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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-27

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 5936

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 / 62

591

576

0

1,167

2

93 / 63

563

530

0

1,093

3

93 / 64

319

379

0

698

4

93 / 65

286

304

0

590

5

93 / 66

499

579

0

1,078

6

93 / 67

563

570

0

1,133

7

94 / 1

1

1

0

2

8

94 / 3

0

1

0

1

9

94 / 5

1

1

0

2

10

94 / 9

0

2

0

2

11

94 / 12

1

0

0

1

12

94 / 14

0

1

0

1

13

94 / 15

0

1

0

1

14

94 / 29

1

0

0

1

15

94 / 34

1

0

0

1

16

94 / 38

0

1

0

1

17

94 / 39

0

1

0

1

18

94 / 48

0

1

0

1

19

94 / 49

0

4

0

4

20

94 / 50

1

0

0

1

21

94 / 53

0

1

0

1

22

94 / 54

1

0

0

1

23

94 / 57

0

1

0

1

24

94 / 61

0

1

0

1

25

94 / 73

0

1

0

1

26

94 / 76

0

1

0

1

27

94 / 79

1

0

0

1

28

94 / 89

2

1

0

3

29

94 / 91

0

1

0

1

30

94 / 101

0

1

0

1

31

94 / 123

1

0

0

1

32

94 / 150

1

1

0

2

33

94 / 159

1

0

0

1

34

94 / 160

1

2

0

3

35

94 / 162

0

1

0

1

36

94 / 168

1

0

0

1

37

94 / 172

0

1

0

1

38

94 / 178

1

1

0

2

39

94 / 181

1

0

0

1

40

94 / 184

1

0

0

1

41

94 / 186

1

1

0

2

42

94 / 190

1

5

0

6

43

94 / 193

8

15

0

23

44

94 / 194

20

25

0

45

45

94 / 195

1

1

0

2

46

94 / 197

2

2

0

4

47

94 / 198

12

13

0

25

48

94 / 200

2

0

0

2

49

94 / 201

0

1

0

1

50

94 / 221

1

1

0

2

51

94 / 224

2

1

0

3

52

94 / 227

0

1

0

1

53

94 / 239

1

0

0

1

54

94 / 243

0

1

0

1

55

95 / 3

0

1

0

1

56

95 / 4

1

1

0

2

57

95 / 6

0

1

0

1

58

95 / 19

1

0

0

1

59

95 / 25

0

1

0

1

60

95 / 50

0

1

0

1

61

95 / 58

1

0

0

1

62

95 / 72

1

0

0

1

63

95 / 128

1

0

0

1

64

95 / 211

1

0

0

1

65

95 / 220

1

0

0

1

66

95 / 222

0

1

0

1

67

1,093 / 5

1

2

0

3

68

1,093 / 62

2

2

0

4

69

1,093 / 63

4

0

0

4

70

1,093 / 64

1

0

0

1

71

1,093 / 65

0

3

0

3

72

1,093 / 66

1

0

0

1

73

1,093 / 67

1

0

0

1

2,907

3,046

0

5,953

మతస స ఓటరర వవరరలల

నగరపపలక సససస ఓటరర జజబతధ
పతచనరణధధధకపరర మరరయమ మమనససపల కమషనరర,
గమసటటరర నగరపపలక సససస
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1
SAA1196989
పపరర: నరసససహ రరవప కలచచచల

93-62/1

తసడడ:డ సరసబయఖ కలచచచల
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:35
లస: పప
4
SAA1302736
పపరర: వరమణణ మమటర ట

93-62/1069

93-62/1159

93-62/1162

93-64/2

93-64/649

93-64/652

93-65/583

తసడడ:డ పపలర రరడడడ బబ మకరరడడడ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:19
లస: పప

14
SAA1305283
పపరర: అరరణ గగగబలమమడడ

17
SAA1466598
పపరర: వజయకలమమరర గగగబలమమడడ

20
SAA1411776
పపరర: ససమసత కలమమర గదడద

23
SAA1073923
పపరర: ససవర కలమమర ఉపప

93-66/874

26
SAA1418227
పపరర: బల చసదర మహహసదడ

93-64/616

29
SAA1096718
పపరర: వనచయక కకజజజ
తసడడ:డ ఎలమసద కకజజజ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:21
లస: పప

9
SAA1338334
పపరర: ఖమససస బ షపక

93-62/1161

12
SAA1351352
పపరర: శకనవరసరరడడడ బబ మకరరడడడ

93-63/1041

15
SAA1260249
పపరర: మనసబడహక చచరర ససతరపప

93-64/617

తసడడ:డ వరరరరయమ ససతరపప
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:19
లస: పప
93-64/650

18
SAA1431030
పపరర: జజససఫ ససధకర

93-64/651

తసడడ:డ ససధచకర చసకక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:26
లస: పప
93-64/653

21
SAA1355841
పపరర: రరజశశఖర వపరరర

93-65/582

తసడడ:డ వజయభబసకర వపరరర
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:19
లస: పప
93-66/1

24
SAA1253772
పపరర: హరరక గబసటట

93-66/791

తసడడ:డ రమమష గబసటట
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:18
లస: ససస స
93-66/875

తసడడ:డ మహహసదడ మహహసదడ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:18
లస: పప
93-66/1047

93-62/1071

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ బబ మమకరరడడ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బబజ ఉపప
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అసతనయఖ పప లవరపప
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:46
లస: ససస స
28
SAA1428721
పపరర: శకనవరస రరడడడ బబ మకరరడడడ

93-63/1040

తసడడ:డ రరజరరవప గదడద
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వజయభబసకర వపరరర
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:18
లస: పప
25
SAA1417484
పపరర: ఆననడననసమ పప లవరపప

11
SAA1351873
పపరర: వజయ లకడక ఎసడ రరడడ

6
SAA1303098
పపరర: వకకరరరయమ రరణణ వవలలరరర

భరస : సయఖద హహమమమ షపక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రతతరరజ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమమచచరర పచచల
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:19
లస: పప
22
SAA1356336
పపరర: చసదడశశఖర వపరరర

93-62/1160

తసడడ:డ రతతరరజ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రతతరరజ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:53
లస: ససస స
19
SAA1430420
పపరర: రవ తతజ పచచల

8
SAA1338433
పపరర: సయఖద ఇమమమ షపక

93-62/3

తసడడ:డ వనసకటరరవప వవలలరరర
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకసడ రరడడడ ఎసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ తషరక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:24
లస: పప
16
SAA1461110
పపరర: వజయకలమమరర గగగబలమమడడ

93-62/1070

తసడడ:డ బబడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఇమస షపక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:29
లస: ససస స
13
SAA1076256
పపరర: ససరరష తషరక

5
SAA1266329
పపరర: శశఖర బబబబ కకరబసడడ

3
SAA1196955
పపరర: ససధచ ససషసమత వరరణ

తసడడ:డ రరబరర బబబబ వరరణ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగయఖ కకరబసడడ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అససరరధధస షపక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:73
లస: పప
10
SAA1338367
పపరర: సయఖద ఆశ షపక

93-62/2

తసడడ:డ రరబరర బబబబ వరరణ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట రమ రరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:35
లస: ససస స
7
SAA1341940
పపరర: లమలల షపక

2
SAA1196948
పపరర: ససతతష కలమమర వరరణ

27
SAA1356385
పపరర: గగపస లసకపలర

93-66/1046

తసడడ:డ దతవయఖ లసకపలర
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:21
లస: పప
93-67/1

30
SAA1432566
పపరర: తతరరశమక కకమకరరడడ

93-67/958

తసడడ:డ గరతన రరడడడ కకమకరరడడడ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:65
లస: ససస స

Page 4 of 202

31
SAA1420819
పపరర: గబరవయమఖ బసడచరర
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93-67/959

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బసడచరర
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:53
లస: పప
93-66/876

తసడడ:డ అయఖపర రరడడ దదగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:1-1/4
వయససస:68
లస: పప

35
SAA1415611
పపరర: హజజరత షపక

93-67/962

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:1-1/9
వయససస:30
లస: ససస స

38
JBV3755980
పపరర: ఆదధలకడక ఘసటబ

93-62/6

తసడడ:డ గగవసదరరడడద ఘసటబ
ఇసటట ననస:1-1-12
వయససస:18
లస: పప

41
JBV3751146
పపరర: గగవసద రరడడడ ఘసట

93-62/9

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:20
లస: పప

44
SAA1166099
పపరర: కరరరసక రరడడడ చలమర

47
SAA1150440
పపరర: చరరత చలర

భరస : సతఖనచరరయణ రరడడడ దసరరగసపపడడ
ఇసటట ననస:1-5/a
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరజన చలర
ఇసటట ననస:1-6
వయససస:20
లస: ససస స

49
SAA1301688
పపరర: దసరగ తచళర

50
SAA1150333
పపరర: లకడక పడసనత చలర

93-62/1075

భరస : మలర కఖమరరజన రరడడడ తచళర
ఇసటట ననస:1-10
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : మసగమక చలర
ఇసటట ననస:1-13
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : ఏలజరబబఠ లలరరర
ఇసటట ననస:1-14
వయససస:22
లస: పప

93-62/5

93-62/7

42
JBV2228088
పపరర: సరరత చలమర

93-62/8

భరస : వనసకట రరమ రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:38
లస: ససస స
93-62/10

93-66/793

56
SAA1302900
పపరర: ఏలజరబబఠ లలరరర

93-62/12

59
SAA1242742
పపరర: రరణబక చలమర
భరస : పపరర చసదడ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:1-19
వయససస:19
లస: ససస స

93-62/11

48
SAA1319243
పపరర: ధరణణ శక మదసగబల

93-63/1067

భరస : సరసబ రరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:1-7
వయససస:30
లస: ససస స
93-62/13

51
SAA1417344
పపరర: ససధఖ జజరపరల

93-67/965

భరస : నరరసదడ కలమమర జజరపరల
ఇసటట ననస:1-12
వయససస:19
లస: ససస స
93-67/966

54
SAA1372820
పపరర: ఇసరకయల షపక

93-63/1046

తసడడ:డ హహమవలర షపక
ఇసటట ననస:1-14
వయససస:19
లస: పప
93-66/794

భరస : లలరరర రరజ లలరరర
ఇసటట ననస:1-14
వయససస:51
లస: ససస స
93-66/796

45
SAA1150424
పపరర: వరరరత రరడడడ చలమర
తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:1-13A
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: ఎలజబబత లలరరర
ఇసటట ననస:1-14
వయససస:53
లస: పప
58
SAA1302892
పపరర: జజన జజసఫ లలరరర

53
SAA1465269
పపరర: లమల బ షపక

93-66/878

39
SAA1087352
పపరర: వనసకట ససవర సఇనచధ రరడడ
ఘసటబ
తసడడ:డ గగవసదరరడడద ఘసటబ
ఇసటట ననస:1-1-12
వయససస:20
లస: పప

భరస : చసదరర శసకర రరవప చలర
ఇసటట ననస:1-12
వయససస:23
లస: ససస స
93-62/14

36
SAA1415777
పపరర: మసరసన బఇవనన షపక

93-62/4

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:20
లస: పప
93-62/1173

93-67/961

భరస : హజజరత షపక
ఇసటట ననస:1-1/9
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ ఘసటబ
ఇసటట ననస:1-1-12
వయససస:48
లస: పప

43
SAA1150366
పపరర: హహతతష రరడడడ చలమర

55
SAA1302819
పపరర: లలరరర రరజ సరశమ

93-66/877

భరస : గగవసదరరడడద ఘసటబ
ఇసటట ననస:1-1-12
వయససస:43
లస: ససస స

40
SAA1096841
పపరర: హరరవరరన రరడడడ ఘసటబ

33
SAA1420694
పపరర: రగజజ బసడచరర

తసడడ:డ గబరవయమఖ బసడచరర
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-1/9
వయససస:48
లస: పప

37
SAA1415546
పపరర: నసరరరశ ససద రరణణ

52
SAA1150432
పపరర: గరయతడ చలర

93-67/960

భరస : గబరవయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:49
లస: ససస స

34
SAA1453307
పపరర: జజగర రరడడడ దదగరగసపపడడ

46
SAA1340629
పపరర: కలససమ కలమమరర దసరరగసపపడడ

32
SAA1420751
పపరర: చటటరమక బసడరర

57
SAA1302801
పపరర: సరరనర జజసఫ లలరరర

93-66/795

తసడడ:డ లలరరర రరజ లలరరర
ఇసటట ననస:1-14
వయససస:27
లస: పప
93-62/1095

60
SAA1265081
పపరర: హరరవరర న రరడడడ గరదడ

93-62/1097

తసడడ:డ ససత రరమరరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:1-22
వయససస:20
లస: పప
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93-66/924

తసడడ:డ రరమకకటట రరడడ
ఇసటట ననస:1-22
వయససస:24
లస: పప
64
SAA1269547
పపరర: లమల భ షపక

93-62/1099

93-62/16

93-66/926

93-62/1101

భరస : ఖమజ నబ షపక
ఇసటట ననస:1-37 118-6-616
వయససస:24
లస: ససస స
79
SAA1073865
పపరర: రమఖ మమడడగబల

93-62/19

93-62/21

భరస : అచచ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:1-54
వయససస:60
లస: ససస స

93-66/927

74
SAA1197052
పపరర: షపక మరబ

80
SAA1269968
పపరర: గగపసరరడడడ కకటట

93-62/22

93-62/18

93-67/1030

93-62/17

72
SAA1317031
పపరర: ససతమక మబకరకమలర

93-63/1064

75
JBV2223071
పపరర: లలమవత� కకటట�

93-62/322

78
SAA1261452
పపరర: అజమతఉనసర షపక

93-63/977

భరస : ఆడమ శరఫస నసర బబష షపక
ఇసటట ననస:1-40
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/1102

83
SAA1446343
పపరర: అచచరరడడడ తయఖగమర

86
SAA1088079
పపరర: అనతపపరర తయఖగమర

89
SAA1150382
పపరర: నచగ మమళ కకషర రరడడడ తయఖగబరర
తసడడ:డ తపసర రరడడడ తయఖగబరర
ఇసటట ననస:1-54
వయససస:19
లస: పప

69
SAA1070143
పపరర: నరరసదడ బబబబ పరర పలర

భరస : శకనవరస రరడడడ� �
ఇసటట ననస:1-37/6
వయససస:28
లస: ససస స

81
SAA1070150
పపరర: పవన కలమమర అనతసగర

93-62/20

తసడడ:డ రమమశ బబబబ అనతసగర
ఇసటట ననస:1-43
వయససస:27
లస: పప
93-66/929

84
SAA1444975
పపరర: ససధచ రరణణ సస మసరన

93-66/930

భరస : రరమరరడడడ సస మసరన
ఇసటట ననస:1-53/1
వయససస:31
లస: ససస స
93-62/23

భరస : అపసర రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:1-54
వయససస:40
లస: ససస స
93-62/25

93-66/2

భరస : అసజ రరడడడ మబకరకమలర
ఇసటట ననస:1-34
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతచరరమరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:1-53/1
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:1-54
వయససస:21
లస: ససస స
88
SAA1073857
పపరర: పరశతసమమ తయఖగమర

71
SAA1461524
పపరర: వషరవ దతవ వరభదడ

77
SAA1350560
పపరర: బబలశశఖర రరజజసగస

66
SAA1166271
పపరర: నచగబర భ షపక

తసడడ:డ ఇసదడ బబబబ పరర పలర
ఇసటట ననస:1-29/B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:1-42
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:1-51/B
వయససస:27
లస: ససస స
85
SAA1073832
పపరర: యశససశ దతవ తయఖగమర

93-64/663

తసడడ:డ రరజజసగస కరవరర
ఇసటట ననస:1-39
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడడగబల
ఇసటట ననస:1-42
వయససస:21
లస: ససస స
82
JBV3757366
పపరర: అలలఖఖ చలమర

68
SAA1424977
పపరర: నవన కలమమర పరరర పలర

భరస : షపక మరవల
ఇసటట ననస:1-37/6
వయససస:23
లస: ససస స
93-66/928

93-62/1098

తసడడ:డ మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-27
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ వరభదడ
ఇసటట ననస:1-30
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జజనబబష నసరబబషర
ఇసటట ననస:1-37
వయససస:25
లస: ససస స
76
SAA1366178
పపరర: తతజ మమనక షపక

93-62/1100

తసడడ:డ నచగరసదడ పడసరద పరరర పలర
ఇసటట ననస:1-29/a
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వరభదడ
ఇసటట ననస:1-30
వయససస:20
లస: పప
73
SAA1303361
పపరర: మసరసణణ నసరబబషర

65
SAA1269349
పపరర: చరరషరక షపక

63
SAA1270107
పపరర: నచగబర భ షపక

తసడడ:డ మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-27
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-27
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగరసదడ పడసరద పరరర పలర
ఇసటట ననస:1-29/A
వయససస:24
లస: ససస స
70
SAA1461581
పపరర: మబరళ మననహర రరడడ వరభదడ

93-62/15

తసడడ:డ ససతచరరమ రరడడ గరదడ
ఇసటట ననస:1-22 NEAR
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-27
వయససస:20
లస: ససస స
67
SAA1089291
పపరర: యమమన పరరర పలర

62
SAA1196906
పపరర: హరరవరరన రరడడడ గరదడ

87
SAA1073824
పపరర: భవరన దతవ తయఖగమర

93-62/24

భరస : శకనవరస రరడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:1-54
వయససస:44
లస: ససస స
93-62/26

90
SAA1150408
పపరర: శకనవరస మననజ రరడడ తయఖగబరర

93-62/27

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ తయఖగబరర
ఇసటట ననస:1-54
వయససస:20
లస: పప
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91
SAA1073840
పపరర: అపసర రరడడడ తయఖగమర

93-62/28

తసడడ:డ అచచ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:1-54
వయససస:45
లస: పప
94
SAA1073758
పపరర: తతజశశనచధ రరస శశఖర కరసర

93-62/30

93-62/1104

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:1-70
వయససస:44
లస: పప
103
SAA1304260
పపరర: కకటటశశరమక వదసదల

93-62/1108

93-62/32

93-62/34

93-62/1111

భరస : మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:1-95
వయససస:58
లస: ససస స

104
SAA1304104
పపరర: గగపరల రరడడడ వదసదల

107
SAA1410281
పపరర: షరరఫ షపక ఎమ డడ

110
AP151010507194
పపరర: ససవర రరమ సససహ కకసలఖ

113
SAA1303783
పపరర: గరతచ బబయ పసరరర

93-62/1115

116
SAA1263730
పపరర: మహహశశర రరడడడ జజనతల

93-62/1109

119
SAA1073774
పపరర: పపరరచసదడ రరడడడ దసగజరమపపడడ
తసడడ:డ శవరరమ రరడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:1-98
వయససస:22
లస: పప

102
SAA1435817
పపరర: మహలకడక మ

93-67/1031

105
SAA1327816
పపరర: గగపస రరడడడ దసగరగసపపడడ

93-62/1174

తసడడ:డ వ యస రరమ కకషర రరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:1-71
వయససస:18
లస: పప
93-62/1175

108
SAA1097104
పపరర: రమణ శవకలమమర వ వ

93-62/33

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చచరర వ
ఇసటట ననస:1-76 NEW 117/8/513
వయససస:39
లస: పప
93-62/35

111
SAA1303809
పపరర: పసడత కకసలఖ

93-62/1110

తసడడ:డ జగనచతథ సససగ కకసలఖ
ఇసటట ననస:1-80
వయససస:22
లస: ససస స
93-62/1112

114
SAA1304203
పపరర: వనసకట తతజశశ బచసచ

93-62/1114

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ బచసచ
ఇసటట ననస:1-81
వయససస:19
లస: ససస స
93-62/1116

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ జజనతల
ఇసటట ననస:1-87
వయససస:20
లస: పప
93-63/1069

93-63/980

తసడడ:డ మ వ స కకషరరరరవప మ
ఇసటట ననస:1-70
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస సససగ పసరరర
ఇసటట ననస:1-80/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బచసచ
ఇసటట ననస:1-81
వయససస:19
లస: ససస స
118
SAA1410430
పపరర: అలమర భ షపక

93-62/1107

తసడడ:డ కర ఎన రరస సససహ కకసలఖ
ఇసటట ననస:1-80
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జగనచతథ సససగ కకసలఖ
ఇసటట ననస:1-80
వయససస:18
లస: ససస స
115
SAA1264159
పపరర: వనసకట తతజససశ బచసచ

101
SAA1285030
పపరర: ఝమనస కసచరర

99
SAA1303247
పపరర: నచగ రవ తతజ రరడడడ దసగరగసపపడడ
తసడడ:డ వరరరరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:1-68
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బబజ బబబబ షపక ఎమ డడ
ఇసటట ననస:1-74
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససవర రరమ సససహ కకసలఖ
ఇసటట ననస:1-80
వయససస:34
లస: ససస స
112
SAA1303817
పపరర: శవ వననషరవ పసడయ కకసలఖ

93-62/1105

తసడడ:డ కకసడచ రరడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:1-71
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ అమరరష
ఇసటట ననస:1-73
వయససస:48
లస: పప
109
JBV3755030
పపరర: రరజఖ లకడక బబయ కకసలఖ

98
SAA1303254
పపరర: ఫణణ కకరణ రరడడడ దసగరగసపపడడ

93-63/979

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:1-62/3
వయససస:20
లస: పప

భరస : నచగరరజ కసచరర
ఇసటట ననస:1-70
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వరరరరడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:1-71
వయససస:73
లస: ససస స
106
SAA1118454
పపరర: ఆసజనవయబలల అమరరష

93-63/1066 96
95
SAA1366392
SAA1254861
పపరర: శశష సరయ దదపసక అసబడడపపడడ
పపరర: సరయ నరరేతేసదడ రరడడడ లకకకరరడడడ

తసడడ:డ వరరరరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:1-68
వయససస:18
లస: పప
93-62/1106

93-62/1103
93
SAA1270347
పపరర: నచగ మమళ కకషరరరరడడడ తయఖగబర

తసడడ:డ అపసరరరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:1-54
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ దకడణచ మమరరస అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:1-56
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గబవశల
ఇసటట ననస:1-63
వయససస:19
లస: ససస స
100
SAA1284959
పపరర: నచగ రరజ కసచరర

93-62/29

తసడడ:డ అచచ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:1-54
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కరసర
ఇసటట ననస:1-56
వయససస:21
లస: పప
97
SAA1244110
పపరర: అనఖత గబవశల

92
SAA1087378
పపరర: శకనవరస రరడడడ తయఖగమర

117
SAA1317478
పపరర: పపరర కలమమరర బమరగడడ

93-63/1068

తసడడ:డ రరమ పడసరద బమరగడడ
ఇసటట ననస:1-92
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/36

120
SAA1262609
పపరర: శశ కకరణ రరడడడ చలమర

93-62/1076

తసడడ:డ అపసరరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:1-100
వయససస:20
లస: పప
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121
SAA1150341
పపరర: ససదదప రరడడడ మమటర ట
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93-62/37

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:21
లస: పప
124
SAA1264753
పపరర: ససదదప రరడడడ మమటర ట

93-62/1078

93-63/3

భరస : శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:1-106
వయససస:38
లస: ససస స
133
SAA1302033
పపరర: నవన చలర

93-63/1

93-62/1079

128
SAA0133785
పపరర: లకడకనచరరయణరరడడడ గసటబ

93-63/4

131
SAA1073592
పపరర: రరవత చలమర

93-62/39

129
SAA1453554
పపరర: పపజత గసటబ

132
SAA1417153
పపరర: ధనలకక బబ డ

93-66/880

135
SAA1455047
పపరర: రమఖ చలమర

93-62/1081

138
SAA1255041
పపరర: శశరలజ రరడడడ చలర

భరస : ససనదసలల దసదతకలల
ఇసటట ననస:1-114,H/O.DATLA R.K REDDY
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:1-117
వయససస:20
లస: ససస స

139
SAA1416882
పపరర: యశశసత కలమమర పసరకస

140
SAA1070093
పపరర: అసజన తతజ చదలవరడ

141
SAA1243203
పపరర: మహనరరవప అటట
ర రర

తసడడ:డ రరమ వరపడసరద గబపరస పసరకస
ఇసటట ననస:1-118
వయససస:18
లస: పప
142
SAA1342781
పపరర: వనసకటటష కలరరళర

93-63/1044

తసడడ:డ రరమబ కలరరళర
ఇసటట ననస:1-127
వయససస:20
లస: పప
145
SAA1265099
పపరర: గగపస ఆలలటట
తసడడ:డ ఆనసదరరవప ఆలలటట
ఇసటట ననస:1-131
వయససస:19
లస: పప
148
SAA1316652
పపరర: గణణశ బబబబ పపపరల
తసడడ:డ తషలససదచస పపపరల
ఇసటట ననస:1-144
వయససస:22
లస: పప

93-62/40

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:1-119
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: అటట
ర రర శశరలజ
ఇసటట ననస:1-121
వయససస:54
లస: పప

143
SAA1316777
పపరర: వనసకట శరకవణణ కలరరలర

144
SAA1087220
పపరర: తరపఠమక కలసచచల

93-63/1045

తసడడ:డ రరమబ కలరరలర
ఇసటట ననస:1-127
వయససస:20
లస: ససస స
93-62/1083

146
SAA1097138
పపరర: పవన కలమమర వనలగ

149
SAA1073618
పపరర: మమరర తరరపత
తసడడ:డ ససవరయమ తరరపత
ఇసటట ననస:1-145
వయససస:24
లస: ససస స

93-67/963

93-67/964

93-63/963

93-62/1082

93-66/4

భరస : సరసబయఖ కలసచచల
ఇసటట ననస:1-127
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/41

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:1-133
వయససస:22
లస: పప
93-63/1047

93-66/879

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:1-113/C
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: హహసపసన బ షపక
ఇసటట ననస:1-114 H/O. D.R.K. REDDDY
వయససస:36
లస: పప
93-66/881

93-63/2

భరస : గగపస బబ డస
ఇసటట ననస:1-110
వయససస:29
లస: ససస స

134
SAA1429067
పపరర: తమత రరడడడ చలమర

137
SGI0316273
పపరర: హహసపసన బ షపక

126
SAA0979981
పపరర: వజయలకడక గసటబ

తసడడ:డ లకడకనచరరయణ రరడడ గసటబ
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నచగర రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:1-113/2D
వయససస:24
లస: పప
93-62/1080

93-62/1077

భరస : లకడకనచరరయణరరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపటబర రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:1--110
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : భబవనవశశర రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:1-111
వయససస:23
లస: ససస స
136
RBE0084582
పపరర: ససనదసలల దసదతకలల

125
SAA0980004
పపరర: శవజజఖత గసటబ

తసడడ:డ అమరరరరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:58
లస: పప
93-66/3

123
SAA1265743
పపరర: కకషర పడసరద రరడడడ మమటర ట

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకడకనచరరయణరరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకనచరరయణరరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:32
లస: పప
130
SAA1096759
పపరర: మమధవ పలర పప

93-62/38

తసడడ:డ గగవసదచ రరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:20
లస: పప
127
SAA0133744
పపరర: దతవవసదడరరడడడ గసటబ

122
SAA1150325
పపరర: కకషర పడసరద రరడడడ మమటర ట

147
SAA1244201
పపరర: రమఖ శక వనలగర

93-62/1084

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలగర
ఇసటట ననస:1-133
వయససస:20
లస: ససస స
93-62/42

150
SAA1263722
పపరర: కరరణ తరరపత

93-62/1085

తసడడ:డ శవయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:1-145
వయససస:27
లస: పప
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151
SAA1464908
పపరర: మమగరల తరరపత
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93-65/584

భరస : కరరణ తరరపత
ఇసటట ననస:1-145
వయససస:29
లస: ససస స
154
SAA1341957
పపరర: నచగరరణణ మబలలరరర

93-62/1163

155
NBT1458596
పపరర: నచగ రరణణ మమలలపపరర

93-62/44

158
SAA1084169
పపరర: నరరశ సయమసపప

161
SAA1304906
పపరర: పడవణ దసగరగసపపడడ

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరడడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:1-152/5
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:1-152/6
వయససస:35
లస: ససస స

163
SAA1097161
పపరర: రరణబక మమరరకకనపలర

164
SAA1318807
పపరర: యససన గకస షపక

93-62/48

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరరకకనపలర
ఇసటట ననస:1-152/22
వయససస:23
లస: ససస స
166
SAA1304690
పపరర: శకనచద షపక

93-62/1087

93-66/804

93-67/4

93-62/53

తసడడ:డ శవ కర0తచ రరవప కనగలలరల
ఇసటట ననస:1-158
వయససస:23
లస: ససస స
178
SAA1397132
పపరర: యడవలర మణణదదపసక
భరస : నరరసదడ యడవలర
ఇసటట ననస:2-7
వయససస:22
లస: ససస స

167
SAA1304708
పపరర: నజర షపక

93-63/1048

93-62/1165
156
SAA1341965
పపరర: వనసకట శవ ససబడహకణఖస
మబలలరరర
తసడడ:డ వనసకట లకడక నరసససహరరవప మబలలరరర
ఇసటట ననస:1-151
వయససస:60
లస: పప

159
SAA1197078
పపరర: నచగ వనసకట కకషర కలమమరర
సయసపప
భరస : నరరశ సయసపప
ఇసటట ననస:1-152/3
వయససస:21
లస: ససస స
162
SAA1429166
పపరర: నచగ గకతస రరవపరర

93-62/1088

93-67/970

165
JBV3754322
పపరర: షషకలర షపక

93-62/49

168
SAA1340306
పపరర: హనసమసతరరవప బసడచరర

93-62/1166

తసడడ:డ చనత వరయఖ బసడచరర
ఇసటట ననస:1-157
వయససస:36
లస: పప

170
SAA1089622
పపరర: రరమ దతవ బసడచరర

93-67/2

171
SAA1096635
పపరర: రమణ బసడచరర

93-67/3

భరస : చనత వరయఖ బసడచరర
ఇసటట ననస:1-157
వయససస:36
లస: ససస స

173
SAA1070127
పపరర: కకషర పడభబవప కనగల పపల

93-62/51

174
SAA1197045
పపరర: కకషర పడభబవప కనగలలరల

93-62/52

తసడడ:డ ససవర కరసత రరవప కనగల పపల
ఇసటట ననస:1-158
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కరసతచరరవప కనగలలరల
ఇసటట ననస:1-158
వయససస:21
లస: పప

176
SAA1303767
పపరర: పపజత చలమర

177
SAA1435528
పపరర: జజన సససయ మమణణకకస జర

179
SAA1265529
పపరర: సరయ ససతతష దడసదసకలరర
తసడడ:డ శకనవరస శరక దడసదసకలరర
ఇసటట ననస:2-8
వయససస:18
లస: పప

93-62/46

తసడడ:డ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:1-152/C
వయససస:29
లస: పప

93-62/1096

తసడడ:డ నరరసరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:1-199
వయససస:18
లస: ససస స
93-67/1041

93-62/43

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల రరవపరర
ఇసటట ననస:1-152-17
వయససస:18
లస: పప

భరస : అసకమ రరవప బసడచరర
ఇసటట ననస:1-157
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమకరరవప బసడచరర
ఇసటట ననస:1-157
వయససస:58
లస: పప
175
SAA1197037
పపరర: మమనస కనగలలరల

93-62/1086

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:1-152/C
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బసడచరర
ఇసటట ననస:1-157
వయససస:27
లస: పప
172
SAA1096627
పపరర: చనత వరయఖ బసడచరర

93-62/45

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:1-152/25
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:1-152/C
వయససస:21
లస: పప
169
SAA1302710
పపరర: అసకమ రరవప బసడచరర

93-62/1164

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సయమసపప
ఇసటట ననస:1-152/3
వయససస:34
లస: పప
93-62/47

153
SAA0887721
పపరర: శకకరసతరరడడడ దసగజరమపపడడ

తసడడ:డ పసచచరరడడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:1-150
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట శవ ససబడహకణఖస మమలలపపరర
ఇసటట ననస:1-151
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బబ మబక
ఇసటట ననస:1-152
వయససస:23
లస: ససస స
160
SAA1070085
పపరర: హరర పసడయమ దసగజరమపపడడ

93-66/883

భరస : కరరణ తరరపత
ఇసటట ననస:1-145
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఎమవఎస ససబడహకణఖస భరస
ఇసటట ననస:1-151
వయససస:60
లస: ససస స
157
SAA1073741
పపరర: మమనక బబ మబక

152
SAA1465012
పపరర: మమగరల తరరపత

93-66/872

తసడడ:డ ఇనతసస మబతష
స జర
ఇసటట ననస:1 LOYOLA SHHOOL
వయససస:57
లస: పప
93-63/1006

180
SAA1150499
పపరర: భవఖ రసజజ కకమమకరర

93-63/5

తసడడ:డ కర వ రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:2 - 9
వయససస:20
లస: ససస స
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181
JBV2222032
పపరర: వజయ లకడక కకమమకరర

భరస : వనసకట రమమష కలమమర కకమమకరర
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:46
లస: ససస స

182
JBV2228237
పపరర: వనసకట రమమష కలమమర
కకమమకరర
తసడడ:డ పసచచయఖ కకమమకరర
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:50
లస: పప

184
SAA1303742
పపరర: శవ కలమమరర దసగరగసపపడడ

185
SAA1166107
పపరర: అబబదల జలల ఖమన పటబన

93-63/6

93-63/983

భసధసవప: పవనకలమమరరరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫతత ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:2-13
వయససస:74
లస: పప

187
SAA1465467
పపరర: ససషక గసగరరరడడడ

188
SAA1465624
పపరర: హరరణణ గసగరరరడడడ

93-66/933

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:2-13/a
వయససస:20
లస: ససస స
190
SAA1301282
పపరర: వరరచచరర వవలలరరర

93-63/985

93-63/1071

93-63/986

93-63/10

93-63/991

తసడడ:డ సరయ కలమమర నసదధరరజ
ఇసటట ననస:2-49
వయససస:24
లస: పప

93-62/1119

200
SAA1255140
పపరర: అసజల కకమకనబబ యన

203
SAA1190388
పపరర: శవ నచరరయణ జరటర ట

93-63/992

206
SAA1150457
పపరర: చడనతనఖ కకషర గకసధధ

93-66/869

209
SAA1270750
పపరర: యమమన మబవప
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-49/2
వయససస:19
లస: ససస స

189
SAA1420108
పపరర: కలస వరజజహహఠ ఖమన పఠరన

93-66/931

192
SAA1463694
పపరర: హహహమమవత మమటర ట

93-66/935

195
SAA1076017
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ మమటర ట

93-63/8

తసడడ:డ వనసకటపర రరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:2-21
వయససస:22
లస: పప
93-63/988

198
SAA0137091
పపరర: మలర క వపరపలర

93-63/9

భరస : రసగరరరవప వపరపలర
ఇసటట ననస:2-21/A
వయససస:37
లస: ససస స
93-63/989

201
SAA1255165
పపరర: పదక జరటట

93-63/990

భరస : గబరరవపలల జరటట
ఇసటట ననస:2-28
వయససస:33
లస: ససస స
93-63/11

204
SAA1243039
పపరర: గగపస జరటర ట

93-62/1120

తసడడ:డ మసరసన రరవప జరటర ట
ఇసటట ననస:2-35/B
వయససస:22
లస: పప
93-62/55

తసడడ:డ రమమష గకసధధ
ఇసటట ననస:2-40
వయససస:21
లస: పప
93-63/1111

93-66/932

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:2-18
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరవపలల జరటర ట
ఇసటట ననస:2-33
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఆసజనవయ చచరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:2-35/B
వయససస:59
లస: ససస స
208
SAA1402783
పపరర: చసదడ భబనస నసదధరరజ

197
SAA1253632
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ మమటర ట

186
SAA1465889
పపరర: హరరణణ గసగరరరడడడ

తసడడ:డ అబబదల రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:2-13 B
వయససస:45
లస: పప

భరస : నచగపడసరద కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:2-24
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతయఖ వడతడ గసతచ
ఇసటట ననస:2-32
వయససస:48
లస: పప
205
SAA1254804
పపరర: చసదచడేరవత దదవ

93-66/1060

తసడడ:డ నచగర రరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:2-21
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప వపరపలర
ఇసటట ననస:2-21/A
వయససస:42
లస: పప
202
SAA1255033
పపరర: కకటటశశర రరవప వడతడగసతచ

194
SAA1243385
పపరర: వనసకట రమణ కకకరకర

93-63/982

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:2-13/a
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకకరకర
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగరరరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:2-21
వయససస:22
లస: ససస స
199
SAA0133652
పపరర: రసగరరరవప వపరపలర

93-62/54

తసడడ:డ మహమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:2-16/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నచనయఖ కకకరకర
ఇసటట ననస:2-19
వయససస:49
లస: పప
196
SAA1301878
పపరర: లమవణఖ మమటర ట

191
SAA1243146
పపరర: రరయేరస అహకద షపక

183
SAA1303593
పపరర: హనమరరడడడ దసగరగసపపడడ

భసధసవప: పవనకలమమరరరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:2-13/a
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధచకకషర మమరరస వవలలరరర
ఇసటట ననస:2-14B
వయససస:48
లస: పప
193
SAA1397207
పపరర: శకనవరస రరవప కకకరకర

93-63/7

207
SAA1419928
పపరర: రమమష గకసథధ

93-67/1037

తసడడ:డ వటల రరవప గకసథధ
ఇసటట ననస:2-40
వయససస:48
లస: పప
93-63/993

210
SAA1403591
పపరర: కకటటశశరరరవప మబవరశ

93-64/664

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మబవరశ
ఇసటట ననస:2-49/2
వయససస:45
లస: పప
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93-66/937

భరస : వనసకట శవ మమదధరరడడ
ఇసటట ననస:2-51
వయససస:28
లస: ససస స
214
SAA1459015
పపరర: వర భబరత మమదధరరడడడ

93-67/1039

భరస : వనసకట శవ మమదధరరడడ
ఇసటట ననస:2-51
వయససస:28
లస: ససస స
217
SAA1254853
పపరర: సరయ ససమసత రరడడడ పస టట
ర రర

93-63/996

93-63/997

భరస : మధస కటబరర
ఇసటట ననస:2-66A
వయససస:23
లస: ససస స
226
SAA1254820
పపరర: ఆసజనవయ చచరరఖలల దదవ

93-63/1002

93-63/1005

93-66/944

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:19
లస: పప

93-67/5

221
SAA1254911
పపరర: జయలకడక వషరవ గకసదధ

224
SAA1397736
పపరర: శవరరడడడ చలర

227
SAA1254796
పపరర: శక లకడక దదవ

230
SAA1459593
పపరర: అసజమక బదస
ద రర

233
SAA0796690
పపరర: వవణబ గగపరల రరడడ కరరరమమరర

93-63/15

236
SAA1076058
పపరర: లకడక వననత

93-63/998

239
SAA0565382
పపరర: మలర కరరరజనరరడడడ ఇసటటరర
తసడడ:డ కకటటరరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:2-104
వయససస:27
లస: పప

219
SAA1461250
పపరర: మధసమత గకసధధ

93-66/938

222
SAA1254952
పపరర: శరఖస సససదర తతటపలర

93-63/999

తసడడ:డ కకషర మమరరస తతటపలర
ఇసటట ననస:2-55-4
వయససస:43
లస: పప
93-62/1176

225
SAA1409341
పపరర: శవ గగవసదమక దసరరగసపపడడ

93-66/1063

భసధసవప: బడదర చలర
ఇసటట ననస:2-70
వయససస:33
లస: ససస స
93-63/1003

228
SAA1254846
పపరర: శశష ససధచ మమనస దదవ

93-63/1004

తసడడ:డ ఆసజనవయ చచరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:2-75
వయససస:22
లస: ససస స
93-66/942

231
SAA1462548
పపరర: కకటటరరడడడ దసగరగసపపడడ

93-66/943

తసడడ:డ కకసడచరరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:2-78
వయససస:76
లస: పప
93-63/14

234
SAA1340041
పపరర: అరరణ చలమర

93-63/1073

భరస : అసజరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:2-79/a
వయససస:42
లస: ససస స
93-63/16

భరస : నరరసదడ రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:2-95
వయససస:24
లస: ససస స
93-63/981

93-63/13

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గకసధధ
ఇసటట ననస:2-54
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:2-79A
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:2-84
వయససస:47
లస: ససస స
238
SAA1253558
పపరర: గరరరధర రరడడడ చలర

218
SAA1084268
పపరర: సరసదన రరడడడ అననతస

93-67/1038

భరస : రఘబరరస రరడడడ అననతస
ఇసటట ననస:2-52
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ బదస
ద రర
ఇసటట ననస:2-78
వయససస:98
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:2-78
వయససస:70
లస: ససస స
235
AP151010510563
పపరర: రతతకలమమరర దసగజరమపపడడ

216
SAA1189703
పపరర: అననతస సరసదన రరడడ

93-63/12

తసడడ:డ ఆసజనవయ చచరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:2-75
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయ చచరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:2-75
వయససస:20
లస: పప
232
SAA1457910
పపరర: ససతచరరవమక దసగరగసపపడడ

215
SAA1150531
పపరర: సరయ ససమసత రరడడ పస టట
ర రర

భసధసవప: ససలల చలర
ఇసటట ననస:2-70
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చచరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:2-75
వయససస:64
లస: పప
229
SAA1254762
పపరర: అనసత కలమఖణ కకషర దదవ

భరస : వనసకట శవ మమదధరరడడ
ఇసటట ననస:2-51
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గకసదధ
ఇసటట ననస:2-55/1
వయససస:18
లస: ససస స
93-63/1001

213
SAA1459312
పపరర: వర భబరత మమదధరరడడ

భరస : వనసకట శవ సతఖనచరరయణ మమదధరరడడ
ఇసటట ననస:2-51
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రఘబరరస రరడడ అననతస
ఇసటట ననస:2-52
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప అనతస
ఇసటట ననస:2-55/1
వయససస:67
లస: ససస స
223
SAA1304112
పపరర: గకతమ కటబరర

93-66/1061

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పస టట
ర రర
ఇసటట ననస:2-52
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పస టట
ర రర
ఇసటట ననస:2-52
వయససస:18
లస: పప
220
SAA1254937
పపరర: పపషరరవత అనతస

212
SAA1462225
పపరర: వర భబరత మమదధరరడడడ

237
SAA1254895
పపరర: వనసకట రరఘవ రరడడడ కకలర

93-63/1007

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:2-96/1
వయససస:21
లస: పప
93-63/17

240
SAA1117654
పపరర: సరయ మమనక కపసరట

93-63/18

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కపసరట
ఇసటట ననస:2-108
వయససస:23
లస: ససస స
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241
SAA1195387
పపరర: వనసకట సరసేసేస కలమమర రరడక
కరరరదద
తసడడ:డ చడసచస రరడక కరరరదద
ఇసటట ననస:2-125
వయససస:20
లస: పప

93-63/19

93-66/936

తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:2-247
వయససస:18
లస: ససస స

245
SAA1469717
పపరర: సబత సయద

93-63/1011

248
SAA1150523
పపరర: అశశక కలమమర గగటర స
తలర : అసజనచ దతవ గగటర స
ఇసటట ననస:3-4
వయససస:22
లస: పప

250
SAA1446194
పపరర: తరరపతయఖ బచనచబబ ఈనచ

251
SAA1189760
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ లకకకరరడడడ

93-66/948

తసడడ:డ కకటయఖ బచనచబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:75
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషర నరబబ యనచ
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:21
లస: ససస స
93-63/23

భరస : వనసకటటశశరరరవప బచచనబబ యన
ఇసటట ననస:3-17/A
వయససస:22
లస: ససస స
93-64/677

93-63/1079

తసడడ:డ నగరరరడడడ ఇపసనగల
ఇసటట ననస:3-35
వయససస:18
లస: పప

93-63/21

260
SAA1150549
పపరర: కకటటశశర రరవప నచరరబబ యన

263
SAA1096833
పపరర: మలర కరరరజన రరడడడ ఇసటటరర

93-63/1012

266
SAA1320241
పపరర: నచగరరరడడడ ఇపసనగల

93-64/674

269
SAA1150556
పపరర: నవన గసడడకకట
తసడడ:డ రరమ కకషర గసడడకకట
ఇసటట ననస:3-38
వయససస:20
లస: పప

93-62/1177
249
SAA1457365
పపరర: రరమచసదడ రరవప బచనచబబ ఈనచ

252
SAA1189752
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ లకకకరరడడడ

93-63/22

255
SAA1340561
పపరర: పడదదప శరనస

93-64/675

తసడడ:డ పడకరశ శరనస
ఇసటట ననస:3-16
వయససస:18
లస: పప
93-64/3

258
SAA1453067
పపరర: వనసకట నచగలకడక నచరబబ యన

93-66/946

తసడడ:డ నచగరశశరరరవప నచరబబ యన
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:21
లస: పప
93-63/27

261
SAA1369701
పపరర: కకటటశశర రరవప నచరబబ యన

93-63/1078

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నచరబబ యన
ఇసటట ననస:3-24
వయససస:18
లస: పప
93-63/28

264
SAA1189695
పపరర: దసరరగ భవరన చతసబబటట

93-63/29

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:3-34
వయససస:20
లస: ససస స
93-63/1080

తసడడ:డ యగరరరడడడ ఇపసనగల
ఇసటట ననస:3-35
వయససస:46
లస: పప
93-63/1082

93-66/1064

తసడడ:డ కకటటరరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12 NEAR
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబ లమర రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ఉపరలపరటట
ఇసటట ననస:3-35
వయససస:21
లస: ససస స
268
SAA1372838
పపరర: పపరర చసదడరరడడడ ఇపసనగల

257
SAA1109446
పపరర: గగపస బచచనబబ యన

246
SAA1420066
పపరర: ఉషర రరణణ ఎస

తసడడ:డ తరరపతయఖ బచనచబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనస నచరబబ యన
ఇసటట ననస:3-24
వయససస:19
లస: పప

భరస : కరశవ శరక పమడడమరరక
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:55
లస: ససస స
265
SAA1255215
పపరర: పడవళక ఉపరలపరటట

93-63/20

తసడడ:డ పసచచయఖ బచచనబబ యన
ఇసటట ననస:3-17/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ అకకకనవడక
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:43
లస: పప
262
SAA1315811
పపరర: వజయ పమడడమరరక

254
SAA1340512
పపరర: పడశరసత శరనస

93-66/812

భరస : కరససరర రరజ ఎస
ఇసటట ననస:3
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ బబబబ శరనస
ఇసటట ననస:3-16
వయససస:20
లస: ససస స

256
SAA1189729
పపరర: నచగరతతస బచచనబబ యన

259
SAA1409986
పపరర: మలర కరరరజన రరవప అకకకనవడక

93-63/1072

తసడడ:డ కకటట రరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:3-12 NEAR
వయససస:37
లస: పప
93-63/1077

243
SAA1304856
పపరర: మహమకద జజన షపక

తసడడ:డ అహమమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:2-247
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:2-249
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప బచచనబబ యన
ఇసటట ననస:3-2
వయససస:28
లస: ససస స

253
SAA1321827
పపరర: ససబబలకడక నరబబ యనచ

93-66/934

తసడడ:డ శకనస చచమరరస
ఇసటట ననస:2-171
వయససస:26
లస: ససస స

244
SAA1432590
పపరర: పరరశన షపక

247
SAA1303197
పపరర: పడమల బచచనబబ యన

242
SAA1445121
పపరర: నచగమణణ చచమరరస

267
SAA1320225
పపరర: హహహమమవత ఇపసనగల

93-63/1081

భరస : నచగరరరడడడ ఇపసనగల
ఇసటట ననస:3-35
వయససస:41
లస: ససస స
93-63/30

270
SAA1253905
పపరర: అశశక బబబబ గగటర స

93-63/1014

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగటర స
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:21
లస: పప
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271
SAA1462746
పపరర: శరకవణణ జసగరటట
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93-66/947

తసడడ:డ ఖమదరయఖ జసగరటట
ఇసటట ననస:3-42/G
వయససస:18
లస: ససస స
274
SAA1076140
పపరర: మనషర మబనగ

272
SAA1462530
పపరర: శవ పరరశత జసగరటట

భరస : ఖమదరయఖ జసగరటట
ఇసటట ననస:3-42/G
వయససస:39
లస: ససస స
93-64/4

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబనగ
ఇసటట ననస:3-43
వయససస:22
లస: ససస స

275
SAA1304245
పపరర: పపటర మక మరరక

తసడడ:డ పప తషరరజ నచరరబబ యన
ఇసటట ననస:3-49/A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ ససదర
ఇసటట ననస:3-50
వయససస:18
లస: పప
283
SAA1468438
పపరర: శరరష కరసరబబద

93-67/1043

93-63/1020

93-63/35

93-62/258

భరస : శశ కకకయమన మమడడద
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:24
లస: ససస స

287
SAA1468388
పపరర: సరజ న జజఖత కలమఖణణ సరజ న

290
SAA1315159
పపరర: పడసనత కలమమర రరడడ పలలర

293
SAA1425883
పపరర: సరసబరరడడడ తయఖగమర

93-64/678

296
SAA1457100
పపరర: పడసనత శరనస

93-63/33

299
SAA1070168
పపరర: శరసత తతజ కరరటట
తసడడ:డ పడసరద కలమమర కరరటట
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:20
లస: ససస స

93-63/32

282
SAA1351493
పపరర: లకడక మలలర ల

93-63/1083

285
SAA1305259
పపరర: భబనసపడకరశ ససలలశేతరర

93-63/1019

తసడడ:డ నగరష బబబబ ససలలశేతరర
ఇసటట ననస:3-61
వయససస:18
లస: పప
93-67/1044

288
SAA1096817
పపరర: కకటమక ఇసటటరర

93-63/34

భరస : పపనతరరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:3-68
వయససస:72
లస: ససస స
93-63/1084

291
JBV3755196
పపరర: శకలకడక కకల�

93-62/255

భరస : కకషర కకశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:3-70/4
వయససస:31
లస: ససస స
93-66/949

294
SAA1417880
పపరర: ధన లకడక తయఖగమర

93-67/1045

భరస : సరసబరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:3-72/1
వయససస:36
లస: ససస స
93-64/679

భరస : బబల శశ కలమమర
ఇసటట ననస:3-76 , SC COLONY
వయససస:27
లస: ససస స
93-64/680

279
SAA1096825
పపరర: ససరరసదడ ససదద డ

భరస : శకకరసత మలలర ల
ఇసటట ననస:3-58
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:3-72/1
వయససస:45
లస: పప

భసధసవప: శరనస జజజపర డచటర
ఇసటట ననస:3-76
వయససస:18
లస: ససస స
298
SAA1417971
పపరర: బబబ మమడడద

93-63/1018

తసడడ:డ కకషర రరడడడ పలలర
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సప రరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:3-70/4
వయససస:35
లస: పప
295
SAA1434356
పపరర: పరరససదహమమక శరనస

284
AP151010507421
పపరర: లకకణ బహదసర

93-63/1016
276
SAA1303619
పపరర: వనసకట నరసససహ కలమఖణ మకరక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదద డ
ఇసటట ననస:3-50
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరజ న శవపడసరద పడసరద
ఇసటట ననస:3-63/B
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ పలర
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:21
లస: పప
292
JBV3520137
పపరర: కకషరకకషప ర కకలమ� �

93-62/56

తసడడ:డ హహమనచథ
ఇసటట ననస:3-61
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సరజన
ఇసటట ననస:3-63/B
వయససస:19
లస: పప
289
SAA1118983
పపరర: శవరరమకకషరరరరడడడ పలర

281
SAA1303502
పపరర: మమనక గబసజ

93-63/31

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మకరక
ఇసటట ననస:3-46A
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట శవ పడసరద రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరసరబబద
ఇసటట ననస:3-58
వయససస:24
లస: ససస స
286
SAA1253764
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ సరజన

93-63/1015

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ ససదద డ
ఇసటట ననస:3-50
వయససస:21
లస: పప
93-63/1017

273
AP151010507191
పపరర: శకనవరసరరవప మబనగ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మబనగ
ఇసటట ననస:3-43
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మరరక
ఇసటట ననస:3-45
వయససస:18
లస: ససస స

93-62/1121 278
277
SAA1283944
SAA1116367
పపరర: లకడక నచరరయణ నచరరబబ యన
పపరర: సరయ కకరణ ససదద డ

280
SAA1254721
పపరర: నచగ మణణకసఠ ససదర

93-67/1042

297
SAA1420660
పపరర: అనసష యనమల

93-66/950

భరస : రవతతజ ససరర యనమల
ఇసటట ననస:3-77A
వయససస:18
లస: ససస స
93-66/5

300
SAA1096775
పపరర: లలకరశ పడసరద శరనస

93-64/5

తసడడ:డ శరనస జజజప
ఇసటట ననస:3-78A
వయససస:24
లస: పప
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301
SAA1268564
పపరర: ససమఖ శరనస
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93-64/631

తసడడ:డ ససరర బబబబ శరనస
ఇసటట ననస:3-78/a
వయససస:21
లస: ససస స
304
SAA1253814
పపరర: నవన యనమమల

93-66/816

93-64/8

93-64/681

93-64/10

93-64/13

93-64/14

93-65/573

తసడడ:డ వరయఖ మమరరగర
ఇసటట ననస:3-103/1
వయససస:27
లస: పప

314
SAA1076322
పపరర: రమఖ కరరక

317
SAA1305200
పపరర: రరజ కరరక

320
SAA0461210
పపరర: కకషస ర కకసడవటట

323
SAA1425164
పపరర: అబడహస పచచల

93-65/591

326
SAA1367069
పపరర: వజయ కలమమర శరనస

93-64/11

329
SAA1304195
పపరర: రరజరష మమరరగ
తసడడ:డ వరయఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:3-103/1
వయససస:22
లస: పప

309
SAA1269802
పపరర: బబల ఏసస బబ లలదదసలమ

93-64/632

312
JBV3759602
పపరర: వరర అసకమక దచసరర

93-64/9

315
SAA1076348
పపరర: ఆనసద బబబబ కరరక

93-64/12

తసడడ:డ భబసకర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:3-93
వయససస:22
లస: పప
93-65/576

318
SAA1439850
పపరర: శరణఖ గరరర

93-67/1046

తసడడ:డ బబల సరశమ గరరర
ఇసటట ననస:3-93
వయససస:18
లస: ససస స
93-64/15

321
SAA1076165
పపరర: దధవఖ దదడడ

93-64/16

తసడడ:డ రమమశ దదడడ
ఇసటట ననస:3-98
వయససస:23
లస: ససస స
93-66/945

324
SAA1370014
పపరర: సకజన నడవ

93-63/1074

తసడడ:డ దతవదచసస నడవ
ఇసటట ననస:3-101 A
వయససస:20
లస: ససస స
93-63/1075

తసడడ:డ రవ కలమమర శరనస
ఇసటట ననస:3-103
వయససస:18
లస: పప
93-64/18

93-64/7

భరస : నచగరరజ దచసరర
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పచచల
ఇసటట ననస:3-101
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ దతవదచసస నడవ
ఇసటట ననస:3-101 A
వయససస:18
లస: ససస స
328
SAA0697888
పపరర: కకపర రరవప మమరరగర

93-67/929

తసడడ:డ ససతతష కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-94
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ నడవ
ఇసటట ననస:3-101
వయససస:20
లస: ససస స
325
SAA1339043
పపరర: ససమఖ నడవ

311
SAA1242767
పపరర: పడకరశ రరజ కకపపరర

306
SAA1189810
పపరర: కరకసత రరఖ గగగబలపరటట

తసడడ:డ యయససరతతస బబ లలదదసలమ
ఇసటట ననస:3-90
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరరవప కరరక
ఇసటట ననస:3-93
వయససస:22
లస: పప

భరస : రతత రరజ శరనస
ఇసటట ననస:3-94
వయససస:57
లస: ససస స
322
SAA1244672
పపరర: జజజ నమసజరర నడవ

93-63/1021

భరస : నరరశ కరరక
ఇసటట ననస:3-93
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:3-93
వయససస:39
లస: పప
319
SAA1166214
పపరర: మమరర దయమమణణ శరనస

308
SAA1254879
పపరర: సరగర బబబబ బబ లలదదల

93-66/815

తసడడ:డ మజరస గగగబలపరటట
ఇసటట ననస:3-86C SC COLONY
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరర బబబబ కకపపరర
ఇసటట ననస:3-90
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప దచసరర
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:43
లస: పప
316
SAA1076314
పపరర: నరరశ కరరక

93-64/6

తసడడ:డ యయసస రతతస బబ లలదదల
ఇసటట ననస:3-90
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససరరబబబబ కకపపరర
ఇసటట ననస:3-90
వయససస:34
లస: ససస స
313
JBV3527447
పపరర: నచగరరజ దచసరర

305
SAA1189802
పపరర: కలమఖణణ గగగబలపరటట

303
SAA1253806
పపరర: మమనక యనమమల

తసడడ:డ శశరర బబబబ యనమమల
ఇసటట ననస:3-79
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మజరస గగగబలపరటట
ఇసటట ననస:3-86C SC COLONY
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవదచసస కరరక
ఇసటట ననస:3-89
వయససస:24
లస: పప
310
SAA1415520
పపరర: మరరయమక కకపపరర

93-65/600

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:3-78, SC COLONY
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప యనమమల
ఇసటట ననస:3-83
వయససస:18
లస: పప
307
SAA1076330
పపరర: నరరసదడ కరరక

302
SAA1404169
పపరర: లలత కలమమరర మమడడద

327
SAA1304674
పపరర: శరసత పసడయ శరనస

93-64/624

తసడడ:డ రవ కలమమర శరనస
ఇసటట ననస:3-103
వయససస:19
లస: ససస స
93-65/574

330
SAA1076249
పపరర: జజజ న మమరర శరనస

93-64/19

తసడడ:డ దచవడడ శరనస
ఇసటట ననస:3-103/A
వయససస:21
లస: ససస స
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331
SAA1417229
పపరర: నచగమలలర శశరర శరనస
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93-64/665

భరస : రరజ కలమమర శరనస
ఇసటట ననస:3-106
వయససస:31
లస: ససస స
334
SAA1278837
పపరర: సరధన శశఖర గబసటటరర

93-64/625

93-63/1076

93-63/1010

93-64/669

93-63/38

93-64/22

93-66/813

తసడడ:డ యయససరతతస వపరరర
ఇసటట ననస:3-158
వయససస:73
లస: ససస స

344
SAA1328608
పపరర: రమఖ బతష
స ల

347
SAA1075977
పపరర: వనసకట రసగయఖ దసడతబబ యన

350
SAA1430719
పపరర: ఎలశమక బబజజస

353
SAA1189851
పపరర: కళళఖణ బబబబ గబడడపపడడ

93-64/673

356
SAA1263870
పపరర: సరశత మమరరగ

93-64/670

359
NDX1367673
పపరర: ఆశ రరఖ గడడ స
భరస : పడవణ గడడ స
ఇసటట ననస:3-164
వయససస:25
లస: ససస స

339
SAA1303346
పపరర: చటటర కరరకటట

93-64/627

342
SAA1428846
పపరర: రరసబబబబ రసపతతటట

93-65/594

345
SAA1075969
పపరర: రరజఖలకడక దసడతబబ యన

93-63/37

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ దసడతబబ యన
ఇసటట ననస:3-143
వయససస:29
లస: ససస స
93-63/39

348
SAA1076108
పపరర: నచగ మణణ వవలలరరర

93-64/21

భరస : తరరపతయఖ వవలలరరర
ఇసటట ననస:3-146
వయససస:22
లస: ససస స
93-64/671

351
SAA1428499
పపరర: అనల బబబబ బబజజస

93-64/672

తసడడ:డ ఆనసదరరవప బబజజస
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:19
లస: పప
93-64/24

354
SAA1264985
పపరర: లకడక దసరరగ గగళళ

93-64/628

భరస : జయ పడకరష గగళళ
ఇసటట ననస:3-151
వయససస:22
లస: ససస స
93-64/629

భరస : కకషప ర మమరరగ
ఇసటట ననస:3-153A
వయససస:25
లస: ససస స
93-64/25

93-64/668

తసడడ:డ పభమదచస రసపతతటట
ఇసటట ననస:3-138
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:3- 149 S C COLONY
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:3-153
వయససస:20
లస: ససస స
358
SAA1166206
పపరర: ఎలశమక వపరరర

93-65/593

భరస : అనదరరవ బబజజస
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప బబజజస
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:19
లస: పప
355
SAA1351659
పపరర: జజజ నకర మమరరగ

341
SAA1339555
పపరర: రరసబబబబ రసపతతటట

336
SAA1415512
పపరర: కలమమరర గబసటటరర

భరస : పడవణ కలమమర కరరకటట
ఇసటట ననస:3-125-1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత రసగయఖ దసడతబబ యన
ఇసటట ననస:3-143
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప బబజజస
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:22
లస: ససస స
352
SAA1253962
పపరర: అనల బబబబ బబజజస

93-64/626

తసడడ:డ ససరరష బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-140
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట రసగయఖ దసడతబబ యన
ఇసటట ననస:3-143
వయససస:50
లస: ససస స
349
SAA1166222
పపరర: లజయ బబజజస

338
SAA1260231
పపరర: కలమఖణ నమకగడడ

93-64/667

తసడడ:డ దచనయయలల గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-118
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబదచస రసపతతటట
ఇసటట ననస:3-138
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-140
వయససస:20
లస: ససస స
346
SAA1075985
పపరర: భమ లకడక దసడతబబ యన

93-65/592

తసడడ:డ ససధచకర నమకగడడ
ఇసటట ననస:3-123/B
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:3-127
వయససస:19
లస: పప
343
SAA1328616
పపరర: మమరరస బతష
స ల

335
SAA1338953
పపరర: సదస
గ ణ శశఖర గబసటటరర

333
SAA1439868
పపరర: తతజ గబసటటరర

తసడడ:డ పడకరష గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-108
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసకల రతతస గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-109
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప చకటట
ఇసటట ననస:3-121
వయససస:45
లస: పప
340
SAA1303262
పపరర: దచవదస బబ రరగగరర

93-64/666

తసడడ:డ పడకరష బబబబ గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-108
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసకల రతతస గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-109
వయససస:18
లస: పప
337
SAA1352566
పపరర: రరమయఖ చకటట

332
SAA1430693
పపరర: కళళఖణ బబబబ గబసటటరర

357
SAA1327428
పపరర: ఆలసమక గదడద

93-65/595

భరస : రరజరష గదడద
ఇసటట ననస:3-157
వయససస:25
లస: ససస స
93-64/676

360
SAA1339837
పపరర: బబబబరరవప గబసటటరర

93-65/596

తసడడ:డ ఇసరసక గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-164
వయససస:68
లస: పప
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361
SAA1339829
పపరర: ససశల గబసటటరర
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93-65/597

భరస : బబబబరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-164
వయససస:61
లస: ససస స
364
SAA1166180
పపరర: మమరర రరణణ గబసటటరర

93-64/26

93-65/575

93-64/49

93-65/577

93-64/682

93-64/686

93-66/8

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మబలగలపలర
ఇసటట ననస:4-24
వయససస:31
లస: పప

374
SAA1254218
పపరర: మబరళ బబ మకల

377
SAA1461961
పపరర: సరగజన కడడయస

380
SAA1327394
పపరర: ససధ రరణణ గబడడమమటర

383
SAA1304294
పపరర: శరరష తరరపత

93-64/31

386
SAA1076207
పపరర: రవ పచచల

93-67/944

389
SAA1370667
పపరర: ససకనఖ మమలగలపలర
భరస : భబసకరరరవప మమలగలపలర
ఇసటట ననస:4-24
వయససస:31
లస: ససస స

369
SAA1096791
పపరర: బమఖల పడతమ గబసటటరర

93-64/28

372
SAA1076181
పపరర: మబరళ బబ మకల

93-64/29

375
SAA1409135
పపరర: శక లకడక బబ మకల

93-65/603

తసడడ:డ రరజశశఖర బబ మకల
ఇసటట ననస:4-7a
వయససస:25
లస: ససస స
93-64/683

378
SAA1415504
పపరర: కకటయఖ కరకకరరల

93-64/685

తసడడ:డ బబచచయఖ కరకకరరల
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:77
లస: పప
93-65/601

381
SAA1189844
పపరర: శరరష తరరపత

93-64/30

తసడడ:డ చన వనసకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:4-19
వయససస:20
లస: ససస స
93-66/822

384
SAA1242734
పపరర: గగపస చచసద కలరరక

93-62/1122

తసడడ:డ రరసబబబబ కలరరక
ఇసటట ననస:4-21
వయససస:19
లస: పప
93-64/32

తసడడ:డ పపడమరరజ పచచల
ఇసటట ననస:4-21/A
వయససస:24
లస: పప
93-64/687

93-64/630

తసడడ:డ వవవర బబబబ బబ మకల
ఇసటట ననస:4-7
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:4-19
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమరరజ పచచల
ఇసటట ననస:4-21/A
వయససస:23
లస: ససస స
388
SAA1338284
పపరర: భబసకరరరవప మబలగలపలర

93-66/7

తసడడ:డ ససరరష కలమమర గబడడమమటర
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:4-19
వయససస:24
లస: పప
385
SAA1076199
పపరర: దధవఖ లత పచచల

371
SAA0963075
పపరర: శశషర రరవప ససకర

366
SAA1278803
పపరర: పదధకన దదపరలపపడడ

తసడడ:డ కమలయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-1747
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజజ బబబబ కడడయస
ఇసటట ననస:4-11/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష కలమమర గబడడమమటర
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:23
లస: పప
382
SAA1084235
పపరర: రరజజ తరరపత

93-66/814

తసడడ:డ వరలర ర బబబబ బబ మకల
ఇసటట ననస:4-7
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబజజ బబబబ కడడయస
ఇసటట ననస:4-11/2
వయససస:21
లస: ససస స
379
SAA1328848
పపరర: గకతస గబడడమమటర

368
SAA1253798
పపరర: అజయ కలమమర గబసటటరర

93-65/599

తసడడ:డ వనసకయఖ దదపరలపపడడ
ఇసటట ననస:3-168
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటటశశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:4-3-10
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడకరష రరవప కకపపరల
ఇసటట ననస:4-7
వయససస:18
లస: పప
376
SAA1458108
పపరర: అనసష కడడయస

93-64/27

తసడడ:డ శశఖర గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-177
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:4-2 sc colony
వయససస:46
లస: ససస స
373
SAA1239128
పపరర: రరజరష కకపపరల

365
SAA1076124
పపరర: కకపదతవ కకసడవటట

363
SAA1429638
పపరర: నయమ చసకక

తసడడ:డ ససధచకర చసకక
ఇసటట ననస:3-165
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపషరరరజ కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-168
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-174/7
వయససస:18
లస: పప
370
SAA1118694
పపరర: కలమమరర

93-65/598

భరస : శరఖస పడసరదరరవప కకరబసడడ
ఇసటట ననస:3-164
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససలలవరరజ గబసటటరర
ఇసటట ననస:3-167
వయససస:47
లస: ససస స
367
SAA1245562
పపరర: నరసససహ రరవప గబసటటరర

362
SAA1339803
పపరర: భగఖమక కకరబసడడ

387
SAA1076215
పపరర: నచగ మమనస దచసరర

93-64/33

తసడడ:డ రరసబబబబ దచసరర
ఇసటట ననస:4-24
వయససస:21
లస: ససస స
93-64/688

390
SAA1445584
పపరర: శకలకడక బసడచరర

93-67/1074

భరస : వనసకటటష బబబబ బసడచరర
ఇసటట ననస:4-25-3
వయససస:19
లస: ససస స
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93-64/34

తసడడ:డ అరరజన పప కలరర
ఇసటట ననస:4-27
వయససస:57
లస: పప
394
SAA1368554
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడచరర

93-63/1088

93-62/58

93-64/636

93-64/690

93-64/692

93-64/695

93-64/40

తసడడ:డ లవ కలమమర శరనస
ఇసటట ననస:4-53
వయససస:23
లస: పప

404
JBV2220705
పపరర: రరణణ శరనస

407
SAA1425552
పపరర: నలన మమరరగ

410
SAA1150515
పపరర: దతవరరజ బబ రరగడడ

413
SAA1166164
పపరర: రరయపర దచసరర

93-66/9

416
SAA1302470
పపరర: మణణ దదప శరనస

93-64/38

419
SAA1115179
పపరర: అభషపక శరనస
తసడడ:డ లవకలమమర శరనస
ఇసటట ననస:4-53
వయససస:21
లస: పప

399
SAA1303684
పపరర: వజత గసజమమల

93-64/634

402
SAA1442961
పపరర: సరగరర గబడడపపడడ

93-64/689

405
SAA1370386
పపరర: లమవణఖ నగబలపత

93-64/691

భరస : రరజ శశఖర నగబలపత
ఇసటట ననస:4-42
వయససస:30
లస: ససస స
93-64/693

408
SAA1427731
పపరర: శశభరరణణ మమరరగ

93-64/694

తసడడ:డ ససలలవరరజ మమరరగ
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:19
లస: ససస స
93-63/40

411
SAA1076231
పపరర: బబగఖరరఖ దచసరర

93-64/39

తసడడ:డ రరయపర దచసరర
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:22
లస: ససస స
93-64/41

414
SAA1189836
పపరర: పడవళక కసచరర

93-64/42

తసడడ:డ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:21
లస: ససస స
93-64/637

తసడడ:డ ఇజరక షరమబల శరనస
ఇసటట ననస:4-48/1
వయససస:20
లస: ససస స
93-62/59

93-66/844

భరస : ఏససపరదస గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ డచరరతష దచసరర
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బబబబ మదసగబల
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:23
లస: ససస స
418
SAA1087329
పపరర: ఆషపర శరనస

93-64/37

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరయపర దచసరర
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:41
లస: ససస స
415
SAA1084250
పపరర: చనచతరర మదసగబల

401
SAA1118975
పపరర: గగపస తరరపత

396
SAA1253582
పపరర: నఖల శరనస

తసడడ:డ శశఖర బబబబ గసజమమల
ఇసటట ననస:4-40/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలలవరరజ మమరరగ
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమబఖయయల మదడదల
ఇసటట ననస:4-45
వయససస:21
లస: పప
412
SAA1166149
పపరర: ససజజత దచసరర

93-66/845

భరస : రరజశశఖర శరనస
ఇసటట ననస:4-42
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవదస గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:4-42
వయససస:19
లస: ససస స
409
SAA1442649
పపరర: అనల మదడదల

398
SAA1254176
పపరర: మణణకసఠ చతపపరర

93-67/6

తసడడ:డ అనస బబబబ శరనస
ఇసటట ననస:4-36
వయససస:19
లస: పప

తలర : భవరన తరరపత
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:4-41C
వయససస:55
లస: పప
406
SAA1432236
పపరర: మమనస గబడడపపడడ

93-64/36

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చతపపరర
ఇసటట ననస:4-40/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర బబబబ గనజ మఅలమ
ఇసటట ననస:4-40/A
వయససస:19
లస: పప
403
SAA1328889
పపరర: ఆనసద రరవప గబడడపపడడ

395
SAA1189794
పపరర: శకనవరస రరవప బసడచరర

393
SAA1073485
పపరర: వనసకటటశ పలర పప

తసడడ:డ చరసజవ పలర పప
ఇసటట ననస:4-29
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బసడచరర
ఇసటట ననస:4-30
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చతపపరర
ఇసటట ననస:4-40/1
వయససస:21
లస: పప
400
SAA1277813
పపరర: వరదన కలమమర గనజ మఅలమ

93-64/35

తసడడ:డ యయససపరదస దచసరర
ఇసటట ననస:4-28
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కరససయఖ బసడచరర
ఇసటట ననస:4-30
వయససస:56
లస: పప
397
SAA1117431
పపరర: మహహష చతపపరర

392
SAA1076272
పపరర: పపషర శశరల దచసరర

417
SAA1253863
పపరర: గగపస తరరపత

93-66/846

తసడడ:డ శవ తరరపత
ఇసటట ననస:4-52
వయససస:20
లస: పప
93-64/43

420
SAA1084276
పపరర: లకడక శరనస

93-67/7

భరస : జజన శరనస
ఇసటట ననస:4-53
వయససస:30
లస: ససస స
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421
SAA1408913
పపరర: ససమనస ఏసజల చనగరేత

93-66/952

422
SAA1278977
పపరర: బల సరశమ కకమబక

93-64/638

423
SAA1277532
పపరర: దధవఖ కల రరయపపడడ

93-64/639

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చనగర
ఇసటట ననస:4/54a
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప కకమబక
ఇసటట ననస:4-60/B
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ తచమస బబబబ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:4-60/B
వయససస:26
లస: ససస స

93-66/847
424
SAA1303791
పపరర: వనసకట నచగ సరయ ఫణణసదడ
బబ మకడచల
తసడడ:డ శవ నచగ మలర శశర రరవప బబ మకడచల
ఇసటట ననస:4-63
వయససస:21
లస: పప

93-67/1084
425
SAA1411826
పపరర: వరసస వనసకట నచగ సరయ
కలమమర బబ మకడచల
తసడడ:డ శవ నచగ మలలర ేతశశర రరవప బబ మకడచల
ఇసటట ననస:4-63
వయససస:19
లస: పప

426
SAA1422906
పపరర: వజయ వనమబల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:4-64
వయససస:19
లస: పప

427
SAA1339860
పపరర: ససధదర కలమమర గగగబలమమడడ

428
SAA1397082
పపరర: కకటటశశర రరవప కరరక

429
SAA1422161
పపరర: అభసరరరకర జపలర

93-64/696

తసడడ:డ సససదరరరవప గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:4-67
వయససస:19
లస: పప
430
SAA1443837
పపరర: దతవ కలమమర లమస

తసడడ:డ రరజ కరరక
ఇసటట ననస:4-73
వయససస:19
లస: పప
93-66/1076

తసడడ:డ అనల కలమమర లమస
ఇసటట ననస:4-81
వయససస:18
లస: పప
433
SAA1411883
పపరర: భరత లమస

93-64/698

93-64/700

93-63/41

93-65/604

భరస : వనసకయఖ చడసబబటట
ఇసటట ననస:4-102
వయససస:38
లస: ససస స

437
SAA1243096
పపరర: మషప సస సగ

440
SAA1084227
పపరర: రవ ఏలలశశరపప

443
SAA1351543
పపరర: రమఖ దచసరర

93-66/13

93-63/1022

446
SAA1253756
పపరర: వజయ దచసరర

93-64/45

435
SAA1342005
పపరర: శకనస కకలగరన

93-64/699

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలగరన
ఇసటట ననస:4-89
వయససస:46
లస: పప
93-65/578

438
SAA1437045
పపరర: సరమయయలల దసరగస

93-66/996

తసడడ:డ సరశమ దసరగస
ఇసటట ననస:4-90/5
వయససస:19
లస: పప
93-66/10

441
SAA1073956
పపరర: శరరధ మమదధరర

93-66/11

భరస : శవ శసకర రరడడ మమదధరర
ఇసటట ననస:4-93/2-2 OPP KENDRIYA VID
వయససస:22
లస: ససస స
93-63/1090

తసడడ:డ శసకర రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:4-94
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపసల
ఇసటట ననస:4-94/C
వయససస:30
లస: పప
448
SAA1254747
పపరర: వరమక చడసబబటట

93-64/640

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:4-92
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప చనతస
ఇసటట ననస:4-93/2-6
వయససస:23
లస: పప
445
JBV3762432
పపరర: నచగరశశర రరవప పపసల

434
SAA1301795
పపరర: అరర మక కకలగరన

432
SAA1076173
పపరర: సమత కలరగసటట
తసడడ:డ జవర రతతస కలరగసటట
ఇసటట ననస:4-87
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ సస సగ
ఇసటట ననస:4-89
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవ ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:4-92
వయససస:31
లస: ససస స
442
SAA1464833
పపరర: రవ చసదడ చనతస

93-64/44

భరస : వనసకటటశశరరర కకలగరన
ఇసటట ననస:4-89
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకనస కకలగరన
ఇసటట ననస:4-89
వయససస:42
లస: ససస స
439
SAA1084177
పపరర: రరమ దతవ ఏలలశశరపప

431
SAA1076132
పపరర: పసడయమ భబణబ లస

93-64/697

తసడడ:డ వనసకయఖ జపలర
ఇసటట ననస:4-74B
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవద లస
ఇసటట ననస:4-87
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర లమస
ఇసటట ననస:4-87/D
వయససస:19
లస: పప
436
SAA1340785
పపరర: లకడక కకలగరన

93-65/602

93-66/995

444
SAA1096767
పపరర: ససనదమక పపసల

93-66/12

భరస : నచగయఖ పపసల
ఇసటట ననస:4-94B
వయససస:71
లస: ససస స
93-66/848

447
SAA1115195
పపరర: తరరణ కలమమర కకట

93-67/8

తసడడ:డ శసకర రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:4-94 LAKSHMI NILAYAM
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశర పడసరద కకట
ఇసటట ననస:4-95 POLYTECHNIC COLLEGE
వయససస:21
లస: పప

449
SAA1255108
పపరర: నచగలకడక చమమబటట

450
SAA1253970
పపరర: రసగరరరడడడ వననత

భరస : వనసకయఖ చమమబటట
ఇసటట ననస:4-102
వయససస:18
లస: ససస స

93-63/1023

93-63/1024

తసడడ:డ కకసడచరరడడడ వననత
ఇసటట ననస:4-108
వయససస:53
లస: పప
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451
SAA1242775
పపరర: తరరపతమక వననత
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93-67/931

భరస : రసగరరరడడడ వననత
ఇసటట ననస:4-108
వయససస:48
లస: ససస స
454
JBV3762812
పపరర: రరసపడసరద బహదసర

93-66/14

93-67/1050

93-66/957

93-67/1051

93-66/959

93-66/1066

472
SAA1436732
పపరర: కకషర వవణణ బలనచ

93-67/1053

93-63/1086

464
SAA1436674
పపరర: మమనక కర

467
SAA1436484
పపరర: ఆశకక వనసకకసడ

470
SAA1435395
పపరర: రరజరశశరర మదడద

473
SAA1434109
పపరర: రగహహణణ జరరక

93-64/684

తసడడ:డ చనతపర రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:4-120 J ST
వయససస:77
లస: పప

476
SAA1253731
పపరర: వజయ కలమమర కకసడసరర

93-66/960

479
SAA1189877
పపరర: మలలర శశరర కలసచచల
తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప కలసచచల
ఇసటట ననస:4-127
వయససస:25
లస: ససస స

93-66/956

462
JBV3763216
పపరర: కకషరమ రరజ చసదడస

93-66/15

465
SAA1435205
పపరర: సశపత దసగరగసపపడడ

93-66/958

468
SAA1435106
పపరర: ససచరరత ససకల

93-66/961

తసడడ:డ నచరరయణరరవప ససకల
ఇసటట ననస:4-120
వయససస:19
లస: ససస స
93-66/1067

471
SAA1435171
పపరర: పరరచచ ఝరరన

93-67/1052

తసడడ:డ దతబబసదడ ఝరరన
ఇసటట ననస:4-120
వయససస:22
లస: ససస స
93-67/1055

474
SAA1454404
పపరర: రరకరశ బబబబ జరరక

93-67/1056

తసడడ:డ ససరరశ బబబబ జరరక
ఇసటట ననస:4-120G
వయససస:19
లస: పప
93-66/818

తసడడ:డ వనసకట రతతస కకసడసరర
ఇసటట ననస:4-123/1
వయససస:18
లస: పప
93-66/819

459
SAA1418821
పపరర: రరజఖ లకడక నరహరరశశటర ట

తసడడ:డ రరజజ రరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:4-120
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబబ జరరక
ఇసటట ననస:4-120G
వయససస:38
లస: ససస స
93-67/1054

93-66/955

తసడడ:డ చసదడస పసతచమమతష
ఇసటట ననస:4-119/A
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జమబకలయఖ మదడద
ఇసటట ననస:4-120
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బలనచ
ఇసటట ననస:4-120
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ేసపహబబకకక
ఇసటట ననస:4-126/A
వయససస:19
లస: ససస స

461
SAA1410406
పపరర: జనబ షపక

456
SAA1318252
పపరర: వనసకట పదక ఉపపర

భరస : ససరర బబబబ నరహరరశశటర ట
ఇసటట ననస:4-119/9
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:4-120
వయససస:20
లస: ససస స

469
SAA1456185
పపరర: ఆసటటన బడహహకమబకలమ
బకజతచబ
తసడడ:డ అమకత రరడడడ బకజతచబ
ఇసటట ననస:4-120
వయససస:75
లస: ససస స

478
SAA1302504
పపరర: మమనక బటటరల

93-62/1178

తసడడ:డ నలమసబరస కర
ఇసటట ననస:4-120
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరపరటట
ఇసటట ననస:4-120
వయససస:21
లస: ససస స

475
SAA1419498
పపరర: శశరర రరడడడ అలర స

458
SAA1467463
పపరర: ససరరబబబబ నరహరరశశటర ట

93-67/9

భరస : వరసస ఉపపర
ఇసటట ననస:4-119
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరసపడసరద బహదసర
ఇసటట ననస:4-119/18
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల రరడడడ కకమకరరడడడ
ఇసటట ననస:4-119-F
వయససస:68
లస: పప
466
SAA1434752
పపరర: శషక గరరపరటట

93-66/871

తసడడ:డ రమబలల నరహరరశశటర ట
ఇసటట ననస:4-119/9
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససరర బబబబ నరహరరశశటర ట
ఇసటట ననస:4-119/9
వయససస:21
లస: ససస స
463
SAA1419878
పపరర: ఇనచతరరడడడ కకమకరరడడడ

455
SAA1253665
పపరర: రరకరష మసతడ

453
SAA1190032
పపరర: నచగ లత ఆల

తసడడ:డ గగపరల రరవప ఆల
ఇసటట ననస:4-114
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శరరరధధ మసతడ
ఇసటట ననస:4-118/29
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:4-119/1
వయససస:49
లస: ససస స
460
SAA1424639
పపరర: మమలత నరహరరశశటర ట

93-67/932

తసడడ:డ రసగరరరడడడ వననత
ఇసటట ననస:4-108
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హహరర బహదసర
ఇసటట ననస:4-118/19
వయససస:28
లస: పప
457
SAA1432558
పపరర: శశరరలల అవరశరర

452
SAA1254887
పపరర: కకసడచరరడడడ వననత

477
SAA1189919
పపరర: ససనల మబతషకలరర

93-66/16

భరస : వనసకటటష మబతషకలరర
ఇసటట ననస:4-126/6
వయససస:27
లస: ససస స
93-66/17

480
SAA1466754
పపరర: భబజమమక షపక

93-67/1057

తసడడ:డ చన ససనదచ షపక
ఇసటట ననస:4-127
వయససస:22
లస: ససస స
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481
SAA1166388
పపరర: గగపస ఇరర
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93-67/10

482
SAA1351865
పపరర: సరయ గణణశ రరడడడ దదసతరరడడడ

తసడడ:డ అకకయఖ ఇరర
ఇసటట ననస:4-131 SRINIVASA COLONY
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవనచతరరయణ రరడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:4-132
వయససస:20
లస: పప

484
SAA1319466
పపరర: అసజల ఉపపర

485
SAA1321751
పపరర: దసరరగసబ బబ నసమదదద

93-66/962

భరస : గగపస ఉపపర
ఇసటట ననస:4-134
వయససస:20
లస: ససస స
487
SAA1338987
పపరర: ఈశశరమక మహసకరళ

93-66/964

93-63/1087

93-66/18

93-66/968

93-67/933

93-66/969

భరస : గగపరరజ మబదదసగబల
ఇసటట ననస:4-186
వయససస:33
లస: ససస స

497
SAA1443951
పపరర: ససససకత మదసగబల

500
SAA1304971
పపరర: తతజ చలక

503
SAA1166347
పపరర: సరళ దతవ వవమబల

93-66/971

506
SAA1465715
పపరర: జజఖత మబదదసగబల

93-66/966

509
SAA1465764
పపరర: జజఖత మబదదసగబల
భరస : గగపరరజ మబదదసగబల
ఇసటట ననస:4-186
వయససస:33
లస: ససస స

489
SAA1118165
పపరర: మమలమల షపక

93-63/42

492
SAA1254200
పపరర: హనసమమయమక శవరరతడ

93-66/820

495
SAA1321777
పపరర: శరరష నచగబలకకసడ

93-66/967

తసడడ:డ శశఖర బబబబ నచగబలకకసడ
ఇసటట ననస:4-154
వయససస:18
లస: ససస స
93-67/1060

498
SAA1303692
పపరర: మహహసదడ రరడడడ నచగరరరడడడ

93-66/821

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ నచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-167
వయససస:24
లస: పప
93-67/934

501
SAA1166362
పపరర: మణణ కలమమర బతష
స ల

93-67/11

తసడడ:డ వనసకటసరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-169/1
వయససస:27
లస: పప
93-67/12

504
SAA1340637
పపరర: శరకవణణ ఓరరచ

93-66/970

భరస : నచగరరరజన ఓరరచ
ఇసటట ననస:4-179
వయససస:19
లస: ససస స
93-66/972

భరస : గగపరరజ మబదదసగబల
ఇసటట ననస:4-186
వయససస:33
లస: ససస స
93-67/1062

93-66/1068

భరస : రరజ శవరరతడ
ఇసటట ననస:4-152
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రవ చసదడ వవమబల
ఇసటట ననస:4-174
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమబలల మబదదసగబల
ఇసటట ననస:4-186
వయససస:38
లస: పప
508
SAA1465343
పపరర: జజఖత మబదదసగబల

93-66/965

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:4-167
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకషరయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:4-173
వయససస:44
లస: పప
505
SAA1466473
పపరర: గగపరరజ మబదదసగబల

494
SAA1321769
పపరర: అనససరఖ నచగబలకకసడ

486
SAA1351329
పపరర: అనసష మలమరల

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:4-144/40
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకపరనసదస మదసగబల
ఇసటట ననస:4-162
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ చలక
ఇసటట ననస:4-167
వయససస:19
లస: ససస స
502
SAA1351386
పపరర: కకటటశశరరరవప వవమబల

93-66/1069

భరస : శశఖర బబబబ నచగబలకకసడ
ఇసటట ననస:4-154
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:4-159/1
వయససస:19
లస: ససస స
499
SAA1304633
పపరర: రగజ చలక

491
SAA1340421
పపరర: గణణష చచటటరర

93-67/1059

భరస : చసదడ శశఖర మలమరల
ఇసటట ననస:4-142
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగరరజ చచటటరర
ఇసటట ననస:4-148
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అసకరరవ బసడచరర
ఇసటట ననస:4-153
వయససస:22
లస: పప
496
SAA1410554
పపరర: లకడక దసరగ ఇరర

93-66/963

తసడడ:డ థచమస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:4-144
వయససస:25
లస: పప

తలర : సలస షపక
ఇసటట ననస:4-144/40
వయససస:22
లస: పప
493
SAA1073980
పపరర: అసకమకరరవప బసడచరర

488
SAA1371046
పపరర: థచమస కరకలమమనస

483
SAA1351923
పపరర: శవ నరరసదడ రరడడడ దదసత రరడడడ

తసడడ:డ శవనచతరరయణ రరడడ దదసత రరడడడ
ఇసటట ననస:4-132
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబలబడహకస బబ నసమదదద
ఇసటట ననస:4-138/1
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస మహసకరళ
ఇసటట ననస:4-143
వయససస:18
లస: ససస స
490
SAA1313451
పపరర: మమలమల షపక

93-67/1058

507
SAA1465475
పపరర: గగపరరజ మబదదసగబల

93-67/1061

తసడడ:డ వనసకట రమబలల మబదదసగబల
ఇసటట ననస:4-186
వయససస:38
లస: పప
93-67/1063

510
SAA1073915
పపరర: లకకణరరవప తరరపత

93-66/19

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:4-188-1
వయససస:23
లస: పప
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511
SAA1087253
పపరర: రరమబ తరరపత
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93-66/20

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:4-188-1
వయససస:23
లస: పప
514
SAA1313519
పపరర: వరసజనవయబలల తరరపత

93-66/1070

93-64/633

93-66/1071

93-67/1065

93-66/976

93-66/977

93-66/978

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దచసరర
ఇసటట ననస:4-223
వయససస:40
లస: పప

524
SAA1366798
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరపత

527
SAA1338490
పపరర: అసజమక బసడచరర

530
SAA1253707
పపరర: వనసకట రమణమక తరరపత

533
SAA1253897
పపరర: గగపస దతేతేతేతవళళ

93-64/46

536
SAA1073998
పపరర: బబబజ ఉపప

93-66/975

539
SAA1073493
పపరర: మహహశ బబబబ తడలరలటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తడలరలటట
ఇసటట ననస:4-223
వయససస:23
లస: పప

519
SAA1254077
పపరర: భవరన తమకశశటర ట

93-66/824

522
SAA1351568
పపరర: శకనవరసరరవప ఓరరచ

93-66/974

525
SAA0800202
పపరర: ఉమ మహహశశర రరడడ బబరరడడడ

93-66/23

తసడడ:డ రరజ రరడడడ బబరరడడడ
ఇసటట ననస:4-208
వయససస:25
లస: పప
93-66/1072

528
SAA1244730
పపరర: రరజఖలకడక నచగబలకకసడ

93-67/935

తసడడ:డ రమమష నచగబలకకసడ
ఇసటట ననస:4-210/6
వయససస:27
లస: ససస స
93-66/825

531
SAA1189885
పపరర: ససబబలకడక కలసచచల

93-66/789

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప కలసచచల
ఇసటట ననస:4-217
వయససస:22
లస: ససస స
93-66/826

534
SAA1253939
పపరర: లకడక తరరపతమక దతవళర

93-66/827

భరస : గగపస దతవళర
ఇసటట ననస:4-218
వయససస:20
లస: ససస స
93-66/24

తసడడ:డ శకనస ఉపప
ఇసటట ననస:4-219
వయససస:21
లస: పప
93-66/25

93-66/823

తసడడ:డ పరశతచలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:4-202
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ దతవళళ
ఇసటట ననస:4-218
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ేసేసరగదసడర
ఇసటట ననస:4-219
వయససస:20
లస: పప
538
SAA1073907
పపరర: గగపరలకకషర దచసరర

93-66/22

భరస : గగపసరరజ తరరపత
ఇసటట ననస:4-216
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప కలసచచల
ఇసటట ననస:4-217
వయససస:21
లస: ససస స
535
SAA1189869
పపరర: శకకరసత ేసేసరగదసడర

521
JBV3529880
పపరర: నచగమక బసడచరర

516
SAA1254234
పపరర: మణణకసఠ బసడచరర

భరస : గగపస తమకశశటర ట
ఇసటట ననస:4-197/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వరసస బసడచరర
ఇసటట ననస:4-208
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల ఇరగదధసడర
ఇసటట ననస:4-213
వయససస:20
లస: పప
532
SAA1340447
పపరర: మలర కలమమరర కలసచచల

93-66/788

తసడడ:డ ససబబ రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:4-207
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బసడచరర
ఇసటట ననస:4-208
వయససస:19
లస: పప
529
SAA1316918
పపరర: దసరగ రరవప ఇరగదధసడర

518
SAA1096734
పపరర: గగపస తమకశశటర ట

93-66/973

తసడడ:డ శకనస బసడచరర
ఇసటట ననస:4-196/5
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకసదలల బసడచరర
ఇసటట ననస:4-200
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పరశతచలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:4-202
వయససస:24
లస: ససస స
526
SAA1340116
పపరర: వరసస బసడచరర

93-67/1064

తసడడ:డ రరజ తమకశశటర ట
ఇసటట ననస:4-197/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరజ తమకశశటర ట
ఇసటట ననస:4-197/1
వయససస:19
లస: ససస స
523
SAA1351345
పపరర: శక లకడక ఓరరచ

515
SAA1313501
పపరర: వరసజనవయబలల తరరపత

513
SAA1347277
పపరర: అసజల తరరపత

తసడడ:డ రమమరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:4-193
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద తరరపత
ఇసటట ననస:4-193
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరజ తమకశశటర ట
ఇసటట ననస:4-197/1
వయససస:22
లస: పప
520
SAA1351394
పపరర: తరరపతమక తమకశశటర ట

93-66/21

తసడడ:డ రరమమరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:4-193
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస తరరపత
ఇసటట ననస:4-193
వయససస:19
లస: పప
517
SAA1302074
పపరర: గగపస తమకశశటర ట

512
SAA1073964
పపరర: లకడక తరరపటమక తరరపత

537
SAA1440510
పపరర: పదచకవత ఉపపర

93-67/1066

తసడడ:డ ఫరదర శకనస
ఇసటట ననస:4-219
వయససస:19
లస: ససస స
93-67/13

540
SAA1303627
పపరర: టటలబత గగపస కకషర

93-67/930

తసడడ:డ టటలబత శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4/223
వయససస:19
లస: పప
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541
SAA1096650
పపరర: శరరష బతష
స ల
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93-67/14

భరస : మహహశ బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-225
వయససస:23
లస: ససస స
544
SAA1189935
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

93-66/790

93-67/15

93-67/936

93-66/831

93-67/1070

93-67/16

93-67/17

తసడడ:డ రరమ కకషర బసడచరర
ఇసటట ననస:4-253
వయససస:23
లస: పప

554
SAA1420835
పపరర: వనసకటరరవప గగగబల

557
SAA1420124
పపరర: ససగబణ ఉపపర

560
SAA1256650
పపరర: అనసత బబబబ బసడచరర

563
SAA1096700
పపరర: శవ మణణకసఠ బసడచరర

93-67/1073

566
SAA1073568
పపరర: అసకరరవ తరరపత

93-67/1068

569
SAA1444124
పపరర: వనసకట అనత బసడచరర
భరస : శవ పడసరద బసడచరర
ఇసటట ననస:4-253
వయససస:21
లస: ససస స

549
SAA1243625
పపరర: వనసకటరరవప ఒరరస

93-66/830

552
SAA1189893
పపరర: తరరపటమక బటటరల

93-66/28

555
SAA1420363
పపరర: శవలసగయఖ ఉపపర

93-67/1069

తసడడ:డ బబబబ ఉపపర
ఇసటట ననస:4-235
వయససస:36
లస: పప
93-67/1071

558
SAA1073972
పపరర: ససససలల తరరపత

93-66/29

తసడడ:డ వనసకట సరశమ తరరపత
ఇసటట ననస:4-238
వయససస:21
లస: పప
93-67/938

561
SAA1189943
పపరర: శవ నచగరరజ చలకరల

93-66/30

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలకరల
ఇసటట ననస:4-239
వయససస:20
లస: పప
93-67/18

564
SAA1351485
పపరర: గరయతడ బసడచరర

93-67/1072

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడచరర
ఇసటట ననస:4-243
వయససస:18
లస: ససస స
93-67/19

తసడడ:డ అసకరరవ తరరపత
ఇసటట ననస:4-247
వయససస:21
లస: పప
93-64/47

93-66/979

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటరల
ఇసటట ననస:4-232
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బసడచరర
ఇసటట ననస:4-241
వయససస:26
లస: పప

భరస : వరసస వరరక
ఇసటట ననస:4-246
వయససస:25
లస: ససస స
568
SAA1084201
పపరర: వనసకటటశ బబబబ బసడచరర

93-67/937

తసడడ:డ పసదద వరయఖ బసడచరర
ఇసటట ననస:4-238
వయససస:20
లస: పప

భరస : మణణకసఠ బసడచరర
ఇసటట ననస:4-241
వయససస:21
లస: ససస స
565
SAA1351477
పపరర: వజయలకడక వరరక

551
SAA1243872
పపరర: వషష
ర పసడయ ఒరరస

546
SAA1456276
పపరర: నగరజ అడడగగపపరల

తసడడ:డ చనత శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:4-227
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవలసగయఖ ఉపపర
ఇసటట ననస:4-235
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద వరయఖ బసడచరర
ఇసటట ననస:4-238
వయససస:23
లస: పప
562
SAA1096692
పపరర: తరరపఠమక బసడచరర

93-66/829

తసడడ:డ నచగయఖ గగగబల
ఇసటట ననస:4-235
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప గగగబల
ఇసటట ననస:4-235
వయససస:33
లస: ససస స
559
SAA1073535
పపరర: అసకమకరరవప బసడచరర

548
SAA1243658
పపరర: అయఖపర ఒరరస

93-66/26

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అడడగగపపరల
ఇసటట ననస:4-226/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : దసరరగ రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:4-227
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతషల
ఇసటట ననస:4-232
వయససస:22
లస: ససస స
556
SAA1420876
పపరర: లకడక గగగబల

93-66/828

తసడడ:డ చనత శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:4-227
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనత శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:4-227
వయససస:19
లస: ససస స
553
SAA1304120
పపరర: తరరపటమక బతషల

545
SAA1253574
పపరర: సరమమజఖస పససపపలలటట

543
SAA1166297
పపరర: వజయ కలమమర దచసరర

తలర : లకడక దచసరర
ఇసటట ననస:4-226/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-226/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దచసరర
ఇసటట ననస:4-226/1
వయససస:24
లస: పప
550
SAA1243864
పపరర: జజఖత ఒరరస

93-67/1067

భరస : మణణకసఠ బసడచరర
ఇసటట ననస:4-226
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-226/1
వయససస:43
లస: పప
547
SAA1073576
పపరర: అజయ కలమమర దచసరర

542
SAA1351444
పపరర: భబరగ వ బసడచరర

567
SAA1430941
పపరర: షపక సలస షపక

93-66/980

తసడడ:డ షపక ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-249
వయససస:22
లస: పప
93-66/981

570
SAA1096643
పపరర: వనసకటటష బబబబ బసడచరర

93-67/20

తసడడ:డ రరమకకషర బసడచరర
ఇసటట ననస:4-253
వయససస:23
లస: పప
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571
SAA1303643
పపరర: ఒరరస మణణ కలమమర
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93-66/817

తసడడ:డ ఒరరస పపడడ చససవర
ఇసటట ననస:4/255
వయససస:22
లస: పప
574
SAA1084243
పపరర: హహమసత ఉపప

93-66/31

93-66/833

భరస : మహహసదడ రరడడడ నచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:4-262
వయససస:28
లస: ససస స
583
SAA1301191
పపరర: సరయ పసడయ చసతచ

93-66/837

93-66/838

93-66/839

93-67/26

భరస : అలమరమమదధ చన బసవయఖ
ఇసటట ననస:4-283
వయససస:37
లస: ససస స
598
SAA1073543
పపరర: రరజరశ తరరపత
తసడడ:డ పప తషరరజ తరరపత
ఇసటట ననస:4-306
వయససస:21
లస: పప

93-67/1075

584
SAA1166321
పపరర: పదచకవత తరరపత

93-67/24

587
SAA1339373
పపరర: వరమక బసడచరర

590
SAA1196500
పపరర: రతత రరజ ఓరరచ

593
SAA1305184
పపరర: రతత కలమమరర చలమర

596
SAA1096676
పపరర: రరజ రరజరశశరర కరరరమమరర

599
SAA1304369
పపరర: కకప వర కలమమరర మబవశ
తసడడ:డ కకషర మబవశ
ఇసటట ననస:4-306
వయససస:19
లస: ససస స

579
SAA1385053
పపరర: బడహక తతజ బసడరర

93-66/1073

582
SAA1253988
పపరర: అసకమక రరవ బటటరల

93-66/836

585
SAA1254184
పపరర: అసకమకరరవప ఓరరచ

93-67/939

తసడడ:డ చనత శవ ఓరరచ
ఇసటట ననస:4-271
వయససస:20
లస: పప
93-66/983

588
SAA1189901
పపరర: బడహకతతజ గబసటమబకకల

93-66/32

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబసటమబకకల
ఇసటట ననస:4-274
వయససస:20
లస: పప
93-67/25

591
SAA1302512
పపరర: కకరణ కలమమర గబసటమబకకల

93-67/941

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-274
వయససస:18
లస: పప
93-67/942

594
SAA1351360
పపరర: పసడయసక చలమర

93-66/984

తసడడ:డ ససతచరరమబలల చలమర
ఇసటట ననస:4-280
వయససస:19
లస: ససస స
93-67/27

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:4-286
వయససస:21
లస: ససస స
93-67/29

93-67/23

తసడడ:డ తరపతయఖ బటటరల
ఇసటట ననస:4-268
వయససస:30
లస: పప

భరస : రవ కకరణ చలమర
ఇసటట ననస:4-279
వయససస:23
లస: ససస స
93-67/332

576
SAA1073469
పపరర: హహమసత ఉపపర

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల బసడరర
ఇసటట ననస:4-259/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద ఓరరచ
ఇసటట ననస:4-274
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషర పలర పప
ఇసటట ననస:4-278
వయససస:21
లస: ససస స
595
JBV3534682
పపరర: అలమరమమదధ ససజజత ఈపపరర

93-66/834

భరస : వరరసరశమ బసడచరర
ఇసటట ననస:4-273
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:4-274
వయససస:19
లస: ససస స
592
SAA1166370
పపరర: లకడక తరరపటమక పలర పప

578
SAA1253830
పపరర: రరజఖ లకడక బసడచరర

581
SAA1351469
పపరర: వనసకటటశశరమక బతష
స ల

93-67/21

తసడడ:డ వర వనసకటటశశరరర ఉపపర
ఇసటట ననస:4-257
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవ మణణకసఠ తరరపత
ఇసటట ననస:4-268/a
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమకరరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:4-273
వయససస:27
లస: ససస స
589
SAA1304302
పపరర: గకరర దతవ నమకగడడ

93-67/22

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-263
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప చసతచ
ఇసటట ననస:4-268
వయససస:21
లస: ససస స
586
SAA1254002
పపరర: కరళక లకడక శవరరతడ

575
SAA1073477
పపరర: అలలఖఖ ఉపపర

భరస : శవ కకటటశశర రరవప బసడచరర
ఇసటట ననస:4-259
వయససస:19
లస: ససస స
93-66/835

573
SAA1170968
పపరర: మలర శశరర ఓరరచ

భరస : కకటయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:4-256
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హహమసత ఉపపర
ఇసటట ననస:4-257
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతతస బసడచరర
ఇసటట ననస:4-259
వయససస:21
లస: పప
580
SAA1303874
పపరర: ససధచఖ రరణణ నచగరరరడడ

93-66/832

తసడడ:డ పసదద శవ ఓరరస
ఇసటట ననస:4-255
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఉపప
ఇసటట ననస:4-257
వయససస:26
లస: పప
577
SAA1253855
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప బసడచరర

572
SAA1254275
పపరర: దసరరగ భవరన ఓరరస

597
SAA1073584
పపరర: హరరక బబలనగబ

93-67/28

తసడడ:డ రరమమరరవప బబలనగబ
ఇసటట ననస:4-305
వయససస:21
లస: ససస స
93-67/943

600
SAA1089598
పపరర: సతష కలమమర ఎ

93-66/33

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఎ
ఇసటట ననస:4-308
వయససస:32
లస: పప
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601
SAA1305341
పపరర: అయయశర ఫసరడ గసప షపక
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93-66/840

తసడడ:డ జకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:4-312
వయససస:19
లస: ససస స
604
SAA1472562
పపరర: ఆసథథన ఉవరరర

93-66/1074

93-67/1077

93-63/43

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:4-325
వయససస:25
లస: ససస స
613
SAA1439892
పపరర: వనచయక పసదదతరరపత

93-67/1047

93-67/1081

భరస : నరశసగరరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:4-338
వయససస:28
లస: ససస స
622
SAA1344779
పపరర: గగవసదమక వడగసటట

93-66/989

భరస : ససవర శసకర తతకఅలమ
ఇసటట ననస:4-344
వయససస:23
లస: ససస స
628
SAA1190081
పపరర: మమనస దసటబర
భరస : రరమ కకషర దసటబర
ఇసటట ననస:4-344/b
వయససస:24
లస: ససస స

612
SAA1441047
పపరర: ససభబగఖమక పసదదతరరపత

614
SAA1431162
పపరర: వనసకట ససషక భటర

617
SAA1461888
పపరర: శరకవణణ మబనతసగర

620
SAA0699223
పపరర: జయ నచగలకడక రరపప లల

623
SAA1073501
పపరర: అనవశష రరపప లల

626
SAA1073550
పపరర: శశరలజ అటట
ర రర

629
SAA1396704
పపరర: ససరఫసన ఫసలకస
తలర : మమరర సరరల ఫసలకస
ఇసటట ననస:4-344/C
వయససస:24
లస: పప

93-66/842

93-66/986

611
SAA1372382
పపరర: వనసకటటష తరరపత

93-67/1079

93-66/987

భరస : వనయక పసదదతరరపత
ఇసటట ననస:4-329
వయససస:21
లస: ససస స
93-66/988

615
SAA1431519
పపరర: వనసకట ససషక భటర

93-67/1080

తసడడ:డ జగనచతథ భటర
ఇసటట ననస:4-332
వయససస:21
లస: ససస స
93-66/951

618
SAA0699769
పపరర: అశశక గగసదధ

93-67/148

తసడడ:డ సదచశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-337/C
వయససస:24
లస: పప
93-67/31

621
JBV3765245
పపరర: నరరసదడ బబబబ రరపప లల

93-67/32

తసడడ:డ పడసరద రరవప రరపప లల
ఇసటట ననస:4-339/1
వయససస:31
లస: పప
93-67/33

624
SAA1420165
పపరర: సశపత అవరరరన

93-62/1179

భరస : సతశ అవరరరన
ఇసటట ననస:4-344
వయససస:35
లస: ససస స
93-67/34

భరస : మహన రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:4-344/8
వయససస:46
లస: ససస స
93-67/35

609
SAA1350552
పపరర: కరరరసక పరమశశటర ట
తసడడ:డ శకకరసత పరమశశటర ట
ఇసటట ననస:4-323
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరపప లల
ఇసటట ననస:4-343
వయససస:21
లస: పప
93-66/843

606
SAA1254028
పపరర: గబరవయఖ చనతబబ యన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:4-322
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ బబబబ రరపప లల
ఇసటట ననస:4-339/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస వడగసటట
ఇసటట ననస:4-342/C
వయససస:48
లస: ససస స
625
SAA1076777
పపరర: రగజజ తతకఅలమ

93-67/1078

తసడడ:డ వర శశఖర మబనతసగర
ఇసటట ననస:4/337
వయససస:18
లస: ససస స
93-67/1082

93-67/1076

తసడడ:డ గబరవయఖ చనతబబ యన
ఇసటట ననస:4-319
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జగనచతథ భటర
ఇసటట ననస:4-332
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనచతథ భటర
ఇసటట ననస:4-332
వయససస:21
లస: ససస స
619
SAA1427400
పపరర: కలమఖణణ పపలబసడర

93-66/841

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:4-327
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదదతరరపత
ఇసటట ననస:4-.329
వయససస:29
లస: పప
616
SAA1454354
పపరర: వనసకట ససషక భటర

605
SAA1253947
పపరర: ససబబబలల మసడచల

608
SAA1418334
పపరర: సరమమజఖస మమడడకకసడసరర

603
SAA1351790
పపరర: నచగ దసరగ పలర పప

తసడడ:డ చనత పప లయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:4-313
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నరరష లలటట మసడచల
ఇసటట ననస:4-319
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమబ బమమ
మ లమ
ఇసటట ననస:4-320
వయససస:22
లస: ససస స
610
SAA1096809
పపరర: నచడడఆ కకడసరర

93-66/985

తసడడ:డ చనత పప లయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:4-313
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యయన ఎస చనతపరన ఉవరరర
ఇసటట ననస:4-318
వయససస:53
లస: పప
607
SAA1427509
పపరర: సకజన రరయమమజ బమమ
మ లమ

602
SAA1338342
పపరర: దసరగ రరవప పలర పప

627
SAA1453166
పపరర: శసకర రరవప బబ నస
గ లలరర

93-66/990

తసడడ:డ అసకమక బబ నస
గ లలరర
ఇసటట ననస:4-344/19
వయససస:49
లస: పప
93-66/991

630
SAA1040443
పపరర: కరవన కలమమర ఫసలకస

93-67/40

తసడడ:డ సససససమబతష ఫసలకస
ఇసటట ననస:4-344/C
వయససస:23
లస: పప
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631
SAA1096932
పపరర: భవరన బసడనబబ యన

93-62/60

భరస : నచగరశశర రరవప బసడనబబ యన
ఇసటట ననస:4-347/B FLAT NO 301
వయససస:40
లస: ససస స
634
SAA1190099
పపరర: దధవరకర దసదచఖల

93-67/41

632
SAA1096924
పపరర: ససరరసదడ బబదనబబ యన

635
SAA1352632
పపరర: మధవ లత గబసటమబకకల

636
SAA1409754
పపరర: భబరగ వ జజఖత గసటటమమకకలమ

637
SAA1352574
పపరర: జయశక గబసటమబకకల

638
SAA1115161
పపరర: సరయకలమమర గగడడ సత

640
SAA1315126
పపరర: జజఖసరససస శక సలవవసదడ

93-66/1075

భరస : ససబడమణఖ శరససస స లలట సలవవసదడ
ఇసటట ననస:4-388
వయససస:33
లస: ససస స
93-67/43

భరస : సరశమ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-718
వయససస:21
లస: ససస స
93-64/50

భరస : దయమనసద రరవప గగగబలమమమడడ
ఇసటట ననస:4-A/67
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:5-0
వయససస:21
లస: ససస స
652
SAA1440908
పపరర: రవ బబబబ వనమమ

93-67/1086

భరస : గగపస తనతరర
ఇసటట ననస:6-217
వయససస:26
లస: ససస స
658
SAA1338516
పపరర: లకడక రరడడడ గగపప
తసడడ:డ వనసకక రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:7-11-77
వయససస:66
లస: పప

641
SAA1315035
పపరర: వజయ కలమమరర పప తషరరజ

642
SAA1368067
పపరర: వనసకటరతతస పప తషరరజ

93-63/1089

644
SAA1073527
పపరర: సరశమ తలల
ర రర

93-67/44

653
SAA1420975
పపరర: పప తష రరజ తనతరర

656
SAA1096783
పపరర: వనసకరయమమక కరరర

659
SAA1339100
పపరర: కకటటశశరమక గగపప
భరస : లకడక రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:7-11-77
వయససస:61
లస: ససస స

645
SAA1444306
పపరర: అనససరఖమక జడ

93-67/1085

భరస : శరసబయఖ జడ
ఇసటట ననస:4-855
వయససస:64
లస: ససస స

647
SAA1076116
పపరర: ససదదప గగగబలమమడడ

650
SAA1328251
పపరర: మమనక గరర

93-67/1083

తసడడ:డ ధరకయఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:4-388-9/f
వయససస:65
లస: పప

93-64/51

648
AP151010513440
పపరర: దయమనసదరరవప గగగబలమమడడ

93-64/52

తసడడ:డ వరయఖ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:4-A/67
వయససస:46
లస: పప
93-64/701

651
SAA1189984
పపరర: గగపస బతష
స ల

93-67/46

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:5-809
వయససస:20
లస: పప
93-64/702

654
SAA1426626
పపరర: శరసత తనతరర

93-66/1077

భరస : గగపస తనతరర
ఇసటట ననస:6-217
వయససస:26
లస: ససస స
93-64/53

భరస : ఆదధశశషష కరరర
ఇసటట ననస:07
వయససస:30
లస: ససస స
93-63/1091

93-67/42

తసడడ:డ నచగయఖ వననదచన
ఇసటట ననస:4-387
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శవనచరరయణ తనతరర
ఇసటట ననస:6-217
వయససస:32
లస: పప
93-66/1078

639
SAA1189976
పపరర: నచగరసదడ బబబబ వననదచన

తసడడ:డ లకకణ రరవప గగడడ సత
ఇసటట ననస:4-352/B, FLAT NO.202
వయససస:33
లస: పప

భరస : మహహధర గరర
ఇసటట ననస:5-356
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన వనమమ
ఇసటట ననస:6-21
వయససస:49
లస: పప
655
SAA1420421
పపరర: శరసత తనతరర

93-62/63

తసడడ:డ దయమనసదరరవప గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:4-A/67
వయససస:21
లస: పప
93-67/45

93-66/993

తసడడ:డ బసవ రరజ గసటటమమకకలమ
ఇసటట ననస:4-352/13
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:4-718
వయససస:26
లస: పప

646
SAA1089580
పపరర: పరరశత గగగబలమమడడ

649
SAA1096684
పపరర: షరరగన లల బసడడ

93-66/992

భరస : వనసకటరతతస పప తషరరజ
ఇసటట ననస:4-388-9/F
వయససస:57
లస: ససస స

643
SAA1073519
పపరర: పడసనత కలమమరర తలల
ర రర

93-62/62

తసడడ:డ సరసబయఖ బసడనబబ యన
ఇసటట ననస:4-347/B FLAT NO 301
వయససస:44
లస: పప

భరస : బసవ రరజ గబసటమబకకల
ఇసటట ననస:4-352/13
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ రరజ గబసటమబకకల
ఇసటట ననస:4-352/13
వయససస:21
లస: ససస స

633
SAA1096916
పపరర: కలమబలమర సయఖద

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప బబదనబబ యన
ఇసటట ననస:4-347/B FLAT NO 301
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: పడసరద
ఇసటట ననస:4-347/B FLAT NO 404
వయససస:61
లస: పప
93-66/994

93-62/61

657
SAA1115187
పపరర: ఆదధశశషష కరరర

93-64/54

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరరర
ఇసటట ననస:07
వయససస:33
లస: పప
93-63/1092

660
SAA1430016
పపరర: అచచరరజ ససరస

93-66/1080

తసడడ:డ నగరశశరరరవప ససరస
ఇసటట ననస:9-40
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: ససజనఖ దచసరర
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93-64/703

భరస : రసగ దచసరర
ఇసటట ననస:9-718-11
వయససస:31
లస: ససస స
664
SAA1089531
పపరర: జజఖత గగవతతటట

93-64/55

93-66/900

93-63/972

93-67/1027

93-62/66

93-67/925

93-66/34

భరస : నచగరరజ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:25-2-13R-17
వయససస:27
లస: ససస స

674
SAA1320845
పపరర: అసకమక రరవప బబ నస
గ లలరర

677
SAA1254309
పపరర: వనసకట గబరరవపలల బసడచరర

680
SAA1417260
పపరర: పడమత ఇసదసరర

683
SAA1150655
పపరర: శక దతవ అతస లలరర

93-67/1033

686
SAA1417807
పపరర: బబలరసకకసడ శవరరమకకషర

93-63/1063

689
SAA1197086
పపరర: శకనవరస రరవప తరరపత
తసడడ:డ ఎడడకకసడలల తరరపత
ఇసటట ననస:25-16-253/3
వయససస:21
లస: పప

669
SAA1075993
పపరర: సరసబ ససవర రరవప పపసల

93-63/44

672
SAA1461599
పపరర: జయకకషర అసదడ

93-67/1028

675
SAA1416999
పపరర: షపక నచగమర బబబబ షపక

93-67/1029

భసధసవప: శవ రరడడడ యసపటట
ఇసటట ననస:12-88
వయససస:19
లస: పప
93-63/975

678
SAA1316389
పపరర: మహమకద షపక

93-63/1065

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:13-5-1
వయససస:21
లస: పప
93-67/1032

681
SAA1150697
పపరర: హనసమసత రరవప బతష
స ల

93-67/50

తసడడ:డ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-124
వయససస:21
లస: పప
93-66/35

684
SAA1150689
పపరర: మసరసన రరవప దనబబ యన

93-67/52

భసధసవప: మసగమక దనబబ యన
ఇసటట ననస:18-175/fk
వయససస:53
లస: పప
93-67/1034

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:19
వయససస:40
లస: పప
93-67/54

93-64/57

తసడడ:డ బబలశసకర రరవప అసదడ
ఇసటట ననస:12-3-19
వయససస:33
లస: పప

భరస : వర బడహక చచరర అతస లలరర
ఇసటట ననస:18-175/DC
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:18-175/l
వయససస:28
లస: ససస స
688
SAA1166404
పపరర: లకకక సరవతడ తరరమలకకసడ

93-63/1042

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇసదసరర
ఇసటట ననస:18-07-2001
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర మమరరస అతస లలరర
ఇసటట ననస:18-175/D
వయససస:55
లస: పప
685
SAA1417146
పపరర: మబనరర షపక

671
SAA1356005
పపరర: సమత కలసచల

666
AP151010513618
పపరర: భబగఖమక మమరరగ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపసల
ఇసటట ననస:11-43/7
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బసడచరర
ఇసటట ననస:12-133
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనస గబసటటరర
ఇసటట ననస:13-125
వయససస:20
లస: ససస స
682
SAA1150648
పపరర: వర బడహక చచరర అతస లలరర

93-66/792

తసడడ:డ శకనస బబ నస
గ లలరర
ఇసటట ననస:12-27
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ భటటర
కకటయఖ
ఇసటట ననస:12-91/5
వయససస:60
లస: పప
679
SAA1303759
పపరర: కకమల గబసటటరర

