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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-03

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 7833

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 5

2

0

0

2

2

94 / 6

2

1

0

3

3

94 / 9

1

0

0

1

4

94 / 13

1

0

0

1

5

94 / 17

1

1

0

2

6

94 / 18

1

0

0

1

7

94 / 24

0

1

0

1

8

94 / 65

1

0

0

1

9

94 / 76

1

0

0

1

10

94 / 90

1

0

0

1

11

94 / 91

1

0

0

1

12

94 / 99

1

0

0

1

13

94 / 156

1

1

0

2

14

94 / 159

0

1

0

1

15

94 / 163

1

0

0

1

16

94 / 164

0

2

0

2

17

94 / 166

2

1

0

3

18

94 / 177

1

0

0

1

19

94 / 202

0

1

0

1

20

94 / 208

0

1

0

1

21

94 / 213

1

1

0

2

22

94 / 228

1

0

0

1

23

94 / 232

1

0

0

1

24

94 / 238

0

1

0

1

25

94 / 240

1

0

0

1

26

94 / 245

1

0

0

1

27

95 / 1

6

6

0

12

28

95 / 2

3

2

0

5

29

95 / 3

1

3

0

4

30

95 / 4

8

18

0

26

31

95 / 5

5

6

0

11

32

95 / 6

3

5

0

8

33

95 / 7

1

1

0

2

34

95 / 9

8

1

0

9

35

95 / 10

1

0

0

1

36

95 / 12

0

1

0

1

37

95 / 13

0

1

0

1

38

95 / 14

5

5

0

10

39

95 / 15

1

0

0

1

40

95 / 16

0

2

0

2

41

95 / 17

1

0

0

1

42

95 / 18

1

3

0

4

43

95 / 19

1

0

0

1

44

95 / 23

1

0

0

1

45

95 / 25

0

1

0

1

46

95 / 32

1

0

0

1

47

95 / 33

2

0

0

2

48

95 / 34

1

1

0

2

49

95 / 39

0

2

0

2

50

95 / 54

0

1

0

1

51

95 / 60

3

7

0

10

52

95 / 68

0

1

0

1

53

95 / 72

0

1

0

1

54

95 / 76

1

2

0

3

55

95 / 79

2

2

0

4

56

95 / 80

0

1

0

1

57

95 / 82

4

2

0

6

58

95 / 83

1

0

0

1

59

95 / 85

17

10

0

27

60

95 / 87

3

2

0

5

61

95 / 88

3

2

0

5

62

95 / 89

0

2

0

2

63

95 / 90

7

14

0

21

64

95 / 91

0

1

0

1

65

95 / 92

1

0

0

1

66

95 / 94

1

1

0

2

67

95 / 95

1

0

0

1

68

95 / 98

0

1

0

1

69

95 / 100

9

11

0

20

70

95 / 109

0

1

0

1

71

95 / 113

0

1

0

1

72

95 / 116

0

1

0

1

73

95 / 117

4

5

0

9

74

95 / 118

1

0

0

1

75

95 / 121

4

1

0

5

76

95 / 123

0

1

0

1

77

95 / 124

3

2

0

5

78

95 / 128

0

1

0

1

79

95 / 129

1

1

0

2

80

95 / 137

7

7

0

14

81

95 / 141

258

258

0

516

82

95 / 142

239

243

0

482

83

95 / 143

133

135

0

268

84

95 / 144

4

8

0

12

85

95 / 145

87

102

0

189

86

95 / 146

3

5

0

8

87

95 / 147

4

5

0

9

88

95 / 148

5

6

0

11

89

95 / 149

0

7

0

7

90

95 / 150

7

2

0

9

91

95 / 151

15

14

0

29

92

95 / 152

10

15

0

25

93

95 / 153

146

114

0

260

94

95 / 154

31

30

0

61

95

95 / 155

13

16

0

29

96

95 / 156

8

3

0

11

97

95 / 157

9

10

0

19

98

95 / 158

3

2

0

5

99

95 / 159

10

6

0

16

100

95 / 160

3

3

0

6

101

95 / 161

62

62

0

124

102

95 / 162

306

317

0

623

103

95 / 163

578

521

1

1,100

104

95 / 164

278

347

0

625

105

95 / 165

320

433

0

753

106

95 / 166

315

332

0

647

107

95 / 169

1

2

0

3

108

95 / 170

4

5

0

9

109

95 / 172

2

3

0

5

110

95 / 173

2

2

0

4

111

95 / 174

9

5

0

14

112

95 / 175

6

11

0

17

113

95 / 176

262

283

0

545

114

95 / 177

285

310

0

595

115

95 / 178

213

243

0

456

116

95 / 179

0

1

0

1

117

95 / 181

1

1

0

2

118

95 / 184

2

3

0

5

119

95 / 187

0

1

0

1

120

95 / 188

0

1

0

1

121

95 / 189

1

0

0

1

122

95 / 191

1

1

0

2

123

95 / 192

2

3

0

5

124

95 / 193

0

1

0

1

125

95 / 195

1

2

0

3

126

95 / 196

3

1

0

4

127

95 / 198

0

1

0

1

128

95 / 200

1

1

0

2

129

95 / 201

0

2

0

2

130

95 / 202

0

1

0

1

131

95 / 205

0

1

0

1

132

95 / 208

1

0

0

1

133

95 / 212

1

0

0

1

134

95 / 213

1

0

0

1

135

95 / 215

1

2

0

3

136

95 / 224

3

1

0

4

137

1,095 / 40

1

0

0

1

138

1,095 / 166

1

4

0

5

139

1,095 / 177

2

1

0

3

140

1,095 / 179

2

0

0

2

141

1,095 / 180

1

0

0

1

142

1,095 / 191

0

1

0

1

143

1,095 / 193

1

1

0

2

144

1,095 / 194

0

2

0

2

3,804

4,045

1

7,850

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
SQX1817436
పపరర: రరమ దదవ చలలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-146/1

భరస : రరమమ చలలర
ఇసటట ననస:3-179-98
వయససస:24
లస: ససస స
4
SQX1987536
పపరర: గలర శకనవరస రరవప గలర

95-153/728

95-146/743

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:13 BLOCK FC NO T3
వయససస:35
లస: ససస స
13
SQX2533867
పపరర: రహమతషననసర షపక

95-116/427

95-153/660

95-9/1051

94-17/1063

తసడడ:డ వరకజ మపసదదవ
ఇసటట ననస:16-3-6
వయససస:59
లస: పప
28
SQX1982305
పపరర: సతఖననరరయణ రరమశశటట
తసడడ:డ అపప రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:16-3-48
వయససస:45
లస: పప

11
SQX1861111
పపరర: తనజన షపక

95-109/13

95-153/732

9
SQX2407252
పపరర: కరమకడ భవననసస

95-164/882

12
SQX2020220
పపరర: అజమతతలలర షపక

95-164/802

తసడడ:డ మర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:15-6-159
వయససస:45
లస: పప

14
SQX1823954
పపరర: లకడమ గటటట

95-113/12

15
SQX2025237
పపరర: శరహహన షపక

95-68/824

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:15-8-21
వయససస:23
లస: ససస స
94-208/1094

20
SQX2533859
పపరర: పరఖరర బబగమమ పఠరన

23
YDR0580598
పపరర: లలలవత అలచదరరవవ

26
SQX1860436
పపరర: అబమబల ఫహహమల మహమమద

18
SQX1908524
పపరర: ఫరరద వల షపక

95-145/2

తసడడ:డ అబమబల గఫర షపక
ఇసటట ననస:15-2045
వయససస:24
లస: పప
95-60/1290

21
SQX2053403
పపరర: ఫరతమ షపక

95-1/981

తసడడ:డ అబమబల సలలస షపక
ఇసటట ననస:16-1-145A
వయససస:24
లస: ససస స
94-17/1064

భరస : వకరకమలరర అలచదరరవవ
ఇసటట ననస:16-2-17-A3
వయససస:47
లస: ససస స
95-5/702

6
SQX2354066
పపరర: ననగరరజ గరల

భరస : ససరరశ కలమలర భవననసస
ఇసటట ననస:13-3-19
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:16-1-105
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ అలచదరరవవ
ఇసటట ననస:16-2-17-A3
వయససస:58
లస: పప
25
SQX2008183
పపరర: దసరరర రరవప మపసదదవ

95-164/881

భరస : మరరయదనస బతషల
ఇసటట ననస:15-16-162
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల థథరమల
బ సస
ఇసటట ననస:16-1-5A
వయససస:58
లస: పప
22
YDR0580580
పపరర: వకరకమలరర అలచదరరవవ

8
SQX2279594
పపరర: సరయ రరస బబబమ షపక

17
NDX2714392
పపరర: జయ భబరత బతషల

95-153/2

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరల
ఇసటట ననస:10/G-4
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆచయఖ గటటట
ఇసటట ననస:15-07-62
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:15-12-176
వయససస:19
లస: పప
19
SQX2544740
పపరర: సతఖననరరయణ థథరమల
బ సస

95-164/1

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:15-5-53
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-6-572 , 4 LINE
వయససస:68
లస: ససస స
16
SQX2069607
పపరర: సతఖ సరయ పరలకరయల

5
SQX1832633
పపరర: రమణమమ బతష
స ల

భసధసవప: అనససరఖ షపక
ఇసటట ననస:12-f1
వయససస:52
లస: పప
95-146/767

3
SQX1883719
పపరర: నరసజన బ షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:7-20-1300/19
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అసజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:8-10-188
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పసటబ
ఇసటట ననస:12/1/-367
వయససస:31
లస: పప
10
SQX2242899
పపరర: మమసతనజ షపక

95-153/1

తసడడ:డ శవనననరరయణ ససదద నబతష
స ల
ఇసటట ననస:06-S7
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గలర ససబబ రరవప గలర
ఇసటట ననస:8-9-115
వయససస:18
లస: పప
7
SQX2071744
పపరర: ఏసస బబబమ పసటబ

2
SQX1809136
పపరర: ననగ రరజ ససదద నబతష
స ల

24
NDX2704484
పపరర: దసరర రరవప మపసదదవ

94-6/581

భసధసవప: చచచ
డ హస పతసవ
ఇసటట ననస:16-3-6
వయససస:59
లస: పప
95-163/4

27
SQX1920628
పపరర: బబజజన షపక

95-163/5

భరస : అబమబల షషకకర లలట మహమమద
తసడడ:డ మమఖరష షపక
ఇసటట ననస:16-3-16 HUSSAIN NAGAR 3 RD ఇసటట ననస:16-3-18
వయససస:73
లస: ససస స
వయససస:24
లస: ససస స
95-2/61

29
SQX1988351
పపరర: ససజనఖ వవదసరర
భరస : సతఖననరరయణ వవదసరర
ఇసటట ననస:16-4-36/A
వయససస:34
లస: ససస స

95-3/1032

30
SQX1982677
పపరర: హరరక నరరడర

95-3/44

తసడడ:డ రరఘవ ఆసజనవయమలల నరరడర
ఇసటట ననస:16-4-48
వయససస:20
లస: ససస స
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31
SQX2035699
పపరర: గగపస కకషష పపరరబబ యన

95-76/1279

తసడడ:డ పడకరశ రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:16-4-76
వయససస:20
లస: పప
34
SQX1995372
పపరర: అయయషర బబ షపక

95-164/825

95-89/1329

భరస : వనసకట టబగగర ననరరయణపపరస
ఇసటట ననస:16-5-51
వయససస:21
లస: ససస స
40
SQX2067023
పపరర: జయ శరకవణణ చపల

95-4/807

Deleted
95-137/784

భరస : మననహర యలనసమలలల
ఇసటట ననస:16-5-213/A
వయససస:23
లస: ససస స
46
SQX1995745
పపరర: అబమబల కలలమ అల షపక

95-164/826

95-137/786

95-141/3

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నమలమదద
ఇసటట ననస:16-8-14
వయససస:40
లస: పప

39
SQX1999275
పపరర: శకనవరసరరవప దథవ

95-6/757

95-16/26

భరస : శకనవరసరరవప మలర స
ఇసటట ననస:16-5-203
వయససస:37
లస: ససస స
44
SQX2525020
పపరర: మధసవరధన యనమల

47
SQX1891571
పపరర: ససనత ససధ

50
NDX2702777
పపరర: ససజవపలల పప నసనరర

53
SQX2416469
పపరర: అననన మణణ సపలస

95-149/456

56
SQX1912161
పపరర: రరమమ గరరర పరటట

59
SQX1886480
పపరర: కరరణమమ నలర పప
భరస : ఆరర ర జజన నలర పప
ఇసటట ననస:16-8-17
వయససస:69
లస: ససస స

95-14/854

42
SQX2026474
పపరర: బడమరరసభ ఆలపరటట

95-16/606

భరస : పడశరసత ఆలపరటట
ఇసటట ననస:16-5-209
వయససస:36
లస: ససస స
95-224/1664

45
SQX2509289
పపరర: హరరవరద న గగలర మబడడ

95-137/769

Deleted

తసడడ:డ అసకయఖ గగలర మబడడ
ఇసటట ననస:16-5-218, 2ND LINE
వయససస:20
లస: పప
95-14/58

48
SQX2069201
పపరర: హరరక మలర స

95-14/855

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలర స
ఇసటట ననస:16-5-275
వయససస:19
లస: ససస స
94-240/598

51
SQX2441467
పపరర: రఖయలబ షపక

95-198/1227

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:16-5-2040
వయససస:44
లస: ససస స
95-178/1113

54
SQX2465763
పపరర: జబర ఖలన పఠన

95-176/953

తసడడ:డ గగస ఖలన పఠన
ఇసటట ననస:16-7-35
వయససస:23
లస: పప
95-88/22

తసడడ:డ లకమయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:16-8-3
వయససస:54
లస: పప
95-143/8

94-202/662

తసడడ:డ వరయఖ దథవ
ఇసటట ననస:16-5-110
వయససస:55
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప సపలస
ఇసటట ననస:16-7-31
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససదథప బబపనపలర
ఇసటట ననస:16-8-2
వయససస:27
లస: ససస స
58
SQX1968338
పపరర: శవ శసకర నమలమదద

38
SQX2043933
పపరర: తదరరస తనమననమ

తసడడ:డ బడహమయఖ పప నసనరర
ఇసటట ననస:16-5-346/16
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరగసటట
ఇసటట ననస:16-7-20
వయససస:29
లస: పప
55
SQX2084176
పపరర: శశశత వ పదనమవత పప లశశటట

భరస : వనసకటటశశరరరవప పలవప
ఇసటట ననస:16-5-21
వయససస:28
లస: ససస స

41
SQX1845130
పపరర: ఆదదలకడమ మలర స

94-6/583

36
NDX2925857
పపరర: శకలతన పలవప

తసడడ:డ కకటయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:16-4-1995,YANADI COLONY 7
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససధ
ఇసటట ననస:16-5-230
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జ రసబబబమ
ఇసటట ననస:16-5-312
వయససస:35
లస: ససస స
52
SQX1871177
పపరర: రవ కకరగసటట

95-164/2

తసడడ:డ శకనవరస యనమల
ఇసటట ననస:16-5-213/A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమబలలర షపక
ఇసటట ననస:16-5-223/1
వయససస:19
లస: పప
49
SQX2526150
పపరర: గగల ననగలకడమ

35
SQX1813963
పపరర: కకటయఖ తషమమల

33
NDX2609295
పపరర: సరయకకరణ కకసడదటట

తసడడ:డ బబజ శకధర కకసడదటట
ఇసటట ననస:16-4-99
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ తనమననమ
ఇసటట ననస:16-5-76A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప చపల
ఇసటట ననస:16-5-166/A
వయససస:18
లస: ససస స

43
SQX2524817
పపరర: నవనతమమ యలనసమలలల

94-245/1048

తసడడ:డ శకనవరససలల బదస
ఇసటట ననస:16-4-96
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:16-4-1979
వయససస:22
లస: ససస స
37
SQX2389229
పపరర: కనక దసరర బబ సకలరర

32
NDX2624252
పపరర: ననగ హహమసత బదస

57
SQX2543122
పపరర: నమమదథ శవ శసకర నమమదథ

95-141/746

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నమమదథ
ఇసటట ననస:16-8-14
వయససస:39
లస: పప
95-143/9

60
SQX2440485
పపరర: మలధసరర తతట

95-141/539

భరస : వనసకట రతన పడవణ కలమలర తతట
ఇసటట ననస:16-8-28
వయససస:33
లస: ససస స
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SQX2515757
పపరర: నరసజన పపల
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95-141/714

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:16-8-29
వయససస:19
లస: పప
64
SQX1966647
పపరర: తరరపతయఖ తమమశశటట

62
SQX2523181
పపరర: షపక అససఫ బబష షపక

95-141/719

తసడడ:డ షపక అమర షపక
ఇసటట ననస:16-8-31/6,6 the line
వయససస:19
లస: పప
95-141/4

65
SQX1966654
పపరర: శవలకడమ తమమశశటట

63
SQX2523140
పపరర: షపక అఫఫల బబష షపక

95-141/718

తసడడ:డ షపక అమర షపక
ఇసటట ననస:16-8-31/6, 6 th line
వయససస:18
లస: పప
95-141/5

66
SQX1966662
పపరర: నసదదన తమమశశటట

95-141/6

తసడడ:డ గమరవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:16-8-31/A BALAJI NAGAR
వయససస:49
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:16-8-31/A BALAJI NAGAR
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:16-8-31/A BALAJI NAGAR
వయససస:20
లస: ససస స

67
SQX1966670
పపరర: శవరజ తమమశశటట

68
SQX2252187
పపరర: జయవపదథబన షపక

69
MLJ2703171
పపరర: రవణసమల అడపరల

95-141/7

తసడడ:డ తరరపతయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:16-8-31/A BALAJI NAGAR
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నయయమర రహహమలన షపక
ఇసటట ననస:16-8-32
వయససస:19
లస: పప

70
SQX2399806
పపరర: ననగ మసరసన శకహరర ససద

71
SQX2429082
పపరర: తషలశ రరమ జసగరల

95-141/561

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససద
ఇసటట ననస:16-8-49A
వయససస:18
లస: పప
73
SQX1991918
పపరర: మధవ దనకకజ

95-141/461

74
SQX2236339
పపరర: రరమచసదడ రరవప దనసరర

భరస : రరమచసదడ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:16-8-69
వయససస:60
లస: ససస స

77
SQX2085298
పపరర: జజఖత దదవశశటట

భరస : నగరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-8-82
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వననధ కలమలర అడప
ఇసటట ననస:16-8-92
వయససస:23
లస: ససస స
85
SQX2530251
పపరర: ససధనఖ రరణణ బబజవరడ

తసడడ:డ కకపపపల ససరరష
ఇసటట ననస:16-8-98
వయససస:21
లస: పప

83
SQX1732064
పపరర: రరమమమన రరవప అడప

95-141/724

86
SQX2056521
పపరర: ససదఖ రరణణ బబజవరడ

95-5/703

89
SQX2402279
పపరర: ఏస ఏన వ సతఖ పడసరద కర
తసడడ:డ ననగరసదడ రరవప కగతవరపప
ఇసటట ననస:16-8-101
వయససస:28
లస: పప

75
SQX2344323
పపరర: శవ పరరశత దనసరర

95-141/564

78
SQX1998426
పపరర: రరజరశ దదవశశటట

95-141/463

తసడడ:డ మమరళ పడసరద దదవశశటట
ఇసటట ననస:16-8-72
వయససస:21
లస: పప
95-178/127

81
MLJ2697480
పపరర: శకనవరసరరవప పపల

95-178/131

తసడడ:డ రరమయఖ పపల
ఇసటట ననస:16-8-84
వయససస:30
లస: పప
95-141/10

84
SQX2467512
పపరర: శవలల తరరమలశశటట

95-141/565

Deleted

భరస : ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:16-8-92
వయససస:42
లస: ససస స
95-162/768

భరస : రరజజరస బబజవరడ
ఇసటట ననస:16-8-94/4
వయససస:34
లస: ససస స
95-141/12

95-141/8

భరస : వనసకట రతనస ననయమడడ దనసరర
ఇసటట ననస:16-8-69
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ రరవప అడప
ఇసటట ననస:16-8-92
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరమ బబజవరడ
ఇసటట ననస:16-8-94/4
వయససస:35
లస: ససస స
88
SQX1871284
పపరర: రవ తదజ కకపపపల

95-88/1378

భరస : శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:16-8-84
వయససస:31
లస: ససస స
95-141/9

72
SQX1733427
పపరర: పరవన తతట
భరస : చకకధర తతట
ఇసటట ననస:16-8-58
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ పడసరద దదవశశటట
ఇసటట ననస:16-8-72
వయససస:18
లస: ససస స

95-141/464 80
79
SQX2013183
SQX0211987
పపరర: శవ ననగ మలర శశరర పససపపలలటట
పపరర: రమదదవ పపల

82
SQX1732403
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ అడపర

95-141/563

తసడడ:డ మలధవరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:16-8-69
వయససస:69
లస: పప
95-143/840

95-178/2

భరస : సరసబశవరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:16-8-46
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమలర జసగరల
ఇసటట ననస:16-8-55
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శతయలననరరయణ దనకకజ
ఇసటట ననస:16-8-61
వయససస:55
లస: ససస స
76
SQX2236321
పపరర: లకడమ తషలశమమ దనసరర

95-141/542

87
SQX1974757
పపరర: వజయ కలమలర ససద

95-141/11

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప ససద
ఇసటట ననస:16-8-97
వయససస:28
లస: పప
95-141/505

90
SQX2365039
పపరర: రరజరసదడ పడసరద బటటట

95-141/506

భసధసవప: అలర స బసవరరజ అలర స
ఇసటట ననస:16-8-101/3
వయససస:36
లస: పప
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SQX2364743
పపరర: ససభబషసణ బటటట
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95-141/507

భసధసవప: అలర స బసవరరజ అలర స
ఇసటట ననస:16-8-101/3
వయససస:34
లస: ససస స
94
SQX2332757
పపరర: వజయ లకడమ డడడ

95-141/508

భరస : ననగరశశర రరవప డడడ
ఇసటట ననస:16-8-104
వయససస:49
లస: ససస స
95-141/448

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అదసరర
ఇసటట ననస:16-8-110
వయససస:21
లస: ససస స
95-141/449

తసడడ:డ శకహరర కకటటట
ఇసటట ననస:16-8-121
వయససస:30
లస: పప
106
SQX1967991
పపరర: సరయ సతష సససకర

95-178/3

95-141/450

95-141/15

తసడడ:డ షణమమకరరవప సప మ
ఇసటట ననస:16-8-139
వయససస:35
లస: పప
115
SQX2054799
పపరర: పపడమ కలమలర కకసడమమదద

భరస : చచననరరడడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:16-8-154
వయససస:28
లస: ససస స

98
SQX2264976
పపరర: చరణ కలమలర ఇనబఠరన

101
SQX2081792
పపరర: బబబబవల

104
SQX2105021
పపరర: శకవణ కకసడమబరర

107
SQX1745975
పపరర: వనసకట రతనస వవపవరర

95-178/1039

95-141/510

95-143/678

102
SQX2540656
పపరర: శతనరరమయఖ చదవతగసటట

95-141/742

తసడడ:డ ససబబరరవప చదవతగసటట
ఇసటట ననస:16-8-120
వయససస:36
లస: పప
95-178/1034

105
SQX2529105
పపరర: శకహరర కకటటట

95-178/1316

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకటటట
ఇసటట ననస:16-8-121
వయససస:55
లస: పప
95-143/10

108
SQX1747575
పపరర: సదనశవరరవప వవపవరర
తసడడ:డ రరఘవయఖ వవపవరర
ఇసటట ననస:16-8-129
వయససస:53
లస: పప

95-141/511
110
SQX2405561
పపరర: మలరరత మణణకరసత
దసదదసమబపడడ
తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప దసదదసమబపడడ
ఇసటట ననస:16-8-133
వయససస:22
లస: పప

111
SQX2332849
పపరర: లకడమ తషలశ బసడడ
భరస : ససరరశ బసడడ
ఇసటట ననస:16-8-138
వయససస:22
లస: ససస స

113
SQX1747708
పపరర: దసరర భవరన ఆకలల

114
SQX1747518
పపరర: కరకసత కలమలర ఆకలల

119
SQX2540284
పపరర: మలలర ల హనసమసత రరవప
మలలర ల
భసధసవప: మలలర ల సససదమమ వనసఫ
ఇసటట ననస:16-8-157
వయససస:43
లస: పప

95-177/935

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇననబతన
ఇసటట ననస:16-8-112
వయససస:25
లస: పప

95-143/12

95-143/11

95-141/512

95-143/13

తసడడ:డ రరసబబబమ ఆకలల
ఇసటట ననస:16-8-143
వయససస:22
లస: పప
95-178/1114

తసడడ:డ ఆకలల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:16-8-143
వయససస:22
లస: పప
95-141/767

95-172/594

99
SQX1452580
పపరర: రవ కలమలర ఇననబతన

భరస : సదనశవరరవప వవపవరర
ఇసటట ననస:16-8-129
వయససస:47
లస: ససస స

116
SQX2404440
పపరర: రరజ కలమలర ఆకలల

95-141/14

భరస : ఇసరమయల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:16-8-105
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ ఆకలల
ఇసటట ననస:16-8-143
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ కకసడమమదద
ఇసటట ననస:16-8-143
వయససస:29
లస: పప
118
SQX2558047
పపరర: హహహమవత కలసడసరర

96
SQX2479400
పపరర: పరఖరర భభగస పఠరన

95-141/509

Deleted

తసడడ:డ నయయమర షపక
ఇసటట ననస:16-8-132
వయససస:19
లస: పప
112
SQX1966688
పపరర: రవ సప మ

95
SQX2342954
పపరర: భబణమ పసడయ డడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప కకసడమబరర
ఇసటట ననస:16-8-121
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబమ సససకర
ఇసటట ననస:16-8-121/A
వయససస:22
లస: పప
109
SQX2081917
పపరర: జయవపదథబన షపక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:16-8-104
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వలర
ఇసటట ననస:16-8-119
వయససస:18
లస: పప
95-141/723

93
SQX1967983
పపరర: మణణకరసఠ కకతస

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవప అబబబరర
ఇసటట ననస:16-8-102/2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత సరశమ ఇనబటటట న
ఇసటట ననస:16-8-112
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరసరణణ
ఇసటట ననస:16-8-113
వయససస:18
లస: పప
103
SQX2529154
పపరర: వశశననథ కకటటట

95-141/13

భరస : ననగ మణణకరసత శకనవరస డడడ
ఇసటట ననస:16-8-104
వయససస:29
లస: ససస స

97
SQX2082162
పపరర: మహ లకడమ ననగ కవఖ అదసరర

100
SQX2082030
పపరర: భబరర వ తదజ నరసరణణ

92
SQX1942697
పపరర: సరయ కకరణమయ అబబబరర

117
SQX1870005
పపరర: చనసదదన షపక

95-178/4

భరస : గమలలఫర అల షపక
ఇసటట ననస:16-8-147
వయససస:26
లస: ససస స
95-137/808

120
MLJ3720067
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప ఆళర

95-176/11

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆళర
ఇసటట ననస:16-8-160/A
వయససస:54
లస: పప
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SQX1108217
పపరర: శకకరసత వడల
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95-141/513

భసధసవప: కకటటశశర రరవప వడల
ఇసటట ననస:16-8-160/b
వయససస:25
లస: పప
95-143/14

తసడడ:డ వనసకయఖ అడపర
ఇసటట ననస:16-8-163
వయససస:64
లస: పప
95-143/680

95-143/15

95-141/515

131
SQX2279156
పపరర: గగతస వరరసపత

95-162/766

తసడడ:డ నరసససహరరవప వరరసపత
ఇసటట ననస:16-8-167
వయససస:27
లస: పప

134
SQX2381101
పపరర: ననగ దకత మదనసస

95-141/516

95-9/769

137
SQX2309607
పపరర: సరసబ శవ రరవప చదమతగసటట

129
SQX2425718
పపరర: ననగ వవణణ మలలర ల

95-143/816

135
SQX1907153
పపరర: శకలకడమ సససరణణ

95-141/517

138
SQX1838341
పపరర: జయరరసరరడడడ కరష

139
SQX2540664
పపరర: అలవనలమమ చదవటటగసటట

140
SQX2054815
పపరర: శవ కలమలర చదమతకరసత

141
SQX2444347
పపరర: ససహససన కటకస

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:16-8-176
వయససస:50
లస: ససస స
145
SQX2426922
పపరర: అసజల శశటట

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస కకమసడసరర
ఇసటట ననస:16-8-184/A F NO 2
వయససస:18
లస: పప

143
SQX2186161
పపరర: రరయలజ షపక

95-141/520

146
SQX2430064
పపరర: శకనవరస శశటట

95-141/518

149
SQX2462547
పపరర: సరసబశవ రరవప మదసగమల
తసడడ:డ గసగయఖ మదసగమల
ఇసటట ననస:16-8-185
వయససస:51
లస: పప

95-143/817

144
SQX2429959
పపరర: ససరరశ శశటట

95-141/519

తసడడ:డ వనసకటపప శశటట
ఇసటట ననస:16-8-184
వయససస:38
లస: పప
95-141/521

తసడడ:డ ససరరశ శశటట
ఇసటట ననస:16-8-184
వయససస:19
లస: పప
95-141/523

95-143/18

భరస : శకనవరస కలలఖణ కలమలర కటకస
ఇసటట ననస:16-8-171
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:16-8-181
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససరరశ శశటట
ఇసటట ననస:16-8-184
వయససస:36
లస: ససస స
148
SQX2447001
పపరర: వనసకట పడణత కకమసడసరర

95-178/1040

భరస : వనసకటటశశరరవప చదమతకరసత
ఇసటట ననస:16-8-170
వయససస:35
లస: ససస స
95-141/754

95-143/17

భరస : రరమకకషష సససరణణ
ఇసటట ననస:16-8-167/8
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన కరష
ఇసటట ననస:16-8-169
వయససస:32
లస: పప

142
SQX2550333
పపరర: పసచచమమ కకణతస

95-141/768

Deleted

తసడడ:డ వనసకట అపప రరవప చదమతగసటట
ఇసటట ననస:16-8-169
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబరరవప చదవతగసటట
ఇసటట ననస:16-8-170
వయససస:56
లస: ససస స

95-141/514

132
SQX2559623
పపరర: వనసకటటష వరరసపత

తసడడ:డ వనసకట అపప రరవప చదమతగసటట
ఇసటట ననస:16-8-169
వయససస:21
లస: పప
95-141/743

95-143/16

తసడడ:డ నరసససహరరవప వరరసపత
ఇసటట ననస:16-8-167
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మదనసస
ఇసటట ననస:16-8-167
వయససస:27
లస: ససస స

136
SQX2112241
పపరర: సరసబశవ రరవప చదమతగసటట

126
SQX1907260
పపరర: ననగరశశరర అడపర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:16-8-164
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రమలరరవప వరరసపత
ఇసటట ననస:16-8-167
వయససస:18
లస: పప
95-141/769

95-149/454

భరస : వర రరఘవయఖ అడపర
ఇసటట ననస:16-8-163
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ గగపప
ఇసటట ననస:16-8-163
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:16-8-167
వయససస:21
లస: పప
133
SQX2559631
పపరర: వనసకటటష వరరసపత

125
SQX1977230
పపరర: లకడమ దసరర అడప

128
SQX2087799
పపరర: నరసససహ రరవప గగపప

123
SQX2088797
పపరర: గగతమ యలదవ నలర మమకల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:16-8-162
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మమరళ కకషష అడప
ఇసటట ననస:16-8-163
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబఊ అడప
ఇసటట ననస:16-8-163
వయససస:18
లస: ససస స
130
SQX2194678
పపరర: పడశరసత కరమశశటట

95-143/679

భరస : పవరష చసదడ సరయన
ఇసటట ననస:16-8-162
వయససస:52
లస: ససస స

124
SQX1907294
పపరర: వర రరఘవయఖ అడపర

127
SQX2052942
పపరర: లఖత అడప

122
SQX2059038
పపరర: లకడమ సరయన

147
SQX2469799
పపరర: వనసకట శకనవరస కకమసడసరర

95-141/522

తసడడ:డ గగపరల కకషష మబరరస కకమసడసరర
ఇసటట ననస:16-8-184/A
వయససస:54
లస: పప
95-141/524

150
SQX2451102
పపరర: వనసకట శవ వర పడసరద
మదసగమల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మదసగమల
ఇసటట ననస:16-8-185
వయససస:28
లస: పప

95-141/525

Deleted
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151
SQX2454221
పపరర: వనసకట శవ వర పడసరద
మదసగమల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మదసగమల
ఇసటట ననస:16-8-185
వయససస:28
లస: పప

95-143/818

154
SQX2056976
పపరర: కకపరరరవప ససరబ

95-141/451

Deleted

తసడడ:డ అధమ ససరబ
ఇసటట ననస:16-8-188
వయససస:23
లస: పప
157
SQX1975366
పపరర: మనక తననరర

95-143/20

95-141/526

95-141/528

95-143/820

95-141/18

95-141/704

భరస : సరసబశవరరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:16-8-234
వయససస:21
లస: ససస స

95-4/45

164
SQX2533693
పపరర: లకడమ దసరర మమతనఖల

167
SQX2473734
పపరర: ససపడజ చచనసనపలర

170
SQX2192813
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప బ

173
SQX1986603
పపరర: ఎడడకకసడలల వలర సశశటట

95-141/711

176
SQX2532752
పపరర: సరసబశవ రరవప వలర సశశటట

95-141/733

179
SQX2401685
పపరర: ననగరశశరమమ జడ
భరస : వనసకటటశశరరర జడ
ఇసటట ననస:16-8-235
వయససస:69
లస: ససస స

95-178/5

162
SQX2477008
పపరర: లలత కలమలరర మమతనఖల

95-141/527

165
SQX2476364
పపరర: హరర బబబమ మమతనఖల

95-143/819

తసడడ:డ రరమయఖ మమతనఖల
ఇసటట ననస:16-8-208
వయససస:52
లస: పప
95-143/821

168
SQX1871631
పపరర: లకడమ నరసమమ బబ సదలపరటట

95-141/17

భరస : సరసబశవరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:16-8-209
వయససస:71
లస: ససస స
95-141/529

171
SQX2056646
పపరర: శవ బసడర పత

95-124/603

తసడడ:డ ససబబరరవప బసడర పత
ఇసటట ననస:16-8-213
వయససస:52
లస: పప
95-141/452

174
SQX2510121
పపరర: సరసబశవరరవప వలర సశశటట
Vallamsetty
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:16-8-234
వయససస:29
లస: పప

95-141/705

95-141/731

177
SQX2532794
పపరర: రమణ వలర సశశటట

95-141/732

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:16-8-234
వయససస:29
లస: పప
95-141/735

159
SQX1816834
పపరర: ననగమమ జజజల

భరస : హరర బబబమ మమతనఖల
ఇసటట ననస:16-8-208
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:16-8-234
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:16-8-234
వయససస:49
లస: పప
178
SQX2534949
పపరర: శరకవణణ వలర సశశటట

161
SQX1843606
పపరర: శశశలజ కనమమలర

95-143/19

భరస : చలమయఖ జజజల
ఇసటట ననస:16-8-197/8
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల బ
ఇసటట ననస:16-8-211
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బతస న
ఇసటట ననస:16-8-225/A
వయససస:35
లస: పప
175
SQX2512143
పపరర: లకడమ ననరరయణ వలర సశశటట

95-141/16

భరస : బబల ససబడమణఖస చచనసనపలర
ఇసటట ననస:16-8-208
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట ససరఖస బబ సడలపరటట
ఇసటట ననస:16-8-209
వయససస:78
లస: పప
172
SQX2509669
పపరర: బవననరరయనన బతస న

158
SQX1817469
పపరర: ససత రరమమలల వడచడ

156
SQX1975374
పపరర: మనక తననరర
తసడడ:డ అసకమమ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:16-8-189
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబమ మమతనఖల
ఇసటట ననస:16-8-208
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:16-8-208
వయససస:52
లస: ససస స
169
SQX1871607
పపరర: సరసబశవరరవప బబ సదలపరటట

95-149/455

తసడడ:డ లకడమననరరయణ కనమమలర
ఇసటట ననస:16-8-206/A
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పరపస రరడడడ పప సడడగల
ఇసటట ననస:16-8-208
వయససస:43
లస: ససస స
166
SQX2471027
పపరర: ననగమణణ చచనసనపలర

155
SQX2056505
పపరర: కకపమమ ససరరరర

95-143/681

భరస : ససబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:16-8-187
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ వడచడ
ఇసటట ననస:16-8-196
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : లకడమ పదమజ కకససరర
ఇసటట ననస:16-8-206/1
వయససస:27
లస: పప
163
SQX2343135
పపరర: రమణ పప సడడగల

తసడడ:డ బబజ కకట
ఇసటట ననస:16-8-187
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకపరరరవప ససరరరర
ఇసటట ననస:16-8-188
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:16-8-189
వయససస:23
లస: ససస స
160
SQX2346153
పపరర: సరయ కకషష పశపత

95-137/787 153
152
SQX2526580
SQX2081511
పపరర: ఉమ శసకర గణణశ కలమలర కకట
పపరర: రమణ కకట

భరస : లకడమ ననరరయణ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:16-8-234
వయససస:44
లస: ససస స
95-141/530

180
SQX2400968
పపరర: తషలశ జడ

95-141/531

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జడ
ఇసటట ననస:16-8-235
వయససస:21
లస: ససస స
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181
SQX2400869
పపరర: వనసకట గగపస కకషష జడ
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95-141/532

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జడ
ఇసటట ననస:16-8-235
వయససస:18
లస: పప
184
SQX2471845
పపరర: ససరరబబబమ కకట

95-141/534

95-141/453

95-143/1009

95-141/538

Deleted
95-7/1033

భరస : అబమబల మమజబ మహమమద
ఇసటట ననస:16-8-275
వయససస:33
లస: ససస స
199
SQX2025492
పపరర: లకడమ పడసనన కకట

95-141/455

Deleted
95-141/457

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఠమమసపత
ఇసటట ననస:16-8-312/A
వయససస:20
లస: పప
205
SQX2236313
పపరర: వరసవ బసడడ

భరస : ససబబరరవప గరసడర
ఇసటట ననస:16-8-329
వయససస:49
లస: ససస స

95-143/823

194
SQX2049567
పపరర: మననజ కలమలర గగపసశశటట

95-141/536

200
SQX1817428
పపరర: నరరష గగసతన

95-153/683

95-141/541

206
SQX2114684
పపరర: ననగరసదడస పపటబరగసతన

95-141/502

209
SQX2536720
పపరర: ససబబరరవప గరసడర
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప గరసడర
ఇసటట ననస:16-8-329
వయససస:58
లస: పప

192
SQX2338929
పపరర: సరమమజఖస గమసటటరర

95-141/537

195
NDX2697522
పపరర: అబమబల మమజబ మహమమద

94-13/1160

198
SQX1972868
పపరర: నరరసదడ బబబమ జమమశశటట

95-143/21

తసడడ:డ చనన వరసజనవయమలల జమమశశటట
ఇసటట ననస:16-8-293
వయససస:20
లస: పప
95-141/20

201
SQX1984574
పపరర: ననవనపరగర బమజఫ

95-141/456

భరస : కకషప ర ననవనపరగర
ఇసటట ననస:16-8-312/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-6/758

204
SQX2298321
పపరర: సరరదర షపక

95-141/540

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:16-8-317
వయససస:33
లస: పప
95-178/1041

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16-8-323
వయససస:43
లస: ససస స
95-141/737

95-141/454

తసడడ:డ అబమబల రరవవఫ మహమమద
ఇసటట ననస:16-8-275
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ గగసతన
ఇసటట ననస:16-8-310B
వయససస:34
లస: పప
203
SQX2042745
పపరర: ఫణణ కకశశర అసబటట

189
SQX2027092
పపరర: వనసకట పసరరన

భరస : రరమలరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:16-8-260/1/A
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:16-8-264
వయససస:24
లస: పప
197
SQX2194439
పపరర: లకడమ రరజరశశరర నలక
ర రర

95-141/19

తసడడ:డ పరపరరరవప పసరరన
ఇసటట ననస:16-8-256
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:16-8-315
వయససస:29
లస: పప

భరస : మధస బబబమ బసడడ
ఇసటట ననస:16-8-319
వయససస:35
లస: ససస స
208
SQX2535144
పపరర: సరగజన గరసడర

191
SQX2343739
పపరర: రరమ రరవప గమసటటరర

186
SQX1966639
పపరర: ఆదద ననరరయణ కరకలనసరర
తసడడ:డ శశష సరయ శరమ కరకలనసరర
ఇసటట ననస:16-8-239/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : కలమలర సరశమ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-08-284
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ కలమలర కకట
ఇసటట ననస:16-8-306/1
వయససస:35
లస: ససస స
202
SQX2058915
పపరర: శవరజ ఠమమసపత

95-141/535

తసడడ:డ ససబబబరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:16-8-260/1/A
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరజరశ గమసటటరర
ఇసటట ననస:16-8-260/1/A
వయససస:26
లస: ససస స

196
SQX2113371
పపరర: హజర బబగస మహమమద

188
SQX2460459
పపరర: సరయ కకడచ

95-141/533

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకడచ
ఇసటట ననస:16-8-241
వయససస:23
లస: పప

భరస : అపపరరవప కకససరర
ఇసటట ననస:16-08-256
వయససస:28
లస: ససస స
193
SQX2337277
పపరర: ననగ లకడమ గమసటటరర

185
SQX2461697
పపరర: వవణమ గగపరల కకట

183
SQX2462737
పపరర: ససరరబబబమ కకట

తసడడ:డ అపపరరవప కకట
ఇసటట ననస:16-8-237
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససరరబబబమ కకట
ఇసటట ననస:16-8-237
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శశష సరయ శరమ కరకలనసరర
ఇసటట ననస:16-8-239/1
వయససస:39
లస: పప
190
SQX2505667
పపరర: సశపన కకససరర

95-143/822

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల జడ
ఇసటట ననస:16-8-235
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప కకట
ఇసటట ననస:16-8-237
వయససస:51
లస: పప
187
SQX2082832
పపరర: దసరరర పడసరద కరకలనసరర

182
SQX2402642
పపరర: ఏడడకకసడలల జడ

95-141/740

95-141/728
207
SQX2532026
పపరర: మలదసబకకరర రరమ బడహమస
మదసబకకరర
తసడడ:డ మదసబకకరర బడహమస(లలట) బడహమస(లలట)
ఇసటట ననస:16-8-324
వయససస:26
లస: పప

210
SQX2194892
పపరర: ననగ లకడమ మమకల

95-141/543

భరస : ససరరననరరయలననరరదబ థ మమకల
ఇసటట ననస:16-8-334
వయససస:27
లస: ససస స
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211
SQX2314649
పపరర: ససజయ కలమలర దనసరర

95-141/544

తసడడ:డ అబడహస ససధకర దనసరర
ఇసటట ననస:16-8-336
వయససస:43
లస: పప
214
SQX2510956
పపరర: అబడహస ససధకర దనసరర

95-141/709

95-141/725

95-141/766

224
SQX0797365
పపరర: శకనవరసరరవప మపసదదవ

95-141/774

227
SQX2456549
పపరర: శసకర రరవప జలర

95-141/770

230
SQX2477099
పపరర: శసకర రరవప జలర

95-141/550

233
SQX2510337
పపరర: శవ కలమలరర జడ

95-162/844

95-141/554

95-141/706

95-141/739

Deleted

భరస : రసబబబమ జడ
ఇసటట ననస:16-8-386
వయససస:51
లస: ససస స
239
SQX1976208
పపరర: ఆషర షపక
భరస : ఖలదథర షపక
ఇసటట ననస:16-8-394
వయససస:20
లస: ససస స

95-141/551

231
SQX2383537
పపరర: పడసరద బసవ

95-178/1115

తసడడ:డ సరసబశవ
ఇసటట ననస:16-8-377
వయససస:38
లస: పప

Deleted

236
SQX2536233
పపరర: శవ కలమలరర జడ

228
SQX2456382
పపరర: శసకర రరవప జలర

Deleted

భరస : రసబబబమ జడ
ఇసటట ననస:16-8-386
వయససస:51
లస: ససస స
95-141/738

95-141/773

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జలర
ఇసటట ననస:16-8-374
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జలర
ఇసటట ననస:16-8-374
వయససస:55
లస: పప
95-141/702

225
SQX1028621
పపరర: ససవరరస పడకరశన నసబబరర
భరస : శకనవరస రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:16-8-368
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జలర
ఇసటట ననస:16-8-374
వయససస:55
లస: పప
95-141/552

222
SQX2530384
పపరర: బబబఫ gaddam
తసడడ:డ అచచయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:16-8-357
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మపసదదవ
ఇసటట ననస:16-8-368
వయససస:51
లస: పప

Deleted

భరస : కకటటశశర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:16-8-392
వయససస:53
లస: ససస స

95-141/549

తసడడ:డ అసజయఖ బబసస
ఇసటట ననస:16-8-350
వయససస:32
లస: పప

భరస : రసబబబమ జడ
ఇసటట ననస:16-8-386
వయససస:51
లస: ససస స
238
SQX2437085
పపరర: పదమలత అడపరల

భరస : అరరఫనరరవప చరరల
ఇసటట ననస:16-8-345
వయససస:36
లస: ససస స

221
SQX2446052
పపరర: శకనస బబసస

తసడడ:డ రసబబబమ జడ
ఇసటట ననస:16-8-386
వయససస:34
లస: పప
235
SQX2535227
పపరర: శవ కలమలరర జడ

95-143/682

95-143/22

తసడడ:డ శసకర రరవప జలర
ఇసటట ననస:16-8-374
వయససస:30
లస: ససస స
232
SQX2508331
పపరర: శక హరర జడ

216
SQX2072361
పపరర: శశ దదవ చరరల

95-141/548

భరస : సరసబయఖ ఎస
ఇసటట ననస:16-8-368
వయససస:69
లస: ససస స
229
SQX2475002
పపరర: ససవరష లత జలర

95-141/727

95-141/547 219
218
SQX2459139
SQX2399400
పపరర: తషపకలల అపపరరవప తషపకలల
పపరర: తషపకలల పరమమశశర రరవప
తషపకలల
తసడడ:డ నసకరరజ తషపకలల తషపకలల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16-8-347
ఇసటట ననస:16-8-347
వయససస:51
లస: పప
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకలలవసస
ఇసటట ననస:16-8-357
వయససస:29
లస: పప
226
SQX0797340
పపరర: సరసబబడజఖస ఎస ఎస

95-141/546

95-141/21

తసడడ:డ బసవవశశర రరవప పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:16-8-347
వయససస:42
లస: పప
223
SQX2553691
పపరర: ససబడమణఖస కకలలవసస

215
SQX2531374
పపరర: మమరర గరకస సనసరరర

213
SQX2322014
పపరర: దయ సరగర దనసరర

తసడడ:డ అబడహస ససధకర దనసరర
ఇసటట ననస:16-8-336
వయససస:41
లస: పప

భరస : అబడహస ససధకర దనసరర
ఇసటట ననస:16-8-336, 6th Lane
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : దసరరర పడసరద పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:16-8-347
వయససస:32
లస: ససస స
220
SQX1973866
పపరర: దసరరర పడసరద పప లలకకసడ

95-141/545

భరస : దయ సరగర దనసరర
ఇసటట ననస:16-8-336
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: మమరర గరకస సనసరరర
ఇసటట ననస:16-8-336, 6th Lane
వయససస:70
లస: పప
217
SQX1967637
పపరర: వనసకట మహలకడమ పప లలకకసడ

212
SQX2335222
పపరర: మధవ లత దనసరర

95-141/22

234
SQX2510360
పపరర: శవ కలమలరర జడ

95-141/707

భరస : రసబబబమ జడ
ఇసటట ననస:16-8-386
వయససస:51
లస: ససస స
237
SQX2432995
పపరర: కకటటశశర రరవప అడపరల

95-141/553

తసడడ:డ రమణయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:16-8-392
వయససస:59
లస: పప
240
SQX2406445
పపరర: శకనవరస రరవప కకసరరజ

95-141/555

తసడడ:డ రమణయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-8-401/b
వయససస:47
లస: పప
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241
SQX2193555
పపరర: మమరర సరమలమ జఖస యనమల

95-141/556

భరస : జజసఫ యనమల
ఇసటట ననస:16-8-402
వయససస:57
లస: ససస స
244
SQX2193522
పపరర: హరర వరద న కలరరక

95-141/559

95-143/750

భరస : టట భబణమ చసదడ భబణమ చసదడ
ఇసటట ననస:16 8 405
వయససస:25
లస: ససస స
250
SQX2024123
పపరర: మలర శశరర తషమమపవడడ

95-143/683

95-143/824

95-143/1022

95-143/685

95-143/829

95-18/1006

257
SQX2417897
పపరర: శకనవరసరరవప అమర

260
SQX1625112
పపరర: ఆషర షపక

263
SQX2507770
పపరర: భబరర వ చకటబమరరర

95-143/1049

95-143/831

266
SQX2542637
పపరర: భబరర వ చకటబమరరర

95-143/825

95-143/827

95-143/684

255
SQX2175263
పపరర: కకటటశశరరవప కరరసరల

95-143/826

258
SQX2088284
పపరర: శకనవరస రరవప మదదర

95-148/712

తసడడ:డ మసడ రరవప మదదర
ఇసటట ననస:16-8-420
వయససస:42
లస: పప
95-143/25

261
SQX2377497
పపరర: హనసమసత రరవప చననస శశటట

95-143/828

తసడడ:డ జగనననథస చననస శశటట
ఇసటట ననస:16-8-428/1
వయససస:34
లస: పప
95-143/1013

95-143/1050

Deleted

తసడడ:డ భగవరన గసట
ఇసటట ననస:16-8-436
వయససస:27
లస: పప

252
SQX2105013
పపరర: ననగర రరడడడ ఇలక
ర రర

తసడడ:డ గగపయఖ కరరసరల
ఇసటట ననస:16-8-413
వయససస:62
లస: పప

భరస : హరరకకషష చకటబమరరర
ఇసటట ననస:16-8-433
వయససస:23
లస: ససస స
269
SQX2239341
పపరర: వనసకట శవ గసట

95-141/459

తసడడ:డ ననగరశశర రరడడడ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-8-412
వయససస:47
లస: పప

Deleted

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:16-8-435,
వయససస:49
లస: ససస స

254
SQX2299329
పపరర: ఇలక
ర రర సశపన

95-143/24

తసడడ:డ మలర రరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:16-8-408
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష చకటబమరరర
ఇసటట ననస:16-8-433
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష చకటబమరరర
ఇసటట ననస:16-8-433
వయససస:23
లస: ససస స
268
SQX2400927
పపరర: ససరరఖ రరవపల

249
SQX2081941
పపరర: నవన యరకసరరడడడ

95-141/458

భరస : ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:16-8-422
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప చననస శశటట
ఇసటట ననస:16-8-428/1
వయససస:28
లస: ససస స
265
SQX2542587
పపరర: భబరర వ చకటబమరరర

