరరపటమక చలర

7122 SAA1355924
పపరర: షపక షపక

7125 SAA1352103
పపరర: నజర సయద

93-91/1230

7128 SAA1358761
పపరర: ఫరతమ షపక

93-92/1063

7131 SAA1394808
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడక:డ రసథల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2040
వయససస:56
లస: పప

7111 SAA1370790
పపరర: సరపన బసడక

93-91/1224

7114 SAA1359819
పపరర: కకమగకల రరమగలమక

93-92/1062

7117 SAA1352152
పపరర: అరరణ కలమమరర మచరర

93-92/1064

భరస : అకయ మచరర
ఇసటట ననస:112-9-1935
వయససస:28
లస: ససస స
93-90/1130

7120 SAA1377332
పపరర: లత రరజవరపప

93-90/1131

భరస : వనసకట శవ రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:112-9-1970
వయససస:22
లస: ససస స
93-92/736

7123 SAA1358274
పపరర: రఫస షపక

93-92/737

తసడక:డ రశద షపక
ఇసటట ననస:112-9-1994
వయససస:28
లస: పప
93-91/1228

7126 SAA1358779
పపరర: హఫసజన షపక

93-91/1229

భరస : ససధన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2021
వయససస:43
లస: ససస స
93-91/1231

భరస : పసద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2021
వయససస:28
లస: ససస స
93-91/1233

93-92/733

తసడక:డ పడకరశరరవప కకమగకల
ఇసటట ననస:112-9-1934
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ రఫస సయద
ఇసటట ననస:112--9-2021
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ ససధన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2021
వయససస:29
లస: పప
7130 SAA1370162
పపరర: రమజ కటటక

93-91/1225

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:112-9-1994
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:112-9-2019
వయససస:31
లస: ససస స
7127 SAA1359579
పపరర: చనన ససభబన షపక

7113 SAA1352046
పపరర: రవణమక కకమగకల

7108 SAA1367150
పపరర: లకకక డదలమ

భరస : లకకణ బసడక
ఇసటట ననస:112-9-1929
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వశ చలర
ఇసటట ననస:112-9-1951
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహహదదనన షపక
ఇసటట ననస:112-9-1993
వయససస:75
లస: ససస స
7124 SAA1358357
పపరర: కశమక కసచరర

93-91/1223

తసడక:డ జకకయఖ మచరర
ఇసటట ననస:112-9-1935
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరవప దనరర
ఇసటట ననస:0112-9-1947
వయససస:19
లస: పప
7121 SAA1358290
పపరర: సలమగననసర షపక

7110 SAA1370774
పపరర: ససతమక బసడక

93-92/732

భరస : జజన బబబగ డదలమ
ఇసటట ననస:112-9-1908
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడకరశ రరవప కకమగకల
ఇసటట ననస:112-9-1934
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జకకయఖ మచరర
ఇసటట ననస:112-9-1935
వయససస:66
లస: ససస స
7118 SAA1403997
పపరర: దదపక దనరర

93-91/1222

భరస : యమగసటట బసడక
ఇసటట ననస:112-9-1929
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : పడసరద మగతస వరపప
ఇసటట ననస:112-9-1933
వయససస:26
లస: ససస స
7115 SAA1377357
పపరర: ససగగణమక మచరర

7107 SAA1371038
పపరర: యమదనరర మమక కకమగకల

7105 SAA1441849
పపరర: వనసకటటశరరరరవప కరక

తసడక:డ వనసకటటశరరరరవప కరక
ఇసటట ననస:112-9-1822
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకటటశరరరరవప కకమగకల
ఇసటట ననస:112-9-1881
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చననయఖ జగగననతనర
ఇసటట ననస:112-9-1923
వయససస:38
లస: ససస స
7112 SAA1354687
పపరర: గగరవమక మగతస వరపప

94-5/783

తసడక:డ సరసబశవరరవప బబరరల
ఇసటట ననస:112-9-1800
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబబరరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:112-9-1880
వయససస:51
లస: ససస స
7109 SAA1357771
పపరర: బబబ సరరజన జగగననతనర

7104 NDX2560787
పపరర: సథరఖ పడకరశ బబరరల

7129 SAA1358746
పపరర: అమగరరనసరస షపక

93-91/1232

తసడక:డ ససధన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2021
వయససస:23
లస: ససస స
93-90/1132

7132 SAA1394816
పపరర: రరహహమడ బననసర షపక

93-90/1133

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2043
వయససస:46
లస: ససస స
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7133 SAA1355734
పపరర: రరహహమస గననసర షపక
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93-92/1066

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2043
వయససస:46
లస: ససస స
7136 SAA1359702
పపరర: కటట ఎలసమక కటట

93-92/1068

93-92/738

93-92/739

93-90/1138

93-90/1140

93-92/741

93-92/744

93-91/1236

భరస : రమమసజనఉలల కలరకలల
ఇసటట ననస:112-9-2213
వయససస:31
లస: ససస స
7160 SAA1393511
పపరర: ఖససస బఇవనస సయఖద
భరస : మగషరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:112-9-2231
వయససస:37
లస: ససస స

93-92/740

7146 SAA1394063
పపరర: మమహరరన షపక

7149 SAA1352673
పపరర: సససదసలల వరమలర

7152 SAA1376797
పపరర: వనసకటమక పప రరమలర

7155 SAA1370311
పపరర: నలకసఠ ఫణణసదడ కలమమర
ఆచసరటటన
తసడక:డ పడసరదరరవప ఆచసరటటన
ఇసటట ననస:112-9-2208
వయససస:38
లస: పప
7158 SAA1376862
పపరర: శరసబయఖ గసడకకకట

93-90/1139

7161 SAA1394162
పపరర: చనసదదన సయఖద
భరస : మగసస ఫ సయఖద
ఇసటట ననస:112-9-2231
వయససస:18
లస: ససస స

7141 SAA1358894
పపరర: కరతవథ రరగఖ

93-92/1069

7144 SAA1351501
పపరర: మరరయమక బబ లపఅల

93-91/1234

7147 SAA1359207
పపరర: ఉమ దదవ బబ య

93-92/1070

తసడక:డ వర అనవజననలల బబ య
ఇసటట ననస:112-9-2152
వయససస:29
లస: ససస స
93-90/1141

7150 SAA1354968
పపరర: సరరత కలమగగన

93-90/1142

తసడక:డ సతడస యఖ కలమగగన
ఇసటట ననస:112-9-2178
వయససస:27
లస: ససస స
93-92/742

7153 SAA1357896
పపరర: చననయఖ పప రరమలర

93-92/743

తసడక:డ బసగరరయఖ పప రమలల
ఇసటట ననస:112-9-2205
వయససస:59
లస: పప
93-92/745

7156 SAA1370139
పపరర: రమమసజనఉలల కలరకలల

93-91/1235

తసడక:డ లసగరరరవప కలరకలల
ఇసటట ననస:112-9-2213
వయససస:42
లస: పప
93-92/1071

తసడక:డ వనసకట రరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:112-9-2214
వయససస:35
లస: పప
93-90/1143

93-90/1136

భరస : వనసకటటశరరరర బబ లపఅల
ఇసటట ననస:112-9-2104
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చననయఖ పప రరమలర
ఇసటట ననస:112-9-2205
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయగలల చలర
ఇసటట ననస:112-9-2208
వయససస:64
లస: ససస స
7157 SAA1358605
పపరర: హహహమవత కలరకలల

7143 SAA1357722
పపరర: పరరమళ బరరదసల

7138 SAA1393826
పపరర: లకకక మమమలమ

తసడక:డ తర సససగ కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2068
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ సససదసలల వరకలల
ఇసటట ననస:112-9-2178
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:112-9-2180
వయససస:39
లస: పప
7154 SAA1370287
పపరర: రరఖకన దదవ చలర

93-90/1137

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2124
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవ ననరరయణ నలర మతష
ఇసటట ననస:112-9-2158
వయససస:38
లస: ససస స
7151 SAA1373265
పపరర: మగబబరక షపక

7140 SAA1394428
పపరర: ససధకర వవననసటట

93-92/1067

భరస : శకనస మమమలమ
ఇసటట ననస:112-9-2054
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ దదవదనసస బరరదసల
ఇసటట ననస:112-9-2095
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ పసథలల అహహస షపక
ఇసటట ననస:112-9-2124
వయససస:51
లస: పప
7148 SAA1393578
పపరర: శశభరరణణ నలర మతష

93-90/1135

తసడక:డ కకసడలమడవప వవననసటట
ఇసటట ననస:112-9-2068
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ అకలకలల కలకకల
ఇసటట ననస:112-9-2094
వయససస:52
లస: పప
7145 SAA1394303
పపరర: బబజ షపక

7137 SAA1393305
పపరర: శకనస మమమలమ

7135 SAA1369784
పపరర: కటట సమమలల కటట

తసడక:డ కటట ననగయఖ కటట
ఇసటట ననస:112-9-2046
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మమమలమ
ఇసటట ననస:112-9-2054
వయససస:47
లస: పప

భరస : మరరయ దనసస కనకరరజ
ఇసటట ననస:112-9-2066
వయససస:28
లస: ససస స
7142 SAA1373547
పపరర: వనసకటటశరరరర కలకకల

93-90/1134

తసడక:డ వనసకట నరసయఖ మమకల
ఇసటట ననస:112-9-2044
వయససస:56
లస: పప

భరస : కటట సరమమలల కటట
ఇసటట ననస:112-9-2046
వయససస:55
లస: ససస స
7139 SAA1373422
పపరర: సరరరనబఉలమ కనకరరజ

7134 SAA1394105
పపరర: అచరయఖ మమకల

7159 SAA1376870
పపరర: సరయ లకకక కసదసల

93-92/1072

భరస : దసరగ రరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:112-9-2219
వయససస:26
లస: ససస స
93-90/1144

7162 SAA1376896
పపరర: శసకర ననయక కరతవథ

93-92/746

తసడక:డ దకరఖ ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2245
వయససస:41
లస: పప
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93-92/747

భరస : ననగ కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2245
వయససస:25
లస: ససస స
7166 SAA1376789
పపరర: బచ కరతవథ

93-92/1075

93-92/1078

93-90/1145

93-91/1240

93-92/1081

93-90/1146

93-92/748

తసడక:డ ఆనసదరరవప మకస
ఇసటట ననస:112-9-2346
వయససస:38
లస: పప

7176 SAA1352707
పపరర: పవన కరతవథ

7179 SAA1359116
పపరర: హహమసత కడనరర

7182 SAA1394618
పపరర: జజన శశకదన షపక

7185 SAA1439454
పపరర: శవ కలమమరర మగఠరఖలపత

93-92/1084

7188 SAA1353432
పపరర: సరరజన వనలర

93-91/1241

7191 SAA1374099
పపరర: ససనత మకస
భరస : చదననబ
న బబబ మకస
ఇసటట ననస:112-9-2346
వయససస:32
లస: ససస స

7171 SAA1358639
పపరర: గగమమ కరతవథ

93-91/1237

7174 SAA1352194
పపరర: బగజజ కరతవథ

93-91/1239

7177 SAA1359108
పపరర: పసడయ కలడనరర

93-92/1080

భరస : పడదదప కలడనరర
ఇసటట ననస:112-9-2266
వయససస:41
లస: ససస స
93-92/1082

7180 SAA1352251
పపరర: మగరళమహన హహతనఈత

93-91/1242

తసడక:డ వజయ హహతనఈత
ఇసటట ననస:112-9-2269
వయససస:44
లస: పప
93-90/1147

7183 SAA1356161
పపరర: హససన షపక

93-92/1083

భరస : జజన శశకదన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2301
వయససస:32
లస: ససస స
93-90/1148

7186 SAA1373554
పపరర: లకకక గగలర

93-92/749

భరస : ననణణ గగలర
ఇసటట ననస:112-9-2331
వయససస:31
లస: ససస స
93-92/1085

భరస : దనవదస వనలర
ఇసటట ననస:112-9-2332
వయససస:55
లస: ససస స
93-92/750

93-92/1077

భరస : చనన కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2260
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఈశరరరరవప మగఠరఖలపత
ఇసటట ననస:112-9-2329
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ చనన నతననయయలల వనలర
ఇసటట ననస:112-9-2332
వయససస:60
లస: పప
7190 SAA1375823
పపరర: చసదడబబబగ మకస

93-91/1238

తసడక:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2301
వయససస:37
లస: పప

భరస : జగన మహన రరవప తతట
ఇసటట ననస:112-9-2326
వయససస:47
లస: ససస స
7187 SAA1359884
పపరర: దనవదస వనలర

7173 SAA1358613
పపరర: చనన కరతవథ

7168 SAA1356112
పపరర: నగగ కరతవథ

భరస : చసద కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2257
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ పడదదప కడనరర
ఇసటట ననస:112-9-2266
వయససస:20
లస: పప

భరస : రసగ రరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:112-9-2283
వయససస:31
లస: ససస స
7184 SAA1357730
పపరర: దదవ తతట

93-92/1079

తసడక:డ చనన కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2260
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ పడదదప కలడనరర
ఇసటట ననస:112-9-2266
వయససస:23
లస: ససస స
7181 SAA1438233
పపరర: వనసకటలకకక ఆతతట

7170 SAA1356583
పపరర: దనససడ కరతవథ

93-92/1074

తసడక:డ సకరఠ కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2245
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ బబ డనఖ కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2260
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ చనన కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2260
వయససస:20
లస: పప
7178 SAA1359322
పపరర: శరసతకలమమరర కలడనరర

93-92/1076

తసడక:డ గరప కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2255
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ పపలమమ ఆసబబ తష
ఇసటట ననస:112-9-2259
వయససస:31
లస: ససస స
7175 SAA1370568
పపరర: రరజ కరతవథ

7167 SAA1357763
పపరర: హరర కరతవథ

7165 SAA1357748
పపరర: బచ కరతవథ

తసడక:డ గమఖ సథబబవథ
ఇసటట ననస:112-9-2245
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ సకరఠ కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2245
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ దకరఖ ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2250
వయససస:23
లస: పప
7172 SAA1355015
పపరర: ససశల కరతవథ

93-92/1073

తసడక:డ గగజజఖ కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2245
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ గమఖ సథబబవథ
ఇసటట ననస:112-9-2245
వయససస:55
లస: ససస స
7169 SAA1457258
పపరర: ససరరశ కరతవథ

7164 SAA1356120
పపరర: సకరఠ కరతవథ

93-91/1243
7189 SAA1371053
పపరర: ససగగణ రతన కలమమరర మసడపరక

భరస : శశఖర మమదపక
ఇసటట ననస:112-9-2346
వయససస:30
లస: ససస స
93-92/751

7192 SAA1433192
పపరర: రమణ చకరకల

93-90/1149

భరస : వరయఖ చకరకల
ఇసటట ననస:112-9-2350
వయససస:33
లస: ససస స
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7193 SAA1442508
పపరర: శక లకకక ననరరయణ చకరకల

93-90/1150

తసడక:డ వరయఖ చకరకల
ఇసటట ననస:112-9-2350
వయససస:18
లస: పప
7196 SAA1357656
పపరర: అసజ ననయక ఖరతవథ

93-92/752

93-91/1246

93-91/1248

93-91/1251

93-92/1087

93-92/756

93-92/1088

భరస : అబగనల వహహద షపక
ఇసటట ననస:112-9-2442
వయససస:29
లస: ససస స

7206 SAA1463355
పపరర: సకకక కరతవథ

7209 SAA1351634
పపరర: లకకక పరరరత కకమటటనవన

7212 SAA1357995
పపరర: వనసకటసరయ కకమకనవన

7215 SAA1376748
పపరర: మసగమక కకమటటనవన

93-92/1091

7218 SAA1357383
పపరర: తడశసఠర కకమటటనవన

93-92/753

7221 SAA1355866
పపరర: బబష షపక
తసడక:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2448
వయససస:38
లస: పప

7201 SAA1357755
పపరర: చసటట కరతవథ

93-92/1086

7204 SAA1358688
పపరర: బకలల ఇసరరవథ

93-91/1250

7207 SAA1355882
పపరర: కకటటశరరరరవప చవరబటటటన

93-92/754

తలర : వనసకయమక చవరబటటటన
ఇసటట ననస:112-9-2406
వయససస:21
లస: పప
93-91/1252

7210 SAA1357987
పపరర: ననగరశరర రరవప కకమకనవన

93-92/755

తసడక:డ పపరయఖ కకమకనవన
ఇసటట ననస:112-9-2430
వయససస:44
లస: పప
93-92/757

7213 SAA1358019
పపరర: అమర కలమమర కకమకనవన

93-92/758

తసడక:డ నగరశరరరరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:112-9-2430
వయససస:19
లస: పప
93-92/1089

7216 SAA1357342
పపరర: మసగమక కకమటటనవన

93-92/1090

భరస : శకనవరస రరవప కకమటటనవన
ఇసటట ననస:112-9-2431
వయససస:45
లస: ససస స
93-92/1092

తసడక:డ శకనవరసరరవప కకమటటనవన
ఇసటట ననస:112-9-2431
వయససస:22
లస: ససస స
93-89/975

93-91/1245

తసడక:డ బకలల ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:112-9-2388
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకమటటనవన
ఇసటట ననస:112-9-2431
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప కకమటటనవన
ఇసటట ననస:112-9-2431
వయససస:22
లస: ససస స
7220 SAA1390608
పపరర: మలర క షపక

93-91/1249

తసడక:డ నగరశరరరరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:112-9-2430
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ శవ కకటయఖ కకమటటనవన
ఇసటట ననస:112-9-2431
వయససస:50
లస: పప
7217 SAA1357375
పపరర: తడశసఠర కకమటటనవన

7203 SAA1370873
పపరర: వనసకట మగదనవథ

7198 SAA1351725
పపరర: లలల రరమవత

తసడక:డ సకరఠ ఖరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2384
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఇనవన శవ కకటయఖ కకమటటనవన
ఇసటట ననస:112-9-2429/1
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : నగరశరరరరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:112-9-2430
వయససస:39
లస: ససస స
7214 SAA1357359
పపరర: శకనవరస రరవప కకమటటనవన

93-91/1247

భరస : చసదడయఖ కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2398
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : వనసకయమక చవరబటటటనన
ఇసటట ననస:112-9-2406
వయససస:20
లస: పప
7211 SAA1357839
పపరర: సరమమజఖస కకమకనవన

7200 SAA1358647
పపరర: చసడ కరతవథ

93-90/1152

తసడక:డ మమమర మ రరమవత
ఇసటట ననస:112-9-2378
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ లషకర మగదనవథ
ఇసటట ననస:112-9-2386
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ బబ దదయ కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2391
వయససస:38
లస: ససస స
7208 SAA1355890
పపరర: అసకమక రరవప చవరబటటటనన

93-91/1244

తసడక:డ బబ డనక కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2379
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ పతస కరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2385
వయససస:21
లస: పప
7205 SAA1352764
పపరర: శరసత మగదనవథ

7197 SAA1352509
పపరర: ననగ ఇసరళళవథ

7195 SAA1393958
పపరర: శరకవణణ బబ య

భరస : శకనవరససలల బబ య
ఇసటట ననస:112-9-2366
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ఇసరళళవథ ఇసరళళవథ
ఇసటట ననస:112-9-2376
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ శసకర రరమవత
ఇసటట ననస:112-9-2378
వయససస:21
లస: పప
7202 SAA1376904
పపరర: శవ కరతవథ

93-90/1151

భరస : శకనవరససలల బబ య
ఇసటట ననస:112-9-2366
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ పరళయ ననయక ఖరతవథ
ఇసటట ననస:112-9-2371
వయససస:29
లస: పప
7199 SAA1351675
పపరర: నరరశ రరమవత

7194 SAA1430537
పపరర: శరకవణణ బబ య

7219 SAA1359934
పపరర: రమణమక గగజజల

93-92/1093

భరస : గణణ రరజ గగజజల
ఇసటట ననస:112-9-2437
వయససస:35
లస: ససస స
93-92/759

7222 SAA1352798
పపరర: అలల బ షపక

93-92/760

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:112-9-2448
వయససస:32
లస: ససస స
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7223 SAA1394048
పపరర: షకకల షపక
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93-90/1153

భరస : మహమద షపక
ఇసటట ననస:112-9-2449
వయససస:26
లస: ససస స
7226 SAA1351709
పపరర: నరకల కలమమరర పరగరదపప గబ

93-91/1255

93-92/1095

93-92/761

93-92/762

93-90/1158

93-92/764

93-92/1096

7236 SAA1358175
పపరర: మలర శరర రరవప మడసశశటట

7239 SAA1394030
పపరర: రమదదవ బసడరర

7242 SAA1440536
పపరర: మరరమక యననస

93-91/1258

7245 SAA1358340
పపరర: లకకయఖ రజనల

93-92/763

93-91/1259

7250 SAA1353473
పపరర: ఖససస షపక

93-92/1101

7248 SAA1358886
పపరర: శవ కలమమరర అమసచ

93-90/1159

తసడక:డ భమ రరజ బర
ఇసటట ననస:112-9-2496
వయససస:21
లస: ససస స

93-90/1156

7234 SAA1438464
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

93-90/1157

7237 SAA1447580
పపరర: రమదదవ బసడరర

93-89/976

7240 SAA1354661
పపరర: కకసడలల పరసడర

93-91/1256

తసడక:డ రరమయఖ పరసడర
ఇసటట ననస:112-9-2464
వయససస:37
లస: పప
93-90/1160

7243 SAA1358654
పపరర: జరరనన షపక

93-91/1257

తసడక:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2469
వయససస:23
లస: ససస స
93-92/1097

7246 SAA1358365
పపరర: ససశల రజనల

93-92/1098

భరస : లకకయఖ రజనల
ఇసటట ననస:112-9-2476
వయససస:53
లస: ససస స
93-92/1099

భరస : బడహకయఖ అమసచ
ఇసటట ననస:112-9-2482
వయససస:63
లస: ససస స
7251 SAA1298652
పపరర: శరసత శక బర

7231 SAA1439322
పపరర: మమలమబ షపక

భరస : శకనవరస బసడరర
ఇసటట ననస:112-9-2463
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ గగరవయఖ రజనల
ఇసటట ననస:112-9-2476
వయససస:68
లస: పప

7247 SAA1358522
పపరర: దసరగ ఉదయ కకరణ
గనననబబ ఠఠలమ
తసడక:డ మధన గనననబబ ఠఠలమ
ఇసటట ననస:112-9-2477
వయససస:19
లస: పప

93-92/1094

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2460
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కసఠ రరవప యననస
ఇసటట ననస:112-9-2465
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శక రరస మబరరస నలర మతష
ఇసటట ననస:112-9-2472
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ పపడననసరరకయమ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2484
వయససస:54
లస: పప

7233 SAA1356096
పపరర: మసరసన వల షపక

7228 SAA1377100
పపరర: మరరయమక రరయనథనలమ

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2459
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస బసడరర
ఇసటట ననస:112-9-2463
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పసదన సప మయఖ పపసదరర
ఇసటట ననస:112-9-2464
వయససస:27
లస: ససస స
7244 SAA1370212
పపరర: రరధమక నలర మతష

93-90/1155

తసడక:డ కకటటశరర రరవప మడసశశటట
ఇసటట ననస:112-9-2462
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ ససభడమణఖస బసడరర
ఇసటట ననస:112-9-2463
వయససస:49
లస: పప
7241 SAA1359892
పపరర: లకకక పపసదరర

7230 SAA1440502
పపరర: రససల షపక

93-91/1254

భరస : యయసప బగ రరయనథనలమ
ఇసటట ననస:112-9-2454
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ రసథల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2459
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ రరజస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2460
వయససస:81
లస: పప
7238 SAA1394006
పపరర: శకనవరస బసడరర

93-90/1154

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2459
వయససస:60
లస: పప

భరస : మసరసనరల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2459
వయససస:32
లస: ససస స
7235 SAA1358316
పపరర: హహసపన షపక

7227 SAA1394394
పపరర: మరరయమక రరవనథతల

7225 SAA1358423
పపరర: బబనజమమన పరగరడకపప గబ

తసడక:డ బబలమననజర పరగరడకపప గబ
ఇసటట ననస:112-9-2451
వయససస:39
లస: పప

భరస : యయసప బగ రరవనథతల
ఇసటట ననస:112-9-2454
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ ఆనసదరరవప అనపరరస
ఇసటట ననస:112-9-2455
వయససస:19
లస: పప
7232 SAA1356104
పపరర: హససన షపక

93-91/1253

భరస : మహమద షపక
ఇసటట ననస:112-9-2449
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబనజమమన పరగరదపప గబ
ఇసటట ననస:112-9-2451
వయససస:37
లస: ససస స
7229 SAA1377118
పపరర: బల ఏసస అనపరరస

7224 SAA1370881
పపరర: శకకల షపక

7249 SAA1352871
పపరర: మర బ షపక

93-92/1100

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:112-9-2484
వయససస:56
లస: ససస స
93-89/908

7252 SAA1425941
పపరర: కలససమ కలమమరర బర

93-92/765

భరస : బమరరజ బర
ఇసటట ననస:112-9-2496
వయససస:43
లస: ససస స
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7253 SAA1354133
పపరర: రసగరరరవప తనడకశశటట
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93-91/1260

తసడక:డ వనసకటటశరరరరవప తనడకశశటట
ఇసటట ననస:112-9-2500
వయససస:52
లస: పప
7256 SAA1394626
పపరర: శరసత కలమమరర వనసకకసడ

93-90/1163

93-92/1102

93-90/1167

93-92/766

93-90/1172

93-92/1103

93-91/1262

భరస : శవయఖ ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:112-9-2586
వయససస:47
లస: ససస స

7266 SAA1394147
పపరర: శకనస పసననఅ
న లమ

7269 SAA1427046
పపరర: ఏమమమ పసననఅ
న లమ

7272 SAA1367168
పపరర: హససన షపక

7275 SAA1439405
పపరర: శబబర షపక

93-92/1106

7278 SAA1436682
పపరర: వనసగమక పలలర పప గగ

93-90/1170

7281 SAA1370113
పపరర: ఉదయ కలమమర యరకసశశటట
తసడక:డ శవ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:112-9-2586
వయససస:31
లస: పప

7261 SAA1441930
పపరర: ససబబరరవప పపలగరరర

93-90/1166

7264 SAA1428218
పపరర: సరయ కలమమర పపలగరరర

93-90/1169

7267 SAA1430099
పపరర: శకనస పసననఅ
న లమ

93-90/1171

తసడక:డ ఎరకయఖ పసననఅ
న లమ
ఇసటట ననస:112-9-2557
వయససస:39
లస: పప
93-90/1173

7270 SAA1438597
పపరర: యననస కరసతరరవప

93-90/1174

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప యననస
ఇసటట ననస:112-9-2560
వయససస:49
లస: పప
93-92/1104

7273 SAA1360122
పపరర: కరరమగన షపక

93-92/1105

తసడక:డ కరరమగన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2563
వయససస:22
లస: ససస స
93-90/1175

7276 SAA1393644
పపరర: షబన షపక

93-90/1176

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:112-9-2581
వయససస:28
లస: ససస స
93-90/1177

భరస : నరసయఖ పలలర పప గగ
ఇసటట ననస:112-9-2583
వయససస:74
లస: ససస స
93-91/144

93-91/1261

తసడక:డ ససబబరరవప పపలగరరర
ఇసటట ననస:112-9-2546
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ పససర బబజ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2581
వయససస:30
లస: పప

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:112-9-2581
వయససస:28
లస: ససస స
7280 SAA1161371
పపరర: కలమమరర ఎరకసశశటట

93-90/1168

తసడక:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:112-9-2563
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నవహహమమఖ జఎనఎ
ఇసటట ననస:112-9-2575
వయససస:37
లస: ససస స
7277 SAA1377050
పపరర: షబన షపక

7263 SAA1428234
పపరర: హరరశ పపలగరరర

7258 SAA1358662
పపరర: లకకక నరసమక కకలర మరర

తసడక:డ భబసరథ రరడడ క పపలగరరర
ఇసటట ననస:112-9-2546
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనస పసననఅ
న లమ
ఇసటట ననస:112-9-2557
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:112-9-2563
వయససస:45
లస: ససస స
7274 SAA1358415
పపరర: భబరత జఎనఎ

93-90/1165

తసడక:డ ఎరకయఖ పసననఅ
న లమ
ఇసటట ననస:112-9-2557
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనస పసననఅ
న లమ
ఇసటట ననస:112-9-2557
వయససస:36
లస: ససస స
7271 SAA1360114
పపరర: జజన బ షపక

7260 SAA1441997
పపరర: అసకమక వలలటట

93-90/1162

భరస : హనసమసతరరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:112-9-2534
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబరరవప పపలగరరర
ఇసటట ననస:112-9-2546
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవ అరరసథమమల
ఇసటట ననస:112-9-2552
వయససస:49
లస: ససస స
7268 SAA1394568
పపరర: యయమనన పసననఅ
న లమ

93-90/1164

భరస : అసకయఖ వలలటట
ఇసటట ననస:112-9-2546
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : భబసరథ రరడడ క పపలగరరర
ఇసటట ననస:112-9-2546
వయససస:39
లస: ససస స
7265 SAA1355874
పపరర: ససబగబలల అరరసథమమల

7257 SAA1440130
పపరర: జననథ బ షపక

7255 SAA1394600
పపరర: యయసప బగ వనసకకసడ

తసడక:డ వరయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:112-9-2514
వయససస:59
లస: పప

భరస : మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2533
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : లకకణగడడ పనసగగఠఠ
ఇసటట ననస:112-9-2536
వయససస:30
లస: ససస స
7262 SAA1441955
పపరర: కకషష కలమమరర పపలగరరర

93-90/1161

భరస : వటల రరవప ససదనబతష
స న
ఇసటట ననస:112-9-2506
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : యయసప బగ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:112-9-2514
వయససస:46
లస: ససస స
7259 SAA1356039
పపరర: వజయ పనసగగఠఠ

7254 SAA1431451
పపరర: మననకక ససదనబతష
స న

7279 SAA1357367
పపరర: నససమ షపక

93-92/1107

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2585
వయససస:26
లస: ససస స
93-91/1263

7282 SAA1377266
పపరర: శవయఖ యరకసశశటట

93-92/767

తసడక:డ శరసబయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:112-9-2586
వయససస:58
లస: పప
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పపరర: కలమమరర యరకసశశటట
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93-92/1108

భరస : శవయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:112-9-2586
వయససస:46
లస: ససస స
7286 SAA1357672
పపరర: బల కకటటశరర రరవప తతకల

93-92/768

93-90/1179

93-92/1112

93-92/1114

93-92/772

93-92/1119

93-92/775

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2664
వయససస:32
లస: పప

7296 SAA1394113
పపరర: మమలన సయఖద

7299 SAA1443209
పపరర: శవ ననయక పనసగగఠఠ

7302 SAA1394188
పపరర: మసజల పరనసగగఠఠ

7305 SAA1445402
పపరర: కకకరఖ రథనర

93-92/1120

7308 SAA1360270
పపరర: ననగ దసరగ బసడల

93-90/1181

7311 SAA1373489
పపరర: ససబబధన షపక
భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2664
వయససస:30
లస: ససస స

7291 SAA1352756
పపరర: వనసకటటష పస

93-92/1111

7294 SAA1367861
పపరర: ఇరరశణణ షపక

93-92/770

7297 SAA1359033
పపరర: మమలన సయద

93-92/1117

భరస : బబబగ సయద
ఇసటట ననస:112-9-2623
వయససస:53
లస: ససస స
93-92/773

7300 SAA1352749
పపరర: ససపపరష పనసగగఠఠ

93-92/1118

భరస : శవ పనసగగఠఠ
ఇసటట ననస:112-9-2631
వయససస:44
లస: ససస స
93-90/1182

7303 SAA1443225
పపరర: మసజల పనసగగఠఠ

93-92/774

భరస : బబలమజ ననయక పనసగగఠఠ
ఇసటట ననస:112-9-2635/3
వయససస:34
లస: ససస స
93-92/776

7306 SAA1443233
పపరర: చసకస సరగజ రథనర

93-92/777

భరస : కకకరఖ రథనర
ఇసటట ననస:112-9-2636
వయససస:30
లస: ససస స
93-92/1121

తసడక:డ రమణ బసడల
ఇసటట ననస:112-9-2649
వయససస:20
లస: ససస స
93-92/778

93-90/1178

భరస : మహమకద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:112-9-2601
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ హరజ రథనర
ఇసటట ననస:112-9-2636
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ తపరరకయమ గగడదడ టట
ఇసటట ననస:112-9-2645
వయససస:51
లస: పప
7310 SAA1373158
పపరర: బబబగ షపక

93-92/1113

భరస : బబలజ పరనసగగఠఠ
ఇసటట ననస:112-9-2635-3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ ధన సససఘమ పనసగగఠఠ
ఇసటట ననస:112-9-2635/3
వయససస:32
లస: పప
7307 SAA1353069
పపరర: మణణ గగడదడ టట

7293 SAA1359835
పపరర: పరప పసననఅ
న లమ

7288 SAA1390814
పపరర: ఫరతమగన షపక

తసడక:డ యళరయఖ పస
ఇసటట ననస:112-9-2595
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ లలయమ ననయక పనసగగఠఠ
ఇసటట ననస:112-9-2631
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ శశవ పనసగగఠఠ
ఇసటట ననస:112-9-2632
వయససస:26
లస: పప
7304 SAA1443217
పపరర: బబలలజ ననయక పనసగగఠఠ

93-90/1180

భరస : బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:112-9-2623
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రమగలల ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:112-9-2630
వయససస:45
లస: ససస స
7301 SAA1463322
పపరర: భబనసపడసరద పనసగగఠఠ

7290 SAA1439371
పపరర: ఝనస పసననఅ
న లమ

93-92/1110

భరస : తజదదనన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2593
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ పసననఅ
న లమ
ఇసటట ననస:112-9-2596
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మజరశ కలమమర కలసచల
ఇసటట ననస:112-9-2606
వయససస:32
లస: ససస స
7298 SAA1355858
పపరర: బచనఖల రరమవత

93-92/769

భరస : వనసకటటష పసననఅ
న లమ
ఇసటట ననస:112-9-2595
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ ఎరకయఖ పసననఅ
న లమ
ఇసటట ననస:112-9-2596
వయససస:64
లస: పప
7295 SAA1377092
పపరర: అసజన కలమమరర కలసచల

7287 SAA1357698
పపరర: మహలకకక తతకల

7285 SAA1359769
పపరర: రహమతషననసర షపక

భరస : పజల రహహస షపక
ఇసటట ననస:112-9-2590
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బల కకటటశరరరరవప తతకల
ఇసటట ననస:112-9-2592
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ తజదదనన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2593
వయససస:27
లస: పప
7292 SAA1377084
పపరర: ననగరరజ పసననఅ
న లమ

93-92/1109

భరస : వనసకటటశరరరర తరరమల
ఇసటట ననస:112-9-2589
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర తతకల
ఇసటట ననస:112-9-2592
వయససస:56
లస: పప
7289 SAA1445931
పపరర: ననగగర షరరఫ షపక

7284 SAA1370360
పపరర: అరరణ తరరమల

7309 SAA1359280
పపరర: మన గబదడదడడ

93-92/1122

భరస : మణణ గబదడదడడ
ఇసటట ననస:112-9-2656
వయససస:35
లస: ససస స
93-92/779

7312 SAA1352616
పపరర: శహహదన షపక

93-92/1123

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2667
వయససస:33
లస: ససస స
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93-90/1183

భరస : జగననధస కవల
ఇసటట ననస:112-9-2671
వయససస:38
లస: ససస స
7316 SAA1354109
పపరర: జరసమక సనవనకరసత

93-90/1185

93-91/1264

93-92/1126

93-92/783

93-92/1130

93-92/1131

93-92/1132

భరస : ననగరశరర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:112-9-2768
వయససస:56
లస: ససస స

7326 SAA1357714
పపరర: మహహర నశ మహమకద

7329 SAA1428168
పపరర: కకటటశరరర బబలవవరర

7332 SAA1445170
పపరర: ఆనసద కలమమరర తషపసల

7335 SAA1394642
పపరర: లలమవత అగససస

93-92/1134

7338 SAA1460856
పపరర: నజయమ ససలమసనన సయద

93-92/1128

7341 SAA1375591
పపరర: ననగరశరర రరవప కరకక
తసడక:డ ననగరశరర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:112-9-2768
వయససస:72
లస: పప

7321 SAA1394584
పపరర: ఆశరరరదస గగసటటరర

93-90/1186

7324 SAA1373729
పపరర: కలరడడస బబష సయఖద

93-92/782

7327 SAA1357326
పపరర: శవ సతఖననరరయణ ఠమకసపత

93-92/1129

తసడక:డ కకటటశరరరరవప ఠమకసపత
ఇసటట ననస:112-9-2730
వయససస:32
లస: పప
93-90/1187

7330 SAA1428150
పపరర: రమణయఖ బరరవవరర

93-90/1188

తసడక:డ ససబబరరవప బరరవవరర
ఇసటట ననస:112-9-2736
వయససస:34
లస: పప
93-90/1189

7333 SAA1444884
పపరర: హనసమ పనసగగఠఠ

93-90/1190

తసడక:డ పసదన మసటరరయమ పనసగగఠఠ
ఇసటట ననస:112-9-2750
వయససస:23
లస: పప
93-90/1191

7336 SAA1457068
పపరర: ఖససస బఇవనస షపక

93-92/1133

భరస : మమల సపజ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2762
వయససస:41
లస: ససస స
93-92/1135

తసడక:డ అజజ సయద
ఇసటట ననస:112-9-2762
వయససస:22
లస: ససస స
93-90/1192

93-92/1125

తసడక:డ మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:112-9-2704
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననరరయణరరవప అగససస
ఇసటట ననస:112-9-2752
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ బగడడ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2762
వయససస:22
లస: పప
7340 SAA1374560
పపరర: హహహమవత కరకక

93-92/1127

భరస : రవ కలమమర తషపసల
ఇసటట ననస:112-9-2749
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ కకప తషపసల
ఇసటట ననస:112-9-2750
వయససస:63
లస: పప
7337 SAA1463025
పపరర: ఇసరకయల షపక

7323 SAA1359413
పపరర: కళళవత గగసటటరర

7318 SAA1353051
పపరర: వర పడసరద పరమగలపరటట

తసడక:డ రరశయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:112-9-2695
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమణయ బబలవవరర
ఇసటట ననస:112-9-2736
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ రవ కలమమర తషపసల
ఇసటట ననస:112-9-2737
వయససస:27
లస: ససస స
7334 SAA1355759
పపరర: రవ కలమమర తషపసల

93-92/781

భరస : రహమన మహమకద
ఇసటట ననస:112-9-2716
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ తమకశశటట
ఇసటట ననస:112-9-2730
వయససస:24
లస: ససస స
7331 SAA1355726
పపరర: శక వదఖ తషపసల

7320 SAA1376730
పపరర: ససజజత కసచ

93-90/1184

తసడక:డ శవ రరమ కకషషయఖ పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:112-9-2682
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఆశరరరదస గగసటటరర
ఇసటట ననస:112-9-2695
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:112-9-2708
వయససస:48
లస: ససస స
7328 SAA1357565
పపరర: జజఖత తమకశశటట

93-92/780

భరస : ననగ భబషణస కసచ
ఇసటట ననస:112-9-2692
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ రరశయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:112-9-2695
వయససస:39
లస: పప
7325 SAA1373703
పపరర: ఆశ సయఖద

7317 SAA1367390
పపరర: కకటటశరరర పరమగలపరటట

7315 SAA1442086
పపరర: రఠప గగసటటరర

భరస : మశశ గగసటటరర
ఇసటట ననస:112-9-2680
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వర పడసరద పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:112-9-2682
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2691
వయససస:33
లస: ససస స
7322 SAA1376953
పపరర: ఆశరరరదస గగసటటరర

93-92/1124

భరస : ససదదనక సయద
ఇసటట ననస:112-9-2678
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇననయఖ సనవనకరసత
ఇసటట ననస:112-9-2681
వయససస:49
లస: ససస స
7319 SAA1358498
పపరర: జరరనన షపక

7314 SAA1367416
పపరర: ససలడ న సయద

7339 SAA1463074
పపరర: చసద బ షపక

93-92/1136

భరస : బగడడ షపక
ఇసటట ననస:112-9--2762
వయససస:63
లస: ససస స
93-92/784

7342 SAA1367739
పపరర: లకకక దదమమటట

93-92/785

భరస : గసగడ రరవప దదమమటట
ఇసటట ననస:112-9-2774
వయససస:70
లస: ససస స
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పపరర: శరరద దదమమటట
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93-92/786

తసడక:డ గసగడ రరవప దదమమటట
ఇసటట ననస:112-9-2774
వయససస:45
లస: ససస స
7346 SAA1359215
పపరర: షరలస రరజ బబథదసడ ర

93-92/1139

93-92/1141

93-92/1142

93-92/1145

93-90/1195

93-90/1198

93-92/791

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2824
వయససస:19
లస: ససస స

7356 SAA1359090
పపరర: వనసకటటశరరమక మగలక

7359 SAA1377225
పపరర: వజయ కలమమర పసదమలలర

7362 SAA1358738
పపరర: మలన సయద

7365 SAA1433911
పపరర: గణపత జసపన

93-90/1201

7368 SAA1377381
పపరర: ననగగర బ షపక

93-92/1146

7371 SAA1462936
పపరర: ఖససస బ షపక
భరస : గగణ సససయయఖదన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2831
వయససస:63
లస: ససస స

7351 SAA1431428
పపరర: శకనవరస రరవప జసపన

93-92/789

7354 SAA1359256
పపరర: మసగమక నకక

93-92/1144

7357 SAA1377217
పపరర: కకషష వవణణ పసదమలలర

93-90/1194

భరస : రమణ పసదమలలర
ఇసటట ననస:112-9-2802
వయససస:39
లస: ససస స
93-90/1196

7360 SAA1394691
పపరర: ననగమణణ పడమటట

93-90/1197

భరస : రమమశ పడమటట
ఇసటట ననస:112-9-2803
వయససస:40
లస: ససస స
93-91/1266

7363 SAA1373281
పపరర: శరకకర షపక

93-92/790

భరస : మగబబరక షపక
ఇసటట ననస:112-9-2810
వయససస:37
లస: ససస స
93-90/1199

7366 SAA1426048
పపరర: కకటటశరర రరవప తనటటకకసడ

93-90/1200

తసడక:డ ససబబరరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:112-9-2821
వయససస:28
లస: పప
93-92/792

భరస : హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:112-9-2823
వయససస:55
లస: ససస స
93-92/1148

93-92/788

భరస : ససబబరరవప జసపన
ఇసటట ననస:112-9-2798
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప జసపన
ఇసటట ననస:112-9-2811
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:112-9-2821
వయససస:23
లస: ససస స
7370 SAA1352731
పపరర: ఖజజబ షపక

93-92/1143

భరస : జకర సయద
ఇసటట ననస:112-9-2810
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ మగబబరక షపక
ఇసటట ననస:112-9-2810
వయససస:22
లస: పప
7367 SAA1426055
పపరర: రరవలక తనటటకకసడ

7353 SAA1376995
పపరర: వనసకట లకకక జసపన

7348 SAA1376813
పపరర: మగసటబజ షపక

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప జసపన
ఇసటట ననస:112-9-2787
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ రమణ పసదమలలర
ఇసటట ననస:112-9-2802
వయససస:20
లస: పప

భరస : రమమశ పడమటట
ఇసటట ననస:112-9-2803
వయససస:39
లస: ససస స
7364 SAA1373224
పపరర: రరయమజ షపక

93-90/1193

తసడక:డ రవ కలమమర మగలక
ఇసటట ననస:112-9-2798
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రమణ పసదమలలర
ఇసటట ననస:112-9-2802
వయససస:39
లస: ససస స
7361 SAA1433986
పపరర: ననగమక పడమటట

7350 SAA1426360
పపరర: హబబబన షపక

93-92/1138

భరస : బగజజ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2778
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప జసపన
ఇసటట ననస:112-9-2787
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబరరవప నకక
ఇసటట ననస:112-9-2798
వయససస:44
లస: పప
7358 SAA1393461
పపరర: కకషష వవణణ పసదమలలర

93-92/787

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2783
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప జసపన
ఇసటట ననస:112-9-2787
వయససస:37
లస: పప
7355 SAA1359231
పపరర: సరయ కకషష నకక

7347 SAA1376805
పపరర: బగజజ షపక

7345 SAA1359181
పపరర: పడసనన బబథదసడ ర

భరస : మమరక బబథదసడ ర
ఇసటట ననస:112-9-2775
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2778
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:112-9-2779
వయససస:52
లస: ససస స
7352 SAA1377001
పపరర: శకనవరసరరవప జసపన

93-92/1137

తసడక:డ అల సయఖద
ఇసటట ననస:112-9-2775
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ మమరక బబథదసడ ర
ఇసటట ననస:112-9-2775
వయససస:21
లస: పప
7349 SAA1359249
పపరర: కలలశర బఇవనస షపక

7344 SAA1359223
పపరర: మమరక బబథదసడ ర

7369 SAA1457134
పపరర: మహమకద జన షపక

93-92/1147

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2823
వయససస:26
లస: పప
93-92/1149

7372 SAA1375567
పపరర: పససడమక పస

93-92/793

భరస : పడవణ పస
ఇసటట ననస:112-9-2837
వయససస:70
లస: ససస స
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పపరర: గకసఖ షపక
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93-92/794

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2840
వయససస:34
లస: ససస స
7376 SAA1457209
పపరర: ఎలష నలస

93-92/1152

7377 SAA1377027
పపరర: సకకయ బబగగమ షపక

93-90/1202

7380 SAA1394238
పపరర: వనసకటరమణ గరశరల

తసడక:డ ననగరశరర రరవప బబ కకనవలమ
ఇసటట ననస:112-9-2858
వయససస:25
లస: ససస స

7385 SAA1435361
పపరర: సరరజన బబ టటట

7386 SAA1424555
పపరర: సరయ కలమమర ఇలల
ర రర

93-89/977

భరస : శకమమనమరరయనన బబ టటట
ఇసటట ననస:112-9-2862
వయససస:66
లస: ససస స

భసధసవప: లకకక దదవ ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:112-9-2865
వయససస:46
లస: పప
7391 SAA1433739
పపరర: అననపపరషమక కలరరవలర

93-92/801

93-92/804

తసడక:డ ఇసరసక యసడథరర
ఇసటట ననస:112-9-2887
వయససస:48
లస: పప

93-92/798

93-92/1156

7398 SAA1435502
పపరర: శవ శసకరరరవప పససపపలలటట

93-90/1205

7401 SAA1358456
పపరర: ఎసపస ర రరణణ యసడథరర
భరస : గబరరయయమయమ యసడథరర
ఇసటట ననస:112-9-2887
వయససస:46
లస: ససస స

93-92/795

7384 SAA1434026
పపరర: ససబబరరవప పలథదటట

93-90/1204

7387 SAA1432905
పపరర: సరయ కలమమర ఇలల
ర రర

93-92/799

7390 SAA1425834
పపరర: అననపపరష మక కలరరవలర

93-92/800

భరస : లకకక ననరరయణ కలరరవలర
ఇసటట ననస:112-9-2867
వయససస:69
లస: ససస స
93-92/802

7393 SAA1425826
పపరర: శకనవరస కలరరవలర

93-92/803

తసడక:డ లకకక ననరరయణ కలరరవలర
ఇసటట ననస:112-9-2867
వయససస:38
లస: పప
93-90/1206

7396 SAA1354059
పపరర: అనసష చకక

93-91/1267

భరస : సతశ కలమమర చకక
ఇసటట ననస:112-9-2873 2ND LINE
వయససస:28
లస: ససస స
93-92/805

తసడక:డ వనసకటటశరరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:112-9-2884
వయససస:58
లస: పప
93-91/1268

7381 SAA1358167
పపరర: వనసకట రమణ గరశరల

తసడక:డ కకషష ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:112-9-2865
వయససస:18
లస: పప

7392 SAA1433770
పపరర: అననపపరష మక కలరరవలర

7395 SAA1352608
పపరర: సతశ కలమమర చకక

93-92/1155

తసడక:డ కకటయఖ పలథదటట
ఇసటట ననస:112-9-2860
వయససస:69
లస: పప

తసడక:డ బబల కకషష రరవప చకక
ఇసటట ననస:112-9-2873 2ND LINE
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ బబ టటట
ఇసటట ననస:112-9-2877
వయససస:51
లస: పప
7400 SAA1358431
పపరర: గబరరయయమయమ యసడథరర

93-92/797

భరస : లకకక ననరరయణ కలరరవలర
ఇసటట ననస:112-9-2867
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:డ పడసరద రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:112-9-2871
వయససస:52
లస: పప
7397 SAA1376987
పపరర: శకమనననరరయణ బబ టటట

7389 SAA1433663
పపరర: శశకలజ కలరరవలర

7378 SAA1355684
పపరర: వనసకట రతనస బబ మకనవన

భరస : జజసఫ కటట
ఇసటట ననస:112-9-2855
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కలరరవలర
ఇసటట ననస:112-9-2867
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకకక ననరరయణ కలరరవలర
ఇసటట ననస:112-9-2867
వయససస:69
లస: ససస స
7394 SAA1425461
పపరర: శకనవరసరరవప నసబబరర

93-90/1203

తసడక:డ కకషష ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:112-9-2865
వయససస:18
లస: పప
95-5/688

93-92/1151

భరస : ససబబరరవప బబ మకనవన
ఇసటట ననస:112-9-2851
వయససస:69
లస: ససస స

7383 SAA1358332
పపరర: భవన బబ కకనవలమ

తసడక:డ జగన మగరళమహన రరడడ క మర
ఇసటట ననస:112-9-2858
వయససస:39
లస: పప

7388 SQX2064368
పపరర: కకషష ఇలల
ర రర

93-92/1154

భరస : జజసఫ గరశరల
ఇసటట ననస:112-9-2855
వయససస:46
లస: ససస స
93-92/796

7375 SAA1457159
పపరర: ననరరయణ నలస

తసడక:డ బబలయఖ నలస
ఇసటట ననస:112-9-2842
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:112-9-2850
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ జజరరజ కటట
ఇసటట ననస:112-9-2855
వయససస:63
లస: పప
7382 SAA1358324
పపరర: రరమకకషష రరడకడ మర

93-92/1150

తసడక:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2840
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ ననరరయణ నలస
ఇసటట ననస:112-9-2842
వయససస:18
లస: పప
7379 SAA1435692
పపరర: జజసఫ కటట

7374 SAA1460880
పపరర: ససభబన షపక

7399 SAA1435411
పపరర: వజయలకకక పససపపలలటట

93-92/806

భరస : శసకర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:112-9-2884
వయససస:55
లస: ససస స
93-91/1269

7402 SAA1356179
పపరర: లమల బఇవనస షపక

93-92/1157

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2902
వయససస:34
లస: ససస స
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7403 SAA1373299
పపరర: వజయ భబసకర రరడకడ కకణస

93-92/807

తసడక:డ వనసకట ససబబ రరడకడ కకణస
ఇసటట ననస:112-9-2913
వయససస:50
లస: పప
7406 SAA1429414
పపరర: భబరత వసజ

93-90/1208

93-90/1211

93-92/1159

93-92/1161

93-90/1214

93-92/1163

93-92/813

తసడక:డ పపరరషప తస స జజగర
ఇసటట ననస:112-9-2978
వయససస:43
లస: పప

7416 SAA1353481
పపరర: వజయ వరలలరర

7419 SAA1355940
పపరర: ఖజ బఇవనస షపక

7422 SAA1357250
పపరర: శశకదనబ పటట న

7425 SAA1360312
పపరర: షకకల సయద

93-92/1167

7428 SQX2049450
పపరర: సలస సయఖద

93-92/1162

7431 SAA1425255
పపరర: లకకక జజగర
భరస : వనసకట శశషయఖ జజగర
ఇసటట ననస:112-9-2978
వయససస:40
లస: ససస స

7411 SAA1356138
పపరర: గరన శశకదన షపక

93-92/1158

7414 SAA1430107
పపరర: లకడకకరసతమక కటటట పలర

93-90/1212

7417 SAA1435247
పపరర: బబజ సరహహబ షపక

93-90/1213

తసడక:డ మహహదదనన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2958
వయససస:59
లస: పప
93-92/811

7420 SAA1428127
పపరర: కకరరడపరరయమ పపరస

93-90/1215

తసడక:డ ననగరశరరరవప పపరస
ఇసటట ననస:112-9-2969
వయససస:20
లస: ససస స
93-92/1164

7423 SAA1360379
పపరర: మమలమల సయద

93-92/812

తసడక:డ ఖససస సయద
ఇసటట ననస:112-9-2975
వయససస:54
లస: పప
93-92/1165

7426 SAA1360304
పపరర: సలస సయద

93-92/1166

తసడక:డ మమలమల సయద
ఇసటట ననస:112-9-2975
వయససస:29
లస: పప
95-152/828

తసడక:డ మమలమల
ఇసటట ననస:112-9-2975
వయససస:29
లస: పప
93-92/814

93-90/1210

భరస : లమజర కటటట పలర
ఇసటట ననస:112-9-2957
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమలమల సయద
ఇసటట ననస:112-9-2975
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ మమలమల సయద
ఇసటట ననస:112-9-2975
వయససస:23
లస: పప
7430 SAA1435510
పపరర: వనసకట శశషయఖ జజగర

93-92/1160

భరస : మమభగ పటట న
ఇసటట ననస:112-9-2974
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మమలమల సయద
ఇసటట ననస:112-9-2975
వయససస:44
లస: ససస స
7427 SAA1360320
పపరర: కలమస సయద

7413 SAA1357417
పపరర: సరమమజఖస అసడనడజ

7408 SAA1394840
పపరర: అమర హహసపన షపక

తసడక:డ నశర వల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2946
వయససస:38
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2963
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ సమయమ పటబన
ఇసటట ననస:112-9-2974
వయససస:59
లస: పప
7424 SAA1422831
పపరర: షకకల సయద

93-92/809

భరస : వనసకటటశరరరర వరలలరర
ఇసటట ననస:112-9-2957
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ హహసససఆన హహసససఆన
ఇసటట ననస:112-9-2958
వయససస:32
లస: ససస స
7421 SAA1357235
పపరర: మమభగ పటబన

7410 SAA1356146
పపరర: మభబలమ షపక

93-90/1207

తలర : ససలమసనన బబగస షపక
ఇసటట ననస:112-9-2941
వయససస:29
లస: పప

భరస : పపననయఖ అసడనడజ
ఇసటట ననస:112-9-2956
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ కకశనననయగడథ వరలలరర
ఇసటట ననస:112-9-2957
వయససస:60
లస: పప
7418 SAA1435254
పపరర: జజనబ షపక

93-90/1209

భరస : గరన శశకదన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2946
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరర రరవప అసడనడజ
ఇసటట ననస:112-9-2956
వయససస:60
లస: పప
7415 SAA1353044
పపరర: వనసకటటశరరరర వరలలరర

7407 SAA1394022
పపరర: ససలమసనన బబగగమ షపక

7405 SAA1429471
పపరర: అసకమక రరవప వసజ

తసడక:డ రరమసరరమ వసజ
ఇసటట ననస:112-9-2916
వయససస:29
లస: పప

భరస : అలర భబశ షపక
ఇసటట ననస:112-9-2941
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ గరన శశకదన షపక
ఇసటట ననస:112-9-2946
వయససస:19
లస: పప
7412 SAA1357409
పపరర: పపననయఖ అసడనడజ

93-92/808

తసడక:డ వజయ భబసకర రరడకడ కకణస
ఇసటట ననస:112-9-2913
వయససస:26
లస: పప

భరస : అసకమక రరవప వసజ
ఇసటట ననస:112-9-2916
వయససస:26
లస: ససస స
7409 SAA1435676
పపరర: సరడక మసరసన షపక

7404 SAA1373810
పపరర: జగదదశ రరడకడ కకణస

7429 SQX2286227
పపరర: షకకల సయఖద

95-217/791

భరస : మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:112-9-2975
వయససస:45
లస: ససస స
93-92/815

7432 SAA1435387
పపరర: దసరగ మక వశ జజగర

93-92/816

తసడక:డ శశషయఖ జజగర
ఇసటట ననస:112-9-2978
వయససస:20
లస: పప
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93-92/1168

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:112-9-2986
వయససస:25
లస: ససస స
7436 SAA1352087
పపరర: ననగరసదడమక దనసరర

93-91/1271

93-92/817

93-92/1171

93-92/1173

93-92/821

93-92/822

93-91/1274

తసడక:డ నరసససహరరజ నసడథరర
ఇసటట ననస:112-9-3058
వయససస:31
లస: పప

7446 SAA1357854
పపరర: ననగరసదడమక మగడడరర

7449 SAA1355668
పపరర: పసడత మగరళదనస

7452 SAA1376920
పపరర: వజయ లకకక బబసరకరరర

7455 SAA1358472
పపరర: శతనరరవమక ఆయకలమవస

93-92/825

7458 SAA1370733
పపరర: కనఖ కలమమరర సప మరకతష

93-92/820

7461 SAA1433028
పపరర: అరరణ నసడథరర
భరస : అశశక రరజ నసడథరర
ఇసటట ననస:112-9-3058
వయససస:31
లస: ససస స

7441 SAA1359751
పపరర: పప థమమ రరజ వవనగలరరజ

93-92/819

7444 SAA1359397
పపరర: శవ కలమమరర రరవపరటట

93-92/1172

7447 SAA1376912
పపరర: గరపస కరసచన

93-91/1273

తసడక:డ కలమమర కరసచన
ఇసటట ననస:112-9-3024
వయససస:22
లస: పప
93-92/1174

7450 SAA1445923
పపరర: గరపస కరసచన

93-92/1175

తసడక:డ కలమమర కరసచన
ఇసటట ననస:112-9-3024
వయససస:22
లస: పప
93-92/823

7453 SAA1433895
పపరర: ననగరసదడస కసఠ

93-90/1217

భరస : శసకర కసఠ
ఇసటట ననస:112-9-3031
వయససస:33
లస: ససస స
93-92/824

7456 SAA1425917
పపరర: శకనస మమగవథ

93-90/1218

తసడక:డ హహననక మమగవథ
ఇసటట ననస:112-9-3041
వయససస:38
లస: పప
93-91/1275

భరస : హనసమసత రరవప సప మరకతష
ఇసటట ననస:112-9-3053
వయససస:59
లస: ససస స
93-89/978

93-92/1170

భరస : రమమరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:112-9-3018
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : పలవరనకయమ ఆయకలమవస
ఇసటట ననస:112-9-3038
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వల భగవరన
ఇసటట ననస:112-9-3050
వయససస:46
లస: ససస స
7460 SAA1433200
పపరర: అశశక రరజ నసడథరర

93-91/1272

భరస : మగరళ భబసరకరరర
ఇసటట ననస:112-9-3030
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పలవరనకయమ ఆయకలమవస
ఇసటట ననస:112-9-3038
వయససస:59
లస: ససస స
7457 SAA1358951
పపరర: మసరసన బఇవనస భగవరన

7443 SAA1352491
పపరర: ననగలకకక మనననస

7438 SAA1359553
పపరర: రమణ పగడల

తసడక:డ వవమకమ రరజ వవనగలరరజ
ఇసటట ననస:112-9-3007
వయససస:40
లస: పప

భరస : గరపస కరసచన
ఇసటట ననస:112-9-3024
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చనన సరరమ రరసటల
ఇసటట ననస:112-9-3029
వయససస:70
లస: ససస స
7454 SAA1370865
పపరర: శతనరరవమక ఆయకలమవస

93-92/818

భరస : ఎలపల మగడడరర
ఇసటట ననస:112-9-3023
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కలమమర కరసచన
ఇసటట ననస:112-9-3024
వయససస:41
లస: ససస స
7451 SAA1367879
పపరర: శరదమక రరసటల

7440 SAA1433275
పపరర: రరఘవమక పడతఘసతమ

93-90/1216

భరస : నరసససహ రరవప పగడల
ఇసటట ననస:112-9-3001
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససరరశ మనననస
ఇసటట ననస:112-9-3008
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ రమమరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:112-9-3018
వయససస:39
లస: పప
7448 SAA1446111
పపరర: ననగవలర కరసచన

93-92/1169

భరస : శకనవరస రరజ పడతఘసతమ
ఇసటట ననస:112-9-3003
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పప థమమ రరజ వవనగలరరజ
ఇసటట ననస:112-9-3007
వయససస:33
లస: ససస స
7445 SAA1359405
పపరర: కకరణ కలమమర రరవపరటట

7437 SAA1359520
పపరర: నరసససహ రరవప పపగడఅలమ

7435 SAA1394709
పపరర: పరరరత ఏన

భరస : ననధనమణణ ఏన
ఇసటట ననస:112-9-3000
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ కకషషయఖ పగడల
ఇసటట ననస:112-9-3001
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ కకషషస రరజ పడతఘసతమ
ఇసటట ననస:112-9-3003
వయససస:51
లస: పప
7442 SAA1359744
పపరర: పడసనన వవనగలరరజ

93-91/1270

తసడక:డ వనసకట శశషయఖ జజగర
ఇసటట ననస:112-9-2989
వయససస:22
లస: పప

భరస : యబగ దనసరర
ఇసటట ననస:112-9-3000
వయససస:67
లస: ససస స
7439 SAA1433309
పపరర: శకనవరస రరజ పడతఘసతమ

7434 SAA1358753
పపరర: భవన పపరరషప తస స జజగర

7459 SAA1376888
పపరర: పడసనన మనననస

93-92/1176

భరస : ఏసస మనననస
ఇసటట ననస:112-9-3056
వయససస:43
లస: ససస స
93-92/826

7462 SAA1435544
పపరర: సరమయయలల నసబబరర

93-92/827

తసడక:డ పడభబకర నసబబరర
ఇసటట ననస:112-9-3058
వయససస:27
లస: పప
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93-92/828

భరస : అసకమకరరవప బతషల
ఇసటట ననస:112-9-3060
వయససస:41
లస: ససస స
7466 SAA1356328
పపరర: ననగరసదడస మనననస

93-92/1177

93-92/1180

93-91/1277

93-92/1183

93-90/1221

93-92/1186

93-92/1187

భరస : ననగగల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:112-9-3143
వయససస:29
లస: ససస స

7476 SAA1359439
పపరర: అమక సయద

7479 SAA1359306
పపరర: లమవణఖ థదరరరలమ

7482 SAA1358845
పపరర: చడసతనఖ మర

7485 SAA1359900
పపరర: లమల బఇవనస షపక

93-92/832

7488 SAA1373216
పపరర: జజఖత పదకరపప

93-92/1184

7491 SAA1444900
పపరర: గకసప షపక
తసడక:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:112-9-3143
వయససస:28
లస: పప

7471 SAA1370972
పపరర: శవయఖ మహమమటస

93-91/1276

7474 SAA1359421
పపరర: మసరసన వల సయద

93-92/1182

7477 SAA1425305
పపరర: ననగరశరరరవప రరవప పరటటబసడర

93-90/1220

తసడక:డ గరపరల కకషష పరటటబసడర
ఇసటట ననస:112-9-3094
వయససస:36
లస: పప
93-92/1185

93-91/1278
7480 SAA1371061
పపరర: సథరమణణఖసవరర రరవప మబఖస

తసడక:డ తనటయఖ మబఖస
ఇసటట ననస:112-9-3109
వయససస:43
లస: పప
93-91/1279

7483 SAA1298645
పపరర: లమల బఇవనస షపక

93-89/909

భరస : లమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-9-3129
వయససస:40
లస: ససస స
93-92/1188

7486 SAA1355049
పపరర: మహహమకద అల షపక

93-92/831

తసడక:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:112-9-3140
వయససస:46
లస: పప
93-92/833

భరస : వనసకటటష పదకరపప
ఇసటట ననస:112-9-3142
వయససస:37
లస: ససస స
93-90/1223

93-92/1179

తసడక:డ నననన సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:112-9-3091
వయససస:56
లస: పప

భరస : లమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-9-3129
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:112-9-3140
వయససస:34
లస: ససస స
7490 SAA1442599
పపరర: హససన బబగగమ షపక

93-92/830

భరస : అరరణనచలస మర
ఇసటట ననస:112-9-3126
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ గల శశకదన షపక
ఇసటట ననస:112-9-3129
వయససస:46
లస: పప
7487 SAA1354885
పపరర: అమన షపక

7473 SAA1373679
పపరర: కరరమగననసర షపక

7468 SAA1359454
పపరర: సససయదన బ సయద

తసడక:డ పపననయఖ మహమమటస
ఇసటట ననస:112-9-3078
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప థదరరరలమ
ఇసటట ననస:112-9-3106
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : భమరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:112-9-3113
వయససస:56
లస: ససస స
7484 SAA1369289
పపరర: లమల సరహహబ షపక

93-92/1181

భరస : మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:112-9-3091
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ సప మయఖ థదరరరలమ
ఇసటట ననస:112-9-3106
వయససస:47
లస: పప
7481 SAA1370105
పపరర: అపలమక సరరకకసడ

7470 SAA1426212
పపరర: బగజజ సయద

93-90/1219

భరస : చసద సయద
ఇసటట ననస:112-9-3070
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:112-9-3085
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:112-9-3091
వయససస:22
లస: పప
7478 SAA1435726
పపరర: శకనవరస రరవప థదరరరలమ

93-92/1178

భరస : చనన లలల సయద
ఇసటట ననస:112-9-3074
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవయఖ మహమమటస
ఇసటట ననస:112-9-3078
వయససస:52
లస: ససస స
7475 SAA1359447
పపరర: అకకస సయద

7467 SAA1359512
పపరర: చసద సయద

7465 SAA1377241
పపరర: చనన లలల సయద

తసడక:డ అలబక సయద
ఇసటట ననస:112-9-3064
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ సయద అలర బకలర సయద
ఇసటట ననస:112-9-3070
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:112-9-3071
వయససస:19
లస: పప
7472 SAA1358670
పపరర: లకకక మహమమటస

93-92/829

భరస : బబడ మమమయమ అల
ఇసటట ననస:112-9-3061
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రమగలల మనననస
ఇసటట ననస:112-9-3069
వయససస:66
లస: ససస స
7469 SAA1367119
పపరర: కరరమగళ షపక

7464 SAA1433242
పపరర: ఏరమక అల

7489 SAA1442516
పపరర: ననగగల షరరఫ షపక

93-90/1222

తసడక:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:112-9-3143
వయససస:31
లస: పప
93-90/1224

7492 SAA1442482
పపరర: ఫరరదన షపక

93-92/834

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:112-9-3143
వయససస:51
లస: ససస స
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93-92/1189

తసడక:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:112-9-3170
వయససస:29
లస: పప
7496 SAA1373166
పపరర: బరర ఏమమమ షపక

93-92/835

93-92/837

93-92/840

7500 SAA1357789
పపరర: వనసకయమక పగడల

7503 SAA1298538
పపరర: మహహశ బబబగ రసగగ

93-92/1192

7506 SAA1376961
పపరర: ససజజత నససకరర

93-92/838

93-90/957

93-92/1193

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ కరఠలరపప
ఇసటట ననస:112-9-3217
వయససస:58
లస: ససస స
7511 SAA1425735
పపరర: వనసకట కకషష రరవప వవజసడర

7512 SAA1358696
పపరర: చసడక బఇవనస షపక

93-91/1280

7514 SAA1373505
పపరర: ససవకకటటశరరరరవ కలమమఅలమ
తసడక:డ రరమకకటయఖ కలమమఅలమ
ఇసటట ననస:112-9-3286
వయససస:31
లస: పప
7517 SAA1351840
పపరర: కకటమక ఒరరస

93-92/771

భరస : రమమశ ఉననవ
ఇసటట ననస:112-11-1683
వయససస:42
లస: ససస స

7518 SAA1351915
పపరర: లకకక బతషల

93-92/845

7521 SAA1429794
పపరర: రజయ లకకక ననగరడక
భరస : వనసకటసరరమ ననగరడక
ఇసటట ననస:112-19-746
వయససస:73
లస: ససస స

93-92/1191

7507 SAA1373182
పపరర: బడద షర షపక

93-92/841

7510 SAA1241967
పపరర: రరజ కరరషటక

93-92/583

7513 SAA1370899
పపరర: సకలకభబయ ననదడసడర

93-91/1281

7516 SAA1431436
పపరర: వనసకట లకకక జసపన

93-92/855

భరస : శకనవరస రరవప జసపన
ఇసటట ననస:112-9-9787
వయససస:31
లస: ససస స
93-92/1115

భరస : బహహళ శకనస బతషల
ఇసటట ననస:112-9-26100
వయససస:34
లస: ససస స
93-90/1021

7504 SAA1359298
పపరర: జజఖత బబబగ రసగగ

భరస : ననగరసదడస ననదడసడర
ఇసటట ననస:112-9-3277
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశరరరరవప కలమమఅలమ
ఇసటట ననస:112-9-3286
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆధద ననరరయణ ఒరరస
ఇసటట ననస:112-9-26100
వయససస:46
లస: ససస స
7520 SAA1355221
పపరర: కలమమరర ఉననవ

7515 SAA1373471
పపరర: తరరపటమక కలమమఅలమ

93-92/839

తసడక:డ దసరరగయఖ కరరషటక
ఇసటట ననస:112-9-3218
వయససస:52
లస: పప

భరస : మరసర షపక
ఇసటట ననస:112-9-3269
వయససస:35
లస: ససస స
93-92/844

7501 SAA1357813
పపరర: భవన మగణగ

తసడక:డ జమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-9-3216
వయససస:69
లస: పప
93-92/1194

తసడక:డ వనసకయఖ వవజసడర
ఇసటట ననస:112-9-3246
వయససస:76
లస: పప

93-90/1226

తసడక:డ రరమమచనరర రసగగ
ఇసటట ననస:112-9-3208
వయససస:46
లస: పప

7509 SAA1456854
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
కరఠలరపప
తసడక:డ ననగరసదడ కరఠలరపప
ఇసటట ననస:112-9-3217
వయససస:69
లస: పప

93-92/843

7498 SAA1425297
పపరర: లకకక తడవవణణ బబ సదలపరటట

తసడక:డ శకనవరస రరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:112-9-3196
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయగలల నససకరర
ఇసటట ననస:112-9-3215
వయససస:48
లస: ససస స
93-92/842

93-92/1190

భరస : మహహశ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:112-9-3192
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ జజఖత బబబగ రసగగ
ఇసటట ననస:112-9-3208
వయససస:20
లస: పప

భరస : జజఖత బబబగ రసగగ
ఇసటట ననస:112-9-3208
వయససస:35
లస: ససస స
7508 SAA1367796
పపరర: ననగ మలర శరరర కరఠలరపప

93-92/836

భరస : శకనవరసరరవప పగడల
ఇసటట ననస:112-9-3196
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ అబగనలమర షపక
ఇసటట ననస:112-9-3197
వయససస:49
లస: పప
7505 SAA1358506
పపరర: ధనలకకక రసగగ

7497 SAA1373588
పపరర: రసజజన బఇవనస షపక

7495 SAA1355742
పపరర: మలలర శరరరవప సపమసపత

తసడక:డ పప తనన సపమసపత
ఇసటట ననస:112-9-3181
వయససస:63
లస: పప

భరస : బరర ఏమమమ షపక
ఇసటట ననస:112-9-3186
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప పగడల
ఇసటట ననస:112-9-3196
వయససస:57
లస: పప
7502 SAA1358027
పపరర: జజన షపక

93-90/1225

తసడక:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:112-9-3172
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ ఏమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:112-9-3186
వయససస:60
లస: పప
7499 SAA1357797
పపరర: శకనఆసరరరవ పగడల

7494 SAA1435577
పపరర: అషసఫ
డ పననసర షపక

7519 SAA1351881
పపరర: పదక బతషల

93-92/1116

తసడక:డ శకనస బతషల
ఇసటట ననస:112-9-26100
వయససస:19
లస: ససస స
93-90/1076

7522 SAA1430552
పపరర: రజయ లకకక ననగరడక

93-90/1077

భరస : వనసకటసరరమ ననగరడక
ఇసటట ననస:112-19-746
వయససస:73
లస: ససస స
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93-92/669

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:112-21
వయససస:47
లస: పప

7524 SAA1376946
పపరర: ఈశరరరబబయ కలర

93-92/670

భరస : నగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:112-21
వయససస:45
లస: ససస స

7526 SAA1360288
పపరర: ససబబరరడకడ మరస రరడకడ

93-92/887

తసడక:డ ససబబ రమ రరడకడ మరస రరడకడ
ఇసటట ననస:112/32
వయససస:35
లస: పప
7529 SAA1063312
పపరర: malin సనగపల
భరస : mahammadgouse shaik
ఇసటట ననస:112/66
వయససస:25
లస: ససస స

7530 SAA1063338
పపరర: sarabi shaik

93-89/971

తలర : అసకమక ననలర లరర
ఇసటట ననస:112-152
వయససస:61
లస: పప

7533 SAA1359918
పపరర: శకనస టబటబ

93-91/146

93-92/1153

తసడక:డ అల షపక
ఇసటట ననస:112-92850
వయససస:51
లస: పప

7536 SAA1442250
పపరర: వరమక చనగలమరరక

93-92/971

93-92/451

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:112_1_704
వయససస:25
లస: ససస స

7539 SAA1051648
పపరర: మసరసన వరల షపక

93-92/810

93-92/914

7534 SAA1359082
పపరర: బబష షపక

93-92/1140

7537 SAA1036673
పపరర: లల పడసరద ససదనన

93-92/454

తసడక:డ ఉమమమహహశ ససదనన
ఇసటట ననస:112_1_78
వయససస:23
లస: పప
93-92/452

తసడక:డ ఇనఇతషలర షపక
ఇసటట ననస:112_1_704
వయససస:37
లస: పప

7541 SAA1015529
పపరర: మమధవ వరసకక

7531 SAA1359330
పపరర: వల షపక

తసడక:డ అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:112-92779
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవప చనగలమరరక
ఇసటట ననస:112-92951
వయససస:31
లస: ససస స

7538 SAA1049684
పపరర: ససలమసన షపక

93-92/1014

తసడక:డ ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:112-134
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ సతఖననరరయణ టబటబ
ఇసటట ననస:112-1913
వయససస:33
లస: పప

7535 SAA1377019
పపరర: మహమకద షపక

7528 SAA1360346
పపరర: శశషమక మకరకన
భరస : ససబబ రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:112-33
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : baji shaik
ఇసటట ననస:112/66
వయససస:68
లస: ససస స
93-92/623

93-92/689

తసడక:డ పపలర యఖ కలసచల
ఇసటట ననస:112-24-1327
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ వనసక రరయగడడ మకరకన
ఇసటట ననస:112-33
వయససస:56
లస: పప
93-91/145

7532 SAA1424290
పపరర: వనసకటటశరరరర ననలర లరర

7527 SAA1376482
పపరర: ససబబ రరవప మకరకన

7525 SAA1425669
పపరర: కకటటశరరరరవప కలసచల

7540 SAA0835449
పపరర: ననగ లకకక ననగ గకడ

93-92/453

భరస : హరరషస రరజ గకడ
ఇసటట ననస:112_1_705
వయససస:41
లస: ససస స

93-92/537

భరస : వ సస వ రరజరశ బబబగ వరసకక
ఇసటట ననస:112_66
వయససస:33
లస: ససస స

10415 SAA1073402
పపరర: ననగలకకక ఖగగ
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93-85/401

10416 SAA1089721
పపరర: శవపరరరత ఇనగసటట

భరస : శవననగరశరరరరవప ఖగరగ
ఇసటట ననస:D-NO 2-111, RAMALAYAM STR
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశరరరరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:D-NO 2-127
వయససస:26
లస: ససస స

10418 SAA1088087
పపరర: తరరపతమక మగదడబబ యన

10419 SAA1088517
పపరర: రరజరశరరర కనననగసటట

93-85/400

భరస : ననగరశరరరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:D-NO 2-771
వయససస:51
లస: ససస స
10421 SAA1088574
పపరర: వశరలకకక మసచకలపరటట
భరస : ససబబబరరవప మసచకలపరటట
ఇసటట ననస:D-NO 3-17
వయససస:38
లస: ససస స

93-85/523

10422 SAA1114560
పపరర: భవరన మదసనకలరర
భరస : బబలకకషష మదసనకలరర
ఇసటట ననస:D-NO 3-20
వయససస:21
లస: ససస స

93-85/399

తసడక:డ మసగరరరవప కగరగ
ఇసటట ననస:D-NO 2-415
వయససస:22
లస: పప
93-85/524

భరస : శకనవరసరరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:D-NO 3-7/1
వయససస:41
లస: ససస స
93-85/402

10417 SAA1089846
పపరర: గరపస కగరగ

10420 SAA1344837
పపరర: భబలకకక కసదదమళర

93-68/1129

భరస : ననగరశరరరరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:D NO 3-14
వయససస:36
లస: ససస స
93-85/403

10423 SAA1071638
పపరర: సతఖవత జయవరపప

93-85/525

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప జయవరపప
ఇసటట ననస:D-NO 3-25
వయససస:38
లస: ససస స
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10424 SAA1071612
పపరర: వ యస యస పదకననభ
శరక గగలర పపడక
తసడక:డ అపరలరరవప గగలర పపడక
ఇసటట ననస:D-NO 3-28
వయససస:23
లస: పప

93-85/526

10427 SAA1298678
పపరర: పపజత వనసపటట

93-90/990

93-84/970

93-92/541

93-85/696

93-70/629

93-91/1145

93-91/1150

తసడక:డ సససగయఖ తలతతటట
ఇసటట ననస:D NO 6-128/1
వయససస:19
లస: పప

10437 SAA1220664
పపరర: మమనశ మమడకద

10440 SAA1089754
పపరర: వనయ కలమమర యసపరరల

10443 SAA1072438
పపరర: రజన జరరగగమలర

10446 SAA1221027
పపరర: లకకక సరసరత చడనసనపరటట

94-168/1223

10449 SAA1426402
పపరర: పరవన కరసస

93-90/991

10452 SAA1086909
పపరర: ఆసజనవయగలల కకసడన
తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:D-NO 6-178
వయససస:22
లస: పప

10432 SAA1288018
పపరర: రవసదడ బబబగ కరమశశటట

93-84/967

10435 SAA1089762
పపరర: మణణకసఠ గడల

93-85/527

10438 SAA1427095
పపరర: ववववववव वववववव

93-84/1045

తసడక:డ वववववववववववव वववववव
ఇసటట ననస:DNO-4-72
వయససస:18
లస: పప
93-85/528

10441 SAA1298116
పపరర: గణణశ ససడడల

93-91/1148

తసడక:డ పడసరదరరవప ససడడల
ఇసటట ననస:D.NO4-113/C
వయససస:20
లస: పప
93-92/542

10444 SAA1072420
పపరర: మమరర పసలర

93-92/543

తసడక:డ కకటటశరర రరవప పసలర
ఇసటట ననస:D NO 4-159/A
వయససస:21
లస: ససస స
93-91/1147

10447 SAA1356617
పపరర: శరసత భబదనవత

93-92/1229

తసడక:డ శవ ననయక భబదనవత
ఇసటట ననస:D NO 4-192
వయససస:21
లస: ససస స
93-84/1044

భరస : రరజరష బబబగ కరసస
ఇసటట ననస:D NO 5-8
వయససస:22
లస: ససస స
93-85/578

93-84/969

తసడక:డ శకనవరసరరవప గడల
ఇసటట ననస:D-NO 4-20/A
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ పప తషరరజ చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:D.NO.4-186
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ చడననయఖ పడతపత
ఇసటట ననస:D NO 4-216
వయససస:24
లస: పప
10451 SAA1268937
పపరర: ససమసత తలతతటట

93-85/407

భరస : తసబ బబబగ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:D NO 4-158
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ మగటట యఖ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:DNO 4-165
వయససస:21
లస: ససస స
10448 NDX2967826
పపరర: శకనస పడతపత

10434 SAA1116441
పపరర: భబనస పడకరశ గడల

10429 SAA1262930
పపరర: సరయ రరస మగలకక

తసడక:డ ననగరశరర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:D NO 3-128/10
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ మగరళ యసపరరల
ఇసటట ననస:D-NO 4-102/3
వయససస:22
లస: పప

భరస : దసరరగమలలర శరర రరవప డదల
ఇసటట ననస:D NO 4-133/A
వయససస:27
లస: ససస స
10445 SAA1220847
పపరర: మమనక జరరగగమలర

93-85/406

తసడక:డ బబలసరరమ మమడకద
ఇసటట ననస:D.NO.4-59/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ జకకయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 4-99
వయససస:44
లస: పప
10442 SAA1298694
పపరర: అసకకత డదల

10431 SAA1095579
పపరర: హరరష తడలగతతటట

93-85/405

తసడక:డ క మగలకక
ఇసటట ననస:DNO-3-101/2
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప గడల
ఇసటట ననస:D-NO 4-20/A
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ శకనస యడర పలర
ఇసటట ననస:DNO-4-44
వయససస:23
లస: పప
10439 SAA1072685
పపరర: లజరర రరచకకసడ

93-84/968

తసడక:డ అజత పరల తడలగతతటట
ఇసటట ననస:D-NO 3-117
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఆనసద కలమమర పపల
ఇసటట ననస:D NO 4-18
వయససస:24
లస: ససస స
10436 SAA1453109
పపరర: గరపస యడర పలర

10428 SAA1262989
పపరర: పదక స

10426 SAA1084847
పపరర: కకశశర బబబగ మటట స

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప మటట స
ఇసటట ననస:D-NO 3-56
వయససస:23
లస: పప

భరస : ద క
ఇసటట ననస:DNO-3-101/2
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వ ద
ఇసటట ననస:DNO-3-101/2
వయససస:22
లస: ససస స
10433 SAA1070481
పపరర: ననగమణణ పపల

93-85/404

తసడక:డ శకనవరసరరవప ననరలశశటట
ఇసటట ననస:D-NO 3-55
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ కకషష వనసపటట
ఇసటట ననస:D NO 3-60/A
వయససస:19
లస: ససస స
10430 SAA1263128
పపరర: వనసకటటశరరమక త

10425 SAA1084862
పపరర: గరపసబబబగ ననరలశశటట

10450 SAA1178920
పపరర: నవన పడతసపరటట

93-85/416

తసడక:డ మశయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:DNO-5-101
వయససస:23
లస: పప
93-85/408

10453 SAA1268945
పపరర: ఝనస రరణణ తలతతటట

93-85/579

తసడక:డ సససగయఖ తలతతటట
ఇసటట ననస:D NO 6-182/1
వయససస:18
లస: ససస స
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10454 SAA1262500
పపరర: ననగ వర సరయ పసడయమసక
చమట
భరస : ససరరశ బబబగ చమట
ఇసటట ననస:D-NO 6-232
వయససస:22
లస: ససస స

93-85/594

10457 SAA1084854
పపరర: సరరరన రరచరర

93-85/417

94-168/1219

10463 SAA1198233
పపరర: జనసరరణణ బహదథర

10466 SAA1115328
పపరర: ససజజత దదడడ

93-92/545

10469 JBV3820149
పపరర: శశషగరరర రరవప పసనసమచసర

93-89/889

93-85/360

10464 SAA1198225
పపరర: ససజజత బహదథర

10467 SAA1198217
పపరర: రరస బహదథర

10470 JBV3851532
పపరర: సససగయఖ జరరగగమలర

93-85/418

10473 SAA1072461
పపరర: శరఖమ కలమమర పపలగస

93-92/546

తసడక:డ మరరయమ దనసస మమడకద
ఇసటట ననస:DOORNO4-97/C
వయససస:23
లస: పప

10476 SAA0660001
పపరర: యలర మసద నసదసరరపరటట

93-92/548

తసడక:డ పససపపల రరవప నల
ఇసటట ననస:DOORNO28
వయససస:38
లస: పప

10479 SAA1119239
పపరర: కలలనన నల

93-92/549

10482 SAA1298124
పపరర: వనసకట అవననశ రరడకడ కకటర
తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ కకటర
ఇసటట ననస:ELLORA-4
వయససస:21
లస: పప