668
SAA1303130
పపరర: పదక లతచ ససరసరన

93-62/65

భరస : కకపరనసదస
ఇసటట ననస:11-3-286
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:11 g 138
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బల సససదరరరవప జరరక
ఇసటట ననస:12-25-127
వయససస:44
లస: పప
676
SAA1073600
పపరర: భటటర వనసకట శవనచతరరయణ

93-64/56

భరస : శవ శసకరరవప ససరసరన
ఇసటట ననస:11-27
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరజన రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:11-81
వయససస:18
లస: ససస స
673
SAA1445212
పపరర: ససరరశ బబబబ జరరక

665
SAA1076298
పపరర: అభనయ మబఖరజ దదడడ

663
SAA1150309
పపరర: శకనవరస రరవప బలలసస

తసడడ:డ ససరఖచసదడ రరవప బలలసస
ఇసటట ననస:10-11
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడతచప దదడడ
ఇసటట ననస:11-3-279
వయససస:21
లస: పప

భరస : శసకర రరవప అనచతపడగడ
ఇసటట ననస:11-7-12
వయససస:58
లస: ససస స
670
SAA1303270
పపరర: నచగ వనసకట సరయ జజఖత కకలర

93-62/64

భరస : శకనవరస రరవప బలలసస
ఇసటట ననస:10-11
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషర గగవతతటట
ఇసటట ననస:11-2-271
వయససస:21
లస: ససస స
667
SAA1365964
పపరర: శరరద అనచతపడగడ

662
SAA1150317
పపరర: సరరత బలలసస

687
SAA1467182
పపరర: బబలరసకకసడ శవరరమకకషర

93-67/1035

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:19
వయససస:39
లస: పప
93-62/67

690
SAA1303601
పపరర: చనత బడహకయఖ బతష
స ల

93-63/994

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-285
వయససస:23
లస: పప
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691
SAA1303775
పపరర: వనసకట సరశమ బతష
స ల

93-63/995

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-285
వయససస:22
లస: పప
694
SAA1459379
పపరర: లకడక ఆవపలదదడడడ

93-66/1062

93-63/1000

93-63/1013

93-65/607

భరస : గగవసద రరజలల ఉపపర
ఇసటట ననస:88-9-3190
వయససస:36
లస: ససస స
93-66/850

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప కయకకకకలమ
ఇసటట ననస:88-12-3670
వయససస:43
లస: పప
93-67/55

95-50/593

704
SAA1303213
పపరర: సరసబబడజఖస నచదడసడర

707
SAA1303676
పపరర: వనసకటటశశరరర కయకకకకలమ

710
SAA0519579
పపరర: సరగజన తచడతల

93-67/1088

713
SAA1261908
పపరర: వనసకటటశశరరర బదధశటట

93-63/1028

తసడడ:డ గరసధద యనమమల
ఇసటట ననస:101
వయససస:18
లస: ససస స

716
SAA1303320
పపరర: శరసత తతజ కరరకేతటట

93-66/851

719
SAA1432582
పపరర: ఖదసరరనసర షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:102
వయససస:36
లస: ససస స

93-66/940

702
SAA1300953
పపరర: పపరయఖ గగరస

93-65/580

705
SAA1303445
పపరర: శవమక కయకకకకలమ

93-66/849

708
SAA1263227
పపరర: ససజజత చలసకలరర

93-63/1029

భరస : తరక రరజశశఖర చలసకలరర
ఇసటట ననస:89-3-250
వయససస:35
లస: ససస స
93-67/56

711
SAA0519595
పపరర: వరయఖ తచడతల

93-67/57

తసడడ:డ కలబబరపర
ఇసటట ననస:89-4-595
వయససస:45
లస: పప
93-63/1030

714
SAA1418771
పపరర: వససత ససదర

93-67/1087

భరస : దచసస ససదర
ఇసటట ననస:89-32
వయససస:31
లస: ససస స
93-64/615

తసడడ:డ పడవణ కలమమర కరరకేతటట
ఇసటట ననస:101
వయససస:20
లస: ససస స
93-65/569

699
SAA1351667
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

భరస : మలర కరరరజనరరవప కయకకకకలమ
ఇసటట ననస:88-12-3670
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద నచగయ బదధశటట
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:50
లస: పప
93-62/1067

93-67/927

తసడడ:డ పసదదకరశయఖ గగరస
ఇసటట ననస:88-7-254/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:89-4-595
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బయఖవరపప
ఇసటట ననస:89-4-655
వయససస:56
లస: పప

భరస : దధలప కలమమర నడవ
ఇసటట ననస:101-3
వయససస:26
లస: ససస స

701
SQX0656124
పపరర: దధవరఖ గబడడమమటర

696
SAA1254945
పపరర: నవన కలమమర మమడతతటట

తసడడ:డ శదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:26-47152/2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప కయకకకకలమ
ఇసటట ననస:88-12-3670
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ తతఢడలర
ఇసటట ననస:89-4-595
వయససస:26
లస: ససస స

718
SAA1244656
పపరర: చసదడ నడవ

93-67/928

భరస : ఎడడకకసడలల నచదడసడర
ఇసటట ననస:88-12-3656
వయససస:63
లస: ససస స

706
SAA1303429
పపరర: వనసకట ససబబరరవప కయకకకకలమ

715
SAA1266337
పపరర: ఇసదధరర యనమమల

698
SAA1242882
పపరర: రమణయఖ బబ మకజ

93-66/941

తసడడ:డ యయసప బబ మమడతతటట
ఇసటట ననస:26-47-226
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గబడడమమటర
ఇసటట ననస:39-135/1
వయససస:30
లస: ససస స

703
SAA1417716
పపరర: లకడక ఉపపర

712
SAA1420793
పపరర: సరసబశవ రరవప బయఖవరపప

93-67/1040

తసడడ:డ ససగరత రరవప బబ మకజ
ఇసటట ననస:26-47-402/12
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వరసజనవయబలల చచరరజపఅల
ఇసటట ననస:34/B
వయససస:20
లస: పప

709
SAA0894130
పపరర: పపషరలత తతఢడలర

695
SAA1437797
పపరర: లమల సరశమ ఆవపలదదడడడ

693
SAA1446368
పపరర: కకషర ఆవపలదదడడడ

తసడడ:డ ఓబబలలసస ఆవపలదదడడడ
ఇసటట ననస:26-47-159
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకషరర ఆవపలదదడడడ
ఇసటట ననస:26-47-159
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప బబ మకజ
ఇసటట ననస:26-47-315
వయససస:18
లస: పప
700
SAA1303478
పపరర: వరరసదడ చచరరజపఅల

93-66/939

తసడడ:డ బటటరల బరత బబస బడహకస
ఇసటట ననస:26-35-3\11
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకషర ఆవపలదదడడడ
ఇసటట ననస:26-47-159
వయససస:38
లస: ససస స
697
SAA1263771
పపరర: మనశశర బబ మకజ

692
SAA1418052
పపరర: హహ సరనచ బటటరల

717
SAA1244755
పపరర: జనతమమక పస తపప గబ

93-65/568

భరస : ఇశరకయయల పస తపప గబ
ఇసటట ననస:101
వయససస:31
లస: ససస స
93-67/956

720
SAA1464171
పపరర: నససస షపక

93-67/957

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:102
వయససస:19
లస: ససస స
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93-62/1068

తసడడ:డ వనసకట రమణ బబసస
ఇసటట ననస:103
వయససస:47
లస: పప
724
SAA1096726
పపరర: సరయ ససదర చరచ రరడడడ అవపతత

93-67/58

93-66/882

భరస : రరమ కకషర
ఇసటట ననస:114-2-47
వయససస:50
లస: ససస స
733
AP151010510476
పపరర: కకకషరకలమమరర అసబడడపపడడ
భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:114-2-47
వయససస:49
లస: ససస స
736
AP151010519231
పపరర: సతఖవత తవనసపలర

93-67/60

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:115-1-3
వయససస:61
లస: పప
742
JBV3766896
పపరర: అమర అల షపక

93-67/62

భరస : రరజ రరవప
ఇసటట ననస:115-1-7
వయససస:31
లస: ససస స

93-62/70

732
SAA0304485
పపరర: అసబడడపపడడ పడసనత శక హరర�

93-62/71

734
AP151010507656
పపరర: రరమకకకషర అసబడడపపడడ

తసడడ:డ రరమకకకషర�
ఇసటట ననస:114-2-47
వయససస:31
లస: పప
93-63/47

737
JBV3761731
పపరర: కకకషర కలమమరర గబతస కకసడ

740
SAA1351402
పపరర: నచగ లకడక గబతస కకసడ

743
JBV3766847
పపరర: బలకస షపక

93-66/800

746
SAA0938490
పపరర: ససజతచ గబతస కకసడ

93-66/36

749
SAA0519561
పపరర: రరజజ రరవప గబతస కకసడ
తసడడ:డ సతఖనచరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:115-1-7
వయససస:31
లస: పప

93-67/967

738
JBV3762127
పపరర: వసశ కకకషర గబతస కకసడ

93-66/37

తసడడ:డ ససతచరరసబబబబ
ఇసటట ననస:115-1-3
వయససస:34
లస: పప
93-67/969

741
JBV3766904
పపరర: షరహహదచ బబగస షపక

93-67/61

భరస : అమర అల
ఇసటట ననస:115-1-5
వయససస:31
లస: ససస స
93-67/63

744
SAA1254036
పపరర: వజయమనసద రతతస చసతపలర

93-66/799

తసడడ:డ మబసలయఖ చసతపలర
ఇసటట ననస:115-1-7
వయససస:36
లస: పప
93-67/64

తసడడ:డ రరజజ రరవప గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:115-1-7
వయససస:25
లస: ససస స
93-67/66

735
SAA1435197
పపరర: శకవరణణ గబడడమమటర
భరస : ససబబబరరవప గబడడమమటర
ఇసటట ననస:114-06-302
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:115-1-6
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వజయమనసద రతతస చసతపలర
ఇసటట ననస:115-1-7
వయససస:30
లస: ససస స
748
SAA0519546
పపరర: కకషర కలమమరర గబతస కకసడ

93-62/68

భరస : వసశ కకషర గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:115-1-3
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద అల
ఇసటట ననస:115-1-5
వయససస:38
లస: పప
745
SAA1254051
పపరర: యశశద చసతపలర

731
SAA0613414
పపరర: పస వనన పతసజల అసబడడపపడడ

93-63/1043

729
SAA0796468
పపరర: వనసకట నచగ పసడయమసక
దడసదసకలరర
భరస : నచగ పవన కలమమర
ఇసటట ననస:113-7-749
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససతచరరసబబబబ
ఇసటట ననస:115-1-3
వయససస:53
లస: ససస స
93-66/38

భరస : వనసకట నచగరరజ తషమకల
ఇసటట ననస:103A, KALYAN RAM TOWERS
వయససస:44
లస: ససస స

93-67/59

తసడడ:డ ససతచరరమమసజనవయశరససస స
ఇసటట ననస:114-2-47
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఏససదచసస
ఇసటట ననస:114-45
వయససస:62
లస: ససస స
739
JBV3761723
పపరర: ససతచరరసబబబబ గబతస కకసడ

728
SAA1096668
పపరర: ససరర బబబబ బతష
స ల

తసడడ:డ రరమకకషర
ఇసటట ననస:114-2-47
వయససస:29
లస: పప
93-63/46

93-66/873

భరస : గగవసద రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:112
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:113-04-402
వయససస:21
లస: పప
93-62/69

723
SAA1403203
పపరర: పదచకవత తషమకల

93-63/45 726
725
SAA0797037
SAA1356211
పపరర: నచర బబ యన లకడక తరరపతమక
పపరర: వర లకడక చలమర

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:111/7/369
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససేరరరబబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:113-04-402
వయససస:20
లస: ససస స
730
SAA0408872
పపరర: కకషర కలమమరర అసబడడపపడడ

93-64/648

తసడడ:డ వనసకట నచగరరజ తషమకల
ఇసటట ననస:103 A, KALYANRAM TOWERS
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బససవ రరడడడ అవపతత
ఇసటట ననస:110-1-630
వయససస:21
లస: పప
727
SAA1351378
పపరర: శక లకడక బతష
స ల

722
SAA1417542
పపరర: కలమఖణ శకసరయ తషమకల

747
SAA0519520
పపరర: ససమనచ గబతస కకసడ

93-67/65

తసడడ:డ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:115-1-7
వయససస:27
లస: ససస స
93-67/67

750
SAA1254168
పపరర: జజఖత మనససశ బబ డ

93-66/797

తసడడ:డ రజనకరసత బబ డ
ఇసటట ననస:115-1-10
వయససస:19
లస: ససస స
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751
JBV3535077
పపరర: వనళళసగరనపడమల వవటగరరర

93-67/68

భరస : రరజజరతతస
ఇసటట ననస:115-1-10
వయససస:42
లస: ససస స
754
AP151010519008
పపరర: రరజరతతస వవటగరరర

93-67/71

93-67/73

93-67/76

93-67/79

93-67/82

93-67/85

93-67/88

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:35
లస: పప
775
JBV3765567
పపరర: సరసబశవరరవప రరపప లల

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-1-21
వయససస:30
లస: పప

93-67/77

764
JBV3766086
పపరర: అసజనచదతవ రరపప లల

767
AP151010519314
పపరర: కకటటశశరర రరపప లల

93-67/91

93-67/80

93-67/83

93-67/86

773
AP151010519220
పపరర: కకటటశశరరరవప రరపప లల

93-67/89

779
JBV3765310
పపరర: భబనస తతజ ఘటర మనవన
తసడడ:డ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-1-21
వయససస:32
లస: పప

93-67/75

762
SAA0519512
పపరర: సడవసత రరపప లల

93-67/78

765
JBV3765575
పపరర: దసరగ � రరపప లల�

93-67/81

768
AP151010519316
పపరర: పదచకవత రరపప లల

93-67/84

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:48
లస: ససస స
771
JBV3765344
పపరర: నవన కలమమర� రరపప లల�

93-67/87

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:33
లస: పప
774
JBV3534542
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరపప లల

93-67/90

తసడడ:డ ఎలమసద
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:28
లస: పప
93-67/92

777
JBV3534112
పపరర: ఫరతమమ లలరడసమమరరరరన
ఘటర మనవన
భరస : నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-1-21
వయససస:52
లస: ససస స

93-67/93

93-67/95

780
JBV3534104
పపరర: నచగరశశరరరవప ఘటర మనవన

93-67/96

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:77
లస: పప
93-67/94

759
JBV3767944
పపరర: సరయకకరణ బబ యపరటట

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:39
లస: ససస స

770
SAA0699777
పపరర: దమకలపరటట సరయ నచగ
అసజనవయబలల
తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:25
లస: పప

776
AP151010519460
పపరర: ఎలమసద రరపప లల

93-67/72

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలమసద
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఎలమసద
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:55
లస: పప
778
JBV3765328
పపరర: రరగ సససధసజ ఘటర మనవన

761
SAA1043413
పపరర: బబల రరపప లల

756
SAA0699819
పపరర: బబ యపరటట పసడయమసక

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-1-12
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఎలమసద
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:74
లస: ససస స
772
JBV3766078
పపరర: వవణబగగపరల రరపప లల

93-67/74

భరస : వవణబగగపరల
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:45
లస: ససస స
769
AP151010519313
పపరర: పసచచమక రరపప లల

758
SAA0699553
పపరర: బబ యపరటట హహమచసదడ మమళ

93-67/70

తసడడ:డ రరమకకషర
ఇసటట ననస:115-1-12
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర రరపప లల
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-1-20
వయససస:31
లస: ససస స
766
SAA0699512
పపరర: దమకలపరటట లకకక

93-66/798

తసడడ:డ రరమకకషరర
ఇసటట ననస:115-1-12
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:115-1-12
వయససస:25
లస: పప
763
JBV3765336
పపరర: సరశత రరపప లల

755
SAA0303321
పపరర: లలత గడడ స

753
JBV3767993
పపరర: రజనకరసత బబ డచ

తసడడ:డ లకకకనచరరయణ
ఇసటట ననస:115-1-10
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకడకనచరరయణ
ఇసటట ననస:115-1-12
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:115-1-12
వయససస:25
లస: ససస స
760
AP151010519459
పపరర: రరమకకషర బబ యపరటట

93-67/69

భరస : రరజజరతతస
ఇసటట ననస:115-1-10
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:115-1-10
వయససస:73
లస: పప
757
AP151010519225
పపరర: ససజజత బబ యపరటట

752
AP151010519009
పపరర: ధనలకడక వవటగరరర

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:115-1-21
వయససస:57
లస: పప
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93-67/97

భరస : శవశసకరగరసదధ
ఇసటట ననస:115-1-23
వయససస:73
లస: ససస స
784
SAA1430032
పపరర: సరయ వనసకటటష భవనస

93-66/884

93-67/103

93-67/106

93-67/109

93-67/112

93-67/115

93-67/118

భరస : ఫసలకస సససఇమబతష
ఇసటట ననస:115-1-42
వయససస:47
లస: ససస స

794
JBV3767076
పపరర: పసదధసటమక దసటబర

797
AP151010519143
పపరర: వనసకటబడవప బబ డడడ

800
JBV3534641
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప బబ డడడ

803
AP151010519249
పపరర: వనసకటలకడక కకలర మరర

93-67/121

806
JBV3767126
పపరర: ససతచదతవ మబనపలలర

93-67/110

809
SAA0887093
పపరర: ఫసలకస సససఇమబతష
తసడడ:డ సససఇమబతష ఆర
ఇసటట ననస:115-1-42
వయససస:47
లస: పప

789
SAA1101070
పపరర: మమనస దసటబర

93-67/105

792
SAA0937534
పపరర: రరమ కకషర దతస

93-67/108

795
JBV3767068
పపరర: పరపరరరవప దసటబర

93-67/111

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-1-30
వయససస:24
లస: పప
93-67/113

798
JBV3534658
పపరర: జయలకడక బబ డడడ

93-67/114

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:115-1-33
వయససస:51
లస: ససస స
93-67/116

801
SAA0938110
పపరర: శక దసరగ కకలర మరర

93-67/117

తసడడ:డ శవపడసరద రరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:115-1-40
వయససస:24
లస: ససస స
93-67/119

804
AP151010519327
పపరర: శకనవరసరరవప కకలర మరర

93-67/120

తసడడ:డ సతఖనచతరరయణ
ఇసటట ననస:115-1-40
వయససస:50
లస: పప
93-67/122

భరస : హరరబబబబ
ఇసటట ననస:115-1-41
వయససస:71
లస: ససస స
93-67/124

93-67/102

తసడడ:డ పరపరరరవప దతస
ఇసటట ననస:115-1-30
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతఖనచతరరయణ
ఇసటట ననస:115-1-40
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనచతరరయణ
ఇసటట ననస:115-1-40
వయససస:54
లస: పప
808
SAA0887101
పపరర: మమరర సపరలమ ఫసలకస

93-67/107

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-1-33
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:115-1-40
వయససస:45
లస: ససస స
805
AP151010519139
పపరర: శవపడసరదరరవప కకలర మరర

791
JBV3767084
పపరర: వరలకడక కకసడమడడగబల

786
AP151010519300
పపరర: కకషరకలమమరర పప లల

భరస : రరమ కకషర దసటబర
ఇసటట ననస:115-1-30
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:115-1-32
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:115-1-33
వయససస:34
లస: పప
802
AP151010519250
పపరర: రమమదతవ కకలర మరర

93-67/104

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:115-1-30
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-1-32
వయససస:78
లస: ససస స
799
JBV3534971
పపరర: అమరరసదడనచధ బబ డడడ

788
AP151010519304
పపరర: అసజరరడడడ భవనస

93-67/99

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:115-1-27
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:115-1-30
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:115-1-30
వయససస:49
లస: పప
796
AP151010519298
పపరర: వనసకటనచగరసదడమక బబ డడడ

93-67/101

తసడడ:డ మటబరరరడడడ
ఇసటట ననస:115-1-27
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:115-1-30
వయససస:39
లస: ససస స
793
JBV3765377
పపరర: నరసససహ రరవప దచశరపప రరడడ

785
SAA1150721
పపరర: అరరణ కలమమరర పస లల

783
JBV2224202
పపరర: శవశసకరగరసధద పరటటబసడర

తసడడ:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:115-1-23
వయససస:80
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప పస లల
ఇసటట ననస:115-1-27
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కకరణ భవనస
ఇసటట ననస:115-1-27
వయససస:23
లస: పప
790
JBV3765385
పపరర: ససరరఖలకడక దచశరపప రరడడ

93-67/98

తసడడ:డ శవశసకరగరసదధ�
ఇసటట ననస:115-1-23
వయససస:53
లస: పప

తలర : రవ కలమమర భవనస
ఇసటట ననస:115-1-27
వయససస:22
లస: పప
787
SAA1101120
పపరర: సరయ వనసకటటష భవనస

782
JBV3534633
పపరర: వవణబగగపరలరరవప� పరటటబసడర �

807
JBV3767118
పపరర: చసదడశశఖర మబనపలలర

93-67/123

తసడడ:డ హరరబబబబ
ఇసటట ననస:115-1-41
వయససస:46
లస: పప
93-67/125

810
SAA0700625
పపరర: నచగమణణ గగలర పలర

93-67/126

భరస : నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-1-47
వయససస:27
లస: ససస స
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JBV3765211
పపరర: కకటటశశరమక గగలర పలర
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93-67/127

భరస : లకడక కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-1-47
వయససస:66
లస: ససస స
814
JBV3765294
పపరర: లకడక కకలమర

93-67/132

93-67/135

93-67/137

93-67/140

93-67/143

93-66/40

93-67/146

93-67/150

తసడడ:డ బబలర యఖ
ఇసటట ననస:115-2-181
వయససస:26
లస: పప
838
SAA0699256
పపరర: కకషర చడనతనఖ పససమత
తసడడ:డ లకకక కరసత
ఇసటట ననస:115-2-183
వయససస:26
లస: పప

93-67/138

824
AP151010519454
పపరర: రమమదతవ కలరరక

827
SAA0872607
పపరర: లకడక ససజజత దతవ మమజరటట

830
SAA1459742
పపరర: మమరరత రరమ బబ డడడపలర

93-67/153

833
AP151010519130
పపరర: ససబబబయమక గగసదధ

93-67/134

819
JBV3767159
పపరర: జపమమల గరరర పరటట

93-67/136

822
JBV3765260
పపరర: డదమనక సరవయ పపదథట

93-67/141

825
AP151010519453
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప కలరరక

93-67/144

828
AP151010516329
పపరర: ససతకలమమరర బహదదర

93-66/39

భరస : హహన
ఇసటట ననస:115-2-85
వయససస:51
లస: ససస స
93-67/971

831
SAA0699439
పపరర: గగసదధ అలలఖఖ

93-67/145

భరస : సదచశవ రరవప
ఇసటట ననస:115-2-181
వయససస:26
లస: ససస స
93-67/147

834
SAA0938052
పపరర: వర శశఖర మబనతసగర

93-67/149

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మబనతసగర
ఇసటట ననస:115-2-181
వయససస:43
లస: పప

93-67/151
836
SAA0938151
పపరర: అలవవలల మసగ లమవణఖ
కలమమరర మమజరటట
భరస : వనసకట పడసనత కలమమర మమజరటట
ఇసటట ననస:115-2-183
వయససస:41
లస: ససస స

837
JBV3765559
పపరర: అనసరరధ పససమత

తసడడ:డ లకకక కరసత
ఇసటట ననస:115-2-183
వయససస:26
లస: పప

93-67/142

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:115-1-158
వయససస:36
లస: పప

భరస : సదచశవ రరవప
ఇసటట ననస:115-2-181
వయససస:26
లస: ససస స

839
SAA0699264
పపరర: పససమత యశశసత కలమమర

93-67/139

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:115-1-153
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరమ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:115-2-177
వయససస:47
లస: పప

భరస : వర శశఖర మబనతసగర
ఇసటట ననస:115-2-181
వయససస:36
లస: ససస స
835
AP151010519260
పపరర: సదచశవరరవప గగసదధ

821
JBV3765252
పపరర: రరజ కలమమరర పపదథట

816
JBV3765286
పపరర: రవనచథ నచదడసడర

తసడడ:డ చనతయఖ
ఇసటట ననస:115-1-150
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర మమజరటట
ఇసటట ననస:115-2-83
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పఠరన బహదదర
ఇసటట ననస:115-2-85
వయససస:61
లస: పప
832
SAA0938516
పపరర: పదచకవత మబనతసగర

93-67/968

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:115-1-158
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససరఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:115-1-159
వయససస:82
లస: ససస స
829
AP151010516328
పపరర: హహన బహదదర

818
SAA1417831
పపరర: ససరరశ కకషర నచగబలకకసడ

93-67/131

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-1-48
వయససస:27
లస: పప

భరస : డదమనక సరవయ
ఇసటట ననస:115-1-153
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:115-1-158
వయససస:26
లస: ససస స
826
AP151010519299
పపరర: కనచఖకలమమరర పప పపరర

93-67/133

తసడడ:డ వజయ కలమమర నచగబలకకసడ
ఇసటట ననస:115-1-144
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అసదథనరరజ �
ఇసటట ననస:115-1-150
వయససస:68
లస: పప
823
SAA0937518
పపరర: సరయ పపజత కలరరక

815
JBV3765302
పపరర: కలమమరర కకలమర

813
SAA0797383
పపరర: పరరశత నచదడసడర

భరస : రరవనచద నచదడసడర
ఇసటట ననస:115-1-48
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-1-48
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:115-1-48
వయససస:59
లస: పప
820
JBV3767167
పపరర: అరరళళక జ� సరమనవన�

93-67/129

తసడడ:డ లకడక కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-1-47
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-1-48
వయససస:27
లస: ససస స
817
JBV3765278
పపరర: ససబబబరరవప కకలమర

812
JBV3765237
పపరర: నచగరశశర రరవప గగలర పలర

93-67/154

93-67/152

భరస : వనసకటలకడకకరసత శరససస స
ఇసటట ననస:115-2-183
వయససస:42
లస: ససస స
840
SAA0938144
పపరర: వనసకట పడసనత కలమమర
మమజరటట
తసడడ:డ రరమకకషర శరససస స మమజరటట
ఇసటట ననస:115-2-183
వయససస:48
లస: పప

93-67/155
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841
AP151010519097
పపరర: రరమకకషరరశరససస స మమజరటట

93-67/156

తసడడ:డ దసరరగరరవప
ఇసటట ననస:115-2-183
వయససస:74
లస: పప
844
JBV3765187
పపరర: నచగ మలర శశరర దరరమడడగబల

93-67/159

93-67/162

93-67/165

93-67/168

93-67/171

93-67/174

93-67/177

భసధసవప: వజయలకడక అనస
ఇసటట ననస:115-2-203
వయససస:53
లస: పప

848
JBV3765146
పపరర: శరరషర ఆళళ

తసడడ:డ వనసకనత
ఇసటట ననస:115-2-187
వయససస:58
లస: పప
93-67/163

851
AP151010519277
పపరర: లకడకకరసతమక ఆళళ

854
AP151010519099
పపరర: హరరమమధవరరడడడ ఆళళ

857
JBV3766953
పపరర: వనసకటరరమయఖ ఉయమఖరర

860
AP151010519315
పపరర: నచగమలలర శశరర రరపప లల

863
JBV3534153
పపరర: పడసనతలకడక వసట

93-67/972

866
SAA1352020
పపరర: దసరగ పడసరద ఖమటటడ తష

93-67/166

869
SAA1303957
పపరర: పదచకవత వలవవటట
భరస : జనచరద నరరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:115-2-203
వయససస:50
లస: ససస స

93-67/164

852
JBV3534096
పపరర: రతతభమషణరరడఆళళ
డడ

93-67/167

తసడడ:డ మమధవరరడడడ
ఇసటట ననస:115-2-193
వయససస:42
లస: పప
93-67/169

855
SAA0409185
పపరర: సససదర రరమరరడడడ అళళ

93-67/170

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:115-2-193
వయససస:31
లస: పప
93-67/172

858
AP151010519016
పపరర: పసతతమనమక యమ

93-67/173

భరస : అగససస నస
ఇసటట ననస:115-2-195
వయససస:68
లస: ససస స
93-67/175

861
JBV3534161
పపరర: పడసరదరరవప రరపప లల�

93-67/176

తసడడ:డ ఎలమసద�
ఇసటట ననస:115-2-199
వయససస:46
లస: పప
93-67/178

864
JBV3534146
పపరర: ససరరసదడనచధ వసట

93-67/179

తసడడ:డ మబరళకకషర
ఇసటట ననస:115-2-201
వయససస:26
లస: పప
93-67/973

తసడడ:డ శవయఖ ఖమటటడ తష
ఇసటట ననస:115-2-201
వయససస:21
లస: పప
93-64/654

849
AP151010519276
పపరర: లకడకరరజఖమబ ఆళళ
భరస : మమధవరరడడడ
ఇసటట ననస:115-2-193
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడనచధ
ఇసటట ననస:115-2-201
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హన ఖమటటడ తష
ఇసటట ననస:115-2-201
వయససస:46
లస: పప
868
SAA1467992
పపరర: అసజరరడడడ అనస

93-67/161

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:115-2-199
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరసదడనచథ వసత
ఇసటట ననస:115-2-201
వయససస:26
లస: ససస స
865
SAA1351550
పపరర: శవయఖ ఖమటటడ తష

846
JBV3765179
పపరర: గబరవయఖ దరరమడడగబల

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:115-2-194
వయససస:88
లస: పప

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:115-2-195
వయససస:70
లస: పప
862
SAA1009951
పపరర: శకలకడక వసత

93-67/160

తసడడ:డ సతఖనచరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:115-2-193
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:115-2-194
వయససస:83
లస: ససస స
859
AP151010519450
పపరర: అగససస నస య.మ స

845
SAA0699728
పపరర: దరరమడడగబల గగపసకకషర

భరస : సతఖనచరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:115-2-193
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:115-2-193
వయససస:47
లస: పప
856
JBV3766961
పపరర: నచగరతస మక ఉయమఖరర

93-67/158

భరస : రతత భమషణ రరడడడ
ఇసటట ననస:115-2-193
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సససదరరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:115-2-193
వయససస:31
లస: ససస స
853
JBV3765153
పపరర: కకషర మమరరస మదధద

843
SAA0699801
పపరర: దరరమడడగబలమ శవ
నచరరయణమక
భరస : శవ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-2-187
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-2-187
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:115-2-193
వయససస:36
లస: ససస స
850
SAA0409193
పపరర: ససపపరరమక అళళ

93-67/157

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:115-2-185
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-2-187
వయససస:51
లస: ససస స
847
JBV3765161
పపరర: వరణణ మదధద

842
AP151010519132
పపరర: పరరశత పపరరచరర

867
SAA1352012
పపరర: వనయ కలమమర ఖమటటడ తష

93-67/974

తసడడ:డ శవయఖ ఖమటటడ తష
ఇసటట ననస:115-2-201
వయససస:19
లస: పప
93-67/919

870
SAA1303965
పపరర: బసదస మమధవ వలవవటట

93-67/920

తసడడ:డ జనచరదనరరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:115-2-203
వయససస:25
లస: ససస స
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93-66/41

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసడ
ఇసటట ననస:115-2-204
వయససస:23
లస: ససస స
874
JBV3767035
పపరర: శకనవరసరరవప దసడచ

872
JBV3767043
పపరర: శకలకడక దసడచ

93-67/180

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-2-204
వయససస:41
లస: ససస స
93-67/182

875
JBV3767019
పపరర: కకషరమమరరస దసడచ

873
JBV3767027
పపరర: నచగరసదడమక దసడచ

93-67/181

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:115-2-204
వయససస:68
లస: ససస స
93-67/183

876
SAA1389253
పపరర: నసద గగపరల దసడచ

93-67/975

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:115-2-204
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:115-2-204
వయససస:76
లస: పప

93-67/184
877
SAA1027888
పపరర: నచగ లకడక భడమరరసబక
దథనవపపడడ
భరస : నచగ శకనవరస కలమమర దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:115-2-207
వయససస:44
లస: ససస స

93-67/185 879
878
JBV3765534
SAA1027870
పపరర: లకడక ఇసదధరరదతవ అమకనబబడ లల
పపరర: నచగ శకనవరస కలమమర
దథనవపపడడ
భరస : బడమరరచచరరఖలల
తసడడ:డ వరరసజనవయబలల దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:115-2-207
ఇసటట ననస:115-2-207
వయససస:44
లస: ససస స
వయససస:45
లస: పప

93-67/186

880
JBV3765542
పపరర: భడమరరచచరరఖలల అమకనబబడ లల

881
JBV3766979
పపరర: ఉష భటబర

93-67/189

93-67/187

తసడడ:డ కరమయఖ
ఇసటట ననస:115-2-207
వయససస:68
లస: పప
883
AP151010519148
పపరర: జగనచతద భటబర

93-67/190

93-67/193

93-66/42

93-66/44

భరస : సరసబశవరరవప వనమ
ఇసటట ననస:115-3-115
వయససస:29
లస: ససస స

93-67/194

890
SAA0962945
పపరర: అభలమష జరవయర పపదథట

893
AP151010519382
పపరర: ససశల గబసటటపలర

93-67/199

896
JBV3763596
పపరర: లకడక రరడర

93-66/43

899
JBV3761301
పపరర: దతవమణణ వనమమ
భరస : రవబబబబ
ఇసటట ననస:115-3-168
వయససస:42
లస: ససస స

888
JBV3767233
పపరర: మబరళధర పపటసరరజ

93-67/195

891
SAA0519710
పపరర: ససగబణ కలమమరర గబసటటపలర

93-67/196

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:115-2-222
వయససస:27
లస: ససస స
93-67/197

894
SAA1026658
పపరర: తరరపతయఖ నలర పరటట

93-67/198

తసడడ:డ నరసయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:115-2-225
వయససస:43
లస: పప
93-66/45

భరస : వరభదడ రరవప
ఇసటట ననస:115-3-3
వయససస:25
లస: ససస స
93-67/200

93-67/192

తసడడ:డ జజనకక రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-2-212
వయససస:51
లస: పప

భరస : నరసససహసరశమ
ఇసటట ననస:115-2-225
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-2-225
వయససస:31
లస: పప
898
SAA1003144
పపరర: రరవత వనమ

887
JBV3767258
పపరర: నరసససహమమరరస పపటసరరజ

885
JBV3767241
పపరర: ససవరచలమదతవ పపటసరరజ
భరస : మబరళధర
ఇసటట ననస:115-2-212
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : రరజజ కలమమరర పపదథట
ఇసటట ననస:115-2-221
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:115-2-224
వయససస:75
లస: పప
895
JBV3767191
పపరర: నరసససహసరశమ గబసటటపలర

93-67/191

తసడడ:డ జజనకక రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-2-212
వయససస:45
లస: పప

తలర : రరజజ కలమమరర పపదథట
ఇసటట ననస:115-2-221
వయససస:24
లస: ససస స
892
SAA0892308
పపరర: శవ శసకర రరవప గబసటటపలర

884
AP151010519146
పపరర: లలకనచధస భటబర

882
AP151010519147
పపరర: శరసత భటబర
భరస : లలకనచథస
ఇసటట ననస:115-2-209
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ కళహససస
ఇసటట ననస:115-2-209
వయససస:80
లస: పప

భరస : జజనకకరరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-2-212
వయససస:74
లస: ససస స
889
SAA0962929
పపరర: అనసగకహ అసజలసర పపదథట

93-67/188

భరస : జగనచతథ
ఇసటట ననస:115-2-209
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకరనసధ
ఇసటట ననస:115-2-209
వయససస:46
లస: పప
886
JBV3767225
పపరర: వరరరఘవమక పపటసరరజ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసడచ
ఇసటట ననస:115-2-204
వయససస:18
లస: పప

897
JBV3763588
పపరర: వరభదడ రరవప రరడర

93-66/46

తసడడ:డ నసకరరజ
ఇసటట ననస:115-3-3
వయససస:25
లస: పప
93-66/47

900
AP151010516226
పపరర: రరజవవణణ వనమమ

93-66/48

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:115-3-168
వయససస:50
లస: ససస స
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901
AP151010516228
పపరర: రవబబబబ వనమమ

93-66/49

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:115-3-168
వయససస:45
లస: పప
904
JBV3767928
పపరర: సరసబశవరరవప మనతవ

93-67/202

93-67/205

93-67/208

93-66/51

93-67/212

93-67/215

93-67/218

తసడడ:డ సరశమరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:56
లస: పప

914
JBV3534906
పపరర: గగవసదరరడడడ గసటబ

917
SAA0938748
పపరర: నచగ రరజ మదధదరరల

920
JBV3766797
పపరర: ససమలత అకకల

923
SAA0699579
పపరర: అననతస మణణకసఠ రరడడడ

93-67/221

926
JBV3534237
పపరర: ససబడహకణఖసరరడడడ దదసతరరడడడ

93-67/211

929
JBV3534278
పపరర: ధరరకరరడడడ దదసతరరడడడ
తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:56
లస: పప

909
JBV3767886
పపరర: శకనవరసరరవప జరటర ట

93-67/207

93-67/210
912
JBV3767829
పపరర: లకకకనరసససహమమరరస రతచతకరస

915
SAA1189968
పపరర: భబరత మదధదరరల

93-66/52

భసధసవప: నచగరరజ మదధదరరల
ఇసటట ననస:115-3-283
వయససస:22
లస: ససస స
93-67/213

918
JBV3766755
పపరర: లమవణఖ దదసతరరడడడ

93-67/214

భరస : శవ శసకర రరడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:28
లస: ససస స
93-67/216

921
JBV2231090
పపరర: ససజజత దదసతడడడ

93-67/217

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:56
లస: ససస స
93-67/219

924
JBV3535028
పపరర: శవశసకరరరడడడ దదసతడడడ

93-67/220

తసడడ:డ సరసబశవరరరడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:56
లస: పప
93-67/222

తసడడ:డ ధరరకరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:36
లస: పప
93-67/224

93-67/204

తసడడ:డ ససతచరరమమచచరరలల
ఇసటట ననస:115-3-256
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససతచరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:35
లస: పప
928
JBV3764990
పపరర: శవరరరడడడ అనతస

93-67/209

భరస : రరసబబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ధరరకరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:57
లస: ససస స
925
JBV3766789
పపరర: రరసబబబబరరడడడ అకకల

911
JBV3767845
పపరర: మమరరస జరటర ట

906
JBV3767894
పపరర: ససజజత జరటర ట

తసడడ:డ మమరరస
ఇసటట ననస:115-3-254
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మదధదరరల
ఇసటట ననస:115-3-283
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస రరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:31
లస: ససస స
922
JBV2231082
పపరర: సరమమమ జఖస దదసతరరడడడ

93-67/206

తసడడ:డ వనసకటపరరరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-282
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ లలట అనతస
ఇసటట ననస:115-3-283
వయససస:24
లస: పప
919
JBV3766805
పపరర: జజఖత దదసతరరడడడ

908
JBV3767902
పపరర: రరజ జరటర ట

93-67/201

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-3-254
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:115-3-254
వయససస:61
లస: పప

భరస : గగవసద రరడకడ గసట
ఇసటట ననస:115-3-282
వయససస:32
లస: ససస స
916
SAA1026682
పపరర: తరరమల రరడడడ అనతస

93-67/203

తసడడ:డ మమరరస
ఇసటట ననస:115-3-254
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమరరస
ఇసటట ననస:115-3-254
వయససస:43
లస: పప
913
SAA0643866
పపరర: గసటబ పదచక

905
JBV3767878
పపరర: ససరరఖ జరటర ట

903
JBV3767936
పపరర: కకటటశశరమక మనతవ

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:115-3-252
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : జయబబబబ
ఇసటట ననస:115-3-254
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరస
ఇసటట ననస:115-3-254
వయససస:34
లస: పప
910
JBV3767860
పపరర: జయబబబబ జరటర ట

93-66/50

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:115-3-168
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-3-252
వయససస:69
లస: పప
907
JBV3767910
పపరర: గగపస జరటర ట

902
AP151010516068
పపరర: జయరరవప వనమమ

927
JBV3534260
పపరర: శవరరరడడడ దదసతడడడ

93-67/223

తసడడ:డ సరసబశవరరరడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:56
లస: పప
93-67/225

930
JBV2231124
పపరర: సరసబరరడడడ దదసతడడడ

93-67/226

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-284
వయససస:56
లస: పప
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931
SAA1402486
పపరర: వజయ లకడక శలస
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93-66/885

భరస : శకనవరసరరడడడ శలస
ఇసటట ననస:115-3-333
వయససస:29
లస: ససస స
934
SAA1004597
పపరర: ససజజత ఇనసకలల

93-67/227

93-67/230

93-67/233

93-67/236

93-67/239

93-67/241

93-67/244

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:115-3-374
వయససస:33
లస: ససస స

944
SAA0937286
పపరర: పపలమరరరవప చలమర

947
SAA0137067
పపరర: శకనవరసరరవప తచళళళరర

950
JBV3534575
పపరర: పదక బసడడ

953
SAA0938615
పపరర: ఏలసమక ఉపపర

93-67/247

956
SAA0621490
పపరర: ఉపపర గగపస

93-67/237

959
AP151010519193
పపరర: వనసకటమక బసడచరర
భరస : అసకమక
ఇసటట ననస:115-3-374
వయససస:33
లస: ససస స

939
JBV3766664
పపరర: బబజజ మబచసచ

93-67/232

942
JBV3766631
పపరర: ఏడడకకసడల రరడడడ వరల

93-67/235

945
SAA0137000
పపరర: దచడకకయణణ తచళళళరర

93-67/238

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-3-365
వయససస:41
లస: ససస స
93-67/240

948
SAA1253871
పపరర: వవణబగగపరల ఒరరస

93-66/801

తసడడ:డ శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:115-3-366
వయససస:18
లస: పప
93-67/242

951
SAA0137026
పపరర: ఏససపరదస ససదరల

93-67/243

తసడడ:డ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:115-3-368
వయససస:38
లస: పప
93-67/245

954
JBV3766581
పపరర: కకటటశశరమక ఉపపర

93-67/246

భరస : భదచడదధడ
ఇసటట ననస:115-3-370
వయససస:55
లస: ససస స
93-67/248

తసడడ:డ భదచడదధడ
ఇసటట ననస:115-3-370
వయససస:32
లస: పప
93-67/250

93-67/229

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-340
వయససస:56
లస: పప

భరస : గగపస ఉపపర
ఇసటట ననస:115-3-370
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బదచడదధడ ఉపపర
ఇసటట ననస:115-3-370
వయససస:25
లస: పప
958
JBV2220846
పపరర: అసజల తమకశశటర ట

93-67/234

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:115-3-368
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-3-369
వయససస:41
లస: ససస స
955
SAA0802018
పపరర: గగపస చనత ఉపపర

941
JBV3766656
పపరర: బడహకనసదరరడడడ మబచసచ

936
SAA1004605
పపరర: సరసబ ససవర రరడడ ఇనసకలల

భరస : బడహకనసదరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-340
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-3-365
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఏససపరదస
ఇసటట ననస:115-3-368
వయససస:36
లస: ససస స
952
JBV3766615
పపరర: మరరయమక ఎనసమబల

93-67/231

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల చలమర
ఇసటట ననస:115-3-362
వయససస:40
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:115-3-365
వయససస:75
లస: ససస స
949
SAA0137166
పపరర: జజఖత ససదరల

938
JBV3765013
పపరర: శవకకటటరరడడడ దదసతేడడడడ

93-66/886

తసడడ:డ పసదద వర రరడడ ఇనసకలల
ఇసటట ననస:115-3-334
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-340
వయససస:51
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:115-3-362
వయససస:37
లస: ససస స
946
JBV2227387
పపరర: తరరపతమక కకజజజ

93-67/228

తసడడ:డ సరసబశవరరరడడ
ఇసటట ననస:115-3-339
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-340
వయససస:49
లస: ససస స
943
SAA0937278
పపరర: లకడక చలమర

935
SAA1009936
పపరర: పప లలరమక ఇనసకలల

933
SAA1418037
పపరర: హహమ మణణకరసత ఇనసకలలమ

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ ఇనసకలలమ
ఇసటట ననస:115-3-334
వయససస:19
లస: పప

భరస : పసదద వర రరడడ ఇనసకలల
ఇసటట ననస:115-3-334
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శవకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:115-3-339
వయససస:56
లస: ససస స
940
JBV3766649
పపరర: శవశరరద వరల

93-67/976

తసడడ:డ అరజసయమ రరడడడ శలస
ఇసటట ననస:115-3-333
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబ ససవర రరడడ ఇనసకలల
ఇసటట ననస:115-3-334
వయససస:41
లస: ససస స
937
JBV3765021
పపరర: బబజలకడక దదసతేడడడ

932
SAA1432665
పపరర: శకనవరస రరడడడ శలస

957
JBV3534500
పపరర: అసకమక బసడచరర

93-67/249

తసడడ:డ వనసకటమక
ఇసటట ననస:115-3-374
వయససస:33
లస: ససస స
93-67/251

960
JBV2220853
పపరర: అపరరరరవప తమకశశటర ట

93-67/252

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:115-3-374
వయససస:33
లస: పప
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961
SAA1039487
పపరర: సరమమమ జఖస చమకశశటర ట
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93-64/58

భరస : చసతయఖ చమకశశటర ట
ఇసటట ననస:115-3-377
వయససస:53
లస: ససస స
964
SAA0937443
పపరర: రమణ బతష
స ల

93-67/255

93-67/258

93-67/262

93-67/265

93-67/267

93-67/268

93-67/271

తసడడ:డ మహనరరవప సరరకకలమ
ఇసటట ననస:115-3-393
వయససస:26
లస: పప

974
SAA1003169
పపరర: శవ మణణకసఠ తరరపత

977
JBV3761905
పపరర: శరసతమక తరరపత

980
AP151010519241
పపరర: శరసతమక తరరపత

983
JBV3766219
పపరర: ఆదధలకడక తమకశశటర ట

93-67/274

986
AP151010519087
పపరర: ఫరడనసస ఏటటకలరర

93-66/53

989
SAA0937385
పపరర: నచగ పదక చలమనవడడ
భరస : చనమసగ రరవప చలమనవడడ
ఇసటట ననస:115-3-396
వయససస:26
లస: ససస స

969
JBV3766565
పపరర: రమణ కకజజజ

93-67/261

972
SAA0938136
పపరర: రరతమక దతవరపలర

93-67/264

975
AP151010519246
పపరర: హనసమమయమక తరరపత

93-67/266

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-3-387
వయససస:45
లస: ససస స
93-66/54

978
JBV3761897
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరపత

93-66/55

తసడడ:డ పసదద కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-3-388
వయససస:66
లస: పప
93-67/269

981
AP151010519153
పపరర: రరజ తరరపత

93-67/270

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-3-388
వయససస:43
లస: పప
93-67/272

984
JBV3766201
పపరర: నరసససహరరవప తమకశశటర ట

93-67/273

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-3-389
వయససస:27
లస: పప
93-67/275

తసడడ:డ లలరదయఖ
ఇసటట ననస:115-3-390
వయససస:33
లస: పప
93-66/888

93-67/257

భరస : ఇససక దతవరపలర
ఇసటట ననస:115-3-382
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:115-3-389
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఫరడనసస
ఇసటట ననస:115-3-390
వయససస:33
లస: ససస స
988
SAA1356401
పపరర: సరరకకలమ భబసకర చరర

93-67/263

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-3-388
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-3-388
వయససస:67
లస: పప
985
AP151010519126
పపరర: శశరరలల ఏటటకలరర

971
JBV2227437
పపరర: యలమసద కకజజజ

966
AP151010519128
పపరర: గసగరభవరన లసకపసలర

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:115-3-380
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-3-388
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:115-3-388
వయససస:41
లస: ససస స
982
AP151010519432
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరపత

93-67/259

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తరరపత
ఇసటట ననస:115-3-387
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-3-387
వయససస:48
లస: పప
979
AP151010519154
పపరర: తరరపతమక తరరపత

968
AP151010519284
పపరర: దతవయఖ లసకపసలర

93-67/254

భరస : దతవయఖ
ఇసటట ననస:115-3-379
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:115-3-380
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప దతవరపలర
ఇసటట ననస:115-3-382
వయససస:48
లస: పప
976
AP151010519247
పపరర: ఏడడకకసడలల తరరపత

93-67/256

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:115-3-379
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-3-380
వయససస:31
లస: ససస స
973
SAA0938128
పపరర: ఇససక దతవరపలర

965
SAA0409128
పపరర: శకనస బతష
స ల

963
SAA0409136
పపరర: పదక బతష
స ల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-3-378
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసయఖ
ఇసటట ననస:115-3-378
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:115-3-379
వయససస:67
లస: ససస స
970
JBV3766623
పపరర: తరరపతమక పపజజరర

93-67/253

భరస : శవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:115-3-378
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:115-3-378
వయససస:45
లస: ససస స
967
AP151010519127
పపరర: కనకమక రరసటబల

962
SAA0937450
పపరర: మలర క బతష
స ల

987
SAA1351642
పపరర: భబసకర చరర సరరకకలమ

93-66/887

తసడడ:డ మహనరరవప సరరకకలమ
ఇసటట ననస:115-3-393
వయససస:26
లస: పప
93-67/276

990
AP151010519209
పపరర: వనసకటససబబమక చలమనవడడ

93-67/277

భరస : కలమమరసరశమ
ఇసటట ననస:115-3-396
వయససస:54
లస: ససస స
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991
JBV3534286
పపరర: మధసససధనరరవప చలమనవడడ

93-67/278

తసడడ:డ కలమమరసరశమ
ఇసటట ననస:115-3-396
వయససస:33
లస: పప
994
SAA0621516
పపరర: కలసభ నచగరశశరరరవప

93-67/281

93-66/58

93-66/61

93-66/64

93-67/282

93-67/285

93-67/288

భరస : చడసచయఖ
ఇసటట ననస:115-4-393
వయససస:57
లస: ససస స

1004 JBV3761459
పపరర: ఏడడకకసడలల గబసజ

1007 JBV2229979
పపరర: షసషరద షపక

1010 SAA0938631
పపరర: హహసరసణణ షపక

1013 AP151010519115
పపరర: ఈసరబ షపక

93-67/291

1016 AP151010519114
పపరర: నచగమర షపక

93-66/65

1019 JBV3766441
పపరర: మలర కరరరజనరరవప గబసజకలసట
తసడడ:డ చడసచయఖ
ఇసటట ననస:115-4-393
వయససస:29
లస: పప

999
AP151010516160
పపరర: ఏడడకకసడలల దతవళళ

93-66/60

1002 JBV3761475
పపరర: చనత గబసజ

93-66/63

1005 SAA1062611
పపరర: venkatrao muvva

93-64/59

తసడడ:డ వనసకటబడవప మబవరశ
ఇసటట ననస:115-4-69
వయససస:23
లస: ససస స
93-67/283

1008 AP151010519333
పపరర: మబనతసర బబగస

93-67/284

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:115-4-147
వయససస:33
లస: ససస స
93-67/286

1011 SAA0621169
పపరర: శశక అమద

93-67/287

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:115-4-147
వయససస:26
లస: పప
93-67/289

1014 JBV3766458
పపరర: రఫస షపక

93-67/290

తసడడ:డ నచగమర
ఇసటట ననస:115-4-392
వయససస:56
లస: పప
93-67/292

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:115-4-392
వయససస:56
లస: పప
93-67/294

93-66/57

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-3-581
వయససస:35
లస: పప

భరస : నచగమర
ఇసటట ననస:115-4-392
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగమర
ఇసటట ననస:115-4-392
వయససస:56
లస: పప
1018 AP151010519210
పపరర: పపరమక గసజకలసట

93-66/62

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:115-4-147
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజనసరహహబ
ఇసటట ననస:115-4-147
వయససస:33
లస: పప
1015 JBV3766466
పపరర: జలమన షపక

1001 JBV3761467
పపరర: రజన గబసజ

996
JBV3764545
పపరర: దసరగ బసడచరర

తసడడ:డ పసదదగబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-3-533
వయససస:55
లస: పప

భరస : జజనచరషర
ఇసటట ననస:115-4-147
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దచద
ఇసటట ననస:115-4-147
వయససస:71
లస: ససస స
1012 AP151010519200
పపరర: ససభబన షపక

93-66/59

తసడడ:డ చనతయఖ
ఇసటట ననస:115-3-581
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:115-4-147
వయససస:30
లస: ససస స
1009 JBV3766375
పపరర: ఖమసససబ షపక

998
JBV3764537
పపరర: సరసబశవ రరవప బసడచరర

93-67/280

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:115-3-533
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:115-3-581
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-3-581
వయససస:37
లస: పప
1006 JBV3766326
పపరర: బషసరరన షపక

93-66/56

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-3-533
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఏససబబబబ
ఇసటట ననస:115-3-581
వయససస:33
లస: ససస స
1003 JBV3761483
పపరర: ఏససబబబబ గసజ

995
JBV3764529
పపరర: దసరగ దతవళళ

993
AP151010519201
పపరర: కలమమరసరశమ చలమనవడడ

తసడడ:డ చడలరన
ఇసటట ననస:115-3-396
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట ఉపపసదడ
ఇసటట ననస:115-3-533
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-3-533
వయససస:47
లస: ససస స
1000 JBV3761491
పపరర: ససధ గసజ

93-67/279

తసడడ:డ కలమమరసరశమ
ఇసటట ననస:115-3-396
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:115-3-399
వయససస:40
లస: పప
997
AP151010516161
పపరర: ససనదసమక దతవళళ

992
JBV3534401
పపరర: చనమసగరరరవప చలమనవడడ

1017 JBV3534963
పపరర: తరరపతమక గసజకలసట

93-67/293

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:115-4-393
వయససస:33
లస: ససస స
93-67/295

1020 AP151010519166
పపరర: సరసబశవరరవప గసజకలసట

93-67/296

తసడడ:డ చడసచయఖ
ఇసటట ననస:115-4-393
వయససస:42
లస: పప
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1021 AP151010519199
పపరర: చడసచయఖ గసజకలసట

93-67/297

తసడడ:డ చనలకకయఖ
ఇసటట ననస:115-4-393
వయససస:62
లస: పప
1024 JBV3534518
పపరర: పడమలమరరణణ కలరరక

93-67/300

93-67/303

93-67/305

93-67/308

93-67/311

93-67/314

93-67/317

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:115-4-404
వయససస:52
లస: పప

1034 SAA0938623
పపరర: జజనచరషర షపక

1037 AP151010519233
పపరర: అచచమక చలమర

1040 JBV3766227
పపరర: కలమమరర చలమర

1043 JBV3766185
పపరర: రరజశశఖర చలమర

93-66/67

1046 AP151010516007
పపరర: చనతఅసకమక ఓరరస

93-67/309

1049 AP151010516433
పపరర: కకటయఖ ఓరరస
తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:115-4-404
వయససస:28
లస: పప

1029 JBV2229961
పపరర: ఖమబరరన సయఖద

93-67/304

1032 AP151010519334
పపరర: జజనబ షపక

93-67/307

1035 AP151010519356
పపరర: ససస దచ షపక

93-67/310

తసడడ:డ జజనసరహహబ
ఇసటట ననస:115-4-401
వయససస:33
లస: పప
93-67/312

1038 SAA1017350
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల

93-67/313

తసడడ:డ రరస బబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:115-4-402
వయససస:30
లస: పప
93-67/315

1041 AP151010519211
పపరర: నచగరసదడమక చలమర

93-67/316

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:115-4-403
వయససస:27
లస: ససస స
93-67/318

1044 AP151010519212
పపరర: హనసమసతరరవప చలమర

93-67/319

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-4-403
వయససస:27
లస: పప
93-66/68

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:115-4-404
వయససస:49
లస: ససస స
93-66/70

93-67/302

భరస : జజనసరహహబ
ఇసటట ననస:115-4-401
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:115-4-403
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప స
ఇసటట ననస:115-4-404
వయససస:38
లస: ససస స
1048 AP151010516008
పపరర: వనసకటరరవప ఓరరస

93-67/306

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:115-4-403
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:115-4-403
వయససస:27
లస: పప
1045 JBV3529047
పపరర: మమధవ ఓరరస

1031 JBV3534344
పపరర: సఫరయల షపక

1026 SAA0937237
పపరర: రసగ నచయకలలల ఇరర

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:115-4-401
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససతచరరమయఖ
ఇసటట ననస:115-4-402
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-4-402
వయససస:26
లస: పప
1042 JBV3766193
పపరర: రవకకరణ చలమర

93-66/66

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:115-4-401
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:115-4-402
వయససస:26
లస: ససస స
1039 AP151010519238
పపరర: ససతచరరమయఖ చలమర

1028 SAA0801317
పపరర: అనత ఓరరర

93-67/299

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఇరర
ఇసటట ననస:115-4-400
వయససస:50
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:115-4-401
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససన దచ
ఇసటట ననస:115-4-401
వయససస:27
లస: పప
1036 SAA1017368
పపరర: శరసత కలమమరర బతష
స ల

93-67/301

భరస : గగపరలశకనస
ఇసటట ననస:115-4-401
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససస దచ
ఇసటట ననస:115-4-401
వయససస:33
లస: ససస స
1033 SAA0621508
పపరర: షపక హబబ

1025 SAA0892340
పపరర: నచగరరరజన కలరరక

1023 SAA0938078
పపరర: లకడక కలరరక

భరస : నచగరరరజన కలరరక
ఇసటట ననస:115-4-400
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నచరరయణరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:115-4-400
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నచగయఖ
ఇసటట ననస:115-4-400
వయససస:26
లస: పప
1030 AP151010519357
పపరర: హహసససన బ షపక

93-67/298

భరస : నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-4-399
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నచరరయణ
ఇసటట ననస:115-4-400
వయససస:26
లస: ససస స
1027 AP151010519040
పపరర: నచరరయణ కలరరక

1022 SAA0621318
పపరర: కలసభ శక లకకక

1047 JBV3529989
పపరర: గగపరలశకనస ఓరరస

93-66/69

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:115-4-404
వయససస:35
లస: పప
93-66/71

1050 JBV2229607
పపరర: పదక పలర పప

93-67/320

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-4-404
వయససస:27
లస: ససస స
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1051 SAA0700245
పపరర: పలపప రరమబ
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93-67/322

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-4-404
వయససస:27
లస: పప
1054 SAA0937153
పపరర: శశరలజ ఆసడడ

93-67/325

93-67/328

93-67/331

93-67/335

93-67/338

93-67/340

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:115-4-415
వయససస:26
లస: పప

1064 SAA0937211
పపరర: ససజజత పససపపలలటట

1067 JBV3761376
పపరర: ససభబషసణణ కకసడడశశటర ట

1070 SAA0621185
పపరర: కరరరసక కకసడడశశటర ట

93-67/343

1073 AP151010519170
పపరర: వరకసస
స రర మబతచఖల

93-67/346

1076 JBV3766482
పపరర: బబలయగ నరరసదడ మబతచఖల

93-67/336

1059 JBV3766409
పపరర: వనసకటనచగజజఖత కరరరమమరర

93-67/330

1062 JBV2220226
పపరర: సతష ఏపపరర

93-67/334

1065 SAA0937229
పపరర: శశషర రతతస పససపపలలటట

93-67/337

భరస : నరసససహ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:115-4-410
వయససస:33
లస: ససస స
93-66/72

1068 AP151010519309
పపరర: అరరణ కకసడడశశటర ట

93-67/339

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-4-414
వయససస:32
లస: ససస స
93-67/341

1071 SAA0621441
పపరర: కకసడడశశటర ట కకటటశశరరరవ

93-67/342

తసడడ:డ అసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-4-414
వయససస:32
లస: పప
93-67/344

1074 AP151010519174
పపరర: మమలసబ షపక

93-67/345

భరస : రససల
ఇసటట ననస:115-4-415
వయససస:26
లస: ససస స
93-67/347

తసడడ:డ బబల వనసకట సరయ బబబబ మబతచఖల
ఇసటట ననస:115-4-415
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:115-4-415
వయససస:26
లస: పప

93-67/327

తసడడ:డ వనసకయఖ ఏపపరర
ఇసటట ననస:115-4-408
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఎమ.బ.వ.ఎస బబబబ
ఇసటట ననస:115-4-415
వయససస:48
లస: ససస స

93-67/349 1079 AP151010519338
1078 AP151010519278
పపరర: బబలవనసకటశరయబబబబ మబతచఖల
పపరర: రససల షపక

తసడడ:డ ఎమ.వ.ఆర రరవప
ఇసటట ననస:115-4-415
వయససస:57
లస: పప

93-67/333

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-4-414
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబలవనసకటసరయబబబబ
ఇసటట ననస:115-4-415
వయససస:29
లస: ససస స
1075 JBV3766508
పపరర: హబబబలమర షపక

1061 AP151010519171
పపరర: చనతమమకయ ఈపపరర

1056 JBV3766243
పపరర: రరజరష బబబబ ఆసడచడ

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-4-407
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-4-414
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-4-414
వయససస:32
లస: పప
1072 JBV3766490
పపరర: దసరరగభవరన మబతచఖల

93-67/329

భరస : లకకణ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:115-4-410
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:115-4-410
వయససస:56
లస: పప
1069 SAA0620963
పపరర: కరసడకసపటర ట పడసరద

1058 AP151010519024
పపరర: రరమమరరవప ఆసడచడ

93-67/324

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:115-4-405
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకయఖ ఈపపరర
ఇసటట ననస:115-4-408
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమయయలల ఈపపరర
ఇసటట ననస:115-4-408
వయససస:40
లస: పప
1066 SAA0937161
పపరర: లకకణ రరవప పససపపలలటట

93-67/326

తసడడ:డ పసదబకకలల
ఇసటట ననస:115-4-405
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:115-4-407
వయససస:33
లస: పప
1063 AP151010519167
పపరర: వనసకయఖ ఈపపరర

1055 AP151010519592
పపరర: లకడక ఆసడచడ

1053 JBV2229581
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పలర పప

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:115-4-404
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:115-4-405
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:115-4-405
వయససస:32
లస: పప
1060 JBV3766391
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరరరమమరర

93-67/323

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-4-404
వయససస:27
లస: పప

భరస : వషష
ర వరరన ఆసడడ
ఇసటట ననస:115-4-405
వయససస:27
లస: ససస స
1057 JBV3766235
పపరర: వషష
ర వరదనచడవప ఆసడచడ

1052 SAA0699967
పపరర: పలర పప శవరరమ కకషర

93-67/350

1077 JBV3765070
పపరర: రహమతషలమర షపక

93-67/348

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:115-4-415
వయససస:26
లస: పప
1080 SAA1038521
పపరర: సప లలమన కకకకససస స బసడడ

93-66/73

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:115-4-416
వయససస:23
లస: పప
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1081 SAA0937369
పపరర: అసకమక చడసబబటట
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93-67/351

భరస : వర బడహకయఖ చడసబబటట
ఇసటట ననస:115-4-416
వయససస:27
లస: ససస స
1084 JBV2220192
పపరర: శకనవరసరరవప బసడడ

93-67/354

93-64/61

93-67/358

93-67/361

93-67/363

93-67/367

93-67/370

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:28
లస: పప

1094 SAA1253921
పపరర: నచగ లకడక తచడడకకసడ

1097 AP151010519328
పపరర: నరసససహరరవప బలల

1100 SAA0801648
పపరర: డతగల లకడక రరజరశశరర

1103 AP151010519203
పపరర: పదక అపసరకటర

93-67/373

1106 AP151010519198
పపరర: సరమమమ జఖస అపసరకటర

93-66/803

1109 JBV2220218
పపరర: రవ అపసరకటర
తసడడ:డ చనతపర
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:33
లస: పప

1089 JBV3766540
పపరర: లకడక సససదరఖ రరయల

93-67/357

1092 AP151010519002
పపరర: జజరజ యయటటకలరర

93-67/360

1095 JBV3766276
పపరర: లలతకలమమరర బలల

93-67/362

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:115-4-425
వయససస:36
లస: ససస స
93-67/365

1098 AP151010519039
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బలల

93-67/366

తసడడ:డ పపరర యఖ
ఇసటట ననస:115-4-425
వయససస:47
లస: పప
93-67/368

1101 SAA0801812
పపరర: అరరణ బబగత

93-67/369

భరస : గగవసధస బబగత
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:43
లస: ససస స
93-67/371

1104 AP151010519204
పపరర: మమరర అపసరకటర

93-67/372

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:42
లస: ససస స
93-67/374

భరస : చనతపర
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:77
లస: ససస స
93-67/376

93-64/60

తసడడ:డ లలరర యఖ యయటటకలరర
ఇసటట ననస:115-4-419
వయససస:56
లస: పప

భరస : చనతపర
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:43
లస: ససస స
1108 SAA0802349
పపరర: కకలగరన వవణబ గగపరల

93-67/359

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:38
లస: ససస స
1105 SAA0937245
పపరర: లకడక మలలర ల

1091 JBV3766532
పపరర: ససదదప చచదరర రరయల

1086 SAA1150580
పపరర: జజఖత చలర

భరస : ససదదప చచదరర
ఇసటట ననస:115-4-419
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర యఖ
ఇసటట ననస:115-4-425
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:26
లస: ససస స
1102 SAA0801671
పపరర: కకలగరన వజయలకడక

93-64/62

భరస : నచగరరజ తచడడకకసడ
ఇసటట ననస:115-4-425
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-4-425
వయససస:40
లస: ససస స
1099 SAA0802455
పపరర: అపసరకటర పసడయమసక

1088 SAA1150564
పపరర: నచగ మలలర శశర రరవప చలర

93-67/353

భరస : నచగ మలర శశర రరవప చలర
ఇసటట ననస:115-4-417
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమపడసరద
ఇసటట ననస:115-4-419
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:115-4-424
వయససస:109 లస: ససస స
1096 JBV3764974
పపరర: శశరలజ బలల

93-67/356

తసడడ:డ నచగరరజ చలర
ఇసటట ననస:115-4-417
వయససస:39
లస: పప

భరస : జజరరజ
ఇసటట ననస:115-4-419
వయససస:56
లస: ససస స
1093 AP151010519236
పపరర: కకటటశశరమక డతగల

1085 AP151010519133
పపరర: శతచరరమయఖ బసడడ

1083 AP151010519230
పపరర: చనతమమకయ బసడడ

భరస : శతచరరమయఖ
ఇసటట ననస:115-4-416
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:115-4-416
వయససస:62
లస: పప

భరస : నచగరరజ చలర
ఇసటట ననస:115-4-417
వయససస:63
లస: ససస స
1090 AP151010519168
పపరర: రమమదతవ ఏటటకలరర

93-67/352

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-4-416
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతచరరమయఖ
ఇసటట ననస:115-4-416
వయససస:33
లస: పప
1087 SAA1150572
పపరర: సతఖవత చలర

1082 SAA0621326
పపరర: బసడక అనసపమమ

1107 SAA0621359
పపరర: మణణకసఠ డతగల

93-67/375

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:27
లస: పప
93-67/377

1110 AP151010519235
పపరర: కలమమర అపసరకటర

93-67/378

తసడడ:డ చనతపర
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:47
లస: పప
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1111 AP151010519194
పపరర: చనతపర అపసరకటర

93-67/379

తసడడ:డ వరదయఖ
ఇసటట ననస:115-4-428
వయససస:82
లస: పప
1114 JBV3765856
పపరర: కకటటశశరమక కనపరరస

93-67/382

93-67/385

93-67/388

93-67/391

93-67/394

93-67/397

93-67/400

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-4-441
వయససస:26
లస: ససస స

1124 JBV3765823
పపరర: గగవసదస ఓరరస

1127 JBV3765898
పపరర: వనసకటరమణ బసడచరర

1130 AP151010519058
పపరర: వనసకటబడవప బసడచరర

1133 SAA0643817
పపరర: బతష
స ల మసగమక

93-66/76

1136 SAA0802265
పపరర: తరరపతమక శవరరతడ

93-67/392

1139 SAA0937252
పపరర: అసకరరరవప శవరరతడ
తసడడ:డ అసకమక రరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:115-4-441
వయససస:24
లస: పప

1119 JBV3765864
పపరర: కకటయఖసరశమ కనపరరస

93-67/387

1122 JBV3765880
పపరర: ఆసజనవయబలల కనపరరస

93-67/390

1125 SAA0621458
పపరర: బసడచరర అనసకలల

93-67/393

తసడడ:డ వరబబబబ
ఇసటట ననస:115-4-432
వయససస:27
లస: ససస స
93-67/395

1128 JBV3764966
పపరర: నచగరసదడస బసడచరర

93-67/396

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:115-4-432
వయససస:42
లస: ససస స
93-67/398

1131 SAA0802034
పపరర: హనసమసత రరవప బసడచరర

93-67/399

తసడడ:డ చనత వరరసరశమ బసడచరర
ఇసటట ననస:115-4-432
వయససస:36
లస: పప
93-66/74

1134 SAA0643742
పపరర: బసడచరర వనసకటటశశరమక

93-66/75

భరస : చనత వవసకయఖ
ఇసటట ననస:115-4-440
వయససస:77
లస: ససస స
93-67/401

తసడడ:డ అసకమక రరవప కకళళ
ఇసటట ననస:115-4-441
వయససస:24
లస: ససస స
93-67/403

93-67/384

తసడడ:డ ససబబబదచసస
ఇసటట ననస:115-4-429
వయససస:63
లస: పప

భరస : వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-4-440
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ తమకయఖ
ఇసటట ననస:115-4-440
వయససస:82
లస: పప
1138 AP151010519248
పపరర: అనససయమక బసడచరర

93-67/389

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:115-4-432
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-4-432
వయససస:67
లస: పప
1135 SAA0643809
పపరర: బసడచరర చనత వవసకనత

1121 AP151010519026
పపరర: బబబబరరవప ఆసడడ

1116 SAA0621219
పపరర: ఆసడడ శకనవరసరరవప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-4-429
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-4-432
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:115-4-432
వయససస:62
లస: ససస స
1132 AP151010519027
పపరర: వరరసరశమ బసడచరర

93-67/386

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:115-4-430
వయససస:43
లస: పప

భరస : వరబబబబ
ఇసటట ననస:115-4-432
వయససస:31
లస: ససస స
1129 AP151010519253
పపరర: వనసకటరతతస బసడచరర

1118 JBV3765872
పపరర: రరమకకకషర కనపరరస

93-67/381

తసడడ:డ వవసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-4-429
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసదదబకకలల
ఇసటట ననస:115-4-429
వయససస:48
లస: పప

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:115-4-430
వయససస:36
లస: ససస స
1126 JBV3765906
పపరర: శవ వనసకటరమణ బసడచరర

93-67/383

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-4-429
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:115-4-429
వయససస:38
లస: పప
1123 JBV3765831
పపరర: రమణ ఓరరస

1115 JBV3764958
పపరర: కరసతమక ధచరర

1113 AP151010519252
పపరర: గరతచలకడక ఆసడడ

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-4-429
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చడనతకరశవపలల
ఇసటట ననస:115-4-429
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-4-429
వయససస:26
లస: పప
1120 SAA0892357
పపరర: రరమకకషర కరకరర మమడడ

93-67/380

భరస : రరమకకషర కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:115-4-429
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-4-429
వయససస:52
లస: ససస స
1117 SAA0621029
పపరర: ఆసడడ వవసకట మసగరశశరర
ర

1112 SAA0892365
పపరర: రమమదతవ కరకరర మమడడ

1137 JBV3766284
పపరర: శకదతవ బసడచరర

93-67/402

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:115-4-441
వయససస:26
లస: ససస స
93-67/404

1140 SAA0802299
పపరర: అసకమక రరవప బసడచరర

93-67/405

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసడచరర
ఇసటట ననస:115-4-441
వయససస:26
లస: పప
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1141 JBV2220994
పపరర: హనసమసతరరవప బసడచరర

93-67/406

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:115-4-441
వయససస:26
లస: పప
1144 AP151010519064
పపరర: వరరజనవయబలల తరరపత

93-67/409

93-67/412

93-67/415

93-67/418

93-67/421

93-67/424

93-67/427

భరస : నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-434
వయససస:62
లస: ససస స

1154 JBV2221059
పపరర: నచగలకడక గబసటమబకకల

1157 JBV3534484
పపరర: ఖలల సయఖద

1160 AP151010519368
పపరర: ఝమనసలకడక డతగల

1163 AP151010519369
పపరర: శకనవరసరరవప డతగల

93-67/430

1166 SAA1003136
పపరర: రమమదతవ ఓరరచ

93-67/419

1169 SAA1003102
పపరర: నచగరరజ ఓరరచ
తసడడ:డ నచగరశశర రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:115-5-434
వయససస:33
లస: పప

1149 JBV3765765
పపరర: శవ అసజబబబబ తరరపత

93-67/414

1152 JBV2221042
పపరర: వరకలమమరర గబసటమబకకల

93-67/417

1155 AP151010519081
పపరర: సరమమమ జఖస గబసటమబకకల

93-67/420

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-62
వయససస:27
లస: ససస స
93-67/422

1158 AP151010519330
పపరర: జజనసరహహబ షపక

93-67/423

తసడడ:డ నననత
ఇసటట ననస:115-5-401
వయససస:26
లస: పప
93-67/425

1161 JBV3765641
పపరర: వనసకటటశశరరరవప డతగల

93-67/426

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-5-423
వయససస:29
లస: పప
93-67/428

1164 JBV3765682
పపరర: చనతభమలకడక ఓరరస

93-67/429

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-5-433
వయససస:26
లస: ససస స
93-67/431

భరస : నచగరరజ ఓరరచ
ఇసటట ననస:115-5-434
వయససస:28
లస: ససస స
93-67/433

93-67/411

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:115-5-61
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:115-5-423
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-5-433
వయససస:26
లస: పప
1168 AP151010519063
పపరర: శవమకఓరరస

93-67/416

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-5-423
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:115-5-423
వయససస:32
లస: పప
1165 JBV3765690
పపరర: శకనవరసరరవప ఓరరస

1151 JBV3764883
పపరర: శకనవరసరరవప బసడచరర

1146 JBV2220176
పపరర: రరమమసజనవయబలల తరరపత

తసడడ:డ గగవసదసలల
ఇసటట ననస:115-4-445
వయససస:26
లస: పప

తలర : మసరసన బ సయఖద
ఇసటట ననస:115-5-401
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-423
వయససస:30
లస: ససస స
1162 JBV3768082
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మబళళపపడడ

93-67/413

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-5-62
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-62
వయససస:27
లస: పప
1159 JBV3768090
పపరర: జయలకడక మబళళపపడడ

1148 SAA0699926
పపరర: తరరపత శవ భదడయఖ

93-67/408

తసడడ:డ గగవసదసలల
ఇసటట ననస:115-4-444
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-4-449
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-61
వయససస:27
లస: పప
1156 AP151010519028
పపరర: శకనవరసరరవప గబసటమబకకల

93-67/410

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:115-4-445
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-4-449
వయససస:26
లస: ససస స
1153 AP151010519137
పపరర: బడహకయఖ గబసటమబకకల

1145 JBV3765757
పపరర: శవభదడమక తరరపత

1143 JBV2220168
పపరర: వనసకటటశశరమక తరరపత

భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-4-443
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-4-444
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ బడహకయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:115-4-445
వయససస:26
లస: ససస స
1150 JBV3764891
పపరర: మలలర శశరర బసడచరర

93-67/407

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:115-4-441
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదసలల
ఇసటట ననస:115-4-443
వయససస:26
లస: పప
1147 SAA0937526
పపరర: తరరపతమక తరరపత

1142 AP151010519161
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బసడచరర

1167 JBV2227403
పపరర: దసరగ ఓరరస

93-67/432

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:115-5-434
వయససస:35
లస: ససస స
93-67/434

1170 JBV2227445
పపరర: శవరజ ఓరరస

93-67/435

తసడడ:డ నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-434
వయససస:37
లస: పప
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1171 JBV3765674
పపరర: గసగ ఓరరస
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93-67/436

భరస : చనతశకనస
ఇసటట ననస:115-5-435
వయససస:26
లస: ససస స

1172 AP151010519062
పపరర: వనసకటరమణ ఓరరస

93-67/437

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-435
వయససస:26
లస: ససస స

1174 AP151010519085
పపరర: పపషరరవత ఓరరస

93-67/439

భరస : పసదదశవ
ఇసటట ననస:115-5-436
వయససస:28
లస: ససస స

1175 AP151010519196
పపరర: పసదశవ ఓరరస

93-67/442

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-446
వయససస:26
లస: పప

1178 SAA0801846
పపరర: రమమ దతవ చలమర

93-67/440

93-67/445

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:115-5-448
వయససస:26
లస: పప

1181 JBV3765799
పపరర: రవ చలమర

93-67/443

93-67/448

భరస : చన అసకరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-451
వయససస:26
లస: ససస స

1184 SAA0699934
పపరర: నచగరసదడబబబబ తరరపత

93-67/446

93-67/452

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:115-5-453
వయససస:26
లస: ససస స

1187 SAA0621078
పపరర: తరరపత అసకమక రరవప

93-67/450

93-67/444

1182 JBV3765815
పపరర: వరయఖ చలమర

93-67/447

1185 AP151010519215
పపరర: చనఅసకరరరవప తరరపత

93-67/451

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-451
వయససస:26
లస: పప
93-67/453

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:115-5-453
వయససస:31
లస: పప

1189 AP151010519591
పపరర: రరమకకటయఖ బసడచరర

1179 JBV3765781
పపరర: రమణమక చలమర

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-5-448
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత అసకర రరవప
ఇసటట ననస:115-5-451
వయససస:26
లస: పప

1186 AP151010519285
పపరర: చనఅసకమక తరరపత

93-67/441

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:115-5-448
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:115-5-448
వయససస:26
లస: పప

1183 JBV3765708
పపరర: హనసమమయమక తరరపత

1176 AP151010519069
పపరర: వనసకరయమక తరరపత
భరస : గగవసదసలల
ఇసటట ననస:115-5-446
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజశశకర చలమర
ఇసటట ననస:115-5-448
వయససస:27
లస: ససస స

1180 JBV3765807
పపరర: రరజశశఖర చలమర

93-67/438

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-435
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-5-436
వయససస:28
లస: పప

1177 AP151010519066
పపరర: గగవసదసలల తరరపత

1173 AP151010519202
పపరర: చనత శకనస ఓరరస

1188 AP151010519042
పపరర: బబలమక బసడచరర

93-67/454

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-5-454
వయససస:26
లస: ససస స

93-67/455

తసడడ:డ రరమకకటపర
ఇసటట ననస:115-5-454
వయససస:26
లస: పప

1190 JBV3766144
పపరర: కలమమరర ఓరరస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-27
93-67/456

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:25
లస: ససస స
1193 AP151010519155
పపరర: కకటటశశరమక బసడచరర

తసడడ:డ వనసకట రరవప బసడచరర
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:26
లస: పప

93-67/457

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:26
లస: ససస స
93-67/459

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:47
లస: ససస స
1196 SAA0938284
పపరర: శవ పడసరద బసడచరర

1191 JBV3764917
పపరర: శవపరరశత తరరపత

1194 AP151010519051
పపరర: భమలకడక ఓరరస

1197 SAA1026625
పపరర: పడసరద బసడచరర
తసడడ:డ ససబబబరరవప బసడచరర
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:28
లస: పప

93-67/458

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:45
లస: ససస స
93-67/460

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:26
లస: ససస స
93-67/462

1192 AP151010519078
పపరర: పదక బసడచరర

1195 AP151010519156
పపరర: వనసకటరమణ బసడచరర

93-67/461

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:42
లస: ససస స
93-67/463

1198 SAA0699843
పపరర: ఏరర నచగరరజ

93-67/464

తసడడ:డ రసగనచయకలలల
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:28
లస: పప
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1199 JBV3766151
పపరర: శకనవరసరరవప తరరపత

93-67/465

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:26
లస: పప
1202 AP151010519030
పపరర: కకటటశశరరరవప ఓరరస

93-67/468

93-66/889

93-67/473

93-67/476

93-67/479

93-67/482

93-67/485

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-5-461
వయససస:24
లస: పప

1212 AP151010519043
పపరర: సలమబరమణ బసడచరర

1215 SAA0980277
పపరర: వరసజ బసడచరర

1218 JBV3764925
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడచరర

1221 JBV2225290
పపరర: నచగరశశరరరవప బతష
స ల

93-67/488

1224 AP151010519157
పపరర: వజయకలమమరర బతష
స ల

93-67/477

1227 AP151010519303
పపరర: ససరరష బతష
స ల
తసడడ:డ పసదగగవసదస
ఇసటట ననస:115-5-461
వయససస:41
లస: పప

1207 SAA0621367
పపరర: ఏపపరర బడహకమబ

93-67/472

1210 SAA0937393
పపరర: తరరపతమక చలమర

93-67/475

1213 AP151010519055
పపరర: మలలర శశరర చలమర

93-67/478

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:115-5-459
వయససస:42
లస: ససస స
93-67/480

1216 AP151010519029
పపరర: వనసకటరతతస బసడచరర

93-67/481

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-5-459
వయససస:26
లస: పప
93-67/483

1219 JBV3765849
పపరర: లకడక బతష
స ల

93-67/484

భరస : నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-460
వయససస:33
లస: ససస స
93-67/486

1222 AP151010519031
పపరర: రరమమసజనవయబలల బతష
స ల

93-67/487

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-460
వయససస:52
లస: పప
93-67/489

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-5-461
వయససస:41
లస: ససస స
93-67/491

93-67/470

భరస : గసటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:115-5-459
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-5-460
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:115-5-461
వయససస:36
లస: ససస స
1226 SAA0621136
పపరర: నచగరసదడ బబబబ బతష
స ల

93-67/474

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-5-459
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-5-460
వయససస:47
లస: ససస స
1223 JBV3765658
పపరర: జజఖత బతష
స ల

1209 AP151010519257
పపరర: అపరరరరవప ఈపపరర

1204 SAA0802240
పపరర: శకనవరస రరవప బసడచరర

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-458
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ బసడచరర
ఇసటట ననస:115-5-459
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసద ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-5-459
వయససస:42
లస: పప
1220 AP151010519046
పపరర: గకరమక బతష
స ల

93-67/471

భరస : వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:115-5-459
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:115-5-459
వయససస:42
లస: పప
1217 AP151010519023
పపరర: బబబబ చలమర

1206 AP151010519053
పపరర: వనసకటరతతస ఈపపరర

93-67/467

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడచరర
ఇసటట ననస:115-5-457
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:115-5-458
వయససస:34
లస: పప

భరస : వరసజ బసడచరర
ఇసటట ననస:115-5-459
వయససస:34
లస: ససస స
1214 SAA0699975
పపరర: చలమర వవసకట రరవప

93-67/469

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-458
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-458
వయససస:42
లస: పప
1211 SAA0980293
పపరర: దసరగ బసడచరర

1203 JBV3766433
పపరర: చనత బసడచరర

1201 AP151010519162
పపరర: వనసకటబడవప బసడచరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-5-457
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబలకకషర ఈపపరర
ఇసటట ననస:115-5-458
వయససస:18
లస: ససస స
1208 JBV3765740
పపరర: బబలకకషర ఈపపరర

93-67/466

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-5-456
వయససస:26
లస: పప
1205 SAA1339845
పపరర: హహమలత ఈపపరర

1200 AP151010519307
పపరర: రరమకకషర బసడచరర

1225 AP151010519050
పపరర: అలవవలమక బతష
స ల

93-67/490

భరస : పసదగగవసదస
ఇసటట ననస:115-5-461
వయససస:57
లస: ససస స
93-67/492

1228 AP151010519037
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

93-67/493

తసడడ:డ పసదగగవసదస
ఇసటట ననస:115-5-461
వయససస:42
లస: పప
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1229 JBV3764768
పపరర: మరరయమక బతష
స ల
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93-66/77

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:115-5-463
వయససస:41
లస: ససస స
1232 SAA0700237
పపరర: తరరపత ససధఖ

93-67/495

93-67/498

93-67/501

93-67/504

93-67/508

93-67/511

93-67/514

భరస : నచగరరమయఖ
ఇసటట ననస:115-5-478
వయససస:24
లస: ససస స

1242 JBV2221067
పపరర: దసరగ శకరరమశశటర ట

1245 AP151010519265
పపరర: రమణ బసడచరర

1248 AP151010519057
పపరర: పసదదవరయఖ బసడచరర

1251 JBV3765609
పపరర: ఏడడకకసడలల ఓరరచ

93-67/517

1254 AP151010519022
పపరర: పసచచయఖ బతష
స ల

93-67/505

1257 AP151010519068
పపరర: కళళవత బతష
స ల
తసడడ:డ చనగగవసదస
ఇసటట ననస:115-5-478
వయససస:24
లస: ససస స

1237 AP151010519048
పపరర: సరలలమక వలలర పప

93-67/500

1240 AP151010519340
పపరర: శవమక బసడచరర

93-67/503

1243 JBV3765773
పపరర: రరసబబబబ శకరరమశశటర ట

93-67/506

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-471
వయససస:42
లస: పప
93-67/509

1246 AP151010519264
పపరర: చనవరయఖ బసడచరర

93-67/510

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:115-5-473
వయససస:26
లస: పప
93-67/512

1249 JBV3765617
పపరర: పరరశత ఓరరచ

93-67/513

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-5-475
వయససస:24
లస: ససస స
93-67/515

1252 JBV2228484
పపరర: బబజజ బతష
స ల

93-67/516

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:115-5-476
వయససస:24
లస: ససస స
93-67/518

తసడడ:డ చనగగవసదస
ఇసటట ననస:115-5-476
వయససస:24
లస: పప
93-67/520

93-67/497

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-5-470
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-475
వయససస:24
లస: పప

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:115-5-476
వయససస:24
లస: ససస స
1256 JBV3768017
పపరర: గగవరరరన బతష
స ల

93-67/502

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:115-5-474
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఈగయఖ
ఇసటట ననస:115-5-475
వయససస:24
లస: ససస స
1253 JBV2220069
పపరర: అసకమక బతష
స ల

1239 JBV3765633
పపరర: నచగపరరశత పసదధబబ టట

1234 AP151010519045
పపరర: ఈశశరమక తరరపత

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-5-469
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : చనవరయఖ
ఇసటట ననస:115-5-473
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పసదవరయఖ
ఇసటట ననస:115-5-474
వయససస:24
లస: ససస స
1250 JBV3765591
పపరర: కకటమక ఇరరర

93-67/499

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-471
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-472
వయససస:24
లస: ససస స
1247 AP151010519192
పపరర: హనసమమయమక బసడచరర

1236 SAA0700088
పపరర: వలలర పప అసకమక

93-67/494

భరస : అసకరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-468
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-5-470
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-470
వయససస:24
లస: పప
1244 AP151010519049
పపరర: రరణబకమక కరరక

93-67/496

భరస : వజయ రరజ
ఇసటట ననస:115-5-469
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-5-469
వయససస:26
లస: పప
1241 JBV3765625
పపరర: రరమమసజనవయబలల పసదధబబ టట

1233 JBV3535093
పపరర: రరమదచసస తరరపత

1231 SAA0700252
పపరర: ఈరర భబరత

భరస : రసగనచయకలలల
ఇసటట ననస:115-5-463
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అసకరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-468
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద అసకరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-468
వయససస:26
లస: పప
1238 SAA0700310
పపరర: వలలర పప వజయ రరజ

93-66/78

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-5-463
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : చనత రరసదచసస
ఇసటట ననస:115-5-468
వయససస:26
లస: ససస స
1235 JBV3765716
పపరర: చనరరసదచసస తరరపత

1230 JBV3764750
పపరర: ససతచరవమక బతష
స ల

1255 SAA0700203
పపరర: బతష
స ల వనసకయమక

93-67/519

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:115-5-478
వయససస:24
లస: ససస స
93-67/521

1258 AP151010519021
పపరర: లకకకకకటమక బతష
స ల

93-67/522

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-478
వయససస:32
లస: ససస స
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1259 JBV3768025
పపరర: రరసబబబబ బతష
స ల
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93-67/523

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-478
వయససస:24
లస: పప
1262 AP151010519020
పపరర: కకటటశశరరరవప బతష
స ల

93-67/526

93-67/528

93-67/530

93-66/81

93-64/63

93-67/535

93-67/538

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-579
వయససస:23
లస: పప

1272 AP151010516064
పపరర: అసజమక బతష
స ల

1275 SAA0700542
పపరర: మబరళ కకషర ఒసటటపపల

1278 SAA0621110
పపరర: ఓరరచ రమన

1281 SAA0621391
పపరర: ఓరరచ శకనస

93-67/541

1284 AP151010519112
పపరర: కకషరవవణణ తడలరబబటట

93-66/82

1287 SAA0699785
పపరర: వరసస ఉపపర
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-6-488
వయససస:25
లస: పప

1267 JBV2223899
పపరర: శవపరరశత ఓరరస

93-67/529

1270 AP151010519113
పపరర: పసద ఆసజనవయబలల ఒరరస

93-67/532

1273 AP151010516448
పపరర: చనతయఖ తరరపత

93-66/83

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:115-5-486
వయససస:57
లస: పప
93-67/533

1276 SAA0937260
పపరర: లకడక తరరపతమక ఓరరచ

93-67/534

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:115-5-489
వయససస:32
లస: ససస స
93-67/536

1279 SAA0621409
పపరర: ఓరరచ వవసకటటశశరరరవ

93-67/537

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:115-5-489
వయససస:32
లస: పప
93-67/539

1282 SAA0621284
పపరర: బసడచరర కకటటశశరమక

93-67/540

భరస : చనత పదస
ఇసటట ననస:115-5-492
వయససస:52
లస: ససస స
93-67/542

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-5-495
వయససస:42
లస: ససస స
93-66/84

93-67/527

తసడడ:డ చనహనసమసతష
ఇసటట ననస:115-5-483
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-5-489
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లలట వనసకటటశశర రరవప కకళళ
ఇసటట ననస:115-5-494
వయససస:32
లస: ససస స
1286 JBV3761533
పపరర: ఏడడకకసడలల ఒరరస

93-67/531

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-5-489
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత శకనస ఓరరచ
ఇసటట ననస:115-5-489
వయససస:25
లస: పప
1283 SAA0800400
పపరర: దసరగ కకళళ

1269 SAA0700229
పపరర: బతష
స ల సరసబశవ రరవప

1264 SAA0700062
పపరర: ఏపపరర పరరశత

తసడడ:డ పసద ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-5-483
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:115-5-488
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-5-489
వయససస:32
లస: ససస స
1280 SAA0937484
పపరర: దసరరగ రరవప ఓరరచ

93-66/80

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-486
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : మబరళ ఓనర పపల
ఇసటట ననస:115-5-488
వయససస:26
లస: ససస స
1277 SAA0621482
పపరర: ఓరరచ రమమదతవ

1266 AP151010516062
పపరర: నచగపపషరరవత బతష
స ల

93-67/525

భరస : వవసకటరరవప
ఇసటట ననస:115-5-480
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:115-5-483
వయససస:26
లస: పప

భరస : చనతయఖ
ఇసటట ననస:115-5-486
వయససస:23
లస: ససస స
1274 SAA1004530
పపరర: దతవ ఓనర పపల

93-66/79

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-481
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-5-483
వయససస:26
లస: ససస స
1271 AP151010516063
పపరర: అసజమక తరరపత

1263 JBV2223881
పపరర: కలమమరర ఈవపరర

1261 JBV2220275
పపరర: నచగరరజ బతష
స ల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-478
వయససస:32
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:115-5-480
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసదచసస
ఇసటట ననస:115-5-480
వయససస:32
లస: పప
1268 AP151010519119
పపరర: వనసకటనచరరయణమక బతష
స ల

93-67/524

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-478
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-5-478
వయససస:32
లస: పప
1265 JBV3767803
పపరర: తరరపతయఖ ఈపపరర

1260 JBV2220291
పపరర: నచగ రరమయఖ బతష
స ల

1285 AP151010519256
పపరర: శకనవరసరరవప తడలరబబటట

93-67/543

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:115-5-495
వయససస:47
లస: పప
93-67/544

1288 AP151010516072
పపరర: రమణ బసడచరర

93-66/85

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:115-6-498
వయససస:52
లస: ససస స

Page 46 of 202

1289 SAA0963299
పపరర: పసదద పరసడడ బసడచరర
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93-66/86

తసడడ:డ గగపయఖ బసడచరర
ఇసటట ననస:115-6-498
వయససస:24
లస: పప
1292 JBV3764644
పపరర: పదక తరరపత

93-66/89

93-66/92

93-67/545

93-66/96

93-66/98

93-66/101

93-66/104

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-6-509
వయససస:42
లస: పప

1302 SAA0800269
పపరర: శవయమఖ అలలకలసట

1305 JBV3529302
పపరర: ససబబబలల దతవళళ

1308 AP151010516090
పపరర: అసజమక ఇసరసల

1311 JBV3529708
పపరర: ధనలకడక ఉపపర

93-66/107

1314 AP151010516073
పపరర: వరమక ఉపపర

93-66/97

1317 AP151010516086
పపరర: శవమక శరనస
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-6-511
వయససస:57
లస: ససస స

1297 AP151010516400
పపరర: చనతకకటయఖ తరరపత

93-66/94

1300 SAA1038505
పపరర: మహహశ బతష
స ల

93-66/95

1303 SAA0700112
పపరర: నచగలకకక ఉపపర

93-67/547

భరస : బబజ బబబబ
ఇసటట ననస:115-6-506
వయససస:25
లస: ససస స
93-66/99

1306 SAA0800970
పపరర: నచగ లకడక ఇసరసల

93-66/100

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-6-508
వయససస:26
లస: ససస స
93-66/102

1309 JBV3529237
పపరర: ఏడడకకసడలల ఇసరసల

93-66/103

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-6-508
వయససస:34
లస: పప
93-66/105

1312 AP151010516065
పపరర: మబననమక ఉపపర

93-66/106

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-6-509
వయససస:47
లస: ససస స
93-66/108

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:115-6-509
వయససస:72
లస: ససస స
93-66/110

93-66/91

తసడడ:డ రరమబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:115-6-503
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-6-509
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-6-509
వయససస:57
లస: ససస స
1316 AP151010516009
పపరర: బబజబబబబ ఉపపర

93-67/546

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-6-508
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-6-508
వయససస:37
లస: పప
1313 AP151010516110
పపరర: వనసకటమక ఉపపర

1299 SAA1062728
పపరర: కకసడచరరడడడ కనమరర

1294 JBV3529096
పపరర: అసకమక తరరపత

తసడడ:డ సరలయఖ
ఇసటట ననస:115-6-499
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:115-6-507
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-6-508
వయససస:35
లస: ససస స
1310 JBV2223766
పపరర: శకనవరస రరవప ఇసరసల

93-66/93

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-6-504
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:115-6-507
వయససస:33
లస: ససస స
1307 JBV3761715
పపరర: బడహహకశశరర ఇసరసల

1296 JBV3764636
పపరర: వనసకటబడవప తరరపత

93-66/88

భరస : చనతకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-6-499
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడచరరడడడ కనమరర
ఇసటట ననస:115-6-501
వయససస:58
లస: పప

భరస : శవయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:115-6-504
వయససస:23
లస: ససస స
1304 JBV3529310
పపరర: రమణ దతవళళ

93-66/90

తసడడ:డ చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-6-499
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకసడచరరడడడ కనమరర
ఇసటట ననస:115-6-501
వయససస:28
లస: ససస స
1301 SAA1038497
పపరర: పరవన ఆలకలసట

1293 JBV3529070
పపరర: ఎలర మక గబసజ

1291 JBV3529088
పపరర: గగపయఖ బసడచరర

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:115-6-498
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-6-499
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత కకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:115-6-499
వయససస:24
లస: పప
1298 SAA1062736
పపరర: జయలకడక కనమరర

93-66/87

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:115-6-498
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-6-499
వయససస:31
లస: ససస స
1295 SAA1026492
పపరర: గగపసరరజ తరరపత

1290 JBV3764693
పపరర: వనసకటబడవప బసడచరర

1315 JBV3529781
పపరర: శకనస ఉపపర

93-66/109

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-6-509
వయససస:40
లస: పప
93-66/111

1318 JBV3764610
పపరర: వనసకటయఖ ఇరగదసడర

93-66/112

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:115-6-511
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: హహమ బసదస అచచన
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93-67/548

తసడడ:డ దసరరగరరవప అచచన
ఇసటట ననస:115-6-514
వయససస:22
లస: ససస స
1322 JBV2230365
పపరర: వనసకటబడవప ఇరగదసడర

93-66/115

93-67/551

93-66/118

93-66/121

93-66/124

93-66/127

93-66/130

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-6-525
వయససస:40
లస: ససస స

1332 JBV3761442
పపరర: లకడక మమటర ట

1335 SAA0643650
పపరర: లలలర కలమమరర

1338 SAA0643676
పపరర: తరరపత శకనస

1341 JBV3764602
పపరర: భమలకడక ఇరగదసడర

93-66/134

1344 JBV3761673
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఇరగదసడర

93-66/122

1347 JBV3764552
పపరర: చనచతరర ఇరగదసడర
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:115-6-525
వయససస:36
లస: పప

1327 SAA0800525
పపరర: లకడక వరరక

93-66/117

1330 JBV2227346
పపరర: శవనచగమలలర శశరర మమటర ట

93-66/120

1333 JBV2227569
పపరర: వనసకటరరడడడ మమటర ట

93-66/123

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:115-6-519
వయససస:33
లస: పప
93-66/125

1336 SAA0643734
పపరర: తరరపత పరరశత

93-66/126

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-6-521
వయససస:28
లస: ససస స
93-66/128

1339 AP151010516437
పపరర: వరయఖ దతవళళ

93-66/129

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:115-6-521
వయససస:42
లస: పప
93-66/131

1342 SAA0800293
పపరర: నచగమణణ ఇరగదసడర

93-66/132

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:115-6-524
వయససస:36
లస: ససస స
93-66/135

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:115-6-524
వయససస:38
లస: పప
93-66/137

93-67/550

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:115-6-519
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:115-6-524
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:115-6-524
వయససస:33
లస: పప
1346 AP151010516452
పపరర: లకడక ఇరగదసడర

93-66/119

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-6-521
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-6-523
వయససస:42
లస: ససస స
1343 JBV3764594
పపరర: శకనవరస రరవప ఇరగదసడర

1329 SAA0800533
పపరర: వవణబ వరరక

1324 SAA0700278
పపరర: నచగలకడక ఇరగదధసడర

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:115-6-518
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రమన
ఇసటట ననస:115-6-521
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:115-6-521
వయససస:40
లస: ససస స
1340 AP151010516453
పపరర: వనసకటరతతస ఇరగదసడర

93-66/116

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:115-6-519
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ బబ మమకరరడడ
ఇసటట ననస:115-6-519
వయససస:45
లస: పప
1337 AP151010516438
పపరర: పరరశతమక దతవళళ

1326 SAA0800491
పపరర: లకడక పడవలర క వరరక

93-66/114

భరస : శకనస ఇరగదధసడర
ఇసటట ననస:115-6-517
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:115-6-518
వయససస:31
లస: పప

భరస : పపలమరరరడడడ బబ మమకరరడడ
ఇసటట ననస:115-6-519
వయససస:40
లస: ససస స
1334 SAA1062686
పపరర: పపలమరరరడడడ బబ మమకరరడడ

93-67/549

భరస : వనణస
ఇసటట ననస:115-6-518
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-6-518
వయససస:28
లస: పప
1331 SAA1062694
పపరర: శకలసతల బబ మమకరరడడడ

1323 SAA0700260
పపరర: గగపయఖ ఇరగదధసడర

1321 JBV3764727
పపరర: వనసకటరమణ ఇరగదసడర

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-6-516
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల ఇరగదధసడర
ఇసటట ననస:115-6-516
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల ఇరగదధసడర
ఇసటట ననస:115-6-517
వయససస:30
లస: పప
1328 SAA0800459
పపరర: వరసస వరరక

93-66/113

భరస : గగపయఖ ఇరగదధసడర
ఇసటట ననస:115-6-516
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:115-6-516
వయససస:40
లస: పప
1325 SAA0700286
పపరర: శకనస ఇరగదధసడర

1320 SAA1049478
పపరర: శకలకడక ఇరగదధసడర

1345 JBV3764560
పపరర: లకడక ఇరగదసడర

93-66/136

భరస : చనచతరర
ఇసటట ననస:115-6-525
వయససస:31
లస: ససస స
93-66/138

1348 SAA0963331
పపరర: జజఖత దతవళర

93-66/139

భరస : ఉపపసదడ దతవళర
ఇసటట ననస:115-7-528
వయససస:25
లస: ససస స
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1349 AP151010516439
పపరర: బబలగబరరవపలల దతవళళ

93-66/140

భరస : కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:115-7-528
వయససస:42
లస: ససస స
1352 JBV3529872
పపరర: కకసడలల బసడచరర

93-66/143

93-66/146

93-66/149

93-66/152

93-67/553

93-67/554

93-67/557

భరస : ససతచరరమబలల
ఇసటట ననస:115-8-542
వయససస:44
లస: ససస స

1362 JBV2227031
పపరర: శకనస పలర పప

1365 AP151010516042
పపరర: చనత అస కలలల వలలర పప

1368 SAA0700120
పపరర: గబసజజ వనసకట రమణ

1371 AP151010516057
పపరర: అసకలలల బసడచరర

93-66/158

1374 JBV3764404
పపరర: లకకయఖ దతవళళ

93-66/153

1377 AP151010516399
పపరర: రరమబలమక దతవళళ
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-8-542
వయససస:72
లస: ససస స

1357 AP151010516410
పపరర: పపలర మక ఒరరస

93-66/148

1360 JBV3761681
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప కసచచల

93-66/151

1363 JBV3767373
పపరర: రమణ పలర పప

93-67/552

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:115-7-537
వయససస:36
లస: ససస స
93-66/154

1366 JBV2227122
పపరర: గరలలశశరమక వవమబలల

93-66/155

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-7--585
వయససస:29
లస: ససస స
93-67/555

1369 SAA0700096
పపరర: తరరపత వవసకటటశశరరర

93-67/556

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-8-54
వయససస:26
లస: పప
93-66/156

1372 AP151010516030
పపరర: చనతయఖ బసడచరర

93-66/157

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-8-540
వయససస:31
లస: పప
93-66/159

తసడడ:డ ససతచరరమబలల
ఇసటట ననస:115-8-542
వయససస:32
లస: ససస స
93-66/161

93-66/145

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-7-533
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-8-540
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-8-540
వయససస:31
లస: పప
1376 AP151010516457
పపరర: వనసకటమక దతవళళ

93-66/150

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-8-54
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:115-8-54
వయససస:31
లస: పప
1373 AP151010516050
పపరర: శకనస బసడచరర

1359 SAA0643858
పపరర: బతష
స ల గబరవమక

1354 JBV3764776
పపరర: ససజజత నచగబలకకసడ

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-7-533
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చనతయఖ
ఇసటట ననస:115-7-539
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వర నచగమక
ఇసటట ననస:115-8-54
వయససస:26
లస: ససస స
1370 SAA0700104
పపరర: గబసజజ అశశక

93-66/147

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:115-7-537
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-7-537
వయససస:36
లస: పప
1367 SAA0700070
పపరర: తరరపత వవసకట రమణ

1356 JBV3764743
పపరర: వనసకటమక తరరపత

93-66/142

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:115-7-530
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-7-533
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-7-537
వయససస:33
లస: ససస స
1364 JBV3767365
పపరర: రరమబ పలర పప

93-66/144

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-7-533
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:115-7-533
వయససస:50
లస: ససస స
1361 JBV2227221
పపరర: శవమక పలర పప

1353 JBV3529195
పపరర: కలటటసబరరవప దతవళళ

1351 JBV3764628
పపరర: ఉపపసదడ దతవళళ

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప
ఇసటట ననస:115-7-528
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:115-7-528
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:115-7-530
వయససస:50
లస: ససస స
1358 JBV3761699
పపరర: పపటర మక కలసచచల

93-66/141

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప దతవళర
ఇసటట ననస:115-7-528
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:115-7-528
వయససస:45
లస: పప
1355 AP151010516315
పపరర: లకకకరసతమక నచగబలకకసడ

1350 SAA0963364
పపరర: శవ నచగరసదడ బబబబ దతవళర

1375 JBV3764396
పపరర: నచగ రరణణ దతవళళ

93-66/160

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:115-8-542
వయససస:36
లస: ససస స
93-66/162

1378 AP151010516122
పపరర: ససతచరరమబలల దతవళళ

93-66/163

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-8-542
వయససస:52
లస: పప
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93-67/558

భరస : చనత వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:115-8-542
వయససస:27
లస: ససస స
1382 SAA0700302
పపరర: తరరపత గబరపర

93-67/561

93-67/562

1388 SAA0700336
పపరర: బసడచరర శకనస

93-67/565

93-66/168

93-66/171

93-67/566

93-66/166

1392 JBV3764271
పపరర: గగవసద రరజ ఓరరస

1395 JBV3764230
పపరర: వరమక తరరపత

1398 SAA0700047
పపరర: బతష
స ల లలత

93-66/175

1401 SAA0800061
పపరర: రరస బబబబ తరరపత

93-66/169

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:115-8-552
వయససస:28
లస: పప

1404 SAA1311182
పపరర: తరరపతయఖ తమకశశటర ట

93-66/172

1407 JBV3764370
పపరర: ఎలర యఖ తరరపత
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-8-554
వయససస:30
లస: పప

93-67/564

1390 JBV3761665
పపరర: మమరస మక ఓరరస

93-66/167

1393 JBV3529013
పపరర: కలమమరశకనస ఒరరస

93-66/170

1396 JBV3761616
పపరర: వనసకటరరవప తరరపత

93-66/173

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-8-550
వయససస:28
లస: పప
93-67/567

1399 JBV3764255
పపరర: తరరపతమక తరరపత

93-66/174

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:115-8-552
వయససస:28
లస: ససస స
93-66/176

1402 JBV3530078
పపరర: శకనస తమకశశటర ట

93-66/177

తసడడ:డ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:115-8-552
వయససస:29
లస: పప
93-66/179

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:115-8-552
వయససస:29
లస: పప
93-66/181

1387 SAA0700328
పపరర: బసడచరర రరజమక

తసడడ:డ వనసకటరరవప ఓరరస
ఇసటట ననస:115-8-546
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-8-552
వయససస:32
లస: పప
93-66/178

93-66/165

భరస : లకకణరరవప
ఇసటట ననస:115-8-546
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:115-8-550
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-8-552
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-8-554
వయససస:44
లస: ససస స

1389 SAA0801341
పపరర: భబరత ఓరరస

1384 JBV3529344
పపరర: నచగరశశరరరవప ఇసరసల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:115-8-545
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-8-550
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససధచకర రరవప కకసడసరర
ఇసటట ననస:115-8-550
వయససస:25
లస: ససస స

1406 AP151010516167
పపరర: జయలకడక తరరపత

93-67/563

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-8-546
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:115-8-546
వయససస:49
లస: పప

1403 JBV3529146
పపరర: గబరవయఖ తరరపత

1386 SAA0700344
పపరర: తరరపత వవసకటరమణ

93-67/560

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-8-544
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనస కలమమర
ఇసటట ననస:115-8-546
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పరశతచలల
ఇసటట ననస:115-8-546
వయససస:42
లస: ససస స

1400 JBV3529112
పపరర: అసకమక తరరపత

93-66/164

భరస : అమకయఖ
ఇసటట ననస:115-8-545
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకయఖ
ఇసటట ననస:115-8-545
వయససస:25
లస: పప

1397 SAA0937336
పపరర: సససధస శక కకసడసరర

1383 AP151010516434
పపరర: వనసకటటశశరమక ఇసరసల

1381 SAA0700294
పపరర: దతవరళళ చనత వనసకటయఖ

తసడడ:డ ససతచ రరమబలల
ఇసటట ననస:115-8-542
వయససస:30
లస: పప

భరస : నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-8-544
వయససస:44
లస: ససస స

1385 SAA0699827
పపరర: ఇసరసల టట వ యయస
రరమమసజనవయబలల
తసడడ:డ పరమబలల
ఇసటట ననస:115-8-544
వయససస:26
లస: పప

1394 JBV3529849
పపరర: పరశతచలల ఓరరస

93-67/559

భరస : గబరపర
ఇసటట ననస:115-8-542
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతపర
ఇసటట ననస:115-8-542
వయససస:31
లస: పప

1391 AP151010516010
పపరర: రమమదతవ ఓరరస

1380 SAA0700369
పపరర: తరరపత వనసకటటశశరమక

1405 JBV3764388
పపరర: తరరపతమక తరరపత

93-66/180

భరస : ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:115-8-554
వయససస:29
లస: ససస స
93-66/182

1408 JBV3530003
పపరర: ఏడడకకసడలల తరరపత

93-66/183

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-8-554
వయససస:49
లస: పప
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పపరర: రమమదతవ శకరరమశశటర ట
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93-66/184

భరస : రవబబబబ
ఇసటట ననస:115-8-556
వయససస:31
లస: ససస స
1412 SAA0643460
పపరర: శకరరమసపటర ట తరరపతఅమమక

93-66/187

93-66/890

93-66/191

93-66/194

93-66/197

93-67/568

93-66/201

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-8-575
వయససస:29
లస: ససస స

1422 AP151010516202
పపరర: వనసకటమక తరరపత

1425 AP151010516208
పపరర: శకనస తరరపత

1428 SAA0700153
పపరర: దతవళళళ శకనస

1431 JBV3761640
పపరర: రమణ తమకశశటర ట

93-66/203

1434 JBV3764347
పపరర: వనసకటటశశరమక గబసజజ

93-66/195

1437 JBV3529534
పపరర: శకనవరస రరవప ఉపపర
తసడడ:డ లసగరలల
ఇసటట ననస:115-8-575
వయససస:29
లస: పప

1417 SAA0963265
పపరర: ఉపపసదడ గబసజ

93-66/190

1420 AP151010516137
పపరర: ఏగమక దతవళళ

93-66/193

1423 AP151010516081
పపరర: చనతకక దతవళళ

93-66/196

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:72
లస: ససస స
93-66/198

1426 JBV3530029
పపరర: ఏడడకకసడలల వవమబల

93-66/199

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:57
లస: పప
93-67/569

1429 JBV3529955
పపరర: రమమదతవ తమకశశటర ట

93-66/200

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:115-8-561
వయససస:40
లస: ససస స
93-66/202

1432 SAA0699561
పపరర: తమకశశటర ట వరయఖ

93-67/570

తసడడ:డ రసగ
ఇసటట ననస:115-8-562
వయససస:25
లస: పప
93-66/204

భరస : బసగరరర బబబబ
ఇసటట ననస:115-8-564
వయససస:30
లస: ససస స
93-66/205

93-66/189

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:115-8-562
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:115-8-563
వయససస:68
లస: ససస స
1436 JBV2229714
పపరర: పదక ఉపపర

93-66/192

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:115-8-561
వయససస:42
లస: పప
1433 AP151010516243
పపరర: వనసకటకకటమక తమకశశటర ట

1419 AP151010516115
పపరర: రరమనరసమక దతవళళ

1414 AP151010516240
పపరర: ఏడడకకసడలల శకరరమశశటర ట

భరస : రరమబ గబసజ
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:24
లస: పప
1430 AP151010516153
పపరర: రరజ తమకశశటర ట

93-67/977

భరస : పసదదకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:33
లస: పప
1427 SAA0700146
పపరర: శకనస బతష
స ల

1416 SAA1464437
పపరర: లకడక తరరపటమక మమనతవర

93-66/186

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-8-558
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:52
లస: ససస స
1424 SAA0962614
పపరర: రరమబ గబసజ

93-66/188

భరస : శకనవరస రరడడడ మమనతవర
ఇసటట ననస:115-8-558
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-8-560
వయససస:35
లస: ససస స
1421 JBV3529351
పపరర: చనతఅమమకయ వవమబల

1413 AP151010516230
పపరర: వనసకటటశశరరరవప శకరరమశశటర ట

1411 JBV2225829
పపరర: మరలలశశరర శకరరమశశటర ట

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-8-557
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-8-557
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ మమనతవర
ఇసటట ననస:115-8-558
వయససస:26
లస: ససస స
1418 JBV3530128
పపరర: చనతమమకయ తరరపత

93-66/185

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-8-556
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:115-8-557
వయససస:43
లస: ససస స
1415 SAA1463199
పపరర: లకడక తరరపటమక మమనతవర

1410 JBV3761657
పపరర: రవబబబబ శకరరమశశటర ట

1435 SAA0700021
పపరర: బసగరరర బబబబ గబసజ

93-67/571

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-8-564
వయససస:25
లస: పప
93-66/206

1438 JBV3764289
పపరర: నచగరసదడస తరరపత

93-66/207

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:115-9-552
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: రరజరశశరర బతష
స ల
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93-66/208

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:115-9-565
వయససస:53
లస: ససస స
1442 JBV3764297
పపరర: వనసకట సరశమ బతష
స ల

93-66/211

93-66/214

93-66/215

93-66/218

93-66/221

93-66/224

93-67/574

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-9-583
వయససస:33
లస: ససస స

1452 SAA0797706
పపరర: కరససయ బసడచరర

1455 SAA0643783
పపరర: బతష
స ల ససజవమక

1458 JBV3530110
పపరర: నచగరరజ బతష
స ల

1461 JBV2229920
పపరర: పదక తరరపత

93-66/230

1464 SAA0799488
పపరర: అసజల గబసజ

93-66/219

1467 AP151010516055
పపరర: ఈశశరమక ఓరరస
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-9-583
వయససస:50
లస: ససస స

1447 SAA0700179
పపరర: బసడచరర ఏడడకకసడలల

93-67/573

1450 SAA0797649
పపరర: రమమశ బసడచరర

93-66/217

1453 SAA0799983
పపరర: గగపస దతవపళళ

93-66/220

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:115-9-571
వయససస:24
లస: పప
93-66/222

1456 JBV3764503
పపరర: శవ పరరశత బతష
స ల

93-66/223

భరస : నచగ రరజ
ఇసటట ననస:115-9-573
వయససస:32
లస: ససస స
93-66/226

1459 JBV3764495
పపరర: శవయఖ బతష
స ల

93-66/227

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:115-9-573
వయససస:56
లస: పప
93-66/228

1462 JBV3761632
పపరర: అసజమక తరరపత

93-66/229

భరస : చనతవనసకటయఖ
ఇసటట ననస:115-9-576
వయససస:40
లస: ససస స
93-67/575

భరస : వనసకట రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:115-9-581
వయససస:27
లస: ససస స
93-66/231

93-66/213

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:115-9-570
వయససస:26
లస: పప

భరస : పసదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-9-576
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-9-576
వయససస:47
లస: పప
1466 JBV2228765
పపరర: లకడక ఒరరస

93-66/216

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:115-9-573
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:115-9-573
వయససస:27
లస: పప
1463 AP151010516279
పపరర: చనతవనసకటయఖ తరరపత

1449 SAA0842303
పపరర: వనసకటటసశరమక బసడచరర

1444 AP151010516241
పపరర: కకసడమక బసడచరర

తసడడ:డ వనసకటటశస
ఇసటట ననస:115-9-567
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-9-573
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:115-9-573
వయససస:47
లస: ససస స
1460 SAA0802133
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

93-67/572

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:115-9-570
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:115-9-573
వయససస:24
లస: ససస స
1457 AP151010516288
పపరర: వరమక బతష
స ల

1446 SAA0700385
పపరర: గణణశ బసడచరర

93-66/210

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-9-567
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కరససయ
ఇసటట ననస:115-9-570
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:115-9-570
వయససస:28
లస: పప
1454 SAA0963281
పపరర: రమమ దతవ బతష
స ల

93-66/212

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:115-9-567
వయససస:25
లస: పప

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:115-9-570
వయససస:25
లస: ససస స
1451 SAA0797672
పపరర: శవయమఖ బసడచరర

1443 AP151010516442
పపరర: వరయఖ బతష
స ల

1441 JBV3764305
పపరర: శవమక బతష
స ల

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:115-9-566
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-9-566
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:115-9-567
వయససస:52
లస: పప
1448 SAA0797748
పపరర: అనతచ బసడచరర

93-66/209

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:115-9-565
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:115-9-566
వయససస:34
లస: పప
1445 AP151010516245
పపరర: శకనస బసడచరర

1440 SAA0303925
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బతష
స ల

1465 SAA0801713
పపరర: వనసకట రరవప గబసజ

93-67/576

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:115-9-581
వయససస:36
లస: పప
93-66/232

1468 JBV3764172
పపరర: లకడక నచరరయణ ఓరరస

93-66/233

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-9-583
వయససస:32
లస: పప
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పపరర: వనసకటబడవప
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93-66/234

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-9-583
వయససస:37
లస: పప
1472 SAA0799868
పపరర: శవ కకషర వవమబల