248
SQX2067676
పపరర: కర వ రమమశ కలమలర కకసరరజ

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల అమర
ఇసటట ననస:16-8-419
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరకక
ఇసటట ననస:16-8-421
వయససస:47
లస: పప
262
SQX2387256
పపరర: శక మహలకడమ చననస శశటట

తసడడ:డ రరమయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-8-405
వయససస:59
లస: పప

251
SQX2064418
పపరర: ననగ ససపసడయ ఇలక
ర రర

95-141/558

246
SQX1838325
పపరర: సరసబశవ రరవప కకసరరజ

భరస : కలససమ హరరననథ బబబమ అడపరల
ఇసటట ననస:16-8-404
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : రమలదదవ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-8-412
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:16-8-417
వయససస:53
లస: పప
259
SQX2071975
పపరర: జగన మహన రరవప కరకక

95-143/23

తసడడ:డ ననగర రరడడడ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-8-412
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగర రరడడడ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-8-412
వయససస:44
లస: ససస స
256
SQX2515211
పపరర: కకసరరజ కకషష

245
SQX0734186
పపరర: ధనలకడమ అడపరల

243
SQX2195626
పపరర: వజయ రరణణ కలరరక

తసడడ:డ రరమమ కలరరక
ఇసటట ననస:16-8-402
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-8-406
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప తషమమపవడడ
ఇసటట ననస:16-8-411
వయససస:56
లస: ససస స
253
SQX2117356
పపరర: పదమ ఇలక
ర రర

95-141/557

భరస : రరమమ కలరరక
ఇసటట ననస:16-8-402
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ కలరరక
ఇసటట ననస:16-8-402
వయససస:18
లస: పప
247
SQX2435592
పపరర: టట అనసష తరరమలశశటట

242
SQX2193530
పపరర: కలమలరర కలరరక

95-143/832

264
SQX2539716
పపరర: భబరర వ చకటబమరరర

95-143/1045

Deleted

భరస : హరరకకషష చకటబమరరర
ఇసటట ననస:16-8-433
వయససస:23
లస: ససస స

267
SQX2400992
పపరర: శకనవరసరరవప రరవపల

95-143/830

తసడడ:డ రసగరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:16-8-435
వయససస:51
లస: పప
270
SQX2250090
పపరర: సరశత రరవప

95-143/833

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవప
ఇసటట ననస:16-8-437
వయససస:20
లస: ససస స
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271
SQX1467241
పపరర: లకడమ పదనమవత వరపలర

95-143/26

భరస : శకనసవరసస
ఇసటట ననస:16-8-439
వయససస:31
లస: ససస స
274
SQX0326306
పపరర: శవరనసద భబరత వ

95-143/29

95-143/834

95-143/1007

95-143/687

95-143/38

95-143/1020

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:16-8-480
వయససస:33
లస: ససస స
292
SQX2035863
పపరర: ససగమణ ఆకలల

95-150/579

భరస : వవణమ బమడనడ ల
ఇసటట ననస:16-8-512
వయససస:36
లస: ససస స

95-143/36

284
SQX1985985
పపరర: సరయ మహహశ దనననన

287
SQX1818400
పపరర: సరమలమ జఖస కరనసగసటట

95-1/52

95-143/688

282
SQX1295352
పపరర: కకటటశశర రరవప పప నసనరర

285
SQX2046209
పపరర: ధన లకడమ దనననన

95-143/51

288
SQX2057743
పపరర: చసదబ షపక
తలర : జన షపక
ఇసటట ననస:16-8-480
వయససస:56
లస: ససస స

290
SQX2515195
పపరర: ఖజ షపక

291
SQX1972132
పపరర: సరయ కలమలర కటట

296
SQX2106987
పపరర: వనసకట సరశమ చసతలపవడడ

299
SQX2111565
పపరర: శశశలజ జరటట
భరస : శకనవరసరరవప జరటట
ఇసటట ననస:16-8-521/3
వయససస:39
లస: ససస స

95-143/1004

95-143/37

95-162/767

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనననన
ఇసటట ననస:16-8-473/1
వయససస:21
లస: ససస స

95-143/1021

95-143/689

95-143/40

తలర : ఉరరమల కటట
ఇసటట ననస:16-8-487
వయససస:21
లస: పప
95-143/690

294
SQX1963529
పపరర: అశశన కలమలర జనసన

95-143/41

తసడడ:డ ననసచనరయఖ జనసన
ఇసటట ననస:16-8-493
వయససస:22
లస: పప
95-1/986

తసడడ:డ వనసకయఖ చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:16-8-502
వయససస:37
లస: పప
95-143/43

279
SQX2503522
పపరర: బలమమ చమటట

భరస : వనసకట కకషష కరనసగసటట
ఇసటట ననస:16-8-474 6TH LINE BALAJI NA
వయససస:30
లస: ససస స

293
SQX2025419
పపరర: హరర కకరణ సససగ బబ సదదల

95-143/31

తసడడ:డ భదడయఖ పప నసనరర
ఇసటట ననస:16-8-468
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బల కకషష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:16-8-488
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బమలర యఖ నలలదదడ
ఇసటట ననస:16-8-502
వయససస:36
లస: పప
298
SQX1496851
పపరర: మలలర శశరర బమడనడ ల

281
SQX1295881
పపరర: వనసకట రతనస పప నసనరర

276
SQX0360982
పపరర: కకశశర వరపలర

భరస : శవ కకటట రరడడ చమటట
ఇసటట ననస:16-8-443/A
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:16-8-480
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:16-8-487
వయససస:59
లస: ససస స
295
SQX1842806
పపరర: అజయ కకషష నలలదదడ

95-143/835

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనననన
ఇసటట ననస:16-8-473/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసపల
ఇసటట ననస:16-8-474
వయససస:22
లస: పప
289
SQX2515179
పపరర: మసరసన బ షపక

278
SQX2381457
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మదనసస

95-143/28

తసడడ:డ శవ ననరరయణ వరపలర
ఇసటట ననస:16-8-439
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:16-8-468
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రమమశ పప నసనరర
ఇసటట ననస:16-8-468
వయససస:30
లస: ససస స
286
SQX1818194
పపరర: శశకలమలర గసపల

95-143/30

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మదనసస
ఇసటట ననస:16-8-441
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చమటట
ఇసటట ననస:16-8-443/A
వయససస:56
లస: పప
283
SQX2074821
పపరర: మరరయ రగజ పప నసనరర

275
SQX0404418
పపరర: శకధర వరపలర

273
SQX0326215
పపరర: పదనమవత వ

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:16-8-439
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననరరయణ
ఇసటట ననస:16-8-439
వయససస:38
లస: పప

భరస : హరర ననరరయణ మదనసస
ఇసటట ననస:16-8-440
వయససస:63
లస: ససస స
280
SQX2504439
పపరర: శవ కకటట రరడడ చమటట

95-143/27

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:16-8-439
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:16-8-439
వయససస:65
లస: ససస స
277
SQX2437143
పపరర: వనసకట రతనమమ మదనసస

272
SQX0734095
పపరర: సరసశత వరరపలర

297
SQX1871029
పపరర: ససజనఖ నలలదదడ

95-143/42

భరస : అజయ కకషష నలలదదడ
ఇసటట ననస:16-8-502
వయససస:34
లస: ససస స
95-2/1283

300
SQX2081313
పపరర: రరధదక జరటట

95-143/691

భరస : వనసకటటశశరరరవప జరటట
ఇసటట ననస:16-8-521/A
వయససస:39
లస: ససస స
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301
SQX1982487
పపరర: వనసకట లలససషసమథ అచసఖత

95-2/62

తసడడ:డ పపలర రరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:16-8-525,guntur
వయససస:21
లస: ససస స
304
SQX1870955
పపరర: ననగరరజ పసలలర

95-143/44

భరస : ననగరరజ పసళర ళ
ఇసటట ననస:16-8-532
వయససస:27
లస: ససస స
95-143/46

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పసలలర
ఇసటట ననస:16-8-532
వయససస:26
లస: పప
307
SQX1968205
పపరర: నగరజ పసలలర

302
SQX1838366
పపరర: మలధవ పసళర ళ

305
SQX1907351
పపరర: వవణమ మమసత

308
SQX1968221
పపరర: మధవ పసలలర

95-143/47

306
SQX1907377
పపరర: వవణమ సరయ మమసత

95-143/50

309
SQX2469559
పపరర: మధవ ఏలకరర

భసధసవప: ఫణణ పవన కలమలర యడ
ఇసటట ననస:16-8-532 YANNAM VARI STRE
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శసకర రరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:16-8-533
వయససస:42
లస: ససస స

310
SQX2504264
పపరర: హరరణణ ఎలక
ర రర

311
SQX2466555
పపరర: మధవ ఏలకరర

312
SQX2100428
పపరర: రమఖ శక అనసమలల

313
SQX2258242
పపరర: సతఖననరరయణ కటట

భరస : శసకర రరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:16-8-533
వయససస:42
లస: ససస స
95-143/839

తసడడ:డ అపప రరవప కట
ఇసటట ననస:16-8-538
వయససస:37
లస: పప
316
SQX2083343
పపరర: రరజజశనబభగస షపక

95-143/693

95-9/32

95-9/767

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరమరరడడ
ఇసటట ననస:16-10-72
వయససస:21
లస: పప
325
SQX2046720
పపరర: వనసకటటశశరరర చసతలపవడడ

తసడడ:డ గరరర యడర
ఇసటట ననస:16-14-6
వయససస:23
లస: పప

317
SQX2100659
పపరర: బబజ బ షపక

95-4/795

95-5/695

95-9/765

323
SQX2041689
పపరర: వరద న అవపల

95-6/753

329
SQX2348779
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:16-14-11
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకషష కకశశర అనసమలల
ఇసటట ననస:16-8-538
వయససస:19
లస: ససస స
315
SQX2529691
పపరర: సరయ రరస చచననమశశటట

95-143/1038

318
NDX2669448
పపరర: సరసబశవరరవప ఏలకరర

94-5/873

తసడడ:డ అపపయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:16-10-21
వయససస:79
లస: పప
321
SQX2035574
పపరర: దసరర భవరన మసచనల

95-9/766

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మసచల
ఇసటట ననస:16-10-60
వయససస:20
లస: ససస స
324
SQX2049690
పపరర: శవరరస కకషష యలవరరర

95-153/661

తసడడ:డ భబనసదనసస యలవరరర
ఇసటట ననస:16-11-1379/26
వయససస:61
లస: పప
95-153/735

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జపవడడ
ఇసటట ననస:16-14-3
వయససస:40
లస: పప
95-153/745

95-4/808

Deleted

320
SQX1986454
పపరర: భబపత సతఖననరరయణ శవ
పడసరద
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భబపత
ఇసటట ననస:16-10-43
వయససస:61
లస: పప

326
SQX2165470
పపరర: ససబడమణఖస జపవడడ

95-141/562

తలర : ననగ రరణణ చచననమశశటట
ఇసటట ననస:16-8-540
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హరరననద బబబమ అవపల
ఇసటట ననస:16-10-123/B
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:16-13-8
వయససస:40
లస: పప
328
SQX2370641
పపరర: మణణకరసత యడర

95-143/692

భరస : ఇమలమ న షపక
ఇసటట ననస:16-10-6
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ మమన
ఇసటట ననస:16-10-40
వయససస:22
లస: పప
322
SQX2036556
పపరర: మననజ వనసకట రరడడడ రరమరరడడడ

314
SQX2081388
పపరర: సరయ రరస చచననమశశటట
తలర : ననగ రరణణ చచననమశశటట
ఇసటట ననస:16-8-540
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వల బబబమ షపక
ఇసటట ననస:16-9-1
వయససస:22
లస: ససస స
319
SQX1890805
పపరర: వనసకట పడణణత బబ మమన

95-143/838

Deleted

తసడడ:డ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:16-8-533
వయససస:18
లస: ససస స

95-143/48

భసధసవప: నగరజ పసలలర
ఇసటట ననస:16-8-532
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: ఫణణ పవన కలమలర యడ
ఇసటట ననస:16-8-532 YANNAM VARI STRE
వయససస:26
లస: పప
95-141/701

95-143/45

తసడడ:డ ససభబససవ రరవప మమసత
ఇసటట ననస:16-8-532
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: నగరజ పసలలర
ఇసటట ననస:16-8-532
వయససస:26
లస: పప
95-143/49

303
SQX1818350
పపరర: వవణమ మమసత

327
SQX2049773
పపరర: నరరసదడ కలమలర పరలడడగమ

95-153/665

తసడడ:డ వనసకట శవ ననగరశశర రరవప పరలడడగమ
ఇసటట ననస:16-14-5
వయససస:29
లస: పప
95-153/733

330
SQX2093003
పపరర: భబగఖ లకడమ మలర సపలర

95-4/796

తసడడ:డ జవన పడకరశ మలర సపలర
ఇసటట ననస:16-14-16
వయససస:18
లస: ససస స
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331
SQX1940097
పపరర: ధన లకడమ దరరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-153/3

భరస : వనసకట శరగమణణ దరరర
ఇసటట ననస:16-14-20/A
వయససస:21
లస: ససస స
334
SQX1779107
పపరర: శకనవరస మదనబల

95-153/4

95-153/664

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-14-38
వయససస:21
లస: ససస స
340
SQX1964485
పపరర: బల ననగరశశర రరవప పప లలపలర

95-153/7

95-153/736

భరస : భబసరర రరవప తతట
ఇసటట ననస:16-14-47
వయససస:36
లస: ససస స
346
SQX2412906
పపరర: జయకకణ కరళస
తసడడ:డ ససన
డ వరసరవప కరళస
ఇసటట ననస:16-14-48
వయససస:34
లస: పప
349
SQX1720010
పపరర: దదవ అరరగరల

95-153/12

95-153/742

తసడడ:డ వర సరశమ
ఇసటట ననస:16-14-56
వయససస:47
లస: పప
358
SQX2513372
పపరర: వననద కలమలర ఉసగరరల
తసడడ:డ హహమ చసదడ ఉసగరరల
ఇసటట ననస:16-14-57
వయససస:40
లస: పప

338
SQX1817352
పపరర: లలవణఖ తనడడబబ యన

95-141/24

341
SQX1965706
పపరర: రవ తదజ పప లలపలర

95-153/8

95-153/663

339
SQX1719954
పపరర: లలవణఖ తనదదబబ యన

95-153/6

342
SQX1969096
పపరర: అహలఖ పప లలపలర

95-153/10

తసడడ:డ బబల ననగరశశర రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:16-14-44
వయససస:32
లస: పప

భరస : బల ననగరశశర రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:16-14-44
వయససస:45
లస: ససస స

344
SQX2464386
పపరర: ఆనసద శవ వరద న తతట

345
SQX2186682
పపరర: భవన కరలస

95-153/737

347
SQX1838689
పపరర: అచచ రరడడడ యలసపరటట

350
SQX2313120
పపరర: ఆదదలకడమ చచసలల

353
SQX2224988
పపరర: రమమష ననదచసడర

356
SQX2513380
పపరర: వననద కలమలర వపనర రఅలల

359
HDV3291572
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప పససడచస
భసధసవప: సతఖరరణణ ఎలక
ఇసటట ననస:16-14-69
వయససస:52
లస: పప

95-153/738

భరస : శకనవరసరరరవప కరలస
ఇసటట ననస:16-14-48
వయససస:56
లస: ససస స
95-153/11

95-153/740
348
SQX2358653
పపరర: జగన మహన రరవప కసదదకలపప

తసడడ:డ అపపరరవప కసదదకలపప
ఇసటట ననస:16-14-52
వయససస:55
లస: పప
95-153/741

351
SQX2091320
పపరర: ఉమల దదవ ఆళర

95-153/666

భరస : గగపస ఆళర
ఇసటట ననస:16-14-54
వయససస:30
లస: ససస స
95-153/743

354
SQX2188159
పపరర: మమరళ ఆళయర

95-153/744

తసడడ:డ గగపస ననయమడడ ఆళయర
ఇసటట ననస:16-14-54
వయససస:35
లస: పప
95-34/533

తసడడ:డ హహమ చసదడ వపనర రఅలల
ఇసటట ననస:16-14-57
వయససస:40
లస: పప
95-153/805

336
SQX2023703
పపరర: రవణమమ పససపపలలటట

భరస : శకనవరస తనడడ బబ యన
ఇసటట ననస:16-14-43
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: రరకకమణణ దదవ ననదచసడర
ఇసటట ననస:16-14-54
వయససస:48
లస: పప
95-153/667

95-153/734

భరస : శసకరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-14-37
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చచసలల
ఇసటట ననస:16-14-53
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: రరకకమణణ దదవ ననదచసడర
ఇసటట ననస:16-14-54
వయససస:48
లస: పప
355
SQX2049708
పపరర: గగవసదస భబపత

95-153/5

తసడడ:డ కరశరరడడడ యలసపరటట
ఇసటట ననస:16-14-52
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకసడమమ అరరగరల
ఇసటట ననస:16-14-53
వయససస:22
లస: ససస స
352
SQX2161636
పపరర: రమమష ననదచసడర

335
SQX1970060
పపరర: సరయ పడవణ కలమలర
తరరమలశశటట
తసడడ:డ మహన రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:16-14-37
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ భబసరర రరవప తతట
ఇసటట ననస:16-14-47
వయససస:18
లస: పప
95-153/739

333
SQX2451748
పపరర: భబణమ కకరణ శశటట పలర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:16-14-27
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-14-43
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చచనన కకషషయఖ పప లలపలర
ఇసటట ననస:16-14-44
వయససస:56
లస: పప
343
SQX2467009
పపరర: ససనత తతట

95-153/662

తలర : వనసకట శరగమణణ దరరస
ఇసటట ననస:16-14-20/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరమణ మదనబల
ఇసటట ననస:16-14-35
వయససస:28
లస: పప
337
SQX2025385
పపరర: శరరష పససపపలలటట

332
SQX2049831
పపరర: దసరర రరవప దరరస

357
SQX1915917
పపరర: షపక సససదస హహసపసన

95-153/13

తసడడ:డ షపక మరరవల
ఇసటట ననస:16-14-57
వయససస:21
లస: పప
95-153/817

360
SQX1799691
పపరర: గగవరద న మలచవరపప

95-153/14

భరస : పసచచయఖ పరరచసరర
ఇసటట ననస:16-14-70 BRAMHAMGARI GUD
వయససస:52
లస: ససస స
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361
SQX2090876
పపరర: శకనస తతట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-153/668

తసడడ:డ శవయఖ తతట
ఇసటట ననస:16-14-71
వయససస:53
లస: పప
364
SQX1720473
పపరర: ససజనఖ యలలవపలలర

370
SQX1720101
పపరర: అసజల కకసడచపప

95-153/15

365
SQX2499960
పపరర: వసశ కకషష బబ సత

95-151/754

95-153/16

95-153/752

368
SQX2090280
పపరర: నసర ఖససస సససయద

363
SQX2306694
పపరర: ఉష రరణణ తతట

95-153/803

366
SQX2306801
పపరర: శరరష తతట

95-151/755

369
SQX1779099
పపరర: భబరత పసనవనబబ ఈన

తసడడ:డ శకనవరస పసనవనబబ ఈన
ఇసటట ననస:16-15-9, OLD GUNTUR
వయససస:24
లస: పప

95-153/749
371
SQX2434439
పపరర: తనడడబబ యన లకడమ ననరరయణ
తనడడబబ యన సరసబ శవ రరవప
తసడడ:డ తనడడబబ యన సరసబ శవ రరవప సరసబ శవ
ఇసటట ననస:16-15-20
వయససస:24
లస: పప

372
SQX2256733
పపరర: రరణణ బతస న
భరస : రరమ సరశమ
ఇసటట ననస:16-15-23
వయససస:62
లస: ససస స

374
SQX2352623
పపరర: కకటట రతన పసడయసకర పప లలపలర

375
SQX1890870
పపరర: గగటటటపరటట ససబడమణఖస

95-153/753

తసడడ:డ గగటటటపరటట శకనవరస
ఇసటట ననస:16-15-40
వయససస:27
లస: పప

376
SQX2015725
పపరర: యరర గడడ వసశ కకషష యరర గడడ

377
SQX2052967
పపరర: భబరర వ కకషష కకసడచపప

378
SQX2499978
పపరర: ససబబ రరవప వడర మబడడ

95-9/768

తసడడ:డ యరర గడడ శవ కకటటశశర రరవప యరర గడడ శవ భసధసవప: ససధనకర రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:16 15 40
ఇసటట ననస:16-15-42
వయససస:18
లస: పప
వయససస:19
లస: పప
95-151/1

380
SQX2314680
పపరర: తషలశ ససకమసచ

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప ససకమసచ
ఇసటట ననస:16-15-46
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరఘవవసదడ రరవప ససకమసచ
ఇసటట ననస:16-15-46
వయససస:42
లస: ససస స

95-151/2
382
SQX1962745
పపరర: సరయ తరరణ కలమలర
బబ మమననడడ
భసధసవప: చచసతనఖ బబ మమననడడ
ఇసటట ననస:16-15-46/A,1/5yadav st
వయససస:23
లస: పప

383
SQX1808260
పపరర: వనసకటటశ ససకమసచ
తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప ససకమసచ
ఇసటట ననస:16-15-46,BRAHAMAM
వయససస:22
లస: పప

385
SQX2238558
పపరర: భరత తనడడబబ యన

386
SQX1809235
పపరర: డదవడ రరజ గగడబ

95-153/756

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-49
వయససస:19
లస: పప
388
SQX2031128
పపరర: పదనమవత కరలస
భరస : నగరజ కరలస
ఇసటట ననస:16-15-52
వయససస:28
లస: ససస స

389
SQX2368736
పపరర: శరరష గమత
భరస : చసదడమమళ గమత
ఇసటట ననస:16-15-53
వయససస:30
లస: ససస స

95-153/750

95-9/33

95-153/804

తసడడ:డ పపరయఖ వడర మబడడ
ఇసటట ననస:16-15-42
వయససస:58
లస: పప
95-153/754

381
SQX2371110
పపరర: సససదర రరవప బబ మమనవడడ

95-153/755

తసడడ:డ అపపరరవప బబ మమనవడడ
ఇసటట ననస:16-15-46/A
వయససస:46
లస: పప
95-151/3

384
SQX2039733
పపరర: లకడమ పడసనన తనడడబబ యన

95-153/672

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-49
వయససస:20
లస: ససస స
95-153/17

తసడడ:డ ససరరష గగడబ
ఇసటట ననస:16-15-50
వయససస:23
లస: పప
95-4/800

95-153/20

తసడడ:డ సతస ర వల సససయద
ఇసటట ననస:16-15-4
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చచననకరశవ రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:16-15-37
వయససస:22
లస: ససస స

379
SQX1841972
పపరర: కకషప ర ససకమసచ

95-153/748

భరస : రరఘవ తతట
ఇసటట ననస:16-14-91
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చచననకరశవ రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:16-15-37
వయససస:25
లస: ససస స
95-9/764

95-153/747

భరస : తరరపతయఖ తతట
ఇసటట ననస:16-14-71
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల బబ సత
ఇసటట ననస:16-14-74
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:16-15-15
వయససస:21
లస: ససస స
373
SQX2271864
పపరర: భవఖ యగరతన పప లలపలర

95-153/746

తసడడ:డ శవయఖ తతట
ఇసటట ననస:16-14-71
వయససస:53
లస: పప

భరస : వర రరజ యలలవపలలర
ఇసటట ననస:16-14-74
వయససస:31
లస: ససస స
367
SQX2090017
పపరర: యలమన సరయ పసడయ
బబలరసకకసడ
భరస : నసరరల హసన జన సససయద
ఇసటట ననస:16-15-4
వయససస:19
లస: ససస స

362
SQX2354371
పపరర: శకనస తతట

387
SQX1915883
పపరర: ననగ జజఖత పససపపలలటట

95-153/18

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరళస
ఇసటట ననస:16-15-51
వయససస:32
లస: ససస స
95-153/757

390
SQX2538619
పపరర: మహన కకషష గరల

95-151/978

తసడడ:డ అపపరరవప గరల
ఇసటట ననస:16-15-60/A
వయససస:20
లస: పప
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391
SQX2091395
పపరర: గసగరరజ గగడత
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95-153/673

తసడడ:డ గగపయఖ గగడత
ఇసటట ననస:16-15-70 2/5 LINE
వయససస:74
లస: పప

392
SQX1980473
పపరర: పకథదశ తలర స

తసడడ:డ రరమకకషష తలర స
ఇసటట ననస:16-15-75/A
వయససస:20
లస: పప

95-151/756 395
394
SQX2048254
SQX2091056
పపరర: సరయ మమకరశ టటమమసమబదరర
పపరర: బబలలజ రరవప ఆవశశటట

తసడడ:డ శశషరచలస టటమమసమబదరర
ఇసటట ననస:16-15-85
వయససస:18
లస: పప
397
SQX2029718
పపరర: ననరరయణ రరవప ససగమరల

95-152/831

95-4/47

95-152/832

95-4/799

95-151/753

94-156/3

భరస : గఫవర షపక
ఇసటట ననస:16-15-291
వయససస:26
లస: ససస స

407
SQX2071637
పపరర: అసకమమరరజ పరగరడడపలల

410
SQX2507515
పపరర: శవ కకషష టటగఅలల

413
SQX2044113
పపరర: చచననమమ యయలకర

95-153/751

416
SQX2034643
పపరర: తషలశ రరదడ

94-5/872

419
SQX2056422
పపరర: కకషష కలమలరర కటటవరరపవ
భరస : నగరజ కటటవరరపవ
ఇసటట ననస:16-15-304
వయససస:23
లస: ససస స

399
SQX1798966
పపరర: శరకవరణణ శవరపపరస

95-143/102

402
SQX2102523
పపరర: అననపవరష మమ కలలఖణస

95-4/798

405
SQX2045433
పపరర: వనసకట వనసషషవ కలరక

95-6/755

తసడడ:డ సరసబశవవరరవప
ఇసటట ననస:16-15-187
వయససస:22
లస: ససస స
95-162/741

408
SQX2085751
పపరర: నవయలససడ చవల

95-162/742

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:16-15-205
వయససస:23
లస: ససస స
95-151/973

95-6/756

411
SQX2049591
పపరర: సరయ లకడమ పసడయసకర
కటటబబ యనన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటటబబ యనన
ఇసటట ననస:16-15-216
వయససస:19
లస: ససస స

95-153/670

414
SQX2021772
పపరర: తరరపతరరవప కసదరర

95-153/671

తసడడ:డ రరమననధరరవప కసదరర
ఇసటట ననస:16-15-249
వయససస:19
లస: పప
95-6/754

తసడడ:డ ననరరయణ రరదడ
ఇసటట ననస:16-15 -266
వయససస:22
లస: ససస స
95-162/5

95-152/830

భరస : ననగరసదడస కలలఖణస
ఇసటట ననస:16-15-175
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర యయలకర
ఇసటట ననస:16-15-246
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మలరస
ఇసటట ననస:16-15-249
వయససస:48
లస: పప
418
SQX1825280
పపరర: ఆషర బభగస షపక

95-4/797

తసడడ:డ శకనస టటగఅలల
ఇసటట ననస:16-15-212
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసరశరరవ మమసగగటట
ఇసటట ననస:16-15-227
వయససస:37
లస: పప
415
SQX2192912
పపరర: శకనవరస రరవప మలరస

404
NDX2653749
పపరర: నరరశ కలమలర కరదనరర

396
SQX2029692
పపరర: అలవనలల మసగమమ ససగమరల

తసడడ:డ పడసరద శవరపపరస
ఇసటట ననస:16-15-146
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశవ పరగరడడపలల
ఇసటట ననస:16-15-200/A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:16-15-211
వయససస:19
లస: ససస స
412
NDX2433225
పపరర: ససవర పడసరద రరవప మమసగగటట

95-177/14

తసడడ:డ పసద మలలఖదదడ కరదనరర
ఇసటట ననస:16 -15-181
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ మలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:16-15-200
వయససస:58
లస: పప
409
SQX2035624
పపరర: మమనక బబజవరడ

401
SQX2103125
పపరర: వనసకట పవన కలలఖణ నసదద

95-150/660

భరస : సరసబశవ రరవప ససగమరల
ఇసటట ననస:16-15-103
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నసదద
ఇసటట ననస:16-15-163
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:16-15-178, 1/6 Lane
వయససస:62
లస: పప
406
SQX2101012
పపరర: చననయఖ మలలబబ ఈనన

95-153/674

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబససరన
ఇసటట ననస:16-15-123
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసదద
ఇసటట ననస:16-15-163
వయససస:23
లస: పప
403
SQX2049229
పపరర: రరథన కకషష మబరరస కకతత
స రర

398
SQX1968072
పపరర: శరకవసత రతన జజఖత బబససరన

393
SQX2535110
పపరర: సరయ కకషష గరరగసటట

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:16/15/83/a
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ మబరరస ఆవశశటట
ఇసటట ననస:16-15-93
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససగమరల
ఇసటట ననస:16-15-103
వయససస:36
లస: పప
400
SQX1843721
పపరర: వనసకట పవన కలలఖణ నసదద

95-153/19

417
SQX2076941
పపరర: శరఖమల కకతస పలర

95-162/743

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:16-15-285
వయససస:18
లస: ససస స
95-148/692

420
SQX2047496
పపరర: ఏసస కటటవరరపవ

95-150/572

తసడడ:డ ససబబరరవప కటటవరరపవ
ఇసటట ననస:16-15-304
వయససస:23
లస: పప
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421
SQX2534790
పపరర: కలమలరర వలక
ర రర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-34/537

భరస : వరనరటదథడ ననయమడడ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-15-340
వయససస:34
లస: ససస స
424
SQX1862572
పపరర: సరయ లకడమ కనఖ

95-164/3

95-141/444

భరస : వనసకటటశశర రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:16-16-183
వయససస:55
లస: ససస స
433
NDX2635746
పపరర: నసరరలర ఖలన పఠరన

94-9/665

95-153/758

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప దమలమలపరటట
ఇసటట ననస:16-16-366
వయససస:22
లస: పప
442
NDX2421477
పపరర: కనక దసరరరదదవ భవరరశశటట

428
SQX2091148
పపరర: గగపస బబ డచపవడడ

95-153/676

431
SQX2465607
పపరర: షసరజ బబగమమ షపక

95-152/934

429
SQX1503631
పపరర: లల మహన తపపన

95-33/68

432
SQX2090595
పపరర: లలవణఖ శవ

95-162/744

95-162/831 435
434
SQX2418895
SQX2049641
పపరర: సమన ఫరరరన మహమమద అబమబల
పపరర: పవతడ బమకర

95-148/693

95-150/574

446
SQX2531838
పపరర: రరజ శశఖర పసటటల

95-141/445

441
SQX2477255
పపరర: గగపరల కకషష పచచపపలలసస

95-150/599

444
SQX2047769
పపరర: వనసషషవ కలరరక

95-150/573

తసడడ:డ ససరరశ కలరరక
ఇసటట ననస:16-17-147
వయససస:20
లస: ససస స
95-143/1042

తసడడ:డ వరయఖ మగల
ఇసటట ననస:16-17-185
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:16-18-35
వయససస:28
లస: పప

95-143/1015
448
SQX2510493
పపరర: టట వ ఏస ఏల నరసససహ రరవప
బబచస
తసడడ:డ ఉపపసదడ గమపరస బబచస
ఇసటట ననస:16-18-127
వయససస:22
లస: పప

449
SQX1843663
పపరర: వరలలసశర రరవప సప మరగఉతష
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప సప మరగఉతష
ఇసటట ననస:16-18-480/1
వయససస:29
లస: పప

95-162/832

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:16-17-60
వయససస:49
లస: పప

443
SQX2073849
పపరర: ససరరశ కలరరక

445
SQX2049989
పపరర: సరసబ శవ రరవప మగరల

438
SQX2118420
పపరర: శకనవరస రరవప జజననలగడడ
తసడడ:డ ససబబరరయమడడ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:16-16-335
వయససస:47
లస: పప

440
SQX2047413
పపరర: కరరరసక పప టర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:16-17-147
వయససస:45
లస: పప

95-153/675

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బమకర
ఇసటట ననస:16-16-296
వయససస:19
లస: ససస స

437
SQX2087575
పపరర: కకటటశశర రరవప రరచరర

భరస : సరసబసదనశవ సచచదననసద మబరరస భవరరశ
ఇసటట ననస:16-17-91
వయససస:63
లస: ససస స
95-153/677

95-151/858

భరస : సతశ శవ
ఇసటట ననస:16-16-249
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ చచదరర పప టర
ఇసటట ననస:16-17-60
వయససస:30
లస: పప
94-156/4

426
SQX2196616
పపరర: రరణణ గడడ స

భరస : మహమమద అబమబల షఫస
ఇసటట ననస:16-16-117
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:16-16-301
వయససస:64
లస: పప
95-141/25

95-4/48

తసడడ:డ రరజ గడడ స
ఇసటట ననస:16-15-1952/5
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మడ .ఏ.తనకé
ఇసటట ననస:16-16-250
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల సతస ర కలరరషస
ఇసటట ననస:16-16-297 , 2 LINE
వయససస:33
లస: పప
439
SQX1817337
పపరర: వనసకటటష దమలమలపరటట

95-164/4

భరస : అబమబల జలలన షపక
ఇసటట ననస:16-16-237
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలలమన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:16-16-250
వయససస:51
లస: పప
436
SQX2170041
పపరర: తనజశజ అహమద కలరరషస

425
SQX1839232
పపరర: హరర పడసరద కనఖ

తసడడ:డ ననరరయణ బబ డచపవడడ
ఇసటట ననస:16-16-89
వయససస:33
లస: పప
95-149/446

423
SQX1843556
పపరర: మధసలత మహసకరళ

భరస : వనసకటటశశర రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:16-15-486
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస కనఖ
ఇసటట ననస:16-15-868
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అసకకరరడడడ అనసమమల
ఇసటట ననస:16-16-58/1
వయససస:19
లస: ససస స
430
SQX2083319
పపరర: సరయ లల మరరయలల

95-151/4

తసడడ:డ పసచచయఖ డడకలర
ఇసటట ననస:16-15-485
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : హరర పడసరద కనఖ
ఇసటట ననస:16-15-868
వయససస:24
లస: ససస స
427
SQX2035798
పపరర: గరయతడ అనసమమల

422
SQX1915289
పపరర: రరఘవమమ డడకలర

95-143/1014
447
SQX2510477
పపరర: టట వ ఏస ఏల నరసససహ రరవప
బబచస
తసడడ:డ ఉపపసదడ గమపరస బబచస
ఇసటట ననస:16-18-127
వయససస:22
లస: పప

Deleted

95-4/49

450
SQX1914639
పపరర: పవన కలమలర చనవల

95-148/3

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనవల
ఇసటట ననస:16-19-44
వయససస:20
లస: పప

Page 19 of 266

451
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95-148/694

భరస : శత రమలసజనఉలక తవరశ
ఇసటట ననస:16-19-89
వయససస:56
లస: ససస స
454
SQX1979178
పపరర: ఉదయ లకడమ

95-148/5

95-151/5

95-151/757

95-152/936

95-147/841

95-147/688

తసడడ:డ రమణయఖ కటబవరరపవ
ఇసటట ననస:16-20-63/2
వయససస:18
లస: ససస స
472
SQX2430890
పపరర: మహమమద షపక

95-152/938

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:16-21-102
వయససస:90
లస: ససస స

464
SQX2448793
పపరర: బల భబసరర ఈమన

467
SQX1799345
పపరర: వనసకట ననగ సరకరత రరస
జజననభటర
తసడడ:డ భబనస మబరరస జజననభటర
ఇసటట ననస:16-20-60
వయససస:22
లస: పప
470
SQX2059673
పపరర: వనసకటటశశరరర పపరరచరర

473
SQX2268621
పపరర: మహమమద షపక

95-151/758

95-4/51

476
SQX2087617
పపరర: లల దదవ సతఖ సరయ లలకరశ
మమడ
తసడడ:డ శశష గరరర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:16-21-17
వయససస:18
లస: పప
479
SQX1757269
పపరర: సమమమననసర పఠరన
భరస : జజన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:16-22-98
వయససస:60
లస: ససస స

459
SQX2047629
పపరర: మణణకరసత ఉనస
ర టటరర

95-150/575

95-164/884
462
SQX2245645
పపరర: చసదదక
డ సరయ లకడమ తషనసగసటబర

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:16-19-235
వయససస:21
లస: ససస స
95-152/937

465
SQX2088169
పపరర: మమనర షపక

95-7/1032

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:16-19-1189
వయససస:39
లస: పప
95-147/7

468
SQX1975507
పపరర: భవన వరవలర

95-147/8

భరస : బల చసదడ వరవలర
ఇసటట ననస:16-20-63/2
వయససస:21
లస: ససస స
95-147/689

471
SQX2496941
పపరర: తదజశశ పప దదల

95-147/826

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:16-20-70 / C
వయససస:18
లస: ససస స
95-152/939

Deleted

95-149/1

95-149/447

తసడడ:డ శవ ఉనస
ర టటరర
ఇసటట ననస:16-19-188
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:16-20-1215
వయససస:34
లస: పప

భరస : అనల కలమలర బసగరరర
ఇసటట ననస:16-21-9
వయససస:23
లస: ససస స
478
SQX1843770
పపరర: ససతమమ కకటడ

95-152/935

తలర : అనసరరధ పపరరచరర
ఇసటట ననస:16-20-64
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ యబససఫ సపస క
ఇసటట ననస:16-20-1212
వయససస:33
లస: పప
475
SQX1966589
పపరర: దదవఖ భబవన బసగరరర

461
SQX2107803
పపరర: రరధ కకససరర

456
SQX2084127
పపరర: తరరన రమణ కనఖక పరరరపలర
తసడడ:డ పరరశత శసకర వర పడసరద
ఇసటట ననస:16-19-116
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:16-19-241
వయససస:24
లస: పప

భరస : చనన బబలయఖ మగరల
ఇసటట ననస:16-20-50
వయససస:60
లస: ససస స
469
SQX2080802
పపరర: అనసత లకడమ కటబవరరపవ

95-148/6

భరస : రమమశ కకససరర
ఇసటట ననస:16-19-189
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:16-19-241
వయససస:43
లస: ససస స
466
SQX2549517
పపరర: శశష కలమలరర మగరల

458
SQX2336238
పపరర: శరసత కలమలరర తరరపత

95-148/4

Deleted

భరస : కకషష పడసరద తరరపత
ఇసటట ననస:16-19-151
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గణణశ రరవప కకససరర
ఇసటట ననస:16-19-189
వయససస:53
లస: ససస స
463
SQX2478923
పపరర: అరరణ కలమలరర ఈమన

455
SQX1838473
పపరర: మనషర జలకరర

453
SQX1972728
పపరర: ఉదయ లకడమ

భరస : బబలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:16-19-90/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర కలమలర జలకరర
ఇసటట ననస:16-19-92
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ బబబమ అమర
ఇసటట ననస:16-19-123
వయససస:39
లస: ససస స
460
SQX2106482
పపరర: హహమలవత కకససరర

95-150/576

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:16-19-89
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:16-19-90/A
వయససస:36
లస: ససస స
457
SQX1915305
పపరర: లకడమ కరతనఖయన అమర

452
SQX2047835
పపరర: శత రమలసజనఉలక తవరశ

95-148/695

474
SQX2268613
పపరర: ఆష బ షపక

95-152/940

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:16-20-1215
వయససస:28
లస: ససస స
477
SQX1843788
పపరర: పదనమవత కకటడ

95-4/50

భరస : వనసకట రమణ మబరరస కకటడ
ఇసటట ననస:16-21-102
వయససస:52
లస: ససస స
95-14/59

480
SQX1757251
పపరర: జజన ఖలన పఠరన

95-14/60

తసడడ:డ ఖలదర వరల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:16-22-98
వయససస:74
లస: పప
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481
SQX2035079
పపరర: రసబబబమ యలయవరస

95-4/801

తసడడ:డ ససబబయ శరససస స యలయవరస
ఇసటట ననస:16-24-33
వయససస:61
లస: పప
95-4/53

తసడడ:డ మహనరరవప యలయవరరస
ఇసటట ననస:16-24-36
వయససస:37
లస: పప
95-161/733

భరస : నగరశశరరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:16-30-1/A
వయససస:48
లస: ససస స
95-161/12

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:16-30-6
వయససస:39
లస: పప

95-14/852

95-163/56

తసడడ:డ గసగయ గగరసటర
ఇసటట ననస:16-30-9
వయససస:22
లస: పప

488
SQX1766369
పపరర: ససజనఖ మమదరమమటర

95-161/10

95-161/834

491
SQX1766328
పపరర: సరసబశవ రరవప మమదరమమటర

494
SQX1977883
పపరర: ననగరశశరమమ

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ తతమమలకరర
ఇసటట ననస:16-30-9/a
వయససస:19
లస: ససస స

497
SQX2505600
పపరర: రమలదదవ తతమమలకరర

95-163/59

502
SQX1976752
పపరర: లలత ఎచచరర

95-163/60

500
SQX1975564
పపరర: లకడమ నరసమమ ఎచచరర

భరస : శకనస ఎచచరర
ఇసటట ననస:16-30-16/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననజరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-30-20/8
వయససస:26
లస: పప

506
SQX1969880
పపరర: రఫస షపక

95-137/766
495
SQX2505428
పపరర: వనసకటరరమయఖ తతమమలకరర

తసడడ:డ జగనననథస తతమమలకరర
ఇసటట ననస:16-30-9/a
వయససస:41
లస: పప
95-161/1012

509
SQX2378396
పపరర: శవ శసకర వర పడసరద రరవప
చసక
తసడడ:డ పరప రరవప చసక
ఇసటట ననస:16-30-23
వయససస:49
లస: పప

498
SQX1752641
పపరర: యగరత మలలలసపరటట

95-163/58

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-30-13
వయససస:21
లస: ససస స
95-161/15

501
SQX1975556
పపరర: శకనస ఎచచరర

95-161/16

తసడడ:డ ససరరబబబమ ఎచచరర
ఇసటట ననస:16-30-16/2
వయససస:43
లస: పప
95-166/1117

504
SQX2305977
పపరర: జసగరర సరహహబ షపక

95-155/825

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:16-30-20/7
వయససస:19
లస: పప
95-161/17

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:16-30-20/8
వయససస:23
లస: పప
95-154/990

95-161/11

95-163/57

తలర : పదమ పదమ
ఇసటట ననస:16-30/20
వయససస:31
లస: పప
95-157/1377

489
SQX1766344
పపరర: వజయ లకడమ మమదరమమటర

95-161/14
492
SQX1765775
పపరర: శవ లల కలమలరర
మలకరపపరపప
తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప మలకరపపరపప
ఇసటట ననస:16-30-8
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససరరబబబమ ఎచచరర
ఇసటట ననస:16-30-16/2
వయససస:69
లస: ససస స
503
SQX2355949
పపరర: కకరణమరమలర నకర నకర

95-142/657

95-161/13

భరస : వనసకటరరమయఖ తతమమలకరర
ఇసటట ననస:16-30-9/a
వయససస:36
లస: ససస స

499
SQX1752633
పపరర: జసశసత సరయ కకరణ
మలలలసపరటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-30-13
వయససస:23
లస: పప

486
SQX2062594
పపరర: నగరశశరరరవప చససడసరర

భరస : సరసబశవ రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:16-30-6
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:16-30-9
వయససస:50
లస: ససస స

496
SQX2279842
పపరర: భవరన రరణణ తతమమలకరర

95-4/52

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:16-30-1/A
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:16-30-6
వయససస:64
లస: పప

493
SQX1803501
పపరర: సరయ రరకరశ గగరసటర

తసడడ:డ ననగభమషణస చరర భబవరర
ఇసటట ననస:16-30-20B
వయససస:23
లస: పప

485
SQX2035954
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యరకసశశటట

భరస : శకనవరస రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:16-30-6
వయససస:33
లస: ససస స

490
SQX1766351
పపరర: శకనవరస రరవప మమదరమమటర

483
SQX1843796
పపరర: సరయ ననగమణణ యలయలవరరస

భరస : తడననథ శరమ యలయలవరరస
ఇసటట ననస:16-24-36
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:16-28-8
వయససస:32
లస: పప

487
SQX2093763
పపరర: వజయ లకడమ చససడసరర

508
SQX2082626
పపరర: డడడరరజ భబవరర

95-4/802

భరస : రసబబబమ యలయవరస
ఇసటట ననస:16-24-33
వయససస:55
లస: ససస స

484
SQX1843804
పపరర: తడననథ శరమ యలయవరరస

505
SQX2290229
పపరర: షరరఫ షపక

482
SQX2035095
పపరర: ననగ లకడమ యలయవరస

507
SQX2006385
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-161/737

తసడడ:డ నశర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-30-20-8
వయససస:19
లస: పప
95-154/1189

510
SQX2167823
పపరర: వననద ననగ కలమలర పలశదథ

95-156/858

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పలశదథ
ఇసటట ననస:16-30-23/6
వయససస:26
లస: పప
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511
SQX2453280
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గవన

95-154/1190

Deleted

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గవన
ఇసటట ననస:16-30-25
వయససస:45
లస: పప

514
SQX2453447
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గవన

95-154/1193

95-156/859

Deleted
95-145/1247

భరస : నరసససహ రరజ గవన
ఇసటట ననస:16-30-25/1
వయససస:35
లస: ససస స
523
SQX2056281
పపరర: రరమమ పససపపలలటట

95-166/1044

95-161/19

95-162/753

95-155/699

భరస : వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-30-36
వయససస:35
లస: ససస స

524
SQX2287076
పపరర: అనసష చసక

527
SQX2105864
పపరర: వనసకట రరవప మరరయలల

530
SQX2110518
పపరర: జజఖత రచమసటట

533
SQX2096279
పపరర: అరరణ కకలగరన

95-161/740

536
SQX2089167
పపరర: కకటటశశరమమ పససపపలలటట

95-146/774

539
SQX1858976
పపరర: లకడమకళ బసడనరర
భరస : రవసదడ బసడనరర
ఇసటట ననస:16-30-37
వయససస:32
లస: ససస స

Deleted

భరస : వనసకటటశశర రరవప గవన
ఇసటట ననస:16-30-25
వయససస:36
లస: ససస స
519
SQX2473239
పపరర: అరరణ గవన

95-163/1028

522
SQX2464634
పపరర: శవలల గవన

95-154/1196

భరస : శకనవరసరరవప గవన
ఇసటట ననస:16-30-25/A
వయససస:59
లస: ససస స
95-154/1197

525
SQX2529030
పపరర: మమనక ననగరశశటట

95-161/1019

తసడడ:డ కకసడయఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:16-30-30
వయససస:21
లస: ససస స
95-163/973

528
SQX2110336
పపరర: శకనవరసరరవప రచమసటట

95-161/739

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ రచమసటట
ఇసటట ననస:16-30-34
వయససస:52
లస: పప
95-162/754

531
SQX2037059
పపరర: మధవ రచమసటట

95-162/755

భరస : సరయ కకషష రచమసటట
ఇసటట ననస:16-30-34
వయససస:35
లస: ససస స
95-162/756

534
SQX2053478
పపరర: ససరరఖ అడప

95-172/566

తసడడ:డ ససబడమణఖస అడప
ఇసటట ననస:16-30-35
వయససస:35
లస: ససస స
95-161/741

భరస : ససబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-30-36
వయససస:66
లస: ససస స
95-163/975

95-154/1195

భరస : వనసకటటశశర రరవప గవన
ఇసటట ననస:16-30-25
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:16-30-35
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషమబరరస
ఇసటట ననస:16-30-35A
వయససస:42
లస: పప
538
SQX2055069
పపరర: ససజజత పససపపలలటట

521
SQX2400026
పపరర: హరర కలమలరర యడర

516
SQX2467231
పపరర: అరరణ గవన

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గవన
ఇసటట ననస:16-30-25
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రచమసటట
ఇసటట ననస:16-30-34
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:16-30-35
వయససస:32
లస: పప
535
SQX2024834
పపరర: యలర మసద ఆకలల

95-157/1378

తసడడ:డ ససబబరరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:16-30-31/a
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ రచమసటట
ఇసటట ననస:16-30-34
వయససస:44
లస: పప
532
SQX2050557
పపరర: శకనవరస రరవప కకలగరన

95-154/1194

భరస : వజయ కలమలర చసక
ఇసటట ననస:16-30-29
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ బబబమ చలమకకరర
ఇసటట ననస:16-30-30/20/12
వయససస:22
లస: పప
529
SQX2096667
పపరర: సరయ కకషష రచమసటట

518
SQX2468452
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గవన

95-154/1192

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గవన
ఇసటట ననస:16-30-25
వయససస:45
లస: పప

భరస : భబరత పడసరద యడర
ఇసటట ననస:16-30-25/7
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-30-26/6/b
వయససస:60
లస: పప
526
SQX1839042
పపరర: హహమసత చలమకకరర

515
SQX2463420
పపరర: అరరణ గవన

513
SQX2453256
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గవన

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గవన
ఇసటట ననస:16-30-25
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప గవన
ఇసటట ననస:16-30-25
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గవన
ఇసటట ననస:16-30-25
వయససస:45
లస: పప
520
SQX2503175
పపరర: ససభబషసణ గవన

95-154/1191

Deleted

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గవన
ఇసటట ననస:16-30-25
వయససస:45
లస: పప
517
SQX2453165
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గవన

512
SQX2461994
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గవన

537
SQX2081685
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట

95-161/742

తసడడ:డ ససబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-30-36
వయససస:51
లస: పప
95-161/20

540
SQX2083731
పపరర: సరసబడజఖస రచమసటట

95-161/743

భరస : సరశమమలల లలటట రచమసటట
ఇసటట ననస:16-30-37
వయససస:59
లస: ససస స
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95-161/1028 542
541
SQX2544278
SQX2276913
పపరర: మహనరకశన కకసడచపప కకసడచపప
పపరర: ససధన వరణణ సమరగతష

తసడడ:డ కకసడచపప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:16-30-37
వయససస:22
లస: పప
544
MLJ2709749
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మరరక

95-161/21

545
SQX2097558
పపరర: గగససయ సయద

548
SQX2253342
పపరర: శక హరర ఓడడసప

భరస : ననగరశశర రరవప పసచకటర
ఇసటట ననస:16-30-47 2/9 YADAVA BAZA
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర కకషష ఓడడసప
ఇసటట ననస:16-30-48
వయససస:33
లస: ససస స

550
SQX1880889
పపరర: గగపరల కకషష యజఫ నవన

551
SQX1959725
పపరర: లకడమ పసడయ దరరరన యరకసశశటట

95-162/9

తసడడ:డ శకనస యజఫనవన
ఇసటట ననస:16-30-51/1
వయససస:30
లస: పప
553
SQX1971514
పపరర: భబనసమత అసగరరరకలల

95-161/23

భరస : బబపసరరజ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-56/A
వయససస:44
లస: ససస స
556
SQX1473735
పపరర: దదలప కలమలర గరరపరటట
తసడడ:డ దననయయల రరజ గరరపరటట
ఇసటట ననస:16-30-56/B
వయససస:25
లస: పప
559
SQX1757434
పపరర: మసరసన రరవప బబదదనవడడ