93-92/544

10465 SAA1072404
పపరర: గగరవరరడకడ రరమరరడకవ

93-92/547

10468 SAA1084870
పపరర: వనసకట గరపరలకకషష సతడస న పలర

93-85/414

10471 SAA1145440
పపరర: కరమమశరరర ససకర

93-92/550

భరస : వనసకట శవ రరడకడ ససకర
ఇసటట ననస:DOORNO 2-47
వయససస:31
లస: ససస స
93-92/551

10474 SAA1118306
పపరర: మహహశ బబబగ మమడకద

93-92/552

తసడక:డ మరరయదనసస మమడకద
ఇసటట ననస:DOOR NO 4-97/C
వయససస:21
లస: పప
93-92/554

10477 SAA1118298
పపరర: జజన షపక

93-92/555

తసడక:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 4-236/18
వయససస:21
లస: పప
93-92/556

భరస : మగకరశ రరజ నల
ఇసటట ననస:DOOR NO 28
వయససస:27
లస: ససస స
93-91/1151

10462 SAA1198241
పపరర: ససమన రర

తసడక:డ నరసససహరరవప సతడస న పలర
ఇసటట ననస:D-NO 288/16, NEAR ZPH SCH
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ ససబబబ రరవప నసదసరరపరటట
ఇసటట ననస:DOORNO4-98/E
వయససస:25
లస: పప
93-90/935

93-85/412

తసడక:డ అపసలరరడకడ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:D NO 109-5-1231
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ లలరరర రరజ పపలగస
ఇసటట ననస:DOOR NO 4-48/A
వయససస:22
లస: పప
93-92/553

10459 SAA1088541
పపరర: శవపరరరత పనవనత

తసడక:డ నసటట రర
ఇసటట ననస:D NO 36
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ ధరక రరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:DO NO 4-158
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ గరటయఖ సససగగ
ఇసటట ననస:DOOR NO 2-W
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ కకటర
ఇసటట ననస:ELLORA-04
వయససస:23
లస: పప

93-85/413

తసడక:డ ధన బహదథర
ఇసటట ననస:D NO 112/69
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ శవనననరరయణ పసనసమచసర
ఇసటట ననస:D.NO:3-23/3
వయససస:28
లస: పప

10481 SAA1220920
పపరర: నరసజన రరడకడ కకటర

10461 SAA1151349
పపరర: ననగరసదడస కకసడథరర

93-85/410

భరస : వనసకటటసరరరర పసదదత
ఇసటట ననస:D-NO 14-48-15
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ రరస బహదథర
ఇసటట ననస:D NO 36
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:D-NO111-1-114
వయససస:40
లస: ససస స

10478 SAA0897449
పపరర: మగకరశ రరజ నల

93-85/411

భరస : శవ పడసరదరరవప కకసడథరర
ఇసటట ననస:D-NO25-19-105/A
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : రరస బహదథర
ఇసటట ననస:D NO 36
వయససస:50
లస: ససస స

10475 SAA0953043
పపరర: రరజరశ మమడకద

10458 SAA1088558
పపరర: ననగ గరపస పరసదదటట

10456 SAA1073436
పపరర: ససబబబరరవప మగదడబబ యన

తసడక:డ శవయఖ మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:D-NO 7-74, OPP RAMALAYAM
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర పరసదదటట
ఇసటట ననస:D-NO 14-4
వయససస:25
లస: పప

భరస : గణణష కరలలపప
ఇసటట ననస:D NO 16/172
వయససస:32
లస: ససస స

10472 SAA0415810
పపరర: భబరగ వ సససగగ

93-85/409

భరస : ససబబబరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:D-NO 7-74
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససవర రరచరర
ఇసటట ననస:DNO-10-147
వయససస:27
లస: ససస స
10460 NDX1523258
పపరర: లకకక కరలలపప

10455 SAA1073428
పపరర: రమమదదవ మగదడబబ యన

10480 SAA1119171
పపరర: వరలకకక అనననపప

93-92/557

తసడక:డ అపలరరవప కలన
ఇసటట ననస:DOOR NO C-179
వయససస:43
లస: ససస స
93-91/1152

10483 SAA1115351
పపరర: నరసజన రరడకడ కకటర

93-92/558

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ కకటర
ఇసటట ననస:ELLORA - 04
వయససస:24
లస: పప
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93-92/590

భరస : వనసకట చసదడ శశఖర పపరర
ఇసటట ననస:Flat 201
వయససస:42
లస: ససస స
10487 SAA1437102
పపరర: తరరపఠమక గగడకపరటట

93-90/1339

10488 SAA1196542
పపరర: జగదదశ బబబగ నలల
ర రర

93-70/831

10491 SAA0969206
పపరర: తరరమల దదవ ఆరర

తసడక:డ సరసబరరడకడ ఆరర
ఇసటట ననస:FLATNO203
వయససస:39
లస: పప

10494 SAA0902651
పపరర: భబసకర రరవప కరకవలస

తలర : శవ శశకలజ రరమ కలమమరర శశకలజ
ఇసటట ననస:Flat no.209,pallavi sudha
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ రరజజరరవప ధసలర పళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 303 3RD FLOOR PLL
వయససస:38
లస: పప

భరస : గరసధద గడడ స
ఇసటట ననస:FLAT NO 310
వయససస:54
లస: ససస స

10502 SAA1425933
పపరర: రఠప శక నబబరరగసడనర

10503 SAA1114313
పపరర: లకయససక జజదనపలర

93-68/1130

తసడక:డ తరరపతరరడకడ నబబరరగసడనర
ఇసటట ననస:FLAT NO 311
వయససస:18
లస: ససస స
93-70/828

93-70/830

భసధసవప: ననగదసరగ దదవ దసడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 410
వయససస:51
లస: పప
10511 SAA1360924
పపరర: చసదడ శశఖర పప ననపలర
తసడక:డ వనసకట ససబడమణఖస పప ననపలర
ఇసటట ననస:FLAT NUM 302
వయససస:59
లస: పప

93-70/833

10506 SAA1072669
పపరర: ఫణణ శసకర జజననవతష
స ల

10489 SAA1095389
పపరర: ససరరష నలల
ర రర

93-92/560

10492 SAA0969214
పపరర: వజయలకకక ఆరర

93-92/467

భరస : సరసబరరడకడ ఆరర
ఇసటట ననస:FLATNO203
వయససస:63
లస: ససస స
93-92/469

10495 SAA0969230
పపరర: సరసబరరడకడ ఆరర

93-92/470

Deleted

తసడక:డ ససబబబరరడకడ ఆరర
ఇసటట ననస:FLATNO203
వయససస:70
లస: పప
93-70/633

93-70/826

10498 SAA1072750
పపరర: ఇసదదర దదవ వడడ వలర

93-70/634

భరస : రరజజరరవప ధసలర పళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 303 3RD FLOOR PLL
వయససస:70
లస: ససస స
10501 SAA1412212
పపరర: అనసషర గడడ స

93-70/827

తసడక:డ ఉమ గడడ స గడడ స
ఇసటట ననస:FLAT NO 310
వయససస:30
లస: ససస స
93-70/630

భరస : ఏననడన రరవప హసబనన
ఇసటట ననస:FLAT NO.401
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రరడకడ వపదదననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:51
లస: ససస స
10508 SAA1423326
పపరర: శకనవరస మబరరస ససదన సల

93-92/466

తసడక:డ రరజజరరవప ధసలర పళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 303 3RD FLOOR PLL
వయససస:40
లస: ససస స

93-70/635 10500 SAA1412261
10499 SAA1072735
పపరర: వనసకట సతఖ శకనవరస ధసలర పళ
పపరర: ఉమ గడడ స

93-70/689

భరస : జగదదశ బబబగ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 101, LALITHA PARAM
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ అపరలరరవప కరకవలస
ఇసటట ననస:FLATNO203
వయససస:42
లస: పప

93-70/832 10497 SAA1072743
10496 SAA1412253
పపరర: ననగ వనసకట హరరరసథ తరరమల
పపరర: పడసనన లకకక ధసలర పళ

10505 SAA1450170
పపరర: లత దదవ వపదదననన

93-92/559

భరస : ససవర రరడకడ ఆరర
ఇసటట ననస:FLATNO203
వయససస:32
లస: ససస స
93-92/468

10486 NDX0154302
పపరర: రరహహ ససలమసనన షపక

భరస : సజజజద బబష షపక
ఇసటట ననస:FLAT 406, BLOCK 1
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: శరరష
ఇసటట ననస:Flat no. 101
వయససస:39
లస: పప

భరస : అశశక రరడకడ కరరరమబరర
ఇసటట ననస:Flat No. 105
వయససస:27
లస: ససస స
10493 SAA0969222
పపరర: ససవర రరడకడ ఆరర

93-70/688

తసడక:డ ఖలద మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT 406 BLOCK 1
వయససస:38
లస: పప

భరస : పరసడడ రసగయఖ గగడకపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 7 GF 37
వయససస:55
లస: ససస స
10490 SAA1365303
పపరర: లకకక కకషష చడసతనఖ కరరరమబరర

10485 MLJ2170934
పపరర: సజజజద బబష షపక

10504 SAA1114305
పపరర: ఏననడన రరవప జజదనపలర

93-70/631

తసడక:డ మమలకకసదయమ ఫరదర
ఇసటట ననస:FLAT NO.401
వయససస:55
లస: పప
93-70/632

10507 SAA1423227
పపరర: ననగదసరగ దదవ దసడడడ

తసడక:డ మగరళ కకషష మబరరస జజననవతష
స ల
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 PALLAVI SUDHA
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస మబరరస ససదన సల
ఇసటట ననస:FLAT NO 410
వయససస:53
లస: ససస స

10509 SAA1194323
పపరర: అరరణ కలమమర రరడకడ యరకసరరడకడ

10510 SAA1455377
పపరర: ససభబన షపక

93-70/636

93-70/829

93-92/1231

తసడక:డ పడసరద రరడకడ యరకసరరడకడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501 5TH FLOOR
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ అబగనల సమద షపక
ఇసటట ననస:FLATNOGF2BLOCKNO25
వయససస:28
లస: పప

10512 SAA1360908
పపరర: వనసకట ననగ శరత కలమమర
పప ననపలర
తసడక:డ చసదడ శశఖర పప ననపలర
ఇసటట ననస:FLAT NUM 302
వయససస:32
లస: పప

10513 SAA1439512
పపరర: పదనకవత కకపలర

93-70/834

93-70/835

భరస : శకనవరస రరవప కకపలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 101
వయససస:69
లస: ససస స
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10514 SAA1440833
పపరర: శకనవరసరరవప కకపలర
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93-70/836

10515 SAA1466721
పపరర: జజఖతరకయ కరకక

93-89/1033

10516 SAA1419654
పపరర: ససరరష మమడడగగల

93-68/1131

తసడక:డ కకషష రరవప కకపలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 101-B2-A
వయససస:70
లస: పప

భరస : పరమమశరర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:flat number 301, Annapurna kute
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవసలల మమడడగగల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 304
వయససస:47
లస: పప

10517 SAA0809824
పపరర: శవ పరరరత ననమమల

10518 SAA1302546
పపరర: హహహమవత బబలనవన

10519 SAA1402775
పపరర: మగరళ కకషష బతస నవన

93-69/292

93-70/690

93-70/837

భరస : దనమదర రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:Flot.105,Subham Grand,
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శసకర రరడకడ బబలనవన
ఇసటట ననస:FLOT NO 107 - 1 FLOOR
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవ రరవప బతస నవన
ఇసటట ననస:FLOT NO 202
వయససస:36
లస: పప

10520 SAA1402759
పపరర: అరరణ బతస నవన

10521 SAA1164185
పపరర: ఉమమదదవ గరరకకపరటట

10522 SAA1164227
పపరర: శవ కకషష గరరకకపరటట

93-70/838

భరస : మగరళ కకషష బతస నవన
ఇసటట ననస:FLOT NO 202
వయససస:28
లస: ససస స
10523 SAA1298801
పపరర: నరసమక చసకకల

93-89/958

భరస : గసగయఖ చసకకల
ఇసటట ననస:fn 04
వయససస:51
లస: ససస స
10526 SAA1241827
పపరర: నరరయణమక చసతలపపడక

93-92/568

తసడక:డ బబలమజ
ఇసటట ననస:F NO 304,
వయససస:46
లస: పప
10532 SAA1442011
పపరర: వశరననథ రరడకడ వపదదననన

93-70/825

93-92/1232

భరస : ససశరసత పడసరద గసగరపరమగల
ఇసటట ననస:H-6
వయససస:40
లస: ససస స

10527 SAA1376847
పపరర: జజఖతరకయళ కరకక

10530 SAA1423110
పపరర: పడతనప రరడకడ ఎరవ

10533 SAA1441492
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ క వపదదననన

10536 SAA1438910
పపరర: ననగవనణణ అవరరరర

93-91/1154

10539 SAA1220995
పపరర: వనసకటటశరరరర నలర మమకల

93-90/1337

10542 SAA1417641
పపరర: గగవసద రరడకడ శరఖమల
తసడక:డ రరమరరడకడ శరఖమల
ఇసటట ననస:HIG 58
వయససస:40
లస: పప

10528 SAA1106004
పపరర: పసదన ద వనసకట సరయ రరహహత

93-70/637

తసడక:డ పసదన ద ససరరష బబబగ
ఇసటట ననస:f no 304 pallavi sudha residency
వయససస:21
లస: పప
93-70/823

10531 SAA1424043
పపరర: భగలకకక ఎరవ

93-70/824

భరస : పడతనప రరడకడ ఎరవ
ఇసటట ననస:F NO 307
వయససస:50
లస: ససస స
93-70/839

10534 SAA1443621
పపరర: ననగరరరజన రరడకడ వపదదననన

93-70/840

తసడక:డ సతఖననరరయణ రరడడ క వపదదననన
ఇసటట ననస:FNO 401
వయససస:32
లస: పప
93-90/1336

10537 SAA1220979
పపరర: కలమమరర నలర మమకల

93-91/1153

భరస : కకషష నలర మమకల
ఇసటట ననస:G-32
వయససస:33
లస: ససస స
93-91/1155

తసడక:డ రరమయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:G-60
వయససస:64
లస: పప
93-89/890

93-90/993

భరస : శసకర చసతలపపడక
ఇసటట ననస:fn 04
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గరరరధర
ఇసటట ననస:F NO , 304
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర నలర మమకల
ఇసటట ననస:G-36
వయససస:38
లస: పప
10541 SAA0951922
పపరర: వజయమణణ గసగరపరమగల

10525 SAA1220458
పపరర: లకకక చసతలపపడక

93-90/992

తసడక:డ లకకక రరడకడ
ఇసటట ననస:FNO 401
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ అబగనల సమద షపక
ఇసటట ననస:FNOGF2BLOCKNO25
వయససస:28
లస: పప
10538 SAA1220987
పపరర: కకషష నలర మమకల

10524 SAA1298512
పపరర: శసకర చసతలపపడక

తసడక:డ వనసకట ససబబ రరడకడ ఎరవర
ఇసటట ననస:F NO 307
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:F NO 401
వయససస:30
లస: పప
10535 SAA1453646
పపరర: మమలమల షపక

తసడక:డ గరపరల రరవప గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:FLOT NO 501 HAPPY HOMES
వయససస:33
లస: పప

భరస : పరమమశరర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:F NO 301
వయససస:36
లస: ససస స
93-90/1338

93-69/754

భరస : శవ కకషష గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:FLOT NO 501 HAPPYHOMES N
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ అపలరరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:fn 04
వయససస:35
లస: పప

భరస : అపలరరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:FN 04
వయససస:65
లస: ససస స
10529 SAA1433382
పపరర: గరరరధర అవరరరర

93-69/753

10540 SAA1376524
పపరర: నసరజ హన షపక

93-89/1034

భరస : అబగనల సమద షపక
ఇసటట ననస:GF2,BLOCK NO25
వయససస:49
లస: ససస స
93-70/841

10543 SAA1296664
పపరర: తడననథ పపనథమగచథ

93-85/595

తసడక:డ గరపరల కకషష పపనథమగచథ
ఇసటట ననస:H NO 3-51
వయససస:22
లస: పప
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10544 SAA1347822
పపరర: జవన చరరక
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93-68/1132

భరస : మమధవ రరడకడ చరరక
ఇసటట ననస:H.NO. 3-118
వయససస:21
లస: ససస స
10547 SAA1458959
పపరర: చన వరయఖ గగరకస

93-70/842

93-90/994

93-85/581

93-90/28

93-90/31

93-90/34

93-90/4

తసడక:డ సససదరరరవప కరరసరల
ఇసటట ననస:_16_
వయససస:50
లస: పప

10557 JBV2132892
పపరర: భబలకకక తషమగకరర

10560 JBV3571346
పపరర: సరసబమబరరస వఠలదదవపన

10563 JBV3849494
పపరర: ససతరరవమక ససపత

10566 JBV2133890
పపరర: అపసలరరడకడ కలరరక

93-90/7

10569 JBV2133841
పపరర: శరరద పపలల

93-90/29

10572 JBV2133858
పపరర: వనసకటపరల రరవప పపలల
తసడక:డ సథరఖననరరయణ పపలల
ఇసటట ననస:_17_
వయససస:43
లస: పప

10552 SAA1070333
పపరర: యయససదనయమమక దదడడ

93-70/638

10555 SAA0295493
పపరర: వనసకట పదనకవత కర రరడడ

93-90/36

10558 JBV3575453
పపరర: ససధనరరణణ వఠలదదవపన

93-90/30

భరస : సరకబమబరరస వతలదదవపన
ఇసటట ననస:_7_
వయససస:45
లస: ససస స
93-90/32

10561 JBV2133940
పపరర: వనకకట లకకక కకటర

93-90/33

భరస : వనకకటటశరర రరడకడ కకటర _
ఇసటట ననస:_8_
వయససస:39
లస: ససస స
93-90/35

10564 JBV3847613
పపరర: శరససప నస మమమడక

93-90/2

తసడక:డ సససదరరరవప మమమడక
ఇసటట ననస:_10_
వయససస:77
లస: పప
93-90/5

10567 JBV2133932
పపరర: ససధనరరణణ మగవరర

93-90/6

భరస : హరర మహనరరడకడ మగవరర
ఇసటట ననస:_14_
వయససస:39
లస: ససస స
93-90/8

భరస : వనసకటపరరవ పపలల
ఇసటట ననస:_15_
వయససస:38
లస: ససస స
93-90/10

93-91/1342

భరస : శకనవరసరరడకడ కరరరడకడ
ఇసటట ననస:_5
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ పరమమరరడకడ కలరర
ఇసటట ననస:_12_
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ససతనరరమరరడకడ మగవరర
ఇసటట ననస:_14_
వయససస:45
లస: పప
10571 JBV2133163
పపరర: పపడమమనసదస కరరసరల

93-89/1

భరస : మలర యఖ sampathi
ఇసటట ననస:_9_
వయససస:78
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసననడ
డ కడ వరరర
ఇసటట ననస:_11_
వయససస:35
లస: పప
10568 JBV2133908
పపరర: హరరమహన రరడకడ మగవరర

10554 SAA0294678
పపరర: హనసమసతరరవపव ఇసదసరరసव

10549 SAA1357607
పపరర: లకకక కలమమరర మదనసస

భరస : ససబబబరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:SC COLONY
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ సససదరరరజన వటట లదదవపన
ఇసటట ననస:_7_
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ పపలమరరరడకడ కకటర
ఇసటట ననస:_8_
వయససస:45
లస: పప
10565 JBV2135549
పపరర: కకసడనరరడకడ వరరర

93-92/471

భరస : వరరరరడకడ తషమబకరర
ఇసటట ననస:_7_
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ వససతరరడకడ తషమబకరర
ఇసటట ననస:_7_
వయససస:39
లస: పప
10562 JBV2133916
పపరర: వనసకటటశరరరరడకడ కకటర

10551 SAA1166586
పపరర: ఇసదదరర కకట

93-90/1340

భరస : సరమయయలల మదనసస
ఇసటట ననస:r 37
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ కరకలమససव
ఇసటట ననస:@10-1-162
వయససస:35
లస: పప

భరస : చసదడమమళ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:_6_
వయససస:34
లస: ససస స
10559 JBV3571866
పపరర: వరరరరడకడ తషమబకరర

93-92/562

భరస : నరసససఘ రరవప కకట
ఇసటట ననస:ROOM NO 5
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవరరస కకషష రరహహణణ
ఇసటట ననస:w7-3-556
వయససస:20
లస: ససస స
10556 SAA0883679
పపరర: శకదదవ ఆకలరరత

10548 SAA1167196
పపరర: పడసనన కలమమరర బబతపపడక

10546 SAA1311729
పపరర: శకహరర చసకకల

తసడక:డ వవణగ గరపరలకకషష చసకకల
ఇసటట ననస:NVS MENS HOSTEL
వయససస:18
లస: పప

భరస : పసద పప తషరరజ బబతపపడక
ఇసటట ననస:plot no a2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ జయరరవప యరకమతష
ఇసటట ననస:RAJIV GRUHAKALPA
వయససస:38
లస: పప
10553 SAA1296474
పపరర: వరసవ రరహహణణ

93-92/561

భరస : శసకర రరవప అరరద
ఇసటట ననస:KOTHURU
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకయఖ gurram
ఇసటట ననస:plot 401
వయససస:50
లస: పప
10550 SAA1298611
పపరర: శకనవరసస యరకమతష

10545 SAA1071356
పపరర: అలవవణణ అరరద

10570 JBV2133171
పపరర: జజజ న ససకదరర కరరసరల

93-90/9

భరస : పపడమమనసదస కరరసరల
ఇసటట ననస:_16_
వయససస:37
లస: ససస స
93-90/11

10573 SAA0135459
పపరర: ఖమదరబ షపక

93-90/12

భరస : మహబబబ ఖపర షపక
ఇసటట ననస:_18_
వయససస:30
లస: ససస స
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93-90/13

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:_18_
వయససస:61
లస: ససస స
10577 SAA0135517
పపరర: రవణమక వ డడసకక

93-90/16

93-90/19

93-90/22

93-90/25

93-90/1

93-68/3

93-88/592

భరస : పసదనబబబగ
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:30

లస: ససస స

10587 SAA0895948
పపరర: ఆకరష కలశలయమ

10590 JBV3778289
పపరర: శవపరరరత వనలలగగకడ

10593 AP151010603123
పపరర: ఇసదదర పరటట

10596 JBV3316403
పపరర: సరసబశవరరవప వషష
ష మలకల

93-88/598

10599 AP151010579783
పపరర: సరమమమ జఖస గరపరరజ

93-90/26

10602 AP151010579359
పపరర: సతఖవత గరగరశశటట
భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:59

లస: ససస స

10582 SAA0978496
పపరర: మమధవ వరసకక

93-90/21

10585 SAA0137984
పపరర: శశషగరరర రరవప పరదరరస

93-90/24

10588 SAA0895955
పపరర: రరజజ మజజ

93-90/27

తసడక:డ దదనవష మజజ
ఇసటట ననస:_27_
వయససస:27
లస: పప
93-68/1

10591 SAA0802943
పపరర: కవత బసడనరర

93-68/2

భరస : వరరసరరమ రరడడ క బసడనరర
ఇసటట ననస:,113-5-611
వయససస:30
లస: ససస స
93-92/455

10594 JBV3321593
పపరర: పదక వషష
ష మలకల

93-88/591

భరస : సరకబశవరరవప
ఇసటట ననస:1-139
వయససస:34
లస: ససస స
93-88/593

10597 JBV3824703
పపరర: ససబబబరరవప యసపరరల

93-88/597

తసడక:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:3-36
వయససస:50
లస: పప
93-88/599

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-1
వయససస:40
లస: ససస స
93-88/602

93-90/18

తసడక:డ రసగయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:_24_
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:1-139
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ గరసధద
ఇసటట ననస:3-46/3
వయససస:42
లస: పప
10601 JBV3829660
పపరర: మమధవ గరగరశశటట

93-90/23

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:14104676
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:1-139
వయససస:60
లస: ససస స
10598 JBV3316957
పపరర: హరరబబబగ మదదనగగసటర

10584 SAA0367938
పపరర: సరమమమ జఖస పరదరరస

10579 SAA0137968
పపరర: రరసబబబగ బబసడక

భరస : వ సస రరజరష బబబగ వరసకక
ఇసటట ననస:_23_
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:,113-5-459
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమకద యబనస షపక
ఇసటట ననస:,113-5-611
వయససస:38
లస: ససస స
10595 JBV3321601
పపరర: ననగరకదడమక వషష
ష మలకల

93-90/20

తసడక:డ దథరఖధన కలశలయమ
ఇసటట ననస:_27_
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ ససబబబ రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:,110/1/633
వయససస:24
లస: ససస స
10592 SAA0940719
పపరర: మహమకద షరహహన షపక

10581 SAA0978454
పపరర: రరమమహన రరవప మదథ
న రర

93-90/15

తసడక:డ సథరఖననరరయణ బబసడక
ఇసటట ననస:_21_
వయససస:36
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:_24_
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ శకపత డడయ
ఇసటట ననస:_26_
వయససస:49
లస: పప
10589 SAA0969990
పపరర: సరరత బబపనపలర

93-90/17

తసడక:డ శక రరమగలల మదథ
న రర
ఇసటట ననస:_22_
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ శవనననరరయణ వరసకక
ఇసటట ననస:_23_
వయససస:35
లస: పప
10586 SAA0977266
పపరర: అశరన కలమమర డడయ

10578 SAA0294819
పపరర: మహన రరడకడ ససఘన

10576 SAA0137992
పపరర: గరపరలరరవప వ డడసకక

తసడక:డ సస ననఖసస వడడసకక
ఇసటట ననస:_19_
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ చనన పసచరరరడకడ ససఘన
ఇసటట ననస:_20_
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ రరమమహన రరవప మదథ
న రర
ఇసటట ననస:_22_
వయససస:37
లస: ససస స
10583 SAA0978462
పపరర: వ సస రరజరష బబబగ వరసకక

93-90/14

తసడక:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:_18_
వయససస:37
లస: పప

భరస : గరపరలరరవప వడడసకక
ఇసటట ననస:_20_
వయససస:40
లస: ససస స
10580 SAA0978488
పపరర: ససమత మదథ
న రర

10575 SAA0138024
పపరర: మహబబబ భబషర షపక

10600 AP151010579499
పపరర: రరమగలల గరపరరజ

93-88/600

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-1
వయససస:64
లస: ససస స
93-88/603

10603 JBV3316585
పపరర: పసద బబబగ గరగరశశటట

93-88/604

తసడక:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:37
లస: పప
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10604 AP151010576607
పపరర: వనసకటబడవప గరగరశశటట

93-88/605

తసడక:డ అసకమక
ఇసటట ననస:4-2
వయససస:64
లస: పప
10607 AP151010579503
పపరర: వనసకట రతనస చమటబ

భరస : చసబయఖ
ఇసటట ననస:4-3
వయససస:54

93-88/609

93-88/613

93-88/616

93-88/620

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-6
వయససస:59

93-88/623

93-88/625

తసడక:డ పప లరరడకడ
ఇసటట ననస:4-8
వయససస:51

93-88/628

భరస : సరకబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-8/1
వయససస:34
లస: ససస స

10617 JBV3321957
పపరర: నరకల గడల

10620 AP151010576618
పపరర: శకనవరసరరవప గడల

10623 JBV3317633
పపరర: ఆకజనవయగలల ననగస

10626 AP151010579514
పపరర: బబపమక గడల

93-88/631

10629 AP151010576623
పపరర: కకకషషమబరరస గడల

93-88/621

10632 AP151010579515
పపరర: వజయలకకక గడల
భరస : మలలర శరరరరవప
ఇసటట ననస:4-8/1
వయససస:44
లస: ససస స

10612 JBV3824919
పపరర: చసబయఖ ననగస

93-88/615

10615 AP151010576671
పపరర: ససబబబరరవప తనయ

93-88/619

10618 JBV3826617
పపరర: ఉదయ చసదడ రరవప యమసస

93-88/622

తసడక:డ వససత రరవప
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:37
లస: పప
93-88/624

10621 SAA0843434
పపరర: సరసబ ససవర రరవప రసపమ ససటట

93-87/26

తసడక:డ రరమకకషష రసపమ ససటట
ఇసటట ననస:4-6
వయససస:32
లస: పప
93-88/626

10624 JBV3828043
పపరర: లకకక ననగస

93-88/627

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-7B
వయససస:54
లస: ససస స
93-88/629

10627 JBV3316783
పపరర: రరసబబబగ గడల

93-88/630

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:4/8
వయససస:36
లస: పప
93-88/632

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-8
వయససస:72
లస: పప
93-88/634

93-88/612

తసడక:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:4-3/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:4-8
వయససస:67
లస: ససస స

లస: పప

10631 JBV3322054
పపరర: ఉమమమహహశరరర గడల

93-88/618

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-7/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : గరపరల రరడకడ
ఇసటట ననస:4-8
వయససస:45
లస: ససస స
10628 JBV3316890
పపరర: గరపరలరరడకడ ససరర

10614 JBV3826344
పపరర: లకకయఖ తనయ

10609 AP151010576611
పపరర: ససతనరరమయఖ చమటబ

తసడక:డ ననరరయణసరరమ
ఇసటట ననస:4-3
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-5/1
వయససస:43
లస: పప

లస: ససస స

10625 JBV3321973
పపరర: ననగరశరరమక సథరర

93-88/614

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-5/1
వయససస:42
లస: పప
10622 AP151010579522
పపరర: రతస మక గరరకపరటట

10611 JBV3316767
పపరర: శకనవరసరరవప ననగస

93-88/608

తసడక:డ కలషరలయఖ
ఇసటట ననస:4-2/3
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:4-3/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఉదయ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:33
లస: ససస స
10619 AP151010576620
పపరర: రరమగ గడల

93-88/610

తసడక:డ చసబయఖ
ఇసటట ననస:4-3
వయససస:34
లస: పప

భరస : అనల కలమమర చమట
ఇసటట ననస:4-3
వయససస:22
లస: ససస స
10616 JBV3829702
పపరర: బబజ యమసస

10608 JBV3826336
పపరర: అనల కలమమర చమట

10606 AP151010579504
పపరర: లకకక చమటబ

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-2/3
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-2/3
వయససస:33
లస: పప

లస: ససస స

10613 SAA1179266
పపరర: రరధన కకషష చమట

93-87/22

తసడక:డ ససవర ననగ రరజ గరగరససటట
ఇసటట ననస:4-2/2
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కలషరలయఖ
ఇసటట ననస:4-2/3
వయససస:72
లస: ససస స
10610 AP151010579408
పపరర: శతమక ననగస

10605 SAA0841792
పపరర: శరరష గరగరససటట

10630 SAA1118520
పపరర: ససజనఖ గడల

93-88/633

తసడక:డ మలలర శరరరరవప గడల
ఇసటట ననస:4-8/1
వయససస:23
లస: ససస స
93-88/635

10633 JBV3829579
పపరర: గజరసదడమక గడల

93-88/636

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-8/1
వయససస:56
లస: ససస స
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10634 AP151010576622
పపరర: ననగమలలర శరరరరవప గడల

93-88/638

తసడక:డ కకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:4-8/1
వయససస:50
లస: పప
10637 AP151010579502
పపరర: రమమదదవ గరగరశశటట

93-88/640

93-88/643

93-88/646

93-88/650

93-88/655

93-88/658

93-86/1

తసడక:డ కకషష
ఇసటట ననస:4--20
వయససస:40
లస: పప

10650 SAA1166958
పపరర: మలర శరరర యనగసటట

10653 AP151010576631
పపరర: వనసకటటశరరరర దదవ

10656 JBV3826534
పపరర: సరసబయఖ ననగస

93-88/661

10659 AP151010579505
పపరర: సరమమమ జఖస గరగరశశటట

93-88/652

10662 AP151010579542
పపరర: ననసచనరమక చమటబ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-21
వయససస:41
లస: ససస స

10642 AP151010579634
పపరర: భబగఖలకకక దసడన

93-88/645

10645 JBV3322104
పపరర: లకకక మలలర ల

93-88/649

10648 AP151010579518
పపరర: ననరరయణమక గరగరశశటట

93-88/653

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:4-12/1
వయససస:64
లస: ససస స
93-88/656

10651 JBV3828134
పపరర: సరసబబడజఖస ఐనసపపడక

93-88/657

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:33
లస: ససస స
93-88/659

10654 AP151010576634
పపరర: ననగరశరరరరవప వషష
ష మగనకల

93-88/660

తసడక:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:52
లస: పప
93-86/2

10657 AP151010576610
పపరర: రసగరరరవప గరగరశశటట

93-86/3

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-17
వయససస:66
లస: పప
93-88/662

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:4-17
వయససస:59
లస: ససస స
93-86/5

93-88/642

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:4-/12
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ ననరరయణ సరరమ
ఇసటట ననస:4--17
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనకకటశవరరవప
ఇసటట ననస:4-17
వయససస:37
లస: ససస స
10661 JBV3826526
పపరర: ననగరరజ మరదపప

93-88/647

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:4-17
వయససస:41
లస: పప
10658 JBV3321940
పపరర: నరజ గరగరశశటట

10647 JBV3322005
పపరర: మలలర శరరర గరగరశశటట

10639 JBV3826609
పపరర: శవ ననగ రరజ గరగరశశటట

భరస : వనసకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరర రరవప యనగసటట
ఇసటట ననస:4-13
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:44
లస: ససస స
10655 JBV3824927
పపరర: వనసకటశవరరవప గరగరశశటట

93-88/644

లస: పప

10644 JBV3828050
పపరర: జజఖత ననగస

93-88/639

తసడక:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:4-9
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరకబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-12/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:4-12/1
వయససస:40
లస: పప
10652 AP151010579528
పపరర: రమమదదవ వషష
ష మలకల

93-88/641

భరస : కరశవశరననథస
ఇసటట ననస:4-11
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:4/12
వయససస:72
లస: ససస స
10649 AP151010576629
పపరర: సరసబశవరరవప గరగరశశటట

10641 AP151010576609
పపరర: సరసబయఖ గరగరశశటట
తసడక:డ ననరయఖ
ఇసటట ననస:4-9
వయససస:89

తసడక:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:47
లస: పప
10646 JBV3322021
పపరర: అనసతమక మలలర ల

10638 JBV3321924
పపరర: వనసకరయమక ననగస

10636 SAA1002955
పపరర: రరజ ననగస

భరస : ససబబబరరవప ననగస
ఇసటట ననస:4-8/2
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-9
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-9
వయససస:56
లస: పప
10643 JBV3825247
పపరర: వనసకటటశరరరరవప దసడన

93-87/27

తసడక:డ సరసబశవరరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:4-8/2
వయససస:20
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:4-9
వయససస:54
లస: ససస స
10640 JBV3316676
పపరర: అసకమకరరవప గరగరశశటట

10635 SAA1171016
పపరర: యమగన గరగరశశటట

10660 JBV3829488
పపరర: ససజజత మమరదనపప

93-86/4

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:4-20
వయససస:38
లస: ససస స
93-86/6

10663 AP151010579519
పపరర: అపలమక బబ మకన

93-86/7

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-21
వయససస:57
లస: ససస స
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10664 AP151010576451
పపరర: సరసబయఖ బబ మకన

93-86/8

తసడక:డ కకషష
ఇసటట ననస:4-21
వయససస:60
లస: పప
10667 AP151010579540
పపరర: శరసతమక మగపలరరజ

93-86/16

93-86/19

93-86/24

93-86/27

93-86/30

93-87/28

93-87/32

తసడక:డ రరమ రరవప సససగమనవన
ఇసటట ననస:4-31
వయససస:26
లస: పప

10677 JBV3829447
పపరర: ననగ లకకక గరదడ

10680 JBV3826500
పపరర: శవరజ గరదడ

10683 SAA0841578
పపరర: వజయ లకకక మలలర ల

10686 JBV3828092
పపరర: మసగమక చమటబ

93-86/35

10689 JBV3317591
పపరర: రరమగలల ననరరన

93-86/28

10692 SAA0842782
పపరర: హరర బబబగ ననరరన
తసడక:డ రరమగలల నరరన
ఇసటట ననస:4-31
వయససస:27
లస: పప

10672 JBV3824943
పపరర: శశషరరరవప చమటబ

93-86/22

10675 AP151010579534
పపరర: ననగరతనస గననవరపప

93-86/26

10678 JBV3829421
పపరర: వనసకరయమక గరదడ

93-86/29

భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:4--24/4
వయససస:53
లస: ససస స
93-86/31

10681 JBV3826484
పపరర: వనసకటటశరర రరవప గరదడ

93-86/32

తసడక:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:4--24/4
వయససస:59
లస: పప
93-87/30

10684 SAA0841552
పపరర: ననగలకకక మలలర ల

93-87/31

భరస : సరసబ ససవర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:4-25-A
వయససస:26
లస: ససస స
93-86/33

10687 AP151010579567
పపరర: సతఖవత తనయ

93-86/34

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-31
వయససస:46
లస: ససస స
93-86/36

తసడక:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:4-31
వయససస:45
లస: పప
93-87/33

93-86/18

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-24/2
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : భబషయఖ
ఇసటట ననస:4-26
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:4-31
వయససస:57
లస: ససస స
10691 SAA0842741
పపరర: వనసకట కకషష సససగమనవన

93-86/25

భరస : పపరష చసదడ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:4-25A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:4-25A
వయససస:27
లస: పప
10688 JBV3322237
పపరర: రరమకకషషమక మగపలరరజ

10674 AP151010579535
పపరర: పరరరత గననవరపప

10669 AP151010576646
పపరర: ననగరశరరరరవప మగపలరరజ

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-24
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:4--24/4
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:4/24/4
వయససస:58
లస: ససస స
10685 SAA0843202
పపరర: పపరష చసదడ రరవప మలలర ల

93-86/20

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:4--24/4
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:4--24/4
వయససస:35
లస: పప
10682 SAA0821059
పపరర: శవకలమమరర తతటకలర

10671 JBV3322500
పపరర: ననగమలలర శరరర గననవరపప

93-86/11

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-23/1
వయససస:86
లస: పప

భరస : పరమగలల
ఇసటట ననస:4-24/2
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:4--24/4
వయససస:30
లస: ససస స
10679 JBV3826518
పపరర: రరమ కకషష గరదడ

93-86/17

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-24
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-24/1
వయససస:49
లస: ససస స
10676 JBV3829439
పపరర: లకకక కరసతస గరదడ

10668 AP151010576638
పపరర: వనసకటటశరరరర మగపలరరజ

10666 AP151010579531
పపరర: పదక మగపలరరజ

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:4-23/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:4-24
వయససస:32
లస: ససస స
10673 AP151010579533
పపరర: రమణకలమమరర గననవరపప

93-86/9

తసడక:డ వనసకటసరరమ
ఇసటట ననస:4-22
వయససస:72
లస: పప

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-23/1
వయససస:77
లస: ససస స
10670 JBV3829348
పపరర: ననగ లకకక చమట

10665 AP151010576628
పపరర: సరసబయఖ ససగగస

10690 JBV3316791
పపరర: వనసకటపలయఖ మగపలరరజ

93-86/37

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-31
వయససస:62
లస: పప
93-87/34

10693 JBV3322294
పపరర: రరధదక గరరకపరటట

93-86/38

భరస : మసగరరరవప
ఇసటట ననస:4-32
వయససస:35
లస: ససస స
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10694 AP151010579543
పపరర: యశశదమక గరరకపరటట

93-86/39

భరస : చలమయఖ
ఇసటట ననస:4-32
వయససస:77
లస: ససస స
10697 JBV3824729
పపరర: హరరబబబగ ఎనసమగల

93-86/42

93-86/45

93-86/48

93-86/51

93-86/54

93-86/57

93-86/60

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-37/2
వయససస:40
లస: పప

10707 SAA1160969
పపరర: అనల కలమమర చమట

10710 AP151010576453
పపరర: గరవసదరరజలల మకకల

10713 AP151010579551
పపరర: మలలర శరరర మకకల

10716 AP151010576662
పపరర: మలలర శరరరరవప మకకల

93-86/62

10719 AP151010579550
పపరర: సరమమమ జఖమగ మకకల

93-86/53

10722 AP151010576658
పపరర: వనసకటటశరరరర మకకల
తసడక:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:4-37/2
వయససస:62
లస: పప

10702 AP151010576472
పపరర: మగఖరరజ బబ డడసపపడక

93-86/47

10705 AP151010576657
పపరర: కరళదనసస మకకల

93-86/50

10708 SAA1167188
పపరర: శవ పడసరద చమట

93-87/35

తసడక:డ శకనవరస చమట
ఇసటట ననస:4-35/3
వయససస:23
లస: పప
93-86/55

10711 JBV3317567
పపరర: చలపతరరవప ససభబగఖపప

93-86/56

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-36
వయససస:64
లస: పప
93-86/58

10714 AP151010579549
పపరర: సరమమమ జఖమగ మకకల

93-86/59

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:4-37
వయససస:76
లస: ససస స
93-86/61

10717 SAA0843582
పపరర: వవణగ గగపరల రరవప మకకల

93-87/36

తసడక:డ శకనవరస రరవప మకకల
ఇసటట ననస:4-37/1
వయససస:27
లస: పప
93-86/63

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-37/2
వయససస:58
లస: ససస స
93-86/65

93-86/44

తసడక:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:4-35
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:4-37/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : పపరషచకదడరరవప
ఇసటట ననస:4-37/2
వయససస:35
లస: ససస స
10721 JBV3825023
పపరర: పపరషచసదడరరవప మకకల

93-86/49

భరస : కరళదనసస
ఇసటట ననస:4-37
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మలలర శరరరరవప
ఇసటట ననస:4-37/1
వయససస:42
లస: ససస స
10718 JBV3828118
పపరర: పదనకవత మకకల

10704 JBV3824984
పపరర: ససబబబరరవప బబ డడసపపడక

10699 AP151010576331
పపరర: సరసబశవరరవప ఎనసమగల

తసడక:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:4-34
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:4-36
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఓసకరరస
ఇసటట ననస:4-37
వయససస:30
లస: ససస స
10715 JBV3322211
పపరర: వనసకట రమణ మకకల

93-86/46

తసడక:డ శకనవరస చమట
ఇసటట ననస:4-35/3
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:4-36
వయససస:38
లస: పప
10712 JBV3829470
పపరర: వరమక మకకల

10701 JBV3323029
పపరర: పరరరత బబ డడసపపడక

93-86/41

తసడక:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:4-32/1
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-34/1
వయససస:67
లస: పప

భరస : అనల కలమమర చమట
ఇసటట ననస:4-35/3
వయససస:20
లస: ససస స
10709 JBV3825007
పపరర: సరసబశవరరవప ససభబగఖపప

93-86/43

భరస : మగఖరరజ
ఇసటట ననస:4-34
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:4-34
వయససస:69
లస: పప
10706 SAA1166834
పపరర: టటడ పపల కలనప రరడకడ

10698 AP151010576332
పపరర: రరసబబబగ ఎనసమగల

10696 AP151010579280
పపరర: వనసకట రతనస ఎనసమగల

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-32/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-32/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4-33/1
వయససస:46
లస: ససస స
10703 AP151010576653
పపరర: ననగయఖ బబ డడసపపడక

93-86/40

తసడక:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:4-32
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-32/1
వయససస:36
లస: పప
10700 AP151010579545
పపరర: వనసకరయమక కనపరరస

10695 AP151010576650
పపరర: మసగరరరవప గరరకపరటట

10720 JBV3825015
పపరర: ఓకకరరస మకకల

93-86/64

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-37/2
వయససస:35
లస: పప
93-86/66

10723 JBV3829595
పపరర: ఆదదలకకక గగసటటరర

93-86/67

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-37/3
వయససస:33
లస: ససస స
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10724 AP151010579554
పపరర: పదక గగసటటరర

93-86/68

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-37/3
వయససస:46
లస: ససస స
10727 AP151010579523
పపరర: కళళవత గడల

93-86/72

93-86/75

93-86/79

93-86/82

93-86/86

93-86/91

భరస : హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:4-42
వయససస:35
లస: ససస స

10737 JBV2312924
పపరర: సరసబశవరరవప ఉపపల

10740 AP151010579507
పపరర: వనసకరయమక గడల

10743 JBV3322997
పపరర: ననగమక కలరరకలల

93-86/94

10746 JBV3317542
పపరర: శవయఖ కలరకలల

93-86/97

10749 JBV3322260
పపరర: సరమమజఖమగ మగపలరరజ

93-86/83

10732 AP151010576641
పపరర: శకనస గననవరపప

93-86/77

10735 JBV3825031
పపరర: భబసకర ఉపపల

93-86/81

10738 AP151010576635
పపరర: ససబబరరమయఖ గడల

93-86/84

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:41
లస: పప
93-86/87

10741 AP151010576661
పపరర: శకనవరసరరవప మకకల

93-86/89

తసడక:డ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:4-40
వయససస:49
లస: పప
93-86/92

10744 JBV3323003
పపరర: పపలర మక కలరరకలల

93-86/93

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:50
లస: ససస స
93-86/95

10747 JBV3322252
పపరర: పదనకవత మగపలరరజ

93-86/96

భరస : అచసఖతమమధవరరవప
ఇసటట ననస:4-42
వయససస:34
లస: ససస స
93-86/98

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:4-42
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:4-42
వయససస:64
లస: పప

93-86/74

తసడక:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:57
లస: పప

93-86/100 10752 SAA0290486
10751 JBV3317609
పపరర: అచసఖతమమధవరరవప మగపలరరజ
పపరర: శశషగరరరరరవప మగపలరరజ

తసడక:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:4-42
వయససస:41
లస: పప

93-86/80

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:37
లస: పప
10748 JBV3829686
పపరర: జగదదశరరర మగపలరరజ

10734 JBV3322229
పపరర: వనసకరయమక ఉపపల

10729 AP151010576666
పపరర: పపరష చసదడరరవప పసనసమగచసర

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-38/B
వయససస:42
లస: పప

భరస : భబరతరరవప
ఇసటట ననస:4-40
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4--41
వయససస:32
లస: ససస స
10745 JBV3825072
పపరర: వనసకటటశరరరరవప కలరరకలల

93-86/76

తసడక:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4--40
వయససస:48
లస: ససస స
10742 JBV3829546
పపరర: ఉష కలరరకలల

10731 AP151010576642
పపరర: పరమగలల గననవరపప

93-86/70

తసడక:డ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:47
లస: పప

భరస : పసచరయఖ
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:34
లస: పప
10739 JBV3829462
పపరర: అసజమక మకకల

93-86/73

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-38/A
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:35
లస: ససస స
10736 JBV3316965
పపరర: వనసకటటశరరరర ఉపపల

10728 JBV3317278
పపరర: సరసబశవరరవప గడల

10726 JBV3322534
పపరర: ససతనమమలకకక గడల

భరస : సరకబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ చనసరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:72
లస: పప
10733 JBV3322542
పపరర: శవననగమలలర శరరర గడల

93-86/69

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-37/3
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:69
లస: ససస స
10730 AP151010576633
పపరర: ననగరశరరరరవప గడల

10725 AP151010576663
పపరర: శకనవరసరరవప గగసటటరర

10750 JBV3824976
పపరర: హరరపస
డ రద మగపలరరజ

93-86/99

తసడక:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:4-42
వయససస:40
లస: పప
93-86/101

10753 JBV3828126
పపరర: దదవక మగపలరరజ

93-86/102

భరస : ఆకజనవయగలల
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:35
లస: ససస స
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10754 JBV3322286
పపరర: నవరతనకలమమరర చమటబ

93-86/103

భరస : అకకమకరరవప
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:46
లస: ససస స
10757 JBV3825049
పపరర: సరసబయఖ మగపలరరజ

93-86/107

93-86/110

93-87/37

93-86/119

93-86/121

93-86/124

93-86/126

తసడక:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-52
వయససస:57
లస: పప

10767 SAA0976169
పపరర: వనసకరటరతనస రరమమపపరస

10770 AP151010579572
పపరర: పపణఖవత ఉలర సగగల

10773 AP151010576678
పపరర: రరఘవపలల ఉలర సగగల

10776 AP151010579565
పపరర: శవ ననగరసదడమక గరదడ

93-86/129

10779 SAA1167097
పపరర: కకశశర అతష
స లలరర

93-87/38

10782 SAA0841628
పపరర: ననగమణణ అతష
స లలరర
భరస : రరమగ అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:4-52
వయససస:27
లస: ససస స

10762 AP151010579577
పపరర: గరవసదమక వడర మమనస

93-86/115

10765 AP151010579586
పపరర: బగలలర మక చచడవరపప

93-86/118

10768 JBV3830320
పపరర: రరజజ ఉలర సగగల

93-86/120

భరస : పసదశశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:31
లస: ససస స
93-86/122

10771 JBV3825064
పపరర: శశషగరరరరరవప ఉలర సగగల

93-86/123

తసడక:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:32
లస: పప
93-86/125

10774 SAA0841487
పపరర: ననగ జజఖత వపలర సగగల

93-87/39

భరస : చనన శశషగరరర రరవప వపలర సగగల
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:27
లస: ససస స
93-86/127

10777 JBV3316874
పపరర: శకనవరసరరవప గరదడ

93-86/128

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-51
వయససస:35
లస: పప
93-86/130

తసడక:డ ఏడడకకసడలల అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:4-52
వయససస:21
లస: పప
93-86/132

93-86/109

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-49
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-51
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-52
వయససస:52
లస: ససస స
10781 AP151010576677
పపరర: ససతరరమయఖ వనసపరరల

93-86/117

తసడక:డ భబషణమగ
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-51
వయససస:31
లస: ససస స
10778 AP151010579573
పపరర: రసగమక వనసపరరల

10764 AP151010579580
పపరర: ననగరసదడస గగడకకసదసల

10759 JBV3829629
పపరర: సరరఠప మగపలరరజ

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:34
లస: పప
10775 JBV3829603
పపరర: గసగవవణణ గరదడ

93-86/114

భరస : రరమకకటట రరమమపపరస
ఇసటట ననస:4-49
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:40
లస: ససస స
10772 JBV2312833
పపరర: పసదశశషగరరర ఉలర సఘగల

10761 JBV3322203
పపరర: జయకలమమరర కకతస మమనస

93-86/106

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:4-44/2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరమమశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-48/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ మదదననవటట
ఇసటట ననస:4-49
వయససస:67
లస: పప
10769 JBV3322971
పపరర: రమణ బబ పపలడక

93-86/108

భరస : ఆకజనవయగలల
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ చసదనపప
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:29
లస: ససస స
10766 AP151010576692
పపరర: వనసకటటశరరరర బబదవరపప

10758 JBV3825056
పపరర: ఆకజనవయగలల మగపలరరజ

10756 JBV3824968
పపరర: అకకమకరరవప చమటబ

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-44/1
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-44/2
వయససస:37
లస: పప
10763 SAA0973165
పపరర: రజన చసదనపప

93-86/104

భరస : సరకబయఖ
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:65
లస: పప
10760 SAA0290437
పపరర: కకటటశరరరరవప మగపలరరజ

10755 JBV3831229
పపరర: లకకక మగపలరరజ

10780 JBV3316932
పపరర: ససబడమణఖస వనసపరరల

93-86/131

తసడక:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:4-52
వయససస:34
లస: పప
93-87/40

10783 SAA0841784
పపరర: పసచరమక అతష
స లలరర

93-87/41

భరస : ఏడడకకసడలల అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:4-52
వయససస:46
లస: ససస స
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93-87/42

తసడక:డ ఏడడకకసడలల అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:4-52
వయససస:31
లస: పప
10787 AP151010579562
పపరర: లకడకపరరరత ఉపపల

93-86/137

93-86/140

93-86/143

93-86/146

93-86/149

93-86/152

93-86/155

భరస : బబ డకయఖ
ఇసటట ననస:4-66
వయససస:67
లస: ససస స

10797 JBV3830346
పపరర: ఆదదలకకక మగపలరరజ

10800 AP151010579592
పపరర: జజలమక మకకల

10803 JBV3317237
పపరర: సరసబశవరరవప మకకల

10806 AP151010576696
పపరర: వనసకటబడవప మకకల

93-86/158

10809 JBV3316825
పపరర: ననగరశరరరరవప మగపలరరజ

93-86/147

10812 SAA0841594
పపరర: లకకక తరపతమక కలమగక
భరస : రరసబబబగ కలమగక
ఇసటట ననస:4-66/1
వయససస:26
లస: ససస స

10792 AP151010576673
పపరర: శవననగరరజ కకసడదటట

93-86/142

10795 AP151010576667
పపరర: ననగరశరరరరవప గరదడ

93-86/145

10798 AP151010579591
పపరర: ననగలకకక మమడన

93-86/148

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:40
లస: ససస స
93-86/150

10801 AP151010579590
పపరర: రరమగలల మమడన

93-86/151

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:57
లస: ససస స
93-86/153

10804 AP151010576697
పపరర: రవపకలమమర గరనసగగసటర

93-86/154

తసడక:డ యలర యఖ
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:45
లస: పప
93-86/156

10807 AP151010579593
పపరర: మసగమక మగపలరరజ

93-86/157

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-65/1
వయససస:50
లస: ససస స
93-86/159

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-65/1
వయససస:35
లస: పప
93-86/161

93-86/139

తసడక:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:4-63
వయససస:82
లస: పప

తసడక:డ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-65/1
వయససస:34
లస: పప
10811 AP151010579597
పపరర: ససబబమక కలమమక

93-86/144

తసడక:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:51
లస: పప
10808 JBV3317526
పపరర: హనసమసతరరవప మగపలరరజ

10794 AP151010576693
పపరర: ససబబబరరవప చగగరరపరటట

10789 AP151010576674
పపరర: శవససబబబరరవప ఉపపల

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-62
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:71
లస: ససస స
10805 JBV3826690
పపరర: శకనవరసరరవప మగపలరరజ

93-86/141

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:40
లస: ససస స
10802 JBV3830338
పపరర: రసగమక మగపలరరజ

10791 AP151010579570
పపరర: బబపనమక కకసడదటట

93-86/136

తసడక:డ వనసకటసరరమ
ఇసటట ననస:4-60
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-63
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:4--65
వయససస:31
లస: ససస స
10799 AP151010579594
పపరర: ననగరరజ గరనసగగసటర

93-86/138

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-62
వయససస:84
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-63
వయససస:40
లస: పప
10796 JBV3829587
పపరర: దదవ మకకల

10788 JBV3316817
పపరర: ననగరరజ ఉపపల

10786 JBV3829637
పపరర: వనసకట ననగలకకక ఉపపల

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:4-60
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ శవససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-60
వయససస:34
లస: పప

భరస : శవననగరరజ
ఇసటట ననస:4-62
వయససస:47
లస: ససస స
10793 AP151010576694
పపరర: సజజనరరవప చగగరరపరటట

93-86/133

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:4-59/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-60
వయససస:47
లస: ససస స
10790 AP151010579569
పపరర: మలలర శరరర కకసడదటట

10785 AP151010579047
పపరర: చసతలమక చమటబ

10810 AP151010579596
పపరర: యశశద కలమమక

93-86/160

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:4-66
వయససస:50
లస: ససస స
93-87/43

10813 SAA0843228
పపరర: రరసబబబగ కలమక

93-87/44

తసడక:డ మలర యఖ కలమక
ఇసటట ననస:4-66/1
వయససస:29
లస: పప

Page 267 of 381

10814 SAA1095496
పపరర: సజజనరరవప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26
93-86/162

తసడక:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-66/a
వయససస:38
లస: పప
10817 AP151010579539
పపరర: వనసకట ససబబమక కకరర

93-86/165

93-86/168

93-86/171

93-86/174

93-86/177

93-86/180

93-86/183

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-73/1
వయససస:41
లస: ససస స

10827 JBV3322179
పపరర: మమణణకఖస కకణణకక

10830 AP151010576817
పపరర: వరరసజనవయగలల కకణణకక

10833 JBV3828068
పపరర: రరధ గరగరశశటట

10836 JBV2312791
పపరర: శవమక తతట

93-86/187

10839 JBV2312866
పపరర: ననగరరజ గసటబ

93-86/175

10842 AP151010576719
పపరర: వనసకటటశరరరర మసడవ
తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-73/1
వయససస:55
లస: పప

10822 JBV2312841
పపరర: మసరసనమక యమమమల

93-86/170

10825 AP151010576818
పపరర: జజననబబగ యమమమల

93-86/173

10828 AP151010579600
పపరర: సరమమమ జఖమగ కకణణకక

93-86/176

భరస : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:62
లస: ససస స
93-86/178

10831 JBV3825122
పపరర: అసకమకరరవప కకణణకక

93-86/179

తసడక:డ పపననరరవప
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:42
లస: పప
93-86/181

10834 AP151010579517
పపరర: సతఖవత గరగరశశటట

93-86/182

భరస : ననరయఖ
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:62
లస: ససస స
93-86/184

10837 AP151010579558
పపరర: పదనకవత వలల
ర రర

93-86/186

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:4-73
వయససస:48
లస: ససస స
93-86/188

తసడక:డ అపలలసరరమ
ఇసటట ననస:4-73
వయససస:55
లస: పప
93-86/190

93-86/167

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-69/1
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ సరకబయఖ
ఇసటట ననస:4-72
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:4-73
వయససస:33
లస: పప
10841 JBV3828183
పపరర: భబలకకక మకడవ

93-86/172

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ ననరయఖ
ఇసటట ననస:4-71
వయససస:40
లస: పప
10838 JBV3825148
పపరర: వనసకటటశరర రరవప వలల
ర రర

10824 JBV3825106
పపరర: మలలర శరరరరవప అననవరపప

10819 JBV3825098
పపరర: రమమష పరలపరరస

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-69/1
వయససస:82
లస: ససస స

తసడక:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:67
లస: పప
10835 JBV3316700
పపరర: కకటటశరరరరవప గరగరశశటట

93-86/169

భరస : వరరకజనవయగలల
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:34
లస: పప
10832 AP151010576700
పపరర: పపనననరరవప కకణణకక

10821 AP151010579624
పపరర: పరరరత యమమమల

93-86/164

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:4-67/2
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:4-69/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : అకకమకరరవప
ఇసటట ననస:4-70
వయససస:34
లస: ససస స
10829 JBV2312825
పపరర: వనసకటటశరరరరవప రరయపరటట

93-86/166

భరస : జజన బబబగ
ఇసటట ననస:4-69/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-69/1
వయససస:45
లస: పప
10826 JBV3828167
పపరర: వశరలమకక కకణణకక

10818 AP151010579598
పపరర: శవమక పరలపరరస

10816 AP151010579538
పపరర: రతనకలమమరర కకరర

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-67/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:4-67/2
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మలలర శరర రరవప
ఇసటట ననస:4-69/1
వయససస:36
లస: ససస స
10823 JBV3825114
పపరర: ననగరశరరరరవప కటబట

93-86/163

తసడక:డ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:4-67
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:4-67/1
వయససస:77
లస: ససస స
10820 JBV3828159
పపరర: భబగఖలకకక అననవరపప

10815 AP151010576569
పపరర: రరమమహనరరవప మకకలర

10840 AP151010576298
పపరర: గరలయఖ వలల
ర రర

93-86/189

తసడక:డ బకస
ఇసటట ననస:4-73
వయససస:56
లస: పప
93-86/191

10843 AP151010579629
పపరర: పదక గరరకపరటట

93-86/192

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-73/4
వయససస:52
లస: ససస స
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10844 JBV3826559
పపరర: చడననకరశవపలల గరరక పరటట

93-86/193

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:4-73/4
వయససస:31
లస: పప
10847 AP151010576703
పపరర: మసరసనస చసదనపప

93-86/196

93-86/200

93-87/46

93-87/48

93-86/208

93-86/211

93-86/214

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4--83
వయససస:34
లస: పప

10857 SAA0842915
పపరర: పప లలశరర రరవప చమట

10860 JBV3828191
పపరర: భబలకకక చమటబ

10863 JBV3828209
పపరర: సరమమమ జఖస చసదనపప

10866 AP151010579625
పపరర: వనసకరయమక కరటటరర

93-86/220

10869 AP151010579612
పపరర: మమణణకఖమక మమరరకనపలర

93-87/49

10872 AP151010576720
పపరర: సరసబయఖ కరటటరర
తసడక:డ కరశవపలల
ఇసటట ననస:4-83
వయససస:57
లస: పప

10852 AP151010576626
పపరర: ననరయఖ గరగరశశటట

93-86/204

10855 SAA0842683
పపరర: ఈశరర ఐనసపపడక

93-87/47

10858 AP151010579557
పపరర: లకకక యడర పలర

93-86/207

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:4-80/1
వయససస:44
లస: ససస స
93-86/209

10861 JBV2312874
పపరర: లల చసదనపప

93-86/210

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:46
లస: ససస స
93-86/212

10864 AP151010576813
పపరర: ఆసజనవయగలల యడర పలర

93-86/213

తసడక:డ బకస
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:45
లస: పప
93-86/218

10867 AP151010579611
పపరర: లకకక మమరరకనపలర

93-86/219

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-83
వయససస:54
లస: ససస స
93-86/221

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-83
వయససస:88
లస: ససస స
93-86/223

93-86/199

తసడక:డ హనసమసత రరవప ఐనసపపడక
ఇసటట ననస:4-78/A
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-83
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కరశవపలల
ఇసటట ననస:4-83
వయససస:77
లస: ససస స
10871 JBV3826450
పపరర: రరమ కకషష కరటటరర

93-86/206

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:47
లస: పప
10868 AP151010579623
పపరర: ససతనరరవమక కరటటరర

10854 SAA1179217
పపరర: తడననథ ఐనసపపడక

10849 JBV3825163
పపరర: వనసకటటశరరరరవప చసదనపప

తసడక:డ పసదకకటయఖ
ఇసటట ననస:4-77
వయససస:67
లస: పప

భరస : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:50
లస: ససస స
10865 JBV3825155
పపరర: పపనననరరవప చమటబ

93-86/201

తసడక:డ పపనన రరవప చమట
ఇసటట ననస:4-79
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:41
లస: ససస స
10862 AP151010579610
పపరర: పదక చమటబ

10851 JBV3824935
పపరర: కరశవశరననథస ననగస

93-86/195

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-74/1
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ హనసమమత రరవప ఐనసపపడక
ఇసటట ననస:4-78/A
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ హనసమసత రరవప ఐనపపడక
ఇసటట ననస:4-78/A
వయససస:43
లస: పప
10859 AP151010579555
పపరర: సరమమమ జఖస యడర పలర

93-86/198

తసడక:డ ననరరయణసరరమ
ఇసటట ననస:4-76
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ లకకక ననరరయణ మసడపపడక
ఇసటట ననస:4/78/1
వయససస:38
లస: పప
10856 SAA0843459
పపరర: హనసమసత రరవప ఐనపపడక

10848 JBV3825171
పపరర: రమమష చసదనపప

10846 JBV2312890
పపరర: ననగరరజ చసదనపప

తసడక:డ మసరసనస
ఇసటట ననస:4-74
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-74/1
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ కరశ వశరననధస
ఇసటట ననస:4-76
వయససస:30
లస: పప
10853 SAA0842964
పపరర: వరసస మసడపపడక

93-86/194

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-73/4
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:4-74
వయససస:62
లస: పప
10850 JBV3826591
పపరర: అశశక ననగస

10845 AP151010576721
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప గరరకపరటట

10870 JBV3826468
పపరర: వవణగబబబగ కరటటరర

93-86/222

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4--83
వయససస:33
లస: పప
93-86/224

10873 AP151010576710
పపరర: బబబబరరవప మమరరకనపలర

93-86/225

తసడక:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:4-83/2
వయససస:57
లస: పప
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10874 JBV3829454
పపరర: ననరరయణమక సథరర
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93-86/228

భరస : రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:4--84
వయససస:51
లస: ససస స
10877 JBV3829538
పపరర: శవ పరరరత చసదనపప

93-86/238

93-86/247

93-86/255

93-86/258

93-86/262

93-87/52

93-86/268

తసడక:డ వనసకటబపయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:4-98
వయససస:25
లస: పప

10887 JBV2312916
పపరర: మమదవరరవప గరదడ

10890 SAA0842071
పపరర: శరరద మలలర ల

10893 JBV3316940
పపరర: కకటటశరరరరవప చమటబ

10896 AP151010579614
పపరర: ఈయమక కటబరర

93-86/271

10899 JBV3322062
పపరర: ధనలకకక గరరకపరటట

93-86/260

10902 SAA0841503
పపరర: ధన లకకక మసడపపడక
భరస : వరసస మసడపపడక
ఇసటట ననస:4-98-4
వయససస:35
లస: ససస స

10882 JBV2312775
పపరర: ఉదయకలమమరర మదదనగగకటర

93-86/253

10885 JBV3829280
పపరర: శకలకకక గరదడ

93-86/257

10888 AP151010576725
పపరర: వ శవరరవప గరదడ

93-86/261

తసడక:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:4-93
వయససస:40
లస: పప
93-87/50

10891 SAA0841529
పపరర: కకషష వవణణ మలలర ల

93-87/51

భరస : కకటటశరర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:4-94
వయససస:27
లస: ససస స
93-86/265

10894 JBV3316882
పపరర: శకనస చమటబ

93-86/266

తసడక:డ పసదసరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-95
వయససస:42
లస: పప
93-86/269

10897 AP151010576713
పపరర: శకనవరసరరవప కటబరర

93-86/270

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-96
వయససస:47
లస: పప
93-86/272

భరస : వరరకజనవయగలల
ఇసటట ననస:4-98
వయససస:35
లస: ససస స
93-87/53

93-86/243

భరస : మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:4-93
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-96
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-96
వయససస:52
లస: పప
10901 SAA0843012
పపరర: గరపస మలలర ల

93-86/256

తసడక:డ పసదసరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-95
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-96
వయససస:41
లస: ససస స
10898 AP151010576712
పపరర: ననగరసదడస కటబరర

10884 SAA1167030
పపరర: శకనవరస చమట

10879 AP151010576717
పపరర: నరసససహరరవప చసదనపప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-89/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ శవ శసకర మలలర ల
ఇసటట ననస:4-94
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:4-94
వయససస:29
లస: పప
10895 AP151010579613
పపరర: ననగ మలలర శరరర కటబరర

93-86/252

తసడక:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-93
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:4--94
వయససస:29
లస: ససస స
10892 SAA0843160
పపరర: కకటటశరర రరవప మలలర ల

10881 AP151010579630
పపరర: వనసకట ససబబమక గరరకపరటట

93-86/237

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ చమట
ఇసటట ననస:4-91
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవరరవప
ఇసటట ననస:4-93
వయససస:34
లస: ససస స
10889 JBV3829553
పపరర: గరయతడ చమట

93-86/241

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-89
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ గరసధద
ఇసటట ననస:4-89/1
వయససస:45
లస: పప
10886 JBV3828217
పపరర: ఆదదలకకక గరదడ

10878 AP151010579620
పపరర: జయలకకక చసదనపప

10876 JBV3322153
పపరర: రరమకకటమక చసదనపప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-85/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:72
లస: పప
10883 JBV3825213
పపరర: శకనవరసరరవప మదదనగగసటర

93-86/231

తసడక:డ పప లరరడకడ
ఇసటట ననస:4-84
వయససస:55
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:4-86
వయససస:32
లస: ససస స
10880 AP151010576714
పపరర: సరసబయఖ చసదనపప

10875 JBV3316916
పపరర: రరమరరడకడ సథరర

10900 AP151010576726
పపరర: వరరసజనవయగలల గరరకపరటట

93-86/273

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-98
వయససస:42
లస: పప
93-87/54

10903 JBV3829363
పపరర: కళళఖణణ చమట

93-86/274

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:4-100
వయససస:31
లస: ససస స
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93-86/276

భరస : చనసరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-100
వయససస:56
లస: ససస స
10907 AP151010579583
పపరర: చడననమక మమడకశశటట

93-86/281

93-86/286

93-86/289

93-86/292

93-86/295

93-86/298

93-86/301

తసడక:డ పసదకకసడయఖ
ఇసటట ననస:4-102/9
వయససస:42
లస: పప

10917 JBV3827896
పపరర: రమమదదవ యసపరరల

10920 JBV3317575
పపరర: మగరళకకషష యసపరరల

10923 JBV3829009
పపరర: కకటటశరరమక యసపరరల

10926 SAA0843079
పపరర: శవరజ మమడకససటట

93-86/303

10929 AP151010579582
పపరర: భబరత బబ డడసపపడక

93-86/293

10932 AP151010576686
పపరర: పసదకకసడయఖ బబ డడసపపడక
తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:4-102/9
వయససస:72
లస: పప

10912 JBV3827904
పపరర: అకజమక యసపరరల

93-86/288

10915 JBV3824695
పపరర: రరమమరరవప మదదనగగసటర

93-86/291

10918 JBV3827888
పపరర: ననగరరజకలమమరర యసపరరల

93-86/294

భరస : వనకకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-102/3
వయససస:43
లస: ససస స
93-86/296

10921 JBV3317583
పపరర: మలలర శరరరరవప యసపరరల

93-86/297

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-102/3
వయససస:70
లస: పప
93-86/299

10924 JBV3824711
పపరర: అపరలరరవప యసపరరల

93-86/300

తసడక:డ పసదననన
ఇసటట ననస:4-102/5
వయససస:96
లస: పప
93-87/56

93-86/302
10927 JBV3829025
పపరర: వనసకటలకకక కలమఖణణ బబ డడసపపడక

భరస : శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:4-102/9
వయససస:33
లస: ససస స
93-86/304

భరస : పసద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:4-102/9
వయససస:58
లస: ససస స
93-86/306

93-86/285

తసడక:డ గరసధద
ఇసటట ననస:4-102/1
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ ఈశరర రరవప మమడకససటట
ఇసటట ననస:4-102/7
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవకకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-102/9
వయససస:35
లస: ససస స
10931 AP151010576687
పపరర: శవకకటటశరరరరవప బబ డడసపపడక

93-86/290

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:4-102/5
వయససస:81
లస: ససస స

తసడక:డ ఈశరర రరవప మమడకశశటట
ఇసటట ననస:4-102/7
వయససస:31
లస: పప
10928 JBV3323037
పపరర: లకకకరరధదక బబ డడకపపడక

10914 JBV3316858
పపరర: రవ మదదనగగసటర

10909 JBV3828985
పపరర: లకకక మదదనగగసటర

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-102/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ మలలర శరరరరవప
ఇసటట ననస:4-102/3
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-102/5
వయససస:65
లస: ససస స
10925 JBV3826419
పపరర: శవ శసకర రరజ మమడకశశటట

93-86/287

భరస : మగరళకకషష
ఇసటట ననస:4-102/3
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మలలర శరరరరవప
ఇసటట ననస:4-102/3
వయససస:61
లస: ససస స
10922 JBV3829017
పపరర: ననగరసదడమక యసపరరల

10911 JBV3322112
పపరర: సరసబబడజఖస మదదనగగకటర

93-86/279

భరస : రవ
ఇసటట ననస:4-102/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ గరసధద
ఇసటట ననస:4-102/1
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:4-102/1
వయససస:75
లస: పప
10919 JBV3323011
పపరర: ససతనమహలకకక యసపరరల

93-86/283

భరస : హరరబబబగ
ఇసటట ననస:4-102/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:4-102/1
వయససస:66
లస: ససస స
10916 JBV3316775
పపరర: గరసధద మదదనగగసటర

10908 JBV3825254
పపరర: వనసకట శవరరవప దథడల

10906 JBV3829645
పపరర: సరమమమ జఖస దథళళ

భరస : వనసకట శవరరవప
ఇసటట ననస:4-102
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-102
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:4-102/1
వయససస:32
లస: ససస స
10913 JBV3322096
పపరర: లకడకకరకతమక మదదనగగకటర

93-87/55

తసడక:డ వరయఖ చసదనపప
ఇసటట ననస:4-100/4
వయససస:71
లస: పప

భరస : ఈశరరరరవప
ఇసటట ననస:4-102
వయససస:44
లస: ససస స
10910 JBV3828993
పపరర: రమమదదవ మదదనగగసటర

10905 SAA0843624
పపరర: వనసకటటశరరరర చసదనపప

10930 AP151010576688
పపరర: శవరరమపడసరద బబ డడసపపడక

93-86/305

తసడక:డ పసదకకసడయఖ
ఇసటట ననస:4-102/9
వయససస:40
లస: పప
93-86/307

10933 AP151010576684
పపరర: కరమమశరరరరవప గగడకకసదసల

93-86/315

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4-102/17
వయససస:57
లస: పప
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10934 AP151010579581
పపరర: సరమమమ జఖస బబగరల

93-86/316

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:4-102/21
వయససస:72
లస: ససస స
10937 JBV3826583
పపరర: సరసబశవ రరవప మలలర ల

93-86/324

93-86/328

93-87/57

93-87/65

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:5-22
వయససస:47
లస: ససస స
10949 SAA1268747
పపరర: సరసబశవ రరవప పపటట

93-87/715

93-87/93

93-87/98

93-87/103

తసడక:డ ననరరయణ బబబగ వయఖసపపర
ఇసటట ననస:6-11
వయససస:28
లస: ససస స

93-87/58

10942 JBV3317252
పపరర: గరవసదయఖ పప తష
స రర

93-86/330

10945 SAA1015438
పపరర: శరకవణణ రరసగరరర

93-87/64

భరస : వనసకటటశరర రరవప రరసగరరర
ఇసటట ననస:5-22
వయససస:25
లస: ససస స

10947 SAA1015446
పపరర: వనసకటటశరర రరవప రరసరగరరర

10948 SAA1269067
పపరర: కకటటశరరరరవప పపటట

93-87/66

10950 SAA0968299
పపరర: పదనకవత వనలలగబరర

10953 JBV3317427
పపరర: చసదడయఖ ఆలమ

10956 AP151010579077
పపరర: భబలకకక గరపసశశటట

93-87/87

10962 AP151010579210
పపరర: ఉమమరరణణ వయసపపర
భరస : ననరరయణబబబగ
ఇసటట ననస:6-11
వయససస:43
లస: ససస స

10951 AP151010579158
పపరర: శకలకకక గగగరశశటట

93-87/91

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:6-1
వయససస:57
లస: ససస స
93-87/96

10954 JBV3321734
పపరర: వజయ రరచమసటట

93-87/97

భరస : వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:6-4
వయససస:45
లస: ససస స
93-87/99

10957 AP151010576008
పపరర: శవయఖ గరపసశశటట

93-87/102

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:6-6
వయససస:45
లస: పప

లస: ససస స

10959 AP151010579006
పపరర: శవమక గరపసశశటట

93-87/714

తసడక:డ పడభబకర రరవప పపటట
ఇసటట ననస:5-137
వయససస:49
లస: పప

93-87/104

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-7
వయససస:62
లస: ససస స
93-87/108

93-86/327

భరస : మహన రరస బబబగ గగమకడకదల
ఇసటట ననస:4-170
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:6-6
వయససస:42

భరస : మమరకకడదయగలల
ఇసటట ననస:6-7
వయససస:33
లస: ససస స
10961 SAA0466524
పపరర: శక కననఖ వయఖసపపర

10944 SAA0952003
పపరర: సరపన శక గగమకడకదల

10939 JBV3829512
పపరర: పరమమశరరర పప తత
స రర

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:4-107
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ బషణమగ
ఇసటట ననస:6-3
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:6-4
వయససస:50
లస: పప
10958 JBV3321569
పపరర: హహమబకదస గరపసశశటట

93-86/329

భరస : వనసకరటరమణ వనలలగబరర
ఇసటట ననస:5-244
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:6-1
వయససస:32
లస: పప
10955 JBV3317484
పపరర: వరరరఘవపలల రరసమసత

10941 JBV2312734
పపరర: శకనస పప తత
స రర

93-86/320

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:4-107
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసత రరవప రసరగరరర
ఇసటట ననస:5-22
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరవప పపటట
ఇసటట ననస:5-137
వయససస:20
లస: పప
10952 JBV3826328
పపరర: అమరరనథ గరగరశశటట

93-86/326

తసడక:డ గరవసదయఖ
ఇసటట ననస:4-107
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరవప ఆరరదడ
ఇసటట ననస:4-129/1
వయససస:38
లస: పప
10946 SAA1015412
పపరర: రరశమక రరసగరరర

10938 JBV3825239
పపరర: ససబడమణఖస మలలర ల

10936 AP151010576732
పపరర: శవయఖ మలలర ల

తసడక:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:4-103
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-106/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : గరవసదయఖ
ఇసటట ననస:4-107
వయససస:57
లస: ససస స
10943 SAA0843509
పపరర: పరపరరరవప ఆరరదడ

93-86/318

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:4-103
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:4-106
వయససస:30
లస: పప
10940 AP151010579605
పపరర: ససబబమక పప తత
స రర

10935 AP151010579636
పపరర: అసజల మలలర ల

10960 JBV3316411
పపరర: మమరకసడదయగలల గరపసశశటట

93-87/105

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-7
వయససస:37
లస: పప
93-87/109

10963 SAA0821778
పపరర: పవన కలమమర వరయమస
పపయ
తసడక:డ ననరరయణ బబబగ
ఇసటట ననస:6-11
వయససస:26
లస: పప

93-87/110
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10964 AP151010576239
పపరర: ననరరయణబబబగ వయమసపపర

93-87/111

తసడక:డ వవలమయగదస
ఇసటట ననస:6-11
వయససస:53
లస: పప
10967 SAA1262286
పపరర: వశ రరపలర

93-87/737

93-87/158

93-87/199

93-87/820

93-86/1050

93-87/311

93-87/322

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:6-169
వయససస:46
లస: ససస స

10977 SAA0819419
పపరర: శక దదవ గరగర ససటట

10980 JBV2312569
పపరర: వనకకరయమక పప టట
ర రర

10983 AP151010576091
పపరర: సరసబయఖ చదవపరర

10986 AP151010576436
పపరర: ఆసజనవయగలల కటబట

93-87/331

10989 JBV3316528
పపరర: శవశసకరరరవప పససపపలలటట

93-86/1049

10992 JBV3826716
పపరర: యలర యఖ చలమర
తసడక:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:6-169
వయససస:51
లస: పప

10972 SAA0821398
పపరర: హలమ షపక

93-87/166

10975 SAA0968281
పపరర: జజఖత కలననపరరడడ క

93-87/201

10978 AP151010579212
పపరర: వజయ గరపసశశటట

93-87/229

భరస : దదవయఖ
ఇసటట ననస:6-126/A
వయససస:58
లస: ససస స
93-87/276

10981 SAA0395715
పపరర: ససతతషమక కకకకకలగడడ

93-87/310

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:6-164
వయససస:36
లస: ససస స
93-87/312

10984 JBV3321783
పపరర: దదవ కలకడకరర

93-87/321

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-165/1
వయససస:39
లస: ససస స
93-87/328

10987 JBV3829033
పపరర: దదపసస పపటట

93-87/330

భరస : బబజ బబబబ
ఇసటట ననస:6-167/1
వయససస:32
లస: ససస స
93-87/332

తసడక:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:6-167/1A
వయససస:65
లస: పప
93-87/334

93-87/139

భరస : రమమశ కలననపరరడకడ
ఇసటట ననస:6-123
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:6-167
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:6-167/1
వయససస:37
లస: పప
10991 JBV3830411
పపరర: పపసడరర చలమర

93-87/200

తసడక:డ తరరమల
ఇసటట ననస:6-164
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప కలసడకరర
ఇసటట ననస:6-165/1
వయససస:22
లస: పప
10988 JBV3316346
పపరర: కకరణ బబ జజజ

10974 JBV3830437
పపరర: సథరఖకలమమరర దదడకడ

10969 SAA0968091
పపరర: కకటటశరర రరవప ఎమడక

తసడక:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:6/93
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-153/2f
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:6-164
వయససస:40
లస: పప
10985 SAA1167238
పపరర: పవన కలమమర కలసడకరర

93-87/159

భరస : రరమకకటట రరడడ క
ఇసటట ననస:6-125/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ అదస యడర
ఇసటట ననస:6-128
వయససస:32
లస: పప
10982 SAA0380865
పపరర: రరమ బబబగ కకకకకల గడనడ

10971 AP151010576534
పపరర: రరమగలల పప టట
ర రర

93-87/119

తసడక:డ మసగయఖ ఎమడక
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-122/2
వయససస:78
లస: ససస స

తసడక:డ రమమరరవప కలనపరరడకడ
ఇసటట ననస:6-123/3
వయససస:18
లస: ససస స
10979 SAA0843897
పపరర: నరరష బబబగ యడర

93-87/738

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:6-69
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ నథర షపక
ఇసటట ననస:6-121
వయససస:21
లస: పప
10976 SAA1377894
పపరర: కలమపన కలనపరరడకడ

10968 SAA1262302
పపరర: లకకక రరపలర

10966 AP151010576018
పపరర: అపరలరరవప ఆల

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-19
వయససస:52
లస: పప

భరస : వశ రరపలర
ఇసటట ననస:6-21/9
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:6-69
వయససస:47
లస: ససస స
10973 SAA1196187
పపరర: మరర వల షపక

93-87/118

తసడక:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:6-19
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ ననగ పప తష రరజ రరపలర
ఇసటట ననస:6-21/9
వయససస:36
లస: పప
10970 AP151010579024
పపరర: శవలల పప టట
ర రర

10965 JBV2311538
పపరర: సదనశవ రరవప ఆలమ

10990 AP151010579028
పపరర: కకటటశరరమక కటబట

93-87/333

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:6-167A
వయససస:64
లస: ససస స
93-87/336

10993 SAA0416370
పపరర: మమరస మగనపలర

93-87/337

భరస : సరలకన రరజ
ఇసటట ననస:6-169/3
వయససస:38
లస: ససస స
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10994 SAA0409698
పపరర: సరలకన రరజ మగనపలర

93-87/338

తసడక:డ ధరరకరరవప
ఇసటట ననస:6-169/3
వయససస:40
లస: పప
10997 JBV3321866
పపరర: శవసరమమమ జఖస కలనపరరడకడ

93-87/344

93-87/347

93-87/352

93-87/355

93-87/362

93-87/374

93-87/383

తసడక:డ ససభబన
ఇసటట ననస:6-175
వయససస:35
లస: పప

11007 SAA0821174
పపరర: బబలసరరర మలర వరపప

11010 JBV3316650
పపరర: ననగరశరరరరవప దరరర

11013 AP151010576832
పపరర: సరసబయఖ కలనపరరడకడ

11016 JBV3830551
పపరర: మహలకకక ఎసదదటట

93-87/393

11019 JBV3830569
పపరర: లకకక పప టట
ర రర

93-87/356

11022 JBV3321635
పపరర: రరశమక రరచగరరర
భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:6-175/1
వయససస:50
లస: ససస స

11002 AP151010576444
పపరర: రరమమరరవప కలనపరరడకడ

93-87/350

11005 SAA0821166
పపరర: కకసడయఖ మలర వరపప

93-87/354

11008 JBV3321668
పపరర: ననగమక అల

93-87/360

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-171
వయససస:62
లస: ససస స
93-87/366

11011 JBV3829066
పపరర: శరసత గరరకపరటట

93-87/370

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-172
వయససస:31
లస: ససస స
93-87/378

11014 JBV3321585
పపరర: జజఖత బబపటర

93-87/379

భరస : యయససబబబగ
ఇసటట ననస:6-173
వయససస:33
లస: ససస స
93-87/390

11017 AP151010579340
పపరర: ఆగరనసస పప టట
ర రర

93-87/391

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-174
వయససస:62
లస: ససస స
93-87/394