93-66/237

93-66/241

93-66/244

93-66/245

93-66/247

93-66/251

93-66/254

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:115-10-587
వయససస:37
లస: పప

1482 SAA1026641
పపరర: పపడమమనసదధన మదసగబల

1485 SAA0799744
పపరర: సరసబయఖ పసనవతపప యన

1488 AP151010516187
పపరర: అసకరలల బతష
స ల

1491 AP151010516444
పపరర: కకటటశశరమక బతష
స ల

93-66/257

1494 JBV3764008
పపరర: శకలకడక వవమబల

1497 SAA0136077
పపరర: శకనవరసరరవప వవమబల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-10-587
వయససస:41
లస: పప

1477 JBV3764362
పపరర: లకడక తరరపత

93-66/243

1480 SAA1039479
పపరర: ఆరరఫర షపక

93-64/64

93-67/578

1483 SAA0799801
పపరర: లకడక తరరపటమక
పసనతబబ యన
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:115-10-487
వయససస:29
లస: ససస స

93-66/246

93-66/248

1486 JBV2228534
పపరర: దతవ బతష
స ల

93-66/249

తసడడ:డ అసకరలల
ఇసటట ననస:115-10-504
వయససస:33
లస: ససస స
93-66/252

1489 JBV3764198
పపరర: శవమక బసడచరర

93-66/253

భరస : అనమయఖ
ఇసటట ననస:115-10-545
వయససస:46
లస: ససస స
93-66/255

1492 SAA0800038
పపరర: చనత బసడచరర

93-66/256

భరస : గణణశ
ఇసటట ననస:115-10-567
వయససస:26
లస: ససస స
93-66/259

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-10-587
వయససస:34
లస: ససస స
93-66/261

93-66/240

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:115-10-83
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:115-10-566
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-10-568
వయససస:49
లస: ససస స
1496 JBV3763992
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వవమబల

93-67/577

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-10-504
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:115-10-566
వయససస:29
లస: ససస స
1493 AP151010516447
పపరర: భబరతమక బసడచరర

1479 SAA0621466
పపరర: మడడగబలమ కళళఖణ

1474 AP151010516136
పపరర: మసగమక వవమబల

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-9-626
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:115-10-487
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అసకరలల
ఇసటట ననస:115-10-504
వయససస:43
లస: పప
1490 JBV3764321
పపరర: కకసడమక బతష
స ల

93-66/242

భరస : రవ కలమమర మదసగబల
ఇసటట ననస:115-10-85
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:115-10-487
వయససస:29
లస: ససస స
1487 AP151010516175
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

1476 AP151010516123
పపరర: కకటటశశరరరవప వవమబల

93-66/236

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-9-585
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస బబబబ
ఇసటట ననస:115-10
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:115-10-83
వయససస:57
లస: ససస స
1484 SAA0799777
పపరర: పదచకవత పసనతబబ యన

93-66/239

తసడడ:డ కకటరయఖ
ఇసటట ననస:115-9-585
వయససస:53
లస: పప

భరస : తచమమసస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:115-10
వయససస:48
లస: ససస స
1481 AP151010516157
పపరర: నజరరనతసర షపక

1473 SAA0963174
పపరర: శవ పరరశత వవమబల

1471 SAA0799900
పపరర: రవచసదడ వవమబల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:115-9-584
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవ కకషర వవమబల
ఇసటట ననస:115-9-585
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటరయఖ
ఇసటట ననస:115-9-585
వయససస:53
లస: ససస స
1478 SAA0963240
పపరర: జయ కరకలమమనస

93-66/235

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:115-9-584
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:115-9-584
వయససస:28
లస: పప
1475 AP151010516138
పపరర: చనతమమకయ వవమబల

1470 JBV3764131
పపరర: కకసడమక వవమబల

1495 SAA0136069
పపరర: వజయలకకక వవమబల

93-66/260

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-10-587
వయససస:37
లస: ససస స
93-66/262

1498 JBV2229011
పపరర: మరరయమక చలక

93-66/263

తలర : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-589
వయససస:39
లస: ససస స
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పపరర: వనసకయఖ చలక
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93-66/264

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:115-10-589
వయససస:43
లస: పప
1502 AP151010516166
పపరర: పరరశత మదసగబల

93-66/267

93-66/269

93-67/582

93-66/273

93-66/276

93-66/279

93-66/282

భరస : చన అసజ ఇరర
ఇసటట ననస:115-10-599
వయససస:24
లస: ససస స

1512 JBV2227874
పపరర: శవ యరరర

1515 JBV3763950
పపరర: పరరశత యరరర

1518 JBV3763943
పపరర: పరమమశశరరరవప యరరర

1521 JBV3764065
పపరర: అసజమక యరరర

93-66/285

1524 JBV2224012
పపరర: హనసమసతరరవప ఇరరర

93-66/274

1527 SAA0938722
పపరర: శకనవరసరరవప ఎరరర
తసడడ:డ వనసకటరమణ ఎరరర
ఇసటట ననస:115-10-599
వయససస:24
లస: పప

1507 SAA1026633
పపరర: కకటమక ఏరర

93-67/581

1510 JBV3763976
పపరర: లకడక గబసజజ

93-66/272

1513 JBV3763968
పపరర: ఎలమర రరవప గబసజజ

93-66/275

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:115-10-597
వయససస:37
లస: పప
93-66/277

1516 JBV3763935
పపరర: మమత యరరర

93-66/278

భరస : పసద ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-10-598
వయససస:31
లస: ససస స
93-66/280

1519 JBV2223469
పపరర: పసదద ఆసజనవయబలల

93-66/281

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:115-10-598
వయససస:35
లస: పప
93-66/283

1522 AP151010516201
పపరర: భమలకడక యరరర

93-66/284

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:115-10-599
వయససస:57
లస: ససస స
93-66/286

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:115-10-599
వయససస:36
లస: పప
93-67/583

93-67/580

భరస : ఎలమర రరవప
ఇసటట ననస:115-10-597
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:115-10-599
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:115-10-599
వయససస:35
లస: పప
1526 SAA0974643
పపరర: నచగ శక ఇరర

93-66/271

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:115-10-598
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-598
వయససస:57
లస: పప
1523 JBV2223451
పపరర: చనచతసజనవయబలల ఇరరర

1509 JBV3763984
పపరర: ఆదధలకడక యరరర

1504 SAA0699835
పపరర: మదసగబల ససరరశ

భరస : గగవసదస ఏరర
ఇసటట ననస:115-10-595
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-10-598
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:115-10-598
వయససస:47
లస: ససస స
1520 AP151010516209
పపరర: కరశయఖ యరరర

93-66/270

తసడడ:డ అకకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-597
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-597
వయససస:52
లస: పప
1517 AP151010516193
పపరర: కకటమక యరరర

1506 AP151010516152
పపరర: పపనతయఖ యరరర

93-66/266

తసడడ:డ కకపరనసదస
ఇసటట ననస:115-10-594
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:115-10-596
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అకకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-597
వయససస:47
లస: ససస స
1514 AP151010516171
పపరర: అకకయఖ యరరర

93-66/268

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-595
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపనతయఖ
ఇసటట ననస:115-10-595
వయససస:27
లస: పప
1511 AP151010516128
పపరర: రమణ యరరర

1503 AP151010516037
పపరర: కకపరనసదస మదసగబల

1501 SAA1026484
పపరర: ససరరఖ మదసగబల

భరస : ససరరష మదసగబల
ఇసటట ననస:115-10-594
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-10-594
వయససస:62
లస: పప

భరస : పపనతయఖ
ఇసటట ననస:115-10-595
వయససస:42
లస: ససస స
1508 SAA0699868
పపరర: ఏరర వవసకటటశశర రరవప

93-66/265

తసడడ:డ మబతష
స
ఇసటట ననస:115-10-590
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకపరనసదస
ఇసటట ననస:115-10-594
వయససస:42
లస: ససస స
1505 AP151010516139
పపరర: లకడక యరరర

1500 JBV3764073
పపరర: ససలశ రరజ మహసకరళ

1525 AP151010516176
పపరర: గబరవయఖ యరరర

93-66/287

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-599
వయససస:67
లస: పప
93-67/584

1528 JBV3763927
పపరర: అసజల మహసకరళ

93-66/288

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-10-600
వయససస:29
లస: ససస స

Page 54 of 202

1529 JBV2228518
పపరర: నచగరసదడస మహసకరళ
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93-66/289

భరస : వరర అసకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-600
వయససస:43
లస: ససస స
1532 JBV2222867
పపరర: కకసడమక బతష
స ల

93-66/292

93-66/296

93-66/299

93-66/302

93-66/305

93-66/308

93-66/311

భరస : ససతతష
ఇసటట ననస:115-10-609
వయససస:27
లస: ససస స

1542 AP151010516255
పపరర: పదక బతష
స ల

1545 AP151010516134
పపరర: వనసకటససబబమక చటటరమమరర

1548 JBV3761590
పపరర: ఆదధలకడక కరమశశటర ట

1551 JBV3763695
పపరర: రసగనచయకలలల శరరగరరర

93-67/585

1554 SAA0620989
పపరర: వనసకటనచరరయమణ మసడతల

93-66/303

1557 JBV2223345
పపరర: అసజనదతవ బహహజసగబ
భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:115-10-609
వయససస:33
లస: ససస స

1537 JBV3761574
పపరర: హనసమసత రరవప చలమర

93-66/298

1540 JBV3529930
పపరర: పసదదశకనస చలమర

93-66/301

1543 JBV3763489
పపరర: గరయతడ పపనరరచన

93-66/304

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:115-10-607
వయససస:31
లస: ససస స
93-66/306

1546 JBV2224749
పపరర: శకనవరసరరడడడ పపనరరచవ

93-66/307

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ
ఇసటట ననస:115-10-607
వయససస:35
లస: పప
93-66/309

1549 JBV3763729
పపరర: ఏగమక మసడతల

93-66/310

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:115-10-608
వయససస:46
లస: ససస స
93-66/312

1552 JBV3763711
పపరర: మసరసన మసడతల

93-66/313

తసడడ:డ నచరరయణ
ఇసటట ననస:115-10-608
వయససస:51
లస: పప
93-67/586

తసడడ:డ మసరసన మసడతల
ఇసటట ననస:115-10-608
వయససస:27
లస: పప
93-66/314

93-66/295

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-10-604
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:115-10-608
వయససస:40
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:115-10-608
వయససస:30
లస: ససస స
1556 SAA0799603
పపరర: తరపటమక బబ టటర

93-66/300

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-608
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏగయఖ
ఇసటట ననస:115-10-608
వయససస:37
లస: పప
1553 SAA0700195
పపరర: నగరరర మమధవ కళళఖణణ

1539 AP151010516200
పపరర: కకసడమక చలమర

1534 JBV3763901
పపరర: వనసకటటశశరమక చలమర

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల చలమర
ఇసటట ననస:115-10-602
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:115-10-607
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : రసగనచయకలలల
ఇసటట ననస:115-10-608
వయససస:31
లస: ససస స
1550 JBV3761582
పపరర: లకకయఖ కరమశశటర ట

93-66/297

భరస : దతవదచసస
ఇసటట ననస:115-10-605
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడబబకరరరడడడ
ఇసటట ననస:115-10-607
వయససస:57
లస: ససస స
1547 JBV3763703
పపరర: ఆదధలకడక శరరగరరర

1536 JBV3763893
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలమర

93-66/291

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-10-602
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-10-604
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-10-605
వయససస:36
లస: ససస స
1544 AP151010516133
పపరర: నచగమణణ పపనరరచన

93-66/294

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:115-10-602
వయససస:34
లస: పప

భరస : పసదదశకనస
ఇసటట ననస:115-10-604
వయససస:40
లస: ససస స
1541 JBV3761566
పపరర: జమలమక బసడచరర

1533 AP151010516158
పపరర: వససతరరవప బతష
స ల

1531 JBV2228526
పపరర: వరర సకయఖ మహసకరళ

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:115-10-600
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:115-10-601
వయససస:40
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:115-10-602
వయససస:47
లస: ససస స
1538 JBV3529906
పపరర: మలలర శశరర చలమర

93-66/290

తసడడ:డ వరర సకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-600
వయససస:32
లస: పప

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:115-10-601
వయససస:44
లస: ససస స
1535 JBV3529443
పపరర: వనసకటమక చలమర

1530 JBV3763919
పపరర: కకటటశశర రరవప మహసకరళ

1555 SAA0699850
పపరర: నగరరర రమమశ

93-67/587

తసడడ:డ దసరరగ రరవప
ఇసటట ననస:115-10-608
వయససస:33
లస: పప
93-66/315

1558 AP151010516113
పపరర: వనసగళమక తషరరమమళళ

93-66/316

భరస : కకషరపడసరద
ఇసటట ననస:115-10-609
వయససస:62
లస: ససస స
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1559 SAA0799637
పపరర: ససతతష బటటర
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93-66/317

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:115-10-609
వయససస:31
లస: పప
1562 SAA0799835
పపరర: లకడక కకటమక కలసచపప

93-66/320

93-66/323

93-66/326

93-66/329

93-66/332

93-66/335

93-66/336

తసడడ:డ ఇమమనయయల
ఇసటట ననస:115-10-620
వయససస:35
లస: ససస స

1572 SAA0643759
పపరర: శశక వహహదచ బబగమ

1575 JBV2229409
పపరర: ససజవమక కలసచచల

1578 SAA1027920
పపరర: చచమసడతశశరర ఓరరచ

1581 JBV3529815
పపరర: వరమక ఇరరర

93-66/339

1584 SAA1039495
పపరర: అయఖపర బతష
స ల

93-66/330

1587 JBV3763844
పపరర: సమమధచనస పరపగసటట
భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:115-10-620
వయససస:36
లస: ససస స

1567 AP151010516180
పపరర: సలమఉదదదన సయఖద

93-66/325

1570 AP151010516151
పపరర: హహసపసన షపక

93-66/328

1573 AP151010516141
పపరర: సరరసజ సయఖద

93-66/331

భరస : సలమఉదదదన
ఇసటట ననస:115-10-614
వయససస:45
లస: ససస స
93-66/333

1576 JBV2227593
పపరర: ఆసజనవయబలల బతష
స ల

93-66/334

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:115-10-615
వయససస:35
లస: పప
93-67/588

1579 SAA0801697
పపరర: నచగరరరజన ఓరరచ

93-67/589

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:115-10-615
వయససస:24
లస: పప
93-66/337

1582 SAA0800137
పపరర: పసదద గబరవయఖ ఇరర

93-66/338

తసడడ:డ గబరవ రరజ
ఇసటట ననస:115-10-616
వయససస:28
లస: పప
93-64/65

తసడడ:డ వనసకటసరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:115-10-619
వయససస:27
లస: పప
93-66/341

93-66/322

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:115-10-613
వయససస:42
లస: పప

భరస : గబరవరరజ
ఇసటట ననస:115-10-616
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-616
వయససస:55
లస: పప
1586 JBV3529179
పపరర: రతతకలమమరర

93-66/327

భరస : లకడక నచరరయణ ఓరరచ
ఇసటట ననస:115-10-615
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పసదద గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-10-616
వయససస:25
లస: ససస స
1583 JBV3529831
పపరర: గబరవరరజ ఇరరర

1569 SAA0799934
పపరర: మహబమబ షపక

1564 AP151010516395
పపరర: పదక బతష
స ల

తసడడ:డ నచయభడససల
ఇసటట ననస:115-10-611
వయససస:52
లస: పప

భరస : పపరర యఖ
ఇసటట ననస:115-10-615
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:115-10-615
వయససస:57
లస: పప
1580 SAA0800103
పపరర: దసరగ భవరన ఇరర

93-66/324

తసడడ:డ సలమఉదదదన
ఇసటట ననస:115-10-614
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-10-615
వయససస:31
లస: ససస స
1577 AP151010516298
పపరర: వనసకటసరశమ బతష
స ల

1566 JBV3529500
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

93-66/319

భరస : పపనచతరరవప
ఇసటట ననస:115-10-611
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:115-10-613
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:115-10-614
వయససస:24
లస: ససస స
1574 JBV3764149
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

93-66/321

తసడడ:డ పపనచతరరవప
ఇసటట ననస:115-10-611
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:115-10-611
వయససస:62
లస: పప
1571 SAA0963117
పపరర: ఖలద షపక

1563 JBV3764099
పపరర: లకడక బతష
స ల

1561 AP151010516247
పపరర: కకషరపడసరద తషరరమమళళ

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:115-10-609
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-10-611
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనచతరరవప
ఇసటట ననస:115-10-611
వయససస:33
లస: పప
1568 JBV3529161
పపరర: పపనచతరరవప బతష
స ల

93-66/318

తసడడ:డ పసదద ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-10-609
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపనత రరవప
ఇసటట ననస:115-10-611
వయససస:27
లస: ససస స
1565 JBV2224004
పపరర: వరరసజనవయబలల

1560 JBV3529252
పపరర: రవకలమమర బహహజసగబ

1585 JBV3763463
పపరర: ఝమనస రరణణ మసదచ

93-66/340

భరస : ఇమమకనయయల
ఇసటట ననస:115-10-620
వయససస:30
లస: ససస స
93-66/342

1588 JBV3763471
పపరర: కమల కలమమర మసదచ

93-66/343

తసడడ:డ ఇమమకనయయల
ఇసటట ననస:115-10-620
వయససస:29
లస: పప
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93-66/344

తసడడ:డ గగవసద రరవప ఈరర
ఇసటట ననస:115-10-620
వయససస:29
లస: పప
1592 JBV2227668
పపరర: సరగజన కసదసల

93-66/348

93-66/351

93-66/354

93-66/357

93-66/360

93-66/363

93-66/366

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:115-10-629
వయససస:57
లస: పప

1602 JBV2223287
పపరర: కకటటశశరమక

1605 SAA0963067
పపరర: వనసకటయఖ తరరపత

1608 SAA0963323
పపరర: రమణ తరరపత

1611 JBV3529435
పపరర: అసజల తరరపత

93-66/369

1614 JBV2227866
పపరర: పసచచయఖ తరరపత

93-66/358

1617 JBV3529153
పపరర: కకసడమక కలసచచల
భరస : నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-10-630
వయససస:44
లస: ససస స

1597 JBV3763539
పపరర: ససశల ఇనసపపడడ

93-66/353

1600 AP151010516215
పపరర: కకటయఖ బతష
స ల

93-66/356

1603 AP151010516083
పపరర: పపలర మక తరరపత

93-66/359

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:115-10-627
వయససస:70
లస: ససస స
93-66/361

1606 JBV3761558
పపరర: లకడక మమడ

93-66/362

భరస : పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-10-628
వయససస:35
లస: ససస స
93-66/364

1609 JBV3764156
పపరర: మసగమక తరరపత

93-66/365

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:115-10-629
వయససస:30
లస: ససస స
93-66/367

1612 AP151010516220
పపరర: ససతమక తరరపత

93-66/368

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-629
వయససస:47
లస: ససస స
93-66/370

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-629
వయససస:34
లస: పప
93-66/372

93-66/350

తసడడ:డ చనతకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-10-625
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటశవ
ఇసటట ననస:115-10-629
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-629
వయససస:30
లస: పప
1616 AP151010516219
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరపత

93-66/355

భరస : నచగ రరజ తరరపత
ఇసటట ననస:115-10-629
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషర
ఇసటట ననస:115-10-629
వయససస:34
లస: ససస స
1613 JBV3764164
పపరర: నచగ రరజ తరరపత

1599 JBV3762036
పపరర: ససతచరరమయఖ ఇనసపపడడ

1594 AP151010516147
పపరర: ఏససబబబబ మదసగబల

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-625
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:115-10-627
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:115-10-628
వయససస:42
లస: పప
1610 JBV2229425
పపరర: లకడక తరరపత

93-66/352

భరస : మరరయదచసస
ఇసటట ననస:115-10-627
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:115-10-627
వయససస:36
లస: పప
1607 JBV3761541
పపరర: పరమమశశరరరవప మమడ

1596 SAA0643791
పపరర: బతష
స ల వరన

93-66/346

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:115-10-624
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-625
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గబరవపర తరరపత
ఇసటట ననస:115-10-626
వయససస:65
లస: పప
1604 JBV2224087
పపరర: మరరయదచసస మమడ

93-66/349

భరస : వర అసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-10-625
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-10-625
వయససస:57
లస: ససస స
1601 SAA0962309
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తరరపత

1593 AP151010516127
పపరర: రరహహలమక మదసగబల

1591 JBV2226322
పపరర: అరరణ కలమమర

తసడడ:డ ఇమమనయయల
ఇసటట ననస:115-10-620
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఏససబబబబ
ఇసటట ననస:115-10-624
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద
ఇసటట ననస:115-10-624
వయససస:42
లస: పప
1598 JBV3529666
పపరర: రమణమక బతష
స ల

93-66/345

తసడడ:డ ఇమమనయయల
ఇసటట ననస:115-10-620
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:115-10-624
వయససస:39
లస: ససస స
1595 JBV2228153
పపరర: ఏసస కసదసల

1590 JBV3529187
పపరర: ససనల కలమమర

1615 JBV3529427
పపరర: వనసకటశవ తరరపత

93-66/371

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-629
వయససస:40
లస: పప
93-66/373

1618 JBV3763513
పపరర: కకసడమక ఇరరర

93-66/374

భరస : ఓసకరరస
ఇసటట ననస:115-10-630
వయససస:46
లస: ససస స
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1619 JBV3529419
పపరర: వనసకటరతతస కలసచచల

93-66/375

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-630
వయససస:72
లస: ససస స
1622 JBV2227692
పపరర: రమమదతవ బతష
స ల

93-66/378

93-66/381

93-66/384

93-66/387

93-66/390

93-66/393

93-66/396

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-10-642
వయససస:42
లస: పప

1632 JBV3763810
పపరర: శవయఖ కలసచచల

1635 JBV3529104
పపరర: భవరన తరరపత

1638 AP151010516397
పపరర: నచగరసదడస తరరపత

1641 JBV3764214
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తరరపత

93-66/399

1644 SAA0802208
పపరర: లకడక తరరపత

93-66/388

1647 AP151010516013
పపరర: కరశమక తరరపత
భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:115-10-644
వయససస:42
లస: ససస స

1627 JBV2228823
పపరర: శకనస పస డడశశటర ట

93-66/383

1630 JBV3763836
పపరర: లసగయఖ పరపగసటట

93-66/386

1633 JBV2227486
పపరర: ఉపపసదడ తరరపత

93-66/389

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:115-10-638
వయససస:35
లస: ససస స
93-66/391

1636 JBV3764222
పపరర: ససజజత తరరపత

93-66/392

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-10-641
వయససస:29
లస: ససస స
93-66/394

1639 JBV3529963
పపరర: వనసకరటమక తరరపత

93-66/395

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-10-641
వయససస:52
లస: ససస స
93-66/397

1642 JBV2230084
పపరర: ఏడడకకసడలల తరరపత

93-66/398

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:115-10-641
వయససస:45
లస: పప
93-67/591

భరస : గరరర బబబబ తరరపత
ఇసటట ననస:115-10-641
వయససస:25
లస: ససస స
93-66/402

93-66/380

తసడడ:డ దచనయయల
ఇసటట ననస:115-10-637
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఉపపసదడ
ఇసటట ననస:115-10-641
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-10-641
వయససస:48
లస: పప
1646 AP151010516168
పపరర: గగవసదస తరరపత

93-66/385

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:115-10-641
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:115-10-641
వయససస:28
లస: పప
1643 AP151010516321
పపరర: ఏడడకకసడలల తరరపత

1629 JBV3763828
పపరర: ఆదధలకడక కలసచచల

1624 JBV3529203
పపరర: శకదతవ ఆలమ

తసడడ:డ వరభదడస
ఇసటట ననస:115-10-635
వయససస:34
లస: పప

భరస : నచరరయణ
ఇసటట ననస:115-10-639
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-10-641
వయససస:44
లస: ససస స
1640 SAA0800004
పపరర: వనసకట గరరర బబబబ తరరపత

93-66/382

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-637
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-10-638
వయససస:38
లస: పప
1637 JBV3529526
పపరర: నచగమకతరరపత

1626 AP151010516020
పపరర: రరమబలమక పస డడశశటర ట

93-66/377

భరస : నచగరరజ
ఇసటట ననస:115-10-633
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:115-10-637
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-637
వయససస:43
లస: పప
1634 JBV2227494
పపరర: మసరసనచడవప తరరపత

93-66/379

భరస : వరభధడస
ఇసటట ననస:115-10-635
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:115-10-637
వయససస:42
లస: ససస స
1631 AP151010516364
పపరర: శకనవరసరరవప చతవపరర

1623 AP151010516052
పపరర: లకడక బతష
స ల

1621 SAA0962648
పపరర: ఉమమదతవ కరకలమమనస

భరస : శకనస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:115-10-631
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:115-10-631
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడస
ఇసటట ననస:115-10-635
వయససస:35
లస: ససస స
1628 AP151010516239
పపరర: వజయభబరత చతపపరర

93-66/376

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-630
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:115-10-631
వయససస:34
లస: ససస స
1625 JBV3529054
పపరర: రగశమక పస డడశశటర ట

1620 JBV3529401
పపరర: నచగరశశరరరవప కలసచచల

1645 JBV2224665
పపరర: చలకమక తరరపత

93-66/400

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:115-10-642
వయససస:34
లస: ససస స
93-66/403

1648 AP151010516101
పపరర: రరమమరరవప తరరపత

93-66/404

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-10-644
వయససస:47
లస: పప
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1649 AP151010516012
పపరర: కకటటశశరమక తరరపత

93-66/405

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:115-10-645
వయససస:47
లస: ససస స
1652 JBV3763802
పపరర: నచగ లకడక బసడచరర

93-66/409

93-66/413

93-66/416

93-66/419

93-66/422

93-66/425

93-66/428

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-659
వయససస:56
లస: ససస స

1662 JBV3763869
పపరర: పప లరమక కలసచచల

1665 SAA0799512
పపరర: అరరణచ కకమరగరరర

1668 JBV3529138
పపరర: రమణ చచటటరర

1671 AP151010516189
పపరర: రమన డతరసగబల

93-66/431

1674 AP151010516075
పపరర: శకనవరస డతరసగబల

93-66/420

1677 SAA0799397
పపరర: గగపస కకషర మలమరల
తసడడ:డ శవ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-10-659
వయససస:25
లస: పప

1657 JBV3529492
పపరర: కకసడమక బసడచరర

93-66/415

1660 SAA0799660
పపరర: కలమమరర గబనజ

93-66/418

1663 JBV2223311
పపరర: గసగమక మమడ

93-66/421

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-10-653
వయససస:50
లస: ససస స
93-66/423

1666 AP151010516130
పపరర: నచగమక చచటటరర

93-66/424

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:115-10-655
వయససస:52
లస: ససస స
93-66/426

1669 JBV2222974
పపరర: నచగరరజ చచటటరర

93-66/427

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:115-10-656
వయససస:37
లస: పప
93-66/429

1672 AP151010516190
పపరర: ససబబబలల డతరసగబల

93-66/430

భరస : పసదదఅసకమక
ఇసటట ననస:115-10-658
వయససస:77
లస: ససస స
93-66/432

తసడడ:డ పసదదఅసకమక
ఇసటట ననస:115-10-658
వయససస:45
లస: పప
93-66/434

93-66/411

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-651
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:115-10-658
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-10-658
వయససస:34
లస: పప
1676 JBV3763752
పపరర: రమణమక మమలమరల

93-66/417

భరస : నచగరరజ
ఇసటట ననస:115-10-656
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:115-10-658
వయససస:33
లస: ససస స
1673 JBV3761426
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

1659 JBV3529484
పపరర: అసకరరరవప బసడచరర

1654 JBV3529476
పపరర: వరబబబబ బసడచరర

భరస : అసకరరరవప
ఇసటట ననస:115-10-650
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-10-655
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:115-10-655
వయససస:46
లస: పప
1670 JBV3761434
పపరర: లకడకతరరపతమక బతష
స ల

93-66/414

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-10-652
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:115-10-653
వయససస:60
లస: పప
1667 SAA0799553
పపరర: కకటటశశర రరవప కకమరగరరర

1656 SAA0800723
పపరర: రమణ బసడచరర

93-66/408

తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:115-10-649
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:115-10-650
వయససస:39
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-651
వయససస:51
లస: ససస స
1664 JBV2224079
పపరర: ఏడడకకసడలల మమడ

93-66/410

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:115-10-650
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరచనద న రరవప
ఇసటట ననస:115-10-650
వయససస:36
లస: పప
1661 JBV3763521
పపరర: నచసచచరమక గబసజజ

1653 JBV2223253
పపరర: కకటటశశరమక బసడచరర

1651 JBV2223329
పపరర: హనసమమయమక బసడడ

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:115-10-648
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:115-10-649
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప బసడచరర
ఇసటట ననస:115-10-650
వయససస:24
లస: ససస స
1658 SAA0800756
పపరర: వనసకట రరవప బసడచరర

93-66/407

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:115-10-645
వయససస:57
లస: పప

భరస : వర బబబబ
ఇసటట ననస:115-10-649
వయససస:30
లస: ససస స
1655 SAA0963091
పపరర: యలర మక బసడచరర

1650 AP151010516074
పపరర: వనసకటసరశమ తరరపత

1675 JBV3763786
పపరర: మమలలర శశరర మమలమరల

93-66/433

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:115-10-659
వయససస:39
లస: ససస స
93-66/435

1678 JBV3763794
పపరర: చసదడ శశఖర మమలమరల

93-66/436

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:115-10-659
వయససస:29
లస: పప
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1679 JBV3763778
పపరర: శకనవరస రరవప మమలమరల

93-66/437

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-659
వయససస:46
లస: పప
1682 SAA0643890
పపరర: మహసకరళ వవసకటరరవప

93-66/440

93-66/443

93-66/446

93-67/594

93-67/596

93-66/449

93-66/452

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:25
లస: ససస స

1692 SAA0700443
పపరర: గబదత ససతచరరమయఖ

1695 SAA0835902
పపరర: శకనవరస రరవప బసడడ

1698 JBV3762754
పపరర: ఆదధలకడక రరడడడబబ యన

1701 SAA0797615
పపరర: జజసపఫ రగహహత గబసటటపలర

93-66/455

1704 JBV3762747
పపరర: బబల రరజ రరడడ బబ యన

93-67/595

1707 SAA0621383
పపరర: జనమల రరణణ
తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:32
లస: ససస స

1687 JBV3529724
పపరర: దసరగ చలమర

93-66/445

1690 SAA0699421
పపరర: గగపప అసజమక

93-67/593

1693 SAA1038539
పపరర: నచగ వషష
ర గబదడ

93-66/447

తసడడ:డ ససత రరమయఖ గబదడ
ఇసటట ననస:115-15
వయససస:23
లస: పప
93-67/597

1696 SAA1009902
పపరర: సరళ కలమమరర నళపరటట

93-66/448

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నళపరటట
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:25
లస: ససస స
93-66/450

1699 JBV3763232
పపరర: మమరరసమక రరడడడబబ యన

93-66/451

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:61
లస: ససస స
93-66/453

1702 SAA0799314
పపరర: ఫరడనసస బడటర ట

93-66/454

తసడడ:డ ఆరగగఖ సరశమ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:34
లస: పప
93-66/456

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:41
లస: పప
93-67/599

93-66/442

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:115-14
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మమమకరల
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:41
లస: పప
1706 SAA0842246
పపరర: మణణకర లకడక

93-67/592

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నళపరటట
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:23
లస: పప
1703 JBV3763240
పపరర: లకకణ బబబబ రరడడ బబ యన

1689 SAA0699397
పపరర: గబడత వజయ లకకక

1684 JBV2222982
పపరర: సససదరర కరకలమమనస

భరస : చడసచయఖ
ఇసటట ననస:115-10-664
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరర మమరరస
ఇసటట ననస:115-33
వయససస:46
లస: పప

భరస : మమమకరల
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:27
లస: ససస స
1700 SAA1026542
పపరర: నరరసదడ కలమమర నళపరటట

93-66/444

తసడడ:డ కకటటలసగ౦
ఇసటట ననస:115-14
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:115-33
వయససస:45
లస: ససస స
1697 SAA0797524
పపరర: రమఖ గబసటటపలర

1686 SAA0963356
పపరర: వజయ రరణణ పసదద కకటర

93-66/439

భరస : బబలసససదరరరవప
ఇసటట ననస:115-10-662
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససతచ రరమయఖ
ఇసటట ననస:115-14
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-14
వయససస:32
లస: పప
1694 SAA0835928
పపరర: వజయ భబరత బసడడ

93-66/441

భరస : జయ రరజ పసదద కకటర
ఇసటట ననస:115-10-664
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజపర
ఇసటట ననస:115-10-664
వయససస:33
లస: పప
1691 SAA0699637
పపరర: గగపప శకనవరస రరవప

1683 JBV3763737
పపరర: శకనస మహసకరళ

1681 JBV3763745
పపరర: వరసకలలల మహసకరళ

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-10-661
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:115-10-661
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఇనతయఖ
ఇసటట ననస:115-10-662
వయససస:67
లస: ససస స
1688 JBV3760964
పపరర: జయరరజ పసదకకటట
ర

93-66/438

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-659
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:115-10-661
వయససస:23
లస: పప
1685 AP151010516273
పపరర: జగనమక కరకలమమనస

1680 SAA0799421
పపరర: శవ నచగరశశరరరవప మలమరల

1705 SAA1062702
పపరర: గరయతడ మహహసదడ

93-67/598

తసడడ:డ కలపరన మహహసదడన
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:23
లస: ససస స
93-67/600

1708 SAA0800590
పపరర: శరఖమల మణణక

93-67/601

భరస : అరరణ కలమమర మణణక
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: అలలలనస మనక
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93-67/602

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:32
లస: ససస స
1712 JBV3765955
పపరర: అజసత మమదచసస

93-67/606

93-67/611

93-67/614

93-67/617

93-67/620

93-67/623

93-67/626

తసడడ:డ పస నసతసరశమజజన
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

1722 AP151010519355
పపరర: అనతపపరర మబటట
ర రర

1725 AP151010519182
పపరర: రరత మమరర పస నసత

1728 SAA0699736
పపరర: పససపపలలటట నవన కలమమర

1731 SAA0317594
పపరర: వరరసజనవయబలల పసరరకల

93-67/629

1734 JBV3534450
పపరర: ఆనసదరరజ రరమమమరరస

93-67/618

1737 JBV3765989
పపరర: చనతమరరయదచసస వరర
తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

1717 SAA0409144
పపరర: రరణణ పసరరకల

93-67/613

1720 AP151010519183
పపరర: మనచ కర

93-67/616

1723 AP151010519267
పపరర: ససజవమక మనక

93-67/619

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:32
లస: ససస స
93-67/621

1726 AP151010519262
పపరర: అనతపపరర మక తతమబలలరర

93-67/622

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:32
లస: ససస స
93-67/624

1729 SAA0699751
పపరర: పససపపలలటట శకకరసత

93-67/625

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:24
లస: పప
93-67/627

1732 JBV3534625
పపరర: అరరణ కలమమర మనక

93-67/628

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:32
లస: పప
93-67/630

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప
93-67/632

93-67/609

భరస : రరజజఖసగస
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పసరరకల
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:33
లస: పప
1736 JBV3534476
పపరర: కలమమర మమరరక

93-67/615

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శశరర రరడడడ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప
1733 JBV3534468
పపరర: వనయ కలమమర మబటట
ర రర

1719 AP151010519181
పపరర: మమధవ గబసటటపలర

1714 JBV3766045
పపరర: భబగఖలకడక మమరరక

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పస నసతసరశమ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స
1730 SAA0519686
పపరర: అసతతన రరడడడ వపడడమబల

93-67/612

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏసథన గరరబపప
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:54
లస: ససస స
1727 AP151010519135
పపరర: జసససత. యస

1716 AP151010519218
పపరర: జజఖత .కర

93-67/605

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మమసఖల
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స
1724 SAA0938433
పపరర: లలరర
డ మమరర గరరబపప

93-67/608

భరస : మహహసదడన
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శశరరడడడ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స
1721 JBV3765112
పపరర: జయలకడక పససపపలలటట

1713 JBV3764875
పపరర: భబమమవత సససదరరకజ

1711 JBV3534914
పపరర: సహయమమరర

తసడడ:డ పస నసతసరశమజజన
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సససదర రరజ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:32
లస: ససస స
1718 AP151010519034
పపరర: సశరర మమరర ఉడడమబల

93-67/604

భరస : చనత మరరయదచసస
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషప ర బబబబ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: ససస స
1715 JBV3766102
పపరర: శవపరరశత తతమబలలరర

1710 JBV3765997
పపరర: సరశత వరర

1735 JBV3534849
పపరర: లకకయఖ మణణకర

93-67/631

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:37
లస: పప
93-67/633

1738 JBV3765948
పపరర: కకషప ర బబబబ మమదచసస

93-67/634

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: కకషరన సససదర రరజ
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93-67/635

తసడడ:డ కకషరన
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప
93-67/638

1745 AP151010519035
పపరర: శశరరడడడ ఉడడమబల

93-67/641

తసడడ:డ సమమఖలల పపలపపడసడడ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:46
లస: పప

93-67/644

93-67/647

93-67/650

93-67/652

93-67/655

1752 JBV3765914
పపరర: వనసకయఖ పసరరకల

1755 AP151010519136
పపరర: జజసఫ . యస

1758 SAA0937492
పపరర: ఎలషర కరరసశశటర ట

1761 SAA1003086
పపరర: సరసబ రరడడ అలవల

93-67/658

1764 SAA1038562
పపరర: నచగరరజ ఆలమ

93-67/648

1767 AP151010519032
పపరర: కకషరరరవప బతష
స ల
తసడడ:డ దధబబయఖ
ఇసటట ననస:115-46
వయససస:57
లస: పప

1747 AP151010519138
పపరర: మమసఖల గబసటటపలర

93-67/643

1750 AP151010519120
పపరర: రరజజఖసగస .కర

93-67/646

1753 AP151010519375
పపరర: రరమలసగసరరమమమరరస

93-67/649

తసడడ:డ రరమలసగస
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప
93-67/651

1756 JBV3763224
పపరర: కకటయఖ రరడడడబబ యన

93-66/457

తసడడ:డ చనబకకయఖ
ఇసటట ననస:115-37
వయససస:66
లస: పప
93-67/653

1759 SAA1017343
పపరర: రమమ దతవ అలవల

93-67/654

భరస : సరసబ రరడడ అలవల
ఇసటట ననస:115-43
వయససస:31
లస: ససస స
93-67/656

1762 JBV3768173
పపరర: రరధ ఆలమ

93-67/657

భరస : నచగరరజ
ఇసటట ననస:115-44
వయససస:42
లస: ససస స
93-67/659

తసడడ:డ సససహదధడ అల
ఇసటట ననస:115-44
వయససస:42
లస: పప
93-67/661

93-67/640

తసడడ:డ కరదధరర
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బడహక రరడడ అలవల
ఇసటట ననస:115-43
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:115-44
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:115-46
వయససస:52
లస: ససస స

93-67/645

తసడడ:డ జజరజ కరరసశశటర ట
ఇసటట ననస:115-42
వయససస:45
లస: పప

భరస : బడహక రరడడ అలవల
ఇసటట ననస:115-43
వయససస:53
లస: ససస స

1766 AP151010519080
పపరర: నచగరసదడమక బతష
స ల

1749 JBV3765104
పపరర: ససబబబరరవప పససపపలలటట

1744 SAA0699652
పపరర: అమర రరవప చలలవపరర

తసడడ:డ అరర పర
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససససస మబతష
స
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఎలషర కరరసశశటర ట
ఇసటట ననస:115-42
వయససస:35
లస: ససస స

1763 JBV3768181
పపరర: వరకలమమరర ఆలమ

93-67/642

తసడడ:డ మరరయనత
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పస నసతసరశమజజన
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

1760 SAA1003110
పపరర: చడనతమక అలవల

1746 SAA0621292
పపరర: జనమలమ పపలర యఖ

93-67/637

తసడడ:డ రతస యఖ చలలవపరర
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నచగయఖ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:32
లస: పప

1757 SAA0937500
పపరర: లకడక కరరసశశటర ట

93-67/639

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

1754 AP151010519098
పపరర: సరశమ జజన పస నసత

1743 AP151010519219
పపరర: మహహసదడన .కర

1741 JBV3765963
పపరర: బబపపజ పటటరటట

తసడడ:డ దతవసహయస
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపపరన
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

1751 AP151010519266
పపరర: పడసరదస మనక

93-67/636

తసడడ:డ వశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-36
వయససస:31
లస: పప

1742 SAA0938441
పపరర: యమసథథన పపలపపడసడడ

1748 AP151010519001
పపరర: పడసరదస మబటట
ర రర

1740 JBV3766011
పపరర: నవన బబబబ కకటట

1765 JBV3768058
పపరర: శవ ఆలమ

93-67/660

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-44
వయససస:42
లస: పప
93-67/662

1768 JBV3768074
పపరర: అసజమక పసరరమమళళ

93-67/663

భరస : చనత
ఇసటట ననస:115-47
వయససస:66
లస: ససస స
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1769 SAA0621433
పపరర: జనమఅలమ మమరరయమమ

93-67/664

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:115-48
వయససస:47
లస: ససస స
1772 JBV3535010
పపరర: ససహససన కకలర

93-67/667

93-67/670

93-67/673

93-67/676

93-67/679

93-67/681

93-67/684

తసడడ:డ ఎగయఖ బసడచరర
ఇసటట ననస:115-73
వయససస:23
లస: పప

1782 AP151010519239
పపరర: అసకమక శవరరతడ

1785 JBV3766300
పపరర: రరమమరరవప బబలనచగబ

1788 SAA0937310
పపరర: లకడక కకటటశశరర చసత

1791 SAA0937203
పపరర: మలర కరరరజన రరవప చసత

93-67/687

1794 SAA0937195
పపరర: లకడక దచసరర

93-67/677

1797 JBV2226983
పపరర: ఏగయఖ బసడచరర
తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:115-73
వయససస:44
లస: పప

1777 AP151010519363
పపరర: చనశవర ఓరరస

93-67/672

1780 JBV3766383
పపరర: దసరరగరరవప ఓరరస

93-67/675

1783 JBV3766318
పపరర: పపషరలత బబలనచగబ

93-67/678

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:115-57
వయససస:26
లస: ససస స
93-67/680

1786 SAA1196666
పపరర: బడహకతడజ గబసటమబకకల

93-62/72

తలర : శకనవరస రరవప గబసటమబకకల
ఇసటట ననస:115-62
వయససస:20
లస: పప
93-67/682

1789 AP151010519293
పపరర: శవమక వరరగరనబబ యన

93-67/683

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-66
వయససస:67
లస: ససస స
93-67/685

1792 JBV3534229
పపరర: నరజ మవరశ

93-67/686

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:115-67
వయససస:42
లస: ససస స
93-67/688

భరస : వనసకటటసశరరర దచసరర
ఇసటట ననస:115-72
వయససస:48
లస: ససస స
93-66/459

93-67/669

తసడడ:డ చనశవ
ఇసటట ననస:115-54
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నచరరయణ చసత
ఇసటట ననస:115-66
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసమక
ఇసటట ననస:115-67
వయససస:46
లస: పప
1796 SAA1020205
పపరర: మణణకసఠ బసడచరర

93-67/674

భరస : మలర కరరరజన రరవప చసత
ఇసటట ననస:115-66
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప చసత
ఇసటట ననస:115-66
వయససస:24
లస: పప
1793 JBV3534211
పపరర: వనసకటబడవప మవరశ

1779 SAA0699595
పపరర: ఓరరస మణణకసఠ

1774 SAA0621235
పపరర: ఓరరచకలమమరర

భరస : వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:115-54
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:115-57
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:115-65
వయససస:60
లస: ససస స
1790 SAA0937179
పపరర: సరయ లకడక నచరరయణ చసత

93-67/671

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:115-54
వయససస:25
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:115-57
వయససస:26
లస: ససస స
1787 JBV2228732
పపరర: హనసమమయమక మబసజల

1776 JBV3534385
పపరర: కలదసషనబ షపక

93-67/666

తసడడ:డ దసరరగ రరవప
ఇసటట ననస:115-54
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత శవ
ఇసటట ననస:115-54
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:115-54
వయససస:26
లస: పప
1784 JBV3766292
పపరర: దతవకకదతవ బబలనచగబ

93-67/668

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:115-54
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అసకమక
ఇసటట ననస:115-54
వయససస:25
లస: ససస స
1781 JBV2227882
పపరర: మసరసన వల షపక

1773 JBV3534377
పపరర: తడపపరరసబక కకలర

1771 AP151010519440
పపరర: అహకద షపక

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:115-52
వయససస:26
లస: పప

భరస : చదసబరరరవప
ఇసటట ననస:115-53
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : చనత ససవ ఓరరచ
ఇసటట ననస:115-54
వయససస:25
లస: ససస స
1778 AP151010519237
పపరర: కలమమరర శవరరతడ

93-67/665

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:115-52
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసబరరరవప
ఇసటట ననస:115-53
వయససస:35
లస: ససస స
1775 SAA0937328
పపరర: ససశల ఓరరచ

1770 JBV2229987
పపరర: ఫసరద గస షపక

1795 AP151010516026
పపరర: మసగమక బసడచరర

93-66/458

భరస : ఈగయఖ
ఇసటట ననస:115-73
వయససస:40
లస: ససస స
93-66/460

1798 JBV3764420
పపరర: శవ లకడక బబరరడడ

93-66/461

భరస : రరజజ రరడడడ
ఇసటట ననస:115-75
వయససస:43
లస: ససస స
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పపరర: బబల లకకమక బబరరడడ
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93-66/462

భరస : దధవర రరడడడ
ఇసటట ననస:115-75
వయససస:66
లస: ససస స
1802 SAA0963307
పపరర: వనసకట రమణ తరరపత

93-66/465

93-66/468

93-67/689

93-66/471

93-66/474

93-66/477

93-66/480

భరస : శవ నచగ మలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:115-91
వయససస:49
లస: ససస స

1812 AP151010516252
పపరర: వనసకరయమక ఓరరస

1815 AP151010516248
పపరర: రతస యఖ మదసగబల

1818 AP151010516165
పపరర: వరమక బతష
స ల

1821 JBV3529286
పపరర: కరశయఖ బతష
స ల

93-66/483

1824 JBV3529922
పపరర: రమణ చలమర

93-66/472

1827 SAA0801523
పపరర: శవ నచగ మలలర శశర రరవప
బబ మకడచల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:115-91
వయససస:54
లస: పప

1807 AP151010516054
పపరర: ససబబయఖ తరరపత

93-66/470

1810 SAA0700005
పపరర: కకటటశశర రరవప నసదచఖల

93-67/692

1813 JBV3764024
పపరర: రవ కలమమర మదసగబల

93-66/473

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:115-85
వయససస:30
లస: పప
93-66/475

1816 AP151010516254
పపరర: చనత ఆసజనవయబలల ఒరరస

93-66/476

తసడడ:డ ససజవయఖ
ఇసటట ననస:115-85
వయససస:67
లస: పప
93-66/478

1819 JBV2223261
పపరర: వజయబబబబ బతష
స ల

93-66/479

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:115-88
వయససస:35
లస: పప
93-66/481

1822 SAA0801085
పపరర: అసజల దతవ ససరర

93-66/482

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:115-89
వయససస:32
లస: ససస స
93-66/484

భరస : చనతశకనస
ఇసటట ననస:115-90
వయససస:38
లస: ససస స
93-66/486

93-66/467

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-76
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చనతయఖ
ఇసటట ననస:115-88
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదసలల ససరర
ఇసటట ననస:115-89
వయససస:35
లస: పప
1826 SAA0801473
పపరర: ససవర కలమమరర బబ మకడచల

93-67/691

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:115-88
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:115-88
వయససస:40
లస: పప
1823 SAA0963190
పపరర: బబబబ ససరర

1809 SAA0700054
పపరర: శవయఖ తరరపత

1804 AP151010516080
పపరర: రమణ తరరపత

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:115-76
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యరకయఖ
ఇసటట ననస:115-85
వయససస:62
లస: పప

భరస : వజయ బబబబ
ఇసటట ననస:115-88
వయససస:30
లస: ససస స
1820 JBV2222875
పపరర: వరశకనస బతష
స ల

93-66/469

భరస : చనత ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-85
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-85
వయససస:43
లస: పప
1817 JBV3764792
పపరర: రతత కలమమరర బతష
స ల

1806 SAA0802554
పపరర: రరజ చలమర

93-66/464

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:115-76
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:115-76
వయససస:25
లస: పప

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:115-85
వయససస:52
లస: ససస స
1814 AP151010516278
పపరర: కకటటశశరరరవప ఓరరస

93-66/466

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:115-76
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-76
వయససస:25
లస: పప
1811 AP151010516251
పపరర: నచగమణణ మదసగబల

1803 SAA0801366
పపరర: ససనత తరరపత

1801 SAA0802505
పపరర: శవ పరరశత చలమర

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:115-76
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవ అసజ బబబబ
ఇసటట ననస:115-76
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:115-76
వయససస:24
లస: పప
1808 SAA0700419
పపరర: వవమబల ఉపపసదడ

93-66/463

తసడడ:డ దధవర రరడడడ
ఇసటట ననస:115-75
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:115-76
వయససస:25
లస: ససస స
1805 SAA0963349
పపరర: గగపయఖ తరరపత

1800 JBV3764438
పపరర: రరజజ రరడడడ బబరరడడడ

1825 JBV3529914
పపరర: చనతశకనస చలమర

93-66/485

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:115-90
వయససస:43
లస: పప
93-66/487

1828 AP151010516178
పపరర: నచరరయణమక దచసరర

93-66/488

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:115-92
వయససస:47
లస: ససస స
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పపరర: దచసరర శకనస
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93-66/489

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:115-92
వయససస:28
లస: పప
1832 JBV3762077
పపరర: శకలకడక ఒసటటరర

93-66/491

93-66/494

93-66/497

93-66/500

93-66/503

93-66/506

93-67/694

భరస : ఫరడనసక బట ఆరగగఖస
ఇసటట ననస:116-2-68
వయససస:36
లస: ససస స

1842 JBV3762085
పపరర: అనల కలమమర కలసపటట

1845 SAA0801127
పపరర: రరజరశశరర కలలవకకలర

1848 SAA0963232
పపరర: ససనమమన కకలర పర

1851 SAA0938102
పపరర: రవ బబబబ మవవ దచపప

93-66/509

1854 SAA1415850
పపరర: కకషరసరరజ చసదడస

93-66/501

1857 SAA1043421
పపరర: ససనత మబటటకలరర
భరస : శకనవరస రరవప మబటటకలరర
ఇసటట ననస:116-2-69
వయససస:34
లస: ససస స

1837 JBV2228542
పపరర: శవమక ఎరకజరర

93-66/496

1840 JBV3763257
పపరర: శకనస ఇరరర

93-66/499

1843 JBV2226181
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప ఎరకజరర

93-66/502

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:30
లస: పప
93-66/504

1846 SAA0963398
పపరర: కకటటశశరమక కకలర పర

93-66/505

భరస : ససనమమన కకలర పర
ఇసటట ననస:115-117
వయససస:44
లస: ససస స
93-66/507

1849 SAA0801275
పపరర: శవశసకర తతకలమ

93-66/508

తసడడ:డ పపనతయఖ
ఇసటట ననస:116-2
వయససస:30
లస: పప
93-67/695

1852 SAA1416809
పపరర: శశరరలల అవరశరర

93-67/979

తసడడ:డ పపరయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:116-2-46
వయససస:48
లస: ససస స
93-66/892

తసడడ:డ చసదడస చసదడస
ఇసటట ననస:116-2-68
వయససస:27
లస: పప
93-67/697

93-66/493

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మవవ దచపప
ఇసటట ననస:116-2-25
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసచచమతష
స
ఇసటట ననస:116-2-68
వయససస:46
లస: పప
1856 SAA0799348
పపరర: మమత లకడక ఆరగగఖస

93-66/498

తసడడ:డ జజరరజ కకలర పర
ఇసటట ననస:115-117
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:116-2-25
వయససస:26
లస: పప
1853 AP151010516343
పపరర: చసదడస పసచచమతష
స

1839 JBV2226249
పపరర: రరమమరరవప ఇరర

1834 JBV3762051
పపరర: లకడక ఒసటటరర

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:115-117
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనమమన కకలర పర
ఇసటట ననస:115-117
వయససస:33
లస: పప
1850 SAA0938268
పపరర: మహబబ ససభబన పఠరన

93-66/495

తసడడ:డ కటటరష
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:40
లస: పప

భరస : అరరణ కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:115-117
వయససస:33
లస: ససస స
1847 SAA0963372
పపరర: అరరణ కలమమర కకలర పర

1836 JBV2228559
పపరర: పదక ఇరరర

93-67/693

భరస : ధనససజయ
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:39
లస: పప
1844 SAA0963380
పపరర: రజన కకలర పర

93-66/492

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:34
లస: పప
1841 JBV3762044
పపరర: ధనససజయ ఒసటటరర

1833 JBV3762093
పపరర: కకటటశశరర కలసపటట

1831 SAA0937427
పపరర: లకడక దచసరర

భరస : శకనస దచసరర
ఇసటట ననస:115-92
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమరరవప
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:30
లస: ససస స
1838 JBV3762069
పపరర: గగవసదస ఒసటటరర

93-66/490

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:115-92
వయససస:52
లస: పప

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:115-114
వయససస:30
లస: ససస స
1835 JBV2226223
పపరర: రమమదతవ ఇరర

1830 AP151010516177
పపరర: అచచయఖ దచసరర

1855 SAA0797920
పపరర: కకకషరవవణణ పసచచమబటటర

93-67/696

తసడడ:డ చసదడస పసచచమబటటర
ఇసటట ననస:116-2-68
వయససస:27
లస: ససస స
93-67/698

1858 SAA0938730
పపరర: జజనబ బహదసర

93-67/699

భరస : రరస పడసరద బహదసర
ఇసటట ననస:116-2-85
వయససస:28
లస: ససస స
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93-67/700

తసడడ:డ హహరర బబహదసర
ఇసటట ననస:116-2-85
వయససస:24
లస: పప
1862 AP151010516319
పపరర: గసగమక అలమ

93-66/511

93-66/514

93-67/703

93-66/515

93-67/707

93-66/519

93-66/522

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:50
లస: ససస స

1872 JBV2228351
పపరర: అకకమక అసగరరరకలల

1875 SAA0799256
పపరర: నళన కలమమరర పరలలపప గబ

1878 SAA0799280
పపరర: శరకవణ కలమమర పరలలపప గబ

1881 SAA0798027
పపరర: జకకరన కలలసడడన

93-66/525

1884 JBV3763000
పపరర: ససనత తసగరరరల

93-66/516

1887 SAA0389072
పపరర: సససరరర లససనచ మమరర
భరస : వకకరర వననద
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:50
లస: ససస స

1867 SAA1031970
పపరర: జజషస సససదరర ఎటటర

93-67/702

1870 SAA0887077
పపరర: ఫరడనసస రరడడడ ఉడడమబల

93-67/705

1873 SAA0699488
పపరర: మసతడ చచమబసడతశశరర

93-67/706

భరస : సరరధధ
ఇసటట ననస:116-2-115
వయససస:43
లస: ససస స
93-66/517

1876 SAA0799207
పపరర: ఆషర జజఖత పరలలపప గబ

93-66/518

భరస : రరజవ కలమమర
ఇసటట ననస:116-2-141
వయససస:34
లస: ససస స
93-66/520

1879 SAA0802646
పపరర: రరజవ కలమమర పరలలపప గబ

93-66/521

తసడడ:డ వజయ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:116-2-141
వయససస:33
లస: పప
93-66/523

1882 SAA0798050
పపరర: తరరమలమర తతరరస

93-66/524

తసడడ:డ సలమమన
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:35
లస: ససస స
93-66/526

భరస : ససశల రరవప
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:36
లస: ససస స
93-66/528

93-66/513

తసడడ:డ శశరర రరడడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:116-2-109
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కలలసదచయ
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససశల రరవప
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:34
లస: ససస స
1886 JBV3762838
పపరర: మమరరస బ

93-67/704

తసడడ:డ వజయ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:116-2-141
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హకదయ రరజ
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:54
లస: ససస స
1883 JBV3763018
పపరర: అరరణ తసగరరరల

1869 SAA1031988
పపరర: కకటటశశర రరవప ఎటటర

1864 JBV3761350
పపరర: అలవవలమక ఉలర స

భరస : కకటటశశర రరవప ఎటటర
ఇసటట ననస:116-2-106
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శరకవణ కలమమర
ఇసటట ననస:116-2-141
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వజయ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:116-2-141
వయససస:58
లస: ససస స
1880 SAA0509729
పపరర: మమరర సరసదన గగవసదస

93-67/978

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:116-2-113
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:116-2-115
వయససస:43
లస: పప
1877 SAA0799140
పపరర: వజయ మమరర పరలలపప గబ

1866 SAA1463645
పపరర: అరరరత ఏచ బ

93-66/510

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:116-2-100
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఎటటర
ఇసటట ననస:116-2-106
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:116-2-113
వయససస:32
లస: ససస స
1874 SAA0699660
పపరర: మసతడ సరరధధ

93-66/512

భరస : ససదదప ఏ ఆఈ గగవసదస
ఇసటట ననస:116/2/104
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర ఎటటర
ఇసటట ననస:116-2-106
వయససస:89
లస: ససస స
1871 JBV3762804
పపరర: ససజజత అసగరరరకలల

1863 AP151010516334
పపరర: మరరయజజజమక బబ సతచ

1861 SAA0389163
పపరర: నచగ పదక ఆలమ

భరస : సససహదధడ
ఇసటట ననస:116-2-100
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:116-2-100
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:116-2-100
వయససస:41
లస: పప
1868 SAA1031996
పపరర: వనసకట ససబబమక ఎటటర

93-67/701

తసడడ:డ బహదసర బమబ
మ ల లలట
ఇసటట ననస:116-2-85
వయససస:30
లస: పప

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:116-2-100
వయససస:47
లస: ససస స
1865 AP151010516258
పపరర: శశషగరరర ఉలర స

1860 SAA0621300
పపరర: రరమబ బమబ
మ ల

1885 SAA0389254
పపరర: సససరరర చనత పడకరశమక

93-66/527

భరస : సబబససరయన
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:50
లస: ససస స
93-66/529

1888 SAA0389288
పపరర: మమరర మసజల అలర స

93-66/530

భరస : శశరర రరడడడ
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:50
లస: ససస స
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1889 SAA0389296
పపరర: సససరర నరకలమ మమరర అలర స

93-66/531

భరస : రరయపర రరడడడ
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:50
లస: ససస స
1892 SAA0798217
పపరర: గరరడక ఇననశలస వల సరవరరరమబతష

93-66/534

93-66/537

93-66/540

93-66/543

93-66/546

93-66/548

93-66/551

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:116-3-163
వయససస:30
లస: ససస స

1902 JBV3763026
పపరర: రజనష తసగరరరల

1905 JBV3762986
పపరర: ససశల రరవప తసగరరరల

1908 SAA0800947
పపరర: రరహన బబగస షపక

1911 AP151010516271
పపరర: జయలకడక చడరరకలరర

93-66/554

1914 SAA0800913
పపరర: మమలమల షపక

93-66/544

1917 JBV3762945
పపరర: కకటమక పపలబసడర
భరస : నలకసఠస
ఇసటట ననస:116-3-163
వయససస:56
లస: ససస స

1897 SAA0798142
పపరర: బబల నకతడస మమదచనస

93-66/539

1900 SAA0135962
పపరర: ససదదప ఎ ఐ గగవసదస

93-66/542

1903 JBV3529740
పపరర: హకదయరరజ గగవసదస

93-66/545

తసడడ:డ మమరరయమదచసస
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:50
లస: పప
93-66/547

1906 SAA0938581
పపరర: కకటయఖ కసచరర

93-67/708

తసడడ:డ యలయజ కసచరర
ఇసటట ననస:116-2-525
వయససస:41
లస: పప
93-66/549

1909 SAA0800863
పపరర: ససనదచ బ షపక

93-66/550

భరస : జజన భబషర
ఇసటట ననస:116-3
వయససస:26
లస: ససస స
93-66/552

1912 SAA0801069
పపరర: జజన భబషర షపక

93-66/553

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:116-3
వయససస:30
లస: పప
93-66/555

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:116-3
వయససస:64
లస: పప
93-66/557

93-66/536

తసడడ:డ హకదయ రరజ గగవసదస
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:116-3
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:116-3
వయససస:38
లస: పప
1916 JBV3762960
పపరర: అసజల పపలబసడర

93-66/541

భరస : జజన భబషర
ఇసటట ననస:116-3
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మమలమఅల
ఇసటట ననస:116-3
వయససస:30
లస: ససస స
1913 SAA0800889
పపరర: జజన భబషర షపక

1899 SAA0798167
పపరర: తతయమక యస

1894 SAA1009910
పపరర: వజయ కరకరర

తసడడ:డ బబలయమఖ
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:116-3
వయససస:26
లస: ససస స
1910 SAA0643841
పపరర: శశక మమలమబ

93-66/538

తసడడ:డ ససశల రరవప
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబససరన
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:50
లస: పప
1907 SAA0800848
పపరర: మహభబబబ షపక

1896 SAA0135939
పపరర: లలరరచ రతతస అలర స

93-66/533

తసడడ:డ రరమయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ తతమకన
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససశల రరవప
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:31
లస: పప
1904 JBV3762762
పపరర: ఆరగగఖస యస

93-66/535

తసడడ:డ అమకత రరడకడ
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:50
లస: ససస స
1901 JBV3763034
పపరర: రరజరష తసగరరరల

1893 SAA0509711
పపరర: ఫరతమమ మమరర కకమమకరరడడ

1891 JBV3529732
పపరర: మరరయ మమనక

భరస : హకదయరరజ
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతప రరడడడ
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససశల రరవప
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:60
లస: ససస స
1898 JBV3762788
పపరర: శశరరలల కకమబక

93-66/532

తసడడ:డ లలరరవ పడకరశ రరవప కటరర
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరవరరరమబతష
ఇసటట ననస:116-2-151
వయససస:54
లస: ససస స
1895 JBV3762994
పపరర: లకడక కలమమరర తసగరరరల

1890 SAA0798118
పపరర: లలరరవ జయస కటరర

1915 AP151010516269
పపరర: రరమమరరవప చడరరకలరర

93-66/556

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:116-3
వయససస:29
లస: పప
93-66/558

1918 JBV3762978
పపరర: నరరససగ రరవప పపలబసడర

93-66/559

తసడడ:డ నలకసఠస
ఇసటట ననస:116-3-163
వయససస:36
లస: పప
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1919 JBV3762952
పపరర: వనసకయఖ పపలబసడర
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93-66/560

తసడడ:డ నలకసఠస
ఇసటట ననస:116-3-163
వయససస:37
లస: పప
93-66/894

1925 JBV3761236
పపరర: హకదయ గగగబలపరటట

93-66/563

93-66/566

93-66/567

93-66/570

93-66/573

93-66/576

1932 JBV2229151
పపరర: సరసబశవరరవప వనమమ

1935 AP151010516308
పపరర: మమధవరరవప వనమమ

1938 JBV2228997
పపరర: సరమమమ జఖస కకట

1941 AP151010516112
పపరర: శవకలమమర కకట

93-67/711

1944 SAA0802422
పపరర: దమబక ఏడడకకసడలల

93-66/568

1947 JBV3762002
పపరర: వనసకటటశ మబటటకలరర
తసడడ:డ హరరబబబబ మబటటకలరర
ఇసటట ననస:116-5
వయససస:29
లస: పప

1927 JBV3761285
పపరర: రమమష కనపరల

93-66/565

1930 SAA1043405
పపరర: సరగరరక వనమమ

93-67/710

1933 AP151010516376
పపరర: మబరళ వనమమ

93-66/569

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:116-3-169
వయససస:50
లస: పప
93-66/571

1936 JBV3761293
పపరర: శశభబరరణణ వనమమ

93-66/572

భరస : మబఖరరజ
ఇసటట ననస:116-3-173
వయససస:41
లస: ససస స
93-66/574

1939 JBV2229078
పపరర: లలతచతడపపరసససదరర కకట

93-66/575

తసడడ:డ వజయరరవప
ఇసటట ననస:116-3-174
వయససస:35
లస: ససస స
93-66/577

1942 AP151010516184
పపరర: వజయరరవప కకట

93-66/578

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:116-3-174
వయససస:61
లస: పప
93-67/712

తసడడ:డ ఆశరశధస
ఇసటట ననస:116-3-174
వయససస:36
లస: పప
93-67/714

93-66/562

తసడడ:డ మబరళ వనమమ
ఇసటట ననస:116-3-168
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:116-3-174
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల దమబక
ఇసటట ననస:116-3-174
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:116-3-194
వయససస:49
లస: పప

93-67/709

తసడడ:డ శవ కలమమర
ఇసటట ననస:116-3-174
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయరరవప
ఇసటట ననస:116-3-174
వయససస:36
లస: ససస స

1946 SAA0699587
పపరర: మపరరస అబబయఖ

1929 SAA0938292
పపరర: సడవసత వనమ

1924 JBV3763174
పపరర: ససచతడ కనపరల

తసడడ:డ సరమయయల
ఇసటట ననస:116-3-167
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:116-3-170
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:116-3-173
వయససస:47
లస: పప

1943 SAA0797847
పపరర: భబరత దమబక

93-66/564

తసడడ:డ మబరళ
ఇసటట ననస:116-3-169
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:116-3-170
వయససస:40
లస: ససస స

1940 JBV2229060
పపరర: దసరగ నచగమలలర శశరర కకట

1926 AP151010516294
పపరర: లకడక కనపరల

93-66/893

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:116-3-167
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రవబబబబ వనమ
ఇసటట ననస:116-3-168
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:116-3-169
వయససస:47
లస: ససస స

1937 AP151010516203
పపరర: మబఖరరజ వనమమ

93-67/980

భరస : సరమయయల
ఇసటట ననస:116-3-167
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సససపసరయఖ
ఇసటట ననస:116-3-167
వయససస:51
లస: పప

1934 AP151010516223
పపరర: శరసతకలమమరర వనమమ

1923 SAA1465103
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకసడసరర

1921 SAA1465533
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకసడసరర

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడసరర
ఇసటట ననస:116-3-164
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడసరర
ఇసటట ననస:116-3-164
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ యమకకబబ
ఇసటట ననస:116-3-167
వయససస:48
లస: ససస స

1931 AP151010516224
పపరర: శతచరరవమక వనమమ

93-66/561

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:116-3-163
వయససస:64
లస: పప

1922 SAA1453588
పపరర: వనసకట నచగ రరజ కలమమరర
కకసడసరర
భరస : వనసకటటశశర రరవప కకసడసరర
ఇసటట ననస:116-3-164
వయససస:51
లస: ససస స

1928 JBV3761228
పపరర: యమకకబబ గగగబలపరటట

1920 JBV3762937
పపరర: నలకసఠస పపలబసడర

1945 SAA0699348
పపరర: మపరరచ అరరణకలమమరర

93-67/713

భరస : అపరయఖ
ఇసటట ననస:116-3-194
వయససస:40
లస: ససస స
93-66/580

1948 JBV3761970
పపరర: హరరబబబబ మబటటకలరర

93-66/581

తసడడ:డ శవనచతరరయణ మబటటకలరర
ఇసటట ననస:116-5
వయససస:29
లస: పప
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1949 SAA1003151
పపరర: గగపస ఎరగదసడర
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93-67/715

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఎరగదసడర
ఇసటట ననస:116-5-502
వయససస:24
లస: పప
1952 JBV3761848
పపరర: వనసకటరతతస చచవల

93-66/584

93-66/587

93-66/588

93-66/590

93-66/593

93-66/596

93-66/891

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కలరరక
ఇసటట ననస:116-19
వయససస:30
లస: పప

1962 AP151010516455
పపరర: నచగరషష తతకల

1965 JBV3761814
పపరర: వనసకటరతతస కకసడసరర

1968 SAA0842329
పపరర: అకకల తడలర మమకల

1971 JBV3761806
పపరర: సశరర లత ఇలవరపప

93-66/601

1974 JBV3761798
పపరర: బసవయఖ ఇలవరపప

93-66/591

1977 SAA0963042
పపరర: వజయ పపరరరమ కలరరక
తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:116-20
వయససస:30
లస: ససస స

1957 SAA0938375
పపరర: నచగ రరమ కకషర చచవల

93-67/718

1960 SAA0937344
పపరర: అనల కలమమర కకమకరగరరర

93-67/719

1963 SAA0700211
పపరర: తతకల శకనవరస రరవప

93-67/720

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:116-12
వయససస:25
లస: పప
93-66/594

1966 JBV3761384
పపరర: ససధచకరరరవప కకసడసరర

93-66/595

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:116-14
వయససస:44
లస: పప
93-66/597

1969 JBV2222628
పపరర: శకనవరసరరవప తడలరమమకల

93-66/598

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:116-16
వయససస:49
లస: పప
93-66/599

1972 JBV3761400
పపరర: పరరశత కలరరక

93-66/600

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:116-19
వయససస:44
లస: ససస స
93-66/602

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:116-19
వయససస:51
లస: పప
93-67/722

93-66/586

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకమకరగరరర
ఇసటట ననస:116-10-655
వయససస:25
లస: పప

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:116-19
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:116-19
వయససస:61
లస: ససస స
1976 SAA0938458
పపరర: ససరరసదడ బబబబ కలరరక

93-66/589

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:116-16
వయససస:25
లస: పప

భరస : జరససదచసస జజన దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:116-17
వయససస:35
లస: ససస స
1973 JBV3761780
పపరర: రరఘవమక కలరరక

1959 SAA1052109
పపరర: వవణబ వవమబల

1954 JBV3761939
పపరర: తచసడవ కకషర యనమదల

తసడడ:డ లకడక నరసససహ మమరరస చచవల
ఇసటట ననస:116-8
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:116-14
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:116-16
వయససస:25
లస: పప
1970 SAA1355163
పపరర: శశరరలల వటటర

93-67/716

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:116-12
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససధచకరరరవప
ఇసటట ననస:116-14
వయససస:40
లస: ససస స
1967 SAA0801036
పపరర: అమర తడలర మమకల

1956 SAA0621342
పపరర: యనమదల ఝమనస

93-66/583

తసడడ:డ ససరరష బబబబ
ఇసటట ననస:116-8
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:116-9-585
వయససస:23
లస: పప

భరస : నచగరషష
ఇసటట ననస:116-12
వయససస:52
లస: ససస స
1964 JBV3761392
పపరర: మమరరతమక కకసడసరర

93-66/585

భరస : షణబకఖ నచద
ఇసటట ననస:116-8
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద సతఖస బతష
స ల
ఇసటట ననస:116-9-566
వయససస:53
లస: పప
1961 AP151010516456
పపరర: యశశద తతకల

1953 JBV3761855
పపరర: జయ వర వనసకటటష చచవల

1951 JBV3761921
పపరర: రరజరశశరర యనమదల

భరస : ససరరష బబబబ
ఇసటట ననస:116-8
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:116-8
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమమశశర లసగస
ఇసటట ననస:116-8
వయససస:30
లస: పప
1958 SAA0963216
పపరర: వనసకటటసశ రరవప బతష
స ల

93-66/582

భరస : తచసడవ కకషర
ఇసటట ననస:116-8
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకడక నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:116-8
వయససస:30
లస: ససస స
1955 JBV3761913
పపరర: ససరరష బబబబ యనమదల

1950 JBV3761947
పపరర: కవత యనమదల

1975 SAA0938524
పపరర: శరకవణ కలమమర కలరరక

93-67/721

తసడడ:డ రరస బబబబ కలరరక
ఇసటట ననస:116-19
వయససస:25
లస: పప
93-66/603

1978 SAA0136051
పపరర: పరపస రరడడడ తరరమలరరడడడ

93-66/604

తసడడ:డ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:116-44
వయససస:93
లస: పప
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93-66/895

తసడడ:డ అలలకస అలలకస
ఇసటట ననస:116-46
వయససస:39
లస: ససస స
1982 SAA1417039
పపరర: సస డతనన డతవడ

93-67/982

93-66/606

93-66/609

93-66/612

93-62/1089

93-66/898

93-66/616

తసడడ:డ నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-1-1
వయససస:34
లస: ససస స

1992 JBV3763075
పపరర: అపరర రరవప గసపరల

1995 SAA1387968
పపరర: పస నసతసరశమ జజన

1998 SAA1387869
పపరర: సహయ మమరర జజన

2001 SAA0801572
పపరర: వనసకరయమమక అల

93-66/619

2004 AP151010516282
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆలమ

93-66/613

2007 AP151010516275
పపరర: రమమదతవ అదడదపలర
భరస : నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-1-1
వయససస:54
లస: ససస స

1987 JBV3763083
పపరర: రజన గసపరల

93-66/608

1990 SAA1052091
పపరర: కలమమర సరశమ మమటర టల

93-66/611

1993 JBV3529609
పపరర: లకకణరరవప ఉగగ స

93-66/614

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:116-53
వయససస:57
లస: పప
93-66/896

1996 SAA1387943
పపరర: రరత మమరర జజన

93-66/897

భరస : పస నసతసరశమ జజన
ఇసటట ననస:116-71
వయససస:58
లస: ససస స
93-66/899

1999 SAA0801184
పపరర: తషలసస ఆలమ

93-66/615

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:116-83
వయససస:31
లస: ససస స
93-66/617

2002 AP151010516182
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆలమ

93-66/618

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:116-83
వయససస:41
లస: పప
93-66/620

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:116-83
వయససస:75
లస: పప
93-66/622

93-66/605

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమటర టల
ఇసటట ననస:116-53
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:116-83
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:116-83
వయససస:43
లస: పప
2006 JBV2222370
పపరర: గసగరభవరన అదతదపలర

93-66/610

తసడడ:డ పస నసతసరశమ జజన
ఇసటట ననస:116-71
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:116-83
వయససస:39
లస: ససస స
2003 SAA0797888
పపరర: శకనవరస రరవప ఆలమ

1989 JBV3529617
పపరర: ఝమనస ఉగగ స

1984 SAA0962762
పపరర: భబగఖమక అనచతరరడడ

భరస : అపరర రరవప
ఇసటట ననస:116-53
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పస నసతసరశమ జజన
ఇసటట ననస:116-71
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పస నసతసరశమ దదసతరరడడ
ఇసటట ననస:116-71
వయససస:36
లస: పప
2000 JBV3761319
పపరర: పరవన ఆలమ

93-66/607

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:116-53
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ లలర
ఇసటట ననస:116-65
వయససస:28
లస: పప
1997 SAA1355189
పపరర: జరససదచసస జజన దదసతరరడడడ

1986 AP151010516281
పపరర: గగపరలరరవప ఆలమ

93-67/981

తసడడ:డ రరయపప రరడడడ అనచతరరడడ
ఇసటట ననస:116-47
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:116-53
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:116-53
వయససస:36
లస: పప
1994 SAA1302785
పపరర: అనవశశ బబ లలర

93-67/983

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:116-50
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:116-53
వయససస:44
లస: ససస స
1991 JBV3529682
పపరర: శకధర ఉగగ స

1983 SAA1417013
పపరర: జరనచసకన వమల నచథన

1981 SAA1417062
పపరర: అగరతశ అలలకస

తసడడ:డ అలలకస అలలకస
ఇసటట ననస:116-46
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వమల నచథన వమల నచథన
ఇసటట ననస:116-46
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:116-50
వయససస:40
లస: ససస స
1988 JBV3763067
పపరర: వనజ ఉగగ స

93-66/1049

తసడడ:డ జజసఫ మన
ఇసటట ననస:116-46
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ డతవడ సస ల
ఇసటట ననస:116-46
వయససస:38
లస: ససస స
1985 AP151010516264
పపరర: పదచకవత ఆలమ

1980 SAA1417054
పపరర: మన జజసఫ

2005 JBV3761954
పపరర: శశషమక వవమమ

93-66/621

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:116-109
వయససస:71
లస: ససస స
93-66/623

2008 SAA0962994
పపరర: మసరసన భ పఠరన

93-66/624

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:117-1-1
వయససస:69
లస: ససస స
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93-66/625

తసడడ:డ అయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:117-1-1
వయససస:28
లస: పప
2012 AP151010516067
పపరర: నచగరశశరరరవప అదడదపలర

93-66/628

2015 AP151010516231
పపరర: శక రరజజ రరమ మహన రరవప
బహదస
ద ర గబసడడమమడ
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:117-1-2
వయససస:75
లస: పప

93-66/631

2018 AP151010516107
పపరర: శకనవరస రరవప ఇమకడడశశటర ట

93-66/634

93-66/637

93-66/640

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:117-1-8
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నచరరయణ రరవప కకడవగసటట
ఇసటట ననస:117-2-3
వయససస:63
లస: పప
2033 JBV3762341
పపరర: శకనవరస రరవప బబ సదలపరటట
తసడడ:డ బబచచయఖ
ఇసటట ననస:117-2-14
వయససస:43
లస: పప
2036 SAA0938227
పపరర: ఔకల ససరఖస
తసడడ:డ ఔకల చనత రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-2-19
వయససస:24
లస: పప

2017 JBV3762499
పపరర: సరమమమ జఖస ఇమకడడశశటర ట

93-66/632

2019 JBV3761210
పపరర: పప లలశశరరరవప ఇమకడడశశటర ట

2022 SAA0419952
పపరర: అనచతమణణ కలదతటట

2025 JBV3762416
పపరర: శకనవరస రరవప పపసల

2028 AP151010516066
పపరర: రమమష బబబబ అదడదపలర

2031 JBV3762358
పపరర: వసససధర బబ సదలపరటట

2034 SAA1101021
పపరర: శక చసదన పరవపలలరర

93-66/635

2037 SAA1430008
పపరర: శకలకడక కకనకసచ
భరస : ఏ పడసరద బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:117-2-20
వయససస:29
లస: ససస స

2020 JBV3762457
పపరర: రరణణ గబడడపపడడ

93-66/636

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-1-6
వయససస:29
లస: ససస స
93-66/638

2023 JBV3762440
పపరర: మరరయమక గబడడపపడడ

93-66/639

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-1-6
వయససస:49
లస: ససస స
93-66/641

2026 SAA1254085
పపరర: రమలకడక పపసల

93-66/806

భరస : నచగరశశరరవప పపసల
ఇసటట ననస:117-1-6
వయససస:27
లస: ససస స
93-66/643

2029 JBV2226348
పపరర: అఅజల బచడచనబబ యన

93-63/48

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:117-1-346
వయససస:38
లస: ససస స
93-66/645

2032 AP151010516047
పపరర: ససత తషల

93-66/646

భరస : బహదసర
ఇసటట ననస:117-2-14
వయససస:72
లస: ససస స
93-66/648

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:117-2-18
వయససస:20
లస: ససస స
93-67/723

93-66/633

భరస : పప లలశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-1-3
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:117-2-14
వయససస:41
లస: ససస స
93-66/647

93-66/630

2016 JBV3762507
పపరర: రజన ఇమకడడశశటర ట

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:117-1-8
వయససస:41
లస: పప
93-66/644

2014 AP151010516186
పపరర: హరనచధ గబసడడమమడ

తసడడ:డ శకరరజజరరమ మహన రరవప బహదస
ద ర
ఇసటట ననస:117-1-2
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నచగయఖ
ఇసటట ననస:117-1-6
వయససస:51
లస: పప
93-66/642

93-66/627

భరస : శక రరజజ రరమ మహన రరవప బహదస
ద ర
ఇసటట ననస:117-1-2
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:117-1-6
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:117-1-6
వయససస:49
లస: పప

2030 SAA1014661
పపరర: వజయ కలమమర కకడవగసటట

93-66/629

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:117-1-3
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:117-1-6
వయససస:46
లస: ససస స

2027 JBV2224483
పపరర: వనసకట ఆదధ శక వరరరన అదతదపలర

2013 AP151010516185
పపరర: వనసకటరమణమక గబసడడమమడ

2011 JBV3762721
పపరర: శకనవరస రరవప మసదడపప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:117-1-1
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:117-1-3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లలశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-1-3
వయససస:40
లస: పప

2024 SAA0419945
పపరర: రవ కలసదతటట

93-66/626

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-1-1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:117-1-1
వయససస:56
లస: పప

2021 JBV3762424
పపరర: పరరశత పపసల

2010 JBV3762614
పపరర: శవరరమకకషర అదడదపలర

2035 SAA1254226
పపరర: గరఠస మబమమరర పవపలలరర

93-66/807

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పవపలలరర
ఇసటట ననస:117-2-18
వయససస:18
లస: ససస స
93-66/1050

2038 SAA0643569
పపరర: దధవఖ తతజససశన పపదథట

93-66/649

తసడడ:డ హకదయరరజ
ఇసటట ననస:117-2-23
వయససస:25
లస: ససస స
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2039 JBV3762580
పపరర: మరరయమక తషపరకలల

93-66/650

భరస : బబజజ బబబబ
ఇసటట ననస:117-2-23
వయససస:37
లస: ససస స
2042 SAA0643510
పపరర: పపదథ ట హకదయరరజ

93-66/653

93-66/656

93-62/1090

93-66/659

93-66/662

93-66/665

93-66/667

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-3-71
వయససస:41
లస: ససస స

2052 JBV3761186
పపరర: శకకరసత పరరమశశటర ట

2055 SAA0509679
పపరర: ఔకల ససరజ

2058 JBV3761160
పపరర: ఔకల చనత రరమయఖ

2061 SAA0135970
పపరర: శవకకటటశశరమక గగపసదతవ

93-66/670

2064 SAA0135988
పపరర: నచగరరరజన రరవప గగపసదతవ

93-66/660

2067 JBV3762192
పపరర: వజయమక ఈడడబబ యన
భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:117-3-71
వయససస:61
లస: ససస స

2047 AP151010516300
పపరర: వనసకటససబబబరరవప అదడదపలర

93-66/658

2050 SAA1254903
పపరర: ఈశశర పడసరద కకట

93-63/965

2053 JBV3764784
పపరర: ఔకల లకడక

93-66/661

భరస : ఔకల చనత రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-2-114
వయససస:49
లస: ససస స
93-66/663

2056 JBV3762606
పపరర: ఔకల రవ కకరణ

93-66/664

తసడడ:డ ఔకల చనత రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-2-114
వయససస:30
లస: పప
93-66/666

2059 SAA0841511
పపరర: నచగమణణ బబ మమకసరన

93-67/724

భరస : ససబబబ రరవప బబ మమకసరన
ఇసటట ననస:117-3
వయససస:33
లస: ససస స
93-66/668

2062 SAA0408757
పపరర: పరరశత పసగనచమమబలల

93-66/669

భరస : వనసకట ససబబబ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:117-3-69
వయససస:50
లస: ససస స
93-66/671

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:117-3-69
వయససస:48
లస: పప
93-66/672

93-66/655

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప కకట
ఇసటట ననస:117-2-60
వయససస:46
లస: పప

భరస : నచగరరరజనరరవప
ఇసటట ననస:117-3-69
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:117-3-69
వయససస:39
లస: పప
2066 JBV3762333
పపరర: కకషర వవణణ మమడబబ యన

93-62/1091

తసడడ:డ ఔకల ససబబరరయడడ
ఇసటట ననస:117-2-114
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:117-3-69
వయససస:37
లస: ససస స
2063 JBV3762515
పపరర: శకనవరస రరవప పసదద ధబబ యన

2049 SAA1270024
పపరర: తరరణ కలమమర కకట

2044 JBV3762465
పపరర: వనసకట మనచ అదడదపలర

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:117-2-58
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఔకల చనత రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-2-114
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:117-2-114
వయససస:51
లస: పప
2060 JBV3762523
పపరర: కకసడమక పసదద ధబబ యన

93-66/657

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-2-61
వయససస:47
లస: పప

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:117-2-114
వయససస:49
లస: ససస స
2057 JBV3761145
పపరర: శసకర రరవప దచసరర

2046 AP151010516332
పపరర: ససరరష బబబబ అదడదపలర

93-66/652

భరస : ససరరష బబబబ
ఇసటట ననస:117-2-58
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశర పడసరద కకట
ఇసటట ననస:117-2-60
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:117-2-61
వయససస:43
లస: ససస స
2054 JBV3761152
పపరర: వజయ వజడస దచసరర

93-66/654

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:117-2-58
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఈశశర పడసరద కకట
ఇసటట ననస:117-2-60
వయససస:43
లస: ససస స
2051 JBV3761194
పపరర: సతఖవత పరరమశశటర ట

2043 JBV3762598
పపరర: బబజజ కసచరర

2041 JBV3762572
పపరర: బబజజ బబబబ తషపరకలల

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:117-2-23
వయససస:41
లస: పప

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:117-2-34
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:117-2-58
వయససస:58
లస: ససస స
2048 SAA1269984
పపరర: రరధ కలమమరర కకట

93-66/651

భరస : హకదయరరజ
ఇసటట ననస:117-2-23
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరరద రరజ
ఇసటట ననస:117-2-23
వయససస:55
లస: పప
2045 AP151010516301
పపరర: పదచకవత అదడదపలర

2040 SAA0643593
పపరర: పపదథట ఎలజరబబత రరణణ

2065 SAA1305234
పపరర: శకలకడక మమడబబ యన

93-63/966

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-3-71
వయససస:21
లస: ససస స
93-66/673

2068 JBV3762200
పపరర: హనసమమక ఈడడబబ యన

93-66/674

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:117-3-71
వయససస:63
లస: ససస స
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2069 JBV3762226
పపరర: రరసబబబబ ఈడడబబ యన

93-66/675

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:117-3-71
వయససస:29
లస: పప
2072 JBV3762275
పపరర: లకడక గగనస

93-66/678

93-66/681

93-66/682

93-66/685

93-66/688

93-66/691

93-67/729

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మరరవరడ
ఇసటట ననస:117-3-191
వయససస:52
లస: పప

2082 SAA1073931
పపరర: పసటర అతస మళళ

2085 SAA0408716
పపరర: నచగ కలమమరర పపటటర

2088 SAA0938680
పపరర: వననత మహలకడక

2091 SAA1009894
పపరర: రవ చసదడ చనతస

93-67/987

2094 SAA1351436
పపరర: పపజ వననషరవ చనతస

93-66/686

2097 SAA0938367
పపరర: ససజజత పసదద ధసటట
భరస : వనసకటటశశరరరడడడ పసదద ధసటట
ఇసటట ననస:117-3-199
వయససస:53
లస: ససస స

93-67/726
2077 SAA0938169
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడ లసకరపప తష

2080 SAA1096742
పపరర: శరసత కలమమరర అతస మళళ

93-66/684

2083 JBV3762176
పపరర: వనసకట లకడక తలర స

93-66/687

భరస : శశష గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:117-3-111
వయససస:51
లస: ససస స
93-66/689

2086 SAA0408773
పపరర: లకకక బబ యనచపలర

93-66/690

భరస : వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-3-115
వయససస:48
లస: ససస స
93-67/727

2089 SAA0938649
పపరర: వననత వనసకట రరడడ

93-67/728

తసడడ:డ వననత వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:117-3-115
వయససస:26
లస: పప
93-66/692

2092 SAA1351428
పపరర: వనసకటరరవప చనతస

93-67/986

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనతస
ఇసటట ననస:117-3-125
వయససస:51
లస: పప
93-67/988

తసడడ:డ వనసకటరరవప చనతస
ఇసటట ననస:117-3-125
వయససస:20
లస: ససస స
93-66/694

93-66/680

భరస : పసటర అతస మళళ
ఇసటట ననస:117-3-107
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప చనతస
ఇసటట ననస:117-3-125
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప చనతస
ఇసటట ననస:117-3-125
వయససస:23
లస: పప
2096 SAA1026500
పపరర: వనసకట కకషర రరడడడ మరరవరడ

93-66/683

భరస : వననత వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:117-3-115
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వననత వనసకట రరడడ
ఇసటట ననస:117-3-115
వయససస:58
లస: పప
2093 SAA1352806
పపరర: రవ చసదడ చనతస

2079 SAA0389353
పపరర: షసషసర షపక

2074 JBV3762283
పపరర: వర బబబబ గగనస

తసడడ:డ గగపరల రరడడ లసకరపప తష
ఇసటట ననస:117-3-73
వయససస:46
లస: పప

భరస : వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:117-3-115
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:117-3-115
వయససస:50
లస: పప
2090 SAA0938664
పపరర: వననత వనసకటటసశరరర

93-67/725

తసడడ:డ దదరసరశమ అతస మళళ
ఇసటట ననస:117-3-107
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరధచకకకషర మమరరస
ఇసటట ననస:117-3-111
వయససస:53
లస: పప
2087 SAA0408708
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ యయనపలర

2076 SAA0938177
పపరర: ససససకత లసకరపప తష

93-66/677

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:117-3-72
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససనదచ
ఇసటట ననస:117-3-78
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పసటర అతస మళళ
ఇసటట ననస:117-3-107
వయససస:26
లస: పప
2084 JBV3761061
పపరర: శశష గసగరధర రరవప తలర స

93-66/679

భరస : వనసకట ససబబ రరడడ లసకరపప తష
ఇసటట ననస:117-3-73
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షసషసర
ఇసటట ననస:117-3-78
వయససస:37
లస: ససస స
2081 SAA1073949
పపరర: లలరరద తతజ అతస మళళ

2073 JBV3762309
పపరర: శసకర బబబబ గగనస

2071 JBV3762291
పపరర: శకలత గగనస

భరస : వర బబబబ
ఇసటట ననస:117-3-72
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:117-3-72
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:117-3-72
వయససస:61
లస: పప
2078 SAA0389403
పపరర: రరజజశనచ పరరశన షపక

93-66/676

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:117-3-71
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:117-3-72
వయససస:56
లస: ససస స
2075 JBV3762267
పపరర: మహన రరవప గగనస

2070 JBV3762218
పపరర: రరమ కకటయఖ ఈడడబబ యన

2095 SAA1026518
పపరర: వనసకట లకడక మరరవరడ

93-66/693

భరస : వనసకట కకషర రరడడడ మరరవరడ
ఇసటట ననస:117-3-191
వయససస:40
లస: ససస స
93-67/730

2098 SAA0938342
పపరర: సరగర రరడడడ పసదద ధసటట

93-67/731

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ పసదద ధసటట
ఇసటట ననస:117-3-199
వయససస:26
లస: పప
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2099 SAA0938425
పపరర: అజయ రరడడడ రరమ రరడడ

93-67/732

తసడడ:డ రరమ రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:117-3-199
వయససస:26
లస: పప
2102 SAA0892324
పపరర: ధన లకడక అనతపపరరడడ

93-66/695

93-66/698

93-66/701

93-66/704

93-66/707

93-66/710

2120 JBV3761020
పపరర: పపరయఖ రరయపపడడ

93-66/713

93-66/702

2112 JBV2223055
పపరర: జజఖత రరయపపడడ

2115 JBV3761038
పపరర: రరమబలమక రరయపపడడ

2118 AP151010516111
పపరర: ఏససరతతస రరయపపడడ

2121 SAA0408740
పపరర: సరరత వసగర

93-66/705

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వసగర
ఇసటట ననస:117-3-210
వయససస:26
లస: పప

2124 SAA0408724
పపరర: వవసకటటశశర రరవప వసగర

2127 AP151010516259
పపరర: పదచకవత ఆలమ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:117-5
వయససస:45
లస: ససస స

93-66/700

2110 JBV3761103
పపరర: మసరసన వల షపక

93-66/703

2113 AP151010516103
పపరర: మరరయమక రరయపపడడ

93-66/706

93-66/708

2116 JBV2223832
పపరర: భమజరసదర వజయకలమమర
రరయపపడడ
తసడడ:డ ఏససరతతస
ఇసటట ననస:117-3-206
వయససస:35
లస: పప

93-66/709

93-66/711

2119 JBV2224525
పపరర: ఏరరమమలమ జనయఖ

93-66/712

తసడడ:డ డతవడ
ఇసటట ననస:117-3-206
వయససస:75
లస: పప
93-66/714

2122 SAA0408732
పపరర: అసజల వసగర

93-66/715

భరస : వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-3-210
వయససస:47
లస: ససస స
93-66/717

తసడడ:డ పసద లసగయఖ
ఇసటట ననస:117-3-210
వయససస:51
లస: పప
93-67/990

2107 JBV3761087
పపరర: కకటటశశరర మధధర

భరస : ఏససరతతస
ఇసటట ననస:117-3-206
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-3-210
వయససస:30
లస: ససస స
93-66/716

93-66/697

తసడడ:డ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:117-3-205
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:117-3-206
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:117-3-206
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:117-4-197
వయససస:34
లస: ససస స

2109 SAA0509695
పపరర: మహమకద షరరఫ షపక

2104 SAA0892332
పపరర: శవశసకర రరడడడ అనతపపరరడడడ

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:117-3-205
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:117-3-206
వయససస:73
లస: ససస స

2117 JBV2223063
పపరర: రరజరష ఆర వజయ కలమమర
రరయపపడడ
తసడడ:డ ఏససరతతస
ఇసటట ననస:117-3-206
వయససస:36
లస: పప

2126 SAA1417690
పపరర: కకటమక వలల
ర రర

93-66/699

తసడడ:డ ఏససరతతస
ఇసటట ననస:117-3-206
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జనయఖ
ఇసటట ననస:117-3-206
వయససస:70
లస: ససస స

2123 SAA1039503
పపరర: ససరరఖ దతవర సరరధధ వసగర

2106 JBV3761111
పపరర: సలమక షపక

93-67/734

తసడడ:డ పసదద ధ రరడడడ అనతపపరరడడడ
ఇసటట ననస:117-3-201
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరహసతషలమర
ఇసటట ననస:117-3-205
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:117-3-205
వయససస:55
లస: పప
2114 JBV2224533
పపరర: ససశల ఎరమమల

93-66/696

తసడడ:డ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:117-3-205
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రహసతషలమర
ఇసటట ననస:117-3-205
వయససస:51
లస: ససస స
2111 AP151010516368
పపరర: రహసతషలమర షపక

2103 JBV3762259
పపరర: శవ శసకర రరడడ మమదధరర

2101 SAA0938359
పపరర: వనసకరశశరరరడడడ పసదద ధసటట

తసడడ:డ నచగర రరడడడ పసదద ధసటట
ఇసటట ననస:117-3-199
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరడడ మమదధరర
ఇసటట ననస:117-3-201
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:117-3-201
వయససస:54
లస: పప
2108 AP151010516367
పపరర: బషసరరన షపక

93-67/733

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ పసదద ధసటట
ఇసటట ననస:117-3-199
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససవర శసకర రరడడడ అనతపప రరడడ
ఇసటట ననస:117-3-201
వయససస:34
లస: ససస స
2105 JBV3761079
పపరర: రరమరరడడడ మధధర

2100 SAA0938508
పపరర: నచగ వనసకట రరడడ పసదద ధసటట

2125 SGE1106591
పపరర: వనసకట రమణ వలల
ర రర

93-67/989

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:117-4-197
వయససస:46
లస: పప
93-66/718

2128 JBV3761277
పపరర: సతష కలమమర ఆలమ

93-66/719

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:117-5
వయససస:32
లస: పప
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2129 AP151010516310
పపరర: శకనవరసరరవప ఆలమ

93-66/720

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:117-5
వయససస:51
లస: పప
93-63/50

భరస : శవయఖ� �
ఇసటట ననస:117/5/261
వయససస:33
లస: ససస స
93-63/53

93-63/56

93-63/1049

93-67/736

93-63/59

93-63/62

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కరరతటట
ఇసటట ననస:117/7/308
వయససస:66
లస: పప

2142 JBV3529765
పపరర: నచగరరజ ఆలమ

2145 AP151010519353
పపరర: రరమమరరవప చతబబడ లల

2148 JBV2230407
పపరర: వనసకటలకకక శలలశరర

2151 AP151010510154
పపరర: కకటటశశరమక అకకకనవడడ

93-63/65

2154 AP151010507057
పపరర: మలర కరరరజన రరవప అకరకనవడడ

93-66/721

2157 SAA0856387
పపరర: వరలకడక డథసడతటట
భరస : శకనవరస రరడడ డథసడతటట
ఇసటట ననస:117-7-309
వయససస:45
లస: ససస స

2137 JBV3752235
పపరర: సరసబశవరరవప కరరక

93-63/55

2140 SAA1389808
పపరర: శకనవరసరచచరరఖలల వవదచల

93-62/1167

2143 AP151010519269
పపరర: రతతకలమమరరచతబబడ లల

93-67/735

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:117-7-169
వయససస:58
లస: ససస స
93-67/737

2146 JBV2228971
పపరర: లకకకకకటటశశరమక అకకకనవడడ

93-63/58

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:117/7/304
వయససస:33
లస: ససస స
93-63/60

2149 AP151010510650
పపరర: వరవనసకటపదచకవత
చచదరరజపలర
భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:117-7-304
వయససస:40
లస: ససస స

93-63/61

93-63/63

2152 JBV2223576
పపరర: కకసడయఖ అకకకనవన�

93-63/64

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:117/7/304
వయససస:33
లస: పప
93-63/66

తసడడ:డ వనసకయఖ అకరకనవడడ
ఇసటట ననస:117/7/304
వయససస:43
లస: పప
93-63/68

93-63/52

తసడడ:డ వనసకట రరఘవరచచరరఖలల వవదచల
ఇసటట ననస:117-5-280
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:117/7/304
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:117-7-304
వయససస:41
లస: పప
2156 SAA0956567
పపరర: వర రరడడడ కరరతటట

93-63/57

భరస : నగరష బబబబ
ఇసటట ననస:117-7-304
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:117-7-304
వయససస:57
లస: ససస స
2153 AP151010507243
పపరర: నగరష బబబబ ససవవశరర

2139 JBV3519832
పపరర: పసదదనత ఏమనడడ� �

2134 JBV3755683
పపరర: వనసకట ససబబమక కరరక

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:117/5/261
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజలయఖ
ఇసటట ననస:117-7-169
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:117/7/304
వయససస:34
లస: ససస స
2150 AP151010510416
పపరర: నరకల నలలశరర

93-63/54

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:117-7
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:117-7-169
వయససస:32
లస: పప
2147 JBV3756848
పపరర: దసరగ పడసనత అకకకనవడడ

2136 SAA1024660
పపరర: లకకకపడసరద పసనతస

93-63/49

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:117/5/261
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:117/5/261
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరసరచచరరఖలల వవదచల
ఇసటట ననస:117-5-280
వయససస:58
లస: ససస స
2144 JBV3768165
పపరర: అశశక చకకవరరస చతబబడ లల

93-63/51

తసడడ:డ శకనస పసనతస
ఇసటట ననస:117/5/261
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:117/5/261
వయససస:60
లస: పప
2141 SAA1389501
పపరర: సతఖ వరణణ వవదచల

2133 JBV3755709
పపరర: శరరష చడనసతరర

2131 SAA0980194
పపరర: ససరరలల అసకస

భరస : బబజ బబబబ అసకస
ఇసటట ననస:117/5/261
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:117/5/261
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:117/5/261
వయససస:24
లస: పప
2138 JBV3752243
పపరర: వరయఖ కరరక

93-67/984

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:117/5
వయససస:30
లస: పప

2132 JBV3523388
పపరర: వనసకటటశశరమక� వవమబలకకఅడ�

2135 SAA0797458
పపరర: పడదదప నడవ

2130 SAA1397108
పపరర: లకడకనచరరయణ ఆలమ

2155 SAA0956559
పపరర: వనసకట రతతస కరరతటట

93-63/67

భరస : వర రరడడడ కరరతటట
ఇసటట ననస:117/7/308
వయససస:66
లస: ససస స
93-62/73

2158 SAA0856379
పపరర: శకనవరస రరడడ డథసడతటట

93-62/74

తసడడ:డ నచగరరరడడడ డథసడతటట
ఇసటట ననస:117-7-309
వయససస:47
లస: పప
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2159 JBV3755287
పపరర: నజరరనతసర బబగస షపక�

93-62/75

భరస : అబబదల మబనచఫ�
ఇసటట ననస:117-7-310
వయససస:37
లస: ససస స
2162 JBV3520087
పపరర: ఇసతయమజ మహమకద

93-62/78

93-63/70

93-63/73

2166 SAA0939464
పపరర: గగపస రరడడడ వటటర

2169 SAA0796872
పపరర: కకసడయఖ నచరరబబ యన

93-66/1051

2172 SAA0712455
పపరర: నచగ లకకక గబవశల

93-63/71

భరస : పపరరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-314
వయససస:57
లస: ససస స

2175 AP151010507309
పపరర: పపరరరరరడడడ మబకకమళళ

2164 JBV3756681
పపరర: షరజదచ మహకద

93-63/69

2167 AP151010510643
పపరర: అసకమక నచరరబబ యన

93-63/72

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:117-7-312
వయససస:57
లస: ససస స
93-67/738

2170 AP151010507398
పపరర: హనమరరడడడ దసగరగసపపడడ

93-63/74

తసడడ:డ శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-313
వయససస:43
లస: పప
93-62/80

భరస : పడసరద రరడడ గబవశల
ఇసటట ననస:117-7-314
వయససస:31
లస: ససస స
93-63/75

93-62/77

భరస : మబసరసక
ఇసటట ననస:117-7-310
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ నచరరబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-312
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:117-7-313
వయససస:18
లస: పప
2174 AP151010510317
పపరర: వనసకటరమణమక మబకకమళళ

93-62/79

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వటటర
ఇసటట ననస:117-7-311
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:117-7-312
వయససస:30
లస: పప
2171 SAA1408772
పపరర: భబవనవశశర రరడడడ దసగరగసపపడడ

2163 JBV2225464
పపరర: అబబదల మబనచఫ� షపక�

2161 JBV3520079
పపరర: ఇలయమజ� మహమకద�

తసడడ:డ మబనచఫ� �
ఇసటట ననస:117-7-310
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గబల షర� �
ఇసటట ననస:117-7-310
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల మబనఫ షపక
ఇసటట ననస:117-7-310
వయససస:34
లస: పప
2168 SAA0565226
పపరర: సరసబశవరరవప నచర బబ యన

93-62/76

తసడడ:డ అబబదల మబనఫ�
ఇసటట ననస:117-7-310
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మబనచఫ
ఇసటట ననస:117-7-310
వయససస:48
లస: పప
2165 SAA0857641
పపరర: ఫసయజ మహమకద షపక

2160 JBV3751807
పపరర: షపక మహమకద ఫయమజ�

2173 SAA0712422
పపరర: పడసరద రరడడ గబవశల

93-62/81

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ గబవశల
ఇసటట ననస:117-7-314
వయససస:38
లస: పప
93-63/76

తసడడ:డ అపసరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-314
వయససస:66
లస: పప

2176 JBV3756426
పపరర: శవనచగ సశపత� నటటర�

93-63/77

భరస : శవరరమ కకషర�
ఇసటట ననస:117-7-315
వయససస:30
లస: ససస స

93-63/78 2178 JBV3753548
2177 SAA0409995
పపరర: వరరసజనవయబలల బచచనబబ యన
పపరర: నచగ చచడతశశర రరవప
దచదధనబబ యన
తసడడ:డ నచగరశశర రరవప
తసడడ:డ వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-315
ఇసటట ననస:117/7/315
వయససస:30
లస: పప
వయససస:32
లస: పప

93-63/79

2180 SAA0409987
పపరర: అసజనవయబలల�
బచరనబబ యన�
తసడడ:డ నచగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:117-7-315
వయససస:34
లస: పప

93-63/82

2182 JBV3753530
పపరర: వనసకటకకటయఖ�
దచదధనబబ యన�
తసడడ:డ చడనతయఖ�
ఇసటట ననస:117-7-315
వయససస:61
లస: పప

93-63/83

93-63/84

2185 AP151010507139
పపరర: శకనస మరరక

93-63/85

2183 SAA0797193
పపరర: చచడతశశరర దచదధనబబ యళన

93-63/81

93-67/739

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:117-7-316
వయససస:45
లస: పప

2184 AP151010510260
పపరర: చడనతమక మరరక
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:117-7-316
వయససస:72
లస: ససస స

93-63/86

2187 SAA0980079
పపరర: కలమఖణణ బచచన బబ యన
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-7-318
వయససస:32
లస: ససస స

93-63/80

తసడడ:డ దసరరగరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/315
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-315
వయససస:57
లస: పప

భరస : చచడతశశర రరవప దచదధనబబ యళన
ఇసటట ననస:117-7-315
వయససస:25
లస: ససస స
2186 JBV2223022
పపరర: పపటబరరరవప మరరక

2181 JBV3519113
పపరర: నచగరశశరరరవప బబచడచనబబ యన

2179 JBV3753555
పపరర: శవరరమకకషర� నటటర�

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:117-7-316
వయససస:42
లస: పప
93-63/87

2188 JBV2228138
పపరర: వనఅకటశవకలమమరర -బచచన
బబ యన
భరస : ఆఅజనవయబలల
ఇసటట ననస:117-7-318
వయససస:34
లస: ససస స

93-63/88
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2189 AP151010510258
పపరర: లకడక మరరక

93-63/89

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:117-7-318
వయససస:40
లస: ససస స
93-63/92

93-67/740

93-63/97

2196 AP151010510370
పపరర: ససతచమహలకడక జనచపదపప

2199 AP151010510208
పపరర: వనసకటరమణమక యమగరల

93-67/741

2202 JBV3523735
పపరర: ధనలకకక రరడడడ

93-63/102

2207 SAA0408823
పపరర: నచగ జజఖత బచచనబబ యన

93-63/105

2208 AP151010510207
పపరర: రమమదతవ బచడచనబబ యన
భరస : చనతచలమయఖ
ఇసటట ననస:117-7-336
వయససస:25
లస: ససస స

93-63/108
2210 SAA0939365
పపరర: వనసకటటసశర రరవప
బచచనబబ యన
తసడడ:డ చన మలర యఖ బచచనబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-336
వయససస:31
లస: పప

2211 JBV2226934
పపరర: శవపడసరద బచచనబబ యన
తసడడ:డ పసదదచలమయఖ
ఇసటట ననస:117-7-336
వయససస:35
లస: పప

2213 JBV3756541
పపరర: ఉమమ రరణణ బచడచనబబ యన

2214 SAA1038471
పపరర: సరరత బబటబచనచబబ యన

భరస : నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-7-337
వయససస:31
లస: ససస స
93-63/114

93-63/94

93-63/96

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ�
ఇసటట ననస:117-7-319
వయససస:62
లస: పప
93-63/98

2200 AP151010507073
పపరర: వనసకటటశశరరర యమగరల

93-63/99

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-334
వయససస:59
లస: పప
93-63/100

2203 SAA0939589
పపరర: సతఖనచరరయణ బచచనబబ యన

93-63/101

తసడడ:డ చన చలమయఖ బచచనబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-335
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:117-7-335
వయససస:54
లస: పప

93-63/111

2197 AP151010507149
పపరర: వనసకటటశశరరర జజనపదపప�

93-63/103 2206 SAA1009860
2205 JBV2225795
పపరర: చనతచలమయఖ బచతచనబబ యన
పపరర: రరధ బబటబచనచబబ యన

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:117-7-336
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:117-7-337
వయససస:35
లస: పప

93-63/95

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:117-7-335
వయససస:35
లస: ససస స

2204 JBV3520038
పపరర: ఆదధనచరరయణరరడడడ
బచడచనబబ యన
తసడడ:డ శవరరమమకకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-335
వయససస:35
లస: పప

2194 AP151010507236
పపరర: తరరపతయఖ బబచడచనబబ యన
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-318
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:117-7-334
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యమగరల
ఇసటట ననస:117-7-334
వయససస:30
లస: పప

2216 JBV2228195
పపరర: నచగరశశరరరవప బచడచనబబ యన

93-63/93

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:117-7-319
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నచరరబబ యత
ఇసటట ననస:117-7-330
వయససస:28
లస: పప
2201 SAA0841933
పపరర: GOPI యమగరల

2193 AP151010507613
పపరర: ఆసజనవయబలల బబచడచనబబ యన

93-63/91
2191 JBV2226199
పపరర: రరమచసదడ రరవప బచనచబబ యన

తసడడ:డ తరరపరటయఖ బచనచబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-318
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:117-7-318
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రరవప బచనచబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-318
వయససస:25
లస: ససస స
2198 SAA0133686
పపరర: శకనవరస రరవప నచరరబబ యత

93-63/90

భరస : తరపతయ
ఇసటట ననస:117-7-318
వయససస:57
లస: ససస స

2192 JBV2227254
పపరర: వనసకటటశశర రరవప
బచతచనబబ యన
తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:117-7-318
వయససస:37
లస: పప
2195 SAA0841883
పపరర: లకడక శరరష బచనచబబ యన

2190 AP151010510217
పపరర: శశషమక బచడచనబబ యన

93-63/104

భరస : శవరరమకకషర బబటబచనచబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-336
వయససస:25
లస: ససస స
93-63/106

2209 SAA0133678
పపరర: ససవర రరమ కకషర

93-63/107

తసడడ:డ చలమయఖ బబటబచనచబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-336
వయససస:31
లస: పప
93-63/109

2212 AP151010507363
పపరర: పసదదచలమయఖ బచడచనబబ యన

93-63/110

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:117-7-336
వయససస:57
లస: పప
93-63/112

2215 AP151010510052
పపరర: ససతచమమలకడక బచడచనబబ యన

భరస : వనసకటటసశర రరవప బబటబచనచబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-337
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:117-7-337
వయససస:52
లస: ససస స

2217 AP151010507226
పపరర: వనసకటటశశరరరవప
బచడచనబబ యన
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:117-7-337
వయససస:40
లస: పప

2218 AP151010507212
పపరర: వరయఖ బచడచనబబ యన

93-63/115

93-63/113

93-63/116

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:117-7-337
వయససస:58
లస: పప
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93-63/117

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:117/7/338
వయససస:43
లస: ససస స
2222 AP151010507289
పపరర: సరసబయఖ బబటబచనచబబ యన

93-63/120

93-63/123

93-63/126

93-63/128

93-63/131

2224 SAA0956492
పపరర: శవ పరరశత జజనచతదసల

93-63/122

2226 SAA0956500
పపరర: వనసకట గగపరల జజనచతదసల

భరస : వనసకట గగపరల జజనచతదసల
ఇసటట ననస:117/7/339
వయససస:37
లస: ససస స
93-63/124

2229 AP151010507476
పపరర: నచగరశశరరరవప నచరరబబ యన�

2232 AP151010510054
పపరర: వనసకటబడవమక నచరరబబ యన

2235 JBV3755865
పపరర: శవకలమమరర బచడచనబబ యన

93-63/134

2240 SAA0409938
పపరర: వజయ భబసకర బబచతనబబ యన

93-63/137

2238 SAA0619478
పపరర: మలలశశరర బచచనచ బబ యన

93-63/127

తసడడ:డ శవయఖ బబటబచనచబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-345
వయససస:30
లస: పప

93-63/129

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-346
వయససస:40
లస: పప

93-63/132

93-64/67

2233 SAA0892274
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ నచరరబబ యత

2236 JBV3752417
పపరర: సరసబశవరరవప బచడచనబబ యన

93-63/135

2239 AP151010510262
పపరర: చసదచడవత బచడచనబబ యన

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-347
వయససస:48
లస: పప

93-63/133

93-63/136

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:117-7-345
వయససస:54
లస: ససస స
93-63/138

93-63/139
2242 AP151010507064
పపరర: శవయఖ BUTCHENABOYINA

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-345
వయససస:57
లస: పప

93-63/141 2245 SAA0939340
2244 JBV3755626
పపరర: లకడక పదచకవత బచడచనబబ యన
పపరర: కకటటశశరమక బచచనబబ యన

2247 AP151010507120
పపరర: పసచచయఖ బచచనబబ యన

93-63/130

తసడడ:డ చడనతయఖ
ఇసటట ననస:117-7-344
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-7-347
వయససస:41
లస: ససస స
93-63/143

2230 SAA1109438
పపరర: తడవవణణ నచరరబబ ఇన

తసడడ:డ ననతయఖ నచరబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-343
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ బచనచబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-345
వయససస:40
లస: పప
93-63/140

93-63/125

భరస : వనసకటటశశర రరవప నచరరబబ ఇన
ఇసటట ననస:117-7-342
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజన
ఇసటట ననస:117-7-345
వయససస:27
లస: ససస స
2241 JBV3752391
పపరర: ఎస రరవప బచనచబబ యన

2227 AP151010507303
పపరర: వనసకటటశశరరర నచరరబబ యన�
తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/339
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరఅబశవరరవప
ఇసటట ననస:117-7-344
వయససస:35
లస: ససస స

2237 JBV2222271
పపరర: వనసకటటశశర రరవప -బచచన
బబ యన
తసడడ:డ చడనతయఖ
ఇసటట ననస:117-7-344
వయససస:37
లస: పప

2246 SAA0565390
పపరర: వవసకటటశశర రరవప బచనచ
బబ యన
తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:117-7-347
వయససస:27
లస: పప

93-63/121

భరస : ననతయఖ
ఇసటట ననస:117-7-343
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరయఖ� �
ఇసటట ననస:117-7-343
వయససస:47
లస: పప

2243 JBV3519493
పపరర: శకనవరసరరవప బచచనబబ యన

2223 SAA1026435
పపరర: లకడక పదచకవత నచరరబబ యత

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ�
ఇసటట ననస:117-7-341
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:117-7-343
వయససస:44
లస: ససస స
2234 JBV2228252
పపరర: రరసబబబబ నచరరబబ యన� �

93-63/119

తసడడ:డ శవ వనసకటటసశరరర జజనచతదసల
ఇసటట ననస:117/7/339
వయససస:45
లస: పప

భరస : నచగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:117-7-341
వయససస:45
లస: ససస స
2231 AP151010510127
పపరర: ససతమక నచరరబబ యన

2221 SAA0565283
పపరర: శకనవరస రరవప
బబటబచనచబబ యన
తసడడ:డ సరసబయఖ బబటబచనచబబ యన
ఇసటట ననస:117/7/338
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నచరరబబ యత
ఇసటట ననస:117-7-339
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:117/7/339
వయససస:48
లస: ససస స
2228 AP151010510648
పపరర: వనసకటససబబబలల నచరరబబ యన�

93-63/118

భరస : సరసబయఖ బబటబచనచబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-338
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ బబటబచనచబబ యన
ఇసటట ననస:117/7/338
వయససస:59
లస: పప
2225 AP151010510053
పపరర: పప లలరమక నచరరబబ యన�

2220 AP151010510216
పపరర: సరసశత బబటబచనచబబ యన

93-63/142

భరస : పసచచయఖ బచచనబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-347
వయససస:44
లస: ససస స
93-63/144

2248 JBV2224111
పపరర: లకకకదతవమక నచరరబబ యన

93-63/145

భరస : నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-7-350
వయససస:34
లస: ససస స
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2249 AP151010510496
పపరర: వనసకరయమక నచరరబబ యన

93-63/146

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:117-7-350
వయససస:46
లస: ససస స
2252 SAA0939258
పపరర: శవరరమ కకషర నచరబబ యన

93-63/149

93-63/152

తసడడ:డ చన రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-350
వయససస:50
లస: పప
2258 JBV3756608
పపరర: ఆశరలత మమరసస

93-63/154

తసడడ:డ గగపరల సరశమ మటబర
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:55
లస: పప
2264 SAA0924655
పపరర: అనసరరధ మటర

93-63/1050

93-67/991

93-67/744

తలర : తషలశమక
ఇసటట ననస:117-7-353
వయససస:34
లస: పప

2257 SAA0137208
పపరర: కలరన� దసగరగస పపడడ�

93-62/1168

2259 AP151010510253
పపరర: శవనచగరసదడమక దసగరగసపపడడ�

93-63/155

93-63/161

93-63/158

93-66/1052

2277 JBV2222149
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ లకకకరరడడడ
తసడడ:డ కకటట రరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-353
వయససస:36
లస: పప

2263 SAA1261809
పపరర: జగరతశ రరజ మటర

93-63/967

2266 SAA0797011
పపరర: వగరతసశరర నచరరబబ యన

93-67/742

భరస : చనత వనసకట రరవప నచరరబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:48
లస: ససస స
93-66/902

2269 SAA0796906
పపరర: ససపపరర నలమరధధమబక

93-67/743

భరస : నరసససహ రరడడడ నలమరధధమబక
ఇసటట ననస:117-7-352
వయససస:28
లస: ససస స
93-63/159

2272 JBV3755840
పపరర: అనత లకకకరరడడడ

93-63/160

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-353
వయససస:38
లస: ససస స
93-63/162

తసడడ:డ రరమ మహన రరడడ కరరటట
ఇసటట ననస:117-7-353
వయససస:29
లస: పప
93-63/164

93-63/156

తసడడ:డ అశశక కలమమర మటర
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:19
లస: పప