560
SQX1920370
పపరర: కకమమమరర పపడమ కలమలర

563
SQX2054914
పపరర: హరర కలమలర వలర భబపపరస

95-163/68

తసడడ:డ మసరసనయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-30-60
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:16-30-62/A
వయససస:42
లస: ససస స

95-162/10

95-163/61

552
SQX1978386
పపరర: నఖల కకమమమరర

95-161/22

566
SQX2091809
పపరర: బసదస మధవ వలర భబపపరస

569
SQX2408391
పపరర: సరగజన పరశస
భరస : ననరరయణ పరశస
ఇసటట ననస:16-30-64
వయససస:63
లస: ససస స

95-163/62

భరస : రమణ కకనవటట
ఇసటట ననస:16-30-56/B
వయససస:63
లస: ససస స
95-163/64

558
SQX1168583
పపరర: రమణ కకనవటట

95-163/65

తసడడ:డ ఓబయఖ కకనవటట
ఇసటట ననస:16-30-56/B
వయససస:66
లస: పప
95-163/66

561
SQX1920305
పపరర: అరరసధత పససపపలలటట

95-163/67

భరస : జననరర న రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-30-60
వయససస:49
లస: ససస స
95-163/981

564
SQX2054930
పపరర: శవపరరశత వలర భబపపరస

95-163/982

భరస : హరర కలమలర వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:16-30-62
వయససస:53
లస: ససస స
95-154/993

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:16-30-62A
వయససస:25
లస: ససస స
95-163/983

95-161/833

తసడడ:డ కకమమమరర మలర కరరరఫన రరవప
ఇసటట ననస:16-30-51
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:16-30-62
వయససస:60
లస: పప
95-154/992

549
SQX2255271
పపరర: కర ససరరసదడ కకమమమరర

555
SQX1168682
పపరర: ససతమమ కకనవటట

562
SQX1920263
పపరర: జననరరన రరవప పససపపలలటట

తసడడ:డ వరనరటపససయల వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:16-30-62A
వయససస:50
లస: పప

95-157/1380

554
SQX1311034
పపరర: వజడమమ గరరపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:16-30-58/
వయససస:21
లస: పప

568
SQX2054492
పపరర: శకనవరస రరవప వలర భబపపరస

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:16-30-56
వయససస:22
లస: పప

557
SQX1311075
పపరర: పడసరద రరవప గరరపరటట

95-163/1031

తసడడ:డ శసకర రరవప మదబసరన
ఇసటట ననస:16-30-45/7
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చదతర యఖ గరరపరటట
ఇసటట ననస:16-30-56/B
వయససస:52
లస: పప
95-15/43

546
SQX2470300
పపరర: సరసబశవరరవప మదబసరన

భరస : గసగరజల నరసససహ మబరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:16-30-51/c 1/9th line yadava b
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసబ శవ రరవప బబదదనవడడ
ఇసటట ననస:16-30-58
వయససస:21
లస: పప

565
SQX2091759
పపరర: పదమ లత వలర భబపపరస

95-5/699

భరస : పడసరద రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:16-30-56/B
వయససస:42
లస: ససస స
95-163/63

95-154/1198

తసడడ:డ రరమయఖ గసజ
ఇసటట ననస:16-30-41
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద సయద
ఇసటట ననస:16-30-45/3
వయససస:24
లస: ససస స
95-163/76

543
SQX2300945
పపరర: వనసకట లకడమ గసజ

Deleted

భరస : బడహమనసదస సమరగతష
ఇసటట ననస:16-30-38/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:16-30-43
వయససస:37
లస: పప
547
SQX1801083
పపరర: వనసకట ససబబమమ పసచకటర

95-162/838

567
SQX2091783
పపరర: సరయ చచసతనఖ వలర భబపపరస

95-154/994

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:16-30-62A
వయససస:23
లస: పప
95-154/1200

570
SQX2406825
పపరర: భవన కసదసల

95-154/1201

భరస : శకనవరస రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:16-30-64
వయససస:40
లస: ససస స
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571
SQX2407393
పపరర: సరయ కకషష కసదసల
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95-154/1202

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:16-30-64
వయససస:23
లస: పప
574
SQX2289213
పపరర: సశరరజఖ లకడమ వవమబరర

95-155/828

95-154/1204

95-161/747

95-162/843

95-154/1205

Deleted
95-163/986

భరస : రరఢ కకషష మబరరస నసనన
ఇసటట ననస:16-30-70/1
వయససస:52
లస: ససస స
592
SQX2340495
పపరర: సరయ బబబ గమసడనల

95-154/1208

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యడర
ఇసటట ననస:16-30-88
వయససస:20
లస: పప

95-163/984

584
SQX2028439
పపరర: సరయ కకశశర తషపరకలల

587
SQX2450351
పపరర: ఏసస బబబమ బలర

95-161/748

593
SQX2339042
పపరర: చసదడ కళ గమసడనల

95-154/1211

596
SQX2067353
పపరర: సరయ తదజ తనడడబబ యన

95-154/1206

599
SQX2515120
పపరర: వనసకటటశశరరర రరడడడ
తసడడ:డ లకడమననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:16-30-90
వయససస:49
లస: పప

95-160/742

582
SQX2509610
పపరర: ననగమణణ చసత

95-137/770

585
SQX2038305
పపరర: శకనవరసరరవప తషపకలల

95-163/985

588
SQX2086460
పపరర: రరఢ కకషష మబరరస నసనన

95-146/756

తసడడ:డ రరమయఖ నసనన
ఇసటట ననస:16-30-70/1
వయససస:62
లస: పప
95-163/987

591
SQX2340396
పపరర: వనసకటటశశరరర కకమమశశటట

95-154/1207

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకమమశశటట
ఇసటట ననస:16-30-72
వయససస:72
లస: పప
95-154/1209

594
SQX2339398
పపరర: సరయ మహన గమసడనల

95-154/1210

తసడడ:డ సరయ బబబ గమసడనల
ఇసటట ననస:16-30-73
వయససస:26
లస: పప
95-154/995

తసడడ:డ రరమకకషష తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-30-81
వయససస:23
లస: పప
95-161/749

579
SQX2054252
పపరర: అసజల దదవ ససకర

తసడడ:డ ససబబరరవప తషపకలల
ఇసటట ననస:16-30-67/A
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బలర
ఇసటట ననస:16-30-70
వయససస:37
లస: పప
590
SQX2054898
పపరర: యశశసత కలమలర నసనన

95-154/1203

భరస : సరసబశవరరవప చసత
ఇసటట ననస:16-30-65/A
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబ గమసడనల
ఇసటట ననస:16-30-73
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబ గమసడనల
ఇసటట ననస:16-30-73
వయససస:24
లస: ససస స
598
SQX1986348
పపరర: గగపస యడర

581
SQX2020303
పపరర: వనసకట భరత కకశశనమమసత

576
SQX2287282
పపరర: కకటటశశరమమ మమడడపలర

భరస : ఉదయ కలమలర ససకర
ఇసటట ననస:16-30-65
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మబరరస నసనన
ఇసటట ననస:16-30-70/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమసడనల
ఇసటట ననస:16-30-73
వయససస:48
లస: పప
595
SQX2344612
పపరర: హరర పసడయసకర గమసడనల

95-157/1381

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:16-30-67/A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బలలర
ఇసటట ననస:16-30-70
వయససస:37
లస: పప

589
SQX2054658
పపరర: ననగ ససలలచనన నసనన

578
SQX2287050
పపరర: పడసరద మమడడపలర

95-159/715

భరస : పడసరద మమడడపలర
ఇసటట ననస:16-30-65
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర
ఇసటట ననస:16-30-65
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:16-30-66
వయససస:42
లస: ససస స
586
SQX2455814
పపరర: ఏసస బబబమ బలలర

95-155/701

తసడడ:డ కకిసషష మమదదపలర
ఇసటట ననస:16-30-65
వయససస:43
లస: పప

భరస : శభకర కకశశనమమసత
ఇసటట ననస:16-30-65
వయససస:53
లస: ససస స
583
SQX2334167
పపరర: లకడమ తషమమల

575
SQX2050011
పపరర: కకషష గడడ

573
SQX2407641
పపరర: భబరర వ కకషష కసదసల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:16-30-64 2/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గడడ
ఇసటట ననస:16-30-64/31
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద మమడడపలర
ఇసటట ననస:16-30-65
వయససస:21
లస: పప
580
SQX2093573
పపరర: శవ కలమలరర కకశశనమమసత

95-195/1325

భరస : వరరసరశమ పలకలకరర
ఇసటట ననస:16-30-64
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమరరవప వవమబరర
ఇసటట ననస:16-30-64/29
వయససస:56
లస: ససస స
577
SQX2288876
పపరర: గగపస కకిసషష మమడడపలర

572
SQX2421279
పపరర: లకడమ పలకలకరర

597
SQX2041697
పపరర: ససదథప డడనస
న బబ యనన

95-141/447

తసడడ:డ శకనవరసరరవప డడనస
న బబ యనన
ఇసటట ననస:16-30-82
వయససస:31
లస: పప
95-162/957

600
SQX2515146
పపరర: కలమలరర రరడడడ

95-162/958

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:16-30-90
వయససస:41
లస: ససస స
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601
SQX1859073
పపరర: అదద లకడమ దనసరర
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95-161/24

భరస : కకటటశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:16-30-94
వయససస:35
లస: ససస స
604
SQX2047439
పపరర: ససయమకస బటబట

95-155/702

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బటబట
ఇసటట ననస:16-30-96
వయససస:19
లస: ససస స
607
SQX2048551
పపరర: తడవవదద చసతపలర

95-151/772

95-161/734

భరస : తడవవదద చసతపలర
ఇసటట ననస:16-30-109
వయససస:57
లస: ససస స
613
SQX2239150
పపరర: శకనవరసరరవప ఏలకచరర

95-154/1187

Deleted

భరస : వరయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-30-117
వయససస:57
లస: ససస స

619
SQX2315380
పపరర: ననగ పణణసదడ కలమలర తవశ

95-155/824

తసడడ:డ శవ పడసరద బబబమ తవశ
ఇసటట ననస:16-30-118
వయససస:18
లస: పప
622
SQX2157527
పపరర: రరథ మలలరదద

95-162/834

భరస : రరమ కకషష బరర
ఇసటట ననస:16-30-134
వయససస:29
లస: ససస స

606
SQX2070928
పపరర: ససలలచన మలరకల

95-163/1034

608
SQX2378495
పపరర: మలలర శశరర చసకర

95-154/1185

611
SQX2041960
పపరర: శవ పడసరద చసతపలర

612
SQX2377984
పపరర: పడశరసత చసక

95-163/969

623
SQX1858885
పపరర: కలలఖణణ మమడడస

95-163/1019

626
SQX2400554
పపరర: వజయ లకడమ యలగరల

95-162/833

629
SQX2503878
పపరర: వనసకట నగరశశరరరవప ఇకలరరరస
తసడడ:డ బబపయఖ ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:16-30-157
వయససస:34
లస: పప

615
SQX2025369
పపరర: వరయఖ తనడడబబ యన

95-5/696

Deleted

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-30-117
వయససస:64
లస: పప
95-159/661

618
SQX1994987
పపరర: ఉదయ భబణమ అసగరరరకలల

95-163/970

తసడడ:డ యదస కలమలర అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-117
వయససస:20
లస: పప
95-163/70

621
SQX1920487
పపరర: హహసపన సయద

95-163/71

తసడడ:డ అహమద సయద
ఇసటట ననస:16-30-125
వయససస:30
లస: పప
95-161/25

624
SQX2084564
పపరర: ససషమ మమడస

95-161/735

భరస : వనసకటటష మమడస
ఇసటట ననస:16-30-133
వయససస:26
లస: ససస స
95-163/1020

భరస : శకనవరస రరవప యలగరల
ఇసటట ననస:16-30-133
వయససస:23
లస: ససస స
95-163/750

95-163/1018

భరస : శవ శసకర పడసరద చసక
ఇసటట ననస:16-30-109
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-30-117
వయససస:63
లస: పప
620
SQX1920453
పపరర: హససన అయయద

95-154/1186

Deleted

భరస : శవ శసకర పడసరద చసక
ఇసటట ననస:16-30-109
వయససస:30
లస: ససస స

617
SQX2026151
పపరర: వరయఖ తనడడబబ యన

95-142/658

609
SQX2403509
పపరర: పడశరసత చసక

భరస : చనన శవ శసకరవర పడసరద చసకర
ఇసటట ననస:16-30-109
వయససస:44
లస: ససస స

614
SQX2470482
పపరర: ననగససలలచన కరరటట

95-165/769

భరస : ససబబరరవప మలరకల
ఇసటట ననస:16-30-104
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ససరరష మమడడస
ఇసటట ననస:16-30-133
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ కకటయఖ
ఇసటట ననస:16-30-133
వయససస:58
లస: పప
628
SQX1473255
పపరర: లకడమ బరర

605
SQX2329779
పపరర: కరమమశశరర మమవశ

భరస : హహసససన సయద
ఇసటట ననస:16-30-125
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస బబబమ మలలరదద
ఇసటట ననస:16-30-126
వయససస:20
లస: ససస స
625
SQX2400455
పపరర: బబదదనవడడ వనసకటటశశర రరవప

తసడడ:డ మమరళకకషష ననననబబ యన
ఇసటట ననస:16-30-95
వయససస:34
లస: పప

భరస : తరరమలరరజ కరరటట
ఇసటట ననస:16-30-116
వయససస:35
లస: ససస స
95-5/697

603
SQX2055911
పపరర: గమరర బబబమ ననననబబ యన

తసడడ:డ నతనఖనసద వర పడసరద కసటటమహసతస
ఇసటట ననస:16-30-95
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ తడవవదద చసతపలర
ఇసటట ననస:16-30-109
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబహ ఏలకచరర
ఇసటట ననస:16-30-113
వయససస:48
లస: పప
616
SQX2026102
పపరర: లకడమ తనడడబబ యన

95-162/11

భరస : వనసకటటశశరరర మమవశ
ఇసటట ననస:16-30-98
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ భబషణస చసతపలర
ఇసటట ననస:16-30-109
వయససస:62
లస: పప
610
SQX2093995
పపరర: ఇసదదరర చసతపలర

602
SQX1967074
పపరర: సరయ బబబమ కసటటమహసతస

627
SQX2550655
పపరర: ననగ రజన చనవల

95-162/962

భరస : ఈశశరరరవప చనవల
ఇసటట ననస:16-30-134
వయససస:32
లస: ససస స
95-162/950

630
SQX2514644
పపరర: వసశ కకషష కరశతదపలర

95-162/956

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరశతదపలర
ఇసటట ననస:16-30-158
వయససస:18
లస: పప
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SQX2550457
పపరర: వసశ కకషష కరశతదపలర
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95-162/961

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరశతదపలర
ఇసటట ననస:16-30-158
వయససస:18
లస: పప
634
SQX2019586
పపరర: నహరరకర గగగమలపరటట

95-162/747

635
SQX2055002
పపరర: రమలరరవప ఊగరన

95-163/1021

95-163/1024

638
SQX2447449
పపరర: రరస మమరళమహన రరవప
పప నసనరర
తసడడ:డ ననగ భబషణస పప నసనరర
ఇసటట ననస:16-30-164
వయససస:49
లస: పప
641
SQX2055093
పపరర: శక లకడమ పప టటనరర

భరస : రరస మమరళమహన రరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:16-30-164
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గగపస పప టటనరర
ఇసటట ననస:16-30-169
వయససస:21
లస: ససస స

643
SQX2340792
పపరర: వనసకటటశశరరర కరరపరపప

644
SQX2471365
పపరర: కరరపరపప ససమఖ

95-162/836

తసడడ:డ రమలసజనఉలక కరరపరపప
ఇసటట ననస:16-30-170
వయససస:18
లస: పప
646
SQX2464469
పపరర: ససమఖ కరరపరపప

Deleted

తసడడ:డ రమలరరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:16-30-176
వయససస:20
లస: ససస స
649
SQX1975549
పపరర: కలలఖణ కలమలర

95-162/13

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:16-30-201
వయససస:20
లస: పప
652
SQX2070100
పపరర: గగపస రరడడడ చలకల

95-162/749

95-162/751

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నకరల
ఇసటట ననస:16-30-225
వయససస:20
లస: పప
658
SQX1800754
పపరర: అసకమమ చదజ
భరస : అశశక బబబమ చదజ
ఇసటట ననస:16-30-233
వయససస:26
లస: ససస స

647
SQX2268357
పపరర: దసరరర భవన బచచల

95-163/1022

95-163/972

95-162/837

639
SQX2433662
పపరర: పదనమవత పససపపలలటట

642
SQX2055168
పపరర: వవణమగగపరల కరరపరపప

95-163/1025

Deleted

95-157/1376

95-163/1371

648
SQX2067494
పపరర: నకకర శశటట వనసకటటశశర రరవప

95-162/748

తసడడ:డ నకకర శశటట అపపరరవప
ఇసటట ననస:16-30-195
వయససస:49
లస: పప
651
SQX2422780
పపరర: పడసనన లకడమ గగళళ

95-163/1027

భరస : వనసకట అపరపరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:16-30-205
వయససస:38
లస: ససస స
95-158/790

654
SQX1999895
పపరర: శకనవరస రరవప నకరల
తసడడ:డ రమమలల నకరల
ఇసటట ననస:16-30-225
వయససస:43
లస: పప

656
SQX1990035
పపరర: ఈశశరమమ నకరల

657
SQX1766948
పపరర: అసకమమ చదజజ

భరస : అశశక చదత
ఇసటట ననస:16-30-233
వయససస:36
లస: ససస స

95-2/1282

645
SQX2471225
పపరర: ససమఖ కరరపరపప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పరలలపప ఠరలల
ఇసటట ననస:16-30-225
వయససస:63
లస: పప

659
SQX1813443
పపరర: అసకమమ చదజ

95-163/1023

తసడడ:డ రమలరరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:16-30-176
వయససస:20
లస: ససస స

95-165/768

భరస : శకనవరస రరవప నకరల
ఇసటట ననస:16-30-225
వయససస:40
లస: ససస స
95-162/15

95-162/12

తసడడ:డ రమలసజనఉలక కరరపరపప
ఇసటట ననస:16-30-170
వయససస:23
లస: పప

Deleted

653
SQX2053049
పపరర: కకటటశశరరవప పరలలపప ఠరలల

636
SQX1977875
పపరర: నవన కలమలర పప నసనరర

భరస : సతఖననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-30-164
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : గగపస బచచల
ఇసటట ననస:16-30-181
వయససస:20
లస: ససస స
650
SQX2521359
పపరర: గగపస కకషష దనసరర

95-154/989

తసడడ:డ రరస మహన రరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:16-30-164
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:16-30-202
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పపనననరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:16-30-206
వయససస:23
లస: పప
655
SQX1999002
పపరర: బడహమస నకరల

95-163/971

తసడడ:డ కరరపరపప రరమలరరవప
ఇసటట ననస:16-30-176
వయససస:20
లస: ససస స
95-163/1026

633
SQX2088508
పపరర: మహశశరర ఉగరరన

భరస : రమలరరవప ఉగరరన
ఇసటట ననస:16-30-163
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమలల ఊగరన
ఇసటట ననస:16-30-163
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-30-164
వయససస:49
లస: పప
640
SQX2450799
పపరర: అనసష పప నసనరర

95-154/1188

తసడడ:డ యస యమ ససభబన
ఇసటట ననస:16-30-159
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగధర గగగమలపరటట
ఇసటట ననస:16-30-163
వయససస:21
లస: ససస స
637
SQX2436533
పపరర: సతఖననడయన పఊపపలలటట

632
SQX2237501
పపరర: బబ అయయషర

95-162/750

95-162/14

భరస : అశశక చదజజ
ఇసటట ననస:16-30-233
వయససస:26
లస: ససస స
95-162/16

660
SQX2144335
పపరర: పదనమవత పరష

95-166/1119

భరస : శకనస పరష
ఇసటట ననస:16-30-239
వయససస:42
లస: ససస స

Page 26 of 266

661
SQX1767078
పపరర: శకనవరసరరవప మలరక
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95-162/17

తసడడ:డ మమతనఖలల మలరక
ఇసటట ననస:16-30-252/A
వయససస:50
లస: పప
664
SQX2532919
పపరర: నగరజ అవపల

95-161/1023

95-161/27

95-162/953

భరస : శకధర పటటట ల
ఇసటట ననస:16-30-320
వయససస:33
లస: ససస స
673
MLJ1167089
పపరర: కకటమమ పసదనల

95-162/19

95-162/949

95-161/28

674
SQX1863265
పపరర: వనసకట భబవన పసదనల

677
SQX2531960
పపరర: పపదఅలల.తరరపటటసయల పసడల

680
SQX2533883
పపరర: అరవపలర మమరర

95-5/698

685
SQX0860320
పపరర: హహమసత కకషష రరవప కరదనరర

95-163/977

683
MLJ3161981
పపరర: ఉమ మహహశశరర కరదనరర

95-162/954

తలర : ఉమ మహహశశరర కరదనరర
ఇసటట ననస:16-30-440
వయససస:29
లస: పప

95-165/1

689
SQX2054708
పపరర: పడభబకర రరవప తలపల
తసడడ:డ సరరసగపరణణ తలపల
ఇసటట ననస:16-30-441
వయససస:45
లస: పప

95-161/26

669
SQX1920321
పపరర: వరగరబవ ఆవపల

95-163/73

672
SQX1860063
పపరర: ససరఖ చసదడ రరవప బబ యన

95-162/18

675
SQX2055127
పపరర: తదజ సరయ ననథ తనళళ
ర రర

95-163/974

తసడడ:డ భబసరర రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:16-30-359
వయససస:19
లస: పప
95-155/1077

678
SQX2532364
పపరర: రమదదవ పసడల

95-155/1079

తసడడ:డ పస.తరరపటటసయల తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:16-30-378
వయససస:18
లస: ససస స
95-155/1085

681
SQX1766989
పపరర: జజనబ షపక

95-162/20

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:16-30-420
వయససస:58
లస: ససస స
95-162/757

684
MLJ1741909
పపరర: మలర కరరరఫన రరవప కరదనరర

95-163/976

భసధసవప: ఉమ మహహశశరర కరదనరర
ఇసటట ననస:16-30-440
వయససస:61
లస: పప
95-163/1030

తసడడ:డ ససబబరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:16-30-440
వయససస:47
లస: పప
95-161/744

666
SQX1760602
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకషష
అబబబరర
తసడడ:డ శకనవరస అబబబరర
ఇసటట ననస:16-30-309
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల బబ యన
ఇసటట ననస:16-30-322/B SUDDAPALLI D
వయససస:69
లస: పప

భరస : మలర కరరరఫన రరవప కరదనరర
ఇసటట ననస:16-30-440
వయససస:58
లస: ససస స
686
SQX2387991
పపరర: శకనవరసరరవప బసడడ

95-145/7

భరస : గగపస అవపల
ఇసటట ననస:16-30-317
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : యయససబబబబ.ఏ ఏససబబబమ
ఇసటట ననస:16-30-386
వయససస:37
లస: ససస స

682
SQX2100584
పపరర: వనసకట సతఖ లకడమ శకనవరస
పదసచసరర
తసడడ:డ వనసకటరతనస పదసచసరర
ఇసటట ననస:16-30-440
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప తలపల
ఇసటట ననస:16-30-441
వయససస:21
లస: ససస స

671
SQX2511012
పపరర: పదమ పపటర

95-163/72

తసడడ:డ పస.తరరపటటసయల సస.టబటటసయల
ఇసటట ననస:16-30-378
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:16-30-378
వయససస:26
లస: పప

688
SQX2093862
పపరర: మమనక తలపల

668
SQX1801067
పపరర: మణణకసట ఈశశర రరవప
నలర గగసడర
తసడడ:డ రవ నలర గగసడర
ఇసటట ననస:16-30-310
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకషష పసదల
ఇసటట ననస:16-30-348
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:16-30-370
వయససస:21
లస: ససస స
679
SQX1977156
పపరర: పరపరరవప పసదనల

95-162/752

భరస : ఆదదననరరయణ పపటర
ఇసటట ననస:16-30-320
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమమలల పసదనల
ఇసటట ననస:16-30-340
వయససస:53
లస: ససస స
676
SQX2486827
పపరర: శరకవణణ పసడల

665
SQX2068690
పపరర: శకనవరస రరవప అవపల

663
SQX1748672
పపరర: బసవ దదవ అసగరరరకలల

భరస : శకనవరసరరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-280
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప అవపల
ఇసటట ననస:16-30-292
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస అబబబరర
ఇసటట ననస:16-30-309
వయససస:23
లస: పప
670
SQX2510824
పపరర: శశశలజ పటటట ల

95-163/1029

భరస : ననగరశశర రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:16-30-274
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అవపల
ఇసటట ననస:16-30-292
వయససస:26
లస: పప
667
SQX1760610
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అబబబరర

662
SQX2267060
పపరర: పదమ బబ లర

687
SQX2073070
పపరర: రమఖ తలపల

95-154/991

తసడడ:డ పడభబకర రరవప తలపల
ఇసటట ననస:16-30-441
వయససస:19
లస: ససస స
95-163/978

690
SQX2056323
పపరర: శకదదవ తలపల

95-166/1045

భరస : పడభబకర రరవప తలపల
ఇసటట ననస:16-30-441
వయససస:46
లస: ససస స
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691
SQX1839091
పపరర: గగపస కకషష వనసకకసడ
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95-163/74

తసడడ:డ శకనస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:16-30-454
వయససస:21
లస: పప
694
SQX1863380
పపరర: రరజఖ లకడమ దదసతబబ యన

95-165/2

95-161/746

95-157/1241

95-163/1032

95-162/841

95-155/827

95-162/759

తసడడ:డ పపననయఖ బమరరక
ఇసటట ననస:16-30-518
వయససస:43
లస: పప
715
SQX2284925
పపరర: ననగవలర అవపల

తసడడ:డ రరసబబబమ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:16-30-528
వయససస:22
లస: పప

95-162/21

707
SQX2453348
పపరర: భవఖ ఉటటకకరర

95-163/1033

95-162/23

95-155/826

95-162/839

702
SQX2085157
పపరర: ససభబషసణ చసక

95-152/844

705
SQX2367514
పపరర: వనసకట శశషగరరర మమరళ కకషష
మలచరరజ
తసడడ:డ వశశననథస మలచరరజ
ఇసటట ననస:16-30-487
వయససస:48
లస: పప

95-162/840

708
SQX2453520
పపరర: భవఖ ఉటటకకరర

95-162/842

భరస : సతఖననరరయణ గమపస ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:16-30-502/AYADAVA BAZAR
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గమపస ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:16-30-502/AYADAVA BAZAR
వయససస:31
లస: ససస స

710
SQX1920552
పపరర: చననపప మదదలయలర

711
SQX2050623
పపరర: రరజరశశరర బమరరక

95-163/77

95-155/700

తసడడ:డ పసడడ రసగ రరవప మదదలయలర
ఇసటట ననస:16-30-509
వయససస:23
లస: పప

భరస : మమరళ కకషష బమరరక
ఇసటట ననస:16-30-518
వయససస:37
లస: ససస స

713
SQX2054542
పపరర: సతశ కలమలర బమరరక

714
SQX2561694
పపరర: వనసకట సరయ కలమలర
ఒగరబబ యన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఒగరబబ యన
ఇసటట ననస:16-30-522
వయససస:18
లస: పప

95-163/979

716
SQX2016103
పపరర: అపరష కకలక
ర రర

95-1/984

తలర : పదమ లకడమ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-30-524
వయససస:20
లస: ససస స
95-163/980

699
SQX2245546
పపరర: హరరసరయరరమ అసగరరరకలల

భరస : రవ బబబమ చసక
ఇసటట ననస:16-30-485/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ కకషష బమరరక
ఇసటట ననస:16-30-518
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పపలలర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:16-30-523
వయససస:36
లస: ససస స
718
SQX2017135
పపరర: ససదథప కసకకపరటట

704
SQX1888114
పపరర: లలలరరణణ మలచరరజ

95-157/1379
696
SQX2245496
పపరర: హరర సరయ రరమ అసగరరరకలల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-470
వయససస:20
లస: పప

Deleted

భరస : రమమష ననదచసడర
ఇసటట ననస:16-30-509
వయససస:42
లస: ససస స
712
SQX2074672
పపరర: మమరళ కకషష బమరరక

95-162/758

భరస : మమరళకకషష మలచరరజ
ఇసటట ననస:16-30-487
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : య క
ఇసటట ననస:16-30-502/A
వయససస:31
లస: ససస స
709
SQX2332062
పపరర: రరకకమణణ దదవ ననదచసడర

701
SQX1859354
పపరర: లలకరష మలలలసపరటట

95-163/75

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-470
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగరర శసకర మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:16-30-474
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సర0బశవరరవవ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:16-30-486/A
వయససస:46
లస: పప
706
SQX2454213
పపరర: జ ట

95-5/700

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-470
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నరశమరరవ కకసడ
ఇసటట ననస:16-30-473
వయససస:45
లస: పప
703
SQX2240257
పపరర: నన గ ర ిరజ అరరపసరరల

695
SQX2080224
పపరర: ననగ జజఖత అసగరరరకలల

698
SQX1987197
పపరర: హరరసరయరరమ అసగరరరకలల

693
SQX1800929
పపరర: ఫణణ కలమలర బలలర పలర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బలలర పలర
ఇసటట ననస:16-30-463
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-470
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-470
వయససస:22
లస: ససస స
700
SQX2052231
పపరర: నగరజ కకసడ

94-163/1187

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బలలర పలర
ఇసటట ననస:16-30-463
వయససస:21
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:16-30-466
వయససస:23
లస: ససస స
697
SQX1987205
పపరర: ననగ జజఖత అసగరరరకలల

692
NDX2685931
పపరర: హరరశ బలలర పలర

719
SQX2528909
పపరర: ననగ దసరర మలమడనల
తసడడ:డ శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:16-30-534
వయససస:18
లస: ససస స

717
SQX2208171
పపరర: సరయ వననద కకలక
ర రర

95-162/970

95-154/1199

తలర : పదమ లకడమ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-30-524
వయససస:24
లస: పప
95-156/1067

720
SQX2137404
పపరర: ననగ లకమణ మలమడనల

95-166/1120

తసడడ:డ శవ రరమకకషష మలమడనల
ఇసటట ననస:16-30-534
వయససస:20
లస: పప
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95-162/835

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:16-30-1442
వయససస:45
లస: పప

722
SQX2161735
పపరర: లకడమ కకససరర

భరస : ససతనసబరమ
ఇసటట ననస:16-30-1442
వయససస:40
లస: ససస స

95-151/773 725
724
SQX2048205
SQX2052983
పపరర: వశ దదవ యలదవ అసగరరరకలల
పపరర: అరరణకలమరర అసగరరరకలల

Deleted

తసడడ:డ హనసమసతరరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-2197
వయససస:30
లస: పప
727
SQX2091825
పపరర: రరజరసదడ పడసరద రరవప
వరరమలపఅల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరరమలపఅల
ఇసటట ననస:16-31-1/18/1
వయససస:64
లస: పప

95-154/996

730
SQX2182798
పపరర: వజయ కలమలర కనన

95-143/811

95-142/662

736
SQX2048379
పపరర: వర రరఘవమమ ఆకరమమసత

95-151/774

95-143/809

734
SQX2083400
పపరర: పడతనప ఆకరమమసత

737
SQX2033090
పపరర: వజయ సరయ బబ మమనవన

95-162/761

95-142/45

742
SQX1801109
పపరర: వరజనవయమలల గగరర

95-163/78

95-163/989

తసడడ:డ వరరసరశమ అసదచ
ఇసటట ననస:16-31-10/20/B
వయససస:18
లస: పప

732
SQX2158210
పపరర: సరసబశవరరవప రరమనవన

95-178/1109

735
SQX2053023
పపరర: ననగవజయ చసదడశశకర
అణరరమమసటటట
భసధసవప: రరమకకషష మలమడనల
ఇసటట ననస:16-31-10/11
వయససస:23
లస: పప

95-142/660

95-162/760

738
SQX1915438
పపరర: సలలమన ఖలన పటబన

95-88/1281

తసడడ:డ గఫర ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:16-31-10/12A
వయససస:21
లస: పప

95-163/1368 741
740
SQX2512853
SQX2100188
పపరర: శకదదవ పటటట ల మలర కరరరఫన రరవప
పపరర: శవ కలమలరర వనమమలపలర

743
SQX1995356
పపరర: వనసకట కకషష పససపపలలటట

95-163/988

744
SQX1843812
పపరర: ససబబలకడమ బమచచ

తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-31-10/19
వయససస:23
లస: పప

భరస : వరర సరశమ బమచచ
ఇసటట ననస:16-31-10-19/1
వయససస:55
లస: ససస స

746
SQX2497279
పపరర: శశశలజ కనబ క
న కసతన

747
SQX1894146
పపరర: నరరసదడ పసదకకలమ

749
SQX2460319
పపరర: అసబటట ననగ శక లకడమ
భరస : అసబటట అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:16-31-30/4
వయససస:32
లస: ససస స

95-4/803

భరస : రరజసరర పడసరద రరవప వనమమలపలర
ఇసటట ననస:16-31-10/18/1
వయససస:54
లస: ససస స

95-163/1364

భరస : అశశక కనబ క
న కసతన
ఇసటట ననస:16-31-10/20/E
వయససస:27
లస: ససస స
95-224/1174

95-143/810

95-142/659

భరస : మలర కరరరఫన రరవప పటటట ల
ఇసటట ననస:16-31-10/12-a
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద గగరర
ఇసటట ననస:16-31-10/19
వయససస:31
లస: పప

729
SQX2185189
పపరర: నరమద కనన

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరమనవన
ఇసటట ననస:16-31-3/B
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ మమనవన
ఇసటట ననస:16-31-10/11
వయససస:25
లస: పప

739
SQX1906759
పపరర: వనసకట శవ సరయ కలమలర
గమసటటరర
తలర : రరమ లకడమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:16-31-10/12A
వయససస:23
లస: పప

95-161/738

భరస : వజయ కలమలర కనన
ఇసటట ననస:16-31-3/b
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ ఆకరమమసత
ఇసటట ననస:16-31-10/11
వయససస:54
లస: పప

భరస : పడతనప ఆకరమమసత
ఇసటట ననస:16-31-10/11
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబమ పపదకకలన
ఇసటట ననస:16-31-19
వయససస:18
లస: పప

731
SQX2038974
పపరర: రరజకలమలరర రరమనవన

726
SQX2069151
పపరర: లకడమ సరమమజఖస అసగరరరకలల
తసడడ:డ హనసమసతరరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-2197
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరమనవన
ఇసటట ననస:16-31-3/B
వయససస:46
లస: ససస స

733
SQX2034288
పపరర: సరయ ఉదయ కలమలర
ననగదదవరర
తసడడ:డ దదవరకర ననగదదవరర
ఇసటట ననస:16-31-7
వయససస:24
లస: పప

748
SQX2038743
పపరర: నరరశ పపదకకలన

95-158/789

భరస : హనసమసతరరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-2197
వయససస:55
లస: ససస స
728
SQX2177459
పపరర: లలత కనన

95-145/1071
723
SQX2069110
పపరర: హనసమసతరరవప అసగరరరకలల

తసడడ:డ కకటయఖ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:16-30-2197
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమమ కనన
ఇసటట ననస:16-31-3/b
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ కనన
ఇసటట ననస:16-31-3/b
వయససస:30
లస: పప

745
SQX2055051
పపరర: శక సరయ పవన అసదచ

95-166/1118

95-4/54

95-224/2

తసడడ:డ రరసబబబమ పసదకకలమ
ఇసటట ననస:16-31-19
వయససస:23
లస: పప
95-154/1212

750
SQX2057701
పపరర: ననగరసదడమమ నరరడర

95-177/1169

భరస : శసకరరరవప నరరడర
ఇసటట ననస:16-31-30/7
వయససస:67
లస: ససస స
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751
SQX1981679
పపరర: అననపవరషమమ మదదశశటట

95-152/51

భరస : సరసబ శవ రరవప మదదశశటట
ఇసటట ననస:16-31-30/25/7
వయససస:65
లస: ససస స
754
SQX1920586
పపరర: రరహన పఠరన

భరస : కకటటశశర రరవప బమదబవరపప
ఇసటట ననస:16-31-30/37
వయససస:38
లస: ససస స
95-163/79

భరస : బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:16-31-36/19
వయససస:24
లస: ససస స
757
SQX1907674
పపరర: గసగధర రరవప రచమసటట

95-144/12

95-162/762

758
SQX2048973
పపరర: శకనసకర దదవ పససడచల

761
SQX2369528
పపరర: ననగరరరఫన రరడడడ యయనరరదబ థ

95-154/997

764
SQX2073310
పపరర: దసరర రరణణ డబబ కలటట

767
SQX2007524
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప ఓలలటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ససబబరరవప
ఇసటట ననస:16-31-78
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ భబసరర రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:16-31-79
వయససస:32
లస: పప

769
SQX2057867
పపరర: సరయ టటల
డ లఖల అవపల

770
SQX1973700
పపరర: శకదదవ గసప

95-178/1029

తసడడ:డ శవననగరశశర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:16-31-130
వయససస:18
లస: ససస స
772
SQX2030237
పపరర: శవ పడసరద మరర

95-4/806

తసడడ:డ శసకర మలమడనల
ఇసటట ననస:16-32-31
వయససస:19
లస: ససస స

95-154/1213

95-151/900

776
SQX2233641
పపరర: నగరజ చదథరససపఅల

779
SQX2053114
పపరర: తదజశక పప టట
ర రర
తసడడ:డ వనసకటపత పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:16-32-31
వయససస:18
లస: ససస స

95-142/661

762
SQX1971712
పపరర: ససజజత బబ యదడడడడ

95-162/24

Deleted

95-162/763

765
SQX2028108
పపరర: శసకరరరవప బబ లశశటట

95-162/764

తసడడ:డ రరమమలల బబ లశశటట
ఇసటట ననస:16-31-74
వయససస:57
లస: పప
95-14/853

768
SQX2028801
పపరర: హహమలత పపల

95-143/669

తసడడ:డ బబలలజ పపల
ఇసటట ననస:16-31-130
వయససస:20
లస: ససస స
95-163/82

771
SQX2471514
పపరర: ససరరశ బబబమ కకమబమరర

95-163/1035

తసడడ:డ రసబబబమ కకమబమరర
ఇసటట ననస:16-31-149
వయససస:30
లస: పప
95-163/1384

774
SQX2267169
పపరర: సరసబశవ రరవప దగమరపరటట

95-33/552

తసడడ:డ రమమలల దగమరపరటట
ఇసటట ననస:16-31-672
వయససస:36
లస: పప
95-178/1110

తసడడ:డ వర సరశమ చదథరససపఅల
ఇసటట ననస:16-31-775
వయససస:22
లస: పప
95-18/1004

759
SQX2083160
పపరర: శకనవరస రరవప చసక

భరస : మధస బబబమ బబ యదడడడడ
ఇసటట ననస:16-31-66
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వనసకటయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:16-31-226
వయససస:38
లస: పప

భరస : రమలల ధసగరరపటట
ఇసటట ననస:16-31-672
వయససస:56
లస: ససస స
778
SQX2054997
పపరర: పరవన మలమడనల

773
SQX2544955
పపరర: నగరజ మహసకరళ

95-163/81

తసడడ:డ ససబబ రరవప చసక
ఇసటట ననస:16-31-63
వయససస:34
లస: పప

భరస : భబసరర రరవప రచమసటట
ఇసటట ననస:16-31-137/7
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ మరర
ఇసటట ననస:16-31-214
వయససస:22
లస: పప
775
SQX2267151
పపరర: కకటటశశరమమ ధసగరరపటట

95-152/845

భరస : వనసకటటశశర రరవప డబబ కలటటట
ఇసటట ననస:16-31-68
వయససస:28
లస: ససస స
95-178/1030

756
SQX1860451
పపరర: ససదబ స జజగరపరరస
తసడడ:డ ససదబయఖ జజగరపరరస
ఇసటట ననస:16-31-36/201B293
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ యయనరరదబ థ
ఇసటట ననస:16-31-64
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప డబబ కలటటట
ఇసటట ననస:16-31-68
వయససస:34
లస: పప
766
SQX2039196
పపరర: శకనవరసరరవప ఒలలటట

95-163/80

భరస : గరరరధర వనసకట రరవప పససడచల
ఇసటట ననస:16-31-51/A
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చసక
ఇసటట ననస:16-31-63guntur
వయససస:68
లస: పప
763
SQX2073120
పపరర: వనసకటటశశర రరవప డబబ కలటటట

755
SQX1860501
పపరర: వజయ లకడమ కలసభగరరర

95-141/712

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దడననపవడడ
ఇసటట ననస:16-31-33
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరడడడ కలసభగరరర
ఇసటట ననస:16-31-36/19
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమమలల రచమసటట
ఇసటట ననస:16/31/37
వయససస:40
లస: పప
760
SQX2096444
పపరర: కకటటశశరరరవప చసక

95-163/1376 753
752
SQX2532109
SQX2512986
పపరర: వనసకట శవ లకడమ బమదబవరపప
పపరర: వనసషషవ దడననపవడడ

777
SQX2524239
పపరర: శరరమల షపక

95-163/1372

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:16-31-1299
వయససస:26
లస: ససస స
95-18/1005

780
SQX1757954
పపరర: మహహమమద షపక

95-18/44

తసడడ:డ అజస ఖలన షపక
ఇసటట ననస:16-32-37
వయససస:38
లస: పప
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781
SQX1966258
పపరర: ననగ వనసకట శరఖస కలమలర
తతనసగమసటర
తసడడ:డ చదసబరరశశర గమపస తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:16-32-68
వయససస:21
లస: పప

95-196/3

784
SQX1925171
పపరర: రరస చరణ తదజ డడసకరన

95-196/5

95-166/35

భరస : మరరయదనసస ససథనపవరరపవ
ఇసటట ననస:16-33-16/21
వయససస:53
లస: ససస స
793
SQX2555449
పపరర: నలర మమకల వజయ లకడమ

95-165/1018

భరస : నలర మమకల నగరజ
ఇసటట ననస:16-33-16/26
వయససస:55
లస: ససస స
796
SQX2204949
పపరర: కకషష వవణణ గమమమ

95-166/1138

95-166/37

భరస : సరసబశవరరవప నలలరమమకల
ఇసటట ననస:16-33-73
వయససస:39
లస: ససస స
805
SQX2341311
పపరర: జగదథశ అహహలకర

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:16-40-37
వయససస:52
లస: ససస స

95-166/36

95-157/1383

95-165/26

789
SQX1959980
పపరర: లకడమ యనవరరస

95-165/27

95-166/1059 792
791
SQX2105690
SQX2111169
పపరర: మరరయదనసస ససథనపవరరపవ
పపరర: సరమమజఖస కడప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ససథనపవరరపవ
ఇసటట ననస:16-33-16/21
వయససస:57
లస: పప

భరస : జజజయఖ కడప
ఇసటట ననస:16-33-16/21
వయససస:30
లస: ససస స

794
SQX2035889
పపరర: ననరరయణ గమమమ

795
SQX2204899
పపరర: ననరరయణ గమమమ

95-165/790

797
SQX2560993
పపరర: ఇసరమయల ఖలన పఠరన

95-166/1061

95-166/1137

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమమమ
ఇసటట ననస:16-33-16/40
వయససస:32
లస: పప
95-165/1019

800
SQX2029395
పపరర: పదమ అసకరల

803
SQX1868777
పపరర: సరసబశవరరవప నలర మమకల

806
SQX1977214
పపరర: ససహన షపక

798
SQX2328896
పపరర: శరకవణణ చచదవరరపవ

95-166/1139

భరస : సరయ చచదవరరపవ
ఇసటట ననస:16-33-49
వయససస:29
లస: ససస స
95-165/791

801
SQX1986405
పపరర: అసకరల పదమ

95-166/1062

తసడడ:డ దదవ కలమలర అసకరల
ఇసటట ననస:16-33-69
వయససస:22
లస: ససస స
95-177/16

804
SQX2431864
పపరర: అనల కలమలర మలలర ల

95-165/830

తలర : సససదమమ మలలర ల
ఇసటట ననస:16-33-74,0TH LINE
వయససస:38
లస: పప
95-166/38

Deleted

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:16-37-36/20/6/412
వయససస:19
లస: ససస స
95-205/906

786
SQX1959964
పపరర: శవ పరరశత వవపవరర

భరస : పవన కలమలర యనవరరస
ఇసటట ననస:16-33-16/19
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష నలర మమకల
ఇసటట ననస:16-33-73
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:16-35/a
వయససస:18
లస: పప
808
SQX2540631
పపరర: రహమత షపక

788
SQX1863836
పపరర: దసరర ననగ రరజ సపమసపత

తసడడ:డ దదవ కలమలర అసకరల
ఇసటట ననస:16-33-69
వయససస:22
లస: ససస స
95-177/15

95-196/4

భరస : మధస ససధననన రరడడ వవపవరర
ఇసటట ననస:16-33-16/1B
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:16-33-22
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ నసబమల
ఇసటట ననస:16-33-60
వయససస:22
లస: పప
802
SQX1868710
పపరర: అరరణన కలమలరర నలలరమమకల

95-156/28

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమమమ
ఇసటట ననస:16-33-16/40
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననరరయణ గమమమ
ఇసటట ననస:16-33-16/40
వయససస:31
లస: ససస స
799
SQX1801604
పపరర: గగపరల కకషష నసబమల

785
SQX1916899
పపరర: పడసనన కలమలర కలరక

తసడడ:డ మలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:16-33-16/14
వయససస:33
లస: పప
95-165/789

783
SQX0558973
పపరర: తమమశశటట రరసబబబమ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమమ శశటట
ఇసటట ననస:16-32-110
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:16-33-3
వయససస:59
లస: పప

భరస : దసరర ననగ రరజ
ఇసటట ననస:16-33-16/14
వయససస:32
లస: ససస స
790
SQX2105781
పపరర: మలర శశరర ససథనపవరరపవ

95-196/657

తసడడ:డ బబలలజ చటటటబబ మమ
ఇసటట ననస:16-32-105/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప డడసకరన
ఇసటట ననస:16-32-110
వయససస:25
లస: పప
787
SQX1863851
పపరర: అననపవరష సపమసపత

782
SQX2036051
పపరర: శక లకడమ చటటటబబ మమ

807
SQX1908326
పపరర: బబజ షపక

95-145/8

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:16-38-66
వయససస:28
లస: ససస స

95-163/1036 810
809
SQX2268423
SQX2267409
పపరర: శకపరమమశశర రరవప థదమమసపత
పపరర: రరమససత థదమమసపత

భసధసవప: రరమససత థదమమసపత
ఇసటట ననస:16-63-27-2653-2
వయససస:55
లస: పప

95-163/1037

భరస : శక పరమమశశరరరవప థదమమసపత
ఇసటట ననస:16-63-27-2653-2
వయససస:53
లస: ససస స
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NDX2694735
పపరర: మయర బటటటల
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94-6/578

తసడడ:డ బబలసరశమ బటటటల
ఇసటట ననస:16-114
వయససస:20
లస: ససస స
814
NDX3286804
పపరర: పపరరషప తస మ రరడడడ పటటల

94-18/968

95-142/47

95-85/1158

95-90/827

95-85/747

821
SQX2212009
పపరర: కకషష కకశశర నసనన

824
SQX2105658
పపరర: మలరరత చసద అసరశధత

827
SQX2043578
పపరర: జజన బ షపక

95-85/856

830
SQX2086650
పపరర: అబమబల షషకకర షపక

భరస : రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:57-1-26
వయససస:28
లస: ససస స
95-155/841

భరస : సయద బబబమ పరరచసరర
ఇసటట ననస:57-1-29
వయససస:52
లస: ససస స

836
SQX2180024
పపరర: రఫస ఉన పఠరన

95-85/863

839
SQX2300036
పపరర: మహమమద అనసర
తసడడ:డ మహమమద అల
ఇసటట ననస:57-1-35
వయససస:30
లస: పప

819
SQX2522381
పపరర: పడశరసత ససరరమలలర

95-142/773

822
SQX2212041
పపరర: కలలఖణణ నసనన

95-85/1165

825
SQX2563740
పపరర: ననగ మణణ జమమమల

95-54/1012

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జమమమల
ఇసటట ననస:57-1-11
వయససస:37
లస: ససస స
95-82/791

828
SQX2035467
పపరర: రహసతషలలర షపక

95-82/792

తసడడ:డ షషకకర షపక
ఇసటట ననస:57-1-26
వయససస:32
లస: పప
95-85/857

831
SQX2110674
పపరర: రహమమథసలలర షపక

95-85/858

తసడడ:డ అబమబల శకర షపక
ఇసటట ననస:57-1-26
వయససస:32
లస: పప
95-85/860

834
SQX2331163
పపరర: ఖలదరశల షపక

95-90/826

తసడడ:డ మహబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:57-1-27
వయససస:59
లస: పప
95-85/1160

భరస : ఇబడహహస పఠరన
ఇసటట ననస:57-1-27 , 2 LINE
వయససస:70
లస: ససస స
95-85/862

94-213/1152

భరస : కకషష కకశశర నసనన
ఇసటట ననస:57-1-5
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రహమతతలలర షపక
ఇసటట ననస:57-1-26
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:57-1-27
వయససస:56
లస: ససస స
838
SQX2000610
పపరర: రమదదవ పరరచసరర

95-85/1164

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:57-1-26
వయససస:70
లస: పప

95-85/859 833
832
SQX2043925
SQX2107258
పపరర: అల మగల ఉల రరహమలన షపక
పపరర: అలలమగబ
న ల రరహమన షపక

816
NDX3286812
పపరర: శకనవరస రరవప పత

తసడడ:డ జజష బబబమ ససరరమలలర
ఇసటట ననస:24-2-1000
వయససస:19
లస: పప

భరస : అబమబల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:57-1-26
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:57-1-26
వయససస:70
లస: పప

835
SQX2336204
పపరర: నసరఫహన షపక

95-142/770

తసడడ:డ రరమ మబరరస అసరశధత
ఇసటట ననస:57-1-7
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:57-1-20
వయససస:30
లస: పప
829
SQX2042034
పపరర: అబమబల షషకకర షపక

818
SQX2508844
పపరర: ససజయల రరజ చరరమలలల

94-159/694

తసడడ:డ యయడడరనడ లక పత
ఇసటట ననస:17-369/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర నసనన
ఇసటట ననస:57-1-5
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససధకర లలట నసనన
ఇసటట ననస:57-1-6
వయససస:58
లస: ససస స
826
SQX1149765
పపరర: రహహస షపక

94-213/887

తసడడ:డ శరమమఖల బబబమ చరరమలలల
ఇసటట ననస:24-2-1000
వయససస:24
లస: పప

భరస : మమనస షపక
ఇసటట ననస:57-1-1
వయససస:50
లస: ససస స
823
SQX2263580
పపరర: శవ పరరశత నసనన

815
NDX2817633
పపరర: జరలర శరసత

813
NDX2685469
పపరర: ఆధద లకడమ కకల

తలర : ననగరశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:16-445-15
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:17-4-39
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలజ లలల
ఇసటట ననస:22-11-252
వయససస:63
లస: పప
820
SQX2182178
పపరర: అజమబన షపక