భరస : శవ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:6-174/1
వయససస:29
లస: ససస స
93-87/401

93-87/346

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-170/2
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:6-174
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-174
వయససస:46
లస: పప
11021 JBV3826187
పపరర: రహహమన షపక

93-87/353

తసడక:డ సథరయఖ
ఇసటట ననస:6-172A
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ ఆదదశశషష బబపటర
ఇసటట ననస:6-173
వయససస:35
లస: పప
11018 JBV3826831
పపరర: శవయఖ పససదదటట

11004 SAA0973108
పపరర: ననగససమత మలర వరపప

10999 JBV2311496
పపరర: శకనవరసరరవప కలనపరరడకడ

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-170
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:6-171
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-172
వయససస:77
లస: ససస స
11015 JBV3316429
పపరర: ఏససబబబగ బబపటర

93-87/349

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-170/2
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:6-171
వయససస:29
లస: పప
11012 AP151010579708
పపరర: లకకకకరసతస యడర

11001 AP151010576193
పపరర: రమమష కలనపరరడకడ

93-87/343

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-170
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకశశరరబబగ మలర వరపప
ఇసటట ననస:6-170/2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-170/2
వయససస:29
లస: పప
11009 JBV3826138
పపరర: సరసబశవ రరవప దరరర

93-87/345

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-170
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ సథరయఖ
ఇసటట ననస:6-170
వయససస:70
లస: పప
11006 SAA0409755
పపరర: కకశశర బబబగ మలర వరపప

10998 SAA0519330
పపరర: ఖమదర భబషర షపక

10996 JBV3829058
పపరర: మలర శరరర కలనపపపడక

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:6-170
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ ససభబన
ఇసటట ననస:6-170
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-170
వయససస:37
లస: పప
11003 AP151010576429
పపరర: వనసకయఖ కలనపపరరడకడ

93-87/342

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:6-170
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-170
వయససస:61
లస: ససస స
11000 JBV2311835
పపరర: రరమకకషష కలనపరరడకడ

10995 JBV2312338
పపరర: మలలర శరరర కలనపరరడకడ

11020 JBV3826849
పపరర: శవ ఆసజనవయగలల పప టట
ర రర

93-87/395

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-174/1
వయససస:34
లస: పప
93-87/406

11023 JBV3826302
పపరర: రరమగ చడననసశశటట

93-87/410

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:6-175/1
వయససస:46
లస: పప
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11024 SAA0395657
పపరర: వనసకటటశరరమక కకకకకలగడడ

93-87/421

భరస : సరయబబబగ
ఇసటట ననస:6-177
వయససస:45
లస: ససస స
11027 JBV3830403
పపరర: దసరగ కకసడన

93-87/438

93-87/444

93-87/450

93-87/454

93-87/456

93-87/469

93-87/477

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:6-185/2
వయససస:33
లస: ససస స

11037 SAA1372069
పపరర: మలర యఖ బతషల

11040 JBV3826385
పపరర: ఏసప బగ తలతతట

11043 JBV3323060
పపరర: ననగమణణ మకచనల

11046 SAA0968398
పపరర: పదక దరరర

93-87/857

11049 SAA1368968
పపరర: ససధన రరణణ యడర

93-87/855

11052 SAA1378041
పపరర: రరణణ తలతతటట
తసడక:డ పడసరద తలతతటట
ఇసటట ననస:6-185/3
వయససస:20
లస: ససస స

11032 SAA0977209
పపరర: పదనకరరవప మసచలర

93-87/449

11035 JBV2311066
పపరర: ఆగరనసస తడననల

93-87/453

11038 JBV3829314
పపరర: అనత తలతతట

93-87/455

భరస : రరజరశ
ఇసటట ననస:6-180
వయససస:31
లస: ససస స
93-87/460

11041 SAA1372051
పపరర: రరజరశ తలతతటట

93-87/856

తసడక:డ యయసప బగ తలతతటట
ఇసటట ననస:6-181
వయససస:37
లస: పప
93-87/470

11044 JBV2310571
పపరర: యయససదయమక ఉదయగరరర

93-87/472

భరస : చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:6-183
వయససస:55
లస: ససస స
93-87/479

11047 SAA0973082
పపరర: వర బబబగ దరరర

93-87/480

తసడక:డ ననగరశరర రరవప దరరర
ఇసటట ననస:6-183/1
వయససస:26
లస: పప
93-86/1180

తసడక:డ ఆడమ యడర
ఇసటట ననస:6-184/3
వయససస:22
లస: ససస స
93-87/498

93-87/442

భరస : జజజపల
ఇసటట ననస:6-179/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప దరరర
ఇసటట ననస:6-183/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరబబబగ ధరరర
ఇసటట ననస:6-183/1
వయససస:21
లస: ససస స
11051 JBV3321536
పపరర: జజజమమరర ఉదనగరరర

93-87/452

భరస : వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:6-183
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప దరరర
ఇసటట ననస:6-183/1
వయససస:27
లస: ససస స
11048 SAA1376375
పపరర: శకలత ధరరర

11034 JBV2310589
పపరర: చనకకటయఖ ఉదయగరరర

11029 SAA0968315
పపరర: ససధనకర బబ జజజ

తసడక:డ వనసకటబటపయఖ మసచలర
ఇసటట ననస:6-179
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:6-181
వయససస:61
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:6-183
వయససస:35
లస: ససస స
11045 SAA0973140
పపరర: శకలకకక దరరర

93-87/447

తసడక:డ దవఢథ బతషల
ఇసటట ననస:6-179/2
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:6-180
వయససస:50
లస: ససస స
11042 JBV3323078
పపరర: ఫరడకససస ఉదయగరరర

11031 JBV3829306
పపరర: అనసథరఖమక తలతతట

93-87/435

తసడక:డ వనసకటటసరరరర బబ జజజ
ఇసటట ననస:6-178
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-179
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ రరయపల
ఇసటట ననస:6-179/1
వయససస:45
లస: పప
11039 JBV3827938
పపరర: ససకకకయ షపక

93-87/439

భరస : ఏససబబబగ
ఇసటట ననస:6-179
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ చనకకటయఖ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:6-179
వయససస:37
లస: పప
11036 JBV2311058
పపరర: జజజబబబగ తడననల

11028 JBV3830452
పపరర: శవమక బబ జజజ

11026 SAA0968265
పపరర: చననప తడననల

తసడక:డ జజజ బబబగ తడననల
ఇసటట ననస:6-177/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-178
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ యమసదయఖ
ఇసటట ననస:6-178
వయససస:56
లస: పప
11033 JBV3824794
పపరర: రమమష ఉదయగరరర

93-87/429

తసడక:డ గరపరల
ఇసటట ననస:6-177
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-178
వయససస:44
లస: ససస స
11030 JBV3826740
పపరర: వనసకటటశరరరర బబ జజజ

11025 SAA0380923
పపరర: సరయబబబగ కకకకకలగడడ

11050 JBV3826815
పపరర: గరపస కలసడకరర

93-87/490

తసడక:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:6-185
వయససస:29
లస: పప
93-88/695

11053 SAA0395798
పపరర: కలమమరర శలస

93-87/499

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-185/4
వయససస:44
లస: ససస స
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11054 SAA0380964
పపరర: సరసబశవరరవప ససలమ

93-87/500

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:6-185/4
వయససస:48
లస: పప
11057 SAA0519678
పపరర: ననగ లకడక పపటబట

93-87/510

93-87/514

93-87/519

93-87/524

93-87/860

93-87/555

93-86/1062

భరస : వనకకటశవరరవప
ఇసటట ననస:6-195
వయససస:38
లస: ససస స

11067 AP151010579016
పపరర: చననమమకయ తషపరకలల

11070 AP151010579013
పపరర: ననగరరజ కలమమరర యడర

11073 JBV3829249
పపరర: లకకక చమట

11076 SAA0844077
పపరర: ఖలస బబషర షపక

93-87/862

11079 SAA1288109
పపరర: ఆశరజజఖత రకతష

93-87/529

11082 JBV3321502
పపరర: పపషరలవత రరహహణణ
భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:6-195
వయససస:50
లస: ససస స

11062 JBV3321551
పపరర: పరరరత కలకడకరర

93-87/518

11065 JBV3829082
పపరర: పడకరశమక చడననసశశటట

93-87/523

11068 JBV3824836
పపరర: పప లయఖ చమటబ

93-87/540

తసడక:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:6-190
వయససస:53
లస: పప
93-87/548

11071 JBV3316494
పపరర: శకనవరస చమట

93-87/551

తసడక:డ పప లయఖ చమట
ఇసటట ననస:6-192
వయససస:34
లస: పప
93-87/558

11074 SAA1368901
పపరర: ననగలకకక చమట

93-86/1182

తసడక:డ సరసబశవరరవప చమట
ఇసటట ననస:6-192/3
వయససస:19
లస: ససస స
93-86/1063

11077 SAA0821380
పపరర: ఖదదరరననసర షపక

93-87/560

భరస : గకస మహహదన దన
ఇసటట ననస:6-193
వయససస:31
లస: ససస స
93-87/732

భరస : అశశక కలమమర రకతష
ఇసటట ననస:6-193/2
వయససస:28
లస: ససస స
93-87/577

93-87/513

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:6-188B
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:6-193
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ ఖలస భబష షపక
ఇసటట ననస:6-193
వయససస:20
లస: ససస స
11081 JBV3828001
పపరర: శరకత కలకడకరర

93-87/520

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-192/2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:6-193
వయససస:36
లస: పప
11078 SAA1376383
పపరర: షభనన షపక

11064 SAA1170992
పపరర: పపడమ కలమమర కలసడకరర

11059 JBV3826179
పపరర: పడభబకర రరవప పపటట

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-188
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పసదశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-192
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-192
వయససస:47
లస: పప
11075 SAA0844010
పపరర: గకసప మహమకద షపక

93-87/515

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-189
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ పప లయఖ చమట
ఇసటట ననస:6-190
వయససస:32
లస: పప
11072 AP151010576021
పపరర: పసదనశకనవరసరరవప యడర

11061 JBV3321544
పపరర: జయససధ కలకడకరర

93-87/509

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-187
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప కలసడకరర
ఇసటట ననస:6-188
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-189
వయససస:33
లస: ససస స
11069 SAA1318179
పపరర: రవకలమమర చమట

93-87/511

భరస : వనసకటశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-188
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:6-188
వయససస:62
లస: ససస స
11066 JBV3827946
పపరర: జజఖత తషపరకలల

11058 JBV3321510
పపరర: రమమదదవ పపటబట

11056 AP151010576093
పపరర: శకనవరసరరవప మలర వరపప

తసడక:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-186
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-187
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-187
వయససస:33
లస: పప
11063 AP151010579706
పపరర: వనసకటరతనస కలసడకరర

93-87/501

భరస : ధనమయఖ
ఇసటట ననస:6-185/5
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:6-187
వయససస:28
లస: ససస స
11060 JBV3317062
పపరర: బబజ పపటబట

11055 JBV3321403
పపరర: శవపరరరత పప టట
ర రర

11080 AP151010579018
పపరర: వనసకరయమక మలర వరపప

93-87/572

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:6-194
వయససస:42
లస: ససస స
93-87/578

11083 AP151010579081
పపరర: రమమదదవ కలసడకరర

93-87/579

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-195
వయససస:57
లస: ససస స
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93-87/581

తసడక:డ రరజరసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:6-195
వయససస:30
లస: పప
11087 AP151010576801
పపరర: రరజరసదడ పడసరద రరహహణణ

93-87/586

93-87/589

93-87/592

93-87/595

93-87/601

93-86/1184

93-87/618

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:6-200
వయససస:32
లస: ససస స

11097 AP151010579096
పపరర: ససమత చమటబ

11100 AP151010576233
పపరర: వనసకటశవరరవప చమట

11103 JBV3827979
పపరర: పరమమశరరర కకనకక

11106 JBV3824802
పపరర: ససబడహకణఖస కకనకక

93-87/624

11109 SAA0519074
పపరర: ఫణణసదడ చదరరకలపలర

93-87/597

11112 AP151010579239
పపరర: కరససలల కరరక
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:6-200
వయససస:47
లస: ససస స

11092 JBV3826724
పపరర: ససబబయఖ మటటట

93-87/591

11095 SAA0519629
పపరర: దసరరగ భవరన చమట

93-87/594

11098 SAA0519124
పపరర: మలర కరరరజన రరవప చమట

93-87/599

తసడక:డ వవసకట శవ రరవప
ఇసటట ననస:6-197
వయససస:27
లస: పప
93-87/604

11101 SAA0519140
పపరర: మసరసన షపక

93-87/609

తసడక:డ ననగబర సరహహబ
ఇసటట ననస:6-197/1
వయససస:58
లస: పప
93-87/613

11104 JBV2311413
పపరర: వరలకకక కకసడథరర

93-87/614

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:6-198
వయససస:42
లస: ససస స
93-87/620

11107 JBV2312049
పపరర: మమధవరరవప కకసడథరర

93-87/621

తసడక:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:6-198
వయససస:45
లస: పప
93-87/625

తసడక:డ వవసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:6-198/1
వయససస:33
లస: పప
93-87/636

93-87/588

తసడక:డ వవసకట శవ రరవప
ఇసటట ననస:6-197
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-198
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఫణణసదడ
ఇసటట ననస:6-198/1
వయససస:28
లస: ససస స
11111 JBV3829223
పపరర: వనసకరటరమణ గరపసశశటట

93-87/593

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:6-198
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:6-198
వయససస:28
లస: పప
11108 SAA0519645
పపరర: రరజరశరరర చదరరకలపలర

11094 AP151010576020
పపరర: పపననయఖ కలసడకరర

11089 AP151010579073
పపరర: సరసరత కలసడకరర

తసడక:డ ససజవపలల
ఇసటట ననస:6-195/A
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-197
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబలకకషష రరవపరటట
ఇసటట ననస:6-198
వయససస:20
లస: ససస స
11105 SAA0519397
పపరర: బబలకకషష రరవపరటట

93-87/590

భరస : వనసకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-197
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట శవ రరవప
ఇసటట ననస:6-197
వయససస:31
లస: పప
11102 SAA1368893
పపరర: లమవణఖ రరవపరటట

11091 JBV2311686
పపరర: కమలమక చదగబడక

93-87/583

భరస : దదవయఖ
ఇసటట ననస:6-195/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ సథరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-196
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-197
వయససస:42
లస: ససస స
11099 JBV3826260
పపరర: కకషప ర చమట

93-87/587

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-195A
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:6-195/A1
వయససస:48
లస: పప
11096 AP151010579211
పపరర: యశశద మదదన

11088 AP151010576152
పపరర: ననగరశరరరరవప కలసడకరర

11086 AP151010576207
పపరర: వనసకటశవరరవప కలసడకరర

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-195
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ సథరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:6-195
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-195/A
వయససస:34
లస: ససస స
11093 SAA0290494
పపరర: ససబబయఖ చదగబడక

93-87/582

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-195
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:6-195
వయససస:52
లస: పప
11090 JBV3830429
పపరర: శరరద మటటట

11085 JBV3316296
పపరర: రరసబబబగ కలసడకరర

11110 SAA0893546
పపరర: ననగ జజఖత కరరక

93-87/634

భరస : ననగరరజ కరరక
ఇసటట ననస:6-200
వయససస:30
లస: ససస స
93-87/638

11113 JBV3826237
పపరర: బబలకకషష కరరక

93-87/641

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:6-200
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: ననగరరజ కరరక
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93-87/642

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:6-200
వయససస:34
లస: పప
11117 AP151010579206
పపరర: కకటటశరరమక గరపసశశటట

93-87/648

93-86/1066

93-87/653

93-87/665

93-87/668

93-87/671

93-87/676

భరస : వనసకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-210
వయససస:60
లస: ససస స

11127 JBV2312593
పపరర: చటటటబబబగ యడర

11130 AP151010576106
పపరర: వనసకటటశరరరవప చమట

11133 JBV2312007
పపరర: హహహమమవత చమట

11136 SAA1376367
పపరర: శరరష ఆల

93-87/680

11139 SAA0637652
పపరర: ననగ లకడక రరయపరటట

93-87/666

11142 AP151010579161
పపరర: సకకననభ షపక
భరస : జజన
ఇసటట ననస:6-210
వయససస:72
లస: ససస స

11122 JBV3826708
పపరర: వనసకట రరవప జనన

93-87/652

11125 AP151010576178
పపరర: చనశకనవరసరరవప యడర

93-87/655

11128 AP151010576389
పపరర: శకనవరసస చమట

93-87/667

తసడక:డ వరరసరరమ
ఇసటట ననస:6-204/1B
వయససస:47
లస: పప
93-87/669

11131 JBV3321494
పపరర: రరధదక చమట

93-87/670

భరస : సరకబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-204/1D
వయససస:34
లస: ససస స
93-87/672

11134 JBV3829231
పపరర: మహహశరరర జనన

93-87/674

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:6-205
వయససస:34
లస: ససస స
93-87/864

11137 SAA0519728
పపరర: రరధన అలమ

93-87/679

భరస : వవసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:6-206/1
వయససస:36
లస: ససస స
93-87/681

భరస : వవసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:6-207
వయససస:30
లస: ససస స
93-87/693

93-87/650

తసడక:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:6-202
వయససస:50
లస: పప

భరస : సదనశవరరవప ఆల
ఇసటట ననస:6-206
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ యరకయఖ
ఇసటట ననస:6-206/1
వయససస:40
లస: పప
11141 JBV3321841
పపరర: వనసకరటరతనస గరరకపరటట

93-87/654

భరస : వరరసరరమ
ఇసటట ననస:6-204/A1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:6-205/1
వయససస:65
లస: ససస స
11138 SAA0519389
పపరర: వవసకట శవయఖ అలమ

11124 JBV3321437
పపరర: మసగరకలమమరర యడర

11119 SAA0968364
పపరర: గరపస కకషష మధద

తసడక:డ లకకణరరవప
ఇసటట ననస:6-201/2
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ వరరసరరమ
ఇసటట ననస:6-204/1C
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ వరరసరరమ
ఇసటట ననస:6-204/1D
వయససస:40
లస: పప
11135 JBV3321270
పపరర: ససజజత కకడనల

93-87/651

తసడక:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:6-204/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనకకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-204/1C
వయససస:37
లస: ససస స
11132 AP151010576408
పపరర: సరసబశవరరవప చమట

11121 AP151010579009
పపరర: రమమదదవ ఆవపల

93-88/10

తసడక:డ వనసకటటసర రర రరవప మధద
ఇసటట ననస:6-201/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-202
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చటటటబబబగ
ఇసటట ననస:6-204/1
వయససస:34
లస: ససస స
11129 JBV3827961
పపరర: వరరరఘవమక చమట

93-86/1065

భరస : గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:6-201/2
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ చనశకనవరసరరవప యడవజ
ఇసటట ననస:6-202
వయససస:28
లస: ససస స
11126 JBV2311975
పపరర: లకకక యడర

11118 SAA0844291
పపరర: దసరగ భవరన మదదన

11116 SAA1151448
పపరర: రరమగ గరగరశశటట

తసడక:డ శవయఖ గరగరశశటట
ఇసటట ననస:6-200
వయససస:22
లస: పప

భరస : గరపస మదదన
ఇసటట ననస:6-201/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప జనన
ఇసటట ననస:6-201/2
వయససస:30
లస: ససస స
11123 SAA0977191
పపరర: పడమల యడవజ

93-87/644

తసడక:డ సససదరయఖ
ఇసటట ననస:6-200
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-201
వయససస:42
లస: ససస స
11120 SAA0844341
పపరర: మమత జనన

11115 AP151010576154
పపరర: శవయఖ కరరక

11140 JBV3321809
పపరర: మసగమక చడరరకలపలర

93-87/687

భరస : వనసకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-207B
వయససస:49
లస: ససస స
93-87/696

11143 JBV3316338
పపరర: నథరరలమర షపక

93-87/697

తసడక:డ జజన
ఇసటట ననస:6-210
వయససస:50
లస: పప

Page 278 of 381

11144 SAA1378009
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93-87/865

భరస : శకనవరసరరవప పసనత
ఇసటట ననస:6-210
వయససస:27
లస: ససస స
11147 JBV3829215
పపరర: పదక లత తతట

93-88/13

93-88/23

93-88/27

93-88/32

93-88/39

93-88/42

93-88/55

భరస : అయఖవరరరర
ఇసటట ననస:6-217
వయససస:77
లస: ససస స

11157 AP151010579702
పపరర: శవమక ఇమకడక

11160 SAA1376326
పపరర: బగజజ బబబగ ఆల

11163 SAA0519132
పపరర: గరపస గరగరశశటట

11166 SAA0519363
పపరర: చటటట బబబగ బరరక

93-87/869

11169 SAA0519496
పపరర: పరరరత తషపరకలల

93-88/34

11172 JBV3828019
పపరర: ననగలకకక తతట
భరస : వనసకట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-219/1
వయససస:34
లస: ససస స

11152 SAA0637637
పపరర: రవ కలమమర వనలవనల

93-88/26

11155 JBV3829173
పపరర: ఉదయలకకక దదడకడ

93-88/31

11158 JBV3826310
పపరర: సతఖననరరయణ పససపపలలటట

93-88/35

తసడక:డ బగలర యఖ
ఇసటట ననస:6-213
వయససస:33
లస: పప
93-87/867

11161 JBV2311819
పపరర: కలమమరర ఇమకడక

93-88/41

భరస : సరకబశవరరవప
ఇసటట ననస:6-213A
వయససస:39
లస: ససస స
93-88/45

11164 AP151010576022
పపరర: వనసకటశవరరవప కలసడకరర

93-88/52

తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:6-215
వయససస:42
లస: పప
93-88/56

11167 AP151010576123
పపరర: బసవయఖ బరరక

93-88/58

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-216
వయససస:52
లస: పప
93-88/59

భరస : వవసకట
ఇసటట ననస:6-217
వయససస:29
లస: ససస స
93-88/70

93-86/1185

భరస : శవయమఖ
ఇసటట ననస:6-213
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:6-216
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చమట
ఇసటట ననస:6-217
వయససస:20
లస: ససస స
11171 AP151010579111
పపరర: వనసకరయమక తసగరళళ

93-88/28

తసడక:డ శవనననరరయన
ఇసటట ననస:6-214
వయససస:27
లస: పప

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:6-216
వయససస:47
లస: ససస స
11168 SAA1368976
పపరర: అనత సరయ చమట

11154 SAA0381020
పపరర: వవసకటటశరర రరవప కवేసడన

11149 SQX2014330
పపరర: లకకక లమవణఖ వనలవనల

తసడక:డ సథరరబబబగ
ఇసటట ననస:6-212/1
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ చసదడయఖ ఆల
ఇసటట ననస:6-213/1
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-213A
వయససస:40
లస: పప
11165 AP151010579112
పపరర: వనసకటటశరరమక బరరక

93-88/25

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-213
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ భబజసగస
ఇసటట ననస:6-213
వయససస:57
లస: పప
11162 AP151010576471
పపరర: సరసబశవరరవప ఇమకడక

11151 SAA0380998
పపరర: శకనవరస రరవప వవలవనల

93-88/12

భరస : రవ వనలవనల
ఇసటట ననస:6-212/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-212/2
వయససస:52
లస: పప

భరస : బగలర యఖ
ఇసటట ననస:6-213
వయససస:47
లస: ససస స
11159 AP151010576086
పపరర: బగలయఖ పససపపవవటట

93-88/17

తసడక:డ సథరరబబబగ
ఇసటట ననస:6-212/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:6-212/2
వయససస:45
లస: ససస స
11156 AP151010579336
పపరర: వజయలకకక పససపపలలటట

11148 AP151010579703
పపరర: సరమమమ జఖస ఇమకడక

11146 JBV3827987
పపరర: జరసనబబ షపక

భరస : ఖలసష షపక
ఇసటట ననస:6-210/A
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:6-211A
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వనలవనళ
ఇసటట ననస:6-212/1
వయససస:28
లస: ససస స
11153 JBV3321742
పపరర: మసగమక ఆలమ

93-88/11

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:6-210
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:6-210C/1
వయససస:30
లస: ససస స
11150 SAA0977159
పపరర: రరజరశరరర వనలవనళ

11145 SAA0519694
పపరర: వనసకటటశరరమక గరగరశశటట

11170 SAA0973157
పపరర: వనసకరటరమణ చమట

93-88/67

భరస : పప లయఖ చమట
ఇసటట ననస:6-217
వయససస:54
లస: ససస స
93-88/92

11173 JBV3824851
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప తతట

93-88/95

తసడక:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:6-219/1
వయససస:42
లస: పప
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11174 SAA0843830
పపరర: వనసకట శవ రరవప ఇమగకడక

93-86/1067

తసడక:డ కకటటశరర రరవప ఇమగకడక
ఇసటట ననస:6-219/2
వయససస:44
లస: పప
11177 JBV3830510
పపరర: పడభబవత చగగరరశశటట

93-88/101

93-88/109

93-88/119

93-88/126

93-88/128

93-88/133

93-88/136

తసడక:డ వనసకటనననరరయణ
ఇసటట ననస:6-228
వయససస:33
లస: పప

11187 JBV3826732
పపరర: ననగరరరజన మగతస శశటట

11190 JBV3830379
పపరర: అమబలఖ ఈమన

11193 JBV2312122
పపరర: అమరననధడడ
డ కడ ఈమన

11196 SAA1196070
పపరర: వజయకలమమర వకకపటర

93-88/137

11199 AP151010579014
పపరర: కనకదసరగ యడర

93-88/127

11202 AP151010576388
పపరర: బగజజ యడర
తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-228
వయససస:47
లస: పప

11182 SAA0416388
పపరర: వరణణ గసడకకకట

93-88/117

11185 JBV3830445
పపరర: సరళ మగతనసరరడకడ

93-88/125

11188 SAA1376342
పపరర: ఆధదననరరయణ దనసరర

93-87/880

తసడక:డ వనసకటటశరరరర దనసరర
ఇసటట ననస:6-226
వయససస:21
లస: పప
93-88/131

11191 JBV3830361
పపరర: లకకక ఈమన

93-88/132

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:6-227
వయససస:35
లస: ససస స
93-88/134

11194 AP151010576258
పపరర: కకటట రరడకడ ఈమన

93-88/135

తసడక:డ రరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:6-227
వయససస:40
లస: పప
93-87/700

11197 SAA1398288
పపరర: ససజనఖ యడర

93-87/883

భరస : హరరకకషష యడర
ఇసటట ననస:6-228
వయససస:23
లస: ససస స
93-88/139

భరస : బగజజ
ఇసటట ననస:6-228
వయససస:44
లస: ససస స
93-88/141

93-88/107

భరస : ననగరరరజన
ఇసటట ననస:6-225/2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ఏససబబబగ వకకపటర
ఇసటట ననస:6-228
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:6-228
వయససస:33
లస: ససస స
11201 JBV3316619
పపరర: వనసకటటశరరరరవప తతట

93-88/124

తసడక:డ రరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:6-227
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వనసకటససబబబ రరడకడ
ఇసటట ననస:6-227
వయససస:57
లస: పప
11198 JBV3321320
పపరర: తతట శవపరరరత షపక

11184 SAA0380931
పపరర: శకకరసత గరపససపటట

11179 AP151010579079
పపరర: మసగమక గరరకపరటట

భరస : ననగగలల
ఇసటట ననస:6-225
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అమరననధ రరడకడ
ఇసటట ననస:6-227
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:6-227
వయససస:51
లస: ససస స
11195 AP151010576463
పపరర: రరఘవరరడకడ ఈమన

93-88/111

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:6-225/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:6-226
వయససస:34
లస: ససస స
11192 JBV3830353
పపరర: పదనకవత ఈమన

11181 AP151010576017
పపరర: బబపయఖ గరరకపరటట

93-88/97

భరస : బబపయఖ
ఇసటట ననస:6-223
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-225/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-225/2
వయససస:47
లస: ససస స
11189 JBV3321528
పపరర: యయససకలమమరర దనసరర

93-88/105

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:6-223
వయససస:70
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:6-225
వయససస:46
లస: ససస స
11186 AP151010579701
పపరర: కనకరసబరస దనదద

11178 JBV3826773
పపరర: వనసకట రరవప చగరరరశశటట

11176 AP151010576808
పపరర: తరరపతయఖ యడర

తసడక:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:6-219/4
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:6-220
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:6-223
వయససస:36
లస: పప
11183 AP151010579709
పపరర: రమమదదవ గరదడ

93-88/96

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:6-219/4
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:6-220
వయససస:59
లస: ససస స
11180 JBV3316262
పపరర: సరసబశవరరవప గరరకపరటట

11175 JBV3322427
పపరర: రమమదదవ యడర

11200 SAA0821224
పపరర: హరరకకషష యమడ

93-88/140

తసడక:డ బగజజ
ఇసటట ననస:6-228
వయససస:28
లస: పప
93-88/142

11203 JBV3829140
పపరర: ససజజత రరపలలర

93-88/144

భరస : వవణగగరపరల
ఇసటట ననస:6-229
వయససస:38
లస: ససస స
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11204 AP151010579296
పపరర: సరమమమ జఖస వలల
ర రర

93-88/147

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:6-229
వయససస:82
లస: ససస స
11207 AP151010579052
పపరర: కకషషకలమమరర రకతష

93-88/155

93-86/1069

93-88/179

93-88/184

93-88/187

93-88/201

93-88/210

తసడక:డ రరజశశఖర ఆసప ఢకఆసప ఢడ
ఇసటట ననస:6-243
వయససస:19
లస: ససస స

11217 AP151010576809
పపరర: పసచరయఖ చలర గగసడర

11220 SAA1171008
పపరర: హననక కకకకకలగడడ

11223 SAA0519405
పపరర: కరళళశరర రరవప కకటబ

11226 JBV2312601
పపరర: నరసససహరరవప బససవల

93-88/219

11229 JBV2311660
పపరర: రమమషరబబగ యడర

93-88/185

11232 SAA0133488
పపరర: కకశశర ఆసప దద
తసడక:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:6-243
వయససస:40
లస: పప

11212 JBV2311983
పపరర: పపణఖవత చమటబ

93-88/172

11215 AP151010579413
పపరర: పదకవత చలర గగసడర

93-88/183

11218 AP151010576810
పపరర: వనసకటటశరరరర చలర గగసడర

93-88/186

తసడక:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:6-232/1
వయససస:54
లస: పప
93-87/701

11221 SAA1317395
పపరర: సరరత కకట

93-87/887

భరస : రరమయఖ కకట
ఇసటట ననస:6-236
వయససస:33
లస: ససస స
93-88/202

11224 SAA0968356
పపరర: రరమయఖ కకట

93-88/203

తసడక:డ సససదయఖ కకట
ఇసటట ననస:6-236
వయససస:36
లస: పప
93-88/215

11227 JBV3322419
పపరర: శవకలమమరర యడర

93-88/218

భరస : వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:6-239
వయససస:47
లస: ససస స
93-88/220

తసడక:డ వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:6-239
వయససస:34
లస: పప
93-86/1190

93-88/160

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-232/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:6-238
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:6-239
వయససస:33
లస: పప
11231 SAA1368919
పపరర: పడసనన ఆసప డక

93-88/180

తసడక:డ సససదయఖ
ఇసటట ననస:6-236
వయససస:30
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-238
వయససస:43
లస: ససస స
11228 JBV3824885
పపరర: ననగరరజ యడర

11214 AP151010576807
పపరర: కకషరషరరవప గరదడ

11209 JBV3829116
పపరర: భబరత కలసడకరరర

భరస : వనకకటబడవప
ఇసటట ననస:6-232
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ రరసబబబగ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:6-234
వయససస:22
లస: పప

భరస : సససదయఖ
ఇసటట ననస:6-236
వయససస:58
లస: ససస స
11225 JBV2311678
పపరర: వనసకటరమణ బససవల

93-88/170

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-232/1
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ సరవయఖ
ఇసటట ననస:6-232/1
వయససస:75
లస: పప
11222 SAA0519702
పపరర: ససతమక కకటబ

11211 JBV3829256
పపరర: శవర పరరరత కలసడకరరర

93-88/154

భరస : వనసకటటసరర రరవప
ఇసటట ననస:6-231
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:6-232
వయససస:52
లస: పప

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:6-232/1
వయససస:60
లస: ససస స
11219 JBV3316379
పపరర: సతఖనననరరయణ ఆకలల

93-88/156

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:6-232
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:6-232
వయససస:51
లస: పప
11216 JBV3321411
పపరర: రమమదదవ ఆకలల

11208 JBV3316270
పపరర: అశశకలకమమర రకతష

11206 SAA0977183
పపరర: వనసకటననరయఖ తతట

తసడక:డ వనసకటటసరరరర తతట
ఇసటట ననస:6-229/1
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ శకనస
ఇసటట ననస:6-229A
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వనసకటబడవప చమట
ఇసటట ననస:6-232
వయససస:28
లస: పప
11213 AP151010576105
పపరర: వనసకటబడవప చమట

93-88/152

తసడక:డ వరరఘవయఖ రరపలలర
ఇసటట ననస:6-229
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-229/A
వయససస:50
లస: ససస స
11210 SAA0843947
పపరర: ససరరష బబబగ చమట

11205 JBV3826161
పపరర: వవణగ గగపరల రరపలలర

11230 JBV2311595
పపరర: వనసకటనరసయఖ యడర

93-88/222

తసడక:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:6-239
వయససస:57
లస: పప
93-88/244

11233 JBV2312015
పపరర: శవయఖ దదడకడ

93-88/245

తసడక:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:6-243/2
వయససస:50
లస: పప
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11234 SAA0844374
పపరర: అనసత లకకక మమడదనపప

93-86/1073

భరస : వరసస మమడదనపప
ఇసటట ననస:6-244
వయససస:31
లస: ససస స
11237 AP151010579050
పపరర: ఎలజబబత యడర

93-88/249

93-88/253

93-88/257

93-88/261

93-88/266

93-88/269

93-88/272

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:6-244/6/1
వయససస:48
లస: ససస స

11247 JBV2311603
పపరర: మసరసన షపక

11250 SAA0637678
పపరర: గరపస శశషగరరర

11253 JBV3829264
పపరర: దననమక తలతతట

11256 JBV3322872
పపరర: భబగఖమక తలతతటట

93-88/275

11259 AP151010576499
పపరర: సససదరరరవప తలతతటట

93-88/263

11262 SAA0968224
పపరర: వజయలకకక బబ డదడ టట
తసడక:డ ఆనసద బబబగ బబ డదడటట
ఇసటట ననస:6-244/7
వయససస:23
లస: ససస స

11242 SAA1372085
పపరర: ఖజజబ షపక

93-87/892

11245 AP151010576474
పపరర: రరమయఖ ఉదనగరరర

93-88/260

11248 AP151010576273
పపరర: పసదకకటయఖ ఉదనగరరర

93-88/264

తసడక:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:6-244/1
వయససస:72
లస: పప
93-88/267

11251 JBV3824901
పపరర: వనసకటటశరరరరవప ససరరగరరర

93-88/268

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:6-244/2
వయససస:45
లస: పప
93-88/270

11254 JBV3829124
పపరర: సరవతడ ఇమకడక

93-88/271

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:6-244/3
వయససస:33
లస: ససస స
93-88/273

11257 AP151010576483
పపరర: శసగయఖ తలతతటట

93-88/274

తసడక:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:6-244/3
వయససస:42
లస: పప
93-88/276

తసడక:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:6-244/3
వయససస:67
లస: పప
93-88/278

93-88/252

తసడక:డ పసదకకటయఖ
ఇసటట ననస:6-244/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:6-244/3
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-244/3
వయససస:56
లస: పప
11261 JBV2311967
పపరర: ననగమణణ గరపసశశటట

93-88/258

భరస : పడకరశ బబబగ
ఇసటట ననస:6-244/3
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శసగయఖ
ఇసటట ననస:6-244/3
వయససస:40
లస: ససస స
11258 AP151010576543
పపరర: గరసధద ఇమకడక

11244 AP151010579042
పపరర: పదనకవత రరవపరటట

11239 JBV2311504
పపరర: పడకరశబబబగ తలతతటట

తసడక:డ ననగబరరకరరవల షపక
ఇసటట ననస:6-244/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-244/2
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ రరదనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:6-244/2
వయససస:47
లస: పప
11255 JBV3322880
పపరర: మరరయమక తలతతటట

93-88/255

తసడక:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:6-244/1
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:6-244/2
వయససస:44
లస: ససస స
11252 JBV2311462
పపరర: ససదనకర చడసదస

11241 JBV3316031
పపరర: ఆదనస యడర

93-88/247

తసడక:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:6-244
వయససస:33
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:6-244/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన
ఇసటట ననస:6-244/1
వయససస:43
లస: పప
11249 AP151010579714
పపరర: సరమమమ జఖస చడసదస

93-88/251

తసడక:డ రతనస
ఇసటట ననస:6-244
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:6-244/1
వయససస:40
లస: ససస స
11246 JBV2311652
పపరర: ననగగలకరరవల షపక

11238 SAA0519371
పపరర: రఘగ పడసరద చటటటపప డ లల

11236 JBV3829272
పపరర: మరరయమక జరరగగమగళళ

భరస : ఎలజబబత
ఇసటట ననస:6-244
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:6-244
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ యయసస రతనస దనసరర
ఇసటట ననస:6-244
వయససస:40
లస: పప
11243 JBV2311520
పపరర: మమలమబ షపక

93-88/246

భరస : మసపస దనసరర
ఇసటట ననస:6-244
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆదనస
ఇసటట ననస:6-244
వయససస:47
లస: ససస స
11240 SAA0968372
పపరర: మసఎస దనసరర

11235 SAA1114602
పపరర: హహహమవత దనసరర

11260 JBV3824877
పపరర: వనసకటటశరర రరవప చటటటపప డ లల

93-88/277

తసడక:డ కరమయఖ
ఇసటట ననస:6-244/4
వయససస:58
లస: పప
93-88/279

11263 JBV3828027
పపరర: రరజమక చటటటపప డ లల

93-88/280

భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:6-244/14
వయససస:53
లస: ససస స
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పపరర: ననగమణణ చసదస
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93-88/281

తసడక:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:6-244/15
వయససస:25
లస: ససస స
11267 JBV3829207
పపరర: లకకక పపటట

93-88/285

93-88/288

93-88/291

93-88/294

93-88/297

93-88/300

93-87/894

తసడక:డ సససదరరరమయఖ
ఇసటట ననస:6-244/26
వయససస:71
లస: పప

11277 JBV3826211
పపరర: అబడహస రరడకడ

11280 SAA1151422
పపరర: రవణ గసడకకకట

11283 JBV3830486
పపరర: ఎలజబబత రరడకడ

11286 JBV3321676
పపరర: వనకకటటశరరమక తతట

93-88/305

11289 AP151010576545
పపరర: ససబబబరరవప కకసడదటట

93-88/295

11292 JBV3829132
పపరర: వనసకటటశరర రరవప చడసదస
భరస : బలరరమయఖ
ఇసటట ననస:6-244/31/A
వయససస:46
లస: ససస స

11272 JBV3830528
పపరర: రమమదదవ తతట

93-88/290

11275 JBV3826799
పపరర: రరమమరరవప తతట

93-88/293

11278 JBV3824893
పపరర: ఇసరక రరడకడ

93-88/296

తసడక:డ పడహరద
ఇసటట ననస:6-244/22
వయససస:60
లస: పప
93-88/298

11281 SAA0976219
పపరర: నరసససహరరవప గసడకగరత

93-88/299

తసడక:డ శకనవరసరరవప గసడకగరత
ఇసటట ననస:6-244/23
వయససస:24
లస: పప
93-88/301

11284 AP151010579078
పపరర: ధనలకకక రరడకడ

93-88/302

భరస : పడహర ద
ఇసటట ననస:6-244/24
వయససస:52
లస: ససస స
93-88/303

11287 JBV2311074
పపరర: అపరలరరవప తతట

93-88/304

తసడక:డ కకటటశరరరరవప తతట
ఇసటట ననస:6-244/25
వయససస:39
లస: పప
93-88/306

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:6-244/26
వయససస:46
లస: పప
93-88/308

93-88/287

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:6-244/21
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-244/25
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:6-244/26
వయససస:55
లస: ససస స
11291 AP151010576546
పపరర: శవయఖ కకసడదటట

93-88/292

భరస : ఇషరక
ఇసటట ననస:6-244/24
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ అపలరరవప తతట
ఇసటట ననస:6-244/25
వయససస:18
లస: పప
11288 JBV3321353
పపరర: కమలమక కకసడదటట

11274 SAA0973025
పపరర: రరజజ అలలర

11269 JBV3829181
పపరర: బబలపడసనన వడర

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:6-244/21
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:6-244/23
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహ రరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:6-244/23
వయససస:48
లస: పప
11285 SAA1378025
పపరర: పడవణ తతట

93-87/893

తసడక:డ పడహర ద
ఇసటట ననస:6-244/22
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-244/22
వయససస:63
లస: పప
11282 SAA1151430
పపరర: శకనవరస రరవప గసడకకకట

11271 SAA1376334
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

93-88/283

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:6-244/17
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ కకషషమ ననయగడడ అలలర
ఇసటట ననస:6-244/21
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ రరగస ననయగడడ
ఇసటట ననస:6-244/21
వయససస:46
లస: పప
11279 JBV3316734
పపరర: పడహర ద రరడకడ

93-88/286

భరస : చసద భబష షపక
ఇసటట ననస:6-244/19
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషషమ ననయగడడ
ఇసటట ననస:6-244/21
వయససస:38
లస: ససస స
11276 JBV3826807
పపరర: కకషషమ ననయగడడ అలలర

11268 JBV3829199
పపరర: కకషష కలమమరర వడర

11266 SAA0821182
పపరర: వనసకట రరమయఖ చసదన

తసడక:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:6-244/15
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:6-244/17
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ ఖజజవల
ఇసటట ననస:6-244/17
వయససస:27
లస: పప
11273 JBV3830536
పపరర: లకకక అలలర

93-88/282

భరస : వనసకట రరమయఖ చడసదస
ఇసటట ననస:6-244/15
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:6-244/17
వయససస:32
లస: ససస స
11270 SAA0637686
పపరర: ననయబడసథల ఖమజజ

11265 SAA0973207
పపరర: ననగలకకక చడసదస

11290 SAA0976185
పపరర: నరసససహరరవప వదదనగనవన

93-88/307

తసడక:డ వనసకటటసరరరర వదదనగనవన
ఇసటట ననస:6-244/26
వయససస:68
లస: పప
93-88/309

11293 JBV3321650
పపరర: తరరమలలశరరర వలర పపన

93-88/310

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:6-244/32
వయససస:45
లస: ససస స
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11294 JBV3316395
పపరర: అనలలకమమర వలర పపన

93-88/311

తసడక:డ ననగరశరరరవప
ఇసటట ననస:6-244/32
వయససస:57
లస: పప
11297 AP151010576539
పపరర: వనసకటటశరరరర చచడవరపప

93-88/314

93-88/317

93-88/320

93-88/323

93-88/326

93-88/339

93-88/355

తసడక:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:6-254
వయససస:32
లస: పప

11307 JBV3829165
పపరర: ససబబమక మగలపపవపర

11310 JBV3828035
పపరర: వరమక తనటట

11313 JBV3829108
పపరర: కలమమరర ఇమకడక

11316 JBV3826146
పపరర: కకటటశరర రరవప ఇమకడక

93-88/362

11319 JBV3830502
పపరర: మమరర ఆసప దద

93-88/324

11322 AP151010576264
పపరర: కకటటశరరరరవప పపటబట
తసడక:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:6-254
వయససస:40
లస: పప

11302 JBV3827953
పపరర: దసరగ గరదడ

93-88/319

11305 JBV2312130
పపరర: ఈశరరమక ఇమకడక

93-88/322

11308 SAA1369321
పపరర: రరణగక జజధవ

93-87/896

భరస : వనసభవ జజధవ
ఇసటట ననస:6-245
వయససస:35
లస: ససస స
93-88/333

11311 SAA0416313
పపరర: పరరరన షపక

93-88/335

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:6-247
వయససస:50
లస: ససస స
93-88/347

11314 AP151010579704
పపరర: రమణ ఇమకడక

93-88/349

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:50
లస: ససస స
93-88/356

11317 AP151010576517
పపరర: అపరలరవప ఇమకడక

93-88/358

తసడక:డ కకటటశరరరవప
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:57
లస: పప
93-88/366

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:6-252
వయససస:38
లస: ససస స
93-88/390

93-88/316

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:6-244A/5
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ అపరల రరవప
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-251
వయససస:30
లస: పప
11321 JBV3826203
పపరర: వనసకటటసరర రరవప పపటట

93-88/321

భరస : కకటటశరరరవప
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ గరసధద
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:33
లస: పప
11318 JBV3826781
పపరర: ఆసజనవయగలల చచడవరపప

11304 JBV3824810
పపరర: ఏడడకకసడలల గరదడ

11299 AP151010579319
పపరర: కమలమక తలతతటట

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:6-244/53
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకకడలల
ఇసటట ననస:6-247
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:6-247/1
వయససస:51
లస: పప
11315 JBV3824869
పపరర: కకటటశరరరరవప ఇమకడక

93-88/318

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:6-244A/7
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-245
వయససస:67
లస: ససస స
11312 JBV3826195
పపరర: వనసకటటశరరరర మగలపపవపర

11301 SAA0973090
పపరర: శవ ననగరశరర రరవప తనటట

93-88/313

భరస : ససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:6-244/45A
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-244/53
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటసరరరకజ
ఇసటట ననస:6-244A/7
వయససస:47
లస: ససస స
11309 AP151010579292
పపరర: ససబబమక గగడకపరటట

93-88/315

తసడక:డ ఏడడకకసదలల తనటట
ఇసటట ననస:6-244/51
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:6-244/53
వయససస:30
లస: పప
11306 JBV3829157
పపరర: వనసకరయమక మగలపపవపర

11298 AP151010579318
పపరర: రరధన తలతతటట

11296 JBV3322906
పపరర: రమణ చచడవరపప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:6-244/34
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడసనన కలమమర
ఇసటట ననస:6-244/45A
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:6-244/45A
వయససస:45
లస: పప
11303 JBV3826229
పపరర: కలమమరసరరమ గదడన

93-88/312

భరస : గరపస ససరరగరరర
ఇసటట ననస:6-244/33
వయససస:26
లస: ఇ

తసడక:డ అసకరలల
ఇసటట ననస:6-244/34
వయససస:51
లస: పప
11300 JBV3316049
పపరర: పడసననకలమమర తలతతటట

11295 SAA0968471
పపరర: శరరష ససరరగరరర

11320 JBV3316064
పపరర: రరజశశఖర ఆసప దద

93-88/372

తసడక:డ శశరర
ఇసటట ననస:6-252
వయససస:42
లస: పప
93-88/392

11323 SAA0409722
పపరర: ననగగలల గసడకకకట

93-88/400

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:6-255
వయససస:38
లస: పప
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11324 SAA0416594
పపరర: వనసకటటశరరమక वేసరరటట

93-88/417

భరస : శవ గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:6-259
వయససస:40
లస: ససస స
11327 AP151010576281
పపరర: వనసకటటసరరరర కలసదకరర

93-88/482

93-88/490

93-88/498

93-88/523

93-88/550

93-87/807

93-87/810

11337 JBV3826765
పపరర: ననగరశరర రరవప నడకమసటట

11340 JBV3830460
పపరర: శవకలమమరర మసచనల

11343 SAA1315423
పపరర: పవన కలమఖణ రరడడ క ససర

11346 NDX3201415
పపరర: లకడక పడసరద గడకడ పరటట

93-87/709

11349 SAA1086834
పపరర: హనసమమన కలసదకరర

93-88/524

తసడక:డ సరసబయఖ గరగరశశటట
ఇసటట ననస:D-NO 6-244/3, NAIDUPETA
వయససస:22
లస: పప

11352 SAA1114594
పపరర: అనననమన నకక
భరస : వరయఖ నకక
ఇసటట ననస:D NO 6-244/22
వయససస:58
లస: ససస స

11332 AP151010576537
పపరర: బబలకకషష కలసడకరష

93-88/496

11335 AP151010576805
పపరర: రరమమరరవప కలసడకరర

93-88/518

11338 JBV2311223
పపరర: రసగయఖ మలర వరపప

93-88/525

తసడక:డ సతఖస
ఇసటట ననస:6-278
వయససస:47
లస: పప
93-88/552

11341 SAA1368950
పపరర: లకకక ఆకలల

93-87/806

భరస : మటట యఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:107-2-462
వయససస:56
లస: ససస స
93-87/808

11344 SAA1315431
పపరర: నడకమసటట వసశ నడకమసటట

93-87/809

తసడక:డ నగరశరరరరవప నడకమసటట
ఇసటట ననస:107-3-515
వయససస:19
లస: పప
94-68/880

11347 SAA0821216
పపరర: ఉషర రరణణ జజననలగడడ

93-87/6

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:వయససస:37
లస: ససస స
93-88/566

తసడక:డ శకనవరసరరవప కలసదకరర
ఇసటట ననస:D-NO 6-198
వయససస:22
లస: పప
93-88/568

93-88/488

తసడక:డ సథరయఖ
ఇసటట ననస:6-274
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ మధససథధనరరవప గడకడపరటట
ఇసటట ననస:128-12-374/1
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ పసదన శకనవరస యడర
ఇసటట ననస:D NO 6-192
వయససస:23
లస: పప
11351 SAA1095421
పపరర: ససబబయఖ గరగరశశటట

93-88/504

తలర : నరరయణమక ససర
ఇసటట ననస:107-3-509
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ సససదరయఖ యసడడపరటట
ఇసటట ననస:107-3-560
వయససస:45
లస: పప
11348 SAA1178870
పపరర: వనసకట గరపస యడర

11334 AP151010576024
పపరర: పరపరరరవప కలసడకరర

11329 JBV3826278
పపరర: శకనవరస రరవప కలసడకరరర

తసడక:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:6-270
వయససస:40
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : అనల మగరలపప
ఇసటట ననస:107-2-488
వయససస:21
లస: ససస స
11345 SAA1368885
పపరర: కకరణ కలమమర యసడడపరటట

93-88/491

తసడక:డ అపలనన
ఇసటట ననస:6-277
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:6-1266/A
వయససస:40
లస: పప
11342 SAA1315191
పపరర: అరరణ మగరలపప

11331 AP151010576260
పపరర: ససబబబరరవప కలసడకరర

93-88/481

తసడక:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:6-269
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:6-272
వయససస:77
లస: పప

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:6-277
వయససస:41
లస: ససస స
11339 JBV3316387
పపరర: పపరషచసదడరరవప గరగరశశటట

93-88/485

తసడక:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:6-269
వయససస:60
లస: పప

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:6-271
వయససస:62
లస: ససస స
11336 JBV3830494
పపరర: ఈశరరమక నడకమసటట

11328 AP151010579074
పపరర: వనసకరయమక కలసడకరర

11326 JBV3321296
పపరర: జజఖత కలసదకరర

భరస : వనసకటటసరరరర కలసదకరర
ఇసటట ననస:6-268/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-269
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:6-269
వయససస:39
లస: పప
11333 AP151010579778
పపరర: సరమమమ జఖస కలసడకరర

93-88/426

తసడక:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:6-259
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ పపననయఖ కలసదకరర
ఇసటట ననస:6-268/1
వయససస:46
లస: పప
11330 JBV3317229
పపరర: వనసకటటశరరరరవప కలసడకరర

11325 SAA0409797
పపరర: శవ గసగరధరరరవప वేసరరటట

11350 SAA1095413
పపరర: హహమలత చమట

93-88/567

భరస : కకశశర చమట
ఇసటట ననస:D-NO 6-227
వయససస:23
లస: ససస స
93-88/578

11353 SAA0968430
పపరర: అనల కలమమర మగరల

93-87/15

తసడక:డ వనసకటటసరరరర మగరల
ఇసటట ననస:H NO 28 QUARY ROAD
వయససస:28
లస: పప
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93-69/32

తసడక:డ రవ కలమమర మసచనల
ఇసటట ననస:113వయససస:24
లస: పప
7545 SQX2104974
పపరర: కకటటశరరమక దగగగపరటట

95-3/1011

7546 SAA1031525
పపరర: ససధఖ రరణణ కరసస

93-68/42

7549 SAA1031723
పపరర: పపజ బబ సతష
తసడక:డ చసదడ శశఖర రరడడ క బబ సతష
ఇసటట ననస:113-1-2
వయససస:23
లస: పప

7551 SAA0979973
పపరర: పడససననసబ వడడ మమనస

7552 SAA0979882
పపరర: పడసరద వడడ మమనస

93-68/45

భరస : రరజజరరవప వడడ మమనస
ఇసటట ననస:113-1-6
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : గరవసదరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-17
వయససస:44
లస: ససస స
7557 SAA0941899
పపరర: రమణ అననపరరడకడ

93-69/37

93-69/40

93-69/43

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-1-26
వయససస:65
లస: ససస స

93-68/46

7561 SAA0943853
పపరర: శకనవరస రరడకడ అననపరరడకడ

7564 AP151010537576
పపరర: సరసబరరడకడ శరఖమల

93-69/46

7567 AP151010540608
పపరర: పదనకవత దదవగరరర

93-69/34

7570 JBV2270783
పపరర: రతననరరడకడ బదథ
న రర
తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-26
వయససస:38
లస: పప

7550 SAA0478594
పపరర: శవ గరపరల రరడడ కలమర

93-68/44

7553 SAA0804485
పపరర: వవణగగగపరల రరడడ క కలర

93-68/47

7556 AP151010537534
పపరర: గరవసదరరడకడ మరరళర

93-69/35

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-17
వయససస:45
లస: పప
93-69/38

7559 SAA0804378
పపరర: కకటమక దరసననల

93-69/39

భరస : వరయఖ దరసననల
ఇసటట ననస:113-1-19
వయససస:48
లస: ససస స
93-69/41

7562 AP151010537322
పపరర: రరజగరపరల రరడడ క శరఖమల

93-69/42

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-19
వయససస:49
లస: పప
93-69/44

7565 AP151010540783
పపరర: ససబబబయమక గగదదబసడర

93-69/45

భరస : చనఅసజరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-21
వయససస:43
లస: ససస స
93-69/47

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-25
వయససస:43
లస: ససస స
93-69/49

93-68/41

తసడక:డ పడభబకర రరడకడ కలర
ఇసటట ననస:113-1-7
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-19
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ పసద అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-21
వయససస:44
లస: పప
7569 AP151010540824
పపరర: భబరత ఉననవ

7558 AP151010540458
పపరర: లకడకకరసతమక శరఖమల

7547 SAA1031632
పపరర: నరసససహ రరడకడ పససగళ

తసడక:డ పడభబకర రరడడడ కలమర
ఇసటట ననస:113-1-5
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరడకడ అననపరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-19
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ యలమసద దరరసననలమ
ఇసటట ననస:113-1-19
వయససస:56
లస: పప
7566 AP151010537824
పపరర: వవణగమమదవ రరడడ క గగదదబసడర

93-68/43

భరస : రరజగరపరలరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-19
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-19
వయససస:61
లస: ససస స
7563 SAA0804394
పపరర: వరయఖ దరరసననల

7555 AP151010540617
పపరర: దనడకకయమక మమరరళళ

95-1/960

తసడక:డ వర రరడకడ పససగళ
ఇసటట ననస:113-1-1
వయససస:64
లస: పప

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-17
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడకడ అననపరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-19
వయససస:37
లస: ససస స
7560 JBV3780145
పపరర: వనసకరయమక శరఖమల

93-68/40

తసడక:డ రరజజరరవప వడడ మమనస
ఇసటట ననస:113-1-6
వయససస:41
లస: పప
93-69/33

7544 SQX2106425
పపరర: మమనక దగగగపరటట

తసడక:డ శకనవరస లమతద దగగగపరటట
ఇసటట ననస:113
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడకడ కరసస
ఇసటట ననస:113-1-1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ RAJA GOPALA REDDY శరఖమల
ఇసటట ననస:113-1-2
వయససస:23
లస: ససస స

7554 AP151010540644
పపరర: లకకక మమరరళళ

94-13/721

భరస : రరజరష బతస టటనవన
ఇసటట ననస:113
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస లలట దగగగపరటట
ఇసటట ననస:113
వయససస:22
లస: పప
7548 SAA1029066
పపరర: శక లకకక శరఖమల

7543 NDX2180891
పపరర: వసరసతనరరఖ బతస నవన

7568 AP151010537594
పపరర: వనసకటరరడకడ దదవగరరర

93-69/48

తసడక:డ పసచరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-25
వయససస:44
లస: పప
93-69/50

7571 SAA1014752
పపరర: ససవర పపరష చసదడ రరవప
అమకశశటట
తసడక:డ భమయఖ అమకశశటట
ఇసటట ననస:113-1-26
వయససస:52
లస: పప

93-69/51
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7572 SAA0970781
పపరర: ససబబ రరడకడ బదసనరర
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93-69/52

తసడక:డ వనసకట రతన రరడడ క బదసనరర
ఇసటట ననస:113-1-26
వయససస:66
లస: పప
7575 SAA0942996
పపరర: ససబబబ రరడకడ శరఖమల

93-69/54

93-69/57

93-69/60

93-69/63

93-69/66

93-69/69

93-69/72

భరస : వనసకటససబబబరరడకడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:77
లస: ససస స

7585 JBV3307261
పపరర: హహహమమవత వజజడల

7588 SAA0941014
పపరర: వరరలసకమక వణగకలరర

7591 SAA0944315
పపరర: గరతన పజపరలల

7594 JBV3780798
పపరర: వనసకటటశరరమక కకకకకలగడడ

93-69/75

7597 AP151010540454
పపరర: రమమదదవ శరఖమల

93-69/64

7600 SAA1029256
పపరర: పవన కలమమర రరడడ క గయమఎస
తలర : రరమ దదవ గయమఎస
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:23
లస: పప

7580 AP151010537674
పపరర: మదససథదన రరడకడ వజజడల

93-69/59

7583 JBV2270973
పపరర: రరధదక వజజడల

93-69/62

7586 AP151010537523
పపరర: వనసకటససబబబరరడకడ వజజడల

93-69/65

తసడక:డ ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-30
వయససస:54
లస: పప
93-69/67

7589 SAA0940537
పపరర: సరరత దదవరగరరర

93-69/68

భరస : లలల మననహర రరడడ క దదవరగరరర
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:27
లస: ససస స
93-69/70

7592 SAA0731019
పపరర: జజఖత జజగరర మదద

93-69/71

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:37
లస: ససస స
93-69/73

7595 JBV3780814
పపరర: ససనత ననతసకలపలల

93-69/74

భరస : ఆదనస
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:40
లస: ససస స
93-69/76

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:55
లస: ససస స
93-69/78

93-69/56

తసడక:డ ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-30
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడకడ తలర
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:45
లస: ససస స
7599 SAA0940990
పపరర: అచరమక దదగరరర

93-69/61

భరస : దదలప పజపరలల
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:39
లస: ససస స
7596 SAA0941006
పపరర: మమడవలత తలర

7582 JBV2271914
పపరర: జజఖత వజజడల

7577 JBV3777430
పపరర: శవ జజఖతవజడల

తసడక:డ బబపసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-29
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ మసరసననడ
డ కడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:37
లస: ససస స
7593 JBV3780806
పపరర: ససతనమహలకకక బడకగరనవన

93-69/58

భరస : ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-30
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-30
వయససస:57
లస: పప
7590 JBV3307014
పపరర: ననగశరరష శరఖమల

7579 AP151010540709
పపరర: వజయలకకక వజజడల

93-69/53

భరస : మధససథదనరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-29
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-30
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-30
వయససస:52
లస: ససస స
7587 AP151010537757
పపరర: ససతనరరవరరడకడ వజజడల

93-69/55

భరస : బబపసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-29
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-29
వయససస:62
లస: పప
7584 SAA0317545
పపరర: సథరఖకలమమరర వజజడల

7576 SAA0970799
పపరర: అనసశర బదసనరర

7574 SAA0944505
పపరర: ననగ మలలర శరరర శరఖమల

భరస : ససబబబ రరడడ క శరఖమల
ఇసటట ననస:113-1-28
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రతన రరడకడ బదసనరర
ఇసటట ననస:113-1-29
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ బబపసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-29
వయససస:37
లస: ససస స
7581 AP151010537818
పపరర: బబపసరరడకడ వజజడల

93-69/484

భరస : ససబబ రరడడ క బదసనరర
ఇసటట ననస:113-1-26, 3-90
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ చడసచ రరడకడ శరఖమల
ఇసటట ననస:113-1-28
వయససస:42
లస: పప
7578 JBV3777448
పపరర: మమధవ వజజడల

7573 SAA0970831
పపరర: వనసకరయమమక బదసనరర

7598 SAA0317412
పపరర: ననగరరజ కలమమరర కరర పరలలస

93-69/77

భరస : వరడరరజ శరక
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:59
లస: ససస స
93-69/79

7601 SAA0941055
పపరర: వనసకట దదవఖ భబరత రరడడ క
పప లలరర
తసడక:డ కకటట రరడకడ పప లలరర
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:24
లస: పప

93-69/80
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7602 SAA0941089
పపరర: దనసస చనర
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93-69/81

తసడక:డ గగరవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:24
లస: పప
7605 JBV3775756
పపరర: లలమ మహహసదడరరడకడ శరఖమల

93-69/84

93-69/87

93-69/90

93-69/93

93-69/96

93-69/99

93-69/102

భరస : వరరరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-39
వయససస:60
లస: ససస స

7615 JBV3780111
పపరర: కసథ
స రర కరసస

7618 SAA0804428
పపరర: చసదడబబబగ పసరరమమళర

7621 JBV3774205
పపరర: మసరసన రరవప యసడడపలర

7624 JBV3777463
పపరర: మలలర శరరర చలమర

93-70/728

7627 JBV3777521
పపరర: ననగలకకక యసదడపలర

93-69/94

7630 AP151010540256
పపరర: ఆదదలకకక యసడడపలర
భరస : భకకలలదనసస
ఇసటట ననస:113-1-39
వయససస:60
లస: ససస స

7610 JBV3776465
పపరర: ననగరరజ కకకకకలగడడ

93-69/89

7613 AP151010537522
పపరర: వనసకటరరడకన శరఖమల

93-69/92

7616 JBV3780095
పపరర: వర రరఘవమక కరసస

93-69/95

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-32
వయససస:56
లస: ససస స
93-69/97

7619 JBV3774502
పపరర: వరరరరడకడ కరసస

93-69/98

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-32
వయససస:35
లస: పప
93-69/100

7622 JBV3778792
పపరర: ననగలకకక ననమమల

93-69/101

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-1-38
వయససస:33
లస: ససస స
93-69/103

7625 JBV3774189
పపరర: పపరర రరడకడ చలమర

93-69/104

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-38
వయససస:61
లస: పప
93-69/105

భరస : మసరసననడవప
ఇసటట ననస:113-1-39
వయససస:31
లస: ససస స
93-69/107

93-69/86

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:60
లస: పప

భరస : పపరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-38
వయససస:54
లస: ససస స

భసధసవప: చసదడ రరడకడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:113-1-38
వయససస:23
లస: పప
7629 AP151010540791
పపరర: బలవసతమక వజజడల

93-69/91

తసడక:డ బకకలల
ఇసటట ననస:113-1-37
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-1-38
వయససస:43
లస: ససస స
7626 SAA1365089
పపరర: పవన కలమమర రరడకడ దదవగరరర

7612 JBV3776499
పపరర: మమయమరరస వరమ

7607 SAA0943325
పపరర: శకనవరస రరడడ క భవనస

తసడక:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ దదవసహయస పసరరమమళర
ఇసటట ననస:113-1-32
వయససస:33
లస: పప

భరస : అపసలరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-33
వయససస:32
లస: ససస స
7623 JBV3777471
పపరర: వర రరఘవ చసతన

93-69/88

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-32
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరడకడ అననపపరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-32
వయససస:32
లస: పప
7620 JBV3780103
పపరర: దదపసక కరసస

7609 JBV3776481
పపరర: ఆదనమగ ననతసకలపలల

93-69/83

తసడక:డ సరసబ రరడడ క భవనస
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ జయరరస
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:51
లస: పప

భరస : చసదడ బబబగ పసరరమమళర
ఇసటట ననస:113-1-32
వయససస:31
లస: ససస స
7617 SAA0804444
పపరర: లకకక రరడకడ అననపపరరడకడ

93-69/85

తసడక:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ వజయ
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:46
లస: పప
7614 SAA0942665
పపరర: కకపమక పసరరమమళర

7606 SAA0894122
పపరర: కకటటశరర రరవప ఓరరర

7604 JBV3775970
పపరర: శవశసకర అననసగర

తసడక:డ వరరసరరమ
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప ఓరరర
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ మమమబజ పజపరలల
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:39
లస: పప
7611 JBV3776473
పపరర: పడసరద బడకగరనవన

93-69/82

తసడక:డ శకమమత రరడడ క తయగబర
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-31
వయససస:33
లస: పప
7608 SAA0941972
పపరర: దదలప పజపరలల

7603 SAA0946543
పపరర: కకషష భబరత తదజ తయగబర

7628 SAA0979874
పపరర: వశరలకకక వడడ మమనస

93-69/106

భరస : పడసరద వడడ మమనస
ఇసటట ననస:113-1-39
వయససస:35
లస: ససస స
93-69/108

7631 AP151010537864
పపరర: దనమదరరరడకడ పరలపరరస

93-69/109

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-39
వయససస:42
లస: పప
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93-69/110

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-39
వయససస:49
లస: పప
7635 JBV3775863
పపరర: మధస గवళర

93-69/113

93-69/116

93-69/119

93-69/122

93-70/644

93-69/127

93-69/130

భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-53
వయససస:47
లస: ససస స

7645 AP151010540794
పపరర: ఈశరరమక చరరక(

7648 AP151010540452
పపరర: లకకక గగరకపపశరల

7651 JBV2271864
పపరర: మసరసనమక గగరకపపశరల

7654 AP151010537552
పపరర: శకనస గగరకపపశరల

93-69/133

7657 AP151010537805
పపరర: వరరరఘవరరడకడ వజజడల

93-69/123

7660 AP151010540176
పపరర: ననసరమక చడవల
భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:113-1-53
వయససస:75
లస: ససస స

7640 SAA0804758
పపరర: సరయ లకకక చడవపల

93-69/118

7643 JBV3776275
పపరర: రరసబబబగ చదవల

93-69/121

7646 AP151010537622
పపరర: కకటటరరడకడ చరరక

93-69/124

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-45
వయససస:72
లస: పప
93-69/125

7649 SAA0804824
పపరర: వనసకటరమణ గగరకపపసల

93-69/126

తసడక:డ వనసకటటశరరరర గగరకపపసల
ఇసటట ననస:113-1-47
వయససస:26
లస: పప
93-69/128

7652 AP151010540518
పపరర: కకటమక గగరకపపశరల

93-69/129

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-1-48
వయససస:70
లస: ససస స
93-69/131

7655 JBV2271872
పపరర: వజయ గగరకపపశరల

93-69/132

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:113-1-49
వయససస:33
లస: ససస స
93-69/134

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-50
వయససస:62
లస: పప
93-69/136

93-69/115

తసడక:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:113-1-43
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-1-48
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ వరరరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-50
వయససస:41
లస: పప
7659 AP151010540175
పపరర: వనసకట నరసమక చడవల

93-69/120

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:113-1-48
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-1-48
వయససస:38
లస: పప
7656 AP151010537803
పపరర: వరరరరడకడ వజజడల

7642 JBV3776267
పపరర: ఉపపసదడ చనవల

7637 SAA0804790
పపరర: వనసకట ననగలకకక చడవపల

భరస : రరసబబబగ చడవపల
ఇసటట ననస:113-1-43
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-1-47
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-1-47
వయససస:44
లస: పప
7653 JBV2272003
పపరర: కకసడలల గగరకపపశరల

93-69/117

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-45
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:డ రమమరరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:113-1-45
వయససస:40
లస: పప
7650 AP151010537543
పపరర: వనసకటటశరరరర గగరకపపశరల

7639 SAA0738395
పపరర: పరమమశరరర ననలటటరర

93-69/112

భరస : ఉపపసదడ సరరమ చడవపల
ఇసటట ననస:113-1-43
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:113-1-43
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ మసరసనననసస
ఇసటట ననస:113-1-43
వయససస:53
లస: పప
7647 SAA1260389
పపరర: సతష ఆలమ

93-69/114

భరస : రరమమరరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:113-1-43
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-1-43
వయససస:60
లస: ససస స
7644 JBV3774221
పపరర: వనసకట రరవప చమల

7636 JBV3775855
పపరర: బబబగరరవప గवళర

7634 JBV3780293
పపరర: చడసతనఖ గరళళ

తసడక:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:113-1-41
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:113-1-41
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరవప చడవల
ఇసటట ననస:113-1-43
వయససస:26
లస: ససస స
7641 AP151010540241
పపరర: ఆదదలకకక చడవల

93-69/111

తసడక:డ రసగరదనసస
ఇసటట ననస:113-1-39
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:113-1-41
వయససస:31
లస: పప
7638 SAA0804774
పపరర: శవ పరరరత చడవల

7633 AP151010537223
పపరర: భకకలల దనసస యసడడపలర

7658 JBV2271898
పపరర: ససతనమహలకకక దదవరసపరటట

93-69/135

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:113-1-52
వయససస:43
లస: ససస స
93-69/137

7661 SAA0804857
పపరర: సప మశశకర చడవపల

93-69/138

తసడక:డ లకకక ననరరయణ చడవపల
ఇసటట ననస:113-1-53
వయససస:27
లస: పప
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7662 AP151010537205
పపరర: లకకక ననరరయణ చడవల

93-69/139

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:113-1-53
వయససస:47
లస: పప
7665 SAA0805038
పపరర: లకకక కలమమరర మహసత

93-69/142

93-69/145

93-69/148

93-69/151

93-69/154

93-69/157

93-69/160

తసడక:డ వవసకయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:113-1-65
వయససస:28
లస: ససస స

7673 AP151010540022
పపరర: పదకజ నవలటటరర

7678 SAA0805079
పపరర: శవయఖ చడవల

7681 JBV3775871
పపరర: భబసకరగగపరస ఉపలలమసచస

93-69/163

93-69/152

93-69/153

తసడక:డ శవపపరష చసదడరరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:27
లస: పప
93-69/155

7679 SAA0942277
పపరర: బషష
ష బబహహర

93-69/156

తసడక:డ రత కరసత బబహహర
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:44
లస: పప
93-69/158

7682 AP151010540271
పపరర: ససనతలకకక నవలటటరర

7690 SAA0473736
పపరర: అరఠణన దదవరపలర
భరస : మమరరయమదనసథ దదవరపలర
ఇసటట ననస:113-1-65
వయససస:29
లస: ససస స

93-69/159

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:113-1-63
వయససస:43
లస: ససస స
93-69/162

భరస : వనసకట రమణయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:113-1-64
వయససస:46
లస: ససస స
93-69/164

తసడక:డ శకనవరస రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:113-1-64
వయససస:29
లస: పప
93-68/48

7676 SAA0804089
పపరర: రరజరష అమకశశటట

93-69/161 7685 SAA0943911
7684 SAA0804956
పపరర: లమవణఖ పసడయమనసదదన ననలటటరర
పపరర: సతఖ రరజరశరరర ననలటటరర

7687 JBV3775947
పపరర: మహన కలమమర ననలటటరర

93-69/150

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:113-1-64
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-1-64
వయససస:47
లస: ససస స
7689 SAA0473769
పపరర: ఊషర రరన దదవరపలర

93-69/149

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-63
వయససస:43
లస: పప
7686 AP151010540268
పపరర: పదనకవత నవలటటరర

7675 AP151010540023
పపరర: భబగఖమక నవలటటరర

93-69/144

93-69/147
7670 SAA0944638
పపరర: లకకక ససఖ ననగ అనసష
గరదసశశటట
తసడక:డ వనసకట లకకక నరసససహ రరవప గరదసశశట
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ అదద ననరరయణ చడవల
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ భకకలల
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:54
లస: పప
7683 AP151010537507
పపరర: రమమష బబబగ నవలటటరర

7672 SAA0805087
పపరర: పసచరమక చడవల

7667 JBV2270502
పపరర: వససతకలమమరర మహసత

93-69/146

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ పపరషచసదడ రరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:31
లస: పప
7680 JBV3776580
పపరర: పడసననవరకలమమర నవలటటరర

7669 JBV3304326
పపరర: ససలల కలమమర మమహసత

93-69/141

భరస : కరరరసక
ఇసటట ననస:113-1-59
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శవయఖ చడవల
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడసననకలమమర
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:43
లస: ససస స
7677 SAA0804055
పపరర: మహహష బబబగ అమకశశటట

93-69/143

తసడక:డ కరరరసక
ఇసటట ననస:113-1-59
వయససస:36
లస: పప

భరస : నలకసఠ బబహహర
ఇసటట ననస:113-1-62
వయససస:30
లస: ససస స
7674 JBV3780756
పపరర: కకషషకలమమరర నవలటటరర

7666 JBV3780475
పపరర: ససమ మహసత

7664 SAA0730383
పపరర: హహరణణక నరరసరనసటర

భరస : వనసకటటసరర రరవప
ఇసటట ననస:113-1-56
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరరరసక
ఇసటట ననస:113-1-59
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వససత కరరరసక చసదడ మహసత
ఇసటట ననస:113-1-59
వయససస:28
లస: పప
7671 SAA0944133
పపరర: అరరనన బబహరర

93-69/140

తసడక:డ మమహసత కర.బ
ఇసటట ననస:113-1-54
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ కరరరసక చసదడ మహసత
ఇసటట ననస:113-1-59
వయససస:29
లస: ససస స
7668 SAA0805053
పపరర: గరవసద కలమమర మహసత

7663 JBV2271773
పపరర: కరరరసక మమహసత

7688 SAA0942830
పపరర: నలకసఠ బబహహర

93-69/165

తసడక:డ చసదన బబహహర
ఇసటట ననస:113-1-64
వయససస:44
లస: పప
93-68/49

7691 AP151010540272
పపరర: అరరణ కలమమరర నవలటటరర

93-69/167

భరస : చననరసససహరరవప
ఇసటట ననస:113-1-65
వయససస:45
లస: ససస స
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పపరర: సరపన కనపరరడస
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93-70/646

భరస : వసస బబబగ నవలటటరర
ఇసటట ననస:113-1-65
వయససస:23
లస: ససస స
7695 SAA0373084
పపరర: అసజనన దదవ బబసవరపప

93-69/169

93-69/172

93-69/175

93-69/178

93-69/181

93-69/184

93-69/187

తసడక:డ గరపసచనన
ఇసటట ననస:113-1-76
వయససస:28
లస: ససస స

7705 SAA0970807
పపరర: చనన కకటయఖ తతట

7708 JBV3775798
పపరర: వరభదడరరవప ఇదసనస

7711 SAA0809840
పపరర: దసరగ లకకక యసడడ పలర

7714 AP151010540266
పపరర: అననమక కకరరవ

93-69/190

7717 JBV3774445
పపరర: శవ ననగరశరర రరవప యసడడపలర

93-69/179

7720 SAA0730748
పపరర: నమన ససరరదనల
భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:113-1-76
వయససస:29
లస: ససస స

7700 AP151010540594
పపరర: కకషషకలమమరర జసగర

93-69/174

7703 JBV3304664
పపరర: లకడక ననరరయణ శకరరమ

93-69/177

7706 SAA0741885
పపరర: పససపపలలటట పదక పసడయమసక

93-69/180

తసడక:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:113-1-72
వయససస:27
లస: ససస స
93-69/182

7709 SAA0806580
పపరర: గరవసదమక జసగర

93-69/183

భరస : వనసకటటశరరరర జసగర
ఇసటట ననస:113-1-73
వయససస:26
లస: ససస స
93-69/185

7712 SAA0942756
పపరర: ససజనఖ రరయపప డ లల

93-69/186

తసడక:డ వనసకట రమణ మబరరస చతషరరరదసల
ఇసటట ననస:113-1-73
వయససస:43
లస: ససస స
93-69/188

7715 SAA0806564
పపరర: వనసకటటశరరరర జసగర

93-69/189

తసడక:డ చనన మసరసన జసగర
ఇసటట ననస:113-1-73
వయససస:29
లస: పప
93-69/191

తసడక:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:113-1-73
వయససస:36
లస: పప
93-69/193

93-69/171

తసడక:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:113-1-68
వయససస:50
లస: పప

భరస : భగవరన దనసస
ఇసటట ననస:113-1-73
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-73
వయససస:32
లస: పప
7719 SAA0731043
పపరర: మమధవ అరరల

93-69/176

భరస : శవ ననగరశరరరరవప యసడడ పలర
ఇసటట ననస:113-1-73
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-73
వయససస:52
లస: ససస స
7716 SAA1010040
పపరర: ఏడడకకసదలల యయసదడపలర

7702 SAA0730359
పపరర: వనసకటటసరర రరవప నరసనమమటర

7697 SAA1010065
పపరర: ససబబబరరవప ఉపలకసచస

భరస : డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:113-1-68
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ ఎరకయఖ
ఇసటట ననస:113-1-72
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:113-1-73
వయససస:30
లస: ససస స
7713 SAA1010032
పపరర: బబలకకటమక యయసదడపలర

93-69/173

తసడక:డ చనన యలమసద తతట
ఇసటట ననస:113-1-71
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ వరభదడరరవప
ఇసటట ననస:113-1-72
వయససస:36
లస: పప
7710 SAA1010057
పపరర: మహన పరవన యయసదడపలర

7699 SAA0804915
పపరర: శక గసగ శకరరమ

93-69/168

తలర : రరధనకకషషకలమమరర ఉపలకసచస
ఇసటట ననస:113-1-66
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:113-1-68
వయససస:45
లస: పప

భరస : చనన కకటయఖ తతట
ఇసటట ననస:113-1-71
వయససస:36
లస: ససస స
7707 JBV3775806
పపరర: గసగరధరరరవప ఇదసనస

93-69/170

భరస : పపనననరరవప శక రరమ
ఇసటట ననస:113-1-68
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ లకకక ననరరయణ శక రరమ
ఇసటట ననస:113-1-68
వయససస:30
లస: పప
7704 SAA0968794
పపరర: లసగమక తతట

7696 SAA0373118
పపరర: ననగరసదడమక బబసవరపప

7694 SAA0942202
పపరర: సససల జసగర

తసడక:డ భబసకర గగపరస
ఇసటట ననస:113-1-66
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-1-66
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నవన
ఇసటట ననస:113-1-67
వయససస:27
లస: ససస స
7701 SAA0804873
పపరర: పపనననరరవప శక రరమ

93-68/50

భరస : హహమసత కలమమర కకపపరర
ఇసటట ననస:113-1-66
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:113-1-66
వయససస:35
లస: ససస స
7698 SAA0730508
పపరర: ననగరజత దసతల

7693 SAA0942350
పపరర: పసడయమసక కకపపరర

7718 SAA0730680
పపరర: జజఖత గసగర ససటట

93-69/192

భరస : రరజరశ
ఇసటట ననస:113-1-76
వయససస:28
లస: ససస స
93-69/194

7721 SAA0730458
పపరర: లకకక పలలర సపరటట

93-69/195

భరస : రమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:113-1-76
వయససస:32
లస: ససస స
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93-69/196

భరస : ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:113-1-76
వయససస:72
లస: ససస స
7725 SAA0730516
పపరర: ఉపపసదడ బబబగ మగననసగర

93-69/199

93-69/202

93-69/205

93-69/208

93-69/211

93-69/214

93-69/217

తసడక:డ జగనననథ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-86
వయససస:47
లస: పప

7735 AP151010537379
పపరర: వనసకటరమణ నవలటటరర

7738 SAA0804600
పపరర: మలలర శరరర యసడడపలర

7741 JBV3777588
పపరర: ససశల తడకకమళర

7744 JBV2270700
పపరర: మరరయమక గగమకడక

93-69/220

7747 AP151010537058
పపరర: వవణగ నరరసదడ

93-69/209

7750 SAA0317552
పపరర: భబలకకక జసగర
భరస : పసదమసరసన
ఇసటట ననస:113-1-88
వయససస:39
లస: ససస స

7730 AP151010537491
పపరర: రరమకకటబదనసస యసడడడపలర

93-69/204

7733 AP151010540358
పపరర: పరరరత నవలటటరర

93-69/207

7736 AP151010537416
పపరర: ససబబబదనసస నవలటటర

93-69/210

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-1-79
వయససస:62
లస: పప
93-69/212

7739 JBV3307279
పపరర: వజయకలమమరర తడకకమళర

93-69/213

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-1-81
వయససస:35
లస: ససస స
93-69/215

7742 AP151010537395
పపరర: నరసససహరరవప తడకకమళళ

93-69/216

తసడక:డ భకకలల
ఇసటట ననస:113-1-81
వయససస:41
లస: పప
93-69/218

7745 SAA0297697
పపరర: శవ గగమకడక

93-69/219

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-1-82
వయససస:36
లస: పప
93-69/221

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-1-83
వయససస:52
లస: పప
93-69/223

93-69/201

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-1-79
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:113-1-82
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వవణగ
ఇసటట ననస:113-1-83
వయససస:45
లస: ససస స
7749 SAA0514448
పపరర: శవరరమ కకషరష రరడకడ శరఖమల

93-69/206

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-1-81
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ భకకలల
ఇసటట ననస:113-1-81
వయససస:44
లస: పప
7746 AP151010540795
పపరర: కలమమరర నరరసదడ

7732 JBV2270387
పపరర: వనసకట శవకలమమరర ననలటటరర

7727 JBV3780665
పపరర: రరజఖలకకక పసనసమమక

తసడక:డ రసగరదనసస
ఇసటట ననస:113-1-78
వయససస:57
లస: పప

భరస : రసగరరరవప యసడడపలర
ఇసటట ననస:113-1-81
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:113-1-81
వయససస:36
లస: ససస స
7743 JBV3304284
పపరర: శకనవరసరరవప తడకకమళళ

93-69/203

తసడక:డ ససబబబదనసస
ఇసటట ననస:113-1-79
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవరరమకకషరష రరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-80
వయససస:42
లస: ససస స
7740 JBV3777570
పపరర: పదనకవత తడకకమళర

7729 SAA0730433
పపరర: రరజశశఖర పలలర సపరటట

93-69/198

భరస : మమణణకరఖలరరవప
ఇసటట ననస:113-1-77
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:113-1-79
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబబబదనసస
ఇసటట ననస:113-1-79
వయససస:60
లస: ససస స
7737 SAA0521823
పపరర: చసదనడవత శరఖమల

93-69/200

తసడక:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:113-1-78
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఉపపసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:113-1-79
వయససస:34
లస: ససస స
7734 AP151010540549
పపరర: ఆదదలకకక నవలటటరర

7726 JBV3780673
పపరర: పదకజ పసనసమమక

7724 SAA0730722
పపరర: నవన చలక

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:113-1-76
వయససస:26
లస: పప

భరస : మమణణకరఖలరరవప
ఇసటట ననస:113-1-77
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమకకటబదనసస
ఇసటట ననస:113-1-78
వయససస:50
లస: ససస స
7731 SAA0730540
పపరర: ససజజత మగననసగర

93-69/197

తసడక:డ వసదనస
ఇసటట ననస:113-1-76
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-1-76
వయససస:37
లస: పప
7728 AP151010540533
పపరర: ననగమణణ యసడడపలర

7723 SAA0730706
పపరర: కసతన రరవప మకస

7748 AP151010540267
పపరర: ససబగబలల యసడడపలర

93-69/222

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-86
వయససస:60
లస: ససస స
93-69/224