2268 SAA1418383
పపరర: బడహహకశశరర నలమడడమమక

2274 SAA0565309
పపరర: మననజ కలమమర రరడడ కరరటట

2260 JBV3753159
పపరర: వరరసజనవయబలల మమరరసస
తసడడ:డ చనతనరసయఖ
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:36
లస: పప

2262 AP151010507254
పపరర: ససజవరరడడడ దసగరగసపపడడ�

2271 JBV3755618
పపరర: నచగలకడక లకకకరరడడ

93-63/153

భరస : వనసకట కకషరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-353
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-353
వయససస:63
లస: ససస స
2276 JBV3752409
పపరర: సతఖనచరరయణరరడడడ లకకకరరడడడ

2256 SAA1340652
పపరర: జగరతశ రరజ మటర

భసధసవప: నరసససహ రరడడడ నలమధధమమక
ఇసటట ననస:117-7-352
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద శశషస రరడడడ నలర దధమబక
ఇసటట ననస:117-7-352
వయససస:46
లస: పప
2273 JBV3523347
పపరర: తషలశమక లకకకరరడడడ

తసడడ:డ చనరరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-350
వయససస:49
లస: పప

2265 JNB2261766
పపరర: చనత పససచలయఖ వరరకలటట

93-63/148

93-63/151
2254 AP151010507722
పపరర: పసదనరసససహరరవప నచరరబబ యన

తసడడ:డ చనతరరమకకటయఖ నచరరబబ యన�
ఇసటట ననస:117-7-350
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: అశశక కలమమర మటర
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:35
లస: పప

భరస : చనత పససచలయఖ వరరకలటట
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:29
లస: ససస స
2270 SAA0796955
పపరర: నరసససహ రరడడడ నలర దధమబక

93-63/150

తసడడ:డ వనసగళరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:59
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర మటర
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:46
లస: ససస స
2267 TZE0821496
పపరర: రరఖ వరరకలటట

2253 JBV2222230
పపరర: శవశసకరరx Nareboyina

భరస : ససజవరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:52
లస: ససస స
93-63/157

2251 SAA0939266
పపరర: శకనవరస రరవప నచరబబ యన

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నచరబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-350
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:19
లస: పప

భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:117-7-351
వయససస:35
లస: ససస స
2261 SAA0939324
పపరర: అశశక కలమమర మటబర

93-63/147

భరస : నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-7-350
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నచరబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-350
వయససస:28
లస: పప
2255 AP151010507138
పపరర: నచగరశశరరరవప నచరరబబ యన

2250 JBV3755857
పపరర: రరమ కకటమక అకకకనవడడ

2275 SAA0133850
పపరర: శవరరమకకషర రరడడడ లకకక రరడడడ

93-63/163

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-353
వయససస:31
లస: పప
93-63/165

2278 AP151010507500
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ లకకకరరడడడ

93-63/166

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-353
వయససస:46
లస: పప
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2279 AP151010510522
పపరర: ససశల దగబగమమటట

93-63/167

భరస : రరఘబరరమమరరడడ
ఇసటట ననస:117-7-354
వయససస:47
లస: ససస స
2282 SAA0565440
పపరర: కకరన కలమమర రరడకడ దసగగ మమటట

93-63/170

93-63/173

93-63/176

93-63/179

93-63/182

2297 JBV2223659
పపరర: శవపడసరదస పసనతల� �

93-63/184

తసడడ:డ లకకకనచరరయణ� �
ఇసటట ననస:117/7/358
వయససస:34
లస: పప
93-67/746

93-63/177

2292 SAA0565317
పపరర: శకనవరస రరవప చడసబబటట

2295 SAA0841867
పపరర: అసజల బచచనబబ యన

93-63/189

93-63/180

93-63/175

2290 AP151010510306
పపరర: వనసకరయమక చడసబబటట�

2293 SAA0892266
పపరర: నచగమలలర శశరర బచనచబబ యన

93-67/745

2296 AP151010510379
పపరర: నచరరయణమక పసనతస�
భరస : లకకకనచరరయణ�
ఇసటట ననస:117/7/358
వయససస:47
లస: ససస స

2298 AP151010507578
పపరర: లకడకనచరరయణ పసనతస�

2299 AP151010507030
పపరర: వనసకటటశశరరర పసనతస�

2304 SAA0842204
పపరర: గగపసనచథ తచళళళరర

2307 JBV3753274
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� తచళళళరర�
తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:117/7/361
వయససస:33
లస: పప

93-63/178

93-63/181

భరస : వరరసజనవయబలల బచనచబబ యన
ఇసటట ననస:117/7/357
వయససస:29
లస: ససస స

93-63/185

93-63/183

93-63/186

తసడడ:డ ఆదధయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/358
వయససస:57
లస: పప
93-63/187

2302 JBV3756731
పపరర: శవనచగరసదడస లసరగటట

93-63/188

భరస : వనసకట రతతస
ఇసటట ననస:117/7/359
వయససస:56
లస: ససస స
93-67/747

తసడడ:డ చడసచసలల తచళళళరర
ఇసటట ననస:117-7-360
వయససస:26
లస: పప
93-63/191

2287 SAA0527200
పపరర: లకకక చడసబబటట

భరస : బబల ఆసజనవయబలల బచచనబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-357
వయససస:29
లస: ససస స

2301 JBV3756749
పపరర: నచగమణణ కరసరన

93-63/172

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/356
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:117/7/359
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరలల�
ఇసటట ననస:117/7/360
వయససస:67
లస: పప

భరస : పరనకరలల�
ఇసటట ననస:117/7/361
వయససస:97
లస: ససస స

2289 JBV3756418
పపరర: చచడతశశరర దచదడవబబ �ేసన

2284 AP151010507581
పపరర: శకనవరససలరరడడడ దగబమమటట

భరస : వవసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-7-356
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదధయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/358
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ పడసరద పసనతస
ఇసటట ననస:117-7-358
వయససస:29
లస: ససస స

2306 JBV3755907
పపరర: హనసమమయమక తచళళళరర�

93-63/174

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-7-356
వయససస:42
లస: పప

2294 SAA0848608
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
బచనబబ యన
తసడడ:డ నచగరసశ రరవప బచనబబ యన
ఇసటట ననస:117/7/357
వయససస:29
లస: పప

2303 AP151010507214
పపరర: చడసచసలల తచళళళరర�

2286 SAA1052117
పపరర: ససధఖ రరణణ చడసబబటట

93-63/169

తసడడ:డ వనసకలరరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-354
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-356
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-7-356
వయససస:36
లస: పప

2300 SAA0797128
పపరర: లకడక పడసనత పసనతస

93-63/171

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడసబబటట
ఇసటట ననస:117-7-356
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:117/7/356
వయససస:36
లస: ససస స
2291 SAA0571687
పపరర: వవసకటటశశర రరవప చసబబటట

2283 AP151010507237
పపరర: రరఘబరరమరరడడ దగబమమటట

2281 SAA0565473
పపరర: ఉమమ వవసకట రరడడడ కరరటట

తసడడ:డ రరమ మహన రరడడ
ఇసటట ననస:117-7-354
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకలరరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-354
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబజజ రరడకడ
ఇసటట ననస:117-7-354
వయససస:64
లస: పప
2288 JBV3756707
పపరర: మసగ� చడసబబటట�

93-63/168

భరస : శకనవరససలరరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-354
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:117-7-354
వయససస:29
లస: పప
2285 SAA0565374
పపరర: రరమ మహన రరడడ క కరరటట

2280 AP151010510646
పపరర: ససనసద దగబగమమటట

2305 AP151010510323
పపరర: నరసమక తచళళళరర�

93-63/190

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:117/7/361
వయససస:47
లస: ససస స
93-63/192

2308 AP151010507232
పపరర: పపలర యఖ తచళళళరర�

93-63/193

తసడడ:డ పరనకరలల�
ఇసటట ననస:117/7/361
వయససస:59
లస: పప
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2309 JBV3755881
పపరర: వజయలకడక� నచరబబ యన�

93-63/194

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/364
వయససస:47
లస: ససస స
2312 AP151010507093
పపరర: శకనవరసస గగటర స

93-63/196

93-63/199

93-63/197

2316 AP151010510048
పపరర: లలతమక చలమర�

93-63/202

2319 JBV3523156
పపరర: ధనలకడక� చలమర�

93-63/200

93-63/203

93-63/206

93-63/208 2325 SAA0797052
2324 AP151010507135
పపరర: చనతవనసకటటశశరరర నచరరబబ యన�
పపరర: కకసడమక నచరబబ యన

93-67/749

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/367
వయససస:52
లస: పప
2327 JBV3755873
పపరర: కకటటశశరమక నచరరబబ యన�
భరస : పసదదరరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/368
వయససస:43
లస: ససస స
2330 JBV3756483
పపరర: మలలర శశరర చలవవసదడ

93-63/212

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-7-369
వయససస:30
లస: పప

93-63/210

93-63/215

2334 JBV3756764
పపరర: ఆచచమక నచరబబ యన

93-63/213

2337 JBV2226231
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సలసదడ
తసడడ:డ తరరపతయఖ సలసదడ
ఇసటట ననస:117/7/369
వయససస:34
లస: పప

93-63/204

2323 AP151010510136
పపరర: మలలర శశరర నచరరబబ యన�

93-63/207

2326 SAA0797078
పపరర: శకనవరస రరవప నచరబబ యన

93-67/750

2329 JBV3756814
పపరర: ధనలకడక� నచరబబ యన�

93-63/211

2332 JBV2225498
పపరర: వరలకకక చలవవఅదడ

93-63/214

తసడడ:డ వనఅకటయఖ
ఇసటట ననస:117-7-369
వయససస:45
లస: ససస స
93-63/216

భరస : చన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:117/7/369
వయససస:76
లస: ససస స
93-63/218

2320 AP151010507246
పపరర: సరసబరరడడడ చలమర�

భరస : రరమ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/369
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/369
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : తరపతయఖ
ఇసటట ననస:117-7-369
వయససస:56
లస: ససస స
2336 JBV3753563
పపరర: గగపస చలవనసదడస

2331 AP151010510140
పపరర: రరమలత నచరరబబ యన�

93-63/201

తసడడ:డ కకటయఖ నచరబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-367
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-7-369
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:117-7-369
వయససస:35
లస: ససస స
2333 AP151010510514
పపరర: కకటటశశరమక చవసదడ

2328 SAA0619460
పపరర: అరరణ సలసదడ

2317 JBV2225910
పపరర: వనసకటరరడడడ చలమర� �

భరస : చనతవనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:117/7/367
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నచరబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-367
వయససస:39
లస: ససస స
93-63/209

93-63/198

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117/7/365/1
వయససస:61
లస: పప

2322 JBV2228708
పపరర: చననరసససహరరవప �
నచరబబ యన�
తసడడ:డ చనరరమకకటయఖ� �
ఇసటట ననస:117/7/366
వయససస:46
లస: పప

భరస : చనతనరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/366
వయససస:42
లస: ససస స

2314 AP151010507504
పపరర: పపలమరరరవప నచరరబబ యన�

తసడడ:డ నచగరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117/7/365
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117/7/365/1
వయససస:33
లస: ససస స
93-63/205

93-63/195

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/364/3
వయససస:52
లస: పప

భరస : నచగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:117/7/365
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117/7/365
వయససస:62
లస: పప
2321 AP151010510121
పపరర: ససతచరరవమక నచరరబబ యన�

2313 JBV3753381
పపరర: శవశసకర� నచరబబ యన�

2311 JBV2227684
పపరర: సరసశత గగటర స

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:117/7/364/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/364/3
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:117/7/365
వయససస:33
లస: ససస స
2318 AP151010507326
పపరర: నచగరరరడడడ చలమర�

93-67/748

భరస : శవ శసకర నరబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-364
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతచరరమయఖ
ఇసటట ననస:117/7/364/1
వయససస:40
లస: పప
2315 JBV3756756
పపరర: నచగలకడక� చలమర�

2310 SAA0841412
పపరర: సశపత నరబబ యన

2335 SAA0956674
పపరర: గగపసకకషర నచరబబ యన

93-63/217

తసడడ:డ రరమకకటటఆ నచరబబ యన
ఇసటట ననస:117/7/369
వయససస:24
లస: పప
93-63/219

2338 JBV3519014
పపరర: శకనవరసరరవప నచరరబబ యన�

93-63/220

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/369
వయససస:44
లస: పప
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2339 AP151010507614
పపరర: తరరపతయఖ చలసదడస

93-63/221

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-7-369
వయససస:58
లస: పప
2342 AP151010510430
పపరర: లకడక గసడడకకట

93-63/222

93-63/225

93-62/82

93-63/230

93-63/233

93-63/236

93-63/240

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:62
లస: పప

2352 AP151010507192
పపరర: శకనవరసరరవప నచరరబబ యన�

2355 JBV3756509
పపరర: రరజఖ లకడక� మరరక�

2358 JBV3755956
పపరర: తడపపరమక� మరరక�

2361 SAA0939217
పపరర: వజయ రరజ దసతస

93-63/243

2364 JBV3519022
పపరర: నచగరశశరరరవప మరరక� �

93-63/231

2367 JBV3752474
పపరర: అసకమకరరవప మరరక�
తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:87
లస: పప

2347 AP151010507582
పపరర: శతచరరమరరడడ దసగరగసపపడడ

93-63/227

2350 SAA0697342
పపరర: శవరరడడడ తయఖగమర

93-63/229

2353 JBV3519733
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నచరరబబ యన�

93-63/232

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/376
వయససస:62
లస: పప
93-63/234

2356 JBV2224194
పపరర: కకటటశశరమక� మరరక�

93-63/235

భరస : వనఅకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:35
లస: ససస స
93-63/237

2359 AP151010510495
పపరర: యలర మసదమక మరరక

93-63/239

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:72
లస: ససస స
93-63/241

2362 JBV2225134
పపరర: మలర కరరరజనరరవప మరరక� �

93-63/242

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:34
లస: పప
93-63/244

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:36
లస: పప
93-63/246

93-63/224

తసడడ:డ వవసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-375
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప దసతస
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అఅకమకరరవప� �
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:36
లస: పప
2366 AP151010507471
పపరర: ససబబబరరవప మరరక�

93-63/228

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప దసతస
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:32
లస: పప
2363 JBV2223956
పపరర: రరమకకషర మరరక� �

2349 AP151010510134
పపరర: కకషరకలమమరర తయఖగమర�

2344 AP151010507380
పపరర: తరపతయఖ నచరరబబ యన�

తసడడ:డ అయఖలరరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-373
వయససస:70
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరజన రరవప�
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర� �
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:35
లస: ససస స
2360 SAA0956625
పపరర: మహహశ దసతస

93-63/226

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/376
వయససస:42
లస: పప

భరస : వజయ రరజ దసతస
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:25
లస: ససస స
2357 JBV2224186
పపరర: శశరలజ� మరరక�

2346 JBV3519220
పపరర: శకనవరసరరడడడ దసగరగసపపడడ

94-193/1162

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:117-7-372
వయససస:74
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-7-375
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/376
వయససస:57
లస: ససస స
2354 SAA0895906
పపరర: మమరర దసతస

93-63/223

తసడడ:డ శతచరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:117/7/373
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-7-375
వయససస:26
లస: పప
2351 AP151010510283
పపరర: సరమమమ జఖస నచరరబబ యన�

2343 JBV3753613
పపరర: రరమకకకషర గసజకకట

2341 NDX2579456
పపరర: మహహసధర దదడర

భసధసవప: నరరసధర దదడర
ఇసటట ననస:117-7-370
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:117/7/372
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-373
వయససస:41
లస: ససస స
2348 JBV2225522
పపరర: శవరరరడడడ తయఖగమర� �

93-67/751

తసడడ:డ చనత ససబబయఖ నచరబబ యన
ఇసటట ననస:117-7-370
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమకలకషర
ఇసటట ననస:117/7/372
వయససస:40
లస: ససస స
2345 JBV3755832
పపరర: రమమదతవ దసగరగఅపపడడ

2340 SAA0797334
పపరర: రరమకకటయఖ నరబబ ఈనచ

2365 JBV2222966
పపరర: వనసకటటశశరరరరవ� మరరక�

93-63/245

తసడడ:డ అసకమక రరవప� �
ఇసటట ననస:117/7/378
వయససస:62
లస: పప
93-63/247

2368 AP151010510133
పపరర: అనసతరరవమక గసడడకకట�

93-63/248

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/379
వయససస:67
లస: ససస స
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2369 JBV3756616
పపరర: వనసకట లకడక ఉరరస
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93-63/249

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:117/7/381
వయససస:35
లస: ససస స

2370 AP151010510409
పపరర: కలమమరర మబనగర�

93-63/250

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/381
వయససస:47
లస: ససస స

2372 AP151010507605
పపరర: సరసబశవరరవప మబనగర�

93-63/252

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/381
వయససస:52
లస: పప

2373 JBV2227643
పపరర: అఅజనచదతవ� గగటర అ�

93-63/251

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/381
వయససస:30
లస: పప
93-63/253

భరస : వనఅకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:117/7/382
వయససస:37
లస: ససస స

2375 AP151010507092
పపరర: శతచరరమయఖ గగటర స�

2371 JBV3753308
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� మబనగ�

2374 AP151010510407
పపరర: సరమమమ జఖస గగటర స�

93-63/254

భరస : ససతచరరమయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/382
వయససస:60
లస: ససస స

93-63/255

తసడడ:డ చడనతయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/382
వయససస:67
లస: పప

2376 SAA1038455
పపరర: కలమమరర ఆరర
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93-63/256

భరస : నచగర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:30
లస: ససస స
2379 SAA0527192
పపరర: వవసకట రమణమక పపనవత౦

93-63/259

93-63/262

93-63/265

93-63/268

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:117/7/385
వయససస:41
లస: పప

93-63/263

2386 JBV3754595
పపరర: వనసకటనచరరయణ� పసనతస�

2389 AP151010507175
పపరర: బబ లమరరరడడడ ఇసటటరర

93-63/271

2392 AP151010510330
పపరర: కకటటశశరమక అకకకనవడడ�

93-63/266

2395 AP151010507322
పపరర: శవయఖ అకకకనవడడ�
తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/385
వయససస:62
లస: పప

93-63/261

2384 JBV3753464
పపరర: ససతతష కలమమర మహహధచర

93-63/264

2387 AP151010507657
పపరర: లసగరరరడడడ ఇసటటరర

93-63/267

తసడడ:డ బబ లమర రరడడడ
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:42
లస: పప
93-63/269

2390 JBV3756392
పపరర: వనసకట కలమమరర� అకకనవడడ�

93-63/270

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:117/7/385
వయససస:31
లస: ససస స
93-63/272

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/385
వయససస:52
లస: ససస స
93-63/274

2381 SAA1494368
పపరర: కకటటశశరమక పసనతస

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మహహధచర
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:82
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:117/7/385
వయససస:37
లస: ససస స
2394 JBV3753134
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గమకడడదల

2383 SAA0956658
పపరర: ఆనసద పసనతస

93-63/258

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నచగర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:50
లస: పప
2391 JBV3757150
పపరర: ఖమజజలకడక గబమకడడదసల

93-63/260

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ పసనతస
ఇసటట ననస:117-7-384
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:33
లస: పప
2388 SAA1038463
పపరర: ఈశశర రరడడడ ఆరర

2380 AP151010510385
పపరర: లకకకరరఘవమక వసగర�

2378 JBV3755923
పపరర: కకషరకలమమరర� పసననతస�

భరస : వనసకట నచరరయణ�
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బబ లమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:67
లస: ససస స
2385 SAA1040427
పపరర: నచగర రరడడడ ఆరర

93-63/257

భరస : లఅగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ రరవప
ఇసటట ననస:117/7/384
వయససస:43
లస: ససస స
2382 AP151010510198
పపరర: గగవసదమక ఇసటటరర�

2377 JBV2230472
పపరర: నచగలకకక� ఇఅటటరర�

2393 JBV2228856
పపరర: శకనవరసరరవప అకకకనవడడ

93-63/273

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:117/7/385
వయససస:34
లస: పప
93-63/275

2396 AP151010510179
పపరర: నచసరమక పసనతస�

93-63/276

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:117/7/386/1
వయససస:44
లస: ససస స
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2397 AP151010507206
పపరర: శకనవరసరరవప పసనతస�

93-63/277

తసడడ:డ ఆదధయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/386/1
వయససస:47
లస: పప
2400 JBV3753571
పపరర: శకనవరసస చడసబబటట

93-63/280

2401 JBV3753514
పపరర: శవయఖ� చడసబబటట�

93-67/753

2404 SAA0527184
పపరర: వవసకట కలమఖణణ నరరబబ యన

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:117/7/389
వయససస:27
లస: పప
93-62/83

93-62/86

93-62/89

93-62/93

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కకగసటట
ఇసటట ననస:117-7-739
వయససస:61
లస: పప

2416 SAA0856114
పపరర: ధన లకడక వవమవరపప

2419 SAA0717793
పపరర: చతసచయఖ ఇళర

93-62/96

2422 SAA0856106
పపరర: రవసదడరరడడడ పపటర

93-62/84

2425 SAA0939803
పపరర: సరశమ దసరగ స
తసడడ:డ మమమసనత దసరగ స
ఇసటట ననస:117-7-739
వయససస:29
లస: పప

2405 AP151010510055
పపరర: సరమమమ జఖస నచరరబబ యన�

93-63/283

2408 AP151010507173
పపరర: సరసబయఖ నచరరబబ యన�

93-63/286

2411 SAA0996928
పపరర: రరజరశశరర చతరరకలమలర

93-62/85

భరస : వనసకట రరడడడ చతరరకలమలర
ఇసటట ననస:117-7-738
వయససస:28
లస: ససస స
93-62/87

2414 SAA0939779
పపరర: పససటయఖ చలమర

93-62/88

తసడడ:డ రరమబడడ చలమర
ఇసటట ననస:117-7-738
వయససస:28
లస: పప
93-62/90

2417 SAA0996811
పపరర: మమలమల మహమకద

93-62/92

తసడడ:డ అల హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:117-7-739
వయససస:29
లస: పప
93-62/94

2420 SAA0856155
పపరర: రరకరశ కకగసటట

93-62/95

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద కకగసటట
ఇసటట ననస:117-7-739
వయససస:36
లస: పప
93-62/97

తసడడ:డ కకటటశశర రరడడడ పపటర
ఇసటట ననస:117-7-739
వయససస:44
లస: పప
93-62/99

93-67/752

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/389
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ దచశయఖ
ఇసటట ననస:117-7-739
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:117-7-739
వయససస:43
లస: పప
2424 SAA0856130
పపరర: రరజరసదడ పడసరద కకగసటట

93-63/285

భరస : రరమ కకషర వవమవరపప
ఇసటట ననస:117-7-739
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతగసడడ వరయఖ ఏకలల
ఇసటట ననస:117-7-739
వయససస:31
లస: పప
2421 SAA0712513
పపరర: వర బడహక రరడడడ భవనస

2413 SAA0856072
పపరర: కరసరర ససత బబయ కరసరర

2402 SAA0842063
పపరర: తరరపతమక చడసబబటట

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:117/7/389
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సససదర కరసరర సససగ సససదర
ఇసటట ననస:117-7-738
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : చతసచయఖ
ఇసటట ననస:117-7-739
వయససస:44
లస: ససస స
2418 SAA0996837
పపరర: కకరణ కలమమర ఏకలల

93-63/282

భరస : రరమ రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:117-7-733
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : కరసరర నరరససగ బబనససససగ కరసరర
ఇసటట ననస:117-7-738
వయససస:48
లస: ససస స
2415 SAA0717819
పపరర: ససతచ ఇలమర

2410 SAA1043231
పపరర: సరమమమ జఖస గబసటటపలర

93-63/279

భరస : శకనవరస చడసబబటట
ఇసటట ననస:117-7-387
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:117/7/389
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తచళళరర
ఇసటట ననస:117-7-491
వయససస:24
లస: పప
2412 SAA0856049
పపరర: కరసరర నరకల దతవ కరసరర

93-63/281

భరస : వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:117/7/389
వయససస:28
లస: ససస స

93-63/284 2407 SAA0133769
2406 SAA0565424
పపరర: చన వవసకట రరవప నచర బబ యన
పపరర: పసద వనసకటబడవప నచరబబ యన

2399 JBV3756467
పపరర: మలలర శశరర చడసబబటట

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:117/7/387
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:117/7/387
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప చడసబబటట
ఇసటట ననస:117-7-387
వయససస:37
లస: పప

2409 SAA1020171
పపరర: గగపస తచళళరర

93-63/278

భరస : నచగరరజ
ఇసటట ననస:117/7/387
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:117/7/387
వయససస:30
లస: పప
2403 SAA0797151
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చడసబబటట

2398 SAA0567917
పపరర: కకటటశశరమక చడసబబటట

2423 SAA0743808
పపరర: కకటటశశర రరవప జడపలర

93-62/98

తసడడ:డ ససబబబరరవప జడపలర
ఇసటట ననస:117-7-739
వయససస:69
లస: పప
93-62/100

2426 SAA0940313
పపరర: ససరరఖ హరర రరజజ పస దధల

93-62/101

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పస దధల
ఇసటట ననస:117-7-774
వయససస:69
లస: పప
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2427 AP151010510190
పపరర: లలమకలమమరర పపరకస�

93-62/102

భరస : గగపరలకకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:117-7-785
వయససస:23
లస: ససస స
2430 JBV3763208
పపరర: పరరశత మబవరశ

93-66/722

93-66/725

93-66/728

93-67/756

93-63/288

93-63/291

93-63/294

తసడడ:డ గగవసదరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-8-393/1
వయససస:38
లస: పప

2440 SAA0872573
పపరర: రమఖ కకషర గకసథధ

2443 JBV3755634
పపరర: హహహమమవత ససదద చబతష
స ల�

2446 JBV3755824
పపరర: హహమలత� గబనమన�

2449 JBV3755816
పపరర: లకకక ఇఅటటరర

93-63/297

2452 AP151010510491
పపరర: రరజఖలకడక ఇసటటరర�

93-66/729

2455 AP151010507251
పపరర: గగవసదరరడడడ ఇసటటరర�
తసడడ:డ అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-393/1
వయససస:62
లస: పప

2435 SAA1043397
పపరర: రరమ రరవప గబసటటపలర

93-66/727

2438 SAA0699272
పపరర: మమదచ ఉమమ మహహశశరర

93-67/755

2441 JBV3755899
పపరర: అసజల� ససరగరన�

93-63/287

భరస : రమమశ�
ఇసటట ననస:117-8-365
వయససస:42
లస: ససస స
93-63/289

2444 SAA0308775
పపరర: సమనచ� షపక�

93-63/290

భరస : నయ బబషర�
ఇసటట ననస:117-8-373
వయససస:42
లస: ససస స
93-63/292

2447 JBV3753142
పపరర: శకనవరస రరడడడ గబనమన

93-63/293

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-391
వయససస:43
లస: పప
93-63/295

2450 JBV3756582
పపరర: రరజరశశరర� ఇసటటరర�

93-63/296

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-393/1
వయససస:34
లస: ససస స
93-63/298

భరస : గగవసదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-393/1
వయససస:57
లస: ససస స
93-63/300

93-66/724

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:117-8
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చనతకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-392
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హలమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-393/1
వయససస:35
లస: ససస స
2454 JBV2230233
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ ఇఅటటరర� �

93-67/754

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-391
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-392
వయససస:30
లస: ససస స
2451 JBV3756590
పపరర: సశరరప రరణణ� ఇసటటరర�

2437 SAA0699298
పపరర: యయజజ ఆదధ లకకక

2432 JBV3763182
పపరర: వనసకట నరసమక మబవరశ

తసడడ:డ తరరపత రరయబడడ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:117-8
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకట రరయబడడ�
ఇసటట ననస:117-8-367
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వల�
ఇసటట ననస:117-8-373
వయససస:42
లస: పప
2448 JBV3756574
పపరర: కవతచ� ఇసటటరర�

93-66/726

భరస : పడవణ కలమమర గకసథధ
ఇసటట ననస:117-8-52
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:117-8-365
వయససస:42
లస: ససస స
2445 SAA0317586
పపరర: షపక నఈ బబషర�

2434 JBV3763190
పపరర: కకషర మబవరశ

93-62/104

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:117-8
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : హరరకకశశర
ఇసటట ననస:117-8
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : ఆదధ లకకక
ఇసటట ననస:117-8
వయససస:40
లస: పప
2442 AP151010510047
పపరర: పదక మలమరల�

93-66/723

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:117-8
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:117-8
వయససస:79
లస: పప
2439 SAA0699306
పపరర: ఆదధలకడక వనసకటటష

2431 AP151010516265
పపరర: ఆదధలకడక యజజ

2429 JBV3756186
పపరర: శకదతవ చలమర

భరస : నచరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:117-7-797
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నచగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:117-8
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:117-8
వయససస:36
లస: పప
2436 AP151010516213
పపరర: సతఖనచతరరయణ ఆలమ

93-62/103

తసడడ:డ గగపరల కకషరరరవప
ఇసటట ననస:117-7-785
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:117-8
వయససస:39
లస: ససస స
2433 SAA0509703
పపరర: హరరకకషప ర యయజజ

2428 JBV2222438
పపరర: శకరరమమమరరస పపరకస

2453 JBV2230787
పపరర: అనమరరడడడ ఇఅటటరర� �

93-63/299

తసడడ:డ గగవసదరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-8-393/1
వయససస:36
లస: పప
93-63/301

2456 JBV3756798
పపరర: కళళవత� మమరరకమళళ�

93-63/302

భరస : శకనవరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:33
లస: ససస స
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93-63/303

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:39
లస: ససస స
2460 AP151010510113
పపరర: శవపపరర ఒదసదల�

93-63/306

93-63/309

93-63/312

93-63/315

93-63/318

93-63/321

93-63/324

తసడడ:డ వనసగళరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:50
లస: పప

2470 SAA0409912
పపరర: బడహక రరడకడ� దగబగల�

2473 AP151010510247
పపరర: హహహమమవత చలమర�

2476 AP151010510245
పపరర: వనసకటరమమదతవ చలమర�

2479 JBV2229557
పపరర: పడతచపరరడడడ చలమర� �

93-63/327

2482 JBV3752359
పపరర: భబసకరరరడడడ చలమర�

93-63/316

2485 JBV3752342
పపరర: వనసకటకకషరరరరడడడ చలమర�
తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:57
లస: పప

2465 JBV3753357
పపరర: వనసకటటశశరరరడ�డడ గరదడ�

93-63/311

2468 AP151010507154
పపరర: ససబబబరరడడడ వదసదల�

93-63/314

2471 SAA0420547
పపరర: శవపరరశత� గగటర స�

93-63/317

భరస : వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:40
లస: ససస స
93-63/319

2474 AP151010510562
పపరర: వనసకటలకడక చలమర�

93-63/320

భరస : వనసకటకకషరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:53
లస: ససస స
93-63/322

2477 SAA0980061
పపరర: గకతమ రరడడడ చలమర

93-63/323

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:25
లస: పప
93-63/325

2480 JBV3519956
పపరర: ససధచకరరరడడడ చలమర� �

93-63/326

తసడడ:డ వనసకటకకషరరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:35
లస: పప
93-63/328

తసడడ:డ వనసకటకకషరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:37
లస: పప
93-63/330

93-63/308

తసడడ:డ నరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకటటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:35
లస: పప
2484 AP151010507165
పపరర: వనసకటరమణచరరడడడ చలమర�

93-63/313

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:26
లస: పప
2481 JBV3519535
పపరర: జజగరరరడడడ చలమర� �

2467 SAA0939605
పపరర: పపరర చసదడ రరవప కకసగల

2462 AP151010510126
పపరర: మసగమక ఒదసదల�

తసడడ:డ నచగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటరమణరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నచగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:55
లస: ససస స
2478 SAA0980053
పపరర: జవన మహహశ రరడడ చలమర

93-63/310

తసడడ:డ రమ రరడకడ�
ఇసటట ననస:117-8-398
వయససస:37
లస: పప

భరస : బడహకనసదరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:43
లస: ససస స
2475 AP151010510259
పపరర: రరజరశశరర చలమర�

2464 JBV3752375
పపరర: చడసచరరడడడ కరరదధ�

93-63/305

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ కకసగల
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:53
లస: పప

భరస : వరపడసరదరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-398
వయససస:47
లస: ససస స
2472 JBV3755808
పపరర: కకషరకలమమరర� చలమర�

93-63/307

తసడడ:డ పపరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:51
లస: పప
2469 AP151010510422
పపరర: హనసమమయమక మమటర ట�

2461 AP151010510316
పపరర: కకటటశశరమక మబకకమళళ�

2459 SAA0939621
పపరర: పదచకవత పపరస

భరస : శకనవరస పపరస
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస పపరస
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:26
లస: పప
2466 JBV3519303
పపరర: నరరసరరడడడ వదసదల�

93-63/304

భరస : చడసచ రరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-395
వయససస:47
లస: ససస స
2463 SAA0939563
పపరర: రరజరశ పపరస

2458 AP151010510157
పపరర: పడసనతలకడక కరరదధ�

2483 AP151010507090
పపరర: బడహకనసదరరడడడ చలమర�

93-63/329

తసడడ:డ వనసగళరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:46
లస: పప
93-63/331

2486 JBV3752367
పపరర: నచగరరరడడడ చలమర

93-63/332

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:62
లస: పప
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2487 AP151010507300
పపరర: వనసకటరరడడడ చలమర�

93-63/333

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:67
లస: పప
2490 SAA0841560
పపరర: అనతపపరరడడడ వనసకరటడవమక

93-63/336

93-63/339

93-62/106

93-62/109

93-62/112

93-62/115

93-64/619

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-408
వయససస:24
లస: పప

2500 SAA0613554
పపరర: పడశరసత భవనస

2503 AP151010510045
పపరర: పదచకవత భవనస�

2506 AP151010507124
పపరర: శకనవరసరరడడడ భవనస

2509 SAA1253681
పపరర: కలమమర లకకక రరపపడడ

93-62/118

2512 JBV3757556
పపరర: ఎలర మక కనసబబ తషల

93-62/110

2515 SAA1281120
పపరర: భబరగ వ కనచబబ ఠరలమ
తసడడ:డ సరసబ రరడక కనచబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:117-8-408
వయససస:19
లస: ససస స

2495 SAA0957458
పపరర: చడనతనఖ గబవశల

93-62/105

2498 AP151010507394
పపరర: పడసరదరరడడడ గబవశల

93-62/108

2501 JBV3523123
పపరర: గకతమ� గబవశల�

93-62/111

భరస : శకనవరసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-8-407
వయససస:23
లస: ససస స
93-62/113

2504 AP151010510411
పపరర: ససతచరరమమక గబవశల�

93-62/114

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-407
వయససస:23
లస: ససస స
93-62/116

2507 AP151010507230
పపరర: రసగరరరడడడ గబవశల�

93-62/117

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-407
వయససస:23
లస: పప
93-63/968

2510 SAA1253673
పపరర: ధనలకడక రరపపడడ

93-63/969

భరస : కలమమర లకకక రరపపడడ
ఇసటట ననస:117-8-407/21
వయససస:25
లస: ససస స
93-62/119

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-408
వయససస:24
లస: ససస స
93-62/122

93-63/338

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-406
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరపపడడ
ఇసటట ననస:117-8-407/21
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరరసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-408
వయససస:34
లస: ససస స
2514 JBV3754538
పపరర: సరసబరరడడడ కనసబబ తషల

93-62/107

తసడడ:డ కకకషర రరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-407
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరజ బరరదస
ఇసటట ననస:117-8-407
వయససస:20
లస: ససస స
2511 JBV3758083
పపరర: నచగలకడక మబకకమళళ

2497 SAA0871286
పపరర: చదసబర రరడడడ గబవశల

2492 SAA0841339
పపరర: రరఘవ రరడడ అనతపపరరడడడ

తసడడ:డ పడసరద రరడడ గబవశల
ఇసటట ననస:117-8-406
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-407
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-407
వయససస:23
లస: పప
2508 SAA1301761
పపరర: దతవ బరరదస

93-63/340

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:117-8-407
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-407
వయససస:23
లస: ససస స
2505 AP151010507451
పపరర: శకనవరసరరడడడ గబవశల�

2494 AP151010507460
పపరర: సరసబరరడడడ ఇసటటరర

93-63/335

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-403
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ గబవశల
ఇసటట ననస:117-8-406
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:117-8-407
వయససస:24
లస: ససస స
2502 JBV3754926
పపరర: రరజఖలకకక గబవశల�

93-63/337

తసడడ:డ కకసడచరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-404
వయససస:52
లస: పప

భరస : పడసరదరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-406
వయససస:31
లస: ససస స
2499 SAA0957433
పపరర: ససపసడయమసక భవనస

2491 SAA0841396
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ అనతపపరరడడడ

2489 SAA0841586
పపరర: అనతపపరరడడడ తషలసస

భరస : రరఘవ రరడడ
ఇసటట ననస:117-8-403
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడడ
ఇసటట ననస:117-8-403
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-404
వయససస:47
లస: ససస స
2496 AP151010510485
పపరర: కకటటశశరర గబవశల�

93-63/334

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:71
లస: పప

భరస : రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-403
వయససస:51
లస: ససస స
2493 JBV3523149
పపరర: లకడక ఇసటటరర

2488 JBV3753340
పపరర: వనసకటరరడ�డడ చలమర�

2513 JBV3519394
పపరర: నరరసదడరరడడడ మబకకమళళ

93-62/120

తసడడ:డ అఅజరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-408
వయససస:35
లస: పప
93-62/1092

2516 JBV3754900
పపరర: భమలకడక బసదచపప

93-62/123

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-409
వయససస:26
లస: ససస స
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2517 AP151010510073
పపరర: ధనలకకక లకకకరరడడడ�

93-62/124

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-409
వయససస:42
లస: ససస స
2520 AP151010510071
పపరర: గసగమక లకకకరరడ�డడ

93-62/127

93-62/130

93-62/133

93-62/136

93-62/139

93-62/142

93-63/342

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-417
వయససస:23
లస: పప

2530 AP151010510215
పపరర: పపలర మక లకకకరరడడడ�

2533 JBV3519527
పపరర: మలర ఖమరరజనరరడడడ లకకకరరడ�డడ

2536 AP151010507304
పపరర: సరసబరరడడడ లకకకరరడ�డడ

2539 JBV3752144
పపరర: నరరసదడ రరడడడ చలమర�

93-62/144

2542 AP151010510453
పపరర: ససతమక కకసర�

93-62/137

2545 AP151010507287
పపరర: కకటటరరడడడ లకకకరరడ�డడ
తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-417
వయససస:23
లస: పప

2525 JBV2229565
పపరర: శకలకడక లకకకరరడడడ

93-62/132

2528 AP151010510597
పపరర: బడమరరసబ లకకకరరడడడ�

93-62/135

2531 SAA1020155
పపరర: నచగవరరన రరడడ లకకకరరడడడ

93-62/138

తసడడ:డ మహన రరడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-411
వయససస:23
లస: పప
93-62/140

2534 AP151010507635
పపరర: మహనరరడడడ లకకకరరడ�డడ

93-62/141

తసడడ:డ పపలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-411
వయససస:28
లస: పప
93-62/143

2537 AP151010510352
పపరర: లకకకనరసమక చలమర

93-63/341

భరస : గసగరధరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-414
వయససస:47
లస: ససస స
93-63/343

2540 AP151010507164
పపరర: గసగరధరరరడడడ చలమర

93-63/344

తసడడ:డ మసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-414
వయససస:52
లస: పప
93-62/145

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-417
వయససస:23
లస: ససస స
93-62/147

93-62/129

భరస : మహనరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-411
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-414
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-417
వయససస:23
లస: ససస స
2544 SAA0304519
పపరర: వనసకటశవరరరడడడ లకకకరరడ�డడ

93-62/134

తసడడ:డ పపలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-411
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:117-8-414
వయససస:29
లస: పప
2541 JBV2228104
పపరర: వనసకటరమణ� కరసరర�

2527 JBV3757051
పపరర: ఆదధలకడక లకకకరరడడడ

2522 JBV2222552
పపరర: వనసకట శవరరడడడ బసదచపప

భరస : మమధవరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-410
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-411
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-411
వయససస:28
లస: పప
2538 SAA0409961
పపరర: హహతతసదడ రరడడడ చలమర

93-62/131

భరస : సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-411
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ లకకక రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-411
వయససస:29
లస: పప
2535 AP151010507376
పపరర: వనసకటరరడడడ లకకకరరడ�డడ

2524 AP151010507265
పపరర: శకనవరసరరడడడ లకకకరరడ�డడ

93-62/126

తసడడ:డ రరజరసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-409
వయససస:26
లస: పప

భరస : మలర కరరరజనరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-411
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-411
వయససస:49
లస: ససస స
2532 SAA0892241
పపరర: నచగశశన రరడడడ లకకక రరడడడ

93-62/128

తసడడ:డ నచగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-409
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నచగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-410
వయససస:28
లస: పప
2529 AP151010510209
పపరర: వసససధర లకకకరరడ�డడ

2521 SAA1038380
పపరర: వజయ భబసకర రరడడ లకకకరరడడడ

2519 JBV3757564
పపరర: వనసకట రమణణ బసదచపప

భరస : రరజరసదడరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-409
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-409
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-409
వయససస:46
లస: పప
2526 AP151010507190
పపరర: మమధవరరడడడ లకకకరరడ�డడ

93-62/125

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-409
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నచగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-409
వయససస:67
లస: ససస స
2523 AP151010507267
పపరర: వనసకటరరడడడ లకకకరరడడడ

2518 AP151010510074
పపరర: లకకక లకకకరరడడడ�

2543 AP151010510291
పపరర: ససనతమక లకకకరరడడడ

93-62/146

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-417
వయససస:72
లస: ససస స
93-62/148

2546 AP151010507301
పపరర: కకటటరరడడడ కకసర�

93-62/149

తసడడ:డ యలర మసదచరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-417
వయససస:23
లస: పప
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2547 SAA1391929
పపరర: వనసకట రరడడడ మనవదదసలర

93-63/1051

తసడడ:డ రరమ రరడడడ మనవదదసలర
ఇసటట ననస:117-8-420
వయససస:61
లస: పప
2550 SAA1432632
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ భవనస

93-66/905

93-63/345

93-63/348

2554 AP151010510488
పపరర: లకడక చలమర�

2557 SAA1014596
పపరర: శశకళ ఇసటటరర

93-63/351

2560 AP151010510450
పపరర: సరమమమ జఖస ఇసటటరర�

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117-8-426
వయససస:24
లస: పప
93-63/357

93-63/360

93-63/363

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:117-8-432
వయససస:55
లస: ససస స

93-63/352

2555 JBV3752169
పపరర: వనసకట పడసరద రరడడడ చలమర

93-63/347

2558 SAA0527168
పపరర: సరయపసడయ ఇసటటరర

93-63/350

2561 AP151010510287
పపరర: అనససరఖమక ఇసటటరర�

93-63/355

2564 JBV3519444
పపరర: వరరరరడడడ ఇసటటరర�

93-63/356

తసడడ:డ కకసడచరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-426
వయససస:49
లస: పప
93-63/358

2567 JBV3523313
పపరర: మలలర శశరర దసగరగసపపడడ

93-63/359

భరస : సతఖనచతరరయణరరడడ
ఇసటట ననస:117-8-430
వయససస:57
లస: ససస స

93-63/361 2570 AP151010507220
2569 AP151010510144
పపరర: అలవవలలమసగమక నచరరబబ యన�
పపరర: వనసకటపపటబరరరవప అకకకనవడడ�

2572 JBV3756400
పపరర: లకడక తరరపతమక మపపరర

2575 JBV3752912
పపరర: ధనససజయ రరవప కకలశశటర ట
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:117-8-432
వయససస:32
లస: పప

93-63/353

భరస : కకసడచరరడద డ�
ఇసటట ననస:117-8-426
వయససస:24
లస: ససస స

93-63/362

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:117-8-431
వయససస:47
లస: పప
93-63/364

భరస : బబజ బబబబ
ఇసటట ననస:117-8-432
వయససస:31
లస: ససస స
93-63/366

93-67/994

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-426
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటపపటబరరరవప�
ఇసటట ననస:117-8-431
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:117-8-431
వయససస:62
లస: పప
2574 JBV3523586
పపరర: కలమమరర కకలశశటర ట

93-63/349

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-430
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-430
వయససస:62
లస: పప
2571 AP151010507697
పపరర: వనసకయఖ అకకకనవడడ�

2566 JBV3757259
పపరర: భబగఖలకడక� ఆళళ�

2552 SAA1428689
పపరర: వనసకట రరడడడ మసడడదద సల

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-425
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వర రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117-8-426
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-426
వయససస:50
లస: పప
2568 AP151010507225
పపరర: సతఖనచరరయణరరడడడ దసగరగసపపడడ

93-63/346

భరస : కకటటరరడడద�
ఇసటట ననస:117-8-426
వయససస:47
లస: ససస స

93-63/354 2563 JBV3752938
2562 SAA0956450
పపరర: సరయ రరమ కకషర రరడడడ ఇసటటరర
పపరర: మననహర రరడడడ ఇసటటరర

93-66/904

తసడడ:డ రరస రరడడడ మసడడదద సల
ఇసటట ననస:117-8-420
వయససస:61
లస: పప

భరస : మననహర రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117-8-426
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-426
వయససస:46
లస: ససస స

2565 AP151010507502
పపరర: కకటటరరడడడ ఇసటటరర�

93-66/1053

భరస : లకకకరరడద డ�
ఇసటట ననస:117-8-425
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-425
వయససస:55
లస: పప
2559 JBV3755774
పపరర: నచరరయణమక ఇసటటరర�

2551 SAA1428960
పపరర: అదధ లకడక మసడడదద సల

2549 SAA1432624
పపరర: తరరమల దతవ భవనస

భరస : వనసకట రరమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:117-8-420
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ మసడడదద సల
ఇసటట ననస:117-8-420
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-422
వయససస:72
లస: ససస స
2556 AP151010507197
పపరర: లకకకరరడడడ చలమర�

93-63/1052

భరస : వనసకట రరడడడ మసదతదద సల
ఇసటట ననస:117-8-420
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:117-8-420.
వయససస:42
లస: పప
2553 AP151010510404
పపరర: వనసకరయమక ఇసటటరర�

2548 SAA1391937
పపరర: ఆదధలకడక మసదతదద సల

2573 JBV2221505
పపరర: ససబబబయమక బససల

93-63/365

భరస : సరఅబశవరరవప
ఇసటట ననస:117-8-432
వయససస:45
లస: ససస స
93-63/367

2576 JBV3753647
పపరర: బబజబబబబ మపపరర

93-63/368

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:117-8-432
వయససస:36
లస: పప
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93-63/369

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:117-8-432
వయససస:50
లస: పప
2580 JBV3752946
పపరర: నచగరరరడడడ� ఇసటటరర�

93-63/372

2581 JBV3757275
పపరర: లకడక పరరశత� ఇసటటరర�

93-63/375

2584 JBV3520202
పపరర: మలర కరరరజనరరడడడ ఇఅటటరర� �

భరస : వవమమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-440
వయససస:47
లస: ససస స

2587 SAA0939555
పపరర: శకనచధ రరడడడ ఇసటటరర

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:117-8-441
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-8-444
వయససస:34
లస: పప
2595 AP151010510083
పపరర: అనసరరధ� తతట�

93-63/387

93-63/390

2596 JBV3752300
పపరర: రరమకకకషర తతట

2599 JBV3520160
పపరర: సరసబశవరరవప తతట

93-63/393

2602 AP151010507406
పపరర: నచగరరరడడడ భవనస�

93-63/382

2605 JBV3757218
పపరర: సతఖనచరరయణమక భమవరపప
భరస : శవకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-457
వయససస:46
లస: ససస స

2585 AP151010507341
పపరర: రరమరరడడడ ఇసటటరర�

93-63/377

2588 AP151010510131
పపరర: వనసకటధనలకడక నచరరబబ యన�

93-63/380

2591 AP151010510449
పపరర: సరగజన గగపపదతశ�

93-63/383

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:117-8-444
వయససస:62
లస: ససస స
93-63/385

2594 SAA0841438
పపరర: తతట తడవవణణ

93-63/386

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:117-8-445
వయససస:29
లస: ససస స
93-63/388

2597 JBV3519238
పపరర: శకనవరసరరవప తతట� �

93-63/389

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:117-8-445
వయససస:37
లస: పప
93-63/391

2600 JBV3523610
పపరర: పదచకవత భవనస

93-63/392

భరస : నచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-455
వయససస:46
లస: ససస స
93-63/394

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-455
వయససస:52
లస: పప
93-63/396

93-63/374

భరస : కకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:117-8-441
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:117-8-447
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-455
వయససస:79
లస: ససస స
2604 JBV2231058
పపరర: లకకకనరసససహరరడడడ తయఖగమర�
�
తసడడ:డ రరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-8-456
వయససస:70
లస: పప

93-63/379

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:117-8-445
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:117-8-445
వయససస:61
లస: పప
2601 AP151010510552
పపరర: కకటమక భవనస�

2593 SAA0841461
పపరర: తతట సరయ పడసనత

2582 AP151010510355
పపరర: వనసకరయమక ఇసటటరర�

తసడడ:డ కకసడచరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-439
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:117-8-445
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకఅడలల�
ఇసటట ననస:117-8-445
వయససస:25
లస: ససస స
2598 JBV3752318
పపరర: ఏడడకకసడలల తతట�

93-63/376

భరస : వనసకట రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:117-8-444
వయససస:32
లస: ససస స
93-63/384

93-63/371

భరస : రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-439
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : నరసమక ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117-8-440
వయససస:24
లస: పప

93-63/381 2590 JBV3755584
2589 AP151010507134
పపరర: వనసకటకకషరరరరవప నచరరబబ యన�
పపరర: శకలకడక గగపసదతసస�

2592 JBV2229292
పపరర: వనసకరటరరమ రరవప గగపదతసస

93-63/373

తసడడ:డ రరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-8-439
వయససస:37
లస: పప
93-63/378

2579 AP151010510354
పపరర: నరసమక ఇసటటరర�

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-438
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శవనచగరసదడ రరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-439
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-439
వయససస:34
లస: పప
2586 AP151010510526
పపరర: నరసమక ఇసటటరర�

93-63/370

తసడడ:డ రరజనచత
ఇసటట ననస:117-8-432
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-438
వయససస:36
లస: పప
2583 JBV2224145
పపరర: శవనచగరసదడరరడడడ ఇఅటటరర

2578 SAA0410001
పపరర: రరధచ కకషర బససల

2603 JBV3755725
పపరర: అఅజనచదతవ� తయఖగమర�

93-63/395

భరస : లకకకనరససఅహరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-456
వయససస:65
లస: ససస స
93-63/397

2606 SAA0565259
పపరర: అమరరశశర రరడడడ భమవరపప

93-63/398

తసడడ:డ శవకకటట రరడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:117-8-457
వయససస:27
లస: పప
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2607 JBV3752961
పపరర: శవకకటటరరడడడ� బమవరపప�

93-63/399

తసడడ:డ అమకరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-457
వయససస:51
లస: పప
2610 AP151010510637
పపరర: ససతచమహలకడక� దసగరగసపపడడ�

93-63/402

93-63/405

93-63/408

93-63/411

93-63/414

93-63/417

93-62/152

తసడడ:డ రరమ కకకషర రరడడడ దసగరగస పపడడ
ఇసటట ననస:117-8-469
వయససస:29
లస: ససస స

2620 SAA0619569
పపరర: శకవనషరవ పరరశరస

2623 AP151010510636
పపరర: లకకకనరసమక దధవ

2626 SAA1014547
పపరర: వజయలకడక కకసర

2629 JBV3751443
పపరర: లకకక రరడడడ కకసర

93-62/155

2632 AP151010507063
పపరర: నరరరరరడడడ కకసర�

93-63/412

2635 AP151010510332
పపరర: సరమమమ జఖస దసగరగసపపడడ
భరస : రరమకకకషర రరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-469
వయససస:47
లస: ససస స

2615 JBV3520053
పపరర: కరరమమరర అచచరరడడడ�

93-63/407

2618 SAA0619577
పపరర: శశష సససదరర పరరసరరమ

93-63/410

2621 SAA0619544
పపరర: శకనవరస దదకడతషలల పరరశరస

93-63/413

తసడడ:డ అసజనవయమచచరరఖలల
ఇసటట ననస:117-8-464
వయససస:50
లస: పప
93-63/415

2624 AP151010510398
పపరర: రరజఖలకడక దధవ

93-63/416

భరస : రరమమచచరరఖలల
ఇసటట ననస:117-8-465
వయససస:72
లస: ససస స
93-62/150

2627 SAA0697177
పపరర: కరసరర అనసష

93-62/151

భరస : యలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-467
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/153

2630 JBV3751435
పపరర: రరమరరడడడ కరసరర

93-62/154

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-467
వయససస:34
లస: పప
93-62/156

తసడడ:డ యలర మసదచరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-467
వయససస:26
లస: పప
93-62/157

93-63/404

తసడడ:డ శకనవరస దదకడతషలల పరరసరరమ
ఇసటట ననస:117-8-464
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-467
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నరససరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-467
వయససస:35
లస: పప
2634 SAA0939894
పపరర: నచగ శశశత దసగరగస పపడడ

93-63/409

భరస : లకకక రరడడ కకసర
ఇసటట ననస:117-8-467
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-467
వయససస:57
లస: ససస స
2631 JBV2229441
పపరర: యలమరరరడడడ కరసరర

2617 JBV3752250
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ బదస
ద రర

2612 AP151010510359
పపరర: అనతపపరర మక చలమర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-461
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమమచచరరఖలల
ఇసటట ననస:117-8-465
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసతశశషరచచరరఖలల�
ఇసటట ననస:117-8-465
వయససస:84
లస: పప
2628 AP151010510059
పపరర: నరగబబయమక కకసర

93-63/406

తసడడ:డ శకనవరస దదకడతషలల
ఇసటట ననస:117-8-464
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమమచచరరఖలల
ఇసటట ననస:117-8-465
వయససస:45
లస: ససస స
2625 AP151010507595
పపరర: దధవ రరమమచచరరఖలల�

2614 JBV3519097
పపరర: అసజరరడడడ చలమర�

93-63/401

భరస : వనసకటపరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-461
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-461
వయససస:78
లస: పప

భరస : శకనవరస దదకడతషలల
ఇసటట ననస:117-8-464
వయససస:28
లస: ససస స
2622 AP151010510635
పపరర: వజయలకకక దధవ

93-63/403

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-461
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-461
వయససస:72
లస: పప
2619 SAA0619551
పపరర: లకకక అరరసధత పరరశరస

2611 JBV3523321
పపరర: నచగలకడక కరరరమమరర

2609 SAA0527127
పపరర: శకలకకక కరరరమమరర

తసడడ:డ అచచరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-461
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అచచరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-461
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-461
వయససస:71
లస: ససస స
2616 AP151010507312
పపరర: ససబబబరరడడడ చలమర�

93-63/400

తసడడ:డ నచగర రరడడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:117-8-461
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నచగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-461
వయససస:41
లస: ససస స
2613 JBV3755717
పపరర: ససబబమక� బదస
ద రర�

2608 SAA0956716
పపరర: లకడక పసడయమ దసగజరమపపడడ

2633 SAA1009886
పపరర: ససనత కకసరర

93-63/418

భరస : రరమ రరడడ కకసరర
ఇసటట ననస:117-8-467
వయససస:30
లస: ససస స
93-62/158

2636 AP151010510333
పపరర: వజయలకకక దసగరగసపపడడ

93-62/159

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-469
వయససస:31
లస: ససస స
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2637 AP151010510529
పపరర: నచగరతస మక దసగరగసపపడడ

93-62/160

భరస : గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-469
వయససస:31
లస: ససస స
2640 AP151010507110
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ దసగరగసపపడడ

93-62/163

93-62/166

2646 JBV2230639
పపరర: వనసకట రమణమక కరసరర

93-62/169

భరస : శకనవరస రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:117-8-471
వయససస:35
లస: ససస స
93-62/173

తసడడ:డ దతవ రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:117-8-471
వయససస:35
లస: పప
93-62/179

93-62/182

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-476
వయససస:26
లస: పప

2645 JBV3757036
పపరర: కనక దసరగ భవరన దసగరగసపపడడ

2647 AP151010510433
పపరర: రమమదతవ దసగరగసపపడడ

93-62/170

2650 AP151010507292
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరసర

2653 JBV3523461
పపరర: శశషమక దసగరగసపపడడ

2656 AP151010507193
పపరర: నచగరరరడడడ చలమర

2659 SAA0527028
పపరర: ససధచఖ రరణణ దసగరగసపపడక

93-62/185

2662 AP151010510108
పపరర: భబరత చలమర

2665 AP151010507148
పపరర: శకనవరసరరడడడ మమటర ట
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:117-8-476
వయససస:51
లస: పప

93-62/172
2648 SAA0957797
పపరర: పరసడడ రసగ రరడడ దసగజరమపపడడ

తసడడ:డ ఓసకరర రరడడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:117-8-471
వయససస:31
లస: పప
93-62/174

2651 AP151010507455
పపరర: ఓసకరరరరడడడ దసగరగసపపడడ

93-62/175

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-471
వయససస:49
లస: పప
93-62/177

2654 SAA0613141
పపరర: ససధచకర రరడడడ తచళళ

93-62/178

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-472
వయససస:28
లస: పప
93-62/180

2657 AP151010507464
పపరర: బబ లమరరరడడడ చలమర

93-62/181

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-473
వయససస:26
లస: పప
93-62/183

2660 JBV3754892
పపరర: శకలకడక చలమర

93-62/184

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-476
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/186

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-476
వయససస:68
లస: ససస స
93-62/188

93-62/168

భరస : మహహశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-471
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషర రరడకడ
ఇసటట ననస:117-8-476
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ తచల గగవసద రరడకడ�
ఇసటట ననస:117-8-476
వయససస:43
లస: ససస స
2664 AP151010507486
పపరర: శకనవరసరరడడడ చలమర

93-62/167

తసడడ:డ బబ లమరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-473
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-8-475
వయససస:24
లస: పప
2661 SAA0408849
పపరర: జజనకక� ససగమ�

2644 AP151010507259
పపరర: సతఖనచతరరయణరరడడ
దసగరగసపపడడ�
తసడడ:డ గగవసదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-470
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-472
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబ లమరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-473
వయససస:26
లస: ససస స
2658 JBV3519964
పపరర: జయరరమరరడడడ గబజజల� �

93-62/165
2642 SAA1052125
పపరర: రరమ ససరరఖ పడకరశ రరడడడ
దసగజరమపపడడ
తసడడ:డ సతఖనచరరయణ రరడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:117-8-470
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరడడడ కరసర
ఇసటట ననస:117-8-471
వయససస:47
లస: పప
93-62/176

93-62/162

93-62/164

భరస : ఓసకరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-471
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసకరర రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-471
వయససస:47
లస: పప

2655 AP151010510435
పపరర: అకకమక చలమర

2641 JBV3523438
పపరర: అరరణ దసగరగసపపడడ�

2639 AP151010507216
పపరర: రరమకకకషర రరరడడడ దసగరగసపపడడ

తసడడ:డ గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-469
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతఖనచరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-470
వయససస:29
లస: ససస స

2643 SAA0796187
పపరర: అనల కలమమర రరడడ దసగరగస
పపడడ
తసడడ:డ సతఖ నచరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:117-8-470
వయససస:26
లస: పప

2652 SAA0939951
పపరర: రమణ రరడడడ కకసర

93-62/161

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-469
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-469
వయససస:31
లస: పప

2649 JBV3751427
పపరర: మహహశశర రరడడడ దసగరగఅపపడడ

2638 JBV3519576
పపరర: హరరకకషన రరడడడ దసగరగసపపడడ

2663 SAA0613133
పపరర: అజయ భబసకర రరడడ మమటర ట

93-62/187

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:117-8-476
వయససస:26
లస: పప
93-62/189

2666 AP151010507651
పపరర: గగవసదరరడడడ తచళళ�

93-62/190

తసడడ:డ ససతచరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-476
వయససస:43
లస: పప
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2667 SAA0565358
పపరర: వవసకట శవ రరమ కకషర రరడడడ
దసగరసపపడడ
తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-476
వయససస:44
లస: పప

93-63/419

2670 JBV3751419
పపరర: మహహశశరరరడడడ ఇసటటరర

93-62/193

93-67/995

93-63/422

93-63/425

93-63/420

2677 AP151010507730
పపరర: రరమరరడడడ మరరక�

2680 JBV3752102
పపరర: కకషరర రరడడడ కలకకట

93-63/428

2683 SAA0527051
పపరర: భబనస ససజనఖ దచవపలలరర

93-63/423

93-62/195

2675 JBV3757069
పపరర: ససతచరరవమక� మరరక�

93-63/421

2678 JBV3757234
పపరర: మలలర శశరర కసదథటట

93-63/424

భరస : కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-505
వయససస:39
లస: ససస స
93-63/426

2681 JBV3753175
పపరర: పడభబకర రరడడడ చతవపరర

93-63/427

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-505
వయససస:42
లస: పప
93-63/429

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర శరక
ఇసటట ననస:117-8-506
వయససస:28
లస: ససస స

2684 AP151010510240
పపరర: భబరతదతవ నసదధరరజ�

93-63/430

భరస : శరయకలమమర�
ఇసటట ననస:117-8-506
వయససస:52
లస: ససస స
93-63/432

93-63/433
2687 SAA1043298
పపరర: శశష పవన కలమమర
నడడమబకకల
తసడడ:డ వనసకట రమణబబబబ నడడమబకకల
ఇసటట ననస:117-8-509
వయససస:23
లస: పప

93-63/435

2690 JBV3756962
పపరర: కళళఖణణ మమటర ట

తసడడ:డ వనసకట రమణబబబబ నడడమబకకల
ఇసటట ననస:117-8-509
వయససస:28
లస: పప

2689 AP151010507320
పపరర: వనసకటరమణబబబబ
నడడమబకకల�
తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:117-8-509
వయససస:54
లస: పప

2691 JBV3756954
పపరర: లకడక పరరశత� మమటర ట�

2692 JBV3752094
పపరర: వనసకటరరమ రరడడడ మమటర ట

93-63/438

93-63/431

భరస : చసదడభబనస�
ఇసటట ననస:117-8-507
వయససస:67
లస: ససస స
2688 JBV3754603
పపరర: వ పస రవతతజ నడడమబకకల

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:117-8-509
వయససస:47
లస: ససస స
93-63/434

93-63/437

భరస : సతఖనచరరయణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-511
వయససస:56
లస: ససస స
2694 JBV3752078
పపరర: సతఖనచరరయణరరడడడ మమటర ట�
తసడడ:డ కకషరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-511
వయససస:54
లస: పప

2686 AP151010510238
పపరర: లకకకదతవ నడడమబకకల

2672 JBV3753209
పపరర: కకషప రరకడడడ గణపర

భరస : రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-503
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-505
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:117-8-505
వయససస:46
లస: పప
2685 AP151010510530
పపరర: ససవరచలమదతవ వమకరరజ�

2674 SAA1020189
పపరర: అనసషర రరడడ మరరక

93-62/192

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-478
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-503
వయససస:64
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-8-505
వయససస:42
లస: ససస స
2682 JBV3752862
పపరర: కకటటశశర రరవప మబవశ

93-62/194

భరస : రరజశశఖర రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:117-8-503
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-503
వయససస:36
లస: పప
2679 JBV3757085
పపరర: పడమల మబవశ

2671 AP151010507222
పపరర: కకటటరరడడడ యసటటరర

2669 SAA0856239
పపరర: పడదదప రరడడడ ఇసటటరర

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117-8-477
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-477
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:117-8-479
వయససస:62
లస: పప
2676 JBV2220333
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ మరరక�

93-62/191

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-477
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-477
వయససస:26
లస: పప
2673 SAA1409994
పపరర: సరసబ రరడడడ చలర

2668 AP151010510593
పపరర: ఈశశరమక యసటటరర

భరస : గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-511
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనచరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-511
వయససస:33
లస: పప
93-63/440

2695 JBV3757093
పపరర: లకడక� ఇసటటరర�
భరస : కలమమరసరశమ రరడడ �
ఇసటట ననస:117-8-512
వయససస:33
లస: ససస స

93-63/436

2693 JBV3752086
పపరర: గగవసదరరడడడ మమటర ట

93-63/439

తసడడ:డ సతఖనచరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-511
వయససస:34
లస: పప
93-63/441

2696 JBV2226280
పపరర: వజయలకడక� ఇసటటరర�

93-63/442

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-8-512
వయససస:58
లస: ససస స
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2697 JBV2227916
పపరర: కలమమరసరశమరరడడ ఇఅటటరర� �

93-63/443

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ ఇఅటటరర� �
ఇసటట ననస:117-8-512
వయససస:37
లస: పప
2700 JBV3754405
పపరర: చసదడశశఖరరచచరర ఉసడవలర

93-62/197

93-63/445

93-63/449

2704 JBV3752870
పపరర: రరఘవవసదడ కనగలలరల

2707 AP151010507079
పపరర: ససబబబరరవప గకసధధ

93-63/453

2710 AP151010507002
పపరర: రమమషషబబబబ గకసధధ�

తసడడ:డ ససబబరరవప గకసథధ
ఇసటట ననస:117-8-519
వయససస:42
లస: పప
93-63/459

93-67/757

తసడడ:డ పడతచపసడడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-524
వయససస:36
లస: పప

2719 SAA0527085
పపరర: నచగ దధవఖ అనవత౦

93-63/464

2722 JBV3756996
పపరర: సరమమమ జఖస� వణబకలరర�

93-63/454

2725 JBV3754512
పపరర: పడతచప రరడడడ అననతస
తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-524
వయససస:86
లస: పప

2705 AP151010507041
పపరర: శవరరమకకకషర పడసరదస కనగలలర

93-63/447

2708 JBV3757127
పపరర: ధనలకడక గకసధధ

93-63/451

2711 JBV3757119
పపరర: ససనత గకసధధ

93-63/455

భరస : వర వనసకట సతఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:117-8-519
వయససస:35
లస: ససస స
93-63/457

2714 AP151010507691
పపరర: శకనవరసరరవప గకసదధ

93-63/458

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:117-8-520
వయససస:46
లస: పప
93-63/460

2717 JBV3752045
పపరర: పడవణ కలమమర గకసధధ

93-63/461

తసడడ:డ రరజరసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:117/8/522
వయససస:36
లస: పప
93-63/462

2720 JBV3756988
పపరర: లకడక నరసమక� అననతస�

93-63/463

భరస : పడతచప రరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-524
వయససస:53
లస: ససస స
93-63/465

భరస : పపనచత రరడడ �
ఇసటట ననస:117-8-524
వయససస:73
లస: ససస స
93-63/467

93-63/971

భరస : రమమషరబబబ
ఇసటట ననస:117-8-517
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-524
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవనచగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-524
వయససస:54
లస: ససస స
2724 JBV3752011
పపరర: ససరరసదడ రరడడడ అననతస�

93-63/450

తసడడ:డ రరజరసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:117/8/522
వయససస:35
లస: పప

భరస : కళళఖణ చకకవరరస గకసథధ
ఇసటట ననస:117-8-522
వయససస:31
లస: ససస స
2721 AP151010510629
పపరర: పదకజ ఛలమర�

2716 JBV3752037
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస గకసధధ

2702 SAA1255017
పపరర: శకదతవ ఉసడవలర

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:117-8-515
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:117-8-520
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడపస
డ రదస
ఇసటట ననస:117-8-522
వయససస:57
లస: ససస స
2718 SAA0872623
పపరర: ససహససన గకసథధ

93-63/446

తసడడ:డ వఠల రరవప�
ఇసటట ననస:117-8-517
వయససస:46
లస: పప

93-63/456 2713 JBV2223758
2712 AP151010507050
పపరర: వర వనసకట సతఖనచరరయణ గకసథధ
పపరర: వనఅకటలకకకససజజత గకసధధ

93-62/196

భరస : రమణ శవ కలమమర ఉసడవలర
ఇసటట ననస:117-8-513
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:117-8-516
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ గకసథధ
ఇసటట ననస:117-8-517
వయససస:24
లస: పప

2715 AP151010510344
పపరర: భబగఖలకడక గకసధధ

93-63/970

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:117-8-515
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:117-8-516
వయససస:62
లస: ససస స
2709 SAA0956427
పపరర: చసదడ కకరణ గకసథధ

2701 SAA1254986
పపరర: వ వ రమణ శవకలమమర ఉనచడవర

2699 JBV3757622
పపరర: లకడక� ఉసడవలర �

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:117-8-513
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చరర ఉనచడవర
ఇసటట ననస:117-8-513
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:117-8-515
వయససస:51
లస: ససస స
2706 AP151010510016
పపరర: లకకకబడమరరసబ గకసధధ

93-63/444

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-8-512
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మయమచచరర
ఇసటట ననస:117-8-513
వయససస:24
లస: పప
2703 JBV3757101
పపరర: నచగలకడక కరణణగలలరలమ

2698 JBV2228427
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ ఇఅటటరర� �

2723 JBV3752029
పపరర: రఘబరరస రరడడడ అననతస�

93-63/466

తసడడ:డ పడతచపసడడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-524
వయససస:34
లస: పప
93-63/468

2726 SAA0527077
పపరర: వరభబరత మమదధరరడడడ

93-63/469

భరస : శవ సతఖనచరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:117-8-526
వయససస:27
లస: ససస స
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2727 JBV3757010
పపరర: వజయ లకకక చతవపరర
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93-63/470

భరస : పడభబకర రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-526
వయససస:32
లస: ససస స
2730 SAA0409888
పపరర: రరజశశఖర రరడ�కడ మమదద రరడకడ�

93-63/476

2734 AP151010510086
పపరర: శకదతవ చలమర

93-63/479

93-63/480

93-63/483

93-63/485

భరస : పడసనతసజనవయ కలమమర
ఇసటట ననస:117-9-413
వయససస:26
లస: ససస స

2740 JBV3752508
పపరర: ఇబడహహస� షపక�

2743 JBV3753217
పపరర: శకధర కకఠరరర

93-63/488

2746 AP151010507089
పపరర: రరమయఖ కకటబరర�

93-62/198

2749 AP151010507493
పపరర: శకనవరసరరవప కకటబరర

93-63/486

2752 JBV3520178
పపరర: బడహకనసదరరడడడ చలమర�

93-63/489

2755 JBV3751476
పపరర: పడసనత ఆసజనవయ కలమమర�
తషరర పరటట�
తసడడ:డ సరయబబబబ�
ఇసటట ననస:117-9-413
వయససస:24
లస: పప

93-63/484

2744 JBV3752052
పపరర: మధస కకఠరరర�

93-63/487

2747 AP151010507210
పపరర: శసకరర కకటబరర

93-63/490

తసడడ:డ పపటర యఖ
ఇసటట ననస:117-9-141
వయససస:57
లస: పప
93-63/492

2750 JBV3523750
పపరర: అనత� చలమర�

93-62/199

భరస : బడహకనఅదరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-9-400
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/201

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-9-400
వయససస:26
లస: పప
93-62/203

2741 JBV2227858
పపరర: ఆదధలకకక� కకఠరరర�

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:117-9-141
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపటర యఖ
ఇసటట ననస:117-9-147
వయససస:47
లస: పప
93-62/200

93-63/482

తసడడ:డ వనఅకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:117-9-141
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:117-9-141
వయససస:57
లస: పప
93-63/491

2738 AP151010507315
పపరర: వనసకటరరడడడ చలమర
తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-530
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-9-141
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నచగరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-9-400
వయససస:26
లస: పప
2754 SAA0796203
పపరర: వమల తషరర పరటట

93-63/481

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:117-8-855
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపటర యఖ
ఇసటట ననస:117-9-147
వయససస:45
లస: పప
2751 JBV2225852
పపరర: పరరరవ రరడడడ చలమర� �

2737 SAA0871302
పపరర: శకనవరస రరడడడ చలమర

2735 AP151010507268
పపరర: వరరరరడడడ చలమర
తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-529
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:117-8-530
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:117-9-141
వయససస:36
లస: పప
2748 AP151010507384
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకటబరర

93-63/477

భరస : గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-529
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:117-9-141
వయససస:38
లస: ససస స
2745 JBV3752060
పపరర: రరజరశ కకఠరరర�

భరస : నరపరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-8-526
వయససస:56
లస: ససస స
93-63/475

తసడడ:డ అపరలనచయబడడ
ఇసటట ననస:117-8-797
వయససస:43
లస: పప
2742 JBV2227833
పపరర: ధనలకకక కకఠరరర

93-63/472

93-63/474 2732 SAA0409920
2731 SAA0409904
పపరర: ఉమమమహహశశర రరడడ క� మమడడరరడకడ�
పపరర: వనసకటశవసతఖనచరరయణ రరడడ క
మమడడ రరడడడ
తసడడ:డ నరపర రరడకడ�
తసడడ:డ నచరప రరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-526
ఇసటట ననస:117-8-526
వయససస:30
లస: పప
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-8-530
వయససస:46
లస: ససస స
2739 SAA0379099
పపరర: బబబబ రరవప పసదద ధశశటర ట

2729 JBV3757002
పపరర: సరయ కలమమరర� మమదధరరడడడ�

93-63/473

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-526
వయససస:61
లస: పప
2736 AP151010510633
పపరర: పదచకవత చలమర

93-63/471

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-8-526
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నచరప రరడడడ�
ఇసటట ననస:117-8-526
వయససస:29
లస: పప
2733 JBV3753167
పపరర: చనతనచరపరరడడడ� మమదధరరడడడ�

2728 AP151010510320
పపరర: పడమల వడడడ గబసట

2753 AP151010507649
పపరర: కకటటరరడడడ చలమర�

93-62/202

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-9-400
వయససస:26
లస: పప
93-62/204

2756 JBV3754959
పపరర: జయలకడక దసరగ స�

93-62/205

భరస : సతష�
ఇసటట ననస:117-9-414
వయససస:26
లస: ససస స
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2757 JBV3754934
పపరర: చలర మక దసరగ స�
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93-62/206

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:117-9-414
వయససస:26
లస: ససస స
2760 JBV3751492
పపరర: కనకయఖ దతరసగబల�

93-62/210

93-62/213

93-63/494

93-63/497

93-63/501

93-63/504

93-63/507

భరస : రరమకకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-451
వయససస:26
లస: ససస స

2770 JBV3757242
పపరర: రరజఖలకడక తతట

2773 JBV2225571
పపరర: మననజకమమర తతట� �

2776 JBV3757200
పపరర: శకలకడక� తరరమలరరడడడ�

2779 AP151010510137
పపరర: తరరమమలరరడడడ బమదడమక�

93-63/510

2782 AP151010507182
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ తరరమలరరడడడ�

93-63/498

2785 SAA0527135
పపరర: నచగమలలర శశరర దసగరగసపపడక
భరస : లకకక రరడడ
ఇసటట ననస:117-9-451
వయససస:27
లస: ససస స

2765 SAA0527150
పపరర: కనకదసరగ ఆరరదసఖల

93-63/493

2768 SAA0565333
పపరర: ససధచకర బబబబ ఆరరదసఖల

93-63/496

2771 JBV2227791
పపరర: ససబబబరరవప తతట� �

93-63/500

తసడడ:డ కకషర� �
ఇసటట ననస:117-9-448
వయససస:33
లస: పప
93-63/502

2774 JBV2226512
పపరర: సరసబశవరరవప తతట

93-63/503

తసడడ:డ కకషరర
ఇసటట ననస:117-9-448
వయససస:37
లస: పప
93-63/505

2777 AP151010510448
పపరర: మహలకడక తరరమలరరడడ �

93-63/506

భరస : లచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-9-449
వయససస:45
లస: ససస స
93-63/508

2780 JBV3752953
పపరర: శక కరసత రరడడడ తరరమలరరడడడ

93-63/509

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-449
వయససస:31
లస: పప
93-63/511

తసడడ:డ ససదద చరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-9-449
వయససస:60
లస: పప
93-63/513

93-62/212

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:117-9-447
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససదద చరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-9-449
వయససస:95
లస: ససస స

తసడడ:డ లచచరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-9-449
వయససస:36
లస: పప
2784 SAA0796724
పపరర: దసగరగసపపడడ ఉమ

93-63/495

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-9-449
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-9-449
వయససస:49
లస: ససస స
2781 JBV2226678
పపరర: శకనవరసరరడడడ � తరరమలరరడడడ �

2767 JBV3752326
పపరర: వనసకటరమమష తతట�

2762 AP151010510102
పపరర: ధనలకకక దసగరగసపపడడ�

భరస : ససధచకర బబబబ
ఇసటట ననస:117-9-447
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర� �
ఇసటట ననస:117-9-448
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:117-9-448
వయససస:59
లస: పప
2778 JBV3755733
పపరర: సతఖవతతరరమలరరడడడ�

93-62/214

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:117-9-448
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:117-9-448
వయససస:33
లస: పప
2775 AP151010507395
పపరర: కకషర తతట�

2764 AP151010507153
పపరర: కకసడచరరడడడ దసగరగసపపడడ�

93-62/208

భరస : కకసడచరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-9-415/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:117-9-447
వయససస:35
లస: పప

భరస : మననజ కలమమర
ఇసటట ననస:117-9-448
వయససస:32
లస: ససస స
2772 JBV3519477
పపరర: శవగణణష తతట� �

93-62/211

తసడడ:డ అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-9-415/9
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట రమమశ తతట
ఇసటట ననస:117-9-447
వయససస:32
లస: ససస స
2769 SAA0796765
పపరర: తతట నరకలమదతవ

2761 SAA0940180
పపరర: అనసరరధ దసగరగసపపడడ

2759 JBV3751500
పపరర: సతష దసరరగరయ�

తసడడ:డ మబనససరశమ�
ఇసటట ననస:117-9-414
వయససస:26
లస: పప

భరస : వరర రరడడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:117-9-415/2
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-9-415/2
వయససస:26
లస: పప
2766 SAA0939357
పపరర: శక లకడక తతట

93-62/207

భరస : కనకయఖ�
ఇసటట ననస:117-9-414
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద బసగరలల�
ఇసటట ననస:117-9-414
వయససస:26
లస: పప
2763 AP151010507344
పపరర: వరరరరడడడ దసగరగసపపడడ�

2758 JBV3754942
పపరర: చనతమక దతరసగబల�

2783 AP151010507181
పపరర: లచచ రరడడడ తరరమలరరడడడ

93-63/512

తసడడ:డ ససదద చరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-449
వయససస:63
లస: పప
93-63/514

2786 SAA0527143
పపరర: భబనసపసడయమ దసగరగసపపడక

93-63/515

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-451
వయససస:28
లస: ససస స
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2787 JBV3757077
పపరర: వర రరఘవమక దసగరగసపపడడ

93-63/516

భరస : బబలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-451
వయససస:55
లస: ససస స
2790 JBV2224715
పపరర: శకనవరసరరడడడ దసగరగసపపడడ

93-63/519

93-63/522

93-62/217

93-62/221

93-62/224

93-62/227

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:117-9-491
వయససస:24
లస: ససస స
2808 JBV3523412
పపరర: కకకషరవవణణ రరవపరర�

93-62/230

తసడడ:డ వనఅకటరరమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-9-495
వయససస:26
లస: ససస స

93-62/218

2800 SAA1043157
పపరర: మబరళ కకషర సససగ పసరరర

2803 SAA1043215
పపరర: రరస సససహ కససలఖ

93-62/233

93-62/222

93-62/216

2798 AP151010510187
పపరర: రరకకకణణబబయ కకశలఖ�

2801 AP151010507683
పపరర: కరణ సససగ కకశలమఖ�

93-62/225

2804 AP151010510205
పపరర: కనకలకడక తచళళళరర�
భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:117-9-491
వయససస:24
లస: ససస స

2806 AP151010507481
పపరర: కకషర తచళళళరర

2807 AP151010507266
పపరర: హనసమసతరరవప తచళళళరర

2812 SAA0388462
పపరర: వనసకటలకడక� దసగరగసపపడడ�

2815 AP151010510452
పపరర: అలవవలలమసగ దసగరగసపపడడ�
భరస : వనసకటబడమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-9-495
వయససస:26
లస: ససస స

93-62/220

93-62/223

తసడడ:డ రరససససగ�
ఇసటట ననస:117-9-489
వయససస:24
లస: పప

93-62/228

93-62/226

93-62/229

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:117-9-491
వయససస:24
లస: పప
93-62/231

2810 SAA0957557
పపరర: వనసకట సరయ నరరశ రరవపరర

93-62/232

తసడడ:డ గకరర శసకర రరవపరర
ఇసటట ననస:117-9-493
వయససస:24
లస: పప
93-62/234

భరస : బబల అసజరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-9-495
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/236

2795 JBV2224947
పపరర: చడనతరరడడడ� ఉడడమబల�

తసడడ:డ నరరససగ బబన సససహ సససఇమబతష
ఇసటట ననస:117-9-489
వయససస:78
లస: పప

2809 AP151010510598
పపరర: బడమరరసబ రరవపరర�

93-63/521

భరస : రరమమసససగ�
ఇసటట ననస:117-9-489
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవనచతరయణ�
ఇసటట ననస:117-9-493
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనచతరరయణ�
ఇసటట ననస:117-9-493
వయససస:26
లస: పప
2814 JBV3754991
పపరర: అనసరరధ� దసగరగఅపపడడ�

2797 JBV2223485
పపరర: ససఖనచఖభబయ� కకసలఖ�

2792 SAA0956682
పపరర: పవన తతజ రరడడ దసగజరమపపడడ

తసడడ:డ రరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-9-483
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:117-9-491
వయససస:43
లస: పప

భరస : గకరరశసకర�
ఇసటట ననస:117-9-493
వయససస:26
లస: ససస స
2811 AP151010507640
పపరర: గకరరశసకర రరవపరర�

93-62/215

తసడడ:డ శకనవరస సససగ పసరరర
ఇసటట ననస:117-9-489
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సససగ పసరరర
ఇసటట ననస:117-9-489
వయససస:54
లస: పప
2805 AP151010510322
పపరర: కకటటశశరమక తచళళళరర�

2794 JBV2224830
పపరర: భరతరరకరశ రరడ�డడ ఉడడమబల�

93-63/518

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:117-9-452
వయససస:25
లస: పప

భరస : జగనచతధససఅగ� �
ఇసటట ననస:117-9-489
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస సససగ పసరరర
ఇసటట ననస:117-9-489
వయససస:23
లస: పప
2802 SAA1026419
పపరర: శకనవరస సససగ పసరరర

93-63/520

తసడడ:డ చడనతరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-9-483
వయససస:27
లస: పప

భరస : కరరణససఅగ� �
ఇసటట ననస:117-9-489
వయససస:24
లస: ససస స
2799 SAA1026401
పపరర: సరయ నచగరరజ సససగ పసరరర

2791 JBV3752284
పపరర: బలమరరరడడడ దసగరగసపపడడ

2789 JBV3752292
పపరర: రరమకకకషర రరడడడ దసగరగఅపపడడ

తసడడ:డ బబ లమరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-451
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అఅజరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-451
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అఅజరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-452
వయససస:50
లస: పప
2796 JBV2223477
పపరర: కళళఖణణభబయ� కకసలఖ�

93-63/517

తసడడ:డ బలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-451
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-451
వయససస:35
లస: పప
2793 JBV3752276
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ దసగరగసపపడడ

2788 JBV2224277
పపరర: లకకకరరడడడ దసగరగసపపడడ

2813 JBV3755006
పపరర: అనత దసరరగసపపడడ�

93-62/235

భరస : లలనన రరడడడ�
ఇసటట ననస:117-9-495
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/237

2816 JBV3753704
పపరర: బబలమ అసజరరడడడ దసగరగసపపడడ

93-62/238

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-495
వయససస:26
లస: పప
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93-62/239

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-495
వయససస:26
లస: పప
2820 AP151010510391
పపరర: ఆదస బ షపక�

93-62/242

93-62/245

93-62/248

93-62/251

93-66/730

93-66/733

93-66/736

తసడడ:డ మరరయనఖ
ఇసటట ననస:117-15
వయససస:57
లస: పప

2830 JBV3754983
పపరర: సఅధచఖరరణణ� తచళళ�

2833 JBV3763042
పపరర: నచగ కకషర అదతదపలర

2836 JBV3762531
పపరర: అశశన కలమమర యదదనపపడడ

2839 SAA0962804
పపరర: జజన కలరగసటట

93-66/739

2842 AP151010516261
పపరర: గబరవమక పసరరకరల

93-62/252

2845 SAA0938243
పపరర: శకదతవ కకటటర
భరస : నచగ రరజ కకటటర
ఇసటట ననస:117-16
వయససస:36
లస: ససస స

2825 AP151010510174
పపరర: లలమవత బచసచ�

93-62/247

2828 AP151010507331
పపరర: దశరధరరమరరడడడ బచసచ�

93-62/250

2831 AP151010507453
పపరర: శకనవరసరరడడడ చరపపరరడడడ

93-62/253

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-500
వయససస:43
లస: పప
93-66/731

2834 JBV3762549
పపరర: కమల కలమమరర యదదనపపడడ

93-66/732

భరస : అశశన కలమమర
ఇసటట ననస:117-13
వయససస:32
లస: ససస స
93-66/734

2837 SAA0962788
పపరర: రతత కలమమరర కలరగసటట

93-66/735

భరస : ససబబబరరవప కలరగసటట
ఇసటట ననస:117-14
వయససస:51
లస: ససస స
93-66/737

2840 JBV3762663
పపరర: కకటటశశరర పసరరకల

93-66/738

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-15
వయససస:33
లస: ససస స
93-66/740

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-15
వయససస:52
లస: ససస స
93-66/742

93-62/244

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-9-497
వయససస:71
లస: పప

తలర : రతత కలమమరర కలరగసటట
ఇసటట ననస:117-14
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:117-15
వయససస:34
లస: ససస స
2844 AP151010516100
పపరర: కకటటశశరరరవప పసరరకల

93-62/249

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:117-13
వయససస:33
లస: పప

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:117-14
వయససస:52
లస: ససస స
2841 SAA0419929
పపరర: హహమలత పసరరకల

2827 AP151010507641
పపరర: శకనవరసరరడడడ బచసచ�

2822 AP151010507390
పపరర: అబబదల రజజక షపక�

భరస : దశరథరరమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-9-497
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:117-11
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:117-13
వయససస:57
లస: ససస స
2838 AP151010516041
పపరర: శరరద అనచతపడగడ

93-62/246

భరస : ససతచరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-9-500
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:117-11
వయససస:76
లస: ససస స
2835 AP151010516374
పపరర: ఆదడమక గగళళమమడడ

2824 JBV2223212
పపరర: పపణఖవత� బచసచ�

93-62/241

తసడడ:డ నబసరహహబ�
ఇసటట ననస:117-9-496
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దశరథరరమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-9-497
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:117-9-500
వయససస:43
లస: ససస స
2832 AP151010516331
పపరర: లలతచసబ అదడదపలర

93-62/243

భరస : శకనవరసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-9-497
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దశరథరరమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-9-497
వయససస:44
లస: పప
2829 JBV3754876
పపరర: సరరత చరపరరడడడ

2821 AP151010507369
పపరర: బబజ షపక�

2819 AP151010510392
పపరర: ఆషరబ షపక�

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:117-9-496
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల రజజక�
ఇసటట ననస:117-9-496
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనఅకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-9-497
వయససస:38
లస: ససస స
2826 AP151010507368
పపరర: వనసకటరరడడడ బచసచ�

93-62/240

తసడడ:డ చలమమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-9-495
వయససస:26
లస: పప

భరస : అబబదల రజజక�
ఇసటట ననస:117-9-496
వయససస:26
లస: ససస స
2823 JBV2223220
పపరర: రమమదతవ� బచసచ�

2818 AP151010507378
పపరర: వనసకటబడమరరడడడ దసగరగసపపడడ�

2843 JBV3529583
పపరర: రరజ పసరరకల

93-66/741

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-15
వయససస:35
లస: పప
93-67/758

2846 SAA1003128
పపరర: కకటటర నచగ రరజ

93-67/759

తసడడ:డ కకటటర దచనయఖ నచయబడడ
ఇసటట ననస:117-16
వయససస:40
లస: పప
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2847 SAA0962895
పపరర: వజయ దసరగ ఆలమ
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93-66/743

తసడడ:డ పదచక రరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:117-17
వయససస:26
లస: ససస స
2850 SAA0962879
పపరర: శవ రరమకకషర ఆలమ

93-66/746

93-66/749

93-66/752

93-66/810

93-63/525

93-63/528

93-63/531

భరస : బబబబ రరవప
ఇసటట ననస:117/81
వయససస:54
లస: ససస స

2860 AP151010510447
పపరర: ఆదధలకకక చలమర

2863 AP151010507130
పపరర: పసచచరరడడడ చలమర

2866 JBV3756889
పపరర: కరసత లలల పపషర చతగమడడ

2869 JBV3758281
పపరర: లకడక దతవ తయఖగగర

93-63/534

2872 JBV3753241
పపరర: అసజరరడ�డడ తయఖగమర�

93-63/523

2875 JBV3753498
పపరర: వనసకటటష� ఆకలల�
తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:117/81
వయససస:30
లస: పప

2855 SAA1062660
పపరర: హనమరరడడడ వననత

93-66/751

2858 SAA1254119
పపరర: వనసకటటశశరరవప దధరరశల

93-66/808

2861 AP151010510446
పపరర: కకటటశశరమక చలమర�

93-63/524

భరస : పసచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-55
వయససస:52
లస: ససస స
93-63/526

2864 JBV3756905
పపరర: శరరషర� చతగమడడ�

93-63/527

తసడడ:డ కకశశర�
ఇసటట ననస:117/76
వయససస:32
లస: ససస స
93-63/529

2867 JBV3756301
పపరర: జజఖత తయఖగమర

93-63/530

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:117/80
వయససస:45
లస: ససస స
93-63/532

2870 JBV3756855
పపరర: అసజమక దసగరగసపపడడ

93-63/533

భరస : లసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:117/80
వయససస:81
లస: ససస స
93-63/535

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117/80
వయససస:76
లస: పప
93-63/537

93-66/748

తసడడ:డ ధరకరరజ దధరరశల
ఇసటట ననస:117-43
వయససస:61
లస: పప

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:117/80
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:117/80
వయససస:49
లస: పప
2874 JBV3756475
పపరర: వజయ లకడక ఆకలల

93-66/753

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:117/76
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:117/80
వయససస:51
లస: ససస స
2871 JBV3753654
పపరర: శకనవరసరరడడడ తయఖగమర

2857 SAA1062678
పపరర: ససతమక దసగరగసపపడడ

2852 AP151010516283
పపరర: పదచకరరవప ఆలమ

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ వననత
ఇసటట ననస:117-22
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-55
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరజరనవన�
ఇసటట ననస:117/76
వయససస:40
లస: ససస స
2868 JBV3756327
పపరర: రమమదతవ తయఖగమర

93-66/750

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:117-55
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-55
వయససస:76
లస: ససస స
2865 JBV3756897
పపరర: కవత� చతగమడడ�

2854 SAA1062652
పపరర: మబరళ వననత

93-66/745

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:117-17
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటపరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-22
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవప దధరరశల
ఇసటట ననస:117-43
వయససస:27
లస: ససస స
2862 AP151010510451
పపరర: సరమమమ జఖస చలమర�

93-66/747

భరస : తరరపతరరడడడ వననత
ఇసటట ననస:117-22
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ వననత
ఇసటట ననస:117-22
వయససస:63
లస: పప
2859 SAA1254135
పపరర: మహలకడక దధరరశల

2851 JBV3529625
పపరర: కకకషరబహదసర తషల

2849 JBV3529716
పపరర: భషర తషల

భరస : కకకషరబహదసర
ఇసటట ననస:117-17
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బహదసర
ఇసటట ననస:117-17
వయససస:43
లస: పప

భరస : నచగరరరజన రరడడడ
ఇసటట ననస:117-22
వయససస:29
లస: ససస స
2856 SAA1062645
పపరర: తరరపతరరడడడ వననత

93-66/744

భరస : పదచకరరవప
ఇసటట ననస:117-17
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పదక రరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:117-17
వయససస:27
లస: పప
2853 SAA1062637
పపరర: గకతమ వననత

2848 AP151010516260
పపరర: వనసకటరమణ ఆలమ

2873 JBV3755667
పపరర: అపరర చతగమడడ

93-63/536

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:117/81
వయససస:37
లస: ససస స
93-63/538

93-63/539
2876 JBV3753480
పపరర: శవనచగమలలర శశరరరవప� ఆకలల�

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:117/81
వయససస:38
లస: పప
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2877 JBV3753472
పపరర: బబబబరరవప� ఆకలల�
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93-63/540

తసడడ:డ వనసకటబదధ�డ
ఇసటట ననస:117/81
వయససస:66
లస: పప
2880 SAA1026609
పపరర: భబరత కకతస మమసస

93-66/756

భరస : దథడ ణచ కలమమర కకతస మమసస
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:43
లస: ససస స
2883 SAA1026567
పపరర: నరసససహ రరవప పప నసగబపరటట
వనసకట లకడక
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పప నసగబపరటట
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:56
లస: పప

93-66/759

2886 SAA0842261
పపరర: ససనసద బకక

93-67/760

93-67/763

93-63/543

93-63/546

93-63/549

భరస : ససరరష బబబబ అడపరల
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:44
లస: ససస స

2884 SAA1009928
పపరర: సరసబ ససవర రరవప భమనవన

2885 SAA1429125
పపరర: నచగ రరజ పగడచల

93-66/760

2887 SAA0797409
పపరర: కకరణ సరరరపపడడ

2890 SAA1076009
పపరర: శక లకడక తరరమల దచచతపలర

93-66/903

తసడడ:డ చసటట పగడచల
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:31
లస: పప
93-67/761

2888 SAA1038547
పపరర: శవ కలమమర గరరకకపరటట

93-67/762

తసడడ:డ గగపరల రరవప గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:35
లస: పప
93-63/541

2893 SAA1014604
పపరర: హహమ శక కకసదమమడడ

93-63/544

2891 SAA0956617
పపరర: హరరరన కలరరక

93-63/542

2896 SAA0619635
పపరర: వనసకట నచగ సరరతచ మమడపస

2899 SAA0619718
పపరర: ససతచ మహలకకక దచచతపలర

93-63/552

2902 SAA0619734
పపరర: ధనలకకక దచచతపలర

93-63/547

2905 SAA0956609
పపరర: రరణణ కలరరక
భరస : వనసకట రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:44
లస: ససస స

93-63/545

2897 SAA0619650
పపరర: వనసకట నచగ శరరష బబణచల

93-63/548

భరస : బబలమ కకషర చచరర
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:30
లస: ససస స
93-63/550

2900 SAA0939373
పపరర: భబరత తయఖగమర

93-63/551

భరస : వనసకట రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:117/83
వయససస:37
లస: ససస స
93-63/553

భరస : వససత రరమ రరవప
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:37
లస: ససస స
93-63/555

2894 SAA0731126
పపరర: తతవ
డ వణణ చగబరరపరటట
భరస : శకధర
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నచగవససతరరవప
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నచగరశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:37
లస: ససస స
2904 SAA0939399
పపరర: దసరగ మలలర శశరర అడపరల

93-66/758

తసడడ:డ కరశవశశనచధ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపడసరద
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబబ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:33
లస: ససస స
2901 SAA0980129
పపరర: వనసకట ససభబషసణణ కకట

93-66/755

భరస : వనసకట లకడక నరసససహ రరవప పప నసగబపర
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ బబబబ కకసదమమడడ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజరష ధసళపరళ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:27
లస: ససస స
2898 SAA0841776
పపరర: లకడక లమవణఖ మమడడపస

2882 SAA1026591
పపరర: దథడ ణ కలమమర కకతస మమసస

93-66/757

2879 SAA1039511
పపరర: లకడక నచరబబ యన

తసడడ:డ నచగ వససత రరవప దచచతపలర
తసడడ:డ వనసకట రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:117-82 F NO 408 ROYAI RESID ఇసటట ననస:117-83
వయససస:21
లస: ససస స
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శక కరసత నడవ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:23
లస: ససస స
2895 SAA0996944
పపరర: పపజత ధసళపరళ

2881 SAA1026575
పపరర: వజయ లకడక పప నసగబపరటట

తసడడ:డ మనకధ రరవప
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:35
లస: పప
2892 SAA0980210
పపరర: శరసత నడవ

భరస : లకడక పపటర రరవప నచరబబ యన
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ భమనవన
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ మనకధ రరవప
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:35
లస: ససస స
2889 SAA0797433
పపరర: మనమధ రరవప సరరపపడడ

93-66/754
2878 SAA1026583
పపరర: వనసకట భవఖ పసడయమ
పప నసగబపరటట
తసడడ:డ వనసకట లకడక నరసససహ రరవప పప నసగబ
ఇసటట ననస:117-82
వయససస:24
లస: ససస స

2903 SAA0887143
పపరర: ససరమక గబసడడగ

93-63/554

భరస : జజసఫ కలమమర దసడత
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:44
లస: ససస స
93-63/556

2906 SAA0980095
పపరర: జజజ న సససదరర సరగరల

93-63/557

భరస : ఆరర రరడడడ కకకలకరర
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:45
లస: ససస స
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2907 SAA0697334
పపరర: అమనచబ
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93-63/558

భరస : ఖజజజజన
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:44
లస: ససస స
2910 SAA0980103
పపరర: షసహనచజ ఖమనసస సయఖద

93-63/561

93-63/564

93-63/567

93-63/570

93-63/573

93-63/576

93-63/579

తసడడ:డ మసరసన జజన
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:47
లస: పప

2920 SAA0956690
పపరర: వనసకటటశ గళర

2923 SAA0565457
పపరర: అబ రరమ వసకరయలపరటట

2926 SAA0731092
పపరర: రవ బబబబ సరజ

2929 SAA0471656
పపరర: ఆరర రరడడడ కకకలకరర

93-63/582

2932 SAA0939407
పపరర: వనసకట రరడడడ తయఖగమర

93-63/571

2935 SAA0956591
పపరర: వనసకట రరవప కలరరక
తసడడ:డ సససగయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:49
లస: పప

2915 SAA0892282
పపరర: అచచమక గగవతచటట

93-63/566

2918 SAA0619767
పపరర: భబరత పప తతరర

93-63/569

2921 SAA0565432
పపరర: రరజశశకర రరడడడ చలమర

93-63/572

తసడడ:డ ససజవ రరడకడ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:27
లస: పప
93-63/574

2924 SAA0133843
పపరర: హరరచసదడపస
డ రద నరరకలలర పరటట

93-63/575

తసడడ:డ రరమచసదడబబబబ నరరకలలర పరటట
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:34
లస: పప
93-63/577

2927 SAA0133835
పపరర: భబరత కలమమర నరరకలలర పరటట

93-63/578

తసడడ:డ రరమ చసదడ బబబబ నరరకలలర పరటట
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:37
లస: పప
93-63/580

2930 SAA0619726
పపరర: వససత రరమ రరవప దచచతపలర

93-63/581

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:40
లస: పప
93-63/583

తసడడ:డ అసజ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:117/83
వయససస:47
లస: పప
93-63/585

93-63/563

భరస : తడవకకమ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల రరడడడ కకకలకరర
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:43
లస: పప
2934 SAA0697326
పపరర: ఖమజజ ఖమన పఠరన

93-63/568

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:39
లస: పప
2931 SAA0619700
పపరర: నచగ వససతరరవప దచచతపలర

2917 SAA0619692
పపరర: రరజఖస ధచచతపలర

2912 SAA0980012
పపరర: హహసపసన బ షపక

భరస : యయసప బబ గగవతచటట
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రవబబబబ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ మమడపస
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:36
లస: పప
2928 SAA0894205
పపరర: రవసదడరరడడడ కళరస

93-63/565

తసడడ:డ శశషయఖ గళర
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నచగయఖ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:27
లస: పప
2925 SAA0939415
పపరర: ససరరష బబబబ మమడపస

2914 SAA0137232
పపరర: కకకషరవవణణ నరరకలలర పరటట

93-63/560

భరస : వవణబ గగపరల రరవప కరటట
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ కకట
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:77
లస: ససస స
2922 SAA0731134
పపరర: రరజరశ చగబరరపరటట

93-63/562

భరస : రరమచసదడబబబబ నరరకలలర పరటట
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససధచకర
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:62
లస: ససస స
2919 SAA0980111
పపరర: ససత మహ లకకమక కకట

2911 SAA0619601
పపరర: ససనత వసకరయలపరటట

2909 SAA1004522
పపరర: తరరపతమక వననత

భరస : రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవ బబబబ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:52
లస: ససస స
2916 SAA0619742
పపరర: అనతపపరర బసడడకటర

93-63/559

భరస : శరఖమ బబబబ కకసదమమడడ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : తసససదధదకక సయఖద
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:49
లస: ససస స
2913 SAA0619619
పపరర: లకకక సససదరమక మమడపస

2908 SAA1014612
పపరర: ససవరర కలమమరర కకసదమమడడ

2933 SAA0887127
పపరర: జజసఫ కలమమర దసడత

93-63/584

తసడడ:డ బబల సససదర రరజ దసడత
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:47
లస: పప
93-63/586

2936 SAA0980137
పపరర: నచగరశశర రరవప కకట

93-63/587

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకటరర
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:49
లస: పప
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పపరర: రవ కలమమర కలపరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-27
93-63/588

తసడడ:డ పరశరరస శరససస స కలపరర
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:49
లస: పప
2940 SAA0565416
పపరర: రవబబబబ వసకరయలపరటట

93-63/591

93-63/594

93-63/597

93-67/765

93-67/768

93-67/993

93-67/772

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:117-83/21
వయససస:41
లస: ససస స

2950 SAA0937401
పపరర: బడహక రరడడ చసటట

2953 SAA0938250
పపరర: ససనదసలల షపక

2956 JBV2224863
పపరర: కలమమరర దదసత

2959 JBV2220432
పపరర: రమణ కరరక

93-66/762

2962 SAA0643767
పపరర: కలసబబల శకనవరసరరవ

93-67/766

2965 AP151010519006
పపరర: మహలకడక చసబబటట
భరస : అసకమక
ఇసటట ననస:117-83/21
వయససస:60
లస: ససస స

2945 SAA0619759
పపరర: తడవకకమ పస తషరర

93-63/596

2948 SAA0937419
పపరర: బబగఖ లకడక చసటట

93-67/764

2951 SAA0937351
పపరర: రరమమసజనవయ రరడడ చసటట

93-67/767

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:117-83/6
వయససస:30
లస: పప
93-67/769

2954 SAA1418268
పపరర: సరసబశవరరవప మకరక

93-67/992

తసడడ:డ వనసకటసరశమ మకరక
ఇసటట ననస:117-83/9
వయససస:45
లస: పప
93-67/770

2957 JBV2223410
పపరర: లకకయఖ దదసత

93-67/771

తలర : లకకమక
ఇసటట ననస:117-83/10
వయససస:28
లస: పప
93-67/773

2960 JBV2220440
పపరర: పడతచప కరరక

93-67/774

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:117-83/12
వయససస:50
లస: పప
93-66/763

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:117-83-14
వయససస:29
లస: పప
93-67/776

93-63/593

భరస : వనసకట రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:117-83/6
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పడతచప
ఇసటట ననస:117-83/12
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:117-83-14
వయససస:27
లస: ససస స
2964 AP151010519296
పపరర: ససబబబయమక శసబబటట

93-66/761

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:117-83/10
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సలస
ఇసటట ననస:117-83/12
వయససస:41
లస: ససస స
2961 SAA0643775
పపరర: కలసబబల పరరశత

2947 SAA0509687
పపరర: భగవరన రరడడడ ఇసటటరర

2942 SAA0619627
పపరర: వనసకటపడసరద మమడపస

తసడడ:డ గగపరల కకషర అసజనవయబలల
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:117-83/8
వయససస:74
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మకరక
ఇసటట ననస:117-83/9
వయససస:40
లస: ససస స
2958 JBV3767290
పపరర: ఖతజజబ షపక

93-63/595

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:117-83/6
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససనదసలల
ఇసటట ననస:117-83/8
వయససస:51
లస: పప
2955 SAA1415678
పపరర: జయశక మకరక

2944 SAA0619684
పపరర: నరసససహ రరవప ధచచతపలర

93-63/590

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మలకరరరజన రరడడడ
ఇసటట ననస:117-83-6
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరడకడ
ఇసటట ననస:117-83/6
వయససస:74
లస: పప
2952 JBV3768132
పపరర: సలస షపక

93-63/592

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మసఎస కకసదమమడడ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:73
లస: పప
2949 SAA0699942
పపరర: ఇసటటరర మణణకసటటశశరర రరడకడ

2941 SAA0133637
పపరర: రరమచసదడబబబబ నరరకలలర పరటట

2939 SAA1014620
పపరర: శరఖమ బబబబ కకసదమమడడ

తసడడ:డ పడభబకర రరవప కకసదమమడడ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప నరరకలలర పరటట
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ చతనచతబసవయఖ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:65
లస: పప
2946 SAA1014638
పపరర: పడభబకర రరవప కకసదమమడడ

93-63/589

తసడడ:డ జయనసద రరవప
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:54
లస: పప
2943 SAA0697318
పపరర: ససధచకర బసడడకటర

2938 SAA0980020
పపరర: వవణబ గగపరల రరవప కరటట

2963 JBV3765393
పపరర: సతఖవత శసబబటట

93-67/775

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:117-83/21
వయససస:31
లస: ససస స
93-67/777

2966 JBV3767308
పపరర: ససజవరరవప శసబబటట

93-67/778

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:117-83/21
వయససస:30
లస: పప
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2967 JBV2222164
పపరర: సరసబశవరరవప శసబబటట

93-67/779

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:117-83/21
వయససస:35
లస: పప
2970 JBV3768124
పపరర: దసరగ దథసపరటట

93-67/782

93-67/785

93-67/788

93-67/791

93-67/794

93-67/797

93-67/800

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:117/100
వయససస:42
లస: ససస స

2980 SAA0137190
పపరర: ససభబషసణణ చలమర

2983 JBV3767274
పపరర: ససజవరరడడడ చలమర

2986 JBV3767357
పపరర: లకకమక కకవపరర

2989 JBV3765401
పపరర: సరసబశవరరవప గబసజ

93-63/598

2992 JBV3523693
పపరర: భబరత� కకలమ�

93-67/792

2995 JBV3756459
పపరర: పదక� మహహధర�
భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:117/100
వయససస:46
లస: ససస స

2975 AP151010519312
పపరర: వనసకటరమణ పలమర

93-67/787

2978 JBV3765476
పపరర: రమఖ ఉలర

93-67/790

2981 JBV3767282
పపరర: లకకకనరసమక చలమర

93-67/793

భరస : ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:117-83/33
వయససస:49
లస: ససస స
93-67/795

2984 JBV3767332
పపరర: శవకలమమరర గబసజ

93-67/796

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-83/34
వయససస:47
లస: ససస స
93-67/798

2987 JBV3767340
పపరర: వనయ కలమమర గబసజ

93-67/799

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-83/34
వయససస:31
లస: పప
93-67/801

2990 SAA0800236
పపరర: శకలర షపక

93-66/764

తసడడ:డ ససనదసలల
ఇసటట ననస:117-83-160
వయససస:29
లస: పప
93-62/256

భరస : సప రరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-100
వయససస:58
లస: ససస స
93-63/599

93-67/784

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:117-83/32
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:117-83/34
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మబకకసటట రరడడడ
ఇసటట ననస:117/96
వయససస:85
లస: పప
2994 AP151010510655
పపరర: ససభబషసణణ పరలలటట�

93-67/789

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-83-34
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:117-83/34
వయససస:33
లస: పప
2991 JBV2229318
పపరర: కకటటరరడడడ ఇసటటరర

2977 SAA1009944
పపరర: ససపసడయమసక ఉలర

2972 AP151010519187
పపరర: శకహరర దథసపరటట

భరస : ఆదధనచరరయణ
ఇసటట ననస:117-83/31
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:117-83/33
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:117-83/34
వయససస:52
లస: ససస స
2988 JBV2220366
పపరర: శవ నచగరశశర రరవప గబసజ

93-67/786

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:117-83/33
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడకడ
ఇసటట ననస:117-83/33
వయససస:43
లస: పప
2985 AP151010519095
పపరర: సరమమమ జఖస గబసజ

2974 AP151010519176
పపరర: నచగరశశరరరవప గరదడ

93-67/781

తసడడ:డ నరరససహరరవప
ఇసటట ననస:117-83/26
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ ఉలర
ఇసటట ననస:117-83/32
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:117-83/32
వయససస:49
లస: పప
2982 SAA0137216
పపరర: శకనవరసరరడకడ చలమర

93-67/783

తసడడ:డ అనతపపరర మక
ఇసటట ననస:117-83/27
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:117-83/31
వయససస:72
లస: పప
2979 JBV3765468
పపరర: రరమబ ఉలర

2971 JBV3768116
పపరర: చసదడకళ దసదతకలల

2969 AP151010519015
పపరర: అసకమక చసబబటట

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:117-83/21
వయససస:62
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:117-83/26
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదహహసపసన
ఇసటట ననస:117-83/26
వయససస:28
లస: పప
2976 JBV3534989
పపరర: ఆదధనచరరయణ పలమర

93-67/780

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:117-83/21
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:117-83/26
వయససస:34
లస: ససస స
2973 JBV3768108
పపరర: హహసపసన దసదతకలల

2968 AP151010519297
పపరర: అసకమకరరవప చసబబటట

2993 JBV3519485
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకలమ� �

93-62/257

తసడడ:డ సప రరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-100
వయససస:34
లస: పప
93-63/600

2996 JBV3753415
పపరర: వనసకటశవనచగరసదడబబబబ�
పరలలటట�
తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:117/100
వయససస:31
లస: పప

93-63/601
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2997 JBV3753456
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� మహహదర�

93-63/602

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:117/100
వయససస:53
లస: పప
3000 SAA0137075
పపరర: శకదతవ� ఇసటటరర�

93-63/604

93-63/607

93-67/803

93-63/613

93-63/616

93-63/620

93-63/623

తసడడ:డ వర సరశమ సరజన
ఇసటట ననస:117/110
వయససస:29
లస: పప

3010 JBV2230464
పపరర: సరమమమ జఖస ఇసటటరర� �

3013 SAA0956419
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ ఇసటటరర

3016 AP151010507588
పపరర: శవరరరడడడ ఇసటటరర�

3019 JBV3756673
పపరర: రరజరశశరర� ఇసటటరర�

93-63/626

3022 JBV2230936
పపరర: అచచరరడడడ ఇఅటటరర

93-63/614

3025 JBV2226058
పపరర: వరరసరశమ సరరదడన� �
తసడడ:డ ఎలర యఖ� �
ఇసటట ననస:117/110
వయససస:57
లస: పప

3005 SAA0797284
పపరర: నచగరసదడమక ఇసటటరర

93-67/802

3008 AP151010510145
పపరర: పడమల ఇసటటరర�

93-63/612

3011 AP151010510347
పపరర: సరమమమ జఖస ఇసటటరర

93-63/615

భరస : బబ లమరరరడడడ
ఇసటట ననస:117/105
వయససస:72
లస: ససస స
93-63/617

3014 SAA0980087
పపరర: వవణబ గగపరల రరడడ ఇసటటరర

93-63/619

తసడడ:డ వరరరరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117/105
వయససస:32
లస: పప
93-63/621

3017 AP151010507600
పపరర: కకకషర రరరడడడ ఇసటటరర

93-63/622

తసడడ:డ బబ లమరరరడడడ
ఇసటట ననస:117/105
వయససస:82
లస: పప
93-63/624

3020 AP151010510654
పపరర: హహసపసనమక ఇసటటరర

93-63/625

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:117/107
వయససస:72
లస: ససస స
93-63/627

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:117/107
వయససస:36
లస: పప
93-63/629

93-63/606

భరస : పపనచతరరడడడ�
ఇసటట ననస:117/105
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117/107
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:117/107
వయససస:33
లస: పప
3024 SAA0471664
పపరర: గగపస సరరదడన

93-63/610

తసడడ:డ పపనచతరరడడడ�
ఇసటట ననస:117/105
వయససస:49
లస: పప

భరస : చడసచస రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117/107
వయససస:26
లస: ససస స
3021 JBV3753423
పపరర: చడసచసరరడ�డడ ఇసటటరర�

3007 AP151010510237
పపరర: శశషమక ఇసటటరర

3002 SAA0133710
పపరర: తరరమల రరడడడ చలమర

భరస : కకషర రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117-103
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర రరడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117/105
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బ�లమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117/105
వయససస:47
లస: పప
3018 SAA1038448
పపరర: అనసశర ఇసటటరర

93-63/608

భరస : కకషరరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117/105
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117/105
వయససస:24
లస: పప
3015 AP151010507590
పపరర: వరరరరడడడ ఇసటటరర�

3004 SAA0956575
పపరర: శకనవరస రరడడడ చలమర

93-63/964

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:117/103
వయససస:30
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరజనరరడడడ
ఇసటట ననస:117/104
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117/105
వయససస:52
లస: ససస స
3012 SAA0956708
పపరర: గగపస నచథ రరడడ ఇసటటరర

93-63/605

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:117/103
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకషర రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117-103
వయససస:34
లస: పప
3009 JBV2230720
పపరర: ససతచమమలకడక ఇసటటరర� �

3001 JBV3523263
పపరర: ఆదధలకకక పలలర

2999 SAA1255124
పపరర: దసరగ భవన పరలలటట

భరస : వనసకట బబబబ పరలలటట
ఇసటట ననస:117-102
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117/103
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరగవరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117/103
వయససస:42
లస: పప
3006 SAA0797318
పపరర: రరమ రరడడడ ఇసటటరర

93-63/603

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:117/102
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117/103
వయససస:33
లస: ససస స
3003 JBV3519550
పపరర: కకషరరరరడడడ పలలర � �

2998 AP151010510227
పపరర: సరమమమ జఖస పరలలటట�

3023 AP151010510185
పపరర: మసగమక సరరదడన�

93-63/628

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:117/110
వయససస:48
లస: ససస స
93-63/630

3026 AP151010507172
పపరర: రరమకకటయఖ సరరదడన�

93-63/631

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:117/110
వయససస:72
లస: పప

Page 104 of 202

3027 JBV3756665
పపరర: బబపమక� కటబర�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-27
93-63/632

భరస : నచగరరజ�
ఇసటట ననస:117/111
వయససస:34
లస: ససస స
3030 AP151010510178
పపరర: నచగరసదడమక సరరదడన�

93-63/635

93-63/638

93-63/641

93-63/644

93-63/646

93-63/649

93-63/652

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:117/116
వయససస:30
లస: పప

3040 JBV2228187
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మబనగర� �

3043 JBV3755972
పపరర: ఈశశరమక మబనగర

3046 AP151010510056
పపరర: ససబబబయమక మబనగర

3049 AP151010507031
పపరర: కకటటశశరరరవప మబనగర�

93-67/805

3052 SAA0841909
పపరర: వనరర గగపరల కకషర మబనగ

93-63/645

3055 JBV3519287
పపరర: కరశరబబద శసకరరరవప� �
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:117/116
వయససస:52
లస: పప

3035 JBV3756632
పపరర: నచగరరజ కలమమరర కలరరకలల

93-63/640

3038 JBV3519410
పపరర: లకకణబడడ లసగరల� �

93-63/643

3041 SAA1351584
పపరర: కసవయర జజన బబ సస క

93-67/985

భసధసవప: పసటర డచనయల
ఇసటట ననస:117-113
వయససస:73
లస: పప
93-63/647

3044 JBV3752482
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మబనగర

93-63/648

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:117/114
వయససస:35
లస: పప
93-63/650

3047 SAA0956666
పపరర: వవణబ గగపరల కకషర మబనగ

93-63/651

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబనగ
ఇసటట ననస:117/115
వయససస:24
లస: పప
93-63/653

3050 SAA1062710
పపరర: మనషర మబనగ

93-67/804

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబనగ
ఇసటట ననస:117-115
వయససస:22
లస: ససస స
93-67/806

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబనగ
ఇసటట ననస:117-115
వయససస:25
లస: పప
93-63/655

93-63/637

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:117/113
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:117/115
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మబనగ
ఇసటట ననస:117-115
వయససస:43
లస: ససస స
3054 JBV3753258
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరశరభబవ

93-63/642

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:117/115
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:117/115
వయససస:36
లస: పప
3051 SAA0841966
పపరర: వనసకరయమక మబనగ