95-4/793

తసడడ:డ ఫరదర కడప
ఇసటట ననస:16-124
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ తమలరరడడడ
ఇసటట ననస:16 G
వయససస:42
లస: పప
817
SQX1953215
పపరర: రవ కరళదనస లలల

812
SQX2087567
పపరర: జజజ న పడసనన కడప

837
SQX2001980
పపరర: సయద బబబమ పరరచసరర

95-85/861

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పరరచసరర
ఇసటట ననస:57-1-29
వయససస:63
లస: పప
95-85/1161

840
SQX2233104
పపరర: జజన బబ నసల

95-85/1162

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ నసల
ఇసటట ననస:57-1-40
వయససస:42
లస: పప
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95-85/1163

భరస : జజన బబ నసల
ఇసటట ననస:57-1-40
వయససస:37
లస: ససస స
844
SQX2443380
పపరర: హలమ షపక

95-76/1455

95-85/1166

95-85/1167

95-170/1308

95-90/830

95-90/833

868
SQX2057073
పపరర: శరరష వవపవరర
భరస : హరరశ కలమలర వవపవరర
ఇసటట ననస:57-1-97
వయససస:31
లస: ససస స

95-90/829

854
SQX2093730
పపరర: హమదన షపక

857
SQX2299741
పపరర: హమదన షపక

860
SQX2263507
పపరర: ససదథప మసడడ

95-90/836

863
SQX2230266
పపరర: మలర కరరరఫన రరవప రరడడ

95-4/978

95-142/680

866
SQX2034833
పపరర: హరరశ కలమలర వవపవరర

849
SQX2297018
పపరర: ఇసతయలజ పఠరన

95-170/1307

852
SQX2399889
పపరర: రరషమ సయద

95-80/899

855
SQX2263473
పపరర: మహబబబ జజన షపక

95-79/963

తసడడ:డ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:57-1-92
వయససస:66
లస: పప
95-90/831

858
SQX2299691
పపరర: అహమమద షపక

95-90/832

తసడడ:డ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:57-1-92 , 2 LINE
వయససస:37
లస: పప
95-90/834

861
SQX2263572
పపరర: శశశలజ మసడడ

95-90/835

తసడడ:డ దసరర రరవప మసడడ
ఇసటట ననస:57-1-93 , 1 LINE
వయససస:20
లస: ససస స
95-90/837

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరడడడ
ఇసటట ననస:57-1-94
వయససస:44
లస: పప
95-82/793

95-79/962

భరస : రఫస సయద
ఇసటట ననస:57-1-89
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర రరవప మసడడ
ఇసటట ననస:57-1-93
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ మసడడ
ఇసటట ననస:57-1-93 , 2 LINE
వయససస:48
లస: పప
865
SQX2056000
పపరర: వనసకట ససరఖ మహన రరవప
వవపవరర
తసడడ:డ తరరమల రరవప వవపవరర
ఇసటట ననస:57-1-97
వయససస:55
లస: పప

851
SQX2263804
పపరర: అనసర షపక

846
SQX2230233
పపరర: నసరరఫహ షపక

భరస : ఫసరగజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:57-1-87
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అహమమద షపక
ఇసటట ననస:57-1-92
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప మసడడ
ఇసటట ననస:57-1-93
వయససస:39
లస: ససస స
862
SQX2263523
పపరర: దసరర రరవప మసడడ

95-90/828

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:57-1-92
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:57-1-92
వయససస:60
లస: ససస స
859
SQX2263788
పపరర: ననగమణణ మసడడ

848
SQX2299709
పపరర: యలససమన షపక

95-85/749

భరస : ఖలశస పసర షపక
ఇసటట ననస:57-1-86 , 2 LINE
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : నబసర షపక
ఇసటట ననస:57-1-88 , 2 LINE
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ సయద
ఇసటట ననస:57-1-89
వయససస:22
లస: పప
856
SQX2263499
పపరర: గమలలఫర షపక

95-87/1803

తసడడ:డ ఖలజ షపక
ఇసటట ననస:57-1-86 , 2 LINE
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నబసర షపక
ఇసటట ననస:57-1-88 , 2 LINE
వయససస:21
లస: పప
853
SQX2399863
పపరర: రఫస సయద

845
SQX2558500
పపరర: గగస షపక

843
SQX1883909
పపరర: ఇననమమల హసన సయఖద

తసడడ:డ అబమబల సతనసర సయఖద
ఇసటట ననస:57-1-51
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గననిసిస షపక
ఇసటట ననస:57-1-52
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కలదసస షపక
ఇసటట ననస:57-1-86 , 2 LINE
వయససస:45
లస: పప
850
SQX2211795
పపరర: జజన బబష షపక

95-85/748

భరస : ఇననమమల హసన సయఖద
ఇసటట ననస:57-1-51
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:57-1-52
వయససస:42
లస: ససస స
847
SQX2263762
పపరర: ఖలజ షపక

842
SQX1883917
పపరర: ఆరరరయల కణనస పఠరన

864
SQX2263648
పపరర: లకడమ కరసత రరడడ

95-90/838

భరస : మలర కరరరఫన రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:57-1-94
వయససస:37
లస: ససస స
95-82/794

867
SQX2058659
పపరర: పడమల వవపవరర

95-141/471

తసడడ:డ వనసకట ససరఖ మహన రరవప వవపవరర
ఇసటట ననస:57-1-97
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకట ససరఖ మహన రరవప వవపవరర
ఇసటట ననస:57-1-97
వయససస:50
లస: ససస స

869
SQX2263556
పపరర: పడమల వవపవరర

870
SQX1370774
పపరర: అబద సయఖద

95-90/839

భరస : వనసకట ససరఖ మహన రరవప వవపవరర
ఇసటట ననస:57-1-97 , 1 LINE
వయససస:51
లస: ససస స

95-90/197

భరస : దదలలవర హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:57-1-101
వయససస:39
లస: ససస స

Page 33 of 266

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03

871
SQX2289767
పపరర: హబబమననసర బభగస షపక

95-90/825

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:57-1-102
వయససస:73
లస: ససస స
95-85/1159

తసడడ:డ నగరశశరరరవప చరరథనననగసడనర
ఇసటట ననస:57-1-107
వయససస:33
లస: పప
95-87/1780

95-85/751

తసడడ:డ మమనస షపక
ఇసటట ననస:57-11
వయససస:32
లస: పప

878
SQX2521979
పపరర: మహన సససధసరర

881
SQX1908565
పపరర: అనసరరధ తమమ శశటట

95-118/878

884
SQX1542845
పపరర: పడవలర క చచననసశశటట

95-82/734

తసడడ:డ అకబరరసహహబ
ఇసటట ననస:57-170
వయససస:39
లస: ససస స
95-170/1309

95-170/1312

893
SQX2482057
పపరర: పదనమసజల వసగర

95-100/714

తసడడ:డ శరసబయఖ ఇమలడనబతన
ఇసటట ననస:57-263
వయససస:48
లస: పప

95-82/735

899
MLJ2832293
పపరర: శరరద చచననసశశటట
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:43
లస: ససస స

95-85/750

882
SQX2299162
పపరర: ససనత పసడడగబదదసలల

95-72/946

885
AP151000258553
పపరర: ఉమలదదవ చచననసశశటట

95-100/715

888
SQX2290351
పపరర: నరరశ అలపరరస

95-90/840

తసడడ:డ ససబబ రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:57-243
వయససస:53
లస: పప
95-170/1310

891
SQX2324028
పపరర: మలలన దదవ అలపరరస

95-170/1311

తసడడ:డ నరరశ అలపరరస
ఇసటట ననస:57-243 PLAT NO 102
వయససస:29
లస: ససస స
95-174/700

894
SQX2445898
పపరర: రహమతషన షపక

95-170/1313

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:57-248
వయససస:50
లస: ససస స
95-90/841

భరస : రరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:57-273
వయససస:61
లస: ససస స
95-100/717

879
SQX1234772
పపరర: టటపపప షపక

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:57-50-507
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమమ మలచరర
ఇసటట ననస:57-243 PLOT NO 302
వయససస:41
లస: ససస స

95-145/1132 896
895
SQX2383974
SQX2329951
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఇమలడనబతన
పపరర: మననహరర దనసరర

95-87/1779

భరస : నగరజ పసడడగబదదసలల
ఇసటట ననస:57-22
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరశ అలపరరస
ఇసటట ననస:57-243
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలచరర
ఇసటట ననస:57-243 PLOT NO 302
వయససస:41
లస: పప

భరస : మనన బబబమ
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:29
లస: ససస స

95-88/1250

887
SQX1704360
పపరర: బబపయఖ వసగపలర

890
SQX2321040
పపరర: భబగఖరరజ అలపరరస

876
SQX2521813
పపరర: రరఘవవసదర రకకసదనర

తసడడ:డ మలనస షపక
ఇసటట ననస:57-11
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప వసగపలర
ఇసటట ననస:57-178
వయససస:44
లస: పప

భరస : నరరశ అలపరరస
ఇసటట ననస:57-243
వయససస:47
లస: ససస స

898
SQX0740050
పపరర: శకలకడమ చచననసశశటట

95-87/1781

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:57-50-507
వయససస:28
లస: ససస స

886
SQX0789164
పపరర: మలర కరససలలసనన షపక

95-89/1266

తసడడ:డ బబబమ రరవప రకకసదనర
ఇసటట ననస:57-2-121
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననరరయణ రరడడడ తమమ శశటట
ఇసటట ననస:57/13/2884
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన లలల
ఇసటట ననస:57-22-528
వయససస:37
లస: పప

892
SQX2482156
పపరర: రరమమ మలచరర

95-87/1778

తసడడ:డ రమణ రరవప సససధసరర
ఇసటట ననస:57-2-121
వయససస:40
లస: పప

880
SQX1234764
పపరర: అబమబల రహహస షపక

889
SQX2324002
పపరర: జమమన రరణణ అలపరరస

875
SQX2521755
పపరర: కకటటశశర రరవప సససదద

873
SQX2093466
పపరర: నసరజహన షపక

భరస : ఏగబబల షపక
ఇసటట ననస:57-1-103
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగసరయ సససదద
ఇసటట ననస:57-2-121
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప సససదద
ఇసటట ననస:57-2-121
వయససస:23
లస: ససస స

883
SQX1744572
పపరర: వననద కలమలర

95-85/855

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:57-1-103
వయససస:60
లస: పప

874
SQX2246890
పపరర: మధస బబబమ చరరథనననగసడనర

877
SQX2521904
పపరర: రసగ శక వరననరస

872
SQX2110906
పపరర: మహమమద ఏగబబల షపక

95-100/716
897
SQX1211309
పపరర: వనసకట ససతరరవమమ చచననసశశటట

భరస : రరజశశఖర చచననసశశటట
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:28
లస: ససస స
95-100/718

900
AP151000258175
పపరర: అననపవరష కరలశశటట

95-100/719

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:46
లస: ససస స
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901
SQX1795657
పపరర: పరరశత బమదనటట
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95-100/720

భరస : పరసదనమయఖ బమదనటట
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:51
లస: ససస స
904
AP151000258007
పపరర: కకటటశశరమమ చచననసశశటట

95-100/723

95-100/726

95-100/883

95-100/731

95-164/996

95-166/528

95-165/61

తసడడ:డ మలణణకఖ
ఇసటట ననస:63-2-9
వయససస:78
లస: పప

914
AP151000258173
పపరర: ససబబబరరవప చచననసశశటట

917
SQX1397380
పపరర: లకడమ పడసనన కరరసరల

920
SQX0905711
పపరర: ఆసజనవయమలల కరరసల

923
SQX1407239
పపరర: ససబబబ రరవప కటబట

95-166/531

926
SQX0823633
పపరర: మసగమమ గడడ స

95-100/732

929
SQX1401009
పపరర: కరజయ మమడతతటట
భరస : రరకరశ మమడతతటట
ఇసటట ననస:63-2-11
వయససస:35
లస: ససస స

909
AP151000258323
పపరర: పడసరదరరవప చచననసశశటట

95-100/728

912
MLJ2832046
పపరర: రరజశశఖర చచననసశశటట

95-100/730

915
SQX1817741
పపరర: మలలర శశరర కటకస

95-145/570

భరస : రరసబబబమ కటకస
ఇసటట ననస:63-1-1092
వయససస:56
లస: ససస స
95-165/59

918
SQX0905786
పపరర: భబరత దదవ కరరసరల

95-166/527

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కరరసరల
ఇసటట ననస:63-2-4
వయససస:29
లస: ససస స
95-166/529

921
SQX1407262
పపరర: రరగమమ కటబట

95-165/60

భరస : ససబబబ రరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-2-6
వయససస:31
లస: ససస స
95-165/62

924
SQX0750745
పపరర: రరమకకషష కటబట

95-166/530

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-2-6
వయససస:27
లస: పప
95-166/532

భరస : ననగభబషణస
ఇసటట ననస:63-2-9
వయససస:68
లస: ససస స
95-166/534

95-100/725

తసడడ:డ అపరపరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:57-509
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కటబట
ఇసటట ననస:63-2-6
వయససస:38
లస: పప

భరస : చసదడపరల
ఇసటట ననస:63-2-9
వయససస:36
లస: ససస స
928
SQX0814343
పపరర: గడడ స ననగభబషణస

95-100/729

తసడడ:డ శశమయఖ
ఇసటట ననస:63-2-4
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కటబట
ఇసటట ననస:63-2-6
వయససస:46
లస: ససస స
925
SQX0823641
పపరర: ససధనఖ రరణణ గడడ స

911
SQX0817882
పపరర: దదలప కలమలర CH

906
SQX0652404
పపరర: అమరననద చచననసశశటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కరరసరల
ఇసటట ననస:63-2-4
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-2-4
వయససస:47
లస: ససస స
922
SQX1407296
పపరర: ననగరసదడస కటబట

95-100/727

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:57-509
వయససస:50
లస: పప

భరస : షణమమఖ రరవప కకసడమబరర
ఇసటట ననస:63-1-1317
వయససస:36
లస: ససస స
919
SQX0905737
పపరర: శక లకడమ కరరసల

908
AP151000258546
పపరర: ససబబబరరవప కరలశశటట

95-100/722

తసడడ:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:37
లస: పప

తలర : లలల కలమలరర
ఇసటట ననస:57-509
వయససస:28
లస: పప

తలర : లలల కలమలరర
ఇసటట ననస:57-509
వయససస:36
లస: పప
916
SQX2384956
పపరర: తషలశ కకసడమబరర

95-100/724

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:22
లస: ససస స
913
SQX0817916
పపరర: దసరర బబబఫ CH

905
SQX0849679
పపరర: మనన బబబమ చచననసశశటట

903
AP151000258005
పపరర: లలలకలమలరర చచననసశశటట

భరస : రరధనకకషష
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:37
లస: పప
910
SQX2147023
పపరర: భవరన కరలశశటట

95-100/721

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:57-501
వయససస:62
లస: ససస స
907
SQX0652438
పపరర: రజన చచననసశశటట

902
MLJ2832509
పపరర: వరలకడమ చచననసశశటట

927
SQX0814350
పపరర: చసదడపరల గడడ స

95-166/533

తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:63-2-9
వయససస:46
లస: పప
95-177/625

930
SQX1401017
పపరర: రరకరశ మమడతతటట

95-177/626

తసడడ:డ సరశమ మమడతతటట
ఇసటట ననస:63-2-11
వయససస:44
లస: పప
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SQX1377937
పపరర: లకడమ కకన
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95-98/42

భరస : అజయ కలమలర కకన
ఇసటట ననస:63-2-11/1
వయససస:36
లస: ససస స
934
SQX1761022
పపరర: ససజజత ఆవపల

95-177/627

95-177/630

95-166/539

95-166/1298

941
SQX0526343
పపరర: దథపక ససకకరర

944
SQX2425155
పపరర: అమల ససకలరర

95-166/543

947
SQX1136879
పపరర: కకసడయఖ మలరరటరర

95-166/1093

950
SQX0520858
పపరర: ననగమణణ రరచసరర
భరస : జననరర నరరడడడ
ఇసటట ననస:63-2-21
వయససస:53
లస: ససస స

952
SQX0459800
పపరర: ససతనరపప ససజజత

953
SQX0460402
పపరర: ససతపపరపప వనసకటటశశరరర

95-166/548

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-2-22
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మరరయ రరజజరతనస
ఇసటట ననస:63-2-23
వయససస:50
లస: ససస స
958
SQX0459743
పపరర: కడపర సరసబబడజఖస
భరస : జజజయఖ
ఇసటట ననస:63-2-24
వయససస:34
లస: ససస స

95-166/540

956
SQX0460030
పపరర: ససతపపరపప జరమస బబబమ

95-166/1299

959
SQX0459776
పపరర: ససతపపరపప మలర శశరర
భరస : మరరయ దనసస
ఇసటట ననస:63-2-24
వయససస:54
లస: ససస స

939
SQX0520916
పపరర: లలవణఖ ససకకరర

95-166/538

942
SQX1459685
పపరర: కకషష ననయక రరజవత

95-166/541

945
SQX1312388
పపరర: జజఖత మలటటరర

95-166/542

తసడడ:డ లకమయఖ మలటటరర
ఇసటట ననస:63-2-16
వయససస:25
లస: ససస స
95-166/544

948
SQX0905885
పపరర: లకమయఖ మలరర
స రర

95-166/545

తసడడ:డ అసకలల
ఇసటట ననస:63-2-16
వయససస:54
లస: పప
95-166/546

951
SQX0405563
పపరర: మధసససధన రరడడడ

95-166/547

తసడడ:డ ననగమణణ
ఇసటట ననస:63-2-21
వయససస:31
లస: పప
95-166/549

954
SQX0459735
పపరర: ససతపపరపప జజఖత

95-166/550

భరస : జరమస బబబమ
ఇసటట ననస:63-2-23
వయససస:33
లస: ససస స
95-166/552

తసడడ:డ మరరయ రరజజరతనస
ఇసటట ననస:63-2-23
వయససస:38
లస: పప
95-166/554

95-177/629

తసడడ:డ రరమచసదడ ననయక రరజవత
ఇసటట ననస:63-2-15
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబల ససరరలల
ఇసటట ననస:63-2-22
వయససస:38
లస: పప
95-166/551

936
SQX0840090
పపరర: పడసనన మమడన

భరస : చనన
ఇసటట ననస:63-2-15
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:63-2-16
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ మలరర
స రర
ఇసటట ననస:63-2-16 OLD 16-33-16/13
వయససస:27
లస: పప

955
SQX0459636
పపరర: ససతనపపరపప మమరర

95-166/537

భరస : దథపక ససకలరర
ఇసటట ననస:63-2-15
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:63-2-16
వయససస:43
లస: ససస స
949
SQX2021095
పపరర: కకసడయఖ మలరర
స రర

938
SQX1372739
పపరర: దదవఖరగజజ ససకలరర

95-166/536

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-13
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:63-2-15
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: ఏలజబభథన రరణణ ససకలరర
ఇసటట ననస:63-2-15
వయససస:68
లస: ససస స
946
SQX0393777
పపరర: శకదదవ మలరరటరర

95-177/628

తలర : ఎలజబబఠకరణణ ససకలరర
ఇసటట ననస:63-2-15
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనన ససకకరర
ఇసటట ననస:63-2-15
వయససస:48
లస: ససస స
943
SQX2320034
పపరర: వకకటరరయల మమడడద

935
SQX0840082
పపరర: రరజరరజరశశరర మమడన

933
SQX0460139
పపరర: ససతపపరపప కకటటశశర రరవప

తసడడ:డ మరరయ రరజజరతనస
ఇసటట ననస:63-2-11/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-13
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-13
వయససస:25
లస: ససస స
940
SQX1459677
పపరర: ఎలజరబబత రరణణ ససకకరర

95-166/535

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-11/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస ఆవపల
ఇసటట ననస:63-2-11/1
వయససస:38
లస: ససస స
937
SQX0840108
పపరర: పదమ మమడన

932
SQX0459719
పపరర: ససతనపపరపప పవతడ

957
SQX0526517
పపరర: రరజజరతనస మరరయ

95-166/553

తసడడ:డ ససతనపరరవప
ఇసటట ననస:63-2-23
వయససస:58
లస: పప
95-166/555

960
SQX0459917
పపరర: ససతపపరపప కకషప ర

95-166/556

తసడడ:డ మరరయ దనసస
ఇసటట ననస:63-2-24
వయససస:33
లస: పప
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961
SQX0460311
పపరర: కడప జజజయఖ
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95-166/557

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:63-2-24
వయససస:37
లస: పప
964
SQX0459651
పపరర: కడపర శరఖమల

95-166/560

95-166/563

95-166/566

95-165/63

95-166/570

95-166/573

95-166/576

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:63-2-36
వయససస:38
లస: పప

974
SQX0905810
పపరర: శకనవరస రరవప ఎన

977
AP151000567147
పపరర: సరసబబడజఖస చగడవరపప

980
AP151000567143
పపరర: ననగరశశరరరవప చగడవరపప

983
SQX0469155
పపరర: లకరరకలల జయ శరఖమల

95-166/579

986
SQX0591396
పపరర: ఆదదమమ గసపల

95-166/568

989
SQX0590307
పపరర: గసపల ననగయఖ
తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:63-2-36
వయససస:63
లస: పప

969
SQX0756841
పపరర: లకడమ కరటస

95-166/565

972
SQX2443612
పపరర: మణణకసఠ తషపరకలల

95-164/1018

975
SQX0905802
పపరర: ననగరరజ ఎన

95-166/569

తసడడ:డ కకటటసరశ రరవప
ఇసటట ననస:63-2-30
వయససస:60
లస: పప
95-166/571

978
SQX1929637
పపరర: మసరసనమలమ మరరయలల

95-166/572

భరస : ఆసజనవయమలల మరరయలల
ఇసటట ననస:63-2-31
వయససస:59
లస: ససస స
95-166/574

981
SQX1153345
పపరర: నససమల షపక

95-166/575

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-2-32
వయససస:28
లస: ససస స
95-166/577

984
SQX0460352
పపరర: లకరరకలల భరత బబబమ

95-166/578

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:63-2-34
వయససస:42
లస: పప
95-166/580

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:63-2-36
వయససస:54
లస: ససస స
95-166/582

95-166/562

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:63-2-30
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:63-2-34
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-36
వయససస:34
లస: ససస స
988
SQX0590240
పపరర: గసపల వనసకటటశశర రరవప

95-166/567

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:63-2-31
వయససస:58
లస: పప

భరస : భగత బబబమ
ఇసటట ననస:63-2-34
వయససస:35
లస: ససస స
985
SQX0461467
పపరర: గసపల వరలకడమ

971
SQX0750950
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప కరటస

966
SQX0756858
పపరర: ససజజత కరటస

భరస : సససగరయఖ
ఇసటట ననస:63-2-29
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-31
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-31
వయససస:42
లస: పప
982
SQX0459842
పపరర: లకరరకలల ససరరష

95-166/564

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:63-2-30
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:63-2-31
వయససస:35
లస: ససస స
979
SQX0590257
పపరర: సప డవరపప ససరరష

968
SQX0757443
పపరర: శవపరరశత కరటస

95-166/559

భరస : రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-29
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగరయఖ
ఇసటట ననస:63-2-29
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నలలరమమకల
ఇసటట ననస:63-2-30
వయససస:27
లస: ససస స
976
SQX0591214
పపరర: చగడవరపప ననగమణణ

95-166/561

తసడడ:డ సససగరయఖ
ఇసటట ననస:63-2-29
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగరయఖ
ఇసటట ననస:63-2-29
వయససస:30
లస: పప
973
SQX1289124
పపరర: అపరష నలలరమమకల

965
SQX0460170
పపరర: కడప జజసఫ మణణకలమలర

963
SQX1618026
పపరర: ససజనఖ కడప

తసడడ:డ జజసఫ మణణ కలమలర కడప
ఇసటట ననస:63-2-26
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదనసస
ఇసటట ననస:63-2-26
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:63-2-29
వయససస:31
లస: ససస స
970
SQX0750299
పపరర: శకనస కరటస

95-166/558

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-2-24
వయససస:55
లస: పప

భరస : జజసఫ మణణ కలమలర
ఇసటట ననస:63-2-26
వయససస:42
లస: ససస స
967
SQX0756809
పపరర: సరసశత కరటస

962
SQX0459784
పపరర: ససతపపరపప మరరయ దనసస

987
SQX0590273
పపరర: గసపల శశషగరరర రరవప

95-166/581

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:63-2-36
వయససస:35
లస: పప
95-166/583

990
SQX2231231
పపరర: తనజ సయద

95-177/1297

భరస : బబబమ సయద
ఇసటట ననస:63-2-37
వయససస:51
లస: ససస స
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SQX2155612
పపరర: మహహదదబన సయద
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95-177/1298

తసడడ:డ బబబమ సయద
ఇసటట ననస:63-2-37
వయససస:30
లస: పప
994
SQX1153386
పపరర: ధన లకడమ చసక

95-166/585

95-178/676

95-166/589

95-177/1303

95-166/593

95-164/1019

95-166/1096

తసడడ:డ శరమమఖయయల
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:31
లస: పప

1004 SQX2157535
పపరర: కకషష వవణణ గమమమ

1007 SQX2114023
పపరర: గమణ పసడయ కకణణదచన

1010 SQX2056398
పపరర: మమరళ కకషష కకణణదచన

1013 SQX2007474
పపరర: ససమమనన అకస ర

95-177/1306

1016 SQX2386340
పపరర: అసర ర అల మర

95-177/1304

1019 SQX2113314
పపరర: శజరరదదథన షపక
తసడడ:డ జజన షరహబ
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:53
లస: పప

999
SQX0461426
పపరర: గమమలమ వనసకటటశశరమమ

95-166/588

1002 SQX0459826
పపరర: గమమమ శకనస

95-166/591

1005 SQX1098475
పపరర: షకకరర షపక

95-166/592

భరస : ఫరరక బబషర
ఇసటట ననస:63-2-42
వయససస:30
లస: ససస స
95-178/1058

1008 SQX2007581
పపరర: దథబ ఆఫసడన మహమమద

95-4/990

తసడడ:డ హఫసజ మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:22
లస: ససస స
95-166/1086

1011 SQX2007466
పపరర: హఫసజ మహమమద

95-166/1095

తసడడ:డ ససలలమలన మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:49
లస: పప
95-177/1200

1014 SQX2389328
పపరర: కకటటశశర రరవప నడమనసరర

95-177/1305

తసడడ:డ ససబడమణఖస నడమనసరర
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:63
లస: పప
95-177/1307

తసడడ:డ ననసర అల మర
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:39
లస: పప
95-177/1309

95-166/587

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-2-41
వయససస:39
లస: పప

భరస : హఫసజ మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప నడమనసరర
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:50
లస: ససస స
1018 SQX2178747
పపరర: కరకసత కలమలర చనటడగడడ

95-166/590

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకణణదచన
ఇసటట ననస:63-02-46/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హఫసజ మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:19
లస: ససస స
1015 SQX2379923
పపరర: సతఖవత నడమనసరర

1001 SQX0460410
పపరర: గమమలమ రమమష

996
SQX1153360
పపరర: బమలర బబబయ చసక

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:63-2-41
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ కకషష
ఇసటట ననస:63-02-46
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:38
లస: పప
1012 SQX2007557
పపరర: అమరర ఫసరడ గస మహమమద

95-178/677

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-2-41
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:63-2-42
వయససస:36
లస: పప
1009 SQX2340917
పపరర: కలమలర ససరరపలర

998
SQX1759422
పపరర: కకటటశశరమమ రరజవరపప

95-166/584

తసడడ:డ సరసబయఖ చసక
ఇసటట ననస:63-2-38
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-2-41
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-2-41
వయససస:33
లస: పప
1006 SQX1153352
పపరర: ఫరరరక బబషర షపక

95-166/586

భరస : కకసడయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:63-2-39/8
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:63-2-41
వయససస:35
లస: ససస స
1003 SQX2175487
పపరర: ననరరయణ గమమమ

995
SQX1643493
పపరర: మణణదథప చనసకర

993
SQX1643485
పపరర: హహమలత చనసకర

తసడడ:డ బమలర బబయ c
ఇసటట ననస:63-2-38
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ Bullabai c
ఇసటట ననస:63-2-38
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:63-2-39
వయససస:23
లస: పప
1000 SQX0591461
పపరర: గమమలమ లకడమ

95-177/1299

తసడడ:డ బబష సయద
ఇసటట ననస:63-2-37 0 LINE
వయససస:66
లస: పప

భరస : బమలర బబబయ చసక
ఇసటట ననస:63-2-38
వయససస:40
లస: ససస స
997
SQX1759596
పపరర: అసర స షపక

992
SQX2155414
పపరర: బబబమ సయద

1017 SQX2387074
పపరర: తహహరర బబగమమ మర

95-177/1308

భరస : అసర ర అల
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-178/1074

1020 SQX2113710
పపరర: బబగమమ షపక

95-178/1075

భరస : శజరరధథన
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:44
లస: ససస స
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95-178/1076

తసడడ:డ శజరరదథన
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:26
లస: ససస స
1024 SQX2486033
పపరర: దథబబ ఆఫసడన మహమమద

95-178/1276

1025 SQX2487049
పపరర: భబరత కకకవ

95-178/1304

95-178/1280

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:63-2-46/1 -404
వయససస:21
లస: ససస స

1028 SQX2008738
పపరర: కగసర షపక

95-153/711

1026 SQX2487916
పపరర: కలమలర ససరరపలర

95-178/1301

1029 SQX2008753
పపరర: షబబర షపక

95-166/1097

తసడడ:డ యమససఫ షపక
ఇసటట ననస:63-2-46/1 -404
వయససస:51
లస: పప

1031 SQX2009538
పపరర: సఫసయల బభగస షపక

95-176/919

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:63-2-46/1 -404
వయససస:43
లస: ససస స

95-177/1310 1034 SQX2278372
1033 SQX2285971
పపరర: వటల మహన రరవప మలజరటట
పపరర: మధవ లత మలజరటట

95-178/1183

తసడడ:డ శసకర రరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:63-2-46/1 -404
వయససస:23
లస: ససస స
95-166/1098

1023 SQX2171403
పపరర: దదవ సహససన బసడనరర

భరస : కరకసత కలమలర చనటడగడడ
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససత రరమ ఆసజనవయమలల కకకవ
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకకవ
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:72
లస: పప
1030 SQX2008761
పపరర: షరహహన కగసర షపక

95-178/1077

తసడడ:డ శజరరదదథన
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హఫసజ మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-46/1
వయససస:22
లస: పప
1027 SQX2487957
పపరర: ససత రమలసజనఉలక కకకవ

1022 SQX2112290
పపరర: ససమరన బబనస షపక

1032 SQX2158418
పపరర: రగననలడ కమబనరర

95-178/1184

తసడడ:డ ఆశరరశదస కమబనరర
ఇసటట ననస:63-2-46/1FLATNO511
వయససస:35
లస: పప
95-166/1307

1035 SQX2152981
పపరర: నడమనసరర కకటటశశరరరవప

95-166/1308

తసడడ:డ ఏమ ఏస ఆర పడసరద రరవప మలజరటట
ఇసటట ననస:63-2-46/1 FNO112 SEETARAM
వయససస:50
లస: పప

భరస : వటల మహన రరవప మలజరటట
ఇసటట ననస:63-2-46/1 FNO112 SEETHARA
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: నడమనసరర కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:63-2-46/1 sita ram sapphira fla
వయససస:63
లస: పప

1036 SQX2222271
పపరర: అరచన కమబనరర

1037 MLJ1057934
పపరర: దసరర ననగ లకడమ కకనదచన

1038 SQX2172344
పపరర: దసరరర భవరన గరరర పరటట

95-164/1020

95-144/573

95-178/1185

భరస : రగననలడ కమబనరర
ఇసటట ననస:63-2-46/1,FLATNO511
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరళకకషష కకనదచన
ఇసటట ననస:63-2-46/1, F.NO.201
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గగపస తచమడడదపరటట
ఇసటట ననస:63-2-46/2,FLAT NO 512
వయససస:23
లస: ససస స

1039 SQX2333367
పపరర: సదన కలమలర అవపల

1040 SQX2339927
పపరర: ననగమణణ అవపల

1041 SQX2158335
పపరర: చరసజవ బమల

95-177/1313

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అవపల
ఇసటట ననస:63-2-47/1
వయససస:32
లస: పప
1042 SQX0077073
పపరర: ననగలకడమ వనమల

భరస : సదన కలమలర అవపల
ఇసటట ననస:63-2-47/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-166/594

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:63-2-51/1
వయససస:36
లస: ససస స
1045 SQX2295921
పపరర: సరసబశవ రరవప నలర మమకల

భరస : అపపరరవప బతస న
ఇసటట ననస:63-2-56
వయససస:36
లస: ససస స

1043 SQX0077024
పపరర: ననగమలలర శశరర వనమల

95-166/1313

1046 SQX2295665
పపరర: అరరణ కలమలరర నలర మమకల

95-166/595

1049 SQX0127266
పపరర: పదమ వత ఎన
భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:63-2-57
వయససస:40
లస: ససస స

1044 SQX0465088
పపరర: హరర కకషష వనమల

95-166/596

తసడడ:డ పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-51/1
వయససస:40
లస: పప
95-166/1314

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:63-2-52
వయససస:39
లస: ససస స
95-166/1315

95-177/1315

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప భమల
ఇసటట ననస:63-2-50
వయససస:28
లస: పప

భరస : పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-51/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:63-2-52
వయససస:44
లస: పప
1048 SQX2282820
పపరర: శవ పరరశత బతస న

95-177/1314

1047 NDX2713048
పపరర: అపప రరవప బతస న బతస న

94-166/684

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప బతస న
ఇసటట ననస:63-2-56
వయససస:40
లస: పప
95-166/597

1050 SQX0814400
పపరర: లకమయఖ ననమమచల

95-166/598

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:63-2-57
వయససస:47
లస: పప
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1051 SQX1290956
పపరర: ననగ తరరమల నలర పరటట

95-166/599

తసడడ:డ బడహమస నలర పరటట
ఇసటట ననస:63-2-58
వయససస:26
లస: ససస స
1054 SQX1136671
పపరర: ననగ భబషణస యనవరరస

95-166/602

95-166/603

95-166/606

95-166/609

95-166/1316

95-176/1011

95-166/612

95-177/1316

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-2-67
వయససస:25
లస: పప
1078 SQX0590224
పపరర: కఠరరపప ససబబబరరవప
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-2-67/1
వయససస:47
లస: పప

95-166/607

1067 SQX2164820
పపరర: అచచమమ వనపససట

1070 SQX2141091
పపరర: అచమమ వనపససట

95-166/610

1059 SQX1136713
పపరర: పధనఖల ససత రమలదదవ

1062 SQX1136721
పపరర: పధనఖల వరసజనవయమలల

1065 SQX0145342
పపరర: మమరళకకషష చగడడబబ యన

95-166/1317

1068 SQX2148088
పపరర: ఆదదలకడమ బబసపప

95-166/611

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ బబసపప
ఇసటట ననస:63-2-62
వయససస:41
లస: ససస స
95-176/1012

1071 SQX2251965
పపరర: కకరస ర యయనమ రరడడడ

95-166/1319

భరస : గగపరల రరడడ యయనమ రరడడడ
ఇసటట ననస:63-2-63
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ చటటమడడగమల
ఇసటట ననస:63-2-64
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కకపపపలల
ఇసటట ననస:63-2-67
వయససస:25
లస: ససస స

1076 SQX2157204
పపరర: మసజ కటటవరపవ

1077 SQX0641340
పపరర: కఠరవరపప ఉమ

తసడడ:డ ససబబబరరవప కటటవరపప
ఇసటట ననస:63-2-67/1
వయససస:20
లస: ససస స

95-166/608

95-166/1318

95-166/613 1074 SQX1839406
1073 SQX1483239
పపరర: శవ ననగ రరజ చటటమడడగమల
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కకపపపలల

1079 SQX1939263
పపరర: మసజ కటటవరపప

95-166/605

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:63-2-61/2
వయససస:52
లస: పప

95-177/1317

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:63-2-67
వయససస:20
లస: ససస స
95-166/615

95-142/218

తసడడ:డ మధసససదన రరవప
ఇసటట ననస:63-2-61
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-2-62
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరరజ చటటమడడగమల
ఇసటట ననస:63-2-64
వయససస:30
లస: ససస స
1075 SQX2157295
పపరర: శకనస కటటవరపప

1064 SQX0152991
పపరర: వనసకటటశవరర చగడడబబ యన

1056 SQX1415562
పపరర: ససత రరమ దదవ పదనఖల

భరస : వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-2-61
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ వనపససట
ఇసటట ననస:63-2-62
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమ రరడడడ
ఇసటట ననస:63-2-62
వయససస:74
లస: పప
1072 SQX1483247
పపరర: మలలర శశరర చటటమడడగమల

95-166/604

భరస : మమరళ కకషష
ఇసటట ననస:63-2-61/2
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమ రరడడడ వనపససట
ఇసటట ననస:63-2-62
వయససస:74
లస: పప
1069 SQX2141083
పపరర: రరమరరడడడ వనపససట

1061 SQX0750893
పపరర: ససధనకర సససకర

95-166/601

భరస : వరరసజనవయమలల పదనఖల
ఇసటట ననస:63-2-61
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరసదడ రరవప
ఇసటట ననస:63-2-61
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబమ
ఇసటట ననస:63-2-61/1
వయససస:32
లస: పప
1066 SQX2166437
పపరర: రరమ రరడడడ వనపససట

95-141/177

భరస : శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-61
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరసదడ రరవప
ఇసటట ననస:63-2-61
వయససస:62
లస: ససస స
1063 SQX1136838
పపరర: కకషప ర అసబటట

1055 SQX1339358
పపరర: వరరసజనవయమలల పరడనఖల

1058 SQX1136770
పపరర: జజఖత సససకర

1053 SQX1136739
పపరర: పరరశత మరరయలల

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:63-2-60
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప పరడనఖల
ఇసటట ననస:63-2-61
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:63-2-61
వయససస:26
లస: ససస స
1060 SQX1136804
పపరర: సరవతడ సససకర

95-166/600

భరస : ననగభబషణస
ఇసటట ననస:63-2-60
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-2-60
వయససస:48
లస: పప
1057 SQX1136754
పపరర: లకడమ సససకర

1052 SQX0076299
పపరర: జయశక యనవరరస

95-177/631

95-166/614

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-2-67/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-177/632

1080 SQX1939339
పపరర: కరవఖ కటటవరపప

95-177/633

తసడడ:డ రవకలమలర కటటవరపప
ఇసటట ననస:63-2-67/1
వయససస:20
లస: ససస స
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1081 SQX1939305
పపరర: ననగమణణ కటటట వరపప
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95-177/634

భరస : ననగరరజ కటటట వరపప
ఇసటట ననస:63-2-67/1
వయససస:24
లస: ససస స
1084 NDX2509412
పపరర: మమరళ కకషష చగడడబబ యన

94-166/26

95-166/618

95-177/1378

95-164/75

95-166/622

95-174/757

95-164/76

తసడడ:డ చచడదసశర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:63-2-79
వయససస:24
లస: ససస స

1094 SQX1825439
పపరర: షహననజ బభగస సయఖద

1097 SQX2055655
పపరర: శకనవరస శకదదవ వరరసపత

1100 SQX2515450
పపరర: ససనత యలర మలటట

1103 SQX1832773
పపరర: శకనవరసరరవప బటట

95-166/623

1106 SQX0872150
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వడదడ

95-166/620

1109 SQX0756643
పపరర: ననగలకడమ కరకరర
తసడడ:డ చచడదశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-79
వయససస:26
లస: ససస స

1089 SQX2531622
పపరర: శబబరరబజ షపక

95-152/1164

1092 SQX0872176
పపరర: మలరస మమ వవసగబరర

95-164/74

1095 SQX1825454
పపరర: మమసతనజ బభగస సయఖద

95-166/621

భరస : మలబమ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:63-2-74
వయససస:64
లస: ససస స
95-164/858

1098 SQX2186369
పపరర: మలబమ ససబబన షరయయద

95-164/1057

తసడడ:డ సపహహబ షరయయద
ఇసటట ననస:63-2-75
వయససస:60
లస: పప
95-174/758

1101 SQX2515468
పపరర: బబనన యలర మలటట

95-174/759

తసడడ:డ సతఖనసదస యలర మలటట
ఇసటట ననస:63-2-76
వయససస:46
లస: పప
95-164/77

1104 SQX0872101
పపరర: శక త నలక
ర రర

95-164/78

తసడడ:డ నసఖటన ననలర కరర
ఇసటట ననస:63-2-78
వయససస:30
లస: పప
95-166/624

తసడడ:డ ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:63-2-78
వయససస:35
లస: పప
95-165/64

95-166/617

భరస : శకనస వవసగమరర
ఇసటట ననస:63-2-74
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ బటట
ఇసటట ననస:63-2-77
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-78
వయససస:33
లస: ససస స
1108 SQX1373513
పపరర: ససలలచన కరకరర

95-166/619

భరస : బబనన యలర మలటట
ఇసటట ననస:63-2-76
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బటట
ఇసటట ననస:63-2-77
వయససస:36
లస: ససస స
1105 SQX0872143
పపరర: ఆదద శశషమమ వడదడ

1091 SQX1923143
పపరర: మమబన షపక

1086 SQX1955053
పపరర: వనసకటటశశరర చగడడబబ యన

భరస : జలలన బబష షపక
ఇసటట ననస:63-2-70
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పసడడ రసగ వఠల వరరసటట
ఇసటట ననస:63-2-75
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబనన యలర మలటట
ఇసటట ననస:63-2-76
వయససస:19
లస: ససస స
1102 SQX1832914
పపరర: శవ పరరశత బటట

95-177/1318

తసడడ:డ మలబమ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:63-2-74
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:63-2-74
వయససస:33
లస: పప
1099 SQX2515435
పపరర: ససశల యలర మలటట

1088 SQX2262814
పపరర: గగపస రసగస

95-177/636

భరస : మమరళ కకషష చగడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-2-67/4
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:63-2-71
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ వవసగమరర
ఇసటట ననస:63-2-74
వయససస:40
లస: పప
1096 SQX0526491
పపరర: బబజ సయఖద

95-166/616

తలర : దన లకడమ రసగస
ఇసటట ననస:63-2-67/5
వయససస:20
లస: పప

భరస : జలలన బబష షపక
ఇసటట ననస:63-2-70
వయససస:30
లస: ససస స
1093 SQX0872168
పపరర: శకనస వవసగబరర

1085 SQX1956200
పపరర: సససధస చగడడబబ యన

1083 SQX1939297
పపరర: kativarapu కటటవరపప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కటటవరపప
ఇసటట ననస:63-2-67/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ కకషష చగడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-2-67/4
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ కకషష చగడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-2-67/4
వయససస:21
లస: పప
1090 SQX2538387
పపరర: శబబరరబజ షపక

95-177/635

తసడడ:డ ససబబబరరవప కటటవరపప
ఇసటట ననస:63-2-67/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప చగడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-2-67/4
వయససస:50
లస: పప
1087 SQX1955111
పపరర: రఘమ రరమ చగడడబబ యన

1082 SQX1939230
పపరర: యయసస కటటవరపప

1107 SQX1136903
పపరర: సససదయఖ జలర

95-166/625

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:63-2-78
వయససస:44
లస: పప
95-166/626

1110 SQX0756908
పపరర: భబలకడమ కరకరర

95-166/627

భరస : చచడదశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-79
వయససస:43
లస: ససస స
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1111 SQX0750919
పపరర: చచడదశశర రరవప కరకరర
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95-166/628

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-2-79
వయససస:54
లస: పప
1114 SQX1832815
పపరర: మమలలల షపక

95-164/81

95-166/1102

95-166/632

95-166/635

95-165/970

95-158/764

95-177/638

భరస : అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:37
లస: ససస స

1124 SQX2027837
పపరర: పడథసఖష డడవ

1127 SQX2290682
పపరర: ససధఖ ససరబబ యన

1130 MLJ2718997
పపరర: వనసకట సరశమ కకసడచపప

1133 SQX1869841
పపరర: వనసకట రమణ మమలస

95-178/681

1136 SQX1759554
పపరర: మహహత పప టటనరర

95-163/1014

1139 SQX1759612
పపరర: శసషరద షపక
భరస : అబమబల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:39
లస: ససస స

1119 SQX1598863
పపరర: ఆదస షఫస షపక

95-166/631

1122 SQX1314764
పపరర: ససతమమ తచలరగగరర

95-166/634

1125 SQX1166918
పపరర: ననమమష దదవ

95-177/793

తసడడ:డ నగమలలర శశర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:63-2-91
వయససస:35
లస: పప
95-165/971

1128 SQX2294940
పపరర: జహహదన సయఖద

95-165/972

భరస : కరరమమలర సయఖద
ఇసటట ననస:63-2-92/13C
వయససస:21
లస: ససస స
95-164/82

1131 SQX1828821
పపరర: కలమలర జజఖతషల

95-177/637

తసడడ:డ కకససటయన జజఖతషల
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:35
లస: పప
95-178/679

1134 SQX1759448
పపరర: షకకల షపక

95-178/680

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:26
లస: ససస స
95-178/682

భరస : శవరరజ పప టటనరర
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:29
లస: ససస స
95-178/684

95-166/630

భరస : పరపరరరవప తచలరగగరర
ఇసటట ననస:63-2-85
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ మమలస
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:26
లస: ససస స
1138 SQX1884329
పపరర: రజయల షపక

95-166/633

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ హబబమలర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:64
లస: పప
1135 SQX1759513
పపరర: సలలమ షపక

1121 SQX0393819
పపరర: కళిరణణ వవలలపల

1116 SQX0905893
పపరర: గగపస తతక

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:63-2-83
వయససస:27
లస: పప

భరస : రమమష ససరబబ యన
ఇసటట ననస:63-2-92/13
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కలమలర జజఖతషల
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:24
లస: ససస స
1132 SQX1759919
పపరర: మహమమద షపక స

95-166/1219

భరస : చసదడ శశఖర డడవ
ఇసటట ననస:63-2-91
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరబబ యన
ఇసటట ననస:63-2-92/12B
వయససస:28
లస: పప
1129 SQX1832351
పపరర: శక త జజఖతషల

1118 SQX2144178
పపరర: పదమ తతక

95-164/80

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-82
వయససస:27
లస: పప

భరస : మమరళకకషష
ఇసటట ననస:63-2-85
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వవలలపల
ఇసటట ననస:63-2-85
వయససస:37
లస: పప
1126 SQX2290773
పపరర: రమమష ససరబబ యన

95-166/629

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-02-82
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగయనబబ యన
ఇసటట ననస:63-2-84
వయససస:25
లస: ససస స
1123 SQX0396515
పపరర: మమరళ కకషష వవలలపల

1115 SQX1290964
పపరర: మహబబ షపక

1113 SQX1832831
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:63-2-80
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమలల షపక
ఇసటట ననస:63-2-80
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గగపస తతక
ఇసటట ననస:63-2-82
వయససస:25
లస: ససస స
1120 SQX1955095
పపరర: సరళ గగయనబబ యన

95-164/79

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:63-2-80
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హహజల షపక
ఇసటట ననస:63-2-80
వయససస:59
లస: పప
1117 SQX1993542
పపరర: తరరపఠమమ తతక

1112 SQX1832864
పపరర: కరశరరన షపక

1137 SQX1759463
పపరర: రరశరమ షపక

95-178/683

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:33
లస: ససస స
95-178/685

1140 SQX1869874
పపరర: రమణ దడడడడ

95-178/686

భరస : కకసడల రరవప దడడడడ
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:39
లస: ససస స
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1141 SQX1828748
పపరర: పరరశత బబయ కరతనవత

95-178/687

భరస : శకనస కరతనవత
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:40
లస: ససస స
1144 SQX1869973
పపరర: పరమమశశరర గరదచ

95-178/690

95-178/693

95-178/696

95-178/699

95-178/702

95-178/1296

95-163/126

తసడడ:డ కనసన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:64
లస: పప

1154 SQX1869627
పపరర: కకసడల రరవప దడడడడ

1157 SQX2310431
పపరర: అసరమ షపక

1160 SQX2487833
పపరర: ఫరరరక మహమమద

1163 SQX1291053
పపరర: మమకకసయర షపక

95-163/129

1166 SQX1291087
పపరర: ఛనన బబషర షపక

95-178/700

1169 SQX0308676
పపరర: ఆదదపపడడ చచసచమమ ఆదదపవడడ
భరస : చచసచయఖ ఆదదపవడ
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:71
లస: ససస స

1149 SQX1869916
పపరర: పసచచమమ తచడర

95-178/695

1152 SQX1759638
పపరర: సలస షపక

95-178/698

1155 SQX1759604
పపరర: అమర షపక

95-178/701

తసడడ:డ దనదవల షపక
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:44
లస: పప
95-178/1186

1158 SQX2487155
పపరర: మలన మహమమద

95-178/1283

భరస : యకలబ మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:58
లస: ససస స
95-178/1297

1161 SQX1256305
పపరర: మననకడ ససరసశశటట

95-163/125

తసడడ:డ అపరప రరవప ససరసశశటట
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-163/127

1164 SQX1330711
పపరర: ననజన షపక

95-163/128

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-163/130

1167 SQX1324250
పపరర: కకదసడ రరమ చసదడ వససస
శకపత
తసడడ:డ నరసససహ రరవప శకపత
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:28
లస: పప

95-163/131

95-177/639

1170 SQX1161769
పపరర: వనసకట లకడమ గరదచ గరదచ

95-178/703

తసడడ:డ హహసపనన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:25
లస: పప
95-163/132

95-178/692

తసడడ:డ అబమబల ఘన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:59
లస: ససస స
1168 SQX1330646
పపరర: ఇకరబల షపక

95-178/697

తసడడ:డ యకలబ మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:26
లస: ససస స
1165 SQX1330596
పపరర: సలమల షపక

1151 SQX1869676
పపరర: ననగరరజ మమలస

1146 SQX1759653
పపరర: వశరలకడమ చకరర

భరస : వనసకయఖ తచడర
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ యకలబ మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:34
లస: పప
1162 SQX1291038
పపరర: జజన బ షపక

95-178/694

తసడడ:డ దదమమడడ దడడడడ
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అపపనన పసనపరరడడడ
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:79
లస: పప
1159 SQX2487809
పపరర: ససదబ దక మహమమద

1148 SQX1759760
పపరర: రరజరశశరర బతష
స ల

95-178/689

భరస : చచననకరశవపలల చకరర
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదననమ మమలస
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రమణ గరదచ
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:34
లస: పప
1156 SQX1759562
పపరర: రరమమలల పసనపరరడడ

95-178/691

భరస : ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప దడడడడ
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:22
లస: పప
1153 SQX1869718
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గరదచ

1145 SQX1828722
పపరర: భవరన ననమలల

1143 SQX1759570
పపరర: వజయ లకడమ అలర సశశటట

భరస : వరసరశమ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరజ ననమలల
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:58
లస: ససస స
1150 SQX1869650
పపరర: బబల చసదడశశకర పడభమ దడడడడ