7751 SAA0317503
పపరర: కకషషవవణమక జసగర

93-69/225

భరస : కకటదనసస
ఇసటట ననస:113-1-88
వయససస:65
లస: ససస స
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7752 SAA0942285
పపరర: ననగ ఆసజనవయగలల జసగర

93-69/226

తసడక:డ మసరసనన దనసస
ఇసటట ననస:113-1-88
వయససస:27
లస: పప
7755 SAA0942558
పపరర: లకకక నరకద జసగర

93-69/229

93-69/232

93-69/236

93-69/239

93-69/242

93-69/245

93-69/248

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:113-1-98
వయససస:26
లస: ససస స

7765 JBV2270460
పపరర: ననరయణమక ననలటటరర

7768 JBV2272094
పపరర: రమమష నవలటటరర

7771 JBV3780913
పపరర: కకకషషవవణణ కమకర

7774 JBV3776564
పపరర: ననరరయణ కలమకర

93-69/251

7777 JBV2271948
పపరర: రవబబబగ నలస

93-69/240

7780 SAA0804576
పపరర: అసజమక ననమమల
భరస : వరరసజనవయగలల ననమమల
ఇసటట ననస:113-1-98
వయససస:38
లస: ససస స

7760 SAA0887036
పపరర: నరస దనసస జసగర

93-69/234

7763 JBV3780251
పపరర: నరసమక మమసడడడ

93-69/238

7766 AP151010540155
పపరర: పసదకకటమక గగటటటపరటట

93-69/241

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:113-1-95
వయససస:70
లస: ససస స
93-69/243

7769 JBV3775814
పపరర: వనసకటటశరరరర మమసడడడ

93-69/244

తసడక:డ రసగదనసస
ఇసటట ననస:113-1-95
వయససస:46
లస: పప
93-69/246

7772 AP151010540178
పపరర: ననగరసజల ఊటటకలరర

93-69/247

భరస : పసద కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-1-96
వయససస:47
లస: ససస స
93-69/249

7775 JBV2270494
పపరర: మరరయమక నలస

93-69/250

భరస : రవబబబగ
ఇసటట ననస:113-1-97
వయససస:40
లస: ససస స
93-69/252

తసడక:డ శశరరలల
ఇసటట ననస:113-1-97
వయససస:45
లస: పప
93-69/254

93-69/231

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-1-95
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ చసటటయఖ
ఇసటట ననస:113-1-96
వయససస:51
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:113-1-97
వయససస:40
లస: ససస స
7779 SAA0730599
పపరర: ఉమమదదవ దసతల

93-69/237

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-96
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ బబలకకటబదనసస
ఇసటట ననస:113-1-96
వయససస:47
లస: పప
7776 JBV2270262
పపరర: చడసచమక నలస

7762 JBV3778826
పపరర: మలలర శరరర వనలటటరర

7757 AP151010540051
పపరర: వనసకటరమణ మమసడడడ

తసడక:డ రరఘవ దనసస జసగర
ఇసటట ననస:113-1-92
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:113-1-95
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబడహకణనమ
ఇసటట ననస:113-1-96
వయససస:27
లస: ససస స
7773 AP151010537334
పపరర: కకటటశరరరరవప వపటటకలరర

93-69/233

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:113-1-95
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ చసదడ శశఖర రరడకడ బబ సతష
ఇసటట ననస:113-1-95
వయససస:22
లస: పప
7770 SAA0730581
పపరర: లకకక తరరపఠమక మగననసగర

7759 JBV2270940
పపరర: నరరసదడ జసగర

93-69/228

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-1-92
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:113-1-95
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనస జకక
ఇసటట ననస:113-1-95
వయససస:37
లస: ససస స
7767 SAA1043454
పపరర: వసశ కకషష రరడకడ బబ సతష

93-69/230

తసడక:డ నరస దనసస జసగర
ఇసటట ననస:113-1-92
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర ససహరల
ఇసటట ననస:113-1-94
వయససస:27
లస: పప
7764 SAA1052067
పపరర: ఈసరరమక జకక

7756 JBV3778800
పపరర: రరజరశరరర జసగర

7754 AP151010537827
పపరర: పసదమసరసన జసగర

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-1-88
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ నరరసదనసస
ఇసటట ననస:113-1-92
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరస దనసస జసగర
ఇసటట ననస:113-1-92
వయససస:55
లస: ససస స
7761 SAA0804717
పపరర: తరరపత మహహష బబబగ చడవల

93-69/227

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-1-88
వయససస:44
లస: పప

భరస : నరరసదడ జసగర
ఇసటట ననస:113-1-92
వయససస:27
లస: ససస స
7758 SAA0887044
పపరర: వనసకట రతనస జసగర

7753 AP151010537225
పపరర: డదవడ రరజ జసగర

7778 JBV2270213
పపరర: పపరరషప తస స నలస

93-69/253

తసడక:డ జకకయఖ
ఇసటట ననస:113-1-97
వయససస:45
లస: పప
93-69/255

7781 SAA0730649
పపరర: చసదడశశఖర పడత
డ స పరటట

93-69/256

తసడక:డ సథరరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-098
వయససస:25
లస: పప
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7782 SAA0730615
పపరర: సఇమన కరసత దసతల

93-69/257

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:113-1-98
వయససస:25
లస: పప
93-69/260

7788 JBV2270759
పపరర: సరరజన పప తత
స రర

93-69/263

93-69/266

93-69/269

93-69/272

93-69/275

93-69/278

7795 AP151010540532
పపరర: రరమలకకక నసబబరర

7798 JBV3777539
పపరర: కకటటశరరమక ననలటటరర

7801 SAA0941865
పపరర: పపరరషమ నవలటటరర

7804 JBV3777596
పపరర: శవమక ఉదయగరరర

93-69/281

7807 AP151010537676
పపరర: రరమమరరవప నవలటటరర
తసడక:డ పపరసదనసస
ఇసటట ననస:113-1-107
వయససస:55
లస: పప

93-69/284

7790 SAA0437194
పపరర: పసదన నరరవప చడవల

93-69/265

7793 SAA0805137
పపరర: పడసననలకకక నసబబరర

93-69/268

93-69/270

7796 SAA0805103
పపరర: రరజ శశకర నసబబరర

93-69/271

తసడక:డ వనసకటటశరరరర నసబబరర
ఇసటట ననస:113-1-102
వయససస:29
లస: పప
93-69/273

7799 AP151010540162
పపరర: ననగరసదడస నవలటటరర

93-69/274

భరస : నరసససహదనసస
ఇసటట ననస:113-1-103
వయససస:57
లస: ససస స
93-69/276

7802 SAA0944539
పపరర: మహహశరరర నవలటటరర

93-69/277

తసడక:డ రరమమరరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:113-1-107
వయససస:30
లస: ససస స
93-69/279

7805 AP151010540682
పపరర: ఆదదలకకక నవలటటరర

93-69/280

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:113-1-107
వయససస:51
లస: ససస స
93-69/282

7808 AP151010540113
పపరర: శవకలమమరర నవలటటరర

93-69/283

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-108
వయససస:43
లస: ససస స

93-69/285 7811 JBV3776077
7810 JBV3780301
పపరర: రరధ కకషషకలమమరర ఉపలలమసచస
పపరర: సతఖననరరయణ గగసటక

తసడక:డ భబసకర గగపరస
ఇసటట ననస:113-1-108
వయససస:48
లస: ససస స

93-69/262

తసడక:డ వనసకటటశరరరర నసబబరర
ఇసటట ననస:113-1-102
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:113-1-107
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పపరసదరదనసస
ఇసటట ననస:113-1-107
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:113-1-108
వయససస:47
లస: ససస స

93-69/267

తసడక:డ రరమమరరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:113-1-107
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:113-1-107
వయససస:34
లస: ససస స

7809 AP151010540112
పపరర: మగకలసద గగసటక

7792 JBV2270361
పపరర: జననరన నరరవప పప తత
స రర

7787 AP151010540091
పపరర: ననగలకకక చడవల

తసడక:డ బబలకకతదనసస
ఇసటట ననస:113-1-100
వయససస:52
లస: పప

భరస : వవణగ
ఇసటట ననస:113-1-103
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ నరశసహదనసస
ఇసటట ననస:113-1-103
వయససస:33
లస: పప

7806 AP151010540653
పపరర: రరమకకటమక నవలటటరర

93-69/264

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-1-102
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-102
వయససస:47
లస: పప

7803 JBV3778818
పపరర: వనసకటశవననగలకకక నవలటటరర

7789 AP151010537260
పపరర: మసరసన రరవప చడవల

93-69/259

భరస : పసదన నరరవప
ఇసటట ననస:113-1-100
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:113-1-100
వయససస:70
లస: పప

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-102
వయససస:45
లస: ససస స

7800 JBV3304300
పపరర: వవణగ నవలటటరర

93-69/261

తసడక:డ బబలకకటబదనసస
ఇసటట ననస:113-1-100
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:113-1-100
వయససస:64
లస: పప

7797 AP151010537148
పపరర: శవనననరరయణ నవలటటరర

7786 JBV3776283
పపరర: శసకరరకవప మగవరల

7784 JBV3780632
పపరర: రరజరశరరర దదవ మగవరల

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:113-1-99
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ చననఅబబశశటట
ఇసటట ననస:113-1-99
వయససస:65
లస: పప

భరస : జననరననరరవప
ఇసటట ననస:113-1-100
వయససస:60
లస: ససస స

7794 AP151010540253
పపరర: అలవవలల మసగమక నవలటటరర

93-69/258

తసడక:డ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-1-98
వయససస:33
లస: పప

7785 JBV3776291
పపరర: ఓసకరర రరఘవవసదడబబబగ
మగవరల
తసడక:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:113-1-99
వయససస:35
లస: పప

7791 SAA0298125
పపరర: వరడరరజ శరక కరర పరలలస

7783 SAA0730565
పపరర: ససబడహననమ మగననసగర

93-69/286

తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:113-1-108
వయససస:33
లస: పప

Page 294 of 381

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26

7812 AP151010537142
పపరర: రరమమరరవప గగసటక

93-69/287

తసడక:డ మసరసన దనసస
ఇసటట ననస:113-1-108
వయససస:48
లస: పప
7815 SAA0805277
పపరర: యయహహ ససవ అమగమ తపపడక

93-69/290

93-69/294

93-69/297

93-69/300

93-69/303

93-69/306

93-69/309

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-113
వయససస:45
లస: ససస స

7825 SAA0809675
పపరర: దనమదర రరవప ననమమల

7828 SAA0968778
పపరర: శకనవరస రరవప నరరక

7831 AP151010537388
పపరర: గసగయఖ కకదమగగసడర

7834 JBV3776333
పపరర: వశరననథ కలమమర యసడడపలర

93-69/312

7837 JBV2270270
పపరర: పపషరలసజల చడవల

93-69/301

7840 AP151010540293
పపరర: ననగరశరరమక నవలటటరర
భరస : ననసరయఖ
ఇసటట ననస:113-1-113
వయససస:75
లస: ససస స

7820 SAA0805244
పపరర: దయమక అమగమ తపపడక

93-69/296

7823 SAA0942764
పపరర: వనసకరయమమక వణగకలరర

93-69/299

7826 JBV3304573
పపరర: ఆసజనవయగలల చడవల

93-69/302

తసడక:డ కకటబదనసస
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:36
లస: పప
93-69/304

7829 SAA0805228
పపరర: పడకరష అమగమ తపపడక

93-69/305

తసడక:డ చనన మగరస యఖ అమగమ తపపడక
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:48
లస: పప
93-69/307

7832 SAA0943127
పపరర: సరసబరరడకడ వణగకలరర

93-69/308

తసడక:డ వరర రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:64
లస: పప
93-69/310

7835 SAA0804659
పపరర: శకనవరస రరవప గగజజల

93-69/311

తసడక:డ రరమగలల గగజజల
ఇసటట ననస:113-1-111
వయససస:56
లస: పప
93-69/313

భరస : కకటట వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-1-113
వయససస:40
లస: ససస స
93-69/315

93-69/293

భరస : సరసబ రరడడ క వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:డ చననకకషషయఖ
ఇసటట ననస:113-1-111
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ వవలమదడదనసస
ఇసటట ననస:113-1-112
వయససస:57
లస: పప
7839 JBV3780830
పపరర: కకకషషవవణణ నవలటటరర

93-69/298

తసడక:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గగజజల
ఇసటట ననస:113-1-111
వయససస:51
లస: ససస స
7836 AP151010537544
పపరర: అదదననరరయణ దనససకకరరవ

7822 JBV3777489
పపరర: మసరసనమక చనవల

7817 SAA0738387
పపరర: పపరరషమ ననలటటరర

భరస : పడకరష అమగమ తపపడక
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరరరర నరరక
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ కకరరకబక
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:51
లస: పప
7833 SAA0804683
పపరర: బగజజ గగజజల

93-69/295

తసడక:డ కకటటబబబగ ననమమల
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ లకకక నరసదనసస
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:41
లస: పప
7830 JBV3776143
పపరర: శవ ననయక కకరరక

7819 JBV3780392
పపరర: శరసతకలమమరర మనగ

93-69/289

భరస : రరమమరరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటదనసస
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ పడకరష అమగమ తపపడక
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:29
లస: పప
7827 JBV3774197
పపరర: రరసబబబగ ఉదయగరరర

93-69/291

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అచరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:48
లస: ససస స
7824 SAA0805202
పపరర: గరల బబబగ అమగమ తపపడక

7816 SAA0805178
పపరర: అననరరత అమగమ తపపడక

7814 JBV3776051
పపరర: కకటటశరరరరవప మనగ

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:113-1-108
వయససస:56
లస: పప

భరస : గరలబబబగ అమగమ తపపడక
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:34
లస: ససస స
7821 SAA0317362
పపరర: ససబబమక భబతషకలరర

93-69/288

తసడక:డ పపనననదనసస
ఇసటట ననస:113-1-108
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ పడకరష అమగమ తపపడక
ఇసటట ననస:113-1-109
వయససస:25
లస: ససస స
7818 JBV3307758
పపరర: ససజనఖ చడవన

7813 AP151010537387
పపరర: వనసకటటశరరరర నసబబరర

7838 AP151010540292
పపరర: ననగలకకక చడవల

93-69/314

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:113-1-113
వయససస:43
లస: ససస స
93-69/316

7841 JBV2270593
పపరర: శకనవరసరరవప మవపసడడడ

93-69/317

తసడక:డ రసగదనసస
ఇసటట ననస:113-1-113
వయససస:41
లస: పప
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7842 AP151010537041
పపరర: భబసకరరరవప చడవల

93-69/318

తసడక:డ శతయఖ
ఇసటట ననస:113-1-113
వయససస:44
లస: పప
7845 SAA0970849
పపరర: జయ రరజ బబ రరగగరర

93-69/321

93-69/324

7849 JBV2271609
పపరర: పదనకవత ననగరనవన

93-69/327

7852 SAA0804543
పపరర: మసరసన రరవప రరమనబబ యళన

93-69/330

7855 AP151010540672
పపరర: ససతనమహలకకక చరరక
భరస : శసకరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-118
వయససస:50
లస: ససస స

7857 SAA0809998
పపరర: శకనవరస రరడకడ భబతషకలరర

7858 JBV3776234
పపరర: నరరసదడ రరడకడ చరరక

93-69/333

తసడక:డ అచర రరడకడ భబతషకలరర
ఇసటట ననస:113-1-118
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ అచర రరడకడ బగతషకలరర
ఇసటట ననస:113-1-118
వయససస:31
లస: పప
7863 JBV3780566
పపరర: ననగరన శరఖమల

93-68/51

భరస : చరసజవ జజడవలర
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:32
లస: ససస స

93-69/326

93-69/328

7853 JBV3780624
పపరర: శశభ చరరక

93-69/329

తసడక:డ శసకరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-118
వయససస:31
లస: ససస స
93-69/331

93-69/340

7867 SAA0887762
పపరర: పధనమమవత కనననకసటట

93-69/334

7870 SAA0944752
పపరర: గరయతడబబయ మగనవథ
తసడక:డ బబలననయక మగనవథ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:33
లస: ససస స

93-69/332

7859 SAA0810003
పపరర: శశషసరరడకడ బగతషకలరర

93-69/335

తసడక:డ అచరరరడకడ బగతషకలరర
ఇసటట ననస:113-1-118
వయససస:28
లస: పప
93-69/337

7862 SAA0942335
పపరర: కపవరపప భబసకరరకవప

93-69/338

తసడక:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:113-1-118
వయససస:67
లస: పప
93-68/52

7865 SAA1014745
పపరర: లకకక దదవ పరలపరరస

93-69/339

తసడక:డ శకనవరస రరడడ క పరలపరరస
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:24
లస: ససస స
93-69/341

భరస : శకనవరసరరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:31
లస: ససస స
93-69/343

7856 SAA0942194
పపరర: ఖసరరరద బబగస షపక
తసడక:డ ననగబర వరల లలట షపక
ఇసటట ననస:113-1-118
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ బబలననయక మగనవథ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:31
లస: ససస స
7869 SAA0942376
పపరర: ససధనఖరరణణ జజడవలర

7864 JBV3774973
పపరర: ససరరసదర రరడకడ కలసదథరర

93-69/323

7850 SAA0804519
పపరర: వనసకటమహలకకక
రరమనబబ యళన
భరస : మసరసన రరవప రరమనబబ యళన
ఇసటట ననస:113-1-116
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-118
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:33
లస: ససస స
7866 SAA0942749
పపరర: ఉమ మగనవథ

7861 AP151010537324
పపరర: శసకరరరడకడ చరరక

7847 SAA0942293
పపరర: శకనస బబ రరగగరర

93-69/325

తసడక:డ శసకర రరడకడ చరరక
ఇసటట ననస:113-1-118
వయససస:30
లస: పప
93-69/336

93-69/320

తసడక:డ పసదన ఆవపలయఖ బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:113-1-114
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ కరశయఖ రరమమనబబ యళన
ఇసటట ననస:113-1-116
వయససస:67
లస: పప

భరస : వరవనసకట రరఘవవసదడ పడసరద మదదన
ఇసటట ననస:113-1-118
వయససస:40
లస: ససస స

7860 SAA0810011
పపరర: రరమరరడకడ బగతషకలరర

93-69/322

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-1-116
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : పదనకవత ననగరనవన
ఇసటట ననస:113-1-116
వయససస:23
లస: పప
7854 SAA0804006
పపరర: పపషల లత మదదన

7846 JBV2270098
పపరర: శశరరబబబగ లమమగ

7844 SAA0970815
పపరర: జజఖత బబ రరగగరర

తసడక:డ శకనస బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:113-1-114
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ దదవ సహయస
ఇసటట ననస:113-1-114
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ దననయఖ
ఇసటట ననస:113-1-114
వయససస:57
లస: పప
7851 SAA1029249
పపరర: షరరఠన కలమమర ననగరనవన

93-69/319

తసడక:డ మసరసస దనసస
ఇసటట ననస:113-1-113
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ శకనస బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:113-1-114
వయససస:24
లస: పప
7848 AP151010537274
పపరర: దదవసహయస లమమగ

7843 JBV2270247
పపరర: కకటట వనసకటటశరరరర చడవల

7868 SAA0941931
పపరర: ననగజ పపటట

93-69/342

భరస : రవసదడ రరడకడ పపటట
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:33
లస: ససస స
93-69/344

7871 SAA0974494
పపరర: ససవర పరరరత చగగరరపరటట

93-69/345

తలర : రరజఖలకకక దచలలరర
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:33
లస: ససస స
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93-69/346

భరస : వనసకట రరడకడ కనకకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:32
లస: ససస స
7875 JBV3777455
పపరర: మమరర పదక గరదడ

93-69/349

భరస : జజజరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:37
లస: ససస స
7878 SAA0942418
పపరర: నలమ కకగసటట

93-69/352

93-69/355

93-69/358

93-69/361

93-69/364

తసడక:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:35
లస: పప
7893 SAA0943184
పపరర: చరసజవ జజడవలర

93-69/367

తసడక:డ శశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:44
లస: పప

7882 SAA0942681
పపరర: సరసబబడజఖస మగనవథ

7885 SAA1029231
పపరర: సరసబబడజఖస కకగసటట

93-69/356

93-69/370

93-69/359

7891 SAA0872672
పపరర: తనవసన గకడ పసడక

93-69/365

7900 JBV3304342
పపరర: పడబబకరరరడకడ కలర
తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:48
లస: పప

93-69/354

7883 SAA0970823
పపరర: ననగ లకకక సథసరర

93-69/357

7886 SAA0996688
పపరర: శక హరర చనయమనస

93-69/360

7889 JBV3776606
పపరర: సతఖ శకరరమకరరరసక దదవనరల

93-69/363

తసడక:డ కకటటశరరపడసరద
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:33
లస: పప
7892 SAA0941048
పపరర: అసజరరడకడ మగననమ గర

93-69/366

తసడక:డ ననగరరరడకడ మగననమ గర
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:35
లస: పప
93-69/368

7895 JBV3776648
పపరర: వదనఖరరవప కరరరమసచ

93-69/369

తసడక:డ ఆదనమగ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:41
లస: పప
93-69/371

తసడక:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:43
లస: పప
93-69/373

7880 SAA1029116
పపరర: శక వరణణ గగడకమమటర

తసడక:డ దనరరకరననథ చనయమనస
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:27
లస: పప
93-69/362

7897 SAA0941964
పపరర: కసదదమళళ రరసబబబగ

93-69/351

భరస : కకషరషనసదస సథసరర
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:62
లస: ససస స

7888 SAA0943440
పపరర: మగనవఠరరసకరటబరరఘవవసదనడమ
యక మగనవథ
తసడక:డ బఇననయక
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:28
లస: పప

7894 SAA0974486
పపరర: శవశసకర చగగరరపరటట

7877 JBV3778115
పపరర: బదదడ కకరరక

భరస : ససబబ రరవప గగడకమమటర
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరడకడ పపటట
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:44
లస: పప
7899 JBV3774171
పపరర: జజజ రరడకడ గరదడ

93-69/353

తసడక:డ శవననరరయమణ రరవప పసడక
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ మమలకకసడయఖ జజడవలర
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:40
లస: పప
7896 SAA0942574
పపరర: రవసదడ రరడకడ పపటట

7879 JBV3778933
పపరర: హహహమమవత లమస

93-69/348

భరస : శవర ననయక
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లకకక ననరరయణ కకగసటట
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:78
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరర రరవప ననయగడడ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:28
లస: పప
7890 SAA1026740
పపరర: ఫరరద పరషర షపక

93-69/350

భరస : బబలననయకర మగనవథ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:70
లస: ససస స
7887 SAA0943721
పపరర: నవఖ కకషష ననయగడడ

7876 SAA0942178
పపరర: శకవరణణ ననగభబసరర

7874 SAA0942384
పపరర: శరసత కకగసటట

భరస : రరజరశ కకగసటట
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ ససభబస బబ స కటబట
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:49
లస: ససస స
7884 SAA0942459
పపరర: ససలలచనమక జడపలర

93-69/347

భరస : ఉమ మహహశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససరరష కకగసటట
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:41
లస: ససస స
7881 SAA0941881
పపరర: పరరరత కటబట

7873 SAA0944794
పపరర: వనసకట ఝమనస రరణణ
కసదదమళళ
భరస : రరసబబబగ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:35
లస: ససస స

93-69/372
7898 SAA0942467
పపరర: ఉమ మహహశరర రరవప ననగభబసరర

తసడక:డ జమగన రరవప
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:43
లస: పప
93-69/374

7901 SAA0297739
పపరర: శకనవరసరరవ కకననటట

93-69/375

తసడక:డ వరరసరరమ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:48
లస: పప
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7902 JBV3776598
పపరర: కకటటశరరపడసరద దదవనరల

93-69/376

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:50
లస: పప
7905 SAA0941949
పపరర: మగనవథ బబలననయక

93-69/379

93-68/53

93-68/54

93-69/385

93-69/388

93-69/391

93-69/394

తసడక:డ బగచరరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-124
వయససస:62
లస: పప

7912 AP151010540394
పపరర: ననగరతనమక వజజడల

7915 JBV3780848
పపరర: లలత కకరరవ

7918 SAA0317511
పపరర: నరసమక చడవల

7921 SAA1029199
పపరర: ననగ రతనస చరరక

7924 SAA1427723
పపరర: కకటటశరర రరవప మకరక

93-69/395

7927 AP151010540789
పపరర: ననగరతనస కరస

93-68/55

7930 SAA1043447
పపరర: సరయ పడసనన ఈద
తసడక:డ ధనససజయ రరడకడ ఈద
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:22
లస: ససస స

93-69/383

7913 JBV3775699
పపరర: మమధవ రరడకడ చరరక

93-69/384

తసడక:డ రమణనరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-121
వయససస:30
లస: పప
93-69/386

7916 SAA0944067
పపరర: ససససకత చరరక

93-69/387

తసడక:డ శశషసరరడకడ చరరక
ఇసటట ననస:113-1-123
వయససస:24
లస: ససస స
93-69/389

7919 AP151010540421
పపరర: పదనకవత చరరక

93-69/390

భరస : శశషసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-123
వయససస:45
లస: ససస స
93-69/392

7922 JBV2270015
పపరర: శశషసరరడకడ చరరక

93-69/393

తసడక:డ లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-123
వయససస:50
లస: పప
93-70/713

7925 SAA1425206
పపరర: రరజరశరరర మకరక

93-70/714

భరస : కకటటశరర రరవప మకరక
ఇసటట ననస:113-1-123
వయససస:44
లస: ససస స
93-69/396

భరస : వనసకటకకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-124
వయససస:50
లస: ససస స
93-69/398

7910 SAA0317321
పపరర: ననగరరరడకడ చరరక
తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-120
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ లకకక ననయగడడ మకరక
ఇసటట ననస:113-1-123
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-124
వయససస:30
లస: ససస స
7929 AP151010537256
పపరర: వనసకటకకషరషరరడకడ కరసస

93-69/382

భరస : లకకక రరడడ క చరరక
ఇసటట ననస:113-1-123
వయససస:84
లస: ససస స

తసడక:డ యలర మసదదనసస
ఇసటట ననస:113-1-123
వయససస:67
లస: పప
7926 SAA0554378
పపరర: మమనకర తషలసస కరసస

7909 AP151010540665
పపరర: మధసబబల చరరక

93-69/381

తసడక:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:73
లస: పప

భరస : లకకకరరవప
ఇసటట ననస:113-1-123
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నరసససహదనసస
ఇసటట ననస:113-1-123
వయససస:60
లస: ససస స
7923 AP151010537409
పపరర: నరసససహదనసస గగసటక

7907 JBV3776341
పపరర: మమణణకరఖలరరవప పసనసమమక

భరస : ఆదదననరరయణ దనసస
ఇసటట ననస:113-1-122
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ శశశరరడకడ చరరక
ఇసటట ననస:113-1-123
వయససస:27
లస: ససస స
7920 AP151010540529
పపరర: కకటటరతనస గగసటక

93-69/380

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-121
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-121
వయససస:47
లస: పప
7917 SAA0944661
పపరర: ససధనరరణణ చరరక

7906 SAA0888687
పపరర: వనసకటటశరరరర ఒరరస

భరస : ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-120
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కరశవ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-121
వయససస:44
లస: ససస స
7914 AP151010537034
పపరర: రమణనరరడకడ చరరక

93-69/378
7904 SAA0941956
పపరర: వనసకట రమణ మబరరస
చతషరరరదసల
తసడక:డ సథరఖ ననరరయణ చతషరరరదసల
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ వరరరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-120
వయససస:44
లస: పప
7911 JBV3777406
పపరర: ససబబబయమక సథరవరరపప

93-69/377

తసడక:డ సరరరశరర రరవప గగడకమమటర
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ అమరయఖననయక
ఇసటట ననస:113-1-119
వయససస:55
లస: పప
7908 AP151010537503
పపరర: ససబబబరరడకడ వజజడల

7903 SAA1029207
పపరర: ససబబబ రరవప గగడకమమటర

7928 JBV2270072
పపరర: అసజరరడకడ కరసస

93-69/397

తసడక:డ వనసకటకకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-124
వయససస:37
లస: పప
93-68/56

7931 SAA1049502
పపరర: సరరత దదవరగరరర

93-68/57

తసడక:డ వనసకట రరడకడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:23
లస: ససస స
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93-68/58

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ వజడల
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:26
లస: ససస స
7935 SAA0741232
పపరర: షరహహన షపక

93-68/61

భరస : గకస బబషర షపక
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:29
లస: ససస స
7938 SAA1006510
పపరర: దదవ యమదవ కలససమ

93-68/64

భరస : బబ లమ ననధ యమదవ కలససమ
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:43
లస: ససస స
7941 SAA1010016
పపరర: ధనలకకక తయగబర

93-68/67

భరస : శకననధ రరడకడ తయగబర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:58
లస: ససస స
7944 SAA1049510
పపరర: పవన కళళఖణ రరడడ క దదవరగరరర

93-68/70

93-68/73

తసడక:డ అబగనల అజజ మహమకద
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:33
లస: పప
7953 SAA0892381
పపరర: వనసకట రరమ చసదడ మబరరస
చతదస ఎస
తసడక:డ వనసకటటసరరరర చతదస ఎస
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:40
లస: పప

93-68/79

7956 SAA0979767
పపరర: ఎస.వ .యయన శవ కలమమర
మమగరశశటట
తసడక:డ రరమమసజజనయగలల మగరశశటట
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:50
లస: పప

93-68/82

7959 SAA0855959
పపరర: వనసకట నరసససహస చతషరరరదసల

93-68/85

93-68/62
7936 SAA0859019
పపరర: గరయతడ కలమమరర పరటనఇక
ఉదసడరరవ
భరస : ఖగరసరర రరవప పరటబనయక ఉదసడరరవ
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:32
లస: ససస స

7937 SAA0892373
పపరర: పదకజ కకడద

భరస : వనసకట రరమ చసదడ మబరరస చతదస ఎస
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:39
లస: ససస స

7939 SAA0979817
పపరర: అమల మమగరశశటట

7940 JBV3780749
పపరర: ససత మహ లకకక తయఖగగరర

93-68/65

93-68/63

భరస : ఎస ఎస వ ఎన శవకలమమర మమగరశశటట
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హరననథ రరడడ క తయఖగగరర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:47
లస: ససస స

7942 SAA0855926
పపరర: రరమ దదవ ఏలలసరరపప

7943 SAA1043439
పపరర: పవరన కలమమర రరడడ క కరననల

93-68/68

7945 SAA1049528
పపరర: వసశ కకషరషరరడకడ దదవరగరరర

7948 SAA1041243
పపరర: గరతనకకషరషరరడకడ మమరరళళ

93-68/71

93-68/74

7954 SAA1031699
పపరర: మమరరత వర పడసరద చసతల

93-68/80

93-68/72

7949 SAA0741257
పపరర: గకసప బబషర షపక

93-68/75

7952 SAA0840828
పపరర: మహమకద యబనసస షపక

93-68/78

తసడక:డ సరహహబ జజన షపక
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:40
లస: పప
7955 SAA0848798
పపరర: గరపస పజజరర

93-68/81

తసడక:డ లసగయఖ పజజరర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:43
లస: పప
93-68/83

తసడక:డ కకషరష రరడకడ తయఖగగరర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట సససదన రరడడ క బబ గరలల
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:27
లస: ససస స

7946 SAA1049494
పపరర: అసబక ననధ రరడడ క పరలపరరస

తసడక:డ కరరమ షపక
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:32
లస: పప
93-68/77

7960 SAA1029215
పపరర: అదద లకకక బబ గరలల

93-68/69

తసడక:డ శకనవరస రరడడ క పరలపరరస
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:23
లస: పప

7951 SAA0859027
పపరర: ఖగరసరర రరవప పరటబనయక
ఉదసడరరవప
తసడక:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:39
లస: పప

7957 JBV3776432
పపరర: హరననథ రరడడ క తయఖగగరర

93-68/66

తసడక:డ ససబబబరరడకడ కరననల
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ లకకక ననరరయణ గగసటటరర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ లకకక నరసససహ శరససస స చతషరరరదసల
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:65
లస: పప

93-68/60

తసడక:డ శకననధ రరడడ క తయగబర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ కరకలమష ననధ రరడడ క మమరరళళ
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:26
లస: పప
93-68/76

7934 SAA1010024
పపరర: పడథసఖష తయగబర

తసడక:డ బరరపప గగ చనన చడసచయఖ
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ దశరథ రరమరరడకడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ రమణనరరడకడ ఉసపస పలర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:25
లస: పప
7950 SAA0741265
పపరర: ఇబడహహస మహమకద

93-68/59

భరస : వనసకట నరసససహస చతషరరరదసల
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరడకడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:22
లస: పప
7947 SAA0712463
పపరర: మణణకసటటశరర రరడకడ ఉసపస పలర

7933 SAA0741240
పపరర: షబన షపక

93-68/84
7958 SAA1031590
పపరర: రరమ కకటటశరర శరక ధరకవరపప

తసడక:డ రరమ ససబబ రరవప ధరకవరపప
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:59
లస: పప
93-69/399

7961 SAA0410761
పపరర: జజఖత చరరక

93-69/400

తసడక:డ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:32
లస: ససస స
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93-69/401

తసడక:డ చనన అసకయఖ వసకర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:32
లస: ససస స
7965 AP151010540668
పపరర: సరమమమ జఖస చరరక

93-69/404

93-69/407

93-69/410

93-69/413

93-69/417

93-69/420

93-68/86

తసడక:డ ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-135
వయససస:32
లస: ససస స

7975 AP151010540666
పపరర: వరలకకక చరరక

7978 SAA1014760
పపరర: అననపపరష మక అమకశశటట

7981 SAA0941071
పపరర: వనసకట అఖల గటటట పలర

7984 AP151010540670
పపరర: ననగరశరరమక వణగకలరర

93-69/425

7987 AP151010537750
పపరర: వనసకటటశరరరరడకడ వణగకలరర

93-69/414

7990 JBV3780939
పపరర: శకలకకక తనసబబ దదన
తసడక:డ ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-135
వయససస:33
లస: ససస స

7970 SAA0301028
పపరర: చలకమరరక శకనవరసరచనరరఖలల

93-69/409

7973 AP151010537062
పపరర: వరరరఘవరరడకడ చరరక

93-69/412

7976 AP151010537418
పపరర: రరమలసగరరరడకడ చరరక

93-69/416

తసడక:డ మసరసన రరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-126
వయససస:70
లస: పప
93-69/418

7979 SAA0941923
పపరర: రతననమమధవ ససకర

93-69/419

భరస : పపరషచసదడరరవప ససకర
ఇసటట ననస:113-1-128
వయససస:41
లస: ససస స
93-69/421

7982 SAA0941030
పపరర: షషకలర షపక

93-69/422

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:113-1-128
వయససస:65
లస: పప
93-69/423

7985 JBV2271435
పపరర: కకపరల రరడకడ వణగకలరర

93-69/424

తసడక:డ జయరరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-130
వయససస:33
లస: పప
93-69/426

తసడక:డ రరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-130
వయససస:72
లస: పప
93-69/428

93-69/406

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:77
లస: పప

భరస : జయరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-130
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-130
వయససస:52
లస: పప
7989 SAA0317388
పపరర: శకలత తనసబబ దసన

93-69/411

తసడక:డ లకడకననరరయణ గటటటపఅల
ఇసటట ననస:113-1-128
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ అకకకరరడకడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:113-1-129
వయససస:23
లస: పప
7986 AP151010537150
పపరర: జయరరమరరడకడ వణగకలరర

7972 SAA0970856
పపరర: కకషరషనసదస సథసరర

7967 SAA0656975
పపరర: గరపరల రరడడ క చరక

తసడక:డ నరసససహచనరరఖలల
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:45
లస: పప

భరస : భమయఖ లలట అమకశశటట
ఇసటట ననస:113-1-127
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:113-1-128
వయససస:45
లస: ససస స
7983 SAA1031582
పపరర: అమరననధ రరడకడ దదవగరరర

93-69/408

భరస : రరమలసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-126
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ వరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-126
వయససస:92
లస: పప
7980 SAA0940677
పపరర: అమననభ షపక

7969 JBV3776309
పపరర: శసకర రరడకడ చరరక

93-69/403

తసడక:డ శసకర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ రరమకకటయఖ సథసరర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:82
లస: పప
7977 AP151010537722
పపరర: మసరసన రరడకడ చరరక

93-69/405

తసడక:డ వర రరఘవ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ కకటటరరడకడ తలర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:49
లస: పప
7974 SAA0300863
పపరర: చలకమరరక నరసససహచనరరఖలల

7966 SAA0317404
పపరర: చలకమరరక సరరజ

7964 AP151010540422
పపరర: వజయ చరరక

భరస : శసకరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నరసససహచనరరఖలల
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:డ మలమరరరడకడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:35
లస: పప
7971 SAA0941063
పపరర: కకషష రరడకడ తలర

93-69/402

భరస : రమణనరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-125
వయససస:70
లస: ససస స
7968 SAA0894114
పపరర: శవరరమకకషష రరడకడ కకతస పలర

7963 AP151010540792
పపరర: లకడకకలమమరర చరరక

7988 SAA0968752
పపరర: వనసకట రమణ నరరక

93-69/427

భరస : శకనవరస రరవప నరరక
ఇసటట ననస:113-1-134
వయససస:43
లస: ససస స
93-69/429

7991 AP151010540298
పపరర: వనజ తనసబబ దదన

93-69/430

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-135
వయససస:47
లస: ససస స
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7992 SAA0320358
పపరర: లకడకకలమమరర తనసబబ దదన

93-69/431

భరస : ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-135
వయససస:55
లస: ససస స
7995 AP151010537519
పపరర: ససతనరరమరరడకడ తనసబగదదన

93-69/434

93-69/437

93-69/440

93-69/443

93-69/446

93-69/449

93-69/452

భరస : లకకక ననరరయణ
ఇసటట ననస:113-1-164
వయససస:61
లస: ససస స

8005 SAA0521674
పపరర: చసదడమక రరతకకసద

8008 AP151010537400
పపరర: వజయబబబగ జజననలగడడ

8011 AP151010537172
పపరర: రవసదడబబబగ ననలటటరర

8014 JBV2271500
పపరర: పడససగర ఆళరమబడక

93-69/455

8017 AP151010540314
పపరర: చనవనసకటరమణ యసడడపలర

93-69/444

8020 JBV3776192
పపరర: లకడకననరరయణ శకరరమ
తసడక:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:113-1-164
వయససస:51
లస: పప

8000 SAA0730755
పపరర: ఆనసదరరవప ససరరదనల

93-69/439

8003 AP151010537211
పపరర: నరసససహస పరలలస

93-69/442

8006 AP151010540217
పపరర: రరజమక లమమగ

93-69/445

భరస : దదవసహయస
ఇసటట ననస:113-1-150
వయససస:55
లస: ససస స
93-69/447

8009 JBV3780558
పపరర: భబరత కకరరవ

93-69/448

తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:113-1-151
వయససస:30
లస: ససస స
93-69/450

8012 JBV3780509
పపరర: మమధవ నవలటటరర

93-69/451

భరస : రవసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:113-1-152
వయససస:46
లస: ససస స
93-69/453

8015 JBV2271492
పపరర: శరరద ఆళరమబడక

93-69/454

భరస : పడససగర
ఇసటట ననస:113-1-153
వయససస:37
లస: ససస స
93-69/456

భరస : వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:113-1-164
వయససస:43
లస: ససస స
93-69/458

93-69/436

తసడక:డ దదవపల
ఇసటట ననస:113-1-148
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ వసదనస
ఇసటట ననస:113-1-152
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:113-1-157
వయససస:60
లస: ససస స
8019 JBV3780590
పపరర: వనసకటలకకక శకరరమ

93-69/441

తసడక:డ వనసకట నరసదనసస ననలటటరర
ఇసటట ననస:113-1-151
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:113-1-152
వయససస:44
లస: పప
8016 AP151010540055
పపరర: చన నరసమక నవలటటరర

8002 JBV2270551
పపరర: లకకణ ఆసబబ తష

7997 SAA1193804
పపరర: దనమదర రరడకడ పరలపరరస

తసడక:డ ఏసస
ఇసటట ననస:113-1-147
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ దనవదస
ఇసటట ననస:113-1-150
వయససస:57
లస: పప

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:113-1-151
వయససస:41
లస: ససస స
8013 JBV3774213
పపరర: బడహకయఖ రరజవరపప

93-69/438

భరస : పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:113-1-150
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:113-1-150
వయససస:44
లస: పప
8010 JBV3777562
పపరర: మలలర శరరర రరజవరపప

7999 SAA0633362
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ క వణగకలరర

93-69/433

తసడక:డ కకటట రరడకడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:113-1-139
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ బకకలల
ఇసటట ననస:113-1-148
వయససస:33
లస: పప

భరస : శశరర బబబగ
ఇసటట ననస:113-1-150
వయససస:36
లస: ససస స
8007 AP151010537729
పపరర: ననగరశరరరరవప బబరగ

93-69/435

తసడక:డ ససవర ననగర రరడడ క వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-1-143
వయససస:26
లస: పప

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:113-1-148
వయససస:75
లస: ససస స
8004 JBV3777612
పపరర: శరరద లమస

7996 SAA0803974
పపరర: రరమకకషరష రరడకడ అడపర

7994 AP151010537188
పపరర: వరరరడకడ తనసబగదదన

తసడక:డ శకరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-135
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ శవపడసరద రరడకడ అడపర
ఇసటట ననస:113-1-139
వయససస:39
లస: పప

భరస : దనమదర రరడకడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:113-1-139
వయససస:36
లస: ససస స
8001 AP151010540250
పపరర: దథబర ఆసబబ తష

93-69/432

తసడక:డ వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:113-1-135
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ శకరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-135
వయససస:62
లస: పప
7998 SAA1193812
పపరర: నలన పరలపరరస

7993 SAA0409045
పపరర: వరససదదవనసద రరడడడ తనసబబ దదన

8018 JBV3307170
పపరర: వనసకట రమణ యసడడపలర

93-69/457

భరస : చసబయఖ
ఇసటట ననస:113-1-164
వయససస:47
లస: ససస స
93-69/459

8021 AP151010540174
పపరర: చనరమక మమడకద

93-69/460

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:113-1-174
వయససస:67
లస: ససస స
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93-69/461
8022 SAA0980186
పపరర: యస హహచ యస ధర
ధరకవరపప
తసడక:డ రరమ కకటటశరర శరక ధరకవరపప
ఇసటట ననస:113-1-176
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ ననగర రరడకడ కనకకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-180
వయససస:39
లస: పప

8025 SAA0298091
పపరర: షపక శకనవరసరరవప

8026 SAA0298109
పపరర: షపక సససదసలల

93-69/464

తసడక:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:113-1-189
వయససస:34
లస: పప
8028 SAA0730920
పపరర: ఆశర లత శక

93-69/467

93-69/470

93-69/474

93-69/477

భరస : రరమకకషష రరడకడ అడప
ఇసటట ననస:113-1-199
వయససస:35
లస: ససస స
8040 SAA1006528
పపరర: ఫణణకలమమర వపపపజపసచస

8032 SAA0946469
పపరర: లకకక మగననమ గర

93-69/480

తసడక:డ సపవయమ
ఇసటట ననస:113-1-833
వయససస:44
లస: పప
93-70/651

8033 SAA1052075
పపరర: రవ కలమమర జకక

8039 SAA0944265
పపరర: ఆనసద కలమమరర రతకకసద

8041 SAA0317370
పపరర: షపక హహసపసన బ

8042 JBV3778065
పపరర: దసరగ లకకక యసడడపలర

భరస : మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:113-2-78
వయససస:52
లస: ససస స

93-69/472

8036 AP151010540234
పపరర: శశషరరతనస వణగకలరర

తలర : చసదడమక రతకకసద
ఇసటట ననస:113-1-204
వయససస:23
లస: ససస స

8050 SAA0730862
పపరర: దదవమణణ మగకకరర

93-69/469

93-69/476

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-1-198
వయససస:54
లస: ససస స

93-69/481

93-69/479

93-69/482

భరస : శవ ననగయఖ
ఇసటట ననస:113-1-816
వయససస:33
లస: ససస స
93-69/485

8045 SAA0804311
పపరర: వసధఖ కకటబ

93-69/486

తసడక:డ ససబబబ రరడడ క కకటబ
ఇసటట ననస:113-2-21
వయససస:28
లస: ససస స
93-69/487

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-2-76
వయససస:25
లస: పప
93-69/489

8030 SAA0806457
పపరర: మమరర కమల పసననన

తసడక:డ వనసకటలకకక నరసససహరరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:113-1-199
వయససస:27
లస: పప

8047 SAA0730771
పపరర: వనసకటటసరర రరవప ఈగల

93-69/466

తసడక:డ రసగయఖ జకక
ఇసటట ననస:113-1-195
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:113-1-3197
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన మకకకల
ఇసటట ననస:113-2-64
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-2-78
వయససస:47
లస: ససస స

93-69/471

93-69/478

8044 SAA0730979
పపరర: షరజహ షపక

93-69/483

8027 SAA0298083
పపరర: షపక నజరరదదనన

భరస : వనసగయఖ పసననన
ఇసటట ననస:113-1-190
వయససస:49
లస: ససస స

8038 SAA0942517
పపరర: సరయ పడతతఖష గరదసశశటట

8043 AP151010537207
పపరర: సథరఖ రరమమవత

8049 SAA0730797
పపరర: ససతమక అసబటట

93-69/468

93-69/475

భరస : సససదన
ఇసటట ననస:113-1-389
వయససస:46
లస: ససస స

93-69/463

తసడక:డ లమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:113-1-189
వయససస:51
లస: పప

8035 SAA0297663
పపరర: వ.ఏ. లకకక నరసససహరరవప
గరనసశశటట
తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-1-197
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటసరర రరవప వపపపజపసచస
ఇసటట ననస:113-1-204
వయససస:36
లస: పప

8046 SAA1270883
పపరర: జజహనవ మకకకల

93-69/465

భరస : అసజరరడకడ మగననమ గర
ఇసటట ననస:113-1-195
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:113-1-197
వయససస:31
లస: పప
8037 SAA0803941
పపరర: మమరర కలలన అడప

8029 SAA0373175
పపరర: వజయ కలమమరర మటబనససల

8024 JBV3780319
పపరర: ససవరష సప లశశటట

తసడక:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:113-1-187
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:113-1-190
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప బబరరపప
ఇసటట ననస:113-1-190
వయససస:41
లస: పప
8034 SAA0317305
పపరర: షపక బబజ

93-69/462

తసడక:డ లమల సరహహబ
ఇసటట ననస:113-1-189
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ పసఉసరహహహ
ఇసటట ననస:113-1-190
వయససస:28
లస: ససస స
8031 SAA0806465
పపరర: శశఖర బబబగ బబరరపప

8023 SAA0803891
పపరర: వనసకట రరడకడ కనకకరరడకడ

8048 SAA0730904
పపరర: ససకరమక మగకకరర

93-69/488

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:113-2-78
వయససస:35
లస: ససస స
93-69/490

8051 SAA0730888
పపరర: పడభగ దనసస మగకకరర

93-69/491

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:113-2-78
వయససస:25
లస: పప
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8052 SAA0942822
పపరర: పపరషచసదడరరవప ససకర

93-69/492

తసడక:డ రరమమరరవప ససకర
ఇసటట ననస:113-2-78
వయససస:44
లస: పప
8055 SAA0730953
పపరర: బబల భబసకర రరవప కరకల
మనస
తసడక:డ లసగరరరవ
ఇసటట ననస:113-2-98
వయససస:64
లస: పప
8058 JBV3774023
పపరర: మరరవల షపక

93-69/495

93-68/89

93-68/92

93-69/496

8070 JBV3780723
పపరర: బబ డక కరటడవత

93-69/502

8062 JBV3776804
పపరర: రరమగలల అలమర

8065 AP151010540245
పపరర: ననగగ పరలలస

8068 AP151010537136
పపరర: వనసకటరరమదనసస మదథ
న రర

8071 JBV3777513
పపరర: వజయ అసబబ తష

93-68/93

తసడక:డ రరమమసజ
ఇసటట ననస:113-2-150
వయససస:36
లస: పప

8074 JBV3776416
పపరర: ననయగడడ కరటబడవల

93-69/497

తసడక:డ గసగరధర రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-2-158
వయససస:23
లస: ససస స

8077 SAA0944463
పపరర: ఉమ తతట

93-69/500

8080 AP151010537389
పపరర: సరలకనరరజ మమడకద
తసడక:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:113-2-158
వయససస:47
లస: పప

93-68/91

8063 SAA1360874
పపరర: యలమరరరడకడ యరకస

93-70/729

8066 SAA0633263
పపరర: పపలర మక మదసరర

93-69/498

8069 JBV3780376
పపరర: పరరరత కరటడవత

93-69/501

భరస : ననగ
ఇసటట ననస:113-2-150
వయససస:31
లస: ససస స
93-69/503

8072 AP151010540165
పపరర: బగజజ ఆసబబ తష

93-69/504

భరస : బబలల
ఇసటట ననస:113-2-150
వయససస:50
లస: ససస స
93-69/506

8075 AP151010537183
పపరర: బబలల ఆసబబ తష

93-69/507

తసడక:డ భకకలల
ఇసటట ననస:113-2-150
వయససస:52
లస: పప
93-69/509

భరస : రవ తతట
ఇసటట ననస:113-2-158
వయససస:28
లస: ససస స
93-69/511

8060 JBV3774031
పపరర: ననగబర వల షపక

తసడక:డ వనసకటరరమదనసస
ఇసటట ననస:113-2-149
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ చనరరయగడడ
ఇసటట ననస:113-2-150
వయససస:41
లస: పప
93-69/508

93-68/88

తలర : పదక యరకస
ఇసటట ననస:113-2-145
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబలల
ఇసటట ననస:113-2-150
వయససస:33
లస: ససస స
93-69/505

8057 JBV3777240
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడక:డ కరలల మసరసనరల
ఇసటట ననస:113-2-143
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ పసరరమమళళదనసస
ఇసటట ననస:113-2-149
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననయగడడ
ఇసటట ననస:113-2-150
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ సలమకన రరజ మమడకద
ఇసటట ననస:113-2-158
వయససస:24
లస: పప

93-68/90

భరస : నరసససహస
ఇసటట ననస:113-2-148
వయససస:45
లస: ససస స
93-69/499

8079 SAA0942269
పపరర: దనసస మమడకద

8059 JBV3775335
పపరర: బబజ వల షపక

93-69/494

భరస : కరలల మసరసనరల
ఇసటట ననస:113-2-143
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-2-144
వయససస:58
లస: ససస స

8067 SAA0805004
పపరర: వనసకట ననగ పసరరమమళళర
మదథ
న రర
తసడక:డ రరమదనసస మదథ
న రర
ఇసటట ననస:113-2-149
వయససస:27
లస: పప

8076 SAA1029264
పపరర: ససగరత వణగకలరర

93-68/87

తసడక:డ కరలల మసరసన వల
ఇసటట ననస:113-2-143
వయససస:34
లస: పప

భరస : లకకణ
ఇసటట ననస:113-2-148
వయససస:34
లస: ససస స

8073 JBV3776028
పపరర: ననగ కటబడవల

8056 JBV3777257
పపరర: రరశరక బ షపక

8054 JBV2270999
పపరర: ససశల బబ డడడ

భరస : పపడమ కలమమర
ఇసటట ననస:113-2-91
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగబర వల
ఇసటట ననస:113-2-143
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:113-2-143
వయససస:57
లస: పప
8064 JBV3777505
పపరర: లలత అసబబ తష

93-69/493

తసడక:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:113-2-78
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ కరలల మసరసనరల
ఇసటట ననస:113-2-143
వయససస:32
లస: పప
8061 JBV3774015
పపరర: కరలల మసరసనరల షపక

8053 SAA0730839
పపరర: మమణణకఖ రరవప మగకకరర

8078 JBV2271070
పపరర: నరకల మమడకద

93-69/510

భరస : సరలకన రరజ
ఇసటట ననస:113-2-158
వయససస:45
లస: ససస స
93-69/512

8081 SAA0942624
పపరర: బబ లమననథ యమదవ

93-69/513

తసడక:డ జయననధ యమదవ
ఇసటట ననస:113-2-158
వయససస:48
లస: పప
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పపరర: శరరద మమడకదव
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93-69/514

భరస : బబబగరరవపव
ఇసటట ననస:113-2-159
వయససస:30
లస: ససస స
8085 JBV3780608
పపరర: మహలకకక మమడకద

93-69/517

93-69/520

93-69/523

93-69/526

93-69/529

93-69/532

93-69/535

తసడక:డ దయమకర రరవప
ఇసటట ననస:113-2-174
వయససస:27
లస: పప

8095 JBV3304599
పపరర: సరమయయలల సమగదనడల

8098 JBV3781069
పపరర: రమమదదవ మమకతతటట

8101 AP151010537361
పపరర: రమమష మమకతతటట

8104 JBV3776366
పపరర: రవసదడ బబబగ మమకతతటట

93-69/538

8107 AP151010540173
పపరర: మరరయమక మమడకద

93-69/527

8110 AP151010537508
పపరర: దయమకర రరవప మమడకద
తసడక:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:113-2-174
వయససస:45
లస: పప

93-69/522

8093 AP151010540347
పపరర: మరరయమక సమగదనడల

93-69/525

8096 AP151010537454
పపరర: యయససదనసస మమకతతటట

93-69/528

తసడక:డ జజన
ఇసటట ననస:113-2-163
వయససస:62
లస: పప
93-69/530

8099 AP151010540363
పపరర: ససతతషమక మమకతతటట

93-69/531

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:113-2-167
వయససస:47
లస: ససస స
93-69/533

8102 AP151010540438
పపరర: మరరయమక మమకతతటట

93-69/534

భరస : బబలసరరమ
ఇసటట ననస:113-2-171
వయససస:55
లస: ససస స
93-69/536

8105 AP151010537308
పపరర: బబలసరరమ మమకతతటట

93-69/537

తసడక:డ జజన
ఇసటట ననస:113-2-171
వయససస:57
లస: పప
93-69/539

భరస : దయమకరరరవప
ఇసటట ననస:113-2-174
వయససస:44
లస: ససస స
93-69/541

8090 JBV2271930
పపరర: ఏససబబబగ సమగదనడల

భరస : సరమయలల
ఇసటట ననస:113-2-162
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ బబలసరరమ
ఇసటట ననస:113-2-171
వయససస:33
లస: పప

భరస : అనల
ఇసటట ననస:113-2-174
వయససస:29
లస: ససస స
8109 SAA0555086
పపరర: మమదదడన అనల

93-69/524

తసడక:డ లలకయఖ
ఇసటట ననస:113-2-167
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ బబలసరరమ
ఇసటట ననస:113-2-171
వయససస:33
లస: పప
8106 SAA0554311
పపరర: కవత మమడకద

8092 SAA0320333
పపరర: యయససమరరయమక సమగదనడల

93-69/519
8087 SAA0297705
పపరర: ననగరశరరరరవప కలరపరటట మమడకద

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-2-161
వయససస:33
లస: పప

భరస : దయమకర రరవప
ఇసటట ననస:113-2-167
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ రమమశ మమకథదటట
ఇసటట ననస:113-2-167
వయససస:24
లస: పప
8103 SAA0297804
పపరర: ససనల కలమమర మమకతతటట

93-69/521

తసడక:డ చసదడహసస
ఇసటట ననస:113-2-162
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ రమమశ
ఇసటట ననస:113-2-167
వయససస:28
లస: ససస స
8100 SAA1014737
పపరర: సరగర మమకథదటట

8089 AP151010540373
పపరర: ననగమణణ సమగదనడల

93-69/516

తసడక:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:113-2-159
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-2-162
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ సరమయయలల
ఇసటట ననస:113-2-162
వయససస:34
లస: పప
8097 SAA0697300
పపరర: మమకతతటట సరరజన

93-69/518

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-2-161
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ చసదడహసస
ఇసటట ననస:113-2-161
వయససస:43
లస: పప
8094 JBV2270080
పపరర: వనసకటటశరరరర సమగదనడల

8086 JBV3776218
పపరర: ససరరష తమలపరకలల

8084 SAA0803651
పపరర: బబలవరరరన ఆలకలసట

భరస : వనసకటటశరరరరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:113-2-159
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:113-2-159
వయససస:32
లస: పప

భరస : యయససబబబగ
ఇసటట ననస:113-2-161
వయససస:34
లస: ససస స
8091 AP151010537363
పపరర: కకటయఖ సమగదనడల

93-69/515

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:113-2-159
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-2-159
వయససస:49
లస: ససస స
8088 JBV3778834
పపరర: శశరమక సమగదనడల

8083 JBV3780491
పపరర: అననమక తమలపరకలల

8108 SAA0942319
పపరర: మమరరయదనస మమడకద

93-69/540

తసడక:డ దయమన రరవప మమడకద
ఇసటట ననస:113-2-174
వయససస:24
లస: పప
93-69/542

8111 AP151010537129
పపరర: శశషయఖ మమడకద

93-69/543

తసడక:డ జజన
ఇసటట ననస:113-2-174
వయససస:67
లస: పప
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93-68/1118

తసడక:డ జజన బబనన లలట ఫసలప
ఇసటట ననస:113-2-175
వయససస:76
లస: పప
8115 JBV3304623
పపరర: గగరవయఖ ఇరర

93-69/546

93-69/549

93-69/552

93-69/555

93-69/558

93-69/561

93-70/647

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:113-2-196
వయససస:55
లస: ససస స

8125 JBV3780731
పపరర: రరధ రరణణ పలర పరటట

8128 AP151010540539
పపరర: మరరయమక పపరరస

8131 JBV2270312
పపరర: లమల ఆసగరతష

8134 JBV3777950
పపరర: మరరయమక పపరస

93-69/566

8137 JBV3780442
పపరర: బగలలర మమకయ సమగదనడల

93-69/556

8140 SAA0942772
పపరర: శకకరసత కలమమర భబరర
తసడక:డ మహన రరవప బబరర
ఇసటట ననస:113-2-196
వయససస:26
లస: పప

8120 AP151010540252
పపరర: సలలమ మమడకద

93-69/551

8123 JBV3777968
పపరర: అరరణ మమడకద

93-69/554

8126 AP151010540803
పపరర: పరపమక మమడకద

93-69/557

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:113-2-185
వయససస:50
లస: ససస స
93-69/559

8129 SAA0320267
పపరర: ఏససదనసస పపరస

93-69/560

తసడక:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:113-2-189
వయససస:34
లస: పప
93-69/562

8132 AP151010537285
పపరర: ననగరశరరరరవప మమడకద

93-69/563

తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:113-2-191
వయససస:55
లస: పప
93-69/564

8135 AP151010537200
పపరర: లమజరర పపరరస

93-69/565

తసడక:డ ససతతషస
ఇసటట ననస:113-2-192
వయససస:41
లస: పప
93-69/567

భరస : పసచరయఖ
ఇసటట ననస:113-2-193
వయససస:41
లస: ససస స
93-69/569

93-69/548

భరస : జజన
ఇసటట ననస:113-2-182
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లమజర
ఇసటట ననస:113-2-192
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ పసచరయఖ సమగదనడల
ఇసటట ననస:113-2-193
వయససస:25
లస: ససస స
8139 AP151010540376
పపరర: మణణమక బబరర

93-69/553

తసడక:డ బచనరలల
ఇసటట ననస:113-2-191
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ లమల ననయక ఆసగరతష
ఇసటట ననస:113-2-191
వయససస:18
లస: పప
8136 SAA0806440
పపరర: పరవన సమగదనడల

8122 AP151010537296
పపరర: యయసయఖ మమడకద

8117 AP151010540374
పపరర: ననగమణణ మమడకద

భరస : యయసయఖ
ఇసటట ననస:113-2-181
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:113-2-189
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ ససతతషస
ఇసటట ననస:113-2-189
వయససస:62
లస: పప
8133 SAA1272244
పపరర: బకలల ననయక ఆసగరతష

93-69/550

భరస : సరగర బబబగ
ఇసటట ననస:113-2-185
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ రరయపల
ఇసటట ననస:113-2-185
వయససస:35
లస: పప
8130 AP151010537383
పపరర: జజసప పపరరస

8119 AP151010537293
పపరర: ననగరరజ మమడకద

93-69/545

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-2-180
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:113-2-181
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:113-2-182
వయససస:31
లస: ససస స
8127 JBV3776424
పపరర: సరగరబబబగ పరర పరటట

93-69/547

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-2-180
వయససస:41
లస: పప

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:113-2-181
వయససస:75
లస: ససస స
8124 JBV3777976
పపరర: రరజ మమరర మమదదడ

8116 SAA0554428
పపరర: ససజజత బగనస

8114 SAA0554329
పపరర: మమరస మక నవలపరటట

తసడక:డ బలర యఖ
ఇసటట ననస:113-2-178
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సథరరబబబగ
ఇసటట ననస:113-2-180
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:113-2-180
వయససస:28
లస: పప
8121 AP151010540255
పపరర: కకపమక మమడకద

93-69/544

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:113-2-178
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-2-178
వయససస:43
లస: పప
8118 SAA0409086
పపరర: అనల కలమమర బబరర

8113 JBV3307592
పపరర: లకకక ఇరర

8138 JBV3777984
పపరర: రరణణ నడవव

93-69/568

భరస : జకకయఖ
ఇసటట ననస:113-2-196
వయససస:39
లస: ససస స
93-69/570

8141 AP151010537469
పపరర: మహనరరవప బబరర

93-69/571

తసడక:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:113-2-196
వయససస:62
లస: పప
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93-69/572

భరస : ససబబబరరవప మడదడ
ఇసటట ననస:113-2-197
వయససస:25
లస: ససస స
8145 AP151010540108
పపరర: తనమసమక మమడకద

93-69/575

93-69/578

93-69/581

93-69/583

93-69/586

93-69/588

93-69/591

తసడక:డ ఇసరసక
ఇసటట ననస:113-2-208
వయససస:29
లస: పప

8155 AP151010540233
పపరర: బగజజ రరచకకసడव

8158 SAA1302561
పపరర: నరరసదడ బబబగ రరచకకసడ

8161 JBV2271120
పపరర: సససదరరరవప గగరరకల

8164 SAA1070325
పపరర: ససబబ రరవప దదడడ

93-69/593

8167 SAA0138123
పపరర: యయససకలమమరర మమకతతటట

93-69/584

8170 SAA0554998
పపరర: భబసకర రరవప మమకతతటట
తసడక:డ ఇసరసక
ఇసటట ననస:113-2-208
వయససస:30
లస: పప

8150 SAA0806432
పపరర: అసటటన నడవ

93-69/580

8153 AP151010540307
పపరర: యయససమరరయమక పపరస

93-69/582

8156 SAA0943416
పపరర: పరల పడసరద రరచకకసడ

93-69/585

తసడక:డ వలలభ కలమమర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:113-2-201
వయససస:26
లస: పప
93-70/648

8159 JBV2271062
పపరర: ఏససదయమక గగరరకల

93-69/587

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:113-2-204
వయససస:35
లస: ససస స
93-69/589

8162 AP151010540415
పపరర: లలరరన మమరర దదడనడ

93-69/590

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-2-205
వయససస:44
లస: ససస స
93-69/592

8165 SAA1197144
పపరర: కకపరనసదస మమకతతటట

93-70/6

తసడక:డ ఇసరసకల మమకతతటట
ఇసటట ననస:113-2-207
వయససస:27
లస: పప
93-69/594

భరస : సససప న
ఇసటట ననస:113-2-208
వయససస:32
లస: ససస స
93-69/596

93-69/577

భరస : వజయరరవప
ఇసటట ననస:113-2-199
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ ననగయఖ దదడడ
ఇసటట ననస:113-2-205
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:113-2-208
వయససస:32
లస: ససస స
8169 SAA0554972
పపరర: కకపరనసదస మమకతతటట

93-70/730

తలర : రరజరశరరర
ఇసటట ననస:113-2-204
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:113-2-205
వయససస:44
లస: పప
8166 SAA0730342
పపరర: అలవవలల కలరపరటట

8152 SAA1345255
పపరర: సరగర బబబగ దదడడ

8147 AP151010537464
పపరర: యయసపపపమమడకద

తసడక:డ జకకయఖ నడవ
ఇసటట ననస:113-2-198
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ వలర భ కలమమర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:113-2-201
వయససస:19
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:113-2-204
వయససస:75
లస: ససస స
8163 AP151010537745
పపరర: కకటటశరరరరవప దదడనడ

93-69/579

భరస : వలర భకలమమరव
ఇసటట ననస:113-2-201
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ లలధర పరలव
ఇసటట ననస:113-2-201
వయససస:47
లస: పప
8160 AP151010540416
పపరర: రరజరశరరర గగరరకల

8149 AP151010540381
పపరర: మమరస మక దదడనడव

93-69/574

తసడక:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:113-2-197
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ సరమయయలల దదడడ
ఇసటట ననస:113-2-198
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:113-2-199
వయససస:44
లస: పప
8157 AP151010537744
పపరర: వలర భకలమమర రరచకకసడ

93-69/576

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:113-2-198
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ కకపరనసదస
ఇసటట ననస:113-2-198
వయససస:67
లస: పప
8154 AP151010537163
పపరర: వజయరరవప పపరస

8146 JBV3776085
పపరర: ససబబబరరవప మమడకద

8144 JBV2270718
పపరర: పసదనమమకయ మమడకద

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:113-2-197
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ యయసపబగ
ఇసటట ననస:113-2-197
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:113-2-198
వయససస:35
లస: ససస స
8151 JBV3304425
పపరర: పడకరశరరవప దదడనడ

93-69/573

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:113-2-197
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యయసపపప
ఇసటట ననస:113-2-197
వయససస:55
లస: ససస స
8148 JBV2271369
పపరర: మమరర దదడనడ

8143 JBV3307600
పపరర: ససగగణమక చసతనబతస న

8168 AP151010540427
పపరర: రరజజనమక మమకతతటట

93-69/595

భరస : కకపరనసదస
ఇసటట ననస:113-2-208
వయససస:75
లస: ససస స
93-69/597

8171 JBV2271575
పపరర: సససప నస మమకతతటట

93-69/598

తసడక:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:113-2-208
వయససస:36
లస: పప
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93-69/599

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:113-2-209
వయససస:28
లస: ససస స
8175 AP151010540589
పపరర: జజజ మరరయమక తషరకర

93-69/602

93-69/605

93-69/608

93-69/611

93-69/614

93-69/618

93-69/621

తసడక:డ వససతరరవప
ఇసటట ననస:113-2-224
వయససస:62
లస: పప

8185 JBV3776457
పపరర: బబబగ మమకతతటట

8188 SAA0735904
పపరర: ననగరశరర రరవప లల

8191 AP151010540302
పపరర: కమలమక గరరర

8194 AP151010537550
పపరర: చనవనసకటససబబయఖ గరరర

93-69/624

8197 AP151010540309
పపరర: కకటటరతనస జసగర

93-69/612

8200 SAA0687897
పపరర: మమకరపరటట భబరత
భరస : మలలర శరరయఖ
ఇసటట ననస:113-2-227
వయససస:27
లస: ససస స

8180 AP151010537236
పపరర: కకకషట రఏర తషరక

93-69/607

8183 AP151010537770
పపరర: ఏససదనసస మమడకద

93-69/610

8186 AP151010537488
పపరర: జజఖతబబబగ మమకతతటట

93-69/613

తసడక:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:113-2-214
వయససస:47
లస: పప
93-69/615

8189 AP151010537353
పపరర: పసద వనసకటససబబయఖ గరరర

93-69/616

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-2-222
వయససస:44
లస: పప
93-69/619

8192 AP151010540535
పపరర: ననగరతనస గరరర

93-69/620

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-2-223
వయససస:65
లస: ససస స
93-69/622

8195 JBV3777893
పపరర: ననగవవణణ జసగర

93-69/623

తసడక:డ ససరరష బబబగ
ఇసటట ననస:113-2-224
వయససస:29
లస: ససస స
93-69/625

భరస : పసదనబబబయ
ఇసటట ననస:113-2-224
వయససస:60
లస: ససస స
93-69/627

93-69/604

తసడక:డ yesudasu
ఇసటట ననస:113-2-210
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-2-223
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ అబడహస
ఇసటట ననస:113-2-224
వయససస:31
లస: ససస స
8199 AP151010537640
పపరర: పసదనబబబయ జసగర

93-69/609

భరస : చన వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:113-2-223
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:113-2-223
వయససస:26
లస: పప
8196 JBV3777885
పపరర: ససగగణ కలమమరర జసగర

8182 SAA0980269
పపరర: ససనల మమదదధ

8177 SAA0555029
పపరర: కకషషకరసత తషరకర

తసడక:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:113-2-209
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ రరజ
ఇసటట ననస:113-2-220
వయససస:26
లస: పప

భరస : పసదవనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:113-2-223
వయససస:45
లస: ససస స
8193 SAA0687855
పపరర: గకరర ననన

93-69/606

తసడక:డ జజఖతబబబగ
ఇసటట ననస:113-2-214
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వననద కలమమర లస
ఇసటట ననస:113-2-220
వయససస:28
లస: ససస స
8190 AP151010540312
పపరర: యయససమక గరరర

8179 AP151010537840
పపరర: మసగయఖ తషరక

93-69/601

తసడక:డ కకషరటపర
ఇసటట ననస:113-2-209
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ యయససదనసస మమదదధ
ఇసటట ననస:113-2-210
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ జజఖత బబబగ
ఇసటట ననస:113-2-214
వయససస:26
లస: పప
8187 SAA1070267
పపరర: రరణణ లస

93-69/603

తసడక:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:113-2-209
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఏససదనసస
ఇసటట ననస:113-2-210
వయససస:45
లస: ససస స
8184 SAA0697292
పపరర: మమకతతటట పడకరశ రరవప

8176 SAA0555094
పపరర: హహమసత కలమమర జజషస తషరకర

8174 AP151010540561
పపరర: వజయకలమమరర తషరకర

భరస : కకకషటఫర
ఇసటట ననస:113-2-209
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ కకషరటపర
ఇసటట ననస:113-2-209
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ కకషరటపర
ఇసటట ననస:113-2-209
వయససస:30
లస: పప
8181 AP151010540413
పపరర: రజన మమడకద

93-69/600

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:113-2-209
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:113-2-209
వయససస:70
లస: ససస స
8178 SAA0555011
పపరర: మగరళ మననహర జజషస తషరకర

8173 JBV3777935
పపరర: డదరకససనత తషరక

8198 JBV2270130
పపరర: ససరరష బబబగ జసగర

93-69/626

తసడక:డ పసదనబబబయ
ఇసటట ననస:113-2-224
వయససస:36
లస: పప
93-69/628

8201 JBV3777877
పపరర: కలలన మమకతతటట

93-69/629

భరస : దదవదనసస
ఇసటట ననస:113-2-227
వయససస:31
లస: ససస స
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93-69/630

తసడక:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:113-2-227
వయససస:33
లస: ససస స
8205 JBV3776150
పపరర: మలలర శరరరరవప మమకతతటట

93-69/633

93-69/637

93-69/640

93-69/643

93-69/646

93-69/649

93-69/652

తసడక:డ prasad
ఇసటట ననస:113-2-242
వయససస:34
లస: పప

8215 SAA0942434
పపరర: దదవఖ మమకథదటట

8218 SAA0423855
పపరర: కకలగరన గరవరర న

8221 JBV3781002
పపరర: వజయ కలమమరర దదవరపలర

8224 JBV2270023
పపరర: అనల కలమమర దదవరపలర

93-69/655

8227 JBV3780467
పపరర: అనతన రరణణ పసలర

93-69/644

8230 AP151010537349
పపరర: బబలశశరర లమమగ
తసడక:డ దననయఖ
ఇసటట ననస:113-2-242
వయససస:66
లస: పప

8210 SAA1070457
పపరర: ససధదర మమకథదటట

93-69/639

8213 SAA0697284
పపరర: మమకతతటట ససరరసదడ

93-69/642

8216 AP151010540628
పపరర: ఝమనసరరణణ మమకతతటట

93-69/645

భరస : నరకలరరవప
ఇసటట ననస:113-2-233
వయససస:53
లస: ససస స
93-69/647

8219 SAA0373068
పపరర: గకరమక కసచరర

93-69/648

భరస : అనల కలమమర దదవరపలర
ఇసటట ననస:113-2-240
వయససస:42
లస: ససస స
93-69/650

8222 JBV3780426
పపరర: వకకటరరయమ దదవరపలర

93-69/651

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:113-2-240
వయససస:61
లస: ససస స
93-69/653

8225 JBV3304474
పపరర: వనసకయఖ దదవరపలర

93-69/654

తసడక:డ ఏలర మసదయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:113-2-240
వయససస:43
లస: పప
93-69/657

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:113-2-242
వయససస:33
లస: ససస స
93-69/659

93-69/636

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:113-2-232
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ ఏలర మసదయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:113-2-240
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ యలర మసదయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:113-2-240
వయససస:42
లస: పప
8229 JBV2271542
పపరర: పడసరద పసలర

93-69/641

భరస : వదనఖ రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:113-2-240
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : యలర మసదయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:113-2-240
వయససస:63
లస: ససస స
8226 JBV3776630
పపరర: రవ కలమమర దదవరపలర

8212 SAA0943077
పపరర: రవసదడ బబబగ మమకథదటట

8207 JBV3776382
పపరర: నరరసదడ దనసరర

తసడక:డ మలలర సరర రరవప మమకథదటట
ఇసటట ననస:113-2-232
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:113-2-240
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర దదవరపలర
ఇసటట ననస:113-2-240
వయససస:43
లస: ససస స
8223 JBV3307808
పపరర: రరణణ దదవరపలర

93-69/638

తసడక:డ ససవరజజఖత మమకథదటట
ఇసటట ననస:113-2-233
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:113-2-233
వయససస:54
లస: పప
8220 SAA0633438
పపరర: కరజయ గనసపప

8209 JBV3307527
పపరర: వజయకలమమరర మమకతతటట

93-69/632

తసడక:డ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:113-2-229
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ మమకథదటట
ఇసటట ననస:113-2-232
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:113-2-232
వయససస:44
లస: పప
8217 JBV3304417
పపరర: నరకల రరవప మమకతతటట

93-69/635

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:113-2-232
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ మలలర సరర రరవప మమకథదటట
ఇసటట ననస:113-2-232
వయససస:24
లస: పప
8214 AP151010537104
పపరర: మలలర శరరరరవప మమకతతటట

8206 AP151010537601
పపరర: ఏసపబగ మమకతతటట

8204 JBV3780574
పపరర: కకటటరతనస కరగరత

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:113-2-227
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:113-2-227
వయససస:52
లస: పప

భరస : మలలర శరరరరవప
ఇసటట ననస:113-2-232
వయససస:45
లస: ససస స
8211 SAA0942871
పపరర: పడకరశ రరవప మమకథదటట

93-69/631

భరస : ఏసపబగ
ఇసటట ననస:113-2-227
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ ఏసప బగ
ఇసటట ననస:113-2-227
వయససస:31
లస: పప
8208 AP151010540336
పపరర: జయమక మమకతతటట

8203 AP151010540499
పపరర: దయమక మమకతతటట

8228 JBV2270320
పపరర: పరరరత అసగరత

93-69/658

భరస : లమల
ఇసటట ననస:113-2-242
వయససస:34
లస: ససస స
93-69/660

8231 SAA0660316
పపరర: ననగ మలలర శరర రరవప కరగరతనల

93-69/661

తసడక:డ ననగ రరజ
ఇసటట ననస:113-2-244
వయససస:29
లస: ససస స
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8232 AP151010540621
పపరర: అననమక మమకతతటట

93-69/662

భరస : నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:113-2-244
వయససస:75
లస: ససస స
8235 JBV3777851
పపరర: ససజజత తనటట

93-69/665

93-69/668

93-69/671

93-69/674

93-69/677

93-70/734

93-69/680

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:113-2-257
వయససస:40
లస: ససస స

8245 SAA0806408
పపరర: ససధనకర తలతతటట

8248 SAA1360585
పపరర: ససబడహకణఖస ధనవకలల

8251 SAA0554352
పపరర: కకపమక రరయపపడక

8254 AP151010540506
పపరర: దదవమణణ ననమమల

93-69/683

8257 AP151010537854
పపరర: ననగరశరరరరవప కలరపరటట

93-69/675

8260 AP151010540109
పపరర: మరరయమక నథతలపరటట
భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:113-2-257
వయససస:52
లస: ససస స

8240 AP151010540541
పపరర: భబగఖమక పలర స

93-69/670

8243 SAA0806424
పపరర: నవన తలతతటట

93-69/673

8246 JBV3776713
పపరర: ససబబబరరవప తలతతటట

93-69/676

తసడక:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:113-2-251
వయససస:34
లస: పప
93-70/732

8249 SAA1365287
పపరర: హజరతస మక ధనకలల

93-70/733

భరస : ససబడహకణఖస ధనకలల
ఇసటట ననస:113-2-255
వయససస:36
లస: ససస స
93-69/678

8252 JBV3777919
పపరర: ససజజత ననమమ

93-69/679

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:113-2-256
వయససస:34
లస: ససస స
93-69/681

8255 JBV3776184
పపరర: దనననరరవప ననమమ

93-69/682

తసడక:డ రతనరరజ
ఇసటట ననస:113-2-256
వయససస:33
లస: పప
93-69/684

తసడక:డ ఏససపరధస
ఇసటట ననస:113-2-256
వయససస:43
లస: పప
93-69/686

93-69/667

భరస : ససబబబరరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:113-2-251
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:113-2-256
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ రతనరరజ
ఇసటట ననస:113-2-256
వయససస:36
లస: పప
8259 JBV3778917
పపరర: మరరయరరణణ లమక

93-69/672

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:113-2-256
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-2-256
వయససస:43
లస: ససస స
8256 JBV3776176
పపరర: ఆనసదరరవప ననమమ

8242 AP151010537371
పపరర: వనసకయఖ దదవరపలర

8237 AP151010540198
పపరర: రతస మక వవసడడపప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:113-2-250
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప ధనవకలల
ఇసటట ననస:113-2-255
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ ససబడమణఖస ధనకలల
ఇసటట ననస:113-2-255
వయససస:25
లస: పప
8253 AP151010540838
పపరర: మమరర కలరపరటట

93-69/669

తసడక:డ బబబగరరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:113-2-251
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:113-2-251
వయససస:57
లస: పప
8250 SAA1434133
పపరర: హజరరథమమక ధనకలల

8239 AP151010540536
పపరర: ససవరరస మక దదవరపలర

93-69/664

భరస : పడభగదనసస
ఇసటట ననస:113-2-246
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:113-2-250
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:113-2-251
వయససస:55
లస: ససస స
8247 AP151010537539
పపరర: బబబగరరవప తలతతటట

93-69/666

భరస : వవసకయఖ
ఇసటట ననస:113-2-250
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:113-2-250
వయససస:29
లస: పప
8244 AP151010540182
పపరర: మరరయమక తలతతటట

8236 AP151010540618
పపరర: నరకల తనటట

8234 JBV3304359
పపరర: దదవరనసద పరల మమకతతటట

తసడక:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:113-2-244
వయససస:36
లస: పప

భరస : దదవరరజ
ఇసటట ననస:113-2-245
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:113-2-250
వయససస:30
లస: ససస స
8241 SAA0409078
పపరర: మరరయదనసథ దదవరపలర

93-69/663

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-2-244
వయససస:25
లస: పప

భరస : దదవరరజ
ఇసటట ననస:113-2-245
వయససస:32
లస: ససస స
8238 SAA0568220
పపరర: ససపసడయ పలర స

8233 SAA0942814
పపరర: నరరశ కలరపరటట

8258 SAA0633453
పపరర: అనసష నథతలపరటట

93-69/685

తసడక:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:113-2-257
వయససస:26
లస: ససస స
93-69/687

8261 JBV3774379
పపరర: వననద కలమమర లమస

93-69/688

తసడక:డ రరజ
ఇసటట ననస:113-2-257
వయససస:29
లస: పప
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8262 JBV2270221
పపరర: ససబబబరరవప నథతలపరటట

93-69/689

తసడక:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:113-2-257
వయససస:36
లస: పప
8265 AP151010540401
పపరర: మరరయమక దదడనడ

93-69/692

93-69/695

93-69/698

93-69/701

93-69/704

93-69/707

93-69/710

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:113-2-267
వయససస:47
లస: ససస స

8275 SAA0942251
పపరర: పడమల దదడడ

8278 AP151010537128
పపరర: రరజరసదడపస
డ రదస దదడనడ

8281 JBV3307071
పపరర: సరవతడ దదడనన

8284 JBV3774353
పపరర: అసకమక రరవప జజగర

93-69/713

8287 AP151010537108
పపరర: ధనరరజ జజగర

93-69/702

8290 JBV3774361
పపరర: సతష కలమమర రరతకకసద
తసడక:డ బబబగ
ఇసటట ననస:113-2-267
వయససస:29
లస: పప

8270 SAA0943606
పపరర: ససరరష బబరగ

93-69/697

8273 AP151010537733
పపరర: సససదరరరజ బబరరగ

93-69/700

8276 JBV3307089
పపరర: పడభగజజఖత దదడనడ

93-69/703

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:113-2-263
వయససస:35
లస: ససస స
93-69/705

8279 AP151010537591
పపరర: పడకరశరరవప దదడనడ

93-69/706

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:113-2-263
వయససస:42
లస: పప
93-69/708

8282 AP151010537828
పపరర: పపటర యఖ దదడనడ

93-69/709

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:113-2-264
వయససస:45
లస: పప
93-69/711

8285 JBV3307659
పపరర: దదవమణణ జజగర

93-69/712

భరస : ధనరరజ
ఇసటట ననస:113-2-266
వయససస:36
లస: ససస స
93-69/714

తసడక:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:113-2-266
వయససస:42
లస: పప
93-69/716

93-69/694

తసడక:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:113-2-262
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ ఆశరరరదస
ఇసటట ననస:113-2-265
వయససస:39
లస: పప

భరస : యమకకబగ
ఇసటట ననస:113-2-266
వయససస:60
లస: ససస స
8289 AP151010540230
పపరర: దదవమణణ రరతకకకసద

93-69/699

భరస : పపటట యఖ
ఇసటట ననస:113-2-264
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:113-2-265
వయససస:33
లస: ససస స
8286 AP151010540228
పపరర: బగలలర మక జజగర

8272 AP151010540140
పపరర: రతన మసజరర బబరరగ

8267 AP151010537479
పపరర: పడకరశరరవప మమడకద

తసడక:డ సససదర రరజ బబరగ
ఇసటట ననస:113-2-262
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:113-2-263
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ జరసపరల
ఇసటట ననస:113-2-263
వయససస:43
లస: పప
8283 JBV3777794
పపరర: మమరర జజగర

93-69/696

భరస : రరజరసదడ పడసరద దదడడ
ఇసటట ననస:113-2-263
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:113-2-263
వయససస:62
లస: ససస స
8280 SAA0555003
పపరర: మసరసన మకకకల

8269 AP151010537279
పపరర: మహనరరవప మమడకద

93-69/691

తసడక:డ కనకరవళ
ఇసటట ననస:113-2-260
వయససస:45
లస: పప

భరస : సససదరరరజ
ఇసటట ననస:113-2-262
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ మగననయఖ
ఇసటట ననస:113-2-262
వయససస:71
లస: పప
8277 AP151010540301
పపరర: సరరజన దదడనన

93-69/693

తసడక:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:113-2-261
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ సససదర రరజ బబరగ
ఇసటట ననస:113-2-262
వయససస:28
లస: ససస స
8274 AP151010537346
పపరర: రరమగలల దదడనడ