3037 JBV3753324
పపరర: కకరణ� కకరరకలల�

3032 SAA0471706
పపరర: భబసకర రరవప సరరదతన

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:117/113
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:117/114
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117/115
వయససస:33
లస: ససస స
3048 JBV2227718
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మబనగర� �

93-63/639

తసడడ:డ వరయఖ� �
ఇసటట ననస:117/113
వయససస:41
లస: పప

భరస : నచగరరరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:117-114
వయససస:25
లస: ససస స
3045 JBV3756525
పపరర: నచగలకడక మబనగర

3034 SAA0471680
పపరర: సరసబయఖ సరరదతనచ

93-63/634

తసడడ:డ సరసబయఖ సరరదతన
ఇసటట ననస:117/111
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:117/113
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:117/113
వయససస:35
లస: పప
3042 SAA1056127
పపరర: శరకవరణణ ఇసటటరర

93-63/636

తసడడ:డ తరరపతయఖ సరరదతనచ
ఇసటట ననస:117/111
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:117/113
వయససస:37
లస: ససస స
3039 JBV3519170
పపరర: రరమబడడ లసగరల� �

3031 SAA0565275
పపరర: శవ పడసరద సరరదతన

3029 SAA0420521
పపరర: యమమలలశశరర� సరరదతన�

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:117/111
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ సరరదతన
ఇసటట ననస:117/111
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ సరరదతన
ఇసటట ననస:117/111
వయససస:42
లస: పప
3036 JBV2227635
పపరర: రమమదతవ మబనగర

93-63/633

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:117/111
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:117/111
వయససస:62
లస: ససస స
3033 SAA0471698
పపరర: శకనవరస రరవప సరరదతన

3028 JBV2223808
పపరర: వనసకట రతతస� సరరదడన�

3053 AP151010510381
పపరర: అచచచయమక కరసరబబద�

93-63/654

భరస : శసకరర�
ఇసటట ననస:117/116
వయససస:50
లస: ససస స
93-63/656

3056 JBV2225043
పపరర: శవలకకక బసడడ

93-63/657

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:117/117
వయససస:34
లస: ససస స
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3057 AP151010510576
పపరర: జయలకడక గసజ�

93-63/658

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:117/117
వయససస:43
లస: ససస స
3060 JBV2225175
పపరర: రరఘవరరవప బసడడ� �

93-63/661

93-67/809

93-63/663

93-63/666

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:25
లస: పప
3075 JBV3519824
పపరర: జజన బసడడ�
తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:40
లస: పప
3078 SAA0797102
పపరర: లకడక తరపతమక తషలల
ర రర

93-67/811

తసడడ:డ జజనకకరరమ
ఇసటట ననస:117-121
వయససస:50
లస: పప

3070 AP151010510075
పపరర: అసజమక బసడడ�

3073 JBV3753597
పపరర: అసకమకరరవప గబసజ

3076 JBV2229680
పపరర: మహరరన� బసఅత�

3079 SAA0797227
పపరర: కరవవరర మహరరణణ

93-63/676

3082 JBV2229086
పపరర: పపషరరవత నచగళర

93-63/667

3085 SAA1300938
పపరర: మహహష నగబళళ
తసడడ:డ హరర కకషన యమదవ నగబళళ
ఇసటట ననస:117-121
వయససస:19
లస: పప

93-63/662

3068 AP151010510088
పపరర: ఇసదసమత బసడడ�

93-63/665

3071 JBV3523354
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడడ�

93-63/668

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:67
లస: ససస స
93-63/670

3074 JBV3753605
పపరర: శవరరఘవవసదడరరవప బసడడ

93-63/671

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:31
లస: పప
93-63/673

3077 JBV2225076
పపరర: మహరన రసజత కలమమర�

93-63/674

తసడడ:డ గణణష చసదడ�
ఇసటట ననస:117/120
వయససస:39
లస: పప
93-67/812

3080 JBV2229102
పపరర: జయలకకక నగబళళ

93-63/675

భరస : హరరకకషన యమదవ
ఇసటట ననస:117/121
వయససస:38
లస: ససస స
93-63/677

భరస : జజనకకరరమ
ఇసటట ననస:117-121
వయససస:67
లస: ససస స
93-63/679

93-67/808

భరస : చడనతకరశవపలల�
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రసజత మహరరణణ
ఇసటట ననస:117-120
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనఅకటశశషషలల
ఇసటట ననస:117-121
వయససస:40
లస: ససస స
3084 JBV3519386
పపరర: వనసకటశశషషలల నగబళళ

93-63/664

భరస : గణణష చఅదడ� �
ఇసటట ననస:117/120
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:117-120
వయససస:52
లస: ససస స
3081 JBV2229094
పపరర: వనఅకటశవలఅగరశశరర నగబళళ

3067 JBV3523362
పపరర: లలమవత బసడచరర� �

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:30
లస: పప
93-63/672

3062 SAA0841875
పపరర: వనసకట ససవర పడసరద రరవప
గబనజ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గబనజ
ఇసటట ననస:117-117
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవ రరఘవవసదడ రరవప
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చడనతకరశవపలల�
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:52
లస: ససస స
93-63/669

93-63/660

93-67/810 3065 SAA0619593
3064 SAA0842162
పపరర: హనసమసత రరవప ఇమడచబతస తన
పపరర: అనసతలకకక బసడడ

భరస : కకషర� �
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చడనతకరశవపలల
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:45
లస: ససస స
3072 SAA0980038
పపరర: శవ పడసరద బసడచరర

93-67/807

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప ఇమడచబతస తన
ఇసటట ననస:117-117
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చడనతకరశవపలల� �
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:33
లస: ససస స
3069 JBV2227395
పపరర: వనఅకటరరకకకణణ బసడడ

3061 SAA0699181
పపరర: షపక బబజ

3059 JBV2225092
పపరర: కకటటశశరరరవప గబసజ

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:117/117
వయససస:35
లస: పప

భరస : జజన మధస
ఇసటట ననస:117-117
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:117-117
వయససస:35
లస: పప
3066 JBV2227361
పపరర: వనసకట రమణ� బసడడ�

93-63/659

భరస : కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:117/117
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస� �
ఇసటట ననస:117/117
వయససస:35
లస: పప
3063 SAA0841958
పపరర: శకకరసత మలలర ల

3058 AP151010510263
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడడ�

3083 AP151010507655
పపరర: హరరకకషన యమదవ నగబళళ

93-63/678

తసడడ:డ జజనకకరరమ
ఇసటట ననస:117/121
వయససస:47
లస: పప
93-64/618

3086 SAA0619502
పపరర: మసరసన షపక

93-63/681

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:117/122
వయససస:34
లస: ససస స
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3087 AP151010510501
పపరర: మమలసబ షపక�

93-63/682

భరస : అలమరవల�
ఇసటట ననస:117/122
వయససస:72
లస: ససస స
3090 SAA0842014
పపరర: వనసకట పలర వ కలరరకలల

93-67/813

93-63/686

93-63/689

3094 AP151010510652
పపరర: కకటటశశరమక నచరబబ యన

3097 AP151010510067
పపరర: నచగరసదడమక ససదద త�

93-63/692

3100 AP151010510653
పపరర: పదక ససదద త�

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:117-128
వయససస:57
లస: పప

3103 AP151010507209
పపరర: ఏడడకకసడలల నచరరబబ యన�

తసడడ:డ నచరరయణ� �
ఇసటట ననస:117-129
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట రరమ రరడకడ�
ఇసటట ననస:117-132
వయససస:62
లస: పప
3111 AP151010510455
పపరర: కమల చనతస�

భరస : మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:117-134
వయససస:42
లస: ససస స

3109 JBV3756343
పపరర: వనసకట రమణ� చనతస�

93-63/704

3112 JBV3753035
పపరర: పప తషరరజ చనతస

93-63/693

3115 AP151010510165
పపరర: ససబబలకడక సససగరరర�
భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:117-134
వయససస:62
లస: ససస స

3095 AP151010507413
పపరర: పప తషరరజ నచరరబబ యన�

93-63/688

3098 JBV2224103
పపరర: పపటబరరరవప నచరరబబ యన

93-63/691

3101 AP151010510273
పపరర: వనసకరయమక ససదద త�

93-63/694

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:117/125
వయససస:47
లస: ససస స
93-63/696

3104 JBV3756293
పపరర: పడభబవత నచరబబ యన

93-63/697

భరస : దసరగ రరవప
ఇసటట ననస:117-129
వయససస:32
లస: ససస స
93-63/699

3107 AP151010507275
పపరర: నచరరయణ నచరరబబ యన�

93-63/700

తసడడ:డ మసరసనస�
ఇసటట ననస:117-130
వయససస:69
లస: పప
93-63/702

3110 AP151010510168
పపరర: కలమమరర చనతస

93-63/703

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:117-133
వయససస:47
లస: ససస స
93-63/705

తసడడ:డ వనసకర రరవప
ఇసటట ననస:117-133
వయససస:30
లస: పప
93-63/707

93-63/685

తసడడ:డ పసదదవనసకయఖ
ఇసటట ననస:117/124
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:117-133
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:117-133
వయససస:57
లస: ససస స
3114 AP151010510166
పపరర: బబలకలమమరర సససగరరర�

93-63/690

భరస : నచరరయణ� �
ఇసటట ననస:117-130
వయససస:64
లస: ససస స
93-63/701

3092 JBV3755964
పపరర: రమమదతవ� నచరరబబ యన�

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:117/123
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనస�
ఇసటట ననస:117-128
వయససస:72
లస: పప

93-63/698 3106 JBV2230035
3105 JBV2227726
పపరర: నరసససహరరవప నచరరబబ యన� �
పపరర: ససద
న మక� నచరబబ యన�

3108 SAA0410019
పపరర: లకకక రరడకడ� మలర రరడకడ�

93-63/687

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:117/125
వయససస:43
లస: ససస స
93-63/695

93-63/684

భరస : పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:117/123
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:117/124
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:117/125
వయససస:30
లస: ససస స
3102 AP151010507696
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గరర

93-67/814

భరస : పసదదవనసకయఖ
ఇసటట ననస:117/123
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:117/123
వయససస:72
లస: పప
3099 JBV3756491
పపరర: ససధచరరణణ� ససదతద�

3091 SAA0841446
పపరర: మసరసన షపక

3089 JBV2227510
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ కకలర � �

తసడడ:డ తరరపతరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117/122
వయససస:55
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:117-122
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చనతవనసకయఖ�
ఇసటట ననస:117/123
వయససస:57
లస: ససస స
3096 AP151010507610
పపరర: పసదదవనసకయఖ నచరరబబ యన

93-63/683

తసడడ:డ అలమర వల
ఇసటట ననస:117/122
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర కలరరకలల
ఇసటట ననస:117-122
వయససస:24
లస: ససస స
3093 AP151010510282
పపరర: రరజఖస నచరరబబ యన�

3088 AP151010507187
పపరర: బబజ షపక

3113 AP151010507129
పపరర: వనసకయఖ చనతస�

93-63/706

తసడడ:డ పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:117-133
వయససస:62
లస: పప
93-63/708

3116 SAA0796823
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలసటటయలర

93-63/709

తసడడ:డ రసగపరర
ఇసటట ననస:117-134
వయససస:58
లస: పప

Page 107 of 202

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-27

3117 AP151010507128
పపరర: రమణయఖ సససగరరర�

93-63/710

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:117-134
వయససస:71
లస: పప
3120 SAA0956401
పపరర: నచగ జజనకక కకలపరరరచ

3118 SAA0956393
పపరర: కలససమమసబ కకలపరరరచ

భరస : ఎల వ ససబడహకణఖస కకలపరరరచ
ఇసటట ననస:117-135
వయససస:29
లస: ససస స
93-63/713

3121 AP151010510524
పపరర: వనసకరయమక కకలర �

భరస : ససవర వనసకట సతఖ నచరరయణ కకలపరరరచ
ఇసటట ననస:117-135
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడద డ�
ఇసటట ననస:117-135
వయససస:57
లస: ససస స

3123 SAA0409946
పపరర: రరమ వవసకట సతఖనచరరయణ
కకలపరరరచ
తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:117-135
వయససస:35
లస: పప

93-63/716

3124 JBV3519253
పపరర: గసగరధరరరడడడ కకలర �

3126 JBV3752334
పపరర: నరసససహరరడడడ కకలర �

93-63/719

93-63/722

93-63/725

93-63/728

93-63/731

భరస : అసజయఖ�
ఇసటట ననస:117-145
వయససస:33
లస: ససస స

3125 SAA0409870
పపరర: శవ వవసకట సతఖనచరరయణ
కకలపరరరచ
తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:117-135
వయససస:40
లస: పప

93-63/718

93-63/720

3128 JBV2227817
పపరర: సరసబరరడడడ కకలర � �

93-63/721

తసడడ:డ రరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:117-135
వయససస:62
లస: పప
93-63/723

3133 SAA0133819
పపరర: నరరష ఇమడబతస న

3136 JBV2228054
పపరర: నచగపడసనత� పస నతకఅటట�

3139 JBV3523065
పపరర: రరధచచసదడకకరణకయ� ససద�

93-63/734

3142 AP151010507501
పపరర: రరసబబబబ ససదచ�

93-63/726

3145 JBV3752128
పపరర: అసజయఖ చసకక
తసడడ:డ శవరరమకకకషర
ఇసటట ననస:117-145
వయససస:41
లస: పప

93-63/724

3134 JBV3519774
పపరర: హనసమసతరరవప ఇమడచబతస న

93-63/727

తసడడ:డ నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-138
వయససస:33
లస: పప
93-63/729

3137 AP151010510393
పపరర: సరగజన కకటబరర

93-63/730

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-143
వయససస:52
లస: ససస స
93-63/732

3140 AP151010510380
పపరర: కకటటరతతస ససధచ�

93-63/733

భరస : కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:117-144
వయససస:57
లస: ససస స
93-63/735

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:117-144
వయససస:44
లస: పప
93-63/737

3131 SAA0841248
పపరర: ఇమడబతస న శరరష
భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:117-138
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరఅబబబబ� �
ఇసటట ననస:117-144
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:117-144
వయససస:43
లస: పప
3144 JBV3755592
పపరర: తషలసస చసకక�

93-63/717

తసడడ:డ ఆఅజనవయపడసరద� �
ఇసటట ననస:117-143
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హరరబబబబ
ఇసటట ననస:117-144
వయససస:35
లస: ససస స
3141 AP151010507583
పపరర: హరరబబబబ ససదచ�

93-63/715

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:117-138
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:117-138
వయససస:57
లస: పప
3138 SAA0137059
పపరర: జజఖత ససద

3122 SAA0409953
పపరర: ఏల వ ససబబడమణఖస దసరరగ
కకలపత
తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:117-135
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పప లరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-137
వయససస:57
లస: పప

భరస : నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:117-138
వయససస:52
లస: ససస స
3135 AP151010507511
పపరర: నచగరశశరరరవప యమడచబతస న

3130 JBV2225456
పపరర: పపలమరరరడడడ దసగరగసపపడడ� �

93-63/712

93-63/714

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-135
వయససస:57
లస: పప

భరస : పపలమరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-137
వయససస:53
లస: ససస స
3132 AP151010510167
పపరర: సరయకలమమరర ఇమడచబతస న

3127 JBV3519972
పపరర: తరరపతరరడడడ కకలర �

3119 JBV3756335
పపరర: జయ లకడక� కకలర �

భరస : గసగరధర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-135
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-135
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-135
వయససస:55
లస: పప
3129 JBV2229375
పపరర: శరరద� దసగరగసపపడడ�

93-63/711

3143 AP151010507487
పపరర: కకషరమమరరస ససద

93-63/736

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-144
వయససస:62
లస: పప
93-63/738

3146 SAA0939449
పపరర: రరజరశశరర పసనవతబబ యత

93-63/739

తలర : నచగ మలలర శశరర పసనవతబబ యత
ఇసటట ననస:117/147
వయససస:37
లస: ససస స
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93-63/740

భరస : నచగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:117-147
వయససస:46
లస: ససస స
3150 JBV2222719
పపరర: లకడకనరసమక ససద

93-63/743

93-63/746

93-63/749

93-62/260

93-62/263

93-62/266

93-62/269

తసడడ:డ గగపరల కకషర
ఇసటట ననస:117-157
వయససస:38
లస: పప

3160 SAA0420554
పపరర: సకజన తతట

3163 JBV2224392
పపరర: రరధధక� నచరదచసస�

3166 AP151010510479
పపరర: నకతడస నచరదచసస�

3169 AP151010507452
పపరర: వనసకటకకకషర రరరవప నచరదచసస�

93-63/751

3172 JBV3757424
పపరర: వజయలకకక కలసభగరరర

93-62/261

3175 JBV2223048
పపరర: నచగమలలర శశరర జజనతల
భరస : వనఅకటరరడడడ
ఇసటట ననస:117-158
వయససస:25
లస: ససస స

3155 JBV3752516
పపరర: పపరర నసదరరడడడ చలమర

93-63/748

3158 JBV3523370
పపరర: లకకక నచరదచసస�

93-62/259

3161 JBV3755063
పపరర: ఉషర రరణణ తతట

93-62/262

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:36
లస: ససస స
93-62/264

3164 AP151010510601
పపరర: పదక కరలశశటర ట�

93-62/265

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:23
లస: ససస స
93-62/267

3167 JBV3751591
పపరర: సరసబశవ రరవప నచరదచసస�

93-62/268

తసడడ:డ బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:23
లస: పప
93-62/270

3170 AP151010507219
పపరర: బడహకయఖ నచరదచసస�

93-62/271

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:23
లస: పప
93-63/752

భరస : కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:49
లస: ససస స
93-62/273

93-63/745

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:117-155
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:23
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప తతట
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:48
లస: ససస స
3174 JBV3751567
పపరర: ససబబ రరమయఖ తషళళళరర

93-63/750

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:23
లస: పప
3171 AP151010510478
పపరర: రరజఖలకడక తతట

3157 AP151010507584
పపరర: శవనచగరరడడడ చలమర

3152 AP151010510042
పపరర: బడమరరసబ కకట�

తసడడ:డ శవనచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:117/154
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట కకషర రరవప� �
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:23
లస: ససస స
3168 JBV3751575
పపరర: పడసరదస కరలర శశటర ట

93-63/747

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:36
లస: ససస స
3165 AP151010510202
పపరర: పరరశత నచరదచసస�

3154 AP151010510468
పపరర: పదక వజయ లకడక చలమర

93-63/742

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:117-152
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:117/154
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:117-156
వయససస:23
లస: ససస స
3162 JBV3755071
పపరర: కరతచవత కకషరకలమమరర�

93-63/744

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:117/154
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:117/154
వయససస:48
లస: పప
3159 SAA0796310
పపరర: శవ లకడక నచరదచసస

3151 SAA0796666
పపరర: సరయ లకడక కకట

3149 JBV3753126
పపరర: నచగమలలర శశర రరవప దదడడ క

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:117-147
వయససస:49
లస: పప

తలర : భడమరరసబ
ఇసటట ననస:117-152
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:117/154
వయససస:32
లస: ససస స
3156 AP151010507211
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ చలమర

93-63/741

తసడడ:డ మలలర సశర రరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:117/147
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-148
వయససస:77
లస: ససస స
3153 JBV3758257
పపరర: తచరక లలత కలమమరర చలమర

3148 SAA0939431
పపరర: రరధ కకషర దదడడ క

3173 JBV3755055
పపరర: వనసకట పదచకవత తషళళళరర

93-62/272

భరస : ససబబ రరమయఖ
ఇసటట ననస:117-157
వయససస:32
లస: ససస స
93-62/274

3176 JBV2224798
పపరర: తరరమలమదతవ దచసరర

93-62/275

భరస : రహహ బబబబ
ఇసటట ననస:117-158
వయససస:45
లస: ససస స
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3177 AP151010510242
పపరర: బడమరరసబ నచరదచసస

93-62/276

భరస : అలర యఖ
ఇసటట ననస:117-158
వయససస:25
లస: ససస స
3180 JBV3752680
పపరర: రరహహబబబబ� దచసరర�

93-62/279

93-62/282

3186 SAA0717751
పపరర: రరజ కకతమ

93-62/285

93-62/288

93-63/754

93-62/292

93-62/286

3190 AP151010507377
పపరర: ససబబబరరడడడ బచసచ

3193 JBV3752748
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మబనగ

3196 AP151010510482
పపరర: ఉమమదతవ అసబడడపపడడ

93-62/295

3199 AP151010507454
పపరర: దకడణచమమరరస అసబడడపపడడ

93-62/289

భరస : జజగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-165
వయససస:60
లస: ససస స

3202 JBV3519212
పపరర: నచరరయణరరడడడ చలమర� �

93-63/755

3205 AP151010510181
పపరర: నచగరసదడమక చలమర�
భరస : రరఘవరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-166
వయససస:87
లస: ససస స

93-62/284

3188 SAA0717736
పపరర: రమమశ కరనసరరజ

93-62/287

3191 SAA1056556
పపరర: శవ శరకవన బచసచ

93-63/753

3194 JBV3754793
పపరర: పదచకవత దసగరగఅపపడడ�

93-62/290

భరస : వజయ భబసకరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-161
వయససస:50
లస: ససస స
93-62/293

3197 AP151010510477
పపరర: శరఖమల అసబడడపపడడ

93-62/294

భరస : ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:117-164
వయససస:60
లస: ససస స
93-62/296

3200 JBV3754868
పపరర: ఉమ మహహశశరర చలమర�

93-62/297

భరస : శవ నచగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-165
వయససస:32
లస: ససస స
93-62/299

తసడడ:డ జజగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-165
వయససస:40
లస: పప
93-62/301

3185 JBV3757135
పపరర: ససతచరరవమక గరదడ

భరస : శకనవరస రరడడడ బచసచ
ఇసటట ననస:117-160
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతచరరమమసజనవయశరససస స
ఇసటట ననస:117-164
వయససస:57
లస: పప
93-62/298

93-62/281

తసడడ:డ రరజయమఖ
ఇసటట ననస:117-159
వయససస:36
లస: పప

భరస : దకడణమమరరస
ఇసటట ననస:117-164
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశరరపరచచరర
ఇసటట ననస:117-164
వయససస:55
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ�
ఇసటట ననస:117-166
వయససస:34
లస: ససస స

3187 SAA0697268
పపరర: నరరసదడ దథడచర

3182 SAA0717777
పపరర: రజత కకతమ

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:117-159
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మబనగపరరయఖ
ఇసటట ననస:117-160
వయససస:35
లస: పప

భరస : నచగరరజ
ఇసటట ననస:117-164
వయససస:45
లస: ససస స

3204 JBV3757028
పపరర: జజఖత� చలమర�

93-62/283

తసడడ:డ గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:117-160
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరడడడ�
ఇసటట ననస:117-160
వయససస:32
లస: పప

3201 AP151010510437
పపరర: పరరశత చలమర�

3184 JBV3756913
పపరర: కవత గరదడ

93-62/278

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:117-159
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయమఖ
ఇసటట ననస:117-159
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-160
వయససస:48
లస: ససస స

3198 AP151010507392
పపరర: నచగరరజ చచమరరస

93-62/280

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:117-159
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మగలయఖ
ఇసటట ననస:117-159
వయససస:33
లస: పప

3195 AP151010510204
పపరర: రరజరశశరర చచమరరస

3181 AP151010507255
పపరర: అలర యఖ నచరదచసస�

3179 AP151010507247
పపరర: వనసకటరరడడడ జజనతల�

తసడడ:డ అలర యఖ�
ఇసటట ననస:117-158
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకషరయఖ�
ఇసటట ననస:117-158
వయససస:77
లస: పప

3183 SAA0957565
పపరర: మమధసరర ఇలయమస మమధవ
అరరకలటట
తసడడ:డ పడకరశ రరడడడ అరరకలటట
ఇసటట ననస:117-159
వయససస:27
లస: ససస స

3192 SAA0133645
పపరర: శకనవరస రరడడడ బచసచ

93-62/277

భరస : రఅగరరరవప� �
ఇసటట ననస:117-158
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప�
ఇసటట ననస:117-158
వయససస:51
లస: పప

3189 AP151010510351
పపరర: నచగరసదడమక బచసచ�

3178 JBV2224806
పపరర: కకషరకలమమరర� అఅచడ�

3203 AP151010507156
పపరర: శవనచగరరరడడడ చలమర�

93-62/300

తసడడ:డ జజగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-165
వయససస:41
లస: పప
93-62/302

3206 JBV2229334
పపరర: తరరపతరరడడడ చలమర� �

93-62/303

తసడడ:డ నరసససహరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-166
వయససస:37
లస: పప
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3207 AP151010507217
పపరర: నరసససహకరరడడడ చలమర

93-62/304

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:117-166
వయససస:62
లస: పప
3210 AP151010510432
పపరర: మలలర శశరర గసగరరరడ�డడ

93-62/307

93-62/310

93-62/313

93-62/316

93-63/756

93-62/319

93-62/323

భరస : పపటర యఖ� �
ఇసటట ననస:117-179
వయససస:37
లస: ససస స

3220 AP151010510107
పపరర: భమలకకక చలమర�

3223 JBV3755550
పపరర: వజయలకడక� బతష
స ల�

3226 JBV3751534
పపరర: ఈశశర కసచడరర

3229 JBV3754827
పపరర: పపనతమక రరమససటర ట�

93-62/326

3232 JBV3751518
పపరర: నసర బబషర మసరసనశల�

93-62/317

3235 AP151010510295
పపరర: నచగరసదడస ససద�
భరస : పపటర యఖ�
ఇసటట ననస:117-179
వయససస:72
లస: ససస స

3215 AP151010510400
పపరర: నచగరతస మక యసటటరర�

93-62/312

3218 AP151010507101
పపరర: నరసససహరరడడడ చలమర�

93-62/315

3221 AP151010507681
పపరర: కకటటరరడడడ చలమర�

93-62/318

తసడడ:డ అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-169
వయససస:49
లస: పప
93-63/757

3224 JBV3751997
పపరర: వరయఖ బతష
స ల�

93-63/758

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:117-170
వయససస:53
లస: పప
93-62/320

3227 JBV3754819
పపరర: వనసకరయమక మమడడగబల�

93-62/321

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:117-175
వయససస:41
లస: ససస స
93-62/324

3230 JBV2224905
పపరర: శకనవరస రరడడడ� కకటట�

93-62/325

తసడడ:డ కకషరరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:117-176
వయససస:40
లస: పప
93-62/327

తసడడ:డ బబదసలర �
ఇసటట ననస:117-177
వయససస:23
లస: పప
93-63/760

93-62/309

తసడడ:డ ససబబబరడడడ �
ఇసటట ననస:117-167
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:117-176
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:117-177
వయససస:23
లస: ససస స
3234 JBV2226215
పపరర: లకకక� ససద�

93-62/314

తసడడ:డ వనసకటబచచరర
ఇసటట ననస:117-173
వయససస:37
లస: పప

భరస : నరసససహరరడ�డడ
ఇసటట ననస:117-176
వయససస:52
లస: ససస స
3231 JBV3754967
పపరర: నసర బబషర బబబలల�

3217 AP151010507213
పపరర: హనమరరడడడ చలమర�

3212 AP151010510109
పపరర: లలతకలమమరర చలమర�

భరస : వనసకటససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-167
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:117-170
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఈశశర
ఇసటట ననస:117-173
వయససస:34
లస: ససస స
3228 AP151010510434
పపరర: నచరరయణమక చలమర�

93-62/311

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-169
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:117-170
వయససస:27
లస: ససస స
3225 JBV3755014
పపరర: ససనత రరణణ కసచడరర

3214 AP151010510106
పపరర: సరయలకకక చలమర�

93-62/306

భరస : నరశసహరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-167
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-167
వయససస:52
లస: పప

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:117-169
వయససస:27
లస: ససస స
3222 SAA0979999
పపరర: దదపసస బతష
స ల

93-62/308

భరస : సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-167
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-167
వయససస:51
లస: పప
3219 SAA0842113
పపరర: అరరణ చలమర

3211 AP151010510592
పపరర: అనసరరధ యసటటరర�

3209 SAA0613125
పపరర: పకథధశ చలమర

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:117-167
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-167
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హనమరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-167
వయససస:47
లస: ససస స
3216 AP151010507048
పపరర: శవరరమకకటటరరడడడ యసటటరర�

93-62/305

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:117-167
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వవణబగగపరలరరడడడ�
ఇసటట ననస:117-167
వయససస:42
లస: ససస స
3213 AP151010510431
పపరర: అనతపపరరమక చలమర�

3208 SAA0613117
పపరర: శరకవణణ చలమర

3233 JBV3523446
పపరర: ససతచరరవమక ససద

93-63/759

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:117-179
వయససస:34
లస: ససస స
93-63/761

3236 JBV2226397
పపరర: శకనస ససద

93-63/762

తసడడ:డ పపటర యఖ
ఇసటట ననస:117-179
వయససస:38
లస: పప
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3237 AP151010507185
పపరర: వనసకయఖ ససద

93-63/763

తసడడ:డ పపటర యఖ
ఇసటట ననస:117-179
వయససస:43
లస: పప
3240 AP151010510367
పపరర: ఫసర బ షపక�

93-62/329

93-62/332

93-62/335

93-64/70

93-64/73

93-64/76

93-64/79

భరస : జజసఫ తసబ�
ఇసటట ననస:118-1-7
వయససస:29
లస: ససస స

3250 JBV3527512
పపరర: కలమమరర చసకరక

3253 AP151010513034
పపరర: వరయఖ చసకరక�

3256 AP151010513026
పపరర: రరమబలల చసకరక

3259 SAA0509661
పపరర: చసదడశశఖర చసకక

93-64/82

3262 SAA1420587
పపరర: కకరరవ కకరరవ

93-64/71

3265 JBV2220564
పపరర: మమరస మక� కసచడరర�
భరస : ఇశరకయయలల� �
ఇసటట ననస:118-1-7
వయససస:43
లస: ససస స

3245 SAA1014570
పపరర: చసదడశశఖర ధరణణకకట

93-62/334

3248 JBV3759164
పపరర: రతతబసదస చసకరక�

93-64/69

3251 AP151010513286
పపరర: ససజజనమక� చసకరక�

93-64/72

భరస : రరమబలల�
ఇసటట ననస:118-1-4
వయససస:23
లస: ససస స
93-64/74

3254 JBV2220481
పపరర: వనసకయఖ జపలర �

93-64/75

తసడడ:డ వషత
ర మమరరస�
ఇసటట ననస:118-1-4
వయససస:23
లస: పప
93-64/77

3257 JBV3759123
పపరర: వననదధన చసకరక

93-64/78

తసడడ:డ ఎలషయఖ
ఇసటట ననస:118-1-5
వయససస:29
లస: ససస స
93-64/80

3260 JBV3759149
పపరర: రరజశశఖర చసకక

93-64/81

తసడడ:డ ఎలషయఖ
ఇసటట ననస:118-1-5
వయససస:29
లస: పప
93-64/656

భరస : రరజశశఖర కకరరవ
ఇసటట ననస:118-1-5
వయససస:27
లస: ససస స
93-64/84

93-62/331

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-4
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలషర
ఇసటట ననస:118-1-5
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:118-1-5
వయససస:29
లస: పప
3264 JBV2220531
పపరర: పడసనతకలమమరర� పసరరకల�

93-64/68

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:118-1-4
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఎలషర
ఇసటట ననస:118-1-5
వయససస:29
లస: ససస స
3261 AP151010513319
పపరర: ఎలషయఖ చసకరక

3247 SAA0394908
పపరర: తచమసమక� చసకరక�

3242 AP151010507204
పపరర: శకనసభబషర షపక�

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:117-182
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరలకన�
ఇసటట ననస:118-1-4
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:118-1-4
వయససస:29
లస: పప
3258 AP151010513615
పపరర: వజయమక చసకరక

93-62/333

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:118-1-4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలకన�
ఇసటట ననస:118-1-4
వయససస:29
లస: పప
3255 AP151010513168
పపరర: సరలకన చసకరక

3244 SAA1024603
పపరర: నచగలకడక ధరణణకకట

93-62/328

తసడడ:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:117-181
వయససస:49
లస: పప

భరస : అసబబదకర�
ఇసటట ననస:118-1-4
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-4
వయససస:23
లస: ససస స
3252 JBV2227429
పపరర: అసబబదకర చసకక�

93-62/330

భరస : నచగ శశషష ధరణణకకట
ఇసటట ననస:117-182
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:117-182
వయససస:29
లస: పప
3249 JBV2220499
పపరర: ససజజత జపలర �

3241 JBV3754298
పపరర: జజన ససనదచ � షపక�

3239 AP151010510288
పపరర: ఖమససస బ షపక�

భరస : శకనసబబషర�
ఇసటట ననస:117-181
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బబషర�
ఇసటట ననస:117-181
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ�
ఇసటట ననస:117-181
వయససస:72
లస: పప
3246 SAA1024611
పపరర: నచగ శశషష ధరణణకకట

93-66/901

తసడడ:డ మసరసన జజలమదధ
ఇసటట ననస:117-179
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:117-181
వయససస:67
లస: ససస స
3243 AP151010507404
పపరర: మమలమల షపక�

3238 SAA1403955
పపరర: శరరష జలదధ

3263 JBV3760642
పపరర: మమరర రరణణ� పసరరకల�

93-64/83

భరస : కరరణచకర�
ఇసటట ననస:118-1-7
వయససస:29
లస: ససస స
93-64/85

3266 AP151010513391
పపరర: లలత మదసద�

93-64/86

భరస : సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-7
వయససస:47
లస: ససస స
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3267 AP151010513393
పపరర: రమణమక మదసద�

93-64/87

భరస : సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-7
వయససస:52
లస: ససస స
3270 JBV2221414
పపరర: జజసఫ తసబ� పసరరకల�

93-64/90

93-64/93

93-64/95

93-64/98

93-64/101

3291 SAA1328111
పపరర: రరజరశశరర బదడదపపడడ

93-64/104

భరస : నలమసబరస�
ఇసటట ననస:118-1-10
వయససస:29
లస: ససస స

93-64/96

3280 JBV3760154
పపరర: అనల కకరణ� పపరరమటర �

3283 SAA1039461
పపరర: ససమ పసడయ గగగబలమమమడడ

3286 AP151010513585
పపరర: అనతమక గగగబలమమడడ�

93-64/107

3289 AP151010513425
పపరర: సససదరరరవప గగగబలమమడడ

93-64/99

3292 JBV3527413
పపరర: రరజకలమమరర � చసకరక�

93-64/102

3295 SAA1076264
పపరర: గగపస బడతడ పపడడ
తసడడ:డ నలమసబరరస బడతడ పపడడ
ఇసటట ననస:118-1-10
వయససస:21
లస: పప

93-64/94

3278 SAA0936593
పపరర: వసశ కలడచరర

93-64/97

3281 JBV2220523
పపరర: రగజజ మమళస� �

93-64/100

3284 SAA0698035
పపరర: గగగబలమమబడడ హహమలతచ

93-64/103

భరస : వజయ వరర న
ఇసటట ననస:118-1-9
వయససస:29
లస: ససస స
93-64/105

3287 AP151010513325
పపరర: రరబబమక గగగబలమమడడ

93-64/106

భరస : ఏషయఖ
ఇసటట ననస:118-1-9
వయససస:29
లస: ససస స
93-64/108

3290 AP151010513651
పపరర: అలలగడ రసడర గగగబలమమడడ�

93-64/109

తసడడ:డ ఏషయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-9
వయససస:29
లస: పప
93-64/110

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-10
వయససస:23
లస: ససస స
93-64/112

3275 JBV2220507
పపరర: కరరణ కలమమరర కలడచరర� �

తసడడ:డ పడభబకరరరవప� �
ఇసటట ననస:118-1-8
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఏషయఖ
ఇసటట ననస:118-1-9
వయససస:29
లస: పప
93-62/1169

93-64/92

తసడడ:డ రరమబ కలడచరర
ఇసటట ననస:118-1-8
వయససస:24
లస: పప

భరస : అలలగడ రసడర�
ఇసటట ననస:118-1-9
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నచగభబషణస బదడదపపడడ
ఇసటట ననస:118-1-10
వయససస:23
లస: ససస స
3294 AP151010513380
పపరర: రతతస బదడదపపడడ�

3277 AP151010513044
పపరర: కమలమక మమళస�

3272 JBV3760576
పపరర: పసడడ బబబబ� లసగతతటట�

తసడడ:డ రరమబ� �
ఇసటట ననస:118-1-8
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప గగగబలమమమడడ
ఇసటట ననస:118-1-9
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:118-1-9
వయససస:29
లస: ససస స
3288 SAA0697987
పపరర: నరరసదడ బబబబ
గగగబలమమబగగగబలమబడడ
తసడడ:డ అలలకకసడర
ఇసటట ననస:118-1-9
వయససస:29
లస: పప

93-62/336

తసడడ:డ రవ�
ఇసటట ననస:118-1-8
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వససతరరవప
ఇసటట ననస:118-1-8
వయససస:29
లస: పప
3285 AP151010513588
పపరర: పడమల గగగబలమమడడ

3274 SAA1089275
పపరర: సరశత మమళస

93-64/89

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:118-1-7
వయససస:39
లస: పప

భరస : వససతరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-8
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:118-1-8
వయససస:35
లస: పప
3282 JBV3760816
పపరర: పడభబకరరరవప మమళస

93-64/91

తసడడ:డ పడభబకరరరవప మమళస
ఇసటట ననస:118-1-8
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వససతరరవప
ఇసటట ననస:118-1-8
వయససస:29
లస: ససస స
3279 JBV3760147
పపరర: కకషర కలడచరర

3271 SAA0258038
పపరర: కరరణచకర పసరరకల

3269 SAA0698100
పపరర: దసరరగ రరవప మదసద

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:118-1-7
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-1-7
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖస
ఇసటట ననస:118-1-7
వయససస:29
లస: పప
3276 AP151010513851
పపరర: రతతకలమమరర మమళస

93-64/88

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-1-7
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-7
వయససస:29
లస: పప
3273 AP151010513005
పపరర: కకటటశశరరరవప పసరరకల

3268 AP151010513394
పపరర: తతరరజమక పసరరకల

3293 AP151010513415
పపరర: ఏససదయమక చసకరక

93-64/111

భరస : ససధచకర
ఇసటట ననస:118-1-10
వయససస:23
లస: ససస స
93-64/113

3296 JBV3760824
పపరర: నచగభమషణస� బదతదపపడడ�

93-64/114

తసడడ:డ నలమసబరస�
ఇసటట ననస:118-1-10
వయససస:29
లస: పప
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3297 AP151010513576
పపరర: ససధచకర చసకరక

93-64/115

తసడడ:డ నకరనయయలల
ఇసటట ననస:118-1-10
వయససస:23
లస: పప
3300 JBV3760634
పపరర: మమరర� గగవతతటట�

93-64/117

93-64/120

93-64/123

93-66/766

93-64/128

93-64/131

93-64/134

భరస : పపతషరర�
ఇసటట ననస:118-1-21
వయససస:24
లస: ససస స

3310 JBV3760626
పపరర: దదపసస� గగవతతటట�

3313 AP151010513557
పపరర: రరజజరరవప గగవతతటట

3316 SAA0620484
పపరర: దచరర భబగఖలకకక

3319 JBV2223691
పపరర: నచగరరజ దచసరర� �

93-64/137

3322 SAA0836306
పపరర: ససలశ దచసరర

93-64/126

3325 JBV3760550
పపరర: పడభబ జజఖత� సరల�
తసడడ:డ పడభబదచసస�
ఇసటట ననస:118-1-22
వయససస:24
లస: ససస స

3305 JBV3760808
పపరర: శశఖర బబబబ� రరయపపడడ�

93-64/122

3308 AP151010513850
పపరర: బబబబ రరయపపడడ

93-64/125

3311 AP151010513597
పపరర: లలమవత గగవతతటట�

93-64/127

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-12
వయససస:24
లస: ససస స
93-64/129

3314 SAA0836280
పపరర: శరకవణణ దచసరర

93-64/130

భరస : దథరరతసస
ఇసటట ననస:118-1-19
వయససస:29
లస: ససస స
93-64/132

3317 AP151010513562
పపరర: పపషర దచసరర�

93-64/133

భరస : పరపయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-19
వయససస:57
లస: ససస స
93-64/135

3320 SAA0620476
పపరర: దచరర అబడహమమ

93-64/136

తసడడ:డ డవదస
ఇసటట ననస:118-1-19
వయససస:38
లస: పప
93-64/138

భరస : బబల వరద రరజ
ఇసటట ననస:118-1-20
వయససస:29
లస: ససస స
93-64/140

93-64/119

తసడడ:డ మరరయదచసస
ఇసటట ననస:118-1-11
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ� �
ఇసటట ననస:118-1-19
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనసదమ
ఇసటట ననస:118-1-19
వయససస:57
లస: పప
3324 AP151010513196
పపరర: అనతమక సరల�

93-64/124

భరస : అబడహమమ
ఇసటట ననస:118-1-19
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ� �
ఇసటట ననస:118-1-19
వయససస:33
లస: పప
3321 SAA0620468
పపరర: దచరర డవదస

3307 JBV2220283
పపరర: శకనస దధడర�

3302 JBV2220267
పపరర: మరరయమక దధడర�

తసడడ:డ బబబబ�
ఇసటట ననస:118-1-11
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతతస
ఇసటట ననస:118-1-12
వయససస:24
లస: పప

భరస : నచగరరజ�
ఇసటట ననస:118-1-19
వయససస:34
లస: ససస స
3318 JBV2229227
పపరర: దథరరతసస� దచసరర�

93-64/121

తసడడ:డ రరజజ రరవప�
ఇసటట ననస:118-1-12
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:118-1-12
వయససస:25
లస: పప
3315 JBV2220929
పపరర: ఆనసదకలమమరర� దచసరర�

3304 AP151010513354
పపరర: మరరయమక గగవతతటట�

93-66/765

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:118-1-11
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వససతరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-11
వయససస:29
లస: పప

భరస : శశఖర బబబబ
ఇసటట ననస:118-1-11
వయససస:27
లస: ససస స
3312 SAA0835076
పపరర: దదపక గగవతతటట

93-64/118

భరస : ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-1-11
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-11
వయససస:25
లస: పప
3309 SAA0834755
పపరర: వరససత రరయపపడడ

3301 JBV2220465
పపరర: జజఖత� గగవతతటట�

3299 SAA0834730
పపరర: సరసబ బదడద పపడడ

తసడడ:డ నలసబరస
ఇసటట ననస:118-1-10
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చనతరరజజరరవప� �
ఇసటట ననస:118-1-11
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:118-1-11
వయససస:29
లస: ససస స
3306 JBV3758299
పపరర: కరరణ రరజ గగగతతటట�

93-64/116

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-10
వయససస:29
లస: పప

భరస : కరరణ రరజ�
ఇసటట ననస:118-1-11
వయససస:31
లస: ససస స
3303 AP151010513484
పపరర: రమణ రరయపపడడ�

3298 AP151010513493
పపరర: నలమసబరస బదడదపపడడ�

3323 JBV3760584
పపరర: బబల వరర న రరజ� దచసరర�

93-64/139

తసడడ:డ సరలకన �
ఇసటట ననస:118-1-20
వయససస:30
లస: పప
93-64/141

3326 AP151010513463
పపరర: శశరరలల సరల�

93-64/142

భరస : పడభబదచస�
ఇసటట ననస:118-1-22
వయససస:24
లస: ససస స
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3327 AP151010513586
పపరర: ససబబమక సరల�

93-64/143

భరస : దచవదస�
ఇసటట ననస:118-1-22
వయససస:24
లస: ససస స
3330 JBV2227700
పపరర: ససచరరత� గసజమమల�

93-64/146

93-64/149

93-64/152

93-64/154

93-64/157

93-64/160

93-64/163

తసడడ:డ యమకకబబ
ఇసటట ననస:118-1-29
వయససస:28
లస: పప

3340 JBV2222263
పపరర: చసదడకళ కసచరర

3343 JBV3759073
పపరర: అబడహస ఉదయ గబసటటరర�

3346 JBV2220390
పపరర: బబసజమన� పచచల�

3349 AP151010513645
పపరర: పరరమళ శరనస

93-64/166

3352 AP151010513608
పపరర: ససవరస మక � శరనస�

93-64/155

3355 SAA0258012
పపరర: కలమమరర గసజమమల�
భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:118-1-30
వయససస:34
లస: ససస స

3335 AP151010513379
పపరర: పపడమలత గబసటటరర�

93-64/151

3338 SAA0834771
పపరర: అశశక గబసటటరర

93-66/767

3341 AP151010513546
పపరర: కమలమక గబసటటరర�

93-64/156

భరస : గరబడయయలల�
ఇసటట ననస:118-1-25
వయససస:52
లస: ససస స
93-64/158

3344 JBV2222255
పపరర: వజయ కలమమర కసచరర �

93-64/159

తసడడ:డ యయసస�
ఇసటట ననస:118-1-25
వయససస:37
లస: పప
93-64/161

3347 AP151010513643
పపరర: భబరత శరనస�

93-64/162

భరస : లవకలమమర�
ఇసటట ననస:118-1-27
వయససస:24
లస: ససస స
93-64/164

3350 AP151010513422
పపరర: జజన� శరనస�

93-64/165

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-28
వయససస:24
లస: పప
93-64/167

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:118-1-29
వయససస:28
లస: ససస స
93-64/169

93-64/148

తసడడ:డ జకకడయఖ
ఇసటట ననస:118-1-24
వయససస:24
లస: పప

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:118-1-28
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శరఖస కలమమర
ఇసటట ననస:118-1-29
వయససస:33
లస: ససస స
3354 AP151010513707
పపరర: పడసరద శరనస

93-64/153

తసడడ:డ దతవదచనస� �
ఇసటట ననస:118-1-26
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-27
వయససస:24
లస: పప
3351 SAA0136994
పపరర: లమవణఖ శరనస

3337 AP151010513655
పపరర: జకకయఖ గబసటటరర

3332 JBV2223543
పపరర: శరరష గసజమమల

భరస : జకకయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-24
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గరబడయయల�
ఇసటట ననస:118-1-25
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:118-1-25
వయససస:57
లస: పప
3348 AP151010513302
పపరర: లవకలమమర శరనస�

93-64/150

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:118-1-25
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత గరబడయయలల�
ఇసటట ననస:118-1-25
వయససస:33
లస: పప
3345 AP151010513552
పపరర: గరబడయయలల గబసటటరర

3334 AP151010513686
పపరర: జయపడకరష గసజమమల

93-64/145

తసడడ:డ ఇమమకనయయలల
ఇసటట ననస:118-1-23
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:118-1-24
వయససస:24
లస: పప

భరస : అబడహస ఉదయ
ఇసటట ననస:118-1-25
వయససస:26
లస: ససస స
3342 SAA0261511
పపరర: శశరర బబబబ� గబసటటరర�

93-64/147

తసడడ:డ ఇమమకనయయలల
ఇసటట ననస:118-1-23
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-24
వయససస:24
లస: పప
3339 SAA0834946
పపరర: నరకల గబసటటరర

3331 JBV3759107
పపరర: మమరరసససజన � గసజమమల�

3329 JBV2222115
పపరర: కకరణ బబబబ� సరల�

తసడడ:డ పడభమదచసస�
ఇసటట ననస:118-1-22
వయససస:24
లస: పప

భరస : జయపడకరశ�
ఇసటట ననస:118-1-23
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఇమమకనయయలల�
ఇసటట ననస:118-1-23
వయససస:24
లస: ససస స
3336 JBV3760543
పపరర: దధవరఖనసద� గబసటటరర�

93-64/144

తసడడ:డ పడభబదచసస�
ఇసటట ననస:118-1-22
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమకనయయలల�
ఇసటట ననస:118-1-23
వయససస:34
లస: ససస స
3333 AP151010513684
పపరర: పపడమలత� గసజమమల�

3328 JBV2223550
పపరర: ససరక� సరల�

3353 AP151010513368
పపరర: శరఖమ కలమమర శరనస

93-64/168

తసడడ:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:118-1-29
వయససస:24
లస: పప
93-64/170

3356 JBV3760790
పపరర: నచగ మలలశశరర� గసజమమల�

93-64/171

భరస : ఏషసయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-30
వయససస:46
లస: ససస స
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3357 JBV3760535
పపరర: ససధదర బబబబ గసజమమలమ

93-64/172

తసడడ:డ యయసయఖ గసజమమలమ
ఇసటట ననస:118-1-30
వయససస:28
లస: పప
3360 AP151010513823
పపరర: మషయఖ గసజమమల

93-64/175

93-64/176

93-64/179

93-64/182

93-64/185

93-64/188

93-64/192

భరస : సతష బబబబ�
ఇసటట ననస:118-1-42
వయససస:34
లస: ససస స

3370 JBV3759065
పపరర: పడశరసతబబబబ మదధదరరల

3373 AP151010513310
పపరర: ఏససరతతస పపలర గమర

3376 AP151010513630
పపరర: మరరయమక గసజమమల�

3379 JBV3759198
పపరర: లమవణఖ మమరరగ�

93-64/195

3382 JBV2220150
పపరర: రతతబబబబ మమరరగ

93-64/183

3385 AP151010513079
పపరర: సతష బబబబ � లమస�
తసడడ:డ చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-42
వయససస:40
లస: పప

3365 AP151010513606
పపరర: పడకరశమక సరల�

93-64/178

3368 SAA0936908
పపరర: ఆదరర పపలర గమర

93-64/181

3371 AP151010513437
పపరర: జవన బబబబ� పపలర గమర�

93-64/184

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-1-37
వయససస:24
లస: పప
93-64/186

3374 JBV3759081
పపరర: దతవకకపర చనవగర

93-64/187

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-1-38
వయససస:38
లస: ససస స
93-64/189

3377 SAA0936817
పపరర: నచగమణణ మమరరగ

93-64/191

భరస : జజన మమరరగ
ఇసటట ననస:118-1-41
వయససస:24
లస: ససస స
93-64/193

3380 AP151010513366
పపరర: సతఖవత మమరరగ

93-64/194

భరస : సరమమఖలలజజన
ఇసటట ననస:118-1-41
వయససస:57
లస: ససస స
93-64/196

తసడడ:డ శరఖమమల జజన
ఇసటట ననస:118-1-41
వయససస:36
లస: పప
93-64/198

93-66/768

తసడడ:డ వనయ కలమమర పపలర గమర
ఇసటట ననస:118-1-37
వయససస:24
లస: పప

భరస : మషప�
ఇసటట ననస:118-1-41
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమఖల జజన�
ఇసటట ననస:118-1-41
వయససస:34
లస: పప
3384 JBV3759206
పపరర: లకడక లమఅ�

93-64/180

భరస : దదనకలమమర�
ఇసటట ననస:118-1-39
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రతత బబబబ�
ఇసటట ననస:118-1-41
వయససస:32
లస: ససస స
3381 JBV3759180
పపరర: దదపక మమరరగ�

3367 AP151010513481
పపరర: మరరయమక పపలర గమర

3362 SAA0835118
పపరర: మహహమమ కలమమరర గసజమమల

భరస : ఆదచమబ�
ఇసటట ననస:118-1-35
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:118-1-37
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరలల�
ఇసటట ననస:118-1-38
వయససస:44
లస: పప
3378 JBV3760659
పపరర: మమరర ఫరరరరనస� మమరరగ�

93-64/177

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:118-1-37
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-1-37
వయససస:24
లస: పప
3375 JBV3759099
పపరర: కకటటశశరరరవప � చనవగర�

3364 JBV3527207
పపరర: వవసకటటశశరరర దచసరర

93-64/174

భరస : సతష కలమమర
ఇసటట ననస:118-1-30
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఏససరతతస
ఇసటట ననస:118-1-37
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనయ కలమమర
ఇసటట ననస:118-1-37
వయససస:27
లస: పప
3372 AP151010513671
పపరర: వనయ కలమమర � పపలర గమర�

93-64/622

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:118-1-33
వయససస:24
లస: పప

భరస : జవన బబబబ�
ఇసటట ననస:118-1-37
వయససస:24
లస: ససస స
3369 SAA0698134
పపరర: పపలర గమర కరకసత కకరణ

3361 SAA1278944
పపరర: ఆశ జజఖత చచవ

3359 AP151010513595
పపరర: ససరరష గసజమమల�

తసడడ:డ ఏషసయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-30
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససధదర గసజమమల
ఇసటట ననస:118-1-30
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:118-1-33
వయససస:24
లస: ససస స
3366 SAA0257931
పపరర: ససనత పపలర గమర�

93-64/173

తసడడ:డ యయషయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-30
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దతవదచనస
ఇసటట ననస:118-1-30
వయససస:62
లస: పప
3363 JBV3527215
పపరర: చనత బబజజ దచసరర

3358 JBV3759057
పపరర: సతష కలమమర గసజమమల�

3383 AP151010513828
పపరర: మషస మమరరగ�

93-64/197

తసడడ:డ సరమమఖలలజజన�
ఇసటట ననస:118-1-41
వయససస:40
లస: పప
93-64/199

3386 JBV3759214
పపరర: కకపరమణణ� లమస�

93-64/200

భరస : శరతచబబబ�
ఇసటట ననస:118-1-43
వయససస:35
లస: ససస స
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3387 AP151010513094
పపరర: అమకతమక లమస

93-64/201

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:118-1-43
వయససస:67
లస: ససస స
3390 AP151010513607
పపరర: తతరరజమక లమస�

93-64/204

93-64/207

93-66/769

93-64/212

93-64/215

93-64/218

93-64/221

93-64/223

తసడడ:డ యమకకబబ� �
ఇసటట ననస:118-1-53
వయససస:33
లస: పప
3414 SAA0936866
పపరర: రమమశ బబబబ లమస
తసడడ:డ ససరర బబబబ లమస
ఇసటట ననస:118-1-55
వయససస:25
లస: పప

93-64/210

3400 SAA0936841
పపరర: సమయచత కలరగసటట

3403 AP151010513147
పపరర: బబజజ కకరగసటట�

3406 SAA0937005
పపరర: అనతచ దదడడ

3409 SAA1024694
పపరర: శరకవణ కలమమర గగగబలమమమడడ

93-64/213

3395 SAA0257915
పపరర: దథరరతష బబబబ దచసరర

93-64/209

3398 AP151010513853
పపరర: చనమరరయమక దచసరర�

3401 SAA0936833
పపరర: ససదఖ రరణణ కలరగసటట

93-64/214

93-64/216

3404 AP151010513123
పపరర: జవరతతస కకరగసటట�

93-64/219

3407 JBV3759230
పపరర: అనతమమరర దదడచడ

93-64/220

భరస : యమకకబబ
ఇసటట ననస:118-1-51
వయససస:65
లస: ససస స
93-66/770

3410 JBV3760667
పపరర: మమరర� దదడచడ�

93-64/222

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:118-1-53
వయససస:32
లస: ససస స

3412 JBV3759172
పపరర: శరఖమల లమఅ�

3413 AP151010513827
పపరర: లకడక లమస�

తసడడ:డ నకతడస�
ఇసటట ననస:118-1-55
వయససస:40
లస: పప

93-64/217

తసడడ:డ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-49
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దయమనసద రరవప గగగబలమమమడడ
ఇసటట ననస:118-1-52
వయససస:23
లస: పప

3415 AP151010513316
పపరర: గరరర లమస�

93-64/211

తసడడ:డ జవ రతతస కలరగసటట
ఇసటట ననస:118-1-49
వయససస:27
లస: ససస స

93-64/224

భరస : గరరరబబబబ�
ఇసటట ననస:118-1-55
వయససస:34
లస: ససస స
93-64/226

93-64/206

భరస : ఏలసయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-48
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఉతతస జ దదడడ
ఇసటట ననస:118-1-51
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ యకలబబ దదడడ
ఇసటట ననస:118-1-51
వయససస:30
లస: పప
3411 JBV2220077
పపరర: జజన� దదడచడ�

3397 AP151010513353
పపరర: పసదమరరయమక దచసరర

3392 JBV2226363
పపరర: అనతమక� లమస�

తసడడ:డ బబలశశరర
ఇసటట ననస:118-1-47
వయససస:25
లస: పప

భరస : జవరతతస�
ఇసటట ననస:118-1-49
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహనస
ఇసటట ననస:118-1-50
వయససస:26
లస: ససస స
3408 SAA0698126
పపరర: ఉతతస జ దదడడ

93-64/208

తసడడ:డ జవ రతతస కలరగసటట
ఇసటట ననస:118-1-49
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జవరతతస�
ఇసటట ననస:118-1-49
వయససస:26
లస: ససస స
3405 AP151010513238
పపరర: ససలలచన దదడడ

3394 JBV3758794
పపరర: మరరయమక దచసరర�

93-64/203

భరస : లలరరద� �
ఇసటట ననస:118-1-45
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దదరరతసస
ఇసటట ననస:118-1-48
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దథరరతసస�
ఇసటట ననస:118-1-48
వయససస:25
లస: పప
3402 JBV3760675
పపరర: శరరష� కకరగసటట�

93-64/205

తసడడ:డ బబలశశరర�
ఇసటట ననస:118-1-47
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దదరణణశ బబబబ
ఇసటట ననస:118-1-47
వయససస:32
లస: ససస స
3399 AP151010513601
పపరర: ఏలసయఖ దచసరర�

3391 JBV2220085
పపరర: షసరర బబబబ� లమస�

3389 JBV3760618
పపరర: అమల� లమస�

భరస : శశరర బబబబ�
ఇసటట ననస:118-1-44
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతశశరర� �
ఇసటట ననస:118-1-44
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనతశశరర�
ఇసటట ననస:118-1-45
వయససస:47
లస: పప
3396 SAA0836314
పపరర: ఆరగగఖస దచసరర

93-64/202

తసడడ:డ చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-43
వయససస:42
లస: పప

భరస : చనతశశరర�
ఇసటట ననస:118-1-44
వయససస:72
లస: ససస స
3393 AP151010513247
పపరర: లలరరర లమస�

3388 AP151010513097
పపరర: శరతచబబబ� లమస�

93-64/225

భరస : శశరరబబబబ�
ఇసటట ననస:118-1-55
వయససస:44
లస: ససస స
93-64/227

3416 AP151010513071
పపరర: శశరరబబబబ లమస�

93-64/228

తసడడ:డ నకతడస�
ఇసటట ననస:118-1-55
వయససస:46
లస: పప
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3417 AP151010513332
పపరర: నకతడస లమస�

93-64/229

తసడడ:డ ధచమస�
ఇసటట ననస:118-1-55
వయససస:67
లస: పప
3420 SAA0697953
పపరర: చసకరక వననద

93-64/232

93-64/235

93-64/238

93-64/241

93-64/244

93-64/248

93-64/251

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:118-1-63
వయససస:24
లస: పప

3430 SAA0258079
పపరర: బసవరరజజ కకమమకరర

3433 AP151010513457
పపరర: రమమష గగగబలపరటట

3436 SAA0698191
పపరర: గగగబలమమబడడ మరరయమక

3439 JBV3527736
పపరర: ససధచకర గగగబలమమడడ� �

93-64/254

3442 AP151010513549
పపరర: వమలమక కరరక�

93-64/242

3445 AP151010513592
పపరర: రరజ కరరక�
తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-63
వయససస:24
లస: పప

3425 JBV3759156
పపరర: దదపసస కకమమకరర

93-64/237

3428 AP151010513110
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమకరర �

93-64/240

3431 AP151010513475
పపరర: మరరయమక గగగబలపరటట�

93-64/243

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:118-1-60
వయససస:23
లస: ససస స
93-64/245

3434 AP151010513476
పపరర: మమరరఫర రరరనస చసకరక�

93-64/246

భరస : మమషక�
ఇసటట ననస:118-1-61
వయససస:23
లస: ససస స
93-64/249

3437 JBV3759131
పపరర: దచశరక గగగబలమమడడ

93-64/250

భరస : ససధచకర గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:118-1-62
వయససస:29
లస: ససస స
93-64/252

3440 JBV2220614
పపరర: మలలర శశరర� కరరక�

93-64/253

భరస : కనకయఖ� �
ఇసటట ననస:118-1-63
వయససస:24
లస: ససస స
93-64/255

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-63
వయససస:24
లస: ససస స
93-64/257

93-64/234

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:118-1-59
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అలలకజ రసడర� �
ఇసటట ననస:118-1-62
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:118-1-63
వయససస:24
లస: ససస స
3444 JBV2231116
పపరర: కనకయఖ� కరరక�

93-64/239

భరస : జజజ న పడసరధ
ఇసటట ననస:118-1-62
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలగజరసడతర గగగబలమమబడడ
ఇసటట ననస:118-1-62
వయససస:29
లస: పప
3441 AP151010513644
పపరర: ఏసమక కరరక�

3427 AP151010513566
పపరర: ఆషర కకమమకరర �

3422 SAA0620443
పపరర: చసకరక ససనకల ససనద సరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:118-1-59
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:118-1-60
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నతచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-1-61
వయససస:23
లస: పప
3438 SAA0461178
పపరర: జజజ న పడసరద గగగబలమమబడడ

93-64/236

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:118-1-59
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:118-1-60
వయససస:23
లస: పప
3435 AP151010513076
పపరర: మమషక చసకరక�

3424 SAA0258046
పపరర: ఏలయమ� చసకక�

93-64/231

తసడడ:డ ఏలయమ
ఇసటట ననస:118-1-58
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బసవరరజజ�
ఇసటట ననస:118-1-59
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:118-1-59
వయససస:24
లస: పప
3432 SAA0411686
పపరర: నచగరరజ గగగబలపరటట

93-64/233

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:118-1-58
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:118-1-59
వయససస:24
లస: ససస స
3429 AP151010513111
పపరర: కకటటశశరరరవప కకమమకరర �

3421 AP151010513092
పపరర: బబబమరరవప చసకరక�

3419 AP151010513640
పపరర: శశరరలల చసకరక�

భరస : బబబమరరవప�
ఇసటట ననస:118-1-57
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:118-1-57
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఏలయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-58
వయససస:23
లస: ససస స
3426 JBV3527694
పపరర: జజజ నమణణ� కకమమకరర �

93-64/230

భరస : లలరరర�
ఇసటట ననస:118-1-56
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:118-1-57
వయససస:23
లస: పప
3423 AP151010513641
పపరర: రతతకలమమరర చసకరక�

3418 AP151010513256
పపరర: లలరర మక గరరర�

3443 JBV2229128
పపరర: జయమక కరరక

93-64/256

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-1-63
వయససస:24
లస: ససస స
93-64/258

3446 AP151010513430
పపరర: భబసకరరరవప కరరక�

93-64/259

తసడడ:డ దతవదచనస�
ఇసటట ననస:118-1-63
వయససస:24
లస: పప
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3447 SAA0835662
పపరర: అరరణ కలమమర లమస
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93-64/260

తసడడ:డ డతవడ
ఇసటట ననస:118-1-64
వయససస:25
లస: పప
3450 JBV3760956
పపరర: ససవరరస మక� దచసరర�

93-64/263

93-64/266

93-64/269

భరస : మరరయదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-63
వయససస:40
లస: ససస స
3459 AP151010513260
పపరర: చనతపర లమస

93-64/272

93-64/274

93-67/816

93-64/278

తసడడ:డ అబడ హస� �
ఇసటట ననస:118-2-71
వయససస:35
లస: పప

93-64/270

3466 SAA0892316
పపరర: తసకరరర జజన

3469 AP151010513792
పపరర: మరరయమక లమస

93-64/281

3472 JBV3760840
పపరర: గణణష� ధథనన�

93-67/815

3475 SAA0836017
పపరర: వవలసగరన రరణణ కరరక
భరస : రవ చసదడ
ఇసటట ననస:118-2-72
వయససస:27
లస: ససస స

93-64/268
3455 SAA0136978
పపరర: వజయ కలమమరర� తమనస పలర �

3458 SAA0261636
పపరర: ధచమస� లమస�

93-64/271

3461 JBV2225860
పపరర: మమరర లమస�

93-64/273

భరస : ససరరబబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-64
వయససస:50
లస: ససస స
93-64/275

3464 AP151010513105
పపరర: శశరరబబబబ లమస�

93-64/276

తసడడ:డ బబలశశరర�
ఇసటట ననస:118-2-64
వయససస:50
లస: పప
93-66/771

3467 SAA0698159
పపరర: దథనవ శవకలమమరర

93-64/277

భరస : గణణశ
ఇసటట ననస:118-2-68
వయససస:28
లస: ససస స
93-64/279

3470 AP151010513599
పపరర: శశరరమక లమస�

93-64/280

భరస : శరసతయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-68
వయససస:62
లస: ససస స
93-64/282

తసడడ:డ నచగదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-68
వయససస:31
లస: పప
93-64/284

93-64/265

తసడడ:డ మరరయదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-63
వయససస:34
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:118-2-68
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల కలమమర లస
ఇసటట ననస:118-2-68
వయససస:21
లస: పప
3474 JBV2222537
పపరర: నరరష గసజమమల� �

3457 AP151010513614
పపరర: శశరమక లమస�

3463 AP151010513426
పపరర: డతవడ లమస�

3452 AP151010513572
పపరర: రరయపర దచసరర�

భరస : కకకషర ర�ర�
ఇసటట ననస:118-2-28
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దసలమల చసదడ జజన
ఇసటట ననస:118--2-66
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససధచకర�
ఇసటట ననస:118-2-68
వయససస:33
లస: ససస స
3471 SAA1076355
పపరర: సరగర బబబబ లస

93-64/267

తసడడ:డ బబలశశరర�
ఇసటట ననస:118-2-64
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససరర బబబబ లమమ
ఇసటట ననస:118-2-64
వయససస:25
లస: ససస స
3468 JBV3760691
పపరర: సరమమమ జఖస� దథనన�

3454 SAA0136952
పపరర: రతతజజజ న ససపత� తమనస
పలర �
తసడడ:డ సరమమఖల జజన కకకషర ర�ర�
ఇసటట ననస:118-2-28
వయససస:25
లస: ససస స

3460 SAA0835696
పపరర: రచన లమమ

93-64/262

తసడడ:డ దథరరతసస�
ఇసటట ననస:118-1-66
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చనతపర లమమ
ఇసటట ననస:118-2-63
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : డతవడ�
ఇసటట ననస:118-2-64
వయససస:50
లస: ససస స
3465 SAA0835670
పపరర: అనసహఖ లమమ

93-64/264

భరస : చనతపర�
ఇసటట ననస:118-2-63
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలససరర
ఇసటట ననస:118-2-63
వయససస:50
లస: పప
3462 AP151010513613
పపరర: మరరయమక లమస�

3451 JBV3759248
పపరర: జజసఫ� జజన�

3449 JBV2220549
పపరర: ససజజత� దచసరర�

భరస : రరయపర� �
ఇసటట ననస:118-1-66
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దథరరతస�
ఇసటట ననస:118-1-66
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజయఖ�
ఇసటట ననస:118-1-69
వయససస:23
లస: ససస స
3456 AP151010513352
పపరర: అనతకలమమరర లమస�

93-64/261

తసడడ:డ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:118-1-66
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జజసఫ�
ఇసటట ననస:118-1-66
వయససస:25
లస: ససస స
3453 AP151010513602
పపరర: లలరరర గరరర�

3448 SAA1089515
పపరర: పడవళక కసచరర

3473 JBV3760709
పపరర: జయ రరవప � కకసడచ�

93-64/283

తసడడ:డ సతచఖనసదస�
ఇసటట ననస:118-2-68
వయససస:70
లస: పప
93-64/285

3476 SAA0835993
పపరర: లకడక కరరక

93-64/286

భరస : చడనతనఖ
ఇసటట ననస:118-2-72
వయససస:28
లస: ససస స
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3477 JBV3759040
పపరర: చడనతనఖ కరరక�
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93-64/287

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-72
వయససస:34
లస: ససస స
3480 AP151010513709
పపరర: రరజజరరవప కరరక�

93-64/290

93-66/772

93-64/295

93-64/298

93-64/301

93-66/773

93-64/306

తసడడ:డ అనతపపరతయఖ శరనస
ఇసటట ననస:118-2-87
వయససస:42
లస: ససస స

3490 SAA0836223
పపరర: సశపత యమనమల

3493 AP151010513209
పపరర: వజయరరణణ యనమమల�

3496 JBV3758976
పపరర: రతతకలమమరర యనమమల�

3499 SAA0258053
పపరర: మమరస మక పసరరకల�

93-64/309

3502 JBV2229300
పపరర: సతఖమక� శరనస�

93-64/299

3505 SAA0892290
పపరర: కవత శరనస
భరస : అనసబబబబ శరనస
ఇసటట ననస:118-2-87
వయససస:42
లస: ససస స

3485 JBV3759016
పపరర: షరరర � శరనస�

93-64/294

3488 AP151010513104
పపరర: కకలసబస� శరనస�

93-64/297

3491 SAA0836215
పపరర: దయమమక యమనమల

93-64/300

భరస : చటటరయఖ
ఇసటట ననస:118-2-79
వయససస:48
లస: ససస స
93-64/302

3494 JBV2220325
పపరర: సమర గరసధద యనమమల

93-64/303

తసడడ:డ లమరరనస
ఇసటట ననస:118-2-80
వయససస:42
లస: పప
93-64/304

3497 AP151010513559
పపరర: లలరద మక యనమమల�

93-64/305

భరస : అసతయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-81
వయససస:30
లస: ససస స
93-64/307

3500 JBV2223030
పపరర: రతతకలమమరర� శరనస�

93-64/308

భరస : అరరణ కలమమర� �
ఇసటట ననస:118-2-85
వయససస:25
లస: ససస స
93-64/310

భరస : జవన�
ఇసటట ననస:118-2-86
వయససస:25
లస: ససస స
93-64/312

93-64/292

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:118-2-78
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజజపర�
ఇసటట ననస:118-2-84
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరక�
ఇసటట ననస:118-2-85
వయససస:25
లస: పప
3504 SAA0936718
పపరర: మమరరన శరనస

93-64/296

భరస : శరఖమ పడసరద�
ఇసటట ననస:118-2-81
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరరస�
ఇసటట ననస:118-2-82
వయససస:25
లస: ససస స
3501 AP151010513694
పపరర: అరరణ కలమమర� శరనస�

3487 SAA0257998
పపరర: రగణల ససగరత� శరనస�

3482 SAA0620450
పపరర: పరల ససదదప కలమమర కరరక

భరస : రగనచరడ ససగరత�
ఇసటట ననస:118-2-78
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లమరరనస�
ఇసటట ననస:118-2-80
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సమర గరసధద
ఇసటట ననస:118-2-80
వయససస:31
లస: ససస స
3498 AP151010513165
పపరర: చనతవజడమక శరనస�

93-64/293

తసడడ:డ చటటరయఖ
ఇసటట ననస:118-2-79
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సమర గరసదద
ఇసటట ననస:118-2-80
వయససస:30
లస: ససస స
3495 SAA0836173
పపరర: మణణ యమనమల

3484 SAA0257980
పపరర: రరజకలమమరర శరనస

93-64/289

తసడడ:డ కకశశర బబబబ కరరక
ఇసటట ననస:118-2-73
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:118-2-78
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరమమఖలల
ఇసటట ననస:118-2-78
వయససస:61
లస: పప
3492 SAA0842352
పపరర: మణణ యమనమల

93-64/291

భరస : కకకషర ర�ర కకలసబస
ఇసటట ననస:118-2-78
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబడహస�
ఇసటట ననస:118-2-78
వయససస:58
లస: ససస స
3489 AP151010513722
పపరర: అబడహస శరనస

3481 JBV3759032
పపరర: మరరయమక� కరరక�

3479 JBV2220119
పపరర: రవచసదడ కరరక

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:118-2-72
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకషప రరబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-73
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చటర యఖ
ఇసటట ననస:118-2-77
వయససస:27
లస: ససస స
3486 AP151010513724
పపరర: జరమస సససదరర� శరనస�

93-64/288

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-72
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-72
వయససస:64
లస: పప
3483 SAA0836256
పపరర: సశరరప యమనమల

3478 AP151010513646
పపరర: సరసబబడజఖస కరరక�

3503 AP151010513822
పపరర: జవన శరనస

93-64/311

తసడడ:డ మమరరస
ఇసటట ననస:118-2-86
వయససస:25
లస: పప
93-64/313

3506 AP151010513565
పపరర: ఇసదధర శరనస

93-64/314

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:118-2-87
వయససస:64
లస: ససస స

Page 120 of 202

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-27

3507 AP151010513150
పపరర: అరరణ బబబబ శరనస

93-64/315

తసడడ:డ శశషయఖ శరనస
ఇసటట ననస:118-2-87
వయససస:47
లస: పప
3510 JBV3760493
పపరర: యయససపరదస గబడడపపడడ

93-64/318

93-64/321

93-64/324

93-64/327

93-64/330

93-64/333

93-64/336

భరస : శలలవ రరజ
ఇసటట ననస:118-2-98
వయససస:43
లస: ససస స

3520 JBV3759008
పపరర: కమల పచచల�

3523 JBV2229888
పపరర: నవన పచచల

3526 SAA0835597
పపరర: దధలప చకకవరరస అసకస

3529 JBV3760501
పపరర: భబగఖశక� మమరరగబ�

93-64/339

3532 JBV2224608
పపరర: ససగరత మహన� మమరరగ�

93-64/328

3535 SAA0835498
పపరర: మమరరగ భబగఖమక
భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:118-2-98
వయససస:43
లస: ససస స

3515 JBV2220655
పపరర: బబలలర మక� గబడడపపడడ�

93-64/323

3518 SAA0835142
పపరర: పడశరసత గబడడపపడడ

93-66/774

3521 AP151010513346
పపరర: మమరరమక పచచల

93-64/329

భరస : జజన
ఇసటట ననస:118-2-93
వయససస:24
లస: ససస స
93-64/331

3524 SAA0835654
పపరర: భబగఖ శక అసకస

93-64/332

భరస : జయ రరవప
ఇసటట ననస:118-2-95
వయససస:55
లస: ససస స
93-64/334

3527 SAA0835613
పపరర: ఆనసద బబబబ అసకస

93-64/335

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:118-2-95
వయససస:36
లస: పప
93-64/337

3530 JBV3760519
పపరర: బల మమరఖ మమరరగబ

93-64/338

భరస : ససగరత మహన
ఇసటట ననస:118-2-97
వయససస:43
లస: ససస స
93-64/340

తసడడ:డ పడభమదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-97
వయససస:43
లస: పప
93-64/342

93-64/320

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:118-2-92
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడసనతకలమమర�
ఇసటట ననస:118-2-97
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పడభమదచసస
ఇసటట ననస:118-2-97
వయససస:43
లస: ససస స
3534 SAA0835431
పపరర: రరజ కలమమరర మమరరగ

93-64/325

తసడడ:డ జయ రరవప
ఇసటట ననస:118-2-95
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:118-2-95
వయససస:59
లస: పప
3531 AP151010513436
పపరర: రరధ మమరరగ

3517 AP151010513503
పపరర: మమరస గబడడపపడడ�

3512 AP151010513385
పపరర: రమమష గబడడపపడడ�

భరస : దచవదస�
ఇసటట ననస:118-2-91
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమయయలమ జజన
ఇసటట ననస:118-2-93
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:118-2-95
వయససస:30
లస: పప
3528 SAA0835639
పపరర: జయ రరవప అసకస

93-64/322

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:118-2-93
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమఖల జజన� �
ఇసటట ననస:118-2-93
వయససస:24
లస: పప
3525 SAA0394916
పపరర: శరఖసబబబబ� అసకస�

3514 AP151010513693
పపరర: కనకరసబరస గబడడపపడడ

93-64/317

తసడడ:డ కనకరసబరస�
ఇసటట ననస:118-2-90
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-92
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నవన
ఇసటట ననస:118-2-93
వయససస:24
లస: ససస స
3522 JBV2221117
పపరర: రవ� పచచల�

93-64/319

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:118-2-90
వయససస:24
లస: పప

భరస : పడకరష�
ఇసటట ననస:118-2-92
వయససస:24
లస: ససస స
3519 SAA0835563
పపరర: సరశత పచచల

3511 JBV2220697
పపరర: సరశగత� గబడడపపడడ�

3509 AP151010513423
పపరర: సలలమ గబడడపపడడ�

భరస : కనకరసబరస�
ఇసటట ననస:118-2-90
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరసబరస�
ఇసటట ననస:118-2-90
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ భమషణస�
ఇసటట ననస:118-2-90
వయససస:24
లస: పప
3516 JBV3760485
పపరర: జజజ నమక� గబడడపపడడ�

93-64/316

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:118-2-90
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరసబరస
ఇసటట ననస:118-2-90
వయససస:24
లస: పప
3513 JBV3758992
పపరర: మమరరయదచసస రరయపపడడ�

3508 JBV3758984
పపరర: ఏసపస రర రరణణ� గబడడపపడక�

3533 JBV2225050
పపరర: పడసనతకలమమర� మమరరగ�

93-64/341

తసడడ:డ పడభమదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-97
వయససస:43
లస: పప
93-64/343

3536 SAA0697979
పపరర: మమరరగర షకకన బబబబ

93-64/344

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:118-2-98
వయససస:55
లస: పప
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3537 AP151010513420
పపరర: మమరస మక మదడదల�

93-64/345

భరస : సరమమఖలల�
ఇసటట ననస:118-2-99
వయససస:47
లస: ససస స
93-64/348

భరస : మతస యఖ�
ఇసటట ననస:118-2-101
వయససస:35
లస: ససస స

3541 AP151010513666
పపరర: జకకయఖ గబసటటరర�

93-64/351

తసడడ:డ మబతస యఖ�
ఇసటట ననస:118-2-102
వయససస:35
లస: పప

3544 JBV2220721
పపరర: ససధచఖరరణణ� గబసటటరర�

93-64/349

93-64/354

తసడడ:డ గరబడయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-104
వయససస:30
లస: పప

3547 AP151010513141
పపరర: గరబడయయలల గబసటటరర

93-64/352

93-64/357

తసడడ:డ గరబడయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-105
వయససస:30
లస: పప

3550 SAA1089473
పపరర: జయ దచసరర

93-64/355

93-64/360

తసడడ:డ జయ రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:118-2-106
వయససస:21
లస: పప

3553 JBV2225928
పపరర: అనల� తమనస�

93-64/358

93-66/775

భరస : అనల
ఇసటట ననస:118-2-106
వయససస:30
లస: ససస స

3556 SAA0834672
పపరర: శక లత తచమనస

3545 AP151010513714
పపరర: కనకరస గబసటటరర�

93-64/353

3548 JBV3758836
పపరర: అలలఖఖ గబసటటరర�

93-64/356

3551 AP151010513413
పపరర: మమరస మక తమనస�

93-64/359

భరస : ఏససదచనస�
ఇసటట ననస:118-2-106
వయససస:43
లస: ససస స
93-64/361

తసడడ:డ ఏససదచనస�
ఇసటట ననస:118-2-106
వయససస:43
లస: పప

3555 SAA0834698
పపరర: కళళఖణ తచమనస

93-64/350

భరస : శశఖర బబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-105
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జయ రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:118-2-106
వయససస:37
లస: ససస స

3552 SAA1089481
పపరర: యయసస బబబబ దచసరర

3542 SAA0835035
పపరర: యయససదయమమక గబసటటరర

భరస : గరబడయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-104
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-104
వయససస:30
లస: పప

3549 AP151010513554
పపరర: శశఖర బబబబ � గబసటటరర�

93-64/347

భరస : నచగరరజ
ఇసటట ననస:118-2-102
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జకకయఖ� �
ఇసటట ననస:118-2-104
వయససస:30
లస: ససస స

3546 AP151010513725
పపరర: జకకయఖ గబసటటరర�

3539 SAA0258020
పపరర: కలమమరర గబసటటరర�

భరస : జకకయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-101
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మతస యఖ�
ఇసటట ననస:118-2-101
వయససస:35
లస: పప

3543 SAA0308734
పపరర: నచగరరజ గబసటటరర�

3554 SAA1089499
పపరర: జయరరవ దచసరర

93-64/362

తసడడ:డ మహనరరవ దచసరర
ఇసటట ననస:118-2-106
వయససస:43
లస: పప
93-66/776

భరస : యయసస దచసస
ఇసటట ననస:118-2-106
వయససస:36
లస: ససస స
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93-64/363

భరస : పవన�
ఇసటట ననస:118-2-107
వయససస:27
లస: ససస స
3560 JBV2221620
పపరర: పవన� గబసటటరర�

3563 AP151010513228
పపరర: కమలయఖ గబసటటరర

3558 SAA0834979
పపరర: కకరసన గబసటటరర

93-64/364

తసడడ:డ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:118-2-107
వయససస:30
లస: ససస స
93-64/366

తసడడ:డ శరసతయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-107
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-108
వయససస:30
లస: పప

93-64/346

తసడడ:డ దచవదస�
ఇసటట ననస:118-2-99
వయససస:43
లస: పప

3540 AP151010513007
పపరర: హహమలత గబసటటరర�

3557 SAA0411678
పపరర: వనఖ గబసటటరర

3538 AP151010513084
పపరర: సరమమఖలల మదడదల�

3561 AP151010513001
పపరర: శరసతయఖ� గబసటటరర�

3564 SAA0842386
పపరర: మణణ గబసటటరర
భరస : పడఖఖత
ఇసటట ననస:118-2-109
వయససస:30
లస: ససస స

93-64/365

భరస : శరసతయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-107
వయససస:26
లస: ససస స
93-64/367

తసడడ:డ జకకయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-107
వయససస:26
లస: పప
93-64/369

3559 AP151010513587
పపరర: సతఖమక గబసటటరర�

3562 AP151010513245
పపరర: ససకలమమరర గబసటటరర�

93-64/368

భరస : కమలయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-108
వయససస:30
లస: ససస స
93-64/370

3565 AP151010513404
పపరర: ఏసస మరరయమక గబసటటరర�

93-64/371

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-109
వయససస:33
లస: ససస స
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3566 JBV3759917
పపరర: కరకసతకలమమరర� గబసటటరర�

93-64/372

తసడడ:డ బబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-109
వయససస:31
లస: పప
3569 SAA0937013
పపరర: శరకవణ ససదఖ గబసటటరర

93-64/375

93-64/378

93-64/381

93-64/384

93-64/387

93-64/390

93-64/393

తసడడ:డ ఏససరతతస
ఇసటట ననస:118-2-118
వయససస:30
లస: పప

3579 AP151010513561
పపరర: మరరయమక � క�రబసడడ�

93-64/396

93-64/385

3574 SAA0842394
పపరర: కకటటశశరర దచయమదధ

93-64/380

3577 JBV2221976
పపరర: రతతబబబబ మమరరగబమళ

93-64/383

3580 JBV3758810
పపరర: రరహహల కకరబసడడ

93-64/386

తసడడ:డ ససరర బబబబ కరబసడడ
ఇసటట ననస:118-2-113
వయససస:33
లస: పప

93-64/388 3583 JBV3758828
93-64/389
3582 JBV3527157
పపరర: పడసనతకలమమరర� మమరరగబమమల�
పపరర: కరరణ కలమమరర � మమరరగబమమల�

3585 JBV2225332
పపరర: ఆదచస� మమరరగబమమల�

భరస : అదచమబ�
ఇసటట ననస:118-2-114
వయససస:33
లస: ససస స
93-64/391

3588 JBV2222073
పపరర: ఆదధలకకక గబసటటరర

3591 AP151010513506
పపరర: జజజ నరరజ� గబసటటరర�

3594 JBV3759842
పపరర: కమలమక� చసతమళళ�
భరస : జజజ�
ఇసటట ననస:118-2-121
వయససస:30
లస: ససస స

3586 AP151010513658
పపరర: మషస మమరరగబమమల�

93-64/392

తసడడ:డ దయమనసదస�
ఇసటట ననస:118-2-114
వయససస:33
లస: పప
93-64/394

3589 AP151010513266
పపరర: శశరరమక గబసటటరర�

93-64/395

భరస : జజజ నరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-117
వయససస:32
లస: ససస స
93-64/397

తసడడ:డ ఇరరకయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-117
వయససస:32
లస: పప
93-64/399

93-64/377

తసడడ:డ దయమనసదస మమరరగబమళ
ఇసటట ననస:118-2-112
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజజ నరరజ
ఇసటట ననస:118-2-117
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ధచమసయఖ
ఇసటట ననస:118-2-117
వయససస:32
లస: పప
3593 AP151010513816
పపరర: నచగరశశరరరవప పచచల

93-64/382

తసడడ:డ దయమనసదస�
ఇసటట ననస:118-2-114
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజజ నరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-117
వయససస:32
లస: ససస స
3590 JBV3758786
పపరర: రరజ రరదడపరటట

3576 SAA0835217
పపరర: నచగమణణ మమరరగబమమల

3571 AP151010513558
పపరర: ససవరరస మక గబసటటరర

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:118-2-111
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మష�
ఇసటట ననస:118-2-114
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : దయమనసదస
ఇసటట ననస:118-2-114
వయససస:33
లస: ససస స
3587 JBV3759859
పపరర: వజయకలమమరర� గబసటటరర�

93-64/379

భరస : శశరరబబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-113
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవదస�
ఇసటట ననస:118-2-113
వయససస:33
లస: పప
3584 AP151010513197
పపరర: కమల మమరరగబమమల

3573 JBV3527421
పపరర: వననద కలమమర గబసటటరర� �

93-64/374

భరస : పసదదయహనస
ఇసటట ననస:118-2-110
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రతత బబబబ
ఇసటట ననస:118-2-112
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఇమమకనయయలల
ఇసటట ననస:118-2-113
వయససస:33
లస: ససస స
3581 AP151010513164
పపరర: శశరరబబబబ కకరబసడడ�

93-64/376

తసడడ:డ యహనస� �
ఇసటట ననస:118-2-110
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:118-2-111
వయససస:37
లస: పప
3578 SAA0698209
పపరర: కకరబసడక మమధవ

3570 JBV3760121
పపరర: దధనచ కలమమరర� గబసటటరర�

3568 SAA1189828
పపరర: పడఖమఖత గబసటటరర

తసడడ:డ బబబబ రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:118-2-109
వయససస:34
లస: పప

భరస : వననద కలమమర�
ఇసటట ననస:118-2-110
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస�
ఇసటట ననస:118-2-110
వయససస:30
లస: పప
3575 SAA0835852
పపరర: కకషప ర దచయమదధ

93-64/373

తసడడ:డ జకకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-109
వయససస:33
లస: పప

భరస : వశరశశ గబసటటరర
ఇసటట ననస:118-2-110
వయససస:26
లస: ససస స
3572 SAA0258103
పపరర: వశరశశ గబసటటరర�

3567 AP151010513269
పపరర: బబబబ గబసటటరర

3592 AP151010513297
పపరర: మరరయమక� పచచల�

93-64/398

భరస : నచగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-118
వయససస:30
లస: ససస స
93-64/400

3595 JBV3759834
పపరర: జజజ చసతమళళ

93-64/401

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:118-2-121
వయససస:30
లస: పప
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3596 AP151010513401
పపరర: దతవమణణ పచచల�

93-64/402

భరస : చడసచస�
ఇసటట ననస:118-2-122
వయససస:25
లస: ససస స
3599 JBV3759826
పపరర: బబజజ� పచచల�

93-64/405

93-64/408

93-64/411

93-64/414

93-64/417

93-64/420

93-64/423

భరస : రరజజ రతతస
ఇసటట ననస:118-2-133
వయససస:29
లస: ససస స

3609 JBV2220457
పపరర: దచడకకవళ� కకసడవటట�

3612 AP151010513240
పపరర: శకదతవ కకసడవటట�

3615 AP151010513696
పపరర: అరరణ కకసడవటట�

3618 AP151010513242
పపరర: బబజజ గబసటటరర�

93-64/426

3621 AP151010513537
పపరర: రరధచ శశభబరణణ కకరస రపరటట

93-64/415

3624 JBV2222065
పపరర: రతతకలమమరర� బళళళ�
తసడడ:డ కకపర దచనస�
ఇసటట ననస:118-2-133
వయససస:32
లస: ససస స

3604 AP151010513843
పపరర: దతవదచసస గదడద

93-64/410

3607 AP151010513784
పపరర: మమధవ దదపరలపపడడ

93-64/413

3610 SAA0258111
పపరర: కవత కకసడవటట�

93-64/416

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:118-2-129
వయససస:33
లస: ససస స
93-64/418

3613 SAA0835357
పపరర: భవన కకసడవటట

93-64/419

తసడడ:డ పపషర రరజ
ఇసటట ననస:118-2-129
వయససస:25
లస: పప
93-64/421

3616 AP151010513698
పపరర: పపషరరరజ కకసడవటట�

93-64/422

తసడడ:డ భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:118-2-129
వయససస:25
లస: పప
93-64/424

3619 SAA0698092
పపరర: గబసటటరర చరణ

93-64/425

తసడడ:డ దధబబయఖ
ఇసటట ననస:118-2-131
వయససస:29
లస: పప
93-64/427

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:118-2-132
వయససస:29
లస: ససస స
93-64/429

93-64/407

తసడడ:డ పసదవనసకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-127
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శలలవరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-131
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతలమజరర�
ఇసటట ననస:118-2-131
వయససస:29
లస: పప
3623 SAA0835167
పపరర: నవఖ బళళ

93-64/412

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-129
వయససస:25
లస: పప

భరస : చరణ గబసటటరర
ఇసటట ననస:118-2-131
వయససస:25
లస: ససస స
3620 AP151010513129
పపరర: శలలవరరజ గబసటటరర�

3606 JBV2222917
పపరర: రతతపరల� గదడద�

3601 SAA0936536
పపరర: మమరర రరణణ గదడద

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:118-2-125
వయససస:30
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-129
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:118-2-129
వయససస:25
లస: పప
3617 SAA0936635
పపరర: ససతతష కలమమరర గబసటటరర

93-64/409

భరస : అరరణ� �
ఇసటట ననస:118-2-129
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పపషరరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-129
వయససస:25
లస: ససస స
3614 JBV2221372
పపరర: జజన� కకసడవటట�

3603 SAA0938045
పపరర: జయ రరజ గదడద

93-64/404

భరస : జయరరజ గదడద
ఇసటట ననస:118-2-125
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద� �
ఇసటట ననస:118-2-126
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస�
ఇసటట ననస:118-2-127
వయససస:25
లస: పప
3611 AP151010513208
పపరర: మనచకలమమరర కకసడవటట�

93-64/406

తసడడ:డ దతవర దచసస గదడద
ఇసటట ననస:118-2-125
వయససస:32
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:118-2-126
వయససస:30
లస: ససస స
3608 AP151010513403
పపరర: పపదదవవసకయఖ � దథపరల పపడడ�

3600 AP151010513279
పపరర: ఆనసదరరవప పచచల

3598 SAA0835555
పపరర: సశపత పచచల

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:118-2-124
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససరతతస
ఇసటట ననస:118-2-124
వయససస:52
లస: పప

భరస : దతవదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-125
వయససస:30
లస: ససస స
3605 AP151010513522
పపరర: ఏసపస రమక గదడద

93-64/403

తసడడ:డ ఏససరతతస
ఇసటట ననస:118-2-122
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-124
వయససస:39
లస: ససస స
3602 AP151010513535
పపరర: కలమమరర గదడద�

3597 AP151010513695
పపరర: చడసచస పచచల

3622 AP151010513112
పపరర: వరసస కకరరసపరటట�

93-64/428

తసడడ:డ జజజ�
ఇసటట ననస:118-2-132
వయససస:29
లస: పప
93-64/430

3625 AP151010513140
పపరర: రరజమణణ� మరరణ�

93-64/431

భరస : రరబరర బబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-133
వయససస:32
లస: ససస స
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3626 AP151010513729
పపరర: అనతమక బళళళ�

93-64/432

భరస : కకపరదచనస�
ఇసటట ననస:118-2-133
వయససస:32
లస: ససస స
3629 AP151010513434
పపరర: లలమవత బళళళ

93-64/435

93-64/438

93-64/441

93-64/444

తసడడ:డ ససగబణరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-136
వయససస:57
లస: ససస స
3644 AP151010513712
పపరర: రతతరరజ పపలర గమర�

93-64/450

93-64/453

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-140
వయససస:24
లస: పప

93-64/445

3645 AP151010513382
పపరర: ససగబణరరజ పపలర గమర

3648 AP151010513298
పపరర: నచగరశశరరరవప దచసరర�

93-64/456

3651 JBV2220242
పపరర: ససలలచన� వపరరర �

93-64/448

3654 SAA0936940
పపరర: పవతడ వపరర
తసడడ:డ వనలలగబ కలమమర వపరర
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:24
లస: ససస స

93-64/443

3640 AP151010513617
పపరర: పసలలకరర పపలర గమర�

93-64/446

3643 JBV2224020
పపరర: ఆనసదరరవప� పపలర గమర�

93-64/449

తసడడ:డ ససగబణరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-136
వయససస:38
లస: పప
93-64/451

3646 JBV3527678
పపరర: మరరయమక� దచసరర�

93-64/452

భరస : నచగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-139
వయససస:34
లస: ససస స
93-64/454

3649 AP151010513555
పపరర: సరమయయలల దచసరర

93-64/455

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-2-139
వయససస:60
లస: పప
93-64/457

భరస : మబతస యఖ�
ఇసటట ననస:118-2-140
వయససస:24
లస: ససస స
93-64/459

3637 JBV2222578
పపరర: రతతకకరణ కలమమర� గడడ స�

భరస : రతతరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-136
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-139
వయససస:41
లస: పప

భరస : అమరరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-140
వయససస:34
లస: ససస స
3653 AP151010513669
పపరర: మతస యఖ వపరరర �

3642 SAA0835191
పపరర: గగపరల రరవప పపలర గమర

93-64/440

తసడడ:డ ఏససరతతస� �
ఇసటట ననస:118-2-135
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:118-2-136
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరమయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-139
వయససస:57
లస: ససస స
3650 JBV2220259
పపరర: రరణణ� వపరరర �

93-64/442

తసడడ:డ ససగబణ రరజ
ఇసటట ననస:118-2-136
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-136
వయససస:26
లస: పప
3647 AP151010513635
పపరర: చటటరమక దచసరర�

3639 JBV3758760
పపరర: ఇసదధర పపలర గమర�

93-64/437

భరస : ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-135
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-136
వయససస:32
లస: ససస స
93-64/447

3631 JBV3759727
పపరర: ఆనసద రరవప� గసధస�

93-64/439 3634 AP151010513091
3633 JBV3759750
పపరర: కకమలమరరణణ� మమడడక�ేసడసరర�
పపరర: భబరత గడడ స�

3636 JBV3759743
పపరర: పడవణ గడదస

93-64/434

తసడడ:డ ఏససదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-134
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతతస గడదస
ఇసటట ననస:118-2-135
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-135
వయససస:59
లస: పప
3641 AP151010513435
పపరర: జపమమల పపలర గమర�

93-64/436

భరస : అసజబబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-135
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-2-135
వయససస:77
లస: ససస స
3638 AP151010513318
పపరర: ఏససరతతస గడడ స�

3630 AP151010513163
పపరర: రరజరష బళళళ�

3628 AP151010513433
పపరర: కరసతకలమమరర బళళళ�

తసడడ:డ పపతషరర�
ఇసటట ననస:118-2-134
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపతషరర�
ఇసటట ననస:118-2-134
వయససస:26
లస: పప

తలర : రతత కకరణ కలమమర గడదస
ఇసటట ననస:118-2-135
వయససస:32
లస: ససస స
3635 AP151010513090
పపరర: పడభబవత గడడ స

93-64/433

తసడడ:డ కకపరదచనస�
ఇసటట ననస:118-2-133
వయససస:32
లస: పప

భరస : పపతషరర
ఇసటట ననస:118-2-134
వయససస:26
లస: ససస స
3632 SAA0977860
పపరర: పదక గడదస

3627 AP151010513153
పపరర: రరజరతతస బళళళ�

3652 AP151010513324
పపరర: ఎలశమక� వపరరర �

93-64/458

భరస : ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-140
వయససస:77
లస: ససస స
93-64/460

3655 SAA0509653
పపరర: జజసరత వపరరర

93-64/461

తసడడ:డ వవలలగబ కలమమర
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:46
లస: ససస స
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93-64/462

తసడడ:డ ససతతషరరవప
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:46
లస: ససస స
3659 JBV3527017
పపరర: మనచకడ వపరరర �

93-64/465

93-64/468

93-64/471

93-64/474

93-64/477

93-64/480

93-64/484

తసడడ:డ నవనవల
ఇసటట ననస:118-2-146
వయససస:38
లస: పప

3669 JBV3527579
పపరర: రతతకలమమరర� గదడద�

3672 JBV2221554
పపరర: రరజరష� గదడద�

3675 SAA0937104
పపరర: ఆతక రరవప గదడద

3678 AP151010513122
పపరర: ఓబబలల గదడద�

93-64/487

3681 AP151010513211
పపరర: మరరయమక దచసరర�

93-64/475

3684 AP151010513339
పపరర: ఏససరతతస దచసరర�
తసడడ:డ ఇసరసకల�
ఇసటట ననస:118-2-146
వయససస:47
లస: పప

3664 AP151010513203
పపరర: వవలలగబకలమమర వపరరర �

93-64/470

3667 JBV3759685
పపరర: రరజరశశరర� గదడద�

93-64/473

3670 AP151010513541
పపరర: మమరస మక గదడద�

93-64/476

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-143
వయససస:62
లస: ససస స
93-64/478

3673 SAA1489707
పపరర: పసలలస గడతడ

93-64/479

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-143
వయససస:40
లస: పప
93-64/482

3676 AP151010513132
పపరర: మరరయమక గదతద�

93-64/483

భరస : ఓబబలల�
ఇసటట ననస:118-2-144
వయససస:62
లస: ససస స
93-64/485

3679 JBV3760030
పపరర: తతరరజమక� దచసరర�

93-64/486

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-146
వయససస:29
లస: ససస స
93-64/488

భరస : ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-146
వయససస:42
లస: ససస స
93-64/490

93-64/467

భరస : సరసబ రరజ�
ఇసటట ననస:118-2-143
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-144
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-146
వయససస:33
లస: ససస స
3683 SAA0835373
పపరర: మమళస సలమకన రరజ

93-64/472

తసడడ:డ భబసకర రరవప గదడద
ఇసటట ననస:118-2-143
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఓబబలల�
ఇసటట ననస:118-2-144
వయససస:33
లస: పప
3680 JBV2222222
పపరర: ససవరర � బబ రరగడడ �

3666 JBV3527587
పపరర: శకలసతల� గదడద�

3661 SAA0936932
పపరర: వదఖ సరగర వపరరర

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:118-2-143
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-143
వయససస:41
లస: పప
3677 JBV2220051
పపరర: మరరయదచసస� గదడద�

93-64/469

భరస : ఆతచకరరవప� �
ఇసటట ననస:118-2-143
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప గదడద
ఇసటట ననస:118-2-143
వయససస:31
లస: పప
3674 JBV2220408
పపరర: సరసబ రరజ గదడద�

3663 AP151010513531
పపరర: వజయభబసకర వపరరర �

93-64/464

తసడడ:డ వనలలగబ కలమమర వపరరర
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-143
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:118-2-143
వయససస:38
లస: ససస స
3671 JBV3758737
పపరర: రమమశ గదడద

93-64/466

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:46
లస: పప
3668 JBV3527561
పపరర: రతతకలమమరర� గదడద�

3660 JBV3758752
పపరర: కరరణమక� బబజజస�

3658 AP151010513365
పపరర: మరరయమక వపరరర �

భరస : వవలలగబకలమమర�
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చసదడపరల�
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతష రరవప�
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:46
లస: పప
3665 AP151010513036
పపరర: ససతతషరరవప � వపరరర �

93-64/463

భరస : వజయ భబసకర�
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససతతషరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-141
వయససస:46
లస: ససస స
3662 JBV3759693
పపరర: వకకమ � వపరరర �

3657 JBV3758745
పపరర: ఝమనస లకడక వపరరర �

3682 AP151010513431
పపరర: శరరమక బబ రరగడడ

93-64/489

భరస : దచనయయలల
ఇసటట ననస:118-2-146
వయససస:52
లస: ససస స
93-64/491

3685 JBV3758729
పపరర: కకకనర న
వ మక � పపలర గమర�

93-64/492

భరస : ఆనసదబబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-147
వయససస:35
లస: ససస స
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3686 AP151010513777
పపరర: ససగబణమక అసదసగబల�

93-64/493

భరస : ఆనసదబబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-147
వయససస:40
లస: ససస స
3689 SAA0937088
పపరర: లకడకసశరర దచకమమరర

93-64/497

93-64/500

93-64/503

93-64/506

93-64/509

93-64/512

93-64/515

భరస : ససలశ రరజ�
ఇసటట ననస:118-2-157
వయససస:24
లస: ససస స

3699 AP151010513418
పపరర: మమరరకరరణకలమమరర� మమరరగ�

3702 SAA1043306
పపరర: దసరగ పడసరద దచకమమరర

3705 JBV3759651
పపరర: ససభబషసణణ� వవలలరరర�

3708 JBV3760022
పపరర: తరరపతయఖ� వవలలరరర�

93-64/520

3711 SAA0936791
పపరర: పరవన దచసరర

93-64/507

3714 AP151010513170
పపరర: రరజరశశరర దచసరర
భరస : దతవరరజ
ఇసటట ననస:118-2-157
వయససస:26
లస: ససస స

3694 SAA0257949
పపరర: తబత గగలమర�

93-64/502

3697 AP151010513059
పపరర: సరమయయలల గగలమర

93-64/505

3700 SAA0698043
పపరర: మమరరగర మమషయఖ

93-64/508

తసడడ:డ బబలమరరజ
ఇసటట ననస:118-2-152
వయససస:25
లస: పప
93-64/510

3703 SAA0261594
పపరర: భబగఖరరజ నచలమదధ�

93-64/511

తసడడ:డ జకకయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-152
వయససస:25
లస: పప
93-64/513

3706 JBV2220606
పపరర: అనతమమరర� వవలలరరర�

93-64/514

తసడడ:డ ఏససబబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-155
వయససస:34
లస: ససస స
93-64/518

3709 JBV2221109
పపరర: యహనస� వవలలరరర�

93-64/519

తసడడ:డ ఏససబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-155
వయససస:33
లస: పప
93-64/521

తసడడ:డ దతవ రరజ దచసరర
ఇసటట ననస:118-2-157
వయససస:24
లస: ససస స
93-64/523

93-64/499

తసడడ:డ అకకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-149
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:118-2-155
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-155
వయససస:41
లస: పప
3713 SAA0136945
పపరర: ఉదయశక� దచసరర�

93-64/504

భరస : యహనస�
ఇసటట ననస:118-2-155
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజనచబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-155
వయససస:45
లస: ససస స
3710 AP151010513051
పపరర: ఏససబబబబ� వవలలరరర�

3696 AP151010513198
పపరర: ససపపరర మక గగలమర�

3691 SAA0937062
పపరర: సరగజన దచకమమరర

తసడడ:డ సరమయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-149
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప దచకమమరర
ఇసటట ననస:118-2-152
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఏషసయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-152
వయససస:25
లస: పప
3707 JBV3758661
పపరర: మరరయమక� పసటబ�

93-64/501

భరస : బబలరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-152
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల రరజ�
ఇసటట ననస:118-2-152
వయససస:25
లస: పప
3704 AP151010513472
పపరర: బబలరరజ మమరరగ�

3693 AP151010513151
పపరర: జకకయఖ మమరరగ

93-64/495

భరస : మసరసన రరవప దచకమమరర
ఇసటట ననస:118-2-148
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరమయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-149
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-152
వయససస:25
లస: ససస స
3701 JBV3759677
పపరర: కకషప ర� మమరరగ�

93-64/498

తసడడ:డ ఏషసయఖ
ఇసటట ననస:118-2-148
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరమయయలల� �
ఇసటట ననస:118-2-149
వయససస:34
లస: ససస స
3698 JBV3758703
పపరర: ఏలజబబత� నచలమదధ�

3690 JBV2222990
పపరర: పరరశత మమరరగ

3688 AP151010513778
పపరర: ఆనసదబబబబ అసదసగబల�

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-147
వయససస:46
లస: పప

భరస : జకకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-148
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప దచకమమరర
ఇసటట ననస:118-2-148
వయససస:27
లస: పప
3695 JBV2220127
పపరర: లలత� గగలమర�

93-64/494

తసడడ:డ కకపరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-147
వయససస:38
లస: పప

భరస : దధనవశ కలమమర దచకమమరర
ఇసటట ననస:118-2-148
వయససస:25
లస: ససస స
3692 SAA0937070
పపరర: దధనవశ కలమమర దచకమమరర

3687 JBV2221869
పపరర: ఆనసద బబబబ� పపలర గమర�

3712 JBV2220622
పపరర: ససశల� దచసరర�

93-64/522

తసడడ:డ దతవరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-157
వయససస:32
లస: ససస స
93-64/524

3715 SAA0836264
పపరర: వరరసదడ దచసరర

93-64/525

తసడడ:డ దతవర రరజ
ఇసటట ననస:118-2-157
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: ససలశ రరజ దచసరర
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93-64/526

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:118-2-157
వయససస:24
లస: పప
3719 AP151010513524
పపరర: అరరణ బబ మకల�

93-64/529

93-64/531

93-64/534

93-64/537

93-64/540

93-64/543

93-64/546

భరస : నచగభమషణస�
ఇసటట ననస:118-2-169
వయససస:32
లస: ససస స

3729 SAA0698068
పపరర: మమకల శకకరసత

3732 AP151010513231
పపరర: వజయలకకక దచసరర

3735 JBV3758612
పపరర: రవ కలమమర దచసరర�

3738 AP151010513274
పపరర: రవకలమమరర� వనరరచరర �

93-64/549

3741 AP151010513195
పపరర: ఆషరరరణణ గబసటటరర�

93-64/538

3744 JBV2220580
పపరర: వజయహరత� వనరరచరర �
తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-169
వయససస:33
లస: ససస స

3724 AP151010513574
పపరర: నచగరశశరరరవప దచసరర�

93-64/533

3727 JBV3759701
పపరర: అరరణ� దచసరర�

93-64/536

3730 SAA0698084
పపరర: మధసబబబబ మమకల

93-64/539

తలర : లకకక
ఇసటట ననస:118-2-162
వయససస:27
లస: పప
93-64/541

3733 AP151010513135
పపరర: సరసబబడజఖస దచసరర

93-64/542

భరస : యజడయఖ
ఇసటట ననస:118-2-166
వయససస:32
లస: ససస స
93-64/544

3736 AP151010513604
పపరర: ససరరష బబబబ� దచసరర�

93-64/545

తసడడ:డ యజడయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-166
వయససస:32
లస: పప
93-64/547

3739 AP151010513192
పపరర: సససప నస వనరరచరర �

93-64/548

తసడడ:డ నచగభమషణస�
ఇసటట ననస:118-2-167
వయససస:25
లస: పప
93-64/550

భరస : కలటటసబరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-168
వయససస:32
లస: ససస స
93-64/552

93-66/777

భరస : రవకరసత�
ఇసటట ననస:118-2-162
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దతవదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-167
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగభమషణస�
ఇసటట ననస:118-2-167
వయససస:25
లస: పప
3743 JBV3759560
పపరర: అకరసజత� వనరరచరర �

93-64/535

తసడడ:డ ససరరష�
ఇసటట ననస:118-2-166
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసకల�
ఇసటట ననస:118-2-166
వయససస:32
లస: పప
3740 AP151010513397
పపరర: దతవదచసస వనరరచరర �

3726 AP151010513815
పపరర: దచసస దచసరర�

3721 SAA0836058
పపరర: రరజరశశరర బబ మకల

తసడడ:డ జజజ�
ఇసటట ననస:118-2-160
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససరరష బబబబ
ఇసటట ననస:118-2-166
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష బబబబ దచసరర
ఇసటట ననస:118-2-166
వయససస:32
లస: పప
3737 AP151010513474
పపరర: కలటటసబరరవప గబసటటరర�

93-64/532

తలర : లకకక
ఇసటట ననస:118-2-162
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ�
ఇసటట ననస:118-2-162
వయససస:35
లస: పప
3734 SAA0697920
పపరర: దచసరర నరసససహ రరవప

3723 AP151010513272
పపరర: జపమమల దచసరర

93-64/528

తసడడ:డ వరలర ర బబబబ
ఇసటట ననస:118-2-158
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ�
ఇసటట ననస:118-2-161
వయససస:40
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:118-2-162
వయససస:42
లస: ససస స
3731 JBV2220036
పపరర: రవకరసత� దచసరర�

93-64/530

భరస : జజజ
ఇసటట ననస:118-2-160
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దచసస�
ఇసటట ననస:118-2-161
వయససస:32
లస: ససస స
3728 JBV2223394
పపరర: లకడక మమకల

3720 AP151010513427
పపరర: వరలర ర బబబబ బబ మకల

3718 SAA0936858
పపరర: శకవలర బబ మకల

తసడడ:డ వరలస ర బబబబ బబ మకల
ఇసటట ననస:118-2-158
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరరబబబబ
ఇసటట ననస:118-2-158
వయససస:25
లస: పప

భరస : నచగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-160
వయససస:32
లస: ససస స
3725 JBV3760782
పపరర: అనసరరధ� దచసరర�

93-64/527

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:118-2-157
వయససస:32
లస: పప

భరస : వరలమ ర బబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-158
వయససస:25
లస: ససస స
3722 JBV2221018
పపరర: దదప� దచసరర�

3717 AP151010513421
పపరర: దతవరరజ దచసరర

3742 SAA0977845
పపరర: దధవఖ వవరరచరర

93-64/551

భరస : దచసస వవరరచరర
ఇసటట ననస:118-2-169
వయససస:25
లస: ససస స
93-64/553

3745 JBV3527439
పపరర: అనతమక వనరరచరర �

93-64/554

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-169
వయససస:62
లస: ససస స
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పపరర: దచసస� వనరరచరర �
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93-64/555

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-169
వయససస:36
లస: పప
3749 SAA0937096
పపరర: వజడకలమమరర దచసరర

93-64/558

93-64/561

93-64/564

93-64/567

93-64/570

93-64/573

93-64/576

భరస : వవవక
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:31
లస: ససస స

3759 AP151010513774
పపరర: బబబమరరవప గబసటటరర

3762 JBV2229599
పపరర: కకటటశశరర� గబసటటరర�

3765 JBV2220747
పపరర: రరజ సస సగర

3768 AP151010513772
పపరర: మమరరకలమమరర సప సగర

93-64/579

3771 JBV3758521
పపరర: కకరస ర గబసటటరర

93-64/568

3774 JBV2228781
పపరర: సరమమజఖస� గగటటరమబకకల�
భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:34
లస: ససస స

3754 JBV2220788
పపరర: ససగబణ� గబసటటరర�

93-64/563

3757 AP151010513775
పపరర: ససశల గబసటటరర

93-64/566

3760 AP151010513377
పపరర: గగరరర గబసటటరర�

93-64/569

భరస : జజజ నరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-175
వయససస:44
లస: ససస స
93-64/571

3763 AP151010513692
పపరర: శకనవరసస గబసటటరర�

93-64/572

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-176
వయససస:41
లస: పప
93-64/574

3766 JBV2226173
పపరర: ససభబషసణణ సస సగర

93-64/575

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:118-2-184
వయససస:35
లస: ససస స
93-64/577

3769 AP151010513376
పపరర: దచనమమక సప సగర

93-64/578

భరస : మషస
ఇసటట ననస:118-2-185
వయససస:57
లస: ససస స
93-64/580

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:118-2-188
వయససస:34
లస: ససస స
93-64/582

93-64/560

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:118-2-174
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:118-2-185
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మషస
ఇసటట ననస:118-2-185
వయససస:44
లస: పప
3773 JBV3759552
పపరర: పసడయమసక తషరకర

93-64/565

తసడడ:డ మషప
ఇసటట ననస:118-2-183
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మషస
ఇసటట ననస:118-2-184
వయససస:42
లస: పప
3770 AP151010513611
పపరర: వనసకటరమణ సస సగర

3756 JBV2223840
పపరర: బబగఖమక� గబసటటరర�

3751 SAA0977852
పపరర: అమత కలమమర దచసరర

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-174
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనసవరసస�
ఇసటట ననస:118-2-176
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:118-2-183
వయససస:33
లస: ససస స
3767 AP151010513322
పపరర: రవ సస సగర

93-64/562

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:118-2-174
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-175
వయససస:72
లస: పప
3764 JBV3759545
పపరర: సరమమమ జఖస సస సగర

3753 SAA0848665
పపరర: హవల గబసటటరర

93-64/557

తసడడ:డ రరజరశశర రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:118-2-172
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-174
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-174
వయససస:37
లస: పప
3761 AP151010513468
పపరర: రరజజరరవప గబసటటరర

93-64/559

భరస : కకశశరరబబబ గబసటటరర
ఇసటట ననస:118-2-174
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-174
వయససస:33
లస: ససస స
3758 JBV2221950
పపరర: కకషప ర బబబబ� గబసటటరర�

3750 AP151010513117
పపరర: జయమక దచసరర�

3748 AP151010513553
పపరర: వనసకయఖ వనరరచరర

తసడడ:డ నచగభమషణస
ఇసటట ననస:118-2-169
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరజరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-172
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-172
వయససస:25
లస: పప
3755 JBV3758778
పపరర: కమల గబసటటరర�

93-64/556

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-169
వయససస:38
లస: పప

భరస : అమత కలమమర దచసరర
ఇసటట ననస:118-2-172
వయససస:34
లస: ససస స
3752 AP151010513063
పపరర: రరజరశశరరరవప దచసరర

3747 AP151010513612
పపరర: నచగభమషణస వనరరచరర �

3772 AP151010513215
పపరర: పపరయఖ గబసటటరర

93-64/581

తసడడ:డ ఇరరకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-188
వయససస:41
లస: పప
93-64/583

3775 JBV3527637
పపరర: రతతకలమమరర� తషరకర�

93-64/584

భరస : పడభమదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:35
లస: ససస స
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3776 AP151010513066
పపరర: మరరయమక నమకగడడ

93-64/585

భరస : ససధచకర
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:40
లస: ససస స
3779 AP151010513449
పపరర: సతఖవత తషరకర�

93-64/588

93-64/591

93-64/594

93-64/596

93-64/601

93-64/604

93-64/608

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:118-2-195
వయససస:27
లస: పప

3789 SAA1089457
పపరర: నచగరసదడబబబబ వననదన

3792 SAA0835019
పపరర: వవరగనక గబసటటరర

3795 JBV3758547
పపరర: కకరణ గబసటటరర

3798 JBV3758943
పపరర: భబసకరరరవప జపపడడ

93-64/611

3801 AP151010513307
పపరర: దచనయయలల గబసటటరర

93-64/597

3804 AP151010513050
పపరర: వనసకటరతతస గబసటటరర
భరస : దచనయయలల
ఇసటట ననస:118-2-196
వయససస:27
లస: ససస స

3784 JBV2228799
పపరర: భబసకరరరవప� గగటటరమబకకల�

93-64/593

3787 JBV3759941
పపరర: మమరర వననదన

93-64/595

3790 JBV3759933
పపరర: రరజ వననదన

93-64/598

తసడడ:డ దచసస
ఇసటట ననస:118-2-190
వయససస:41
లస: పప
93-64/602

3793 JBV3759537
పపరర: కరరణ కలమమరర దచసరర

93-64/603

భరస : నరరకణ రరవప
ఇసటట ననస:118-2-192
వయససస:27
లస: ససస స
93-64/605

3796 AP151010513478
పపరర: చనతశరసతయఖ గబసటటరర

93-64/607

తసడడ:డ ఇరరకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-192
వయససస:73
లస: పప
93-64/609

3799 AP151010513077
పపరర: దతవమణణ గబసటటరర

93-64/610

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:118-2-194
వయససస:27
లస: ససస స
93-64/612

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:118-2-194
వయససస:27
లస: పప
93-64/614

93-64/590

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:118-2-190
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:118-2-193
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-194
వయససస:27
లస: పప
3803 AP151010513495
పపరర: ఏససపరదస గబసటటరర

93-67/817

తసడడ:డ చనతశరసతయఖ
ఇసటట ననస:118-2-192
వయససస:73
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:118-2-193
వయససస:35
లస: ససస స
3800 AP151010513361
పపరర: కకటటశశరరరవప గబసటటరర

3786 SAA0836033
పపరర: డతవడ తషరక

3781 JBV3758596
పపరర: వవవక� తషరకర�

తసడడ:డ రతతస�
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శరసతయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:118-2-192
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనతశరసతయఖ
ఇసటట ననస:118-2-192
వయససస:73
లస: ససస స
3797 SAA0258061
పపరర: భవరన జపపడడ

93-64/592

తసడడ:డ నచగయఖ వననదన
ఇసటట ననస:118-2-190
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఇరరకయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:118-2-191
వయససస:48
లస: పప
3794 AP151010513210
పపరర: చనతసరగజన గబసటటరర