95-178/688

భరస : శకనవరస రరవప కకయలగమసట
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రమణ గరదచ
ఇసటట ననస:63-2-93
వయససస:48
లస: ససస స
1147 SQX1759646
పపరర: మలలసబ షపక

1142 SQX1759539
పపరర: జజఖత కకయలగమసట

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:27
లస: ససస స
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1171 SQX1161744
పపరర: లకడమ ననగ కకషష కలమలరర
ఆలపరటట
భరస : సతఖననరరయణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:67
లస: ససస స

95-178/704

1174 SQX1759182
పపరర: రరషమ షపక

95-178/707

1172 SQX1161611
పపరర: అలలరభక షపక షపక

1175 SQX1496083
పపరర: రమణ గరదచ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరదచ
ఇసటట ననస:63-2-93/1 F6
వయససస:54
లస: పప

95-178/709
1177 SQX1160886
పపరర: ఉమల మహహశశర రరవప పపల
పపల
తసడడ:డ కకసడయఖ PULI
ఇసటట ననస:63-2-93/1 F8
వయససస:37
లస: పప

1178 SQX1483817
పపరర: దసరర పగడనల
భరస : దసరర రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:63-2-93/1-T-4
వయససస:32
లస: ససస స

1180 SQX1483791
పపరర: దసరర రరవప పగడనల

1181 SQX1275784
పపరర: కసగరటట చసదడకరసత

95-165/67

తసడడ:డ పసచచయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:63-2-93/1-T-4
వయససస:32
లస: పప
95-178/711

1184 SQX0905927
పపరర: శవపరరశత తతరరరకకసడ

తసడడ:డ మమరళ కకషష సరరబనన
ఇసటట ననస:63-2-93/2 T8
వయససస:25
లస: పప
95-165/68

95-178/715

భరస : అబమబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/3 F4
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/3 T4
వయససస:39
లస: ససస స
1198 SQX0308635
పపరర: వరమమ ఆదదపవడడ
భరస : చచలరయఖ ఆదదపవడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/5
వయససస:32
లస: ససస స

95-165/65

95-166/636

95-165/66

1182 SQX1759273
పపరర: అయయషర షపక

95-178/710

భరస : జలఫరగరర అల షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/2/F-6
వయససస:27
లస: ససస స
95-166/637

1185 SQX0905919
పపరర: మమరళకకషష సరరబన

95-166/638

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:63-2-93/2 T-8
వయససస:45
లస: పప
95-177/641

1188 SQX1512434
పపరర: అసకమమ రరవప యసగరరర

95-177/642

తసడడ:డ చచసచయఖ యసగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/3
వయససస:51
లస: పప

95-178/713 1191 SQX1162593
95-178/714
1190 SQX1162528
పపరర: హనసమలయమమ బబజఫసకక బబజఫసకక
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప బబజఫసకక
బబజఫసకక
భరస : కకటటశశర రరవప బబజఫసకక
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబజఫసకక
ఇసటట ననస:63-2-93/3 F3
ఇసటట ననస:63-2-93/3 F3
వయససస:71
లస: ససస స
వయససస:48
లస: పప

1193 SQX1759224
పపరర: ననగరశశరర వసగపరటట

95-178/716

1196 SQX1759240
పపరర: రఫస షపక

1199 SQX0336214
పపరర: చచలరయఖ ఆదదపవడడ
తసడడ:డ లకమయఖ ఆదదపవడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/5
వయససస:33
లస: పప

1194 SQX1828656
పపరర: కలపన థనమస తచలలగమ

95-178/717

భరస : జజన థనమస తదలలగమ
ఇసటట ననస:63-2-93/3T-2
వయససస:61
లస: ససస స
95-178/719

1197 SQX1177592
పపరర: లతఫ మహమమద
మహమమద
తసడడ:డ ససభబన మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-93/3 T5
వయససస:36
లస: పప

95-178/720

95-177/644

1200 SQX1759083
పపరర: రరషమ షపక

95-178/721

తసడడ:డ అబమబల సలలస షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/3/T4
వయససస:38
లస: పప
95-177/643

1179 SQX1483809
పపరర: ససనల పగడనల
తసడడ:డ పసచచయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:63-2-93/1-T-4
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననగ భబషణస వసగపరటట
ఇసటట ననస:63-2-93/3/G6
వయససస:32
లస: ససస స
95-178/718

95-178/708

భరస : నరరససహచనరర kanganti
ఇసటట ననస:63-2-93/1 F8
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప యసగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/3
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబజఫసకక
ఇసటట ననస:63-2-93/3-F3
వయససస:50
లస: పప

1195 SQX1162700
పపరర: రహహమబన షపక షపక

1176 SQX1026278
పపరర: కసగసటట ననగసజల కసగ0టట

భరస : వవసకటటశశరరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/2 T-8
వయససస:47
లస: ససస స

95-178/712 1187 SQX1512335
1186 SQX1162494
పపరర: హహసపసన పడసరద సరబన సరరబనన
పపరర: ధన లకడమ యసగరరర

1192 SQX1162577
పపరర: అమనన బభగస షపక

95-177/640

తసడడ:డ కసగరటట నరసససహ చనరర
ఇసటట ననస:63-2-93/1 T-8
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఫజలలర ఖలన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/2/T2
వయససస:50
లస: ససస స

1189 MLJ3739471
పపరర: వనసకటససబబబరరవప బబజఫసకక

95-178/706
1173 SQX1161694
పపరర: సతఖననరరయణ అలపరటట
ఆలపరటట
తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63 -2-93/1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/1/F1
వయససస:22
లస: ససస స

1183 SQX1759349
పపరర: నసరఫ హన షపక

95-178/705

భరస : యలససన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/5/5-6
వయససస:28
లస: ససస స

Page 44 of 266

1201 SQX1162916
పపరర: అబమబలల షపక షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-178/722

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/5 F5
వయససస:46
లస: పప
1204 SQX1759364
పపరర: యలససన షపక

95-178/724

95-178/725

95-178/727

95-166/640

95-177/649

95-165/69

95-166/642

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడడమమకరల
ఇసటట ననస:63-2-93/7-G-7
వయససస:26
లస: పప

1214 SQX1625823
పపరర: సబర షపక

1217 SQX1759711
పపరర: తరరపఠమమ నకర

95-178/735

95-164/83

1209 SQX1759190
పపరర: జమలల షపక

95-178/726

1212 MLJ2718815
పపరర: శవ గసగమమ కకసడచపప

95-178/729

1215 SQX0308239
పపరర: ఆదదపవడడ లకడమ ఆదదపవడడ

95-178/730

1218 SQX1759216
పపరర: సబర బభగస షపక

95-178/731

భరస : మహమమద కమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:63/2/93/7/F1
వయససస:38
లస: ససస స

95-178/732 1221 SQX0077099
1220 SQX1163328
పపరర: శరరష గమమమడడదల గమమమడడదల
పపరర: సయఖద జబబదన

1223 SQX1759323
పపరర: రరషమ షపక

1226 SQX1759117
పపరర: సతనసర ఖలన పఠరన

1229 SQX0750901
పపరర: సతష నడడమమకరల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడడమమకరల
ఇసటట ననస:63-2-93/7-G-7
వయససస:27
లస: పప

95-177/648

భరస : శకనస ఆదదపవడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/7
వయససస:33
లస: ససస స

95-166/641

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:63-2-93/7 G-3
వయససస:36
లస: ససస స
95-178/733

1224 SQX1759356
పపరర: ననగబర పఠరన

95-178/734

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93/7/G5
వయససస:32
లస: పప
95-178/736

తసడడ:డ జఫరరలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93/7/G6
వయససస:29
లస: పప
95-165/70

95-177/646

భరస : వనసకటసరశమ కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-2-93-6-T4
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మరర పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93/7/G5
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజఫపరరలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93/7 G6
వయససస:41
లస: ససస స
1228 SQX0750828
పపరర: చసదడశశఖర నడడమమకరల

95-178/728

భరస : జబబమలర ల గమమమడడదల
ఇసటట ననస:63-2-93/7 G1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల
ఇసటట ననస:63-2-93/7 G-3
వయససస:46
లస: పప
1225 SQX1177246
పపరర: సరపర జజన పఠరన పఠరన

1211 SQX1163195
పపరర: నలమ కకసడచపప కకసడచపప

1206 SQX1512467
పపరర: ససబబరరవప రరపపరర

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/6/S4
వయససస:68
లస: పప

భరస : సలలహ షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/7
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరచనరర పరరరదద
ఇసటట ననస:63-2-93/7-F-3
వయససస:65
లస: పప
1222 SQX0459867
పపరర: సయఖద జజన బబషర

95-177/647

భరస : మహమమద కమల షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/7
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆదదపవడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/7
వయససస:36
లస: పప
1219 MLJ3240314
పపరర: వరభదనడచనరర పరరరదద

1208 SQX0071761
పపరర: ననగమల మరరవల సయఖద

95-178/723

తసడడ:డ రరవణఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:63-2-93/6
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-2-93/6 T4
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:63-2-93/6 T-5
వయససస:27
లస: పప
1216 SQX0336461
పపరర: ఆదదపవడడ శకనస ఆదదపవడడ

95-177/645

తసడడ:డ అబమబల బబషర సససడ
ఇసటట ననస:63-2-93/6 S1
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:63-2-93/6 S7
వయససస:47
లస: ససస స
1213 SQX1508375
పపరర: రరజరశ అలర సశశటట

1205 SQX1512244
పపరర: చసచమమ రరపపరర

1203 SQX1759281
పపరర: ఆఫస షపక

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/5/G3
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప రరపపరర
ఇసటట ననస:63-2-93/6
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నగబల మరర వరల సయఖద
ఇసటట ననస:63-2-93/6/G1
వయససస:31
లస: ససస స
1210 SQX1177618
పపరర: శవ కలమలరర గగపసశశటట గగపసశశటట

95-166/639

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:63-2-93/5 F-41
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:63-2-93-5-S6
వయససస:34
లస: పప
1207 SQX1759125
పపరర: హబబమననసర సయఖద

1202 SQX0750091
పపరర: మమలలల షపక

95-165/71

1227 SQX1177220
పపరర: జఫపరరలలరహ ఖలన పఠరన
పఠరన
తసడడ:డ సతనసర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93/7 G6
వయససస:46
లస: పప

95-178/737

95-178/738
1230 SQX1163229
పపరర: వసశ పససపపలలటట పససపపలలటట

తసడడ:డ కననయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-2-93/7 S1
వయససస:26
లస: పప
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1231 SQX1163245
పపరర: వనసకటటష పససపపలలటట
పససపపలలటట
తసడడ:డ కననయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-2-93/7S1
వయససస:28
లస: పప

95-178/739

1234 SQX1163294
పపరర: ఈశశర రరవప తమరర తమరర

95-178/742

95-166/643

95-177/651

95-178/746

95-166/1103

1241 SQX1759414
పపరర: ఆదదలకడమ వరనపలర

1244 SQX0332189
పపరర: గసగర భవరన యరకవరపప

95-178/747

1247 SQX1161793
పపరర: జన తషననస షపక షపక

95-178/744

తసడడ:డ ససబబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/8 G2
వయససస:64
లస: పప

1250 SQX1162254
పపరర: పదమ ననణనవత నవననవత

95-165/72

1255 SQX1789098
పపరర: కకసడయఖ రరజవరపప
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:63-2-93/8 S-2
వయససస:61
లస: పప

95-184/38

1256 MLJ3636289
పపరర: రమణ చసకరర
భరస : శకనవరసరరవప చసకర
ఇసటట ననస:63-2-93/8-S-3
వయససస:41
లస: ససస స

1239 SQX1512368
పపరర: పరలమమ ననగమమసతల

1242 SQX1759752
పపరర: హహసపనబ షపక

తసడడ:డ పడకరష రరవప చసకరర
ఇసటట ననస:63-2-93/8 S3
వయససస:48
లస: పప

95-178/745

1245 SQX0332254
పపరర: శకనవరసరరవప యరకవరపప

95-178/748

95-165/73

95-178/749
1248 SQX1161710
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక షపక

తసడడ:డ మహహదథబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/8 G2
వయససస:26
లస: పప
95-178/751

1251 SQX1161538
పపరర: చసదడకళ ననణనవత నవననవత

95-178/752

భరస : బబలలననయక నవననవత
ఇసటట ననస:63-2-93/8 G5
వయససస:32
లస: ససస స
95-178/754

1254 MLJ2720613
పపరర: శవ పరరశత కరతవతష

95-165/74

భరస : శకనవరసరరవప కరతవతష
ఇసటట ననస:63-2-93/8-S-2
వయససస:42
లస: ససస స
95-165/75

1257 SQX1554949
పపరర: రవళ కరతవత

95-166/644

భరస : మహన ననయక కరతవత
ఇసటట ననస:63-2-93/8 S-3
వయససస:24
లస: ససస స

95-178/755 1259 SQX1161637
95-178/756 1260 SQX1161173
1258 SQX1161553
పపరర: చచసతనఖ కలమలర చసకరర చసకరర
పపరర: శకనవరస రరవప చసకరర చసకరర
పపరర: సరవతడ తదలల తదలల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసకరర
ఇసటట ననస:63-2-93/8 S3
వయససస:24
లస: పప

95-177/650

తసడడ:డ కకషష మబరరస యరకవరపప
ఇసటట ననస:63-2-93/8-F-2
వయససస:52
లస: పప

భరస : మమతనసలల ననయక నవననవత
ఇసటట ననస:63-2-93/8 G5
వయససస:27
లస: ససస స

95-178/753 1253 SQX1161470
1252 SQX1161355
పపరర: గగపసననయక ననణనవత నవననవత
పపరర: బబలలననయక ననణనవత
నవననవత
తసడడ:డ బబలలననయక నవననవత
తసడడ:డ బకరఖ ననయక నవననవత
ఇసటట ననస:63-2-93/8 G5
ఇసటట ననస:63-2-93/8 G5
వయససస:28
లస: పప
వయససస:53
లస: పప

95-164/859

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/8
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహహదథబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/8 G2
వయససస:55
లస: ససస స
95-178/750

1236 SQX2008589
పపరర: లకడమ వసరరపప

భరస : వనసకటటశశరరర ననగమమసతల
ఇసటట ననస:63-2-93/8
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:63-2-93/8-F-2
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమల రరవప ససగగజ
ఇసటట ననస:63-2-93/8 F2
వయససస:50
లస: పప
1249 SQX1161801
పపరర: మహహదథబన సరహహబ షపక షపక

1238 SQX2005361
పపరర: చచలర బబబమ వసరరపప

95-178/741

భరస : చచలర బబబమ వసరరపప
ఇసటట ననస:63-2-93/8
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప వరనపలర
ఇసటట ననస:63-2-93/8
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మరయఖ వరనపలర
ఇసటట ననస:63-2-93/8
వయససస:42
లస: పప
1246 SQX1161652
పపరర: కకసడలల ససగగజ ససగగజ

95-178/743

తసడడ:డ గసగర ననయమడడ వసరరపప
ఇసటట ననస:63-2-93/8
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ ననగమమసతల
ఇసటట ననస:63-2-93-/8
వయససస:30
లస: పప
1243 SQX1759695
పపరర: అపరపరరవప వరనపలర

1235 SQX1163278
పపరర: బబలకకషష తమరర తమరర

1233 SQX1163310
పపరర: రతన కలమలరర తమరర తమరర

భరస : చసదడశశఖర తమరర
ఇసటట ననస:63-2-93/7 S6
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర తమరర
ఇసటట ననస:63-2-93/7 S6
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససవర పసనపరరడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/8
వయససస:24
లస: పప
1240 SQX1512483
పపరర: వనసకటటశశరరర ననగమమసతల

95-178/740

భరస : ససలలమలన సయఖద
ఇసటట ననస:63-2-93/7 S3
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప TAMIRI
ఇసటట ననస:63-2-93/7 S6
వయససస:26
లస: పప
1237 SQX1508391
పపరర: దసరర పడసరద పసనపరరడడడ

1232 SQX1244441
పపరర: గగహర ఝలన సయఖద

95-178/757

భరస : సససహచలస తదలల
ఇసటట ననస:63-2-93/8 T6
వయససస:48
లస: ససస స
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95-178/758
1261 SQX1160951
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యరకవరపప
యరకవరపప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:63-2-93/8 T6
వయససస:28
లస: పప

1262 SQX1508383
పపరర: రరణమక దదవ పసనప

తసడడ:డ ససవర రరడడ పసనప
ఇసటట ననస:63-2-93/8 T-7
వయససస:26
లస: ససస స

95-178/760 1265 SQX0999151
1264 SQX1161827
పపరర: శవ పసననపప రరడడ పసననపపరరడడడ
పపరర: జజనస షపక

తసడడ:డ రరమమననయమడడ పసననపపరరడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/8 T7
వయససస:48
లస: పప
1267 SQX1069534
పపరర: చసదడ బబబమ అదదపపడడ

95-177/653

95-178/763

భరస : శకనవరస రరవప ఆదదపవడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/9
వయససస:36
లస: ససస స
1273 SQX1177659
పపరర: శకనవరస రరవప అడడపపడడ
అడడపవడడ
తసడడ:డ వనసకయఖ అడడపవడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/9
వయససస:41
లస: పప

95-178/766

1276 SQX1417196
పపరర: హససన షపక

95-166/646

95-178/769

95-165/78

95-178/764

1280 SQX0384156
పపరర: జహరరబ షపక

1283 SQX0202929
పపరర: ససభబన సయఖద

95-178/770

1286 SQX1162148
పపరర: సలలమ మమసతనజ షపక షపక

95-178/1295

1289 SQX1162015
పపరర: మహహమ జసజ జసజ
భరస : జజన డదవడ జసజ
ఇసటట ననస:63-2-93/9 S7
వయససస:26
లస: ససస స

95-177/652

1269 SQX1177519
పపరర: అసకమమ అదదపపడడ అడడపవడడ

95-178/762

1272 SQX1177451
పపరర: చచసచయ అదదపపడడ ఆదదపవడడ

95-178/765

1275 SQX1162171
పపరర: రరకరసనన షపక షపక

95-178/767

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/9 F1
వయససస:24
లస: ససస స
95-166/647

1278 SQX1759133
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-178/768

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/9/G3
వయససస:38
లస: ససస స
95-165/76

1281 SQX0383018
పపరర: సతనసర షపక

95-165/77

తసడడ:డ జజన ష క
ఇసటట ననస:63-2-93/9-G-5
వయససస:59
లస: పప
95-165/79

1284 MLJ1748110
పపరర: గగససయల షసక

95-165/80

తసడడ:డ నసర అహమద ష క
ఇసటట ననస:63-2-93/9-G-6
వయససస:59
లస: ససస స
95-178/771

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/9 G7
వయససస:30
లస: ససస స
95-178/773

1266 SQX1069427
పపరర: ననగమమ అడడవపడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆదదపవడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/9
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ షరలగగరర ష క
ఇసటట ననస:63-2-93/9-G-5
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పసటటఖ పరటటస
ఇసటట ననస:63-2-93/9 G6
వయససస:36
లస: పప
1288 SQX1160720
పపరర: మహన ననయక కరతవత
కరతనవత
తసడడ:డ శకనస కరతనవత
ఇసటట ననస:63-2-93/9 S1
వయససస:27
లస: పప

1271 SQX1177584
పపరర: చసదడ బబబమ అడడపపడడ
అడడపవడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడడపవడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/9
వయససస:28
లస: పప

1277 SQX1417204
పపరర: రహసతషలర షపక

95-178/759

భరస : చచసచయఖ అడడపవడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/9
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజన ష క
ఇసటట ననస:63-2-93/9-G-5
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల అజస ష క
ఇసటట ననస:63-2-93/9-G-5
వయససస:59
లస: పప
1285 SQX1162239
పపరర: సమ పరటటస పరటటస

95-178/761

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/9 F-2
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/9/G4
వయససస:28
లస: పప
1282 SQX0383950
పపరర: జజన షపక

1268 SQX1177626
పపరర: శవ పరరశత అడడపపడడ
అడడపవడడ
భరస : చసదడ బబబమ అడడపవడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/9
వయససస:26
లస: ససస స

1274 SQX2487759
పపరర: రరకన మహమమద

1263 SQX1161850
పపరర: చననతలర పసననపప రరడడ
పసననపపరరడడడ
భరస : శవ పసననపపరరడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/8 T7
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకవరససలల అడడవపడడ
ఇసటట ననస:63-2/93/9
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఫరరరక మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-93/9
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/9 F-2
వయససస:31
లస: ససస స
1279 SQX1759299
పపరర: బబషర షపక

95-164/84

తసడడ:డ సససదన షససక
ఇసటట ననస:63-2-93/9
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల అదదపపడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/9
వయససస:27
లస: పప
1270 SQX1177436
పపరర: ననగమమ అదదపపడడ ఆదదపవడడ

95-166/645

1287 SQX1162197
పపరర: జలలన షపక షపక

95-178/772

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/9 G7
వయససస:34
లస: పప
95-178/774

1290 SQX1162064
పపరర: జజన డదవడ జసజ జసజ

95-178/775

తసడడ:డ టటస టస జసజ
ఇసటట ననస:63-2-93/9 S7
వయససస:29
లస: పప
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1291 SQX1161959
పపరర: అనత ఉపపల ఉపపల

95-178/776

భరస : వరయఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:63-2-93/9 T2
వయససస:33
లస: ససస స
1294 SQX1789163
పపరర: మసగ బబయ మమదవత

95-184/40

95-177/655

95-178/780

95-178/783

95-178/786

95-166/648

95-178/790

భరస : అల బన పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93/10 T7
వయససస:28
లస: ససస స
1315 SQX2188605
పపరర: అపప రరవప వసరరపప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11
వయససస:33
లస: ససస స

95-178/781

95-165/973

1299 SQX1177311
పపరర: గగససయల షపక షపక

95-178/779

1302 SQX1177287
పపరర: బబజ షపక షపక

95-178/782

95-178/784 1305 SQX1759489
1304 SQX1162460
పపరర: శకనవరస రరవప అననస అననస
పపరర: ఇబడహహస షపక

1307 MLJ3620739
పపరర: పరరశత జరటట

1310 SQX1759315
పపరర: శకనవరస రరవప కకయలగమసట

95-178/785

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/10/G4
వయససస:36
లస: పప
95-165/81

1308 SQX1162387
పపరర: శబబదనర ఖలన పఠరన పఠరన

95-178/788

1311 SQX1759166
పపరర: రరజ కలమలరర గరడడకకయఖ

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకయలగమసట
ఇసటట ననస:63-2-93/10/T3
వయససస:48
లస: పప

భరస : మలరరయల దనసస గరడడకకయఖ
ఇసటట ననస:63-2-93/10/T6
వయససస:21
లస: ససస స

1313 SQX1162353
పపరర: షరరఫర బ షపక షపక

1314 SQX1508359
పపరర: అకబర k

1316 SQX2189108
పపరర: సతఖవత వసరరపప

1319 SQX0308171
పపరర: చదవవరర పప లమమ చదవవరర
భరస : శకనస చదవవరర
ఇసటట ననస:63-2-93/11
వయససస:43
లస: ససస స

95-178/787

తసడడ:డ ఇసరమయల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93/10 S7
వయససస:49
లస: పప

95-178/791

95-178/789

95-166/649

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:63-2-93/10 T-8
వయససస:56
లస: పప
95-165/974

భరస : అపరప రరవప
ఇసటట ననస:63-2-93/11
వయససస:34
లస: ససస స
95-166/650

95-177/654

తసడడ:డ జజఫర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/10 F1
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఫరరఖ షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/10 T7
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎసకకననయమడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/11
వయససస:43
లస: పప
1318 SQX1508409
పపరర: షహననజ షపక

1301 SQX1177253
పపరర: ససలలర బ సయఖద సయఖద

1296 SQX1241835
పపరర: తరరపతమమ కవరరగరరర

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/10
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ జరటట
ఇసటట ననస:63-2-93/10-S-5
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకయలగమసట
ఇసటట ననస:63-2-93/10 T-3
వయససస:26
లస: పప
1312 SQX1162965
పపరర: తససర మ పఠరన పఠరన

95-177/656

తసడడ:డ బమచచయఖ అననస
ఇసటట ననస:63-2-93/10 G1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మదన సససగ సససగ
ఇసటట ననస:63-2-93/10 S1
వయససస:36
లస: పప
1309 SQX1508367
పపరర: సరయ రరస కకయలగమసట

1298 SQX0338285
పపరర: కకమగరరర బబ యనన కకమగరరర

95-178/778

భరస : వనసకటటశశరరర కవరరగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/10
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:63-2-93/10 F1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:63-2-93/10 G1
వయససస:32
లస: ససస స
1306 SQX1177303
పపరర: బబలలజ సససగ సససగ

95-184/41

తసడడ:డ చచసచయఖ కకమగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/10
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబపననయఖ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:63-2-93/10
వయససస:65
లస: పప
1303 SQX1177261
పపరర: భవరన అననస అననస

1295 SQX1789304
పపరర: శకనస ననయక మమడనవత

1293 SQX1162106
పపరర: కకకషషవవణణ నడడపలర నడడపలర

భరస : దసరరరపడసరద నడడపలర
ఇసటట ననస:63-2-93/9 T3
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన మమడనవత
ఇసటట ననస:63-2-93/9,F-3
వయససస:45
లస: పప

భరస : చచసచయఖ కవరరగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/10
వయససస:65
లస: ససస స
1300 SQX1759679
పపరర: సరసబశవరరవప చదబబడ లల

95-178/777

భరస : ససరఖననరరయణ ఉపపల
ఇసటట ననస:63-2-93/9 T2
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ననయక మమదవత
ఇసటట ననస:63-2-93/9,F-3
వయససస:39
లస: ససస స
1297 SQX1241918
పపరర: ననగమమ కవరరగరరర

1292 SQX1161918
పపరర: సతఖవత ఉపపల ఉపపల

1317 SQX2189140
పపరర: పరరశజ ఖలన పఠరన

95-165/975

తసడడ:డ సలస ఖలన
ఇసటట ననస:63-2-93/11
వయససస:19
లస: పప
95-177/657

1320 SQX0336438
పపరర: శకనస చదవవరర

95-177/658

తసడడ:డ ననసచనరమమ చదవవరర
ఇసటట ననస:63-2-93/11
వయససస:39
లస: పప
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95-177/659

తసడడ:డ వనసకట సరశమ చదవవరర
ఇసటట ననస:63-2-93/11
వయససస:45
లస: పప
1324 SQX2189124
పపరర: సలస ఖలన పఠరన

1322 SQX1759141
పపరర: హహసపసన షపక

95-178/792

తసడడ:డ అబమబల రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11
వయససస:22
లస: పప
95-165/976

1325 SQX2189132
పపరర: పరరశన పఠరన

1323 SQX1759778
పపరర: అబమబల రహమలన షపక

తసడడ:డ అబమబల నబ షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11
వయససస:44
లస: పప
95-165/977

1326 MLJ1658236
పపరర: షహననజరబగస షపక

తసడడ:డ సతనసర ఖలన
ఇసటట ననస:63-2-93/11 BLOCK 6 S 2
వయససస:48
లస: పప

భరస : సలస ఖలన
ఇసటట ననస:63-2-93/11 BLOCK 6 S 2
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఖలదరరరషర ష క
ఇసటట ననస:63-2-93/11-F-1
వయససస:39
లస: ససస స

1327 SQX1239129
పపరర: ఖలదర బబషర షపక

1328 SQX1177337
పపరర: ఖలల బబషర షపక షపక

1329 SQX1239145
పపరర: రరశసర షపక

95-166/651

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 F-1
వయససస:48
లస: పప
1330 SQX0234443
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ మసరసన ష క
ఇసటట ననస:63-2-93/11-F-7
వయససస:62
లస: పప
1333 SQX1239178
పపరర: కరరమమలర షపక

95-166/654

95-178/796

95-177/660

1342 SQX1177402
పపరర: ఇరరరద షపక షపక

95-178/801

95-165/85

1337 SQX1177345
పపరర: దదల షరర షపక షపక

95-178/797

తసడడ:డ లకమయఖ జరటట
ఇసటట ననస:63-2-93/11-S-7
వయససస:30
లస: పప

1335 SQX1177352
పపరర: బబజ షపక షపక

95-178/795

1338 SQX1177410
పపరర: కరరమమలలర షపక షపఖ

95-178/798

95-178/799 1341 SQX1177378
95-178/800
1340 SQX1177394
పపరర: ససషమ తదజ నవతనగరన నవతగరన
పపరర: పడకరష బబబమ నవతనగణణ నవతగరన

1343 SQX1177386
పపరర: జహసగరర బబషర బబషర

తసడడ:డ పడకరష నవతగరన
ఇసటట ననస:63-2-93/11 G6
వయససస:52
లస: పప
95-178/802

1346 SQX0712554
పపరర: జలలన షపక

1349 SQX1177543
పపరర: నగరన బభగస షపక షపక
తసడడ:డ మలబమ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 T2
వయససస:24
లస: ససస స

1344 SQX1759158
పపరర: సఖనన షపక

95-178/803

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11/S-6
వయససస:48
లస: ససస స
95-165/87

తసడడ:డ మమలలల ష క
ఇసటట ననస:63-2-93/11-S-7
వయససస:49
లస: పప
95-165/88

95-166/653

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 G5
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జహసగరర బబషర
ఇసటట ననస:63-2-93/11 G7
వయససస:44
లస: పప
95-165/86

1332 SQX1239152
పపరర: మమసతనజ షపక

తసడడ:డ గగసస షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 G1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడకరష బబబమ నవతగరన
ఇసటట ననస:63-2-93/11 G6
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 G7
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరరబర ష క
ఇసటట ననస:63-2-93/11-T-2
వయససస:45
లస: ససస స

1334 SQX1239236
పపరర: గగసస షపక

95-165/83

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 F-7
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 G5
వయససస:28
లస: ససస స

1339 SQX0790774
పపరర: నవతగరణణ ససమత కలమలరర
నవతగరణణ
భరస : పడకరష బబబమ నవతగరణణ
ఇసటట ననస:63-2-93/11G6
వయససస:48
లస: ససస స

1348 MLJ1658244
పపరర: సరరసజరబగస షపక

95-166/652

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11-G1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సససహదదడ తదలల
ఇసటట ననస:63-2-93/11 G1
వయససస:57
లస: పప

1345 MLJ3616463
పపరర: శకనవరసరరవప జరటట

1331 SQX1239293
పపరర: అసరమ షపక

95-165/82

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11-F-7
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 F-7
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 F-7
వయససస:35
లస: పప
1336 SQX1161108
పపరర: సససహచలస తదలల తదలల

95-178/794

తసడడ:డ ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 F1
వయససస:24
లస: పప
95-165/84

95-178/793

1347 SQX1177329
పపరర: హససనన బభగస షపక

95-178/804

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 S7
వయససస:38
లస: ససస స
95-178/805

1350 SQX1177444
పపరర: రరషమ షపక షపక

95-178/806

భరస : ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 T2
వయససస:25
లస: ససస స
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1351 SQX1177477
పపరర: ఖలదర బబషర షపక షపక

95-178/807

తసడడ:డ మలబమ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 T2
వయససస:32
లస: పప
1354 SQX1789270
పపరర: షరహహన సయఖద

95-184/39

95-164/87

95-178/810

95-178/813

95-178/815

1361 SQX1177428
పపరర: మమతనఖలల మనకకల మణణకకల

95-178/817

1364 SQX1177576
పపరర: భబరర వ తదడర తచడర

1367 MLJ1658228
పపరర: షసషరదదబగస షపక

1370 SQX1177527
పపరర: రహమ తషలర భభగ భభగ

95-177/661

1373 SQX1512517
పపరర: సతఖస తషమమల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/14
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ కరమయఖ
ఇసటట ననస:63-2-93/16
వయససస:46
లస: పప

95-178/814

95-165/90

1379 SQX1868660
పపరర: చచసచయఖ చదవవరర
తసడడ:డ అసకయఖ చదవవరర
ఇసటట ననస:63-2-93/17
వయససస:20
లస: పప

1359 SQX1177469
పపరర: ననసచనరమమ మణణకకలల
మణణకకలల
భరస : మమతనఖలల మణణకకలల
ఇసటట ననస:63-2-93/12
వయససస:36
లస: ససస స

95-178/809

1362 SQX1828649
పపరర: వశరలలకడ షపక

95-178/812

1365 SQX1275768
పపరర: జజఖత కలమలరర చమట

95-166/656

1368 SQX1025569
పపరర: నవన కలమలర పప టటనరర

95-178/816

తసడడ:డ సత రరజ పప టటనరర
ఇసటట ననస:63-2-93/12 G4
వయససస:25
లస: పప
95-178/818

95-178/819
1371 SQX1177550
పపరర: వవలసగరన కలమలరర బసద బసధ

భరస : అనల కలమలర బసధ
ఇసటట ననస:63-2-93/12 T3
వయససస:39
లస: ససస స
95-177/662

1374 SQX0308288
పపరర: తషమమల ననగమమ తషమమల

95-177/663

భరస : వనసకయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/14
వయససస:33
లస: ససస స
95-177/665

భరస : పప లయఖ పప నసనరర
ఇసటట ననస:63-2-93/15
వయససస:24
లస: ససస స
95-177/667

95-164/86

భరస : రఘమరరస చమట
ఇసటట ననస:63-2-93/12 F-3
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/13
వయససస:31
లస: పప

95-177/664 1376 SQX1569260
1375 SQX0338947
పపరర: తషమమ ల వనసకయఖ తషమమల
పపరర: ననగమణణ పప నసనరర

1356 SQX1768308
పపరర: వర లకడమ మలనకల

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/12/F1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద బబషర భభగ
ఇసటట ననస:63-2-93/12 S5
వయససస:26
లస: పప

భరస : సతఖస తషమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/13
వయససస:30
లస: ససస స

1378 SQX0659904
పపరర: కరమయఖ తరరవవదసల

95-178/811

భరస : గగసఖ ష క
ఇసటట ననస:63-2-93/12-G-1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సత రరజ పప టటనరర
ఇసటట ననస:63-2-93/12 G4
వయససస:28
లస: పప
1372 SQX1512392
పపరర: రసగమమ తషమమల

95-164/88

భరస : శవ కలమలర తచడర
ఇసటట ననస:63-2-93/12 F2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ చమట
ఇసటట ననస:63-2-93/12 F3
వయససస:42
లస: పప
1369 SQX1025551
పపరర: శవ రరజ పప టటనరర

1358 SQX1768274
పపరర: మమతనఖలల మలణణకల

95-165/89

తసడడ:డ మమతనఖలల మలనకల
ఇసటట ననస:63-2-93/12
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనససరశమ మణణకకల
ఇసటట ననస:63-2-93/12
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ షపక అనససరఖ తచలలగమ
ఇసటట ననస:63-2-93/12/F-1
వయససస:22
లస: పప
1366 SQX1177568
పపరర: రఘమరరస చమట చమట

95-178/808

తసడడ:డ మమనససరశమ మలణణకలల
ఇసటట ననస:63-2-93/12
వయససస:42
లస: పప

భరస : కరరమమలలర పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93/12
వయససస:51
లస: ససస స
1363 SQX1828680
పపరర: షపక వల తదలలగమ

1355 SQX1759331
పపరర: సకకనన సయఖద

1353 MLJ1647304
పపరర: జజన షపక

తసడడ:డ సరరబర ష క
ఇసటట ననస:63-2-93/11-T-7
వయససస:54
లస: పప

భరస : జజవద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93/11/T8
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మబరరఖలల మలణణకల
ఇసటట ననస:63-2-93/12
వయససస:37
లస: ససస స
1360 SQX1162619
పపరర: సరబర పఠరన పఠరన

95-166/655

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/11 T-6
వయససస:40
లస: పప

భరస : జబబబర సయఖద
ఇసటట ననస:63-2-93/11/T-7
వయససస:33
లస: ససస స
1357 SQX1768282
పపరర: ననసచనరమమ మలణణకల

1352 SQX1239277
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

1377 SQX1069351
పపరర: వనసకటమమ తరరవవదసల

95-177/666

భరస : కరమయఖ తరరవవదసల
ఇసటట ననస:63-2-93/16
వయససస:28
లస: ససస స
95-177/668

1380 SQX1512236
పపరర: గసగమమ తరరగదనల

95-177/669

భరస : మసరసన తరరగదనల
ఇసటట ననస:63-2-93/19
వయససస:31
లస: ససస స
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95-177/670 1382 SQX0308395
1381 SQX1292580
పపరర: చచసచమమ యలటగరరర యలటగరరర
పపరర: వవటగరరర పరపమమ vetagiri

తసడడ:డ లకమయఖ యలటగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93-/21
వయససస:26
లస: ససస స
1384 SQX0308593
పపరర: చదవవరర కకటటశశరమమ చదవవరర

భరస : శవయఖ yetagiri
ఇసటట ననస:63-2-93/21
వయససస:45
లస: ససస స
95-177/673

భరస : అసకరలల చదవవరర
ఇసటట ననస:63-2-93/22
వయససస:43
లస: ససస స
1387 SQX0308387
పపరర: బసడడ చచననకరశవపలల బసడడ

95-177/676

95-177/679

1388 SQX0338731
పపరర: బసడడ చచసచయఖ బసడడ

1391 SQX1512251
పపరర: కసచమమ మలకర

95-177/682

95-177/685

1394 SQX1759927
పపరర: రమల దదవ మగరల

తసడడ:డ రరమయఖ గసధనల
ఇసటట ననస:63-2-93/39
వయససస:35
లస: పప
95-177/692

భరస : దసరర రరవప అదదపపడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/40
వయససస:26
లస: ససస స
1408 SQX1569211
పపరర: శకనస అదదపపడడ
తసడడ:డ కరమలకయఖ అదదపపడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/40
వయససస:29
లస: పప

95-177/680

1392 SQX0308106
పపరర: చదవవరర అసకమమ చదవవరర

95-177/681

భరస : శకనస చదవవరర
ఇసటట ననస:63-2-93/33
వయససస:34
లస: ససస స
95-177/683

95-166/657

1395 SQX1759943
పపరర: అసజల మగరల

95-177/684

1403 SQX1760057
పపరర: ససజవపలల పప నసనరర

95-177/1201

1401 SQX1512293
పపరర: కసచమమ మలర వరపప

95-177/688

భరస : లసగయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:63-2-93/37
వయససస:46
లస: ససస స
95-177/690

1404 SQX1569294
పపరర: అసజమమ అదదపపడడ

తసడడ:డ బడహమయఖ పప నసనరర
ఇసటట ననస:63-2-93/39 OLD GUNTUR
వయససస:28
లస: పప

భరస : అసకయఖ అదదపపడడ
ఇసటట ననస:63-2-93-/40
వయససస:23
లస: ససస స

1406 SQX1512301
పపరర: అసజమమ అదదపపడడ

1407 SQX1512327
పపరర: మమతనఖలమమ వనలలగమ

1409 SQX1760214
పపరర: వనసకయఖ అదదపపడడ

95-177/686

భరస : బడహమయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/36
వయససస:46
లస: ససస స

95-177/693

భరస : అసకయఖ అదదపపడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/40
వయససస:39
లస: ససస స
95-177/695

95-177/678

భరస : చసటట ఉపపలస
ఇసటట ననస:63-2-93/27
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప కకమరగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/36
వయససస:27
లస: ససస స
95-177/689

1389 SQX1939271
పపరర: ఉపపలస అసకమమ

1398 SQX0308536
పపరర: తషమమల రరణమక తషమమల

1400 SQX2109056
పపరర: అసకమమ కకమరగరరర

1405 SQX1760487
పపరర: ససతమమ అదదపపడడ

95-177/677

1397 SQX1968890
పపరర: అసకమమ కకమరగరరర

1399 SQX1512459
పపరర: అగనయఖ తషమమల

1402 SQX1512525
పపరర: మసరసన గసధనల

95-177/675

భరస : శవయఖ మగరల
ఇసటట ననస:63-2-93/35 OLD GUNTUR
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప కకమరగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/36
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ భడమయ తషమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/36
వయససస:26
లస: పప

1386 SQX0308544
పపరర: చనటటరర పపటర మమ చనటటరర

భరస : కకటట ననగమలల మగరల
ఇసటట ననస:63-2-93/34 OLD GUNTUR
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మగరల
ఇసటట ననస:63-2-93/35 OLD GUNTUR
వయససస:27
లస: పప
95-177/687

95-177/672

భరస : కసచయఖ చనటటరర
ఇసటట ననస:63-2-93/23
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ మలకర
ఇసటట ననస:63-2-93/32
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మగరల
ఇసటట ననస:63-2-93/34
వయససస:36
లస: పప
1396 SQX1759935
పపరర: శవయఖ మగరల

95-177/674

తసడడ:డ శశషయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/24
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప వడడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/31
వయససస:34
లస: ససస స
1393 SQX1760727
పపరర: కకటట ననగమలల మగరల

1385 SQX0338830
పపరర: చదవవరర అసకరలల చదవవరర

1383 SQX1512509
పపరర: లకమయఖ యటగరరర

తసడడ:డ శవయఖ యటగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/21
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ చదవవరర
ఇసటట ననస:63-2-93/22
వయససస:55
లస: పప

భరస : చచసచయఖ bandi
ఇసటట ననస:63-2-93/24
వయససస:35
లస: ససస స
1390 SQX1869247
పపరర: రమణమమ వడడడ

95-177/671

95-177/691

95-177/694

భరస : పప లర యఖ వనలలగమ
ఇసటట ననస:63-2-93/40
వయససస:52
లస: ససస స
95-177/696

తసడడ:డ ససబబ రరవప అదదపపడడ
ఇసటట ననస:63-2-93/40 OLD GUNTUR
వయససస:33
లస: పప

1410 SQX1569203
పపరర: ససకరమమ కరథథ

95-177/697

భరస : సరసబయఖ కరథథ
ఇసటట ననస:63-2-93/41
వయససస:27
లస: ససస స
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95-177/698 1412 SQX1243930
1411 SQX0308577
పపరర: తషమమల వనసకటమమ tummala
పపరర: వనసకరయలమమ తషమమల

భరస : ససబడహమణఖస తషమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/43
వయససస:48
లస: ససస స
1414 SQX1243716
పపరర: వనసకటటశశరరర తషమమల

భరస : వనసకటటసశరరర తషమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/43
వయససస:40
లస: ససస స
95-178/822

తసడడ:డ రరమయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/43
వయససస:50
లస: పప

95-177/703

95-177/701

95-1/1184

1424 SQX1137000
పపరర: షపక బబబర షపక

95-177/704

1427 SQX1759976
పపరర: సలస షపక

1422 NDX2691475
పపరర: శవమమ బతషల

95-177/705

95-177/708

1428 SQX1760792
పపరర: ఖలజజబ షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/56
వయససస:25
లస: ససస స

1429 SQX1072875
పపరర: ససజజత గవతకటర గవతకటర

1430 SQX1760768
పపరర: మసరసన బ పరతఎస

1431 SQX1760933
పపరర: ఇమలమ న ఖలన పఠరన

1432 SQX0762062
పపరర: గగతకటర శకనస గవతకటర
తసడడ:డ ననగరసదడస గవతకటర
ఇసటట ననస:63-2-93/56
వయససస:39
లస: పప
1435 SQX1512228
పపరర: అనతన అయయమలర

తలర : బమమశ సప మమల
ఇసటట ననస:63-2-93/59
వయససస:32
లస: ససస స

1433 SQX1761212
పపరర: ఇమలమ ఖలన పఠరన

95-177/716

95-164/89

95-177/709

95-177/712

తసడడ:డ ఇమలమ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93-56
వయససస:22
లస: పప
95-177/714

తసడడ:డ దవలత ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93/56
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల ఐయయమలర
ఇసటట ననస:63-2-93/57
వయససస:26
లస: ససస స
1438 SQX1832880
పపరర: భబరర వ సప మమల

95-177/711

భరస : ఇమలనఖలన పరతఎస
ఇసటట ననస:63-2-93/56
వయససస:42
లస: ససస స
95-177/713

95-177/706

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/51 KOTHAPET
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/51 KOTHAPET
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనస గవతకటర
ఇసటట ననస:63-2-93/56
వయససస:35
లస: ససస స

94-166/685

1425 SQX1760008
పపరర: జరరనన షపక

భరస : బబబర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/51 KOTHAPET
వయససస:44
లస: ససస స
95-177/710

95-177/702

భరస : చసడడ బతషల
ఇసటట ననస:63-2-93/50
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/51
వయససస:46
లస: పప
95-177/707

1419 SQX1869445
పపరర: చచసచయఖ మమకల
తసడడ:డ ఏసమమ మమకల
ఇసటట ననస:63-2-93/46
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగభబషణస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:63/2-93/49
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఓడసలలసయల బతషల
ఇసటట ననస:63-2-93/50
వయససస:33
లస: పప
1426 SQX1759984
పపరర: గమలఫర షపక

1421 SQX0071613
పపరర: ననగవవణమ యరకసశశటట 

95-177/699

భరస : ఆసజనవయమలల చదవవరర
ఇసటట ననస:63-2-93/44
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చచసచయఖ మమకల
ఇసటట ననస:63-2-93/46
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగ వవణమ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:63-2-93/49
వయససస:36
లస: ససస స
1423 SQX2114668
పపరర: చసడడ బతషల

భరస : ససబడహమణఖస తషమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/43
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/43
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ చదవవరర
ఇసటట ననస:63-2-93/44
వయససస:39
లస: పప

95-178/821
1413 SQX1177493
పపరర: వనసకటమమ తషమమల తషమమల

95-178/823 1416 SQX0308379
1415 SQX1177642
పపరర: ససబడహమణఖస తషమమల తషమమల
పపరర: చదవవరర ననగమమ చదవవరర

95-177/700 1418 SQX1869429
1417 SQX0336537
పపరర: ఆసజనవయమలల చదవవరర చదవవరర
పపరర: ఏసమమ మమకల

1420 SQX0092593
పపరర: శరసతన కలమలరర యరకసశశటట

95-178/820

1434 SQX1760958
పపరర: గరలబ షపక

95-177/715

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/56
వయససస:57
లస: పప

95-177/717 1437 SQX1143197
1436 SQX0308502
పపరర: అయమలర పపననమమ అయమలర
పపరర: శకనవరస రరవప అయమలర
అయమలర
భరస : గగపరల రరవప అయమలర
తసడడ:డ గగపరల రరవప అయమలర
ఇసటట ననస:63-2-93/57
ఇసటట ననస:63-2-93/57
వయససస:70
లస: ససస స
వయససస:28
లస: పప

95-177/718

1439 SQX1832906
పపరర: భమరరజ సప మమల

95-177/719

తసడడ:డ ధరమరరజ సప మమల
ఇసటట ననస:63-2-93/59
వయససస:37
లస: పప

95-164/90

1440 SQX0092650
పపరర: లకడమ యరకసశశటట
భరస : ననగ భబషణస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:63-2-93/59
వయససస:61
లస: ససస స
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1441 SQX1376970
పపరర: పరపమమ మలనకల మనకరలల

95-177/720

భరస : తరరపతయఖ మలనకల
ఇసటట ననస:63-2-93/61
వయససస:27
లస: ససస స
1444 SQX1512285
పపరర: భవరన యటగరరర

95-177/722

95-177/725

95-177/727

భరస : శకనస మలణణకల
ఇసటట ననస:63-2-93/67
వయససస:22
లస: ససస స
1453 SQX2112654
పపరర: సశరష కకమమమరర

1445 SQX1512376
పపరర: రమణమమ యటగరరర

1448 SQX1759968
పపరర: అశశన మగరల

భసధసవప: అమలనసలర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93-69
వయససస:44
లస: ససస స

95-166/660

1452 SQX1939289
పపరర: కరసచమమ పరలలపప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసదలకరర
ఇసటట ననస:63-2-93/B/12
వయససస:24
లస: ససస స
1465 SQX1944842
పపరర: మరరయల దనసస గరడడకకయఖ

95-177/728

1460 SQX2487890
పపరర: సమర ఖలన పఠరన

1463 SQX1759257
పపరర: జరసరర బ షపక

95-177/730

1466 SQX1869387
పపరర: శకత జజఖతషల

95-177/729

1455 SQX1939321
పపరర: అమలనసలలర షపక

95-177/731

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/69
వయససస:43
లస: పప
95-166/658

1458 SQX1481522
పపరర: రమణ రరచకకసడ

95-166/659

భరస : ననగరసశరర రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:63-2-93/A
వయససస:44
లస: ససస స
95-178/1299

1461 SQX1788926
పపరర: వశరలలకడ కసగటట

95-184/42

తసడడ:డ నరసససహ చనరర కసగటట
ఇసటట ననస:63-2-93/B/12
వయససస:23
లస: ససస స
95-178/824

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:63-2-93/B12/F1
వయససస:25
లస: ససస స
95-178/825

95-166/1327

భరస : చలర యఖ పరలలపప
ఇసటట ననస:63-2-93/68
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభదర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-2-93/B10
వయససస:22
లస: పప
95-188/119

1449 SQX2264919
పపరర: శవయఖ మగరల

1451 SQX1868587
పపరర: శకనస మలనకక

భరస : షపక మహమమద అసర స
ఇసటట ననస:63-2-93/A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జమమమల
ఇసటట ననస:63-2-93/A
వయససస:40
లస: పప
1462 SQX1782739
పపరర: భబరర వ చసదలకరర

95-177/726

భరస : పపరయఖ మమకల
ఇసటట ననస:63-2-93/69
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమమలల శశఖలవత
ఇసటట ననస:63-2-93/70
వయససస:63
లస: ససస స

95-177/724

తసడడ:డ మలరయఖ కగరరగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/62
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:63-2-93/64
వయససస:18
లస: పప

1454 SQX1569252
పపరర: నసదదన మమకల

95-177/721

1446 SQX1869338
పపరర: మమసలయఖ కగరరగరరర

భరస : ననగరరజ మగరల
ఇసటట ననస:63-2-93/63 KOTHAPET
వయససస:31
లస: ససస స

95-177/732 1457 SQX1275818
1456 SQX0742270
పపరర: తరరపతమమ శశఖలవత శశఖలవత
పపరర: షపక హబబమననసర

1459 SQX1481530
పపరర: శకనవరస రరవప జమమమల

95-177/723

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలనకక
ఇసటట ననస:63-2-93/67
వయససస:30
లస: పప
95-152/913

1443 SQX1869353
పపరర: లకడమ కగరరగరరర

భరస : మమసలయఖ కగరరగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/62
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససజవపలల యటగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/62
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జసగస
ఇసటట ననస:63-2-93/62
వయససస:24
లస: పప
1450 SQX1868686
పపరర: జజఖత మలణణకల

95-117/637

తసడడ:డ ససబబబరరవప యలటగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/62
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ యటగరరర
ఇసటట ననస:63-2-93/62
వయససస:24
లస: ససస స
1447 SQX1512442
పపరర: యహనస జసగస

1442 SQX1865088
పపరర: ససజవపలల యలటగరరర

1464 SQX2160612
పపరర: అసమల మహమమద

95-178/1187

భరస : యలకలబ మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-93/BLOCK 9
వయససస:31
లస: ససస స
95-177/733