8266 AP151010537359
పపరర: ఇననఖశ దదడనడ

8264 AP151010540503
పపరర: మమలత దదడకడ

భరస : జజఖత బబబగ
ఇసటట ననస:113-2-258
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:113-2-258
వయససస:62
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:113-2-261
వయససస:44
లస: ససస స
8271 SAA0943630
పపరర: సడవసత బబరగ

93-69/690

తసడక:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:113-2-257
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఇననఖశ
ఇసటట ననస:113-2-258
వయససస:60
లస: ససస స
8268 AP151010540287
పపరర: యయససమక మమడకద

8263 AP151010537086
పపరర: నరసససహరరవప నసతలపరటట

8288 AP151010537303
పపరర: యమకకబగ జజగర

93-69/715

తసడక:డ దయమనసదస
ఇసటట ననస:113-2-266
వయససస:62
లస: పప
93-69/717

8291 AP151010537327
పపరర: బబబగ రరతకకకసద

93-69/718

తసడక:డ దదబబయఖ
ఇసటట ననస:113-2-267
వయససస:50
లస: పప
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93-69/719

భరస : సతఖ రరజ
ఇసటట ననస:113-2-268
వయససస:28
లస: ససస స
8295 AP151010537581
పపరర: ననగరశరరరరవప రరతకకకసద

93-69/722

93-69/725

93-69/728

93-69/731

93-69/734

93-70/735

93-69/739

తసడక:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:113-2-276
వయససస:42
లస: పప

8305 SAA1029157
పపరర: సతష కలమమర మరరకపపడక

8308 SAA0554303
పపరర: రరజఖస మమకతతటట

8311 JBV2271617
పపరర: మరరయమక మసచనల

8314 AP151010537851
పపరర: కకటయఖ మమకతతటట

93-69/742

8317 SAA0301101
పపరర: కలమమరర కకపపరర

93-69/732

8320 JBV3777828
పపరర: ఏసపస రర రరణణ తలతతటట
భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-2-277
వయససస:30
లస: ససస స

8300 JBV3777844
పపరర: సరరజన వనలగపరటట

93-69/727

8303 SAA1029165
పపరర: శరఖమల మరరకపపడక

93-69/730

8306 SAA0633487
పపరర: తడననథకలమమర మరరపపడక

93-69/733

తసడక:డ పడభగదనస
ఇసటట ననస:113-2-272
వయససస:26
లస: పప
93-69/735

8309 AP151010540839
పపరర: రతనకలమమరర మమకతతటట

93-69/736

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-2-273
వయససస:45
లస: ససస స
93-69/737

8312 AP151010540338
పపరర: శరరమణణ మసచనల

93-69/738

భరస : జజరరజ
ఇసటట ననస:113-2-274
వయససస:70
లస: ససస స
93-69/740

8315 AP151010537536
పపరర: జజరరజ మసచనల

93-69/741

తసడక:డ యయసప బగ
ఇసటట ననస:113-2-274
వయససస:72
లస: పప
93-69/743

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:113-2-276
వయససస:50
లస: ససస స
93-69/745

93-69/724

భరస : తడననథ కలమమర మరరకపపడక
ఇసటట ననస:113-2-272
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:113-2-274
వయససస:46
లస: పప

భరస : జరసస దనసస meakakoti
ఇసటట ననస:113-2-276
వయససస:40
లస: ససస స
8319 JBV3304391
పపరర: జరససదనసస కకపపరర

93-69/729

భరస : ఇజజడయయలల
ఇసటట ననస:113-2-274
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ జజరరజ
ఇసటట ననస:113-2-274
వయససస:35
లస: పప
8316 SAA0317446
పపరర: మమరస కకపపరర

8302 AP151010537440
పపరర: పసలలసస కకసడడడ

8297 AP151010540560
పపరర: కలమమరర రరచకకసడ

భరస : దననయయలల
ఇసటట ననస:113-2-271
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-2-273
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ మమకతతటట
ఇసటట ననస:113-2-273
వయససస:18
లస: పప
8313 JBV2271229
పపరర: ఇసరడయయలల మసచనల

93-69/726

తలర : ససభబగఖ రరణణ మరరకపపడక
ఇసటట ననస:113-2-272
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ మమకతతటట
ఇసటట ననస:113-2-273
వయససస:23
లస: ససస స
8310 SAA1365097
పపరర: సరగర మమకతతటట

8299 SAA0944091
పపరర: లలమవత రరచకకసడ

93-69/721

భరస : సథరరబబబగ
ఇసటట ననస:113-2-269
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ మషస
ఇసటట ననస:113-2-271
వయససస:67
లస: పప

భరస : పడభగదనసస
ఇసటట ననస:113-2-272
వయససస:41
లస: ససస స
8307 SAA1029140
పపరర: మమనస మమకతతటట

93-69/723

భరస : లమజర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:113-2-270
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పరలలసస
ఇసటట ననస:113-2-271
వయససస:65
లస: ససస స
8304 JBV3778909
పపరర: ససభబగఖరరణణ మరరకపపడక

8296 SAA1101500
పపరర: మననజ రరచకకసడ

8294 JBV3776242
పపరర: సతఖరరజ రరతకకసద

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-2-268
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ సథరర బబబగ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:113-2-269
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ జకకయఖ
ఇసటట ననస:113-2-269
వయససస:42
లస: పప
8301 AP151010540459
పపరర: సససదరమక కకసడడడ

93-69/720

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-2-268
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ఇశరకయయలల
ఇసటట ననస:113-2-268
వయససస:54
లస: పప
8298 AP151010537670
పపరర: సథరరబబబగ రరచకకసడ

8293 AP151010540494
పపరర: వజయమక రరతకకకసద

8318 SAA0806416
పపరర: హహమసత కకపపరర

93-69/744

తసడక:డ యయసస రతనస కకపపరర
ఇసటట ననస:113-2-276
వయససస:25
లస: పప
93-69/746

8321 SAA0317263
పపరర: ననగరశరర రరవప తలతతటట

93-69/747

తసడక:డ యయసప బగ
ఇసటట ననస:113-2-277
వయససస:33
లస: పప
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8322 AP151010537688
పపరర: యయసప బగ తలతతటట

93-69/748

తసడక:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:113-2-277
వయససస:62
లస: పప
8325 AP151010540216
పపరర: మరరయమక తలతతటట

93-70/8

93-70/10

93-70/13

93-70/15

93-70/18

93-70/21

93-70/24

భరస : దదనయమఖ
ఇసటట ననస:113-2-284
వయససస:47
లస: ససస స

8335 SAA1029124
పపరర: వనలగలలటట వవలసగరన

8338 JBV3307238
పపరర: ససనత పసతగరన

8341 AP151010540520
పపరర: యశశధ పసతగరన

8344 JBV2271427
పపరర: ఆనసదకలమమరర కసచడరర

93-70/27

8347 JBV3777802
పపరర: భబరత జజగర

93-70/16

8350 SAA0979866
పపరర: ససజథ కలమమర జజగర
తసడక:డ దదనయఖ జజగర
ఇసటట ననస:113-2-284
వయససస:24
లస: పప

8330 AP151010537580
పపరర: జజఖతబబబగ మసచనల

93-70/12

8333 SAA1070283
పపరర: రతనకలమమరర తషరక

93-70/14

8336 SAA0138149
పపరర: దదవకలమమరర వవలగలలటట

93-70/17

తసడక:డ అమకతనరరవప
ఇసటట ననస:113-2-281
వయససస:30
లస: ససస స
93-70/19

8339 JBV2271419
పపరర: ససభబషసణణ పసతగరన

93-70/20

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:113-2-282
వయససస:36
లస: ససస స
93-70/22

8342 AP151010537112
పపరర: చసదడశశఖ రపసతగరన

93-70/23

తసడక:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:113-2-282
వయససస:41
లస: పప
93-70/25

8345 SAA1070358
పపరర: వసశ కసచరర

93-70/26

తసడక:డ రమమశ కసచరర
ఇసటట ననస:113-2-283
వయససస:22
లస: పప
93-70/28

తసడక:డ దదనయఖ
ఇసటట ననస:113-2-284
వయససస:30
లస: ససస స
93-70/30

93-70/9

భరస : శరసత కలమమర తషరక
ఇసటట ననస:113-2-280
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:113-2-283
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:113-2-283
వయససస:43
లస: పప
8349 JBV3777810
పపరర: కలమమరర జజగర

93-68/1119

భరస : కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:113-2-282
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:113-2-282
వయససస:62
లస: పప
8346 JBV3304540
పపరర: రమమష కసచరర

8332 SAA1347384
పపరర: రతన కలమమరర తషరక

8327 JBV2271625
పపరర: పడసరసత మసచనల

తసడక:డ జజరరజ
ఇసటట ననస:113-2-279
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:113-2-282
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:113-2-282
వయససస:46
లస: ససస స
8343 AP151010537347
పపరర: కరసతనరరవప పసతగరన

93-70/11

తసడక:డ అమకత రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:113-2-281
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అమకతరరవప
ఇసటట ననస:113-2-281
వయససస:45
లస: ససస స
8340 AP151010540846
పపరర: భబరత పసతగరన

8329 SAA1070465
పపరర: అఖల మసచనల

93-70/7

భరస : ఏససబబబగ
ఇసటట ననస:113-2-279
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శరసత కలమమర తషరక
ఇసటట ననస:113-2-280
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:113-2-280
వయససస:34
లస: ససస స
8337 AP151010540799
పపరర: దదనమక వనలగలలటట

93-70/736

తసడక:డ యలర యఖ మసచనల
ఇసటట ననస:113-2-279
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ జజరరజ
ఇసటట ననస:113-2-279
వయససస:42
లస: పప
8334 JBV2271047
పపరర: శరసతకలమమరర తషరకర

8326 SAA1365105
పపరర: ససదదప మసచనల

8324 JBV3777836
పపరర: ససజజత తలతతటట

తసడక:డ యయసప బగ
ఇసటట ననస:113-2-277
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ యలర యఖ మసచనల
ఇసటట ననస:113-2-278
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజఖతబబబగ
ఇసటట ననస:113-2-279
వయససస:38
లస: ససస స
8331 AP151010537335
పపరర: ఎలర యఖ మసచనల

93-69/749

తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:113-2-277
వయససస:65
లస: పప

భరస : యయసపలల
ఇసటట ననస:113-2-277
వయససస:55
లస: ససస స
8328 JBV3778891
పపరర: ససధనరరణణ మసచనల

8323 AP151010537270
పపరర: కకకసస స దనసస మమకతతటట

8348 SAA0138131
పపరర: జజగర హరరత

93-70/29

భరస : దదనయమఖ
ఇసటట ననస:113-2-284
వయససస:31
లస: ససస స
93-70/31

8351 SAA0656983
పపరర: తనబత మమకపరటట

93-70/32

తలర : లలమవత
ఇసటట ననస:113-2-299
వయససస:27
లస: ససస స
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93-70/33

తలర : లలమవత మమకథదటట
ఇసటట ననస:113-2-299
వయససస:24
లస: పప
8355 SAA1273762
పపరర: ఆకరశ జజగర

93-70/649

93-70/39

93-70/42

93-70/46

93-70/49

93-70/52

93-70/55

భరస : ఆదనమగव
ఇసటట ననస:113-2-317
వయససస:64
లస: ససస స

8365 SAA1070259
పపరర: బగఏల ససకలరర

8368 SAA0521690
పపరర: కకరస ర దనసరర

8371 SAA0971789
పపరర: శరరద పప తనబతష
స న

8374 SAA0297820
పపరర: రరసబబబగ పప తనబతస న

93-70/58

8377 JBV3776010
పపరర: ససరరసదడव మమకతతటటव

93-70/47

8380 AP151010540226
పపరర: సతఖవత తషరకర
భరస : వసదనస
ఇసటట ననస:113-2-320
వయససస:75
లస: ససస స

8360 AP151010540428
పపరర: మరరయమక తలతతటట

93-70/41

8363 JBV2270478
పపరర: రవకలమమర రరయపపడక

93-70/44

8366 SAA0317529
పపరర: సతఖవత సకకలరర

93-70/48

భరస : మహనసకమమర
ఇసటట ననస:113-2-308
వయససస:44
లస: ససస స
93-70/50

8369 AP151010540043
పపరర: వజయకలమమరర దనసరర

93-70/51

భరస : వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:113-2-310
వయససస:55
లస: ససస స
93-70/53

8372 AP151010540104
పపరర: వకకటరరయమ రరణణ పప తనబతస న

93-70/54

భరస : రరమగలలव
ఇసటట ననస:113-2-311
వయససస:50
లస: ససస స
93-70/56

8375 SAA0521682
పపరర: ససహససన దనసరర

93-70/57

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:113-2-313
వయససస:31
లస: ససస స
93-70/59

తసడక:డ యయససపరదసव meakakoti
ఇసటట ననస:113-2-316
వయససస:31
లస: పప
93-70/61

93-70/38

తసడక:డ రరయపల
ఇసటట ననస:113-2-306
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ రరమగలలव
ఇసటట ననస:113-2-311
వయససస:32
లస: పప

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:113-2-315
వయససస:55
లస: ససస స
8379 AP151010540629
పపరర: జయలల తతపరర

93-70/43

భరస : రరసబబబగ పప తనబతష
స న
ఇసటట ననస:113-2-311
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : ఎసపస రర
ఇసటట ననస:113-2-311
వయససస:31
లస: పప
8376 AP151010540382
పపరర: నయమ కలమకరర

8362 JBV3774791
పపరర: రరజ రరయపపడక

8357 AP151010540135
పపరర: జయమక తలతతటట

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:113-2-304
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:113-2-310
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరరव
ఇసటట ననస:113-2-310
వయససస:31
లస: పప
8373 JBV3774320
పపరర: రవ కలమమర పరతనబతస న

93-70/40

తసడక:డ మహన కలమమర సనసకరర
ఇసటట ననస:113-2-308
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:113-2-308
వయససస:41
లస: పప
8370 JBV3776119
పపరర: శకనవరసరరవపव దనసరరव

8359 AP151010540136
పపరర: కకటటరతనస బలలర

93-70/35

భరస : అసకమరరవప
ఇసటట ననస:113-2-303
వయససస:85
లస: ససస స

తసడక:డ రరయపల
ఇసటట ననస:113-2-306
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ మహన కలమమర సనసకరర
ఇసటట ననస:113-2-308
వయససస:21
లస: ససస స
8367 JBV3776390
పపరర: మహన కలమమర ససకలరర

93-70/37

భరస : ఆదనమగ
ఇసటట ననస:113-2-304
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదనమ
ఇసటట ననస:113-2-304
వయససస:41
లస: పప
8364 SAA1070341
పపరర: యయసస మరరయమక సనసకరర

8356 SAA1029223
పపరర: రజన తలతతటట

8354 AP151010537220
పపరర: సరసబశవ రరవప జజగర

తసడక:డ ఆశరరరదస
ఇసటట ననస:113-2-301
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ జయ రరజ తలతతటట
ఇసటట ననస:113-2-303
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:113-2-303
వయససస:30
లస: పప
8361 AP151010537606
పపరర: ససబబబరరవప బలలర

93-70/34

తసడక:డ అరరజన రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:113-2-299
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవ రరవప జజగర
ఇసటట ననస:113-2-301
వయససస:18
లస: పప
8358 SAA0137927
పపరర: జయరరవప తలతతటట

8353 SAA0942848
పపరర: రతనదనస దనసరర

8378 JBV3775988
పపరర: యయససపరద మమకతతటట

93-70/60

తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:113-2-316
వయససస:66
లస: పప
93-70/62

8381 SAA1434240
పపరర: కళళఖన కలసచనల

93-70/738

తసడక:డ ఏడడ కకసడలల కలసచనల
ఇసటట ననస:113-2-321
వయససస:18
లస: పప
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8382 AP151010537152
పపరర: జజసప మమకతతటట

93-70/63

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:113-2-322
వయససస:50
లస: పప
8385 JBV3776549
పపరర: రరజరష మమకతతటట

93-70/66

93-70/69

93-70/72

93-70/75

93-70/78

93-70/81

93-70/84

తసడక:డ ననగమలర రరజ
ఇసటట ననస:113-2-344
వయససస:33
లస: పప

8395 JBV3774304
పపరర: రవసదడ దనసరర

8398 JBV3774312
పపరర: శరసత కలమమర తషరక

8401 AP151010537218
పపరర: ఇశరకయయలల తషరకర

8404 JBV3774296
పపరర: ఆనసద బబబగ రరవలర

93-70/87

8407 AP151010540516
పపరర: శరయమక దదడనడ

93-70/76

8410 JBV3304755
పపరర: రరధకకషషव దదడడడव
తసడక:డ ననగమలర రరజव
ఇసటట ననస:113-2-344
వయససస:35
లస: పప

8390 SAA1070309
పపరర: శరఖమ సనధనర నలగరల

93-70/71

8393 SAA0942798
పపరర: ససనత దనసరర

93-70/74

8396 AP151010540105
పపరర: రరణణ తలతతటట

93-70/77

భరస : జరనననరరవప
ఇసటట ననస:113-2-335
వయససస:45
లస: ససస స
93-70/79

8399 AP151010537401
పపరర: పదనకకర తషరకర

93-70/80

తసడక:డ జయ రరవప తషరకర
ఇసటట ననస:113-2-337
వయససస:38
లస: పప
93-70/82

8402 SAA0633479
పపరర: సరరజనన మమకతతటట

93-70/83

తసడక:డ ఆనసద బబబగ
ఇసటట ననస:113-2-341
వయససస:26
లస: ససస స
93-70/85

8405 JBV3777661
పపరర: ధనమక దదడడ

93-70/86

భరస : కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:113-2-344
వయససస:32
లస: ససస స
93-70/88

భరస : ననగమలర రరజ
ఇసటట ననస:113-2-344
వయససస:57
లస: ససస స
93-70/90

93-70/68

భరస : నరరసదడ దనసరర
ఇసటట ననస:113-2-334
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ బబయనన
ఇసటట ననస:113-2-342
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరధనకకకషషव
ఇసటట ననస:113-2-344
వయససస:34
లస: ససస స
8409 JBV2270833
పపరర: కకషష పడసరద దదడనడ

93-70/73

తసడక:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:113-2-340
వయససస:67
లస: పప

భరస : సససదరరరవపव
ఇసటట ననస:113-2-342
వయససస:54
లస: ససస స
8406 JBV3777653
పపరర: ఇసదదర దదడడ व

8392 SAA0805400
పపరర: దనరరకర దనసరర

8387 AP151010540491
పపరర: మమరరమక రరచకకసడ

తసడక:డ రరజ నలగరల
ఇసటట ననస:113-2-331
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ ఇసరడయయలల
ఇసటట ననస:113-2-337
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఇశరకయయలలव
ఇసటట ననస:113-2-340
వయససస:60
లస: ససస స
8403 AP151010540214
పపరర: సలలమ నలగరలव

93-70/70

తసడక:డ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:113-2-334
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:113-2-335
వయససస:47
లస: పప
8400 AP151010540225
పపరర: వనసకటరతనస తషరకరव

8389 JBV2271351
పపరర: హహహమవత నలగరల

93-70/65

భరస : ఏసయఖव
ఇసటట ననస:113-2-330
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ శరసతయమఖ దనసరర
ఇసటట ననస:113-2-334
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శరసతయఖ
ఇసటట ననస:113-2-334
వయససస:48
లస: ససస స
8397 AP151010537087
పపరర: జరనననరరవప తలతతటట

93-70/67

భరస : చనరరరస
ఇసటట ననస:113-2-331
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబ రరవప కసభస
ఇసటట ననస:113-2-333
వయససస:21
లస: పప
8394 AP151010540205
పపరర: కకటటరతనస దనసరరव

8386 AP151010537408
పపరర: వరరసరరమ మమకతతటట

8384 SAA0514455
పపరర: అరరణ పడకరష మమకతతటట

తసడక:డ దదవదనసస
ఇసటట ననస:113-2-328
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:113-2-328
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరకలరరవప
ఇసటట ననస:113-2-331
వయససస:55
లస: ససస స
8391 SAA1070291
పపరర: పవన కళళఖణ కలసభస

93-70/64

భరస : రరజరతనస
ఇసటట ననస:113-2-328
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ దదవదనసస
ఇసటట ననస:113-2-328
వయససస:33
లస: పప
8388 AP151010540215
పపరర: యయససదయమక నలగరల

8383 JBV3780889
పపరర: పడమల మమకతతటట

8408 SAA0687905
పపరర: దదడనడ ననగరరజ

93-70/89

తలర : శరయమక
ఇసటట ననస:113-2-344
వయససస:27
లస: పప
93-70/91

8411 SAA1070382
పపరర: దదవయమన జలర పప గగ

93-70/92

తసడక:డ కకకసస థమణణ జలర పప గగ
ఇసటట ననస:113-2-346
వయససస:24
లస: ససస స
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8412 SAA1070390
పపరర: కమల సరగర జలర ళ పప గగ

93-70/93

తసడక:డ కకకసస థమణణ జలర పప గగ
ఇసటట ననస:113-2-346
వయససస:22
లస: పప
8415 SAA1365121
పపరర: పసడయసక మమకతతటట

93-70/739

93-70/98

93-70/101

93-70/740

93-70/650

93-70/109

93-70/112

తసడక:డ ననగభబషణసव व
ఇసటట ననస:113-2-402
వయససస:33
లస: పప

8425 SAA0887770
పపరర: పదనకవత కనననకసటట

8428 AP151010537026
పపరర: మగకకసటట బతష
స లव

8431 SAA1070275
పపరర: పడకరశ రరవప మమదదద

8434 AP151010540218
పపరర: కకకసట న
స మక మమడకద

93-70/115

8437 JBV2271260
పపరర: లకకకव దదడనడव

93-70/104

8440 JBV2271245
పపరర: అసకలలల చసతనव chinta
భరస : శకనసव व
ఇసటట ననస:113-2-405
వయససస:50
లస: ససస స

8420 JBV3777687
పపరర: జజఖత గరల

93-70/100

8423 SAA0389726
పపరర: దయమరతనసव మమతనసగరव

93-70/103

8426 AP151010540248
పపరర: ససజ మసచనల

93-70/105

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:113-2-386
వయససస:44
లస: ససస స
93-70/106

8429 JBV3774270
పపరర: వననద రరవప కలరకలసటర व

93-70/108

తసడక:డ జజరజ వలసనव
ఇసటట ననస:113-2-390
వయససస:44
లస: పప
93-70/110

8432 SAA0805350
పపరర: కకకసస స రరజఖస మమకతతటట

93-70/111

భరస : పడసరద మమకతతటట
ఇసటట ననస:113-2-399
వయససస:54
లస: ససస స
93-70/113

8435 AP151010540254
పపరర: ననగరతనస పచరలव

93-70/114

భరస : ననగభబషణసव
ఇసటట ననస:113-2-400
వయససస:85
లస: ససస స
93-70/116

భరస : శకనవరసరరవపव व
ఇసటట ననస:113-2-402
వయససస:35
లస: ససస స
93-70/118

93-70/97

తసడక:డ కకపరదననసव
ఇసటట ననస:113-2-364
వయససస:60
లస: పప

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:113-2-400
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:113-2-400
వయససస:42
లస: పప
8439 JBV2270239
పపరర: మగసలయఖ व దదడనడव

93-70/102

తసడక:డ బబబగ రరవప మమదదద
ఇసటట ననస:113-2-394
వయససస:23
లస: పప

భరస : జజనव
ఇసటట ననస:113-2-399
వయససస:80
లస: ససస స
8436 AP151010537121
పపరర: భబషణస మమడకద

8422 SAA0554980
పపరర: జజజ కరలల

8417 AP151010540522
పపరర: మమరర మసచనలव

భరస : యహన
ఇసటట ననస:113-2-363
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ మగతస యఖव
ఇసటట ననస:113-2-388
వయససస:72
లస: పప

భరస : యలర యఖव
ఇసటట ననస:113-2-392
వయససస:46
లస: ససస స
8433 JBV3778842
పపరర: టటకలమక మమకతతటటव

93-70/99

భరస : శకనవరసరరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:113-2-367
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ రవ కలమమర మసచనల
ఇసటట ననస:113-2-386
వయససస:20
లస: పప
8430 JBV3781168
పపరర: కలమమరర మమడకదव

8419 JBV3774262
పపరర: వజయ మసచనలव

93-70/95

భరస : భబసకరరరవపव
ఇసటట ననస:113-2-360
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : పరవన
ఇసటట ననస:113-2-364
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:113-2-365
వయససస:49
లస: ససస స
8427 SAA1271196
పపరర: చకకవరరస మసచనల

93-70/96

తసడక:డ భబసకర రరవపव
ఇసటట ననస:113-2-360
వయససస:31
లస: పప

భరస : దయమరతనసव
ఇసటట ననస:113-2-364
వయససస:55
లస: ససస స
8424 SAA1411818
పపరర: రమమదదవ పప తషరరజ

8416 JBV2271989
పపరర: నలర యఖ మమకతతటట

8414 SAA0687830
పపరర: ననరరగల వవసకటటష

తసడక:డ రరజ
ఇసటట ననస:113-2-349
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ దదవరనసదస
ఇసటట ననస:113-2-355
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరర రరవప పసరరమమళర
ఇసటట ననస:113-2-360
వయససస:21
లస: పప
8421 AP151010540538
పపరర: వససత కలమమరర మమతసగరव

93-70/94

భరస : యయసపబగव
ఇసటట ననస:113-2-349
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర మమకతతటట
ఇసటట ననస:113-2-354
వయససస:23
లస: ససస స
8418 SAA1070317
పపరర: ససతతష పసరరమమళర

8413 JBV3781044
పపరర: శశరమకव రరచకకసడव

8438 JBV2271286
పపరర: జజఖత మమరరव దదడనడव

93-70/117

భరస : యమకకబగव व
ఇసటట ననస:113-2-402
వయససస:35
లస: ససస స
93-70/119

8441 SAA0633586
పపరర: ఝమనస మమడకద

93-70/120

తసడక:డ పడకరష
ఇసటట ననస:113-2-406
వయససస:27
లస: ససస స
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93-70/121

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:113-2-408
వయససస:35
లస: ససస స
8445 AP151010537793
పపరర: ననగమలర రరజ దదడనడ

93-70/124

93-70/127

93-70/130

93-70/133

93-68/95

93-68/98

93-68/101

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-2-465
వయససస:37
లస: పప

8455 JBV3776226
పపరర: శశరరలల లమస

8458 SAA1032358
పపరర: రరజజ శశఖర రరడడ క కకటర

8461 SAA0940933
పపరర: లకకక గగరరగగబబలర

8464 SAA0979841
పపరర: హనమ రరడడ క యరకస

93-68/104

8467 AP151010540582
పపరర: గజరసదడమక మమరరళళ

93-70/134

8470 SAA0979668
పపరర: సరసబబడజఖస మమరరలర
భరస : వనసకటటసరర రరడకడ మమరరలర
ఇసటట ననస:113-2-466
వయససస:58
లస: ససస స

8450 JBV3777620
పపరర: సరరష లత జజననలగడడ

93-70/129

8453 JBV2271146
పపరర: ఇమమకనయయలల జజననలగడడ

93-70/132

8456 SAA1032341
పపరర: మమధవ జయపడద కకటర

93-68/94

భరస : ససవర శసకర రరడడ క కకటర
ఇసటట ననస:113-2-463
వయససస:48
లస: ససస స
93-68/96

8459 SAA1032333
పపరర: ససవర శసకర రరడడ క కకటర

93-68/97

తసడక:డ వనసకటపసడడకడ కకటర
ఇసటట ననస:113-2-463
వయససస:52
లస: పప
93-68/99

8462 JBV3777091
పపరర: అసజమక పప లలరర

93-68/100

భరస : అశశక రరడకడ
ఇసటట ననస:113-2-464
వయససస:39
లస: ససస స
93-68/102

8465 SAA0618785
పపరర: లకడక పడసననన మమరరలమ

93-68/103

భరస : శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:113-2-465
వయససస:28
లస: ససస స
93-68/105

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-2-465
వయససస:62
లస: ససస స
93-68/107

93-70/126

తసడక:డ వజయబబబగ
ఇసటట ననస:113-2-413
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ కకదసడ రరమ రరడడ క యరకస
ఇసటట ననస:113-2-464
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:113-2-465
వయససస:43
లస: ససస స
8469 JBV3774569
పపరర: శవరరమకకషష

93-70/131

భరస : రరజ గగరకపఅల
ఇసటట ననస:113-2-464
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటసథరఖపడకరష రరడకడ
ఇసటట ననస:113-2-464
వయససస:76
లస: ససస స
8466 AP151010540581
పపరర: ససజజత మమరరళళ

8452 SAA0389635
పపరర: జజన డదవడ జజననలగడడ

8447 AP151010540797
పపరర: ననగమణణ బబరగव

భరస : ఇమమకనయయలలव
ఇసటట ననస:113-2-413
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ ససవర శసకర రరడడ క కకటర
ఇసటట ననస:113-2-463
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ రరమ కకటట రరడడ క వసత
ఇసటట ననస:113-2-463
వయససస:67
లస: పప
8463 AP151010540304
పపరర: మమణణకఖమక తయఖగబర

93-70/128

తసడక:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:113-2-414
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-2-463
వయససస:58
లస: ససస స
8460 SAA0803297
పపరర: ససత రరమ రరడడ క వసత

8449 SAA0805293
పపరర: మమరర కమల జజననలగడడ

93-70/123

భరస : ననగరశరరరరవపव
ఇసటట ననస:113-2-412
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ వజయ బబబగ
ఇసటట ననస:113-2-413
వయససస:28
లస: పప

భరస : శశరరలల
ఇసటట ననస:113-2-414
వయససస:30
లస: ససస స
8457 SAA0320382
పపరర: ఉమమదదవ వసత

93-70/125

భరస : జజన డదవడ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:113-2-413
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వజయ బబబగ
ఇసటట ననస:113-2-413
వయససస:55
లస: ససస స
8454 JBV3777604
పపరర: ఏసమక లమస

8446 JBV3774254
పపరర: అసకరరరవప బసడక

8444 SAA0804972
పపరర: ననగరశరర రరవప బబసవరపప

తసడక:డ ససజవ రరవప బబసవరపప
ఇసటట ననస:113-2-408
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:113-2-409
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:113-2-412
వయససస:85
లస: ససస స
8451 JBV3307725
పపరర: వజయకలమమరర జజననలగడడ

93-70/122

భరస : ననగమలర రరజव
ఇసటట ననస:113-2-408
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ యబగ
ఇసటట ననస:113-2-408
వయససస:62
లస: పప
8448 AP151010540044
పపరర: మమణణకఖమక బబరగ

8443 AP151010540201
పపరర: జయమక దదడనడव

8468 JBV3775301
పపరర: చన చదగయఖ ససదనన

93-68/106

తసడక:డ చన గసగయఖ
ఇసటట ననస:113-2-465
వయససస:34
లస: పప
93-68/108

8471 AP151010540119
పపరర: ధనలకకక మగననసగర

93-68/109

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-2-466
వయససస:60
లస: ససస స
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8472 JBV2270155
పపరర: పసచరరరడకడ మగననసగర
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93-68/110

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-2-466
వయససస:34
లస: పప
8475 JBV3775913
పపరర: దయమకర రరవప మమకతवటట

93-70/255

93-68/114

93-68/117

93-68/120

93-68/122

93-68/125

93-68/128

తసడక:డ ననగయఖ దనణణకలలమ
ఇసటట ననస:113-5-67
వయససస:53
లస: పప

8485 SAA0803248
పపరర: తరరమల దదవ తననరర

8488 SAA0473843
పపరర: భబరత మమకతతటట

8491 AP151010537305
పపరర: జగన మహన రరడడ క భవనస

8494 SAA0473801
పపరర: ఆరరగఖమక పసరరకల

93-68/131

8497 SAA0478669
పపరర: రవసదడ పపరరకఅలమ

93-68/121

8500 SAA1031707
పపరర: మధస ససధననరరడకడ జసగర
తసడక:డ రసగరరరడకడ జసగర
ఇసటట ననస:113-5-69
వయససస:29
లస: ససస స

8480 AP151010540384
పపరర: వనసకట రతనమక లలళళ

93-68/116

8483 JBV2271302
పపరర: అపసల రరడకడ లలళళ

93-68/119

8486 JBV3779535
పపరర: ననగరసదడమక అననసగర

93-68/593

భరస : పసదన సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-56,8
వయససస:81
లస: ససస స
93-68/123

8489 SAA0478602
పపరర: కకపరవరమ మమకతతత

93-68/124

తసడక:డ దదవదనసథ మమకతతత
ఇసటట ననస:113-5-60
వయససస:33
లస: పప
93-68/126

8492 SAA0478636
పపరర: దదరబబబగ దదడనడ

93-68/127

తసడక:డ కకటటశరర రరవప దదడనడ
ఇసటట ననస:113-5-64
వయససస:28
లస: పప
93-68/129

8495 SAA0473785
పపరర: భబరత పపరరకఅలమ

93-68/130

భరస : వవసకటటశరరళళ పపరరకఅలమ
ఇసటట ననస:113-5-67
వయససస:54
లస: ససస స
93-68/132

తసడక:డ వవసకటటశరరళళ పపరరకఅలమ
ఇసటట ననస:113-5-67
వయససస:36
లస: పప
93-68/134

93-68/113

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-4-419
వయససస:62
లస: పప

భరస : రవసదడ పసరరకల
ఇసటట ననస:113-5-67
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటటశరరరర పసరరకల
ఇసటట ననస:113-5-67
వయససస:33
లస: పప
8499 SAA0478685
పపరర: ససబబబ రరవప దనణణకలలమ

93-68/118

తసడక:డ వనసకట రరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:113-5-63
వయససస:43
లస: పప

భరస : దదవరనసధ పపరరకఅలమ
ఇసటట ననస:113-5-67
వయససస:30
లస: ససస స
8496 SAA0478644
పపరర: దదవరనసధ పసరరకల

8482 JBV3304060
పపరర: శవరరమకకషరషరరడకడ లలళర

8477 SAA0687731
పపరర: వరరసరరమ యరదదశ

భరస : పసద అపసలరరడకడ
ఇసటట ననస:113-4-419
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకపరవరమ
ఇసటట ననస:113-5-60
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ బబపయఖ టలథదటట
ఇసటట ననస:113-5-62
వయససస:28
లస: పప
8493 SAA0473827
పపరర: పడసననన పపరరకఅలమ

93-68/115

తసడక:డ వర రరఘవయఖ తననరర
ఇసటట ననస:113-4-495
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరర రరవప బబరరగ
ఇసటట ననస:113-5-59
వయససస:23
లస: ససస స
8490 SAA0478610
పపరర: అనల కలమమర టలథదటట

8479 JBV3780897
పపరర: ససనత లలళర

93-68/112

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:113-3-119
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ అపసలరరడకడ
ఇసటట ననస:113-4-419
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ వవసకటటశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-4-421
వయససస:46
లస: పప
8487 SAA1031640
పపరర: శరకవఖ బబరరగ

93-70/256

భరస : శవరరమకకషష రరడకడ
ఇసటట ననస:113-4-419
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-4-419
వయససస:93
లస: ససస స
8484 AP151010537790
పపరర: వదనఖసరగర రరడకడ వజజడల

8476 JBV3777992
పపరర: హహపససబ మమకతతటట

8474 AP151010537841
పపరర: వరరరరడకడ మగననసగర

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-2-466
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ బబలసరరమ
ఇసటట ననస:113-2_171
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జయరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-4-418
వయససస:32
లస: ససస స
8481 AP151010540088
పపరర: వరరరఘవమక లలళళ

93-68/111

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-2-466
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ లలకయఖ
ఇసటట ననస:113-2_167
వయససస:47
లస: పప
8478 JBV3778537
పపరర: రజన పప లలరర

8473 JBV2270338
పపరర: శకనవరసరరడకడ మగననసగర

8498 SAA0478651
పపరర: రరజరసదడ పడసరద పపరరకఅలమ

93-68/133

తసడక:డ వవసకటటశరరళళ పపరరకఅలమ
ఇసటట ననస:113-5-67
వయససస:37
లస: పప
93-68/135

8501 SAA1070242
పపరర: శకకరనస రరడకడ బబ నస
డ

93-70/136

తసడక:డ వనసకట రరడకడ బబ నస
డ
ఇసటట ననస:113-5-172
వయససస:22
లస: పప
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8502 JBV3780780
పపరర: చసదన గటటట పలర
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93-68/136

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-5-420
వయససస:32
లస: ససస స
8505 AP151010537728
పపరర: కకటటశరరరరవప గటటట పలర

93-68/139

93-68/142

93-68/145

93-68/148

93-68/151

93-68/154

93-68/157

తసడక:డ ననరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-436
వయససస:64
లస: పప

8515 JBV3777281
పపరర: పసడయదరరరన ఆళళ

8518 SAA1029074
పపరర: దదపసస మధస కకరణ దదవరగరరర

8521 SAA1029090
పపరర: వనసకట సససదన రరడడ క బబ గరలల

8524 AP151010540544
పపరర: పరరరత అననసగర

93-68/160

8527 AP151010540473
పపరర: కనకరశరరర అననసగర

93-68/149

8530 JBV3777125
పపరర: శకలకకక గరదడ
భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:30
లస: ససస స

8510 JBV3779600
పపరర: లత శరఖమల

93-68/144

8513 AP151010537852
పపరర: శకననధ రరడడ క శరఖమల

93-68/147

8516 AP151010540386
పపరర: ససతనరరవరమక కలరరక

93-68/150

భరస : ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-427
వయససస:55
లస: ససస స
93-68/152

8519 AP151010540389
పపరర: శకలకడక దదవరగరరర

93-68/153

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ క
ఇసటట ననస:113-5-429
వయససస:45
లస: ససస స
93-68/155

8522 SAA0979825
పపరర: లలమశసకరరరడకడ దదవగరరర

93-68/156

తసడక:డ హనమ రరడకడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:113-5-429
వయససస:57
లస: పప
93-68/158

8525 AP151010537763
పపరర: రరమదనసస అననసగర

93-68/159

తసడక:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:113-5-431
వయససస:63
లస: పప
93-68/161

భరస : సరయబబబగ
ఇసటట ననస:113-5-432
వయససస:50
లస: ససస స
93-68/163

93-68/141

తసడక:డ వర రరఘవ రరడడ క శరఖమల
ఇసటట ననస:113-5-426
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమదనసస
ఇసటట ననస:113-5-431
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ సరయబబబగ
ఇసటట ననస:113-5-432
వయససస:30
లస: ససస స
8529 AP151010537506
పపరర: చసపసరరరరడకడ మమరరళళ

93-68/146

తసడక:డ గగరవర రరడడ క బబ గరలల
ఇసటట ననస:113-5-429
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:113-5-431
వయససస:42
లస: ససస స
8526 JBV3777315
పపరర: ససజనఖ అననసగర

8512 AP151010540007
పపరర: తషలశమక మగననసగర

8507 AP151010540331
పపరర: సరమమమ జఖమక శరఖమల

భరస : శకననధ రరడడ క శరఖమల
ఇసటట ననస:113-5-426
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : శక లకకక
ఇసటట ననస:113-5-429
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : లలమ శసకర రరడకడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:113-5-429
వయససస:62
లస: ససస స
8523 JBV3780053
పపరర: భబరత అననసగర

93-68/143

భరస : లకడకకరసత రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-427
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-427
వయససస:39
లస: పప
8520 SAA1027862
పపరర: వజయ లకకక దదవగరరర

8509 JBV3780020
పపరర: ససబబలకకక భగవనగరరర

93-68/138

భరస : వరరరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-425
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-426
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమబరరస శరససడ న
ఇసటట ననస:113-5-426
వయససస:41
లస: పప
8517 JBV3774064
పపరర: లకడకకరసత రరడకడ ఆళళ

93-68/140

భరస : కరసతయఖ ససదన నసత
ఇసటట ననస:113-5-426
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:113-5-426
వయససస:39
లస: ససస స
8514 JBV3775632
పపరర: కరసతయఖ ససదన నసత భవనగరరర

8506 AP151010540067
పపరర: శవకలమమరర పప లలరర

8504 JBV3776440
పపరర: వవసకటననగ కలమమర గటటట పలర

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-420
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-421
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-425
వయససస:67
లస: పప
8511 JBV3777273
పపరర: అనసథరఖ పడనల

93-68/137

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-420
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-5-420
వయససస:52
లస: పప
8508 JBV3776127
పపరర: ఉమ మహహశరరరరడకడ దదవగరరర

8503 JBV3307337
పపరర: వజయలకకక గటటట పలర

8528 JBV3774072
పపరర: వనయ కలమమర అననసగర

93-68/162

తసడక:డ సరయబబబగ
ఇసటట ననస:113-5-432
వయససస:32
లస: పప
93-68/164

8531 SAA0940842
పపరర: రజత తయఖగబర

93-68/165

భరస : ఉదయలకకక నరసససహరరడకడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:32
లస: ససస స
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8532 SAA0554493
పపరర: శరరదనసబక తయఖగబర

93-68/166

భరస : కకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:31
లస: ససస స
8535 AP151010540118
పపరర: పదక గరదడ

93-68/169

93-68/172

8541 SAA0940586
పపరర: రరసబబబగ తలపనవన

93-68/175

93-68/178

93-68/181

93-68/184

93-68/176

8545 AP151010540116
పపరర: తషలశమక బదథ
న రర

8548 JBV3777307
పపరర: సరమమమ జఖస కలరరక

8551 AP151010540395
పపరర: అమరరశరరర కలరరక

93-68/187

8554 AP151010537072
పపరర: ననగరరరడకడ కలరరక

93-68/179

తసడక:డ ననరపరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-443
వయససస:36
లస: ససస స

8557 JBV3780004
పపరర: ససతనరరవమక ఉయబఖరర

93-68/182

8560 JBV3777208
పపరర: అరరణ కలరరక
భరస : గరవసద రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:46
లస: ససస స

93-68/174

8543 AP151010540035
పపరర: వజయలకడక వజజడల

93-68/177

8546 AP151010540117
పపరర: శశషరరతనస వజజడల

93-68/180

8549 JBV3777299
పపరర: ససరరశర వణగకలరర

93-68/183

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-442
వయససస:37
లస: ససస స
93-68/185

8552 JBV3775624
పపరర: శకనవరసరరడకడ ఉయబఖరర

93-68/186

తసడక:డ శరఖమ సససదర రరడడ క
ఇసటట ననస:113-5-442
వయససస:39
లస: పప
93-68/188

8555 JBV3775616
పపరర: శరఖమ సససదర రరడడ క ఉయబఖరర

93-68/189

తసడక:డ పపనననరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-442
వయససస:64
లస: పప
93-68/191

భరస : శరఖమగససదర రరడడ క
ఇసటట ననస:113-5-443
వయససస:61
లస: ససస స
93-68/193

8540 JBV2270197
పపరర: శకనవరసరరడకడ మమరరళర

భరస : వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-441
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-442
వయససస:64
లస: పప
93-68/190

93-68/171

భరస : శసకరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-440
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననరపరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-442
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:113-5-442
వయససస:57
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణ గగపస
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:43
లస: ససస స

8542 SAA0555144
పపరర: వవమమరరడకడ తయఖగబర

8537 JBV3773876
పపరర: వనసకట రరవప గరదడ

తసడక:డ చసపసరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-442
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-442
వయససస:37
లస: ససస స

8559 JBV3307345
పపరర: పదకజజరరణణ గటటట పలర

93-68/173

భరస : బససవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-441
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ బససరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-441
వయససస:42
లస: పప

8556 JBV3307683
పపరర: అనతనరరడకడ కలరరక

8539 SAA0555136
పపరర: కకషరష రరడకడ తయఖగబర

93-68/168

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ కకషరష రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ శసకర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-441
వయససస:30
లస: ససస స

8553 AP151010537107
పపరర: సరయబబబబ అననసగర

93-68/170

తసడక:డ వవమమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ ననరయఖ తలపనవన
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:46
లస: పప

8550 JBV3780012
పపరర: లకకక శశకలజ ఉయబఖరర

8536 SAA0554501
పపరర: వనసకటరతనస తయఖగబర

8534 SAA0940982
పపరర: వరలకకక తలపనవన

భరస : రరసబబబగ తలపనవన
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వవమమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:55
లస: ససస స

8538 SAA0555128
పపరర: ఉదయలకడక నరసససహ రరడకడ
తయఖగబర
తసడక:డ వవమమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:34
లస: పప

8547 AP151010537300
పపరర: అసజరరడకడ బదథ
న రర

93-68/167

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-437
వయససస:53
లస: ససస స

8544 JBV3777133
పపరర: శకలకకక వజజడల

8533 JBV3779402
పపరర: లకకకససనత మమరరళళ

8558 JBV3779618
పపరర: అనథష కలరరక

93-68/192

తసడక:డ గరవసధ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:31
లస: ససస స
93-68/194

8561 JBV3777190
పపరర: పపనథర లకడక గసగనపలర

93-68/195

భరస : పపనథర లకడక గసగనపలర
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:47
లస: ససస స
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8562 AP151010540755
పపరర: కకషషకలమమరర గటటట పలర

93-68/196

భరస : ఆదదశశషరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:47
లస: ససస స
8565 AP151010537531
పపరర: ఆదదశశషరరవప గటటట పలర

93-68/200

93-68/203

భరస : నరరసదడ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-445
వయససస:39
లస: ససస స
8574 SAA0423830
పపరర: నరరసదడరరడకడ తయఖగబర
తసడక:డ కకషషరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-445
వయససస:46
లస: పప
8577 DXR0923631
పపరర: పదకజ మగననసగర

93-70/743

93-70/641

93-68/214

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-451
వయససస:50
లస: ససస స

8575 JBV3774718
పపరర: గజరసదడ రరడకడ తయఖగబర

8578 JBV2270726
పపరర: లకకక సరమమమ జఖస దనరర

8581 SAA1302603
పపరర: ఉమ మహహశరరర దనరర

8584 SAA0941113
పపరర: హరరష కలసచనల

93-68/217

8587 AP151010537428
పపరర: సరసబశవరరవప గరరర పరటట

93-68/210

8590 AP151010540146
పపరర: అనసథరఖమక శరఖమల
భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-451
వయససస:85
లస: ససస స

8573 JBV2270114
పపరర: రతననరరడకడ తయఖగబర

93-68/208

8576 SAA1431493
పపరర: శకనవరస రరడకడ మగననసగర

93-70/742

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ మగననసగర
ఇసటట ననస:113-5-447
వయససస:45
లస: పప
93-68/211

8579 JBV2270122
పపరర: కకటటశరరరరవప దనరర

93-68/212

తసడక:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:113-5-448
వయససస:45
లస: పప
93-70/642

8582 SAA0554337
పపరర: కకటటశరరర డదరసగగల

93-68/213

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:113-5-449
వయససస:38
లస: ససస స
93-68/215

8585 AP151010540299
పపరర: శవమక పసడపరరస

93-68/216

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-450
వయససస:65
లస: ససస స
93-68/218

తసడక:డ వవసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-450
వయససస:77
లస: పప
93-68/220

93-68/205

తసడక:డ గజరసదడరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-445
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ ఏడడకకసడలల కలసచనల
ఇసటట ననస:113-5-450
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-450
వయససస:60
లస: పప
8589 AP151010540147
పపరర: ననరరయణమక శరఖమల

93-68/207

తసడక:డ కకటటశరర రరప దనరర
ఇసటట ననస:113-05-448
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-5-449
వయససస:41
లస: పప
8586 AP151010537336
పపరర: శసకర రరడకడ వజజడల

8572 AP151010540571
పపరర: శవకలమమరర తయఖగబర

8570 SAA1029082
పపరర: కరశరరడకడ దథలస
తసడక:డ బబల కకటట రరడడ క దథలస
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:89
లస: పప

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-448
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరర రరవప దనరర
ఇసటట ననస:113-05-448
వయససస:22
లస: ససస స
8583 SAA0555052
పపరర: శకనస డదరసగగల

93-68/204

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-445
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడకడ మగననసగర
ఇసటట ననస:113-5-447
వయససస:35
లస: ససస స
8580 SAA1302595
పపరర: దసరగ మలర శరరర దనరర

8569 AP151010537468
పపరర: ససబబబరరవప గటటట పలర

93-68/202

తసడక:డ వవసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:51
లస: పప

భరస : గజరసదడరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-445
వయససస:52
లస: ససస స
93-68/209

93-68/199

93-68/201 8567 JBV3773942
8566 SAA0894890
పపరర: లకకక ననరరయణ గగపరస గటటట పలర
పపరర: చడననకరశవపలల గసగనపలర

తసడక:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:77
లస: పప
93-68/206

8564 SAA0803404
పపరర: అచర రరడకడ కలరరక

తసడక:డ గరవసద రరడకడ కలరరక
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప గటటట పలర
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ వర రరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:56
లస: పప
8571 SAA0423905
పపరర: ససజజత తయఖగబర

93-68/198

తసడక:డ లకడకననరరయణ గగపస గటటట పలర
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-5-444
వయససస:50
లస: పప
8568 JBV3773959
పపరర: గరవసద రరడకడ కలరరక

8563 SAA1014729
పపరర: వనసకట అఖల గటటట పలర

8588 AP151010540572
పపరర: మసరసనమక వడర మమనస

93-68/219

భరస : వవమమరరడకడव
ఇసటట ననస:113-5-451
వయససస:47
లస: ససస స
93-68/221

8591 JBV3773884
పపరర: శవరరరడకడ వడర మమనస

93-68/222

తసడక:డ వవమమరరడకడव
ఇసటట ననస:113-5-451
వయససస:29
లస: పప
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8592 JBV3304672
పపరర: సరసబరరడకడ వడర మమనస
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93-68/223

తసడక:డ వవమమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-451
వయససస:34
లస: పప

93-68/224

తసడక:డ మమకకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-451
వయససస:34
లస: పప

8595 SAA1365212
పపరర: కకమల వడర మమనస

93-70/744

భరస : శవరరరడకడ వడర మమనస
ఇసటట ననస:113-5-451
వయససస:27
లస: ససస స

8596 JBV3776788
పపరర: మమధవ గరదడ

93-68/228

తసడక:డ సరసబ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-454
వయససస:58
లస: పప

8599 AP151010540575
పపరర: ఇసదదర దదవగరరర

8594 JBV3304805
పపరర: వవమమరరడకడ వడకర మమనస

93-68/226

8597 JBV3773934
పపరర: శకనవరసరరవప గరదడ

93-68/229

8600 JBV2270668
పపరర: వరరరఘవమక గరగగల

భరస : ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-455
వయససస:56
లస: ససస స
8604 JBV3775517
పపరర: లకడక నరసససహ రరడకడ దదవగరరర
తసడక:డ ససతనరరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-455
వయససస:33
లస: పప
8607 JBV3779360
పపరర: ససమలత గరగగల

93-68/237

93-68/240

93-68/243

తసడక:డ శకనవరస రరవప ఎసడథరర
ఇసటట ననస:113-5-469
వయససస:21
లస: ససస స

93-68/238

8611 JBV3775368
పపరర: ససబబబరరవప గసగరధర

8614 JBV2270965
పపరర: కకటయఖ వనలగగసడ

93-68/246

8617 AP151010537115
పపరర: పపరషయఖ మనననస

93-68/241

8620 SAA1272590
పపరర: వర కలమమర ఎసడథరర
తసడక:డ శకనవరస రరడకడ ఎసడథరర
ఇసటట ననస:113-5-469
వయససస:18
లస: పప

93-68/236

8609 JBV3304557
పపరర: హనమరరడకడ గరగగల

93-68/239

8612 JBV3773850
పపరర: వనసకటటశరరరర తననరర

93-68/242

తసడక:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:113-5-458
వయససస:58
లస: పప
93-68/244

8615 JBV2271559
పపరర: ససబబబరరవప వనలగగసడ

93-68/245

తసడక:డ సరసబయఖ व
ఇసటట ననస:113-5-459
వయససస:37
లస: పప
93-68/247

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-5-460
వయససస:50
లస: పప
93-70/655

8606 JBV3775509
పపరర: ససతనరరమరరడకడ దదవగరరర

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-456
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-459
వయససస:36
లస: పప

భరస : పపరషయఖ
ఇసటట ననస:113-5-460
వయససస:68
లస: ససస స
8619 SAA1302579
పపరర: ససవరష ఎసడథరర

8608 SAA0389692
పపరర: మధససథదన రరడకడ గరగబల

93-68/233

తసడక:డ రరడమక
కడ
రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-455
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-458
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-459
వయససస:76
లస: ససస స
8616 AP151010540170
పపరర: వనసకట రతనస మనననస

93-68/235

తసడక:డ హనమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-456
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-458
వయససస:45
లస: ససస స
8613 JBV3776945
పపరర: అసజమక వనలగवేసడ

8605 AP151010537535
పపరర: పదకననభరరడకడ దదవగరరర

8603 JBV3773660
పపరర: దదనవష రరడకడ తయఖగబర

తసడక:డ గజరసదడ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-455
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ రరడమకరర
డడ
డకడ
ఇసటట ననస:113-5-455
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ హనమ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-456
వయససస:33
లస: ససస స
8610 JBV2270627
పపరర: శకలకకక గసగరధర

93-68/232

తసడక:డ పదకననభరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-455
వయససస:31
లస: పప
93-68/234

93-68/230

భరస : హనమ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-455
వయససస:55
లస: ససస స
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8602 JBV3775434
పపరర: వనసకటరమణనరరడకడ దదవగరరర

93-68/227

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-5-454
వయససస:35
లస: పప

భరస : పదకననభరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-455
వయససస:50
లస: ససస స

93-68/231

93-68/225

తసడక:డ తరరపతరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-451
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:113-5-454
వయససస:32
లస: ససస స

8598 SAA0514380
పపరర: ననగర రరడకడ ఆరర

8601 JBV3779857
పపరర: శవకలమమరర దదవగరరర

8593 JBV3775095
పపరర: వజయ శశఖర రరడకడ మగననసగర

8618 SAA1443746
పపరర: ఉష అవపల

93-70/745

భరస : శకనవరస రరడకడ అవపల
ఇసటట ననస:113-5-467
వయససస:44
లస: ససస స
93-70/656

8621 JBV3775889
పపరర: వరరసరరమ అననసగర

93-68/248

తసడక:డ బదడయఖ
ఇసటట ననస:113-5-471
వయససస:53
లస: పప
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8622 JBV3778396
పపరర: ససబబమక వజజడల
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93-68/249

భరస : వనసకటటశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-472
వయససస:42
లస: ససస స
8625 JBV3778388
పపరర: జజఖత వజజడల

93-68/252

93-68/255

93-70/746

93-68/260

93-68/263

93-68/266

93-68/269

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:113-5-484
వయససస:40
లస: ససస స

8635 AP151010537680
పపరర: తనతరరడకడ వజజడల

8638 SAA0940875
పపరర: శకనస కనసగగల

8641 JBV3779311
పపరర: పప లలరమక డదరసగగల

8644 JBV3778297
పపరర: వనసకటటశరరమక పరమగలపరటట

93-68/272

8647 SAA0555193
పపరర: వనసకటటశరరరర వవమగల

93-68/261

8650 JBV3776952
పపరర: ననరరయణమక ఇలమర
భరస : పపటర యఖ
ఇసటట ననస:113-5-484
వయససస:53
లస: ససస స

8630 SAA0894874
పపరర: అశశక రరడకడ కసదద

93-68/257

8633 JBV3775426
పపరర: లలమ మననహరరరడకడ దదవగరరర

93-68/259

8636 JBV3779592
పపరర: శవ కలమమరర గగసజ

93-68/262

భరస : రరమమసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-5-478
వయససస:35
లస: ససస స
93-68/264

8639 JBV3776721
పపరర: రరమమసజనవయగలల గగసజ

93-68/265

తసడక:డ చనన అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-5-478
వయససస:37
లస: పప
93-68/267

8642 AP151010540747
పపరర: అసజమక డదరసగగలల

93-68/268

భరస : అసకమక
ఇసటట ననస:113-5-479
వయససస:50
లస: ససస స
93-68/270

8645 AP151010537066
పపరర: పప లయఖ పరమగలపరటట

93-68/271

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:113-5-481
వయససస:40
లస: పప
93-68/273

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:113-5-482
వయససస:58
లస: పప
93-68/275

93-68/254

తసడక:డ పదకననభరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-475
వయససస:33
లస: పప

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:113-5-481
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-482
వయససస:53
లస: ససస స
8649 JBV3779279
పపరర: మలలర శరరర బబబబన

93-68/258

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:113-5-479
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:113-5-479
వయససస:37
లస: పప
8646 SAA0554287
పపరర: శవమక వవమగల

8632 JBV2271906
పపరర: ననగమణణ వజజడల

8627 AP151010540527
పపరర: వరమక కలసచనల

తసడక:డ జగనననథ రరడడ క కసదద
ఇసటట ననస:113-5-474
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ అపలల ననయగడడ కనసగగల
ఇసటట ననస:113-5-478
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ దదపర బహహదనర పకరరర
ఇసటట ననస:113-5-478
వయససస:41
లస: పప
8643 JBV3775103
పపరర: నరసససహరరవప డదరసగగల

93-68/256

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-475
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఓబగలల
ఇసటట ననస:113-5-478
వయససస:55
లస: ససస స
8640 SAA0851254
పపరర: మననజ పకరరర

8629 AP151010540089
పపరర: కకటటశరరమక వజజడల

93-68/251

భరస : పసద వవసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-474
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-475
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ తనతరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-475
వయససస:46
లస: పప
8637 AP151010540171
పపరర: వనసకట రతనస గసడకకకట

93-68/253

భరస : తనటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-474
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ అశశక రరడకడ కసదద
ఇసటట ననస:113-5-474
వయససస:21
లస: ససస స
8634 AP151010537452
పపరర: వనసకటరరడకడ వజజడల

8626 SAA0894866
పపరర: కకషష వవణణ కసదద

8624 JBV3773835
పపరర: వవసకటటశరర రరడకడ వజజడల

తసడక:డ ననరపరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-472
వయససస:50
లస: పప

భరస : అశశక రరడకడ కసదద
ఇసటట ననస:113-5-474
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమలసగర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-474
వయససస:60
లస: ససస స
8631 SAA1365014
పపరర: శకజ కసదద

93-68/250

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:113-5-472
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశరర రరడడ క
ఇసటట ననస:113-5-474
వయససస:41
లస: ససస స
8628 JBV3307048
పపరర: వజయలకడక వజజడల

8623 JBV3779782
పపరర: ధనలకకక ఎసడథరర

8648 JBV3779261
పపరర: పసచరమక డదరసగగల

93-68/274

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:113-5-483
వయససస:71
లస: ససస స
93-68/276

8651 SAA0554261
పపరర: శవ పరరరత తరరవధసల

93-68/277

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:113-5-485
వయససస:28
లస: ససస స
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8652 SAA0554436
పపరర: ససనమక మమకససరర
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93-68/278

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-485
వయససస:38
లస: ససస స
8655 JBV3775350
పపరర: అసజనవయగలల చడలరస చరర

93-68/281

93-68/284

93-68/287

93-68/290

93-68/293

93-68/296

93-68/299

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-506
వయససస:39
లస: ససస స

8665 AP151010540079
పపరర: శరసతమక ఇళళ

8668 JBV2270411
పపరర: కకషషవవణణ వవబబబన

8671 JBV3304011
పపరర: కకషష వబబబన

8674 AP151010540222
పపరర: పరరరతమక ఓరరర

93-68/302

8677 JBV3778370
పపరర: కకటటశరరర ఓరరర

93-68/291

8680 JBV3775236
పపరర: ననగరశరరరరవప తమకశశటట
తసడక:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:113-5-506
వయససస:41
లస: పప

8660 JBV3304383
పపరర: సరసబశవరరవప తననరర

93-68/286

8663 JBV3773611
పపరర: ఆసజనవయగలల కలసచనల

93-68/289

8666 SAA0298265
పపరర: మసరసనస ఇళళ

93-68/292

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:113-5-491
వయససస:41
లస: పప
93-68/294

8669 AP151010540008
పపరర: గరవరర నన గరవరర న వవబబబన

93-68/295

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-5-496
వయససస:55
లస: ససస స
93-68/297

8672 AP151010537089
పపరర: ఆసజనవయగలల వబబబన

93-68/298

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:113-5-496
వయససస:57
లస: పప
93-68/300

8675 JBV3773728
పపరర: శవయఖ ఓరరర

93-68/301

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:113-5-503
వయససస:37
లస: పప
93-68/303

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-504
వయససస:34
లస: ససస స
93-68/305

93-68/283

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:113-5-489
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:113-5-503
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-503
వయససస:67
లస: పప
8679 JBV3779485
పపరర: పదనకవత తమకశశటట

93-68/288

తసడక:డ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-5-496
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-500
వయససస:65
లస: ససస స
8676 AP151010537197
పపరర: రరమగలల ఓరరర

8662 SAA0802737
పపరర: వరసస కలసచనల

8657 JBV3777034
పపరర: ఆదదలకకక తననరర

తసడక:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:113-5-488
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:113-5-496
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:113-5-496
వయససస:75
లస: ససస స
8673 AP151010540577
పపరర: అసజమక కలసచనల

93-68/285

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:113-5-491
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:113-5-495
వయససస:36
లస: ససస స
8670 AP151010540078
పపరర: రరమమక వవబబబన

8659 AP151010540071
పపరర: అణనకలల ఏకశరర

93-68/280

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:113-5-488
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయగలల కలసచనల
ఇసటట ననస:113-5-489
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:113-5-491
వయససస:41
లస: ససస స
8667 JBV3779386
పపరర: ఏడడకకసడలల బబ జజ

93-68/282

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-488
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-5-489
వయససస:41
లస: ససస స
8664 JBV3779659
పపరర: సరమమమ జఖస ఇళళ

8656 JBV3304409
పపరర: పప లయఖ కలసచనల

8654 JBV3304201
పపరర: రమమష బబబగ కలసచనల

తసడక:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:113-5-485
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:113-5-485
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:113-5-488
వయససస:55
లస: ససస స
8661 JBV3776960
పపరర: పదక కలసచనల

93-68/279

భరస : ఆసజనవయగలల చడలరస చడరర
ఇసటట ననస:113-5-485
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-5-485
వయససస:46
లస: పప
8658 AP151010540588
పపరర: శవమక తనవనరర

8653 SAA0803016
పపరర: వనసకట రతనస చడలరస చడరర

8678 SAA0554295
పపరర: ససధఖ తమకశశటట

93-68/304

భరస : ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-5-506
వయససస:27
లస: ససస స
93-68/306

8681 JBV3779436
పపరర: శవమలర మలలర

93-68/307

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:113-5-507
వయససస:33
లస: ససస స
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93-68/308

తసడక:డ శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:113-5-507
వయససస:33
లస: పప
8685 AP151010537555
పపరర: వరయఖ పలర పప

93-68/311

93-68/314

93-68/316

93-68/319

93-68/322

93-68/325

93-68/328

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-519
వయససస:50
లస: ససస స

8695 SAA0979676
పపరర: శక కనకదసరగ కరసరన

8698 AP151010540748
పపరర: లకకక కలసచనల

8701 AP151010540749
పపరర: పపటర మక కలసచనల

8704 JBV3775038
పపరర: రరజరష కరసరన

93-68/331

8707 AP151010537351
పపరర: శవయఖ కలసచనల

93-68/320

8710 JBV3773785
పపరర: ననగరరజ వవమగల
తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-519
వయససస:32
లస: పప

8690 SAA1365063
పపరర: గరపస వజయ బబలరసకకసడ

93-70/747

8693 SAA0137935
పపరర: కకటటశరర రరవప తరరపత

93-68/318

8696 JBV3777018
పపరర: శకలకకక కరసరన

93-68/321

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:31
లస: ససస స
93-68/323

8699 JBV3777026
పపరర: వనసకట రమణ పసటర

93-68/324

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:44
లస: ససస స
93-68/326

8702 AP151010540169
పపరర: వరమక కలసచనల

93-68/327

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:57
లస: ససస స
93-68/329

8705 JBV3773710
పపరర: చసదడశశఖర కరసరన

93-68/330

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:34
లస: పప
93-68/332

తసడక:డ భకకలల
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:57
లస: పప
93-68/334

93-68/313

తసడక:డ బబడనగయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:113-5-510
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:42
లస: పప
8709 AP151010540411
పపరర: పరరరత వవమగల

93-68/317

భరస : శవయఖव
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:30
లస: పప
8706 SAA0437202
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచనల

8692 AP151010540578
పపరర: వనసకటరమణ తరరపత

8687 JBV3776911
పపరర: మలర శరరర తరరపత

తసడక:డ వనసకటబడమయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:113-5-509
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:51
లస: ససస స
8703 JBV3773736
పపరర: వనసకట శవ పడసరద పసటర

93-68/315

భరస : రరజరశ కరసరన
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గరపసకకషష
ఇసటట ననస:113-5-517
వయససస:33
లస: ససస స
8700 JBV3777000
పపరర: వజయలకకక కరసరన

8689 AP151010537231
పపరర: సరసబయఖ తరరపత

93-68/310

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-509
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-5-510
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-510
వయససస:53
లస: పప
8697 JBV3779303
పపరర: లకకక పదదకన కరరసశశటట

93-68/312

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-509
వయససస:40
లస: పప

భరస : బగడకగయఖ
ఇసటట ననస:113-5-510
వయససస:41
లస: ససస స
8694 SAA0137943
పపరర: బగడడగయఖ తరరపత

8686 JBV3776903
పపరర: పప లమక తరరపత

8684 SAA0554956
పపరర: రరమకకషష పలర పప

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:113-5-508
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-509
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-509
వయససస:65
లస: ససస స
8691 SAA0138115
పపరర: బగజజ తరరపత

93-68/309

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:113-5-508
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ పసదనబబబయ
ఇసటట ననస:113-5-508
వయససస:57
లస: పప
8688 AP151010540149
పపరర: సరమమమ జఖమగ తరరపత

8683 SAA0554477
పపరర: ననగజజఖత పలర పప

8708 JBV3776895
పపరర: పదనకవత మగవర

93-68/333

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-519
వయససస:41
లస: ససస స
93-68/335

8711 JBV3773777
పపరర: కకటటశరర రరవప వవమగల

93-68/336

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-519
వయససస:34
లస: పప
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8712 AP151010537356
పపరర: శకనవరసరరవప వవమగల

93-68/337

తసడక:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:113-5-519
వయససస:52
లస: పప
8715 SAA0803065
పపరర: సరసబశవ రరవప బతష
స ల

93-68/340

93-68/343

93-68/346

93-68/349

93-68/352

93-68/355

93-68/358

తసడక:డ వనసకటగరరర
ఇసటట ననస:113-5-528
వయససస:54
లస: పప

8725 JBV3778362
పపరర: సరమమమ జఖస కలసచనల

8728 SAA0554949
పపరర: రరమగలల బతష
స ల

8731 JBV3779295
పపరర: భబలకకక బతష
స ల

8734 JBV3307386
పపరర: సరమమమ జఖమక బతష
స ల

93-68/361

8737 JBV3773827
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల

93-68/350

8740 JBV3307410
పపరర: పరరరత బబలరసకకసడ
భరస : వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:113-5-530
వయససస:46
లస: ససస స

8720 JBV3307436
పపరర: వరరరఘవమక తననరర

93-68/345

8723 JBV3774668
పపరర: ఏడడకకసడలల వలలర పప

93-68/348

8726 SAA0554279
పపరర: ఆదదలకడక బతష
స ల

93-68/351

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:113-5-527
వయససస:48
లస: ససస స
93-68/353

8729 JBV3777042
పపరర: రరజరశరరర వవమగల

93-68/354

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-528
వయససస:30
లస: ససస స
93-68/356

8732 JBV3777083
పపరర: వనసకటటశరరమక బతష
స ల

93-68/357

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:113-5-528
వయససస:32
లస: ససస స
93-68/359

8735 AP151010540528
పపరర: ససబగబలల వవమగల

93-68/360

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-5-528
వయససస:75
లస: ససస స
93-68/362

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-528
వయససస:35
లస: పప
93-68/364

93-68/342

తసడక:డ చనన అబబ
ఇసటట ననస:113-5-525
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-528
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-528
వయససస:35
లస: పప
8739 AP151010537582
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

93-68/347

భరస : గరరరబబబగ
ఇసటట ననస:113-5-528
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-528
వయససస:47
లస: ససస స
8736 JBV3773819
పపరర: గరరర బబబగ బతష
స ల

8722 JBV3307402
పపరర: కకటమక వవమగల

8717 JBV3773769
పపరర: వరరసరరమ తననరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-525
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటగరరర
ఇసటట ననస:113-5-527
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-528
వయససస:31
లస: ససస స
8733 AP151010540276
పపరర: శవమక వవమగల

93-68/344

భరస : చడసచయఖ
ఇసటట ననస:113-5-527
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:113-5-527
వయససస:36
లస: పప
8730 SAA0554535
పపరర: లలత వవమగల

8719 AP151010537165
పపరర: సరసబయఖ అననసగర

93-68/339

తసడక:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:113-5-520
వయససస:35
లస: పప

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:113-5-525
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : గరరర
ఇసటట ననస:113-5-527
వయససస:31
లస: ససస స
8727 SAA0554964
పపరర: గరరర బతష
స ల

93-68/341

తసడక:డ యలర మసదన
ఇసటట ననస:113-5-524
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-525
వయససస:45
లస: ససస స
8724 SAA0554360
పపరర: రరణగక బతష
స ల

8716 JBV3773751
పపరర: వర ననరరయణ బతష
స ల

8714 AP151010540635
పపరర: లకకక బతష
స ల

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-520
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-520
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-520
వయససస:49
లస: పప
8721 JBV3778347
పపరర: లకకక వలలర పప

93-68/338

భరస : వరరసరరమ
ఇసటట ననస:113-5-520
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:113-5-520
వయససస:29
లస: పప
8718 JBV3773744
పపరర: శకనవరసరరవప పసటర

8713 JBV3779253
పపరర: గరవసదమక తననరర

8738 AP151010537352
పపరర: ఏడడకకసడలల వవమగల

93-68/363

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-5-528
వయససస:50
లస: పప
93-68/365

8741 SAA0555078
పపరర: వనసకననబబబగ డదరసగగల

93-68/366

తసడక:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:113-5-530
వయససస:36
లస: పప
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8742 JBV3304375
పపరర: వనసకరటరరమయఖ బబలసకకసడన

93-68/367

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-530
వయససస:47
లస: పప
8745 AP151010540409
పపరర: సరమమమ జఖస పలలర పప

93-68/370

93-68/373

93-68/376

93-68/379

93-68/382

93-68/385

93-68/388

భరస : శకనవరస రరడకడ व
ఇసటట ననస:113-5-539
వయససస:37
లస: ససస స

8755 AP151010540564
పపరర: తరరపతమక ఓరరర

8758 AP151010537393
పపరర: శకఆసజనవయగలల ఓరరర

8761 AP151010540420
పపరర: ససతనరరవమక డదరసగగల

8764 SAA0979601
పపరర: దసరగ ధన లకకక బతష
స ల

93-68/391

8767 SAA1272772
పపరర: రమమష కలసచనల

93-68/380

8770 AP151010540066
పపరర: లకకక కలసచనల
భరస : చన సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-539
వయససస:49
లస: ససస స

8750 JBV3776978
పపరర: లకకక డదరసగగల

93-68/375

8753 JBV3780988
పపరర: శవకలమమరర గగసజ

93-68/378

8756 SAA0555185
పపరర: శకనస ధరకవరపప

93-68/381

తసడక:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:113-5-534
వయససస:33
లస: పప
93-68/383

8759 JBV3779444
పపరర: కకటటశరరర ఉపపలతతలర

93-68/384

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-535
వయససస:34
లస: ససస స
93-68/386

8762 AP151010540036
పపరర: అలవవలల కలసచనల

93-68/387

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-5-537
వయససస:50
లస: ససస స
93-68/389

8765 SAA0840851
పపరర: లకకక ననరరయణ షపతమ
డ గన

93-68/390

తసడక:డ రరమగ షపతమ
డ గన
ఇసటట ననస:113-5-538
వయససస:26
లస: పప
93-70/657

తలర : భబగఖ లకకక కలసచనల
ఇసటట ననస:113-5-538
వయససస:20
లస: పప
93-68/393

93-68/372

భరస : వవసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-534
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వజయ బతష
స ల
ఇసటట ననస:113-5-538
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ రరమగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:113-5-538
వయససస:29
లస: పప
8769 JBV2271682
పపరర: పపణఖవత మగననసగర व

93-68/377

భరస : జగనననధస
ఇసటట ననస:113-5-536
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-537
వయససస:52
లస: పప
8766 SAA0979684
పపరర: వజయ బతష
స ల

8752 JBV3773694
పపరర: శకనస డదరసగగల

8747 SAA0803164
పపరర: శకనస దదరరసగగల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:113-5-533
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ దనసయఖ
ఇసటట ననస:113-5-534
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ చడననకరశవరరవప
ఇసటట ననస:113-5-535
వయససస:28
లస: పప
8763 AP151010537037
పపరర: కకటయఖ కలసచనల

93-68/374

భరస : దనసయఖ
ఇసటట ననస:113-5-534
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకనసదస
ఇసటట ననస:113-5-534
వయససస:37
లస: పప
8760 SAA0389668
పపరర: రసగరరరవప వపపపలతతళర

8749 SAA0554386
పపరర: అసజల ఒసటటపపల

93-68/369

తసడక:డ ననగరశరర రరవప దదరసగగల
ఇసటట ననస:113-5-532
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ జగనననథస
ఇసటట ననస:113-5-533
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-5-534
వయససస:39
లస: ససస స
8757 JBV3776739
పపరర: వనసకటటశరరరర గగసజ

93-68/371

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:113-5-533
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస
ఇసటట ననస:113-5-533
వయససస:35
లస: పప
8754 JBV3778321
పపరర: మసగమక ఓరరర

8746 AP151010537398
పపరర: శకనవరసరరవప వలలర పప

8744 SAA0803214
పపరర: కకటటశరరర దదరసగగల

భరస : శకనస దదరసగగల
ఇసటట ననస:113-5-532
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-532
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:113-5-532
వయససస:62
లస: పప
8751 SAA0555169
పపరర: అసకమక రరవప ఒసటటపపల

93-68/368

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:113-5-532
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-532
వయససస:60
లస: ససస స
8748 AP151010537553
పపరర: సరసబయఖ వలలర పప

8743 JBV3778339
పపరర: లకకక వలలర పప

8768 SAA0947137
పపరర: రరమలకకక కకనసనన

93-68/392

భరస : ససబబబరరవప కకనసనన
ఇసటట ననస:113-5-539
వయససస:33
లస: ససస స
93-68/394

8771 AP151010537122
పపరర: చన సరసబయఖ కలసచనల

93-68/395

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-539
వయససస:50
లస: పప
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93-68/396

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-540
వయససస:38
లస: ససస స
8775 AP151010537113
పపరర: పసదన సరసబయఖ కలసచనల

93-68/399

93-68/402

93-68/405

93-68/409

93-68/412

93-68/415

93-68/418

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-548
వయససస:37
లస: ససస స

8785 JBV3779238
పపరర: కకటటశరరర తరరపత

8788 AP151010540349
పపరర: శరసతమక తరరపత

8791 AP151010537217
పపరర: ఆసజనవయగలల తరరపత

8794 SAA0344770
పపరర: పపషరలసజల చడవపలव

93-68/421

8797 JBV3775178
పపరర: శకనస తరరపత

93-68/410

8800 AP151010540414
పపరర: గగరవమక బతష
స ల
భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:113-5-548
వయససస:55
లస: ససస స

8780 SAA0554410
పపరర: అఖల కలరరక

93-68/404

8783 JBV3775210
పపరర: శకరరమ తరరపత

93-68/407

8786 SAA0554543
పపరర: అసజమక పలర పప

93-68/411

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:113-5-546
వయససస:38
లస: ససస స
93-68/413

8789 JBV3304102
పపరర: గగరవయఖ తరరపత

93-68/414

తసడక:డ వనసకటటశరరరర व
ఇసటట ననస:113-5-546
వయససస:34
లస: పప
93-68/416

8792 JBV3777224
పపరర: మమధవ తరరపత

93-68/417

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:113-5-547
వయససస:33
లస: ససస స
93-68/419

8795 AP151010540095
పపరర: భబశమమక కకసడనడత

93-68/420

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:113-5-547
వయససస:45
లస: ససస స
93-68/422

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-547
వయససస:38
లస: పప
93-68/424

93-68/401

తసడక:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:113-5-545
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటట వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-547
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-547
వయససస:55
లస: ససస స
8799 JBV2271096
పపరర: రమణ తరరపత

93-68/406

తసడక:డ చనవనసకయఖ
ఇసటట ననస:113-5-546
వయససస:67
లస: పప

తలర : కకటటరతనస
ఇసటట ననస:113-5-547
వయససస:36
లస: ససస స
8796 AP151010540207
పపరర: కకటటరతస మక తరరపత

8782 AP151010540275
పపరర: పప లమక తరరపత

8777 AP151010540172
పపరర: పరరరత కలసచనల

తసడక:డ గరవసదరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-544
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-546
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:113-5-546
వయససస:38
లస: పప
8793 JBV3777059
పపరర: శవ కలమమరర తరరపత

93-68/403

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-546
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:113-5-546
వయససస:55
లస: ససస స
8790 JBV3304094
పపరర: శవ శసకర తరరపత

8779 AP151010537381
పపరర: బససవరరడకడ బదథ
న రర

93-68/398

భరస : పసదసరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-541
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:113-5-545
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:113-5-546
వయససస:30
లస: ససస స
8787 AP151010540407
పపరర: ననగగలల తరరపత

93-68/400

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-541
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:113-5-545
వయససస:27
లస: ససస స
8784 JBV3776994
పపరర: దదవ భవరన తరరపత

8776 JBV2271104
పపరర: వనసకరయమక కలసచనల

8774 AP151010537039
పపరర: ననగరశరరరరవప కలసచనల

తసడక:డ పసదసరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-540
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-541
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ పసదసరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-541
వయససస:40
లస: పప
8781 SAA0554469
పపరర: వవమగలమక తరరపత

93-68/397

తసడక:డ రరమససబబయఖ కకనసనన
ఇసటట ననస:113-5-540
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖव
ఇసటట ననస:113-5-540
వయససస:72
లస: పప
8778 AP151010537512
పపరర: ఏడడకకసడలల కలసచనల

8773 SAA0940941
పపరర: ససబబబరరవప కకనసనన

8798 JBV3777075
పపరర: శవమక ఒరరస

93-68/423

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-548
వయససస:36
లస: ససస స
93-68/425

8801 AP151010540361
పపరర: శరరద ఓరరర

93-68/426

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-548
వయససస:60
లస: ససస స
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8802 AP151010540098
పపరర: మగననమక తరరపత

93-68/427

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-548
వయససస:65
లస: ససస స
8805 SAA0941022
పపరర: రరజజరరవప పసలరరరశశటట

93-68/431

93-68/434

93-68/437

93-68/440

93-68/443

93-68/446

93-68/449

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-557
వయససస:44
లస: పప

8815 AP151010540663
పపరర: సరమమమ జఖస మమరరళళ

8818 JBV3773868
పపరర: పపలర యఖ యమదగరరరव

8821 SAA0618967
పపరర: వవసకటటశ గగనజ

8824 AP151010540273
పపరర: లకకక యమదగరరర

93-68/452

8827 JBV3773702
పపరర: జజనకక రరమయఖ గరనస

93-68/441

8830 SAA1277003
పపరర: నఖత ననదడసడర
తసడక:డ శకనవరస రరవప ననదడసడర
ఇసటట ననస:113-5-557
వయససస:18
లస: ససస స

8810 AP151010540094
పపరర: హమమలతన పలర వ

93-68/436

8813 JBV3779584
పపరర: భబగఖలకకక కలసచనల

93-68/439

8816 AP151010540047
పపరర: సరమమమ జఖస కలసచనల

93-68/442

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-552
వయససస:70
లస: ససస స
93-68/444

8819 JBV2272086
పపరర: వనసకటటశరరరరరవప వరమలలర

93-68/445

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:113-5-552
వయససస:53
లస: పప
93-68/447

8822 SAA0618835
పపరర: ఫనవననరర కలమమర గగనజ

93-68/448

తసడక:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-553
వయససస:28
లస: పప
93-68/450

8825 SAA1040450
పపరర: శకహరర గరననఎస

93-68/451

తసడక:డ జజనకక రరమయఖ గరననఎస
ఇసటట ననస:113-5-556
వయససస:23
లస: పప
93-68/453

తసడక:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:113-5-556
వయససస:46
లస: పప
93-68/455

93-68/433

భరస : వవసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-552
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-5-556
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ జజనకక రరమయఖ గరనస
ఇసటట ననస:113-5-556
వయససస:25
లస: పప
8829 AP151010537586
పపరర: శకనస ననదడసడర

93-68/438

తసడక:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-553
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ రరమసరరమ
ఇసటట ననస:113-5-553
వయససస:50
లస: పప
8826 SAA0940909
పపరర: సరయ కలమమర గరనస

8812 JBV3779568
పపరర: కనకమహలకకక డదరసగగల

8807 JBV3304169
పపరర: ఏడడకకసడలల కలసచనల

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:113-5-551
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:113-5-552
వయససస:52
లస: పప

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-553
వయససస:53
లస: ససస స
8823 AP151010537294
పపరర: గగరవయఖ గగసజ

93-68/435

భరస : చసపసరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-552
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ జగనననథస
ఇసటట ననస:113-5-552
వయససస:41
లస: పప
8820 AP151010540343
పపరర: అసకమక గగసజ

8809 JBV3777117
పపరర: తరరపతమక యటటగ రర

93-68/430

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-550
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-5-552
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-552
వయససస:42
లస: ససస స
8817 JBV3773686
పపరర: వనసకటటశరర రరవప డదరసగగల

93-68/432

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:113-5-551
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరర రరవప వరమలర
ఇసటట ననస:113-5-552
వయససస:25
లస: ససస స
8814 JBV2271690
పపరర: వనసకట రమణ వరమలలర

8806 JBV3778305
పపరర: శవకలమమరర కలసచనల

8804 AP151010537360
పపరర: కకటటశరరరరవప తరరపత

తసడక:డ పసదవనసకయఖ
ఇసటట ననస:113-5-548
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-550
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:113-5-551
వయససస:28
లస: ససస స
8811 SAA0803370
పపరర: వనసకట ననగ జజఖత వరమలర

93-68/428

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-548
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ పడసరదరరవ పసలరరరశశటట
ఇసటట ననస:113-5-548
వయససస:79
లస: పప
8808 SAA0554253
పపరర: ఇసదస ధరకవరపప

8803 AP151010537614
పపరర: శవయఖ తరరపత

8828 SAA1032374
పపరర: శకహరర కలసచనల

93-68/454

తసడక:డ ఏడడకకసదలల కలసచనల
ఇసటట ననస:113-5-557
వయససస:23
లస: పప
93-70/658

8831 AP151010540346
పపరర: అసజమక కలసచనల

93-68/456

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-561
వయససస:50
లస: ససస స
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పపరర: బబజ కసచనల
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93-68/457

తసడక:డ ఏడడకకసడలల కసచనల
ఇసటట ననస:113-5-561
వయససస:29
లస: పప
8835 SAA0940529
పపరర: లకకక తరరపతమక అననసగర