3783 JBV2220382
పపరర: ససధచకర� నమకగడడ �

93-64/587

తసడడ:డ ఏసప బమ�
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరబబనస తషరక
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:27
లస: పప

భరస : పపడమయఖ
ఇసటట ననస:118-2-190
వయససస:72
లస: ససస స
3791 AP151010513530
పపరర: ఇసరసక రతతస గబసటటరర

93-64/589

తసడడ:డ నససతరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నచగయఖ
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:62
లస: పప
3788 AP151010513375
పపరర: కరరణమక గబసటటరర

3780 AP151010513047
పపరర: వజడస తషరకర

3778 AP151010513488
పపరర: రరబబనస తషరకర

భరస : నచగయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నచగయఖ
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసప బబ�
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:41
లస: పప
3785 AP151010513498
పపరర: ఏసప బబ తషరకర

93-64/586

భరస : రరబబనస�
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఏసప బబ�
ఇసటట ననస:118-2-189
వయససస:60
లస: ససస స
3782 AP151010513347
పపరర: పడభమదచసస తతరకర�

3777 JBV3527322
పపరర: మలలర శశరర తతరకర�

3802 AP151010513069
పపరర: శవమక గబసటటరర�

93-64/613

భరస : ఏససపరదస�
ఇసటట ననస:118-2-195
వయససస:27
లస: ససస స
93-65/1

3805 AP151010513466
పపరర: జయమక గబసటటరర

93-65/2

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:118-2-197
వయససస:47
లస: ససస స
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3806 AP151010513497
పపరర: నరసయఖ గబసటటరర

93-65/3

తసడడ:డ పపనతయఖ
ఇసటట ననస:118-2-197
వయససస:49
లస: పప
3809 SAA0834839
పపరర: నచగరరరజన గబసటటరర

93-67/818

93-65/8

93-65/12

93-65/15

93-65/18

93-65/21

93-65/24

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:118-2-212
వయససస:34
లస: ససస స

3819 AP151010513367
పపరర: సరసబయఖ గబసటటరర

3822 AP151010513002
పపరర: జయరరవప గబసటటరర

3825 JBV3759503
పపరర: నరకల మమరర శరనస

3828 JBV2224921
పపరర: అసభబదకర శరనస

93-65/27

3831 AP151010513547
పపరర: అనతమక శరనస

93-65/16

3834 JBV2223535
పపరర: ఉజశల శరనస�
భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:118-2-212
వయససస:44
లస: ససస స

3814 JBV2220770
పపరర: శరసతకలమమరర గబసటటరర

93-65/11

3817 JBV2222610
పపరర: దధవఖవరణణ గబసటటరర

93-65/14

3820 AP151010513233
పపరర: సరగజన గబసటటరర

93-65/17

భరస : ఇరరకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-204
వయససస:34
లస: ససస స
93-65/19

3823 JBV3759511
పపరర: మరరయ కలమమరర శరనస

93-65/20

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:118-2-209
వయససస:27
లస: ససస స
93-65/22

3826 SAA0461228
పపరర: రరజ కలమమర శరనస

93-65/23

తసడడ:డ బబలమ శశరర శరనస
ఇసటట ననస:118-2-209
వయససస:34
లస: పప
93-65/25

3829 AP151010513807
పపరర: బబలశశరర శరనస

93-65/26

తసడడ:డ మషస
ఇసటట ననస:118-2-209
వయససస:34
లస: పప
93-65/28

భరస : శరసతయఖ
ఇసటట ననస:118-2-210
వయససస:34
లస: ససస స
93-65/30

93-65/7

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:118-2-203
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలశశరర �
ఇసటట ననస:118-2-209
వయససస:34
లస: పప

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:118-2-210
వయససస:34
లస: ససస స
3833 JBV3527546
పపరర: సరగజన శరనస

93-65/13

భరస : బబల శశరర
ఇసటట ననస:118-2-209
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలశశరర� �
ఇసటట ననస:118-2-209
వయససస:27
లస: పప
3830 JBV3758505
పపరర: మమరర రతతకలమమరర దచరర

3816 AP151010513369
పపరర: సససప నస గబసటటరర

3811 SAA1089465
పపరర: ససభ శశఖర గబసటటరర

భరస : సససప నస
ఇసటట ననస:118-2-202
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:118-2-208
వయససస:27
లస: పప

భరస : అసబబదకర
ఇసటట ననస:118-2-209
వయససస:34
లస: ససస స
3827 JBV2221968
పపరర: గరసధద� శరనస�

93-65/10

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-2-203
వయససస:44
లస: పప

భరస : జయరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-208
వయససస:27
లస: ససస స
3824 SAA0836116
పపరర: పడసనత కలమమరర శరనస

3813 SAA0835274
పపరర: భబరత కరవదధ

93-65/5

తసడడ:డ ఇసరస కల రతతస గబసటటరర
ఇసటట ననస:118-2-200
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-202
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-2-203
వయససస:57
లస: ససస స
3821 SAA1489715
పపరర: గరకసమక గబసటటరర

93-65/6

భరస : యయసస దచసస
ఇసటట ననస:118-2-201
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జకకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-202
వయససస:57
లస: ససస స
3818 AP151010513068
పపరర: ఈరర సకమక గబసటటరర

3810 AP151010513465
పపరర: మరరయమక గబసటటరర

3808 AP151010513584
పపరర: ఇనచఖసమక గబసటటరర

భరస : చనతవనసకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-199
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : చనతబబబబ
ఇసటట ననస:118-2-200
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతబబబబ
ఇసటట ననస:118-2-200
వయససస:73
లస: పప
3815 AP151010513049
పపరర: వజయలకకక గబసటటరర

93-65/4

భరస : నచగరరరజన
ఇసటట ననస:118-2-199
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత వనసకయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:118-2-199
వయససస:27
లస: పప
3812 JBV2220317
పపరర: చసదడకరసత గబసటటరర

3807 JBV3758539
పపరర: మలలశశరర గబసటటరర

3832 JBV3758497
పపరర: అచచయఖ దచరర

93-65/29

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-2-210
వయససస:34
లస: పప
93-65/31

3835 AP151010513114
పపరర: నరకల జజఖత శరనస

93-65/32

భరస : బబలశశరర
ఇసటట ననస:118-2-212
వయససస:34
లస: ససస స
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3836 AP151010513806
పపరర: రవకలమమర శరనస�

93-65/33

తసడడ:డ కనకరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-212
వయససస:41
లస: పప
3839 SAA0698175
పపరర: నల౦ సరళ

93-65/36

93-65/39

93-65/42

93-65/45

93-65/48

93-65/51

93-65/53

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-222
వయససస:32
లస: పప

3849 AP151010513119
పపరర: మమరస మక దచసరర�

3852 SAA1043322
పపరర: అసజల అసకస

3855 AP151010513363
పపరర: శశరరబబబబ అసకస

3858 JBV2220762
పపరర: బబజరరజ� అసకస�

93-65/56

3861 AP151010513308
పపరర: మరరయమక� వపరరర �

93-65/46

3864 AP151010513344
పపరర: అనతమణణ కనపరరస�
భరస : సరలకన�
ఇసటట ననస:118-2-224
వయససస:25
లస: ససస స

3844 JBV3759594
పపరర: వనసకట రతతస� నవలటటరర�

93-65/41

3847 JBV3758646
పపరర: ససనత దచసరర

93-65/44

3850 JBV2221208
పపరర: అనల కలమమర దచసరర�

93-65/47

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:118-2-218
వయససస:32
లస: పప
93-65/49

3853 AP151010513191
పపరర: మమరర � అసకస�

93-65/50

భరస : శశరరబబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-219
వయససస:32
లస: ససస స
93-65/52

3856 SAA1409184
పపరర: శరరద పరలడడగబ

93-65/588

భరస : నగరజ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:118-2-219
వయససస:31
లస: ససస స
93-65/54

3859 AP151010513591
పపరర: ఏససదచసస అసకస�

93-65/55

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-220
వయససస:32
లస: పప
93-65/57

భరస : అబడహస�
ఇసటట ననస:118-2-222
వయససస:32
లస: ససస స
93-65/59

93-65/38

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:118-2-218
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదచసస� �
ఇసటట ననస:118-2-220
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససరరష బబబబ� �
ఇసటట ననస:118-2-222
వయససస:32
లస: ససస స
3863 AP151010513012
పపరర: బబబబరరవప కనపరరస�

93-65/43

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:118-2-219
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఏససదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-220
వయససస:32
లస: ససస స
3860 JBV2220887
పపరర: రతతకలమమరర� బతష
స ల�

3846 JBV3759578
పపరర: పపడమతసద� గబసటటరర�

3841 SAA0698142
పపరర: నల౦ ససజనమక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:118-2-214
వయససస:27
లస: పప

భరస : వసస వ అసకస
ఇసటట ననస:118-2-219
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకస ససరరబబబబ
ఇసటట ననస:118-2-219
వయససస:32
లస: పప
3857 AP151010513550
పపరర: శవమక అసకస�

93-65/40

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:118-2-218
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమదచసస
ఇసటట ననస:118-2-218
వయససస:32
లస: పప
3854 SAA0509612
పపరర: అసకస వరసస వ

3843 JBV3759586
పపరర: వనసకటటశశరరర� నవలటటరర�

93-65/35

భరస : పపతషరర
ఇసటట ననస:118-2-214
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప�
ఇసటట ననస:118-2-217
వయససస:32
లస: పప

భరస : అనల కలమమర�
ఇసటట ననస:118-2-218
వయససస:32
లస: ససస స
3851 AP151010513171
పపరర: పడసరద దచసరర

93-65/37

తసడడ:డ ఆనసద రరవప�
ఇసటట ననస:118-2-214
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శరమమఖల
ఇసటట ననస:118-2-214
వయససస:32
లస: పప
3848 JBV3758653
పపరర: లలమవత దచసరర�

3840 SAA0698167
పపరర: నల౦ మనచకక

3838 AP151010513172
పపరర: బబలశశరర శరనస

తసడడ:డ కనకరరజ
ఇసటట ననస:118-2-212
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపతషరర
ఇసటట ననస:118-2-214
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపతషరర
ఇసటట ననస:118-2-214
వయససస:32
లస: పప
3845 SAA0698050
పపరర: నల౦ పపతషరర

93-65/34

తసడడ:డ కనకరరజ
ఇసటట ననస:118-2-212
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపతషరర
ఇసటట ననస:118-2-214
వయససస:32
లస: ససస స
3842 SAA0698076
పపరర: సరరరరరరస నల౦

3837 AP151010513529
పపరర: వనళళసగరణణరరజ శరనస

3862 JBV2220861
పపరర: ససరరష బబబబ� బతష
స ల�

93-65/58

తసడడ:డ ఇసరడయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-222
వయససస:32
లస: పప
93-65/60

3865 AP151010513670
పపరర: సరలకన కనపరరస�

93-65/61

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-224
వయససస:25
లస: పప
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3866 JBV3759669
పపరర: సశరరప� వననకలసఠపప�

93-65/63

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:32
లస: ససస స
3869 JBV3760774
పపరర: కలరన వననకలసఠపప

93-65/66

93-65/69

93-65/72

93-65/75

93-65/78

93-65/81

93-65/84

తసడడ:డ చనతయఖ� �
ఇసటట ననస:118-2-232
వయససస:25
లస: పప

3879 JBV2229540
పపరర: తచమసమక� మదడదల�

3882 SAA0835753
పపరర: కలమమరర మదడదల

3885 JBV2220937
పపరర: కకటటశశరర గబడడపపడడ

3888 AP151010513190
పపరర: పడభబకర గబడడపపడడ�

93-65/88

3891 AP151010513543
పపరర: ఎలజబబత కకమమకరర �

93-65/76

3894 JBV3527520
పపరర: వజయభబసకర� క�మమరర�
తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-232
వయససస:25
లస: పప

3874 JBV3760766
పపరర: నయమ� వననకలసఠమపప�

93-65/71

3877 JBV2225308
పపరర: కకరణ వననకలసఠపప�

93-65/74

3880 AP151010513438
పపరర: షడడక
డ మదడదల�

93-65/77

తసడడ:డ దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-226
వయససస:46
లస: పప
93-65/79

3883 AP151010513519
పపరర: వజయమక మదడదల�

93-65/80

భరస : ఆదచమబ�
ఇసటట ననస:118-2-227
వయససస:47
లస: ససస స
93-65/82

3886 AP151010513810
పపరర: కలమమరర గబడడపపడడ�

93-65/83

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-229
వయససస:46
లస: ససస స
93-65/86

3889 JBV3758844
పపరర: పపనతమక కకమమకరర

93-65/87

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:118-2-232
వయససస:25
లస: ససస స
93-65/89

భరస : చనతయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-232
వయససస:25
లస: ససస స
93-65/91

93-65/68

తసడడ:డ చన వరయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-229
వయససస:44
లస: పప

భరస : పడసనతకలమమర�
ఇసటట ననస:118-2-232
వయససస:25
లస: ససస స
3893 JBV2225365
పపరర: అశశక కకమమకరర � �

93-65/73

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:118-2-229
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:118-2-229
వయససస:62
లస: ససస స
3890 JBV2222941
పపరర: మలలర శశరర� క�మమరర�

3876 JBV2224137
పపరర: లకకక నచరరయణ� వననకలసఠపప�

3871 AP151010513096
పపరర: సరగజన వననకలసఠపప�

భరస : పసద వరయమఖ�
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ దచనయయలల
ఇసటట ననస:118-2-227
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదచమబ�
ఇసటట ననస:118-2-227
వయససస:34
లస: పప
3887 JBV3527470
పపరర: అసతతనమక గబడడపపడక

93-65/70

భరస : షడడక�
ఇసటట ననస:118-2-226
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:118-2-227
వయససస:29
లస: ససస స
3884 JBV3758687
పపరర: రరజరష మదడదల�

3873 JBV3758679
పపరర: చనతగమక వననకలసఠపప

93-65/65

భరస : చనతవరయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వరయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:24
లస: పప
3881 SAA0835779
పపరర: మదడదల పడమల

93-65/67

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతవరయఖ� �
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:33
లస: పప
3878 AP151010513590
పపరర: చనతవరయఖ వననకలసఠపప�

3870 JBV3527330
పపరర: లకడక� బబజజస�

3868 JBV2227007
పపరర: సశపత� వననకలసఠపప�

భరస : లకకకనచరరయణ�
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరనస�
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శశరర�
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:52
లస: ససస స
3875 JBV2225399
పపరర: రవకలమమర� వననకలసఠపప�

93-65/64

భరస : కకరణ� �
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద వరయఖ
ఇసటట ననస:118-2-225
వయససస:37
లస: ససస స
3872 AP151010513564
పపరర: అనతమక జజనతకలటట�

3867 JBV2220879
పపరర: పడమల� వననకలసఠపప�

3892 JBV2225381
పపరర: శవ కలమమర క�మమరర

93-65/90

తసడడ:డ చనతయఖ
ఇసటట ననస:118-2-232
వయససస:25
లస: పప
93-65/92

3895 AP151010513417
పపరర: పడసనతకలమమర కకమమకరర �

93-65/93

తసడడ:డ చనతయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-232
వయససస:19
లస: పప
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3896 AP151010513265
పపరర: చనతయఖ కకమమకరర �

93-65/94

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-232
వయససస:25
లస: పప
3899 AP151010513349
పపరర: వశరకసతస వననకలసఠపప

93-65/97

93-65/100

93-65/103

93-65/106

93-65/109

93-66/778

93-65/113

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:24
లస: ససస స

3909 AP151010513515
పపరర: పడభబవత బబ మకల�

3912 JBV3759222
పపరర: జయపరల బబ మకల�

3915 SAA0836066
పపరర: పసడయదరరరన బబ మకల

3918 JBV3760220
పపరర: ససమలత� పచచల�

93-65/116

3921 JBV3758877
పపరర: కలరన పచచల�

93-65/107

3924 AP151010513249
పపరర: శరరమక పచచల�
భరస : అబడహస�
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:25
లస: ససస స

3904 AP151010513582
పపరర: ససశల బబ మకల

93-65/102

3907 JBV3760204
పపరర: కలససమ� బబ మకల�

93-65/105

3910 JBV3758851
పపరర: పడవణ కలమమర బబ మకల

93-65/108

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:118-2-239
వయససస:31
లస: పప
93-65/110

3913 AP151010513653
పపరర: వరలర రరబబబబ బబ మకల�

93-65/111

తసడడ:డ ససగరతరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-239
వయససస:52
లస: పప
93-66/779

3916 SAA0937146
పపరర: హహమ లత పతచల

93-65/112

తసడడ:డ చసదడపఉల పతచల
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:24
లస: ససస స
93-65/114

3919 JBV2220515
పపరర: లకకకదతవ పచచల

93-65/115

భరస : పపడమమచచరర
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:25
లస: ససస స
93-65/117

తలర : మరరయమక�
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:24
లస: ససస స
93-65/119

93-65/99

భరస : తతజశశ మసడడ
ఇసటట ననస:118-2-239
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:25
లస: ససస స
3923 AP151010513568
పపరర: మరరయమక పచచల

93-65/104

తసడడ:డ వరలర ర బబబబ
ఇసటట ననస:118-2-239
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పచచల బబబబ రరవప
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:25
లస: ససస స
3920 JBV3758869
పపరర: దచనమక � పచచల�

3906 AP151010513593
పపరర: శశరరబబబబ బబ మకల

3901 SAA0835381
పపరర: లలత దదపరలపపడడ

భరస : శశరరబబబబ
ఇసటట ననస:118-2-237
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరతరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-239
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జయ పరల
ఇసటట ననస:118-2-239
వయససస:27
లస: ససస స
3917 SAA0509604
పపరర: పచచల కలససమ

93-65/101

భరస : జయపరల�
ఇసటట ననస:118-2-239
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:118-2-239
వయససస:33
లస: పప
3914 SAA0836041
పపరర: నలమ బబ మకల

3903 AP151010513305
పపరర: మరరయమక � బబ మకల�

93-65/96

భరస : చనత వనసకయఖ
ఇసటట ననస:118-2-236
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దచనయయలల
ఇసటట ననస:118-2-237
వయససస:25
లస: పప

భరస : వరలర రరబబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-239
వయససస:47
లస: ససస స
3911 JBV2224152
పపరర: రరజశశఖర బబ మకల

93-65/98

భరస : దతవదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-237
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరరబబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-237
వయససస:25
లస: పప
3908 AP151010513509
పపరర: వజయకలమమరర బబ మకల�

3900 JBV3760188
పపరర: సశరర బబబబ� వననకలసఠపప�

3898 JBV3760170
పపరర: నచగలకడక� వననకలసఠపప�

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:118-2-233
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:118-2-233
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస�
ఇసటట ననస:118-2-236
వయససస:41
లస: పప
3905 AP151010513534
పపరర: దతవదచసస బబ మకల�

93-65/95

భరస : ససవర కలమమర కకమకరర
ఇసటట ననస:118-2-233
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:118-2-233
వయససస:25
లస: ససస స
3902 AP151010513166
పపరర: చనతవనసకయఖ దదపరలపపడడ�

3897 SAA1014653
పపరర: అనల కకమకరర

3922 AP151010513520
పపరర: సరసబబడజఖస పచచల�

93-65/118

భరస : చసదడపరల�
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:24
లస: ససస స
93-65/120

3925 SAA0894171
పపరర: రవ కరసత నడవ

93-65/121

తసడడ:డ శక కరసత నడవ
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:26
లస: పప
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3926 SAA0697961
పపరర: పచచల పడవణ కలమమర

93-65/122

తసడడ:డ రవకలమమర
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:24
లస: పప
3929 JBV3527074
పపరర: బబబబరరవప పచచల�

93-65/125

93-65/128

93-65/131

93-65/134

93-65/137

93-65/140

93-65/143

భరస : మమషక�
ఇసటట ననస:118-2-246
వయససస:47
లస: ససస స

3939 AP151010513098
పపరర: ససనల కలమమర గబడడమమటర

3942 AP151010513257
పపరర: ఎసపస రమక� గబడడమమటర�

3945 JBV3760337
పపరర: శశరర భవరన� గబసటటరర�

3948 JBV3758893
పపరర: బబనహర పచచల�

93-65/146

3951 AP151010513632
పపరర: జయపడద పచచల�

93-65/135

3954 SAA0936577
పపరర: జయపరల పచచల
తసడడ:డ పపడమ రరజ పచచల
ఇసటట ననస:118-2-246
వయససస:26
లస: పప

3934 JBV3760311
పపరర: రరజకలమమరర� గబడడమమటర�

93-65/130

3937 JBV2221513
పపరర: శశఖర బబబబ గబడడమమటర

93-65/133

3940 SAA0257956
పపరర: అరరణటదయ గబడడమమటర�

93-65/136

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-243
వయససస:33
లస: ససస స
93-65/138

3943 JBV3760295
పపరర: శశ కకరణ� గబడడమమటర�

93-65/139

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-243
వయససస:31
లస: పప
93-65/141

3946 JBV3760329
పపరర: జరమస గబసటటరర

93-65/142

తసడడ:డ ఇరరకయమ
ఇసటట ననస:118-2-244
వయససస:24
లస: పప
93-65/144

3949 AP151010513571
పపరర: షడడక
డ పచచల�

93-65/145

తసడడ:డ పపడమయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-245
వయససస:24
లస: పప
93-65/147

తసడడ:డ మమషక�
ఇసటట ననస:118-2-246
వయససస:40
లస: ససస స
93-65/149

93-65/127

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:118-2-242
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ షడడక
డ �
ఇసటట ననస:118-2-245
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమషక�
ఇసటట ననస:118-2-246
వయససస:30
లస: ససస స
3953 AP151010513455
పపరర: సరగజన పచచల�

93-65/132

భరస : జరమస �
ఇసటట ననస:118-2-244
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబన హర�
ఇసటట ననస:118-2-245
వయససస:24
లస: ససస స
3950 JBV3758901
పపరర: వమల జజఖత� పచచల�

3936 AP151010513628
పపరర: వరదచనస గబడడమమటర

3931 AP151010513703
పపరర: చసదడపరల పచచల

తలర : రరజజ�
ఇసటట ననస:118-2-242
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-243
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసప బబ�
ఇసటట ననస:118-2-243
వయససస:62
లస: పప
3947 JBV3527165
పపరర: ససనత� పచచల�

93-65/129

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:118-2-242
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-243
వయససస:34
లస: ససస స
3944 AP151010513528
పపరర: ఏససరతతస గబడడమమటర�

3933 SAA0936874
పపరర: ససధ గబడడమమటర

93-65/124

తసడడ:డ దచనయయలల
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:118-2-242
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:118-2-242
వయససస:39
లస: పప
3941 JBV2223501
పపరర: జజఖతరకయ� గబడడమమటర�

93-65/126

భరస : శశఖర బబబబ గబడడమమటర
ఇసటట ననస:118-2-242
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససనల కలమమర� �
ఇసటట ననస:118-2-242
వయససస:37
లస: ససస స
3938 JBV3760303
పపరర: రరజజ గబడడమమటర

3930 AP151010513689
పపరర: పపడమమచచరర పచచల�

3928 JBV2229359
పపరర: కకరణ� పచచల�

తసడడ:డ ఆబడహస� �
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దచనయయలల
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:25
లస: పప
3935 JBV2223709
పపరర: రగజజ� గబడడమమటర�

93-65/123

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-241
వయససస:25
లస: పప
3932 AP151010513690
పపరర: అబడహస పచచల

3927 JBV3760212
పపరర: ధరక రరజ� పచచల�

3952 AP151010513631
పపరర: సరగజన పచచల�

93-65/148

భరస : పపడమరరజ�
ఇసటట ననస:118-2-246
వయససస:46
లస: ససస స
93-65/150

3955 AP151010513821
పపరర: ససధచకర పచచల�

93-65/151

తసడడ:డ మమషక�
ఇసటట ననస:118-2-246
వయససస:43
లస: పప
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3956 AP151010513687
పపరర: పపడమరరజ పచచల

93-65/152

తసడడ:డ మమషక
ఇసటట ననస:118-2-246
వయససస:49
లస: పప
3959 JBV3760360
పపరర: మమరర తతస
డ మక� పచచల�

93-65/155

93-65/159

93-65/163

93-65/166

93-65/169

93-65/172

93-65/175

తసడడ:డ సరలమకన రరజ�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:44
లస: పప

3969 SAA0698118
పపరర: గగలర భబసకర రరవప

3972 JBV2229755
పపరర: ససగబణ� పచచల�

3975 AP151010513446
పపరర: ఫరతమమమమరర గగలమర�

3978 AP151010513267
పపరర: ఎరరశమక పచచల

93-65/178

3981 JBV3760451
పపరర: రరసబబబబ� కలరపరటట�

93-65/167

3984 AP151010513706
పపరర: యమకకబబ పచచల�
తసడడ:డ సరలమకన రరజ�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:46
లస: పప

3964 JBV3527355
పపరర: సరగజన పచచల�

93-65/162

3967 JBV3527363
పపరర: కలమమర రరజజ� పచచల�

93-65/165

3970 JBV2221174
పపరర: శకలసతలరరవప� గగలమర�

93-65/168

తసడడ:డ సససప నస�
ఇసటట ననస:118-2-250
వయససస:33
లస: పప
93-65/170

3973 AP151010513328
పపరర: కమలకలమమరర పచచల�

93-65/171

భరస : సరలమకన రరజ�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:40
లస: ససస స
93-65/173

3976 JBV3527025
పపరర: రరజకలమమరర� నచగదచసరర�

93-65/174

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:47
లస: ససస స
93-65/176

3979 JBV2221182
పపరర: జయపడకరష గగలమర�

93-65/177

తసడడ:డ సససప న�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:34
లస: పప
93-65/179

తసడడ:డ మషప�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:39
లస: పప
93-65/181

93-65/158

తసడడ:డ ధచమస�
ఇసటట ననస:118-2-249
వయససస:41
లస: పప

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమకన రరజ�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:34
లస: పప
3983 JBV3527686
పపరర: అనల కలమమర� పచచల�

93-65/164

భరస : సససప నస�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరలమకన రరజ�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:60
లస: ససస స
3980 JBV2221612
పపరర: కరరణచకర� పచచల�

3966 JBV3760394
పపరర: అనల కలమమర� పచచల�

3961 AP151010513419
పపరర: జయపడద పచచల�

భరస : ధచమస�
ఇసటట ననస:118-2-249
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:42
లస: ససస స
3977 AP151010513330
పపరర: మరరయమక � పచచల�

93-65/161

తసడడ:డ సససప నస
ఇసటట ననస:118-2-250
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:30
లస: ససస స
3974 AP151010513329
పపరర: మమరర� కలరపరటట�

3963 JBV3760410
పపరర: దచడక వలర � దచసరర�

93-65/154

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:118-2-248
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ధచమస�
ఇసటట ననస:118-2-249
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ధచమస�
ఇసటట ననస:118-2-249
వయససస:43
లస: పప
3971 JBV3760345
పపరర: ససరక పప కలరర

93-65/156

భరస : జయసత బబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-249
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ధచమస�
ఇసటట ననస:118-2-249
వయససస:32
లస: పప
3968 AP151010513596
పపరర: ససపత కలమమర� పచచల�

3960 JBV3760378
పపరర: నరకల బబబబ� పచచల�

3958 JBV3760386
పపరర: పడమల� పచచల�

భరస : నరకల బబబబ�
ఇసటట ననస:118-2-247
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నసదకలమమర�
ఇసటట ననస:118-2-247
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:118-2-248
వయససస:31
లస: పప
3965 JBV3760402
పపరర: ససరరష బబబబ� పచచల�

93-65/153

తసడడ:డ పపడమయఖ
ఇసటట ననస:118-2-246
వయససస:24
లస: పప

భరస : నసదకలమమర�
ఇసటట ననస:118-2-247
వయససస:65
లస: ససస స
3962 JBV3758919
పపరర: అరరణ పచచల

3957 AP151010513682
పపరర: మమషక పచచల

3982 JBV3760444
పపరర: రరసబబబబ� నచగ దచసరర�

93-65/180

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:41
లస: పప
93-65/182

3985 AP151010513505
పపరర: సససప నస గగలమర

93-65/183

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:52
లస: పప
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3986 AP151010513358
పపరర: బబబమరరవప పచచల

93-65/184

తసడడ:డ యమకకబబ
ఇసటట ననస:118-2-251
వయససస:67
లస: పప
3989 JBV3760717
పపరర: రతత కలమమరర� నలగరల�

93-65/187

93-65/190

93-65/193

93-65/196

93-65/199

93-65/202

93-65/205

భరస : దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-266
వయససస:25
లస: ససస స

3999 AP151010513189
పపరర: భబసకరరరవప దచసరర�

4002 AP151010513062
పపరర: రరజకలమమరర తరరపత�

4005 AP151010513039
పపరర: దయమనసదస తరరపత�

4008 AP151010513639
పపరర: రతతకలమమరర జజనతలగడడ

93-67/819

4011 JBV3758927
పపరర: ససజజత శరనస

93-65/197

4014 JBV3760469
పపరర: ససధచకర� శరనస�
తసడడ:డ దచనయయల�
ఇసటట ననస:118-2-266
వయససస:25
లస: పప

3994 SAA0936825
పపరర: హన పడశరసత దచసరర

93-65/192

3997 JBV2220663
పపరర: శశరరలల� దచసరర�

93-65/195

4000 SAA0936692
పపరర: అనసష తరరపత

93-65/198

భరస : వససత రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:118-2-264
వయససస:27
లస: ససస స
93-65/200

4003 JBV3758968
పపరర: వససతరరవప తరరపత

93-65/201

తసడడ:డ దయమనసదస
ఇసటట ననస:118-2-264
వయససస:31
లస: పప
93-65/203

4006 SAA0936775
పపరర: వససథ దదపసక గసజమమల

93-65/204

తసడడ:డ శశఖర బబబబ గసజమమల
ఇసటట ననస:118-2-265
వయససస:24
లస: ససస స
93-65/206

4009 AP151010513312
పపరర: శశఖర బబబబ గసజమమలమ

93-65/207

తసడడ:డ ఏలయఖ గసజమమలమ
ఇసటట ననస:118-2-265
వయససస:48
లస: పప
93-65/208

తసడడ:డ దచనయయలల
ఇసటట ననస:118-2-266
వయససస:25
లస: ససస స
93-65/210

93-65/189

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-260
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏలయఖ
ఇసటట ననస:118-2-265
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ దయమనసదస తరరపత
ఇసటట ననస:118-2-265
వయససస:34
లస: పప
4013 AP151010513514
పపరర: ససశల � శరనస�

93-65/194

తసడడ:డ జకకయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-264
వయససస:58
లస: పప

భరస : శశఖర బబబబ గసజమమలమ
ఇసటట ననస:118-2-265
వయససస:43
లస: ససస స
4010 SAA0699694
పపరర: పడదదప తరరపత

3996 AP151010513199
పపరర: పడమలరరణణ దచసరర�

3991 AP151010513338
పపరర: గరబడయయలల నలగల�

తసడడ:డ యయసస పరదస దచసరర
ఇసటట ననస:118-2-260
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దయమనసదస�
ఇసటట ననస:118-2-264
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దయమనసదస
ఇసటట ననస:118-2-264
వయససస:34
లస: పప
4007 AP151010513246
పపరర: శరఖమల గసజమమలమ

93-65/191

తసడడ:డ దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-260
వయససస:26
లస: పప

భరస : పడదదప�
ఇసటట ననస:118-2-264
వయససస:32
లస: ససస స
4004 JBV3758950
పపరర: పడదదప తరరపత

3993 AP151010513264
పపరర: కకటయఖ పప కలరర

93-65/186

తసడడ:డ సరమమఖలల�
ఇసటట ననస:118-2-255
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఏససపరదస�
ఇసటట ననస:118-2-260
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-260
వయససస:26
లస: పప
4001 SAA0258129
పపరర: పడసనత తరరపత�

93-65/188

తసడడ:డ అరరణ
ఇసటట ననస:118-2-256
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-260
వయససస:26
లస: ససస స
3998 AP151010513335
పపరర: ఏససపరదస దచసరర�

3990 AP151010513133
పపరర: ససనసద నలగల�

3988 SAA0936924
పపరర: ససధ రరణణ నలగరలల

తసడడ:డ గరబడయయలల నలగరలల
ఇసటట ననస:118-2-255
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గరబడయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-255
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-2-256
వయససస:26
లస: ససస స
3995 JBV2220671
పపరర: మమరర గసజమమల

93-65/185

తసడడ:డ గరబడయయలల నచలగరలమ
ఇసటట ననస:118-2-255
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గరబడయయవ �
ఇసటట ననస:118-2-255
వయససస:30
లస: ససస స
3992 AP151010513304
పపరర: ఉషరరరణణ పప కలరర

3987 SAA1089523
పపరర: భబనస శక నచలగరలమ

4012 JBV3758935
పపరర: పవతడ శరనస�

93-65/209

తసడడ:డ దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-266
వయససస:25
లస: ససస స
93-65/211

4015 AP151010513106
పపరర: దచనయయలల శరనస

93-65/212

తసడడ:డ యమకకబబ
ఇసటట ననస:118-2-266
వయససస:25
లస: పప
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4016 AP151010513622
పపరర: అనతమక శరనస�

93-65/213

భరస : ఏససపరదస�
ఇసటట ననస:118-2-268
వయససస:25
లస: ససస స
4019 SAA1321504
పపరర: మజరస మన గగగబలపరటట

93-64/657

93-65/219

93-65/222

4023 SAA1089507
పపరర: రరమ కకషర గగవతతటట

4026 SAA0461194
పపరర: శక కరసత నడవ

93-65/225

4029 AP151010513383
పపరర: శశఖర మమరరగ�

తసడడ:డ డతవడ
ఇసటట ననస:118-2-274
వయససస:35
లస: పప

4032 AP151010513158
పపరర: జయపడకరష రరన దదపరలపపడడ

తసడడ:డ దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-275
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:118-2-275
వయససస:25
లస: పప
4040 JBV2229250
పపరర: కమలయఖ మదస
ద రర�

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:118-2-533
వయససస:27
లస: ససస స

4038 SAA0136986
పపరర: రరబబక� మదస
ద రర�

93-65/237

4041 AP151010513137
పపరర: మహనరరవప � మదసదరర�

93-65/226

4044 AP151010513769
పపరర: రరజ ఆతకకలరర
తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:118-2-533
వయససస:27
లస: పప

4024 JBV2224160
పపరర: నచగరరజ గగగబలపరటట

93-65/221

4027 JBV3758885
పపరర: శసత కలమమరర� మమరరగ�

93-65/224

4030 AP151010513657
పపరర: దతవదచసస మమరరగ�

93-65/227

తసడడ:డ ఏసప బబ�
ఇసటట ననస:118-2-274
వయససస:41
లస: పప
93-65/229

4033 AP151010513581
పపరర: మరరయమక � దథపరల పపడడ�

93-65/230

భరస : దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-2-275
వయససస:25
లస: ససస స
93-65/232

4036 JBV2225373
పపరర: రతతససకలమమర దదపరలపపడడ

93-65/233

తసడడ:డ దచనయయలల
ఇసటట ననస:118-2-275
వయససస:25
లస: పప
93-65/235

4039 AP151010513638
పపరర: దదనమక మదస
ద రర�

93-65/236

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:118-2-281
వయససస:24
లస: ససస స
93-65/238

తసడడ:డ ఏససరతతస�
ఇసటట ననస:118-2-281
వయససస:24
లస: పప
93-65/240

93-65/218

భరస : జగన�
ఇసటట ననస:118-2-274
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కమలయఖ�
ఇసటట ననస:118-2-281
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:118-2-281
వయససస:24
లస: పప
4043 AP151010513768
పపరర: మమరర ఆతకకలరర

93-65/223

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:118-2-275
వయససస:25
లస: పప
93-65/234

4021 SAA0261545
పపరర: మమరర ఫణణ లమస

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప గగగబలపరటట
ఇసటట ననస:118-2-271
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దచనయయలల
ఇసటట ననస:118-2-275
వయససస:24
లస: ససస స

93-65/231 4035 JBV2221075
4034 SAA0258095
పపరర: వవళళసగరణణ బబబబ� దదపరలపపడడ�
పపరర: సరగర బబబబ దదపరలపపడడ

4037 AP151010513668
పపరర: దచనయయలల దదపరలపపడడ�

93-65/220

తసడడ:డ ఏసప బబ�
ఇసటట ననస:118-2-274
వయససస:40
లస: పప
93-65/228

93-65/216

భరస : తమమసబబబబ
ఇసటట ననస:118-2-271
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరర నడవ
ఇసటట ననస:118-2-271
వయససస:35
లస: పప

భరస : దతవదచసస�
ఇసటట ననస:118-2-274
వయససస:41
లస: ససస స
4031 AP151010513372
పపరర: ఏసప బబ మమరరగ

93-65/217

తసడడ:డ రరధ కకషర గగవతతటట
ఇసటట ననస:118-2-271
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నచగరశశరరరవ గగగబలమమబడక
ఇసటట ననస:118-2-271
వయససస:35
లస: పప
4028 AP151010513138
పపరర: ఎమమలయమక మమరరగ�

4020 SAA1076223
పపరర: రరజరశశరర గగగబలపరటట

4018 AP151010513577
పపరర: ఏససపరదస� శరనస�

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:118-2-268
వయససస:25
లస: పప

భరస : నచగ రరజ గగగబలపరటట
ఇసటట ననస:118-2-271
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శక కరసత నచదవ
ఇసటట ననస:118-2-271
వయససస:35
లస: ససస స
4025 SAA0461160
పపరర: నచగ రరమబలల గగగబలమమబడక

93-65/215

తసడడ:డ ఏససపరదస�
ఇసటట ననస:118-2-268
వయససస:25
లస: పప

భరస : నచగ రరమబలల గగగబలపరటట
ఇసటట ననస:118-2-271
వయససస:28
లస: ససస స
4022 SAA0461186
పపరర: లలథచ నచదవ

4017 AP151010513681
పపరర: చటటరబబబబ శరనస�

4042 SAA0936759
పపరర: ససజనఖ ఆతకకలరర

93-65/239

తసడడ:డ రరజ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:118-2-533
వయససస:25
లస: ససస స
93-65/241

4045 SAA0835571
పపరర: సతఖ అనవశష పచచల

93-65/242

తసడడ:డ యమకకబబ
ఇసటట ననస:118-2-534
వయససస:27
లస: పప
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93-65/243

భరస : రరపధచర పపలపరటట
ఇసటట ననస:118-3-63
వయససస:33
లస: ససస స
4049 AP151010513456
పపరర: నచగమణణ నసస

93-65/245

93-65/248

93-65/251

93-65/255

93-65/258

93-65/261

93-65/264

తసడడ:డ జకకరయఖ నడవ
ఇసటట ననస:118-3-284
వయససస:29
లస: ససస స

4059 AP151010513480
పపరర: ససరరష బబబబ దథడచడ�

4062 JBV3759479
పపరర: కళళఖణణ� కరటటమమల �

4065 AP151010513226
పపరర: రవచసదడ కరరక

4068 JBV2224368
పపరర: రరజరష నడవర

93-65/267

4071 AP151010513673
పపరర: సససదరరరవప మమరరగ

93-65/256

4074 JBV2224350
పపరర: శవమక నడవర
భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:118-3-284
వయససస:34
లస: ససస స

4054 JBV3758414
పపరర: ఉషరరరణణ� దథడచడ�

93-65/250

4057 JBV3527751
పపరర: ఆశశక� దదడచడ�

93-65/254

4060 AP151010513408
పపరర: రమమష బబబబ దథడచడ

93-65/257

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:118-3-279
వయససస:35
లస: పప
93-65/259

4063 SAA0261628
పపరర: అనతపపరర � కరరక�

93-65/260

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:118-3-280
వయససస:71
లస: ససస స
93-65/262

4066 JBV3759487
పపరర: రజన నడవర

93-65/263

భరస : రరజరష�
ఇసటట ననస:118-3-282
వయససస:34
లస: ససస స
93-65/265

4069 AP151010513542
పపరర: ఏసమక మమరరగ

93-65/266

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:118-3-283
వయససస:34
లస: ససస స
93-65/268

తసడడ:డ కకపరనసదస
ఇసటట ననస:118-3-283
వయససస:34
లస: పప
93-65/270

93-65/247

తసడడ:డ సశరర �
ఇసటట ననస:118-3-279
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ�
ఇసటట ననస:118-3-282
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఆరగణ
ఇసటట ననస:118-3-283
వయససస:34
లస: ససస స
4073 SAA0461202
పపరర: ససధచ రరన నడవ

93-65/252

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-3-280
వయససస:35
లస: పప

భరస : శశరర
ఇసటట ననస:118-3-282
వయససస:24
లస: ససస స
4070 JBV2223618
పపరర: హహమలత మమరరగ

4056 AP151010513273
పపరర: మరరయమక దథడచడ�

4051 AP151010513398
పపరర: పరపయఖ నసస

భరస : ససరరష మబఖరరజ బబబబ�
ఇసటట ననస:118-3-279
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏసప బబ�
ఇసటట ననస:118-3-280
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ చసదడ కలమమర కరరక
ఇసటట ననస:118-3-280
వయససస:24
లస: పప
4067 AP151010513540
పపరర: శరసతమక నడవర

93-65/249

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:118-3-279
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:118-3-279
వయససస:35
లస: పప
4064 SAA0936890
పపరర: మననజ కలమమర కరరక

4053 JBV2220911
పపరర: ఎసపస రర రరణణ దదడచడ

93-65/244

తసడడ:డ నచగరసదడస
ఇసటట ననస:118-3-278
వయససస:35
లస: పప

భరస : పరపయఖ�
ఇసటట ననస:118-3-279
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ� �
ఇసటట ననస:118-3-279
వయససస:35
లస: పప
4061 AP151010513428
పపరర: పడతచప దదడచడ

93-65/246

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:118-3-279
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడతచప� �
ఇసటట ననస:118-3-279
వయససస:35
లస: ససస స
4058 JBV2220978
పపరర: రరజరష � దదడచడ�

4050 SAA0697995
పపరర: నసస వననద

4048 SAA1076280
పపరర: వననల నసస

భరస : వననద నసస
ఇసటట ననస:118-3-278
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:118-3-278
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరజరష�
ఇసటట ననస:118-3-279
వయససస:35
లస: ససస స
4055 JBV2220895
పపరర: అరరణదతవ� దదడచడ�

93-65/589

భరస : దచనయఖ నలస
ఇసటట ననస:118-3-248
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:118-3-278
వయససస:35
లస: ససస స
4052 JBV3758422
పపరర: సససనత కలమమరర� దదడచడ�

4047 SAA1429927
పపరర: మరరయమక నలస

4072 AP151010513650
పపరర: ఆరగణ మమరరగ

93-65/269

తసడడ:డ కకపరనసదస
ఇసటట ననస:118-3-283
వయససస:34
లస: పప
93-65/271

4075 JBV2223717
పపరర: దతవమణణ నడవర

93-65/272

భరస : జకకయఖ
ఇసటట ననస:118-3-284
వయససస:50
లస: ససస స
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93-65/273

తసడడ:డ వరయఖ నడవ
ఇసటట ననస:118-3-284
వయససస:25
లస: పప
4079 JBV2222305
పపరర: ససజజత మమరరగ

93-65/276

93-65/279

93-65/282

93-65/285

93-65/288

93-65/291

93-65/294

భరస : పడకరష బబబబ�
ఇసటట ననస:118-3-336
వయససస:27
లస: ససస స

4089 SAA0937021
పపరర: మమరర దబబబకలటట

4092 AP151010513107
పపరర: శరరమక శరనస�

4095 AP151010513483
పపరర: వననతలరరణణ రరసజల

4098 SAA1089564
పపరర: నతడష శరనస

93-65/297

4101 AP151010513442
పపరర: శరససన కకసడవటట�

93-65/286

4104 AP151010513055
పపరర: సససప నమక గబసటటరర�
భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-336
వయససస:27
లస: ససస స

4084 JBV3760758
పపరర: ఎసస మరరయమక� కలలర �

93-65/281

4087 AP151010513113
పపరర: కలమమరర శరనస

93-65/284

4090 JBV3759347
పపరర: కరరణచకర� దబబ కలటట�

93-65/287

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-329
వయససస:30
లస: పప
93-65/289

4093 AP151010513157
పపరర: రవ శరనస�

93-65/290

తసడడ:డ మమరరస�
ఇసటట ననస:118-3-331
వయససస:45
లస: పప
93-65/292

4096 AP151010513200
పపరర: పడమల కకసడవటట�

93-65/293

భరస : శరససన�
ఇసటట ననస:118-3-335
వయససస:32
లస: ససస స
93-65/295

4099 SAA1089572
పపరర: శలలకన శరనస

93-65/296

తసడడ:డ రవ శరనస
ఇసటట ననస:118-3-335
వయససస:25
లస: పప
93-65/298

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-335
వయససస:32
లస: పప
93-65/300

93-65/278

భరస : మజరస
ఇసటట ననస:118-3-328
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ శరనస
ఇసటట ననస:118-3-335
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససతతష
ఇసటట ననస:118-3-335
వయససస:30
లస: పప
4103 JBV3527553
పపరర: రతతససరరఖ� గబసటటరర�

93-65/283

భరస : చచరరరస
ఇసటట ననస:118-3-335
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-335
వయససస:32
లస: ససస స
4100 SAA0697938
పపరర: కకసడవటట వదచఖసరగర

4086 JBV3760733
పపరర: శరరమక శరనస

4081 JBV3760873
పపరర: పపణఖవత� వవమవరపప�

తలర : చననతడడ�
ఇసటట ననస:118-3-327
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:118-3-331
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససన�
ఇసటట ననస:118-3-335
వయససస:32
లస: ససస స
4097 AP151010513182
పపరర: వమలమక కకసడవటట�

93-65/280

భరస : కరరణచకర దబబబకలటట
ఇసటట ననస:118-3-329
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-329
వయససస:50
లస: పప
4094 JBV3758638
పపరర: భవఖ� కకసడవటట�

4083 AP151010513659
పపరర: శలలవరరజ గబసటటరర

93-65/275

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:118-3-325
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మజరష
ఇసటట ననస:118-3-328
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరజ�
ఇసటట ననస:118-3-328
వయససస:72
లస: పప
4091 JBV3758380
పపరర: ససబబబరరవప దబబకలటట�

93-65/277

తసడడ:డ పపడమయఖ
ఇసటట ననస:118-3-326
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనసదస
ఇసటట ననస:118-3-327
వయససస:27
లస: పప
4088 AP151010513334
పపరర: మజరస శరనస�

4080 AP151010513479
పపరర: శకనస మమరరగ

4078 JBV3527777
పపరర: వరయఖ నడవ

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:118-3-284
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకపరనసదస
ఇసటట ననస:118-3-286
వయససస:34
లస: పప

భరస : శలలవరరజ
ఇసటట ననస:118-3-326
వయససస:45
లస: ససస స
4085 JBV3760741
పపరర: చననతడడ కలలర

93-65/274

తసడడ:డ శశరర�
ఇసటట ననస:118-3-284
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:118-3-286
వయససస:34
లస: ససస స
4082 AP151010513046
పపరర: ససమత గబసటటరర

4077 AP151010513387
పపరర: జకకయఖ� నడవర�

4102 JBV3758513
పపరర: సమతచ� గబసటటరర�

93-65/299

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:118-3-336
వయససస:27
లస: ససస స
93-65/301

4105 AP151010513131
పపరర: రవకలమమర గబసటటరర

93-65/302

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:118-3-336
వయససస:27
లస: పప
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4106 AP151010513213
పపరర: పడకరషరబబబ � గబసటటరర�

93-65/303

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-336
వయససస:27
లస: పప
4109 AP151010513364
పపరర: పపనతయఖ తషరకర�

93-65/306

93-65/309

93-65/312

93-65/315

93-65/317

93-65/320

93-65/323

తసడడ:డ పడకరషరరవప భమలమల
ఇసటట ననస:118-3-382
వయససస:33
లస: పప

4119 JBV3760923
పపరర: మలలర ష ససదచ

4122 SAA0937039
పపరర: కకటటశశరరరవప పసడడ

4125 SAA0937138
పపరర: హహహమమవత గదడద

4128 SAA0936965
పపరర: ససగ మతడ కకటడ

93-65/326

4131 AP151010513533
పపరర: రతతబబబబ � గబసటటరర�

93-65/316

4134 SAA1313576
పపరర: అపరలరరజ కకసడపలర
తసడడ:డ ససేరరఖనచరరయణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:118-3-382/1
వయససస:41
లస: పప

4114 JBV2220648
పపరర: ససనత కకపపరల

93-65/311

4117 JBV3760931
పపరర: మహలకకక� ససదచ�

93-65/314

4120 SAA1254929
పపరర: ససకనఖ ససధ

93-65/571

భరస : రఘబ ససధ
ఇసటట ననస:118-3-349
వయససస:28
లస: ససస స
93-65/318

4123 AP151010513045
పపరర: ససశల తతరకర

93-65/319

భరస : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:118-3-372
వయససస:27
లస: ససస స
93-65/321

4126 SAA0937120
పపరర: రరజజ రరవప గదడద

93-65/322

తసడడ:డ జనచరచన రరవప గదడద
ఇసటట ననస:118-3-375
వయససస:47
లస: పప
93-65/324

4129 SAA0936973
పపరర: వజయ శశఖర కకటబడ

93-65/325

తసడడ:డ ఇజయఖ కకటబడ
ఇసటట ననస:118-3-380
వయససస:50
లస: పప
93-65/327

తసడడ:డ జయరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-382
వయససస:44
లస: పప
93-66/920

93-65/308

భరస : మలలర ష�
ఇసటట ననస:118-3-348
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఐజయఖ కకటడ
ఇసటట ననస:118-3-380
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన కకటబడ
ఇసటట ననస:118-3-380
వయససస:74
లస: పప
4133 SAA1366863
పపరర: దధలప కలమమర భమలమల

93-65/313

భరస : రరజజ రరవప గదడద
ఇసటట ననస:118-3-375
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వజయ శశఖర కకటబడ
ఇసటట ననస:118-3-380
వయససస:50
లస: ససస స
4130 SAA0936957
పపరర: ఐజయఖ కకటడ

4116 JBV2229516
పపరర: పడకరశరరవప కకపపరల

4111 SAA0835886
పపరర: ససరరష కసతతటట

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:118-3-347
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పసడడ
ఇసటట ననస:118-3-360
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:118-3-372
వయససస:27
లస: పప
4127 SAA0936981
పపరర: వజయ రరణణ కకటబడ

93-65/310

తసడడ:డ వవసకటయఖ
ఇసటట ననస:118-3-348
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పసడడ
ఇసటట ననస:118-3-360
వయససస:55
లస: ససస స
4124 AP151010513700
పపరర: ఆశరరశదస తషరకర�

4113 AP151010513536
పపరర: దయమనసదస గబసటటరర

93-65/305

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:118-3-345
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:118-3-347
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మలలర ష�
ఇసటట ననస:118-3-348
వయససస:30
లస: పప
4121 SAA0937047
పపరర: సరమమమ జఖస పసడడ

93-65/307

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-3-346
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కకపపరల
ఇసటట ననస:118-3-347
వయససస:24
లస: పప
4118 JBV3760949
పపరర: రఘబ� ససదచ�

4110 SAA0835860
పపరర: తడవవణణ కసతతటట

4108 AP151010513294
పపరర: మనచకడ తషరకర�

భరస : పపనతయఖ�
ఇసటట ననస:118-3-343
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:118-3-345
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దయమనసదస
ఇసటట ననస:118-3-346
వయససస:31
లస: ససస స
4115 SAA0936734
పపరర: ఆనసద బబబబ కకపపరల

93-65/304

తసడడ:డ వవసకటసరశమ
ఇసటట ననస:118-3-336
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:118-3-343
వయససస:25
లస: పప
4112 JBV3759529
పపరర: రజన గబసటటరర

4107 AP151010513331
పపరర: ఆనసదరరవప గబసటటరర

4132 SAA1254960
పపరర: మలర శశరర భమలర

93-65/572

భరస : దధలప కలమమర భమలర
ఇసటట ననస:118-3-382
వయససస:28
లస: ససస స
93-64/658

4135 SAA1351337
పపరర: ససజజత కకసడపలర

93-64/659

భరస : అపరలరరజ కకసడపలర
ఇసటట ననస:118-3-382/1
వయససస:34
లస: ససస స
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4136 SAA1300854
పపరర: చడరరకలరర మమరర చడరరకలరర
ససబబరరవప
భరస : చడరరకలరర చసదడ చడరరకలరర పడభబ
ఇసటట ననస:118/3/383
వయససస:38
లస: ససస స

93-64/621

4139 AP151010513314
పపరర: వరయఖ తషరకర�

93-65/330

93-65/333

93-65/336

93-65/339

93-65/342

93-65/345

93-65/347

భరస : అజజన�
ఇసటట ననస:118-3-445
వయససస:39
లస: ససస స

4149 AP151010513340
పపరర: ఆనసదరరవప గగగబలమమడడ�

4152 JBV3760089
పపరర: మమరర� సలల
ర రర�

4155 JBV3760055
పపరర: నచగ రరజ� గబడడపపడడ�

4158 SAA0936676
పపరర: ఫణణధర గరరర

93-65/350

4161 SAA0879298
పపరర: లకడక పప నసదగరల

93-65/340

4164 AP151010513621
పపరర: వజయ తమనసపలర
భరస : కకకషర రఫర
ఇసటట ననస:118-3-445
వయససస:24
లస: ససస స

4144 SAA0697946
పపరర: ససరర హరరష

93-65/335

4147 SAA1039453
పపరర: గరఖన పరల గగగబలమమమడడ

93-65/338

4150 JBV3760063
పపరర: సరశత� గబడడపపడడ�

93-65/341

తసడడ:డ రరజరసదడ�
ఇసటట ననస:118-3-409
వయససస:32
లస: ససస స
93-65/343

4153 JBV3760048
పపరర: రతత కలమమరర� గబడడపపడడ�

93-65/344

భరస : రరజరసదడ�
ఇసటట ననస:118-3-409
వయససస:58
లస: ససస స
93-65/346

4156 SAA1443589
పపరర: దచనయఖ నలస

93-64/660

తసడడ:డ పపతషరర నలస
ఇసటట ననస:118-3-428
వయససస:46
లస: పప
93-65/348

4159 SAA0697912
పపరర: గరరర మహహధర

93-65/349

తసడడ:డ సససదర రరజ
ఇసటట ననస:118-3-434
వయససస:23
లస: పప
93-65/351

భరస : ఆనసద బబబబ పప నసదగరల
ఇసటట ననస:118-3-438
వయససస:40
లస: ససస స
93-65/353

93-65/332

తసడడ:డ ఆనసద రరవప గగగబలమమమడడ
ఇసటట ననస:118-3-404
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరజ గరరర
ఇసటట ననస:118-3-434
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:118-3-434
వయససస:23
లస: పప
4163 JBV3759024
పపరర: ససవరరస � శరనస�

93-65/337

తసడడ:డ రరజరసదడ�
ఇసటట ననస:118-3-409
వయససస:33
లస: పప

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:118-3-434
వయససస:23
లస: ససస స
4160 AP151010513578
పపరర: సససదరరరవప గరరర

4146 JBV3527785
పపరర: ససహససన గగగబలమమడడ�

4141 JBV3759958
పపరర: అరరణ� ససరర�

తసడడ:డ జజజపర
ఇసటట ననస:118-3-387
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజజ రరవప�
ఇసటట ననస:118-3-409
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జజసఫ�
ఇసటట ననస:118-3-409
వయససస:61
లస: ససస స
4157 AP151010513642
పపరర: ధనలకకక గరరర

93-65/334

తసడడ:డ ఏషయఖ�
ఇసటట ననస:118-3-404
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరజజ రరవప�
ఇసటట ననస:118-3-409
వయససస:37
లస: ససస స
4154 JBV3760071
పపరర: రతస మక� సలల
ర రర�

4143 JBV3758588
పపరర: జజజపర� ససరర�

93-65/328

భరస : నచన�
ఇసటట ననస:118-3-387
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-404
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:118-3-404
వయససస:26
లస: పప
4151 JBV3760113
పపరర: జయమణణ� సలల
ర రర�

93-65/331

భరస : వవసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:118-3-387
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజపర
ఇసటట ననస:118-3-387
వయససస:25
లస: పప
4148 SAA0698001
పపరర: గగగబలమమబదద సతశ కలమమర

4140 JBV3760139
పపరర: లకడక ససరర

4138 AP151010513808
పపరర: నరకల తషరకర�

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:118-3-386
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజపర
ఇసటట ననస:118-3-387
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజజపర
ఇసటట ననస:118-3-387
వయససస:46
లస: ససస స
4145 JBV2221133
పపరర: నచన ససరర

93-64/655

తసడడ:డ ససబబరరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:118/3/383
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:118-3-386
వయససస:25
లస: పప
4142 JBV3758570
పపరర: మమరర ససరర

4137 SAA1433655
పపరర: పడభబ కలమమర చడరరకలరర

4162 SAA0879264
పపరర: ఆనసద బబబబ పసదసగరల

93-65/352

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప నసదగరల
ఇసటట ననస:118-3-438
వయససస:50
లస: ససస స
93-65/354

4165 AP151010513723
పపరర: ఐజజక� శరనస�

93-65/355

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:118-3-445
వయససస:41
లస: పప
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93-65/356 4167 SAA0835829
4166 AP151010513677
పపరర: మలర సగరన బబబబ � తమనసపలర �
పపరర: హహసపసన బ షపక

తసడడ:డ ససగరత రరవప�
ఇసటట ననస:118-3-445
వయససస:24
లస: పప
4169 SAA1340751
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:118-3-446
వయససస:43
లస: ససస స
93-65/590

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:118-3-446
వయససస:18
లస: పప
4172 JBV3760881
పపరర: ఏససదచసస పపలర గమర

93-65/361

93-65/364

93-65/366

93-65/369

93-65/371

93-65/374

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:118-3-486
వయససస:34
లస: పప

4179 JBV2224939
పపరర: గగపపశశరర గబరరకల�

4182 JBV3527116
పపరర: మరరయదచసస గబరరకల

4185 SAA0834995
పపరర: చడనతనఖ గబసటటరర

4188 AP151010513234
పపరర: రరణబక శరనస�

93-65/377

4191 SAA0697904
పపరర: బబలరస వజరత

93-65/367

4194 AP151010513842
పపరర: కకటటశశరరరవప కకసడచ
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:118-3-486
వయససస:34
లస: పప

4174 JBV2221000
పపరర: రమమష గబసటట�

93-65/363

4177 SAA1043348
పపరర: దధవఖ భబరత గబరరకల

93-65/365

4180 JBV3759339
పపరర: మణణ కలమమర గబరరకల

93-65/368

తసడడ:డ మరరయదచసస
ఇసటట ననస:118-3-474
వయససస:31
లస: పప
93-65/370

4183 SAA0835399
పపరర: నసదధన గబరరకల

93-67/820

తసడడ:డ మమరరయదచసస గబరరకల
ఇసటట ననస:118-3-474
వయససస:33
లస: ససస స
93-65/372

4186 AP151010513532
పపరర: పరరశదదరరవప గబసటటరర�

93-65/373

తసడడ:డ జయరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-484
వయససస:67
లస: పప
93-65/375

4189 SAA0836082
పపరర: సరగర శరనస

93-65/376

తసడడ:డ దచవదస
ఇసటట ననస:118-3-485
వయససస:28
లస: పప
93-65/378

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:118-3-486
వయససస:34
లస: ససస స
93-65/380

93-65/360

భరస : మణణ కలమమర గబరరకల
ఇసటట ననస:118-3-474
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దచవదస�
ఇసటట ననస:118-3-485
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరజ�
ఇసటట ననస:118-3-485
వయససస:43
లస: పప
4193 SAA0697896
పపరర: బబలరస వనసకటటశశరరర

93-63/973

తసడడ:డ పరరససదదరరవప
ఇసటట ననస:118-3-484
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరగర
ఇసటట ననస:118-3-485
వయససస:27
లస: ససస స
4190 AP151010513699
పపరర: దచవదస శరనస�

4176 SAA1273424
పపరర: ససశటట హరరరత మదచద

4171 SAA1076306
పపరర: మహన పపలర గమర

తసడడ:డ పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:118-3-453
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:118-3-474
వయససస:49
లస: పప

భరస : పరరశదదరరవప
ఇసటట ననస:118-3-484
వయససస:49
లస: ససస స
4187 SAA0836090
పపరర: సరరరక శరనస

93-65/362

భరస : మరరయదచసస�
ఇసటట ననస:118-3-474
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:118-3-474
వయససస:33
లస: పప
4184 JBV2228112
పపరర: హహహమమవత గబసటటరర

4173 AP151010513757
పపరర: ఫరతమమ� గబసటట�

93-65/358

తసడడ:డ యయససదచసస పపలర గమర
ఇసటట ననస:118-3-448
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ మదచద
ఇసటట ననస:118-3-472
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వననద�
ఇసటట ననస:118-3-474
వయససస:30
లస: ససస స
4181 JBV2224491
పపరర: వననద గబరరకల

93-65/359

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:118-3-453
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-467
వయససస:25
లస: పప
4178 JBV3759321
పపరర: రమఖ� గబరరకల�

4170 JBV3760899
పపరర: గరకసమక� పపలర గమర�

4168 SAA0835837
పపరర: షపక మసరసన

తసడడ:డ ఫరరడన సరహహబ
ఇసటట ననస:118-3-446
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఏససదచసస�
ఇసటట ననస:118-3-448
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరక
ఇసటట ననస:118-3-448
వయససస:49
లస: పప
4175 AP151010513287
పపరర: రతతరరజ గగగబలమబడడ�

93-65/357

4192 AP151010513378
పపరర: దయ కకసడచ�

93-65/379

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-486
వయససస:34
లస: ససస స
93-65/381

4195 SAA0835407
పపరర: రరజరష కకసడచ

93-67/821

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసడచ
ఇసటట ననస:118-3-486
వయససస:32
లస: పప
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4196 AP151010513620
పపరర: ససజజత కనవరరస�

93-65/382

భరస : దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-3-488
వయససస:25
లస: ససస స
4199 SAA0936551
పపరర: సరగర యరకగబసటర

93-65/385

93-65/388

93-65/391

93-65/394

93-65/397

93-65/400

93-65/403

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:118-3-776
వయససస:20
లస: పప

4209 AP151010513296
పపరర: బబజజ గబసటటరర

93-65/406

93-65/395

4204 JBV2223725
పపరర: కమల నడవర

93-65/390

4207 AP151010513186
పపరర: మరరయమక గబసటటరర�

4210 SAA0937112
పపరర: ససధచరరణణ కరశమల

93-65/396

93-65/398 4213 AP151010513184
4212 JBV3759628
పపరర: చసదడ శశఖర కరశమమలమకరశమమల
పపరర: దచసస గబసటటరర�

4215 AP151010513037
పపరర: మణణ శరనస�

4218 AP151010513032
పపరర: రతతరరజ శరనస�

4221 AP151010513804
పపరర: పడకరష బబబబ� గబడడపపడడ�

4224 JBV3760238
పపరర: వజయలకడక� కరకకరరల�
తసడడ:డ దచసస�
ఇసటట ననస:118-4-13
వయససస:29
లస: ససస స

93-65/393

భరస : చసదడశశకర రరవప కరశమల
ఇసటట ననస:118-3-502
వయససస:30
లస: ససస స
93-65/399

తసడడ:డ బబజజ�
ఇసటట ననస:118-3-502
వయససస:30
లస: పప
93-65/401

4216 AP151010513548
పపరర: చనతశశరరమక శరనస

93-65/402

భరస : కరరణయఖ
ఇసటట ననస:118-3-503
వయససస:30
లస: ససస స
93-65/404

4219 AP151010513805
పపరర: శరఖమలమదతవ గబడడపపడడ�

93-65/405

భరస : పడకరష బబబబ�
ఇసటట ననస:118-3-504
వయససస:35
లస: ససస స
93-65/407

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-504
వయససస:35
లస: పప
93-65/409

93-65/387

భరస : బబజజ�
ఇసటట ననస:118-3-501
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరణయఖ�
ఇసటట ననస:118-3-503
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-504
వయససస:35
లస: ససస స
4223 SAA1166263
పపరర: గఫపర వల షపక

93-65/392

భరస : రతతరరజ�
ఇసటట ననస:118-3-503
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమమఖల జజన బబ లమరబబ యన
ఇసటట ననస:118-3-503
వయససస:35
లస: పప
4220 JBV3527132
పపరర: మమరస మక గబడడపపడడ�

4206 JBV2224731
పపరర: దదనమక� గబసటటరర�

4201 JBV3758471
పపరర: శరరమక చసకరక

భరస : నచగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-3-500
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-3-502
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరగర పడకరష బబ లర బబ యన
ఇసటట ననస:118-3-503
వయససస:35
లస: ససస స
4217 SAA0835811
పపరర: సరగర పడకరష బబ లమరబబ యన

93-65/389

తసడడ:డ పపనతయఖ
ఇసటట ననస:118-3-501
వయససస:30
లస: పప

భరస : దచసస�
ఇసటట ననస:118-3-502
వయససస:30
లస: ససస స
4214 SAA0835795
పపరర: లమవణఖ బబ లర బబ యన

4203 JBV3758489
పపరర: ఎలషర చసకరక

93-65/384

భరస : ఎలషర
ఇసటట ననస:118-3-498
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:118-3-501
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజజ
ఇసటట ననస:118-3-501
వయససస:30
లస: పప
4211 JBV2229003
పపరర: మమరర� గబసటటరర�

93-65/386

తసడడ:డ సరమమఖలల
ఇసటట ననస:118-3-498
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:118-3-500
వయససస:34
లస: పప
4208 AP151010513116
పపరర: కకటటశశరరవప గబసటటరర

4200 JBV3758430
పపరర: ససజజత� మమరరగ�

4198 JBV3527066
పపరర: నచగరరజ� కనపరరస�

తసడడ:డ దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-3-488
వయససస:25
లస: పప

భరస : వజయకలమమర�
ఇసటట ననస:118-3-498
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:118-3-498
వయససస:31
లస: పప
4205 AP151010513603
పపరర: నచగరశశరరరవప నడవర

93-65/383

తసడడ:డ దచనయయలల�
ఇసటట ననస:118-3-488
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ యరకగబసటర
ఇసటట ననస:118-3-490
వయససస:30
లస: పప
4202 JBV3758448
పపరర: వజయకలమమర� మమరరగ�

4197 JBV3760196
పపరర: నచగరరరజన� కనపరరస�

4222 SAA0261560
పపరర: శరఖస బబబబ� బబ నగరల�

93-65/408

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:118-3-506
వయససస:35
లస: పప
93-65/410

4225 SAA0394981
పపరర: సశరరప కరకకరరల

93-65/411

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:118-4-13
వయససస:29
లస: ససస స
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4226 AP151010513619
పపరర: ససజజత కరకకరరల�

93-65/412

భరస : నచగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-4-13
వయససస:52
లస: ససస స
4229 SAA0697862
పపరర: సరశజత కరకకరరల

93-65/415

93-65/420

93-65/423

4238 AP151010513282
పపరర: యరకమక� పప తషపప గబ�

93-65/426

93-65/429

93-65/432

93-65/424

4239 JBV2221562
పపరర: అబబరకస� పరలపరరస�

4242 SAA0835100
పపరర: పడతషఖష మమకతతటట

4245 AP151010513204
పపరర: జయరరవ మమకతతటట

93-65/435

4248 SAA0937054
పపరర: మరరయమ రరణణ మకకకల

93-65/427

భరస : ససరరసదడ
ఇసటట ననస:118-4-507
వయససస:30
లస: ససస స

4251 JBV3759313
పపరర: ససజనఖ� మసదసల�

93-65/430

4254 JBV3759305
పపరర: రరజ మసదసల
తసడడ:డ జజజ న సససదర రరవప
ఇసటట ననస:118-4-507
వయససస:43
లస: పప

93-65/422

4237 AP151010513278
పపరర: మరరయమక పప తషపప గబ

93-65/425

4240 JBV3759966
పపరర: మమధవ� గగగబల మబడడ�

93-65/428

4243 AP151010513817
పపరర: పరరశత � మమకతతటట�

93-65/431

భరస : జయరరవప�
ఇసటట ననస:118-4-504
వయససస:24
లస: ససస స
93-65/433

4246 JBV2221471
పపరర: ససజజత� శరనస�

93-65/434

భరస : ఆనసద బబబబ� �
ఇసటట ననస:118-4-505
వయససస:36
లస: ససస స
93-65/436

4249 JBV2221455
పపరర: ఆనసద బబబబ� శరనస�

93-65/437

తసడడ:డ చనతబబల� �
ఇసటట ననస:118-4-505
వయససస:40
లస: పప
93-65/439

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:118-4-507
వయససస:35
లస: ససస స
93-65/441

4234 JBV3760287
పపరర: రతత భమషణ� బబ రరగడడ �

భరస : ఆనసద�
ఇసటట ననస:118-4-467
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర మకకకల
ఇసటట ననస:118-4-505
వయససస:35
లస: ససస స
93-65/438

93-65/417

తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:118-4-448
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:118-4-504
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దసరరగరరవప గగరరససపపడడ
ఇసటట ననస:118-4-505
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనతపర
ఇసటట ననస:118-4-507
వయససస:35
లస: పప

4236 JBV3760246
పపరర: ససదరరన రరవప బబ రరగడడ

4231 AP151010513489
పపరర: దచసస కరకకరరల�

తసడడ:డ ససదరరన రరవప�
ఇసటట ననస:118-4-16
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జయ రరవప
ఇసటట ననస:118-4-504
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరవప�
ఇసటట ననస:118-4-504
వయససస:24
లస: పప

4253 JBV3758372
పపరర: ససరరసదడ శరనస

93-65/421

తసడడ:డ ఆదచస�
ఇసటట ననస:118-4-448
వయససస:40
లస: పప

భరస : రతతరరజ�
ఇసటట ననస:118-4-467
వయససస:25
లస: ససస స

4250 JBV3759297
పపరర: లమవణఖ శరనస

4233 JBV3760253
పపరర: జజన మమరర� బబ రరగడడ �

93-65/414

తసడడ:డ బబచచయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-13
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సరమమఖల
ఇసటట ననస:118-4-16
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనలలగగసడయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-448
వయససస:57
లస: ససస స

4247 SAA0888802
పపరర: అపరరరరవప గగరరససపపడడ

93-65/416

భరస : ససదరరన రరవప�
ఇసటట ననస:118-4-16
వయససస:56
లస: ససస స

4235 JBV3760261
పపరర: వజయ చసదడ శరసత పరల
బబ రరగడడ
తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:118-4-16
వయససస:39
లస: పప

4244 JBV3760162
పపరర: అనల కలమమర� మమకతతటట�

4230 AP151010513042
పపరర: నచగరశశరరరవప � కరకకరరల�

4228 AP151010513786
పపరర: ససగబణమక కరకకరరల�

భరస : మరరయదచసస�
ఇసటట ననస:118-4-13
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-4-13
వయససస:55
లస: పప

భరస : వజయ చసదడ శరసత పరల�
ఇసటట ననస:118-4-16
వయససస:32
లస: ససస స

4241 AP151010513121
పపరర: వజయమమక గగగబలమమడడ�

93-65/413

భరస : దచసస�
ఇసటట ననస:118-4-13
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:118-4-13
వయససస:26
లస: పప
4232 JBV3760279
పపరర: దధవఖ� బబ రరగడడ �

4227 AP151010513038
పపరర: వమలమక కరకకరరల�

4252 SAA0936650
పపరర: శశ కకరణ మమడడద

93-65/440

తలర : లలత కలమమరర మమడడద
ఇసటట ననస:118-4-507
వయససస:26
లస: పప
93-65/442

4255 AP151010513765
పపరర: చనతపర శరనస�

93-65/443

తసడడ:డ లలధర�
ఇసటట ననస:118-4-507
వయససస:58
లస: పప
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4256 AP151010513762
పపరర: శశరమక శరనస

93-65/444

భరస : శశరరబబబబ
ఇసటట ననస:118-4-508
వయససస:26
లస: ససస స
4259 JBV3758364
పపరర: జజజపర� శరనస�

93-65/447

93-65/450

93-65/453

93-65/458

93-65/461

93-65/464

93-65/467

తసడడ:డ కకషర ఫర
ఇసటట ననస:118-4-517
వయససస:28
లస: పప

4269 JBV2225100
పపరర: కరసతయఖ తమనసపలర

4272 SAA0835977
పపరర: నవన కలమమర పసరరకలమ

4275 SAA0394932
పపరర: నచగరశశర రరవప పసరరకల

4278 JBV3759453
పపరర: రవకలమమర కరరక

93-67/822

4281 SAA0835423
పపరర: శరకవణణ మమరరగ

93-65/459

4284 JBV3758455
పపరర: ససనల కలమమర మమరరగ
తసడడ:డ కకకషరఫర
ఇసటట ననస:118-4-517
వయససస:28
లస: పప

4264 JBV3527603
పపరర: కనచఖకలమమరర� యమనమమల�

93-65/452

4267 JBV3759420
పపరర: శరకవణణ� తమనసపలర �

93-65/457

4270 SAA0936809
పపరర: లకడక పసరరకల

93-65/460

భరస : నవన కలమమర పసరరకల
ఇసటట ననస:118-4-514
వయససస:31
లస: ససస స
93-65/462

4273 JBV2224541
పపరర: అనల కలమమర� తమనసపలర �

93-65/463

తసడడ:డ కరసతయఖ� �
ఇసటట ననస:118-4-514
వయససస:43
లస: పప
93-65/465

4276 AP151010513563
పపరర: పదకలత కరరక

93-65/466

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:118-4-516
వయససస:28
లస: ససస స
93-65/468

4279 AP151010513579
పపరర: భబసకరరరకవప కరరక

93-65/469

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:118-4-516
వయససస:28
లస: పప
93-65/470

భరస : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:118-4-517
వయససస:28
లస: ససస స
93-65/473

93-65/449

తసడడ:డ కరసతయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-513
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:118-4-516
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:118-4-516
వయససస:27
లస: పప
4283 JBV3759495
పపరర: చసటట మమరరగ

93-65/454

తసడడ:డ ఆదధనచరరయణ
ఇసటట ననస:118-4-514
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:118-4-516
వయససస:30
లస: పప
4280 SAA1027904
పపరర: నరరశ కరరక

4266 JBV3759354
పపరర: పడభబ దచసస� రసప తతటట�

4261 JBV3527595
పపరర: లలరరదమమరర� యనమమల�

భరస : వవళళసగరణణరరజ�
ఇసటట ననస:118-4-510
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:118-4-514
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:118-4-514
వయససస:34
లస: పప
4277 SAA0936783
పపరర: అశశక కరరక

93-65/451

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:118-4-513
వయససస:43
లస: పప

భరస : అనల కలమమర�
ఇసటట ననస:118-4-514
వయససస:43
లస: ససస స
4274 SAA0835985
పపరర: అరరణ బబబబ

4263 AP151010513227
పపరర: శశరరబబబబ యనమమల

93-65/446

భరస : శశరరబబబబ� �
ఇసటట ననస:118-4-509
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-511
వయససస:46
లస: పప

భరస : కరసతయఖ
ఇసటట ననస:118-4-513
వయససస:43
లస: ససస స
4271 JBV3759412
పపరర: సరళ� తమనసపలర �

93-65/448

తసడడ:డ మజరస
ఇసటట ననస:118-4-509
వయససస:26
లస: పప

భరస : పడభబ దచసస�
ఇసటట ననస:118-4-511
వయససస:41
లస: ససస స
4268 JBV2225118
పపరర: ససతమక తమనసపలర

4260 JBV3527058
పపరర: మమరర� యనమమల�

4258 AP151010513766
పపరర: శశరరబబబబ శరనస�

తసడడ:డ లలధర�
ఇసటట ననస:118-4-508
వయససస:26
లస: పప

భరస : గరసధద�
ఇసటట ననస:118-4-509
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మజరస
ఇసటట ననస:118-4-509
వయససస:41
లస: పప
4265 JBV3759362
పపరర: రరబకర� రసప తతటట�

93-65/445

భరస : జజజపర
ఇసటట ననస:118-4-508
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లలధర�
ఇసటట ననస:118-4-508
వయససస:26
లస: పప
4262 AP151010513494
పపరర: గరసధధ యనమమల

4257 AP151010513763
పపరర: ససమలత శరనస

4282 AP151010513345
పపరర: కకకషరకలమమరర మమరరగ

93-65/471

భరస : కకకషర రఫర
ఇసటట ననస:118-4-517
వయససస:28
లస: ససస స
93-65/474

4285 JBV3758463
పపరర: అనల కలమమర మమరరగ�

93-65/475

తసడడ:డ కకకషర రఫర�
ఇసటట ననస:118-4-517
వయససస:27
లస: పప

Page 146 of 202

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-27

4286 AP151010513717
పపరర: కకకషర రఫర మమరరగ

93-65/476

తసడడ:డ చనతదచనయయలల
ఇసటట ననస:118-4-517
వయససస:28
లస: పప
4289 JBV3759370
పపరర: అసజల� కకపపరర�

93-65/477

93-65/480

93-65/483

93-65/486

93-65/489

4296 JBV3759388
పపరర: నరసససహ రరవప� బతష
స ల�

4299 AP151010513751
పపరర: పడకరశ బబబబ శరనస

4302 SAA0257964
పపరర: ఇసరడయయల� పప తషపప గబ�

93-65/492

4305 AP151010513739
పపరర: మమరరమససమక యనమమల

తసడడ:డ హకదయరరజ
ఇసటట ననస:118 -4-522
వయససస:47
లస: పప
93-65/498

భరస : రరజరశశరరరవప యనమల
ఇసటట ననస:118-4-523
వయససస:57
లస: ససస స

4311 JBV2226520
పపరర: లకడక యనమమల

93-65/487

4314 JBV3758307
పపరర: కకటటశశరరరవ యనమమల
తసడడ:డ రరజరశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-4-523
వయససస:33
లస: పప

4294 AP151010513512
పపరర: మమరమక కకపపరర�

93-65/482

4297 JBV2225258
పపరర: బబల శశరర� కకపపరర�

93-65/485

4300 AP151010513801
పపరర: మజరస గగగబలపరటట

93-65/488

తసడడ:డ సససపసరర
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:43
లస: పప
93-65/490

4303 JBV3527033
పపరర: వజడమక� పప తషపప గబ�

93-65/491

భరస : చనతయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-522
వయససస:37
లస: ససస స
93-65/493

4306 JBV3527041
పపరర: చనతయమ పప తషపప గబ�

93-65/494

తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-522
వయససస:43
లస: పప
93-65/496

4309 AP151010513746
పపరర: మరరయదచసస శరనస

93-65/497

తసడడ:డ బబలశశరర
ఇసటట ననస:118-4-522
వయససస:52
లస: పప
93-65/499

తసడడ:డ రరజరశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-4-523
వయససస:33
లస: ససస స
93-65/501

93-65/479

తసడడ:డ జజజ �
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అపరర రరవప
ఇసటట ననస:118 -4-522
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనయ కలమమర
ఇసటట ననస:118-4-523
వయససస:32
లస: ససస స
4313 AP151010513736
పపరర: శశరమక యనమమల

93-65/484

భరస : హకదయరరజ
ఇసటట ననస:118 -4-522
వయససస:47
లస: ససస స

93-65/495 4308 JBV3759255
4307 AP151010513732
పపరర: చనతపరర యనమలమ యనమల
పపరర: మబనససరశమ కసచరర

4291 JBV2225266
పపరర: నచగరతతస� కకపపరర�

భరస : జజజ�
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-521
వయససస:41
లస: పప

భరస : జజఖత బసస యనమల
ఇసటట ననస:118 -4-522
వయససస:47
లస: ససస స

4310 JBV3758315
పపరర: ససధచరరన యనమమల

93-65/481

తసడడ:డ బబలశశరర
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:62
లస: పప
4304 AP151010513737
పపరర: జజజ నమమరర గసజమమల

4293 AP151010513743
పపరర: అనతపపరర శరనస�

93-67/824

భరస : బబలశశరర�
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజజ�
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:41
లస: పప
4301 AP151010513569
పపరర: జజజ కకపపరర

93-65/478

భరస : పడకరశ బబబబ�
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:33
లస: పప
4298 AP151010513573
పపరర: శశరరబబబబ కకపపరర�

4290 JBV3759396
పపరర: ససజజత� బతష
స ల�

4288 SAA0835522
పపరర: జజఖత మమరరగబ

భరస : అనల కలమమర మమరరగబ
ఇసటట ననస:118-4-517
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మజరస
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:40
లస: ససస స
4295 JBV2221653
పపరర: ఏససదచసస కకపపరర

93-67/823

తసడడ:డ చసటట మమరరగ
ఇసటట ననస:118-4-517
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఏససదచసస�
ఇసటట ననస:118-4-520
వయససస:30
లస: ససస స
4292 AP151010513802
పపరర: మరరయ రగజజ గగగబలపరటట

4287 SAA0835530
పపరర: భబనస మమరరగ

4312 AP151010513735
పపరర: ఫరతమమమమరర కటబర

93-65/500

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-4-523
వయససస:35
లస: ససస స
93-65/502

4315 AP151010513741
పపరర: వనయ కలమమర యనమమల

93-65/503

తసడడ:డ రరజరశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-4-523
వయససస:40
లస: పప
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4316 SAA0894189
పపరర: అపసరరరడడడ శనగల
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93-65/504

తసడడ:డ లకకక రరడడ శనగల
ఇసటట ననస:118/4/523
వయససస:45
లస: పప
4319 SAA0835324
పపరర: రగజనమక గబసటగరన

93-65/507

93-67/825

93-65/513

93-65/516

93-65/520

93-65/523

93-65/526

భరస : నచగయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-545
వయససస:26
లస: ససస స

4329 JBV2222727
పపరర: మరరయమక మమదచసస

4332 AP151010513130
పపరర: కకటమక మమదచసస�

4335 AP151010513194
పపరర: మరరయమక కకరబసడడ

4338 JBV2222735
పపరర: దధవఖవరణణ� కలసదసరర�

93-65/530

4341 AP151010513400
పపరర: రరసబబబబ కసదసరర�

93-65/518

4344 AP151010513697
పపరర: కకటయఖ యనమమల�
తసడడ:డ నచగయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-545
వయససస:26
లస: పప

4324 SAA0936882
పపరర: ససవరరస పచచల

93-65/512

4327 SAA0836009
పపరర: అనతపపరర కరరక

93-65/515

4330 AP151010513048
పపరర: పపడమయఖ మమదచసస�

93-65/519

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:118-4-536
వయససస:57
లస: ససస స
93-65/521

4333 JBV3759404
పపరర: సరలకన రరజ� మమదచసస�

93-65/522

తసడడ:డ చన వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-538
వయససస:31
లస: పప
93-65/524

4336 JBV2221695
పపరర: భమలకకక బబ లలర దసదల

93-65/525

భరస : ఏససరతతస
ఇసటట ననస:118-4-542
వయససస:28
లస: ససస స
93-65/527

4339 JBV2222503
పపరర: గరకసమక� కలసదసరర�

93-65/528

భరస : రరసబబబబ� �
ఇసటట ననస:118-4-543
వయససస:40
లస: ససస స
93-65/531

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:118-4-543
వయససస:43
లస: పప
93-65/533

93-65/509

తసడడ:డ దతవదచసస
ఇసటట ననస:118-4-535
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:118-4-543
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశనరరవప
ఇసటట ననస:118-4-543
వయససస:38
లస: పప
4343 AP151010513598
పపరర: చనఅసతతనమక యనమమల�

93-65/514

భరస : జజజపర
ఇసటట ననస:118-4-539
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:118-4-542
వయససస:28
లస: పప
4340 JBV3527488
పపరర: కకసడలరరవప కలసదసరర

4326 AP151010513127
పపరర: యమకకబబ పచచల

4321 JBV2221711
పపరర: వనసకటటశశరరర యరకమమల

భరస : సతచఖనవశశ పచచల
ఇసటట ననస:118-4-534
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చనతవనసకయఖ�
ఇసటట ననస:118-4-538
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నచగయఖ
ఇసటట ననస:118-4-539
వయససస:43
లస: ససస స
4337 JBV3527314
పపరర: ఏససరతతస బబ లలర దసదల

93-65/510

భరస : పపడమయఖ
ఇసటట ననస:118-4-536
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పరదతశ�
ఇసటట ననస:118-4-537
వయససస:72
లస: పప
4334 SAA0835050
పపరర: పదక కరబసడడ

4323 JBV2224558
పపరర: నచగరతతస యరకమమల

93-65/506

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:118-4-527
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సతచఖనసదస
ఇసటట ననస:118-4-534
వయససస:55
లస: పప

భరస : దతవదచసస
ఇసటట ననస:118-4-535
వయససస:43
లస: ససస స
4331 AP151010513118
పపరర: జజనస మమదచసస�

93-65/508

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:118-4-528
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : యమకకబబ�
ఇసటట ననస:118-4-534
వయససస:52
లస: ససస స
4328 AP151010513501
పపరర: నరకల కరరక

4320 JBV2220309
పపరర: వరరసజనవయబలల యరకమమల

4318 JBV2221703
పపరర: పదచకవత యరకమమల

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:118-4-527
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:118-4-527
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల యరరకమమల
ఇసటట ననస:118-4-527
వయససస:33
లస: ససస స
4325 AP151010513125
పపరర: తతరరజమక� పచచల�

93-65/505

తసడడ:డ ఇనతయఖ
ఇసటట ననస:118-4-523
వయససస:66
లస: పప

భరస : పసదద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:118-4-527
వయససస:68
లస: ససస స
4322 SAA0836132
పపరర: లకడక యరరకమమల

4317 AP151010513740
పపరర: రరజరశశరరరవప యనమమల

4342 JBV2222495
పపరర: మరరయమమక యనమమల

93-65/532

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-4-545
వయససస:26
లస: ససస స
93-65/534

4345 SAA0836199
పపరర: అరరణచ యమనమల

93-65/535

భరస : సజజన
ఇసటట ననస:118-4-546
వయససస:29
లస: ససస స
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4346 JBV2221984
పపరర: సజజన యనమమల
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93-65/536

తసడడ:డ మససమ
ఇసటట ననస:118-4-546
వయససస:33
లస: పప
4349 SAA0895930
పపరర: పపపరరల రరమమహన రరవప

93-65/539

93-65/542

93-65/545

93-65/548

93-65/551

93-65/554

93-65/557

భరస : పసదమసరసన�
ఇసటట ననస:118-6-604
వయససస:30
లస: ససస స

4359 JBV3759289
పపరర: బబల శశ కలమమర శరనస

4362 AP151010513760
పపరర: సరగజన యనమమల�

4365 JBV3760725
పపరర: పదకజ యనమమల

4368 AP151010513799
పపరర: వవళళసగరణణరరజ యనమమల

93-67/826

4371 SAA1166305
పపరర: అరరజన బబనలడడగబల

93-65/549

4374 JBV3754173
పపరర: ఆదస సరహహబ షపక
తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:118-6-604
వయససస:30
లస: పప

4354 SAA0936619
పపరర: శరనస పరవన

93-65/544

4357 JBV3758331
పపరర: ససనల శరనస

93-65/547

4360 JBV2230571
పపరర: పరరశ శరనస

93-65/550

తసడడ:డ మరరయదచసస
ఇసటట ననస:118-4-552
వయససస:32
లస: పప
93-65/552

4363 AP151010513759
పపరర: చనతపరర యనమమల

93-65/553

తసడడ:డ బబలశశరర
ఇసటట ననస:118-4-554
వయససస:43
లస: పప
93-65/555

4366 AP151010513758
పపరర: మ�రరపస
డ నచత యనమమల

93-65/556

భరస : శరసతమక
ఇసటట ననస:118-4-555
వయససస:51
లస: ససస స
93-65/558

4369 SAA1427947
పపరర: శకదతవ రమమవత

93-64/661

భసధసవప: శకదతవ రమమవత
ఇసటట ననస:118-5-563
వయససస:37
లస: ససస స
93-67/827

తసడడ:డ కకటయఖ బబనలడడగబల
ఇసటట ననస:118-5-575
వయససస:37
లస: పప
93-62/338

93-65/541

భరస : ఫరరష
ఇసటట ననస:118-4-552
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మజరస
ఇసటట ననస:118-4-560
వయససస:40
లస: పప

భరస : అరరజన బబనలడడగబల
ఇసటట ననస:118-5-575
వయససస:31
లస: ససస స
4373 AP151010510402
పపరర: లమలబ షపక�

93-65/546

భరస : ససనల
ఇసటట ననస:118-4-555
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : మమరర పడసనత
ఇసటట ననస:118-4-555
వయససస:27
లస: పప
4370 SAA1166313
పపరర: లసగమక బబనలడడగబల

4356 AP151010513752
పపరర: జజజపర శరనస

4351 JBV3759263
పపరర: మహ లకడక� కసచరర �

తసడడ:డ జజజపర శరనస
ఇసటట ననస:118-4-551
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబలశశరర�
ఇసటట ననస:118-4-554
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:118-4-555
వయససస:29
లస: ససస స
4367 SAA0836140
పపరర: రవతతజ ససరఖ యమనమల

93-65/543

తసడడ:డ మరరయదచసస
ఇసటట ననస:118-4-552
వయససస:29
లస: పప

భరస : చనతపర�
ఇసటట ననస:118-4-554
వయససస:35
లస: ససస స
4364 JBV3759891
పపరర: వననశరల యనమమల

4353 JBV3759271
పపరర: రవ కలమమర� మకకకల�

93-65/538

భరస : మబనససరశమ�
ఇసటట ననస:118-4-549
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలశశరర
ఇసటట ననస:118-4-551
వయససస:48
లస: పప

భరస : మరరయదచసస
ఇసటట ననస:118-4-552
వయససస:46
లస: ససస స
4361 JBV3527306
పపరర: కకపమక� యనమమల�

93-65/540

తసడడ:డ పడభబదచసస�
ఇసటట ననస:118-4-549
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజజపర
ఇసటట ననస:118-4-551
వయససస:43
లస: ససస స
4358 AP151010513749
పపరర: పడకరశమక శరనస

4350 JBV2230126
పపరర: జయసత యనమమల

4348 AP151010513701
పపరర: మబరళ బతష
స ల�

తసడడ:డ సరమయయలల�
ఇసటట ననస:118-4-548
వయససస:45
లస: పప

భరస : చనతపర
ఇసటట ననస:118-4-549
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమదచసస
ఇసటట ననస:118-4-549
వయససస:47
లస: పప
4355 AP151010513744
పపరర: కమలమక శరనస

93-65/537

భరస : మబరళ�
ఇసటట ననస:118-4-548
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:118-4-548
వయససస:70
లస: పప
4352 JBV3758323
పపరర: జజఖతబసస గసజమమల

4347 AP151010513491
పపరర: మణణరతతకలమమరర బతష
స ల�

4372 JBV3757507
పపరర: నచగమర బ� షపక�

93-62/337

భరస : ఆదస సరహహబ�
ఇసటట ననస:118-6-604
వయససస:30
లస: ససస స
93-62/339

4375 JBV3754207
పపరర: మరర వల� షపక�

93-62/340

తసడడ:డ షపక ససనదస హహసపన
ఇసటట ననస:118-6-607
వయససస:28
లస: పప
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4376 JBV2221943
పపరర: మరరబ� షపక�
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93-62/341

తసడడ:డ లమల సరహహబ� �
ఇసటట ననస:118-6-609
వయససస:34
లస: ససస స
4379 AP151010507498
పపరర: లమల సరహహబ షపక�

93-62/344

93-62/347

93-62/350

93-62/353

93-67/828

93-67/831

93-62/357

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:118-6-617
వయససస:64
లస: పప

4389 JBV3754801
పపరర: మమనషర బబగస షపక�

4392 JBV3534948
పపరర: ఆదధలకడక కలసబబ

4395 AP151010519505
పపరర: గబరవయఖ మగల

4398 SAA0565234
పపరర: ఖజజన బ షపక

93-62/360

4401 JBV2229466
పపరర: ఆదచసబబబబ� షపక�

93-62/354

4404 SAA0939985
పపరర: ససనదచ భ షపక
భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:118-6-619
వయససస:31
లస: ససస స

4384 SAA0437160
పపరర: పసదదనబ సరహహబ షపక

93-62/349

4387 JBV3754215
పపరర: మరర వల� షపక�

93-62/352

4390 JBV3751351
పపరర: జజన మమలమల షపక�

93-62/355

తసడడ:డ ఘన ససనదచ�
ఇసటట ననస:118-6-614
వయససస:34
లస: పప
93-67/829

4393 JBV3534666
పపరర: సరసబబడజఖస మగల

93-67/830

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:118-6-615
వయససస:57
లస: ససస స
93-67/832

4396 JBV3523230
పపరర: ఆదఅబ� షపక�

93-62/356

భరస : ససనదచవల� �
ఇసటట ననస:118-6-616
వయససస:23
లస: ససస స
93-62/358

4399 JBV3758075
పపరర: ససనదచబ� షపక�

93-62/359

భరస : ఆదసబబబబ�
ఇసటట ననస:118-6-617
వయససస:30
లస: ససస స
93-62/361

తసడడ:డ వల� �
ఇసటట ననస:118-6-617
వయససస:30
లస: పప
93-62/363

93-62/346

తసడడ:డ నభ సరహహబ�
ఇసటట ననస:118-6-612
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నచగమర బ షపక
ఇసటట ననస:118-6-616
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:118-6-617
వయససస:30
లస: ససస స
4403 SAA0304535
పపరర: చచసద సరహహబ� షపక�

93-62/351

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-6-615
వయససస:62
లస: పప

భరస : మసరసన వరల�
ఇసటట ననస:118-6-616
వయససస:23
లస: ససస స
4400 JBV3758117
పపరర: మరర � షపక�

4386 AP151010510095
పపరర: ఖమససస బ�

4381 AP151010510091
పపరర: ఘనతబ షపక�

తసడడ:డ జజనసరహహబ
ఇసటట ననస:118-6-610
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-6-615
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నచరరయణ
ఇసటట ననస:118-6-615
వయససస:29
లస: పప
4397 JBV3756939
పపరర: మసరసన బ� షపక�

93-62/348

భరస : జజన మమలమల�
ఇసటట ననస:118-6-614
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:118-6-615
వయససస:35
లస: ససస స
4394 SAA0420604
పపరర: గగపరలరరవప కలసభ

4383 SAA0437178
పపరర: జజనబబష షపక

93-62/343

భరస : పసదనబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:118-6-610
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చననబ�
ఇసటట ననస:118-6-612
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద సహ బబ� �
ఇసటట ననస:118-6-613
వయససస:35
లస: ససస స
4391 JBV3534732
పపరర: వరమక� మగల�

93-62/345

తసడడ:డ పసదదనబసరహహబ
ఇసటట ననస:118-6-610
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జజన ససనదచ�
ఇసటట ననస:118-6-611
వయససస:28
లస: పప
4388 JBV3523305
పపరర: ఖమససఅసరహహబ� షపక�

4380 AP151010507299
పపరర: జజన షపక�

4378 JBV2221885
పపరర: నచగమర� షపక�

తసడడ:డ లమల సరహహబ� �
ఇసటట ననస:118-6-609
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లమల సరహహబ�
ఇసటట ననస:118-6-609
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నభ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:118-6-610
వయససస:25
లస: పప
4385 JBV3752565
పపరర: జజన� షపక�

93-62/342

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:118-6-609
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:118-6-609
వయససస:42
లస: పప
4382 SAA0979957
పపరర: బబజ షపక

4377 AP151010510092
పపరర: చచసద బ షపక�

4402 JBV2222511
పపరర: శకనస� షపక�

93-62/362

తసడడ:డ వల� �
ఇసటట ననస:118-6-617
వయససస:30
లస: పప
93-62/364

4405 JBV3758042
పపరర: నచసర బ� షపక�

93-62/365

భరస : చచసద సరహహబ�
ఇసటట ననస:118-6-619
వయససస:51
లస: ససస స
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93-62/366

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:118-6-619
వయససస:65
లస: పప
4409 AP151010510229
పపరర: ఖమజజబ షపక�

93-62/369

93-62/373

93-63/765

93-62/375

93-62/378

93-62/381

93-62/385

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-624
వయససస:26
లస: పప

4419 AP151010510604
పపరర: హహహమమవత దసగరగసపపడడ�

4422 JBV3757804
పపరర: తరరమలమదతవ ఉలర స

4425 JBV3751211
పపరర: ససనదసలల షపక

4428 JBV3755154
పపరర: జజఖత భవనస

93-62/388

4431 AP151010510148
పపరర: వనసకటరరజఖలకడక గబసటటరర�

93-62/376

4434 JBV2223154
పపరర: శకనవరసరరడడడ మమదధరరడడడ
తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-624
వయససస:27
లస: పప

4414 SAA0133728
పపరర: సరసబ రరడడడ మమటర ట

93-63/764

4417 AP151010507604
పపరర: నచగరరరడడడ మమటర ట

93-63/767

4420 AP151010507158
పపరర: వణచకకషప ర రరడడడ దసగరగసపపడడ�

93-62/377

తసడడ:డ జజగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-307
వయససస:42
లస: పప
93-62/379

4423 JBV3754157
పపరర: పపటబరరరవప� ఉలర స�

93-62/380

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-357
వయససస:35
లస: పప
93-62/382

4426 JBV3758067
పపరర: జజన బ � షపక�

93-62/383

భరస : జజన ససనదసలల�
ఇసటట ననస:118-7-611
వయససస:30
లస: ససస స
93-62/386

4429 JBV3754694
పపరర: మలర శశరర ఉడడమబల

93-62/387

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-624
వయససస:27
లస: ససస స
93-62/389

భరస : అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-624
వయససస:27
లస: ససస స
93-62/391

93-62/372

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-92
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-624
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససతచరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-624
వయససస:24
లస: ససస స
4433 JBV3751658
పపరర: ససబబబరరడడడ భవనస

93-63/766

తసడడ:డ సరహహబ పససటట
ఇసటట ననస:118-7-607
వయససస:28
లస: పప

భరస : శక కరసత రరడకడ
ఇసటట ననస:118-7-624
వయససస:26
లస: ససస స
4430 AP151010510300
పపరర: నచగమణణ గరదడ

4416 AP151010510511
పపరర: సరసబమక మమటర ట

4411 SAA1020163
పపరర: ఇసరకయల షపక

తసడడ:డ వనసకటఅపరర రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-33
వయససస:75
లస: పప

భరస : పపటబరరరవప
ఇసటట ననస:118-7-357
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససనదసలల�
ఇసటట ననస:118-7-607
వయససస:30
లస: ససస స
4427 SAA0717710
పపరర: రరమ దతవ మమదధరరడడ

93-62/374

భరస : జజగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-307
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-307
వయససస:70
లస: పప
4424 JBV3754686
పపరర: జజనభ షపక�

4413 AP151010507104
పపరర: చచసద సరహహబ షపక�

93-62/368

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:118-6-620
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-92
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : కకశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-307
వయససస:34
లస: ససస స
4421 AP151010507234
పపరర: జజగరరరడడడ దసగరగసపపడడ�

93-62/370

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ�
ఇసటట ననస:118-6-620
వయససస:30
లస: పప

భరస : నచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-92
వయససస:42
లస: ససస స
4418 JBV3755089
పపరర: కకకషరవవణణ దసరరగసపపడడ�

4410 AP151010510230
పపరర: మసరసన బ షపక�

4408 SAA1014588
పపరర: హహసపసన బ షపక

తసడడ:డ జజహన ససనదచ షపక
ఇసటట ననస:118-6-620
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజన ససనదచ�
ఇసటట ననస:118-6-620
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసద సరహహబ�
ఇసటట ననస:118-6-620
వయససస:30
లస: పప
4415 AP151010510623
పపరర: సతఖవత మమటర ట

93-62/367

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:118-6-620
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమరసరహహబ�
ఇసటట ననస:118-6-620
వయససస:30
లస: ససస స
4412 AP151010507201
పపరర: కరరమబలమర సరహహబ షపక�

4407 SAA0957425
పపరర: ఆశరబ షపక

4432 JBV3751245
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఉడడమబల�

93-62/390

తసడడ:డ పసద శవరరరడడ �
ఇసటట ననస:118-7-624
వయససస:27
లస: పప
93-62/392

4435 AP151010507675
పపరర: ససతచరరమరరడద డ గరదడ

93-62/393

తసడడ:డ వనసకటపరరరరడద డ
ఇసటట ననస:118-7-624
వయససస:24
లస: పప
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4436 AP151010507170
పపరర: అసజరరడడడ గబసటటరర�

93-62/394

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-624
వయససస:27
లస: పప
4439 JBV2220820
పపరర: పపరరచసదచడరరడడడ చలమర

93-62/397

93-62/400

93-62/403

93-62/406

93-62/409

93-62/412

93-62/416

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:118-7-635
వయససస:28
లస: పప

4449 JBV3754702
పపరర: ఇసదధర దతవ కటబర

4452 SAA0939829
పపరర: నచగమర బ దసదతకలల

4455 JBV3754280
పపరర: ససలమర� షపక�

4458 SAA0996894
పపరర: లలత సరగర రరడడ గరడడ

93-62/419

4461 JBV3758166
పపరర: నచగమర బ షపక

93-62/407

4464 AP151010507252
పపరర: బబబబ షపక
తసడడ:డ ఖమశససరహహబ
ఇసటట ననస:118-7-635
వయససస:28
లస: పప

4444 JBV3752714
పపరర: శతచరరమరరడడ మబకరకల

93-62/402

4447 AP151010510160
పపరర: నచగరసదడమక మబకరకల

93-62/405

4450 AP151010507102
పపరర: అపసరరరడడడ చలమర

93-62/408

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-632
వయససస:45
లస: పప
93-62/410

4453 SAA0939837
పపరర: బబ ఫరతమమ షపక

93-62/411

భరస : నచగమర మరర వల షపక
ఇసటట ననస:118-7-633
వయససస:34
లస: ససస స
93-62/413

4456 SAA0796096
పపరర: జజన భబషర దసదతకలల

93-62/414

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:118-7-633
వయససస:34
లస: పప
93-62/417

4459 JBV3751286
పపరర: శకకరసతడడ
డ డడ మమదధరరడడడ

93-62/418

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-634
వయససస:24
లస: పప
93-62/420

భరస : రహహస తషలర
ఇసటట ననస:118-7-635
వయససస:33
లస: ససస స
93-62/422

93-62/399

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-631
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతచరరమ రరడడ గరడడ
ఇసటట ననస:118-7-634
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:118-7-635
వయససస:33
లస: ససస స
4463 JBV3754363
పపరర: రరమ తషలమర షపక

93-62/404

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:118-7-633
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-634
వయససస:24
లస: ససస స
4460 JBV3754678
పపరర: మసరసనర షపక

4446 JBV2220804
పపరర: సరరత మబకరకల

4441 SAA0796039
పపరర: అసజల మబకరకల

తసడడ:డ శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-630
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజన బబషర దసదతకలల
ఇసటట ననస:118-7-633
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:118-7-633
వయససస:30
లస: పప
4457 JBV3754736
పపరర: లకడకరరజరశశరర మమదధరరడడ

93-62/401

భరస : వనసకట రరమకకకషర రరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-632
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-632
వయససస:27
లస: పప
4454 JBV3754272
పపరర: నచగమర మరర వల� షపక�

4443 AP151010510284
పపరర: వజయలకడక మబకరకల�

93-62/396

తసడడ:డ శవరరడడడ మబకరకల
ఇసటట ననస:118-7-630
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-631
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-631
వయససస:24
లస: పప
4451 JBV3751278
పపరర: వనసకట రరమకకకషర రరరడడడ కటబర

93-62/398

భరస : శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-630
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-630
వయససస:27
లస: పప
4448 AP151010507358
పపరర: లకకకరరడద డ మబకరకల

4440 JBV3754306
పపరర: భబసకర రరడడడ� మమటర ట�

4438 AP151010510311
పపరర: రరమమసజమక చలమర

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-628
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-628
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససతచరరమరరడడడ మబకరకల
ఇసటట ననస:118-7-630
వయససస:27
లస: ససస స
4445 AP151010507633
పపరర: శవరరరడడడ మబకరకల�

93-62/395

భరస : హనమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-627
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-628
వయససస:24
లస: పప
4442 SAA1043140
పపరర: సరశత మబకరకల

4437 AP151010510303
పపరర: నచగమక మమటర ట�

4462 AP151010510089
పపరర: జజన బ

93-62/421

భరస : హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:118-7-635
వయససస:28
లస: ససస స
93-62/423

4465 SAA0939878
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

93-62/424

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:118-7-635
వయససస:68
లస: పప
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4466 AP151010510340
పపరర: ఫరతమమబ షపక

93-62/425

భరస : మమబబ ససబబన
ఇసటట ననస:118-7-636
వయససస:40
లస: ససస స
4469 AP151010507087
పపరర: మహమకద సరహహబ షపక

93-62/428

93-62/431

93-62/434

93-62/437

93-62/439

4476 JBV3754355
పపరర: ఇమమవల షపక

4479 AP151010507332
పపరర: చనమసరసన సరహహబ షపక

4482 AP151010510678
పపరర: ససజజత కలసభగరరర�

93-62/442

4485 SAA1039396
పపరర: సరయ పవన రరడడ చలమర

తసడడ:డ రసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:31
లస: పప
93-62/448

భరస : ఏడడకకసడలల వజజజ
ఇసటట ననస:118-7-652
వయససస:35
లస: ససస స

4491 SAA1044650
పపరర: రరమకకషర రరడడడ దతశరరడడడ

93-62/438

4494 JBV3754637
పపరర: అనత చలమర�
భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-652
వయససస:23
లస: ససస స

4474 AP151010510040
పపరర: ఆదసబ షపక

93-62/433

4477 JBV2223386
పపరర: లమల బ� షపక�

93-62/436

4480 SAA1329838
పపరర: సతఖనచరరయణ రరడడ కళళస

93-62/1171

తసడడ:డ జగన మహన రరడడ కళళస
ఇసటట ననస:118-7-650
వయససస:40
లస: పప
93-62/440

4483 SAA1044643
పపరర: కకటటశశరర దతశరరడడడ

93-62/441

భరస : రరమ కకషర రరడడడ దతశరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:53
లస: ససస స
93-62/443

4486 SAA1039404
పపరర: వర భబరగ వ రరడడడ చలమర

93-62/444

తసడడ:డ ససతచరరమ రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:23
లస: పప
93-62/446

4489 AP151010507719
పపరర: అచచరరడడడ చలమర�

93-62/447

Deleted

తసడడ:డ రరమకకషరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:45
లస: పప
93-62/449

తసడడ:డ సరసబరరడడడ దతశరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:58
లస: పప
93-62/451

93-62/430

భరస : బబజమమలమ� �
ఇసటట ననస:118-7-649
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:27
లస: పప
4493 SAA0940289
పపరర: శక వరన వజజజ

93-62/435

తసడడ:డ ససతచరరమ రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:23
లస: పప

93-62/445 4488 JBV3519717
4487 SAA0308767
పపరర: ఫణణసదడకలమమర రరడడడ� కలసభగరరర�
పపరర: బడహకరరడడడ భవనస� �

4471 SAA0940321
పపరర: మసరసన భ షపక

భరస : జజన ససనదసలల
ఇసటట ననస:118-7-643
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:27
లస: ససస స

4490 AP151010507343
పపరర: ససతచరరమ రరడడడ చలమర�

93-62/432

తసడడ:డ బబదసలమరసరహహబ
ఇసటట ననస:118-7-649
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససతచరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:27
లస: ససస స
4484 AP151010510369
పపరర: వసససదరరదతవ చలమర

4473 JBV3758190
పపరర: మసరసనబ షపక

93-62/427

భరస : జజన ససనదచ షపక
ఇసటట ననస:118-7-643
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనయఖ
ఇసటట ననస:118-7-643
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చనతమసరసన సరహహబ� �
ఇసటట ననస:118-7-649
వయససస:37
లస: పప
4481 AP151010510363
పపరర: రరజఖలకడక చలమర�

93-62/429

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:118-7-643
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన ససనదసలల
ఇసటట ననస:118-7-643
వయససస:30
లస: పప
4478 JBV2224871
పపరర: బబజమమలమ� షపక�

4470 AP151010507228
పపరర: ఖమశసవల షపక

4468 AP151010507338
పపరర: మమబమససబబన షపక�

తసడడ:డ మహమకద సరహహబ�
ఇసటట ననస:118-7-636
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లమలలసరహహబ
ఇసటట ననస:118-7-642
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఇమమసవరల షపక
ఇసటట ననస:118-7-643
వయససస:30
లస: ససస స
4475 JBV3754330
పపరర: ఇసరకనయయల షపక

93-62/426

భరస : మహమకద సరహహబ
ఇసటట ననస:118-7-636
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ లమలలసరహహబ
ఇసటట ననస:118-7-636
వయససస:25
లస: పప
4472 SAA1014554
పపరర: జజనబ షపక

4467 AP151010510138
పపరర: మసరసన బ షపక

4492 AP151010507123
పపరర: సరసబరరడడడ చలమర

93-62/450

తసడడ:డ పకకరరరరడడద
ఇసటట ననస:118-7-651
వయససస:27
లస: పప
93-62/452

4495 AP151010510155
పపరర: మమసరసన బ షపక�

93-62/453

భరస : ఖమససససరహహబ�
ఇసటట ననస:118-7-652
వయససస:50
లస: ససస స
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4496 AP151010510583
పపరర: పరరశత చలమర�

93-62/454

భరస : సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-652
వయససస:23
లస: ససస స
4499 JBV3519766
పపరర: సరసబరరడడడ చలమర

93-62/457

93-62/460

93-62/463

93-62/466

4511 SAA0939852
పపరర: పదచకవత శనగల

93-62/469

93-62/472

93-62/464

4509 JBV2230969
పపరర: కకసడచరరడడడ వదసదల� �

4512 SAA0939860
పపరర: వనసకట రరడడడ శనగల

4515 JBV3754652
పపరర: అనసరరధ కళరస

93-62/475

4518 JBV3519345
పపరర: అసజరరడడడ భవనస

93-62/467

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:118-7-657
వయససస:25
లస: ససస స

4521 AP151010507387
పపరర: కరరమబలమర షపక

93-62/470

4524 AP151010510360
పపరర: ససజజత దసగరగసపపడడ�
భరస : వనసకటపరరరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-658
వయససస:37
లస: ససస స

93-62/462

4507 AP151010510271
పపరర: పదచకవత మబకరకల�

93-62/465

4510 AP151010507295
పపరర: సదచశవ రరడడ మబకరకల�

93-62/468

4513 JBV3758018
పపరర: అసజల� చలమర�

93-62/471

భరస : మలర కరరరజనరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-656
వయససస:35
లస: ససస స
93-62/473

4516 SAA0408781
పపరర: పపషరరవత� చలమర�

93-62/474

భరస : సరసబ రరడకడ�
ఇసటట ననస:118-7-656
వయససస:35
లస: ససస స
93-62/476

4519 AP151010510339
పపరర: రసజజన బ షపక

93-62/477

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:118-7-657
వయససస:25
లస: ససస స
93-62/479

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:118-7-657
వయససస:44
లస: పప
93-62/481

4504 AP151010507012
పపరర: అపసరరరడడడ చలమర�

తసడడ:డ కకసడచరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-654
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-656
వయససస:23
లస: పప
93-62/478

93-62/459

భరస : సదచశవ రరడడ �
ఇసటట ననస:118-7-654
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససరరష రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-656
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-656
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ లమలలసరహహబ
ఇసటట ననస:118-7-657
వయససస:60
లస: పప

4506 SAA0957474
పపరర: వనసకరయమమక వదసదల

4501 AP151010510584
పపరర: పదక చలమర�

తసడడ:డ గగవసదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-653
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పప రరడడడ శనగల
ఇసటట ననస:118-7-655
వయససస:44
లస: పప

భరస : అసజజరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-656
వయససస:23
లస: ససస స

4523 AP151010507457
పపరర: మరరవల షపక

93-62/461

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:118-7-654
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ శనగల
ఇసటట ననస:118-7-655
వయససస:39
లస: ససస స

4520 AP151010510141
పపరర: బబబల షపక

4503 SAA1038372
పపరర: మననహర రరడడడ చలమర

93-62/456

భరస : అపసరరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-653
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకసడచ రరడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:118-7-654
వయససస:39
లస: ససస స

4508 JBV3754223
పపరర: పడవణ కలమమర రరడడడ�
రరడమబకకల�
డడ
తసడడ:డ సదచశవరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-654
వయససస:35
లస: పప

4517 JBV3751161
పపరర: ససరరష రరడడడ కళరస

93-62/458

తసడడ:డ అపసర రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-7-653
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకసడచ రరడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:118-7-654
వయససస:24
లస: ససస స

4514 JBV3754645
పపరర: మలలర శశరర భవనస

4500 SAA0894213
పపరర: హరర పసడయమ చలమర

4498 JBV3751153
పపరర: శకనవరసరరడడడ చలమర

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-652
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అపసరరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-7-653
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-653
వయససస:35
లస: ససస స
4505 SAA0979932
పపరర: వజయ లకడక వదసదల

93-62/455

తసడడ:డ రరమమరరవప వజజజ
ఇసటట ననస:118-7-652
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-652
వయససస:23
లస: పప
4502 AP151010510041
పపరర: తషలశమక చలమర�

4497 SAA0940263
పపరర: ఏడడకకసడలల వజజజ

4522 AP151010507679
పపరర: రసగరరరడడడ కలసభగరర�ర

93-62/480

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-657
వయససస:47
లస: పప
93-62/482

4525 SAA0872904
పపరర: ధనలకడక చలమర

93-62/483

భరస : రరమబడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-7-658
వయససస:54
లస: ససస స
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93-62/484

తసడడ:డ రరమబడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-7-658
వయససస:43
లస: పప
4529 SAA1017749
పపరర: భబరగ వ దసగజరమపపడడ

93-62/487

93-62/490

93-62/493

93-62/496

93-62/499

93-62/502

93-62/505

తసడడ:డ లమలలసరహహబ
ఇసటట ననస:118-7-669
వయససస:30
లస: పప

4539 AP151010510193
పపరర: ఆదధలకడక భవనస�

4542 SAA0940206
పపరర: జయ భరత రరడడ భవనస

4545 JBV3754249
పపరర: శకనవరసరరవప� వనలగ�

4548 SAA0841800
పపరర: రరమకకటట రరడడ మబడతల

93-62/510

4551 SAA0697169
పపరర: షపక రససల

93-62/497

4554 JBV3523537
పపరర: రమమదతవ� కకటట�
భరస : శకనవసరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:118-7-670
వయససస:25
లస: ససస స

4534 SAA1073816
పపరర: రఘబనచథ రరడడ దసగజరమపపడడ

93-62/492

4537 JBV3757515
పపరర: వనజ వనలగ

93-62/495

4540 AP151010510191
పపరర: బబలలర మక భవనస

93-62/498

భరస : కకసడచరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-661
వయససస:27
లస: ససస స
93-62/500

4543 AP151010507051
పపరర: వనసకటపరరరరడడడ భవనస

93-62/501

తసడడ:డ కకసడచరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-661
వయససస:27
లస: పప
93-62/503

4546 AP151010507126
పపరర: కకసడచరరడద డ భవనస

93-62/504

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-661
వయససస:27
లస: పప
93-62/507

4549 AP151010507286
పపరర: ఆదధనచరరయణ రరడడడ తచళళ

93-62/509

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-664
వయససస:27
లస: పప
93-62/511

తసడడ:డ హజరత
ఇసటట ననస:118-7-669
వయససస:27
లస: పప
93-62/513

93-62/489

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:118-7-661
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకర రరడడ
ఇసటట ననస:118-7-663
వయససస:27
లస: పప

భరస : అజరత�
ఇసటట ననస:118-7-669
వయససస:30
లస: ససస స
4553 AP151010507272
పపరర: జజన ససనదసలల షపక

93-62/494

తసడడ:డ నచగరసదడస�
ఇసటట ననస:118-7-661
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమకకటట రరడడ
ఇసటట ననస:118-7-663
వయససస:31
లస: ససస స
4550 AP151010510156
పపరర: మమసరసన బ షపక�

4536 SAA0940008
పపరర: దధవఖ శక భవనస

4531 JBV3523479
పపరర: రమమదతవ దసగరగఅపపడడ

తసడడ:డ కకషర రరడడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:118-7-659
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరర రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:118-7-661
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకసడచరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-661
వయససస:24
లస: పప
4547 SAA0842477
పపరర: నచగమలలర శశరర మబడతలమ