1467 SQX2327211
పపరర: తహహరర షపక

95-166/1322

తసడడ:డ పడసరదస గరడడకకయఖ
ఇసటట ననస:63-2-93/BLOCK-10/T-6
వయససస:28
లస: పప

భరస : కలమలర జజఖతషల
ఇసటట ననస:63-2-93 BLOCKNO 10 T4
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:63-2-93 BLOCK NO 11 T-6
వయససస:40
లస: ససస స

1468 SQX1759091
పపరర: గగపస ననయక మమడనవత

1469 SQX2283513
పపరర: రరమమ ననయక మమడనవత

1470 SQX2283844
పపరర: మసగర బబయ మమడనవత

తసడడ:డ శకనస ననయక మమడనవత
ఇసటట ననస:63-2-93/E3
వయససస:21
లస: పప

95-178/826

95-164/1058

తసడడ:డ సప మర ననయక మమడనవత
ఇసటట ననస:63-2-93/E3 BLOCK NO 9 F-3
వయససస:41
లస: పప

95-166/1328

భరస : శకనస ననయక మమడనవత
ఇసటట ననస:63-2-93/E3 BLOCKNO 9 F 3
వయససస:39
లస: ససస స
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95-164/1059 1472 SQX1759380
1471 SQX2283794
పపరర: శవ పరరశత బబయ మమడనవత
పపరర: వరన శక లకడమ యరరకవరపప

95-178/827

భరస : రరమమ ననయక మమడనవత
ఇసటట ననస:63-2-93/E3 BLOCKNO 9, F-3
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప యరరకవరపప
ఇసటట ననస:63-2-93/F2
వయససస:24
లస: ససస స

1474 SQX1163146
పపరర: శకనవరస రరవప నవరరళర నవరరళర

1475 SQX1759372
పపరర: వర లకడమ కరపప

95-178/829

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమయఖ నవరరళర
ఇసటట ననస:63-2-93/F7
వయససస:43
లస: పప

భరస : మరర సరశమ కరపప
ఇసటట ననస:63-2-93/F8
వయససస:58
లస: ససస స

1477 SQX2313641
పపరర: నసరజహన షపక

1478 SQX2343473
పపరర: కమల బబష షపక

95-166/1321

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:63-2-93 , 1 LINE
వయససస:53
లస: ససస స
1480 SQX2342764
పపరర: సససఫపలలర షపక
తసడడ:డ జహసగరర బబష షపక
ఇసటట ననస:63-2-93, B11 G-7
వయససస:21
లస: పప
1483 SQX2266112
పపరర: షసకత షపక

95-208/1170

95-169/945

95-178/1178

95-176/1007

95-166/1326

1490 SQX2309680
పపరర: అకబర షపక

1493 SQX2295566
పపరర: మరరయ బ ఫరజలల ఖలన

95-177/734

1496 SQX0840207
పపరర: రమలదదవ కలమమరర

95-169/943

తసడడ:డ ననగయఖ ననయమడడ మమదబసశశటట
ఇసటట ననస:63-2-370/1
వయససస:36
లస: పప

1499 SQX0838342
పపరర: సతష కలమమరర
తసడడ:డ దదవదననస కలమమరర
ఇసటట ననస:63-2-370/1
వయససస:36
లస: పప

95-166/1324

1482 SQX1825678
పపరర: ననసరయఖ కకయలకలసట

95-178/832

1485 SQX2309987
పపరర: నజజమ షపక

95-169/944

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:63-2-192
వయససస:30
లస: ససస స
95-176/1005

1488 SQX2295590
పపరర: షబన పటబన

95-176/1006

తసడడ:డ తదజ పటబన
ఇసటట ననస:63-2-192
వయససస:22
లస: ససస స
95-178/1179

1491 SQX2309946
పపరర: షబబర షపక

95-178/1180

తసడడ:డ ఖలజ
ఇసటట ననస:63-2-192
వయససస:31
లస: పప
95-176/1008

1494 MLJ1123801
పపరర: కరరమమననసర షపక

95-176/427

భరస : అబమదలలర
ఇసటట ననస:63-2-288
వయససస:76
లస: ససస స
95-177/735

భరస : సతష కలమమరర
ఇసటట ననస:63-2-370/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-177/737

1479 SQX2343903
పపరర: ఖలస బబష షపక

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కకయలకలసట
ఇసటట ననస:63-2-93,BLOCK NO 10,F NO T
వయససస:39
లస: పప

భరస : షపక షపక
ఇసటట ననస:63-2-194
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : నరరశ కలమలర మమదబసశశటట
ఇసటట ననస:63-2-370/1
వయససస:31
లస: ససస స
1498 SQX1029520
పపరర: నరరష కలమలర మమదబసశశటట

1487 SQX2295558
పపరర: రహనన మగల

95-178/831

తసడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:63-2-93, B11 F-1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:63-2-192
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అననశర పటబన
ఇసటట ననస:63-2-192/B2
వయససస:24
లస: పప
1495 SQX1655893
పపరర: జయశక మమదబసశశటట

95-166/1323

తసడడ:డ అమద మగల
ఇసటట ననస:63-2-192
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:63-2-192
వయససస:48
లస: ససస స
1492 SQX2295582
పపరర: తదజ పటబన

1484 SQX2309870
పపరర: షరకకర షపక

1476 SQX1759265
పపరర: శకనవరస రరవప రరఖ
తసడడ:డ రరజజ బబబమ రరఖ
ఇసటట ననస:63-2-93/S-6
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:63-2-192
వయససస:34
లస: పప

భరస : షరకకర
ఇసటట ననస:63-2-192
వయససస:29
లస: ససస స
1489 SQX2309730
పపరర: షహతనజ షపక

95-178/830

తసడడ:డ జహసగరర బబష షపక
ఇసటట ననస:63-2-93, B11 G-7
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మలభమ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-2-186
వయససస:30
లస: పప
1486 SQX2310415
పపరర: రరషమ షపక

1481 SQX2327120
పపరర: శశరరరఠరలలర షపక

95-178/828

తసడడ:డ శకనస ననయక మమదనవత
ఇసటట ననస:63-2-93/F3
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:63-2-93, B11 F-1
వయససస:21
లస: పప
95-166/1325

1473 SQX1759109
పపరర: రరజఖ లకడమ మమదనవత

1497 SQX0840199
పపరర: సశరరప కలమమరర కలమలరర

95-177/736

భరస : దదవదననస కలమలరర
ఇసటట ననస:63-2-370/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-177/738

1500 SQX0838359
పపరర: దదవదననస కలమమరర కలమమరర

95-177/739

తసడడ:డ దదవసహయస కలమమరర
ఇసటట ననస:63-2-370/1
వయససస:54
లస: పప
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95-177/1300

తసడడ:డ రరమ రరవప దడడర
ఇసటట ననస:63-2-371
వయససస:44
లస: పప
1504 SQX1481894
పపరర: శశశలజ నశరసకరరరవప

95-177/741

95-177/744

95-177/747

95-177/750

1516 SQX0308692
పపరర: సతఖవరణణ మదసకకరర

95-177/753

95-177/756

95-177/759

తసడడ:డ బసవయఖ అలర స
ఇసటట ననస:63-2-381
వయససస:23
లస: ససస స

95-177/748

95-177/762

1509 SQX1401744
పపరర: ఆదదతఖ గమతస

95-177/746

1512 SQX1488965
పపరర: శవరరమ పడసరద గమతనస

95-177/749

95-177/751 1515 SQX0742304
1514 SQX1049635
పపరర: పసమమరరజ ననగరరజ పసమమరరజ
పపరర: శరరష మదసకకరర

1517 SQX1049403
పపరర: వజయ కకషష మదసకకరర

1520 SQX0500975
పపరర: indiradevi తనడడపరరస

95-177/752

భరస : రరజరసదడ కలమలర మదసకకరర
ఇసటట ననస:63-2-375
వయససస:36
లస: ససస స
95-177/754

1518 SQX0071571
పపరర: రరజరసదడ కలమలర మదసకకరర

95-177/755

తసడడ:డ రమమష బబబమ మదసకకరర
ఇసటట ననస:63-2-375
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట లకడమ పడసరదరరవప తనడడపరరస
ఇసటట ననస:63-2-377
వయససస:60
లస: ససస స

95-177/758
1521 SQX0502856
పపరర: వనసకట లకడమ పడసరదరరవప
కపసలవరయ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కపసలవరయ
ఇసటట ననస:63-2-377
వయససస:68
లస: పప

1523 SQX1176750
పపరర: షరగన పపషప సససగసశశటట

1524 SQX1401025
పపరర: తరరపఠమమ అలలరస

95-177/757

95-177/760

1526 SQX0832253
పపరర: శవకలమలరర అలర స

1529 SQX0337030
పపరర: పడభబకరరరవప పప లవరపప
తసడడ:డ రరమలరరవప పప లవరపప
ఇసటట ననస:63-2-383
వయససస:58
లస: పప

95-177/761

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప అలలరస
ఇసటట ననస:63-2-381
వయససస:28
లస: ససస స
95-177/763

భరస : బసవయఖ అలర స
ఇసటట ననస:63-2-381
వయససస:47
లస: ససస స
95-177/765

95-177/743

తసడడ:డ చచసచస రరమలరరవప గమతనస
ఇసటట ననస:63-2-372
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రమమష సససగసశశటట
ఇసటట ననస:63-2-381
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ అనసనస
ఇసటట ననస:63-2-381
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససగస అలర స
ఇసటట ననస:63-2-381
వయససస:51
లస: పప

1511 SQX1498444
పపరర: రరజశశఖర గమతస

1506 SQX1488957
పపరర: రమల సససదరర గమతస

తసడడ:డ ససవర రరస పడసరద గమతస
ఇసటట ననస:63-2-372
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబమ మదసకకరర
ఇసటట ననస:63-2-375
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రరవప మదసకకరర
ఇసటట ననస:63-2-375
వయససస:68
లస: పప

1528 SQX0832279
పపరర: బసవయఖ అలర స

95-177/745

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప పసమమరరజ
ఇసటట ననస:63-2-373
వయససస:47
లస: పప

భరస : రమమష బబబమ మదసకకరర
ఇసటట ననస:63-2-375
వయససస:62
లస: ససస స

1525 SQX0552042
పపరర: అననస గసగరదదవ అననస

1508 SQX1488973
పపరర: రరజ కలమలర గమతస

95-177/740

భరస : శవరరమ పడసరద గమతస
ఇసటట ననస:63-2-372
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ గమతస
ఇసటట ననస:63-2-372
వయససస:49
లస: పప

1513 SQX1049619
పపరర: పసమమరరజ మసజ భబరర వ
పసమమరరజ
భరస : ననగరరజ పసమమరరజ
ఇసటట ననస:63-2-373
వయససస:43
లస: ససస స

1522 SQX1540641
పపరర: దదవఖ అలర స

95-177/742

తసడడ:డ రరజశశఖర గమతస
ఇసటట ననస:63-2-372
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-372
వయససస:33
లస: పప

1519 SQX0071472
పపరర: రమమశ బబబమ మదసకకరర

1505 SQX0480152
పపరర: పదనమవత గమతనస గమతనస

1503 SQX1307066
పపరర: శక లకడమ గమతస

తసడడ:డ రరజశశఖర రరవప గమతస
ఇసటట ననస:63-2-372
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రరవప గమతనస
ఇసటట ననస:63-2-372
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చచసచయఖ గమతనస
ఇసటట ననస:63-2-372
వయససస:75
లస: ససస స
1510 SQX1256255
పపరర: అసకరష నసససకరరరవప

95-166/1300

భరస : శకనవరస దడడర
ఇసటట ననస:63-2-371,
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అసకరష నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-372
వయససస:29
లస: ససస స
1507 SQX0478602
పపరర: చచసచమమ గమతనస గమతనస

1502 SQX2376325
పపరర: శరరష దడడర

1527 SQX0832261
పపరర: వనసకటటష అలర స

95-177/764

తసడడ:డ బసవయఖ అలర స
ఇసటట ననస:63-2-381
వయససస:27
లస: పప
95-177/766

1530 SQX2367787
పపరర: సతఖవత గరరకపరటట

95-166/1301

భరస : సరసబశవరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:63-2-384
వయససస:60
లస: ససస స
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1531 SQX2367688
పపరర: మహలకడమ గరరకపరటట
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95-166/1302

భరస : కకరణ కలమలర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:63-2-384
వయససస:39
లస: ససస స
1534 SQX2322485
పపరర: శవ గటటటపలర

95-166/1304

95-177/768

95-166/1305

1538 SQX1049544
పపరర: షపక ఖలజజ షపక

95-177/771

1541 SQX1401793
పపరర: పరరశత భబయ అగరరశల

95-177/769

తసడడ:డ భగవరన దనస అగరరశల
ఇసటట ననస:63-2-387
వయససస:35
లస: ససస స

95-177/767

1539 SQX1049528
పపరర: అరరకటర ససబబరరడడ అరరకటర

95-177/772

1542 SQX1401785
పపరర: భగవరన దనస అగరరశల

95-177/774 1545 SQX1759851
1544 SQX0477950
పపరర: భబరత కపసలవరయ కపసలవరయ
పపరర: ఆసజనవయమలల కపసలవరయ

తసడడ:డ ససబడహమణఖస కపసలవరయ
ఇసటట ననస:63-2-388
వయససస:54
లస: పప
1548 SQX0092718
పపరర: ససనత కకకరరరణణ

భరస : మమరళ సరయ ననథ పపరరననఎస
ఇసటట ననస:63-2-390/2.
వయససస:53
లస: ససస స

95-177/777
1547 SQX1553818
పపరర: సరయ రరఘవవసదడ ససగరఠ
పపరరననఎస
తసడడ:డ మమరళ సఇననధ పపరరననఎస
ఇసటట ననస:63-2-390/2.
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖ పడసరద
ఇసటట ననస:63-2-401
వయససస:35
లస: ససస స

1549 MLJ2703908
పపరర: లకడమ కకకరరరణణ

1550 SQX0072256
పపరర: శకకరసత కకకరరరణణ

1551 SQX0092692
పపరర: సరయ కలమలరర కపసలవరయ

95-177/776

95-176/429

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:63-2-401
వయససస:56
లస: ససస స
95-176/432

1555 SQX1338376
పపరర: నరమల కకసడమమదద

95-176/435

1553 SQX0071852
పపరర: ససత రరమలరరవప కపసలవరయ

1556 SQX1319723
పపరర: శక కకషష కమల తలగడదథవ
తసడడ:డ తడవకకమ శరమ తలగడదథవ
ఇసటట ననస:63-2-404
వయససస:25
లస: పప

1558 SQX0749432
పపరర: సరసబశవరరవప పప నననడ

1559 SQX0424440
పపరర: శవ పరరశత అలర స

95-176/438

భరస : శవ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-408
వయససస:46
లస: ససస స

95-177/775

95-176/428

95-176/431

భరస : ససత రరమలరరవప
ఇసటట ననస:63-2-401/1
వయససస:49
లస: ససస స
95-176/433

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:63-2-401/1
వయససస:64
లస: పప

భరస : లకడమ నరసససహ రరవప కకసడమమదద
ఇసటట ననస:63-2-404
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘమననధశరమ
ఇసటట ననస:63-2-405
వయససస:64
లస: పప

95-176/430

తసడడ:డ ససబడమణఖ పడసరద
ఇసటట ననస:63-2-401
వయససస:34
లస: పప

1552 SQX0072165
పపరర: వ యస ససబడమణఖ అరవసద
కపసలవరయ
తసడడ:డ ససత రరమ రరవప
ఇసటట ననస:63-2-401/1
వయససస:31
లస: పప

95-177/773

తసడడ:డ ససతనరరస అగరరశల
ఇసటట ననస:63-2-387
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల కపసలవరయ
ఇసటట ననస:63-2-388
వయససస:44
లస: ససస స

1546 SQX1626060
పపరర: లకడమ రరజఖస పపరరననఎస

95-177/770

తసడడ:డ సరసబరరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:63-2-386
వయససస:66
లస: పప

భరస : భగవరన దనస అగరరశల
ఇసటట ననస:63-2-387
వయససస:54
లస: ససస స
95-177/1302

1536 SQX1049551
పపరర: షపక జకకర షపక
భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:63-2-386
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమలయస షపక
ఇసటట ననస:63-2-386
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ భగవరన దనస అగరరశల
ఇసటట ననస:63-2-387
వయససస:33
లస: ససస స
1543 SQX2157113
పపరర: రరమ చసదన అగరరశల

1535 SQX2319978
పపరర: తడవవణణ గటటటపలర

95-166/1303
1533 SQX2322501
పపరర: సరసబశవ రరవప బలలసస పటట

తసడడ:డ శసకర రరవప బలలసస పటట
ఇసటట ననస:63-2-386
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శవ గటటటపలర
ఇసటట ననస:63-2-386
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరడడడ ఆరరకటలలర
ఇసటట ననస:63-2-386
వయససస:63
లస: ససస స
1540 SQX1401751
పపరర: పడవణ అగరరశల

95-177/1301

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:63-2-384
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:63-2-386
వయససస:20
లస: పప
1537 SQX0870436
పపరర: సరమలమ జఖమ ఆరరకటలలర

1532 SQX2367886
పపరర: కకరణ కలమలర గరరకపరటట

1554 SQX1338327
పపరర: రరణణ రమల దదవ కకసడమమదద

95-176/434

భరస : తడవకకమ రరమ శరమ కకసడమమదద
ఇసటట ననస:63-2-404
వయససస:52
లస: ససస స
95-176/436

1557 SQX0742254
పపరర: పదనమవత పప నననడ

95-176/437

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-2-405
వయససస:59
లస: ససస స
95-176/439

1560 SQX1247478
పపరర: మణణకసఠ అలర స

95-176/440

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-2-408
వయససస:26
లస: పప
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1561 MLJ3719291
పపరర: హహమసత అలర స
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95-176/441

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-2-408
వయససస:30
లస: పప
95-176/444

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-412
వయససస:40
లస: పప

1565 MLJ2697464
పపరర: రరసబబబమ రరమశశటట

95-176/447

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:63-2-412
వయససస:73
లస: పప
95-176/449

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-2-414
వయససస:37
లస: ససస స
95-177/779

తసడడ:డ శసకర రరడడడ గమజఫలల
ఇసటట ననస:63-2-414
వయససస:36
లస: పప
95-176/452

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-2-417
వయససస:76
లస: ససస స
95-177/783

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ అమమశశటట
ఇసటట ననస:63-2-417
వయససస:67
లస: పప

1571 MLJ3720596
పపరర: కకషషకలమలరర గమజఫల

95-176/450

1574 MLJ3719903
పపరర: శసకర రరడడడ గమజఫల

1577 SQX0638270
పపరర: సరరరబ షపక

1580 SQX2397842
పపరర: నసరమమ కకసడదబబ యన

తసడడ:డ వరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-2-419
వయససస:18
లస: పప

1583 SQX1926617
పపరర: వరరణ తతట

95-177/780

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:63-2-419
వయససస:34
లస: ససస స

95-177/781

1589 SQX1868249
పపరర: నఖల కకలకలకరర
తసడడ:డ జయశల రరవప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:63-2-421
వయససస:29
లస: పప

95-176/451

1575 SQX2311025
పపరర: కరరమమలర షపక

95-141/603

1578 SQX0870378
పపరర: మలర కరరరఫన రరవప అమమశశటట

95-177/782

తసడడ:డ అమలరరశశరరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:63-2-417
వయససస:32
లస: పప
95-178/1182

1581 SQX2035772
పపరర: అరరణ

95-32/678

Deleted

తసడడ:డ వరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-2-419
వయససస:18
లస: పప
95-176/453

1584 MLJ3718608
పపరర: వరరసజనవయమలల తతట

95-176/454

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-2-419
వయససస:47
లస: పప
95-177/785

భరస : వరరసజనవయమలల తతట
ఇసటట ననస:63-2-419
వయససస:37
లస: ససస స
95-177/787

1572 SQX0839977
పపరర: శకనవరసరరవప చనగసటటపరటట

తసడడ:డ అమర ఖలన షపక
ఇసటట ననస:63-2-417
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వరసజనవయమలల తతట
ఇసటట ననస:63-2-419
వయససస:22
లస: పప

95-177/784 1586 SQX0870410
1585 SQX0308056
పపరర: మరరయలల రరణమక మరరయలల
పపరర: ససనత తతట

95-176/448

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-2-414
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కకసడదబబ యన
ఇసటట ననస:63-2-417
వయససస:54
లస: ససస స
95-166/1420

95-176/446

భరస : మసరసన రరడడడ గమజఫల
ఇసటట ననస:63-2-414
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:63-2-417
వయససస:55
లస: ససస స

1579 SQX0870394
పపరర: అమరరశశరరవప అమమశశటట

1566 MLJ2697365
పపరర: యమగసధర రరమశశటట

95-177/778 1569 SQX1029215
1568 SQX1069278
పపరర: శక అవసత రరమశశటట రరమశశటట
పపరర: సకజన రరడడడ గమజఫల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గమజఫలల
ఇసటట ననస:63-2-414
వయససస:63
లస: పప

1576 SQX0642991
పపరర: ససతన రరవమమ అమమశశటట

95-176/443

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-412
వయససస:42
లస: పప

భరస : శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:63-2-414
వయససస:54
లస: ససస స

1573 SQX0490060
పపరర: వనసకట మసరసన రరడడడ గమజఫల

భరస : శవ చసదడ శశఖర కకటటకస
ఇసటట ననస:63-2-421
వయససస:37
లస: ససస స

95-176/445

భరస : రరసబబబమ రరమశశటట
ఇసటట ననస:63-2-412
వయససస:36
లస: ససస స

1570 SQX0839969
పపరర: లకడమ చనగసటటపరటట

1563 MLJ3720604
పపరర: సరమలమ జఖస రరమశశటట

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-412
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-412
వయససస:41
లస: పప

1567 SQX0452045
పపరర: పరపరరరవప రరమశశటట

1588 SQX1256222
పపరర: ననగరశశరమమ కకటటకస

95-176/442

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:63-2-408
వయససస:51
లస: పప

1564 MLJ2697167
పపరర: శకనసబబబమ రరమశశటట

1582 SQX2506350
పపరర: అరరణ తతట

1562 MLJ3719283
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప అలలరస

1587 SQX1195651
పపరర: సరసబ శవ రరవప తతట

95-177/786

తసడడ:డ వర సరశమ తతట
ఇసటట ననస:63-2-419
వయససస:71
లస: పప
95-177/788

1590 MLJ3720646
పపరర: ఆదదలకడమ జజషసట

95-176/455

భరస : కకటటలసగస
ఇసటట ననస:63-2-422
వయససస:41
లస: ససస స
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1591 MLJ3720638
పపరర: ననగరశశరమమ జజషసట
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95-176/456

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:63-2-422
వయససస:58
లస: ససస స
1594 SQX0647628
పపరర: కకటటలసగస జజషసట

95-176/459

95-177/790

95-177/794

95-176/460

95-176/462

95-176/463

95-177/800

భరస : జయశలరరవప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:63-2-431
వయససస:52
లస: ససస స

1604 SQX0642926
పపరర: కకకకరలగడడ రరణణ కకకకరలగడడ

1607 SQX0642892
పపరర: కటటవరపప ఉమ కటటవరపప

1610 AP151000504317
పపరర: ననగరశశరరరవప కకకరలగడడ

1613 SQX1452416
పపరర: ససధనకర రరవప కకకకరలగడడ

95-176/467

1616 SQX1410810
పపరర: మలరరయల రరణణ లసకర

95-177/797

1619 SQX1452747
పపరర: కకశశర లసకర
తసడడ:డ యయననక లసకర
ఇసటట ననస:63-2-431
వయససస:29
లస: పప

1599 SQX0490045
పపరర: చసదడ శశఖర దదవ

95-177/792

1602 SQX1839398
పపరర: కకటటశశరర కలరరచటట

95-177/796

1605 MLJ3720612
పపరర: మలరస మమ కకకకరలగడడ

95-176/461

భరస : ఉమమష
ఇసటట ననస:63-2-424/1
వయససస:45
లస: ససస స
95-177/798

95-177/799
1608 SQX0659987
పపరర: జజన పరల కకకకరలగడడ కకకకరలగడడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకకకరలగడడ
ఇసటట ననస:63 -2-424/1
వయససస:41
లస: పప
95-176/464

1611 AP151000504385
పపరర: యహనస లసకర

95-176/465

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-2-428
వయససస:63
లస: పప
95-177/801

1614 MLJ1125434
పపరర: పసదమరరయమమ లసకర

95-176/466

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:63-2-429
వయససస:46
లస: ససస స
95-177/802

భరస : జకకయఖ లసకర
ఇసటట ననస:63-2-430
వయససస:28
లస: ససస స
95-177/803

95-177/789

భరస : ససబబబరరవప కలరరచటట
ఇసటట ననస:63-2-423 OPP VENKATAIAH
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకకకరలగడడ
ఇసటట ననస:63-2-428
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-2-429
వయససస:60
లస: పప
1618 SQX1455055
పపరర: పసరరసయలన కకలకలకరర

95-177/795

తసడడ:డ లలజరర
ఇసటట ననస:63-2-428
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససధనకర రరవప కకకకరలగడడ
ఇసటట ననస:63-2-428
వయససస:34
లస: ససస స
1615 AP151000504388
పపరర: రతనస లసకర

1601 SQX1868371
పపరర: ససబబబరరవప కలరరచటట

1596 SQX1868413
పపరర: ననగ శక పప తరర సక

తసడడ:డ ననగ మలలర శశరరరవప దదవ
ఇసటట ననస:63-2-423
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కటటవరపప
ఇసటట ననస:63-2-424/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-2-428
వయససస:58
లస: ససస స
1612 SQX1452184
పపరర: రగజజ కకకకరలగడడ

95-177/791

భరస : కరసతన రరవప కకకకరలగడడ
ఇసటట ననస:63-2-424
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : గరకసమమ
ఇసటట ననస:63-2-424/1
వయససస:31
లస: పప
1609 AP151000507235
పపరర: అననమమ కకకకరలగడడ

1598 SQX1256610
పపరర: ఫరజల షపక

95-176/458

తసడడ:డ ననగరరజ పప తరర సక
ఇసటట ననస:63-2-423
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరరచటట
ఇసటట ననస:63-2-423
వయససస:65
లస: పప

భరస : జజన పరల
ఇసటట ననస:63-2-424
వయససస:37
లస: ససస స
1606 SQX1095703
పపరర: ససరరష కకకకరలగడడ

95-166/1094

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-2-423
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ భబసరర రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:63-2-423
వయససస:47
లస: పప
1603 SQX0424408
పపరర: భబగఖమమ కకకకరలగడడ

1595 SQX2056315
పపరర: హరర శక పప తరర సక

1593 MLJ3719309
పపరర: చసదడ శశఖర జజషసన

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:63-2-422
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నగరజ పప తరర సక
ఇసటట ననస:63-2-423
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ పప తరర సక
ఇసటట ననస:63-2-423
వయససస:41
లస: ససస స
1600 SQX1868389
పపరర: ననగరరజ పప తరర సక

95-176/457

తసడడ:డ కకటటలసగస జజససస
ఇసటట ననస:63-2-422
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఎలర మసద
ఇసటట ననస:63-2-422
వయససస:51
లస: పప
1597 SQX1868496
పపరర: ననగ వనసకట శకలత పప తరర సక

1592 SQX1881101
పపరర: వవణమగగపరల జజససస

1617 AP151000507257
పపరర: ససనత లసకర

95-176/468

భరస : ఏననకల
ఇసటట ననస:63-2-431
వయససస:53
లస: ససస స
95-177/804

1620 SQX1452390
పపరర: ససరరష లసకర

95-177/805

తసడడ:డ యయననక లసకర
ఇసటట ననస:63-2-431
వయససస:29
లస: పప
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1621 SQX1629106
పపరర: మహహశశరర అసతరరజ
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95-177/806

భరస : ననగ రరజ అసతరరజ
ఇసటట ననస:63-2-432
వయససస:24
లస: ససస స
1624 SQX0308007
పపరర: షపక రహమతషననసర షపక

95-177/809

95-177/812

95-177/815

95-177/818

95-177/813

1631 SQX1240993
పపరర: వజయ లకడమ బసడనరర

1634 SQX0071688
పపరర: వనసకటటష బసడనరర బసడనరర

95-177/821

1637 SQX0092577
పపరర: షమమ షపక

95-177/816

తసడడ:డ యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:63-2-436
వయససస:25
లస: పప

1640 SQX0337089
పపరర: షపక యమసఫ షపక

95-177/811

1629 SQX1377416
పపరర: ననగ లకడమ
కకమమర కకమమర

95-177/814

1632 SQX0071555
పపరర: అనల కటబట

95-177/817

తసడడ:డ రవ కటట
ఇసటట ననస:63-2-435/1
వయససస:30
లస: పప
95-177/819

1635 SQX0072140
పపరర: చసదడ కకమమర

95-177/820

తసడడ:డ జయసత కకమమమర
ఇసటట ననస:63-2-435/1
వయససస:34
లస: పప
95-177/822

భరస : యబససబ షపక
ఇసటట ననస:63-2-436
వయససస:46
లస: ససస స
95-177/824

1626 SQX1839372
పపరర: ధనలకడమ ఓరరగసటట

భరస : చసదడ మహన కకమమర
ఇసటట ననస:63-2-435/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-2-435/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : యబససబ షపక
ఇసటట ననస:63-2-436
వయససస:43
లస: ససస స
1639 SQX1452622
పపరర: అబమబల సలలస షపక

1628 SQX1834936
పపరర: హజరత ఓరరగసటట

95-177/808

భరస : హజరత ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:63-2-435
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-2-435/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-2-435/1
వయససస:31
లస: పప
1636 SQX0092676
పపరర: డడలలమస షపక

95-177/810

తసడడ:డ పసదబ హజరత ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:63-2-435
వయససస:39
లస: పప

భరస : జయసత కకమమమర
ఇసటట ననస:63-2-435/1
వయససస:53
లస: ససస స
1633 SQX0071902
పపరర: గగపస బసడనరర

1625 SQX1479733
పపరర: మలలర సవరర బసడనరర

1623 SQX1820620
పపరర: సరయరరస అసతరరజ

తసడడ:డ రవణ అసతరరజ
ఇసటట ననస:63-2-432
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-2-435
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకట చసదడ
ఇసటట ననస:63-2-435
వయససస:35
లస: పప
1630 SQX0308015
పపరర: కకమమమర పదనమవత కకమమమర

95-177/807

భరస : సరయరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:63-2-432
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-2-434
వయససస:62
లస: ససస స
1627 SQX0339119
పపరర: బసడనరర చసదడ చసదడ

1622 SQX1820638
పపరర: అశశన అసతరరజ

1638 SQX1452655
పపరర: అబమబల మజద షపక

95-177/823

తసడడ:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:63-2-436
వయససస:24
లస: పప
95-177/825

1641 SQX1841162
పపరర: తనశర ససలలసనన మహమమద

95-177/826

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:63-2-436
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మససద అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-437
వయససస:22
లస: ససస స
95-177/829
1644 SQX0072082
పపరర: మససద అహమద మహమమద

తసడడ:డ మససద అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-437
వయససస:23
లస: ససస స

95-177/828
1643 SQX0478040
పపరర: మమసతనజ మహమమద
మహమమదన
భరస : మససద అహమద మమహమమద
ఇసటట ననస:63-2-437
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-437
వయససస:48
లస: పప

1645 MLJ1125368
పపరర: ససతతషస సప డగమడడ

1646 MLJ2697472
పపరర: రవ సప డగమడడ

1647 MLJ2696938
పపరర: రరమమ సప డగమడడ

1642 SQX1602938
పపరర: తశర స ససలలసనన మహమమద

95-177/827

95-176/469

భరస : జజజ
ఇసటట ననస:63-2-438
వయససస:56
లస: ససస స
1648 MLJ2696920
పపరర: జజజ సప డగమడడ
తసడడ:డ కరరనలల
ఇసటట ననస:63-2-438
వయససస:63
లస: పప

95-176/470

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:63-2-438
వయససస:40
లస: పప
95-176/472

1649 SQX1628678
పపరర: దదవఖ మనవనపలర
తసడడ:డ కకషష దనసస కటటట కలర
ఇసటట ననస:63-2-438
వయససస:29
లస: ససస స

95-176/471

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:63-2-438
వయససస:42
లస: పప
95-177/830

1650 SQX1628660
పపరర: సశరష లత మనవనపలర

95-177/831

తసడడ:డ కకషష దనసస కటటట కలర
ఇసటట ననస:63-2-438
వయససస:50
లస: ససస స
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పపరర: రరజజ మలనవనపలర
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95-177/832

తసడడ:డ కకషష దనసస కటటట కలర
ఇసటట ననస:63-2-438
వయససస:32
లస: పప
1654 SQX1760990
పపరర: మణణ కలమలర పసరరక

95-177/835

95-176/473

95-177/840

95-177/843

95-176/474

95-176/477

95-176/478

భరస : అబమ సరలలహ
ఇసటట ననస:63-3-146
వయససస:28
లస: ససస స

1664 SQX1800382
పపరర: రససల షపక

1667 MLJ1122936
పపరర: మమనరరననసర షపక

1670 MLJ3719762
పపరర: రరయలజదథబన షపక

1673 MLJ1125582
పపరర: రహమతషననసర షపక

95-177/1311

95-176/481

1676 SQX2403590
పపరర: లలలవత యలవరరర

1659 SQX1800390
పపరర: జహహర షపక

1662 SQX0478255
పపరర: యలససన షపక షపక

95-177/844

1665 SQX2399848
పపరర: హససన షపక

95-177/839

95-177/842

95-166/1306

తసడడ:డ నజమమదథబన షపక
ఇసటట ననస:63-2-441
వయససస:18
లస: ససస స
95-176/475

1668 SQX1095711
పపరర: ఖలజజ మహహదబ థన షపక

95-176/476

తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:63-2-441
వయససస:34
లస: పప
95-177/845

1671 SQX1069336
పపరర: అహమదదబన షపక

95-177/846

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:63-2-441
వయససస:36
లస: పప
95-176/479

1674 MLJ1126010
పపరర: ఫకకదథబన షపక

95-176/480

తసడడ:డ అబమబలరరరమ
ఇసటట ననస:63-2-443
వయససస:42
లస: పప
95-177/1312

1677 SQX2425940
పపరర: జయశక వనసజననథ

భసధసవప: కకషష మమరళమహన అలర స
ఇసటట ననస:63-2-461, flat no.211
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసజననథ
ఇసటట ననస:63-3-99
వయససస:28
లస: ససస స

1679 MLJ3719713
పపరర: అబమ సరలలహ

1680 SQX1829068
పపరర: సలలమ షపక

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:63-3-146
వయససస:32
లస: పప

95-177/837

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:63-2-440/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబమబలరరరమ
ఇసటట ననస:63-2-443
వయససస:66
లస: ససస స

భసధసవప: కకషషమహన అలర స
ఇసటట ననస:63-2-461,
వయససస:41
లస: పప
1678 SQX1643857
పపరర: షససక సలలమ

95-177/841

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:63-2-441
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఫకకదథబన
ఇసటట ననస:63-2-443
వయససస:36
లస: ససస స
1675 SQX2373280
పపరర: శకధర యలవరరర

1661 SQX0477968
పపరర: అల తఫ షపక షపక

1656 MLJ3719754
పపరర: యలకకబ పసరరక

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:63-2-440/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:63-2-441
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:63-2-441
వయససస:34
లస: పప
1672 MLJ1126036
పపరర: ఫరతమలబ షపక

95-177/838

తసడడ:డ జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:63-2-440/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కరరస సరహహబ
ఇసటట ననస:63-2-441
వయససస:36
లస: ససస స
1669 MLJ1122563
పపరర: రరయలజదథబన షపక

1658 SQX1602920
పపరర: షబబనన పరరశన షపక

95-177/834

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:63-2-439
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:63-2-440/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-2-440/1
వయససస:48
లస: పప
1666 SQX1095729
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-177/836

భరస : యలససన షపక
ఇసటట ననస:63-2-440/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:63-2-440/1
వయససస:29
లస: పప
1663 SQX1452721
పపరర: ఖలససస షపక

1655 SQX0618231
పపరర: వజయరరవప పసరరక

1653 SQX0576389
పపరర: వజడ పసరరక

భరస : యలకకబమ
ఇసటట ననస:63-2-439
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ యలకకబమ
ఇసటట ననస:63-2-439
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద
ఇసటట ననస:63-2-440/1
వయససస:54
లస: పప
1660 SQX1800374
పపరర: అలలసఫ షపక

95-177/833

భరస : వజయ రరవప
ఇసటట ననస:63-2-439
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ రరవప పసరరక
ఇసటట ననస:63-2-439
వయససస:20
లస: పప
1657 AP151000504579
పపరర: రససల షపక

1652 SQX0628685
పపరర: ససజజత పసరరక

95-176/482

95-201/971

95-177/847

భరస : అబమసలలహ షపక
ఇసటట ననస:63-3-146
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: జజరరనన షపక
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95-176/483

భరస : బలలల
ఇసటట ననస:63-3-147
వయససస:35
లస: ససస స
1684 SQX1049387
పపరర: పదమ రరచసరర

95-177/848

95-176/486

95-176/489

95-157/1196

95-176/494

95-177/850

95-177/853

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:63-3-449
వయససస:32
లస: ససస స

1694 SQX1643899
పపరర: సరధదకర షససక

1697 MLJ3719739
పపరర: ననగబర వల షపక

1700 SQX1377077
పపరర: మబమబననసర షపక షపక

1703 MLJ1123728
పపరర: ననజనబభగస సయఖద

95-176/499

1706 MLJ1126705
పపరర: అబమబలలబషర సయఖద

95-176/491

1709 AP151000507768
పపరర: గగహర జజన
భరస : ఖలలలషర
ఇసటట ననస:63-3-449
వయససస:48
లస: ససస స

1689 SQX1583096
పపరర: నయయమ బబష షపక

95-176/488

1692 SQX2142081
పపరర: శహహదన షపక

95-176/1020

1695 SQX0742197
పపరర: మహబబ షపక

95-176/493

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:63-3-445
వయససస:53
లస: ససస స
95-176/495

1698 SQX0749515
పపరర: ససభబన షపక

95-176/496

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:63-3-445
వయససస:58
లస: పప
95-177/851

1701 SQX1241637
పపరర: జరసతషన బ షపక

95-177/852

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-3-445
వయససస:51
లస: ససస స
95-176/497

1704 MLJ2704047
పపరర: మమసతనజరబగస షపక

95-176/498

తసడడ:డ బబబఫ న
ఇసటట ననస:63-3-447
వయససస:66
లస: ససస స
95-176/500

తసడడ:డ మమలలసరహహబ
ఇసటట ననస:63-3-447
వయససస:50
లస: పప
95-176/502

95-176/485

తసడడ:డ నయయమ బబష షపక
ఇసటట ననస:63-3-444
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబమబల
ఇసటట ననస:63-3-447
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబఫన
ఇసటట ననస:63-3-447
వయససస:40
లస: పప
1708 SQX0210088
పపరర: ననజ షపక

95-176/490

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-3-445
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-3-445
వయససస:28
లస: పప
1705 MLJ2697399
పపరర: అజమ అహమద షపక

1691 SQX1781533
పపరర: ససభబన షపక

1686 SQX1346767
పపరర: రహహమల షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-3-444
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:63-3-445
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:63-3-445
వయససస:34
లస: ససస స
1702 SQX0749424
పపరర: ఖలదర బబషర షపక

95-176/487

భరస : ఖలదర బబషర
ఇసటట ననస:63-3-445
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:63-3-445
వయససస:28
లస: పప
1699 SQX1929017
పపరర: ఆరరఫర షపక

1688 SQX1095646
పపరర: సలస బబషర షపక

95-176/1019

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-3-444
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:63-3-444
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-3-445
వయససస:20
లస: ససస స
1696 SQX0749481
పపరర: అరరద షపక

95-177/849

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:63-3-444
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అకబర
ఇసటట ననస:63-3-444
వయససస:46
లస: పప
1693 SQX1917368
పపరర: సరధదక షపక

1685 SQX1049411
పపరర: రరజజకలమలర రరచసరర

1683 SQX2450187
పపరర: అఖల దనసరర

తసడడ:డ రమమష దనసరర
ఇసటట ననస:63-3-365
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సలలమన రరజ రరచసరర
ఇసటట ననస:63-3-443
వయససస:25
లస: పప

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:63-3-444
వయససస:78
లస: ససస స
1690 AP151000504730
పపరర: అబమబల రహమలన షపక

95-176/484

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:63-3-147
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజ కలమలర రరచసరర
ఇసటట ననస:63-3-443
వయససస:25
లస: ససస స
1687 SQX1781467
పపరర: హఫసజన షపక

1682 MLJ3719689
పపరర: బలలల షపక

1707 MLJ1124718
పపరర: సససదన చచరరకకరర

95-176/501

భరస : లలజరర
ఇసటట ననస:63-3-448
వయససస:36
లస: ససస స
95-176/503

1710 MLJ3719655
పపరర: బబజ షపక

95-176/504

తసడడ:డ ఖలలలషర
ఇసటట ననస:63-3-449
వయససస:30
లస: పప
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1711 MLJ3719648
పపరర: ననగబర షపక
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95-176/505

తసడడ:డ ఖలలలషర
ఇసటట ననస:63-3-449
వయససస:33
లస: పప
1714 SQX1930361
పపరర: ఖజజబ షపక

95-177/854

95-166/1329

95-176/509

95-176/512

95-176/515

95-176/518

95-176/521

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-3-460
వయససస:45
లస: పప

1724 SQX1926278
పపరర: జజజ న రతనస బదత

1727 SQX1643881
పపరర: రరయల bababu vunnava

1730 MLJ3720190
పపరర: ఫజలలన షపక

1733 SQX1644038
పపరర: మసరసన వరల షససక

95-166/1331

1736 AP151000507326
పపరర: మలలర శశరర చగపపర

95-176/513

1739 SQX0502898
పపరర: ససబబబరరవప చగపసపర
తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:63-3-460
వయససస:76
లస: పప

1719 SQX0642801
పపరర: హససనన షపక

95-176/508

1722 AP151000504189
పపరర: మగమబల షపక

95-176/511

1725 MLJ1126457
పపరర: రరధదక ఉననవ

95-176/514

భరస : రరరరజ
ఇసటట ననస:63-3-456
వయససస:41
లస: ససస స
95-176/516

1728 SQX1617606
పపరర: రరయల బబబమ వపననవ

95-176/517

తసడడ:డ రతన రరజ వపననవ
ఇసటట ననస:63-3-456
వయససస:23
లస: పప
95-176/519

1731 MLJ3721628
పపరర: బబజబ షపక

95-176/520

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:63-3-459
వయససస:46
లస: ససస స
95-176/522

1734 SQX0151597
పపరర: జలలన షపక

95-176/523

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:63-3-459
వయససస:51
లస: పప
95-176/524

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-3-460
వయససస:41
లస: ససస స
95-176/526

95-176/507

తసడడ:డ మహమమద ఖలససస
ఇసటట ననస:63-3-451
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ jilani షససక
ఇసటట ననస:63-3-459
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:63-3-459 1ST LINE
వయససస:26
లస: ససస స
1738 AP151000504137
పపరర: ననగరశశర రరవప చగపపర

95-176/510

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:63-3-459
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:63-3-459
వయససస:75
లస: ససస స
1735 SQX2153203
పపరర: బబజ షపక

1721 SQX0651034
పపరర: రఫస షపక

1716 MLJ3719796
పపరర: ననగరరజ ఉదనరపప

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:63-3-451
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన రరజ ఉనననవర
ఇసటట ననస:63-3-456
వయససస:23
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షససక
ఇసటట ననస:63-3-459
వయససస:21
లస: ససస స
1732 MLJ3720208
పపరర: అశకఫపన షపక

95-166/1330

తసడడ:డ దదవదననస బబదనటట
ఇసటట ననస:63-3-454
వయససస:42
లస: పప

భరస : శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:63-3-456
వయససస:76
లస: ససస స
1729 SQX1644046
పపరర: నససమ షససక

1718 SQX2148690
పపరర: శసషరద షపక

95-142/219

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:63-3-450
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మగబబల
ఇసటట ననస:63-3-451
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజజ న రతనస బబదనటట
ఇసటట ననస:63-3-454
వయససస:38
లస: ససస స
1726 MLJ1122878
పపరర: రరహహలమమ ఉననవ

95-142/220

భరస : అబమబల రశద షపక
ఇసటట ననస:63-3-451
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మగమబల
ఇసటట ననస:63-3-451
వయససస:53
లస: ససస స
1723 SQX1926302
పపరర: జజససపన బబదనటట

1715 SQX1906312
పపరర: శరరజ షపక

1713 SQX1906361
పపరర: ఖదర ఖలన పఠరన

తసడడ:డ ఆడమ షరఫప పఠరన
ఇసటట ననస:63-3-449-1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గగసప మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:63-3-450
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మగమబల షపక
ఇసటట ననస:63-3-451
వయససస:26
లస: పప
1720 AP151000507246
పపరర: మహబబబ షపక

95-176/506

తసడడ:డ ఉసపసన సర
ఇసటట ననస:63-3-449
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరబర షపక
ఇసటట ననస:63-3-449-1
వయససస:24
లస: ససస స
1717 SQX2148625
పపరర: అబమబల రశద షపక

1712 MLJ3718509
పపరర: ఖలలలషర షపక

1737 SQX0092601
పపరర: సమలధననస చగపపర

95-176/525

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-3-460
వయససస:61
లస: ససస స
95-176/527

1740 SQX2019305
పపరర: వజయ కలమలర చగపపర

95-176/920

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చగపపర
ఇసటట ననస:63-3-460
వయససస:21
లస: పప
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1741 SQX2019289
పపరర: భబనస చగపపర
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95-176/921

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చగపపర
ఇసటట ననస:63-3-460
వయససస:19
లస: ససస స
1744 SQX0210641
పపరర: జమర షపక

95-176/530

Deleted
95-176/533

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:63-3-461
వయససస:41
లస: పప
1750 MLJ1126846
పపరర: రతనసరరజ మసడడతతకల

95-176/536

95-176/1022

95-177/857

95-177/860

95-176/539

భరస : రహమలన షపక
ఇసటట ననస:63-3-465
వయససస:22
లస: ససస స

1751 MLJ1126861
పపరర: జజన మసడడతతకల

1754 SQX0092551
పపరర: లకడమ అసబటట

1757 SQX0072041
పపరర: అజత కలమలర అసబటట

1760 SQX1479717
పపరర: రహహస షపక

1763 MLJ3721636
పపరర: మబనన సయఖద

95-177/864

1766 SQX0642793
పపరర: మలన షపక

95-176/537

1769 SQX1410315
పపరర: రరమదదవ తమమశశటట
భరస : రవ శసకర తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-3-466
వయససస:35
లస: ససస స

95-176/532

1749 MLJ2704088
పపరర: పడశరసతస మసడడతతకల

95-176/535

1752 SQX2302230
పపరర: కకప రరవప ససరబ

95-176/1021

Deleted

తసడడ:డ ఆడమ ససరబ
ఇసటట ననస:63-3-462
వయససస:64
లస: పప
95-177/855

1755 SQX0470575
పపరర: పదమ అసబటట

95-177/856

భరస : రరమలరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-3--463
వయససస:51
లస: ససస స
95-177/858

1758 SQX1376830
పపరర: వజయ కలమలర మసడడతతక
మసడడతతక
తసడడ:డ పరమమలల మసడడతతక
ఇసటట ననస:63-3-463
వయససస:43
లస: పప

95-177/859

95-177/861

1761 AP151000507043
పపరర: షకకలల షపక

95-176/538

భరస : బబషసద
ఇసటట ననస:63-3-465
వయససస:43
లస: ససస స
95-177/862

1764 MLJ3721644
పపరర: గగససయల షపక

95-177/863

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:63-3-465
వయససస:45
లస: ససస స
95-177/865

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-3-465
వయససస:45
లస: ససస స
95-177/1321

1746 MLJ3719721
పపరర: పవన కలమలర కటబట

భరస : జజన
ఇసటట ననస:63-3-462
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఆల సయఖద
ఇసటట ననస:63-3-465
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఫజజల షపక
ఇసటట ననస:63-3-465
వయససస:35
లస: ససస స
1768 SQX2220184
పపరర: హససన షపక

95-176/534

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:63-3-464
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబమబలడహమలన
ఇసటట ననస:63-3-465
వయససస:39
లస: పప
1765 SQX0210823
పపరర: బభగస షపక

1748 SQX0892497
పపరర: కలమలరర మసడడతతక

95-176/529

తసడడ:డ రవసదడ బబబమ
ఇసటట ననస:63-3-461
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-3-463
వయససస:33
లస: పప

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:63-3-464
వయససస:35
లస: ససస స
1762 MLJ3718525
పపరర: ఫజల షపక

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:63-3-461
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-3-463
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-3-463
వయససస:25
లస: పప
1759 SQX1479725
పపరర: సరస జ షపక

95-176/531

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:63-3-462
వయససస:61
లస: పప

తలర : కకప రరవప ససరబ
ఇసటట ననస:63-3-462
వయససస:61
లస: ససస స
1756 SQX0870154
పపరర: గగపస కకషష ఆసబటట

1745 AP151000507342
పపరర: చనమలణణకఖస కకసగల

1743 SQX0102186
పపరర: పడమల కకసగల

భరస : యలకకబమ
ఇసటట ననస:63-3-461
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:63-3-462
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:63-3-462
వయససస:37
లస: పప
1753 SQX2302792
పపరర: కకపమమ ససరబ

95-176/528

భరస : పవన కలమలర
ఇసటట ననస:63-3-461
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ వల
ఇసటట ననస:63-3-461
వయససస:43
లస: ససస స

1747 SQX0071720
పపరర: ననగరశశర రరవప చగపపర

1742 SQX0500918
పపరర: ససజజత కటబట

1767 SQX1526559
పపరర: రరహమలన షపక

95-177/866

తసడడ:డ బషసడ షపక
ఇసటట ననస:63-3-465
వయససస:25
లస: పప
95-177/867

1770 MLJ3720414
పపరర: రరజరశశరర తమమశశటట 

95-177/868

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-3-466
వయససస:34
లస: ససస స
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95-177/869

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-3-466
వయససస:34
లస: పప
1774 SQX2179695
పపరర: లకడమ అసబటట

95-177/870

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-3-466
వయససస:35
లస: పప
95-177/1322

భరస : అజత కలమలర అసబటట
ఇసటట ననస:63-3-467 1ST LINE
వయససస:27
లస: ససస స
1777 SQX1031038
పపరర: సలలమ సరతనజ మహమమద

1772 SQX0206789
పపరర: శకనసవరసస తమమశశటట

1775 MLJ2704369
పపరర: సససప నమమ లసకర

భరస : రరవవఫ మహమమద
ఇసటట ననస:63-3-472
వయససస:29
లస: ససస స

1778 SQX0211102
పపరర: సరజదన మహమద

95-177/1202

భరస : గగపస కకషష అసబటట
ఇసటట ననస:63-3-467
వయససస:21
లస: ససస స
95-176/540

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-3-471
వయససస:61
లస: ససస స
95-177/871