93-68/460

93-68/463

93-68/466

93-68/469

93-68/472

93-68/475

93-68/478

భరస : లకకయఖव
ఇసటట ననస:113-5-589
వయససస:51
లస: ససస స

8845 JBV3776929
పపరర: ననగ మలర శరరర మగననసగర

8848 SAA0941105
పపరర: భబలకకక మమనసకకసడ

8851 JBV3307196
పపరర: ససబబమక కలసచనల

8854 SAA0946519
పపరర: ననహహ హ రరడకడ మమనసకకసడ

93-68/481

8857 SAA1365022
పపరర: మసజషర బదథ
న రర

93-68/470

8860 AP151010540352
పపరర: గరవసదమక మగననసగర
భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-589
వయససస:60
లస: ససస స

8840 JBV3776937
పపరర: వనసకట రమణ కలసచనల

93-68/465

8843 AP151010537230
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచనల

93-68/468

8846 SAA1031541
పపరర: తదజ పరవన అననపరరడడ క

93-68/471

భరస : మమధవ రరడడ క అననపరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-576
వయససస:37
లస: ససస స
93-68/473

8849 AP151010540032
పపరర: ఆదదలకకక బబ దథ
న రర

93-68/474

భరస : ససతనరరమ రరడడ క
ఇసటట ననస:113-5-576
వయససస:55
లస: ససస స
93-68/476

8852 SAA0940610
పపరర: రవసదనడ రరడకడ మమనసకకసడ

93-68/477

తసడక:డ ననహహ హ రరడకడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:113-5-576
వయససస:31
లస: పప
93-68/479

8855 JBV3775020
పపరర: యలమరరరడకడ బదథ
న రర

93-68/480

తసడక:డ ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-577
వయససస:33
లస: పప
93-70/748

భరస : ఎలమరరరడకడ బదథ
న రర
ఇసటట ననస:113-5-577
వయససస:30
లస: ససస స
93-68/483

93-68/462

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-569
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ మసరసన రరడకడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:113-5-576
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-577
వయససస:34
లస: పప
8859 JBV3779675
పపరర: కకటమక తనటట

93-68/467

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-576
వయససస:74
లస: ససస స

తసడక:డ sambireddy
ఇసటట ననస:113-5-576
వయససస:43
లస: పప
8856 JBV3775012
పపరర: వరరశరరరరడకడ బదథ
న రర

8842 AP151010537229
పపరర: శసకరరకవప కలసచనల

8837 JBV3779543
పపరర: లకకక అననసగర

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:113-5-569
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననహహ హ రరడకడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:113-5-576
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:113-5-576
వయససస:55
లస: ససస స
8853 JBV3773652
పపరర: వనసకట రరడకడ మగననసగర

93-68/464

భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-576
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-576
వయససస:40
లస: ససస స
8850 AP151010540208
పపరర: వనసకట ససబబమక కలసచనల

8839 JBV3775566
పపరర: సతఖనననరరయణ అననసగర

93-68/459

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:113-5-568
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-569
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ రరమలసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-574
వయససస:46
లస: పప
8847 JBV3307113
పపరర: సరమమమ జఖస కలసచనల

93-68/461

తసడక:డ పపదన సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-568
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-569
వయససస:40
లస: ససస స
8844 JBV3304821
పపరర: ఉమమహహశరరరరడకడ వజజడల

8836 JBV3779550
పపరర: వనజ కలమమరర అననసగర

8834 SAA0320275
పపరర: అసకమకరరవప డదరసగగల

తసడక:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:113-5-566
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:113-5-568
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:113-5-568
వయససస:33
లస: పప
8841 JBV3307188
పపరర: జజనకక కలసచనల

93-68/458

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:113-5-566
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపనననరరవప అననసగర
ఇసటట ననస:113-5-568
వయససస:29
లస: ససస స
8838 JBV3775574
పపరర: పపనననరరవప అననసగర

8833 AP151010540391
పపరర: రమమదదవ ననదడసడర

8858 SAA0941121
పపరర: ఆదదలకకక మగననసగర

93-68/482

భరస : అసజరరడకడ మగననసగర
ఇసటట ననస:113-5-589
వయససస:24
లస: ససస స
93-68/484

8861 AP151010540566
పపరర: అచరమక మగననసగర

93-68/485

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-589
వయససస:65
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26
93-68/486

భరస : పసద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-589
వయససస:66
లస: ససస స
8865 SAA0554931
పపరర: అసజరరడకడ మగననసగర

93-68/489

93-68/492

93-68/495

93-68/498

93-68/501

93-68/504

93-68/507

8875 SAA0940966
పపరర: లలమ కకషష గళర

8878 SAA0855892
పపరర: గరపసకకషష అననసగర

8881 SAA0618801
పపరర: శరఖమలమ ససజజతన

8884 JBV3776135
పపరర: కకషప ర రరడకడ శరఖమల

93-68/510

8887 JBV3779410
పపరర: అనసథరఖ తననరర

93-68/499

8890 JBV3776887
పపరర: రసబబజ మగననసగర
భరస : ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-603
వయససస:33
లస: ససస స

8870 SAA0618819
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ వణగకలరర

93-68/494

8873 AP151010540596
పపరర: ససతనరరవమక శరఖమల

93-68/497

8876 SAA0979692
పపరర: వసశ కకషష అననసగర

93-68/500

తసడక:డ తనఖగ రరజ అననసగర
ఇసటట ననస:113-5-591
వయససస:24
లస: పప
93-68/502

8879 SAA0802976
పపరర: మణణకసఠ గళర

93-68/503

తసడక:డ శకనవరస రరవప గళర
ఇసటట ననస:113-5-591
వయససస:27
లస: పప
93-68/505

8882 JBV3780459
పపరర: పడసథన శరఖమల

93-68/506

భరస : కకషప ర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-600
వయససస:49
లస: ససస స
93-68/508

8885 SAA0554402
పపరర: లకడక తననరర

93-68/509

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:113-5-601
వయససస:31
లస: ససస స
93-68/511

భరస : డకలరససలమసన షపక
ఇసటట ననస:113-5-601
వయససస:61
లస: ససస స
93-68/513

93-68/491

భరస : సససదరరకమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-591
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:113-5-600
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:113-5-601
వయససస:34
లస: ససస స
8889 SAA1070218
పపరర: వనసకట సరయ కకటటశరర రరవప
బజపరర
తసడక:డ శసకర బజపరర
ఇసటట ననస:113-5-602
వయససస:25
లస: పప

93-68/496

భరస : అశశక రరడడడ
ఇసటట ననస:113-5-600
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదదననరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-600
వయససస:45
లస: పప
8886 JBV3776879
పపరర: మసగ తననరర

8872 JBV2270874
పపరర: రమమదదవ గళళర

8867 JBV3773637
పపరర: ససబబబరరడకడ మగననసగర

తసడక:డ వర రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:113-5-590
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ తనఖగరరజ అననసగర
ఇసటట ననస:113-5-591
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-5-591
వయససస:47
లస: పప
8883 JBV3304706
పపరర: అశశక రరడకడ శరఖమల

93-68/493

తసడక:డ శకనవరసరరవ గళర
ఇసటట ననస:113-5-591
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప మగవర
ఇసటట ననస:113-5-591
వయససస:25
లస: పప
8880 JBV3773645
పపరర: శకనవరసరరవప మగవర

8869 AP151010540502
పపరర: రరవమక బబ సదలపరటట

93-68/488

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-589
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప व
ఇసటట ననస:113-5-591
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప మగవర
ఇసటట ననస:113-5-591
వయససస:22
లస: పప
8877 SAA1032382
పపరర: సలమకన రరజ మగవర

93-68/490

భరస : బబపసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-590
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:డ గరపసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-590
వయససస:50
లస: పప
8874 SAA1070200
పపరర: జజసఫ అరవసద మగవర

8866 JBV3304698
పపరర: makireddy munnangi

8864 JBV3775293
పపరర: balaiahya తనటటव

తసడక:డ లకకయఖव
ఇసటట ననస:113-5-589
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-589
వయససస:60
లస: పప

భరస : వరరరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-590
వయససస:52
లస: ససస స
8871 AP151010537633
పపరర: వరరరఘవ రరడకడ వణగకలరర

93-68/487

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-589
వయససస:77
లస: ససస స

తసడక:డ మమకకరరడకడ మగననసగర
ఇసటట ననస:113-5-589
వయససస:36
లస: పప
8868 AP151010540595
పపరర: రరజరశరరర వణగకలరర

8863 AP151010540227
పపరర: అనసథరఖమక మగననసగర

8888 JBV2271021
పపరర: మగలమయ షపక

93-68/512

తసడక:డ ఢకలర ససలమసన
ఇసటట ననస:113-5-601
వయససస:37
లస: పప
93-68/514

8891 SAA0317347
పపరర: ననగతషలసస మగననసగర

93-68/515

భరస : హనమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-603
వయససస:34
లస: ససస స
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8892 AP151010537243
పపరర: శకనస షపక

93-68/516

తసడక:డ ససలమసనస
ఇసటట ననస:113-5-603
వయససస:40
లస: పప
8895 SAA0802919
పపరర: వరరసరరమ రరడడ క బసడనరర

8893 AP151010537649
పపరర: హనమరరడకడ మగననసగర

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-603
వయససస:41
లస: పప
93-68/519

8896 SAA0618793
పపరర: పప టర పఅల పవరన

తసడక:డ వనసకట శవ చసదడ రరడకడ బసడనరర
ఇసటట ననస:113-5-611
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-612
వయససస:27
లస: ససస స

8898 JBV3779477
పపరర: పడసననకలమమరర నమకగడడ

8899 JBV3779469
పపరర: దదప
డ రణణ నమకగడడ

93-68/522

భరస : రరజరష కలమమర
ఇసటట ననస:113-5-613
వయససస:34
లస: ససస స
8901 JBV3775194
పపరర: సతఖనననరరయణ నమకగడడ

93-68/525

తసడక:డ వవసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-622
వయససస:32
లస: పప
8907 JBV2270296
పపరర: రరసబబయమక గరరర పరటట

93-68/529

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:113-5-623
వయససస:44
లస: పప
8913 JBV3779725
పపరర: రమణమక జరడడ డ

93-68/535

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-624
వయససస:69
లస: పప
8919 JBV3775319
పపరర: రమణ జరడడ డ
తసడక:డ రరమననయగడడ
ఇసటట ననస:113-5-625
వయససస:51
లస: పప

8905 SAA1274083
పపరర: లకకక సరమమజఖస గరరర పరటట

8908 AP151010540622
పపరర: ననగమణణ గరరర పరటట

8911 SAA0979643
పపరర: సరసబశవ రరవప గరరర పరటట

8914 JBV3307352
పపరర: రరజఖలకకక గరరర పరటట

8917 SAA1365139
పపరర: శరకవణణ ఈద

8920 AP151010540599
పపరర: నరకల కరననల
భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-626
వయససస:44
లస: ససస స

93-68/521

93-68/524

93-68/526

భరస : వవసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-622
వయససస:54
లస: ససస స
93-70/660

8906 JBV3777158
పపరర: శకదదవ గరరర పరటట

93-68/528

భరస : మలర కరరరజనరరవప
ఇసటట ననస:113-5-623
వయససస:33
లస: ససస స
93-68/530

8909 JBV2270585
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప గరరర పరటట

93-68/531

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:113-5-623
వయససస:38
లస: పప
93-68/533

8912 JBV3779683
పపరర: లమవణఖ గరరర పరటట

93-68/534

భరస : వనసకట ఆదదశశషష
ఇసటట ననస:113-5-624
వయససస:32
లస: ససస స
93-68/536

8915 JBV3774700
పపరర: వనసకట ఆదద శశషష గరరర పరటట

93-68/537

తసడక:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-5-624
వయససస:36
లస: పప
93-70/749

భరస : ఉమ మహహశరర రరడడ క ఈద
ఇసటట ననస:113-5-624
వయససస:20
లస: ససస స
93-68/540

8900 JBV3779451
పపరర: పరరరతమక నమకగడడ

93-70/659 8903 AP151010540624
8902 SAA1260363
పపరర: వర వనసకట ససబబ రరడకడ వణగకలరర
పపరర: కలమమరర అననసగర

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-5-624
వయససస:55
లస: ససస స
93-68/538

8897 JBV3775202
పపరర: రరజరష కలమమర నమకగడడ

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:113-5-613
వయససస:81
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసససబజ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:113-5-623
వయససస:82
లస: పప

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:113-5-624
వయససస:46
లస: ససస స
8916 AP151010537419
పపరర: వవసకటససబబబరరవప గరరర పరటట

93-68/523

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:113-5-623
వయససస:55
లస: ససస స
93-68/532

93-68/518

తసడక:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:113-5-612
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:113-5-622
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-5-623
వయససస:40
లస: ససస స
8910 AP151010537453
పపరర: శకనవరసరరవప గరరర పరటట

93-68/520

తసడక:డ మసరసన రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-5-614
వయససస:20
లస: పప
93-68/527

8894 JBV3773629
పపరర: ననగరరరడకడ మగననసగర

తసడక:డ వరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-609
వయససస:39
లస: పప

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:113-5-613
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:113-5-613
వయససస:62
లస: పప
8904 JBV3775285
పపరర: జగదదష కలమమర అనసగర

93-68/517

8918 SAA1020239
పపరర: శకకరసత రరడకడ మగననసగర

93-68/539

తసడక:డ పసచర రరడకడ మగననసగర
ఇసటట ననస:113-5-625
వయససస:37
లస: పప
93-68/541

8921 AP151010540707
పపరర: సరమమమ జఖస వణగకలరర

93-68/542

భరస : వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-626
వయససస:77
లస: ససస స
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93-68/543

తసడక:డ ససరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-626
వయససస:52
లస: పప
8925 JBV3775111
పపరర: పరపరరరవప యరకస

93-68/546

8926 SAA0687780
పపరర: గలమర మమధవ

93-68/549

8929 JBV3774692
పపరర: ననగరరరజన గళళళ

భరస : ససరరష బబబగ
ఇసటట ననస:113-5-629
వయససస:35
లస: ససస స
93-68/555

93-68/558

93-68/561

93-68/564

తసడక:డ లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-635
వయససస:78
లస: పప

8941 AP151010537233
పపరర: హనసమసతరరవప గరరర లమలటట

8944 AP151010540016
పపరర: ససతనరరవమక వణగకలరర

93-68/567

8947 JBV3779741
పపరర: లలత కలమమరర యరకస

93-68/556

8950 SAA0940750
పపరర: అనథష బదదనగస
తసడక:డ శవ రరమరరడడ క బదదనగస
ఇసటట ననస:113-5-638
వయససస:32
లస: ససస స

8930 JBV3773918
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

93-68/551

8933 AP151010537613
పపరర: ససరరష బబబగ అననసగర

93-68/554

8936 AP151010540626
పపరర: లకడకకలమమరర గరరర పరటట

93-68/557

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:113-5-630
వయససస:62
లస: ససస స
93-68/559

8939 SAA0803438
పపరర: లకకణ రరవప ససదక

93-68/560

తసడక:డ అపరల రరవప ససదక
ఇసటట ననస:113-5-630
వయససస:38
లస: పప
93-68/562

8942 SAA0555110
పపరర: కలర పవన కలమమర రరడడ క

93-68/563

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ కలర
ఇసటట ననస:113-5-630
వయససస:27
లస: పప
93-68/565

8945 JBV3775145
పపరర: వనసకటటష గరరర పరటట

93-68/566

తసడక:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-631
వయససస:33
లస: పప
93-68/568

భరస : హహమసత రరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-635
వయససస:56
లస: ససస స
93-68/570

93-68/548

తసడక:డ చనసరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-629
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-631
వయససస:90
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-632
వయససస:36
లస: పప
8949 JBV3774734
పపరర: యలమరరరడకడ తనటటపరరస

93-68/553

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-630
వయససస:72
లస: పప

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-631
వయససస:60
లస: ససస స
8946 JBV3774726
పపరర: అపసలరరడకడ కరసస

8938 AP151010540547
పపరర: వనసకట ససబబమక యరకస

8927 JBV3777166
పపరర: శలబ షపక

తసడక:డ పసద మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:113-5-628
వయససస:52
లస: పప

భరస : సససదరరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-630
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:113-5-630
వయససస:43
లస: పప
8943 AP151010540627
పపరర: హహహమమవత గరరర పరటట

93-68/550

భరస : లకకణ రరవప ససదక
ఇసటట ననస:113-5-630
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:113-5-630
వయససస:63
లస: ససస స
8940 AP151010537782
పపరర: రరమకకషష గరరర పరటట

8935 SAA0803461
పపరర: పదక ససదక

93-68/545

భరస : మమబగ ససభబన
ఇసటట ననస:113-5-628
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చనసరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-5-629
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:113-5-629
వయససస:72
లస: పప
8937 JBV3781101
పపరర: గరవసదమక మగళళమబరర

93-68/547

తసడక:డ శవరరమకకషష అలయమసరబబగ
ఇసటట ననస:113-5-628
వయససస:34
లస: పప

93-68/552 8932 AP151010540390
8931 JBV2270254
పపరర: ననగమలలర శరరర అననసగర అననసగర
పపరర: ననగమలలర శరరర అననసగర

8924 SAA0940735
పపరర: రరజరష కలమమర యరకస

తసడక:డ పరపర రరవప యరకస
ఇసటట ననస:113-5-627
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ బబబగ
ఇసటట ననస:113-5-628
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ మమబగససభబన షసక
ఇసటట ననస:113-5-628
వయససస:33
లస: పప

8934 AP151010537566
పపరర: చన సరసబయఖ అననసగర

93-68/544

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-627
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:113-5-627
వయససస:56
లస: పప
8928 SAA0940636
పపరర: కకలమర షపక

8923 JBV3779329
పపరర: ససజజత యరకస

8948 JBV3778461
పపరర: కకషషవవణమక తనటటపరరస

93-68/569

భరస : యలమరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-635
వయససస:70
లస: ససస స
93-68/571

8951 JBV3777265
పపరర: ఆదదలకడక బదదనగస

93-68/572

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-638
వయససస:56
లస: ససస స
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8952 SAA0894882
పపరర: శవరరమరరడకడ బదదనగస
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93-68/573

తసడక:డ సరసబ రరడకడ బదదనగస
ఇసటట ననస:113-5-638
వయససస:39
లస: పప
8955 JBV2271468
పపరర: భబరతలకకక యయసడడడ
డ కడ

93-68/576

93-68/579

93-68/580

93-68/583

93-68/586

93-68/589

93-68/592

భరస : వనసకట ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-646
వయససస:61
లస: ససస స

8965 AP151010540243
పపరర: రమణ ఓరరర

8968 AP151010540121
పపరర: శవమక ఓరరర

8971 AP151010540658
పపరర: బబబ దదవరరడకడव

8974 SAA0975229
పపరర: శరరద పప తనబతన

93-68/594

8977 JBV2270981
పపరర: అనసరరధ వజజడల

93-68/584

8980 JBV3774619
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ తయఖగబర
తసడక:డ వవసకట కకషష రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-646
వయససస:33
లస: పప

8960 SAA1303700
పపరర: కకరస ర యయసేకడడడక

93-70/662

8963 SAA0554527
పపరర: అసకమక ఓరరర

93-68/582

8966 AP151010540244
పపరర: అలవవలమక ఓరరర

93-68/585

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-650
వయససస:75
లస: ససస స
93-68/587

8969 JBV3773801
పపరర: వనసకటటశరరరర ఓరరర

93-68/588

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:113-5-655
వయససస:42
లస: పప
93-68/590

8972 AP151010537590
పపరర: శకనవరస రరడడ క దదవరరడకడ

93-68/591

తసడక:డ ససవర సరసబరరడడ క దదవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-664
వయససస:41
లస: పప
93-68/964

8975 SAA1272632
పపరర: అనసత లకకక కలరరక

93-70/664

తసడక:డ రరమరరడకడ కలరరక
ఇసటట ననస:113-6-643
వయససస:30
లస: ససస స
93-68/595

భరస : శవరసజ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-646
వయససస:34
లస: ససస స
93-68/597

93-68/578

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-5-650
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ పప తనబతన
ఇసటట ననస:113-5+61
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరఘవవసదడ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-646
వయససస:33
లస: ససస స
8979 JBV3778263
పపరర: పడభబవత వజజడల

93-68/581

భరస : శవసరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-664
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ లకకకరరడకడव
ఇసటట ననస:113-5-664
వయససస:58
లస: పప
8976 JBV3778271
పపరర: కకటటశరరర వజజడల

8962 SAA0554550
పపరర: శకలకడక ఓరరర

8957 JBV3775418
పపరర: శకనవరసరరడకడ ఆళళ

తలర : భబరతలకకక యయసేకడడడక
ఇసటట ననస:113-5-639
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:113-5-655
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడకడ व
ఇసటట ననస:113-5-664
వయససస:34
లస: ససస స
8973 AP151010537578
పపరర: శవసరసబరరడకడ దదవరరడకడ

93-70/661

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-5-650
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-5-650
వయససస:52
లస: పప
8970 JBV2270932
పపరర: శకలకకక దదవరరడకడ

8959 SAA1303726
పపరర: దదపసస యయసేకడడడక

93-68/575

తసడక:డ శవరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-639
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-5-649
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-5-650
వయససస:49
లస: ససస స
8967 AP151010537420
పపరర: ససబబబరరవప ఓరరర

93-68/577

తలర : భబరతలకకక యయసేకడడడక
ఇసటట ననస:113-5-639
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రతననరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-646
వయససస:90
లస: ససస స
8964 JBV3778412
పపరర: పదక తననరర

8956 AP151010540570
పపరర: వరలకకక యసడడడ
డ కడ

8954 JBV3779840
పపరర: జజఖత ఆళళ

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-639
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : దశరదరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-639
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ గరపసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-639
వయససస:59
లస: పప
8961 AP151010540021
పపరర: ననగరతస మక వణగకలరర

93-68/574

తసడక:డ చసదనడరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-638
వయససస:60
లస: పప

భరస : కరశవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-5-639
వయససస:40
లస: ససస స
8958 JBV3775400
పపరర: శవరరరడకడ ఆళళ

8953 JBV3774049
పపరర: సరసబరరడకడ బదదనగస

8978 JBV2270379
పపరర: మలలర శరరర తయఖగగర

93-68/596

భరస : వనసకట కకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-646
వయససస:53
లస: ససస స
93-68/598

8981 JBV2271484
పపరర: పరపసరరడకడ తయఖగబర

93-68/599

తసడక:డ వనసకట కకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-646
వయససస:34
లస: పప
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పపరర: రరఘవవసదడరరడకడ వజజడల
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93-68/600

తసడక:డ వనసకట ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-646
వయససస:35
లస: పప
8985 JBV3774635
పపరర: వనసకట ససబబబరరడకడ వజజడల

93-68/603

93-68/706

93-68/607

93-70/750

93-68/613

93-70/751

93-68/618

తసడక:డ రమణ జజదసన
ఇసటట ననస:113-6-676
వయససస:25
లస: పప

8995 JBV3775061
పపరర: ఏడడకवేసడలల ఓరరర

8998 AP151010540274
పపరర: సరమమమ జఖస తరరపత

9001 JBV3307428
పపరర: థదరరపటమమమ ఓరరర

9004 SAA0317420
పపరర: పదక తతట

93-68/621

9007 JBV3776812
పపరర: ఆరరదడమక తతట

93-68/611

9010 JBV3773546
పపరర: సససహచలస తతట
తసడక:డ ఈశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-6-676
వయససస:31
లస: పప

8990 JBV3775558
పపరర: చడననకరశవపలల గసగనపలర

93-68/606

8993 JBV3775582
పపరర: కకటయఖ బబ డడడపలర

93-68/609

8996 JBV3775053
పపరర: కకటటశరరరరవప ఓరరర

93-68/612

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-6-650
వయససస:33
లస: పప
93-68/614

8999 AP151010537584
పపరర: శకనవరసరరవప తరరపత

93-68/615

తసడక:డ చనరరమగలల
ఇసటట ననస:113-6-653
వయససస:43
లస: పప
93-68/616

9002 SAA0803271
పపరర: ససవర ఓరరల

93-68/617

తసడక:డ ననగరశరర రరవప ఓరరల
ఇసటట ననస:113-6-656
వయససస:25
లస: పప
93-68/619

9005 AP151010540586
పపరర: మలలర శరరర దదసతన

93-68/620

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:113-6-676
వయససస:43
లస: ససస స
93-68/622

భరస : ఈశరర రరవపव
ఇసటట ననస:113-6-676
వయససస:46
లస: ససస స
93-68/624

93-68/604

తసడక:డ చడసచయఖ
ఇసటట ననస:113-6-648
వయససస:51
లస: పప

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:113-6-676
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:113-6-676
వయససస:45
లస: ససస స
9009 SAA0802794
పపరర: శవ కలమమర జజదసన

93-68/608

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-6-656
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:113-6-656
వయససస:44
లస: పప
9006 JBV3778214
పపరర: పదక మలనడక

8992 JBV3775590
పపరర: వనసకటరమణయఖ బబ డడడపలర

8987 JBV3779162
పపరర: చన చడసచమక తనటట

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-6-647
వయససస:55
లస: పప

భరస : చనరరమగలల
ఇసటట ననస:113-6-653
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసస తరరపత
ఇసటట ననస:113-6-653
వయససస:18
లస: ససస స
9003 AP151010537234
పపరర: ననగరశరరరరవప ఓరరర

93-68/605

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-6-649
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-6-653
వయససస:35
లస: ససస స
9000 SAA1365295
పపరర: రమఖ తరరపత

8989 JBV3304128
పపరర: దసరరగ పడసరద గసగనపలర

93-68/602

భరస : పసద చడసచయఖ
ఇసటట ననస:113-6-646/B
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-6-648
వయససస:32
లస: పప

తలర : గగరవమక బతష
స ల
ఇసటట ననస:113-6-648
వయససస:19
లస: ససస స
8997 JBV3778354
పపరర: లకకక పదనకవత తరరపత

93-68/705

తసడక:డ చడననకరశవపలల
ఇసటట ననస:113-6-647
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-6-648
వయససస:46
లస: ససస స
8994 SAA1398668
పపరర: శరకవణణ బతష
స ల

8986 JBV2270882
పపరర: శకనవరసరరవప గళళర

8984 JBV2271922
పపరర: వనసకటకకషరషరరడకడ తయఖగబర

తసడక:డ రరమ కకటట రరడడ క
ఇసటట ననస:113-6-646
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-6-646\A
వయససస:50
లస: పప

భరస : చన చడసచయఖ
ఇసటట ననస:113-6-646\B
వయససస:41
లస: ససస స
8991 JBV3779576
పపరర: ఆదడమక బబ డడడపలర

93-68/601

తసడక:డ వనసకట ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-646
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ మగతనఖలరరడడ క
ఇసటట ననస:113-6-646
వయససస:64
లస: పప
8988 JBV3779154
పపరర: చన చడసచమక తనటట

8983 JBV3774643
పపరర: శవరసజరరడకడ వజజడల

9008 JBV3779212
పపరర: సరరజన కకసడమడడగగల

93-68/623

భరస : గరపసరరడకడव
ఇసటట ననస:113-6-676
వయససస:69
లస: ససస స
93-68/625

9011 JBV3775087
పపరర: రవ తతట

93-68/626

తసడక:డ ఈశరరరరవపव
ఇసటట ననస:113-6-676
వయససస:31
లస: పప
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9012 JBV3774601
పపరర: సరసబశవరరవప మలలనడక

93-68/627

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113-6-676
వయససస:50
లస: పప
9015 JBV3779113
పపరర: వర రరఘవమక యరకస

93-68/631

93-68/634

93-68/637

93-68/640

93-68/643

93-68/646

93-68/649

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:41
లస: ససస స

9025 JBV3775004
పపరర: తడననథ కమజల

9028 AP151010540694
పపరర: వనసకటససబబమక చలమర

9031 JBV3774593
పపరర: శకనవరసరరడకడ చలమర

9034 JBV3778206
పపరర: శకలకకక యరకస

93-68/652

9037 JBV3779048
పపరర: రమణ కలమమరర యరకస

93-68/641

9040 JBV3776820
పపరర: ఎగమక రరమబల పలర
భరస : పసద కకటయఖ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:43
లస: ససస స

9020 SAA0410753
పపరర: ససజజతన మమనసకకసడ

93-68/636

9023 AP151010537797
పపరర: సరసబరరడకడ యరకస

93-68/639

9026 JBV3778198
పపరర: శవలల చలమర

93-68/642

భరస : పపటట రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-678
వయససస:32
లస: ససస స
93-68/644

9029 JBV3774585
పపరర: ససతనరరమరరడకడ చలమర

93-68/645

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-678
వయససస:35
లస: పప
93-68/647

9032 AP151010537718
పపరర: వనసకటరరడకడ చలర

93-68/648

తసడక:డ పపటబట రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-678
వయససస:71
లస: పప
93-68/650

9035 JBV3779055
పపరర: ఆదదలకకక యరకస

93-68/651

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:37
లస: ససస స
93-68/653

భరస : హనమ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:38
లస: ససస స
93-68/655

93-68/633

తసడక:డ ననగరరరడకడव
ఇసటట ననస:113-6-677
వయససస:70
లస: పప

భరస : మదననకహన రరడడ క
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:37
లస: ససస స
9039 JBV3781135
పపరర: శకలసతల జరడడ

93-68/638

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-678
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ రమణ జడడడ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:27
లస: ససస స
9036 JBV3779105
పపరర: లకకక యరకస

9022 AP151010537856
పపరర: ననగరరరడకడ యరకస

9017 SAA0410787
పపరర: హహమలత ఆళళ

భరస : ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:113-6-677
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-6-678
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-678
వయససస:38
లస: పప
9033 SAA0946741
పపరర: ససతతష కలమమర జడడడ

93-68/635

తసడక:డ అపలల ననయగడడ
ఇసటట ననస:113-6-677/2
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-678
వయససస:34
లస: ససస స
9030 JBV3774577
పపరర: పపటబటరరడకడ చలమర

9019 SAA0410795
పపరర: కకషష కలమమరర వజజడలమ

93-68/630

తసడక:డ సరసబ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-677
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-677
వయససస:40
లస: పప

భరస : తడననధ
ఇసటట ననస:113-6-677/2
వయససస:47
లస: ససస స
9027 JBV3778180
పపరర: భడమరరసబ చలమర

93-68/632

భరస : వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:113-6-677
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-677
వయససస:65
లస: ససస స
9024 JBV3779220
పపరర: సతఖవత కరమజల

9016 JBV3779394
పపరర: సససధసరరణణ యరకస

9014 JBV3779121
పపరర: దదవఖ భబరత యరకస

తసడక:డ రరమ రరడడ క యరకస
ఇసటట ననస:113-6-676/A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-677
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వవణగ మమధవ రరడడ
ఇసటట ననస:113-6-677
వయససస:38
లస: ససస స
9021 AP151010540333
పపరర: వనసకటరతనస యరకస

93-68/628

తసడక:డ చలమరరరవప
ఇసటట ననస:113-6-676
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-676/A
వయససస:50
లస: ససస స
9018 SAA0410738
పపరర: శక లకడక గగడకబసడ

9013 JBV3773553
పపరర: ఈశరర రరవప తతట

9038 JBV3779089
పపరర: కకమల యరకస

93-68/654

భరస : వవమమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:39
లస: ససస స
93-68/656

9041 JBV3779196
పపరర: జయలకకక దదవల

93-68/657

భరస : వమల శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:56
లస: ససస స
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9042 AP151010540743
పపరర: సరమమమ జఖస యరకస

93-68/658

భరస : సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:70
లస: ససస స
9045 SAA0946626
పపరర: కరటమరరజ రరవపలపలర

93-68/661

93-68/664

93-68/667

9049 JBV3773843
పపరర: అశశక రరడకడ పప లలరర

9052 AP151010537035
పపరర: సరసబరరడకడ యరకస

93-68/670

9055 AP151010537019
పపరర: శశషసరరడకడ వపయబఖరర

తసడక:డ శశషసరరడకడ వపయబఖరర
ఇసటట ననస:113-6-683
వయససస:18
లస: పప
93-68/676

93-68/679

తసడక:డ అపలనన పప గరరర
ఇసటట ననస:113-6-685
వయససస:53
లస: పప

9064 JBV3776853
పపరర: వనసకట నరసమక వణగకలరర

93-68/682

9067 SAA0940602
పపరర: బబలకకషష పప గరరర

93-68/671

9070 JBV3775707
పపరర: సరసబరరడకడ చనగసటట
తసడక:డ సథరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-685
వయససస:61
లస: పప

9050 JBV3773561
పపరర: రమన జరడడ న

93-68/666

9053 JBV3779204
పపరర: తషలసస ససర

93-68/669

9056 AP151010537002
పపరర: దనమదర రరడకడ వపయబఖరర

93-68/672

తసడక:డ శశషసరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-6-683
వయససస:77
లస: పప
93-68/673

9059 AP151010540033
పపరర: వనజజకక వపయబఖరర

93-68/674

భరస : దనమదరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-684
వయససస:70
లస: ససస స
93-68/677

9062 SAA0521914
పపరర: కకషష పసడయమ కలసడథరర

93-68/678

తసడక:డ ననగరరరడకడ కలసడథరర
ఇసటట ననస:113-6-685
వయససస:27
లస: ససస స
93-68/680

9065 AP151010540615
పపరర: వరలకకక కలసదథరర

93-68/681

భరస : ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-685
వయససస:50
లస: ససస స
93-68/683

తసడక:డ వనసకటబపరరవ పప గరరర
ఇసటట ననస:113-6-685
వయససస:24
లస: పప
93-68/685

93-68/663

భరస : శరఖమలరరవప
ఇసటట ననస:113-6-681/2
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-685
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-685
వయససస:55
లస: ససస స
9069 SAA0946683
పపరర: వనసకట అపరలరరవప పప గరరర

93-68/668

తసడక:డ దనమదర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-684
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ వనసకట అపరలరరవప పప గరరర
ఇసటట ననస:113-6-685
వయససస:28
లస: ససస స
9066 JBV3780137
పపరర: శవమక చనగసటట

9061 JBV3304532
పపరర: వనసకటరరడకడ వపయబఖరర

9047 AP151010537119
పపరర: శకనవరసరరడకడ యరకస

తసడక:డ ననయగడడ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-684
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-684
వయససస:34
లస: పప
9063 SAA0940834
పపరర: వనసకటలకకక పప గరరర

93-68/665

తసడక:డ దనమదర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-683
వయససస:44
లస: పప

93-70/665 9058 JBV3778222
9057 SAA1272665
పపరర: మననజ కలమమర రరడడ క వపయబఖరర
పపరర: ననగలకకక వపయబఖరర

93-68/660

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ రరమసరరమరరడడ క
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:72
లస: పప

భరస : శశషసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-683
వయససస:36
లస: ససస స

9060 JBV2271203
పపరర: జయభబరత రరడకడ మగననసగర

93-68/662

తసడక:డ వవసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ చన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:51
లస: పప
9054 JBV2270924
పపరర: ఉమమదదవ ఉయబఖరర

9046 AP151010537193
పపరర: మదనమహనరరడకడ యరకస

9044 AP151010540656
పపరర: అచరమక యరకస

భరస : వనసకటరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:డ వజయభబసకరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ కకదసడరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:40
లస: పప
9051 JBV3773579
పపరర: పసద కకటయఖ రరమగలపలర

93-68/659

భరస : కకదసడరరమరరడకడव
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:113-6-681
వయససస:28
లస: పప
9048 AP151010537575
పపరర: శకనవరసరరడకడ యరకస

9043 AP151010540657
పపరర: బగలలర మక యరకస

9068 AP151010537587
పపరర: ననగరరరడడడ కలసదథరర

93-68/684

తసడక:డ ననరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-685
వయససస:52
లస: పప
93-68/686

9071 JBV3773595
పపరర: శశషసరరడకడ కకసడన

93-68/687

తసడక:డ అమకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-686
వయససస:45
లస: పప
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9072 JBV3779287
పపరర: శవమక పలర పప
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93-68/688

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:113-6-688
వయససస:41
లస: ససస స

9073 SAA1031608
పపరర: మహ లకకక అనననస

తసడక:డ శరసత రరడకడ అసకకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-694
వయససస:28
లస: ససస స

93-68/691 9076 SAA0946642
9075 SAA1031616
పపరర: వనసకట ససవర ననగర రరడడ క అనననస
పపరర: శరసత రరడకడ అనననస

తసడక:డ శరసత రరడకడ అనననస
ఇసటట ననస:113-6-694
వయససస:25
లస: పప
9078 JBV3779170
పపరర: పపడమ కలమమరర కనపరరస

93-68/694

93-68/697

93-68/700

93-68/703

93-68/708

93-68/712

9088 AP151010537496
పపరర: చడననకరశవరరడకడ వణగకలరర

9091 JBV3304144
పపరర: వనసకట రమణనరరడకడ ఇశరరడకడ

9094 JBV3773603
పపరర: శకనవరసరరడకడ వణగకలరర

93-68/715

9097 AP151010540712
పపరర: పసచరమక కకసడమడడగగల

93-68/701

9100 JBV3774957
పపరర: పవన కలమమర రరడకడ
కకసడమడడగగల
తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-688
వయససస:32
లస: పప

9080 AP151010540353
పపరర: ససతనమహలకకక యరకస

93-68/696

9083 JBV3779774
పపరర: రమమదదవ వణగకలరర

93-68/699

93-68/702
9086 JBV3775327
పపరర: సతఖనననరరయణ రరడడ క వణగకలరర

తసడక:డ చడననకరశవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-696
వయససస:40
లస: పప
93-68/704

9089 SAA0944398
పపరర: సససదనబ షపక

93-68/707

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:113-7-30
వయససస:30
లస: ససస స
93-68/709

9092 SAA1031665
పపరర: సపనహ లత వణగకలరర

93-68/711

తసడక:డ శకనవరస రరడడ క వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-7-687
వయససస:24
లస: ససస స
93-68/713

9095 SAA0687681
పపరర: కకషషలత కకసడ మడడగగల

93-68/714

భరస : పవన కలమమర రరడడ క
ఇసటట ననస:113-7-688
వయససస:27
లస: ససస స
93-68/716

భరస : రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-688
వయససస:90
లస: ససస స
93-68/718

93-68/693

భరస : సతఖననరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-696
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదదరరడకన
ఇసటట ననస:113-7-687
వయససస:49
లస: పప

భరస : దదవమణణశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-688
వయససస:45
లస: ససస స
9099 SAA0687699
పపరర: సతష కలమమర రరడకడ కకసడ
మడడగగల
తసడక:డ దదవ మహహశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-688
వయససస:26
లస: పప

93-68/698

తసడక:డ యలర మసదనరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-644
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-7-687
వయససస:26
లస: ససస స
9096 AP151010540706
పపరర: పదక కకసడమడడగగల

9085 JBV3775137
పపరర: వరరరరడకడ దదశరరడకడ పసడడగల

9077 SAA0940792
పపరర: పదనకవత లబనస

భరస : శశషసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-695
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-696
వయససస:67
లస: పప

భరస : యలర మసదనరరడకడव
ఇసటట ననస:113-7-644
వయససస:57
లస: ససస స
9093 SAA1031681
పపరర: రమఖ కకషష వణగకలరర

93-68/695

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-696
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ చడననకరశవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-696
వయససస:45
లస: పప
9090 AP151010540695
పపరర: రరమకకటమక ఇశరరడడ క

9082 JBV3774916
పపరర: కరరమగలమర షర మహమకద

93-68/690

భరస : రమణ లబనస
ఇసటట ననస:113-6-694/A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ గన షపర బబషర
ఇసటట ననస:113-6-695
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:113-6-696
వయససస:38
లస: ససస స
9087 JBV3774858
పపరర: శకనవరసరరడకడ వణగకలరరव

93-68/692

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:113-6-695
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:113-6-695
వయససస:37
లస: పప
9084 JBV3779147
పపరర: అననపపరష వణగకలరర

9079 JBV3779188
పపరర: పరరరన బబబ మహమకద

9074 SAA1031533
పపరర: ననగ లకకక పసదసగల

తసడక:డ వరరరరడకడ పసదసగల
ఇసటట ననస:113-6-694
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ననరప రరడకడ అనననస
ఇసటట ననస:113-6-694
వయససస:52
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:113-6-695
వయససస:35
లస: ససస స
9081 JBV3774908
పపరర: నరసససహరరవప కనపరరస

93-68/689

9098 SAA0802851
పపరర: శకనవరస రరడకడ ఈద

93-68/717

తసడక:డ ఢథనజయ రరడడ క ఈధ
ఇసటట ననస:113-7-688
వయససస:24
లస: పప
93-68/719

9101 AP151010537634
పపరర: దదవమహహశరరరరడకడ
కకసడమడడగగల
తసడక:డ వనసకటపరలరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-688
వయససస:53
లస: పప

93-68/720
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9102 AP151010537560
పపరర: వరరరరడకడ కకసడమడడగగల

93-68/721

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-688
వయససస:59
లస: పప
9105 JBV3778230
పపరర: ఉషరకకరణ రరడకడ వణగకలరర

93-68/724

93-68/727

93-68/730

93-68/733

93-68/736

93-68/739

93-68/742

భరస : పరమగలరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:56
లస: ససస స

9115 JBV3773975
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ తలకకల

9118 JBV3774981
పపరర: వవసకటటశరరరర గరళర

9121 SAA0803610
పపరర: రవ చసదడ రరడకడ కరననల

9124 SAA1026716
పపరర: మమనస కలరరక

93-68/745

9127 JBV3776754
పపరర: రమమదదవ గరయసव

93-68/734

9130 SAA0941097
పపరర: కకరణ కలమమర రరడడ క గరయస
తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ గరయస
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:25
లస: పప

9110 JBV3775491
పపరర: శకనవరస రరడడ క వణగకలరర

93-68/729

9113 JBV3778248
పపరర: సరమమమ జఖస బదదనగస

93-68/732

9116 JBV3779097
పపరర: పదనకవత గరళళ

93-68/735

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-7-691
వయససస:51
లస: ససస స
93-68/737

9119 AP151010537620
పపరర: చడననకరశవరరడకడ దదవగరరర

93-68/738

తసడక:డ ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-691
వయససస:74
లస: పప
93-68/740

9122 JBV2270304
పపరర: శకనవరసరరడకడ మమరరళర

93-68/741

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడवకడ व
ఇసటట ననస:113-7-692
వయససస:37
లస: పప
93-68/743

9125 SAA0554394
పపరర: జజఖత కలరరక

93-68/744

భరస : రరజ లకకకరరడడ క
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:32
లస: ససస స
93-68/746

భరస : వనసకటటశరర రరడवకడ
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:42
లస: ససస స
93-68/748

93-68/726

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-690
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకకక రరడడ క కలరరక
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వజయభబసకర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:33
లస: ససస స
9129 JBV3779139
పపరర: లకకక శరఖమల

93-68/731

తసడక:డ ససబబ రరడకడ కరననల
ఇసటట ననస:113-7-692
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ గరవసదనరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-692
వయససస:65
లస: పప
9126 JBV3779030
పపరర: భబరత శరఖమల

9112 JBV3776762
పపరర: శకలకకక తలకకల

9107 AP151010540279
పపరర: రరమలకకక వణగకలరర

తసడక:డ ససబబ రరడడ క వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-7-689
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:113-7-691
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:113-7-692
వయససస:27
లస: ససస స
9123 JBV2271005
పపరర: వనసకటటశరర రరడకడ మమరరళర

93-68/728

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-690
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-7-691
వయససస:33
లస: పప
9120 SAA0618827
పపరర: మమరరలమ తడవవన

9109 AP151010537800
పపరర: ఓసకరరరరడకడ వణగకలరర

93-68/723

భరస : వనసకటటశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-689
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-690
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చడననకరశవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-690
వయససస:60
లస: ససస స
9117 JBV3774999
పపరర: వనసకటరరజ గరళర

93-68/725

తసడక:డ ససబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-689
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ పసదనచరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-689
వయససస:72
లస: పప
9114 AP151010540351
పపరర: ససజజత దదవగరరర

9106 SAA1017756
పపరర: నహరరక వజడల

9104 JBV3779931
పపరర: ననగపపరరషమ వణగకలరర

భరస : ఓసకరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-689
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడ క వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-7-689
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-689
వయససస:32
లస: పప
9111 AP151010537650
పపరర: ససబబబరరడకడ వణగకలరర

93-68/722

భరస : ఇసదడసపనన రరడకడव
ఇసటట ననస:113-7-689
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-689
వయససస:43
లస: ససస స
9108 JBV3773983
పపరర: ఇసదడసపన రరడకడ తలకకల

9103 JBV3776770
పపరర: ననగలకకక తలకకలव

9128 AP151010540688
పపరర: శవకలమమరర కలరరక

93-68/747

భరస : రరమకకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:55
లస: ససస స
93-68/750

9131 SAA0940883
పపరర: దదవవసదడ కలమమర యరకస

93-68/751

తసడక:డ పరపర రరవప యరకస
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:26
లస: పప
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93-68/752

తసడక:డ రరమకకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:35
లస: పప
9135 JBV3774965
పపరర: పరమగల రరడడ క శరఖమల

93-68/755

93-68/758

93-68/761

93-68/764

93-68/767

93-68/770

93-68/773

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:57
లస: ససస స

9145 AP151010537561
పపరర: వనసకటటశరరరరడకన కకసడమడడగగల

9148 JBV3779501
పపరర: కకటటశరరమక మమనసకకసడ

9151 JBV3775251
పపరర: ససబబబరరడకడ మమనసకకసడ

9154 JBV2270429
పపరర: అసజమక ఓబబజన

93-68/776

9157 JBV3778974
పపరర: సతఖవత వవమగల

93-68/765

9160 SAA0940974
పపరర: శసకరరచనరర వవమగల
తసడక:డ బబబగరరవప వవమగల
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:36
లస: పప

9140 SAA0802828
పపరర: ననయగడడ తతకత

93-68/760

9143 AP151010540741
పపరర: రరజరశరరర కకసడమడడగగల

93-68/763

9146 JBV3776689
పపరర: ససతనరరమయఖ మసడర మబరర

93-68/766

తసడక:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:113-7-712
వయససస:71
లస: పప
93-68/768

9149 SAA0979742
పపరర: వనసకరయమక మమనసకకసడ

93-68/769

భరస : కకటటరరడకడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:113-7-715
వయససస:91
లస: ససస స
93-68/771

9152 SAA1014711
పపరర: కకషష భబరత తదజ రరడడ క
తయగబర
తసడక:డ శకననధ రరడడ క తయగబర
ఇసటట ననస:113-7-730/A
వయససస:28
లస: పప

93-68/772

93-68/774

9155 JBV3778982
పపరర: ససనత వవమగల

93-68/775

భరస : సప మమచనరర
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:37
లస: ససస స
93-68/777

భరస : వరరచనరర
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:39
లస: ససస స
93-68/779

93-68/757

భరస : వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-712
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ శరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సథరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:37
లస: ససస స
9159 JBV3778966
పపరర: భబగఖలకకక వవమగల

93-68/762

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-715
వయససస:74
లస: పప

భరస : శసకరర చనరర
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:35
లస: ససస స
9156 JBV3778990
పపరర: ననగమలలర శరరర రరల

9142 JBV3780822
పపరర: రతనమమల దదవరరడకడव

9137 JBV3307493
పపరర: వనసకట ససబబమక అనననస

తసడక:డ రరమ సరరమ తతకత
ఇసటట ననస:113-7-711
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబబరరడకడव
ఇసటట ననస:113-7-715
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-715
వయససస:42
లస: పప
9153 SAA0521898
పపరర: పదకజ వవమగల

93-68/759

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-712
వయససస:65
లస: పప

భరస : కరరణనకర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-715
వయససస:39
లస: ససస స
9150 JBV3775541
పపరర: కరరణనకర రరడకడ మమనస కకసడ

9139 SAA0802760
పపరర: సరరజన తతకత

93-68/754

భరస : శరసతరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-694
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : గసగరధరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-712
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ ససతనరరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-712
వయససస:41
లస: పప
9147 JBV3779519
పపరర: ననగమలలర శరరర మమనసకకసడ

93-68/756

భరస : ననయగడడ తతకత
ఇసటట ననస:113-7-711
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఈశరర రరవప
ఇసటట ననస:113-7-712
వయససస:25
లస: ససస స
9144 JBV3776507
పపరర: గసగరధరరరడకడ దదవరరడకడ

9136 AP151010537779
పపరర: రరమకకటటరరడన క కలరరక

9134 JBV3304052
పపరర: రరజఖలకకకరరడడ క కలరర

తసడక:డ రరమకకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ రరమలసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ ననరపరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-694
వయససస:60
లస: పప
9141 SAA0979858
పపరర: ననగమణణ మబర

93-68/753

తసడక:డ రరమ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ బససవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-693
వయససస:69
లస: పప
9138 JBV3304565
పపరర: శరసతరరడకడ ఆననస

9133 SAA0555060
పపరర: లకకకరరడకడ మరరక

9158 JBV3779006
పపరర: అసజమక ఏకలల

93-68/778

భరస : వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:43
లస: ససస స
93-68/780

9161 JBV3774841
పపరర: సప మమచనరర వవమగల

93-68/781

తసడక:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:39
లస: పప
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9162 JBV3774833
పపరర: వరరచనరర వవమగల
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93-68/782

తసడక:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:42
లస: పప
9165 AP151010540739
పపరర: నసదదశరరర కకసడమడడగగలव

93-68/785

93-68/788

93-68/791

93-68/794

93-68/797

93-70/141

93-70/144

తసడక:డ శవర బడహకరరడకడ పప లలరర
ఇసటట ననస:113-10-773
వయససస:29
లస: పప

9175 SAA0687749
పపరర: కకసడ అనత

9178 SAA0521716
పపరర: వజయ ననమమల

9181 JBV3774486
పపరర: రరమమసజనవయగలల ననమమల

9184 SAA0317560
పపరర: అచరరరడకడ బబతషకలరర

93-70/147

9187 SAA0809923
పపరర: మమరరయమదనసస వసకర

93-68/795

9190 SAA0633057
పపరర: ధరరజ కరటడవత
తసడక:డ బబలలననయక
ఇసటట ననస:113-10-774
వయససస:35
లస: పప

93-68/790

9173 AP151010540696
పపరర: ధనలకకక కకసడమడడగగల

93-68/793

9176 JBV3776846
పపరర: లకకక కకసడన

93-68/796

భరస : శశషసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-8-686
వయససస:42
లస: ససస స
93-70/139

9179 JBV3778107
పపరర: కకషష కలమమరర ననమమల

93-70/140

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:113-10-762
వయససస:46
లస: ససస స
93-70/142

9182 JBV3774478
పపరర: మరరయ దనసస ననమమల

93-70/143

తసడక:డ నరసదనసస
ఇసటట ననస:113-10-762
వయససస:51
లస: పప
93-70/145

9185 SAA0809907
పపరర: సరరజన వసకర

93-70/146

భరస : మరరయదనసస వసకర
ఇసటట ననస:113-10-770
వయససస:29
లస: ససస స
93-70/148

తసడక:డ చననఅసకయఖ వసకర
ఇసటట ననస:113-10-770
వయససస:32
లస: పప
93-70/150

9170 JBV3779014
పపరర: వససతమక పపలన

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-732/A
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ అచరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-10-765
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ బగడడ కరటడవత
ఇసటట ననస:113-10-770
వయససస:25
లస: పప
9189 SAA0942947
పపరర: గరపసరరడకడ పప లలరర

93-68/792

తసడక:డ మరరయదనసస
ఇసటట ననస:113-10-762
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ కకటటబబబగ
ఇసటట ననస:113-10-763
వయససస:40
లస: పప
9186 SAA0809881
పపరర: దశరధ కరటడవత

9172 JBV3778941
పపరర: జజఖత మదసన

93-68/787
9167 SAA0940917
పపరర: బబల భరత రరడడ క కకసడమడడగగల

భరస : రరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-732/1
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రరమమసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-10-762
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ మరరయ దనసస
ఇసటట ననస:113-10-762
వయససస:28
లస: పప
9183 SAA0514463
పపరర: శకనస ననమమల

93-68/789

తసడక:డ శశషస రరడకడ
ఇసటట ననస:113-8-686
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ శశషస రరడకడ
ఇసటట ననస:113-8-686
వయససస:27
లస: పప
9180 SAA0514471
పపరర: కకషరషసజనవయగలల ననమమల

9169 AP151010537796
పపరర: సరసబరరడకడ కకసడమడడగగలव

93-68/784

తసడక:డ సరసబరరడకడ కకసడమడడగగల
ఇసటట ననస:113-7-732
వయససస:24
లస: పప

భరస : జజజబబబగ
ఇసటట ననస:113-7-732/A
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:113-7-732/A
వయససస:43
లస: పప
9177 SAA0687756
పపరర: కకసడ అనల రరడకడ

93-68/786

తసడక:డ రరమరరడకడव
ఇసటట ననస:113-7-732
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబబ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-7-732/1
వయససస:67
లస: ససస స
9174 JBV3774817
పపరర: జజజబబబగ మదసన

9166 JBV3778958
పపరర: నరసమక బసదసల

9164 JBV3774825
పపరర: బబబగరరవప వవమగల

తసడక:డ దనలపలనన
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:61
లస: పప

భరస : సరనయఖ
ఇసటట ననస:113-7-732
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:113-7-732
వయససస:26
లస: పప
9171 JBV3779022
పపరర: ససతమక నలర మలపప

93-68/783

తసడక:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:113-7-731
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:113-7-732
వయససస:48
లస: ససస స
9168 SAA0618777
పపరర: కకనడ మడడగగ ధరణణధర రరడడడ

9163 JBV3774932
పపరర: వనసకటబదదడ ఏకలల

9188 SAA0943150
పపరర: తరరమగల రరడడ క పప లలరర

93-70/149

తసడక:డ శవ బడమక రరడకడ పప లలరర
ఇసటట ననస:113-10-773
వయససస:24
లస: పప
93-70/151

9191 SAA0633024
పపరర: బబలలననయక కరటడవత

93-70/152

తసడక:డ ఉననఖ
ఇసటట ననస:113-10-774
వయససస:42
లస: పప
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9192 SAA0809865
పపరర: హహహమమవత జసగర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26
93-70/153

భరస : ననగసజనవయగలల జసగర
ఇసటట ననస:113-10-775
వయససస:28
లస: ససస స
9195 SAA0809642
పపరర: ననగరరరజన ధనసకలలమర

93-70/156

93-70/159

93-70/162

93-70/165

93-70/167

93-70/170

93-70/174

భరస : పసదనబబబయ పగడనల
ఇసటట ననస:113-10-816
వయససస:43
లస: ససస స

9205 SAA1347400
పపరర: జజఖత కరతనవత

9208 SAA0633511
పపరర: టటరఖ కరటడవత

9211 JBV3778081
పపరర: రజన భబపత

9214 JBV3776408
పపరర: ససబయఖ యసడకప
డ లర

93-70/177

9217 SAA0806499
పపరర: లకకక తరరపతమక మణణకర

93-70/708

9220 SAA0806473
పపరర: సరసబశవ రరవప మణణకర
తసడక:డ నరసససహ రరవప మణణకర
ఇసటట ననస:113-10-816
వయససస:30
లస: పప

9200 SAA0810029
పపరర: బబబగరరవప జసగర

93-70/161

9203 SAA0809972
పపరర: కకరణ శకకర కకననటట

93-70/164

9206 JBV3778099
పపరర: లకకక కరటబడవత

93-70/166

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:113-10-787
వయససస:43
లస: ససస స
93-70/168

9209 AP151010537603
పపరర: బగడనడకరటబడవత

93-70/169

తసడక:డ బదదనయమ
ఇసటట ననస:113-10-791
వయససస:43
లస: పప
93-70/172

9212 SAA0317396
పపరర: ధనలకకక యసడడపలర

93-70/173

భరస : శసభగదనసస
ఇసటట ననస:113-10-795
వయససస:38
లస: ససస స
93-70/175

9215 JBV3778925
పపరర: రరజమక కకరరక

93-70/176

భరస : తచరరఖ
ఇసటట ననస:113-10-814
వయససస:48
లస: ససస స
93-70/178

భరస : సరసబశవ రరవప మణణకర
ఇసటట ననస:113-10-816
వయససస:27
లస: ససస స
93-70/180

93-70/158

తసడక:డ శకనవరసరరవప కకననటట
ఇసటట ననస:113-10-777
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ వనసకటరరమదనసస
ఇసటట ననస:113-10-795
వయససస:56
లస: పప

భసధసవప: శకనస బబబగ గసపర
ఇసటట ననస:113-10-814
వయససస:64
లస: ససస స
9219 SAA0806523
పపరర: భబలకకక పగడనల

93-70/163

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:113-10-795
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:113-10-795
వయససస:36
లస: పప
9216 SAA1106152
పపరర: కమరమమక గసపర

9202 JBV3778164
పపరర: హహహమమవత కకననటట

9197 SAA0810060
పపరర: రరమకకటమక జసగర

తసడక:డ ననరరయణ దనసస జసగర
ఇసటట ననస:113-10-776
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:113-10-787
వయససస:77
లస: పప

తసడక:డ బదదనయమ
ఇసటట ననస:113-10-791
వయససస:44
లస: పప
9213 JBV3774452
పపరర: రమమశ భబపత

93-70/160

భరస : సపరవత సమఖ కరతనవత
ఇసటట ననస:113-10-777
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ శవ
ఇసటట ననస:113-10-787
వయససస:48
లస: ససస స
9210 AP151010537598
పపరర: కకటట కరటబడవత

9199 SAA0942855
పపరర: రరమ కకషష జసగర

93-70/155

భరస : బబబగరరవప జసగర
ఇసటట ననస:113-10-776
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:113-10-777
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ బచరయఖ
ఇసటట ననస:113-10-777
వయససస:63
లస: పప
9207 SAA0633552
పపరర: దశల కరటడవత

93-70/157

తసడక:డ బబబగ రరవప జసగర
ఇసటట ననస:113-10-776
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:113-10-777
వయససస:27
లస: ససస స
9204 JBV3774494
పపరర: చసదడయఖ యయరకల

9196 SAA0943549
పపరర: రరధ జసగర

9194 SAA0317354
పపరర: మగతనఖలల కరటబడవత

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:113-10-775
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష జసగర
ఇసటట ననస:113-10-776
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ బబబగరరవప జసగర
ఇసటట ననస:113-10-776
వయససస:28
లస: పప
9201 SAA0521724
పపరర: శశరత దదవఖ శక కకననటట

93-70/154

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-10-775
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబ రరవప ధనసకలలమర
ఇసటట ననస:113-10-775
వయససస:27
లస: పప
9198 SAA0810144
పపరర: మగరళకకషష జసగర

9193 JBV3780483
పపరర: ససపపరష ధనకలల

9218 JBV3778024
పపరర: రమమదదవ మనకర

93-70/179

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:113-10-816
వయససస:42
లస: ససస స
93-70/181

9221 JBV3774429
పపరర: మనకర నరసససహ రరవప

93-70/182

తసడక:డ రరమమసజనవయగలల
ఇసటట ననస:113-10-816
వయససస:49
లస: పప
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93-70/183

తసడక:డ ననరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:113-10-816
వయససస:52
లస: పప
9225 JBV3778016
పపరర: కమలమ కకరరక

93-70/186

93-70/709

93-70/712

93-70/190

93-70/193

93-70/197

93-70/200

భరస : రరమమహన రరవప చససడథరర
ఇసటట ననస:113-11-856
వయససస:38
లస: ససస స

9235 JBV3778032
పపరర: పదక కరటబడవత

9238 AP151010540128
పపరర: సరమమమ జఖస కకరరక

9241 SAA0317313
పపరర: కరళ కకరరక

9244 JBV2270189
పపరర: శరసత కకరరక

93-70/204

9247 SAA0810102
పపరర: రరజఖలకకక జసగర

93-70/191

9250 SAA1035345
పపరర: శశషమమసబ చససడథరర
భరస : పపరష చసదడ రరవప చససడథరర
ఇసటట ననస:113-11-856
వయససస:69
లస: ససస స

9230 SAA1426162
పపరర: ననగగర బ షపక

93-70/711

9233 JBV3778057
పపరర: కలమమరర పతవరడ

93-70/189

9236 JBV3778040
పపరర: వజయలకకక జసగర

93-70/192

భరస : డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:113-10-823
వయససస:36
లస: ససస స
93-70/194

9239 JBV2272011
పపరర: పపరర కకరరక

93-70/196

తసడక:డ కరళ
ఇసటట ననస:113-10-832
వయససస:34
లస: పప
93-70/198

9242 AP151010540129
పపరర: లకకక రరమమవత

93-70/199

భరస : సథరఖ
ఇసటట ననస:113-10-833
వయససస:45
లస: ససస స
93-70/201

9245 AP151010540246
పపరర: బగజజ కకరరక

93-70/202

భరస : గరమమఖ
ఇసటట ననస:113-10-834
వయససస:50
లస: ససస స
93-70/254

భరస : బబబగరరవప జసగర
ఇసటట ననస:113-10+776
వయససస:34
లస: ససస స
93-70/206

93-70/188

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:113-10-822
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హరర
ఇసటట ననస:113-10-834
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ బకక
ఇసటట ననస:113-10-834
వయససస:62
లస: పప
9249 SAA1035337
పపరర: ననగలకకక చససడథరర

93-69/750

తసడక:డ బబలయమ
ఇసటట ననస:113-10-832
వయససస:77
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:113-10-833
వయససస:47
లస: ససస స
9246 AP151010537206
పపరర: గరమమఖ కకరరక

9232 SAA1195403
పపరర: మమనక పడతసవడ

9227 SAA0317438
పపరర: అవరమక నలస

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:113-10-820
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరళ
ఇసటట ననస:113-10-832
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:డ కరళ
ఇసటట ననస:113-10-832
వయససస:36
లస: పప
9243 AP151010540130
పపరర: అచరమక కకరరక

93-70/710

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:113-10-823
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సప మగల
ఇసటట ననస:113-10-832
వయససస:34
లస: ససస స
9240 JBV2272060
పపరర: సప మగల కకరరక

9229 SAA1413319
పపరర: మహబబ బబ బబష షపక

93-70/185

భరస : సరరరతస మరరవప
ఇసటట ననస:113-10-819
వయససస:73
లస: ససస స

తలర : కలమమరర కలమమరర
ఇసటట ననస:113-10-821
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ రరమసరరమ
ఇసటట ననస:113-10-822
వయససస:53
లస: పప
9237 JBV2272052
పపరర: ససజజత కకరరక

93-70/187

తసడక:డ శరవరల షపక
ఇసటట ననస:113-10-820
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:113-10-820
వయససస:19
లస: పప
9234 JBV3774437
పపరర: అపరల రరవప పతవరడ

9226 JBV3778008
పపరర: పరరరత కకరరక

9224 SAA0848871
పపరర: సతష బబబగ నలర మదదన

తసడక:డ ననరరయణ నలర మదదన
ఇసటట ననస:113-10-818
వయససస:38
లస: పప

భరస : పపరఖ
ఇసటట ననస:113-10-819
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ శవ లస
ఇసటట ననస:113-10-819
వయససస:19
లస: పప
9231 SAA1413392
పపరర: మదదన బబబగ షపక

93-70/184

భరస : వనసకటరరవప జజగర
ఇసటట ననస:113-10-818
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:113-10-819
వయససస:32
లస: ససస స
9228 SAA1457464
పపరర: సతశ కలమమర లస

9223 SAA0806531
పపరర: హరరకకషష కలమమరర జజగర

9248 SAA1043462
పపరర: భరత గరరర

93-70/205

తసడక:డ జజరజ గరరర
ఇసటట ననస:113-11-95
వయససస:29
లస: పప
93-70/207

93-70/208
9251 SAA1070234
పపరర: హహమసత పవన కలమమర కరకరర

తసడక:డ సససగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:113-11-856
వయససస:22
లస: పప
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9252 SAA1035329
పపరర: రరమమహన రరవప చససడథరర

93-70/209

తసడక:డ పపరషచసదడ రరవప చససడథరర
ఇసటట ననస:113-11-856
వయససస:46
లస: పప
9255 SAA1365220
పపరర: పపరరషమ మకరకన

93-70/716

9256 SAA1347111
పపరర: మగరళ కరకరర

93-70/212

9259 SAA1379684
పపరర: లల కకషరషరరజన రరవప వడదల
తసడక:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:113-11-871
వయససస:57
లస: పప

9261 SAA1458579
పపరర: చన వరయఖ గగరకస

9262 SAA1456235
పపరర: రరమ లకకమక గగరకస

93-70/720

తసడక:డ వనసకయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:113-11-891
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:డ చన వరయఖ గనడరరమ
ఇసటట ననస:113-11-891
వయససస:36
లస: పప
9267 MLJ3601986
పపరర: రరమదనససव దనసరరव

95-59/1129

93-70/726

తసడక:డ అనసత శకనవరస ససమకలరరస
ఇసటట ననస:113-13-206
వయససస:21
లస: ససస స
9273 JBV2271518
పపరర: ససరరసదడరరడకడ శరఖమల

93-70/214

భరస : శకనవరస రరడకడ కరరరమగడక
ఇసటట ననస:113-21
వయససస:49
లస: ససస స

9268 SAA1397702
పపరర: అమకరరడకడ అడప

93-70/216

93-70/721

93-70/211

9260 SAA1458710
పపరర: చన వరయఖ గగరకస

93-70/719

9263 SAA1456102
పపరర: రరమ లకకమక గగరకస

93-70/722

భరస : చన వరయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:113-11-891
వయససస:59
లస: ససస స
93-68/1117

9266 SAA1360833
పపరర: అజమబన షపక

93-68/1116

భరస : అరరద షపక
ఇసటట ననస:113-11-891 PALLAVI SUDHA
వయససస:29
లస: ససస స
93-70/724

9269 SAA1412725
పపరర: సరరత ససమకలరరస

93-70/725

తసడక:డ చదననర రరడకడ అడప
ఇసటట ననస:113-13/103 , FLAT NO ,103
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ అనసత శకనవరస ససమకలరరస
ఇసటట ననస:113-13/206
వయససస:20
లస: ససస స

9271 SAA1398494
పపరర: సరరత ససమకలరరస

9272 AP151010540829
పపరర: ససబబబయమక శరఖమల

93-70/727

9274 AP151010537830
పపరర: శవననగరసదడరరడకడ శరఖమల

9277 AP151010540059
పపరర: అరరణకలమమరర మగననసగర

9280 AP151010540060
పపరర: మహలకకక బదసనరర
భరస : వరరరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-21
వయససస:61
లస: ససస స

93-70/213

భరస : శవననగరసదడరరడకడ
ఇసటట ననస:113-15
వయససస:54
లస: ససస స
93-70/215

9275 SAA1272798
పపరర: నవఖ శక శఖమల

93-70/645

తసడక:డ రరజ గరపరల రరడడ క శఖమల
ఇసటట ననస:113-15
వయససస:18
లస: ససస స
93-70/217

భరస : బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-21
వయససస:43
లస: ససస స
93-70/219

9257 SAA1096528
పపరర: ననగరసదడమక చససడథరర

తసడక:డ వనసకయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:113-11-891
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-15
వయససస:57
లస: పప

భరస : అసజ రరడకడ కరరరమగడక
ఇసటట ననస:113-21
వయససస:28
లస: ససస స
9279 SAA1020262
పపరర: లకకక కరరరమగడక

93-70/718

తసడక:డ అనసత శకనవరస ససమకలరరస
ఇసటట ననస:113-13-206
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ శవ ననగరసదడరరడకడ
ఇసటట ననస:113-15
వయససస:33
లస: పప
9276 SAA1020254
పపరర: రరజఖ లకకక కరరరమగడక

9265 SAA1347301
పపరర: బబబజ షపక

93-70/715

భరస : ననగరశరర రరవప చససడథరర
ఇసటట ననస:113-11-856, FLAT NO 101
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:113-11-891/408
వయససస:64
లస: పప

తసడక:డ రరమగలలव దనసరర
ఇసటట ననస:113/13
వయససస:53
లస: పప
9270 SAA1360510
పపరర: చసదడ లత ససమకలరరస

93-70/717

భరస : చన వరయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:113-11-891
వయససస:59
లస: ససస స
93-70/723

9254 SAA1365147
పపరర: సససగయఖ కరకరర

తసడక:డ కకటయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:113-11-856
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ సససగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:113-11-856
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ చససడథరర
ఇసటట ననస:113-11-856, FLAT NO 101
వయససస:67
లస: పప

9264 SAA1455971
పపరర: కరరణకర గగరకస

93-70/210

తసడక:డ బబసజమన గరరర
ఇసటట ననస:113-11-856
వయససస:61
లస: పప

భరస : అనల కలమమర చససడథరర
ఇసటట ననస:113-11-856
వయససస:32
లస: ససస స
9258 SAA1096536
పపరర: ననగరశరర రరవప చససడథరర

9253 SAA1035352
పపరర: జజరజ గరరర

9278 JBV2271534
పపరర: లకకక కరటబడవత

93-70/218

భరస : బగడనడ
ఇసటట ననస:113-21
వయససస:44
లస: ససస స
93-70/220

9281 SAA1027847
పపరర: అసజ రరడకడ కరరరమగదద

93-70/221

తసడక:డ శకనవరస రరడడ క కరరరమగడక
ఇసటట ననస:113-21
వయససస:34
లస: పప

Page 343 of 381

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26

9282 AP151010537311
పపరర: బడహకరరడకడ మగననసగర

93-70/222

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-21
వయససస:48
లస: పప
9285 AP151010540061
పపరర: పడమల బదథ
న రర

93-70/225

93-70/228

93-70/707

93-70/232

93-70/235

93-68/800

93-70/741

తసడక:డ వరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-38
వయససస:82
లస: పప

9295 AP151010537191
పపరర: సరసబరరడకడ బదథ
న రర

9298 AP151010537432
పపరర: సరసబరరడకడ భవనస

9301 JBV3778552
పపరర: శశషరరతనస దదససరరడకడ

9304 JBV3307535
పపరర: పదనకవత చరరకव

93-68/805

9307 SAA0555037
పపరర: ససబబబ రరడకడ చరరక

93-70/233

9310 SAA0521872
పపరర: మమనక చరరక
తసడక:డ రతననరరడకడ
ఇసటట ననస:113-39
వయససస:27
లస: ససస స

9290 AP151010537516
పపరర: రరమకకటటరరడకడ బదథ
న రర

93-70/230

9293 AP151010540058
పపరర: కలమమరర బదథ
న రర

93-70/231

9296 AP151010540785
పపరర: ననగరరజకలమమరర దదవగరరర

93-70/234

భరస : దశరధరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-24
వయససస:44
లస: ససస స
93-68/798

9299 SAA0317479
పపరర: చడసతనఖ భవనస

93-68/799

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-31
వయససస:34
లస: ససస స
93-68/801

9302 JBV3774783
పపరర: శకనవరసరరడకడ దదశరరడకడ

93-68/802

తసడక:డ యలమరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-36
వయససస:50
లస: పప
93-68/803

9305 AP151010540625
పపరర: చనన వరరరఘవమక చరరకव

93-68/804

భరస : లసగరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-38
వయససస:75
లస: ససస స
93-68/806

తసడక:డ వవసకటటశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-38
వయససస:30
లస: పప
93-68/808

93-70/227

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-23
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-38
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరర రరడకడ చరరక
ఇసటట ననస:113-38
వయససస:25
లస: పప
9309 AP151010537490
పపరర: లసగరరరడకడ చరరకव

93-70/731

భరస : యలమరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-36
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనస కనసగల
ఇసటట ననస:113-36
వయససస:25
లస: ససస స
9306 SAA0803552
పపరర: గరపస రరడకడ చరరక

9292 SAA1365113
పపరర: ననగలకకక పలలర ల

9287 AP151010540823
పపరర: శవలల బదథ
న రర

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-22
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ గరపసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-28
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-36
వయససస:44
లస: ససస స
9303 SAA1365337
పపరర: శశకలజ కనసగల

93-70/229

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-23
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ పసచరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-24
వయససస:46
లస: పప
9300 JBV3778545
పపరర: శవలలమదదశరరడకడ

9289 JBV2271526
పపరర: శసకర కరటబడవత

93-70/224

భరస : రరమకకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-22
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడ పలలర ల
ఇసటట ననస:113-22
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-23
వయససస:54
లస: పప
9297 AP151010537597
పపరర: దశరద రరమరరడకడ దదవగరరర

93-70/226

తసడక:డ బదదనయ
ఇసటట ననస:113-22
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ మగననసగర
ఇసటట ననస:113/22
వయససస:45
లస: పప
9294 AP151010537838
పపరర: ససబబబరరడకడ బదథ
న రర

9286 JBV3307519
పపరర: లకకక కరటబడవత

9284 AP151010537301
పపరర: వరరరఘవరరడకడ బదథ
న రర

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-21
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకటట
ఇసటట ననస:113-22
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బదదనయమ
ఇసటట ననస:113-22
వయససస:67
లస: ససస స
9291 SAA1360478
పపరర: పప ల రరడకడ మగననసగర

93-70/223

తసడక:డ వనసకట రరడకడ కరరరమగడక
ఇసటట ననస:113-21
వయససస:51
లస: పప

తలర : పప లరరడకడ
ఇసటట ననస:113-22
వయససస:37
లస: ససస స
9288 JBV2271039
పపరర: చలక కరటబడవత

9283 SAA1026732
పపరర: శకనవరస రరడకడ కరరరమగడక

9308 JBV3304524
పపరర: వనసకటటశరరరరడకడ చరరకव

93-68/807

తసడక:డ లసగరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-38
వయససస:47
లస: పప
93-68/809

9311 JBV3780905
పపరర: భబరగ వ చరరక

93-68/810

తసడక:డ రతననరరడకడ
ఇసటట ననస:113-39
వయససస:31
లస: ససస స
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9312 SAA0840794
పపరర: లకకక దదవ అననపప రరడడ క

93-68/811

భరస : కకషష రరడకడ అననపప రరడడ క
ఇసటట ననస:113-39
వయససస:33
లస: ససస స
9315 AP151010540235
పపరర: నరకల చరర

93-68/814

93-68/817

93-68/823

93-68/821

93-68/825

93-68/828

93-68/831

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-43
వయససస:34
లస: ససస స

9325 AP151010540759
పపరర: గరవసదమక కరసరర

9328 AP151010537595
పపరర: యలమరరరడకడ కరసరరव

9331 AP151010540151
పపరర: ససబబబయమక కలరరకव

9334 SAA0618876
పపరర: సససననధ రరడడడ టటయమఖకలరర

93-68/834

9337 JBV3780061
పపరర: శరలన కలరరక

93-68/822

9340 AP151010540150
పపరర: కకటటశరరమక కలరరక
భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-43
వయససస:60
లస: ససస స

9320 AP151010540152
పపరర: రతస మక కరసరరव

93-68/819

9323 SAA1305192
పపరర: వజయ కలమమర కరసరర

93-70/653

9326 SAA0618868
పపరర: రరజశక దదసస రరడడడ

93-68/824

తసడక:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:113-41
వయససస:27
లస: పప
93-68/826

9329 SAA1070192
పపరర: మమత కలరరవపరర

93-68/827

తసడక:డ వనసకటటసరర రరడకడ కలరరవపరర
ఇసటట ననస:113-42
వయససస:22
లస: ససస స
93-68/829

9332 JBV3778560
పపరర: ఈశరరమక కరసస

93-68/830

భరస : ననగరరరడకడव
ఇసటట ననస:113-42
వయససస:65
లస: ససస స
93-68/832

9335 SAA0895674
పపరర: తయఖగగర సరయననథ రరడడ క

93-68/833

తసడక:డ తయఖగగర హరననథ రరడడ క
ఇసటట ననస:113-42
వయససస:29
లస: పప
93-68/835

భరస : జయభబరత రరడకడ
ఇసటట ననస:113-43
వయససస:31
లస: ససస స
93-68/837

93-68/816

తసడక:డ శవ రరడకడ కరసరర
ఇసటట ననస:113-40
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ హరరననధ రరడడడ
ఇసటట ననస:113-42
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-42
వయససస:52
లస: పప
9339 JBV2271385
పపరర: ససజనఖ కలరరక

93-70/652

భరస : వనసకటటశరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-42
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-42
వయససస:27
లస: పప
9336 AP151010537511
పపరర: వనసకటటశరరరరడకడ కలరరక

9322 SAA1272251
పపరర: శవ రరడకడ కరసరర

9317 AP151010537524
పపరర: లసగరరరడకడ చరరకव

భరస : శసకరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-40
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:డ శసకరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-41
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ హరననధరరడకడ
ఇసటట ననస:113-42
వయససస:29
లస: ససస స
9333 SAA0568055
పపరర: వరరరరడకడ కలరరక

93-68/818

భరస : ఎలమరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-41
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ యలర రరడకడ కరసరర
ఇసటట ననస:113-41
వయససస:31
లస: పప
9330 SAA0554451
పపరర: పసడయసకర రరడకడ తయఖగబర

9319 JBV3775921
పపరర: సరసబరరడకడव వణగకలరరव

93-68/813

తసడక:డ చనవనసకటటశరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-39
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ శసకర రరడకడ కరసరర
ఇసటట ననస:113-40
వయససస:58
లస: పప

భరస : వరరసజనవయ రరడకడ కరసరర
ఇసటట ననస:113-41
వయససస:26
లస: ససస స
9327 SAA0803511
పపరర: వరరసజనవయ రరడకడ కరసరర

93-68/815

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-39
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-40
వయససస:52
లస: ససస స
9324 SAA0803545
పపరర: శక లకకక కరసరర

9316 JBV3774809
పపరర: రఠప కకరణ రరడకడ వణగకలరర

9314 AP151010540237
పపరర: ననగమలలర శరరర చరరకव

భరస : లసగరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-39
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-39
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ చనవనసకటటశరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-39
వయససస:55
లస: పప
9321 AP151010540650
పపరర: మలలర శరరర కరసరర

93-68/812

తసడక:డ సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:113-39
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రతననరరడకడ
ఇసటట ననస:113-39
వయససస:53
లస: ససస స
9318 AP151010537263
పపరర: రతననరరడకడ చరరకव

9313 JBV3781077
పపరర: ననగమలలర శరరర వణగకలరర

9338 JBV2271393
పపరర: కకరస ర కలరరక

93-68/836

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-43
వయససస:34
లస: ససస స
93-68/838

9341 JBV2271583
పపరర: జయభబరత రరడకడ కలరరక

93-68/839

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-43
వయససస:37
లస: పప
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9342 AP151010537031
పపరర: సతఖననరరయణ అననసగర

93-68/840

తసడక:డ వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:113-43
వయససస:43
లస: పప
9345 SAA0317487
పపరర: శకలతव దదశరరడకడव

93-68/843

93-68/846

93-68/849

93-68/852

93-68/855

93-68/858

93-68/861

భరస : వరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-50
వయససస:70
లస: ససస స

9355 JBV2271724
పపరర: బబలమశసకర అననసగర

9358 AP151010540819
పపరర: నళనకలమమరర అననసగర

9361 JBV3778529
పపరర: శవకలమమరర శరఖమల

9364 JBV3779964
పపరర: ససబబబయమక గగదదబసడర

93-68/864

9367 JBV3774767
పపరర: ననగరరరడకడ పప లలరర

93-68/853

9370 JBV3307204
పపరర: శకవదఖ మగవరర
భరస : ఈశరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-51
వయససస:36
లస: ససస స

9350 JBV3307477
పపరర: సరరఠపव కలరరకव

93-68/848

9353 AP151010540334
పపరర: అననపపరష అననసగర

93-68/851

9356 AP151010537006
పపరర: పపలమరరరడకడ కలరరక

93-68/854

తసడక:డ వరరరఘవరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-47
వయససస:57
లస: పప
93-68/856

9359 AP151010540355
పపరర: బగలలర మక అననసగర

93-68/857

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:113-48
వయససస:75
లస: ససస స
93-68/859

9362 JBV3778495
పపరర: ససనత పప లలరర

93-68/860

తసడక:డ ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-49
వయససస:34
లస: ససస స
93-68/862

9365 SAA0297945
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ శరఖమల

93-68/863

తసడక:డ బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-49
వయససస:31
లస: పప
93-68/865

తసడక:డ వనసకటపలరరడకడ లలటట
ఇసటట ననస:113-49
వయససస:59
లస: పప
93-68/867

93-68/845

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:113-47
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పసదన అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:113-49
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-49
వయససస:53
లస: పప
9369 AP151010540396
పపరర: వరమక శరఖమల

93-68/850

తసడక:డ బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-49
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-49
వయససస:50
లస: ససస స
9366 AP151010537473
పపరర: బడహకరరడకడ శరఖమల

9352 AP151010540387
పపరర: ససతనరరవమక కలరరకव

9347 JBV3780194
పపరర: వనసకట రతనస దదశరరడకడ

తసడక:డ పపలమరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-47
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తనఖగరరజ
ఇసటట ననస:113-48
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:113-48
వయససస:45
లస: పప
9363 AP151010540711
పపరర: వనసకట రమణనదదవ శరఖమల

93-68/847

తసడక:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:113-47
వయససస:34
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:113-48
వయససస:37
లస: ససస స
9360 AP151010537596
పపరర: తనఖగరరజ అననసగర

9349 JBV3775749
పపరర: సరసబరరడకడव దదశరరడకడव

93-68/842

భరస : సరసబరరడకడव
ఇసటట ననస:113-46
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-47
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-47
వయససస:75
లస: ససస స
9357 JBV3778172
పపరర: శవకలమమరర అననసగర

93-68/844

తసడక:డ వనసకటపరలరరడకడ
ఇసటట ననస:113-46
వయససస:81
లస: పప

భరస : వర సరరమ
ఇసటట ననస:113-47
వయససస:48
లస: ససస స
9354 AP151010540383
పపరర: వరమక కలరరక

9346 JBV2271849
పపరర: లకకకव దదశరరడకడव

9344 SAA0946782
పపరర: పరవన అననసగర

భరస : బబల శసకర అననసగర
ఇసటట ననస:113-45
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-46
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడव व
ఇసటట ననస:113-46
వయససస:62
లస: పప
9351 JBV3780335
పపరర: సరమమమ జఖస అననసగర

93-68/841

తసడక:డ వరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-43
వయససస:64
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-46
వయససస:34
లస: ససస స
9348 JBV2271807
పపరర: వనసకటటశరరరరడకడ దదశరరడకడ

9343 AP151010537759
పపరర: సరసబరరడకడ కలరరక

9368 JBV3780079
పపరర: భబలకకక व కసజలव

93-68/866

భరస : శవ పడతనప రరడకడव
ఇసటట ననస:113-50
వయససస:48
లస: ససస స
93-68/868

9371 AP151010540758
పపరర: ననగమలలర శరరర మగవరర

93-68/869

భరస : ఈశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-51
వయససస:58
లస: ససస స
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93-68/870

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-51
వయససస:63
లస: పప
9375 SAA1272301
పపరర: శరరకష రరడకడ తనళళ

93-70/654

93-68/875

93-68/878

93-68/881

93-68/884

93-68/887

93-68/890

భరస : సహదదవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-65
వయససస:55
లస: ససస స

9385 JBV3779899
పపరర: శరరష దదవగరరర

9388 AP151010540229
పపరర: ససతనరరవమక దదవగరరర

9391 SAA1031657
పపరర: వవణగగరపరల రరడడ క పసదన దరరడకడ

9394 AP151010537029
పపరర: పడభబకరరరడకడ ఆళళ

93-68/893

9397 AP151010540642
పపరర: పదనకవత వణగకలరర

93-68/882

9400 AP151010540643
పపరర: శవమక భమవరపపव
భరస : ససబబబరరడకడव
ఇసటట ననస:113/65
వయససస:60
లస: ససస స

9380 AP151010540634
పపరర: జయలకకక ఆరర

93-68/877

9383 AP151010537780
పపరర: సరసబరరడకడ ఆరర

93-68/880

9386 SAA0521963
పపరర: రరమమనసజమక దదవగరరర

93-68/883

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:43
లస: ససస స
93-68/885

9389 SAA0555045
పపరర: మధససథదన రరడకడ జసగర

93-68/886

తసడక:డ రసగర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:28
లస: పప
93-68/888