93-62/491

భరస : రరమకకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-661
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-661
వయససస:24
లస: ససస స
4544 AP151010507351
పపరర: రరమకకటట రరడడడ భవనస

4533 JBV2229367
పపరర: శవనచగరరరడడడదసగరగసపపడడ

93-62/486

భరస : రఘబనచధరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-659
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరర రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:118-7-661
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-661
వయససస:27
లస: ససస స
4541 AP151010510192
పపరర: అనససరఖమక గబసటటరర�

93-62/488

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-659
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-659
వయససస:30
లస: పప
4538 AP151010510269
పపరర: శవకలమమరర భవనస

4530 JBV3757994
పపరర: దనలకడక దసగరగసపపడడ

4528 SAA0939720
పపరర: రరమబడడ చలమర

తసడడ:డ నచరరయణ చలమర
ఇసటట ననస:118-7-658
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవనచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-659
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-659
వయససస:30
లస: ససస స
4535 JBV3751625
పపరర: కకషరరరరడడడ దసగరగసపపడడ

93-62/485

తసడడ:డ వనసకటపరరరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-658
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రఘబనచథ రరడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:118-7-659
వయససస:23
లస: ససస స
4532 JBV3755105
పపరర: కరమమశశరర దసగరగఅపపడడ

4527 AP151010507017
పపరర: వనసకటబడమరరడడడ దసగరగసపపడడ�

4552 AP151010507273
పపరర: అజరత షపక�

93-62/512

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:118-7-669
వయససస:30
లస: పప
93-62/514

4555 JBV3751120
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకటట

93-62/515

తలర : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-670
వయససస:25
లస: పప
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4556 JBV3523529
పపరర: ససబబబయమక� చఅతచ�

93-62/516

భరస : పపలమరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:118-7-671
వయససస:25
లస: ససస స
4559 JBV3758034
పపరర: పడసనతలకడక� వరమమచనవన�

4557 JBV3754751
పపరర: ససజజత� మమదధరరడడడ�

భరస : పరరపపరరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-675
వయససస:30
లస: ససస స
93-62/519

4560 JBV3754231
పపరర: మబరళ కకషర� వరమమచనవన�

భరస : మబరళకకషర�
ఇసటట ననస:118-7-676
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదన రరవప�
ఇసటట ననస:118-7-676
వయససస:30
లస: పప

93-62/522
4562 JBV3754017
పపరర: వ.బ.ఎస.ఎస.రరవప.యస.టట.కర.ఆ
చ భటబరచచరరఖలల
తసడడ:డ వ.సతఖనచతరరయణ
ఇసటట ననస:118-7-679
వయససస:44
లస: పప

4563 JBV2224780
పపరర: చడనతనఖకకషర� వవదచసతస�

4565 SAA1073782
పపరర: వనసకట సరయ అనసశర
పపలపరక
తసడడ:డ రరమకకషర పపలపరక
ఇసటట ననస:118-7-680
వయససస:27
లస: ససస స

93-62/525

4568 JBV3756004
పపరర: నసదచదతవ� పప చసచరర �

93-62/528

93-62/531

తసడడ:డ పస.వ.వ.ఏల.చడనతకరశవ శరక�
ఇసటట ననస:118-7-680
వయససస:30
లస: పప
4574 JBV3754025
పపరర: వ.వ.ఏల.చడనతకరశవ శరక�
పప చసచరర �
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:118-7-680
వయససస:62
లస: పప

93-62/534

4577 JBV2228161
పపరర: శకనవరసరరడడడ చలమర

93-62/537

93-62/540

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-682
వయససస:37
లస: పప
4583 AP151010510682
పపరర: లకకకకలమమరర చదలవరడ�
భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:25
లస: ససస స

93-62/543

4561 AP151010510277
పపరర: లకకక వవదచసతస

4564 AP151010507499
పపరర: దసతఖనచతరరమణ
భబటబరచచరరఖలల� వవదచసతస�
తసడడ:డ భబసకరరచచరరఖలల�
ఇసటట ననస:118-7-679
వయససస:57
లస: పప

93-62/524

93-62/526

4567 SAA1073790
పపరర: జజనకక పదక లత పపలపరక

93-62/527

భరస : రరమకకషర పపలపరక
ఇసటట ననస:118-7-680
వయససస:49
లస: ససస స
93-62/529

4572 JBV3754033
పపరర: శకనవరస ఆదధతఖ చడనతనఖ�
పప చసచరర �
తసడడ:డ పస.వ.వ.ఏల.చడనతకరశవ శరక�
ఇసటట ననస:118-7-680
వయససస:32
లస: పప

93-62/532

4575 JBV3756087
పపరర: జజఖత చలమర

93-62/535

4570 SAA0939993
పపరర: జగదదశ సరయ నచధ గకసథధ

93-62/530

తసడడ:డ పడసరద రరవప గకసథధ
ఇసటట ననస:118-7-680
వయససస:28
లస: పప
4573 SAA0892225
పపరర: పడసరద రరవప గకసథధ

93-62/533

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గకసథధ
ఇసటట ననస:118-7-680
వయససస:55
లస: పప
4576 AP151010510280
పపరర: ససతచమహలకకమక చలమర

93-62/536

భరస : దచససరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-682
వయససస:37
లస: ససస స
93-62/538

4579 AP151010507094
పపరర: మలర ఖమరరజనరరడడడ చలమర

తసడడ:డ దచససరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-682
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శసబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-682
వయససస:23
లస: పప

93-62/541
4581 SAA0939910
పపరర: కకషర పడసనత అసజన
చదలవరడ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప చదల వరడ
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:25
లస: ససస స

4582 JBV2224889
పపరర: మహలకడక� చడదలవరడ�
భరస : ఆనసద రరవప� �
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:25
లస: ససస స

4584 AP151010510681
పపరర: శకదతవ చదలవరడ�

4585 AP151010510680
పపరర: కలససమకలమమరర చదలవరడ�

భరస : వనసకటశవరరమమసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:25
లస: ససస స

93-62/521

93-62/523

4569 SAA1073808
పపరర: వనసకట సరయ అవనచశ
పపలపరక
తసడడ:డ రరమకకషర పపలపరక
ఇసటట ననస:118-7-680
వయససస:22
లస: పప

4578 AP151010507160
పపరర: వనసకటబడమరరడడడ చలమర

93-62/518

భరస : సతఖనచరరయణ భటబరచచరరఖలల
ఇసటట ననస:118-7-679
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-682
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దచససరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-682
వయససస:37
లస: పప
4580 AP151010507375
పపరర: దచససరరడడడ చలమర

93-62/520

తసడడ:డ భటబరచచరరఖలల� �
ఇసటట ననస:118-7-679
వయససస:34
లస: పప
4566 SAA0892233
పపరర: పదచకవత గకసథధ

4558 JBV2221810
పపరర: పరరపపరర రరడడడ� మమదధరరడడడ�

తసడడ:డ అసకకరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:118-7-675
వయససస:30
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప గకసథధ
ఇసటట ననస:118-7-680
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : చనత కరశవశరక�
ఇసటట ననస:118-7-680
వయససస:57
లస: ససస స
4571 JBV3754041
పపరర: వనసకట శకకరసత� పప చసచరర �

93-62/517

93-62/544

93-62/539

93-62/542

93-62/545

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:25
లస: ససస స
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4586 SAA1038398
పపరర: వనసకట సరయ వజయకరసత
చదలవరడ
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల చదలవరడ
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:23
లస: పప

93-62/546

4589 JBV2226496
పపరర: ససరరఖ నచరరయణ రరడడ చలమర

93-62/549

తసడడ:డ పడతచపరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:24
లస: పప
4592 JBV3520111
పపరర: హనసమసతరరవప చదలవరడ�

93-62/552

93-62/554

93-62/557

93-62/560

93-62/563

93-62/566

భరస : తరరమల రరవప వపలర స
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:27
లస: ససస స

4594 SAA0133801
పపరర: పడతచప రరడడడ� చలమర�

93-63/768

4596 JBV3519519
పపరర: వనసకటశవరరరడద డ మమటర ట

4599 JBV3756046
పపరర: నచగమణణ దసరగ సపపడడ

4602 AP151010510097
పపరర: శవకలమమరర చలమర

4605 JBV3754009
పపరర: వరరరఘవ రరడడడ� చలమర�

4608 JBV3755162
పపరర: ధనలకడక మమటర ట�

93-62/569

4611 AP151010507239
పపరర: శవనచగరరరడడడ మమటర ట�

93-62/555

4614 JBV2223436
పపరర: అనతపపరర మక� ఉలర స�
భరస : కకషరర� �
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:34
లస: ససస స

4597 SAA0612820
పపరర: అరరణ దసగరగసపపడడ

93-62/556

భరస : అయఖపరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-687
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/558

4600 JBV3751203
పపరర: అయఖపర రరడడడ దసరరగసపపడడ

93-62/559

తసడడ:డ జజగరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-687
వయససస:35
లస: పప
93-62/561

4603 SAA0957656
పపరర: ససతచరరమ రరడడ చలమర

93-62/562

తసడడ:డ వరరరఘవ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-7-696
వయససస:24
లస: పప
93-62/564

4606 JBV2221786
పపరర: నచగరరరడడడ� అడపర�

93-62/565

తసడడ:డ పరమబల రరడడ � �
ఇసటట ననస:118-7-698
వయససస:40
లస: పప
93-62/567

4609 SAA0613067
పపరర: యబగసధర రరడడడ మమటర ట

93-62/568

తసడడ:డ శవనచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-701
వయససస:35
లస: పప
93-62/570

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-701
వయససస:34
లస: పప
93-62/572

93-62/548

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:66
లస: పప

భరస : శవనచగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-701
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-701
వయససస:27
లస: పప
4613 SAA0957672
పపరర: అనసశర వపలర స

93-62/553

తసడడ:డ ససతచరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-696
వయససస:25
లస: పప

భరస : గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-701
వయససస:27
లస: ససస స
4610 JBV3519915
పపరర: గగవసదరరడడడ మమటర ట

93-62/551

భరస : వరరరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-696
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-7-696
వయససస:28
లస: పప
4607 JBV3756079
పపరర: వనసకట లకడక పదచకవత మమటర ట

4591 JBV3519758
పపరర: వనసకటశవరరమమసజనవయబలల
చదలవరడ�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:25
లస: పప

భరస : జజగరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-687
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-687
వయససస:38
లస: పప
4604 JBV3754256
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ చలమర

93-62/550

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-684
వయససస:27
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరజన రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-687
వయససస:33
లస: ససస స
4601 JBV3752649
పపరర: మలర ఖమరరజనరరడడడ దసగరగసపపడడ

4590 AP151010507685
పపరర: ఆనసదకలమమర చదలవరడ�

4593 AP151010507634
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చదలవరడ�

4588 JBV2221521
పపరర: సరసబ శవరరడడ � చలమర�

తసడడ:డ పడతచప రరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కసడతరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-684
వయససస:27
లస: ససస స
4598 JBV3756053
పపరర: రరధ దసరగ సపపడడ

93-62/547

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:25
లస: పప
4595 JBV3523511
పపరర: సరమమమ జఖమ మమటర ట

4587 SAA0957581
పపరర: వనసకట సరయ శకకరనస
చదలవరడ
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల చదలవరడ
ఇసటట ననస:118-7-683
వయససస:24
లస: పప

4612 AP151010507356
పపరర: కకషరర ఉలర స�

93-62/571

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-707
వయససస:51
లస: పప
93-62/573

4615 AP151010510029
పపరర: గసగమక ఉలర స�

93-62/574

భరస : శవవనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:42
లస: ససస స
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4616 JBV3755204
పపరర: ఆదధశశషమక ఉలర స�
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93-62/575

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:47
లస: ససస స
4619 AP151010510068
పపరర: అతతహహరరన షపక�

93-62/578

93-62/581

93-62/584

93-62/588

93-62/591

93-62/594

93-62/597

భరస : నచగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:42
లస: ససస స

4629 AP151010510064
పపరర: అమరరనతసరబబగస షపక�

4632 SAA0841826
పపరర: వజయ కలమమర కనతపరరన

4635 JBV2226272
పపరర: బబలకకటమక� కరరర�

4638 SAA0996845
పపరర: వనసకట రరడడడ కరర

93-62/600

4641 JBV3757598
పపరర: చసదడ పరరజపత

93-62/589

4644 AP151010510502
పపరర: వరలకకక దసగరగసపపడడ�
భరస : పసచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:45
లస: ససస స

4624 AP151010507586
పపరర: శవలకడకనరరస రరజనచల�

93-62/583

4627 SAA0841768
పపరర: మమలదధ వజయ కలమమరర

93-62/587

4630 JBV3523792
పపరర: హహరరబ షపక

93-62/590

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:118-7-713
వయససస:27
లస: ససస స
93-62/592

4633 JBV3751740
పపరర: మసరసన వల షపక�

93-62/593

తసడడ:డ జజనసరహహబ�
ఇసటట ననస:118-7-713
వయససస:27
లస: పప
93-62/595

4636 SAA0996852
పపరర: శకకరసత రరడడడ కరర

93-62/596

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కరర
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:24
లస: పప
93-62/598

4639 JBV2229185
పపరర: పడసరద రరడడడ� కరరత�

93-62/599

తసడడ:డ రరమలసగ రరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:27
లస: పప
93-62/601

భరస : వలమరరస
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:23
లస: ససస స
93-62/603

93-62/580

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:118-7-713
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరడడ కరర
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:29
లస: ససస స
4643 JBV3523081
పపరర: ససజజత� ఎల�

93-62/585

భరస : పడసరదరరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : ధనలకకక
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:43
లస: పప
4640 SAA0697276
పపరర: నచగశక దసగగ సపపడక

4626 SAA1043116
పపరర: ఫరరజనచ షపక

4621 JBV3753225
పపరర: రహసతషలమరనసర బబష� షపక�

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కనతపరరన
ఇసటట ననస:118-7-713
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనఅకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:118-7-719
వయససస:41
లస: ససస స
4637 SAA0613059
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఎధసరరరర

93-62/582

భరస : మహమకదడఫస�
ఇసటట ననస:118-7-713
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మనసతసరహహబ�
ఇసటట ననస:118-7-713
వయససస:27
లస: ససస స
4634 JBV3523099
పపరర: నరకల� కరరర�

4623 AP151010507150
పపరర: శవవనసకటరరవప ఉలర స�

93-62/577

తసడడ:డ పసదదజజన�
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:118-7-713
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రససల
ఇసటట ననస:118-7-713
వయససస:40
లస: ససస స
4631 AP151010510012
పపరర: జయతషనబ షపక�

93-62/579

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:27
లస: పప
4628 SAA0841941
పపరర: మబనరరనతసర షపక

4620 JBV3753712
పపరర: తరరమలరరవప� ఉలర స�

4618 AP151010510013
పపరర: మహలకకక రరజనచల

భరస : శవలకకక నరరస
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పసదజజన�
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:27
లస: పప
4625 JBV3751724
పపరర: ఆనసద రరవప ఆలలటట�

93-62/576

భరస : ఆనసద రరవప�
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పసదజజన�
ఇసటట ననస:118-7-708
వయససస:27
లస: ససస స
4622 AP151010507069
పపరర: జలమన షపక�

4617 JBV3755212
పపరర: మరరయమక అలలటట�

4642 SAA0894221
పపరర: రరజఖ లకడక గబసటటరర

93-62/602

భరస : శకనవరస రరడడ గబసటటరర
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:36
లస: ససస స
93-62/604

4645 AP151010510334
పపరర: లకకకపరరశత దసడడడసపపడడ

93-62/605

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:48
లస: ససస స
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4646 JBV3757580
పపరర: జమబన పరరజపత
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93-62/606

భరస : మసగరలమల
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:23
లస: ససస స
4649 SAA0894247
పపరర: దసకరఖ పడజజపత

93-62/609

93-62/612

93-62/615

93-62/618

93-62/621

4664 SAA0841362
పపరర: ఊరరపలర బబలమజ

93-63/771

93-62/616

4659 JBV2223683
పపరర: రరఫరబ షపక

4662 SAA0841651
పపరర: ఊరపలర పదచకవత

4665 SAA0796492
పపరర: సరవతడ మటటర

93-63/774

4668 AP151010510519
పపరర: హహహమమవత మమటర ట

93-62/619

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-726
వయససస:35
లస: పప

4671 SAA1038422
పపరర: కకటట రరడడడ కళరస

93-63/769

4674 SAA1150390
పపరర: మహన కకషర గరడడగబ
తసడడ:డ అసకమక రరజ గరడడగబ
ఇసటట ననస:118-7-729
వయససస:20
లస: పప

93-62/614

4657 AP151010507465
పపరర: చలమమరరడడడ దసగరగసపపడడ�

93-62/617

4660 JBV2224517
పపరర: ఖమససస షపక

93-62/620

4663 SAA0841610
పపరర: ఊరరపలర కకషర కలమమరర

93-63/770

భరస : చలపత రరవప
ఇసటట ననస:118-7-721
వయససస:47
లస: ససస స
93-63/772

4666 SAA0388413
పపరర: యమమన దతవ� దధడడగబ�

93-63/773

భరస : లకకకకరసతచ రరవప�
ఇసటట ననస:118-7-726
వయససస:32
లస: ససస స
93-63/775

4669 JBV3519683
పపరర: మలర కరరరజనరరడడడ మమటర ట

93-63/777

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-726
వయససస:33
లస: పప
93-63/779

తసడడ:డ మలర రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:118-7-726
వయససస:78
లస: పప
93-62/623

4654 JBV3754488
పపరర: మసగరలమల పరరజపత

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:118-7-721
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-726
వయససస:55
లస: ససస స
93-63/778

93-62/611

తసడడ:డ పసచచ రరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:72
లస: పప

భరస : మలర కరరరజన రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-726
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-726
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:118-7-729
వయససస:24
లస: ససస స

4656 JBV3519311
పపరర: నచగరశశరరరవప ఏలలరర� �

4651 JBV3754504
పపరర: వవలమరరస పరరజపత

తసడడ:డ దతవరజ
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:23
లస: పప

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:118-7-721
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:118-7-721
వయససస:44
లస: పప

4673 SAA0841719
పపరర: దధడడగబ వర లకడక

93-62/613

భరస : నజర
ఇసటట ననస:118-7-721
వయససస:41
లస: ససస స

4661 JBV3751765
పపరర: వనసకట శవ ససబడమణఖస
మబలలపపరర
తసడడ:డ వనసకట లకడక నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:118-7-721
వయససస:41
లస: పప

4670 JBV2224616
పపరర: పడసరదరరడడడ మమటర ట

4653 JBV3754447
పపరర: దదలప పరరజపత

93-62/608

తసడడ:డ మసగరలమల
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:118-7-721
వయససస:41
లస: ససస స

4667 JBV3757440
పపరర: అనతచ మమటర ట

93-62/610

తసడడ:డ హహమమజ
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చలమమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:50
లస: పప
4658 JBV3757846
పపరర: మబన షపక

4650 JBV3754496
పపరర: మమహన పరరజపత

4648 AP151010510504
పపరర: ససతచరరవమక దసగరగసపపడడ�

భరస : చలమమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగరలమల
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అపసర రరడడడ గబసటటరర
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:41
లస: పప
4655 AP151010507589
పపరర: పసచచ రరడడడ దసగరగసపపడడ�

93-62/607

భరస : అపసరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగరలమల పడజజపత
ఇసటట ననస:118-7-720
వయససస:26
లస: పప
4652 SAA0894239
పపరర: శకనవరస రరడడడ గబసటటరర

4647 JBV3757689
పపరర: ససతచమహలకడక గబసటటరర

4672 SAA0461129
పపరర: మమధవ దధడడగబ

93-62/622

తసడడ:డ అసకమక రరజ దధడడగబ
ఇసటట ననస:118-7-729
వయససస:33
లస: ససస స
93-62/624

4675 SAA0471631
పపరర: చసదడ శశఖర దధడడగబ

93-62/625

తసడడ:డ అసకమక రరజ దధదసగమ
ఇసటట ననస:118-7-729
వయససస:33
లస: పప
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4676 AP151010507163
పపరర: శవరరమరరడడడ దసగరగసపపడడ�

93-62/626

తసడడ:డ అపసరరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-729
వయససస:58
లస: పప
4679 SAA0996951
పపరర: వవణబ గగపరల రరడడ ఇసటటరర

93-63/782

93-63/785

93-63/786

భరస : వనసకటపర రరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:118-7-733
వయససస:42
లస: ససస స
4688 JBV3752219
పపరర: ససబబబరరడడడ మమరరవ

93-63/789

93-62/631

93-62/634

93-63/791

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపదథక
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:28
లస: పప
4703 SAA0996936
పపరర: ససశల శనగల
తసడడ:డ వనసకట కకషర రరడడడ శనగల
ఇసటట ననస:118-7-737
వయససస:78
లస: ససస స

4686 AP151010507306
పపరర: వనసకటపర రరడడడ మమటర ట

4687 JBV3755659
పపరర: కకటటశశరమక యమరరవ

93-63/787

4689 SAA1014562
పపరర: రరజత చలమర

4692 SAA0956443
పపరర: వనసకట ససబబమక దసతష

4695 SAA0975211
పపరర: కకటటశశర రరవప అల

4698 SAA0956518
పపరర: రబబబన షపక

4701 AP151010507339
పపరర: శకనవరసకలమమర దసటట�

4704 SAA0996910
పపరర: వనసకట కకషర రరడడడ శనగల
తసడడ:డ వనసకట కకటట రరడడ శనగల
ఇసటట ననస:118-7-737
వయససస:84
లస: పప

93-63/784

93-62/628

93-63/788

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:118/7/734
వయససస:51
లస: ససస స
93-62/629

4690 JBV3754884
పపరర: వనసకరయమక శనగల

93-62/630

భరస : అపసరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:28
లస: ససస స
93-62/632

4693 SAA0996902
పపరర: సరసబశవ రరడడ శనగల

93-62/633

తసడడ:డ అపసర రరడడ శనగల
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:23
లస: పప
93-62/635

4696 SAA0956435
పపరర: వరసససధర దసతష

93-63/790

భరస : శకనవరస కలమమర దసతష
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:35
లస: ససస స
93-63/792

4699 SAA0796526
పపరర: కకకరకర వనసకరటరరమయఖ

93-63/793

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:25
లస: పప
93-63/795

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ�
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:45
లస: పప
93-62/637

4684 SAA1043124
పపరర: వనల మమటర ట
తసడడ:డ వనసకటపర రరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:118-7-733
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:24
లస: పప
93-63/794

4681 JBV2225555
పపరర: శకనవరస రరవప పతకమమరర

తసడడ:డ మహన శకనవరస కలమమర దదర
ఇసటట ననస:118-7-733
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ అల
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:75
లస: పప

భరస : వరరచచరర
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:36
లస: ససస స
4700 SAA0872516
పపరర: వనసకట రరవప పపదథక

93-62/627

భరస : వనసకటపయఖ దసతష
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:28
లస: పప
4697 JBV3757465
పపరర: లకడక వవలలరరర

4683 SAA1043181
పపరర: పడణచమక దదర

93-63/781

తసడడ:డ వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:118-7-731
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణ ససకరవరసస
ఇసటట ననస:118-7-736
వయససస:58
లస: ససస స
4694 JBV3754066
పపరర: అపసరరరడడడ శనగల

93-63/783

తసడడ:డ సరసబ రరడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:118-7-733
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:118/7/734
వయససస:60
లస: పప
4691 SAA1026385
పపరర: కకటటశశరమక ససకరవరసస

4680 SAA0619486
పపరర: రరమ రరవప రరచకకసడ

4678 AP151010510620
పపరర: రరజరశశరర యసటటరర

భరస : ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-731
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:118-7-731
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-731
వయససస:54
లస: పప
4685 JBV3755428
పపరర: రరజరశశరర మమటర ట

93-63/780

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:118-7-731
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:118-7-731
వయససస:29
లస: పప
4682 AP151010507611
పపరర: ససజవరరడడడ యసటటరర

4677 JBV2229110
పపరర: ససభబషసణణ పతకమమరర

4702 SAA0962390
పపరర: నచగలకడక గసప

93-62/636

భరస : మమరరయమదచసస గసప
ఇసటట ననస:118-7-737
వయససస:32
లస: ససస స
93-62/638

4705 SAA0856197
పపరర: మమఘన జసపరల

93-62/639

తసడడ:డ రమమశ కలమమర జసపరల
ఇసటట ననస:118-7-738
వయససస:26
లస: ససస స
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93-62/640

తసడడ:డ రరమకకటటసశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:118-7-738
వయససస:29
లస: ససస స
4709 AP151010510619
పపరర: నసససససలమసనచ పఠరన

93-63/798

93-63/800

93-63/803

93-63/806

93-63/809

93-63/812

93-63/816

భరస : పసచచయఖ కకమమకరర
ఇసటట ననస:118-7-746
వయససస:73
లస: ససస స
4730 SAA1096965
పపరర: లకడక పడశరసత దడసదసకలరర

93-62/642

భరస : ససత రరమ మమరరస దడసదసకలరర
ఇసటట ననస:118-7-747
వయససస:29
లస: ససస స
4733 AP151010510521
పపరర: ససజజత దడసదసకలరర
భరస : హరరవరపడసరదస
ఇసటట ననస:118-7-747
వయససస:50
లస: ససస స

4716 AP151010507103
పపరర: కరరస మహతచబ ఖమన

4711 SAA0712547
పపరర: వజయ లకకక భవనస

93-62/641

4714 JBV2223139
పపరర: షరహహనచ పఠరన

93-63/802

భరస : కరరమ తచబ ఖమన
ఇసటట ననస:118-7-740
వయససస:35
లస: ససస స
93-63/804

4717 AP151010507269
పపరర: అబబదల జలల ఖమన పఠరన

93-63/807 4720 JBV2224772
4719 SAA0565325
పపరర: సతఖనచరరయణ రరడడ దసగరగసపపడక
పపరర: సరసబరరడడడ దసగరగసపపడడ

4722 JBV3753886
పపరర: కరరరసక రరడడడ

4725 JBV2228419
పపరర: నరకల చలమర

93-63/805

తసడడ:డ పతతస ఖమన
ఇసటట ననస:118-7-740
వయససస:72
లస: పప
93-63/808

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-741
వయససస:54
లస: పప
93-63/810

తసడడ:డ హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-743
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-743
వయససస:32
లస: పప
4727 JBV2222040
పపరర: సతఖవత కకమమకరర

93-63/801

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-741
వయససస:28
లస: పప

భరస : హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-743
వయససస:46
లస: ససస స
4724 JBV3753860
పపరర: రరజరష రరడడడ

4713 AP151010507707
పపరర: అబబదల రహహస ఖమన పఠరన

93-63/797

భరస : వర బడహక రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:118-7-739
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల జలల ఖమన
ఇసటట ననస:118-7-740
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరఅబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-741
వయససస:49
లస: ససస స
4721 AP151010510503
పపరర: శవకలమమరర దసగరగసపపడడ

93-63/799

తసడడ:డ ఫతతస ఖమన
ఇసటట ననస:118-7-739
వయససస:74
లస: పప

భరస : జలల జజన
ఇసటట ననస:118-7-740
వయససస:64
లస: ససస స
4718 JBV2224855
పపరర: లకకకపరరశతదతవ దసగరగఅపపడడ

4710 AP151010507425
పపరర: కరరసవజజహహత ఖమన పఠరన

4708 SAA0980145
పపరర: షమస ఫరరజనచ పఠరన

భరస : అబబదల రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:118-7-738
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:118-7-738
వయససస:43
లస: పప

భరస : అనశరఅలఖమన
ఇసటట ననస:118-7-739
వయససస:66
లస: ససస స
4715 AP151010510218
పపరర: షరజజహన పఠరన

93-63/796

భరస : అబబదలడహహసఖమన
ఇసటట ననస:118-7-738
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబబదలడహహసఖమన
ఇసటట ననస:118-7-738
వయససస:64
లస: ససస స
4712 JBV3755410
పపరర: రహమతషనతసరబబ పఠరన

4707 AP151010510425
పపరర: యమశకనచలతమమ పఠరన

4723 JBV3753878
పపరర: పవన కలమమర డడ రరడ

93-63/811

తసడడ:డ హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-743
వయససస:31
లస: పప
93-63/814

4726 AP151010507408
పపరర: జగన మహన రరడడ చలమర

భరస : జగన మహన రరడడ
ఇసటట ననస:118-7-744
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-744
వయససస:46
లస: పప

93-63/817
4728 SAA1038489
పపరర: సపతష వనసకట రరఘవవసదడ
కకమమకరర
తసడడ:డ వనసకట రమమష కలమమర కకమమకరర
ఇసటట ననస:118-7-746
వయససస:23
లస: పప

4729 JBV2221752
పపరర: పసచచయఖ కకమమకరర
తసడడ:డ లసగయఖ కకమమకరర
ఇసటట ననస:118-7-746
వయససస:83
లస: పప

4731 SAA0461137
పపరర: ఉమ లమవణఖ దడసదసకలరర

4732 JBV3523628
పపరర: శకలకడక దడసదసకలరర

93-63/819

93-63/815

93-63/818

93-63/820

భరస : ఉదయభబసకర నరసససహరరవప దడసదసకలర భరస : శకనవరసశరక
ఇసటట ననస:118-7-747
ఇసటట ననస:118-7-747
వయససస:36
లస: ససస స
వయససస:47
లస: ససస స
93-63/821

4734 AP151010510525
పపరర: హహహమమవత దడసదసకలరర
భరస : నచగశవపడసరదస
ఇసటట ననస:118-7-747
వయససస:52
లస: ససస స

93-63/822

4735 SAA1039446
పపరర: నచగ ససవర పరరశత ఘటటర

93-63/823

భరస : కకషర మహన ఘటటర
ఇసటట ననస:118-7-747
వయససస:65
లస: ససస స
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4736 JBV2221935
పపరర: శత రరమ మమరరస దడసదసకలరర

93-63/824

తసడడ:డ నచగశవపడసరదస
ఇసటట ననస:118-7-747
వయససస:37
లస: పప
4739 AP151010507447
పపరర: హరరహరపడసరద దడసదసకలరర

93-63/827

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:118-7-747
వయససస:56
లస: పప

4737 JBV2221794
పపరర: ఉదయభబసకరతరసససహరరవప
దడసదసకలరర
తసడడ:డ నచగశవపడసరదస
ఇసటట ననస:118-7-747
వయససస:38
లస: పప

93-63/825

4740 AP151010507507
పపరర: నచగ ససవర పడసరద దడసదసకలరర

93-63/828

తసడడ:డ రరధ కకషర
ఇసటట ననస:118-7-749
వయససస:28
లస: పప
93-63/832

భరస : రరమలసగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-7-749
వయససస:66
లస: ససస స

4746 SAA0409862
పపరర: నరరసదడ యడవలర

93-63/830

93-63/829

4744 JBV2220093
పపరర: రమమదతవ యడవలర

93-63/831

తసడడ:డ రరమలసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:118-7-749
వయససస:52
లస: ససస స
93-63/833

తసడడ:డ మబరళ కకషర
ఇసటట ననస:118-7-749
వయససస:31
లస: పప

4748 SAA0379073
పపరర: దకడణచ మమరరస దడసదసకలరర

4741 SAA1310887
పపరర: రమమశ దడసదసకలరర

భసధసవప: శత రరమ మమరరస దడసదసకలరర
ఇసటట ననస:118-7-747
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసమమరరస దడఅదసకలరర
ఇసటట ననస:118/7/749
వయససస:33
లస: ససస స

4745 AP151010510618
పపరర: మసగమక దడసదసకలరర

93-63/826

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:118-7-747
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దడసదసకలరర
ఇసటట ననస:118-7-747
వయససస:62
లస: పప

93-62/643 4743 JBV2220101
4742 SAA0796435
పపరర: నచగ పవన కలమమర దడసదసకలరర
పపరర: కకరణకయ దడఅదసకలరర

4738 JBV3520103
పపరర: శకనవరసశరక దడసదసకలరర

4747 AP151010510634
పపరర: పదచకవత దడఅదసకలరర

93-63/834

భరస : దసరరగపడసరద
ఇసటట ననస:118-7-751
వయససస:57
లస: ససస స

93-63/835

తసడడ:డ దసరరగ పడసరద
ఇసటట ననస:118-7-751
వయససస:30
లస: పప

4749 JBV2227239
పపరర: శకలకడక తషళళళరర
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93-63/836

భరస : గగపరల
ఇసటట ననస:118/7/752
వయససస:35
లస: ససస స
4752 JBV2230308
పపరర: గగపరల తషళళళరర

93-63/839

93-62/645

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:118-7-755
వయససస:52
లస: పప

93-63/840

4756 AP151010510600
పపరర: ఆదడమక యసటటరర�

93-62/648

4759 AP151010510246
పపరర: పదక జరటర ట�

93-62/646

4762 JBV3523602
పపరర: రమమ� జరటర ట�
భరస : శవనతరరయణ�
ఇసటట ననస:118-7-756
వయససస:45
లస: ససస స

4754 SAA0996829
పపరర: కకరస ర ఇసటటరర

93-62/644

4757 AP151010507433
పపరర: చసదడశశఖరరరడడడ యసటటరర�

93-62/647

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-753
వయససస:42
లస: పప
93-63/841

భరస : మసరసనయఖ�
ఇసటట ననస:118-7-755
వయససస:25
లస: ససస స
93-63/843

93-63/838

తసడడ:డ లసగ రరడడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:118-7-753
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-753
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గబరరవపలల
ఇసటట ననస:118-7-754
వయససస:47
లస: ససస స
4761 AP151010507283
పపరర: మసరసనయఖ జరటర ట

4753 JBV2221190
పపరర: దధవరకర తషళళ
ర రర

4751 AP151010540763
పపరర: వజయలకడక తషళళళరర

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:118/7/752
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : రరజరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:118/7/752
వయససస:47
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-753
వయససస:39
లస: ససస స
4758 SAA0613463
పపరర: నచగ సససదరర జరటర ట

93-63/837

భరస : దధవరకర
ఇసటట ననస:118-7-752
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : వజయలకడక
ఇసటట ననస:118/7/752
వయససస:43
లస: పప
4755 JBV3756061
పపరర: నచగరరజ కలమమరర యసటటరర

4750 JBV2228278
పపరర: సరయరతతస తషళళళరర

4760 SAA0939506
పపరర: పపటర రరవప జరటర ట

93-63/842

తసడడ:డ మసరసన జరటర ట
ఇసటట ననస:118-7-755
వయససస:27
లస: పప
93-63/844

4763 JBV3752706
పపరర: గబరరవపలల � జరటర ట�

93-63/845

తసడడ:డ శవనచరరయణ�
ఇసటట ననస:118-7-756
వయససస:32
లస: పప
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4764 JBV3757432
పపరర: శకలకడక తరరపతమక�
తచటటబబ యన�
భరస : శకనవరసస�
ఇసటట ననస:118-7-757
వయససస:31
లస: ససస స
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4767 JBV3752698
పపరర: నరరష� తచడడబబ యన�

93-63/846

93-63/849

93-63/852

93-63/855

93-63/857

93-66/811

93-63/861

93-63/856

4777 JBV3752821
పపరర: మహహష రరడడడ కలసభగరరర

4780 SAA1303924
పపరర: సరవతడ దడసదసకలరర

4783 JBV3755394
పపరర: పదచకవత ఐనవవలల�

93-62/652

4786 AP151010510461
పపరర: అనతపపరర మక కనగలలరల�

93-63/858

93-62/655

4791 SAA0388405
పపరర: వజయశరసత దసగరగసపపడడ

93-62/656

4789 JBV2230993
పపరర: సరవతడ వవలమమరర

93-67/921

భరస : సతఖనచతరరయణరరడడ
ఇసటట ననస:118-7-767
వయససస:48
లస: ససస స

93-63/854

4775 SAA0613422
పపరర: కలమమరసరశమరరడడ కలసబగరరర

93-62/649

4778 JBV3752813
పపరర: కకకషర ర రరడడడ కలసభగరరర

93-63/859

4781 SAA0939225
పపరర: దసరగ కలమమరర దడసదసకలరర

93-63/860

భరస : నరసససహ రరవప దడసదసకలరర
ఇసటట ననస:118-7-762
వయససస:62
లస: ససస స
93-62/650

4784 JBV3751880
పపరర: రఘబ రరమమరరవప ఐనవవలల�

93-62/651

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:118-7-764
వయససస:50
లస: పప
93-62/653

4787 JBV3751872
పపరర: శవకరసత రరవప కనగలలరల�

93-62/654

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:118-7-765
వయససస:59
లస: పప
93-63/862

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:118-7-766
వయససస:55
లస: ససస స
4792 AP151010510494
పపరర: నచగరసదడమక దసగరగసపపడడ

4772 SAA0565341
పపరర: గగపస జరటర ట

తసడడ:డ చడనచతరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-760
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:118-7-765
వయససస:76
లస: ససస స

4788 JBV3751864
పపరర: నచగ వవసకట సరయ ససతతష
చగడవరపప
తసడడ:డ రఘబ రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:118-7-766
వయససస:33
లస: పప

93-63/851

తలర : కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-760
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రఘబరరమమరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-764
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవకరసతచరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-765
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-767
వయససస:48
లస: ససస స

4774 AP151010507294
పపరర: హనసమయఖ జరటర ట�

4769 AP151010507627
పపరర: సరసబశవరరవప తచటటబబ యన�

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:118-7-758
వయససస:27
లస: పప

భరస : లవ కలమమర దడసదసకలరర
ఇసటట ననస:118-7-761
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ దడసదసకలరర
ఇసటట ననస:118-7-762
వయససస:67
లస: పప
4785 AP151010510460
పపరర: ససజజత కనగలలరల�

93-63/853

తసడడ:డ కకకషర ర రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-760
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప దడసదసకలరర
ఇసటట ననస:118-7-761
వయససస:50
లస: పప
4782 SAA0939233
పపరర: నరసససహ రరవప దడసదసకలరర

4771 AP151010510250
పపరర: వనసకటససబబమక జరటర ట�

93-63/848

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-757
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:118-7-758
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకషర రరడడడ కలసబగరరర
ఇసటట ననస:118-7-760
వయససస:24
లస: ససస స
4779 SAA1303981
పపరర: లవ కలమమర దడసదసకలరర

93-63/850

భరస : హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:118-7-758
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:118-7-758
వయససస:32
లస: పప
4776 SAA0956385
పపరర: దధవఖ కలసబగరరర

4768 JBV2224590
పపరర: శకనవరసస తచటటబబ యన� �

4766 AP151010510243
పపరర: కకకషరకలమమరర తచటటబబ యన�

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-757
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:118-7-757
వయససస:33
లస: పప

భరస : అనల కలమమర జరటర ట
ఇసటట ననస:118-7-758
వయససస:25
లస: ససస స
4773 JBV3753076
పపరర: అనల� జరటర �ట

93-63/847

భరస : నరరశ తచడడబబ యన
ఇసటట ననస:118-7-757
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-757
వయససస:32
లస: పప
4770 SAA0887150
పపరర: శకలకడక జరటర ట

4765 SAA0939514
పపరర: శక లకడక తచదధబబ యన

4790 JBV2224400
పపరర: ససజవకలమమర వనలమమరర

93-63/863

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ వవలమమరర
ఇసటట ననస:118-7-766
వయససస:35
లస: పప
93-62/657

4793 JBV2222768
పపరర: వనసకటటశశరరరరడడడ � దససగరగస పపడడ
�
తసడడ:డ సతఖనచరరయణరరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-767
వయససస:24
లస: పప

93-62/658
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4794 JBV3520004
పపరర: చసదడశశఖర రరడ�డడ దసగరగసపపడడ�

93-62/659

తసడడ:డ సతఖనచరరయణరరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-767
వయససస:24
లస: పప
4797 JBV3756103
పపరర: లకడక ఈశశరర మమరరడడ

తసడడ:డ చనహనమరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-767
వయససస:24
లస: పప
93-62/662

తసడడ:డ శవరనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-768
వయససస:33
లస: ససస స
4800 JBV3752839
పపరర: శకనవరసరరడడడ� కలలర స�

93-62/665

93-62/668

93-62/671

93-63/866

93-62/674

93-62/677

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:118-7-777
వయససస:37
లస: ససస స

4807 JBV3755436
పపరర: కళళఖణణ గబమక�

4810 JBV2223444
పపరర: పదక కలరరళళ� �

4813 JBV3751831
పపరర: గకస ఖమన ఫరరజన

4816 JBV3523818
పపరర: జజఖత� గగపప�

93-62/680

4819 AP151010507086
పపరర: పడసరదస గగపప�

93-63/864

4822 AP151010510153
పపరర: లలతకలమమరర గగపప�
భరస : వనసకటరమణ�
ఇసటట ననస:118-7-777
వయససస:57
లస: ససస స

93-62/667

4805 JBV3752755
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గసగరరరడడడ

93-62/670

4808 JBV3755444
పపరర: శవమక గబమక�

93-63/865

భరస : ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:118-7-770
వయససస:49
లస: ససస స
93-62/672

4811 JBV3520152
పపరర: రరమబ కలరరళళ�

93-62/673

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:118-7-771
వయససస:47
లస: పప
93-62/675

4814 JBV2229532
పపరర: పఠరన నసరరలర ఖమన

93-62/676

తసడడ:డ హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:118-7-773
వయససస:50
లస: పప
93-62/678

4817 AP151010510318
పపరర: వజయలకడక గగపప�

93-62/679

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:118-7-776
వయససస:62
లస: ససస స
93-62/681

తసడడ:డ శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:118-7-776
వయససస:47
లస: పప
93-62/683

4802 JBV3755360
పపరర: కకటటశశరమక గసగరరరడడడ�

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-770
వయససస:48
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:118-7-776
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:118-7-776
వయససస:40
లస: పప
4821 JBV3523214
పపరర: ససబబరతతస గగపప

93-62/669

తసడడ:డ నసరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:118-7-773
వయససస:32
లస: పప

భరస : వశశనచధస
ఇసటట ననస:118-7-774
వయససస:75
లస: ససస స
4818 AP151010507115
పపరర: గరరరబబబబ గగపప�

4804 JBV3752730
పపరర: మహకద షబ నసర షపక

93-62/664

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-770
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమబ� �
ఇసటట ననస:118-7-771
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నసరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:118-7-773
వయససస:48
లస: ససస స
4815 AP151010510683
పపరర: ససతచతచసతఖవత పపచచచ

93-62/666

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:118-7-770
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కనతయఖ
ఇసటట ననస:118-7-770
వయససస:55
లస: పప
4812 JBV2229656
పపరర: రఫ షరద

4801 JBV3519907
పపరర: శవరనసదరరడడడ మమరరడడడ

4799 JBV3752623
పపరర: బడహకనసదరరడడడ మమరరడడడ
తసడడ:డ శవరనసదరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-768
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల సలమమ
ఇసటట ననస:118-7-770
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ దసలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:118-7-770
వయససస:48
లస: పప
4809 JBV3751906
పపరర: ఆసజనవయబలల గబమక

93-62/663

తసడడ:డ పపరరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-768
వయససస:93
లస: పప

భరస : అబబదల సలమస�
ఇసటట ననస:118-7-770
వయససస:24
లస: ససస స
4806 JBV3752763
పపరర: అబబదల సలమమ షపక

4798 JBV3756095
పపరర: అసజమక మమరరడడ

93-62/661

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-768
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవరనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-768
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-768
వయససస:30
లస: పప
4803 JBV3757333
పపరర: కరరమబనతసర� షపక�

93-62/660 4796 JBV3758174
4795 AP151010507033
పపరర: సతఖనచతరరయణరరడడ దసగరగసపపడడ
పపరర: జయలకడక� కళరస�

4820 SAA0697235
పపరర: అనసరరధచ గగపప

93-62/682

భరస : గరరర కకషర
ఇసటట ననస:118-7-777
వయససస:32
లస: ససస స
93-62/684

4823 JBV3520129
పపరర: గరరరకకషర గగపప

93-62/685

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:118-7-777
వయససస:37
లస: పప
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93-62/686

తసడడ:డ వనసకట రమణ గగపప
ఇసటట ననస:118-7-777
వయససస:42
లస: పప
4827 JBV3757358
పపరర: లకడక నచగససహససన� పసరకస�

93-62/688

93-62/691

93-62/694

93-62/697

93-62/700

93-62/703

93-62/706

భరస : సరసబరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:118-7-784
వయససస:53
లస: ససస స

4837 SAA0940115
పపరర: రరకరశ కలమమర కలరపరటట

4840 JBV3756038
పపరర: గగవరరరన� దదడడ �

4843 SAA0940016
పపరర: కకషర రరడడడ వణ

4846 JBV2221034
పపరర: లకకకరరడడడ దదడచడ

93-67/833

4849 JBV3765369
పపరర: లకడక రరడడ వననత

93-62/698

4852 JBV3756251
పపరర: వరసవ� పపరకస�
భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:118-7-785
వయససస:23
లస: ససస స

93-62/693
4832 AP151010507429
పపరర: వనసకటరరమకహనరరవప పపరకస�

4835 SAA0420562
పపరర: ససజజత� పప టట
ర రర�

93-62/696

4838 SAA0697185
పపరర: అపరరరరవప కలరపరటట

93-62/699

తసడడ:డ గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:118-7-781
వయససస:34
లస: పప
93-62/701

4841 JBV3755220
పపరర: రమమదతవ వనలగ

93-62/702

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:118-7-782
వయససస:23
లస: ససస స
93-62/704

4844 SAA0996860
పపరర: ససధదర వనమ

93-62/705

తసడడ:డ రవ బబబబ వనమ
ఇసటట ననస:118-7-782
వయససస:27
లస: పప
93-62/707

4847 JBV3751732
పపరర: శకనవరసరరవప వనలగ

93-62/708

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:118-7-782
వయససస:23
లస: పప
93-67/834

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ వననత
ఇసటట ననస:118-7-782
వయససస:52
లస: పప
93-67/1020

93-62/690

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-781
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-782
వయససస:35
లస: పప

భరస : లకడక రరడడ వననత
ఇసటట ననస:118-7-782
వయససస:44
లస: ససస స
4851 SAA1410489
పపరర: ససతచరరవమక కలరరక

93-62/695

తసడడ:డ లకడక రరడడ వణ
ఇసటట ననస:118-7-782
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-782
వయససస:35
లస: పప
4848 JBV3765351
పపరర: ససబబబలల వననత

4834 SAA0388397
పపరర: లకడక� పసదధదశశటర �ట

4829 JBV3523800
పపరర: ఇఅదసమత� పపరకఅ�

తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:118-7-778
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-782
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక రరడడ వననత
ఇసటట ననస:118-7-782
వయససస:23
లస: పప
4845 JBV2221026
పపరర: రరమరరడడడ దదడచడ

93-62/692

తసడడ:డ అపరరరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:118-7-781
వయససస:34
లస: పప

భరస : లకకకరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-782
వయససస:30
లస: ససస స
4842 SAA1043132
పపరర: అశశక రరడడడ వననత

4831 JBV3752854
పపరర: శకనవరసరరడడడ� వసగ�

93-62/1172

భరస : వజయకలమమర� �
ఇసటట ననస:118-7-778
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబబబ రరవప�
ఇసటట ననస:118-7-779
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:118-7-781
వయససస:34
లస: ససస స
4839 SAA0388447
పపరర: శశరలజ� దదడచడ�

93-62/689

తసడడ:డ నచగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-778
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:118-7-778
వయససస:23
లస: పప
4836 SAA0697193
పపరర: నరకల కలరపరటట

4828 JBV3758109
పపరర: కకసలఖ� వసగర�

4826 SAA1340579
పపరర: గగపప సరయ మమళ గగపప

తసడడ:డ గగపప శకనవరస రరవప గగపప
ఇసటట ననస:118-7-777
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-778
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:118-7-778
వయససస:55
లస: ససస స
4833 AP151010507373
పపరర: వనసకటవజయకలమమర పపరకస�

93-62/687

తసడడ:డ గరరరయఖ
ఇసటట ననస:118-7-777
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-778
వయససస:34
లస: ససస స
4830 AP151010510313
పపరర: శవపరరశత పపరకస�

4825 JBV3519071
పపరర: వనసకటరమణ గగపప

4850 SAA1410505
పపరర: సరసబరరడడడ కలరరక

93-67/1019

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:118-7-784
వయససస:59
లస: పప
93-62/709

4853 JBV3756244
పపరర: ససధఖ� పపరకస�

93-62/710

భరస : వనసకట లకడక నచరరయణ�
ఇసటట ననస:118-7-785
వయససస:23
లస: ససస స
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4854 AP151010507106
పపరర: వనసకటలకడకనచరరయణ పపరకస�

93-62/711

తసడడ:డ గగపరలకకకషర రరరవప�
ఇసటట ననస:118-7-785
వయససస:23
లస: పప
4857 JBV3751369
పపరర: రమమశ బబబబ అనతసగర

93-62/714

93-62/717

93-62/720

93-62/723

93-62/726

93-62/729

93-62/732

భరస : శవరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-793
వయససస:52
లస: ససస స

4867 JBV3751617
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ తమమక�

4870 JBV3523743
పపరర: నచగమలలర సశరర చలమర� �

4873 JBV3756210
పపరర: రరకకకణమక� చలమర�

4876 AP151010507042
పపరర: గగవసదరరడడడ మమటర ట�

93-62/735

4879 SAA0842402
పపరర: సరమమమ జఖస బజజల

93-62/724

4882 AP151010510152
పపరర: కకటటశశరర చలమర�
భరస : వవమమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-793
వయససస:33
లస: ససస స

4862 JBV2229342
పపరర: యగరశశర రరడడడ దసగరగసపపడడ

93-62/719

4865 JBV3523719
పపరర: అనసపమ� ఇఅటటరర�

93-62/722

4868 AP151010507016
పపరర: వరససదతవరరడడడ యసటటరర�

93-62/725

తసడడ:డ బబనరరగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-788
వయససస:23
లస: పప
93-62/727

4871 AP151010510147
పపరర: పదచకవత చలమర�

93-62/728

భరస : నరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-791
వయససస:40
లస: ససస స
93-62/730

4874 SAA0796369
పపరర: జవన రరడడడ చలమర

93-62/731

తసడడ:డ నరస రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-791
వయససస:26
లస: పప
93-62/733

4877 JBV3523073
పపరర: ఉషరరరణణ� చలమర�

93-62/734

భరస : శకనవరసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-792
వయససస:33
లస: ససస స
93-62/736

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:118-7-793
వయససస:40
లస: ససస స
93-62/738

93-62/716

భరస : వరససదతవరరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-788
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-791
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమకకకషర ర రరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-793
వయససస:33
లస: ససస స
4881 AP151010510124
పపరర: వసససధర దసగరగసపపడడ�

93-62/721

భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-791
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-791
వయససస:49
లస: పప
4878 JBV3755097
పపరర: యశశద చలమర�

4864 JBV3519378
పపరర: శవరరరడడడ దసగరగసపపడడ� �

4859 JBV3755121
పపరర: శకవరణణ దసరరగసపపడడ�

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-787
వయససస:23
లస: పప

భరస : అపసరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-791
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-791
వయససస:57
లస: ససస స
4875 SAA0796344
పపరర: నరరసస రరడడడ చలమర

93-62/718

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-788
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-788
వయససస:23
లస: పప
4872 AP151010510605
పపరర: శశషమక మమటర ట�

4861 JBV3752722
పపరర: రరజరషసడ
డ డడ � పరమబలపరటట�

93-62/713

భరస : ససధచకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-787
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ దసగరగసపపడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-787
వయససస:23
లస: పప

భరస : బబజరరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-788
వయససస:23
లస: ససస స
4869 AP151010507445
పపరర: బబనరరగరరరడడడ యసటటరర�

93-62/715

తసడడ:డ షరరర రరడడ �
ఇసటట ననస:118-7-787
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవర రరడడడ దసగరగసపపడడ
ఇసటట ననస:118-7-787
వయససస:40
లస: పప
4866 JBV3523701
పపరర: ఉమమదతవ� ఈమన�

4858 JBV3755113
పపరర: నరజ దసరరగసపపడడ�

4856 JBV3754397
పపరర: మబరళ కకషర అనతసగర

తసడడ:డ రమమషరబబబ
ఇసటట ననస:118-7-786
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-787
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యగరశశరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:118-7-787
వయససస:23
లస: ససస స
4863 JBV2230621
పపరర: ససధచకర రరడడడ దసగరగసపపడడ

93-62/712

భరస : రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:118-7-786
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చన సరసబయఖ
ఇసటట ననస:118-7-786
వయససస:23
లస: పప
4860 JBV3523487
పపరర: నచగసశపత� దసగరగఅపపడడ�

4855 JBV3754835
పపరర: కకటటశశరర అనతసగర

4880 AP151010510151
పపరర: రరజరశశరర చలమర�

93-62/737

భరస : వవమమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-793
వయససస:33
లస: ససస స
93-62/739

4883 JBV3751609
పపరర: రరమకకకషర ర రరడడడ చలమర�

93-62/740

తసడడ:డ వవమమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-793
వయససస:33
లస: పప
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4884 AP151010510321
పపరర: పపలర మక చలమర

93-62/741

భరస : పసద నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-794
వయససస:40
లస: ససస స
4887 AP151010510603
పపరర: మసగమక చలమర�

93-62/744

93-62/747

93-62/750

93-63/868

93-62/754

93-62/757

93-62/760

తసడడ:డ రరధచకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:118-7-877
వయససస:50
లస: పప

4897 JBV3756178
పపరర: అరరణ� చలమర�

4900 JBV2221604
పపరర: బమశరరడడడ చలమర� �

4903 JBV3757705
పపరర: ససతచరరవమక� చలలకలరర�

4906 SAA0697144
పపరర: ధరణణ తచళళ

93-62/764

4909 SAA0613570
పపరర: ఆదధ లకకక చలమర

93-62/752

4912 JBV3751856
పపరర: చచడవరపప
రఘబరరమమసజనవయబలల
తసడడ:డ హరర నచగరశశర సప మయమజలల
ఇసటట ననస:118-7-877
వయససస:61
లస: పప

4892 JBV3519139
పపరర: నచరరయణరరడడడ చలమర� �

93-62/749

4895 JBV3757606
పపరర: రమమదతవ కసచరర

93-63/867

4898 AP151010510607
పపరర: ససతచమహలకడక చలమర�

93-62/753

భరస : బమససరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-820
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/755

4901 AP151010507450
పపరర: పప లరరడడడ చలమర�

93-62/756

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-820
వయససస:77
లస: పప
93-62/758

4904 JBV3519105
పపరర: రరమయఖ ఉలర స�

93-62/759

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:118-7-821
వయససస:34
లస: పప
93-62/762

4907 SAA0796005
పపరర: శవ నచగరసదడమక బబ మకన
బబ ఇన
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:118-7-835
వయససస:28
లస: ససస స

93-62/763

93-62/765

4910 SAA0137182
పపరర: లలమ కలమమరర� చలమర�

93-62/766

భరస : ససరఖ నచరరయణ రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-7-863
వయససస:28
లస: ససస స
93-62/767

93-62/746

భరస : నచగరరజ
ఇసటట ననస:118-7-797
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజన రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-830
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబశవ రరడకడ
ఇసటట ననస:118-7-863
వయససస:28
లస: ససస స
4911 AP151010507383
పపరర: కరమమశశరరరవప చలమర

93-62/751

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-821
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకకక రరడడ తళళ
ఇసటట ననస:118-7-829
వయససస:28
లస: ససస స
4908 SAA0697151
పపరర: రరణబకర చలమర

4894 JBV3751385
పపరర: వనసకట రరడడడ చలమర�

4889 JBV3754769
పపరర: రమమదతవ దసగరగసపపడడ�

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-797
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చనతకకటటరరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-7-820
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:118-7-821
వయససస:34
లస: ససస స
4905 SAA0996803
పపరర: కవత తళళ

93-62/748

భరస : రరమకకటట రరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-820
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బమససరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-820
వయససస:26
లస: పప
4902 JBV3756152
పపరర: శశరలజ ఉలర స

4891 JBV3751393
పపరర: శకనవరసరరడడడ చలమర�

93-62/743

భరస : అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-797
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-797
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-7-797
వయససస:37
లస: పప
4899 JBV3754074
పపరర: రరమకకటటరరడడడ� చలమర�

93-62/745

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-797
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ తరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-797
వయససస:48
లస: పప
4896 JBV3754546
పపరర: నచగరరజ కసచరర

4888 AP151010507645
పపరర: గగవసదరరడడడ చలమర�

4886 AP151010507127
పపరర: నరరరరరడడడ చలమర

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-794
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసగళరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-795
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-797
వయససస:53
లస: ససస స
4893 JBV3520046
పపరర: అసజరరడడడ దసగరగసపపడడ

93-62/742

తసడడ:డ నరసస రరడడడ
ఇసటట ననస:118-7-794
వయససస:40
లస: పప

భరస : గగవసదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-7-795
వయససస:33
లస: ససస స
4890 AP151010510436
పపరర: వనసకరయమక చలమర�

4885 SAA0471649
పపరర: నచగరరజన రరడడడ చలమర

భరస : పడతచప రరడడడ�
ఇసటట ననస:118-7-863
వయససస:28
లస: ససస స
93-62/768

4913 SAA0871294
పపరర: గగపస రరడడడ చలమర

93-63/869

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-8-530
వయససస:28
లస: పప
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4914 JBV3523040
పపరర: వనఅకటలకకకససనత� పపరకస�

93-62/769

భరస : రరమవర పడసరద గబపరస� �
ఇసటట ననస:118-8-704
వయససస:25
లస: ససస స
4917 AP151010507007
పపరర: రరమవరపడసరద గబపస పపరకస�

93-62/772

93-62/775

93-62/778

4921 JBV3755279
పపరర: ససలలచన నకక�

4924 AP151010507025
పపరర: వనసకటరరడడడ తషమమకరర

93-62/781

4927 JBV3757960
పపరర: వనసకట లకడక కలమమరర� ససద�

93-62/776

4930 SAA0996878
పపరర: మమధసరర దసగజరమపపడడ

4919 JBV3751781
పపరర: శకనవరసరరడడడ బబ మబక�

4922 SAA0979965
పపరర: రసగనచయకమక తషమమకరర

93-62/779

4925 JBV2223675
పపరర: మలర క� బబ మమక�

93-62/782

93-62/785

4931 AP151010510686
పపరర: ససధచరరణణ దసడడగ సపపడడ

93-62/787
4932 SAA0996886
పపరర: సరయ మమధవ రరడడ
దసగజరమపపడడ
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరడడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:118-8-804
వయససస:24
లస: పప

4933 AP151010507049
పపరర: నరసససహరరడడడ దసగరగసపపడడ

4934 SAA1466077
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-804
వయససస:50
లస: పప

4935 JBV3755170
పపరర: భబగఖలకడక� చలమర�

4936 AP151010510022
పపరర: గగవసదమక చలమర�

తసడడ:డ బబ డడరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-808
వయససస:25
లస: పప
4941 JBV3757796
పపరర: దదరరక చలమర
తసడడ:డ శవ నచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-810
వయససస:30
లస: ససస స

93-62/788

4939 JBV3753100
పపరర: చసదడశశఖర రరడ�డడ

93-62/790

4942 JBV3757788
పపరర: కరశశశరమక చలమర
భరస : శవనచగరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-810
వయససస:44
లస: ససస స

93-66/921

4937 JBV3751666
పపరర: భబవనవశశర రరడడడ చలమర�

93-62/791

తసడడ:డ పప లరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-808
వయససస:25
లస: పప
93-62/793

తసడడ:డ పప లరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-809
వయససస:25
లస: పప
93-62/795

93-62/786

భరస : ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:118-8-804
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పప లరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-808
వయససస:25
లస: ససస స
93-62/792

93-62/783

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:118-8-800
వయససస:24
లస: పప

భరస : నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-804
వయససస:41
లస: ససస స

4938 AP151010507001
పపరర: పప లరరడడడ చలమర

93-62/780

4928 JBV3753787
పపరర: రమమష బబబబ�

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరడడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:118-8-804
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పప లరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-808
వయససస:37
లస: ససస స

93-62/777

భరస : శకనవరసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-8-799
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:118-8-800
వయససస:48
లస: పప

93-62/789

93-62/774

భరస : వనసకట రరడడడ తషమమకరర
ఇసటట ననస:118-8-798
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖ కకషప ర బబబబ�
ఇసటట ననస:118-8-800
వయససస:24
లస: ససస స
93-62/784

93-62/771

తసడడ:డ రరడమకరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-8-790
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబలర కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-798
వయససస:75
లస: పప

భరస : రమమశ బబబబ ససధచ
ఇసటట ననస:118-8-800
వయససస:26
లస: ససస స
4929 JBV3753779
పపరర: వనసకటసతఖకకషప ర బబబబ

93-62/773

భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-798
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:118-8-798
వయససస:30
లస: పప
4926 SAA0892258
పపరర: చసదడ కలమ ససధచ

4918 AP151010507372
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప పపరకస�

4916 JBV2222743
పపరర: శరరదచదతవ కనమరర పపడడ� �

భరస : శకేరమబలల� �
ఇసటట ననస:118-8-704
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదవనసకటపరయఖ�
ఇసటట ననస:118-8-704
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకధర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-798
వయససస:24
లస: ససస స
4923 JBV2222156
పపరర: శకదరరరడడడ నకరక� �

93-62/770

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:118-8-704
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదవనసకటపరయఖ�
ఇసటట ననస:118-8-704
వయససస:25
లస: పప
4920 JBV3757945
పపరర: శకదతవ� నకక�

4915 AP151010510268
పపరర: రరజఖలకడక పపరకస�

4940 SAA0613174
పపరర: అనత చలమర

93-62/794

భరస : దతచస తతయ
డ ఖబబపసరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-810
వయససస:30
లస: ససస స
93-62/796

4943 SAA0613182
పపరర: తమత చలమర

93-62/797

తసడడ:డ నచగర రరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-810
వయససస:25
లస: పప
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93-62/798

తసడడ:డ పప ల రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-8-810
వయససస:30
లస: పప
4947 JBV3751674
పపరర: ససబబబరరడడడ చలమర�

93-62/801

93-62/804

93-62/807

93-62/810

93-62/813

93-62/815

93-62/818

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-8-827
వయససస:25
లస: పప

4957 SAA0697201
పపరర: వవసకట రరమబబబబ నసదధపరటట

4960 AP151010507399
పపరర: వనసకటససరఖపడకరశరరవప పపరకస

4963 JBV3754132
పపరర: ధచమసయఖ� సయఖద�

4966 AP151010510473
పపరర: మసగమక చలమర�

93-62/821

4969 SAA0957805
పపరర: సరయ ఫణణసదడ రరడడడ చలమర

93-62/811

4972 JBV3757739
పపరర: ఇమమసబ నసరరరషర
భరస : ససనదచ
ఇసటట ననస:118-8-829
వయససస:49
లస: ససస స

4952 AP151010510471
పపరర: ససతచరరవమక చలమర

93-62/806

4955 AP151010507274
పపరర: శవరరరడడడ చలమర

93-62/809

4958 SAA0527036
పపరర: అనసష పపరక౦

93-62/812

తసడడ:డ వనసకట ససరఖపడకరష రరవప
ఇసటట ననస:118-8-820
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/814

4961 SAA0565465
పపరర: గరరరశ కలమమర పసరకస

93-63/870

తసడడ:డ వనసకట ససరరఖ పడకరశ రరవప పసరకస
ఇసటట ననస:118-8-820
వయససస:27
లస: పప
93-62/816

4964 JBV3754140
పపరర: దతచసతతయ
డ
బబపసరరడడడ� చలమర�

93-62/817

తసడడ:డ పప లరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-822
వయససస:25
లస: పప
93-62/819

4967 AP151010510608
పపరర: జజఖత చలమర�

93-62/820

భరస : పపటబరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-824
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/822

తసడడ:డ పపటర రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-8-824
వయససస:25
లస: పప
93-62/824

93-62/803

తసడడ:డ గరటబలరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-818
వయససస:23
లస: పప

భరస : చమకకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-8-824
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పప లరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-824
వయససస:34
లస: ససస స
4971 JBV3754082
పపరర: పపరరచసదడశశఖర రరడ�డడ చలమర�

93-62/808

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:118-8-822
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-8-822
వయససస:25
లస: పప
4968 AP151010510474
పపరర: వరరరఘవమక చలమర�

4954 SAA0613240
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ చలమర

4949 AP151010507200
పపరర: గగవసదరరడడడ చలమర

భరస : గరటబలరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-818
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదవనసకటపరయఖ
ఇసటట ననస:118-8-820
వయససస:23
లస: పప

భరస : పప లరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-822
వయససస:25
లస: ససస స
4965 AP151010507054
పపరర: పప లరరడడడ చలర �

93-62/805

తసడడ:డ మమయయ బడహకచచరర
ఇసటట ననస:118-8-818
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:118-8-820
వయససస:25
లస: ససస స
4962 AP151010510037
పపరర: వనసకరయమక చలమర�

4951 AP151010510609
పపరర: రరజఖస చలమర

93-62/800

తసడడ:డ బబ డడరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-812
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపటబర రరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-818
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గరటబలరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-818
వయససస:23
లస: పప
4959 AP151010510267
పపరర: హహహమమవత పపరకస�

93-62/802

భరస : పపటబరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-818
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-8-818
వయససస:21
లస: పప
4956 AP151010507592
పపరర: పపటబరరరడడడ చలర

4948 AP151010507005
పపరర: ససబబబరరడడడ చలర �

4946 JBV3757747
పపరర: అరరణకలమమరర భమతషకలరర

భరస : రరమగగపరలలడ డడడ
ఇసటట ననస:118-8-812
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-8-812
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-818
వయససస:23
లస: ససస స
4953 SAA1150374
పపరర: దసరరగ రరడడడ చలమర

93-62/799

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-8-810
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-812
వయససస:25
లస: పప
4950 AP151010510472
పపరర: రగజజ చలమర

4945 JBV3751690
పపరర: శవనచగరరరడడడ చలర �

4970 AP151010510033
పపరర: సరమమమ జఖస చలమర�

93-62/823

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-8-827
వయససస:25
లస: ససస స
93-62/825

4973 AP151010510125
పపరర: సతఖనచతరరయణమక తచళళ

93-62/826

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-829
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: లకకకరరడడడ� తచళళ�
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93-62/827

తసడడ:డ ఆదధనచరరయణరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-8-829
వయససస:25
లస: పప
4977 JBV3757762
పపరర: నచగమణణ దచటర

93-62/829

93-62/832

93-62/835

93-62/838

93-62/841

93-62/844

93-62/847

తసడడ:డ నచగమర�
ఇసటట ననస:118-8-836
వయససస:54
లస: పప

4987 JBV3523768
పపరర: సరరసజ షపక�

4990 AP151010510035
పపరర: రహమతషన షపక�

4993 JBV2231132
పపరర: దధల షరద� షపక�

4996 AP151010510057
పపరర: మకరసరరనతసర షపక�

93-62/850

4999 SAA0437186
పపరర: దధలర మద షపక

93-62/839

5002 SAA1168467
పపరర: వననషరవ రరడడడ బడత
తసడడ:డ వనసకటరమణ రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:118-8-847
వయససస:20
లస: ససస స

4982 SAA1040419
పపరర: రమఖ రరడడ చలమర

93-62/834

4985 JBV2226462
పపరర: వర లకడక అడపర

93-62/837

4988 AP151010510069
పపరర: దరరమబనతసర పఠరన�

93-62/840

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:118-8-835
వయససస:27
లస: ససస స
93-62/842

4991 AP151010507037
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక�

93-62/843

తసడడ:డ జలలల సరహహబ�
ఇసటట ననస:118-8-835
వయససస:27
లస: పప
93-62/845

4994 JBV3757838
పపరర: రరషరక బబగస� షపక�

93-62/846

భరస : మసరసన షరరఫ �
ఇసటట ననస:118-8-836
వయససస:48
లస: ససస స
93-62/848

4997 SAA1040401
పపరర: ఫయమజ షపక

93-62/849

తసడడ:డ అబబదల హహ షపక
ఇసటట ననస:118-8-836
వయససస:25
లస: పప
93-62/851

తసడడ:డ అబబలల
ఇసటట ననస:118-8-836
వయససస:27
లస: పప
93-62/853

93-62/831

భరస : పరమబల రరడడ
ఇసటట ననస:118-8-834
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససదగర�
ఇసటట ననస:118-8-836
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనదచ�
ఇసటట ననస:118-8-836
వయససస:30
లస: పప
5001 JBV3754124
పపరర: ససనదచ� నసరరబషర�

93-62/836

భరస : అబబదల బ� షపక �
ఇసటట ననస:118-8-836
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:118-8-836
వయససస:25
లస: ససస స
4998 JBV3754116
పపరర: జజన బబషర� నసరరబషర�

4984 AP151010510038
పపరర: భబవనవశశరర చలమర

4979 JBV3519675
పపరర: రరమకకషరరరరడడడ దచటర

తసడడ:డ గగవసధ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-8-834
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జలలలసరహబ�
ఇసటట ననస:118-8-835
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలల సరహహబ�
ఇసటట ననస:118-8-835
వయససస:27
లస: పప
4995 JBV3757713
పపరర: సపతహ ఖమనస పఠరన

93-62/833

భరస : మహమకదడఫస�
ఇసటట ననస:118-8-835
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : షషకలర�
ఇసటట ననస:118-8-835
వయససస:27
లస: ససస స
4992 AP151010507470
పపరర: మహమకద రఫస షపక�

4981 AP151010507055
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ దచసటర

93-63/871

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-832
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-834
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-8-834
వయససస:45
లస: పప
4989 AP151010510027
పపరర: మహబబలమ షపక�

93-62/830

తసడడ:డ తరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-832
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-8-834
వయససస:26
లస: ససస స
4986 AP151010507459
పపరర: గగవసదరరడడడ చలమర

4978 JBV3757754
పపరర: పదచకవత దచటర

4976 SAA0133694
పపరర: రరమచసదడ రరడడడ తచళర

తసడడ:డ ఆదధనచరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-830
వయససస:31
లస: పప

భరస : పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-832
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-832
వయససస:23
లస: పప
4983 SAA0613224
పపరర: మమనక చలమర

93-62/828

తసడడ:డ ఆదధనచరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-8-830
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమకకషరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-832
వయససస:23
లస: ససస స
4980 AP151010507004
పపరర: పప లరరడడడ దచసటర

4975 JBV3753985
పపరర: మలర ఖమరరజన రరడడడ� తచళళ�

5000 JBV3754108
పపరర: రబబబన� షపక�

93-62/852

తసడడ:డ ససదచగర�
ఇసటట ననస:118-8-836
వయససస:25
లస: పప
93-62/854

5003 JBV3757986
పపరర: అసజలదతవ బడత

93-62/855

భరస : రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-847
వయససస:41
లస: ససస స
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5004 SAA0957599
పపరర: హనసమసత రరడడడ బడత
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93-62/856

తసడడ:డ బలరరస రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:118-8-847
వయససస:75
లస: పప
5007 JBV3754587
పపరర: శవపడసరద గబసటటపలర

93-62/858

93-63/875

93-62/859

93-62/862

93-62/865

93-62/868

93-62/871

తసడడ:డ పలమనసరమ పస
ఇసటట ననస:118-8-861
వయససస:39
లస: పప

5017 AP151010510018
పపరర: ఫరతమమబబ షపక�

5020 AP151010507034
పపరర: బబబబవల షపక�

5023 SAA0613307
పపరర: కకటట రరడడడ పసదటట

5026 SAA0957391
పపరర: నవనత యస

93-62/874

5029 SAA1026369
పపరర: ససజజత కకలర పర

93-62/863

5032 SAA0841818
పపరర: ససలశ కలమమర
తసడడ:డ రరమకకషర
ఇసటట ననస:118-8-861
వయససస:46
లస: పప

5012 JBV3753043
పపరర: శకనచధ పపవశల

93-63/877

5015 JBV3753803
పపరర: సరధధక �

93-62/861

5018 JBV3753837
పపరర: జజన ససనదచ�

93-62/864

తసడడ:డ బబబబవల�
ఇసటట ననస:118-8-858
వయససస:40
లస: పప
93-62/866

5021 SAA0613315
పపరర: నచగ పడశరసత పసదటట

93-62/867

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-860
వయససస:37
లస: ససస స
93-62/869

5024 SAA0613281
పపరర: పపలమర రరడడడ పసదటట

93-62/870

తసడడ:డ అకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-860
వయససస:24
లస: పప
93-62/872

5027 SAA0957359
పపరర: ససశల కర

93-62/873

భరస : కరరణచకరన కర
ఇసటట ననస:118-8-861
వయససస:33
లస: ససస స
93-62/875

భరస : రరస బబబబ కకలర పర
ఇసటట ననస:118-8-861
వయససస:52
లస: ససస స
93-62/877

93-63/874

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:118-8-855
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససలమసబరసన యస
ఇసటట ననస:118-8-861
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:118-8-861
వయససస:36
లస: ససస స
5031 SAA0957326
పపరర: కరరణచకరన పస

93-62/860

తసడడ:డ అకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-860
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-860
వయససస:37
లస: పప
5028 SAA0842675
పపరర: ససధ ససలశ

5014 JBV3757663
పపరర: ఖమసససబ షపక

5009 JBV3756350
పపరర: వసససధర పపవపశల

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:118-8-851
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆదసషఫస�
ఇసటట ననస:118-8-858
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపలమరరరడడడ పసదధటట
ఇసటట ననస:118-8-860
వయససస:38
లస: ససస స
5025 SAA0697243
పపరర: అకకకరరడడడ పసదధసటట

93-63/876

భరస : బబబబవల�
ఇసటట ననస:118-8-858
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబవల�
ఇసటట ననస:118-8-858
వయససస:40
లస: పప
5022 SAA0940131
పపరర: శవ పరరశత పసదధటట

5011 JBV3753050
పపరర: శకకరసత పపవశల

93-62/857

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:118-8-851
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:118-8-855
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈసభబ
ఇసటట ననస:118-8-856
వయససస:24
లస: పప
5019 JBV3753829
పపరర: ఆదసషఫస�

93-63/873

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:118-8-851
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:118-8-855
వయససస:24
లస: ససస స
5016 JBV3753811
పపరర: ససభబన

5008 JBV3756368
పపరర: ససనతచ పపవపశల

5006 JBV3758224
పపరర: మసరసనమక� గబసటటపలర �

భరస : శవపడసరద�
ఇసటట ననస:118-8-851
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనచధ
ఇసటట ననస:118-8-851
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:118-8-851
వయససస:31
లస: పప
5013 JBV3757648
పపరర: సమమబన షపక

93-63/872

తసడడ:డ హనసమసతరరడడడ బడత
ఇసటట ననస:118-8-847
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఎరకమసదల
ఇసటట ననస:118-8-851
వయససస:24
లస: పప
5010 JBV3753068
పపరర: శకదర పపవశల

5005 SAA1027946
పపరర: వనసకటరమణ రరడడడ బడత

5030 SAA0957375
పపరర: ససలమసబరసన పస

93-62/876

తసడడ:డ పలమనసరమ పస
ఇసటట ననస:118-8-861
వయససస:34
లస: పప
93-62/878

5033 SAA1026377
పపరర: రరసబబబబ కకలర పర

93-62/879

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:118-8-861
వయససస:57
లస: పప
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5034 SAA0613257
పపరర: ఉమమ శవలకడక చదలవరడ

93-62/880

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:118-8-863
వయససస:48
లస: ససస స
5037 SAA0939902
పపరర: నచగరశశరమక చదలవరడ

93-62/883

93-63/879

93-67/1021

93-62/887

93-62/890

93-62/893

93-63/881

తసడడ:డ రమ తషలమర
ఇసటట ననస:118-8-876
వయససస:24
లస: పప

5047 JBV3757531
పపరర: మమలన బ � షపక�

5050 SAA0856254
పపరర: భబరత కలమమర పసలర

5053 JBV3756277
పపరర: పడసనత పలర పప తష

5056 JBV3751963
పపరర: వనసకటనరసయఖ పలర పప తష

93-62/897

5059 SAA0940164
పపరర: మమలమభ షపక

93-62/888

5062 SAA1020197
పపరర: తతజ షపక
భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:118-8-876
వయససస:28
లస: ససస స

93-66/1057
5042 SAA1421791
పపరర: రరమ నచయబడడ కరరయమ వపల

5045 SAA0957698
పపరర: శక వజయ భబగఖలకడక ససధచ

93-62/886

5048 JBV3753852
పపరర: ఇసతచఖజ బబష�

93-62/889

తసడడ:డ నచసర వరల�
ఇసటట ననస:118-8-869
వయససస:24
లస: పప
93-62/891

5051 JBV3753944
పపరర: ససదదర కలమమర�

93-62/892

తసడడ:డ వజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:118-8-870
వయససస:57
లస: పప
93-62/894

5054 JBV3756269
పపరర: కమలమక� పలర పప తష�

93-62/895

భరస : వనసకట నరసయఖ�
ఇసటట ననస:118-8-873
వయససస:27
లస: ససస స
93-63/882

5057 SAA0940107
పపరర: రరజయభ షపక

93-62/896

భరస : నభ షపక
ఇసటట ననస:118-8-876
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/898

భరస : రరహస తషలర షపక
ఇసటట ననస:118-8-876
వయససస:48
లస: ససస స
93-62/900

93-63/878

భరస : రమమశ ససధచ
ఇసటట ననస:118-8-867
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:118-8-873
వయససస:75
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:118-8-876
వయససస:29
లస: ససస స
5061 JBV3753951
పపరర: నఖ

93-62/885

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:118-8-873
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ పలర పప తష
ఇసటట ననస:118-8-873
వయససస:35
లస: పప
5058 JBV3756285
పపరర: ఫరరద బ షపక

5044 AP151010510373
పపరర: ఉమమకహన షపక�

5039 JBV3757861
పపరర: సబహ పరరశన పఠరన

తసడడ:డ కకసడయఖ నచయబడడ కరరయమ వపల
ఇసటట ననస:118-8-864
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:118-8-870
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ దతవసహయస�
ఇసటట ననస:118-8-870
వయససస:57
లస: పప
5055 JBV3751971
పపరర: శకనస పలర పప తష

93-63/880

భరస : నచజర వల�
ఇసటట ననస:118-8-869
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:118-8-870
వయససస:24
లస: ససస స
5052 JBV3751815
పపరర: వజయ కలమమర పసలర�

5041 AP151010507099
పపరర: అనశర అలఖమన పఠరన

93-62/882

భరస : ఖలల ఖమన
ఇసటట ననస:118-8-863
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహబమబబబగ�
ఇసటట ననస:118-8-865
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : ఇసతయమజ భబషర�
ఇసటట ననస:118-8-869
వయససస:24
లస: ససస స
5049 JBV3755303
పపరర: మలలర సవరర పసలర

93-62/884

తసడడ:డ ఫతతస ఖమన
ఇసటట ననస:118-8-863
వయససస:76
లస: పప

భరస : రరమ నచయబడడ కరరయమ వపల
ఇసటట ననస:118-8-864
వయససస:61
లస: ససస స
5046 JBV3757549
పపరర: రహహమబనతసర� షపక�

5038 JBV3753720
పపరర: శవయఖ� తరరపత�

5036 SAA0940222
పపరర: లకడక పపషరరల

తసడడ:డ సస హహచ నచగరశశర రరవప పపషరరల
ఇసటట ననస:118-8-863
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:118-8-863
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అనశర అలఖమన
ఇసటట ననస:118-8-863
వయససస:38
లస: పప
5043 SAA1421064
పపరర: లల నచయబడడ కరరయమ వపల

93-62/881

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:118-8-863
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నచగరశశర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:118-8-863
వయససస:79
లస: ససస స
5040 JBV3519469
పపరర: ఖలల ఖమన పఠరన

5035 JBV3757812
పపరర: మమణణకఖస� తరరపత�

5060 SAA0940156
పపరర: ఫరతమమభ షపక

93-62/899

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:118-8-876
వయససస:63
లస: ససస స
93-63/883

5063 SAA0697250
పపరర: సరవన చగడవరపప

93-62/901

తసడడ:డ రఘబరరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:26
లస: ససస స
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5064 JBV3755386
పపరర: ఫణణ మమధవ చగడవరపప

93-62/902

తసడడ:డ రఘబ రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:31
లస: ససస స
5067 SAA1044627
పపరర: ఇసదధర దతవ పప తరరజ

93-62/905

5068 SAA1043199
పపరర: పదక బసడచరర

93-62/908

93-62/911

తసడడ:డ గగపరల రరవప గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:33
లస: పప

5071 SAA1043173
పపరర: వజయలకడక అనచతసభభటర

93-62/917

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:118-8-879
వయససస:24
లస: పప
5085 JBV3757911
పపరర: కకటటశశరమక నచదడసడర

93-62/923

భరస : వనసకటటసశర రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:118-8-883
వయససస:56
లస: ససస స
5091 SAA0613380
పపరర: మహహబబనబబగస షపక

5075 SAA1044635
పపరర: రరమమరరవప పప తరరజ

భరస : షబబరరజన
ఇసటట ననస:118-8-884
వయససస:53
లస: ససస స

93-62/912

5083 JBV3753910
పపరర: అరరజన రరడడడ

5086 JBV3755345
పపరర: శకలసతల పసదదరపప

5089 SAA0957607
పపరర: వనసకటటసశర రరవప గగరరజల

93-62/910

తసడడ:డ సతఖ నచరరయణ రరవప పప తరరజ
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:49
లస: పప
93-62/915

5078 AP151010507458
పపరర: హహసపసన షపక�

93-62/916

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:118-8-878
వయససస:24
లస: పప
93-62/919

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:118-8-879
వయససస:24
లస: ససస స
93-62/921

5084 JBV3753902
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరకకనపలర

93-62/922

తసడడ:డ కకకషర మమరరస
ఇసటట ననస:118-8-879
వయససస:24
లస: పప
93-62/924

5087 SAA0613265
పపరర: శఖమల పససపపలలటట

93-62/925

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:118-8-883
వయససస:62
లస: ససస స
93-62/927

5090 SAA0613356
పపరర: షబబనచ షపక

93-62/928

భరస : షబబరరజన
ఇసటట ననస:118-8-884
వయససస:29
లస: ససస స

93-62/930 5093 SAA0613349
5092 AP151010510009
పపరర: మమహరసగరస బబగస ఆర యమ డడ
పపరర: మనచజల ఇలమరహహ షపక

భరస : ఖమశస
ఇసటట ననస:118-8-884
వయససస:23
లస: ససస స

93-62/907

93-62/913

93-62/918 5081 JBV3755329
5080 JBV3755311
పపరర: వనసకటలకడక పడసనత మమరరకనపలర
పపరర: ససతమక మమరరకనపలర

తసడడ:డ కకటయఖ గగరరజల
ఇసటట ననస:118-8-883
వయససస:63
లస: పప
93-62/929

5072 AP151010510687
పపరర: రరకకకణణ చలమర

5074 SAA1043249
పపరర: వనసకట రతచత రరవప మమసదస

భరస : హఫ జజ
ఇసటట ననస:118-8-882
వయససస:24
లస: ససస స
93-62/926

5069 JBV3755378
పపరర: శక ససబబలకడక చగడవరపప

భరస : రరధచకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-879
వయససస:24
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:118-8-882
వయససస:24
లస: ససస స
5088 SAA0957615
పపరర: శవకలమమరర గగరరజల

93-62/909

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:118-8-879
వయససస:24
లస: ససస స
93-62/920

93-62/904

భరస : రఘబరరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నచగబసవయఖ మమసదస
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరరకనపఅల
ఇసటట ననస:118-8-879
వయససస:23
లస: ససస స
5082 AP151010507337
పపరర: యసరకయయలల షపక�

93-62/906

భరస : వనసకట రరమ చసదడ మమరరస అనచతసభభటర
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:64
లస: ససస స

93-62/914 5077 SAA1043165
5076 SAA1043207
పపరర: వనసకట సతఖనచరరయణ బసడచరర
పపరర: వనసకట రరమ చసదడ మమరరస
అనతసభభటర
తసడడ:డ కకషర మమరరస బసడచరర
తసడడ:డ లకడక నచరరయణ అనచతసభభటర
ఇసటట ననస:118-8-877
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:52
లస: పప
వయససస:72
లస: పప

5079 SAA1039412
పపరర: మమనక మమరరకనపఅల

5066 AP151010510414
పపరర: రసజజనబ షపక

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖనచరరయణ బసడచరర
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జనచరచన రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:60
లస: ససస స
5073 SAA1049460
పపరర: ససవర కకషర గరరకకపరటట

93-62/903

భరస : వనసకట రతచత రరవప మమసదస
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప పప తరరజ
ఇసటట ననస:118-8-877
వయససస:44
లస: ససస స
5070 SAA1043272
పపరర: లకడక కకటటశశరర బబలరసకకసడ

5065 SAA1043256
పపరర: భబణబ శక మమసదస

93-62/931

తసడడ:డ షబబరరజన
ఇసటట ననస:118-8-884
వయససస:31
లస: పప
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5094 SAA0613331
పపరర: షకకర షపక
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93-62/932

తసడడ:డ అహకద ఖమససస
ఇసటట ననస:118-8-884
వయససస:23
లస: పప
5097 JBV2228906
పపరర: జజనననసదచ

93-62/935

93-63/884

93-62/939

93-67/836

93-67/839

93-67/842

93-67/845

భరస : అమషరవల
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:56
లస: ససస స

5107 SAA0855991
పపరర: సశపత సరతషపరటట

5110 JBV3535051
పపరర: ససధచరరణణ వవదన

5113 JBV3767605
పపరర: గరత పప టటతరర

5116 JBV3534716
పపరర: మసరసనబ షపక

93-67/848

5119 JBV3534807
పపరర: కరరమబనతసర షపక

93-67/837

5122 AP151010519482
పపరర: వకకరరరయమ కకమరరబతస న
భరస : ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:56
లస: ససస స

5102 AP151010507509
పపరర: వనసకటరరడడడ నకరక�

93-62/938

5105 SAA0938474
పపరర: గరయతడ పనయమమ

93-67/835

5108 JBV3767597
పపరర: దమయసతశక పప తషరరజ

93-67/838

తసడడ:డ వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:31
లస: ససస స
93-67/840

5111 JBV3767738
పపరర: మబభనచపరరశన షపక

93-67/841

భరస : ఖమదరరబషర
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:38
లస: ససస స
93-67/843

5114 SAA0700484
పపరర: మసడల పడణత

93-67/844

భరస : పడకరష చసద
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:24
లస: ససస స
93-67/846

5117 SAA1003177
పపరర: రరజరశశరర నమకగడడ

93-67/847

భరస : ఇససక నమకగడడ
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:54
లస: ససస స
93-67/849

భరస : అలమసఫ హహసపసన
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:55
లస: ససస స
93-67/851

93-62/937

తలర : రమమదతవ పనయమమ
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నవరబబజన
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:54
లస: ససస స
5121 JBV3767712
పపరర: షసలమరరబ షపక

93-62/940

భరస : శవ
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గరబడయల
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:49
లస: ససస స
5118 AP151010519483
పపరర: వనసకటమక సరతషపరటట

5104 JBV3754728
పపరర: అనససరఖమక� ఉడడమబల�

5099 SAA0527044
పపరర: రరజఖలకకక దథడచడ

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-8-898
వయససస:24
లస: పప

భరస : నచగయఖ
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహబమబ వల
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:38
లస: ససస స
5115 AP151010519488
పపరర: మమరరరరణణ గబజజరర పపడడ

93-63/885

భరస : వరససదతవ సతపత
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:35
లస: ససస స
5112 JBV3767696
పపరర: జజహహదచబబనస సయఖద

5101 JBV3752664
పపరర: ఆసజనవయబలలరరడడడ దదడడ

93-62/934

భరస : అసజనవయరరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-886
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చడనచతరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-9-483
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరజరశ కరశమల
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:29
లస: ససస స
5109 JBV3767662
పపరర: దసరరగకకటటశశరర కకమరరబతస న

93-62/936

తసడడ:డ జయరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-886
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరకరష రరడడడ
ఇసటట ననస:118-9-483
వయససస:26
లస: ససస స
5106 SAA0938672
పపరర: సరగజన కరశమల

5098 JBV3520236
పపరర: హహసపసన షపక

5096 JBV3757929
పపరర: మరరబ షపక

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:118-8-885
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబకషష
ఇసటట ననస:118-8-885
వయససస:29
లస: పప

భరస : జయరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:118-8-886
వయససస:56
లస: ససస స
5103 JBV3756202
పపరర: శవ నచగమలలర శశరర ఉడడమల

93-62/933

భరస : షబ నసర
ఇసటట ననస:118-8-885
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరహహసపసన
ఇసటట ననస:118-8-885
వయససస:24
లస: పప
5100 JBV3757457
పపరర: కకషరకలమమరర దదడడ

5095 JBV3757937
పపరర: జమలమ షపక

5120 JBV3765492
పపరర: మరరయమక మమనపరటట

93-67/850

భరస : చసదడస
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:55
లస: ససస స
93-67/852

5123 AP151010519499
పపరర: ఎలర మక వవదన

93-67/853

భరస : ఏససదచసస
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:24
లస: ససస స
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5124 JBV3767563
పపరర: అమర హహసపసన షపక
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93-67/854

తసడడ:డ ఆలమసఫ హహసపసన
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:29
లస: పప
5127 JBV3767720
పపరర: దచదచవల షపక

93-67/857

93-67/860

93-67/864

93-67/867

93-67/870

93-67/922

93-67/874

భరస : వకకమ
ఇసటట ననస:118-9-899/3
వయససస:41
లస: ససస స
5148 JBV3767530
పపరర: లత దసడచ

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-9-899/5
వయససస:24
లస: పప

93-67/865

5137 AP151010519486
పపరర: గరబడయయల గబజజరర పపడడ

93-67/877

93-67/868

93-67/871

5143 SAA1303486
పపరర: అకస ర ఉనతషర బబగబమ
మహమకద
భరస : అల హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:46
లస: ససస స

93-67/923

5146 JBV3767761
పపరర: పపరరరనసద చడనతప
డ త వడదల

93-67/875

5152 SAA1441872
పపరర: వనసకట లకడక కసట చలమరర

93-67/863

5135 JBV3535044
పపరర: నచగయఖ వవదన

93-67/866

5138 JBV3765484
పపరర: చసదడస మమనపరటట

93-67/869

5141 JBV3534823
పపరర: నవరబ జజన షపక

93-67/872

తసడడ:డ ఆదససరహహబ
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:59
లస: పప
5144 JBV3767746
పపరర: పడకరషచసదడ మసడల

93-67/873

తసడడ:డ ససధదర కలమమర
ఇసటట ననస:118-9-899/2
వయససస:49
లస: పప
5147 JBV3767464
పపరర: అనతచ దసడచ

93-67/876

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-9-899/5
వయససస:24
లస: ససస స
93-67/878

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-9-899/5
వయససస:24
లస: ససస స
93-67/880

5132 JBV3765518
పపరర: ససరరష మమనపరటట

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:57
లస: పప

5140 JBV3534781
పపరర: అలమసఫపల సపసన షపక

5149 JBV3767472
పపరర: ఉదయలకడక దసడచ

93-67/859

తసడడ:డ ఏససదచసస
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-9-899/3
వయససస:45
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:118-9-899/5
వయససస:24
లస: ససస స
5151 JBV3767456
పపరర: వనసకటరరడడడ దసడచ

5134 AP151010519481
పపరర: బబబబరరవప కకమరరబతస న

5129 JBV3767647
పపరర: సరతషపరటట మకరసత

తసడడ:డ చసదడస
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర మహమకద
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:57
లస: పప
5145 JBV3767753
పపరర: రమమదతవ పరణఖస

93-67/861

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల నమకగడడ
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:59
లస: పప
5142 SAA1303452
పపరర: అల హహసపన మహమకద

5131 JBV3767639
పపరర: ససరరష బబబబ గబజజరర పపడడ

93-67/856

తసడడ:డ సరతషపరటట రరమకకషర
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:30
లస: పప

తలర : ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససకయమ
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:47
లస: పప
5139 SAA1003185
పపరర: ఇససక నమకగడడ

93-67/858

తసడడ:డ గరబడయయల
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చసదడస
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:37
లస: పప
5136 JBV3767688
పపరర: మహబమబ వల సయఖద

5128 JBV3767654
పపరర: వరససదతవ సరతషపరటట

5126 JBV3767589
పపరర: గగపసనచధ పప తషరరజ

తసడడ:డ వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషర
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇససక నమకగడడ
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:30
లస: పప
5133 JBV3765500
పపరర: ససపత కలమమర మమనపరటట

93-67/855

తసడడ:డ నవరబబజన
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అమషరవల
ఇసటట ననస:118-9-898
వయససస:29
లస: పప
5130 SAA1003094
పపరర: రరజజ రతత కలమమర నమకగడడ

5125 JBV3767571
పపరర: మసరసనశల షపక

5150 JBV3767522
పపరర: అసజరరడడడ దసడచ

93-67/879

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-9-899/5
వయససస:24
లస: పప
93-66/922

తసడడ:డ పసచచయఖ చలమరర
ఇసటట ననస:118-9-899/6 NARMADA COMP
వయససస:31
లస: ససస స

5153 SAA1441534
పపరర: ససపపరర చలమరర

93-66/1058

భరస : పసచచయఖ చలమరర
ఇసటట ననస:118-9-899/6 NARMADA COMP
వయససస:56
లస: ససస స
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93-66/1059

5155 SAA1441310
పపరర: దతవకక చలమరర

93-67/1026

5156 NDX3043445
పపరర: మసరసన వల కకచతచరరర

తసడడ:డ పసచచయఖ చలమరర
ఇసటట ననస:118-9-899/6 NARMADA COMP
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ చలమరర
ఇసటట ననస:118-9-899/6 NARMADA COMP
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన కకచతచరరర
ఇసటట ననస:118-9-957
వయససస:46
లస: పప

5157 NDX3043072
పపరర: నచగబరరబ యలమసద

5158 SAA1303718
పపరర: ససదదప రరడడడ కరరరమబేరడడ

5159 SAA1402932
పపరర: కరమనవన సశపత

94-197/1115

భరస : మసరసన వల కకతడచరర
ఇసటట ననస:118-9-957
వయససస:36
లస: ససస స
5160 SAA1356054
పపరర: కరమనవన రఘబనచథ బబబబ

తసడడ:డ బడహకనసద రరడడడ కరరరమబేరడడ
ఇసటట ననస:118-9-957/208
వయససస:22
లస: పప
93-65/585

తసడడ:డ కరమనవన వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:118/9/957/404
వయససస:42
లస: పప
5163 LSB2650299
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకసర

93-63/1059

భసధసవప: అసజల దతవ కకసరర
ఇసటట ననస:118-9-957, fl no. 304
వయససస:45
లస: పప
5166 NDX2262970
పపరర: వణ నకకల

5161 SAA1370378
పపరర: షపక షర వల షపక

94-76/588

5164 LSB2656148
పపరర: అసజల దతవ కకసర

5165 SAA1342815
పపరర: మమఘన రరడడడ కకసర

5167 SAA1300870
పపరర: నచగరశశర రరవప

5170 SAA1062579
పపరర: ససతరరవమక చటటర

5172 SAA1062595
పపరర: వ జ సరసబశవనచధ చటటర

5173 SAA1062603
పపరర: డడ ఎ గగపసనచధ చటటర

తసడడ:డ శకనవరసర రరవప
ఇసటట ననస:118-10-986
వయససస:22
లస: పప

5176 SAA1004555
పపరర: దసరగ పడసరద భమనబబ యన

తసడడ:డ ససరపర మమసడడస
ఇసటట ననస:118-10-986, FLOT NO.506
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప భమనబబ యన
ఇసటట ననస:118-11
వయససస:26
లస: పప

5178 SAA1009985
పపరర: రరమబలమక ఏడర

5179 SAA1009969
పపరర: యయసదమక ఏడర

93-67/882

భరస : రరమమరరవప ఏడర
ఇసటట ననస:118-11/10-60
వయససస:41
లస: ససస స
5181 SAA0463869
పపరర: ససరరసదడ కకననదబబ యనచ
తసడడ:డ కకసడల రరవప కకనచడబబ యనచ
ఇసటట ననస:118-11/10-60
వయససస:41
లస: పప

93-63/1060

93-62/1093

5182 SAA1009977
పపరర: రరమమరరవప ఏడర
తసడడ:డ దన డసస ఏడర
ఇసటట ననస:118-11/10-60
వయససస:45
లస: పప

5168 SAA1300888
పపరర: భవన బసదనబబ యన

93-62/1094

భరస : నచగరశశరరవప బసదనబబ యన
ఇసటట ననస:118-10-983,flat no-301
వయససస:43
లస: ససస స
93-62/941

5171 SAA1062587
పపరర: ఇసదధర చటటర

93-62/942

భరస : శకనవరసర రరవప
ఇసటట ననస:118-10-986
వయససస:46
లస: ససస స
93-62/944

5174 SAA1062561
పపరర: శకనవరసర రరవప చటటర

93-62/945

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-10-986
వయససస:48
లస: పప
93-66/780

5177 SAA0463851
పపరర: దసరరగ భవరన కకనచడబబ యనచ

93-67/881

భరస : ససరరసదడ కకనచడబబ యనచ
ఇసటట ననస:118-11/10-60
వయససస:41
లస: ససస స
93-67/883

భరస : దన డసస ఏడర
ఇసటట ననస:118-11/10-60
వయససస:69
లస: ససస స
93-67/885

93-63/1061

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:118-9-957, fl no. 304
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ డడ ఎ గగపసనచద
ఇసటట ననస:118-10-986
వయససస:26
లస: పప
93-67/996

93-63/1062

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:118-9-957,Flat no.304
వయససస:20
లస: పప

భరస : డడ ఎ గగపసనచద
ఇసటట ననస:118-10-986
వయససస:26
లస: ససస స

93-62/943

5162 SAA1315290
పపరర: యశవసత రరడడడ కకసర

తసడడ:డ ఖససస పసరన షపక
ఇసటట ననస:118-9-957 SAMSKRUTI APTS
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:118-10-984 saiteja avenue
వయససస:47
లస: పప

5175 SAA1458934
పపరర: మమరరయనసద మమసడడస

93-66/923

తసడడ:డ సమబయఖ
ఇసటట ననస:118-10-983
వయససస:43
లస: పప
93-62/946

93-64/662

భరస : కరమనవన రఘబనచథ బబబబ
ఇసటట ననస:118-9-957/404
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:118-9-957, fl no. 304
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నకకల
ఇసటట ననస:118-10-977
వయససస:24
లస: ససస స
5169 SAA1166131
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

93-67/924

94-197/1114

5180 SAA1009993
పపరర: వశశశసశర వరపడసరద ఏడర

93-67/884

తసడడ:డ రరమమరరవప ఏడర
ఇసటట ననస:118-11/10-60
వయససస:23
లస: పప
93-67/886

5183 SAA1374107
పపరర: మబరళ మహన రరడడ పపటర

93-62/1170

తసడడ:డ కకషరరరడడడ పపటర
ఇసటట ననస:118-11-114
వయససస:52
లస: పప
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5184 SAA1375757
పపరర: మబరళ మహన రరడడ పపటర

93-66/908

తసడడ:డ కకషరరరడడడ పపటర
ఇసటట ననస:118-11-114
వయససస:52
లస: పప
5187 SAA0137281
పపరర: కమలమక దసదతకలల

93-67/889

5188 SAA0137240
పపరర: ఖమశస దసదతకలలమ

94-123/535

5191 SAA1400993
పపరర: శకనవరస రరడడడ మబనతసగర
తసడడ:డ సరశమ రరడడ మబనతసగర
ఇసటట ననస:118-11-1059
వయససస:52
లస: పప

5193 SAA1411479
పపరర: సరమమమ జఖ లకడక మబనతసగర

5194 SAA1115138
పపరర: సరవతడ మరరనవన

93-67/997

భరస : శకనవరసరరడడడ మబనతసగర
ఇసటట ననస:118-11-1059, FF-504
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ మరరనవన
ఇసటట ననస:118-11-1066
వయససస:67
లస: ససస స
5199 SAA1115146
పపరర: వనసకటయఖ మరరనవన

93-62/952

5200 SAA1453596
పపరర: శక పదక కసచరర

93-66/909

5203 SAA1385434
పపరర: ససధఖ రరణణ పస సదసరర

93-66/912

5206 SAA1417450
పపరర: శసకర రరడడడ ససగగస
తసడడ:డ రమ రరడడడ ససగగస
ఇసటట ననస:118-11-1141
వయససస:57
లస: పప

5208 SAA1409259
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ కసధధ

5209 SAA1459767
పపరర: అరచన కరర పరలలస

93-67/1000

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ కసధదకసధద
ఇసటట ననస:118-11-1141
వయససస:37
లస: పప

తలర : శకదతవ కరర పరలలస
ఇసటట ననస:118-11-1142
వయససస:28
లస: ససస స

93-67/1001

5189 SAA0137299
పపరర: అలర సరహహబ దసదతకలలమ

93-67/891

5192 SAA1411453
పపరర: నచగరరరజన రరడడడ మబనతసగర

93-66/906

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మబనతసగర
ఇసటట ననస:118-11-1059, FF-504
వయససస:25
లస: పప
93-62/947

5195 SAA1115104
పపరర: శరసత మరరనవన

93-62/948

భరస : నరసససహరరవప మరరనవన
ఇసటట ననస:118-11-1066
వయససస:35
లస: ససస స
93-62/950

5198 SAA1115112
పపరర: నరసససహరరవప మరరనవన

93-62/951

తసడడ:డ వనసకటయఖ మరరనవన
ఇసటట ననస:118-11-1066
వయససస:40
లస: పప
93-66/907

5201 SAA1453349
పపరర: వనసకటటశశరరర కసచరర

93-67/998

తసడడ:డ ఈగయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:118-11-1068
వయససస:49
లస: పప
93-66/910

భరస : వర బడహకస పస సదసరర
ఇసటట ననస:118-11-1140
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల ననలర లరర
ఇసటట ననస:118-11-1140 FLAT NO-103
వయససస:35
లస: ససస స

5211 SAA1417351
పపరర: అరచన కరర పరలలస

93-63/1053

భరస : వనసకటటశశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:118-11-1068
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పస సదసరర
ఇసటట ననస:118-11-1140
వయససస:45
లస: పప
5205 SAA1374834
పపరర: పదచకవత ననలర లరర

5197 SAA1115120
పపరర: మహహశశరరరవప మరరనవన

93-67/888

తసడడ:డ ఖమశస
ఇసటట ననస:118-11-1044
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ మరరనవన
ఇసటట ననస:118-11-1066
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మరరనవన
ఇసటట ననస:118-11-1066
వయససస:69
లస: పప
5202 SAA1384189
పపరర: వర బడహకస పస సదసరర

93-67/890

భరస : మహహశశరరరవప మరరనవన
ఇసటట ననస:118-11-1066
వయససస:34
లస: ససస స
93-62/949

5186 SAA0137141
పపరర: మసరసనబ దసదతకలలమ

భరస : అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:118-11-1044
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:118-11-1044
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నచరరయణరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:118-11-1058 FLAT NO 302
వయససస:43
లస: పప

5196 SAA1115153
పపరర: వనసకటలకడక మరరనవన

93-67/887

భరస : ఖమశస
ఇసటట ననస:118-11-1044
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖమశస
ఇసటట ననస:118-11-1044
వయససస:71
లస: ససస స
5190 JBV1093954
పపరర: నచగవనసకటటశశరరర చతరరలల

5185 SAA0137125
పపరర: లమలబ దసదతకలలమ

5204 SAA1385459
పపరర: ఆసజనవయబలల ననలర లరర

93-66/911

తసడడ:డ యగయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:118-11-1140 FLAT NO-103
వయససస:47
లస: పప
93-66/913

5207 SAA1417443
పపరర: లకడక ససగగస

93-67/999

భరస : శసకర రరడడడ ససగగస
ఇసటట ననస:118-11-1141
వయససస:48
లస: ససస స
93-66/914

93-66/1054
5210 SAA1429729
పపరర: బబల ససబడహకణఖస పసనతసరరజ

తసడడ:డ శవనచతరరయణ మమరరస కరర పరలలస
ఇసటట ననస:118-11-1142
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరదచరరతథ శరక పసనతసరరజ
ఇసటట ననస:118-11-1142
వయససస:50
లస: పప

5212 SAA1459791
పపరర: కరర పరలలస వదచఖధర

93-67/1003
5213 SAA1459684
పపరర: శవనచతరరయణ మమరరస కరర పరలలస

93-67/1002

తసడడ:డ శవనచతరరయణ మమరరస వదచఖధర
ఇసటట ననస:118-11-1142
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:118-11-1142 FLAT NO-504
వయససస:57
లస: పప

Page 177 of 202

5214 SAA1413400
పపరర: శకదతవ కరర పరలలస
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93-67/1004

5215 SAA1413251
పపరర: శవరన సరయ అపరర కరర పరలలస

93-67/1005

5216 SAA1416056
పపరర: వనజ మబడడయమలమ

93-66/915

భరస : శవనచతరరయణ మమరరస కరర పరలలస
ఇసటట ననస:118-11-1142 FLAT NO-504
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనచతరరయణ మమరరస కరర పరలలస
ఇసటట ననస:118-11-1142 FLAT NO-504
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ మబడడయమలమ
ఇసటట ననస:118-11-1147
వయససస:38
లస: ససస స

5217 SAA1416023
పపరర: వనసకట రరడడడ మబడడయమలమ

5218 NDX2946176
పపరర: చడనతనఖ గగటటరపరటట

5219 NDX3166204
పపరర: రరజఖ లకడక పసదద ధరరడడడ

93-67/1006

తసడడ:డ ఓబబల రరడడడ మబడడయమలమ
ఇసటట ననస:118-11-1147
వయససస:41
లస: పప
5220 NDX3151867
పపరర: పసచచరరడడడ పసదద ధరరడడడ

తసడడ:డ చటటరబబబబ
ఇసటట ననస:118-11-1147
వయససస:37
లస: ససస స
94-195/746

తసడడ:డ చలమమ రరడడడ పసదద ధరరడడడ
ఇసటట ననస:118-11-1147
వయససస:37
లస: పప
5223 NDX2157189
పపరర: వనసకట నవఖ యలవరరస

94-198/756

94-194/962

తసడడ:డ కరళళశశర తడవరరస
ఇసటట ననస:118/11/1174
వయససస:53
లస: పప
5229 NDX0855262
పపరర: వసశకకషర నలర బబ యన

94-193/1112

5224 NDX1978636
పపరర: లకడక అనషర భమన పరటట

94-193/1163

తసడడ:డ బబలమజ వశశనచధ రరడడ భమన పరటట
ఇసటట ననస:118/11/1173
వయససస:26
లస: ససస స
5227 NDX0086991
పపరర: శరసత ససడ మసడవ

5228 NDX0085043
పపరర: శరఖమ సససదరరరవప మసడవ

5230 NDX0636886
పపరర: పవన కలమమర నలర బబ యన

5233 NDX1920603
పపరర: జజహతవ బబ సత

94-193/1114 5236 NDX1390210
5235 NDX1390236
పపరర: రరయమజ మహమకద సయఖద
పపరర: ఫజలలలమర సయఖద

తసడడ:డ భబసకర రరడడడ భమమగరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-11-1181
వయససస:32
లస: పప
5241 AP151010072303
పపరర: వ వ కకషర పడసరద దచవపలలరర
తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:118-11-1181
వయససస:52
లస: పప

94-198/757

5239 AP151010075001
పపరర: రమమదతవ దచవపలలరర

94-198/759

5242 NDX1683862
పపరర: మమధసరర గగపప
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:118-11-1182
వయససస:24
లస: ససస స

5231 NDX0637132
పపరర: కనతమక నలర బబ యన

94-198/760

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:118-11-1175
వయససస:50
లస: పప
94-194/963

5234 NDX1390228
పపరర: జరరన సయఖద

94-193/1113

భరస : ఫజలలలమర
ఇసటట ననస:118-11-1178
వయససస:53
లస: ససస స
94-193/1115

5237 NDX1932475
పపరర: సప మ శశఖర రరవప మరర

94-194/964

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప మరర
ఇసటట ననస:118/11/1179
వయససస:44
లస: పప
94-194/965

భరస : కకషర పడసరద
ఇసటట ననస:118-11-1181
వయససస:46
లస: ససస స
94-194/967

94-198/758

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:118-11-1174
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:118-11-1178
వయససస:66
లస: పప
94-193/1117

94-198/979

94-194/961
5225 NDX2140556
పపరర: యగత నచగ మహహశశరర
భమనపరటట
భరస : బబలమజ వశశనచధ రరడడ భమనపరటట
ఇసటట ననస:118/11/1173
వయససస:48
లస: ససస స

94-194/960

భరస : మధసససధన రరవప బబ సత
ఇసటట ననస:118/11/1177
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫజలలలమర
ఇసటట ననస:118-11-1178
వయససస:35
లస: పప

5222 NDX3211521
పపరర: రరజఖ లకడక పసదద ధరరడడడ
భరస : పసచచరరడడడ పసదద ధరరడడడ
ఇసటట ననస:118-11-1147
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపత
ఇసటట ననస:118-11-1175
వయససస:33
లస: పప

భరస : మబరళ కకషర కలసగర
ఇసటట ననస:118-11-1176
వయససస:53
లస: ససస స

5238 NDX0075903
పపరర: రరకరశ రరడడడ భమమరరడడడ

94-198/978

భరస : శరఖమ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:118-11-1174
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:118-11-1175
వయససస:32
లస: పప
5232 NDX2581718
పపరర: ససమత కలసగర

5221 NDX3217056
పపరర: రరజఖ లకడక పసదద ధరరడడడ

94-194/1189

భరస : పసచచరరడడడ పసదద ధరరడడడ
ఇసటట ననస:118-11-1147
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పసచచరరడడడ పసదద ధరరడడడ
ఇసటట ననస:118-11-1147
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస ఎలమరరస
ఇసటట ననస:118-11-1167
వయససస:23
లస: ససస స
5226 NDX1287689
పపరర: బబసకర తడవరరస

94-194/1188

5240 NDX1830109
పపరర: ససనచగ తతజ దచవపలలరర

94-194/966

తసడడ:డ వర వనసకట కకషర పడసరద దచవపలలరర
ఇసటట ననస:118/11/1181
వయససస:26
లస: పప
94-194/11

5243 NDX1512558
పపరర: పదచకవత గగపప

94-194/968

భరస : వనసకట రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:118/11/1182
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: వసశ కకషర రరడడడ గగపప
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94-194/969

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:118/11/1182
వయససస:27
లస: పప
5247 NDX0922815
పపరర: దతవరరడడడ మహలకక దతవరరడడ

94-193/1122

5248 NDX1719600
పపరర: లకడక పడససన చతజరటట

94-194/1081

5251 NDX3212123
పపరర: అసజ రరడడడ వజజడల

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:118-11-1184
వయససస:63
లస: పప

5254 NDX1512566
పపరర: అనతచ కకమకసరన

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కకమకసరన
ఇసటట ననస:118/11/1185
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ పసలర
ఇసటట ననస:118-11-1186
వయససస:44
లస: పప

5259 NDX3131935
పపరర: ఆదధతఖ కలమమర శరక
అవధచనసలల
తసడడ:డ రరమకకటయఖ అవధచనసలల
ఇసటట ననస:118-11-1188
వయససస:60
లస: పప

5260 NDX3083557
పపరర: లకడక సరయ అవధచనసల

94-194/1191

93-67/1008

భరస : రరఢ కకషర మమరరస గబసడపపడడ
ఇసటట ననస:118-11-1189
వయససస:70
లస: ససస స
5265 NDX2470789
పపరర: పదచకవత భవనస
భరస : వనసకట రమణచరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:118-11-1190, HIG-15
వయససస:53
లస: ససస స
5268 NDX0078261
పపరర: రచన భమమరరడడడ

94-193/1128

94-194/970

94-194/973

భరస : వనసకటరరమరరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:118-11-1191, HIG-16, AP HOUS
వయససస:66
లస: ససస స

94-193/1124

5252 NDX2700417
పపరర: వనసకట రరడడడ భవనస

94-200/1099

5255 NDX1512590
పపరర: మమనస కకమకసరన

94-194/971

తసడడ:డ వనసకటరమణచ రరడడడ కకమకసరన
ఇసటట ననస:118/11/1185
వయససస:29
లస: ససస స
5258 SAA1435742
పపరర: మమరరస జ ఆర కర

93-67/1007

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:118-11-1187
వయససస:76
లస: పప

భరస : ఆదధతఖ కలమమర శరక అవధచనసల
ఇసటట ననస:118-11-1188
వయససస:43
లస: ససస స

94-194/1193
5261 NDX3082971
పపరర: వనసకట సరయ ఎసశసత శరక
అవధచనసలల
తసడడ:డ ఆదధతఖ కలమమర అవధచనసలల
ఇసటట ననస:118-11-1188
వయససస:20
లస: పప

5263 NDX1776469
పపరర: మహలకడక కరసస

5264 NDX2470805
పపరర: వరలకడక భవనస

94-194/1192

94-193/1127

5266 NDX2470797
పపరర: మలలర శశరరరడడడ భవనస

5269 NDX2489656
పపరర: మమఘన కకసడచ

5272 NDX2437861
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ మమటర ట

94-194/977

భరస : మలలర శశరరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:118-11-1190, HIG-15
వయససస:33
లస: ససస స
94-194/979

5267 NDX1807397
పపరర: వనసకట రమణ రరడడ భవనస

94-194/980

తసడడ:డ హనమ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:118-11-1190, HIG-15
వయససస:53
లస: పప
94-194/974

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకసడచ
ఇసటట ననస:118-11-1191
వయససస:20
లస: ససస స
94-194/981

5249 NDX0804054
పపరర: పరరశత శవ

తసడడ:డ వనసకట భవనస
ఇసటట ననస:118-11-1183/1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణచరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:118-11-1190, HIG-15
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరరడడడ భమమగరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-11-1191
వయససస:31
లస: ససస స
5271 NDX2437879
పపరర: వజయలకడక మమటర ట

94-194/1190

భరస : ససతరరమ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:118-11-1189
వయససస:67
లస: ససస స
94-194/978

94-193/1121

భరస : రరమకకటటరరడడ శవ
ఇసటట ననస:118-11-1183
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ కకమకసరన
ఇసటట ననస:118/11/1185
వయససస:26
లస: ససస స

94-194/972 5257 NDX2324465
5256 NDX1512574
పపరర: వనసకట రమణచ రరడడ కకమకసరన
పపరర: చసదడశశఖర పసలర

5262 SAA1442797
పపరర: వరబబలమసబ గబసడపపడడ

94-193/1123

భసధసవప: లకడకపడససన వజజడల
ఇసటట ననస:118-11-1183
వయససస:55
లస: పప
94-193/1126

5246 NDX1527888
పపరర: మమనవ వజడల

తసడడ:డ అసజ రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:118-11-1183
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అసజ రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:118-11-1183
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అసజ రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:118-11-1183
వయససస:48
లస: ససస స
5253 NDX0805283
పపరర: రరమ కకటటరరడడ

93-66/916

తసడడ:డ వర రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:118-11-1183
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవరరమకకషర రరడడ దతవరరడడడ
ఇసటట ననస:118-11-1183
వయససస:29
లస: ససస స
5250 NDX2364321
పపరర: లకడక పడససన వజజడల

5245 SAA1462167
పపరర: అసజరరడడడ వజజడల

5270 NDX2491421
పపరర: పదచకవత కకసడచ

94-194/975

భరస : శకనవరస రరడడడ కకసడచ
ఇసటట ననస:118-11-1191
వయససస:47
లస: ససస స
94-194/982

తసడడ:డ అపసరరరడడడ మమటర ట
ఇసటట ననస:118-11-1191, HIG-16, AP HOUS
వయససస:71
లస: పప

5273 NDX1319474
పపరర: తతజససశ కరమరరజగడడ

94-193/1129

తసడడ:డ రమమష కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:118-11-1192
వయససస:33
లస: ససస స
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94-193/1130

భరస : రమమశ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:118-11-1192
వయససస:45
లస: ససస స
5277 NDX0113225
పపరర: ససబబలకడక నడడమబకకల

94-193/1131

94-194/475

94-194/473

5281 JBV2550762
పపరర: కకటటరరడడడ ఆరరకటర

94-194/1167

5284 NDX3169158
పపరర: శకనవరసరరవప యలవరరచ

94-194/476

5287 NDX2648012
పపరర: పపజ కసటస

5279 JBV2551133
పపరర: సఅధఖ ఆరరకటర

94-194/474

5282 JBV2550770
పపరర: ససబబబరరడడడ ఆరరకటర

94-194/477

తసడడ:డ పపరరరరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:118-11-1193
వయససస:60
లస: పప
94-194/1194