1773 SQX1992007
పపరర: బబల భబరర వ అసబటట

1776 AP151000504618
పపరర: నరసససహ రరవప లసకర
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-3-471
వయససస:68
లస: పప

95-177/872

తసడడ:డ రఫస మహమద
ఇసటట ననస:63-3-472
వయససస:31
లస: ససస స

1779 SQX0232694
పపరర: సబర మహమమద

95-177/873

భరస : రరకకబ మహమమద
ఇసటట ననస:63-3-472
వయససస:38
లస: ససస స

95-177/874 1781 SQX0556464
95-177/875 1782 SQX0417840
1780 SQX0551986
పపరర: మసచనల ఇసదదరర దదవ మసచనల
పపరర: మసచనల పపలలరరరవప మసచనల
పపరర: ఖలజజ మహమమద

భరస : భబవననరరయణ మసచనల
ఇసటట ననస:63-3-472
వయససస:52
లస: ససస స
1783 SQX0232470
పపరర: రరకకబ మహమమద

తసడడ:డ భబవననరరయణ మసచనల
ఇసటట ననస:63-3-472
వయససస:30
లస: పప
95-177/877

తసడడ:డ రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:63-3-472
వయససస:40
లస: పప
1786 MLJ1126259
పపరర: రరవవఫ మహమమద

95-176/544

95-176/547

95-176/550

భరస : వనసకటటశశరరర కకలకలకరర
ఇసటట ననస:63-3-475
వయససస:60
లస: ససస స

95-176/545

1793 MLJ1124973
పపరర: ఆసజనవయమలల బసడనరర

95-176/553

1796 SQX0892562
పపరర: మబబ
ర ల బబష షపక

95-176/548

1799 SQX0207209
పపరర: శరఖస కలమలర కకలకలకరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-3-475
వయససస:39
లస: పప

1788 SQX0892224
పపరర: భవరన బసడనరర

95-176/546

1791 SQX1346627
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడనరర

95-176/549

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల బసడనరర
ఇసటట ననస:63-3-474
వయససస:30
లస: పప
95-176/551

1794 SQX1781459
పపరర: హససనన షపక

95-176/552

భరస : యగమబమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-3-475
వయససస:26
లస: ససస స
95-176/554

తసడడ:డ మహహదబ థన
ఇసటట ననస:63-3-475
వయససస:26
లస: పప
95-177/878

95-176/543

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-3-474
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:63-3-474
వయససస:80
లస: పప

భరస : మహహదథబన
ఇసటట ననస:63-3-475
వయససస:48
లస: ససస స
1798 MLJ3720448
పపరర: పడభబవత కకలకలకరర

1790 SQX0892232
పపరర: సరగజన బసడనరర

1785 AP151000507614
పపరర: జహబ మహమమద
భరస : రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:63-3-473
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-3-474
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-3-474
వయససస:32
లస: పప
1795 SQX0308965
పపరర: షపక బబన

95-176/542

భరస : వనసకటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-3-474
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : srinu mallela
ఇసటట ననస:63-3-474
వయససస:38
లస: ససస స
1792 SQX0892216
పపరర: వనసకటయఖ బసడనరర

1787 SQX1643865
పపరర: వనసకట లర కడమ బసడనరర

95-177/876

తసడడ:డ రఫస మమహమమద
ఇసటట ననస:63-3-472
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:63-3-473
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:63-3-473
వయససస:38
లస: పప
1789 SQX1643873
పపరర: ననగమమ మలలర ల

1784 AP151000507613
పపరర: నససస జహ మహమమద

95-176/541

1797 SQX0336990
పపరర: షపక మహహదబ థన

95-176/555

తసడడ:డ మహబబబ బబషర
ఇసటట ననస:63-3-475
వయససస:50
లస: పప
95-177/879

95-177/880
1800 SQX0207191
పపరర: వనసకట అపరపరరవప కకలకలకరర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకలకలకరర
ఇసటట ననస:63-3-475
వయససస:43
లస: పప
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1801 SQX0229401
పపరర: శశఖరరబబమ యలర మసదల

95-177/882

తసడడ:డ దనవదస కకలకలకరర
ఇసటట ననస:63-3-475
వయససస:50
లస: పప
1804 MLJ3720760
పపరర: రరణణ జరరరకపప తష

95-177/883

95-176/557

95-176/560

95-176/563

95-177/886

95-177/889

95-177/891

భరస : ససడయఖ
ఇసటట ననస:63-3-480
వయససస:64
లస: ససస స

1814 SQX0837971
పపరర: ననగరరఫన చచరరకకరర

1817 MLJ3720430
పపరర: పరరశతమమ మమకల

1820 SQX0870170
పపరర: లకమయఖ మమకల

1823 SQX1138263
పపరర: బబష షపక

95-176/565

1826 MLJ3720463
పపరర: శకలత బడడగరసచల

95-176/564

1829 SQX0102178
పపరర: తషలసస బడడగరసచల
తసడడ:డ వనసకటటశరరర
ఇసటట ననస:63-3-480
వయససస:35
లస: ససస స

1809 SQX1539495
పపరర: జజజ పప తషరరజ

95-176/559

1812 MLJ1124668
పపరర: గగరరరకలమలరర గగరరకపరటట

95-176/562

1815 SQX0870188
పపరర: శవ ననగమణణ ఉపపపలత

95-177/885

భరస : తరరపతరరరవప ఉపపపలత
ఇసటట ననస:63-3-478
వయససస:32
లస: ససస స
95-177/887

1818 SQX1760248
పపరర: యయసస బబబమ చచరరకకరర

95-177/888

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చచరరకకరర
ఇసటట ననస:63/3/478
వయససస:22
లస: పప
95-177/890

1821 SQX1867365
పపరర: బబషర షససక

95-175/925

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-3-479
వయససస:39
లస: పప
95-177/892

1824 SQX1143189
పపరర: షపక బడదసర

95-177/893

తసడడ:డ మగమబల
ఇసటట ననస:63-3-479
వయససస:35
లస: పప
95-176/566

తలర : వనసకరయమమ
ఇసటట ననస:63-3-480
వయససస:34
లస: ససస స
95-176/568

95-176/556

భరస : పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:63-3-477/2
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:63-3-479
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-3-480
వయససస:30
లస: ససస స
1828 MLJ3720455
పపరర: వనసకరయమమ బడడగరసచల

95-176/561

తసడడ:డ వవసకటటశశరలల మమకల
ఇసటట ననస:63-3-478
వయససస:73
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-3-479
వయససస:37
లస: ససస స
1825 SQX0102160
పపరర: శరకవరణణ బడడగరసజల

1811 MLJ1124684
పపరర: యలనగరకస గగరరకపరటట

1806 SQX1539503
పపరర: ననగమణణ పప తషరరజ

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:63-3-477/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : లకమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:63-3-478
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చచరరకకరర
ఇసటట ననస:63-3-478
వయససస:27
లస: పప
1822 SQX1868314
పపరర: హబబ షపక

95-176/558

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చచరరకకరర
ఇసటట ననస:63-3-478
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప చచరరకకరర
ఇసటట ననస:63-3-478
వయససస:48
లస: ససస స
1819 SQX1774090
పపరర: ననగరరరఫన చచరరకకరర

1808 SQX1539511
పపరర: మహహష పప తషరరజ

95-176/1023

భరస : జజజ
ఇసటట ననస:63-3-477/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:63-3-477/2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప చచరరకకరర
ఇసటట ననస:63-3-478
వయససస:48
లస: ససస స
1816 SQX1774108
పపరర: పపషపలల చచరరకకరర

95-177/884

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:63-3-477/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:63-3-477/1
వయససస:66
లస: పప
1813 MLJ1126333
పపరర: పపషపలల చచరరకకరర

1805 SQX0749374
పపరర: ననగరరజ జరరరపప తష

1803 SQX2159424
పపరర: చసడడ పప తషరరజ

తసడడ:డ జజజ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:63-3-477
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబమ జరరరపప తష
ఇసటట ననస:63-3-477
వయససస:42
లస: పప

భరస : యలకకబమ
ఇసటట ననస:63-3-477/1
వయససస:57
లస: ససస స
1810 AP151000504578
పపరర: యలకకబమ జరరరకబబ తష

95-177/1323

భరస : శశఖర బబబమ
ఇసటట ననస:63-3-475
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ జరరరకపప తష
ఇసటట ననస:63-3-477
వయససస:35
లస: ససస స
1807 AP151000507542
పపరర: మరరయమమ జయపప తష

1802 SQX2157733
పపరర: రరన యలమలటట

1827 MLJ1123942
పపరర: ససతనరరవమమ దసడచస

95-176/567

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:63-3-480
వయససస:60
లస: ససస స
95-177/894

1830 SQX0659870
పపరర: వజయ కలమలర బడడగరసజల

95-177/895

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-3-480
వయససస:35
లస: పప
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95-177/896

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-3-480
వయససస:30
లస: పప
1834 AP151000504127
పపరర: మజనబబషర షపక

95-176/571

95-177/899

95-176/573

95-176/1024

95-176/576

95-176/579

95-176/1001

తసడడ:డ గసగయఖ చలక
ఇసటట ననస:63-3-488
వయససస:27
లస: పప

1844 SQX0576397
పపరర: మలధవ సప డగమడడ

1847 SQX1781483
పపరర: రహహలల గగరరకపరటట

1850 SQX1799998
పపరర: షరరర గగరరకపరటట

1853 SQX1583013
పపరర: శరరర గగరరకపరటట

95-177/904

1856 MLJ3721651
పపరర: రరత చసదన బబ లసపటట

95-177/900

1859 SQX0870287
పపరర: పరలల గరరకపరటట
తసడడ:డ పపరరషప తస మ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:63-3-488
వయససస:30
లస: పప

1839 MLJ3720471
పపరర: ససధనరరణణ మలర స

95-176/572

1842 MLJ3718541
పపరర: వనసకటబడవప మలర స

95-176/575

1845 SQX0576165
పపరర: ఉషర సప డగమడడ

95-177/901

భరస : రవ సప డనగమడడ
ఇసటట ననస:63-3-484
వయససస:30
లస: ససస స
95-176/577

1848 SQX1781475
పపరర: ససషమ చలకర

95-176/578

భరస : కకటటశశరరరవప చలకర
ఇసటట ననస:63-3-487
వయససస:26
లస: ససస స
95-157/1197

1851 SQX1781509
పపరర: హహమజ మలర స

95-176/580

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మలర స
ఇసటట ననస:63-3-488
వయససస:22
లస: ససస స
95-177/902

1854 SQX1582999
పపరర: ససషమ చలక

95-177/903

భరస : కకటటశశర రరవప చలక
ఇసటట ననస:63-3-488
వయససస:26
లస: ససస స
95-177/905

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:63-3-488
వయససస:30
లస: ససస స
95-177/907

95-177/898

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:63-3-482
వయససస:65
లస: పప

భరస : వలయమ బడనర స శరరర
ఇసటట ననస:63-3-488
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వజయ కకన
ఇసటట ననస:63-3-488
వయససస:30
లస: ససస స
1858 SQX1583005
పపరర: కకటటశశర రరవప చలక

95-176/574

భరస : వలయమ బడహమస గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:63-3-488
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మలర స
ఇసటట ననస:63/3/488
వయససస:19
లస: ససస స
1855 SQX1602961
పపరర: వనసకట రమణ కకన

1841 MLJ3718558
పపరర: సరసబశవరరవప మలర స

1836 SQX1143205
పపరర: మహబబబ షపక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-3-482
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లలరడ ఎనఫ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:63-3-487
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయఖ చలక
ఇసటట ననస:63-3-487
వయససస:27
లస: పప
1852 SQX2321842
పపరర: హరరక మలర స

95-212/52

భరస : రవ సప డనగమడడ
ఇసటట ననస:63-3-484
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పసల కలసపటట
ఇసటట ననస:63-3-487
వయససస:21
లస: ససస స
1849 SQX1781574
పపరర: కకటటశశరరరవప చలక

1838 SQX1216598
పపరర: దదనవశ రరడడడ చటటట

95-176/570

భరస : లలల అహమద షపక
ఇసటట ననస:63-3-481
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:63-3-482
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కరరనల సప డగమడడ
ఇసటట ననస:63-3-484
వయససస:69
లస: పప
1846 SQX1781491
పపరర: పసడయలసక కలసపటట

95-177/897

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ చటటట
ఇసటట ననస:63-3-481
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:63-3-482
వయససస:58
లస: ససస స
1843 SQX2366359
పపరర: జజజ సప డగమడడ

1835 SQX0870303
పపరర: మసరసన బ షపక

1833 AP151000507349
పపరర: మహబబబ షపక

భరస : లలలఅహమమద
ఇసటట ననస:63-3-481
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : బబష
ఇసటట ననస:63-3-481
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల హమమద
ఇసటట ననస:63-3-481
వయససస:35
లస: పప
1840 AP151000507328
పపరర: సరమలమ జఖస మలర స

95-176/569

భరస : ఖలదరశల
ఇసటట ననస:63-3-481
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లలలలఅహమమద
ఇసటట ననస:63-3-481
వయససస:44
లస: పప
1837 SQX0102467
పపరర: ఖలదర వరల షపక

1832 AP151000507359
పపరర: మహబబదన షపక

1857 SQX1526575
పపరర: లలరడ ఎనఫ గరరకపరటట

95-177/906

తసడడ:డ పపరరషప తస స గరరకపరటట
ఇసటట ననస:63-3-488
వయససస:24
లస: పప
95-177/908

1860 SQX0417766
పపరర: వలయమ బడనశo గగటటట పరటట

95-177/909

తసడడ:డ గగరరర పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:63-3-488
వయససస:30
లస: పప
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95-177/910 1862 SQX0961573
1861 SQX0417733
పపరర: ఇమలమనయయలల ఫసలప గగరరకపరటట
పపరర: భబరర వ దనరర

తసడడ:డ గగటటట ల
ఇసటట ననస:63-3-488
వయససస:30
లస: పప
1864 AP151000507710
పపరర: ససబబమమ దనరర

భరస : శవకలమలర దనరర
ఇసటట ననస:63-3-489
వయససస:26
లస: ససస స
95-176/583

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-3-489
వయససస:63
లస: ససస స
1867 SQX1929611
పపరర: భబరర వ దనరర

95-177/912

95-177/915

95-177/918

95-85/759

95-176/586

95-176/589

తసడడ:డ వరయఖ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:63-3-493/1
వయససస:22
లస: ససస స

1874 SQX0102459
పపరర: శసకర రరవప కరసడడకకసడ

1877 SQX2478477
పపరర: ఆతతట వనజ ఆతతట

1880 MLJ1126531
పపరర: రవకలమలర ఆరమసడర

1883 SQX0426833
పపరర: రమణయఖ వరరశశటట

95-177/921

1886 SQX1939255
పపరర: వకకటరరయ అరమసడ

95-177/919

1889 SQX0249995
పపరర: మలర శశరర తషపరకలల
భరస : శవ కలమలర తషపరకలలల
ఇసటట ననస:63-3-494
వయససస:35
లస: ససస స

1869 SQX1049874
పపరర: గమరరననథస దనరర

95-177/914

1872 SQX0102236
పపరర: ఆదచమమ కరసడడకకసడ

95-177/917

1875 SQX1939313
పపరర: కకషషమబరరస మదదబశశటట

95-177/920

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మదదబశశటట
ఇసటట ననస:63-3-491
వయససస:51
లస: పప
95-141/604

1878 MLJ1126481
పపరర: నవత ఆరమసడర

95-176/585

భరస : రవ
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:36
లస: ససస స
95-176/587

1881 SQX0426874
పపరర: వనసకట రతనస వరరశశటట 

95-176/588

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:57
లస: పప
95-176/590

1884 SQX2313658
పపరర: అభషపక ఆరమసడ

95-176/1025

తసడడ:డ రవ కలమలర ఆరమసడ
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:18
లస: పప
95-177/922

భరస : పడభబకరరరవప అరమసడ
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:58
లస: ససస స
95-25/705

95-177/911

భరస : పసదబ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-3-491
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:65
లస: పప

భరస : హరరబబబమ వరర శశటట
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:31
లస: ససస స
1888 SQX1652106
పపరర: వణ గగరరకపపడడ

95-177/916

తసడడ:డ పడభబకర
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:65
లస: పప
1885 SQX0478982
పపరర: లకడమ మలధవ వరరశశటట

1871 SQX1939354
పపరర: రమణ మదదబశశటట

1866 SQX1410778
పపరర: లకడమ కలపన దనరర

తసడడ:డ నరరససహరరవప దనరర
ఇసటట ననస:63-3-489
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆతతట ససరరసదడ
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:25
లస: ససస స
1882 AP151000504442
పపరర: పడభబకరరకవప ఆరమసడర

95-177/913

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-3-491
వయససస:25
లస: పప

భరస : శరఖమ బబబమ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:44
లస: ససస స
1879 SQX0102194
పపరర: వకకటరరయల ఆరరమసడర 

1868 MLJ3719838
పపరర: శవ కలమలర దనరర

95-176/582

భరస : అనల కలమలర దనరర
ఇసటట ననస:63-3-489
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరరస మదదబశశటట
ఇసటట ననస:63-3-491
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమబరరస మదదబశశటట
ఇసటట ననస:63-3-491
వయససస:23
లస: పప
1876 SQX1715143
పపరర: శరఖమల గగరరకపపడడ

95-176/584

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-3-489
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-3-489
వయససస:72
లస: పప
1873 SQX1939347
పపరర: పవన కళయఖణ మదదబశశటట

1865 AP151000504665
పపరర: శకనవరసరరవప దనరర

1863 AP151000507711
పపరర: మసగమమ దనరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-3-489
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-3-489
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవ కలమలర దనరర
ఇసటట ననస:63-3-489
వయససస:26
లస: ససస స
1870 MLJ3719812
పపరర: అనల కలమలర దనరర

95-176/581

1887 SQX0337428
పపరర: వరరశశటట హరరబబబమ

95-177/923

తసడడ:డ రమణయఖ వరర శశటట
ఇసటట ననస:63-3-493
వయససస:36
లస: పప
95-164/91

1890 SQX0122135
పపరర: ఈశశర తషపరకలల

95-176/591

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:63-3-494
వయససస:39
లస: పప
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95-177/924

భరస : ఈశశర
ఇసటట ననస:63-3-494
వయససస:25
లస: ససస స
1894 SQX0122176
పపరర: శవ కలమలర తషపరకలల

95-176/592

95-177/1324

95-177/929

95-177/1325

95-39/890

95-177/1328

95-177/932

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-3-499
వయససస:49
లస: ససస స

95-39/902

1910 SQX1643972
పపరర: రమలదదవ ఆలల

95-176/593

1902 SQX2039444
పపరర: పపషప జనన

95-177/1203

1913 SQX1138214
పపరర: సరయ లకడమ తషపరకలల

1916 SQX0892307
పపరర: మకతషఖసజయరరవప చచననన

1919 AP151000504010
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-3-499
వయససస:60
లస: పప

95-177/1327

భరస : సప మన రరజ కలమలర తషపరకలల
ఇసటట ననస:63-3-494/2
వయససస:26
లస: ససస స
1908 SQX0870295
పపరర: చరణ బబబమ నలక
ర రర

95-177/931

1911 SQX1643824
పపరర: వనసకట ససబబబయమమ ఆలల

95-176/594

భరస : చరసజవ ఆలల
ఇసటట ననస:63-3-497
వయససస:28
లస: ససస స
95-176/595

1914 SQX0892299
పపరర: దసరరరబవరన చచననన

95-176/596

భరస : మకతషఖసజయరరవప
ఇసటట ననస:63-3-498
వయససస:29
లస: ససస స
95-176/598

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:63-3-498
వయససస:36
లస: పప
95-176/600

95-177/928

తసడడ:డ నసఖటన నలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-3-495
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:63-3-498
వయససస:25
లస: ససస స
95-176/597

1899 SQX1869528
పపరర: యశశద జనన

95-177/1326 1905 SQX2254936
1904 SQX2247088
పపరర: శవ సరసబ ననగరశశర రరవప జనన
పపరర: పసడ
స డ ససజనఖ మసరల

1907 SQX2059236
పపరర: శస రమజజ మహమమద

95-177/927

తసడడ:డ శవ సరసబ ననగరశశరరరవప జనన
ఇసటట ననస:63-3-494/2
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకషష కకశశరర ఆలల
ఇసటట ననస:63-3-497
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-3-498
వయససస:40
లస: ససస స
1918 AP151000507276
పపరర: పదమ పససపపలలటట

95-177/930

తసడడ:డ చసద బబష మహమమద
ఇసటట ననస:63-3-495
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కటబట
ఇసటట ననస:63-3-497
వయససస:68
లస: ససస స
1915 SQX0892315
పపరర: శవకలమలరర తషపరకలల

1901 SQX1868793
పపరర: బబలలససరర ఎరకసశశటట

1896 SQX0122317
పపరర: సరసబ శవ రరవప తషపరకలల

తసడడ:డ రరసబబబమ జనన
ఇసటట ననస:63-3-494/2
వయససస:32
లస: ససస స

Deleted

భరస : నసఖటన నలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-3-495
వయససస:45
లస: ససస స
1912 SQX1869296
పపరర: యగరశశరమమ కటబట

95-117/638

తసడడ:డ రసబబబమ జనన
ఇసటట ననస:63-3-494/2
వయససస:29
లస: పప

భరస : చరణ బబబమ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-3-495
వయససస:29
లస: ససస స
1909 SQX2307775
పపరర: వనజ నలక
ర రర

1898 SQX1865104
పపరర: పదనమవత జనన

95-178/1078

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:63-3-494/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజజయఖ ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:63-3-494/2
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరసబబబమ జనన
ఇసటట ననస:63-3-494/2
వయససస:50
లస: ససస స
1906 SQX0458067
పపరర: శరసత నలక
ర రర

95-177/926

భరస : రరసబబబమ జనన
ఇసటట ననస:63-3-494/2
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబల ససరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:63-3-494/2
వయససస:36
లస: ససస స
1903 SQX2247096
పపరర: పదనమవత జనన

1895 SQX0840074
పపరర: ననగమలలర శశరర తషపరకలల

1893 SQX2112373
పపరర: పపషప జనన

తసడడ:డ శవ సరసబ నగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-3-494
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:63-3-494/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ణమక రరజ థసపకలలల
ఇసటట ననస:63-3-494/1
వయససస:63
లస: పప
1900 SQX1869320
పపరర: సరమలమ జఖస యరకసశశటట

95-177/925

భరస : శసకర రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:63-3-494
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:63-3-494/1
వయససస:37
లస: పప
1897 SQX2378974
పపరర: శసకర రరవప థసపకలలల

1892 SQX1569278
పపరర: గసగమమ తషపరకలల

1917 SQX0478032
పపరర: సరసబశవ రరవప తషపరకలల

95-176/599

తసడడ:డ గమరరమబరరస
ఇసటట ననస:63-3-498
వయససస:67
లస: పప
95-176/601

1920 MLJ3719853
పపరర: జననరరన రరవప శకరరమమలల

95-177/933

తసడడ:డ కకషష శకరరమమలల
ఇసటట ననస:63-3-499
వయససస:37
లస: పప
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1921 SQX0539312
పపరర: ఏసస మరరయమమ పరనమలల

95-177/934

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:63-3-500
వయససస:25
లస: ససస స
1924 SQX2508430
పపరర: పడసనన కలమలరర పరనమలల

95-224/1652

తసడడ:డ అనల కలమలర పరనమలల
ఇసటట ననస:63-3-500
వయససస:18
లస: ససస స
95-176/604

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-3-502
వయససస:63
లస: ససస స
95-176/607

భరస : బబ సస
ఇసటట ననస:63-3-504
వయససస:63
లస: ససస స
95-176/610

95-176/613

95-176/616

95-176/1026

95-176/608

1934 SQX1643980
పపరర: శకనస గకసధద

1937 MLJ1120898
పపరర: పదనమరరవప తతట

1940 SQX0980961
పపరర: తతట పదనమవత

1943 SQX1488940
పపరర: శకజ మమనపలర

95-177/942

1946 SQX0092726
పపరర: సరగజన కకమమమ

95-176/611

1949 SQX2431591
పపరర: కకమమమ వలయమస కకమమమ
తసడడ:డ కకమమమ రతన రరజ ఫరదర
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:19
లస: పప

1929 MLJ1127281
పపరర: వనసకటబడవప ఐననబతష
స న

95-176/606

1932 AP151000504433
పపరర: బబ సస ఐననబతష
స న

95-176/609

1935 SQX1944784
పపరర: తషలసస కకషష తతట

95-176/612

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప తతట
ఇసటట ననస:63-3-506
వయససస:20
లస: ససస స
95-176/614

1938 MLJ2696268
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతట

95-176/615

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-506
వయససస:46
లస: పప
95-177/939

1941 SQX2453819
పపరర: కకననథస గగపసకకషష కకననథస

95-166/1332

తసడడ:డ కకననథస వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:20
లస: పప
95-177/940

1944 SQX0424507
పపరర: వజడస కకమమమ

95-177/941

భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:25
లస: ససస స
95-177/943

భరస : సరమయయలల
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:25
లస: ససస స
95-177/945

95-176/603

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:63-3-504
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస మమనపలర
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబడహర మ
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమఖల
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:25
లస: పప

1931 MLJ1126366
పపరర: శకనవరసరరవప ఐలలబతష
స న

1926 MLJ2697134
పపరర: పరపరరరవప మకమలటస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-3-503
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పదనమ రరవప
ఇసటట ననస:63-3-506
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబ జఫగన నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:51
లస: ససస స

1948 MLJ3719861
పపరర: రతన రరజ కకమమమ

95-176/605

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-506
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:63-3-506
వయససస:70
లస: పప

1945 SQX0870311
పపరర: రతన కలమలరర మమనపలర

1928 MLJ3719523
పపరర: లకడమ ననరరయణ కలసకలనసరర

95-177/937

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:63-3-500/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ krishna రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:63-3-505
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-3-506
వయససస:34
లస: ససస స

1942 SQX2471233
పపరర: బబ జఫగన వమల బబ జఫగన

95-176/602

తసడడ:డ బబ ససబబబమ
ఇసటట ననస:63-3-504
వయససస:40
లస: పప

భరస : srinu గకసధద
ఇసటట ననస:63-3-505
వయససస:31
లస: ససస స

1939 AP151000504420
పపరర: ససరఖననరరయణ తతట

1925 MLJ2704195
పపరర: కలమలరర మకమలటస

1923 MLJ3719820
పపరర: అనల కలమలర పరనమలల

తసడడ:డ జజకకన
ఇసటట ననస:63-3-500
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సససదయఖ
ఇసటట ననస:63-3-502
వయససస:30
లస: పప

1930 AP151000507713
పపరర: వనసకటరమణమమ ఐననబతష
స న

1936 MLJ1126341
పపరర: దసరర మలలర శశరర తతట

95-177/936

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:63-3-500/1
వయససస:43
లస: ససస స

1927 AP151000507714
పపరర: మసగమమ ఐననబతష
స న

1933 SQX1643832
పపరర: కకపకరకసత గకసధద

1922 SQX0838136
పపరర: సరయకలమలర ఐననబతస న
ఐననబతస న
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఐననబతషననన
ఇసటట ననస:63-3-500
వయససస:26
లస: పప

1947 SQX0870329
పపరర: అబబడహమ మమనపలర

95-177/944

తసడడ:డ ససగరతనరరవప
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:25
లస: పప
95-177/1329

1950 SQX2111730
పపరర: వలయమస కకమమమ

95-178/1079

తసడడ:డ రతన రరజ
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:19
లస: పప
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95-178/1080

తసడడ:డ కకననథస వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:20
లస: పప
95-176/618

భరస : నరరశ
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:29
లస: ససస స
1957 MLJ3720489
పపరర: ససలలచనన కరసడడకకసడ

95-176/621

95-176/624

95-177/948

తసడడ:డ అననశర షపక
ఇసటట ననస:63-3-508
వయససస:35
లస: పప
1969 AP151000507277
పపరర: శవకలమలరర పపల

95-176/627

95-177/953

భరస : రరమ కకటయఖ గసగమల
ఇసటట ననస:63-3-512
వయససస:51
లస: ససస స

95-177/946

95-177/955

1964 MLJ3719804
పపరర: వజయలన పలర త

95-177/949

95-176/625

1970 MLJ2697423
పపరర: సరసబశవరరవప పపల

1979 MLJ3719895
పపరర: రరమ కకటయఖ గసగమల
తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:63-3-512
వయససస:34
లస: పప

95-176/620

1959 SQX0749457
పపరర: శకనవరసరరవప మలనసపరటట

95-176/623

1962 SQX0102228
పపరర: శవ పరరశత పలర నత

95-177/947

1965 SQX1884147
పపరర: షససక పరరశన

95-177/950

1968 MLJ1124734
పపరర: ననగరశశరరరవప మరరయలల

95-176/626

తసడడ:డ రఘమపత
ఇసటట ననస:63-3-509
వయససస:53
లస: పప
95-176/628

1971 MLJ3720497
పపరర: వనసకట ననగమణణ రరపలలర

95-177/952

భరస : రఘమననథ
ఇసటట ననస:63-3-510
వయససస:34
లస: ససస స
95-176/1083

1974 MLJ3719887
పపరర: మణణకసఠ గసగమల

95-177/954

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-3-511
వయససస:34
లస: పప
95-177/956

భరస : బబల గమరవయఖ గసగమల
ఇసటట ననస:63-3-512
వయససస:26
లస: ససస స
95-177/958

1956 SQX0742106
పపరర: ననగరసదడస మలనసపరటట

భరస : కరరమమలలర షససక
ఇసటట ననస:63-3-508
వయససస:29
లస: ససస స

1967 MLJ1123991
పపరర: ససతమమ మరరయలల

1976 SQX1190032
పపరర: లకడమ తరరపతమమ గసగమల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మనసపరటట
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వజయన
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:63 .3 .510 BalajiNagar
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:63-3-511
వయససస:34
లస: పప
1978 SQX1190057
పపరర: లకడమ గసగమల

1961 SQX0102301
పపరర: అరచన కరసడడకకసడ

1973 SQX2560902
పపరర: శవ కలమలరర పపల

95-176/617

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-3-510
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస రరపలలర
ఇసటట ననస:63-3-510
వయససస:34
లస: పప
1975 MLJ3719879
పపరర: వనసకట రరమయఖ గసగమల

95-176/622

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-3-509
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-3-510
వయససస:51
లస: ససస స
1972 SQX1220284
పపరర: రఘమననధ రరపలలర

1958 MLJ1125996
పపరర: కకషషబబబమ కరసడడకకసడ

తసడడ:డ పరమమశశరన
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:72
లస: పప
95-177/951

1953 SQX1529827
పపరర: అసజల మనసపరటట

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషషబబబమ
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమతనఖలరరవప
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:25
లస: ససస స
1966 SQX1884337
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-176/619

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:64
లస: పప
1963 SQX0102293
పపరర: శశషష తనడడకకసడ

1955 MLJ2704161
పపరర: రమణ కరసడడకకసడ
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-3-507/1
వయససస:58
లస: ససస స
1960 AP151000504377
పపరర: సరసబయఖ కరసడడకకసడ

95-178/1188

Deleted

తసడడ:డ రతన రరజ
ఇసటట ననస:63-3-507
వయససస:19
లస: ససస స
1954 SQX0092734
పపరర: రతన కలమలరర మలనసపరటట

1952 SQX2456952
పపరర: కకననథస గగపసకకషష కకననథస

1977 SQX1190008
పపరర: గమరవమమ గరలస

95-177/957

భరస : వనసకటటసశరరర గరలస
ఇసటట ననస:63-3-512
వయససస:36
లస: ససస స
95-177/959

1980 MLJ3720539
పపరర: శవపరరశత కకసడడకకసడ

95-176/629

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-513
వయససస:41
లస: ససస స
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1981 AP151000507622
పపరర: లలత కకసడడకకసడ

95-176/630

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:63-3-513
వయససస:60
లస: ససస స
1984 MLJ3720505
పపరర: ససతమమ చనన

95-176/632

95-177/960

95-176/636

95-166/1334

95-177/962

1991 SQX2267078
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కనబ క
న కసడ

1994 AP151000507259
పపరర: సరమలమ జఖస లసకర

1997 SQX0428565
పపరర: రరసబబబమ గగల

95-176/641

2000 MLJ3718582
పపరర: లకడమననరరయణ గగల

95-176/1027

2003 MLJ2697316
పపరర: కకషప రరరమలర మలనసపరటట

1989 MLJ3720521
పపరర: ససపతమమ కకసడడకకసడ

95-176/635

1992 SQX2540029
పపరర: జయపరల లసక జయపరల

95-176/637

1995 MLJ3718574
పపరర: రరమయఖ లసకర
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:63-3-520
వయససస:90
లస: పప

95-176/639

1998 AP151000504430
పపరర: ససబబరరవప గగల

95-176/642

2001 SQX2042018
పపరర: తదజ బబ లలదదసలల

95-158/810

తసడడ:డ వనసకటససరఖననరరయణ బబ లలదదసలల
ఇసటట ననస:63-3-523
వయససస:21
లస: పప
95-176/643

2004 MLJ2697308
పపరర: రవకలమలర మలనసపరటట

95-176/644

2005 SQX1603035
పపరర: వజయ యనసమమల

95-177/964 2007 SQX0838052
2006 MLJ3720547
పపరర: రరతమమ మనసపటట మలనసపరటట
పపరర: సతష కలమలర మలనసపరటట

2008 SQX1602987
పపరర: వజయ కకన
తసడడ:డ దసరరరరరవప కకన
ఇసటట ననస:63-3-524
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-3-524
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మలనసపరటట
ఇసటట ననస:63-3-524
వయససస:55
లస: ససస స
95-177/966

2009 AP151000507719
పపరర: మసగమమ కటబట
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-3-525
వయససస:41
లస: ససస స

95-176/640

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-522
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-3-524
వయససస:37
లస: పప

భరస : మధస యనసమమల
ఇసటట ననస:63-3-524
వయససస:26
లస: ససస స

95-142/782

95-176/638

తసడడ:డ వనసకట ససరఖ ననరరయణ బబ లలర దసల
ఇసటట ననస:63-3-523
వయససస:21
లస: పప
95-177/963

95-176/634

తసడడ:డ రరబన లసక రరబన లసక
ఇసటట ననస:63-3-520
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:63-3-522
వయససస:70
లస: పప
95-166/1335

1986 SQX1187997
పపరర: బబల గమరవయఖ గసగమల

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-3-519
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-522
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-522
వయససస:47
లస: పప
2002 SQX2322451
పపరర: తదజ బబ లలర దసల

95-177/961

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-3-520
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : రరబభనస
ఇసటట ననస:63-3-520
వయససస:34
లస: ససస స
1999 MLJ3718590
పపరర: శకనవరసరరవప గగల

1988 SQX1190099
పపరర: వనసకట గమరవయఖ గసగమల

95-176/631

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ గసగమల
ఇసటట ననస:63-3-515
వయససస:30
లస: పప

తలర : శవ పరరశత కనబ క
న కసడ
ఇసటట ననస:63-3-519
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ లసక
ఇసటట ననస:63-3-520
వయససస:45
లస: పప
1996 SQX0468488
పపరర: చనమరరయమమ లసకర

95-176/633

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ గసగమల
ఇసటట ననస:63-3-515
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:63-3-519
వయససస:47
లస: పప
1993 SQX2139947
పపరర: రరబభన లసక

1985 SQX0428540
పపరర: బబజ బబబమ చనన

1983 MLJ3720513
పపరర: రమలదదవ చనన

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:63-3-514
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-3-514
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట గమరవయఖ గసగమల
ఇసటట ననస:63-3-515
వయససస:28
లస: ససస స
1990 AP151000504626
పపరర: ససరరషరబబమ కరసడడకకసడ

95-166/1333

తసడడ:డ రమలరరవప టటలలకకత
ఇసటట ననస:63-3-514
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-3-514
వయససస:48
లస: ససస స
1987 SQX1190073
పపరర: వనసకటటసశరమమ గసగమల

1982 SQX2140424
పపరర: శరసత రరజ టటలలకకత

95-177/965

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలనస పరటట
ఇసటట ననస:63-3-524
వయససస:29
లస: పప
95-176/645

2010 AP151000507716
పపరర: ననగరసదడస కటబట

95-176/646

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-3-525
వయససస:68
లస: ససస స
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2011 SQX0338582
పపరర: కటబట సరసబశవ రరవప
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95-176/647

తసడడ:డ కకటటశశరరకవప
ఇసటట ననస:63-3-525
వయససస:30
లస: పప
2014 AP151000504345
పపరర: సరసబయఖ కటబట

95-176/650

95-176/652

2018 SQX1512533
పపరర: కకకషషవవణణ దదవరపలర

95-177/969

95-177/972

2021 SQX0424465
పపరర: అనసతలకడమ దదవరపలర 
దదవరపలలర
భరస : సతఖననరరయణ దదవరపలలర
ఇసటట ననస:63-3-526
వయససస:62
లస: ససస స
2024 SQX2483030
పపరర: గగపస నలలదదడ

భరస : రరస మహన రరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:63-3-529
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబమ నలలదదడ
ఇసటట ననస:63-3-530
వయససస:34
లస: ససస స

2026 MLJ2557569
పపరర: ఫరతమమననసర షపక

2027 MLJ2557015
పపరర: సరధదక బబబమ షపక

95-177/974

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:63-3-530
వయససస:58
లస: ససస స
2029 SQX1643907
పపరర: సరళ ననయమడడ

95-176/653

2030 AP151000507717
పపరర: ననగవరద న ననయమడడ

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:63-3-531
వయససస:64
లస: పప
95-177/979

తసడడ:డ శసకరయఖ శరసరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:24
లస: పప

2036 MLJ3729068
పపరర: లలతమమ శరసరల

95-177/970

2039 SQX1124049
పపరర: వపగరరరరల వనసకటటష ఉగరరరరల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:25
లస: పప

95-176/651

2019 MLJ3720554
పపరర: ననగలకడమ దదవరపలర  దదవరపలర

95-177/968

2022 SQX0659888
పపరర: శకనవరస దదవరపలర

95-177/971

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదవరపలలర
ఇసటట ననస:63-3-526
వయససస:46
లస: పప
95-176/1028

2025 SQX1488577
పపరర: ననజనన ససలలసనన షపక

95-177/973

భరస : సరధదక బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-3-530
వయససస:28
లస: ససస స
95-177/975

2028 MLJ2557023
పపరర: బబజదద షపక

95-177/976

తసడడ:డ దనవవద షపక
ఇసటట ననస:63-3-530
వయససస:78
లస: పప
95-176/654

2031 SQX0426957
పపరర: శకధరరబబఫ ననయమడడ

95-176/655

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-531
వయససస:37
లస: పప
95-177/977

95-177/978
2034 AP151000507616
పపరర: వనసకటటశశరమమ ఉగరరరరల ఉగరరరరల

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:44
లస: ససస స
95-177/980

భరస : శసకరయఖ ససరసరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:47
లస: ససస స
95-177/982

2016 SQX0424424
పపరర: కకకషషవవణణ దదవరపలర

భరస : ననగరరజ దదవరపలలర
ఇసటట ననస:63-3-526
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : భబసరర ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:45
లస: ససస స
2038 SQX1292556
పపరర: తదజరశశర శరసరల శరసరల

95-177/967

భరస : సతఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:63-3-531
వయససస:58
లస: ససస స

95-176/656 2033 SQX1256214
2032 AP151000504666
పపరర: సతఖననరరయణరరవప ననయమడడ
పపరర: వనసకట అనసష ఉగరరరరల

95-176/649

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-3-526
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:63-3-530
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకధర బబబఫ ననయమడడ
ఇసటట ననస:63-3-531
వయససస:32
లస: ససస స

2035 AP151000507548
పపరర: నరసమమ ఉగరరరరల ఉగరరరరల

95-176/1002

భరస : శకనవరస రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:63-3-526
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదవరపలలర
ఇసటట ననస:63-3-526
వయససస:43
లస: ససస స
2023 SQX0092585
పపరర: ఆదదలకడమ కరకలమలనస

2015 SQX2171494
పపరర: జససమన బబరగ

2013 SQX0539957
పపరర: కకటటశశరరరవప కటబట

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-3-525/1
వయససస:51
లస: పప

భసధసవప: జవ రతనస బబరగ
ఇసటట ననస:63/3-525-1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-526
వయససస:40
లస: పప
2020 SQX0424374
పపరర: హహమలత దదవరపలర దదవరపలలర

95-176/648

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-3-525/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:63-3-525/1
వయససస:75
లస: పప
2017 SQX0102376
పపరర: ననగరరజ దదవరపలర

2012 SQX0452078
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కటబట

2037 MLJ3720679
పపరర: ససబబమమ ఉగరరరరల ఉగరరరరల

95-177/981

భరస : కకటటశశరరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:73
లస: ససస స
95-177/983

2040 SQX0556019
పపరర: ఉగరరరరల వనసకట భబసరర
ఉగరరరరల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:29
లస: పప

95-177/984
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2041 SQX1012962
పపరర: బబజ వపగరరరరల
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95-177/985

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:31
లస: పప
2044 MLJ3724622
పపరర: శసకరయఖ శరసరల

95-177/988

95-176/658

95-176/661

2048 MLJ3720661
పపరర: ససతనరరమమమ లసకర

2051 MLJ3718616
పపరర: వనసకటపవరష చసదడరరవప లసకర

95-176/664

2054 SQX0502963
పపరర: వనసకట ససబబయఖ కటబరర

95-176/659

2057 SQX2165124
పపరర: వనసకట రరమ తదజ కకసరరజ

2046 MLJ1124288
పపరర: హరరపసడయ లసకర

95-176/657

2049 MLJ1120690
పపరర: ఉదయభబసరర లసకర

95-176/660

తసడడ:డ వనసకటపవరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:63-3-535
వయససస:45
లస: పప
95-176/662

2052 SQX0501031
పపరర: శకలకడమ దసరరశరల

95-176/663

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:63-3-536
వయససస:33
లస: ససస స
95-176/665

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-3-536
వయససస:44
లస: పప
95-142/222

95-177/987

భరస : ఉదయభబసరర
ఇసటట ననస:63-3-535
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-3-535
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:63-3-536
వయససస:40
లస: ససస స
2056 SQX1906924
పపరర: పవరష చసదడ రరవప పసచసమరరస

95-178/1189

భరస : వనసకటపవరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:63-3-535
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపవరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:63-3-535
వయససస:46
లస: పప
2053 SQX0501155
పపరర: ఆదదలకడమ కటబరర

2045 SQX2217982
పపరర: దథపప వనసకటటష పసడడగమరరళర

2043 SQX0640730
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉగరరరరల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పసడడగమరరళర
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:23
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:63-3-535
వయససస:41
లస: ససస స
2050 AP151000504667
పపరర: బసవ చసదడశశఖర లసకర

95-177/986

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనపప శరసరల ససరసరల
ఇసటట ననస:63-3-532
వయససస:56
లస: పప
2047 MLJ1124296
పపరర: ససరఖకలమలరర లసకర

2042 MLJ3719945
పపరర: బబజఫ ఉగరరరరల

2055 SQX1906890
పపరర: ఉదయ లకడమ పసచసమరరస

95-142/221

భరస : వనసకట ససబబబరరవప లలటట పసచసమరరస
ఇసటట ననస:63-3-537
వయససస:49
లస: ససస స
95-176/1029

2058 SQX1452325
పపరర: పదమజ పలర పప తష

95-177/989

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప లలటట పసచసమరరస
ఇసటట ననస:63-3-537
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:63-3-537
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట బమలర నగరశ కలమలర పలర పప తష
ఇసటట ననస:63-3-537
వయససస:36
లస: ససస స

2059 SQX0339093
పపరర: సతష కలమలర పసచసమరరస

2061 SQX2351310
పపరర: సలమమన షపక

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:63-3-537
వయససస:31
లస: పప

95-177/991
2060 SQX1452556
పపరర: వనసకట బమలర నగరశ కలమలర
పలర పప తష
తసడడ:డ వర బడహమ పడసరద రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:63-3-537
వయససస:41
లస: పప

భరస : అబమబల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:63-3-539
వయససస:42
లస: ససస స

2062 SQX0478016
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సససకర

2063 SQX1921329
పపరర: భబగఖ రరజ పససపపలలటట

2064 SQX0839993
పపరర: భబగఖ లకడమ పససపపలలటట

95-177/990

95-176/666

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:63-3-541
వయససస:45
లస: పప
2065 SQX0478529
పపరర: అనసరరధ సససకర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-3-542
వయససస:23
లస: పప
95-176/668

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-3-542
వయససస:36
లస: ససస స
2068 SQX0478560
పపరర: పపషరపవత సససకర
భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:63-3-542
వయససస:72
లస: ససస స

95-172/541

2066 AP151000507721
పపరర: ససత పససపపలలటట

2069 SQX1456517
పపరర: భవరన శసకర పససపపలలటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-3-542
వయససస:24
లస: పప

95-176/667

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:63-3-542
వయససస:26
లస: ససస స
95-176/669

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-3-542
వయససస:46
లస: ససస స
95-176/671

95-176/1030

2067 AP151000507720
పపరర: వనసకటరమణ పససపపలలటట

95-176/670

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-3-542
వయససస:50
లస: ససస స
95-176/672

2070 AP151000504669
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

95-176/673

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:63-3-542
వయససస:52
లస: పప
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2071 MLJ2697357
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

95-176/674

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:63-3-542
వయససస:55
లస: పప
2074 SQX0426973
పపరర: లకమణరరవప చతరరల

2080 SQX2338283
పపరర: రహహమమననసర షపక

95-176/677

95-176/680

95-176/1032

95-177/994

95-176/684

95-178/1081

95-176/687

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:63-3-548
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల హఫసజ మహమమద
ఇసటట ననస:63-3-549
వయససస:54
లస: పప

95-177/992

2084 AP151000507722
పపరర: వరణణశక మలర సపరటట

2087 SQX2054377
పపరర: హహమబసదస మలర సపరటట

2090 SQX0944090
పపరర: ససజజతన పససగళ

95-176/682

95-176/690

2096 SQX1839356
పపరర: సలస అహమద సయఖద
తసడడ:డ పసరర సయఖద
ఇసటట ననస:63-3-549
వయససస:51
లస: పప

95-176/693

2079 SQX2334878
పపరర: అల ననగమర షపక

2082 SQX1760743
పపరర: ససబబబయమమ దదసదస

95-177/993

2085 AP151000507723
పపరర: వజయలకడమ వనలలవవలల

95-176/922

2088 SQX1760552
పపరర: హహమ బసదస మలర సపరటట

95-176/683

95-177/995

తసడడ:డ వజయ కలమలర మలర సపరటట
ఇసటట ననస:63-3-545
వయససస:23
లస: ససస స
95-176/685

2091 SQX0892414
పపరర: గరరరధరబబబమ పససగళ

95-176/686

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-3-547
వయససస:46
లస: పప
95-176/688

2094 MLJ2704260
పపరర: నసరఫ హన జహర ససలలసనన
మహమమద
భరస : చసదనబషర
ఇసటట ననస:63-3-549
వయససస:48
లస: ససస స

95-176/689

95-176/691

2097 SQX0574483
పపరర: అలస బబషర మహమద

95-176/692

తసడడ:డ హఫసజ
ఇసటట ననస:63-3-549
వయససస:53
లస: పప

94-76/1032 2100 SQX1971753
2099 NDX3152972
పపరర: ననరరయణ మబరరస పససపపలలటట
పపరర: లలకరశ పససపపలలటట

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:63-3-550
వయససస:54
లస: పప

95-176/1031

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-545
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : గరరరధర బబబమ
ఇసటట ననస:63-3-547
వయససస:38
లస: ససస స
2093 MLJ3720695
పపరర: అఫసరరననసర మహమమదన

95-176/679

భరస : శసకరరరవప దదసదస
ఇసటట ననస:63-3-544/1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఆలమలరషర
ఇసటట ననస:63-3-549
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల హఫసజ
ఇసటట ననస:63-3-549
వయససస:43
లస: పప
2098 MLJ2697290
పపరర: చనసదనబషర మహమమద

2081 SQX0102244
పపరర: అనత దదసడడ

2076 MLJ3720687
పపరర: ఝలనసలకడమ ఎరమల

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:63-3-544/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమలర మలపరటట
ఇసటట ననస:63-3-545
వయససస:22
లస: ససస స

Deleted

2095 MLJ2697498
పపరర: అజమ బబషర మహమమద

95-176/681

భరస : వజయకలమలర
ఇసటట ననస:63-3-545
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:63-3-545
వయససస:50
లస: పప
2092 MLJ3721735
పపరర: హహహమలవత బబ లలర దసబల

2078 AP151000504111
పపరర: పరరశరరమరరడడడ ఎరమల

95-176/676

భరస : పరశరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-544/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:63-3-544/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-545
వయససస:37
లస: పప
2089 SQX2054773
పపరర: వజయ కలమలర మలర సపరటట

95-176/678

తసడడ:డ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-544/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:63-3-544/1
వయససస:25
లస: పప
2086 SQX0102350
పపరర: రరమరరడడడ మదసగమల

2075 SQX0471060
పపరర: గసగర భవరన బబ లలర దసబల

2073 SQX0424549
పపరర: భబరత చతరరల

భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:63-3-543
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటససరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-544/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అల ననగమర షపక
ఇసటట ననస:63-3-544/1
వయససస:37
లస: ససస స
2083 MLJ3719846
పపరర: ననగరరజ దదసడడ

95-176/675

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:63-3-542
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-3-543
వయససస:64
లస: పప
2077 MLJ3720000
పపరర: వనసకట ససరఖననరరయణ
బబ లలర దసబల
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:63-3-544/1
వయససస:57
లస: పప

2072 AP151000504668
పపరర: హనసమసతరరవప పససపపలలటట

95-176/738

తసడడ:డ ననరరయణ మబరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-3-550,
వయససస:23
లస: పప
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2101 SQX0961672
పపరర: ఉమల మహహశశరర మమమలల

95-176/694

భరస : అశశక కలమలర
ఇసటట ననస:63-3-554
వయససస:28
లస: ససస స
2104 AP151000507210
పపరర: శవరనసదమమ మమమలస

95-176/697

95-176/700

95-176/703

95-176/705

95-176/708

95-176/711

95-176/714

తసడడ:డ ననగభబషణస అడడససమలర
ఇసటట ననస:63-3-557
వయససస:54
లస: పప

2114 MLJ1124015
పపరర: లకడమబబయ కతడయ

2117 SQX1126664
పపరర: కరరరసక పససపపలలటట

2120 SQX1138222
పపరర: కకకషష కకశశర కకటటట

2123 MLJ2697506
పపరర: చసదడశశఖరరససగ బబ సడడల

95-176/717

2126 SQX2526051
పపరర: ససజజత మమఠరర

95-176/706

2129 SQX2157196
పపరర: ననగర రరడడడ భవనస
తసడడ:డ పసదబ ననదప రరడడ
ఇసటట ననస:63-3-557
వయససస:78
లస: పప

2109 MLJ2696151
పపరర: గగవసదరరడడబ మలరరళళ

95-176/702

2112 SQX1138230
పపరర: శలప కకటటట

95-176/704

2115 SQX0640664
పపరర: అనసరరధ కకటటట

95-176/707

భరస : శసకర వర పడసరద
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:64
లస: ససస స
95-176/709