9392 SAA1031558
పపరర: మమధవ రరడడ క అననపరరడకడ

93-68/889

తసడక:డ అచర రరడకడ అనపరరడకడ
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:42
లస: పప
93-68/891

9395 AP151010537791
పపరర: పరమగలరరడడ క దదవగరరర

93-68/892

తసడక:డ శశషసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:62
లస: పప
93-68/894

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113/65
వయససస:44
లస: ససస స
93-68/896

93-68/874

తసడక:డ ససబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-57
వయససస:77
లస: పప

తసడక:డ చన వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ సరసబ రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:113/65
వయససస:24
లస: ససస స
9399 JBV3778511
పపరర: శవపరరరత మమరరళర

93-68/879

తసడక:డ వనసకటటసరర రరడకడ పసదన దనవన
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ వనసకట ససబబబ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:51
లస: పప
9396 SAA1070184
పపరర: సరయ కలమమరర వణగకలరర

9382 JBV3774759
పపరర: ఉదయ భబసకర గగసడర కలసట

9377 JBV2271781
పపరర: మహలకకక గగలర పపడక

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-57
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : పరమగలరరడడ క
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ పరమగలరరడకడ
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:37
లస: పప
9393 SAA0514364
పపరర: శకనవరస రరడకడ దదవగరరర

93-68/876

భరస : దనమదర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:58
లస: ససస స
9390 JBV3774528
పపరర: దనమదరరరడకడ దదవగరరర

9379 JBV3779832
పపరర: పరరరత గగసడర కలసట

93-68/872

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-54
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:డ చడనననరరడకడ
ఇసటట ననస:113-57
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:113-58
వయససస:26
లస: ససస స
9387 AP151010540190
పపరర: వరరరఘవమక ఆళళ

93-68/873

భరస : ఉదయభబసకర రరడకడ
ఇసటట ననస:113-57
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:113-57
వయససస:83
లస: ససస స
9384 SAA0870429
పపరర: లకకక పసడయమ దదవరగరరర

9376 JBV3780772
పపరర: ననగలకకక గరలపపడక

9374 JBV3304789
పపరర: కకపరల రరడకడ వజజడల

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-52
వయససస:74
లస: పప

భరస : బబలససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:113-54
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113-54
వయససస:62
లస: పప
9381 JBV3777323
పపరర: శశషరరతనస ఉయబఖరర

93-68/871

భరస : కకపరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-52
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ కకషష రరడకడ తనళళ
ఇసటట ననస:113-52
వయససస:21
లస: ససస స
9378 JBV3304763
పపరర: బబలససబడహకణఖస గగలర పపడక

9373 JBV3307766
పపరర: పరరరతదదవ వజజడల

9398 AP151010540587
పపరర: పదనకవత వణగకలరర

93-68/895

భరస : వవసకట శవరరడకడ
ఇసటట ననస:113/65
వయససస:45
లస: ససస స
93-68/897

9401 SAA1070226
పపరర: భబరత కలమమర రరడడ క వణగకలరర

93-68/898

తసడక:డ సరసబ రరడడ క వణగకలరర
ఇసటట ననస:113/65
వయససస:22
లస: పప
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9402 SAA0940925
పపరర: వరరసజనవయ రరడకడ వణగకలరర

93-68/899

తసడక:డ వనసకట శవరరరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:113/65
వయససస:26
లస: పప
9405 AP151010537025
పపరర: సరసబరరడకడ వణబకలరర

93-68/902

93-68/905

93-68/908

93-68/911

93-68/913

93-68/916

93-68/919

తసడక:డ సరసబ రరడకడ అలమర
ఇసటట ననస:113-71
వయససస:49
లస: పప

9415 SAA1365154
పపరర: లకకక శవ రరడడ క వణగకలరర

9418 JBV3775269
పపరర: నరరసదడరరడకడ వణగకలరర

9421 AP151010540818
పపరర: సరరజన వణగకలరర

9424 JBV2270650
పపరర: లకకక తరరమల ఆళళ

93-68/922

9427 JBV2270684
పపరర: శవరరమకకషరషరరడకడ ఆళర

93-70/752

9430 AP151010537671
పపరర: చనసరసబరరడకడ ఆళళ
తసడక:డ పసద వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-71
వయససస:77
లస: పప

9410 SAA0946485
పపరర: మహహశరర రరడకడ గరడడ

93-68/907

9413 SAA0317453
పపరర: రరజఖలకకక వణగకలరర

93-68/910

9416 AP151010540042
పపరర: మమధవ వణగకలరర

93-68/912

భరస : రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-69
వయససస:50
లస: ససస స
93-68/914

9419 AP151010537139
పపరర: రరమరరడకడ వణగకలరర

93-68/915

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-69
వయససస:52
లస: పప
93-68/917

9422 SAA0940958
పపరర: బబదసలర దథదదకలల

93-68/918

తసడక:డ జమమల దసడనడజ
ఇసటట ననస:113-70
వయససస:70
లస: పప
93-68/920

9425 JBV2271567
పపరర: శవ పరరరత ఆళళ

93-68/921

భరస : శవ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-71
వయససస:40
లస: ససస స
93-68/923

తసడక:డ చన సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-71
వయససస:40
లస: పప
93-68/925

93-68/904

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-68
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద రరడకడ
ఇసటట ననస:113-71
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చన సరసబశవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-71
వయససస:65
లస: ససస స
9429 AP151010537616
పపరర: ససవర రరడకడ అలమర

93-68/909

భరస : నరరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-70
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషషరరడకడ
ఇసటట ననస:113-71
వయససస:34
లస: ససస స
9426 JBV3778446
పపరర: శవమక ఆళళ

9412 AP151010537315
పపరర: వనసకటటశరరరరడకడ గరదడ

9407 SAA1101260
పపరర: అననఖ వణగకలరర

తసడక:డ ససబబబరరడకడ గరడడ
ఇసటట ననస:113-67
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-69
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప నసగరనస
ఇసటట ననస:113-70
వయససస:42
లస: ససస స
9423 JBV3777182
పపరర: పదక ఆళళ

93-68/906

తసడక:డ కకటట రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-68
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-69
వయససస:83
లస: ససస స
9420 SAA1031715
పపరర: పదక నసగరనస

9409 AP151010540584
పపరర: శవకలమమరర గరదడव

93-68/901

తసడక:డ వనసకట శవ రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:113-66
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ అసకకరరడకడ
ఇసటట ననస:113-67
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ శవరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-68
వయససస:49
లస: పప
9417 AP151010540576
పపరర: చసపసరమక వణగకలరర

93-68/903

భరస : వనసకటటశరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-67
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడवకడ
ఇసటట ననస:113-67
వయససస:40
లస: పప
9414 AP151010537028
పపరర: కకటటరరడకడ వణగకలరర

9406 AP151010537267
పపరర: వనసకట శవరరరడకడ వణబకలరర

9404 JBV3775830
పపరర: వరరసదడరరడకడ మమరరళళ

తసడక:డ సహదదవరరడకడ
ఇసటట ననస:113-65
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ వనసకటససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113/65
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగరశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-67
వయససస:33
లస: ససస స
9411 AP151010537442
పపరర: ననగరశరరరరवववడకడ గరదడव

93-68/900

తసడక:డ సహదదవ రరడకడ
ఇసటట ననస:113-65
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ వనసకటససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113/65
వయససస:44
లస: పప
9408 JBV3778453
పపరర: సడవసత గరదడ

9403 JBV3775848
పపరర: గకథమ శసకర రరడకడ మమరరళళ

9428 AP151010537448
పపరర: శవపడసరదరరడకడ ఆళళ

93-68/924

తసడక:డ చనసరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-71
వయససస:42
లస: పప
93-68/926

9431 SAA1304948
పపరర: శక దసరగ ఆళర

93-70/666

తసడక:డ శవరరడకడ ఆళర
ఇసటట ననస:113-71
వయససస:19
లస: ససస స
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93-68/927

భరస : రరమగ చతనర
ఇసటట ననస:113-71/A
వయససస:35
లస: ససస స
9435 SAA0979775
పపరర: జమమల దదడడకలల

93-68/930

93-68/933

93-68/936

93-68/939

93-68/942

93-68/945

93-68/948

భరస : చనవవగయఖ
ఇసటట ననస:113-79
వయససస:31
లస: ససస స

9445 SAA0555219
పపరర: శకకరసత రరడకడ యమనస

9448 JBV3778255
పపరర: శవపరరరత కననలమ

9451 SAA0979833
పపరర: వనసకటససబబమక జసగర

9454 AP151010537609
పపరర: కకటటరరడకడ వణగకలరర

93-68/951

9457 AP151010540072
పపరర: భబరత వణగకలరర

93-68/940

9460 JBV3779709
పపరర: వవగమక మమకల
భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:113-79
వయససస:32
లస: ససస స

9440 JBV3775160
పపరర: మసరసన రరడడడ వణగకలరర

93-68/935

9443 SAA1101344
పపరర: సరయ తదజ రరడడ క మలలర

93-68/938

9446 AP151010537771
పపరర: శకనవరసరరడకడ మలలర

93-68/941

తసడక:డ వనసకటటశరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-76
వయససస:47
లస: పప
93-68/943

9449 AP151010540166
పపరర: పడసనన వణగకలరర

93-68/944

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-77
వయససస:46
లస: ససస స
93-68/946

9452 AP151010540167
పపరర: అననపపరష మక వణగకలరర

93-68/947

భరస : అసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-77
వయససస:70
లస: ససస స
93-68/949

9455 SAA0320309
పపరర: రసగరరరడకడ జసగర

93-68/950

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-77
వయససస:54
లస: పప
93-68/952

భరస : గసగరధరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-78
వయససస:43
లస: ససస స
93-68/954

93-68/932

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ మలలర
ఇసటట ననస:113-76
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ అసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-77
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-77
వయససస:76
లస: పప
9459 JBV3779717
పపరర: బబలవవగమక మమకల

93-68/937

భరస : రసగరరరడకడ జసగర
ఇసటట ననస:113-77
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-77
వయససస:46
లస: పప
9456 AP151010537404
పపరర: అమకరరడకడ వణగకలరర

9442 JBV3307782
పపరర: అరరణ మలలర

9437 SAA0410779
పపరర: బగజజ వణగకలరర

తసడక:డ వవసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-74
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-77
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-77
వయససస:51
లస: ససస స
9453 JBV3775244
పపరర: సరసబరరడకడ కరననల

93-68/934

తసడక:డ నరరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-76
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:113-77
వయససస:25
లస: ససస స
9450 SAA0320374
పపరర: ససజజత జసగర

9439 JBV3773926
పపరర: అసజరరడకడ భవనస

93-68/929

భరస : మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:113-74
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:113-76
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ మలలర
ఇసటట ననస:113-76
వయససస:24
లస: పప
9447 SAA0687723
పపరర: లలమ పడభ వణగకలరర

93-68/931

తసడక:డ సససదర రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-74
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ వనసకటససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:113-74
వయససస:78
లస: పప
9444 SAA0979700
పపరర: వనసకటటశరర రరడకడ మలలర

9436 JBV3779063
పపరర: కకకషషవవణణ భవనస

9434 SAA0995383
పపరర: ఖమసససబ దథదదకలల

భరస : బడడలర దథదదకలల
ఇసటట ననస:113-72
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:113-74
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సససదర రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-74
వయససస:63
లస: ససస స
9441 AP151010537494
పపరర: వనసకటటశరరరరడకడ వణగకలరర

93-68/928

భరస : జమమల దథదదకలల
ఇసటట ననస:113-72
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ బబ జమమల దథదదకలల
ఇసటట ననస:113-72
వయససస:25
లస: పప
9438 JBV3777174
పపరర: శవననగరసదడమక భవనస

9433 SAA0979627
పపరర: బబబ దథదదకలల

9458 SAA1031673
పపరర: ననగ జజఖత కరననల

93-68/953

తసడక:డ సరసబ రరడడ క కరననల
ఇసటట ననస:113-79
వయససస:23
లస: ససస స
93-68/955

9461 SAA1032366
పపరర: హరర వరర న రరడడ క కరననల

93-68/956

తసడక:డ సరసబరరడకడ కరననల
ఇసటట ననస:113-79
వయససస:22
లస: పప
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9462 JBV3775376
పపరర: వనసకటటశరరరర మమకల
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93-68/957

తసడక:డ చన ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:113-79
వయససస:33
లస: పప
9465 AP151010540573
పపరర: లలతకలమమరర ఈదన

93-68/960

93-68/963

93-70/237

9469 SAA1365196
పపరర: మమనక లకకక కలర

9472 SAA1070440
పపరర: వర బబబగ బటటటనవన

93-70/240

9475 SAA1360890
పపరర: ససరరష కలమమర పపలజజల

తలర : రరమరరడకడ యరకస
ఇసటట ననస:113/118/104
వయససస:33
లస: పప
93-69/751

93-70/245

తసడక:డ గరవసదస గసపర
ఇసటట ననస:113-129
వయససస:42
లస: పప

9484 SAA1106087
పపరర: ఝమనస గసప

93-70/248

9487 SAA1106137
పపరర: ఆదదలకకక గసపర

93-70/704

9490 SAA1106103
పపరర: శకనస బబబగ గసప
భసధసవప: ఆదదలకకక గసప
ఇసటట ననస:113-129
వయససస:43
లస: పప

9470 SAA1070432
పపరర: రతన కలమమరర బటటటనవన

93-70/236

9473 SAA1070416
పపరర: అరరజన రరవప పమడకమగకకల

93-70/239

9476 SAA1360882
పపరర: ససవరరల పపలజజల

93-70/705

భరస : ససరరష కలమమర పపలజజల
ఇసటట ననస:113/118/104
వయససస:63
లస: ససస స
93-70/241

9479 SAA1164284
పపరర: పపడమ చసద నడడగసటట

93-70/242

తసడక:డ వనసకటటశరరరర నడడగసటట
ఇసటట ననస:113-124/4
వయససస:36
లస: పప
93-70/243

9482 SAA1164318
పపరర: జగదదశ బబ యలర

93-70/244

తసడక:డ సప మసససదరస బబ యలర
ఇసటట ననస:113-127/4
వయససస:30
లస: పప
93-70/246

93-70/247
9485 SAA1096569
పపరర: ససధ లకకక తరరపటమక గసపర

తసడక:డ శకనస బబబగ గసపర
ఇసటట ననస:113-129
వయససస:23
లస: ససస స
93-70/249

భరస : శకనసబబబబ గసపర
ఇసటట ననస:113-129
వయససస:39
లస: ససస స
93-70/251

93-68/962

తసడక:డ సతఖననరరయణ పమడకమగకకల
ఇసటట ననస:113/118
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ శకనస బబబగ గసప
ఇసటట ననస:113-129
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస బబబగ గసపర
ఇసటట ననస:113-129
వయససస:23
లస: ససస స
9489 SAA1096544
పపరర: శకనస బబబగ గసపర

93-70/238

భరస : పపడమచసద నడకగసటట
ఇసటట ననస:113-127/4
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస బబబగ గసపర
ఇసటట ననస:113-129
వయససస:21
లస: ససస స
9486 SAA1106178
పపరర: ససధ లకకక తరరపరతమక గసపర

9481 SAA1164342
పపరర: ససజనఖ నడకగసటట

9467 AP151010537564
పపరర: ధనససజయరరడకడ ఈదన

భరస : వర బబబగ బటటటనవన
ఇసటట ననస:113-118
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అరరజన రరవప పమడకమగకకల
ఇసటట ననస:113/118/506
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస బబబగ గసపర
ఇసటట ననస:113-127
వయససస:20
లస: పప
9483 SAA1096551
పపరర: జజనర గసపర

93-70/753

తసడక:డ నరసససహ రరవప పపలజజల
ఇసటట ననస:113/118/104
వయససస:65
లస: పప

93-70/706 9478 SAA1070424
9477 SAA1347236
పపరర: శకనవరస శరకవన ఆదదతఖ పపలజజల
పపరర: ససమ పమడకమగకకల

93-68/959

తసడక:డ వనసకటపరలరరడకడ
ఇసటట ననస:113-81
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ సరసబ ససవర రరవప బటటటనవన
ఇసటట ననస:113-118
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ తషలసయఖ వసకర
ఇసటట ననస:113-118
వయససస:56
లస: పప

9480 SAA1164029
పపరర: హరరకకషష గసపర

93-68/961

తసడక:డ హనమ రరడకడ కలర
ఇసటట ననస:113-81
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప కపవర పప
ఇసటట ననస:113-118
వయససస:62
లస: ససస స
9474 SAA0809949
పపరర: చననఅసకయఖ వసకర

9466 SAA0389767
పపరర: వజయ చసదడ గలమర

9464 JBV3307055
పపరర: వనసకటలకకక ఈదన

భరస : ధనససజయరరడకడ
ఇసటట ననస:113-81
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ యలర మసదరరవప
ఇసటట ననస:113-81
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ వనసకటపరలరరడకడ
ఇసటట ననస:113-81
వయససస:82
లస: పప
9471 SAA0942483
పపరర: వజయలకకక కపవరరల

93-68/958

తసడక:డ హనమరరడకడ
ఇసటట ననస:113-80
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:113-81
వయససస:50
లస: ససస స
9468 AP151010537569
పపరర: వనసకటటశరరరరడకడ ఈదన

9463 AP151010537088
పపరర: మసరసనరరడకడ వణగకలరర

9488 SAA1106145
పపరర: ఆదదలకకక గసపర

93-70/250

భరస : శకనస బబబగ గసపర
ఇసటట ననస:113-129
వయససస:39
లస: ససస స
93-70/252

9491 SAA0730474
పపరర: హహమ నత పలలర సపరటట

93-70/253

తసడక:డ హనసమమన పడసరద
ఇసటట ననస:113-167
వయససస:27
లస: పప
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9492 SAA1052083
పపరర: పపషల లత నసదనఖల
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93-70/473

భరస : ఎన వ రమణ నసదనఖల
ఇసటట ననస:113_1-95
వయససస:28
లస: ససస స
9495 AP151010537648
పపరర: వరయఖ మమకతతటట

93-70/476

93-70/480

93-70/483

93-70/486

93-70/489

93-70/492

93-70/495

తసడక:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:113_2_318
వయససస:31
లస: ససస స

9505 AP151010540400
పపరర: మరరయమక రరయపపడక

9508 JBV3776101
పపరర: ససదదపప రరయపపడక

9511 JBV2270890
పపరర: ససనత కలమకరర

9514 JBV3780368
పపరర: పడవణ ఉపలలమసచస

93-70/498

9517 JBV3775996
పపరర: అనల కలమమర మమకతతటట

93-70/487

9520 SAA0409060
పపరర: దనవదస మమకతతటట
తసడక:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:113_2_318
వయససస:29
లస: పప

9500 AP151010540479
పపరర: భబగఖశరల జజగర

93-70/482

9503 AP151010537298
పపరర: ఏససరతనస రరయపపడక

93-70/485

9506 AP151010537084
పపరర: వనసకటటశరరరర దనసరర

93-70/488

తసడక:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:113_2_310
వయససస:58
లస: పప
93-70/490

9509 JBV2270163
పపరర: రవకలమమర దనసరర

93-70/491

తసడక:డ సరలకన రరజ
ఇసటట ననస:113_2_313
వయససస:34
లస: పప
93-70/493

9512 JBV2271187
పపరర: పడభబకర కలమకరర

93-70/494

తసడక:డ యహనస
ఇసటట ననస:113_2_315
వయససస:39
లస: పప
93-70/496

9515 JBV3780350
పపరర: ససవరరస మక మమకతతటట

93-70/497

భరస : ఏససపరదస
ఇసటట ననస:113_2_316
వయససస:56
లస: ససస స
93-70/499

తసడక:డ యయససపరదస
ఇసటట ననస:113_2_316
వయససస:36
లస: పప
93-70/501

93-70/479

తసడక:డ దనవదస
ఇసటట ననస:113_2_305
వయససస:43
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:113_2_316
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ యయససపరదస
ఇసటట ననస:113_2_316
వయససస:32
లస: పప
9519 JBV3777778
పపరర: అరరణ మమకతతటట

93-70/484

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:113_2_315
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:113_2_315
వయససస:62
లస: పప
9516 JBV3776002
పపరర: ధరరకరరవప మమకతతటట

9502 AP151010540264
పపరర: మలర కరదదవ రరయపపడక

9497 AP151010537287
పపరర: దననయయలల వనలగలలటట

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:113_2_301
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113_2_312
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ శశరరలల
ఇసటట ననస:113_2_313
వయససస:54
లస: పప
9513 AP151010537310
పపరర: యహనస కలమకరర

93-70/481

భరస : రరయపల
ఇసటట ననస:113_2_306
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ననగరశరరరరవప
ఇసటట ననస:113_2_312
వయససస:47
లస: ససస స
9510 AP151010537273
పపరర: సరలకన రరజ దసరర

9499 AP151010537203
పపరర: తనమమసస దనసరర

93-70/475

తసడక:డ అబడహమ
ఇసటట ననస:113_2_271
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:113_2_305
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ రరయపల
ఇసటట ననస:113_2_306
వయససస:30
లస: ససస స
9507 AP151010540212
పపరర: పరరరత రరయపపడక

93-70/478

తసడక:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:113_2_295
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113_2_304
వయససస:62
లస: పప
9504 JBV3777927
పపరర: రజత రరయపపడక

9496 AP151010540057
పపరర: అలసస రరయపపడక

9494 AP151010537437
పపరర: కకపరరరవప మసచనల

తసడక:డ యయసప బగ
ఇసటట ననస:113_2_204
వయససస:62
లస: పప

భరస : దనవదస
ఇసటట ననస:113_2_253
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ అబడహమ
ఇసటట ననస:113_2_281
వయససస:45
లస: పప
9501 AP151010537618
పపరర: ఆదనమగ బలలర

93-70/474

భరస : సరమఖయయలల
ఇసటట ననస:113_2_198
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ దడవదననస
ఇసటట ననస:113_2_232
వయససస:47
లస: పప
9498 AP151010537271
పపరర: అమకతరరవప వనలగలలటట

9493 AP151010540318
పపరర: మమరస మక దదడనడ

9518 AP151010540224
పపరర: లలమవత మమకతతటట

93-70/500

భరస : యమకకబగ
ఇసటట ననస:113_2_317
వయససస:45
లస: ససస స
93-70/502

9521 JBV2271328
పపరర: రతనబబబగ మమకతతటట

93-70/503

తసడక:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:113_2_318
వయససస:35
లస: పప
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9522 AP151010537492
పపరర: ఆనసదరరవప మమకతతటట

93-70/504

తసడక:డ జవరతనస
ఇసటట ననస:113_2_318
వయససస:77
లస: పప
9525 AP151010540403
పపరర: దదవకననఖకలమమరర తషరకర

93-70/507

93-70/510

93-70/513

93-70/516

93-70/519

93-70/522

93-70/526

తసడక:డ వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:113_2_328
వయససస:41
లస: పప

9535 JBV2271708
పపరర: మమధవ బబజజస

9538 SAA0806382
పపరర: శరకవణఖ తలతతటట

9541 SAA0138156
పపరర: హహమలతన మమకతతటట

9544 JBV3304839
పపరర: ఆనసదకలమమర మమకతతటట

93-70/529

9547 JBV2270767
పపరర: రఠతష మమకతతటట

93-70/517

9550 JBV3776556
పపరర: రరజజరతనస మమకతతటట
తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:113_2_328
వయససస:56
లస: పప

9530 SAA0735896
పపరర: అననపపరష మక జజగర

93-70/512

9533 JBV3304367
పపరర: యయససరతనస జజగర

93-70/515

9536 AP151010540202
పపరర: శశషమక మమకతతటట

93-70/518

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:113_2_322
వయససస:50
లస: ససస స
93-70/520

9539 AP151010540200
పపరర: భబగఖమక తలతతటట

93-70/521

భరస : బబపయఖ
ఇసటట ననస:113_2_324
వయససస:45
లస: ససస స
93-70/524

9542 JBV3778149
పపరర: ననగలకకక మమకతతటట

93-70/525

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:113_2_325
వయససస:39
లస: ససస స
93-70/527

9545 AP151010537741
పపరర: ఆనసద రరవప మమకతతటట

93-70/528

తసడక:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:113_2_325
వయససస:42
లస: పప
93-70/530

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:113_2_328
వయససస:35
లస: ససస స
93-70/532

93-70/509

తసడక:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:113_2_321
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:113_2_325
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ వరరసరరమ
ఇసటట ననస:113_2_328
వయససస:35
లస: ససస స
9549 AP151010537043
పపరర: రరఘవరరవప మమకతతటట

93-70/514

భరస : ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:113_2_325
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:113_2_325
వయససస:76
లస: ససస స
9546 JBV3778875
పపరర: పపషరలవత మమకతతటట

9532 JBV3774346
పపరర: వజయ కలమమర జజగర

9527 JBV3777786
పపరర: జయకలమమరర కసచడరర

తసడక:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:113_2_321
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ బబపయఖ తలతతటట
ఇసటట ననస:113_2_324
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:113_2_324
వయససస:24
లస: పప
9543 JBV3780855
పపరర: ససరమక మమకతతటట

93-70/511

భరస : పడసననకలమమర
ఇసటట ననస:113_2_322
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ వజరసదరరరవప
ఇసటట ననస:113_2_322
వయససస:37
లస: పప
9540 SAA0943770
పపరర: తర తతటట శశషయఖ

9529 SAA0944026
పపరర: జజఖత జజగర

93-70/506

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:113_2_320
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:113_2_321
వయససస:30
లస: పప

భరస : రమమశ బబబగ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:113_2_322
వయససస:29
లస: ససస స
9537 JBV2271716
పపరర: పడసననకలమమర జరజజస

93-70/508

భరస : వజయ కలమమర జజగర
ఇసటట ననస:113_2_321
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:113_2_321
వయససస:65
లస: ససస స
9534 SAA0944174
పపరర: పరరరత బబ రరగడడ

9526 AP151010537283
పపరర: బబబగ తషరకర

9524 SAA0687889
పపరర: తషరకర పసడయసకర

తసడక:డ బబబగ
ఇసటట ననస:113_2_319
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:113_2_319
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ దనసస
ఇసటట ననస:113_2_320
వయససస:42
లస: పప
9531 AP151010540489
పపరర: చనయమక జజగర

93-70/505

తసడక:డ బబబగ
ఇసటట ననస:113_2_319
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:113_2_319
వయససస:50
లస: ససస స
9528 JBV3774338
పపరర: అనల కలమమర కసచడరర

9523 SAA0554568
పపరర: పడతషఖష తషరకర

9548 AP151010540026
పపరర: మరరయమక మమకతతటట

93-70/531

భరస : వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:113_2_328
వయససస:60
లస: ససస స
93-70/533

9551 JBV3776531
పపరర: దదవదనసస మమకతతటట

93-70/534

తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:113_2_328
వయససస:63
లస: పప

Page 352 of 381

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-26

9552 AP151010540542
పపరర: వరమక రరచకకసడ

93-70/535

భరస : పపడమయఖ
ఇసటట ననస:113_2_330
వయససస:75
లస: ససస స
9555 JBV3777729
పపరర: ననగమలలర శరరర తలతతటట

93-70/538

93-70/542

93-70/545

93-70/548

93-70/551

93-70/554

93-70/557

భరస : రరమసరరమ
ఇసటట ననస:113_2_350
వయససస:49
లస: ససస స

9565 AP151010537760
పపరర: పడకరశరరవప బబరరగ

9568 AP151010537853
పపరర: వనసకయఖ బబరగ

9571 AP151010540603
పపరర: కకకసస సమణణ జలర పప గగ

9574 SAA0687871
పపరర: జలమపప గబ ఆనసదరరజ

93-70/560

9577 JBV3776663
పపరర: యయసపబగ రరచకకసడ

93-70/549

9580 JBV3776655
పపరర: రరమసరరమ మమకతతటట
తసడక:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:113_2_350
వయససస:51
లస: పప

9560 JBV3778883
పపరర: ససనత తషరక

93-70/544

9563 JBV3777760
పపరర: జజఖత రరవళళ

93-70/547

9566 JBV3777646
పపరర: ససగగణమక పడతసపరటట

93-70/550

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:113_2_344
వయససస:44
లస: ససస స
93-70/552

9569 SAA0687814
పపరర: జలపప గబ వరరనకర

93-70/553

తసడక:డ ఆనసదబబబగ
ఇసటట ననస:113_2_346
వయససస:27
లస: ససస స
93-70/555

9572 AP151010540648
పపరర: శశరమక జలర పప గగ

93-70/556

భరస : జవరతనస
ఇసటట ననస:113_2_346
వయససస:70
లస: ససస స
93-70/558

9575 SAA0297598
పపరర: మగనబబబగ జలర పప గగ

93-70/559

తసడక:డ జవరతనస
ఇసటట ననస:113_2_346
వయససస:43
లస: పప
93-70/561

తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:113_2_349
వయససస:61
లస: పప
93-70/563

93-70/541

భరస : ఆనసద బబబగ
ఇసటట ననస:113_2_342
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ మగనబబబగ
ఇసటట ననస:113_2_346
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:113_2_347
వయససస:70
లస: ససస స
9579 JBV3781010
పపరర: భబరత మమకతతటట

93-70/546

భరస : ఆనసదబబబగ
ఇసటట ననస:113_2_346
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:113_2_346
వయససస:75
లస: ససస స
9576 AP151010540139
పపరర: ససశల బబరరగ

9562 AP151010537117
పపరర: కకషషయఖ తషరకర

9557 AP151010537541
పపరర: దదవదననస బబరరగ

భరస : పదనకకర
ఇసటట ననస:113_2_337
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ పడభకరరరవప
ఇసటట ననస:113_2_345
వయససస:40
లస: పప

భరస : మగనబబబగ
ఇసటట ననస:113_2_346
వయససస:44
లస: ససస స
9573 AP151010540134
పపరర: లసగమక రరచకకసడ

93-70/543

తసడక:డ భబషణస
ఇసటట ననస:113_2_343
వయససస:70
లస: పప

తసడక:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:113_2_344
వయససస:47
లస: పప
9570 AP151010540802
పపరర: మణణమక జలర పప గగ

9559 AP151010537181
పపరర: శరసతయఖ దనసరర

93-70/537

తసడక:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:113_2_333
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ ఇశరకయయలల
ఇసటట ననస:113_2_340
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:113_2_342
వయససస:53
లస: పప
9567 JBV3774247
పపరర: మరరయ దనసస పతస పరటట

93-70/540

తసడక:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:113_2_334
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:113_2_337
వయససస:42
లస: పప
9564 AP151010537232
పపరర: సససదరరరవప నలగరల

9556 JBV2271674
పపరర: ససబబబరరవప కసబస

9554 JBV2271757
పపరర: జజజ నమక ఖసబస

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:113_2_333
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:113_2_333
వయససస:45
లస: పప

భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:113_2_334
వయససస:34
లస: ససస స
9561 AP151010537146
పపరర: రమమష తషరకర

93-70/536

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:113_2_331
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:113_2_333
వయససస:40
లస: ససస స
9558 JBV3780681
పపరర: పపడమకలమమరర దనసరర

9553 JBV2271252
పపరర: జయసత నలగరల

9578 JBV3777737
పపరర: ససనత మమకతతటట

93-70/562

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:113_2_350
వయససస:41
లస: ససస స
93-70/564

9581 JBV3781085
పపరర: మమరరమక మమకతతటట

93-70/565

భరస : చన బగలర యఖ
ఇసటట ననస:113_2_352
వయససస:41
లస: ససస స
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9582 SAA0942921
పపరర: చనన బగలర యఖ మమకతతటట

93-70/566

తసడక:డ వరరసరరమ మమకతతటట
ఇసటట ననస:113_2_352
వయససస:53
లస: ససస స

9583 SAA0941915
పపరర: పపరరషమ దనసస

93-70/567

భరస : ససధదర కలమమర దనసస
ఇసటట ననస:113_2_353
వయససస:27
లస: ససస స

9585 JBV3778867
పపరర: సరరష లత కకలగరన

93-70/569

తసడక:డ రరజబబబగ
ఇసటట ననస:113_2_353
వయససస:34
లస: ససస స

9586 JBV3777752
పపరర: జయశక మమకతతటట

93-70/572

తసడక:డ బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:113_2_353
వయససస:31
లస: పప

9589 JBV3775665
పపరర: రరజబబబగ కకలగరన

93-70/570

93-70/575

తసడక:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:113_2_353
వయససస:64
లస: పప

9592 AP151010540471
పపరర: బగజజ మమకతతటట

93-70/573

93-70/578

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:113_2_354
వయససస:42
లస: పప

9595 SAA0687822
పపరర: మసచసల ససమలత

93-70/576

93-70/583

తసడక:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:113_2_360
వయససస:28
లస: ససస స

9598 AP151010537545
పపరర: భబసకరరరవపమసచనల

93-70/581

93-70/574

9593 SAA0943481
పపరర: అనల కలమమర మమకతతటట

93-70/577

9596 SAA0942210
పపరర: లకకక పడసనన మసచనల

93-70/582

భరస : వజయ మసచనల
ఇసటట ననస:113_2_360
వయససస:27
లస: ససస స
93-70/584

తసడక:డ యయసప బగ
ఇసటట ననస:113_2_360
వయససస:52
లస: పప

9600 SAA1029173
పపరర: సరరరజ రరవప వనలగలలటట

9590 AP151010537399
పపరర: రవసదడబబబగ మమకతతటట

తసడక:డ బబలసరరమ మమకతతటట
ఇసటట ననస:113_2_354
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:113_2_360
వయససస:26
లస: ససస స

9597 SAA0687806
పపరర: మసచసల సరరత

93-70/571

తసడక:డ దయమకర రరవప
ఇసటట ననస:113_2_353
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబలసరరమ
ఇసటట ననస:113_2_354
వయససస:44
లస: ససస స

9594 AP151010537170
పపరర: బబలసరరమ మమకతతటట

9587 AP151010540465
పపరర: సతఖవత మమకతతటట
భరస : దయమకరరరవప
ఇసటట ననస:113_2_353
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ బగలర వరయఖ
ఇసటట ననస:113_2_353
వయససస:39
లస: పప

9591 AP151010537546
పపరర: దయమకర రరవప మమకతతటట

93-70/568

తసడక:డ దయమకర రరవప
ఇసటట ననస:113_2_353
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:113_2_353
వయససస:42
లస: ససస స

9588 SAA0554923
పపరర: ససధదర కలమమర దనసస

9584 JBV3777745
పపరర: పడమల మమకతతటట

9599 SAA1029132
పపరర: మమరర వనలగలలటట

93-70/585

భరస : సరరరజ రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:113_2_362
వయససస:36
లస: ససస స

93-70/586

తలర : అనసతమక వనలగలలటట
ఇసటట ననస:113_2_362
వయససస:39
లస: పప

9601 JBV2270817
పపరర: యహనస గరల
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93-70/587

తసడక:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:113_2_363
వయససస:33
లస: పప
9604 AP151010540515
పపరర: అనసతమక వనలగలలటట

తసడక:డ ఆశరరరదస
ఇసటట ననస:113_2_384
వయససస:50
లస: పప

93-70/588

భరస : బబబ
ఇసటట ననస:113_2_364
వయససస:31
లస: ససస స
93-70/590

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:113_2_364
వయససస:80
లస: ససస స
9607 AP151010537063
పపరర: దననయఖ జజగర

9602 SAA0554345
పపరర: పరవన కరలల

9605 SAA0297622
పపరర: కకపరరరవప మమతసగర

9608 AP151010540187
పపరర: బలలర సరరజన పప నథనరర
భరస : యసప బగ
ఇసటట ననస:113_2_388
వయససస:68
లస: ససస స

93-70/589

భరస : కకపరరరవప
ఇసటట ననస:113_2_364
వయససస:33
లస: ససస స
93-70/591

తసడక:డ దయమరతనస
ఇసటట ననస:113_2_364
వయససస:35
లస: పప
93-70/593

9603 JBV3777695
పపరర: సరరష లత మమతసగర

9606 SAA0887754
పపరర: శకనవరసరరవప కనననకసటట

93-70/592

తసడక:డ రతస యఖ కనననకసటట
ఇసటట ననస:113_2_367
వయససస:32
లస: పప
93-70/594

9609 AP151010540462
పపరర: కరసతమక మమకతతటట

93-70/596

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:113_2_389
వయససస:49
లస: ససస స
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9610 SAA0942236
పపరర: ససధదర కలమమర మమకతతటట

93-70/597

తసడక:డ మహహ న రరవప మమకతతటట
ఇసటట ననస:113_2_389
వయససస:26
లస: పప
9613 JBV3781150
పపరర: ఫరతమమ మమరర కలరరవపగగసటర

93-70/600

93-70/603

93-70/606

93-70/609

93-70/612

93-70/615

93-70/618

తసడక:డ ననగమలర రరజ
ఇసటట ననస:113_2_408
వయససస:33
లస: ససస స

9623 JBV2271161
పపరర: ననగరశరరరరవప అరరగల

9626 AP151010537357
పపరర: శకనవరసరరవప దదడనడ

9629 JBV2271237
పపరర: ననగరసదడస బగరగ

9632 AP151010537493
పపరర: రరజ బబరరగ

93-70/621

9635 SAA0297630
పపరర: శకనస చసతన

93-70/610

9638 JBV2270403
పపరర: మగరళ దదడనడ
తసడక:డ ననగమలర రరజ
ఇసటట ననస:113_2_408
వయససస:35
లస: పప

9618 AP151010540124
పపరర: మరరయమక మమడకద

93-70/605

9621 SAA0805327
పపరర: ఫసలప మమకతతటట

93-70/608

9624 AP151010537111
పపరర: యలర మసద దదడనడ

93-70/611

తసడక:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:113_2_401
వయససస:41
లస: పప
93-70/613

9627 AP151010537144
పపరర: శశషషబబబగ దదడనడ

93-70/614

తసడక:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:113_2_402
వయససస:43
లస: పప
93-70/616

9630 JBV3777703
పపరర: అనమక బబరగ

93-70/617

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:113_2_403
వయససస:36
లస: ససస స
93-70/619

9633 SAA0942806
పపరర: మమరరస రరణణ చసతన

93-70/620

భరస : ససబబబరరవప చసతన
ఇసటట ననస:113_2_405
వయససస:25
లస: ససస స
93-70/622

తసడక:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:113_2_405
వయససస:52
లస: పప
93-70/624

93-70/602

తసడక:డ పడసరద మమకతతటట
ఇసటట ననస:113_2_399
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ పడబబకరరరవప
ఇసటట ననస:113_2_403
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ శకనస
ఇసటట ననస:113_2_405
వయససస:26
లస: పప
9637 JBV3781028
పపరర: గరవరరరన దదడనడ

93-70/607

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:113_2_403
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:113_2_403
వయససస:57
లస: ససస స
9634 SAA0687848
పపరర: చసతన ససబబబరరవప

9620 SAA0521666
పపరర: ససజజత వనలలగగసడ

9615 JBV2270825
పపరర: పపడమ కలమమర బబ డడడ

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:113_2_394
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:113_2_402
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:113_2_403
వయససస:33
లస: ససస స
9631 AP151010540289
పపరర: రరశమక బబరరగ

93-70/604

తసడక:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:113_2_400
వయససస:37
లస: పప

భరస : మగసలయఖ
ఇసటట ననస:113_2_402
వయససస:31
లస: ససస స
9628 JBV3777711
పపరర: రఠతష బబరగ

9617 SAA0944224
పపరర: జయమక మమడకద

93-70/599

తసడక:డ డదవడ
ఇసటట ననస:113_2_391
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:113_2_399
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ జజన
ఇసటట ననస:113_2_399
వయససస:54
లస: పప
9625 JBV3777679
పపరర: ననగరరజ దదడడ

93-70/601

తసడక:డ బబబగ రరవప మమడకద
ఇసటట ననస:113_2_394
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ పడసరద మమకతతటట
ఇసటట ననస:113_2_399
వయససస:28
లస: ససస స
9622 JBV3304045
పపరర: పడసరదస మమకతతటట

9614 AP151010540800
పపరర: మరరయససగగణమక బబ డడడ

9612 AP151010537053
పపరర: మహనరరవప మమకతతటట

తసడక:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:113_2_389
వయససస:54
లస: పప

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:113_2_391
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:113_2_392
వయససస:29
లస: పప
9619 SAA0805384
పపరర: శశరరలల మమకతతటట

93-70/598

తసడక:డ మహన రరవప మమకతతటట
ఇసటట ననస:113_2_389
వయససస:26
లస: పప

భరస : వననద రరవప
ఇసటట ననస:113_2_390
వయససస:40
లస: ససస స
9616 SAA0298166
పపరర: పడసరదరరవప మమడకద

9611 SAA0980228
పపరర: ఈశరర కలమమర మమకతతటట

9636 JBV2271336
పపరర: రతనకలమమరర మమడకద

93-70/623

భరస : భబషణస
ఇసటట ననస:113_2_406
వయససస:38
లస: ససస స
93-70/625

9639 JBV2271344
పపరర: ససజజత బసడక

93-70/626

భరస : అసక రరవప व
ఇసటట ననస:113_2_409
వయససస:33
లస: ససస స
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93-70/627

తసడక:డ ననగరశరర రరవప బబరగ
ఇసటట ననస:113_2_412
వయససస:24
లస: పప
9643 SAA1353077
పపరర: వరణణ బటటట ల

93-92/1198

93-70/257

93-70/260

9647 SAA0804204
పపరర: జజఖత ఆరరటట

9650 SAA0804170
పపరర: రమమష ఆరరటట

93-70/263

9653 AP151010537547
పపరర: కకసడలల అరరటట

93-70/258

9656 SAA1266790
పపరర: పడవణ మమళళచడరరవప

93-70/261

93-70/264

93-70/769

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-51
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ కకషరష రరడకడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:114-2-46
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకషష కకషప ర బటడ
ఇసటట ననస:114-2-49
వయససస:40
లస: ససస స

9668 JBV3778636
పపరర: వజయలకకక దదవగరరర
భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-52
వయససస:38
లస: ససస స

9663 SAA1455716
పపరర: శశకళ వనసగళ

93-70/770

భరస : కకషష కకషప ర బటడ
ఇసటట ననస:114-2-49
వయససస:40
లస: ససస స
93-68/966

భరస : వజయభబసకర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-51
వయససస:34
లస: ససస స
93-68/968

93-70/667

93-69/752

9662 SAA1459262
పపరర: శశకళ వనసగళ

9667 JBV2271211
పపరర: వజయభబసకర రరడకడ వజజడల

9654 SAA1266808
పపరర: కకషష మహన మమళరచడరరవప

9660 SAA1163963
పపరర: సరయ కకరణ రరడకడ తయఖగగర

9661 SAA1459106
పపరర: కకషష కకశశర బటడ

భరస : కకషష కకషప ర బటడ
ఇసటట ననస:114-2-49
వయససస:40
లస: ససస స

93-70/262

93-70/765

93-70/767

9665 JBV3779865
పపరర: శరరష వజజడల

9651 JBV2270577
పపరర: పరసధనమరరడకడ పప లలరర

9657 SAA1415405
పపరర: వ ఎ బ ఎస ససకలమమర రరజ
అసబడకపపడక
భసధసవప: అలవనలల అసబడకపపడక
ఇసటట ననస:114-2-44
వయససస:59
లస: పప

9659 SAA1369693
పపరర: వనేదేసకట మగరళ శకకరసత
అసబడకపపడక
తలర : అలవనేదలల అసబడకపపడక
ఇసటట ననస:114-2-44
వయససస:29
లస: పప

93-70/771

93-70/259

93-70/669

93-70/766
9658 SAA1360916
పపరర: అలవనలల అసబడకపపడక
అసబడకపపడక
భరస : ఎ వ ఎ బ ఎస ఎస రరజ అసబడకపపడక
ఇసటట ననస:114-2-44
వయససస:54
లస: ససస స

9664 SAA1461177
పపరర: శశకళ వనసగళ

9648 JBV2271856
పపరర: పదక ఆరరటట

తసడక:డ వనసకట దదకకతషలల మమళరచడరరవప
ఇసటట ననస:114-2-42
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ కకషష మహన మమళళచడరరవప
ఇసటట ననస:114-2-42
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ లకకక ననరరయణ బటడ
ఇసటట ననస:114-2-49
వయససస:44
లస: పప

93-70/756

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-32
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకషష మహన మమళరచడరరవప
ఇసటట ననస:114-2-42
వయససస:55
లస: ససస స

93-70/768

9645 SAA1391572
పపరర: వనసకటటష చటటటనవన

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:114-2-32
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:114-2-32
వయససస:52
లస: పప
93-70/668

93-92/1197

తసడక:డ హరర బబబగ చటటటనవన
ఇసటట ననస:114-1-21/1 FLOOR
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ కకసడలల ఆరరటట
ఇసటట ననస:114-2-32
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:114-2-32
వయససస:49
లస: పప
9655 SAA1266824
పపరర: బబల మమళరచడరరవప

95-4/747

భరస : రమమష ఆరరటట
ఇసటట ననస:114-2-32
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:114-2-32
వయససస:50
లస: ససస స
9652 SAA0297903
పపరర: శకనస ఆరరటట

9644 SQX1843630
పపరర: సతఖ శశఖర రరడడ క అననమరరడకడ

9642 SAA1352962
పపరర: రరమ రరవప బటటట ల

తసడక:డ కకటటశరరరకవప బటటట ల
ఇసటట ననస:114
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ రరమగలల అననమరరడడ క
ఇసటట ననస:114
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరధ కకషష ననయగడడ
ఇసటట ననస:114-1-66
వయససస:26
లస: ససస స
9649 AP151010540514
పపరర: రతస మక ఆరరటట

93-70/628

తసడక:డ ననగరశరర రరవప
ఇసటట ననస:113_2159
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమ రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:114
వయససస:35
లస: ససస స
9646 SAA0944364
పపరర: వనసకటటశరరమక ననయగడడ

9641 JBV3774239
పపరర: బబబగరరవప మమడకద

9666 SAA1090836
పపరర: వజయ భబసకర రరడకడ వజడల

93-68/967

తసడక:డ సరసబ రరడకడ వజడల
ఇసటట ననస:114-2-51
వయససస:37
లస: పప
93-68/969

9669 JBV3778628
పపరర: వనసకటరమణ దదవగరరర

93-68/970

భరస : అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-52
వయససస:42
లస: ససస స
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9670 JBV3778610
పపరర: సరమమమ జఖస దదవరగరరర
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93-68/971

భరస : పసచరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-52
వయససస:80
లస: ససస స
9673 SAA1271105
పపరర: ఇసదసపసడయ వజజడల

93-70/670

93-68/976

93-68/979

భరస : వనసకట రమణరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-54
వయససస:52
లస: ససస స
9682 JBV3774114
పపరర: రరజరసదడ కలమమర దదవగరరర

93-68/982

93-68/985

93-68/987

93-68/990

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-64
వయససస:52
లస: పప

93-68/980

9689 JBV3775657
పపరర: రరమననధరరడకడ గరదడ

9692 AP151010540467
పపరర: నసదదశరవరఅమమక దదవగరరర

93-68/993

9695 SAA0873167
పపరర: వపరపజ ఓసకరర రరడడ క

93-68/983

9698 AP151010540412
పపరర: వనసకట ససబబమక దదవగరరర
భరస : వరరరరడకన
ఇసటట ననస:114-2-65
వయససస:85
లస: ససస స

9678 JBV3779642
పపరర: చసదదక
డ దదవగరరర

93-68/978

9681 JBV3779634
పపరర: కకషషవవణమక గగననమరరడడ క

93-68/981

9684 JBV3774544
పపరర: రరజకలమమర రరడకడ దదవగరరర

93-68/984

తసడక:డ గరవరర న రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-54
వయససస:35
లస: పప
93-68/986

9687 SAA1365246
పపరర: శకలత దదవగరరర

93-70/772

భరస : రరజరసదడ కలమమర రరడకడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:114-2-59
వయససస:26
లస: ససస స
93-68/988

9690 AP151010537660
పపరర: ససబబబరరడకడ గరదడ

93-68/989

తసడక:డ ankireddy
ఇసటట ననస:114-2-62
వయససస:52
లస: పప
93-68/991

9693 SAA0618942
పపరర: శకనవరస రరడడడ దదవరగరరర

93-68/992

తసడక:డ యగగసధర రరడడడ
ఇసటట ననస:114-2-64
వయససస:26
లస: పప
93-68/994

తసడక:డ పపరర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-64
వయససస:37
లస: పప
93-68/996

93-68/975

భరస : కకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-54
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : ధనససజయ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-64
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ ధనససజయరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-64
వయససస:32
లస: పప
9697 JBV3304466
పపరర: యగగసదర రరడకడ దదవగరరర

9680 JBV3778644
పపరర: ససతనరవమమక దదవగరరర

9686 SAA0298364
పపరర: గరవరరన రరడకడ దదవగరరర

9675 SAA0947053
పపరర: హరరవరర న రరడకడ దదవగరరర

తసడక:డ వనసకట రమణ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-54
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-62
వయససస:30
లస: పప

భరస : యగగసధరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-63
వయససస:45
లస: ససస స
9694 JBV3775467
పపరర: రరమచసదడ రరడకడ దదవగరరర

93-68/977

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-59
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-62
వయససస:50
లస: ససస స
9691 AP151010540555
పపరర: శవకలమమరర దదవగరరర

9677 AP151010537668
పపరర: శవరరమవవసకట రమణనరరడడ క
దదవగరరర
తసడక:డ పసచరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-53
వయససస:54
లస: పప

9683 JBV3775277
పపరర: భరత వరరసజనవయరరడకడ దడవగరరర

93-68/973

తసడక:డ శవ రరమ వనసకట రమణనరరడడ క దదవగరరర
ఇసటట ననస:114-2-53
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ వనసకటరమణనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-54
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ పసచరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-54
వయససస:57
లస: పప
9688 AP151010540708
పపరర: మసగమక గరడద

93-68/974

భరస : గరవరర న రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-54
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ గరవరరనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-54
వయససస:30
లస: పప
9685 AP151010537341
పపరర: వనసకటరమణనరరడకడ దదవగరరర

9674 AP151010540684
పపరర: రరఘవమక దదవగరరర

9672 AP151010537753
పపరర: అసజరరడకడ దదవగరరర

తసడక:డ పసచరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-52
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవరరమ వవసకట రమణనరరడడ క
ఇసటట ననస:114-2-53
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ శవ రరమ వవసకట రమన రరడడ
ఇసటట ననస:114-2-53
వయససస:26
లస: పప
9679 AP151010540683
పపరర: పదనకవత దదవగరరర

93-68/972

తసడక:డ పసచరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-52
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ రవసదడననథ రరడకడ వజజడల
ఇసటట ననస:114-2-52
వయససస:18
లస: ససస స
9676 SAA0618934
పపరర: పపప డడర రరడడడ దదవరగరరర

9671 AP151010537751
పపరర: శకనవరసరరడకడ దదవగరరర

9696 SAA0887747
పపరర: ఓసకరర రరడకడ వపరపజ

93-68/995

తసడక:డ పపరర రరడకడ వపరపజ
ఇసటట ననస:114-2-64
వయససస:37
లస: పప
93-68/997

9699 SAA0568048
పపరర: సతఖననరరయణ కలరరళర

93-68/998

తసడక:డ శశభననచలపతరరవప
ఇసటట ననస:114-2-65
వయససస:38
లస: పప
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9700 SAA1309897
పపరర: వనసకటటశరర రరడకడ సరనకకమగక

93-68/1099

తసడక:డ రరసస రరడకడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:114-2-65
వయససస:61
లస: పప
9703 SAA1309970
పపరర: శకనవరస రరడకడ సనకకమగక

93-68/1102

93-68/1000

93-68/1003

93-68/1006

తసడక:డ వనసకటససబబబ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-69
వయససస:67
లస: పప
9715 JBV3779758
పపరర: తడవవణణ దదవగరరర

93-68/1009

తసడక:డ వవసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-74
వయససస:54
లస: పప
9721 JBV3304680
పపరర: వనసకటకకషష రరడకడ దదవగరరర
తసడక:డ రరడడమక రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-76
వయససస:70
లస: పప
9724 AP151010537474
పపరర: రవసదడననథ రరడకడ వజజడల

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-78
వయససస:63
లస: ససస స

93-68/1004

9713 SAA0971797
పపరర: వరరసజనవయ రరడకడ మగననసగర

93-68/1007

9719 AP151010537355
పపరర: ధనససజయరరడకడ దదవగరరర

9722 SAA0940644
పపరర: వషష
ష మమనస దదవరగరరర

93-68/1018

9711 SAA1010008
పపరర: శకననధ రరడడ క తయగబర

9714 SAA0940776
పపరర: వననల దదవరగరరర

93-68/1008

93-68/1010

9717 AP151010540693
పపరర: రజనకలమమరర దదవరగరరర

భరస : రవసదడననథ రరడడ క వజజడల
ఇసటట ననస:114-2-87
వయససస:36
లస: ససస స

93-68/1011

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-74
వయససస:48
లస: ససస స
93-68/1013

9720 AP151010540049
పపరర: సరమమమ జఖమగ దదవగరరర

93-68/1014

భరస : వనసకటకకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-76
వయససస:65
లస: ససస స
93-68/1016

9723 SAA0554485
పపరర: గసగర భవరన దదవగరరర

93-68/1017

భరస : లకడకననరరయణ రరడడ క
ఇసటట ననస:114-2-77
వయససస:44
లస: ససస స

93-68/1019 9726 AP151010537589
9725 SAA0803586
పపరర: లకకక ననరరయణ రరడడ క దదవర గరరర
పపరర: సరసబరరడకడ వజజడల

9728 JBV3778602
పపరర: వజయ ననగలకకక వజజడల

93-68/1005

తసడక:డ సరసబరరడకడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:114-2-74
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరర రరడకడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:114-2-77
వయససస:52
లస: పప
93-68/1021

93-68/1002

తసడక:డ కకషష రరడకడ తయగబర
ఇసటట ననస:114-2-69
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ లకడకననరరయణరరడకడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:114-2-77
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబ రరడకడ వజజడల
ఇసటట ననస:114-2-77
వయససస:44
లస: పప
9727 AP151010540679
పపరర: ససతనరరవమక వజజడల

9710 SAA0804030
పపరర: వరవనసకట రరఘవవసదడ పడసరద
మదదన
తసడక:డ శక రరమగలల మదదన
ఇసటట ననస:114-2-69
వయససస:44
లస: పప

9716 JBV3779907
పపరర: భబరగ వ దదవగరరర

93-68/999

భరస : రరమకకటటసరవర శరక ధరకవరపప
ఇసటట ననస:114-2-69
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-74
వయససస:56
లస: పప
93-68/1015

9705 JBV3778651
పపరర: కరసస వస లకకక దదవరగరరర

93-68/1001 9708 SAA1031574
9707 AP151010537314
పపరర: షణగకక ఆసజనవయమరరడకడ దదవగరరర
పపరర: జయ లకకక ధరకవరపప

తసడక:డ ధనససజయరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-74
వయససస:31
లస: ససస స
93-68/1012

93-68/1101

భరస : షనసకఖసజనవయ రరడకడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:114-2-68
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ రరమరరడకడ మగననసగర
ఇసటట ననస:114-2-73
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-74
వయససస:31
లస: ససస స
9718 AP151010537484
పపరర: సరసబరరడకడ దదవగరరర

93-68/1103

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-68
వయససస:52
లస: పప

భరస : పపటబటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-69
వయససస:60
లస: ససస స
9712 SAA0297911
పపరర: పపటబటరరడకడ తయఖగబర

9704 SAA1309913
పపరర: రరణగకర రరడకడ సరనకకమగక

9702 SAA1309962
పపరర: పదక గగసడన

భరస : రరమలసగరశరర గగసడన
ఇసటట ననస:114-2-65
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడకడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:114-2-65
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ షణగకఖమసజనవయరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-68
వయససస:27
లస: పప
9709 JBV3778578
పపరర: శవకలమమరర తయఖగబర

93-68/1100

భరస : వనసకటటశరర రరడకడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:114-2-65
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ సనకకమగక
ఇసటట ననస:114-2-65
వయససస:32
లస: పప
9706 SAA0555201
పపరర: శవ రరమ కకషరషరరడకడ దదవగరరర

9701 SAA1309954
పపరర: ససబగబలల సరనకకమగక

93-68/1020

తసడక:డ ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-77
వయససస:62
లస: పప
93-68/1022

9729 JBV3779824
పపరర: పదనకవత చసదలలరర

93-68/1023

భరస : బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-87
వయససస:46
లస: ససస స
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93-68/1024

తసడక:డ బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-87
వయససస:26
లస: పప
9733 JBV3775392
పపరర: బడహకరరడకడ చసదలలరర

93-68/1027

93-68/1031

93-68/1035

93-68/1038

93-68/1041

93-68/1044

93-68/1047

తసడక:డ కకటటరరడకడव
ఇసటట ననస:114-2-94
వయససస:42
లస: పప

9743 SAA0618900
పపరర: వర రరడడడ బదథ
న రర

9746 JBV3779691
పపరర: అరరణ బదథ
న రర

9749 JBV3780186
పపరర: మమధవ దదవగరరర

9752 AP151010537329
పపరర: కకటట ససరఖపడకరష రరడకడ దదవగరరర

93-68/1050

9755 SAA0409094
పపరర: ససబబబ రరడకడ మమనసకకసడ

93-68/1039

9758 AP151010537248
పపరర: కకటటరరడకడ పప లలరర
తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-94
వయససస:67
లస: పప

9738 AP151010540371
పపరర: ధనలకకక పప లలరర

93-68/1033

9741 JBV3777331
పపరర: ససతరరవమక బదథ
న రర

93-68/1037

9744 SAA0297929
పపరర: శకనవరసరరడకడ కటటకల

93-68/1040

తలర : ననగరసదడమక
ఇసటట ననస:114-2-90
వయససస:50
లస: పప
93-68/1042

9747 SAA0320283
పపరర: రరమకకషరషరరడకడ మగననసగర

93-68/1043

తసడక:డ రరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-91
వయససస:40
లస: పప
93-68/1045

9750 AP151010540552
పపరర: భబగఖలకడక దదవరగరరర

93-68/1046

భరస : కకటట సథరఖపడకరశరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-93
వయససస:57
లస: ససస స
93-68/1048

9753 JBV3777356
పపరర: చడసతనఖ పప లలరర

93-68/1049

భరస : వరరసజనవయ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-94
వయససస:32
లస: ససస స
93-68/1051

తసడక:డ మసరసన రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-94
వయససస:35
లస: పప
93-68/1054

93-68/1030

భరస : అచరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-90
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-93
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-94
వయససస:36
లస: ససస స
9757 AP151010537441
పపరర: శకనవరసరరడకడ పప లలరర

93-68/1036

భరస : జజజ నవశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-93
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ సథరఖపడకరషరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-93
వయససస:38
లస: పప
9754 JBV3777364
పపరర: లకడక శవలల పప లలరర

9740 JBV3781143
పపరర: వర రరఘవమక బదథ
న రర

9735 SAA0514406
పపరర: వనసకటటసరర రరడకడ పప లలరర

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-89
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-91
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ అచరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-91
వయససస:50
లస: పప
9751 JBV2271195
పపరర: జజజ నవశరరరరడకడ దదవగరరర

93-68/1032

తసడక:డ ఓమ కర రరడడడ
ఇసటట ననస:114-2-90
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ అచరరరడఅచరరర
కడ
డకడ
ఇసటట ననస:114-2-90
వయససస:57
లస: పప
9748 JBV3775343
పపరర: ననగరరరడకడ బదథ
న రర

9737 SAA0940560
పపరర: లకకక సససధరఖ పప లలరర

93-68/1026

తసడక:డ రమణ రరడకడ పప లలరర
ఇసటట ననస:114-2-88
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఓసకరర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-90
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-90
వయససస:85
లస: ససస స
9745 JBV3774080
పపరర: ఓసకరర రరడకడ బదథ
న రర

93-68/1029

తసడక:డ కకటటరరడకడ పప లలరర
ఇసటట ననస:114-2-89
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-89
వయససస:62
లస: పప
9742 JBV3778594
పపరర: ననగరసదడమక కటటకల

9734 AP151010540068
పపరర: కకషషకలమమరర పప లలరర

9732 SAA0297986
పపరర: శకకరసతడడ
డ కడ మమరరళళ

తసడక:డ సహదదవరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-87
వయససస:34
లస: పప

భరస : రమణనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-88
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-88
వయససస:56
లస: పప
9739 AP151010537525
పపరర: పరసరద రరడకడ పప లలరర

93-68/1025

తసడక:డ బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-87
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ గసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-87
వయససస:51
లస: పప
9736 AP151010537366
పపరర: రమణనరరడకడ పప లలరర

9731 SAA0618918
పపరర: రరజఖలకడక చసదథలలరర

9756 AP151010537475
పపరర: వరరసజనవయరరడకడ పప లలరర

93-68/1052

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-94
వయససస:40
లస: పప
93-68/1055

9759 JBV3781127
పపరర: శవకలమమరర దదవగరరర

93-68/1056

భరస : శవరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-99
వయససస:33
లస: ససస స
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9760 JBV3777372
పపరర: లలత కలమమరర మమనసకకసడల

93-68/1057

భరస : అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-99
వయససస:39
లస: ససస స
9763 AP151010537571
పపరర: శవరరరడకడ దదవగరరర

93-68/1060

93-70/773

93-68/1065

93-68/1068

93-68/1071

93-70/758

93-70/761

భరస : వవసకట శకనవరస
ఇసటట ననస:114-3-108
వయససస:36
లస: ససస స

9773 AP151010540445
పపరర: చసదడమక భవనస

9776 JBV3774536
పపరర: వవసకటరరడకడ భబవనమ

9779 SAA1457738
పపరర: వవసకట లకకక గసధస

9782 SAA1412873
పపరర: దసరరగ రరవప ఓరరర

93-70/764

9785 SAA0803347
పపరర: ససపడస రరడకడ వసత

93-68/1069

9788 JBV3779626
పపరర: అపరష శరఖమల
తసడక:డ ససధనకర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-108
వయససస:39
లస: ససస స

9768 AP151010540691
పపరర: సరమమమ జఖమగ శరఖమల

93-68/1063

9771 JBV3779808
పపరర: ససనత భవనస

93-68/1067

9774 SAA0618884
పపరర: యగరనసద రరడడడ భబవనమ

93-68/1070

తసడక:డ వవసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:114-2-102
వయససస:26
లస: పప
93-68/1072

9777 SAA1344878
పపరర: చసదడ శశఖర రరడకడ కళళస

93-70/757

తసడక:డ వనసకట రరడకడ కళళస
ఇసటట ననస:114-2-105
వయససస:20
లస: పప
93-70/759

9780 SAA1460195
పపరర: వనత గరకసస పసటర

93-70/760

భరస : వవసకట శవ పడసరదస పసటర
ఇసటట ననస:114-2-122
వయససస:30
లస: ససస స
93-70/762

9783 SAA1460377
పపరర: ననగ మహహసస కలసచనల

93-70/763

తసడక:డ ననగరశరర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:114-2-122
వయససస:18
లస: పప
93-68/1073

తసడక:డ ససత రరమరరడకడ వసత
ఇసటట ననస:114-2-463
వయససస:34
లస: పప
93-68/1075

93-68/1062

భరస : కరరణనకర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-102
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరర రరవప ఓరరర
ఇసటట ననస:114-2-122
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ రమణ జడడడ
ఇసటట ననస:114-2-122
వయససస:18
లస: పప
9787 JBV3777216
పపరర: సపశ కలమమరర సమర పపట

93-68/1066

భరస : రరమగ గసధస
ఇసటట ననస:114-2-122
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శక రరమగలల తరరపత
ఇసటట ననస:114-2-122
వయససస:25
లస: ససస స
9784 SAA1412899
పపరర: బబల కకషష జడడడ

9770 SAA0618892
పపరర: ఫణణ కలమమరర భబవనమ

9765 AP151010537611
పపరర: సరసబరరడకడ దదవగరరర

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-100
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ రరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-102
వయససస:70
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరడకడ కళళస
ఇసటట ననస:114-2-105
వయససస:18
లస: పప
9781 SAA1461276
పపరర: లకకక పదక తరరపత

93-70/774

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-102
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-102
వయససస:40
లస: పప
9778 SAA1361005
పపరర: సరయ శశఖర రరడకడ కళళస

9767 SAA1360601
పపరర: వర శవ ననగ మలర శరరర భవనస

93-68/1059

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-99
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ వవసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:114-2-102
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జగననకహనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-102
వయససస:35
లస: ససస స
9775 SAA0298349
పపరర: కరరణనకరరరడకడ బబవనస

93-68/1061

భరస : ససబబబ రరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:114-2-99
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-100
వయససస:39
లస: పప
9772 JBV3779816
పపరర: రరజఖలకకక భవనస

9764 SAA0514398
పపరర: ననగర రరడకడ దదడకడ

9762 AP151010540689
పపరర: సరమమమ జఖస దదవగరరర

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-99
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ బబలమ వనసకట రరడడ క
ఇసటట ననస:114-2-99
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ గరపసరరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:114-2-99
వయససస:66
లస: పప
9769 JBV3776325
పపరర: శకనవరసరరడకడ శరఖమల

93-68/1058

భరస : ననగర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-99
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-99
వయససస:41
లస: పప
9766 SAA1365311
పపరర: ససబబరరడకడ భవనస

9761 SAA0521856
పపరర: ధన లకడక దదడకడ

9786 AP151010537210
పపరర: పసద అసజరరడకడ గగదదబసడర

93-68/1074

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-2-499
వయససస:68
లస: పప
93-68/1076

9789 JBV2271013
పపరర: రజన శరఖమల

93-68/1077

భరస : శశధర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-108
వయససస:40
లస: ససస స
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93-68/1078

తసడక:డ శశషరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-108
వయససస:45
లస: ససస స
9793 JBV3773967
పపరర: వవసకట శకనవరస సరమరరలట

93-68/1081

93-68/1064

93-68/1085

93-68/1088

93-68/1091

93-68/1094

93-69/757

భరస : ససబబరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-116
వయససస:85
లస: ససస స

9803 JBV2270452
పపరర: శకవవణణ పప లలరర

9806 AP151010540687
పపరర: వజయలకడక దదవగరరర

9809 JBV3304813
పపరర: వనసకటరరడకడ పప లలరర

9812 AP151010540041
పపరర: లసగమక వజజడల

93-69/760

9815 JBV3779949
పపరర: శవ కలమమరర సససహదదడ

93-68/1089

9818 AP151010537436
పపరర: వనసకటరమణనరరడవజజ
కడ డ ల
తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-116
వయససస:46
లస: పప

9798 JBV3779071
పపరర: సరమమమ జఖస మమరరళళ

93-68/1084

9801 JBV3779873
పపరర: అసజననదదవ పప లలరర

93-68/1087

9804 JBV3778669
పపరర: లలత పప లలరర

93-68/1090

భరస : శవబడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-111
వయససస:53
లస: ససస స
93-68/1092

9807 AP151010540674
పపరర: రరమకకటమక పప లలరర

93-68/1093

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-111
వయససస:75
లస: ససస స
93-69/755

9810 JBV3776515
పపరర: శవ బడహకరరడకడ పప లలరర

93-69/756

తసడక:డ కకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-111
వయససస:51
లస: పప
93-69/758

9813 JBV3778677
పపరర: ససధఖ వజజడల

93-69/759

భరస : వనసకటరమణనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-115
వయససస:40
లస: ససస స
93-69/761

భరస : శవరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-116
వయససస:41
లస: ససస స
93-69/763

93-68/1028

తసడక:డ పసదన ససబబబరరడడ క
ఇసటట ననస:114-3-111
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-112
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-115
వయససస:49
లస: పప
9817 AP151010540322
పపరర: ననగరతనమక శరఖమల

93-68/1086

తసడక:డ కకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-111
వయససస:49
లస: పప

భరస : కరశవశరననధరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-112
వయససస:45
లస: ససస స
9814 AP151010537658
పపరర: కరశవశరననదరరడన క వజజడల

9800 JBV3773892
పపరర: వనసకట ససతన రరమ రరడన క ఈదన

9795 SAA0320317
పపరర: పసదససబబబరరడకడ పప లలరర

భరస : వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-109
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-111
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-111
వయససస:43
లస: పప
9811 SAA0317461
పపరర: మసజల వజజడల

93-68/1083

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-111
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-111
వయససస:65
లస: ససస స
9808 JBV3774551
పపరర: వవసకటబరరడకడ పప లలరర

9797 JBV3777141
పపరర: మమరరత గళర

93-68/1080

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-109
వయససస:66
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-109
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-111
వయససస:43
లస: ససస స
9805 AP151010540678
పపరర: రరమకకటమక పప లలరర

93-68/1082

భరస : ననగరరరజన
ఇసటట ననస:114-3-109
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-109
వయససస:29
లస: పప
9802 JBV3307154
పపరర: ధనలకకక పప లలరర व

9794 JBV3774676
పపరర: శశదర రరడకడ శరఖమల

9792 JBV3774684
పపరర: శకధర రరడకడ శరఖమల

తసడక:డ శశషరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-108
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ శశషరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-108
వయససస:50
లస: పప

భరస : పసద ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-109
వయససస:61
లస: ససస స
9799 JBV3773900
పపరర: ఉమమమహహశరర రరడడ క ఈదన

93-68/1079

తసడక:డ శశషరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-108
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:114-3-108
వయససస:41
లస: పప
9796 AP151010540369
పపరర: వమల పప లలరర

9791 JBV3775608
పపరర: ససధనకర రరడకడ శరఖమల

9816 JBV3777398
పపరర: వజయశకవజడల

93-69/762

భరస : ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-116
వయససస:52
లస: ససస స
93-69/764

9819 JBV3304516
పపరర: ససతనరరమరరడకడ వజజడల

93-69/765

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-116
వయససస:54
లస: పప
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9820 AP151010537574
పపరర: శవరరరడకడ సససహదదడ

93-69/766

తసడక:డ మలమరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-116
వయససస:64
లస: పప
9823 JBV3774122
పపరర: శకకరసత రరడకడ వజజడల

93-69/769

93-69/772

93-69/775

93-69/778

93-69/781

93-69/784

93-69/787

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:114-5-122
వయససస:36
లస: ససస స

9833 JBV3775384
పపరర: శకనవరసరరవప ఎసడథరర

9836 AP151010537443
పపరర: వవసకటశవరరడకడ దదవగరరర

9839 AP151010537138
పపరర: వరరరడకడ దడవగరరర

9842 AP151010537819
పపరర: బడహకరరడకడ శరఖమల

93-69/791

9845 JBV3780962
పపరర: శక అభనయ దదవనరల

93-69/779

9848 AP151010540766
పపరర: ననగరతనస వణగకలరర
భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-122
వయససస:50
లస: ససస స

9828 SAA0979726
పపరర: శశ యరదదసస

93-69/774

9831 AP151010540816
పపరర: ననగరసదడమక వణగకలరర

93-69/777

9834 JBV3778719
పపరర: గరవరర న దదవగరరర

93-69/780

భరస : వవసకట శవరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-4-117
వయససస:40
లస: ససస స
93-69/782

9837 AP151010537773
పపరర: లసగరరరడకడ దడవగరరర

93-69/783

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-4-117
వయససస:42
లస: పప
93-69/785

9840 SAA0803594
పపరర: మహహసదడ రరడకడ దదవర గరరర

93-69/786

తసడక:డ షనసకక ఆసజనవయ రరడడ క దదవరగరరర
ఇసటట ననస:114-5-68
వయససస:25
లస: పప
93-69/788

9843 AP151010540765
పపరర: లకకక వజజడల

93-69/790

భరస : ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-121
వయససస:43
లస: ససస స
93-69/792

తసడక:డ కకటటశరరపడసరద
ఇసటట ననస:114-5-122
వయససస:31
లస: ససస స
93-69/794

93-69/771

భరస : మసరసన రరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-119/2
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ హనమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-119
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ సతఖననరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-121
వయససస:65
లస: పప
9847 JBV3780954
పపరర: ధనలకకక పరరరత దదవ దదవనరల

93-69/776

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-4-117
వయససస:72
లస: పప

భరస : వరరరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-119
వయససస:63
లస: ససస స
9844 AP151010537775
పపరర: వనసకటరరడకడ వజడల

9830 JBV3774866
పపరర: పసద వరరసరరమ ఎరదదసస

9825 AP151010540426
పపరర: రరశమక బదథ
న రర

భరస : పసదనవర సరరమ యరదదసస
ఇసటట ననస:114-3-119
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-4-117
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-4-117
వయససస:45
లస: పప
9841 AP151010540393
పపరర: అననపపరష వజజడల

93-69/773

తసడక:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:114-4-116
వయససస:46
లస: పప

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-4-117
వయససస:70
లస: ససస స
9838 AP151010537645
పపరర: ససబబబరరడకడ దడవగరరర

9827 JBV3307675
పపరర: వరలకకక రరమవరపప

93-69/768

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-117
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:114-3-119
వయససస:31
లస: పప

భరస : హనమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-119/2
వయససస:75
లస: ససస స
9835 AP151010540323
పపరర: కకటటశరరమక దదవగరరర

93-69/770

భరస : వనసకటటశరరరర
ఇసటట ననస:114-3-118
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:114-3-119
వయససస:46
లస: ససస స
9832 AP151010540063
పపరర: బగలలర మక వణగకలరర

9824 AP151010540327
పపరర: రరజఖలకడక దదవగరరర

9822 JBV3779790
పపరర: వనసకటససబబబయమక ఎసడథరర

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:114-3-116/1
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-117
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-117
వయససస:85
లస: ససస స
9829 JBV3776796
పపరర: శవమక యరదదసస

93-69/767

భరస : వరర రరడకడ మమరరవ
ఇసటట ననస:114-3-116/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:డ ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-3-116/1
వయససస:31
లస: పప
9826 JBV3778693
పపరర: ననగరతనమక తనసబబ దదన

9821 JBV3778685
పపరర: భబరతమక మమరరవ

9846 JBV3780947
పపరర: ననగమలలర శరరర వణగకలరర

93-69/793

భరస : ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-122
వయససస:36
లస: ససస స
93-69/795

9849 AP151010540290
పపరర: ససబబబయమక దదశరరడడ క

93-69/796

భరస : శవరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-122
వయససస:60
లస: ససస స
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9850 JBV3780863
పపరర: సరమమమ జఖమక వణగకలరర

93-69/797

భరస : రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-122
వయససస:76
లస: ససస స
9853 JBV3307618
పపరర: రరమకకటటశరరర మమరరళర

93-69/800

93-69/803

93-69/806

93-69/809

93-69/812

93-70/265

93-69/817

భరస : ససజవరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-141
వయససస:45
లస: ససస స

9863 AP151010540551
పపరర: వనసకట రతనస భవనస

9866 JBV3775533
పపరర: పరమగల రరడడ క భవనస

9869 JBV2271294
పపరర: ససదనఖరరణణ వపలల

9872 JBV2271138
పపరర: ససరరసదనడరరడకడ చలమర

93-69/820

9875 SAA0555151
పపరర: రసగననయకలలల పప లలదనసస

93-69/810

9878 AP151010540610
పపరర: కకటటశరరమక తనళళ
భరస : ననరపరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-141
వయససస:52
లస: ససస స

9858 AP151010537735
పపరర: మలమరరరడకడ దదశరరడకడ

93-69/805

9861 AP151010537477
పపరర: శవరరరడకడ దదశరరడకడ

93-69/808

9864 AP151010540659
పపరర: సరమమమ జఖస చలమర

93-69/811

భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-125
వయససస:60
లస: ససస స
93-69/813

9867 AP151010537330
పపరర: వరరరరడకడ దదశరరడకడ

93-69/814

తసడక:డ వనసకటపరలరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-125
వయససస:67
లస: పప
93-69/815

9870 SAA0554519
పపరర: పదనకవత పప లలదనసస

93-69/816

భరస : రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:114-5-126
వయససస:40
లస: ససస స
93-69/818

9873 JBV3304078
పపరర: వనసకటరమణనరరడకడ వపలల

93-69/819

తసడక:డ వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:114-5-126
వయససస:47
లస: పప
93-69/821

తసడక:డ శరయనన
ఇసటట ననస:114-5-129
వయససస:49
లస: పప
93-70/267

93-69/802

తసడక:డ రరమకకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-124
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-126
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-126
వయససస:82
లస: పప
9877 AP151010540340
పపరర: పడసనన కలమమరర తనళళ

93-69/807

భరస : వవసకట రమణనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-126
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-126
వయససస:80
లస: ససస స
9874 AP151010537214
పపరర: వనసకటటశరరరరరడకడ గగదదబసడర

9860 JBV3775525
పపరర: మలర కరరరజన రరడకడ మగవరర

9855 SAA0940859
పపరర: వజయ భబసకర రరడడ క మమరరళళ

తసడక:డ రరమకకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-123
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-125
వయససస:36
లస: పప

భరస : పపలమరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-125
వయససస:60
లస: ససస స
9871 AP151010540600
పపరర: మగనమమమ గగడకబసడర

93-69/804

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-125
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-125
వయససస:65
లస: ససస స
9868 AP151010540402
పపరర: ననరరయణమక దదవగరరర

9857 SAA0687715
పపరర: ససబబబ రరవప మగపరలళర

93-69/799

తసడక:డ శకనవరస రరడడ క మమరరళళ
ఇసటట ననస:114-5-123
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-124
వయససస:46
లస: పప

భరస : పరమగల రరడడ క
ఇసటట ననస:114-5-125
వయససస:33
లస: ససస స
9865 AP151010540239
పపరర: ననరరయణమక దదశరరడడ క

93-69/801

తసడక:డ కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:114-5-123
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-124
వయససస:35
లస: ససస స
9862 SAA0735888
పపరర: ససదఖ రరణణ భవనస

9854 JBV3779972
పపరర: మలలర శరరర కరసస

9852 AP151010537501
పపరర: వనసకటరరడకడ వణగకలరర

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-122
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-123
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-123
వయససస:47
లస: పప
9859 JBV3779881
పపరర: ధనలకడక మగవరర

93-69/798

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-122
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-123
వయససస:46
లస: ససస స
9856 JBV3304086
పపరర: శకనవరసరరడకడ మమరరళళ

9851 JBV3776572
పపరర: ననగరరరడకడ వణగకలరర

9876 AP151010540606
పపరర: అనథరరధ తనళళव

93-70/266

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-141
వయససస:43
లస: ససస స
93-70/268

9879 AP151010540339
పపరర: సరమమమ జఖస తనళళ

93-70/269

భరస : అకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-141
వయససస:75
లస: ససస స
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9880 AP151010537011
పపరర: శకనవరసరరడక తనళళ

93-70/270

తసడక:డ అకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-141
వయససస:46
లస: పప
9883 JBV3775681
పపరర: పపలమర రరడకడ దదవగరరర

93-70/273

93-70/672

93-70/277

93-70/280

93-70/283

93-70/285

93-70/288

భరస : శవరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-150
వయససస:55
లస: ససస స

9893 AP151010540330
పపరర: ననగరతనస దదశరరడకడ

9896 AP151010537737
పపరర: వరరరరడకడ దదశరరడకడ

9899 AP151010540430
పపరర: రమమరతనస బబల

9902 AP151010537365
పపరర: వనసకటశకనవరసరరడకడ దదవగరరర

93-70/291

9905 SAA0317495
పపరర: ససషక దదవగరరర

93-70/281

9908 JBV3304748
పపరర: శవరరరడకడ దదవగరరర
తసడక:డ పసద రరఘవ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-150
వయససస:57
లస: పప

9888 JBV3307311
పపరర: భబగఖలకకక కలర

93-70/276

9891 AP151010537060
పపరర: లకకకరరడకడ కలరరక

93-70/279

9894 SAA0320291
పపరర: కకటటరరడకడ మగననసగర

93-70/282

తసడక:డ అయఖపరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-145
వయససస:45
లస: పప
93-70/284

9897 SAA1272475
పపరర: మనస గరదడ

93-70/673

తసడక:డ జజజ రరడకడ గరదడ
ఇసటట ననస:114-5-146
వయససస:20
లస: ససస స
93-70/286

9900 AP151010540771
పపరర: ససతనరరవమక దదవగరరర

93-70/287

భరస : పసచరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-148
వయససస:60
లస: ససస స
93-70/289

9903 AP151010537716
పపరర: ననగరసదడరరడకడ దదవగరరర

93-70/290

తసడక:డ పసదరరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-148
వయససస:67
లస: పప
93-70/292

తసడక:డ శవరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-150
వయససస:34
లస: ససస స
93-70/294

93-70/671

తసడక:డ వరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-144
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ ననగరసదడరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-148
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ గగరవరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-148
వయససస:67
లస: పప
9907 AP151010540773
పపరర: అసజమక దదవగరరర

93-70/278

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-148
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగరసదడ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-148
వయససస:60
లస: ససస స
9904 AP151010537752
పపరర: పసచరరరడకడ దదవగరరర

9890 SAA0803735
పపరర: వరరరరడకడ కలరరక

9885 SAA1271162
పపరర: లకకక పడశరసత తనళళ

భరస : పడభబకరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-144
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ రరమకకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-145
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటశకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-148
వయససస:33
లస: ససస స
9901 AP151010540770
పపరర: మలలర శరరర దదవగరరర

93-70/275

భరస : వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-145
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-145
వయససస:46
లస: పప
9898 SAA0633172
పపరర: లకడక దదవగరరర

9887 SAA0803727
పపరర: ససజజత కలరరక

93-70/272

తసడక:డ ససజవ రరడకడ తనళళ
ఇసటట ననస:114-5-141
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ లకకకరరడకడ కలరరక
ఇసటట ననస:114-5-144
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-145
వయససస:63
లస: ససస స
9895 JBV3776747
పపరర: కకటటరరడకడ దదశరరడకడ

93-70/274

భరస : వరరరరడకడ కలరరక
ఇసటట ననస:114-5-144
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-144
వయససస:63
లస: ససస స
9892 AP151010540567
పపరర: వనసకట రతనస దదశరరడకడ

9884 AP151010537247
పపరర: అకకకరరడకడ తనళళ

9882 JBV3304334
పపరర: ననరపరరడకడ తనళళ

తసడక:డ అకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-141
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-141
వయససస:79
లస: పప

తసడక:డ ససజవ రరడకడ తనళళ
ఇసటట ననస:114-5-141
వయససస:18
లస: ససస స
9889 AP151010540087
పపరర: వనసకట రతనమక కలరరక

93-70/271

తసడక:డ అకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-141
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-141
వయససస:59
లస: పప
9886 SAA1272277
పపరర: సపనహ తనళళ

9881 AP151010537738
పపరర: ససజవరరడకడ తనళళव

9906 JBV3780046
పపరర: రరధదక కరసస

93-70/293

భరస : అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-150
వయససస:34
లస: ససస స
93-70/295

9909 AP151010540821
పపరర: గరయతడ దదవగరరర

93-70/296

భరస : అకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-151
వయససస:44
లస: ససస స
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9910 AP151010540579
పపరర: సరమమమ జఖస దదవగరరర

93-70/297

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-151
వయససస:67
లస: ససస స
9913 SAA0942228
పపరర: మనన చరరక

93-70/300

93-70/303

93-70/306

93-70/309

93-70/312

93-70/315

93-70/318

తసడక:డ లకకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-157
వయససస:50
లస: పప

9923 SAA0297762
పపరర: ససధనకరరరడకడ దదవగరరర

9926 JBV3779378
పపరర: జయలకకక భమరరడకడ

9929 JBV3774510
పపరర: భబసకర రరడకడ దదవగరరర

9932 JBV3780517
పపరర: పదనకవత దదవగరరర

93-70/321

9935 AP151010540700
పపరర: వనసకట ససబబమక దదవగరరర

93-70/310

9938 SAA0942780
పపరర: చరరషక వణగకలరర
తసడక:డ కరరణనకరరరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:114-5-158
వయససస:26
లస: ససస స