తసడడ:డ చలపతరరవప యలవరరచ
ఇసటట ననస:118-11-1207
వయససస:40
లస: పప
94-190/756

94-198/761

భరస : కకటటరరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:118-11-1193
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:118-11-1193
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గసగర రరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:118-11-1193
వయససస:18
లస: ససస స
5286 NDX2648301
పపరర: అనతపపరర కసటస

5278 JBV2551141
పపరర: రతతకలమమరర ఆరరకటర

5276 NDX0637108
పపరర: రమమష కరమరరజగడడ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-11-1192
వయససస:59
లస: పప

భరస : గసగరరరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:118-11-1193
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:118-11-1193
వయససస:55
లస: ససస స
5283 NDX2609089
పపరర: మహలకడక ఆరరకటర

94-194/976

తసడడ:డ రమమష కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:118-11-1192
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవరరమకకకషర నడడమబకకల
ఇసటట ననస:118-11-1193
వయససస:68
లస: ససస స
5280 JBV2551125
పపరర: నరసమక ఆరరకటర

5275 NDX2324432
పపరర: మణణకసటటష కరమరరజగడడ

5285 NDX2644185
పపరర: లకడక కసఠమక కసటస

94-190/755

భరస : సదచ శవ వనసకట ససబబ రరడడ కసటస
ఇసటట ననస:118-11-1212
వయససస:46
లస: ససస స
94-190/757

5288 NDX2591352
పపరర: సపశరతతమమక కసటస

94-190/758

తసడడ:డ సదచ శవ వనసకట ససబబ రరడడ కసటస
ఇసటట ననస:118-11-1212
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సదచ శవ వనసకట ససబబ రరడక కసటస
ఇసటట ననస:118-11-1212
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ కసటస
ఇసటట ననస:118-11-1212
వయససస:76
లస: ససస స

5289 NDX2644219
పపరర: సదచ శవ వనసకట ససబబ రరడడ
కసటస
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ కసటస
ఇసటట ననస:118-11-1212
వయససస:51
లస: పప

5290 NDX0505644
పపరర: దదపసస వనలచతటట

5291 NDX0668798
పపరర: బడహకజ ఎలచతటట

5292 NDX0639856
పపరర: మలలర శశర వనలచతట

94-190/759

తసడడ:డ బడహకజ వనలచతటట
ఇసటట ననస:118-11-1224
వయససస:28
లస: ససస స
94-193/1125

భరస : బడహకజ వనలచతటట
ఇసటట ననస:118-11-1224
వయససస:52
లస: ససస స
5295 NDX2638583
పపరర: వనసకటమక వనమబల

5293 NDX1824102
పపరర: నచగరశశర రరవప వవమబల

94-193/1118

తసడడ:డ ససరఖనచరరయణ� ఎలచతటట
ఇసటట ననస:118-11-1224
వయససస:55
లస: పప
94-194/537

5294 NDX2638617
పపరర: నచగరశశరరవప వనమబల

94-198/930

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవమబల
ఇసటట ననస:118-11-1232
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:118-11-1232
వయససస:47
లస: పప

94-198/931

93-67/1009
5296 SAA1464585
పపరర: జజనకకరరమ వనసకట ససరఖ పడకరశ
పణఖస
తసడడ:డ నగరజ పణఖస
ఇసటట ననస:118-11-1236
వయససస:47
లస: పప

93-67/1010
5297 SAA1464643
పపరర: జజనకకరరమ వనసకట ససరఖ పడకరశ
పణఖస
తసడడ:డ నగరజ పణఖస
ఇసటట ననస:118-11-1236
వయససస:47
లస: పప

93-67/1011

5299 SAA1465095
పపరర: సరయ తరరణ పణఖస

5300 SAA1466259
పపరర: ఇసదధరర బబడగబబనచ

భరస : నగరశశరరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:118-11-1232
వయససస:44
లస: ససస స
5298 SAA1463702
పపరర: ఉష రరణణ పణఖస

94-193/1116

93-67/1012

93-65/586

భరస : జజనకకరరమ వనసకట ససరఖ పడకరశ పణఖస
ఇసటట ననస:118-11-1236
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకకరరమ వనసకట ససరఖ పడకరశ పణఖస
ఇసటట ననస:118-11-1236,1 Line
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమ చసదడ రరవప బబడగబబనచ
ఇసటట ననస:118-11-1237
వయససస:46
లస: ససస స

5301 SAA1466622
పపరర: హహమ వరరరన బబడగబబనచద

5302 SAA1420678
పపరర: రరమ చసదడ రరవప భకగబబసడ

5303 NDX2628998
పపరర: పడసనత లకడక బబడగబబనచద

తసడడ:డ చసదడ రరవప బబడగబబనచద
ఇసటట ననస:118-11-1237
వయససస:22
లస: ససస స

93-65/587

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప భకగబబసడ
ఇసటట ననస:118-11-1237
వయససస:51
లస: పప

93-66/1055

94-190/591

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప బబడగబబనచద
ఇసటట ననస:118-11-1237
వయససస:18
లస: ససస స
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5304 NDX3012697
పపరర: దధవఖ నచగ జజఖత భకగబబసడ

94-193/1209

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప భకగబబసడ
ఇసటట ననస:118-11-1237
వయససస:19
లస: ససస స
5307 NDX2982429
పపరర: నచగరశశరమక యమదవరపప

94-194/1196

5308 NDX2324341
పపరర: మమధవ యమదవరపప

94-194/1197

5311 SAA1408723
పపరర: నచగమణణ పరపభత

తసడడ:డ అబడహస పరపభత
ఇసటట ననస:118-11-1263
వయససస:37
లస: పప

5314 NDX2590503
పపరర: రరజరశ దసడచ

తసడడ:డ చనతయఖ గసజరపల
ఇసటట ననస:118-11-1267
వయససస:19
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:118-11-1269
వయససస:60
లస: ససస స
5322 NDX2906477
పపరర: బబ షపక

94-150/771

93-67/1017

భరస : కకటటశశరరవప యనమల
ఇసటట ననస:118-24
వయససస:23
లస: ససస స

5323 NDX2903557
పపరర: మర వల షపక

5326 SAA1456417
పపరర: పపరర చసదడ రరవప అడవ

93-66/781

5329 SAA1245257
పపరర: మనస బడహక చరర ససథరపప

93-66/918

5332 JBV3758125
పపరర: రమమదతవ� దచవపలలరర�
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:118-41
వయససస:30
లస: ససస స

5312 SAA1408707
పపరర: అబడహస పరపభత

93-67/1013

5315 NDX1574400
పపరర: కరశశలర కకసడచ

94-198/762

5318 SAA0463877
పపరర: పదచకవత భమమనచబబ యనచ

93-67/892

భరస : ససబబబ రరవప భమమనచబబ యనచ
ఇసటట ననస:118-11-1269
వయససస:44
లస: ససస స
93-66/919

5321 SAA1416866
పపరర: నచగబల మర వల షపక

93-67/1016

తసడడ:డ ససనదసలల షపక
ఇసటట ననస:118-11-1273
వయససస:41
లస: పప
94-193/1211

5324 SAA1458629
పపరర: శరసతమక అడవ

93-66/1056

భరస : ససనదసలల అడవ
ఇసటట ననస:118-11-1282
వయససస:40
లస: ససస స
93-67/1018

5327 NDX1830182
పపరర: యలమరరరసవరర మరర

94-194/952

భరస : సప మ శశఖర రరవప మరర
ఇసటట ననస:118/11/|1179
వయససస:35
లస: ససస స
93-65/570

తసడడ:డ వరరరరయమ ససథరపప
ఇసటట ననస:118-18-395
వయససస:19
లస: పప
93-64/623

94-197/1084

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:118-11-1264
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనదసలల అడవ
ఇసటట ననస:118-11-1282
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:118-16
వయససస:26
లస: పప
5331 SAA1277052
పపరర: శరరష యనమల

94-150/725

తసడడ:డ ససనదసలల
ఇసటట ననస:118-11-1273
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససనదసలల అడవ
ఇసటట ననస:118-11-1282
వయససస:40
లస: ససస స
5328 SAA0834714
పపరర: శరఖమ కలమమర బబ రరగడచ

5320 SAA1409267
పపరర: రరహత షపక

5309 NDX2324259
పపరర: శకనవరసరరవప మమదవరపప

తసడడ:డ నచరరయణ పరపభత
ఇసటట ననస:118-11-1263
వయససస:63
లస: పప

భరస : నచగబల మర వల షపక
ఇసటట ననస:118-11-1273
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససనదసలల
ఇసటట ననస:118-11-1273
వయససస:68
లస: ససస స
5325 SAA1458512
పపరర: శరసతమక అడవ

93-66/917

భరస : దసరగ పడసరద భమనచబబ యనచ
ఇసటట ననస:118-11-1269
వయససస:24
లస: ససస స
93-67/893

94-194/1195

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ మమదవరపప
ఇసటట ననస:118-11-1252
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: పకథధశ దసడచ
ఇసటట ననస:118-11-1264
వయససస:36
లస: పప

93-67/1015 5317 SAA1432640
5316 SAA1408699
పపరర: జజన వలసన బబబబ గసజరపల
పపరర: నచగలకడక భమనచబబ యనచ

5319 SAA0384131
పపరర: కకటటశశరమక తతట

94-197/1083

భరస : మరరయబబబబ పరపభత
ఇసటట ననస:118-11-1263
వయససస:33
లస: ససస స
93-67/1014

5306 NDX2972131
పపరర: సతఖనచరరయణ యమదవరపప

తసడడ:డ వర సరశమ యమదవరపప
ఇసటట ననస:118-11-1252
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప యమదవరపప
ఇసటట ననస:118-11-1252
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:118-11-1256
వయససస:37
లస: ససస స
5313 SAA1408715
పపరర: మరరయబబబబ పపబత

94-193/1210

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప బబడగబబన
ఇసటట ననస:118-11-1237
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సతఖ నచరరయణ యమదవరపప
ఇసటట ననస:118-11-1252
వయససస:58
లస: ససస స
5310 NDX3025608
పపరర: శరసత కలమమరర పపలపరటట

5305 NDX3012689
పపరర: పడసనత లకడక భకగబబసడ

5330 SAA0834623
పపరర: ధన మననహర పచచల

93-66/782

తసడడ:డ చసదడపరల
ఇసటట ననస:118-22-41
వయససస:27
లస: పప
93-62/953

5333 SAA0856429
పపరర: నరసససహరరవప దచవపలలరర

93-62/954

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దచవపలలరర
ఇసటట ననస:118-41
వయససస:26
లస: పప
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5334 JBV3754314
పపరర: వనసకటటశశరరర� దచవపలలరర�

93-62/955

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:118-41
వయససస:30
లస: పప
5337 JBV3751633
పపరర: దధనవశ రరడడడ పరమబలపరటట

93-62/958

93-62/961

93-62/963

93-62/966

93-62/969

93-62/972

93-62/975

తసడడ:డ వనసకటటశశరశరక�
ఇసటట ననస:118-53
వయససస:30
లస: పప

5347 SAA0795882
పపరర: బబబరజదదదన షపక

5350 SAA0842188
పపరర: మహమకద జజన షపక

5353 AP151010510149
పపరర: ఆదధలకకక దసగరగసపపడడ�

5356 AP151010507162
పపరర: నచరపరరడడడ దసగరగసపపడడ�

93-62/978

5359 AP151010510677
పపరర: గరయతడ పరరర పలర �

93-62/967

5362 SAA1397249
పపరర: రమణ రరడడడ పప లక
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పప లక
ఇసటట ననస:118-54
వయససస:49
లస: పప

5342 SAA1073899
పపరర: తతజశశ చలమర

93-62/962

5345 SAA0796120
పపరర: రమమదతవ గసగర రరడడడ

93-62/965

5348 SAA1073881
పపరర: రరమరరడడడ సప మసన

93-62/968

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ సప మసన
ఇసటట ననస:118-49
వయససస:33
లస: పప
93-62/970

5351 SAA0796245
పపరర: లకడక దసగరసపపడడ

93-62/971

భరస : వనసకటపర రరడడడ
ఇసటట ననస:118-50
వయససస:29
లస: ససస స
93-62/973

5354 JBV3519402
పపరర: వనసకటపరరరరడడడ� దసగరగసపపడడ�

93-62/974

తసడడ:డ నచరపరరడడడ� �
ఇసటట ననస:118-50
వయససస:33
లస: పప
93-62/976

5357 AP151010510483
పపరర: జయలకకక పరరర పలర �

93-62/977

భరస : ఇసదడబబబబ�
ఇసటట ననస:118-52
వయససస:48
లస: ససస స
93-62/979

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:118-53
వయససస:30
లస: ససస స
93-62/981

93-62/960

తసడడ:డ పపలమర రరడడడ
ఇసటట ననస:118-49
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసరరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-50
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరశరక�
ఇసటట ననస:118-52
వయససస:53
లస: పప
5361 AP151010507677
పపరర: పడసరద పరరర పలర �

93-62/964

భరస : నచరపరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-50
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:118-50
వయససస:40
లస: పప
5358 AP151010507257
పపరర: ఇసదడబబబబ పరరర పలర �

5344 SAA0842154
పపరర: షమ షపక

5339 SAA0979908
పపరర: శక కరసత దచవపలలరర

తసడడ:డ పసచచరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-49
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనదచ
ఇసటట ననస:118-49
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:118-50
వయససస:41
లస: ససస స
5355 JBV3751302
పపరర: శకనవరసరరడడడ వరభదడ

93-63/886

తసడడ:డ మహమకద జజన
ఇసటట ననస:118-49
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-49
వయససస:47
లస: పప
5352 JBV3757499
పపరర: మమధవ� వరభదడ�

5341 JBV3754264
పపరర: శకకరసత� దచవపలలరర

93-62/957

తసడడ:డ రవ కలమమర దచవపలలరర
ఇసటట ననస:118-48
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహమకద జజన
ఇసటట ననస:118-49
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పవన కలమమర గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:118-49
వయససస:22
లస: పప
5349 JBV3519741
పపరర: పసచచ రరడడడ చలమర�

93-62/959

తసడడ:డ రవకలమమర
ఇసటట ననస:118-48
వయససస:30
లస: పప

భరస : పసచచ రరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-49
వయససస:44
లస: ససస స
5346 SAA1073873
పపరర: సప మ జయయసదడ రరడడడ గసగరరరడడడ

5338 AP151010510401
పపరర: శరఖమల దచవపలలరర�

5336 JBV3755147
పపరర: లకడక� పరమబలపరటట�

భరస : వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:118-47
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రవకలమర�
ఇసటట ననస:118-48
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:118-48
వయససస:50
లస: పప
5343 SAA0137117
పపరర: రరజఖలకకక� చలమర�

93-62/956

తసడడ:డ హనమ రరడడడ బచసచ
ఇసటట ననస:118-47
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:118-47
వయససస:31
లస: పప
5340 AP151010507003
పపరర: రవకలమమర దచవపలలరర�

5335 SAA1097146
పపరర: రమఖ బచసచ

5360 SAA1089309
పపరర: సరయకకరణ చచమరరస

93-62/980

తసడడ:డ శకనస చచమరరస
ఇసటట ననస:118-53
వయససస:24
లస: పప
93-63/1055

5363 SAA1397215
పపరర: వవదవత పప లక

93-63/1056

తసడడ:డ రమణ రరడడడ పప లక
ఇసటట ననస:118-54
వయససస:47
లస: ససస స
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93-63/1057

తసడడ:డ రమణ రరడడడ పప లక
ఇసటట ననస:118-54
వయససస:27
లస: పప
5367 JBV2226900
పపరర: బబజబ షపక

93-62/983

93-62/986

93-62/989

93-62/993

93-63/887

93-63/890

93-63/893

93-63/896

తసడడ:డ రరమకకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:118-68
వయససస:53
లస: పప
5391 JBV3523578
పపరర: జజఖత� బబ లర శశటర �ట
భరస : వరసస� �
ఇసటట ననస:118-69
వయససస:35
లస: ససస స

93-62/991

5377 SAA0957706
పపరర: రసగరరరవప కలరపరటట

5380 AP151010510505
పపరర: రరజరరజరశశరర పపలపరటట

5383 SAA0939530
పపరర: జజఖత బచసచ

93-62/994

93-63/888

93-63/891

5375 JBV3752789
పపరర: కకటటశశర రరవప గగసడచడల

93-62/992

5378 JBV3752771
పపరర: బబపసశశటర ట గగసడచడల

93-62/995

5381 AP151010507114
పపరర: రరపధర పపలపరటట

93-63/889

5384 SAA0137018
పపరర: పదచకవత� బచసచ�

93-63/892

భరస : హనమ రరడడడ�
ఇసటట ననస:118-68
వయససస:45
లస: ససస స
93-63/894

5389 SAA0939308
పపరర: వజయ లకడక బతస న

93-63/897

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:118-69
వయససస:44
లస: ససస స

93-62/988

తసడడ:డ రరజరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:118-63
వయససస:40
లస: పప

5386 JBV3751989
పపరర: సరయ ఆనసద కలమమర
గబసడచడలల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:118-68
వయససస:33
లస: పప

5392 JBV3523594
పపరర: శవపరరశత బతస న

5372 SAA0613166
పపరర: పపరర కలమమరర బమరగడడ

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:118-61
వయససస:23
లస: పప

5387 JBV3519618
పపరర: వనసకటససబబయఖ గగసడచడల

93-63/895

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:118-68
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరశ రరస బతస న
ఇసటట ననస:118-69
వయససస:25
లస: ససస స
93-63/899

93-62/985

తసడడ:డ బబపసశశటర ట
ఇసటట ననస:118-61
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ హనమ రరడడడ బచసచ
ఇసటట ననస:118-68
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:118-68
వయససస:58
లస: ససస స
5388 SAA0133868
పపరర: హనమ రరడడడ బచసచ

5374 SAA0957789
పపరర: భబగఖలకడక కసచరర

5369 JBV2223584
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:డ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:118-60
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:118-63
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పపలపరటట
ఇసటట ననస:118-63
వయససస:70
లస: పప
5385 SAA0388421
పపరర: అనసత లకడక గగసడచడల

93-62/987

తసడడ:డ నచగరశశరరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:118-61
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరజజరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:118-63
వయససస:41
లస: ససస స
5382 AP151010507241
పపరర: రరజరరవప పపలపరటట

5371 JBV2229953
పపరర: వరలకడక� దడఅదసకలరర�

93-62/982

తసడడ:డ మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:118-56
వయససస:33
లస: పప

భరస : నచగ బడహకచచరర కసచరర
ఇసటట ననస:118-61
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబచచరర కసచరర
ఇసటట ననస:118-61
వయససస:40
లస: పప
5379 AP151010510043
పపరర: లత పపలపరటట

93-62/984

భరస : నచగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:118-57
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరసపడసరదస�
ఇసటట ననస:118-60
వయససస:36
లస: ససస స
5376 SAA0957771
పపరర: నచగ బడహకచచరర కసచరరల

5368 AP151010510118
పపరర: అలమరబ షపక

5366 JBV3756194
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:118-56
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమబమససభబన
ఇసటట ననస:118-56
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మబమససబబన
ఇసటట ననస:118-56
వయససస:36
లస: పప
5373 AP151010510200
పపరర: అసజనకలమమరర బబ రరగడడ �

93-63/1058

తసడడ:డ రమణ రరడడడ పప లక
ఇసటట ననస:118-54
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:118-56
వయససస:36
లస: ససస స
5370 AP151010507506
పపరర: మసరసన వల షపక

5365 SAA1397223
పపరర: ససరరసదడ రరడడడ పప లక

5390 SAA0956468
పపరర: ససనత కకలర శశటర ట

93-63/898

భరస : ధనససజయరరవప కకలర శశటర ట
ఇసటట ననస:118-69
వయససస:29
లస: ససస స
93-63/900

5393 JBV3523255
పపరర: సరసబబడజఖస మరరక

93-63/901

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:118-69
వయససస:75
లస: ససస స
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93-63/902

తసడడ:డ కరశ రరస గకడ బతస న
ఇసటట ననస:118-69
వయససస:27
లస: పప
5397 JBV3755535
పపరర: దధవఖ గగపరలదచసస

93-63/905

93-63/908

93-63/911

93-67/896

93-63/914

5404 SAA0842105
పపరర: ఉమ వనసకట రరడడ కరరటట

5407 JBV3755527
పపరర: రరణబకరదతవ గగపరలదచసస

5410 SAA0939480
పపరర: శక దతవ జరటర ట

93-63/917

5413 JBV3751948
పపరర: గబరరవపలల జరటర ట

5416 JBV3523552
పపరర: మమణణకఖస వడడడగబసట

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:118-76
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనతకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-77
వయససస:50
లస: ససస స

93-63/922
5418 SAA0939282
పపరర: ససధదర కలమమర గకడ
వడడడ సగబసట
తసడడ:డ చన కకటటశశర రరవప గకడ వడడడసగబసట
ఇసటట ననస:118-77
వయససస:26
లస: పప

5419 JBV3752888
పపరర: చడనతయఖ వడడగబసడర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:118-77
వయససస:32
లస: పప

5421 SAA0835969
పపరర: రరధచకకషర ఒకకస

5422 JBV2226306
పపరర: సరరత మరరక

తసడడ:డ బబలర యఖ
ఇసటట ననస:118-77
వయససస:52
లస: పప

93-67/894

93-67/898

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:118-80
వయససస:34
లస: ససస స

93-63/907

5402 JBV3751955
పపరర: రజనకరసత గగపరలదచసస

93-63/910

5405 SAA1020221
పపరర: వనసకట రతతమక కలరపరటట

93-67/895

భరస : గగవసదయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:118-71-781
వయససస:89
లస: ససస స
93-63/912

5408 JBV2225282
పపరర: శవ వనసకట నరసససహరరవప

93-63/913

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:118-72
వయససస:45
లస: పప
93-63/915

5411 JBV3755501
పపరర: శవమక జరటర ట

93-63/916

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:118-73
వయససస:55
లస: ససస స
93-63/918

తసడడ:డ సరసబయఖ జరటర ట
ఇసటట ననస:118-73
వయససస:35
లస: పప
93-62/996

5399 SAA1004514
పపరర: మనచకడ పలర పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:118-71
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ జరటర ట
ఇసటట ననస:118-73
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ జరటర ట
ఇసటట ననస:118/73
వయససస:31
లస: పప
5415 SAA0612895
పపరర: మలలశశరర కరలలపలర

93-63/909

భరస : శవ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:118-72
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:118-72
వయససస:71
లస: పప
5412 SAA0939472
పపరర: పపరయఖ జరటర ట

5401 SAA1004506
పపరర: నచగ ఫణణసదడ కలమమర పలర పప

93-63/904

భరస : పప తష రరజ పలర పప
ఇసటట ననస:118-71
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస మహన కర
ఇసటట ననస:118-71-558
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ కలరపరటట
ఇసటట ననస:118-71-781
వయససస:93
లస: పప
5409 JBV3519048
పపరర: అసకమకరరవప గగపరలదచసస

93-63/906

తసడడ:డ పప తష రరజ పలర పప
ఇసటట ననస:118-71
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జగనచతథస శకరరస
ఇసటట ననస:118-71
వయససస:61
లస: పప
5406 SAA1020213
పపరర: గగవసదయఖ కలరపరటట

5398 SAA0619494
పపరర: పదచకవత మరరక

5396 JBV3519881
పపరర: కరశయఖ బతస న

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:118-69
వయససస:47
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:118-71
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదడ రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:118-71
వయససస:56
లస: ససస స
5403 SAA0956484
పపరర: రరమ చసదడ రరవప శకరరస

93-63/903

తసడడ:డ శఅకరరరవప� �
ఇసటట ననస:118-69
వయససస:39
లస: పప

భరస : రజనకరసత గగపరలదచసస
ఇసటట ననస:118-71
వయససస:34
లస: ససస స
5400 SAA0956476
పపరర: సరగజ శకరరస

5395 JBV3519949
పపరర: వరసస బబ లర శశటర �ట �

5414 JBV3751930
పపరర: సరసబయఖ జరటర ట

93-63/919

తసడడ:డ గబరరవపలల
ఇసటట ననస:118-73
వయససస:60
లస: పప
93-63/920

5417 SAA1038414
పపరర: వర రరఘవమక వడడడస గబసట

93-63/921

భరస : ఆదధశశషష వడడడ స గబసట
ఇసటట ననస:118-77
వయససస:54
లస: ససస స
93-63/923

5420 SAA0835944
పపరర: వనసకటటశశరమక ఒకకస

93-67/897

భరస : రరధ కకషర
ఇసటట ననస:118-77
వయససస:43
లస: ససస స
93-63/924

5423 SAA1024645
పపరర: బసవమక పగడచల

93-63/925

భరస : వరయఖ పగడచల
ఇసటట ననస:118-80
వయససస:43
లస: ససస స
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5424 AP151010510254
పపరర: పరరశత మరరక

93-63/926

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:118-80
వయససస:62
లస: ససస స
5427 SAA1254978
పపరర: మధవ పస టబరవరరచన

93-63/974

93-62/997

93-63/933

93-63/936

5434 AP151010510520
పపరర: సరమమమ జఖస చలమర

5437 AP151010507477
పపరర: బబ లమరరరడడడ చలమర

93-67/1023

5440 SAA1410570
పపరర: నచగమలలర శశరర చలర

93-63/1054

5443 AP151010507314
పపరర: చనమసరసన షపక
తసడడ:డ పసదమమలమ
ఇసటట ననస:118-160
వయససస:48
లస: పప

5445 SAA1043363
పపరర: మమలమబ షపక

5446 JBV3765419
పపరర: ససజజత జసగస

93-66/783

భరస : నససరరధదన షపక
ఇసటట ననస:118-166
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:118-166
వయససస:36
లస: ససస స
5451 JBV3765427
పపరర: చడసచయఖ పసతగరన
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:118-166
వయససస:75
లస: పప

93-63/934

5449 AP151010519514
పపరర: మమరక జసగస

93-63/937

5452 JBV3519329
పపరర: లసగరరరడడడ యసటటరర
తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:118-753
వయససస:47
లస: పప

5432 SAA0848640
పపరర: శరకవణణ చలమర

93-63/932

5435 AP151010510512
పపరర: నరసమక మమటర ట

93-63/935

5438 SAA1458272
పపరర: వరరరరడడడ చలర

93-67/1022

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:118-94
వయససస:53
లస: పప
93-67/1024

5441 SAA1461813
పపరర: లకడకపడసనత చలర

93-67/1025

తసడడ:డ వరరరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:118-94
వయససస:23
లస: ససస స
93-62/999

93-62/1000
5444 JBV3751344
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ దసగరగఅపపడడ

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:118-161
వయససస:48
లస: పప
93-67/899

5447 JBV3767985
పపరర: రరధచకలమమరర గగవతతటట

93-67/900

భరస : రరధచకకకషర
ఇసటట ననస:118-166
వయససస:43
లస: ససస స
93-67/903

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:118-166
వయససస:36
లస: పప
93-67/905

93-63/930

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:118/94
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మమరరక
ఇసటట ననస:118-166
వయససస:36
లస: ససస స
93-67/901

5429 JBV3519600
పపరర: సరసబశవరరవప చరరకవపరర� �

తసడడ:డ వరరరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118/94
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వరరరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:118-94
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ తడపపరరసతకస పససడతల
ఇసటట ననస:118-130, FLAT NUMBER 307
వయససస:41
లస: పప

5448 AP151010519515
పపరర: మరరయమక జసగస

93-63/931

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:118/94
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:118-94
వయససస:46
లస: ససస స
5442 SAA1374867
పపరర: హరర శకనవరస పససడడేతల

5431 SAA0957037
పపరర: లకడక పడసనత చలమర

93-63/928

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప చరరకవపరర� �
ఇసటట ననస:118-90
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబ లమరరరడడడ
ఇసటట ననస:118/94
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:118/94
వయససస:72
లస: ససస స
5439 SAA1458330
పపరర: వనసకటరరవమక చలర

93-63/929

తసడడ:డ వర రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-94
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:118-94
వయససస:34
లస: ససస స
5436 AP151010510387
పపరర: వనసకటబడవమక చలమర

5428 SAA0408880
పపరర: ససతచ కలమమరర� వవదచసతస�

5426 AP151010510170
పపరర: మసగమక నలర బబ యన

భరస : వర భదడయఖ
ఇసటట ననస:118-81
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకషరమమ చచరరఖలల�
ఇసటట ననస:118-90
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:118-94
వయససస:54
లస: పప
5433 SAA0796559
పపరర: రరజరశశరర పడచల

93-63/927

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:118-80
వయససస:37
లస: పప

భరస : చనతపరరరడడడ పస టబరవరరచన
ఇసటట ననస:118-81
వయససస:38
లస: ససస స
5430 SAA0856437
పపరర: వరర రరడడడ చలమర

5425 JBV2221893
పపరర: అపరరరరవప మరరక

5450 JBV3767977
పపరర: రరధచకకకషర గగవతతటట

93-67/904

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:118-166
వయససస:53
లస: పప
93-62/1001

5453 SAA0384180
పపరర: వనసకరయమక మడడ

93-67/906

భరస : వనసగల రరయబడడ
ఇసటట ననస:118-1271
వయససస:26
లస: ససస స
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5454 SAA0384156
పపరర: వనసగల రరయడడ మడడ

93-67/907

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:118-1271
వయససస:26
లస: పప
5457 NDX0463380
పపరర: సశపత మసడవ

94-198/768

94-198/771

94-198/774

94-198/777

94-194/987

93-64/190

93-63/940

భసధసవప: నరరయణమక గలర
ఇసటట ననస:202
వయససస:51
లస: పప

5467 NDX2133700
పపరర: వనసకటపర నచయబడడ కకసడచ

5470 SAA1432608
పపరర: శవ బల కకషర బబ డనమరటట

5473 JBV2226785
పపరర: అఅజలదతవ� ససదద త�

5476 AP151010510345
పపరర: శకదతవ గకసధధ

93-63/943

5479 AP151010507488
పపరర: శసకర రరవప గకసథధ

94-198/778

5482 SAA1351857
పపరర: శకనవరస కలమమర అలమమరర
తసడడ:డ వనసకట రతతస అలమమరర
ఇసటట ననస:202 3RD FLOOR SRI
వయససస:39
లస: పప

5462 NDX0425801
పపరర: కమల ఆరరమసత

94-198/773

5465 NDX1574434
పపరర: కకసడచ పడమల

94-198/776

5468 NDX1574392
పపరర: కకసడచ వనసకటటశశరరర

94-198/779

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:118_11_1264
వయససస:57
లస: పప
93-66/925

5471 SAA1310275
పపరర: వనసకయమక కరరరరపప

93-63/976

భసధసవప: వనసకటటశశరరర కరరరరపప
ఇసటట ననస:128-14-482
వయససస:53
లస: ససస స
93-63/938

5474 SAA0796633
పపరర: రమఖ కకషర గకసథధ

93-63/939

భరస : పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:178-8-552
వయససస:29
లస: ససస స
93-63/941

5477 AP151010510454
పపరర: నచగమలర కరసబ గకసధధ

93-63/942

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:178-8-552
వయససస:74
లస: ససస స
93-63/944

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గకసథధ
ఇసటట ననస:178-8-552
వయససస:57
లస: పప
93-67/1036

94-198/770

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:118_11_1264
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గకరరశసకర
ఇసటట ననస:178-8-552
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:178-8-552
వయససస:47
లస: పప
5481 SAA1461565
పపరర: నచగరశశర రరవప గలర

94-198/775

భరస : సతఖనచరరయణ� �
ఇసటట ననస:177/125
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:178-8-552
వయససస:42
లస: ససస స
5478 AP151010507694
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గకసదధ

5464 NDX1574426
పపరర: పపప ఢడశ దనడ

5459 NDX0425967
పపరర: అలవవలలమసగ నలర బబ యన

భరస : పరసడడరసగ పడసరద
ఇసటట ననస:118_11_1176
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:124-2-762/3
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:133-6-1105
వయససస:26
లస: పప
5475 SAA0408815
పపరర: లలమరరణణ గకసధధ

94-198/772

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకసడచ
ఇసటట ననస:118_11_1264
వయససస:29
లస: పప

తలర : శరరద గగపప
ఇసటట ననస:118|11|1182
వయససస:57
లస: పప
5472 SAA0698027
పపరర: గసజమమల రసజత కలమమర

5461 NDX0636860
పపరర: వనసకటపత నలర బబ యన�

94-198/767

భరస : వనసకట పత
ఇసటట ననస:118_11_1175
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరజరశ దనడ
ఇసటట ననస:118_11_1263
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకసడచ
ఇసటట ననస:118_11_1264
వయససస:26
లస: పప
5469 NDX1512541
పపరర: వనసకట రరడడడ గగపప

94-198/769

తసడడ:డ నరసససహస�
ఇసటట ననస:118_11_1175
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససతచరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:118_11_1190
వయససస:47
లస: పప
5466 NDX1574418
పపరర: వశశనచథ కకసడచ

5458 NDX0463364
పపరర: ససధఖ మసడవ

5456 NDX2157205
పపరర: వనసకట శకనవరస ఎలమరరస

తసడడ:డ ఈ ఎస కర ఆచచరరఖలల ఎలమరరస
ఇసటట ననస:118_11_1167
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:118_11_1174
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:118_11_1175
వయససస:34
లస: పప
5463 NDX1204395
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకసడచ

94-198/766

భరస : వనసకట శకనవరస ఎలమరరస
ఇసటట ననస:118_11_1167
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:118_11_1174
వయససస:34
లస: ససస స
5460 NDX0637025
పపరర: మధసససదనరరవప బబ సతచ�

5455 NDX2157197
పపరర: ససబబలకడక మకరరల

5480 AP151010507473
పపరర: రరజరసదడపస
డ రదస గకసధధ

93-63/945

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:178-8-552
వయససస:62
లస: పప
93-63/1070

5483 SAA1262666
పపరర: రమమరరవప కకతస పలర

93-62/1117

తసడడ:డ గణణశ కకతస పలర
ఇసటట ననస:213
వయససస:37
లస: పప
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93-62/1118

భరస : రమమరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:213
వయససస:30
లస: ససస స
5487 SAA1402700
పపరర: ససరరశ బబబబ వసశనచధసలమ

93-66/1065

5488 SAA1352475
పపరర: నచగమర వల షపక

93-67/1048

5491 SAA1403617
పపరర: శరణఖ అవపల

5494 NDX2141968
పపరర: ఆరరఫర ససలమసనచ షపక

తసడడ:డ మహబమబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:407/F F502 KALLAM HOMES
వయససస:49
లస: పప

భరస : సలస బబష షపక
ఇసటట ననస:407/F FNO 502
వయససస:49
లస: ససస స

5496 SAA1270354
పపరర: చసదడ లలఖ నవపలలరర

5497 SAA1457597
పపరర: షసనసస ర తబసససస పఠరన

93-62/1123

తసడడ:డ నవపలలరర నవపలలరర
ఇసటట ననస:501
వయససస:20
లస: ససస స
5499 SAA1466317
పపరర: ససతచమహలకడక మమదధకలనసడరర

93-65/606

భరస : వససతకలమమర గగరర
ఇసటట ననస:814
వయససస:28
లస: ససస స
5508 SAA1150358
పపరర: లకడక పడసనత చలర

93-67/1049

93-66/954

భరస : శవ రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:1418-8-818
వయససస:20
లస: ససస స
5511 SAA1109420
పపరర: శశష సరయ నడడసపలర
తసడడ:డ ఉదయ భబణబ మమరరస నడడసపలర
ఇసటట ననస:
వయససస:40
లస: పప

5509 SAA1429497
పపరర: శశరలజ మమరరగ

93-66/997

93-63/1025

5495 SAA1411792
పపరర: కలమఖణ శకనవరస రరడడడ కరరతటట

5512 SAA1415249
పపరర: దధవఖ తతజశశన పపడథత
తసడడ:డ హకదయ రరజ పపడథత
ఇసటట ననస:0000
వయససస:25
లస: ససస స

93-66/982

93-65/605
5498 SAA1466382
పపరర: మలర కరరరజనరరవప మమదధకలనసడరర

93-62/1003

తసడడ:డ తససదద ధకక సయఖద
ఇసటట ననస:508
వయససస:24
లస: ససస స
93-63/1027

5504 SAA1166354
పపరర: ససనత బతష
స ల

93-67/908

భరస : మణణ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:619
వయససస:23
లస: ససస స
93-66/1079

5507 JBV3756921
పపరర: నచగసశరరప గరదడ

93-62/1004

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:1187-159
వయససస:30
లస: ససస స
93-64/647

తసడడ:డ శకనస మమరరగ
ఇసటట ననస:041078
వయససస:19
లస: ససస స
93-64/1

93-62/1002

తసడడ:డ వరరరరడడడ కరరతటట
ఇసటట ననస:426/A/B
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససర అపరడడ గగరర
ఇసటట ననస:814
వయససస:33
లస: పప
93-62/1005

5492 SAA1084714
పపరర: సతఖనచరరయణ మమడపస
తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ మమడపస
ఇసటట ననస:404 FOURTH FLOOR
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట రవ కలమమర సవరల
ఇసటట ననస:508
వయససస:35
లస: ససస స
5506 SAA1397678
పపరర: వససతకలమమర గగరర

93-66/870

తసడడ:డ రరధచ కకషర మమరరస పరలపరరస
ఇసటట ననస:401
వయససస:18
లస: పప

5501 SAA1118991
పపరర: మహహనజ అరరరయ సయఖద

5503 SAA1255082
పపరర: గరయతడ సవరల

93-66/998

5489 SAA1302587
పపరర: నచగ వనసకట శవ గణణశ పరలపరరస

5500 SAA1253541
పపరర: శకనవరస సరయ కర

5502 SAA1255066
పపరర: వనసకట రవ కలమమర సవరల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సవరల
ఇసటట ననస:508
వయససస:40
లస: పప

లస: ససస స

భసధసవప: రరజశశఖర మమదధకలనసడరర
ఇసటట ననస:505, Swathi sai daisy
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సససదర రరవప కర
ఇసటట ననస:507
వయససస:55
లస: పప

93-63/1026

93-63/1009

తసడడ:డ ఖజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:504 RAYAL RESIDENCY
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: రరజశశఖర మమదధకలనసడరర
ఇసటట ననస:505,SWATHI SAI DAISY.
వయససస:61
లస: ససస స

5505 SAA1397868
పపరర: చసదడకళ గగరర

93-63/1085

తలర : పదచకవత అవపల
ఇసటట ననస:402
వయససస:18
లస: ససస స
93-66/953

5486 SAA1303288
పపరర: సడవసత కళరస

భరస : రవసదడరరడడడ
ఇసటట ననస:301
వయససస:30

తసడడ:డ బబడడ సరయబబ షపక
ఇసటట ననస:396/A
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:401
వయససస:62
లస: పప
5493 NDX2141984
పపరర: సలస బబష షపక

93-63/1008

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:301
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప వసశనచధసలమ
ఇసటట ననస:304, B-Block,
వయససస:35
లస: పప
5490 SAA1451905
పపరర: కలపరల శశరరలల కలపరల

5485 SAA1303205
పపరర: రవసదడరరడడడ కళరస

5510 SAA1264712
పపరర: నదధయ నలస

93-62/1066

భరస : సరరట కరష నలస
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:25
లస: ససస స
93-67/955

5513 NDX2627032
పపరర: మలర కరరరజనరరవప కభసపరటట

94-1/1280

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరభసపటట
ఇసటట ననస:00
వయససస:20
లస: పప
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5514 NDX2627073
పపరర: ఉదయలకడక వనతకకట

94-1/1281

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వనతకకట
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: ససస స
94-5/762

తసడడ:డ సరయరరస గబరరనచథస
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: ససస స

5518 NDX2382091
పపరర: బబ షపక

94-12/1195

5521 NDX2946986
పపరర: పరరశత చడరరకలరర

94-29/966

తసడడ:డ నచగయఖ మదచర
ఇసటట ననస:00
వయససస:25
లస: పప

5524 NDX2880235
పపరర: నచగబర వల షపక

94-39/1060

5529 NDX2887107
పపరర: అమకత వలర పసదద ధనవన

5527 NDX2795599
పపరర: హహమలత తరర సగర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదద ధనవన
ఇసటట ననస:00
వయససస:25
లస: ససస స

5530 NDX2900363
పపరర: చచనబ షపక

తసడడ:డ రమమరరవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:00
వయససస:63
లస: పప
5535 NDX2882348
పపరర: నచగబర బఇవనన దసడతకలలల

94-34/862

భరస : మసరసన దసడతకలలల
ఇసటట ననస:00
వయససస:48
లస: ససస స
5538 NDX2801660
పపరర: బబల శవశశఖర రరడడడ వపయమఖరర

5536 NDX2827731
పపరర: వనసకట శరరష ఎరకగబసట

94-48/966

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:00
వయససస:30
లస: పప

5539 NDX2835015
పపరర: జజజ ససకలరర

94-49/616

5542 NDX3116084
పపరర: బబచచమక బబనరరడడడ
భరస : కకషర రరడడడ బబనరరడడడ
ఇసటట ననస:00
వయససస:66
లస: ససస స

94-15/444

94-38/826
5525 NDX2861516
పపరర: భబవన వనసకట సససధసజ సప మశశటర ట

5528 NDX2887115
పపరర: రరఢ యమసరపప

94-49/614

5531 NDX2837540
పపరర: వజయ లకడక గడడ స

94-49/617

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడడ స
ఇసటట ననస:00
వయససస:18
లస: ససస స
94-53/704

5534 NDX2860047
పపరర: వనసకటటశశరరర కకపప రలల

94-54/740

Deleted

తసడడ:డ నచరరయణ కకపప రలల
ఇసటట ననస:00
వయససస:83
లస: పప
94-61/1022

5537 NDX2940716
పపరర: మమనస దదపసస వపయమఖరర

94-73/680

భరస : బబల శవశశఖర రరడడ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:00
వయససస:28
లస: ససస స
94-89/828

తసడడ:డ చడనతకరశవపలల ససకలరర
ఇసటట ననస:00
వయససస:44
లస: పప
94-89/830

5522 NDX2551422
పపరర: ససధఖ చలక

భరస : నచగ ఆసజనవయబలల యమసరపప
ఇసటట ననస:00
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జగగ యఖ ఎరకగబసట
ఇసటట ననస:00
వయససస:18
లస: ససస స
94-79/602

94-9/832

తసడడ:డ శవ ఆసజనవయ పడసరద సప మశశటర ట
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప బసడడకటర
ఇసటట ననస:00
వయససస:42
లస: ససస స
94-57/796

5519 NDX2859569
పపరర: సపఖదచబ షపక

భరస : మహహశ బబబబ చలక
ఇసటట ననస:00
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన బ షపక
ఇసటట ననస:00
వయససస:23
లస: ససస స

94-50/540 5533 NDX2847986
5532 NDX2982478
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప చలర గబసడర
పపరర: కకటటశశరర బసడడకటర

తసడడ:డ జజజ ససకలరర
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: పప

94-14/887

భరస : మబఖలసగస తరర సగర
ఇసటట ననస:00
వయససస:40
లస: ససస స
94-49/615

94-5/761

భరస : షపక సయద మర షపక
ఇసటట ననస:00
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:00
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససనల సససగ అమకనబబడ లల
ఇసటట ననస:00
వయససస:21
లస: ససస స

5541 NDX2835346
పపరర: నవన ససకలరర

94-9/1

భరస : ససరరశ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:00
వయససస:33
లస: ససస స

5523 NDX2881134
పపరర: శశరర మదచర

5516 NDX2634897
పపరర: వనసకట కకషర బబ డడడపలర

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:00
వయససస:21
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:00
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:00
వయససస:29
లస: పప

5526 NDX2778504
పపరర: ఉష శక అమకనబబడ లల

94-3/1375

భసధసవప: షపక అబబదల జజ బర
ఇసటట ననస:00
వయససస:58
లస: ససస స

5517 NDX2633238
పపరర: మమధవలత గగవసదసళరర

5520 NDX2660140
పపరర: అబబదల షరరఫ షపక

5515 NDX2828705
పపరర: షపక అషసఫ
డ పనతసర బబేతగమ

5540 NDX2835734
పపరర: పడకరశమక ససకలరర

94-89/829

భరస : జజజ ససకలరర
ఇసటట ననస:00
వయససస:38
లస: ససస స
94-91/1097

5543 NDX2900355
పపరర: నచగరసదడమక అమర

94-101/925

భరస : కకటటశశర రరవప అమర
ఇసటట ననస:00
వయససస:44
లస: ససస స
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94-159/849

తసడడ:డ శశషయఖ పరశస
ఇసటట ననస:00
వయససస:28
లస: పప
5547 NDX3249802
పపరర: వనసకటరరవప సస రకరయల

94-160/628

94-172/1026

94-181/1243

94-186/1190

94-200/1214

తసడడ:డ దచదచ సరహహబ
ఇసటట ననస:00
వయససస:38
లస: పప
5562 NDX3188596
పపరర: పపలర మక ఏదసదల

94-224/1228

Deleted
94-227/1252

భరస : లమజర గరజలవరరవ
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: ససస స
5568 SQX2034734
పపరర: గరతచసజల ఏన

తసడడ:డ నచగరసదడరరడడడ
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: ససస స

5554 NDX3190063
పపరర: పపలర యఖ ఏదసదల

5557 NDX2818144
పపరర: లకడక కకటట రతత దథగరపరరస

95-3/1001

94-184/1092

5552 NDX2754794
పపరర: మసగమక కనస గ
స బసట

5555 NDX3119997
పపరర: జహహదచ బబగబమ సయద

94-194/1180

5558 NDX3167962
పపరర: పదచకవత ఉపపరటబలమ
భరస : శకనస ఉపపరటబలమ
ఇసటట ననస:00000
వయససస:42
లస: ససస స

5560 NDX3040706
పపరర: బడడల నసదవరపప

5561 NDX3041340
పపరర: ససరజ నసదవరపప

94-221/822

5569 SQX2074854
పపరర: ఫరతమమబ షపక

5572 SQX2103604
పపరర: నజర రబబన మహమకద
తసడడ:డ గకసప మహమకద
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: పప

94-186/1189

94-195/744

94-221/823

తసడడ:డ ఆడమ సరహహబ నసదవరపప
ఇసటట ననస:00
వయససస:18
లస: పప
94-224/1229

తసడడ:డ రరఢ కకషర మణణపపరర
ఇసటట ననస:00
వయససస:30
లస: పప
5566 NDX3031077
పపరర: ఆడమ సరహహబ నసదవరపప

94-178/803

లస: ససస స

తసడడ:డ అనసత రరమ ససభడహకణఖస దథగరపరరస
ఇసటట ననస:00
వయససస:40
లస: ససస స

5563 NDX3063625
పపరర: గణణశ మణణపపరర

94-168/882

భరస : మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:00
వయససస:35
లస: ససస స

5564 NDX3031069
పపరర: నరజ నసదవరపప

94-224/1230

తసడడ:డ ఆడమ సరహహబ నసదవరపప
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: పప
94-239/949

5567 NDX2864007
పపరర: శవమక ఎదరరడ

94-243/1091

భరస : సరయ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:00
వయససస:39
లస: ససస స
95-4/758

తసడడ:డ అనవర బబష
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: ససస స
95-6/728

5549 NDX3042686
పపరర: గబరవయఖ గరరపరటట

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:00
వయససస:46

తసడడ:డ ససనడడ సరహహబ నసదవరపప
ఇసటట ననస:00
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నథచనపత
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: ససస స
5571 SQX2044469
పపరర: హరరరత మలగరరదదద

94-178/802

భరస : ఆడడస సరహహబ
ఇసటట ననస:00
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ ఏదసదల
ఇసటట ననస:00
వయససస:40
లస: ససస స

5565 NDX2929511
పపరర: మమరర ససశల గరజల వరరడ

5551 NDX2762565
పపరర: శకనస కనస గ
స బసట

94-160/525

తసడడ:డ ఏససపరదస గరరపరటట
ఇసటట ననస:00
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ ఏదసదల
ఇసటట ననస:00
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:00
వయససస:23
లస: పప
5559 NDX2771426
పపరర: మసరసన వ అల షపక

94-162/1324

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:00
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:00
వయససస:26
లస: పప
5556 NDX3118239
పపరర: వనల కలమమర కరకలమమనస

5548 NDX3202447
పపరర: పపలర మక ఏదసదల

5546 NDX3198843
పపరర: పపలర మక ఏదసదల

భరస : పపలర యఖ ఏదసదల
ఇసటట ననస:00
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ ఏదసదల
ఇసటట ననస:00
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమసమబదడస
ఇసటట ననస:00
వయససస:43
లస: ససస స
5553 NDX2928224
పపరర: అసజయఖ బతష
స ల

94-160/524

భరస : పపలర యఖ ఏదసదల
ఇసటట ననస:00
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద నచగయఖ సస రకరయల
ఇసటట ననస:00
వయససస:30
లస: పప
5550 NDX2740553
పపరర: కలమమరర కకట

5545 NDX3191996
పపరర: పపలర మక ఏదసదల

5570 SQX2056174
పపరర: గగపస ఆరరధసఖల

95-4/759

తసడడ:డ శశషగరరర ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: పప
95-19/1169

5573 SQX2271187
పపరర: లకడక కరకక

95-25/1261

భరస : శకకరసత కరకక
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: ససస స
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5574 SQX2085090
పపరర: తరరణ సరయ నవన కలపరల

95-58/1130

తసడడ:డ ధరరకబబబమ
ఇసటట ననస:00
వయససస:19
లస: పప
5577 SQX2420313
పపరర: ఫరరదసలమర షపక

95-211/979

5578 SQX2373272
పపరర: జనస షపక

93-64/646

5581 SAA1340355
పపరర: మమరర వనత గబసటటరర

95-220/1465

95-128/990

5579 SQX2398485
పపరర: నససమమ షపక

95-222/1225

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:00
వయససస:54
లస: ససస స
93-65/581

తసడడ:డ జమమశ గబసటటరర
ఇసటట ననస:0-19
వయససస:18
లస: ససస స

5582 SAA1444413
పపరర: లకడక తరరపఠమక నరబబ ఈనచ

తసడడ:డ సలస బబష షపక
ఇసటట ననస:D 407/F KALLAM HOMES
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరరసశరరర కకమరరశశటర ట
ఇసటట ననస:D N 3650 4TH LANE LAKSHMI
వయససస:34
లస: ససస స

5586 SAA1269620
పపరర: అదధ లకడక ఓరరగసటట

5587 SAA1264787
పపరర: నససరర షపక

5588 SAA1264803
పపరర: అజమతఉనసర షపక

93-62/1128

భరస : శకనవరస రరడడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:DNO-1-23/A
వయససస:29
లస: ససస స
5589 SAA1096858
పపరర: జవన రరడడడ లకకకరరడడడ
తసడడ:డ మమధవరరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:DNO-1-62/2
వయససస:21
లస: పప
5592 SAA1284579
పపరర: గకతస సరయ అటట
ర రర

93-62/1126

93-62/1008

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలపరరస
ఇసటట ననస:DNO-2-91
వయససస:43
లస: పప

5593 SAA1284488
పపరర: శకవణ కలమమర అటట
ర రర

5596 SAA1106715
పపరర: అబడహస కదధరర

93-64/704

5599 SAA1467901
పపరర: వకకమ కలమమర కరకరన

5591 SAA1445691
పపరర: వనసకట మణణకరసత పడవణ
కలమమర నసదధపరటట
తసడడ:డ వనసకట రసబబబబ నసదధపరటట
ఇసటట ననస:DNO-1-115
వయససస:25
లస: పప

93-66/1001

93-62/1127

5594 SAA1338391
పపరర: వనసకట ససభబశ చసదడ పసరకస

93-63/1094

తసడడ:డ వజయ కలమమర పసరకస
ఇసటట ననస:DNO-1-121
వయససస:18
లస: పప
93-62/1009

5602 SAA1189786
పపరర: నచగలకడక చనతస
భరస : పప తషరరజ చనతస
ఇసటట ననస:DNO-2-94
వయససస:24
లస: ససస స

5597 SAA1443522
పపరర: ససజజత కరణణగలలరలమ

93-67/1096

భరస : శవ కసఠ రరవప కరణణగలలరలమ
ఇసటట ననస:DNO-1-158
వయససస:51
లస: ససస స
93-67/1098

తసడడ:డ సస వనసకయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:DNO-1YSR STATUE
వయససస:40
లస: పప
93-64/643

93-62/1130

93-66/999

తసడడ:డ యయసస బమ కదధరర
ఇసటట ననస:DNO-1-152-25
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సస వనసకయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:DNO-1YSR STATUE
వయససస:40
లస: పప
5601 SAA1300920
పపరర: సతఖనచరరయణ కకలపరరస

5590 SAA1417666
పపరర: కమల మసదడపప

93-66/784

భరస : ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:DNO-1-40
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : మహనరరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:DNO-1-121
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల శకలర షపక
ఇసటట ననస:DNO-1-135/A
వయససస:27
లస: పప
5598 SAA1467885
పపరర: వకకమ కలమమర కరకరన

93-62/1129

తసడడ:డ నరసయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:D.NO.1-113C
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:DNO-1-121
వయససస:25
లస: పప
5595 SAA0613075
పపరర: రషసద షపక

94-201/599

భరస : జజన శశరదచ షపక
ఇసటట ననస:DNO-1-40
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/1007

93-66/1000

తసడడ:డ రరమకకటయఖ నరబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:D-3-23A
వయససస:24
లస: ససస స
5585 SAA0797573
పపరర: రరజజ రసజత కలమమర
గబసటటపలర
తసడడ:డ మమఇకల గబసటటపలర
ఇసటట ననస:DNO-1-14
వయససస:29
లస: పప

93-63/1093

5584 NDX2379113
పపరర: రరధ దతవ కకమరరశశటర ట

5576 SQX2045094
పపరర: వసశకకషర దమ

తసడడ:డ శవరరమకకషర
ఇసటట ననస:00
వయససస:21
లస: పప

తలర : నససమమ షపక
ఇసటట ననస:00
వయససస:22
లస: పప

భరస : జమమశ గబసటటరర
ఇసటట ననస:0-19
వయససస:37
లస: ససస స
5583 NDX2141943
పపరర: తమమ అనచసరర షపక

95-72/772

తసడడ:డ కకషర కలమఖణ
ఇసటట ననస:00
వయససస:20
లస: పప

తలర : నససమమ షపక
ఇసటట ననస:00
వయససస:24
లస: పప
5580 SAA1316702
పపరర: శరరర భవన గబసటటరర

5575 SQX2068443
పపరర: గగపస రరఘవవసదడ తతలపప డ లల

5600 SAA1435718
పపరర: వనసకట శరరద కరణణగలలరలమ

93-67/1099

భరస : శవ శసకర కరణణగలలరలమ
ఇసటట ననస:DNO-2-44
వయససస:47
లస: ససస స
93-63/948

5603 SAA1253822
పపరర: థదరరపఠరకఠ బబ మకనచబబ యన

93-63/1031

భరస : తరరపత బబ మకనచబబ యన
ఇసటట ననస:DNO-2-111
వయససస:23
లస: ససస స
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93-63/949

తసడడ:డ పరరకసస ఓరరస
ఇసటట ననస:D NO 3-2 NALLAPADU
వయససస:48
లస: పప
5607 SAA1190396
పపరర: సరయ తతజ

93-63/951

93-63/1033

93-65/561

93-67/1101

93-64/706

93-65/563

93-66/785

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఏపపరర
ఇసటట ననస:DNO-4-233
వయససస:19
లస: పప

5617 SAA1464593
పపరర: అసజబబబబ ఉగగ స

5620 SAA1266121
పపరర: గబసటటరర వజయ భబరత

5623 SAA1338326
పపరర: రహహమబనతసర షపక

5626 SAA1242718
పపరర: దసరరగసబ బబ నసమమడక

93-67/946

5629 SAA1165257
పపరర: అయఖపర తరరపత

93-67/1102

5632 SAA1190024
పపరర: శకనవరస రరవప శకరరసశశటర ట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప శకరరసశశటర ట
ఇసటట ననస:DNO-4-233
వయససస:22
లస: పప

5612 SAA1444173
పపరర: లలత బబ లబబ ఈనచ

93-65/608

5615 SAA1465079
పపరర: రమబలల వపగగ స

93-67/1100

5618 SAA1318849
పపరర: శకకరసత నడవ

93-64/705

తసడడ:డ శశరయఖ నడవ
ఇసటట ననస:DNO-4-12
వయససస:48
లస: పప
93-64/642

5621 SAA1253723
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బటటరల

93-66/853

తసడడ:డ వససతరరవప బటటరల
ఇసటట ననస:D.NO-4-67
వయససస:19
లస: పప
93-66/1008

5624 SAA1351931
పపరర: అనత బలరరజ

93-63/1095

తసడడ:డ బలరరజ కథన
ఇసటట ననస:DNO-4-119A
వయససస:21
లస: ససస స
93-66/856

5627 SAA1243435
పపరర: అనససరఖ నచగబలకకసడ

93-66/857

భరస : శశఖర బబబబ నచగబలకకసడ
ఇసటట ననస:DNO-4-154
వయససస:43
లస: ససస స
93-62/1010

తసడడ:డ వనసకయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:DNO-4-193/2
వయససస:23
లస: పప
93-66/1003

93-62/1131

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వపగగ స
ఇసటట ననస:DNO-3-340/A/1
వయససస:73
లస: పప

భరస : బబలబడహకస బబ నసమమడక
ఇసటట ననస:DNO-4-138/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవదచనస పచచల
ఇసటట ననస:D NO 4-177
వయససస:47
లస: పప
5631 SAA1389873
పపరర: అమమమమధ ఏపపరర

93-65/562

భరస : మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:DNO-4-94/A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరజ
ఇసటట ననస:DNO-4-119A
వయససస:22
లస: ససస స
5628 SAA1302793
పపరర: ఆనసద రరవప పచచల

5614 SAA1076066
పపరర: దవడడ గబసటటరర

5609 SAA1303353
పపరర: పదచకవత యయరరవ

భరస : శరమబఖయయల జజన బబ లబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:DNO-3-94
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : గబసటటరర ఆనసద బబబబ
ఇసటట ననస:d no 4-55a
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శసకర బబబబ గబణస
ఇసటట ననస:DNO-4-93/6
వయససస:28
లస: ససస స
5625 SAA1189950
పపరర: అనత బలరరజ

93-64/641

తసడడ:డ రమబలల ఉగగ స
ఇసటట ననస:DNO-3-340A/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకకరసత నడవ
ఇసటట ననస:DNO-4-12
వయససస:44
లస: ససస స
5622 SAA1118967
పపరర: శకదతవ గబణస

5611 SAA1300896
పపరర: శరనస ససదదప

93-63/950

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:DNO-3-51
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ నరరజ గబసటటరర
ఇసటట ననస:D NO 3-125/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : రమబలల వపగగ స
ఇసటట ననస:DNO-3-340/A/1
వయససస:57
లస: ససస స
5619 SAA1315878
పపరర: లలత నడవ

93-66/855

తసడడ:డ శరనస ససరరబబబబ
ఇసటట ననస:d no 3-78/a
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రవ సస సగ
ఇసటట ననస:D NO 3-122/2
వయససస:22
లస: పప
5616 SAA1465020
పపరర: లకడక తరరపరతమక వపగగ స

5608 SAA1256627
పపరర: నచగ మణణకరసత ససదర

5606 SAA1197110
పపరర: దసరగ భవన హక

భరస : కకటటశశర రరవప బచ
ఇసటట ననస:DNO-3-47
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ ససదర
ఇసటట ననస:DNO-3-50
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవ పడసరద సరజనచ
ఇసటట ననస:DNO-3-63/B
వయససస:41
లస: ససస స
5613 SAA1076090
పపరర: బబనస పడసరద సస సగ

93-65/560

భరస : శకనస ఓరరస
ఇసటట ననస:D NO 3-2 NALLAPADU
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:DNO-3-50
వయససస:20
లస: పప
5610 SAA1303296
పపరర: రరపరదతవ సరజ నచ

5605 SAA1084219
పపరర: గగవసదమక ఓరరస

5630 SAA0700161
పపరర: భవన శసకర రరడడడ బబరరడడడ

93-67/690

తసడడ:డ రరజ రరడడడ బబరరడడడ
ఇసటట ననస:D.NO. 4-208
వయససస:26
లస: పప
93-67/909

5633 SAA1347269
పపరర: వసశ బతషల

93-66/1004

తసడడ:డ శకనవరస బతషల
ఇసటట ననస:DNO-4-236
వయససస:18
లస: పప
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93-66/858

తసడడ:డ రరజ రరవప ససడడపరటట
ఇసటట ననస:DNO-4-267
వయససస:26
లస: పప
5637 JBV3766029
పపరర: కకటటశశరమక కకటట

93-67/910

93-67/911

93-67/912

93-66/854

93-67/949

93-63/1096

93-66/861

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:DNO-17-57
వయససస:21
లస: ససస స

5647 SAA1316058
పపరర: మమధసరర వసట

5650 AP151010519226
పపరర: మసగమక బబ యపరటట

5653 SAA1351410
పపరర: నచసచరమక పసరరమళర

5656 SAA1352640
పపరర: జజషషవర బసడడ

93-66/786

5659 SAA1150481
పపరర: వవణబ రరటటరర

93-66/1081

5662 SAA1150473
పపరర: రఫస షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:DNO-17-57
వయససస:29
లస: పప

5642 SAA1370931
పపరర: అసజల దరరమడడగబలమ

93-66/1006

5645 SAA1303312
పపరర: పవన కలమఖణ కలమమర డథనచస

93-67/948

5648 SAA1340918
పపరర: అనల కలమమర రరపప లల

93-66/1085

తసడడ:డ పడసరద రరవప రరపప లల
ఇసటట ననస:DNO-4-339/1
వయససస:28
లస: పప
93-67/913

5651 SAA1408319
పపరర: జ రరపప లల

93-66/1007

తసడడ:డ గ రరపప లల
ఇసటట ననస:DNO-4-343
వయససస:18
లస: పప
93-67/1104

5654 SAA1038554
పపరర: చతషరరశదధ వనమ

93-67/914

తసడడ:డ మబఖరరజ వనమ
ఇసటట ననస:DNO-4-347
వయససస:22
లస: పప
93-67/1105

5657 SAA1322544
పపరర: మననహరర కలసదసరరస

93-62/1181

భరస : వనసకటటశశరరర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:DNO-5-34
వయససస:53
లస: ససస స
93-63/952

తసడడ:డ ఇశకయయలల రరటటరర
ఇసటట ననస:DNO-16-133B
వయససస:22
లస: పప
93-63/953

93-66/852

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప డథనచస
ఇసటట ననస:DNO-4-334
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:DNO-5-0
వయససస:18
లస: పప

భరస : పవన కలమమర మనతవ
ఇసటట ననస:DNO-15-168
వయససస:23
లస: ససస స
5661 SAA1150465
పపరర: ఆశ షపక

93-66/1084

తసడడ:డ మహ లకకణబడడ పసరరమళర
ఇసటట ననస:DNO-4-344/8
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ వల సయఖద
ఇసటట ననస:DNO-4-373-13/C
వయససస:20
లస: పప
5658 SAA1150630
పపరర: పసడయదరరరన మనతవ

5644 SAA1454396
పపరర: లకడక వషష
ర వరరన పపటర సరరజ

5639 SAA1302751
పపరర: సరమమమ జఖస మమడడకకసడసరర

భరస : గగపస కకషర దరరమడడగబలమ
ఇసటట ననస:DNO-4-330
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:DNO-4-342/C
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:DNO-4-344/8
వయససస:37
లస: పప
5655 SAA1253699
పపరర: గకస సయఖద

93-66/1005

తసడడ:డ ససరరసదడనచథ వసట
ఇసటట ననస:DNO 4-337/2
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : న న
ఇసటట ననస:DNO-4-342/1
వయససస:45
లస: ససస స
5652 SAA1337716
పపరర: మహ లకకణబడడ పసరరమళర

5641 SAA1370923
పపరర: శకలకడక జజనతల

93-66/860

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:D NO 4-322
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళధర పపటర సరరజ
ఇసటట ననస:DNO-4-333
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: శకలకడక వసట
ఇసటట ననస:dno 4-337/2
వయససస:21
లస: పప
5649 SAA1302090
పపరర: శకదతవ న

93-67/1103

భరస : వరరరరడడడ జజనతల
ఇసటట ననస:DNO-4-330
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వర రరడడడ జజనతల
ఇసటట ననస:DNO-4-330
వయససస:27
లస: ససస స
5646 SAA1254259
పపరర: సరయకకరణ వసట

5638 SAA1443142
పపరర: ససదదప మబవశ

5636 SAA1254333
పపరర: మసజల ససడడపరటట

భరస : నవన ససడడపరటట
ఇసటట ననస:DNO-4-267
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:DNO-4-319/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ గబదడ
ఇసటట ననస:DNO-4-323/2
వయససస:21
లస: ససస స
5643 SAA1196203
పపరర: శక లకడక జజనతల

93-66/859

తసడడ:డ నవన ససడడపరటట
ఇసటట ననస:DNO-4-267
వయససస:23
లస: పప

భరస : నవన బబబబ కకటట
ఇసటట ననస:D NO 4-314/14
వయససస:37
లస: ససస స
5640 SAA1096619
పపరర: కకసలఖ గబదడ

5635 SAA1254291
పపరర: మసజల ససడడపరటట

5660 SAA1150663
పపరర: పపణఖవత ఇతస

93-67/915

తసడడ:డ రరమకకటయఖ ఇతస
ఇసటట ననస:DNO-17-46
వయససస:30
లస: పప
93-63/954

5663 SAA1150606
పపరర: తరరమల రరవప శకరరమశశటర ట

93-65/564

తసడడ:డ లకకణ శకరరమశశటర ట
ఇసటట ననస:DNO-17-75/1
వయససస:23
లస: పప
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5664 SAA1150598
పపరర: సరసబశవ రరవప రరజవరపప

93-65/565

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:DNO-17-113/B
వయససస:58
లస: పప
5667 SAA1243856
పపరర: మరరయమక బబ మకజ

93-67/947

93-67/1091

93-66/1083

93-67/1097

93-67/1090

భరస : ఉదయ కలమమర దథగరపరరస
ఇసటట ననస:D.NO. 117-8-420
వయససస:48
లస: ససస స
5682 SAA1303577
పపరర: మమలమల మహమకద

93-67/945

తసడడ:డ అల హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:D NO 118-9-898
వయససస:28
లస: పప
5685 SAA1190370
పపరర: మహమకద జన షపక

93-63/947

5674 SAA1422047
పపరర: పపరనచసదడ రరవప గరరర పరటట

5677 SAA1196963
పపరర: శవ పరరశత బబ డచల

93-62/1132

93-67/1094

తసడడ:డ మరరనవన మరరనవన
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 118-11-1066
వయససస:18
లస: పప

93-66/1082

5672 SAA1351774
పపరర: సతఖవరణణ పరలడడగబ

93-67/1093

5675 SAA1421999
పపరర: భబరగ వ గరరర పరటట

93-67/1095

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:DNO-115-3-276
వయససస:22
లస: పప
93-62/1011

5678 SAA1431832
పపరర: ఉదయ కలమమర దథగరపరరస

భరస : వనసకట రరవప బబ డచల
ఇసటట ననస:DNO-117-7-348
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దథగరపరరస
ఇసటట ననస:D.NO. 117-8-420
వయససస:56
లస: పప

93-62/1006
5680 SAA1195361
పపరర: నచగ వనసకట సరయ చరణ
వరమమచనవన
తసడడ:డ నచగ వనసకట మబరళ కకషర వరమమచనవన
ఇసటట ననస:D NO. 118/7/676
వయససస:20
లస: పప

5681 SAA1150507
పపరర: బలరస రరడడడ బడత
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:DNO-118-8-847
వయససస:23
లస: పప

5683 SAA1313535
పపరర: తరరపత రరడడడ కకలర

5684 SAA1190362
పపరర: షపక మహమకద జన షపక

93-62/1180

5686 SAA1197011
పపరర: అదధ లకడక గగవరతతటట

5689 SAA1301928
పపరర: మహహశ కసదసల

5692 SAA1303460
పపరర: బటటరన ససజనఖ
తసడడ:డ బటటరన కరశరరస
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 2-34
వయససస:21
లస: ససస స

93-67/1089

93-63/955

93-63/946

తసడడ:డ షపక అహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:D no: 2-247
వయససస:21
లస: పప
93-62/1012

5687 SAA1443530
పపరర: దధవరకర బబబబ పససపపలలటట

93-66/1048

తసడడ:డ భకస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:Door No 1-152/3
వయససస:38
లస: పప
93-66/862

తసడడ:డ ఏసస కసదసల
ఇసటట ననస:door no 4-132/2
వయససస:21
లస: పప
93-67/952

5669 SAA1434836
పపరర: చత చ

భరస : రతత మబరళమహన రరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:DNO-115-1-166
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : భబగఖరరజ గగవరతతటట
ఇసటట ననస:DOOR NO 0
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ ససదచ
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 2-72
వయససస:19
లస: ససస స
5691 SAA1302884
పపరర: నచగరరరజన మరరనవన

93-67/1092

తసడడ:డ రమ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:DNO-292
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:D no : 2 - 247
వయససస:21
లస: పప
5688 SAA1244037
పపరర: గరయతడ ససదచ

5671 SAA1408277
పపరర: ససరరశ కకషర నచగబలకకసడ

93-63/1032

భరస : జ త
ఇసటట ననస:DNO-115-1-144
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:DNO-115-3-276
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రమబలల వపగగ స
ఇసటట ననస:DNO-117-3-117
వయససస:41
లస: పప
5679 SAA1424571
పపరర: పపషరరవత దథగరపరరస

93-66/1002

తసడడ:డ వజయ కలమమర నచగబలకకసడ
ఇసటట ననస:DNO-115-1-144
వయససస:21
లస: పప

భరస : పపరర చసదడ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:DNO-115-3-276
వయససస:44
లస: ససస స
5676 SAA1464668
పపరర: జయనచగరరజ వపగగ స

5668 SAA1404128
పపరర: వనసకటటష నచగబలకకసడ

5666 SAA1301050
పపరర: నరసమక యయమబల

తసడడ:డ శకనస యయమబల
ఇసటట ననస:DNO-25-16-32/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర నచగబలకకసడ
ఇసటట ననస:DNO-115-1-144
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససరర బబబబ నచగబలకకసడ
ఇసటట ననస:DNO-115-1-144
వయససస:43
లస: పప
5673 SAA1422021
పపరర: చడసచసలకడక గరరర పరటట

93-67/916

భరస : మణణకసఠ ఒరరసస
ఇసటట ననస:DNO-18-175/E
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ బబ మకజ
ఇసటట ననస:DNO-29-22-48/159
వయససస:34
లస: ససస స
5670 SAA1435213
పపరర: వజయ కలమమర నచగబలకకసడ

5665 SAA1150713
పపరర: కకషర హహహమవత ఒరరసస

5690 SAA1350545
పపరర: తరరణ అతస మలర

93-63/1097

తసడడ:డ పసటర అతస మలర
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 117/3/107
వయససస:19
లస: పప
93-63/1034

5693 SAA1304765
పపరర: నమకల లకడక పడసనత

93-67/951

తసడడ:డ నమకల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 91-11-621
వయససస:18
లస: ససస స
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93-62/1182

తసడడ:డ షపక మహబమబ
ఇసటట ననస:falt no 204
వయససస:45
లస: పప
5697 SAA1455864
పపరర: సరయ ససభబష కకలలరర

5695 SAA1452143
పపరర: షపక చసద పరష

తసడడ:డ షపక మహబమబ
ఇసటట ననస:falt no 204
వయససస:45
లస: పప
93-66/1010

5698 SAA1413137
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మబరస

భసధసవప: బసదస వనసకట సరయ శరరశణణ కకలలరర
ఇసటట ననస:flat 203, swathi sai daisy
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చలమ రరడడడ మబరస
ఇసటట ననస:Flat 507
వయససస:50
లస: పప

5700 SAA1418573
పపరర: వససదతవ రరడడడ మబరస

5701 SAA1413152
పపరర: పడదదప రరడడడ మబరస

93-67/1109

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మబరస
ఇసటట ననస:Flat 507
వయససస:29
లస: పప
5703 SAA1264563
పపరర: మమధవ పస టర వరరతన

93-62/1133

5704 SAA1255207
పపరర: అనసష భవనస
తసడడ:డ వర భహక రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:18
లస: ససస స

5706 SAA1397041
పపరర: వజయలకడక గడతడ

5707 SAA1397033
పపరర: వనసకటటష గడతడ

93-67/1112

తసడడ:డ కరరణచకరరరవప గడతడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:28
లస: ససస స

93-67/1107

తసడడ:డ వర రరజ ససతనచబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:Flat No-103
వయససస:29
లస: ససస స
93-67/1115

93-67/1106

5699 SAA1413129
పపరర: కకషర కలమమరర మబరస

93-67/1108

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మబరస
ఇసటట ననస:Flat 507
వయససస:44
లస: ససస స
93-67/1110

5702 SAA1418219
పపరర: మనచకడ పపలపరటట

93-64/707

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:Flat No-002,Bhuvija Homes
వయససస:24
లస: ససస స
93-63/1035

5705 SAA1397058
పపరర: ఉమ గడతడ

93-67/1111

భరస : కరరణచకర రరవప గడతడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:46
లస: ససస స
93-67/1113

తసడడ:డ కరరణచకర రరవప గడతడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:26
లస: ససస స

93-66/1018 5710 SAA1429257
5709 SAA1415108
పపరర: శక లకడక పరరశత ససతనచబబ ఈనచ
పపరర: హహమ
హ వత బబసస

5696 SAA1409275
పపరర: ఖవరజ పసర షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:flat 116,sai swathi pancy
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మబరస
ఇసటట ననస:Flat 507
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జగనచతథస బబతష
ఇసటట ననస:FLAT NO 101,HAPPY HOMES
వయససస:38
లస: ససస స

5712 SAA1429349
పపరర: ససధఖ బబసస

93-66/1009

5708 SAA1397066
పపరర: కరరణచకర రరవప గడతడ

93-67/1129

తసడడ:డ గరబడయల గడతడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.102
వయససస:54
లస: పప
93-66/1086

5711 SAA1427962
పపరర: బబసస శశరలజ

93-67/1114

భరస : గగవసదరరజలల బబసస
ఇసటట ననస:flat no 103 swathi sai pansy
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరజలల బబసస
ఇసటట ననస:flat no 103 swathi sai pansy
వయససస:24
లస: ససస స

5713 SAA1429000
పపరర: గగవసదరరజలల బబసస

5714 SAA1416932
పపరర: ఆదధలకడక యమకన

93-67/1116

93-67/1133

తసడడ:డ గగవసదరరజలల బబసస
ఇసటట ననస:flat no 103 swathi sai pansy
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: హహహమవత బబసస
ఇసటట ననస:flat no 103, swati sai pansy
వయససస:47
లస: పప

భరస : జగన మహన రరవప యమకన
ఇసటట ననస:FLAT NO-104
వయససస:51
లస: ససస స

5715 SAA1432541
పపరర: వనసకటటశశరరర దదసడపరటట

5716 SAA1304187
పపరర: వవణబ చసకకపలర

5717 SAA1304237
పపరర: ససజజత చసకకపలర

93-66/1019

తసడడ:డ శరబసధస దదసడపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-106 1 LINE
వయససస:53
లస: పప
5718 SAA1304211
పపరర: వషష
ర పసడయ చసకకపలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ చసకకపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-107
వయససస:51
లస: పప
93-62/1142

తసడడ:డ వవణబ చసకకపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-107
వయససస:21
లస: ససస స
5721 SAA1418359
పపరర: సతఖనచరరయణ గగటటరమబకకల
భసధసవప: రజఖలకడక గగటటరమబకకల
ఇసటట ననస:flat no 108
వయససస:53
లస: పప

93-62/1140

93-67/1117

5719 SAA1270800
పపరర: శశత రరడడడ బబలనవన

93-62/1141

భరస : వవణబ చసకకపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-107
వయససస:44
లస: ససస స
93-62/1134

5720 SAA1270834
పపరర: వరరరత రరడడడ బబలనవన

93-62/1135

తసడడ:డ శసకర రరడడడ బబలనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO 107-1 FLOOR
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరడడడ బబలనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO 107-1 FLOOR
వయససస:18
లస: ససస స

5722 SAA1418342
పపరర: సరయకకషర గగటటరమబకకల

5723 SAA1304682
పపరర: సతఖనచరరయణ గగటటరమబకకల

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ గగటటరమబకకల
ఇసటట ననస:flat no 108
వయససస:25
లస: పప

93-67/1118

93-62/1143

భసధసవప: రజఖలకడక గగటటరమబకకల
ఇసటట ననస:flat no108,80flats
వయససస:55
లస: పప
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93-62/1023 5725 SAA1089366
5724 SAA1089374
పపరర: వనసకట రరజఖలకడక గగటటరమబకకల
పపరర: సతఖనచరరయణ గగటటరమబకకల

93-62/1024

5726 SAA1089341
పపరర: మణణససకర గగటటరమబకకల

93-62/1025

భరస : సతఖనచరరయణ గగటటరమబకకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 108,SWATHI SAI PAN
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నచచచరయఖ గగటటరమబకకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 108,SWATHI SAI PAN
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనచరరయణ గగటటరమబకకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 108,SWATHI SAI PAN
వయససస:22
లస: పప

5727 SAA1089390
పపరర: శకదతవ గబడడసపవ

5728 SAA1089408
పపరర: వవణబ గగపరల గబడడసపవ

5729 SAA1408111
పపరర: వరరలమ వనయ సరయ కలమమర

93-62/1026

93-62/1027

భరస : వవణబ గగపరల గబడడసపవ
ఇసటట ననస:FLAT NO 109,SWATHI SAI PAN
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహన రరవప గబడడసపవ
ఇసటట ననస:FLAT NO 109,SWATHI SAI PAN
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వరరలమ శవ పడసరద వరరలమ
ఇసటట ననస:Flat no-110
వయససస:24
లస: పప

5730 SYX0869786
పపరర: చడనతనఖ గగటటరపరటట

5731 SAA1150416
పపరర: నవన కలమమర అరవ

5732 SAA1107572
పపరర: పదచకవత అరవ

93-67/1119

తసడడ:డ ససబబబ రరడడడ ఆటర
ఇసటట ననస:FLAT NO 110 ,
వయససస:35
లస: ససస స
5733 SAA1107598
పపరర: వర రరఘవపలల అరవ

తసడడ:డ రరమమహనరరవప అరవ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 112
వయససస:26
లస: పప
93-62/1016

తసడడ:డ రరమమహన రరవప అరవ
ఇసటట ననస:FLAT NO 112
వయససస:29
లస: పప
5736 SAA1255181
పపరర: వణచ వరణణ కలపనతగరరర

93-63/1037

93-62/1184

93-62/1190

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO.203
వయససస:58
లస: పప
5745 SAA1431105
పపరర: తలర సరయ గరదధరరజ

93-67/1130

తసడడ:డ మషప మరస
ఇసటట ననస:FLAT NO-213
వయససస:26
లస: పప

93-66/1016

5740 NDX0875914
పపరర: వ ఆర రరహహల నచగరరరజన
బబసరస
తసడడ:డ నచగరశశర రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:flat no 202
వయససస:28
లస: పప

93-62/1185

5743 NDX1240399
పపరర: శకలసతల దతవ గరదధరరజ

93-63/1103

5746 SAA1435064
పపరర: నచగ సరయ మహహశశరర కరటట

93-62/1018

5749 SAA1073766
పపరర: సహదతవ రరడడడ ఏలలరర

93-62/1139

5738 SAA1340660
పపరర: నచగరశశర రరవప బబసరస

93-62/1183

తసడడ:డ ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:flat no 202
వయససస:62
లస: పప
5741 NDX0875815
పపరర: వ వ ఏచ చసదడ శశఖర బస

93-62/1186

తసడడ:డ నచగరశశర రరవప బస
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:25
లస: పప
5744 NDX1240381
పపరర: పదచకవత గరదధరరజ

93-66/1017

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:FLAT NO.203
వయససస:57
లస: ససస స
93-67/1120

తసడడ:డ వవణబ గగపరల రరవప కరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 206
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఏలలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 207
వయససస:49
లస: పప
5751 SAA1410513
పపరర: కలమమర మరస

5737 CST2468015
పపరర: శవశసకర రరడడడ ఎలర యఖ గరరర

5735 SAA1267301
పపరర: శవ శసకర రరడడడ ఎలర యఖ గరరర
భసధసవప: వణచ వరణణ కలపరనత గరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.201
వయససస:42
లస: పప

భరస : తలర సరయ
ఇసటట ననస:FLAT NO.203
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస గరదధరరజ
ఇసటట ననస:flat no.203, a-block
వయససస:35
లస: పప
5748 SAA1097120
పపరర: నచరరయణ రరడడడ ఏలలరర

93-62/1017

భసధసవప: వణ వరణణ
ఇసటట ననస:Flat No.201
వయససస:42
లస: పప

భరస : నచగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:flat no 202
వయససస:53
లస: ససస స
5742 NDX1309335
పపరర: ససబడహకణఖస గరదధరరజ

5734 SAA1107556
పపరర: రరమమహన రరవప అరవ

93-62/1015

భరస : రరమమహన రరవప అరవ
ఇసటట ననస:FLAT NO 112
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల అరవ
ఇసటట ననస:FLAT NO 112
వయససస:55
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరడడడ యయలలనయమగరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.201
వయససస:41
లస: ససస స
5739 SAA1341361
పపరర: సతఖ కకరణ కలమమరర మమకకరర

93-62/1014

93-66/1020

5747 SAA1107622
పపరర: అరరణచకలమమరర ఏలలరర

93-62/1013

భరస : నచరరయణ రరడడడ ఏలలరర
ఇసటట ననస:flat no 207
వయససస:33
లస: ససస స
93-62/1019

5750 SAA1285154
పపరర: సరయ శకనస తతట

93-62/1136

తసడడ:డ నచరరయణ రరడడ ఏలలరర
తసడడ:డ లలకనచరరయణ తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO 207 SWATHI SAI PAN ఇసటట ననస:FLAT NO- 209
వయససస:23
లస: పప
వయససస:41
లస: పప
93-67/1134

5752 SAA1428432
పపరర: నచగ శకవలర దచసరర
భరస : మలర ఖమరరజన దచసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:27
లస: ససస స

93-66/1011

5753 NDX0622233
పపరర: శకనవరస రరవప పతస

93-66/1087

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:Flat No 301
వయససస:53
లస: పప
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93-67/918

భరస : మలర కరరరజన రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:28
లస: ససస స
5757 SAA1463918
పపరర: రమ పరరచసరర

5755 SAA1452960
పపరర: కకషర రరవప పరరచరర

93-67/1121

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:57
లస: పప
93-67/1123

5756 SAA1452515
పపరర: రమ పరరచసరర

93-67/1122

భరస : కకషర రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:53
లస: ససస స

93-67/1124 5759 SAA1453463
5758 SAA1467265
పపరర: సతఖనచరరయణరరవప అవసరరల
పపరర: జజషషవర పరరచరర

93-67/1125

భరస : కకషర రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప అవసరరల
ఇసటట ననస:Flat No 301
వయససస:35
లస: పప

93-62/1028
5760 SAA1089440
పపరర: శరఖమల రతత కలమమరర
కకపపరరరవపరర
భరస : పడభబకర కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301,SITA RAM TOWN
వయససస:53
లస: ససస స

5761 SAA1089432
పపరర: పడభబకర కకపపరరరవపరర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301,SITA RAM TOWN
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర అలలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-302 118-11-114
వయససస:51
లస: ససస స

5763 SAA1417047
పపరర: వనసకట రమణ వరర

5764 SAA1070101
పపరర: లలత కలమమరర పపససలలరర

5765 SAA1070119
పపరర: నచగరశశర రరవప కరనసగబలమ

93-67/1135

భరస : చసదడ రరవప అమరస లలరర
ఇసటట ననస:Flat No-302,A-Block
వయససస:46
లస: ససస స
5766 SAA1277839
పపరర: బసవరరజ గగపరరజ

93-62/1137

93-67/1126

తసడడ:డ మహమకద ఖలద పరరశజ
ఇసటట ననస:Flat no 305
వయససస:35
లస: పప
5772 SAA1267137
పపరర: మమనక పసడత కసడడడ

93-62/1029

93-62/1020

భరస : నచగరశశర రరవప కరనసగబలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర ప రరజ గగపరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO -303
వయససస:53
లస: పప
5769 SQX6861792
పపరర: మహమకద ఫసరగజ

తసడడ:డ కకషర రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:25
లస: పప

5767 SAA1277227
పపరర: వనసకట నచగ జయ లకడక
గగపరరజ
భరస : బసవరరజ గగపరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO-303
వయససస:38
లస: ససస స

93-62/1144

5770 SAA1328152
పపరర: వజడమక బలర

93-62/1187

5773 SAA1350529
పపరర: అకకమక చతల

93-67/1136

తసడడ:డ వటపతడ సరయ తచళళ
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO-402
వయససస:42
లస: పప
5778 SAA1375922
పపరర: భమపత రరడడడ వరససరరడడడ

93-66/1023

5776 SAA1407956
పపరర: ససజజత తచళళ
ర రర

5768 SAA1350537
పపరర: ఫసరగజ మహమకద

93-63/1098

5771 SAA1387976
పపరర: ససరఖ పడకరశ బబబబ బలర

93-66/1088

5774 SAA1197102
పపరర: కరశ వశశనచథస పడచల

93-63/956

భసధసవప: ససరఖ లకడక పడచల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 402
వయససస:46
లస: పప
93-66/1012

5777 SAA1375146
పపరర: భవఖ వరచతపలర

93-66/1022

భరస : బబపపజ తచళళ
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402 A BLOCK
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ భమపత రరడడడ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-404 118-11-114
వయససస:22
లస: ససస స

5779 SAA1374958
పపరర: అనసతలకడక వరససరరడడ

5780 SAA1419837
పపరర: సరయ పడసనత అకతల

93-66/1024

భరస : భమపత రరడడడ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-404 118-11-114
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ లకక I నచరరయణ అకతల
ఇసటట ననస:FLAT NO-407
వయససస:23
లస: ససస స

5781 SAA1432574
పపరర: కరవఖ అకతల

5782 SAA1462886
పపరర: వనసకట రమణ తరరవలలరరర

5783 SAA1421668
పపరర: రసగరరరడడడ గబసటక

తసడడ:డ లకడక నచరరయణ శరక అకతల
ఇసటట ననస:FLAT NO-407
వయససస:22
లస: ససస స

93-63/1099

తసడడ:డ ఓబయఖ బలర
ఇసటట ననస:FLAT NO -306
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-404 118-11-114
వయససస:50
లస: పప
93-67/1138

93-62/1021

తసడడ:డ ఖలద పరరశజ మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO 305
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ బడహకమమ కసడడడ
భరస : ససరరష చతల
ఇసటట ననస:FLATNO307ROYALRESIDENCY ఇసటట ననస:FLAT NO 364
వయససస:18
లస: ససస స
వయససస:28
లస: ససస స
5775 SAA1407980
పపరర: బబపపజ తచళళ
ర రర

93-66/1021

తసడడ:డ రరమదచసస కరనసగబలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససరఖ పడకరష బబబబ బలర
ఇసటట ననస:FLAT NO -306
వయససస:50
లస: ససస స
93-62/1151

5762 SAA1374842
పపరర: సరయమక అలలర

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల తరరవలలరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-410
వయససస:42
లస: పప

93-67/1139

93-67/1137

93-66/1089

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ గబసటక
ఇసటట ననస:FLAT NO-501
వయససస:31
లస: పప
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93-67/1127

తసడడ:డ లకకయఖ కకడవటటగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:29
లస: ససస స
5787 SAA1369719
పపరర: పడమల కకరసపలర

93-63/1100

93-63/1104

5791 SAA1367911
పపరర: శవ రరమ మమరరస కళ

93-62/1188

5794 SAA1340314
పపరర: పవన తలల
ర రర

93-63/1036

5797 SAA1197094
పపరర: నరసససహహలల తతన
తసడడ:డ రరయపర తతన
ఇసటట ననస:FLAT NO 510
వయససస:52
లస: పప

5799 SAA1352483
పపరర: పరరచసరరధధ నచథ వలర భనవన

5800 SAA1418367
పపరర: నచరరయణమక పపవరశడ

93-66/1015

తసడడ:డ రరపపసదడ నచథ వలర భనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO. B4 T4
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అరటర
ఇసటట ననస:FLAT NUM 110 ,
వయససస:36
లస: పప
5805 SAA1411719
పపరర: శవరరడడడ యయసడడడ
డ డడ

93-66/1027

భరస : రరజరశ
ఇసటట ననస:Flat Number 205
వయససస:31
లస: ససస స

93-63/1102

5806 SAA1472547
పపరర: బబల సరమ నరరససటట

93-67/1143

5809 SAA1461235
పపరర: గరతన పడససన పసడతల

93-62/1022

5812 SAA1445501
పపరర: ససబబలకక నచడచనమమటర
భరస : వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:Flat Number 205
వయససస:65
లస: ససస స

5792 SAA0661413
పపరర: తరరమల శకదతవ

93-62/1138

5795 SAA1340371
పపరర: రరమ ససబబ రరవప పరతతరర

93-62/1189

5798 SAA1408764
పపరర: శకదతవ వలర భనవన

93-66/1014

భరస : పరరర శరరరధధ నచథ వలర భనవన
ఇసటట ననస:Flat No B4T4
వయససస:53
లస: ససస స
93-67/1131

93-67/1132
5801 SAA1439843
పపరర: ����� ���� ������ �����

భసధసవప: మబనతసగర ససగ మథచడ ససగ మథచడ
ఇసటట ననస:Flat no:302 ,Happy Homes apar
వయససస:58
లస: ససస స
93-66/1025

5804 SAA1411842
పపరర: హరరరక ఎరరవప

93-66/1026

భరస : ఈశశర రరడడడ ఎరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 002
వయససస:31
లస: ససస స
93-66/1028

5807 SAA1472539
పపరర: మమరగ రరట నరరససటట

93-66/1029

భరస : బబల సరమ నరరససటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 109
వయససస:61
లస: ససస స
93-67/1144

భరస : శరఖస సససదర పసడతల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 203
వయససస:35
లస: ససస స
93-66/1031

93-63/1101

తసడడ:డ నరసయఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 508
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస నరరససటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 109
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకషర మమరరస తతటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 203
వయససస:43
లస: పప
5811 SAA1470442
పపరర: ససషక చలలవడడ

5803 SAA1411669
పపరర: ఈశశర రరడడడ యయరరవ

5789 SAA1367960
పపరర: వనసకట సతఖ శశరలజ కళ

భరస : శరఖమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 504 5TH FLOOR
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 002
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ యయసడడడ
డ డడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 102
వయససస:57
లస: పప
5808 SAA1462175
పపరర: శరఖస సససదర తతటపలర

93-67/1141

భరస : వనసకట నచగ ససరరష పపవరశడ
ఇసటట ననస:Flat no:203
వయససస:23
లస: ససస స
93-67/1142

93-67/1128

భరస : శవ రరమ మమరరస కళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:FLAT NO 505
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 508 A -BLOCK
వయససస:25
లస: ససస స

5802 SAA1417138
పపరర: ససబబబ రరడడడ అరటర

93-67/1140

తసడడ:డ వశశశశశర శరససస స కళ
ఇసటట ననస:FLAT NO-504
వయససస:42
లస: పప

భసధసవప: పవన
ఇసటట ననస:FLAT NO 505
వయససస:40
లస: పప
5796 SAA0940024
పపరర: పరఖరర జజన షపక

5788 SAA1434661
పపరర: నరకల కనసగబల

5786 SAA1417815
పపరర: శకనవరస రరవప మబదదన

తసడడ:డ పపరర యఖ మబదదన
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప కనసగబల
ఇసటట ననస:FLAT NO-503
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కర వ శరససస స కళ
ఇసటట ననస:FLAT NO-504
వయససస:67
లస: ససస స
5793 SAA1340538
పపరర: రరజశశఖర మమదధకలనసడరర

93-66/1013

భరస : శకనవరసరరవప మబదదన
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వజయ కకరసపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:37
లస: ససస స
5790 SAA1340132
పపరర: జజగబలమసబ కళ

5785 SAA1423649
పపరర: వజయ శరసత మబదదన

5810 SAA1434992
పపరర: రరజరశ నచడచనమమటర

93-66/1030

భసధసవప: ససషక
ఇసటట ననస:Flat Number 205
వయససస:34
లస: పప
93-66/1090

5813 SAA1436203
పపరర: నచగ సరయ దదపసస కరటట

93-66/1032

తసడడ:డ వవణబ గగపరల రరవప కరటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 206
వయససస:18
లస: ససస స
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93-62/1145

భరస : సరయ శకనస తతట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 209
వయససస:40
లస: ససస స
5817 SAA1428457
పపరర: మలర కరరరజన రరవప దచసరర

93-66/1091

93-62/1148

5823 SAA1304799
పపరర: వనసకట నచగ శకనవరసరరవప
గసగవరపప
తసడడ:డ రరధచకకషర గసగవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 390
వయససస:48
లస: పప

93-66/864

5826 SAA1302611
పపరర: అదధ శశషయఖ బడడపరటట

93-66/866

తసడడ:డ గబరవయఖ బడడపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 503
వయససస:41
లస: పప
93-62/1150

5821 SAA1303056
పపరర: చసదడ బడహకస కరసడడడ

93-63/957

93-63/959

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:FLOT NO 209
వయససస:68
లస: పప

93-62/1147

5819 UJK0912379
పపరర: రరజ శశఖర కలసకలగబసట

93-67/1146

భసధసవప: రరజ శశఖర కలసకలగబసట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 305
వయససస:47
లస: పప
93-62/1149

5822 SAA1304815
పపరర: నచగ సరయ తతజ గసగవరపప

93-66/863

తసడడ:డ తరరపత సరశమ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 307 3 FLOOR
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నచగ శకనవరసరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 309
వయససస:18
లస: పప

5824 SAA1304831
పపరర: వనసకట మణణకరసఠ కలమమర
దచచతపలర
తసడడ:డ నచగ వససత రరవప దచచతపలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 408
వయససస:18
లస: పప

93-66/865

93-66/1092
5825 SAA1437193
పపరర: అరరణ కలమమర రరడడ యరకసరరడడడ

5827 SAA1305317
పపరర: ఆనసద కలమమరర శఖమ

93-66/867

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 501
వయససస:20
లస: పప

5830 SAA1443704
పపరర: నవన గగసదధ

5833 SAA1302553
పపరర: శసకర రరడడడ బబలనవన

5828 SAA1303387
పపరర: శశషర ఆసజనవయబలల పపసపరటట

93-66/1093

93-63/1105
5831 SAA1396977
పపరర: సతఖ ససవవద ససగరనబబ యళనచ

భరస : సరసబశవ రరవప ససగనబబ యళనచ
ఇసటట ననస:Flot No102,
వయససస:35
లస: ససస స
93-62/1153

5834 SAA1076033
పపరర: వజయ లకడక తతట

93-63/958

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషర రరడడడ బబలనవన
ఇసటట ననస:FLOT NO 107-1 FLOOR
వయససస:49
లస: పప

భరస : లలకర నచరరయణ తతట
ఇసటట ననస:FLOT NO 209
వయససస:65
లస: ససస స

5836 SAA1243294
పపరర: రవసదడ రరడడడ కలర స

5837 SAA1089333
పపరర: లకడక బబయ లమలసససహ

93-62/1154

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:FLOT NO 301
వయససస:38
లస: పప

93-62/1034 5839 SAA1097039
5838 SAA1089325
పపరర: లకడక రరస నచయక లమలసససహ
పపరర: వసరసత లకడక మబపరర

93-66/868

తసడడ:డ చనత రరఘవరచచరర పపసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 504
వయససస:38
లస: పప

భరస : భరత కలమమర గగసదధ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 506
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ రరడడడ అలమరస
ఇసటట ననస:FLOT NO 103
వయససస:65
లస: పప
5835 SAA1076025
పపరర: లలకర నచరరయణ తతట

93-67/1145

భరస : అదధ శశషయఖ బడడపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 503
వయససస:40
లస: ససస స

భసధసవప: పరవన తచళళ
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 505
వయససస:40
లస: పప
5832 SAA1076041
పపరర: రరయప రరడడడ అలమరస

5818 SAA1313584
పపరర: మలర ఖమరరజన రరవప దచసరర

5816 SAA1284058
పపరర: ఇసదధరర తతట

భరస : రరవత చకకధర తతట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 209
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 301
వయససస:36
లస: పప

భరస : చసదడ బడహకస కరసడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 307
వయససస:38
లస: ససస స

5829 SAA1301068
పపరర: రరజశశఖర మమడడకలసడసరర

93-62/1146

తసడడ:డ లలకనచరరయనచ తతట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 209
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 301
వయససస:36
లస: పప
5820 SAA1284736
పపరర: మమధవ కరసడడడ

5815 SAA1283993
పపరర: రరవత చకకధర తతట

93-62/1033

భరస : లకడక రరస నచయక లమలసససహ
ఇసటట ననస:FLOT NO 313,SITA RAM TOWN
వయససస:43
లస: ససస స
93-62/1035

5840 SAA1097013
పపరర: పదచకవత పప టటరమమరరస

93-62/1036

తసడడ:డ కరశన నచయక లమలసససహ
ఇసటట ననస:FLOT NO 313,SITA RAM TOWN
వయససస:55
లస: పప

భరస : జయ భబసకర పప టటరమమరరస
భరస : ఆదధనచరరయణ పప టటరమమరరస
ఇసటట ననస:FLOT NO 410,SWATHI SAI PAN ఇసటట ననస:FLOT NO 410,SWATHI SAI PAN
వయససస:34
లస: ససస స
వయససస:59
లస: ససస స

93-62/1037
5841 SAA1097021
పపరర: పడసనచత ఆసజనవయబలల
పప టటరమమరరస
తసడడ:డ ఆదధనచరరయణ పప టటరమమరరస
ఇసటట ననస:FLOT NO 410,SWATHI SAI PAN
వయససస:34
లస: పప

5842 SAA1097047
పపరర: జయ భబసకర పప టటరమమరరస

93-62/1038

5843 SAA1197060
పపరర: శకలసతల కర

93-62/1032

తసడడ:డ ఆదధనచరరయణ పప టటరమమరరస
తసడడ:డ శకనవరస సరయ కర
ఇసటట ననస:FLOT NO 410,SWATHI SAI PAN ఇసటట ననస:FLOT NO 507
వయససస:37
లస: పప
వయససస:48
లస: పప
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5844 SAA0799223
పపరర: ఆశర లత రరడడడబబ యళన

93-62/1152

భరస : లకకణ బబబబ రరడడ బబ యళన
ఇసటట ననస:FLOT NO 507
వయససస:33
లస: ససస స
5847 SAA1340108
పపరర: ససబబయమక పరతతరర

93-62/1191

5848 SAA1197128
పపరర: శక లత తతన

93-66/1094

5851 SAA1097005
పపరర: వసరసత కరగరతచ

93-63/960

5854 SAA1096981
పపరర: ససవర పడసరద చసకక

93-62/1156

5849 SAA1197136
పపరర: వజయ బబబబ తతన

93-63/961

తసడడ:డ నరసససహహలల తతన
ఇసటట ననస:FLOTNO 510
వయససస:26
లస: పప
93-62/1030

భరస : వనసకటటసశర రరవప కరగరతచ
ఇసటట ననస:FLOT NO:312
వయససస:35
లస: ససస స
93-62/1039

5846 JBV3766003
పపరర: అఖల రరమమమరరస

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:FLOT NO 507
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల తతన
ఇసటట ననస:FLOTNO 510
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరడడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLOT NO 512
వయససస:35
లస: ససస స
5853 SAA1096999
పపరర: శక లకడక చసకక

93-62/1155

భరస : బబపపజ
ఇసటట ననస:FLOT NO 507
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమ ససబబ రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 508
వయససస:56
లస: ససస స
5850 SAA1428531
పపరర: లకడక పడసనత కలల
ర రర

5845 JBV3765971
పపరర: నవరతతస పటటరటట

5852 SAA1096973
పపరర: వనసకటటసశర రరవప కరగరతచ
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరగరతచ
ఇసటట ననస:FLOT NO:312
వయససస:45
లస: పప

93-62/1040

5855 SAA1284405
పపరర: శరరష పపసపరటట

93-62/1157

భరస : ససవర పడసరద చసకక
ఇసటట ననస:FLOT NO:503, SAI TEJA AVEN
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణబ గగపరల రరవప చసకక
ఇసటట ననస:FLOT NO:503, SAI TEJA AVEN
వయససస:35
లస: పప

భరస : శశషరసజనవయబలల పపసపరటట
ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 504
వయససస:22
లస: ససస స

5856 SAA0619643
పపరర: బబలకకషర చచరర బబణచల

5857 SAA1467604
పపరర: షపక ఆయషర

5858 SAA1416924
పపరర: కకరణ కలమమర రరడడడ యరకసరరడడడ

93-63/962

తసడడ:డ వనసకట నచరరయణ బబణచల
ఇసటట ననస:F NO 108 RAOYAL RESIDENC
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఎసససకర చసద పరష
ఇసటట ననస:F NO 204
వయససస:37
లస: ససస స

5859 SAA1462811
పపరర: చసదడలలఖ నవపలలరర

5860 SAA1467893
పపరర: నరరసదడ బబబబ కరజజ

93-66/1033

తలర : ససనసద నవపలలరర
ఇసటట ననస:Ftno.501
వయససస:20
లస: ససస స
5862 SAA1417823
పపరర: ససబడమయయసవరర ససదదప రరడడడ
శరఖమల
తసడడ:డ గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:HIG 58
వయససస:19
లస: పప

93-67/1158

5865 SAA1445162
పపరర: హహమసత రరడడడ మమదధరరడడడ

93-66/1035

93-64/712

5864 SAA1397157
పపరర: అశరబ షపక

93-66/1037

తసడడ:డ వరరసజనవయ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:H.NO. 1-5/B
వయససస:21
లస: పప

93-67/1149
5868 SAA1472489
పపరర: ఏచ వ నచగ ససమసత కలమమర
గకసథధ
తసడడ:డ శసకర రరవప గకసథధ
ఇసటట ననస:H.NO. 2-55
వయససస:23
లస: పప

5869 SAA1430586
పపరర: శరకవణణ కకటబరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:H.NO. 2-66
వయససస:18
లస: ససస స

5871 SAA1427590
పపరర: వరలకడక నరబబ యనచ

5872 SAA1464890
పపరర: వరయఖ మబణగ

93-66/1038

5861 SAA1468313
పపరర: చడనతనఖ శక కరజజ

5863 SAA1452721
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ భవనస

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ దగబగల
ఇసటట ననస:H.NO. 1-45
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ మబణగ
ఇసటట ననస:H.NO. 3-61
వయససస:63
లస: పప

93-65/610

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:F NO 501
వయససస:22
లస: పప

భరస : నరరసదడ బబబబ కరజజ
ఇసటట ననస:HIG 30
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరపపరర రరడడడ మమదధరరడడడ
ఇసటట ననస:H.NO. 1-24/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నరబబ యనచ
ఇసటట ననస:H.NO. 3-25
వయససస:19
లస: ససస స

93-65/609

తసడడ:డ బసవ ఆసజనవయ మహన దచస
ఇసటట ననస:HIG 30
వయససస:37
లస: పప

5866 SAA1464825
పపరర: రమణ దగబగల

93-62/1031

93-67/1157

93-66/1034

భరస : మర వల షపక
ఇసటట ననస:H.NO. 1-17/4
వయససస:21
లస: ససస స
93-66/1036

5867 SAA1438498
పపరర: నఖత రరడడడ లకకకరరడడడ

93-67/1148

తసడడ:డ మమధవ రరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:H.NO. 1-62/2
వయససస:18
లస: ససస స
93-67/1150

5870 SAA1427434
పపరర: సతఖవత మమడచ

93-67/1151

భరస : శవ నచగ బడహహకసదడ రరవప మమడచ
ఇసటట ననస:H.NO. 2-88
వయససస:60
లస: ససస స
93-67/1152

5873 SAA1452549
పపరర: వనసకయమక సరజ న

93-67/1153

భరస : వరరసరశమ సరజ న
ఇసటట ననస:H.NO. 3-63/C
వయససస:52
లస: ససస స
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93-67/1154

భరస : వరయఖ మబణగ
ఇసటట ననస:H.NO. 3-66
వయససస:56
లస: ససస స
5877 SAA1429539
పపరర: వజయ కలమమర గబసటటరర

93-64/709

93-67/1156

భరస : కకషరమ రరజ చసదడస
ఇసటట ననస:H.NO. 4-119/A
వయససస:30
లస: ససస స
5883 SAA1372291
పపరర: హవరబ షపక

93-63/1107

93-67/1159

93-62/1042

93-66/1040

భరస : గగపరల రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:PLOT NO 15
వయససస:36
లస: ససస స
5895 SAA1097070
పపరర: రరథచణచ కలమమరర మసదడ
భరస : శకనవరస చచదరర మసదడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 21,
వయససస:48
లస: ససస స
5898 SAA1096866
పపరర: వరహహన చసదడ మమసడ
తసడడ:డ రమమశ చసదడ మమసడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 23
వయససస:22
లస: ససస స
5901 SAA1096890
పపరర: శకనవరస రరవప కటబర
తసడడ:డ బబబబ రరవప కటబర
ఇసటట ననస:PLOT NO 29
వయససస:29
లస: పప

93-63/1106
5882 SAA1321215
పపరర: చనత కకటటశశర రరవప మమరగరన

93-66/1039

5884 SAA1428473
పపరర: పదచకవత వటటర గబసట

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మమరగరన
ఇసటట ననస:H. NO. 12-1
వయససస:18
లస: పప
93-67/1147

5887 SAA1088061
పపరర: వజయ లకడక బద నదధ

5890 SAA1350511
పపరర: శక రరమకకషర సతస

5885 SAA1356237
పపరర: అనల కలమమర కలరరకలల

93-62/1041

5888 SAA1276476
పపరర: అసకకత జజఖత ససగస

93-63/1038

తసడడ:డ రరజ ససగస
ఇసటట ననస:MIG 201
వయససస:19
లస: ససస స
93-63/1109

5891 SAA1302652
పపరర: సప మయఖ మదచద

93-64/644

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సతస
ఇసటట ననస:No.406, Swathi sai daisy
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతతస మదచద
ఇసటట ననస:PLAT 50, 118-3-472
వయససస:48
లస: పప

5893 SAA1403468
పపరర: జయ పడకరశ రరడడడ శరఖమల

5894 SAA1404086
పపరర: గగపరల రరడడడ శరఖమల

5896 SAA1097054
పపరర: భబసకర మసదడ

5899 SAA1443860
పపరర: కలరణ తతట

5902 SAA1096874
పపరర: బబబబ రరవప కటబర
తసడడ:డ సమబదడలల కటబర
ఇసటట ననస:PLOT NO 29
వయససస:57
లస: పప

93-63/1108

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరరకలల
ఇసటట ననస:Mig 50
వయససస:35
లస: పప

93-66/1041

93-66/1095

తసడడ:డ కరసస రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:PLOT NO 15 601
వయససస:46
లస: పప
93-62/1062

5897 SAA1097062
పపరర: శకనవరస చచదరర మసదడ

93-62/1063

తసడడ:డ ససతచరరమఆ మసదడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 21,
వయససస:54
లస: పప
93-67/1160

భరస : వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:PLOT NO. 25
వయససస:37
లస: ససస స
93-62/1054

93-64/711

5881 SAA1466283
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ చలర

తసడడ:డ శకనవరస చచదరర మసదడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 21,
వయససస:25
లస: పప
93-62/1045

5879 SAA1328236
పపరర: మమధవ గబడడపపడడ
భరస : రవకలమమర గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:H.NO. 4-60
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:PLOT NO 15 601
వయససస:18
లస: పప
93-62/1061

93-64/708

తసడడ:డ మబరళమహన రరవప గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:H.NO. 4-60
వయససస:33
లస: పప

భరస : పప తషరరజ బద సనదధ
ఇసటట ననస:MIG157
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆడమస దచర
ఇసటట ననస:MIG-218
వయససస:51
లస: ససస స
5892 SAA1403583
పపరర: ధనలకడక శరఖమల

93-64/710

భరస : రరమరరడడడ వటటర గబసట
ఇసటట ననస:H.NO. 117-7-33A
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర శరఖమమరర
ఇసటట ననస:M I G-134
వయససస:18
లస: ససస స
5889 SAA1197029
పపరర: నరకల దచర

5878 SAA1339324
పపరర: రవ కలమమర గబడడపపడడ

5876 SAA1466663
పపరర: చడనతనఖ సరగర గబడడపపడడ

తసడడ:డ పడభబకర గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:H.NO. 3-149
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:H.NO. 4-144/50
వయససస:27
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:H.NO. 115-2-219
వయససస:31
లస: ససస స
5886 SAA1382589
పపరర: ససపసడత శరఖమమరర

93-67/1155

భరస : వరయఖ మబణగ
ఇసటట ననస:H.NO. 3-66
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:H.NO. 3-177
వయససస:18
లస: పప
5880 SAA1372788
పపరర: వజయ లకడక బబపటర

5875 SAA1465400
పపరర: వనసకయమక మబణగ

5900 SAA1096882
పపరర: ఆధద లకడక దతవ కటబర

93-62/1053

భరస : బబబబ రరవప కటబర
ఇసటట ననస:PLOT NO 29
వయససస:52
లస: ససస స
93-62/1055

5903 SAA1096908
పపరర: దతవ లకడక ససమఖ చకకరర

93-62/1056

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద చకకరర
ఇసటట ననస:PLOT NO 32
వయససస:21
లస: ససస స
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93-64/713 5905 SAA1322676
5904 SAA1369560
పపరర: జగన మహన రరవప యమమకన
పపరర: వజయ సరయ కలమమర వరరలమ

తసడడ:డ వరయఖ యమమకన
ఇసటట ననస:PLOT NO-104
వయససస:61
లస: పప
5907 SAA1353739
పపరర: చడనతనఖ కటబరర

తసడడ:డ శవ పడసరద వరరలమ
ఇసటట ననస:plot no 110
వయససస:29
లస: పప
93-66/1042

తసడడ:డ ససబడమణణఖశశర రరవప
ఇసటట ననస:PLOT NO 214 ,
వయససస:36
లస: పప
5910 SAA1089382
పపరర: అరరణచ శక మసడవ

93-63/1110

5908 SAA1353937
పపరర: ససవరచల దతవ కటబరర

తసడడ:డ శవ పడసరద వరరళళ
ఇసటట ననస:PLOT NO 110 SWATHI SAI PAN
వయససస:30
లస: పప
93-66/1043

భరస : చడనతనఖ కటబరర
ఇసటట ననస:PLOT NO 214 ,
వయససస:26
లస: ససస స
93-62/1064

93-62/1060
5906 SAA1096957
పపరర: వజయ సరయ కలమమర వరరళళ

5909 SAA1375070
పపరర: మదనమహన చసతల

93-66/1044

తసడడ:డ రరమ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:PLOT NO.456,FLAT NO.402
వయససస:39
లస: పప

93-62/1065 5912 SAA1097096
5911 SAA1089358
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప మసడవ
పపరర: పసయ
డ మసక మబపసరడడ

93-62/1043

భరస : వనసకట ససబబ రరవప మసడవ
తసడడ:డ లకడక నచరరయణ మసడవ
భరస : జయ కలమమర మబపసరడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 501,SITA RAM TOWN ఇసటట ననస:PLOT NO 501,SITA RAM TOWN ఇసటట ననస:PLOT NO: 3
వయససస:60
లస: ససస స
వయససస:68
లస: పప
వయససస:44
లస: ససస స
5913 SAA1097088
పపరర: జయ కలమమర మబపసరడడ

93-62/1044

తసడడ:డ నచతచనఅల మబపసరడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO: 3
వయససస:51
లస: పప
5916 SAA1073725
పపరర: వజయ లకడక గవరరజ

93-62/1047

93-62/1050

93-62/1057

93-62/1192

తసడడ:డ రరజరసదడన మచచచ
ఇసటట ననస:Railway quarter No.21
వయససస:34
లస: పప

93-62/1051

5923 SAA1073659
పపరర: వనజజకడ బలర

5926 SAA1457035
పపరర: మమనక తతటటరసపపడడ

93-67/1162

5929 SAA1319904
పపరర: ససజనఖ మమమళరపలర

93-62/1058

5932 SAA1303510
పపరర: శకత కకసడథడ తష

93-62/1049

5921 SAA1073675
పపరర: వనసకటటసశర రరజ గవరరజ

93-62/1052

5924 SAA1073634
పపరర: రరజరసదడ పడసరద చకకరర

93-62/1059

తసడడ:డ కకటయఖ చకకరర
ఇసటట ననస:PLOT NO:32
వయససస:57
లస: పప
93-64/714

5927 SAA1423797
పపరర: నరసససహ రరవప తతటటరసపపడడ

93-67/1161

తసడడ:డ కకట దచస తతటటరసపపడడ
ఇసటట ననస:PLOT NUMBER 26
వయససస:55
లస: పప
93-67/1163

భరస : రరమచసదడ రరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:QUARTER NO 5
వయససస:36
లస: ససస స
93-67/953

5918 SAA1073733
పపరర: వనయ రరజ గవరరజ

తసడడ:డ వనసకస రరజ గవరరజ
ఇసటట ననస:PLOT NO:28
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తతటటరసపపడడ
ఇసటట ననస:PLOT NUMBER 26
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప తతటటరసపపడడ
ఇసటట ననస:PLOT NUMBER 26
వయససస:48
లస: ససస స
5931 SAA1303668
పపరర: మబన కలమమర మచచచ

5920 SAA1073691
పపరర: వగరతసశర రరజ గవరరజ

93-62/1046

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరజ గవరరజ
ఇసటట ననస:PLOT NO:28
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకటయఖ బలర
ఇసటట ననస:PLOT NO:32
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తతటటరసపపడడ
ఇసటట ననస:PLOT NUMBER 26
వయససస:18
లస: ససస స
5928 SZO0967895
పపరర: శరరద తతటటరసపపడడ

93-62/1048

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరజ గవరరజ
ఇసటట ననస:PLOT NO:28
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరజరసదడ పడసరద చకకరర
ఇసటట ననస:PLOT NO:32
వయససస:49
లస: ససస స
5925 SAA1456995
పపరర: లల మనస తతటటరసపపడడ

5917 SAA1073683
పపరర: రరజరశశరర గవరరజ

5915 SAA1073709
పపరర: శరకవరణణ గవరరజ
భరస : వగరతసశర రరజ గవరరజ
ఇసటట ననస:PLOT NO:28
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరజ గవరరజ
ఇసటట ననస:PLOT NO:28
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరజ గవరరజ
ఇసటట ననస:PLOT NO:28
వయససస:33
లస: పప
5922 SAA1073642
పపరర: రరధ మలలర సవరర బలర

93-66/787

తసడడ:డ ససత రరమయఖ మమసడ
ఇసటట ననస:PLOT NO : 23
వయససస:51
లస: పప

భరస : వననడడ రరజ గవరరజ
ఇసటట ననస:PLOT NO:28
వయససస:24
లస: ససస స
5919 SAA1073717
పపరర: వననడడ రరజ గవరరజ

5914 SAA1065036
పపరర: రమమశ చసదడ మమసడ

5930 SAA1302744
పపరర: తక త

93-63/1039

తసడడ:డ కప హ
ఇసటట ననస:QUQRTER NO-2
వయససస:18
లస: పప
93-67/954

భరస : మబన కలమమర మచచచ
ఇసటట ననస:RAILWAY QUARTER NO.21
వయససస:26
లస: ససస స

5933 XJB0971789
పపరర: మమధసరర వసట

93-67/1164

తసడడ:డ ససరరసదడనచథ వసట
ఇసటట ననస:satyanarayanapuram
వయససస:28
లస: ససస స
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5934 SAA1301753
పపరర: ససబబ రరవప పగడచల
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93-62/1158

తసడడ:డ సతఖస పగడచల
ఇసటట ననస:SC 164
వయససస:19
లస: పప

5935 SAA1303585
పపరర: వలసన బబబబ వపరరర

93-64/645

తసడడ:డ మబతస యఖ వపరరర
ఇసటట ననస:S C COLONY
వయససస:18
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

5936 SAA1445766
పపరర: తతకల

93-66/1045

భరస : తతకల
ఇసటట ననస:SRINIVASA COLONY
వయససస:21
లస: ససస స

పపరరషషలల
2,897

ససత సలల
3,039

మతత స
5,936

2,897

3,039

5,936
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