9918 SAA0297861
పపరర: కకటటరరడకడ కరరరమబరర

93-70/305

9921 SAA0521815
పపరర: పదనకవత భవనస

93-70/308

9924 SAA0514422
పపరర: వనసకట రరడకడ భవనస

93-70/311

తసడక:డ వనసకటససబబబ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-153
వయససస:55
లస: పప
93-70/313

9927 SAA0521773
పపరర: ననగమణణ రరడడస

93-70/314

భరస : సరసబ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-156
వయససస:38
లస: ససస స
93-70/316

9930 AP151010537724
పపరర: పపనననరరడకడ దదవగరరర

93-70/317

తసడక:డ రరమకకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-156
వయససస:42
లస: పప
93-70/319

9933 JBV3780525
పపరర: అనసత లకకక దదవగరరర

93-70/320

భరస : ససధనకర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-157
వయససస:33
లస: ససస స
93-70/322

భరస : రరమకకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-157
వయససస:61
లస: ససస స
93-70/324

93-70/302

భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-153
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపనననరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-157
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-157
వయససస:34
లస: ససస స
9937 AP151010537306
పపరర: సరసబరరడకడ యరకస

93-70/307

తసడక:డ శవననగరసదడరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-156
వయససస:34
లస: పప

భరస : భబసకర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-157
వయససస:31
లస: ససస స
9934 JBV3778727
పపరర: మమధసరర దదవగరరర

9920 SAA0521757
పపరర: అనసత లకడక పరలస

9915 JBV3778768
పపరర: వరమక కరరరమబరర

తసడక:డ బగలర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-152
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవసరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-155
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శవననగరసదడరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-156
వయససస:55
లస: ససస స
9931 JBV3780616
పపరర: కలమఖణణ దదవగరరర

93-70/304

తసడక:డ శవననగరసదడరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-153
వయససస:36
లస: పప

భరస : అకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-155
వయససస:75
లస: ససస స
9928 AP151010540686
పపరర: వనసకటరతనస దదవగరరర

9917 AP151010537684
పపరర: సరసబరరడకడ చరరక

93-70/299

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-152
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకషరష రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-153
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-153
వయససస:27
లస: పప
9925 AP151010540703
పపరర: వనసకట ససబబమక దదవగరరరव

93-70/301

తసడక:డ లసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-152
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-153
వయససస:29
లస: ససస స
9922 SAA0514430
పపరర: తరరపత రరడకడ భవనస

9914 AP151010540831
పపరర: జజఖత చరరక

9912 AP151010537663
పపరర: సరసబరరడకడ దదవగరరర

తసడక:డ రరమసరరమ రరడడ క
ఇసటట ననస:114-5-151
వయససస:72
లస: పప

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-152
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-152
వయససస:33
లస: పప
9919 SAA0521732
పపరర: శక లకడక భవనస

93-70/298

తసడక:డ సరసబ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-151
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ సరసబ రరడకడ చరరక
ఇసటట ననస:114-5-152
వయససస:24
లస: ససస స
9916 SAA0298216
పపరర: అశశక రరడకడ కరరరమబరర

9911 AP151010537246
పపరర: అకకకరరడకడ దదవగరరర

9936 AP151010537097
పపరర: ససబబబరరడకడ దదవగరరర

93-70/323

తసడక:డ రరమకకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-157
వయససస:40
లస: పప
93-70/325

9939 SAA0803776
పపరర: పదనకవత వణగకలరర

93-70/326

భరస : కరరణనకర రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:114-5-158
వయససస:48
లస: ససస స
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9940 SAA1070366
పపరర: శక హరర వరరన రరడకడ వణగకలరర

93-70/327

తసడక:డ కరరణనకర రరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:114-5-158
వయససస:21
లస: పప
9943 SAA0854175
పపరర: సరసబశవ రరవప పప టటడ

93-70/330

93-70/333

93-70/336

93-70/339

93-70/342

93-70/345

93-70/348

భరస : సససదర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-168
వయససస:39
లస: ససస స

9953 JBV2270866
పపరర: లకకమక దదసడదటట

9956 JBV3780400
పపరర: ఉష రరణణ కరరరమబడక

9959 AP151010537725
పపరర: సరసబరరడకడ కరరరమబడక

9962 JBV3777414
పపరర: మలలర శరరర మగనగరల

93-70/351

9965 JBV3775152
పపరర: శవ సరసబరరడడ క భమరరడకడ

93-70/340

9968 JBV3778735
పపరర: సరరజన ఆవపల
భరస : శవ పడసరద రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-168
వయససస:60
లస: ససస స

9948 JBV3775954
పపరర: ససధనకర రరడకడ అనసమల

93-70/335

9951 JBV2270858
పపరర: ఉషరరరణణ దదసడదటట

93-70/338

9954 JBV3775715
పపరర: చసదడశశఖర రరడకడ దवేసడదటట

93-70/341

తసడక:డ శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-165
వయససస:30
లస: పప
93-70/343

9957 JBV2271088
పపరర: రజన కరరరమబడక

93-70/344

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-166
వయససస:34
లస: ససస స
93-70/346

9960 AP151010537681
పపరర: ససబబబరరడకడ కరరరమబడక

93-70/347

తసడక:డ రరమలసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-166
వయససస:41
లస: పప
93-70/349

9963 JBV3776036
పపరర: రవశసకర రరడకడ మగనగరల

93-70/350

తసడక:డ అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-167
వయససస:35
లస: పప
93-70/352

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-167
వయససస:79
లస: పప
93-70/353

93-70/332

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-165
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-167
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-167
వయససస:64
లస: పప
9967 JBV3778743
పపరర: హహమలత ఆవపల

93-70/337

తసడక:డ రరమలసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-166
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ కకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-166
వయససస:66
లస: పప
9964 JBV3774148
పపరర: అసజరరడకడ మగనగరల

9950 JBV3778776
పపరర: బసదస శరఖమల

9945 SAA0554576
పపరర: భవరన బబ మకడక

తసడక:డ వర రరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-163
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-166
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమలసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-166
వయససస:60
లస: ససస స
9961 AP151010537647
పపరర: రరమలసగరరరడకడ కరరరమబడక

93-70/334

భరస : చడనననరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-165
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:డ బససవరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-165
వయససస:35
లస: పప
9958 AP151010540698
పపరర: సరమమమ జఖమక కరరరమబడక

9947 AP151010537045
పపరర: ససబబబరరడకడ వణగకలరర

93-70/329

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:114-5-161
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-165
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-165
వయససస:50
లస: ససస స
9955 JBV3775723
పపరర: రవసదనడ రరడకడ భమవరపప

93-70/331

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-161
వయససస:80
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-163
వయససస:33
లస: పప
9952 AP151010540664
పపరర: అననపపరష శరఖమల

9944 SAA0941873
పపరర: లకకక భవనస

9942 SAA0803800
పపరర: కరరణనకర రరడకడ వణగకలరర

తసడక:డ ససబబబ రరడడ క వణగకలరర
ఇసటట ననస:114-5-158
వయససస:56
లస: పప

భరస : అసజ రరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:114-5-161
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ శశషరరరవప
ఇసటట ననస:114-5-161
వయససస:40
లస: పప
9949 JBV3775962
పపరర: వర రరఘవరరడకడ అనసమల

93-70/328

తసడక:డ సరసబశవ రరవప పప టటడ
ఇసటట ననస:114-5-158
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ వనసకటపలయఖ పప టటడ
ఇసటట ననస:114-5-158
వయససస:62
లస: పప
9946 SAA0409110
పపరర: రరసబబబగ బబ మకడక

9941 SAA0943374
పపరర: శక కరసత పప టటడ

9966 SAA1274265
పపరర: రమఖ సరయ కకలర

93-70/674

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ కకలర
ఇసటట ననస:114-5-167
వయససస:19
లస: ససస స
93-70/354

9969 JBV3307097
పపరర: జయలకకక భవనస

93-70/355

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-168
వయససస:67
లస: ససస స
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93-70/356

తసడక:డ శవపడసరదడడ
డ కడ
ఇసటట ననస:114-5-168
వయససస:44
లస: పప
9973 JBV3304771
పపరర: బడహకరరడకడ పప టర పలర

93-70/359

93-70/362

93-70/365

93-70/368

93-70/137

93-70/371

93-70/675

తసడక:డ రరమభబపరల రరడకడ శరఖమల
ఇసటట ననస:114-5-175
వయససస:21
లస: పప

9983 AP151010537258
పపరర: సరసబరరడకడ యరకస

9986 AP151010537820
పపరర: వనసకట రరడకడ బబ సతష

9989 AP151010540550
పపరర: రరశమక బబ సతష

9992 SAA0633222
పపరర: గరపరల రరడకడ దదవగరరర

93-70/376

9995 AP151010537821
పపరర: రరమభబపరల రరడకడ శరఖమల

93-70/369

9998 JBV3780160
పపరర: లకకక శరఖమల
భరస : మగరళధర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-176
వయససస:41
లస: ససస స

9978 JBV3307642
పపరర: పదక యరకస

93-70/364

9981 AP151010537562
పపరర: శకనవరసరరడకడ కరసస

93-70/367

9984 AP151010540822
పపరర: పదనకవత బబ సతష

93-70/135

భరస : వనసకట రరడకడ బబ సతష
ఇసటట ననస:114-5-172
వయససస:43
లస: ససస స
93-70/138

9987 SAA1020247
పపరర: పపజ బబ సతష

93-70/370

తసడక:డ చసదడశశఖర రరడకడ బబ సతష
ఇసటట ననస:114-5-172
వయససస:23
లస: ససస స
93-70/372

9990 AP151010537190
పపరర: చసదడ శశఖర రరడకడ బబ సతష

93-70/373

తసడక:డ వరర రరడకడ బబ సతష
ఇసటట ననస:114-5-172
వయససస:48
లస: పప
93-70/374

9993 AP151010537858
పపరర: వనసకటరరడకడ భవనస

93-70/375

తసడక:డ బససవరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-173
వయససస:74
లస: పప
93-70/377

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-175
వయససస:47
లస: పప
93-70/776

93-70/361

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-171
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ గసగరధర రరడకన
ఇసటట ననస:114-5-173
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమభబపరలరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-175
వయససస:47
లస: ససస స
9997 SAA1365030
పపరర: పవన తదజ రరడకడ శరఖమల

93-70/366

భరస : వరర రరడకడ బబ సతష
ఇసటట ననస:114-5-172
వయససస:79
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరడకడ బబ సతష
ఇసటట ననస:114-5-172
వయససస:22
లస: పప
9994 AP151010540780
పపరర: వమలమదదవ శరఖమల

9980 SAA0854498
పపరర: వనసకట గగపరల

9975 JBV3307451
పపరర: లలమవరర న యరకస

భరస : రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-171
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ వరర రరడకడ బబ సతష
ఇసటట ననస:114-5-172
వయససస:49
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రరడకడ బబ సతష
ఇసటట ననస:114-5-172
వయససస:42
లస: ససస స
9991 SAA1274091
పపరర: శకకరసత రరడకడ బబ సతష

93-70/363

తసడక:డ యలమరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-171
వయససస:81
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరడకడ బబ సతష
ఇసటట ననస:114-5-172
వయససస:24
లస: పప
9988 AP151010540777
పపరర: శకలకకక బబ సతష

9977 JBV3307501
పపరర: వరరరఘవమక యరకస

93-70/358

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-171
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ శవ వనసకటటసరరరర
ఇసటట ననస:114-5-171
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ యలమరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-171
వయససస:72
లస: పప
9985 SAA0942962
పపరర: వకరకసత రరడకడ బబ సతష

93-70/360

భరస : రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-171
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-171
వయససస:65
లస: ససస స
9982 AP151010537769
పపరర: లకకకరరడకడ యరకస

9974 SAA0854431
పపరర: శవ పరరరత జజననదసల

9972 JBV3307634
పపరర: ససజజత పప టర వలర

భరస : బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-169
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట గగపరల
ఇసటట ననస:114-5-171
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-171
వయససస:48
లస: ససస స
9979 AP151010540775
పపరర: వరరరఘవమక యరకస

93-70/357

భరస : రవశసకరరకడకడ
ఇసటట ననస:114-5-169
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-169
వయససస:53
లస: పప
9976 AP151010540444
పపరర: శకలకకక కరసస

9971 SAA0633305
పపరర: ననగ వవణణ మగనగరల

9996 SAA1365055
పపరర: ససవరరల శరఖమల

93-70/775

తసడక:డ రరమ భబపరల రరడడ క శరఖమల
ఇసటట ననస:114-5-175
వయససస:23
లస: ససస స
93-70/378

9999 JBV3775731
పపరర: మగరళధర రరడకడ శరఖమల

93-70/379

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-176
వయససస:50
లస: పప
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10000 AP151010540261
పపరర: అరరణ దదవగరరర

93-70/380

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-177
వయససస:43
లస: ససస స
10003 JBV3778750
పపరర: అననపపరష యరకస

93-70/383

93-69/822

93-70/387

93-70/390

10010 AP151010540468
పపరర: అసజమక భవనస

10013 AP151010537405
పపరర: సరసబరరడకడ శరఖమల

93-70/393

93-70/779

తసడక:డ ససబబయఖ దదరరశల
ఇసటట ననస:114-6-376
వయససస:30
లస: పప
93-69/824

10025 JBV3777232
పపరర: ససతమక పలలర ల

10028 AP151010537098
పపరర: కకటటరరడకడ బదథ
న రర
తసడక:డ వనసకటరతననరరడకడ
ఇసటట ననస:114-26
వయససస:67
లస: పప

93-70/386

10011 SAA0803826
పపరర: శరరష శరఖమల

93-70/389

10014 JBV3776986
పపరర: లకకక గరనస

93-69/823

10017 SAA1365238
పపరర: లకకక తతనసగగసటర

93-70/778

భరస : హహమ చసదడ పరప రరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:114-6-296
వయససస:56
లస: ససస స
10020 SAA1443134
పపరర: సరరరశరర శకకరసత గగడకమమటర

93-70/755

తసడక:డ ససబబబరరవప గగడకమమటర
ఇసటట ననస:114-06-302
వయససస:19
లస: పప
93-70/781

10023 SAA1396910
పపరర: అనసష రరచరర

93-70/782

భరస : వనసకటటష రరచరర
ఇసటట ననస:114-6-379
వయససస:20
లస: ససస స
93-69/825

భరస : రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-24
వయససస:49
లస: ససస స
93-69/827

10008 SAA0633396
పపరర: వవసకట రరడడడ కరసస

భరస : జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:114-5-556
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప రరచరర
ఇసటట ననస:114-6-379
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-24
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-24
వయససస:54
లస: పప

93-70/391

93-70/754

10022 SAA1396936
పపరర: వనసకటటష రరచరర

93-70/780

93-70/385

భరస : హరరననథ రరడడ క శరఖమల
ఇసటట ననస:114-5-186
వయససస:35
లస: ససస స

10019 SAA1435155
పపరర: ససబబబరరవప గగడకమమటర

10021 SAA1426311
పపరర: వనసకటటశరరరర దదరరశల

10027 JBV3773991
పపరర: రరమరరడకడ పలలర ల

93-70/388

93-70/777

తసడక:డ సరరరశరర రరవప గగడకమమటర
ఇసటట ననస:114-06-302
వయససస:52
లస: పప

10005 AP151010537135
పపరర: వరరరరడకడ యరకస

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-184
వయససస:28
లస: ససస స

10016 SAA1365188
పపరర: హహమ చసదడ పరపరరవప
తతనసగగసటర
తసడక:డ వనసకట పసచరయఖ తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:114-6-296
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ హహమచసదడ పరప రరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:114-6-296
వయససస:34
లస: పప

10024 JBV3780129
పపరర: ననగలకకక పలలర ల

93-70/676

తసడక:డ ససబబబ రరడడ క
ఇసటట ననస:114-5-186
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-6-185
వయససస:75
లస: ససస స
10018 SAA1365329
పపరర: గరపరల కకషష తతనసగగసటర

10007 SAA1272376
పపరర: సరయ కకషష రరడకడ వజజడల

93-70/382

తసడక:డ యలమరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-179
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-184
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-186
వయససస:61
లస: ససస స
10015 AP151010540461
పపరర: లకడకదదవమక భవనస

93-70/384

తసడక:డ ననగర రరడకడ వజజడల
ఇసటట ననస:114-5-180
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-184
వయససస:29
లస: ససస స
10012 AP151010540776
పపరర: జయమక శరఖమల

10004 SAA0297895
పపరర: సరసబరరడకడ యరకస

10002 JBV3779980
పపరర: బసదస మమధవ యరకస

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-179
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-179
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-180
వయససస:42
లస: పప
10009 SAA0633131
పపరర: హరరత కరసస

93-70/381

తసడక:డ అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-177
వయససస:47
లస: పప

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-5-179
వయససస:63
లస: ససస స
10006 AP151010537776
పపరర: ననగరరరడకడ వజజడల

10001 AP151010537736
పపరర: శకనవరసరరడకడ దదవగరరర

10026 JBV3774007
పపరర: సరసబ రరడకడ పలలర ల

93-69/826

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-24
వయససస:32
లస: పప
93-69/828

10029 SAA0940867
పపరర: వ ఎన ఎల హరర పసడయమసక
వకకలగడడ
తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:114-28
వయససస:24
లస: ససస స

93-69/829
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93-69/830

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:114-28
వయససస:48
లస: ససస స
10033 AP151010537726
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప వకకలగడడ

93-69/833

93-69/835

93-69/838

93-70/398

93-70/401

93-70/404

93-70/407

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:35
లస: ససస స

10043 SAA0423756
పపరర: పదనకవత మమరరళళ

10046 SAA0423749
పపరర: రరజరశరరర మమరరళళ

10049 SAA0409102
పపరర: అసజరరడకడ భబవనస

10052 SAA1032325
పపరర: అసజల గగలర

93-69/841

10055 SAA1032317
పపరర: శకనస గగలర

93-70/399

10058 SAA0521799
పపరర: బబబ రరణణ కకలర
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:43
లస: ససస స

93-69/837

10041 SAA0423897
పపరర: పసడయమసక ఉపలలపరటట

93-70/397

10044 SAA0804139
పపరర: లకకక బబగల

93-70/400

భరస : శశరర రరడకడ బబగల
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:53
లస: ససస స
93-70/402

10047 AP151010540609
పపరర: ససతనరరవమక వణగకలరర

93-70/403

భరస : శశషసరరడवకడ
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:89
లస: ససస స
93-70/405

10050 SAA0423848
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపలలపరటట

93-70/406

తసడక:డ వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:49
లస: పప
93-69/839

10053 AP151010540145
పపరర: రరజరశరరర దదవగరరర

93-69/840

భరస : ఉమమమహహశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:50
లస: ససస స
93-69/842

తసడక:డ వనసకటటసరరరర గగలర
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:29
లస: పప
93-70/409

10038 JBV3778479
పపరర: వనసకటలకకక శరఖమల

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస గగలర
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట రసగ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:63
లస: ససస స
10057 JBV3780210
పపరర: రరధదక ఈమన

93-70/396

తసడక:డ శవరరడకడ
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ బమరరడకడ బబగల
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:63
లస: పప
10054 JBV3778487
పపరర: ధనలకకక బటట గరరర

10040 SAA0885675
పపరర: దదవఖ లకకక ఉపలలపరటట

93-69/834

భరస : శకకరసత రరడకడ
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:డ ననసరమక
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:24
లస: పప
10051 SAA0804105
పపరర: శశరరరరడకడ బబగరల

93-69/836

భరస : కరకలమష ననధ రరడడ క
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:56
లస: ససస స
10048 SAA0943218
పపరర: ఉపరలపరటట శకనవరసరరవప

10037 JBV2271641
పపరర: వరరరఘవరరడకడ భవనస

10035 SAA0940693
పపరర: కలమఖణణ బబవణస
భరస : వరరరఘవరరరడకడ బబవణస
ఇసటట ననస:114-29
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:45
లస: ససస స
10045 JBV3780228
పపరర: రమమదదవ అనసమల

93-70/395

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-29
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ వవసకట రమణనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-31
వయససస:39
లస: పప
10042 SAA0423863
పపరర: ననసరమక ఉపలలపరటట

10034 SAA1029108
పపరర: ననగ మణణ పపలర కకసడ

93-69/832
10032 SAA0618959
పపరర: వవసకట సపశ కలమమర వకకలగడ

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:114-28
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ ననగర రరడకడ పపలర కకసడ
ఇసటట ననస:114-28
వయససస:30
లస: పప

భరస : బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-29
వయససస:54
లస: ససస స
10039 SAA0298307
పపరర: శకకరసత రరడకడ శరఖమల

93-69/831

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-28
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:114-28
వయససస:50
లస: పప
10036 AP151010540324
పపరర: ధనలకకక శరఖమల

10031 JBV3307063
పపరర: శవననగరసదడస భవనస

10056 SAA0944588
పపరర: హరరక మగననసగర

93-70/408

తసడక:డ కకటట రరడడ క మగననసగర
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:24
లస: ససస స
93-70/410

10059 SAA1014778
పపరర: రరణగక అమకశశటట

93-70/411

భరస : ససవర పపరష చసదడ రరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:48
లస: ససస స
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10060 JBV3780384
పపరర: రజన పపషలలత గరదసశశటట

93-70/412

తసడక:డ వనసకట లకకక నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:48
లస: ససస స
10063 JBV3775939
పపరర: కకటటరరడకడ ఈమన

93-70/415

93-70/419

93-70/422

93-70/425

93-70/428

93-70/431

93-70/435

భరస : శశఖర చడవపల
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:43
లస: ససస స

10073 AP151010540669
పపరర: ససతనమహలకడక కకటబ

10076 JBV3774163
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకటబ

10079 AP151010537085
పపరర: జగనమహననరరడడడ కకటబ

10082 SAA0656991
పపరర: రమఖకలమమరర వణగకలరర

93-70/437

10085 JBV3780541
పపరర: మలలర శరరర దదవగరరర మమరరళళ

93-70/426

10088 JBV3780236
పపరర: ససతమహలకకక యయరరవ
భరస : రరమకకకషషరరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:49
లస: ససస స

10068 JBV3304243
పపరర: సరసబశవరరవప మలకల

93-70/421

10071 SAA0810177
పపరర: దదపసస కకట

93-70/424

10074 AP151010540613
పపరర: శరరద కకట

93-70/427

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-34
వయససస:55
లస: ససస స
93-70/429

10077 JBV2270346
పపరర: వనసకటపరలరరడకడ కకట

93-70/430

తసడక:డ ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-34
వయససస:33
లస: పప
93-70/432

10080 AP151010537099
పపరర: ససతనరరమరరదన ద కకటబ

93-70/434

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-34
వయససస:62
లస: పప
93-69/843

10083 SAA0941857
పపరర: ససధనఖ రరణణ దదశరరడడ క

93-70/436

భరస : అపసలరరడకడ దదశరరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:31
లస: ససస స
93-70/438

తసడక:డ బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:33
లస: ససస స
93-70/440

93-70/418

తసడక:డ వనసకటపరల రరడడ క కకట
ఇసటట ననస:114-34
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ వనసక రరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:31
లస: ససస స
10087 SAA0804261
పపరర: శకలకకక చడవపల

93-70/423

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-34
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమకకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-35
వయససస:58
లస: ససస స
10084 JBV3780533
పపరర: మమధవ వణగకలరర

10070 JBV3304227
పపరర: కకటటశరరరరవప వషష
ష మలకల

10065 JBV3780343
పపరర: పపషలలత మమచరర

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:114-33
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-34
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-34
వయససస:56
లస: పప
10081 AP151010540645
పపరర: శవకలమమరర కకసడమడడగగల

93-70/420

భరస : ససతనరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:114-34
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజనరరడకడ
ఇసటట ననస:114-34
వయససస:85
లస: ససస స
10078 AP151010537509
పపరర: ససబబబరరడకడ కకట

10067 JBV3304193
పపరర: వశశరశరరరరవప వషష
ష మలకల

93-70/414

భరస : వనసకట సథరఖపడసరదస
ఇసటట ననస:114-33
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:114-33
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ ససబబబ రరడకడ కకట
ఇసటట ననస:114-34
వయససస:29
లస: ససస స
10075 AP151010540611
పపరర: వవసకరయమక కకటబ

93-70/416

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:114-33
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:114-33
వయససస:44
లస: పప
10072 SAA0804345
పపరర: భబరగ వ కకట

10064 AP151010537047
పపరర: పసదవనసకటరరడకడ ఈమన

10062 JBV3307303
పపరర: ననగ మలలర శరరర తయఖగబర

భరస : రరమకకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:114-33
వయససస:60
లస: ససస స
10069 AP151010537033
పపరర: వనసకటసథరఖపడసరదస మమచరర

93-70/413

భరస : పసద వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ పసదవనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-32
వయససస:41
లస: పప
10066 JBV3307105
పపరర: ససతనరరవమక వషష
ష మలకల

10061 AP151010540332
పపరర: శవమక ఈమన

10086 SAA0940545
పపరర: వరమక బతష
స ల

93-70/439

భరస : వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:43
లస: ససస స
93-70/441

10089 AP151010540843
పపరర: లకకక మమరరళళ

93-70/442

భరస : బడహకరరడకడव
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:50
లస: ససస స
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93-70/443

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:52
లస: ససస స
10093 JBV3775780
పపరర: మదననకహననడ
డ కడ యయరరవ

93-70/446

93-70/449

93-70/452

93-70/455

93-70/458

93-70/462

93-70/466

భరస : సప మయఖ మదనన
ఇసటట ననస:118-3-472
వయససస:56
లస: ససస స

10103 JBV3780152
పపరర: పపజతव భమవరపపव

10106 AP151010540451
పపరర: శవమక మమరరళళ

10109 AP151010537030
పపరర: వనసకటరరడకడ మమరరళర

10112 AP151010537250
పపరర: చనఅసజరరడకడ గగదదబసడర

93-70/469

10115 SAA1355783
పపరర: పపననమక బటటట ల

93-70/456

10118 SAA1444017
పపరర: యగగసధర రరడక ఆళళ
తసడక:డ ససబబబ రరడడ క ఆళళ
ఇసటట ననస:118-7-430
వయససస:18
లస: పప

10098 SAA0389585
పపరర: బబబగరరవప మటనససల

93-70/451

10101 JBV3775772
పపరర: రరమకకకషష ర రరడకడ యయరరవ

93-70/454

10104 SAA0803867
పపరర: హహమలత వషష
ష మలకల

93-70/457

భరస : వశశరశరరరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:114-39
వయససస:33
లస: ససస స
93-70/459

10107 JBV3780244
పపరర: ససతమహలకకక ఇదసనరర

93-70/460

భరస : వరభదడ రరవప
ఇసటట ననస:114-39
వయససస:59
లస: ససస స
93-70/463

10110 AP151010540153
పపరర: గరవసదమక గగదదబసడర

93-70/465

భరస : చన అసజరరడకడ
ఇసటట ననస:114-40
వయససస:62
లస: ససస స
93-70/467

10113 AP151010537265
పపరర: చడసచరరడకడ శరఖమల

93-70/468

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-40
వయససస:65
లస: పప
93-92/856

భరస : వనసకటరరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:115
వయససస:38
లస: ససస స
93-70/677

93-70/448

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరరడకడ
ఇసటట ననస:114-40
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ రరమమరరవప ననయగడడ
ఇసటట ననస:114-166
వయససస:32
లస: పప
10117 SAA1302678
పపరర: పదకజ శరవర

93-70/453

తసడక:డ అపసలరరడకడ
ఇసటట ననస:114-39
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ గరపరల రరడడ క లలట పరలస
ఇసటట ననస:114-40
వయససస:37
లస: పప
10114 SAA0943010
పపరర: రరదన కకషష ననయగడడ

10100 JBV3774130
పపరర: కకటటరరడకడ పపలకకసడ

10095 SAA0943341
పపరర: అపసల రరడకడ దదశరరడకడ

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-39
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటటశరర రరడకడ
ఇసటట ననస:114-39
వయససస:31
లస: పప
10111 SAA0514414
పపరర: కకషష రరడకడ పరలస

93-70/450

భరస : రవసదడ రరడకడ
ఇసటట ననస:114-39
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:114-39
వయససస:37
లస: ససస స
10108 SAA0656967
పపరర: శకనవరస రరడకడ మమరరళర

10097 SAA1027839
పపరర: మననహర మమకటకటట

93-70/445

తసడక:డ సరసబ రరడడ క దదశరరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:114-39
వయససస:31
లస: ససస స
10105 JBV3307139
పపరర: సరమమమ జఖస వషత
ష మమలకలమ

93-70/447

తసడక:డ యయసప బగ మమకటకటట
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:51
లస: పప
10102 JBV3780277
పపరర: సరరఠపరరణణ మమరరళళ

10094 JBV3776671
పపరర: నవన రరడకడ పపలకకసడ

10092 SAA0894106
పపరర: గరపసరరడకడ పప లలరర

తసడక:డ శవ బడహక రరడడ క పప లలరర
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరడకడ తమమక
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:41
లస: పప
10099 AP151010537831
పపరర: బడహకరరడకడ మమరరళళ

93-70/444

భరస : చడసచరరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:డ రరమకకకషష రరరడకడ
ఇసటట ననస:114-38
వయససస:30
లస: పప
10096 SAA0804295
పపరర: రరమకకషష రరడకడ తమమక

10091 AP151010540457
పపరర: ససజజత శరఖమల

10116 SAA1166412
పపరర: ననగరరజ మదదనరరల

93-70/470

తసడక:డ వనసకటటశరరరర మదదనరరల
ఇసటట ననస:115-3-283
వయససస:28
లస: పప
93-70/784

10119 SQX1227553
పపరర: జరననమక బబ సతపపరర

95-90/630

తసడక:డ కకకసడ స దనసస బబ సతపపరర
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:27
లస: ససస స
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95-90/631

తసడక:డ కకకసడ స దనసస బబ సతపపరర
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:32
లస: ససస స
10123 SQX0853259
పపరర: కకటటశరరమక పపరస

95-90/634

93-70/783

93-92/861

93-92/1202

93-91/1287

93-90/419

94-95/840

భసధసవప: శశ ససపసడయ కసచ
ఇసటట ననస:136
వయససస:18
లస: పప

10133 SAA1355031
పపరర: హనసమ కరతవథ

10136 SAA1393966
పపరర: రరవలక తనటటకకసడ

10139 SAA0979148
పపరర: పకథదర గదడన

10142 JBV2110559
పపరర: ననగరశరరరరవప జలసథతడపప

93-85/533

10145 SAA1365048
పపరర: మమలత ధనకలల

93-90/1233

10148 SAA1433804
పపరర: నలమ ఏరరగదదననవజ
భరస : ననగరసదడ బబబగ ఏరరగదదననవజ
ఇసటట ననస:143
వయససస:25
లస: ససస స

10128 SAA1377290
పపరర: దదవదననస పరపబథదనన

93-92/1199

10131 SAA1356252
పపరర: ఈశరర రరవప అచర

93-92/1201

10134 SAA1393438
పపరర: లకకణ గగసజ

93-91/1286

తసడక:డ సతఖననడయన గగసజ
ఇసటట ననస:122-9-2815
వయససస:34
లస: పప
93-91/1288

10137 SAA1456771
పపరర: పదక ఒరరస

93-92/1203

భరస : శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:122--826
వయససస:25
లస: ససస స
93-91/276

10140 JBV2131795
పపరర: ఏససకలమమరరव పప పపరరव

93-91/291

భరస : మసప బగव व
ఇసటట ననస:126-2-148
వయససస:35
లస: ససస స
93-84/517

10143 AP151010573160
పపరర: మలర శరరర ననలకలదదటట

93-84/524

భరస : తరరపతయఖ ననలకలదసరర
ఇసటట ననస:128-14-473
వయససస:57
లస: ససస స
93-70/787

తలర : రమణమక చలర
ఇసటట ననస:133-2-255
వయససస:21
లస: ససస స
93-85/534

95-90/636

తసడక:డ శరసబయఖ అచర
ఇసటట ననస:122
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ పపరష చసదడరరవప జలసథతడస
ఇసటట ననస:128-14-413
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ ససధనకర రరవప చదజరరర
ఇసటట ననస:133
వయససస:21
లస: పప
10147 SAA1280718
పపరర: కలకకల వనసకట రరడకడ

93-92/862

తసడక:డ ననథనవయగలల గదడన
ఇసటట ననస:126-2-148
వయససస:24
లస: పప

భరస : లకడక పడసరద గడకడ పరటట
ఇసటట ననస:128-12-374/1
వయససస:36
లస: ససస స
10144 SAA1263359
పపరర: మసరసన బబబగ చదజరరర

10130 SAA1352277
పపరర: అసకమక అచర

10125 SQX1072024
పపరర: శవయఖ మమదనసస

తసడక:డ దదవదననస పరపబథదనన
ఇసటట ననస:119-9-1572
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటటవరరర రరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:122-9-2821
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరర మబదడబబ ఇన
ఇసటట ననస:123-19-4068
వయససస:47
లస: ససస స
10141 NDX3195617
పపరర: పదనకవత గడకడ పరటట

93-89/885

తసడక:డ సకరఠ కరతవథ
ఇసటట ననస:122-9-2259
వయససస:39
లస: పప

భరస : లకకణ గగసజ
ఇసటట ననస:122-9-2815
వయససస:26
లస: ససస స
10138 SAA1489913
పపరర: ధనలకకక మగదడబబ యన

10127 AP151010597517
పపరర: కకటటశరరరరవప చరతనగళళव

95-90/633

తసడక:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:51
లస: పప

భరస : శరసబయఖ అచర
ఇసటట ననస:122
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఈశరరరరవప అచర
ఇసటట ననస:122
వయససస:29
లస: ససస స
10135 SAA1393917
పపరర: సరరత గగసజ

95-90/635

తసడక:డ ససబబయఖव
ఇసటట ననస:119-1-240
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:121
వయససస:27
లస: ససస స
10132 SAA1355791
పపరర: తరపతమక అచర

10124 SQX1118067
పపరర: శవ ననగరశరర రరవప కకసడన

10122 SQX0902841
పపరర: వజయ లకడక ఎరరమగడక

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ కకటటరరడకడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:118-68
వయససస:21
లస: ససస స
10129 SAA1358092
పపరర: వజయలకకక కరటడగడడ

95-90/632

భరస : పడసరద ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పసదన అసకకరరడకడ
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:27
లస: ససస స
10126 SAA1365071
పపరర: సరరత వణగకలరర

10121 SQX1213982
పపరర: మలలర సరరర ఆవపలమసద

10146 SAA1271345
పపరర: సరయ పసడయ దదవగరరర

93-70/679

తసడక:డ సతఖననరరయణ రరడడ క దదవగరరర
ఇసటట ననస:133-5-429
వయససస:21
లస: ససస స
93-90/1235

10149 SAA0820028
పపరర: మమరర అలమ

93-85/490

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:160-7-380
వయససస:32
లస: ససస స
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10150 SAA0820044
పపరర: వనసకట ససబబయఖ అలమ

93-85/491

తసడక:డ అపరల రరవప
ఇసటట ననస:160-7-380
వయససస:42
లస: పప

10151 SAA0535112
పపరర: రరజఖలకడక గరనస

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:160-60
వయససస:30
లస: ససస స

10153 SAA1436278
పపరర: మరరయదనస కకరబసడక

93-90/1238

తసడక:డ చచరర కకరబసడక
ఇసటట ననస:173
వయససస:31
లస: పప

10154 SAA1436286
పపరర: వజయ కకరబసడక

తసడక:డ వనసకట చసదడ శశఖర పపరర
ఇసటట ననస:201 Kallam Residency
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:219
వయససస:43
లస: ససస స
10162 SAA1241744
పపరర: శకనసవరస రరవప బదదరరడడ క

93-90/970

94-168/789

93-89/886

93-70/809

10161 NDX3268174
పపరర: ఖససస బఇవనస షపక

10169 SAA1377886
పపరర: రమణ సససగగ

10172 SAA0824111
పపరర: ససలలచన మమచరరజ

93-70/471

10175 SAA1347087
పపరర: ననగలకకక కసభసపరటట

93-92/869

తసడక:డ రవ బబబగ గగచపతనర
ఇసటట ననస:503 RAMAKRISHNA NILAYAM
వయససస:18
లస: ససస స

10178 SAA1347129
పపరర: గరపస కకషష దదపలలపపడక
తసడక:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:504
వయససస:29
లస: పప

94-207/848

10164 SAA1356310
పపరర: అనసష చలర

93-92/1213

భరస : రరమ కకషష చలర
ఇసటట ననస:258
వయససస:23
లస: ససస స
94-168/790

10167 NDX2336543
పపరర: వనసకరయమక కలరరకలల

94-168/791

భరస : వనసకటటశరర రరడకడ కలరరకలల
ఇసటట ననస:287-16-2764
వయససస:33
లస: ససస స
93-85/699

10170 SAA1368356
పపరర: శకనస గమడక

93-92/1215

తసడక:డ లకకయఖ గమడక
ఇసటట ననస:355
వయససస:42
లస: పప
93-91/148

93-70/817
10173 SAA1470756
పపరర: రరమ కకషష మణణకరసత జరరగగల

తసడక:డ హరర పడసరద జరరగగల
ఇసటట ననస:501
వయససస:18
లస: పప
93-70/818

భరస : గగరరబడహకస
ఇసటట ననస:502
వయససస:39
లస: ససస స
94-208/1660

93-89/507

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:225-1-166
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:477
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబబరరవప మమదదనడక
ఇసటట ననస:502
వయససస:44
లస: పప
10177 NDX3278769
పపరర: శక త గగచపతనర

93-92/1211

తసడక:డ శవ మహనరరవప సససగగ
ఇసటట ననస:330
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశరరరరవప పరలలస
ఇసటట ననస:405
వయససస:30
లస: పప
10174 SAA1195411
పపరర: గగరరబడహకస మమదదనడక

10166 NDX2338820
పపరర: రమ గగలర పలర

93-92/865

10158 AP151010597051
పపరర: దశరధరరమయఖ ససరగరన
Suragani
తసడక:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:205,
వయససస:56
లస: పప

భరస : రమణయఖ గగలర పలర
ఇసటట ననస:287-16-2708
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ శవరరమరరడకడव
ఇసటట ననస:309-4-368
వయససస:36
లస: పప
10171 SAA1424498
పపరర: శవ శసకర పరలలస

10163 SAA1360130
పపరర: భబణగ శసకర గమడక

10155 SAA1359983
పపరర: చనన కకడనల

93-91/1293

తసడక:డ శకనస గమడక
ఇసటట ననస:255
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ ససబబబరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:287-16-2452
వయససస:32
లస: పప
10168 JBV2130193
పపరర: నరరసదడరరడवకడ వరససపలర व

10160 SAA1360254
పపరర: చతడమజఅల చపసలడక

93-85/583

భరస : మగరళ కకడనల
ఇసటట ననస:181
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మణణ బబబగ చపసలడక
ఇసటట ననస:225
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ ననరరబబబగ బదదరరడడ క
ఇసటట ననస:240
వయససస:48
లస: పప
10165 NDX2345254
పపరర: శవ శసకర బబ డడడ

93-90/1239

తసడక:డ లకకక కరసతయఖ జన
ఇసటట ననస:204/11
వయససస:50
లస: పప
93-90/1247

10152 SAA1296441
పపరర: జలమక మకకల

భరస : గరపస మకకల
ఇసటట ననస:167-1-249
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మరరయమదనస కకరబసడక
ఇసటట ననస:173
వయససస:30
లస: ససస స

93-92/586 10157 SAA1437326
10156 SAA1221274
పపరర: పపరర వనసకట సరయ హహమసత పపరర
పపరర: వశరరఠప చరర జన

10159 SAA1427228
పపరర: వనసకటటశరరమక మపసదదవ

93-85/492

10176 AP151010600500
పపరర: వరణణ వవలలలరర

93-90/922

భరస : శకనవరస రరవప velpuri
ఇసటట ననస:502
వయససస:47
లస: ససస స
93-70/819

10179 SAA1436369
పపరర: ససధడర కలమమర దదపలలపపడక

93-70/820

తసడక:డ హనసమసతష రరవప దదపలలపపడక
ఇసటట ననస:504 NEAR SAKSHI OFFICE
వయససస:31
లస: పప
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94-208/1310

10181 JBV2110617
పపరర: పదక తనడకశశటట

భరస : రఘగబబబగ
ఇసటట ననస:506 SRINIVASA TOWERS
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పడసరదస తడకశశటట
ఇసటట ననస:580
వయససస:34
లస: ససస స

10183 SQX1359109
పపరర: రసగరరరడకడ వ

10184 NDX3203031
పపరర: గగసటటరర శకనవరస

95-89/1201

తసడక:డ కకటటరరడకడ వ
ఇసటట ననస:587
వయససస:56
లస: పప
10186 SAA1431527
పపరర: రరజరశరరర మకక

93-70/822

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:849
వయససస:44
లస: పప
10192 SAA1360023
పపరర: పరపరరవప దవవలమ

93-92/1226

93-91/153

భరస : రరసబబబగ మమడకద
ఇసటట ననస:894
వయససస:35
లస: ససస స
10198 JBV3307329
పపరర: శశభబజజఖత

93-70/472

93-92/68

తసడక:డ రరమ కకటట ఒరరస
ఇసటట ననస:1100
వయససస:26
లస: పప

93-92/1224

93-85/494

93-92/1227

10188 SAA0825721
పపరర: మసరసనమక మమదదద

93-91/150

లస: ససస స

10191 SAA1360015
పపరర: ససతనరరవమక దవవలమ

93-92/1225

10194 SAA1359975
పపరర: లకకక మగరరకకపపడక

93-92/1228

తసడక:డ మమరకసడదయగలల మగరరకకపపడక
ఇసటట ననస:870
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకరణ బబబగ మగరరకకపపడక
ఇసటట ననస:870
వయససస:28
లస: ససస స

10196 NDX2606226
పపరర: శరరష పపషలలత రరఖపలర

10197 SAA1427277
పపరర: శరకవణణ మలలర ల

94-207/595

10199 SAA0828592
పపరర: వజయలకకక పరటట

10202 AP151010603133
పపరర: మసగమక పరటట

10205 JBV2110351
పపరర: సరసబశవరరవప దదవ

10208 SAA1036715
పపరర: పవన కలమమర తతరరరకకసడ
తసడక:డ వనసకటటశరర రరవప తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:1101_284
వయససస:23
లస: పప

93-90/1326

భరస : తరరపత రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:999
వయససస:26
లస: ససస స
93-92/66

10200 AP151010603054
పపరర: ససఠఱమవసమక పరటట

93-92/67

భరస : బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:1045
వయససస:70
లస: ససస స
93-92/69

10203 JBV2130177
పపరర: రసగ రరవప పరటట

93-92/70

తసడక:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:1056
వయససస:60
లస: పప
93-85/495

తసడక:డ చరసజవ
ఇసటట ననస:1066-6-239
వయససస:36
లస: పప
93-92/603

93-70/821

భరస : దసరగ రరవప దవవలమ
ఇసటట ననస:869
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:1056
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:1066-6-206
వయససస:53
లస: ససస స
10207 SAA1367184
పపరర: శకనస ఒరరస

10193 SAA1367135
పపరర: కకరణ బబబగ మగరరకకపపడక

10185 SAA1431501
పపరర: కకటటశరర రరవప మమకక

భరస : పసదనయఖ
ఇసటట ననస:767
వయససస:36

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:1045
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:1045
వయససస:34
లస: పప
10204 SAA0534982
పపరర: అననపపరరష గరరకపరటట

93-91/149

భరస : నరరశ రరఖపలర
ఇసటట ననస:931
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : దదవరనసదపరల
ఇసటట ననస:1045
వయససస:34
లస: ససస స
10201 JBV2130094
పపరర: ననగరరజ పరటట

10187 AP151010603949
పపరర: కనకరస బబ రరగడడ

10190 SAA1360007
పపరర: దసరగ రరవప దవవలమ

93-85/352

తసడక:డ లకకక ననయగడడ
ఇసటట ననస:660/A
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశరరరర దవవలమ
ఇసటట ననస:869
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ దసరగ రరవప దవవలమ
ఇసటట ననస:869
వయససస:18
లస: పప
10195 SAA0952375
పపరర: మమరర మమడకద

94-168/1024

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:766
వయససస:42
లస: ససస స
93-91/151

10182 JBV2110567
పపరర: పడసరద తనడకశశటట

తసడక:డ శవయఖ తడకశశటట
ఇసటట ననస:580
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ గగసటటరర వనసకటసరరమ
ఇసటట ననస:597
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశరర రరవప
ఇసటట ననస:660/A
వయససస:44
లస: ససస స
10189 AP151010603244
పపరర: ఆదస వరససమళళ

93-85/351

10206 JBV3847233
పపరర: బహదసరव బతస నव

93-89/887

తసడక:డ బబమव
ఇసటట ననస:1094-759
వయససస:45
లస: పప
93-92/332

10209 JBV3327483
పపరర: వనసకటటశరరరర మసజల

93-85/353

తసడక:డ ఆసజనవయగలల మసజల
ఇసటట ననస:1107-48
వయససస:48
లస: పప
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93-90/923

భరస : జజన వవససర జటటరర
ఇసటట ననస:1110/1/541
వయససస:34
లస: ససస స
10213 SAA1357706
పపరర: శశషగరరరరరవప తమకశశటట

93-92/1196

తసడక:డ వనసకటటశరరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:1132-5-1459
వయససస:56
లస: పప
10216 SAA1377399
పపరర: ససజజత బతషల

93-89/984

93-92/1205

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:1487
వయససస:59
లస: ససస స
10225 SAA1352145
పపరర: పదనకవత దనసరర

93-92/1210

93-91/1291

94-168/890

94-168/999

10220 SAA1355817
పపరర: గరపరలరరవప అవపల

10223 SAA1360239
పపరర: సప వనసయమ గరరకకపరటట

10226 SAA1431378
పపరర: శవయఖ బతష
స ల

10229 NDX2337673
పపరర: ఖమజజబ షపక

10232 NDX3027554
పపరర: వజయ కసఠ

10235 NDX3209509
పపరర: ననగలకకక పచరవ

94-168/1005

10238 NDX3210713
పపరర: వరలయమ బఇవనస షపక

93-92/1206

10218 SAA1402965
పపరర: అజజరరదదనన షపక

93-92/1204

10221 SAA1357979
పపరర: ఉష అవపల

93-92/1207

భరస : గరపరలరరవప అవపల
ఇసటట ననస:1463
వయససస:55
లస: ససస స
93-92/1208

10224 SAA1360221
పపరర: దనమక గరరకకపరటట

93-92/1209

భరస : సప వనసయమ గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:1501
వయససస:44
లస: ససస స
93-90/1240

10227 SAA1431444
పపరర: ఈశరరమక బతష
స ల

93-90/1241

భరస : శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:1753
వయససస:33
లస: ససస స
94-168/801

10230 NDX2562270
పపరర: శరబబనన కకసరర బబగగమ షపక

94-168/810

భరస : ఫరరఠక మహమకద
ఇసటట ననస:2307
వయససస:61
లస: ససస స
94-168/894

10233 NDX2993392
పపరర: వరసజనవయగలల కసఠ

94-168/895

తసడక:డ బల కకటటశరర రరవప కసఠ
ఇసటట ననస:2448
వయససస:19
లస: పప
94-168/1000

10236 NDX3214053
పపరర: వరలయమ బఇవనస షపక

94-168/1004

Deleted

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:2811
వయససస:53
లస: ససస స
94-168/1006

Deleted

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:2811
వయససస:53
లస: ససస స

94-168/883

తసడక:డ శసషషదదనన షపక
ఇసటట ననస:1260
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పచరవ
ఇసటట ననస:2779
వయససస:40
లస: ససస స

Deleted

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:2811
వయససస:53
లస: ససస స

93-91/1285

భరస : బల కకటటశరర రరవప కసఠ
ఇసటట ననస:2448
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ మతలమల జరతనవథ
ఇసటట ననస:2689
వయససస:20
లస: పప
10237 NDX3215860
పపరర: వరలయమ బఇవనస షపక

10217 SAA1353960
పపరర: యళ
మ రరమలరరవ బటటట ల

93-91/1265

తసడక:డ శశకదన షపక
ఇసటట ననస:1212
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగబరరవల షపక
ఇసటట ననస:2302
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ ఏడడకకసడలల జడడజ పటట
ఇసటట ననస:2332
వయససస:29
లస: పప
10234 NDX2955383
పపరర: జహనదదర జరతనవథ

10215 NDX2862373
పపరర: మగజఫ షపక

93-92/1200

తసడక:డ వనసకటటశరరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:1753
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ వశరరఠప చరర జన
ఇసటట ననస:1882
వయససస:18
లస: పప
10231 NDX2932960
పపరర: శకనవరసరరవప జడడజ పటట

10214 SAA1360031
పపరర: ననగరసదడస ఒరరస

తసడక:డ చననయఖ గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:1501
వయససస:51
లస: పప

భరస : హనసమసతషరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:1662
వయససస:47
లస: ససస స
10228 SAA1437342
పపరర: కరరరసక జన

భరస : ఖమససస పసర షపక
ఇసటట ననస:1129-2730
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ శరసబయఖ అవపల
ఇసటట ననస:1463
వయససస:62
లస: పప
93-92/863

10212 SAA1370907
పపరర: రరషక షపక

భరస : కలమమర కరసచన
ఇసటట ననస:1125-9-3024 CR NAGAR
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతష బతషల
ఇసటట ననస:1218
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వరరరయర
ఇసటట ననస:1441
వయససస:31
లస: ససస స
10222 SAA1359991
పపరర: ఖమగరరననసర షపక

93-91/1214

భరస : హనసమసత రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:1203
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తరరమలరరవప బతషల
ఇసటట ననస:1218
వయససస:36
లస: ససస స
10219 SAA1356286
పపరర: వజయ లకకక వరరర యర

10211 SAA1352780
పపరర: ననగవలర కరసచన

10239 NDX3153103
పపరర: వరలయమ బఇవనస షపక

94-168/1007

Deleted

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:2811
వయససస:53
లస: ససస స
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10240 NDX3179165
పపరర: మసరసన షపక
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94-168/1008

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2811
వయససస:29
లస: ససస స
94-168/1018

భరస : దసరగ పడసరద బటటట ల
ఇసటట ననస:2986
వయససస:26
లస: ససస స
10246
పపరర: WI గరడద

93-70/843

93-92/456

93-85/597

93-85/600

93-85/603

93-90/995

తసడక:డ అబగనల షపక
ఇసటట ననస:0000
వయససస:24
లస: పప

94-155/1

93-85/598

10259 SAA1377852
పపరర: మహమకద అయబబ అల షపక

10262 SAA1317338
పపరర: శవ సరయ కకషష సరమనవన

93-90/998

10265 SAA1320365
పపరర: వజయ మమధసరర బబలనవన

93-85/601

10268 SAA1427244
పపరర: బబబగ ససరర
తసడక:డ యలర యఖ ససరర
ఇసటట ననస:0-000
వయససస:53
లస: పప

93-84/1021

10248 JBV3824547
పపరర: పదక నకరక

93-85/358

10251 SAA1376425
పపరర: వనసకటటశరరరవప కరమరరజ

93-85/596

10254 SAA1377837
పపరర: రరఢ బబ జజ

93-85/599

10257 SAA1377860
పపరర: గరయతడ కకమటర

93-85/602

తసడక:డ పడసరధ రరడకడ కకమటర
ఇసటట ననస:...
వయససస:18
లస: ససస స
93-85/697

10260 SAA1377787
పపరర: రరవత నకరకన

93-85/698

భరస : వనసకట రరడకడ నకరకన
ఇసటట ననస:...
వయససస:24
లస: ససస స
93-90/996

10263 SAA1433176
పపరర: ఠగరరలకకననడ అసజల

93-90/997

భరస : రమమసజనవయగలల ఠగరరలకకననడ
ఇసటట ననస:0
వయససస:21
లస: ససస స
93-90/999

భరస : వనసకటటశరరరర బబలనవన
ఇసటట ననస:00
వయససస:29
లస: ససస స
93-90/1001

10245 SAA1376615
పపరర: శకలకకక మగదడబబ యన

భరస : అనద కకషష రరవప బబ జజ
ఇసటట ననస:...
వయససస:23
లస: ససస స

లస: ససస స

10256 SAA1377910
పపరర: అనసష చవల

Deleted

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2811
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖననరరయణ కరమరరజ
ఇసటట ననస:...
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ రసగ రరవప సరమనవన
ఇసటట ననస:0
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:0
వయససస:20
లస: పప
10267 SAA1393636
పపరర: అయగజదదదన షపక

10253 SAA1377878
పపరర: వనసకట రమణ తరక

94-168/1010

భరస : రరమబరరస నకక
ఇసటట ననస:10745
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:...
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకరరమమబరరస ఠగగరత
ఇసటట ననస:0
వయససస:46
లస: ససస స
10264 SAA1443282
పపరర: ననగబబబగ దదవళర

93-85/357

భరస : ససరరశ చవల
ఇసటట ననస:...
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ ననగరశరరరవప బబ జజ
ఇసటట ననస:....
వయససస:34
లస: పప
10261 SAA1432962
పపరర: వరరరఘవమక ఠగగరత

10250 NDX2515013
పపరర: అకకత జరసన

భరస : శకనస తరక
ఇసటట ననస:...
వయససస:40

తసడక:డ గగవసదస చవల
ఇసటట ననస:...
వయససస:21
లస: పప
10258 SAA1376441
పపరర: ఆనసద కకషష రరవప బబ జజ

10247 SAA0416198
పపరర: వరమక నకరక

10242 NDX3217106
పపరర: హససన షపక

భరస : శకకరసత మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:3691
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ అసశల జరసన
ఇసటట ననస:
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశరరరవప కరమరరజ
ఇసటట ననస:...
వయససస:48
లస: ససస స
10255 SAA1377928
పపరర: ససరరశ చవల

94-168/1019

భరస : శకనస నకక
ఇసటట ననస:10745
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వరరసజనవయగలల పరటట
ఇసటట ననస:141109
వయససస:31
లస: ససస స
10252 SAA1376417
పపరర: వనజకడ కరమరరజ

10244 NDX3158896
పపరర: భగలకకక బటటట ల
భరస : దసరగ పడసరద బటటట ల
ఇసటట ననస:2986
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ WI గరడద
ఇసటట ననస:5520
వయససస:26
లస: పప
10249 SAA0697516
పపరర: ససజజత పరటట

94-168/1009

Deleted

తసడక:డ అబగనల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:2811
వయససస:31
లస: పప
10243 NDX3184512
పపరర: భగలకకక బటటట ల

10241 NDX3210150
పపరర: హససన షపక

10266 SAA1347848
పపరర: అమస నరక

93-90/1000

తసడక:డ వనసకటటశరరరర నరక
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:23
లస: పప
93-90/1002

10269 SAA1292192
పపరర: మమణణకఖ రరవప పప పపరర

93-91/1096

తసడక:డ పసడకథరరవ పప పపరర
ఇసటట ననస:00
వయససస:43
లస: పప
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10270 SAA1351808
పపరర: నజబగననసర షపక
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93-91/1156

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:0
వయససస:69
లస: ససస స
10273 SAA1351758
పపరర: మస అదమగ

భరస : ఫరఠ
ర షపక
ఇసటట ననస:0
వయససస:58
93-91/1159

తసడక:డ చనన వనసకటయఖ అదమగ
ఇసటట ననస:0
వయససస:41
లస: పప
10276 SAA1435916
పపరర: గరపస వడడడ సగగసట

93-91/1162

తసడక:డ శశకదన షపక
ఇసటట ననస:0
వయససస:37

93-92/593

93-92/881

94-206/1101

93-92/596

93-89/1026

భరస : శకనవరసథల రరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:A24KSML_1
వయససస:39
లస: ససస స

93-92/594

10283 SAA1359363
పపరర: వనసకటటశరర రరవప తనతమతనర

10286 NDX1481431
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప టట

10289 SAA1294560
పపరర: మగనన షపక

10292 SAA1304161
పపరర: మమనక టటనననళళరర

93-89/1023

10295 SAA1433077
పపరర: శకనవరస సససగ నసడదటట

93-92/882

10298 SAA0294850
పపరర: శకనవరససల రరడకడ గరదడ
తసడక:డ శశషస రరడకడ గరదడ
ఇసటట ననస:A24KSML_1
వయససస:45
లస: పప

10278 SAA1351972
పపరర: కరరమబన శశక

93-92/592

లస: ససస స

10281 SAA1352459
పపరర: యలర మక ససరర

93-92/595

10284 NDX2836435
పపరర: భబరత చచటటపలలర

94-154/627

తసడక:డ కకటటశరరరరవప
ఇసటట ననస:0
వయససస:24
లస: ససస స
94-208/1

10287 SAA1429828
పపరర: वववव वववववववव वववव

93-90/1003

తసడక:డ ववववववववव वववव
ఇసటట ననస:0-1
వయససస:46
లస: పప
93-85/530

10290 SAA0521245
పపరర: కకటటశరర రరవప ననయక ననలమవత

93-92/1

తసడక:డ వసడస ననయక ననలమ వ త
ఇసటట ననస:.111_1_34
వయససస:33
లస: పప
93-70/686

10293 SAA1396027
పపరర: దదవఖ భవన నసదదటట

93-90/1327

తసడక:డ శకనవరస సససగ నసదదటట
ఇసటట ననస:A-13
వయససస:23
లస: ససస స
93-89/1024

తసడక:డ హనసమమన సససగ నసడదటట
ఇసటట ననస:A-13 BLOCK-A
వయససస:53
లస: పప
93-90/928

93-91/1161

తసడక:డ బబబగ ససరర
ఇసటట ననస:0-000
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ ననగ మగనసరరమ టటనననళళరర
ఇసటట ననస:A7-FF5
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస సససగ నసదదస
ఇసటట ననస:A-13 A-BLOCK
వయససస:25
లస: ససస స
10297 SAA0295378
పపరర: శకలకడక గరదడ

10280 SAA1367226
పపరర: వనసకటటశరరమక ఉపపలతతళర

10275 SAA1358860
పపరర: కమలమక మస

భరస : ఖమదర శశక
ఇసటట ననస:0
వయససస:43

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:00-105
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ అమకయఖ బబతపపడక
ఇసటట ననస:A-2
వయససస:30
లస: పప
10294 SAA1435437
పపరర: మనక నసదదస

93-92/591

తసడక:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:టట
వయససస:33
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప చపల
ఇసటట ననస:0-1
వయససస:33
లస: ససస స
10291 SAA1433341
పపరర: పసద పప తష రరజ బబతపపడక

10277 SAA1352723
పపరర: ఇబడహహస షపక

93-91/1158

భరస : అదమగ మస
ఇసటట ననస:0
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ కకషషయఖ తనతమతనర
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:69
లస: పప

భరస : మలర యఖ పరసర
ఇసటట ననస:వయససస:56
లస: ససస స
10288 SAA1455773
పపరర: జజనకక చపల

93-91/1160

భరస : బబజ ఉపపలతతళర
ఇసటట ననస:0-000
వయససస:38
లస: ససస స

లస: పప

10285 NDX2928745
పపరర: శరసతకలమమరర పరసర

లస: ససస స

10274 SAA1320217
పపరర: వనసకటటశరరరర బబలనవన

10272 SAA1370592
పపరర: రమణమక సప మ

భరస : హనసమసత రరడకడ సప మ
ఇసటట ననస:0
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:0
వయససస:64
లస: పప

తసడక:డ రరడకడ ననయక ససభవథ
ఇసటట ననస:00
వయససస:21
లస: ససస స
10282 SAA1352863
పపరర: రఫస షపక

93-91/1157

తసడక:డ ననగరశరర రరవప బబలనవన
ఇసటట ననస:0
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ కసయఖ వడడడ సగగసట
ఇసటట ననస:0
వయససస:18
లస: పప
10279 SAA1424431
పపరర: గకతమ సభబవథ

10271 SAA1370493
పపరర: సబబరరననసర షపక

10296 SAA1433135
పపరర: రఠపకళ నసడదటట

93-89/1025

భరస : శకనవరస సససగ నసడదటట
ఇసటట ననస:A-13 BLOCK-A
వయససస:45
లస: ససస స
93-90/929

10299 SAA0978587
పపరర: సతఖననరరయణ తమకశశటట

93-90/930

తసడక:డ లకకక ననరరయణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:A24KSML_2
వయససస:40
లస: పప
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10300 NDX2845170
పపరర: అజయ బబబగ కలపరలల

94-208/1564

భసధసవప: శరరష కలపరలల
ఇసటట ననస:A-block #101
వయససస:42
లస: పప
10303 SAA0969149
పపరర: రరసబబబగ పరదరరర

10301 SAA1151356
పపరర: గసగర భవన మకకల

భరస : వవణగ గరపరల రరవప మకకల
ఇసటట ననస:AP/7/259
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ శశషగరరరరరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:A_29,KALLAMQUARTERS
వయససస:38
లస: పప

10304 NDX2605103
పపరర: శవ ననగ దసరగ తడలలఖఖ
పసడలనవన
తసడక:డ చసదడశశఖర పసడలనవన
ఇసటట ననస:B5
వయససస:21
లస: ససస స

10306 SAA1432848
పపరర: ఝనస వరణణ తతట

10307 SAA1198852
పపరర: అలలఖఖ ఇతస సశశటట

93-92/462

93-90/1328

తసడక:డ శక హరర రరవప తతట
ఇసటట ననస:b-10
వయససస:50
లస: ససస స
10309 SAA0294777
పపరర: వనసకట రతన శరససస స కకమగకరర

93-90/933

తసడక:డ రరమ రరవప గగసడవరపప
ఇసటట ననస:BALAKUTTER
వయససస:27
లస: ససస స
10315 SAA1438852
పపరర: లకకక తరరపఠమక ఎమమకల

93-90/1330

తలర : బబననబ సయద
ఇసటట ననస:BLOCK-04 GF-6
వయససస:36
లస: పప
10321 SAA1400878
పపరర: ననగ లకకక నలర మలర

93-89/1029

తసడక:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:C
వయససస:29
లస: పప

93-91/1144

93-92/538

10313 SAA1269646
పపరర: భవరన పడసరదరరవప ఓరరర

93-70/687

10316 SAA1438837
పపరర: భకలల మసడద

93-91/1337

94-208/1180

10325 SAA1166685
పపరర: ససజబ రరవప కకట

తసడక:డ భబసకర రరవప కకపలరరస
ఇసటట ననస:C-1 109-2-103
వయససస:64
లస: ససస స

93-90/932

10311 SAA0888562
పపరర: పపరష చసదడ పరతడ బబ టర

93-92/463

10314 SAA1316199
పపరర: మదథ
న రర హరరవరరన

93-90/1329

10317 SAA1376722
పపరర: చసదడ శశఖర వనమ

93-89/1027

తసడక:డ పపలర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:BK39 GF1
వయససస:53
లస: పప

10322 NDX2709244
పపరర: సబవననసర షపక

10328 SAA1401975
పపరర: ససవరరల కకపలరరస

10308 SAA0325084
పపరర: వననసదర దదవ కకమగకరర

తసడక:డ మదథ
న రర రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:BHP1
వయససస:18
లస: పప

10320 SAA1400852
పపరర: శకనవరస రరవప నలర మలర

93-89/1028

తసడక:డ ననగరశరర రరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:block 41 tf-8
వయససస:40
లస: పప
94-207/596

10323 SAA1440940
పపరర: అజయ యమదవ

93-91/1338

తసడక:డ దదశరరజ యమదవ
ఇసటట ననస:BLOCK NO42TF7
వయససస:22
లస: పప
93-92/539

తసడక:డ నరసససఘ రరవప కకట
ఇసటట ననస:BRAHMAPUTRA Q-15
వయససస:24
లస: పప
93-92/540

93-91/1336

తసడక:డ అసకస పరతడ బబ తట
ఇసటట ననస:BACHELORROOMNO4
వయససస:45
లస: పప

భరస : గగలజజర
ఇసటట ననస:BLOCK NO 27
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: బలరస బహహరర
ఇసటట ననస:BRAHMAPUTRA
వయససస:56
లస: పప
10327 SAA0734849
పపరర: జరరగగమళ కలమమర బబబగ

10310 SAA1298108
పపరర: గరనన లకకక కకరసన కకమగకరర

10319 NDX2709228
పపరర: నయళమ అహకద సయఖద

10305 SAA1444140
పపరర: జయకర పప తషల

భరస : వనసటక రతన సరససట న కకమగకరర
ఇసటట ననస:B-23
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:BLOCK 27
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:block 41 tf-8
వయససస:35
లస: ససస స
10324 SAA1167055
పపరర: నరసససఘ రరవప కకట

93-84/910

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప మసడద
ఇసటట ననస:bhp-13
వయససస:32
లస: పప
93-89/1030

93-92/461

తసడక:డ రసబబబగ పప తషల
ఇసటట ననస:B-9
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ కకషష ఓరరర
ఇసటట ననస:BC COLONY
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ కమలమమహననరరవ ఎమమకల
ఇసటట ననస:BHP-13
వయససస:27
లస: ససస స
10318 SQX0279745
పపరర: హహసపన సయద

94-156/853

తసడక:డ వనసకట రరథనణన శరససస స కకమగకరర
ఇసటట ననస:b-23
వయససస:18
లస: ససస స
93-92/464

10302 SAA0969164
పపరర: లకకక పడసనన పరదరరర

భరస : రరసబబబగ పరదరరర
ఇసటట ననస:A_29,KALLAMQUARTERS
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ రరమ కకషష ఇతస సశశటట
ఇసటట ననస:B 15 PTP QUARTERS
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబరరయ శరక కకమగకరర
ఇసటట ననస:B-23
వయససస:49
లస: పప
10312 SAA0855587
పపరర: మమత గగసడవరపప

93-85/359

10326 SAA1015503
పపరర: కసథ
స రర కకకకకలగడడ

93-90/931

భరస : ననగరశరర రరవప కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:B_23_3
వయససస:58
లస: ససస స
93-89/1031

10329 SAA1402064
పపరర: శకనవరస చకకవరరస కకపలరరస

93-89/1032

తసడక:డ భబసకర రరవప కకపలరరస
ఇసటట ననస:c-1 109-2-103
వయససస:45
లస: పప
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10330 SAA1435825
పపరర: వనసకటటశరరరరవప కకడనల

93-91/1341

తసడక:డ అసజయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:c-8
వయససస:61
లస: పప

10331 SAA1403567
పపరర: లకరకశరరర వలల
ర రర

భరస : వజయ కలమమర మసదడ
ఇసటట ననస:C-10
వయససస:58
లస: ససస స

93-90/1333 10334 SAA1321637
10333 SAA1321587
పపరర: లకకక కరమమశరరర అసగలకలదసరర
పపరర: హరరవరరన అసగలకలదసరర

భరస : వనసకట రరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:C-16
వయససస:46
లస: ససస స
93-91/91

తసడక:డ గసడడ శక కకషషయఖ
ఇసటట ననస:c-189
వయససస:35
లస: పప
93-92/1230

10340 SAA1393891
పపరర: హహమలత నరక

93-85/497

తసడక:డ ననగరశరర రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:D-N0 2-14-10
వయససస:22
లస: ససస స

10343 SAA1065549
పపరర: ససతరరవమక ఖగరగ

తసడక:డ కకటటశరర రరవప రరమలనథ
గ
ఇసటట ననస:D.N 87-3-236
వయససస:18
లస: ససస స

10346 SAA1089747
పపరర: పరవన గరనస

93-85/364

10349 SAA1065457
పపరర: రరణగక గదల

తసడక:డ శవ తతమగ
ఇసటట ననస:D-NO 1-0, MAINROAD
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటసరర రరవప గదల
ఇసటట ననస:D-NO 1-2
వయససస:29
లస: ససస స

10351 SAA1287994
పపరర: చరర పవన కలమమర బబ మకడక

10352 SAA1089861
పపరర: కకశశర బబబగ వవలలలరర

93-83/1164

తసడక:డ దసరగ పడసరద బబ మకడక
ఇసటట ననస:D.NO.1-7/A
వయససస:19
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ గరగరశశటట
ఇసటట ననస:D-NO 1-22/4
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటశరరరరవప దససపల
ఇసటట ననస:D-NO 1-25
వయససస:43
లస: ససస స

93-90/1335

10355 SAA1089804
పపరర: సరయబబబబ గరగరశశటట

93-85/361

10358 SAA1095611
పపరర: ననగ గరపస దససపల
తసడక:డ కకటటశరరరరవప దససపల
ఇసటట ననస:D-NO 1-25
వయససస:25
లస: పప

10338 SAA1321470
పపరర: శవ కలమమరర వలలరరర

93-90/1334

10341 SAA1298082
పపరర: రరసప కలమమరర కకరరషపరత

93-91/1149

10344 SAA1084896
పపరర: అనథష గసడకకకట

93-85/362

తసడక:డ రరమచసదసడడడ గసడకకకట
ఇసటట ననస:D-N0 2-86
వయససస:20
లస: ససస స
93-85/498

10347 SAA1095553
పపరర: శవ తతమగ

93-85/363

భరస : ససరరష తతమగ
ఇసటట ననస:D-NO 1-0, MAINROAD
వయససస:35
లస: ససస స
93-85/499

10350 SAA1071588
పపరర: ననగ తదజ బసదడడ
డ కడ

93-85/500

తసడక:డ వనసకటశవరరవ బసదడడ
డ కడ
ఇసటట ననస:D-NO 1-6
వయససస:22
లస: పప
93-85/365

10353 SAA1089895
పపరర: సరసబబడజఖస కరగరగ

93-85/366

భరస : నరసససహరరవప కరగరగ
ఇసటట ననస:D-NO 1-20
వయససస:64
లస: ససస స
93-85/502

తసడక:డ సతఖననరరయణ గరగరశశటట
ఇసటట ననస:D-NO 1-22/4
వయససస:24
లస: పప
93-85/504

93-91/1340

తసడక:డ ససరరశ కకరరషపరత
ఇసటట ననస:DASARIPALEM, GUNTUR-5220
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటమక వవలలలరర
ఇసటట ననస:D-NO 1-10
వయససస:25
లస: పప
93-85/501

10335 SAA1321579
పపరర: తరరణ అసగలకలదసరర

భరస : వనసకటటశరర రరవప వలలరరర
ఇసటట ననస:D-6 MY HOMES
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గరనస
ఇసటట ననస:D-NO 1-0
వయససస:25
లస: ససస స

10348 SAA1095561
పపరర: ససరరష తతమగ

10357 SAA1095603
పపరర: శవపరరరత దససపల

93-92/465

భరస : దసరరగరరవప ఖగరగ
ఇసటట ననస:D-N0 2-42/2
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/1568

93-90/1332

తలర : లకకక కరమమశరరర అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:C-16
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: అమస నరక
ఇసటట ననస:DASARI PALEM
వయససస:23
లస: ససస స

10342 SAA1065499
పపరర: నలవవణణ కటబరర

10354 SAA1089788
పపరర: వనసకటటశరరమక గరగరశశటట

93-91/1339

తసడక:డ పసదన ఆసజనవయగలల బబ లమర
ఇసటట ననస:CHOWDAVARAM
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ బబ జయఖ ననగళర
ఇసటట ననస:d-6 myhomes
వయససస:71
లస: పప

10345 NDX3184751
పపరర: మమలత రరమలనథ
గ

10337 SAA1066307
పపరర: ననగ దసరగ పడసరద బబ లమర

10332 SAA1322023
పపరర: కరరరసక అననస

తసడక:డ వనసకటటశరర పడసరద అననస
ఇసటట ననస:c-13
వయససస:29
లస: పప

తలర : లకకక కరమమశరరర అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:C-16
వయససస:20
లస: పప

10336 SAA1196047
పపరర: గసడడ శకనస

10339 SAA1359587
పపరర: వనసకటటశరర రరవప ననగళర

93-90/1331

10356 SAA1089812
పపరర: సతఖననరరయణ గరగరశశటట

93-85/503

తసడక:డ ననగభబషణస గరగరశశటట
ఇసటట ననస:D-NO 1-22/4
వయససస:58
లస: పప
93-85/505

10359 SAA1095629
పపరర: కకటటశరరరరవప దససపల

93-85/506

తసడక:డ రరఘవయఖ దససపల
ఇసటట ననస:D-NO 1-25
వయససస:51
లస: పప
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10360 SAA1086875
పపరర: రసగయఖ ఖగరగ
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93-85/367

తసడక:డ ఆసజనవయగలల ఖగరగ
ఇసటట ననస:D-NO 1-32/1
వయససస:25
లస: పప
10363 SAA1071620
పపరర: వరలకకక మగరలపప

93-85/508

10364 SAA1071596
పపరర: పరరరత మగరలపప

93-85/516

93-85/378

10367 SAA1320837
పపరర: పవన సతఖ సరయ కలమమర
చమట
తసడక:డ రరమయఖ చమట
ఇసటట ననస:D-NO 1-82/1
వయససస:19
లస: పప
10370 SAA1089705
పపరర: ననగరరజ మగరలపపవపర

10362 SAA1089770
పపరర: శకనవరస చమట

93-85/509

10365 SAA1095660
పపరర: పరరరత చమట

93-83/1222

10368 SAA1065481
పపరర: అపపరష చనన న రరవప మగరలపప

93-85/517

10371 SAA1084839
పపరర: ననగమణణ తనడకశశటట
భరస : సరసబయఖ తనడకశశటట
ఇసటట ననస:D-NO 1-106/1
వయససస:31
లస: ససస స

10372 SAA1073345
పపరర: అనథరరధ వవలలపపరర

10373 SAA1073329
పపరర: చసదడ బబబగ వవలలపపరర

10374 SAA1088533
పపరర: కకటటశరరరరవప ధససపల

10375 SAA1095546
పపరర: వరబబబగ ధథపరటట
తసడక:డ శవశసకరరరవప ధథపరటట
ఇసటట ననస:D-NO 1-110
వయససస:26
లస: పప
10378 SAA1073287
పపరర: శకనవరసరరవప మగదడబబ యన

10376 SAA1073261
పపరర: వనసకట రమణ మగదడబబ యన

93-85/376

10379 SAA1095637
పపరర: అనథష వవమగల

10382 SAA1198720
పపరర: సరయ రరస గడల

తసడక:డ సరసబశవరరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:D-NO 1-133/2,POTHURU
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ పసద సరసబయఖ గడల
ఇసటట ననస:DNO 1-136/12
వయససస:21
లస: పప

10384 SAA1089739
పపరర: కలమమరర చమట

10385 SAA1086941
పపరర: మమధవ రరడడ క పసదద

93-85/514

భరస : సరసబశవరరవప చమట
ఇసటట ననస:D-NO 1-180
వయససస:22
లస: ససస స
10387 SAA1065440
పపరర: కకటటశరర రరవప కరగరగ
తసడక:డ శకహరర కరగరగ
ఇసటట ననస:D-NO 2-5
వయససస:40
లస: పప

93-85/374

93-85/512

10388 SAA1166644
పపరర: వనసకట గరపస కకషష అతష
స లలరర
తసడక:డ సరసబశవ రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:D NO 2-6/C
వయససస:21
లస: పప

10377 SAA1073279
పపరర: పప లఈశరరమక మగదడబబ యన

93-85/375

10380 SAA1095645
పపరర: జయ కకషష వవమగల

93-85/513

తసడక:డ ససతనరరమయఖ వవమగల
ఇసటట ననస:D-NO 1-126/1
వయససస:25
లస: పప
93-84/911

10383 SAA1261940
పపరర: చనణణకఖ గడల

93-85/580

తసడక:డ పసద శరసబయఖ గడల
ఇసటట ననస:DNO 1-136/12
వయససస:19
లస: పప
93-85/515

తసడక:డ శశఖర రరడకడ పసదద
ఇసటట ననస:D-NO 1-420
వయససస:26
లస: పప
93-85/518

93-85/372

భరస : వనసకటటసరరరర మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:D-NO 1-121
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ససతనరరమయఖ వవమగల
ఇసటట ననస:D-NO 1-126/1
వయససస:23
లస: ససస స
93-85/377

93-85/369

తసడక:డ రరఘవయఖ ధససపల
ఇసటట ననస:D-NO 1-107
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:D-NO 1-121
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరరరర మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:D-NO 1-121
వయససస:34
లస: పప
10381 SAA1086867
పపరర: శకనవరసరరవప గరగరశశటట

93-85/371

తసడక:డ వనసకటపయఖ వవలలపపరర
ఇసటట ననస:D-NO 1-107
వయససస:23
లస: పప
93-85/373

93-85/511

తసడక:డ రరమకకషష మగరలపప
ఇసటట ననస:D-NO 1-88/3
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ గసగయఖ మగరలపపవపర
ఇసటట ననస:D-NO1-97,YADAVA BAZAR
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ వనసకటపయఖ వవలలపపరర
ఇసటట ననస:D-NO 1-107
వయససస:21
లస: ససస స

93-85/510

భరస : వరరసజనవయగలల చమట
ఇసటట ననస:D-NO 1-68
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ గసగయఖ మగరలపపవపర
ఇసటట ననస:D-NO1-97,YADAVA BAZAR
వయససస:24
లస: పప
93-85/370

93-85/507

తసడక:డ శకనవరసరరవప చమట
ఇసటట ననస:D-NO 1-45
వయససస:24
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప లలట మగరలపప
ఇసటట ననస:D-NO 1-51
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకషష చమట
ఇసటట ననస:D-NO1-68, MAINROAD
వయససస:21
లస: ససస స
10369 SAA1089853
పపరర: రఘగ మగరలపపవపర

93-85/368

భరస : ననగరరరజన దదవ
ఇసటట ననస:D-NO 1-36
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరబబబగ మగరలపప
ఇసటట ననస:D-NO 1-51
వయససస:25
లస: ససస స
10366 SAA1095652
పపరర: లకకక గకరర చమట

10361 SAA1088525
పపరర: వనసకట శవరసజన దదవ

10386 SAA1073295
పపరర: యయసస బబబగ గజరజల

93-85/379

తసడక:డ పడసరద గజరజల
ఇసటట ననస:D-NO 2-4/9
వయససస:22
లస: పప
93-90/934

10389 SAA1089838
పపరర: శవ కకరణ కలమమర రరడడ క

93-85/380

తసడక:డ పసదనకకటయఖ రరడకడ
ఇసటట ననస:D-NO 2-9/1
వయససస:21
లస: పప
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93-85/381

తసడక:డ పసదన కకటయఖ రరడడ క
ఇసటట ననస:D-NO 2-9/1
వయససస:24
లస: పప

93-85/382

తసడక:డ పడసరద గజరజల
ఇసటట ననస:D-NO 2-14/4
వయససస:22
లస: ససస స

10393 SAA1119981
పపరర: జననరరన మగదడబబ యన

93-84/40

తసడక:డ ఏడడకకసడలల మగదడబబ యన
ఇసటట ననస:d-no2-14/15
వయససస:25
లస: పప
10396 SAA1084888
పపరర: భవరన గసడకకకట

10394 SAA1073386
పపరర: భవరన వవలలపపరర

93-85/385

10397 SAA1065465
పపరర: జవర వరరరన జరరగగమళ

93-85/383

93-85/415

భరస : రవ కలమమర బబ రరక
ఇసటట ననస:D NO 2-29/1
వయససస:25
లస: ససస స

10400 SAA1086925
పపరర: వరర సకమక ఖగరగ

93-85/520

93-85/388

తసడక:డ తరపతయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:D-NO 2-61
వయససస:23
లస: ససస స

10403 SAA1089887
పపరర: తరపతయఖ వవలలలరర

93-85/387

93-85/390

భరస : వనసకటరరజ గసడకకకట
ఇసటట ననస:D-NO 2-77/1
వయససస:64
లస: ససస స

10406 SAA1073378
పపరర: వనసకట రరజ గసడకకకట

93-85/389

93-85/393

భరస : వరసస కడకయమల
ఇసటట ననస:D-NO 2-80/1
వయససస:33
లస: ససస స

10409 SAA1089879
పపరర: వజయ పరడతల ధథపరటట

93-85/391

93-85/396

తసడక:డ వనసకట శకనవరసరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:D-NO 2-88
వయససస:22
లస: పప

10412 SAA1089713
పపరర: శవ ననగ మలలర శరరరరవప
బసడనరరపలర
తసడక:డ శవననగరశరరరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:D-NO 2-88/A
వయససస:33
లస: పప

93-85/386

10401 SAA1151216
పపరర: లకకకపడసనన ఆమటట

93-85/529

10404 SAA1089796
పపరర: బగలర అమమకయ వవలలలరర

93-85/521

10407 SAA1095538
పపరర: శరరష యలవరరస

93-85/392

భరస : శవయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:D-NO 2-80/1
వయససస:26
లస: ససస స
93-85/394

తసడక:డ అపరలరరవప ధథపరటట
ఇసటట ననస:D-NO 2-85/1
వయససస:21
లస: పప

10411 SAA1073352
పపరర: మణణ కకశశర జటటరర

10398 SAA1086859
పపరర: సరగర మమదదద

భరస : తరపతయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:D-NO2-61
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ రరశయఖ గసడకకకట
ఇసటట ననస:D-NO 2-77/1
వయససస:69
లస: పప

10408 SAA1088582
పపరర: రరణగక కడకయమల

93-85/384

తసడక:డ ససధనకర రరవప ఆమటట
ఇసటట ననస:D NO 2-52/7
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:D-NO2-61
వయససస:33
లస: పప

10405 SAA1073444
పపరర: సరమమమ జఖస గసడకకకట

10395 SAA1073394
పపరర: శకనవరసరరవప వవలలలరర

తసడక:డ చన లకకయఖ మమదదద
ఇసటట ననస:D-NO 2-25/3
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ వరరరల సరరమ ఖగరగ
ఇసటట ననస:D-NO 2-45
వయససస:21
లస: ససస స

10402 SAA1073451
పపరర: సరమమమ జఖస వవలలలరర

93-85/519

తసడక:డ వనసకటటసరరరర వవలలలరర
ఇసటట ననస:D-NO 2-14-23
వయససస:31
లస: పప

భరస : దదవరరజ జరరగగమళ
ఇసటట ననస:D-NO 2-23
వయససస:21
లస: ససస స

10399 SAA1065531
పపరర: కలలన బబ రరక

10392 SAA1065473
పపరర: జజఖత తనడకశశటట

భరస : రరఘవపలల తనడకశశటట
ఇసటట ననస:D-NO 2-14/7
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటసరరరర వవలలపపరర
ఇసటట ననస:D-NO 2-14-23
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ కకషష గసడకకకట
ఇసటట ననస:D-NO 2-15
వయససస:22
లస: ససస స

10414 SAA1073360
పపరర: వనసకరయమమక ఖగరగ

10391 SAA1073303
పపరర: వనసకట వరన గజరజల

10410 SAA1073337
పపరర: నరరసదడ బబబగ జటటరర

93-85/395

తసడక:డ వనసకట శకనవరస రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:D-NO 2-88
వయససస:21
లస: పప
93-85/522

93-68/1113
10413 SAA1300912
పపరర: వనసకట రరమమసజనవయ మహహత
కకలపరరస
తసడక:డ సతఖననరరయణ కకలపరరస
ఇసటట ననస:dno-2-91
వయససస:19
లస: పప

93-85/397

తసడక:డ వనసకయఖ ఖగరగ
ఇసటట ననస:D-NO 2-111
వయససస:45
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
5,475

ససత సలల
5,877

ఇతరరలల
1

మతత స
11,353

5,475

5,877

1

11,353
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