2118 MLJ2696953
పపరర: బబలలజ సససగ కతడయ

95-176/710

తసడడ:డ పవనససగ
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:42
లస: పప
95-176/712

2121 MLJ2696979
పపరర: రరస సససగ కతడయ

95-176/713

తసడడ:డ పవనససగ
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:45
లస: పప
95-176/715

2124 MLJ3719952
పపరర: శసకర వర పడసరద కకటటట

95-176/716

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:69
లస: పప
95-176/1079

భరస : ఏడడకకసడలల మమఠరర
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:43
లస: ససస స
95-177/996

95-176/699

భరస : కకషష కకశశర
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరమ శసగ కతడయ
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:76
లస: పప
2128 SQX1869569
పపరర: సతఖననరరయణ అడడససమలర

95-142/777

తసడడ:డ శసకర వర పడసరద
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:61
లస: పప
2125 MLJ2697142
పపరర: పవన శసగ కతడయ

2111 SQX2526127
పపరర: ఏడడకకసడలల మమఠరర

2106 MLJ3718640
పపరర: ఫణణకలమలర మమమలస

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-555
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శసకర వర పడసరద
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:43
లస: పప
2122 SQX0071936
పపరర: సరసబశవ రరవప పప గడదసడ

95-176/701

భరస : శశఖరరససగ 
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పరవన సససగ
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:74
లస: ససస స
2119 SQX1138248
పపరర: శకనవరస కకటటట

2108 AP151000507373
పపరర: సరమలమ జఖమమ మలరరళళ

95-176/696

తసడడ:డ శవననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-554
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మమఠరర
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస కటటట
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:34
లస: ససస స
2116 SQX0478800
పపరర: కళయవత భబయ కతడయ

95-176/698

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-555
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-555
వయససస:82
లస: పప
2113 SQX1271675
పపరర: పడశరసత కకటటట

2105 MLJ3718657
పపరర: అశశకలరమలర మమమలస

2103 AP151000507523
పపరర: సరమలమ జఖస మమమలల

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-554
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-554
వయససస:40
లస: పప

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:63-3-554/1
వయససస:81
లస: ససస స
2110 MLJ2696102
పపరర: వనసకటరరడడడ మలరరళళ

95-176/695

భరస : వనసకట ఫణణ రరజ కలమలర
ఇసటట ననస:63-3-554
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:63-3-554
వయససస:78
లస: ససస స
2107 MLJ1124692
పపరర: భబదదవమమ పపరరబబ యన

2102 SQX1603084
పపరర: శవ కలమలరర మమమలల

2127 SQX2428886
పపరర: భవరన మమతడ

95-178/1190

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మమతడ
ఇసటట ననస:63-3-556
వయససస:21
లస: ససస స
95-177/1330

2130 SQX2155950
పపరర: శకనవరస రరడడడ భవనస

95-177/1331

తసడడ:డ ననగర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:63-3-557
వయససస:56
లస: పప
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2131 SQX2157188
పపరర: పవన కలమలర రరడడడ భవనస

95-177/1332

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-557
వయససస:23
లస: పప
95-166/1337

Deleted

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మచనచ
ఇసటట ననస:63-3-558
వయససస:18
లస: పప
2137 SQX1176743
పపరర: యరమల మలలర శశరర

95-176/719

భరస : పసచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-559
వయససస:37
లస: ససస స
95-176/722

తసడడ:డ గగపస రరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-559
వయససస:67
లస: పప

95-176/718

తసడడ:డ గగపస రరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-558
వయససస:71
లస: పప
2138 SQX1063254
పపరర: రరజఖ లకడమ యరరమల

2141 SQX1760438
పపరర: పసచచ రరడడడ యరరమల

95-176/724

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:63-3-560
వయససస:41
లస: పప

2144 SQX2162113
పపరర: తరరపతమమ జటటరర

95-176/720

95-178/1191

తసడడ:డ జవరతనస రరచసరర
ఇసటట ననస:63-3-560
వయససస:60
లస: పప

2147 SQX0642959
పపరర: మధసరవరణణ కటబరర

95-177/997

95-177/998

తసడడ:డ మహనరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:63-3-561
వయససస:21
లస: ససస స

2150 SQX0212712
పపరర: మలర శశరర కటబరర KATARI

95-176/1034

95-178/835

భరస : ససబబబరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:63-3-561
వయససస:53
లస: ససస స

2153 SQX0284687
పపరర: మహన రరవప కటబరర

95-176/725

భరస : ననగబర వరల షపక
ఇసటట ననస:63-3-564
వయససస:29
లస: ససస స

2156 SQX1760644
పపరర: మససడడ మమనన షపక

95-178/833

2142 SQX0209346
పపరర: ససధనరరణణ వరరశశటట

2145 SQX2380392
పపరర: సలలమన రరచసరర

2148 SQX0961615
పపరర: పకదదశ ననథ కటబరర

2151 SQX1930775
పపరర: ఉమ కరదనరర

95-178/836

2154 SQX2105872
పపరర: కరరమమలలర సయఖద

తసడడ:డ కకధనవన షపక
ఇసటట ననస:63-3-565
వయససస:29
లస: పప

95-177/1334

95-176/726

95-178/834

95-178/1082

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:63-3-561
వయససస:45
లస: పప
95-177/1000

2157 SQX1629171
పపరర: ససకకసదర బబషర షపక

95-177/1001

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:63-3-564
వయససస:24
లస: పప
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2159 SQX1760693
పపరర: అససమలతషలర షపక

95-176/723

భరస : శకనస కరదనరర
ఇసటట ననస:63-3-561
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మససడడసరరబర షపక
ఇసటట ననస:63-3-564
వయససస:29
లస: ససస స

95-177/1002

95-176/721

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:63-3-561
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ కటబరర
ఇసటట ననస:63-3-561
వయససస:50
లస: పప
95-177/999

2139 SQX0478420
పపరర: పదనమవత యరమల

తసడడ:డ జవ రతనస రరచసరర
ఇసటట ననస:63-3-560
వయససస:60
లస: పప

భరస : మహన రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:63-3-561
వయససస:47
లస: ససస స

2152 AP151000507484
పపరర: పరరశత ఖటబరర కటబరర

95-176/1033

భరస : రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:63-3-560
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:63-3-561
వయససస:43
లస: ససస స

2149 SQX1760826
పపరర: శరకవఖ కటబరర

2136 SQX2379105
పపరర: రరషమ బబనస షపక

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-559
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:63-3-560
వయససస:31
లస: ససస స

2146 SQX2460301
పపరర: సలలమన రరచసరర

95-166/1336

భరస : ఖజ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:63-3-558
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరడడడ యరరమల
ఇసటట ననస:63-3-559
వయససస:44
లస: పప

2143 MLJ3719564
పపరర: రమమశ బబబమ వరరశశటట

భరస : అససమలతషలర షపక
ఇసటట ననస:63-3-565
వయససస:25
లస: ససస స

2135 MLJ3719994
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యరమల

2133 SQX2377257
పపరర: షపక ఖజ హహసపన షపక

తసడడ:డ షపక ఖజ హహసపన షపక షపకశర వల
ఇసటట ననస:63-3-558
వయససస:42
లస: పప

భరస : శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-559
వయససస:60
లస: ససస స

2140 SQX1063247
పపరర: శసకర రరడడడ యరరమల

2158 SQX1760677
పపరర: సబయల షపక

95-177/1333

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-557
వయససస:22
లస: ససస స

2134 SQX2319960
పపరర: వనసకట గగతస మచనచ

2155 SQX1628645
పపరర: నససమల షపక

2132 SQX2157170
పపరర: పసడయసకర రరడడడ భవనస

95-177/1003

2160 SQX1760669
పపరర: షమ షషదబఇన షపక

95-177/1004

తసడడ:డ మల దనర వరల షపక
ఇసటట ననస:63-3-565
వయససస:37
లస: పప
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95-160/474

తసడడ:డ వవలసగర రరజ యనమల
ఇసటట ననస:63-3-566
వయససస:21
లస: పప
2164 SQX2114007
పపరర: ఆదరర యనమల

95-177/1204

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:63-3-566
వయససస:18
లస: పప
2167 SQX1928944
పపరర: సతఖవరణణ గగల

95-177/1008

2165 SQX2113181
పపరర: ఆదదతఖ యనమల

95-177/1007

95-176/727

95-176/730

95-177/1009 2169 SQX1527524
2168 SQX1189985
పపరర: ననగ ససధథర కలమలర చలలకకటట
పపరర: రరజరశ రరమపతహహ త

2171 SQX0102251
పపరర: శక భబగఖలకడమ ఆదచళళ

2174 SQX0555995
పపరర: అదచళళ శవననగరశశరరరవప

95-176/734 2177 MLJ3723723
2176 SQX1095810
పపరర: హనసమలన చచసతనఖ మసచకసటట
పపరర: దదనవశ కలమలర అలర స

భరస : రరజరష శనకరరయల
ఇసటట ననస:63-3-719
వయససస:26
లస: ససస స

2180 MLJ2704336
పపరర: భబరత శనకరరయల

భరస : ఫరరక మహమమద
ఇసటట ననస:63-3-752
వయససస:26
లస: ససస స

95-176/731

భరస : మమసరసక అల మహమద
ఇసటట ననస:63-4-514
వయససస:31
లస: ససస స

2175 SQX1152925
పపరర: రరమ కకసడపలర

95-142/223

95-142/224

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:63-3-697
వయససస:34
లస: పప
95-176/736

2181 MLJ2697373
పపరర: రరజరశ శనకరరయల

95-176/737

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:63-3-719
వయససస:36
లస: పప
95-142/225

95-177/1013
2186 SQX1760628
పపరర: మహమమద హమదసననసర
బభగస మహమమద
భరస : అబమబల మమననఫ మహమమద
ఇసటట ననస:63-4-514
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కససస మహమమద
ఇసటట ననస:63-4-514
వయససస:60
లస: పప

95-176/732

2178 MLJ3723384
పపరర: ననగరరజ ఇషట సశశటట

2184 SQX0838268
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తమమశశటట
తమమశశటట
తసడడ:డ రరజయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-4-466
వయససస:67
లస: పప

95-177/1011

2187 SQX1760545
పపరర: మబరరసజ అల మహమమద

95-177/1014

తసడడ:డ అబమబల మమననఫ మహమమద
ఇసటట ననస:63-4-514
వయససస:29
లస: పప

95-177/1015 2189 SQX1760495
95-177/1016 2190 MLJ1124536
2188 SQX1760529
పపరర: మమసస కకఖ అల మహమమద
పపరర: అబమబల మమననఫ మహమమద
పపరర: షరబరరనససర షపక

తసడడ:డ అబమబల మమననఫ మహమమద
ఇసటట ననస:63-4-514
వయససస:31
లస: పప

95-176/729

భరస : భబసరరరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:63-3-589
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:63-3-787
వయససస:77
లస: ససస స
95-177/1012

2172 SQX0102269
పపరర: శకలకడమ నలలదదడ
భరస : గగపస
ఇసటట ననస:63-3-583
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరయబబబమ
ఇసటట ననస:63-3-719
వయససస:56
లస: ససస స

95-141/489 2183 AP151000513332
2182 SQX2082642
పపరర: జబబరరయల ససలలసనన మహమమద
పపరర: లకరద మమ ఇలక
ర రర

2185 SQX1760586
పపరర: సమనన షపక

95-176/728

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:63-3-656
వయససస:32
లస: పప
95-176/735

95-177/1010

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరమపతహహ త
ఇసటట ననస:63-3-570
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-583
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర
ఇసటట ననస:63-3-602
వయససస:34
లస: పప

2166 SQX1490499
పపరర: ననగ లకడమ
తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:63-3-567
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:63-3-583
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-3-583
వయససస:36
లస: పప

2179 SQX1247452
పపరర: భబరర వ శనకరరయల

95-178/1083

తసడడ:డ గణణశశర రరవప చలలకకటట
ఇసటట ననస:63-3-567
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-3-583
వయససస:29
లస: ససస స
2173 MLJ3718624
పపరర: శకరరమమలల ఆదచళళ

95-177/1006

తసడడ:డ వనలసగర రరజ
ఇసటట ననస:63-3-566
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట మహన రరవప గగల
ఇసటట ననస:63-3-567
వయససస:36
లస: ససస స
2170 SQX0551853
పపరర: అదదళ ననగవనసకటరరధ దదవ

95-177/1005 2163 SQX0838227
2162 SQX0478008
పపరర: నరజ యలర మలటట యలర మలటట
పపరర: శశఖర బబబమ యలర మలటట
యలర మలటట
భరస : శశఖర బబబమ యలర మలటట
తసడడ:డ దనవద యలర మలటట
ఇసటట ననస:63-3-566
ఇసటట ననస:63-3-566
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:51
లస: పప

95-177/1017

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:63-4-568
వయససస:66
లస: ససస స
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2191 MLJ3720083
పపరర: కలలస షపక
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95-177/1018

తసడడ:డ ఖలజజవల షపక
ఇసటట ననస:63-4-568
వయససస:30
లస: పప
2194 SQX1930247
పపరర: మబనన షపక

95-177/1021

95-177/1025

95-177/1028

95-176/1003

95-178/1084

95-176/740

95-176/743

తసడడ:డ అబమబల సతనసర
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:34
లస: పప

2204 SQX2243111
పపరర: ధనలకడమ పసబ

95-176/746

95-176/1035

2199 SQX1820646
పపరర: పరరశత ఆవపల

95-177/1027

2202 SQX1869494
పపరర: రరమ పడసరద మలలర ల

95-177/1029

2205 SQX1759885
పపరర: సపసదన యడర పలర

95-177/1030

తసడడ:డ మధస బబబమ యడర పలర
ఇసటట ననస:63-4-573
వయససస:22
లస: ససస స

94-177/18 2208 SQX0892521
2207 NDX2414464
పపరర: మమతనహ ర అల మహమమద
పపరర: జరన
స బబ షపక

2210 SQX0944082
పపరర: రరణమకర మమమలమలలటట

2213 SQX0210419
పపరర: మహలకడమ కలరకగసటట

2216 SQX0944066
పపరర: గగపయలఖ చదబబడ లల

2219 SQX1775642
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ సససకర
తసడడ:డ పపలలర రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:39
లస: పప

95-176/739

భరస : అబమబల రహహమలన
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:31
లస: ససస స
95-176/741

2211 SQX0576223
పపరర: మసగమమ చదబబడ లల

95-176/742

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:51
లస: ససస స
95-176/744

2214 AP151000507333
పపరర: ననగరసదమమమ జసపన

95-176/745

భరస : రవసదడరరవప
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:68
లస: ససస స
95-176/747

తసడడ:డ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:28
లస: పప
95-176/749

95-177/1024

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:63-4-571
వయససస:20
లస: పప

భరస : మసరసననడవప
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:83
లస: ససస స
2218 SQX0892513
పపరర: అబమబల రహహమన షపక

95-166/1338

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబమబల సతనసర
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:53
లస: ససస స
2215 SQX0210377
పపరర: వనసకరయమమ కటకసశశటట

2201 SQX2139350
పపరర: వరరజ బబ లలర దసబ

2196 SQX1930122
పపరర: రమఖ కససకలరరస

భరస : రరమకకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-4-569
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల మహమమద
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:32
లస: ససస స
2212 SQX0892505
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-177/1026

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-4-573
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస బబబమ
ఇసటట ననస:63-4-573
వయససస:18
లస: ససస స
2209 SQX1775667
పపరర: ససనత సససకర

2198 SQX1930221
పపరర: అయయషర షపక

95-177/1020

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:63-4-569
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరరవప బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:63-4-570
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-04-573
వయససస:56
లస: పప
2206 SQX2111987
పపరర: సకజన యడర పలర

95-177/1023

భరస : అబమబల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:63-4-569
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-4-569
వయససస:37
లస: పప
2203 SQX2158913
పపరర: ననగరశశర రరవప పసబ

2195 SQX1930346
పపరర: ఖలమ షపక

2193 SQX1930031
పపరర: మమనన షపక

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:63-4-568/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కరజ షపక
ఇసటట ననస:63-4-568/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-4-569
వయససస:25
లస: ససస స
2200 SQX1820661
పపరర: శకనవరస రరవప ఆవపల

95-177/1019

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-4-568
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరజ షపక
ఇసటట ననస:63-4-568/1
వయససస:24
లస: ససస స
2197 SQX1869239
పపరర: వర లకడమ కడడయస

2192 MLJ3720091
పపరర: రబబబన షపక

2217 SQX0539072
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలరకగసటట

95-176/748

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:31
లస: పప
95-176/750

2220 SQX0555839
పపరర: కకణతస సతఖననరరయణ

95-176/751

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:45
లస: పప
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2221 MLJ3720034
పపరర: అబమబల సతనసర షపక
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95-176/752

తసడడ:డ ఆదనస
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:61
లస: పప

2222 SQX1775675
పపరర: పపలలర రరడడడ సససకర

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:67
లస: పప

95-177/1031 2225 SQX1839380
2224 SQX1377457
పపరర: వజయలకడమ వ కర బబ డడడ పలర
పపరర: మలర శశరర సససకర

భరస : జయదదవ జ ఎ గమమమడడ
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:41
లస: ససస స
2227 SQX2388296
పపరర: రరమ కకషష రరవప కకపప పలల

95-177/1335

Deleted
95-177/1338

భరస : పరరద సరరదద పవల
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:35
లస: ససస స
2233 SQX0892463
పపరర: కరరమబన షపక

95-176/757

95-176/760

95-176/763

95-176/1036

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:63-4-575
వయససస:35
లస: ససస స

2237 SQX0892455
పపరర: మహమమద హనఫ

2240 SQX1526583
పపరర: జకరరయల షపక

2243 SQX1785054
పపరర: హససనన ససలలసనన బభగస షపక

95-176/1039

2246 SQX0892570
పపరర: అబమబల అజజ షపక

95-176/758

2249 MLJ1123447
పపరర: అననపవరష బభతనళ
భరస : అనలలరమలర
ఇసటట ననస:63-4-575
వయససస:37
లస: ససస స

2229 SQX2391738
పపరర: పరరర సరరధద కకపప పలల

95-177/1337

2232 SQX1226837
పపరర: షపక అమనన బ

95-176/756

2235 MLJ1448323
పపరర: కరరమమన షపక

95-176/759

భరస : లలల జజన
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-176/761

2238 SQX0892448
పపరర: ననగబర ఫరరద షపక

95-176/762

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:30
లస: పప
95-176/764

2241 MLJ1448513
పపరర: లలలలఫన షపక

95-176/765

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:49
లస: పప
95-176/1037

2244 SQX1785120
పపరర: ఇమలమ న షపక

95-176/1038

తసడడ:డ కకబడయల షపక
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:27
లస: పప
95-176/766

తసడడ:డ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-4-574/1 2/2
వయససస:38
లస: పప
95-176/767

95-177/1033

భరస : ననగబర ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకబడయల షపక
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:18
లస: ససస స
2248 SQX0892430
పపరర: ససనత రరమ

95-176/755

తసడడ:డ లలల జజన షపక
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:55
లస: పప
2245 SQX2347821
పపరర: యససమన షపక

2234 SQX0892489
పపరర: రహమతషన షపక

2226 SQX1376798
పపరర: జయదదవ జ ఎ గమమమడడ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ ససబబన
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లలల జజన
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:30
లస: పప
2242 SQX1756808
పపరర: కకబడయల షపక

95-177/1336

భరస : రరమకకషష కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:53
లస: ససస స
2231 SQX1781442
పపరర: ససమయఖతషన షపక

95-176/754

తసడడ:డ వశశననధస గమమమడడ
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:51
లస: పప

భరస : అబమబల అజజ
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:23
లస: పప
2239 SQX0193516
పపరర: మమనర బబషర షపక

95-177/1032

భరస : జకరరయల షపక
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ససబబన
ఇసటట ననస:63-4-574/1
వయససస:42
లస: ససస స
2236 SQX1603100
పపరర: రఫస షపక

2228 SQX2381606
పపరర: వజయ లకడమ కకపప పలల

2223 MLJ3720026
పపరర: నరసససహ రరవప కటకసశశటట

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:85
లస: పప

భరస : పవలర రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరలల కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-4-574
వయససస:64
లస: పప

2230 SQX2380095
పపరర: ఉమ పదదమన కకపప పలల

95-176/753

2247 SQX0337576
పపరర: మలదదరర శరసత కలమలర

95-175/926

తసడడ:డ గణపత రరవప మలదదరర
ఇసటట ననస:63-4-575
వయససస:45
లస: పప
95-176/768

2250 SQX0501122
పపరర: పదనమ మలదదరర

95-176/769

భరస : శరసత కలమలర
ఇసటట ననస:63-4-575
వయససస:41
లస: ససస స
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2251 MLJ1123686
పపరర: హహమలత బభతనళ
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95-176/770

భరస : దదవసహయస
ఇసటట ననస:63-4-575
వయససస:75
లస: ససస స
2254 SQX1643998
పపరర: శరసత కలమలర మలదదరర

95-176/773

2255 MLJ1122621
పపరర: అనలలరమలర బభతనళ

95-1/1185

తసడడ:డ కకషరషరరఫనరరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:63-4-576
వయససస:43
లస: పప

2258 SQX1759844
పపరర: తదజససశ చకరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-4-579
వయససస:30
లస: ససస స

2261 SQX0229500
పపరర: ససనత కళయఖణస

95-176/780

2264 MLJ3718665
పపరర: కళయఖణస చసదడశశఖర రరవప
తసడడ:డ శవరరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-4-579
వయససస:43
లస: పప

2266 SQX0551754
పపరర: ఆళళ సరయ పడసనన

2267 SQX0542399
పపరర: భబగఖశక ఆళయళ

95-176/783

తసడడ:డ శవ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:50
లస: ససస స
2272 MLJ3720729
పపరర: వమలమమ కససకలరరస

95-176/789

95-176/778

2273 MLJ3720075
పపరర: ఛనయ రఘమ కలమలర ఆళయళ

95-176/792

2276 SQX0477562
పపరర: సరసబశవరరవప చచననసశశటట

95-176/781

తసడడ:డ మదసససధన రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:23
లస: పప

2279 SQX2347714
పపరర: ఆశయ ఆఫసడన పఠరన
భరస : రరయలజ షపక
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:19
లస: ససస స

2259 SQX1432889
పపరర: అనత కళయఖణస

95-176/776

2262 SQX0151522
పపరర: కకరణ కలమలర కళయఖణస

95-176/779

95-176/782
2265 MLJ3720059
పపరర: శవ రరమకకటటశశర రరవప కళయఖణస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-4-579
వయససస:69
లస: పప
95-176/784

2268 AP151000507008
పపరర: శరసతకలమలరర కససకలరరస

95-176/785

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:41
లస: ససస స
95-176/787

2271 SQX0478776
పపరర: శకలసతల చచననసససటట

95-176/788

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:67
లస: ససస స
95-176/790

2274 SQX1515362
పపరర: రరమ కకషష బరరమ

95-176/791

తసడడ:డ ననసచనరయఖ బరరమ
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:43
లస: పప
95-176/793

తసడడ:డ రరమ భబసరరగర
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:72
లస: పప
95-177/1036

95-176/775

తసడడ:డ శవ రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-4-579
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరరశలసగస
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:55
లస: పప
2278 SQX1929868
పపరర: వజయ రరస బబలరసకకసడ

2270 SQX0210609
పపరర: ఆళయళ రరజఖలకడమ

2256 MLJ1120146
పపరర: దదవసహయస బభతనల

భరస : కకరణ కలమలర కళయఖణస
ఇసటట ననస:63-4-579
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:73
లస: ససస స
2275 AP151000504379
పపరర: శకనవరసరరవప పసచసమరరస

95-177/1034

తసడడ:డ శవ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:30
లస: ససస స
95-176/786

95-176/772

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:63-4-575
వయససస:78
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:63-4-579
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకటటశశరరరవప కళయఖణస
ఇసటట ననస:63-4-579
వయససస:43
లస: పప

2269 AP151000507254
పపరర: పదమజ పసచసమరరస

95-176/774

భరస : రరజరష చకరర
ఇసటట ననస:63-4-578
వయససస:27
లస: ససస స
95-176/777

2253 SQX0339168
పపరర: రరస బడహమయఖ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-4-575
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:63-4-575
వయససస:48
లస: పప

2257 SQX2013563
పపరర: నసద కలమలర గగరరజల

2263 SQX1617622
పపరర: శకనవరసరరవప కళయఖణస

95-176/771

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:63-4-575
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపత రరవప మలదదరర
ఇసటట ననస:63-4-575
వయససస:45
లస: పప

2260 SQX0210575
పపరర: కననఖకలమలరర కళయఖణస

2252 SQX0210500
పపరర: వనసకటససబబమమ పసగమలకరర

2277 SQX1929900
పపరర: మధవ దనసరర

95-177/1035

భరస : డడవ రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:63-4-580
వయససస:48
లస: ససస స
95-142/736

2280 SQX2139616
పపరర: రఫస షపక

95-166/1339

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:53
లస: పప
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2281 SQX2283869
పపరర: ఫరథదమబన షపక
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95-166/1340

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:33
లస: ససస స
2284 SQX1583062
పపరర: హరరరత గగళళమమడడ

95-176/794

95-176/1040

95-178/1193

2288 SQX2349843
పపరర: తససర స షపక

2291 SQX1714617
పపరర: రరబబనస లసకర

95-176/796

2294 SQX1868298
పపరర: భవరన కకపప పలల

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-552
వయససస:57
లస: పప
95-177/1040

2300 SQX1574996
పపరర: హహమసత పప లశశటట

2303 SQX2113645
పపరర: ససనత ససద

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-582
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-582
వయససస:26
లస: ససస స

95-177/1043
2305 SQX1241777
పపరర: వజయ రరజజ కలమలర
గగరరకమమచసచ
తసడడ:డ వజయలనసద రరవప గగరరకమమచసచ
ఇసటట ననస:63-5-584
వయససస:49
లస: పప

2306 AP151000507118
పపరర: మసగమమ పరరసకలశస
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-5-585
వయససస:64
లస: ససస స

2308 AP151000504087
పపరర: వనసకటటశశరరర ఏరరసకలశస

2309 SQX2387223
పపరర: హససన బబగమమ సయద

తసడడ:డ జగర యఖ
ఇసటట ననస:63-5-585
వయససస:64
లస: పప

95-85/760

95-177/1046

భరస : రశద బభగ సయద
ఇసటట ననస:63-5-585
వయససస:38
లస: ససస స

95-176/923

2289 SQX2439859
పపరర: రఫస షపక

95-178/1192

2292 SQX2049286
పపరర: సరసబశవ రరవప పప గమల

95-152/914

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ పప గమల
ఇసటట ననస:63-4-1916
వయససస:57
లస: పప
95-177/1037

2295 SQX0478503
పపరర: రసగననయకమమ వలర భనవన

95-176/797

భరస : వనసకటరరమ బబబఫ
ఇసటట ననస:63-5-552
వయససస:46
లస: ససస స
95-177/1038

2298 SQX1820653
పపరర: లలనన యసశసత పప లలపలర

95-177/1039

తసడడ:డ దనవదస పప లలపలర
ఇసటట ననస:63-5-581
వయససస:21
లస: పప
95-177/1041

తసడడ:డ బడహమయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:63-5-582
వయససస:23
లస: పప
95-178/1086

2286 SQX2054369
పపరర: ఫసరగజ షపక

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:53
లస: పప

భరస : మలబమ షపక63
ఇసటట ననస:63-5-552
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ మబల
ఇసటట ననస:63-5-582
వయససస:50
లస: ససస స
2302 SQX2112951
పపరర: శక దదవ పప లశశటట

95-176/1041

భరస : రరజశశకర కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-5-503
వయససస:28
లస: ససస స

95-176/798 2297 SQX0742056
2296 SQX0478164
పపరర: శక వనసకటరరమ బబబఫ వలర భనవన
పపరర: హససనన షపక షపక

95-175/1056

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ లసకర
ఇసటట ననస:63-4-648/A
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జరవరతనస సలలమన
ఇసటట ననస:63-5-177
వయససస:51
లస: పప

2299 SQX1498436
పపరర: పదనమవత మబల

95-176/795

భరస : ఫయలజ షపక
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:26
లస: పప
2293 SQX0961664
పపరర: రరచసరర సలలమన

2285 SQX0892539
పపరర: ససనత రరడడడ

2283 SQX2481661
పపరర: హరరవరద న గగలర మబడడ

తసడడ:డ అసకయఖ గగలర మబడడ
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:46
లస: ససస స
2290 SQX2407351
పపరర: ఏలయలస షపక

95-166/1341

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ గగళళమమడడ
ఇసటట ననస:63-4-581
వయససస:23
లస: ససస స
2287 SQX2324937
పపరర: నసరజహన షపక

2282 SQX2140044
పపరర: ఫయలజ శరక

2301 SQX2115228
పపరర: బడహమయఖ పసర సపత

95-178/1085

తసడడ:డ వర రరఘశయఖ
ఇసటట ననస:63-5-582
వయససస:50
లస: పప
95-178/1087

2304 SQX0551689
పపరర: జరససదననమమ గగరరకమమచస

95-177/1042

భరస : వజయలనసద రరవప గగరరకమమచస
ఇసటట ననస:63-5-584
వయససస:75
లస: ససస స
95-177/1044

2307 SQX0659672
పపరర: రషసద బభగ హజపరలలస

95-177/1045

తసడడ:డ నజర బభగ
ఇసటట ననస:63-5-585
వయససస:64
లస: పప
95-177/1339

2310 SQX0478941
పపరర: వనసకటటశశరమమ సప మ

95-176/799

భరస : ససరయఖ
ఇసటట ననస:63-5-586
వయససస:40
లస: ససస స
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2311 SQX0477711
పపరర: ససరయఖ సప మ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-176/800

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:63-5-586
వయససస:47
లస: పప
2314 SQX1760883
పపరర: మననకడ పపరరచరర

95-177/1049

95-177/1052

95-177/1055

95-141/605

95-176/804

95-176/807

95-176/810

95-166/1343

Deleted

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:63-5-591
వయససస:70
లస: పప

2324 SQX2403566
పపరర: శఖమల మదబసశశటట

2327 SQX0654947
పపరర: వనసకరయమమ ఉదయగరరర

2330 SQX0660001
పపరర: గగపరల కకషష ఉదయగరరర

2333 SQX0660019
పపరర: ససదబ నసత ఉదయగరరర

95-176/814

2336 AP151000507394
పపరర: రమణమమ వరరశశటట

95-166/1342

తసడడ:డ శకనవరస వరరసపత
ఇసటట ననస:63-5-591
వయససస:18
లస: ససస స

2319 SQX1760859
పపరర: కకటటశశరరరవప దససరర

95-177/1054

2322 AP151000507668
పపరర: మలణణకఖస ఆలపరటట

95-176/801

2325 SQX0654921
పపరర: రరజఖలకడమ బరరమ

95-176/803

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:63-5-589
వయససస:36
లస: ససస స
95-176/805

2328 AP151000507206
పపరర: వఠలలశశరమమ దదవ

95-176/806

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:63-5-589
వయససస:83
లస: ససస స
95-176/808

2331 SQX0102343
పపరర: వజయ దదవ

95-176/809

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:63-5-589
వయససస:32
లస: పప
95-176/811

2334 SQX2194371
పపరర: కకటటశశర రరవప వరరశశటట

95-141/606

Deleted

తసడడ:డ ససబబయఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:63-5-591
వయససస:66
లస: పప
95-176/812

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-591
వయససస:61
లస: ససస స
2339 SQX2295079
పపరర: శరకవణణ వరరసపత

95-177/1051

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:63-5-588
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:63-5-589
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:63-5-591
వయససస:66
లస: పప

2338 AP151000504724
పపరర: కకటటశశరరరవప వరశశటట

95-177/1056

తసడడ:డ ససదబ నసత
ఇసటట ననస:63-5-589
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప దదవ
ఇసటట ననస:63-5-589
వయససస:58
లస: పప
2335 SQX2149482
పపరర: కకటటశశర రరవప వరరశశటట

2321 SQX1760305
పపరర: ఫరరర నన అసజమ షపక

2316 SQX1760875
పపరర: పకకరరమమ దససరర

తసడడ:డ రరజనన దససరర
ఇసటట ననస:63-5-586
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససదబ నసత
ఇసటట ననస:63-5-589
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:63-5-589
వయససస:26
లస: పప
2332 AP151000504341
పపరర: రవ దదవ

95-177/1053

భరస : శవ శకనవరసరరవప మదబసశశటట
ఇసటట ననస:63-5-589
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:63-5-589
వయససస:49
లస: ససస స
2329 SQX1247502
పపరర: కళయఖణ చకకవరరస ఉదయగరరర

2318 SQX1024074
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

95-177/1048

భరస : కకటటశశర రరవప దససరర
ఇసటట ననస:63-5-586
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-5-586/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ మమదబసశశటట
ఇసటట ననస:63-5-589
వయససస:39
లస: పప
2326 AP151000507207
పపరర: ససజజత దదవ

95-177/1050

తసడడ:డ ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:63-5-586
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-5-586/1
వయససస:19
లస: పప
2323 SQX2403244
పపరర: శవ శకనవరసరరవప మమదబసశశటట

2315 SQX1024082
పపరర: మహరరననస షపక

2313 SQX1868959
పపరర: ససజజత పపరరరర

తసడడ:డ ఈశశరరరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:63-5-586
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-5-586
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప పస
ఇసటట ననస:63-5-586
వయససస:41
లస: పప
2320 SQX1939248
పపరర: అబమబల ఖలదర బబషర షపక

95-177/1047

తసడడ:డ ససరయఖ సప మ
ఇసటట ననస:63-5-586
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అసక రరవప పస
ఇసటట ననస:63-5-586
వయససస:32
లస: ససస స
2317 SQX1760909
పపరర: అసక రరవప పపరరచరర

2312 SQX1761113
పపరర: సశరరప సప మ

2337 AP151000504166
పపరర: శకనవరసరరవప వరరశశటట

95-176/813

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-591
వయససస:45
లస: పప
95-176/1042

2340 MLJ3720562
పపరర: వనజజకడ వరరశశటట

95-177/1057

భరస : శకనవరసరరవప వరర శశటట
ఇసటట ననస:63-5-591
వయససస:36
లస: ససస స
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2341 SQX2295061
పపరర: దదవఖ వరరసపహహ
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95-179/1059

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరరసపహహ
ఇసటట ననస:63-5-591
వయససస:20
లస: ససస స
2344 MLJ3720570
పపరర: సరమలమ జఖస బబ డపరటట

95-177/1058

95-177/1061

95-177/1064

95-177/1067

95-176/817

95-177/1071

95-176/819

భరస : హరర కకషప ర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:63-5-600
వయససస:27
లస: ససస స

95-177/1063

2351 SQX1452523
పపరర: పవన కలమలర కకపప పలల

95-177/1065

2352 SQX1189910
పపరర: రరమలసజనవయమలల కకపప పలల

95-177/1066

2354 SQX0478230
పపరర: శవ కకపప పలల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-5-593
వయససస:36
లస: పప
95-177/1068

2357 MLJ3720588
పపరర: భబలకడమ పప కల

2360 SQX2139236
పపరర: ననగరశశర రరవప అడదల

2363 SQX2464964
పపరర: పపషపలత అదదఅలల

95-177/1073

2366 MLJ3721693
పపరర: ససనసద అడనడ ల

95-177/1069

2369 SQX1095679
పపరర: శవ ననగరశశరమమ కకటట
భరస : గసగరరజ
ఇసటట ననస:63-5-600
వయససస:31
లస: ససస స

95-177/1340

2358 SQX1152917
పపరర: శక కరసత పప కల

95-177/1070

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప కల
ఇసటట ననస:63-5-594
వయససస:26
లస: పప
95-166/1344

2361 AP151000507290
పపరర: కకటటశశరర అడదల

95-176/818

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-595
వయససస:48
లస: ససస స
95-176/1043

2364 SQX1603068
పపరర: పపషప లత అడనడ ల

95-177/1072

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అడనడ ల
ఇసటట ననస:63-5-595
వయససస:29
లస: ససస స
95-177/1074

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప అడనడ ల
ఇసటట ననస:63-5-595
వయససస:32
లస: ససస స
95-176/821

2355 SQX2378172
పపరర: కకపపపలల వజయ
భరస : కకపపపలల బబలయఖ
ఇసటట ననస:63-5-593
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అదదఅలల
ఇసటట ననస:63-5-595
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప అడనడ ల
ఇసటట ననస:63-5-595
వయససస:32
లస: ససస స
2368 SQX1346106
పపరర: దదవఖ బబ సదలపరటట

2349 SQX0478156
పపరర: సరసబశవ రరవప కకపప పలల
కకపప పలల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-5-593
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ అడదల
ఇసటట ననస:63-5-595
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:63-5-595
వయససస:53
లస: పప
2365 MLJ3721685
పపరర: ఉషర రరణణ అడబల

95-177/1062

భరస : శకనవరసరరవప పప కల
ఇసటట ననస:63-5-594
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప కరల
ఇసటట ననస:63-5-594
వయససస:28
లస: పప
2362 MLJ2697670
పపరర: ననగరశశర రరవప అదనబడల

95-177/1060

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-5-593
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-5-594
వయససస:43
లస: పప
2359 SQX1152909
పపరర: గగపసననధ పప కరల

2346 SQX0479162
పపరర: వనసకటటశశరమమ కకపప పలల
కకపప పలల
భరస : ననగరశశరరరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-5-593
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-5-593
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-5-593
వయససస:41
లస: పప
2356 SQX0574533
పపరర: శకనవరసరరవప పప కల

2348 SQX0479238
పపరర: ననగరరజ కకపపల కకపపపల

95-176/816

95-177/1059

భరస : శవ కకపపలల
ఇసటట ననస:63-5-593
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-5-593
వయససస:31
లస: పప
2353 SQX1152883
పపరర: ననగరశశర రరవప కకపప పలల

2345 SQX1152891
పపరర: వరయఖ బబ డపరటట

2343 SQX0859116
పపరర: పసదకకసడయఖ గరరకపరటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-5-592
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:63-5-592
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమలసజనవయమలల కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-5-593
వయససస:38
లస: ససస స
2350 SQX0338327
పపరర: కకపప పలల చరసజవ కకపప పలల

95-176/815

భరస : పసదకకసడయఖ
ఇసటట ననస:63-5-592
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వరయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:63-5-592
వయససస:37
లస: ససస స
2347 SQX0471078
పపరర: మలర శశరర కకపప పల కకపప పలల

2342 AP151000507241
పపరర: వనసకరయమమ గరరరపరటట

2367 SQX0478081
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ సదలపరటట

95-176/820

తసడడ:డ కకట ససరఖస
ఇసటట ననస:63-5-599
వయససస:75
లస: పప
95-176/822

2370 SQX0478685
పపరర: పదనమవత చచననసససటట

95-176/823

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-600
వయససస:49
లస: ససస స
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2371 SQX0892349
పపరర: ససతనరతనస కకటటపలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-176/824

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-600
వయససస:71
లస: ససస స
2374 SQX0892331
పపరర: శకనవరసస కకటటపలర

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-600
వయససస:29
లస: పప
95-176/827

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-600
వయససస:46
లస: పప
2377 SQX1311018
పపరర: దదవఖ భబరత గరళళ

95-176/830

95-176/835

2378 SQX1311067
పపరర: లకడమ తడవవణణ బబ సదలపరటట

95-176/839

భరస : వరరసజనవయమలల మధసలల
ఇసటట ననస:63-5-606
వయససస:29
లస: ససస స

2384 SQX1136986
పపరర: రరజ తదజ కతచస ర

2387 SQX1871714
పపరర: ననగలకడమ మధసల

భరస : దదవవసదడరరవప
ఇసటట ననస:63-5-608
వయససస:68
లస: ససస స
2395 SQX0618173
పపరర: దదవవసదడరరవప మలలసపరటట
తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:63-5-608
వయససస:74
లస: పప
2398 SQX1263896
పపరర: సరవతడ కసచరర
భరస : వనసకటటశశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:63-5-640
వయససస:63
లస: ససస స

95-176/840

2393 SQX0618116
పపరర: ససతనరరమయఖ మలలసపరటట

2396 SQX1490465
పపరర: ఝలనస వరన కసచరర

95-141/180

2399 SQX1483189
పపరర: రవ శసకర కసచరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:63-5-640
వయససస:38
లస: పప

2385 SQX1136994
పపరర: జజన ససబబబ రరవప కతచస ర

95-176/841

2388 SQX2269330
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమసదసబల

95-141/607

తసడడ:డ ఫరదర
ఇసటట ననస:63-5-606
వయససస:29
లస: పప
95-176/842

2391 SQX0628776
పపరర: కకటటశశరర మలలసపరటట

95-176/843

భరస : వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-5-608
వయససస:35
లస: ససస స
95-176/845

2394 SQX0618058
పపరర: వరరసజనవయమలల మలలసపరటట

95-176/846

తసడడ:డ దదవవసదడ రరవప
ఇసటట ననస:63-5-608
వయససస:41
లస: పప
95-178/837

భరస : రవ శసకర కసచరర
ఇసటట ననస:63-5-640
వయససస:34
లస: ససస స
95-178/839

95-176/838

తసడడ:డ శరమబఖల కతచస ర
ఇసటట ననస:63-5-605
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ దదవవసదడ
ఇసటట ననస:63-5-608
వయససస:38
లస: పప
95-176/847

95-176/834

తసడడ:డ జజన ససబబబ రరవప కతచస ర
ఇసటట ననస:63-5-605
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-608
వయససస:30
లస: ససస స
95-176/844

95-176/829

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-5-601
వయససస:29
లస: పప

భరస : వరరసజనవయమలల మధసల
ఇసటట ననస:63-5-606
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ భమమశశర రరవప మదదసలల
ఇసటట ననస:63-5-606
వయససస:29
లస: పప

2379 SQX0509497
పపరర: హరర కకశశర బబ సదలపరటట

95-176/837 2382 SQX1411495
2381 SQX1095844
పపరర: మసచ కసటట లకడమ కరమమశశరర
పపరర: డదరత కతచస ర

95-178/1281 2390 SQX0628768
2389 SQX2487072
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మదదసలల
పపరర: వనసకట రమణ మలలసపరటట

2392 SQX0628719
పపరర: నరసమమ మలలసపరటట

95-176/831

తసడడ:డ జజన ససబబబ రరవప కతచస ర
ఇసటట ననస:63-5-605
వయససస:29
లస: పప
95-141/179

2376 SQX0892356
పపరర: వనసకటరరమయఖ కకటటపలర
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:63-5-600
వయససస:71
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:63-5-602
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : కతచస ర జజన ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-5-605
వయససస:53
లస: ససస స
2386 SQX1838119
పపరర: ననగ లకడమ మధసలల

95-176/828

భరస : ససవర కకశశర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:63-5-601
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-5-601
వయససస:31
లస: పప
2383 MLJ2657112
పపరర: ససమన రతనశక వ.యమ

2375 SQX0509554
పపరర: ననరరయణ చచననసససటట

95-176/826

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:63-5-600
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-5-600
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకషష గరళళ
ఇసటట ననస:63-5-601
వయససస:26
లస: ససస స
2380 SQX0509547
పపరర: శవ కకశశర బబ సదలపరటట

95-176/825 2373 SQX1095638
2372 SQX0509562
పపరర: వనసకట తరరష కలమలర చచననసససటట
పపరర: కకటట గసగరరజ

2397 SQX1263243
పపరర: వజయ లకడమ కసచరర

95-178/838

భరస : వనసకట కకషష కసచరర
ఇసటట ననస:63-5-640
వయససస:36
లస: ససస స
95-178/840

2400 SQX1263284
పపరర: వనసకట కకషష కసచరర

95-178/841

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:63-5-640
వయససస:41
లస: పప
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2401 SQX1263318
పపరర: వనసకటటశశరరర కసచరర
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95-178/842

తసడడ:డ చలమయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:63-5-640
వయససస:64
లస: పప
2404 SQX2065993
పపరర: మహహశశరర ఆకలల

95-117/673

2402 SQX2083616
పపరర: ననగ మణణ ఆకలల

95-117/672

భరస : మలర కరరరఫన రరవప ననయమడడ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-5-641
వయససస:37
లస: ససస స

2403 SQX2066009
పపరర: మలర కరరరఫన రరవప ననయమడడ
ఆకలల
తసడడ:డ చనన శసకరయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-5-641
వయససస:43
లస: పప

2405 SQX1247486
పపరర: ఝలనస లకడమ ఇనపరగగలర

2406 SQX1643915
పపరర: మలధవ గకసధద

95-176/849

95-4/991

95-176/848

తసడడ:డ మలర కరరరఫన రరవప ననయమడడ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-5-641
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల ఇనపరగగలర
ఇసటట ననస:63-5-642
వయససస:26
లస: ససస స

2407 SQX0092700
పపరర: ననగమణణ ఇనపగగళళ

95-177/1076 2409 SQX2278554
2408 SQX0072272
పపరర: ఆసజనవయమలల ఇనపగగళళ
పపరర: రరజ గటటపఅల

95-177/1075

భరస : ఆసజనవయమలల ఇనసపగగలర
ఇసటట ననస:63-5-642
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ ఇనసపగగలర
ఇసటట ననస:63-5-642
వయససస:56
లస: పప

2410 SQX2441004
పపరర: యబసఫ షపక

95-165/978

తసడడ:డ చగటట భబయ షపక
ఇసటట ననస:63-5-643
వయససస:44
లస: పప
95-117/675

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:63-5-643 B NO 1-S3
వయససస:39
లస: పప
95-178/843

భరస : కరశవ రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-5-644
వయససస:32
లస: ససస స
2419 SQX2338226
పపరర: మహహశ ఏడస
ర రర

95-176/1046

95-141/611

తసడడ:డ రరమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:63-5-644/9
వయససస:40
లస: పప
2428 SQX2387728
పపరర: హససనన షపక
భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:63-5-644/9
వయససస:42
లస: ససస స

2414 SQX2027506
పపరర: లకడమ లలవణఖ బబజవరడ

95-117/676

2415 SQX2027498
పపరర: బమజఫ పగరడడపలర

95-117/674

భరస : ఏడడకకసడలల పగరడడపలర
ఇసటట ననస:63-5-643 B NO 11 - S2
వయససస:31
లస: ససస స

2417 SQX2348431
పపరర: బమజఫ ఏడస
ర రర

2418 SQX2336733
పపరర: కకప వరస ఏడస
ర రర

95-176/1044

2420 SQX2338374
పపరర: ఆశ జజఖత ఏడస
ర రర

2423 SQX2291219
పపరర: లకడమ అనరరధన వరమలలర

2426 SQX2332518
పపరర: రజత భవనస

2429 SQX2386043
పపరర: ఖలల షపక
తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:63-5-644/9
వయససస:38
లస: పప

95-176/1045

భరస : ససమన ఏడస
ర రర
ఇసటట ననస:63-5-644/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-176/1047

2421 SQX2322360
పపరర: సతఖననరరయణ రరయల

95-166/1347

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరయల
ఇసటట ననస:63-5-644/3
వయససస:54
లస: పప
95-176/1048

2424 SQX2291201
పపరర: వరమలర సరయ బడహమస

95-176/1049

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప వరమలర
ఇసటట ననస:63-5-644/7
వయససస:24
లస: ససస స
95-164/1061

భరస : ససబబ రరమరరడడ భవనస
ఇసటట ననస:63-5-644/9
వయససస:39
లస: ససస స
95-178/1195

95-117/639

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:63-5-643 B NO 1-S3
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : సరసబ శవ రరవప వరమలర
ఇసటట ననస:63-5-644/7
వయససస:46
లస: ససస స
95-164/1060

2412 SQX1827435
పపరర: కమల బబషర షపక
తసడడ:డ ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-5-643/11
వయససస:22
లస: పప

భరస : మహహశ ఏడస
ర రర
ఇసటట ననస:63-5-644/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప వరమలల
ఇసటట ననస:63-5-644/7
వయససస:53
లస: పప
2425 SQX2339679
పపరర: ససబబ రరమరరడడడ భవనస

95-176/1075

భరస : వరయఖ ఏడస
ర రర
ఇసటట ననస:63-5-644/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ ఏడస
ర రర
ఇసటట ననస:63-5-644/1
వయససస:27
లస: పప
2422 SQX2291235
పపరర: సరసబశవ రరవప వరమలల

2411 SQX2508588
పపరర: మలలమ బ షపక

95-153/797

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గటటపఅల
ఇసటట ననస:63-5-643
వయససస:28
లస: పప

భరస : యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:63-5-643
వయససస:41
లస: ససస స

2413 SQX2036473
పపరర: రరమ కకషష బబజవరడ

2416 SQX1759729
పపరర: రరధదక నలక
ర రర

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:63-5-642
వయససస:30
లస: ససస స

2427 SQX1760776
పపరర: ననగ అపవరశ రరడడ భవనస

95-177/1077

తసడడ:డ ససబబ రరమ రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:63-5-644/9
వయససస:22
లస: ససస స
95-178/1196

2430 SQX2383669
పపరర: జజన బబష షపక

95-178/1197

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:63-5-644/9
వయససస:21
లస: పప
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2431 SQX2383875
పపరర: కరరషరమ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-178/1198

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:63-5-644/9
వయససస:18
లస: ససస స
2434 SQX2312395
పపరర: లకడమ రరయల

95-141/608

Deleted
95-141/609

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-5-644/14
వయససస:20
లస: పప
2440 SQX2357739
పపరర: ససబబమమ దదరరశరల

95-141/610

95-142/227

95-142/230

95-142/693

95-177/1080

భరస : బబసజమన కకడవటటకసటట
ఇసటట ననస:63-5-648
వయససస:66
లస: ససస స

2444 SQX1655968
పపరర: పదనమవత నలగరరర

2447 SQX1655943
పపరర: పపరయఖ పరగగలల

2450 SQX0539221
పపరర: జయలకడమ ససగపప

2453 SQX0071530
పపరర: ససధనకర ససగపప

95-141/736

2456 SQX2336147
పపరర: శసకర కకలగరన

95-141/181

2459 SQX2384238
పపరర: ననగభబశరన కకడవటటకసటట
తసడడ:డ బబసజమన కకడవటటకసటట
ఇసటట ననస:63-5-648
వయససస:49
లస: పప

95-178/1194

2442 SQX1655984
పపరర: తదజ రరమకకషరష రరడడడ బబదన

95-142/226

తసడడ:డ ననగర రరడడడ బబదన
ఇసటట ననస:63-5-644/19
వయససస:21
లస: పప
95-142/228

2445 SQX1655950
పపరర: ఝలనస పరగగలల

95-142/229

భరస : పపరయఖ పరగగలల
ఇసటట ననస:63-5-644/22
వయససస:56
లస: ససస స
95-142/231

2448 SQX2108025
పపరర: రరఢ నసతకకర

95-142/692

భరస : ఎలష బబబమ నసతకకర
ఇసటట ననస:63-5-644/22
వయససస:29
లస: ససస స
95-177/1078

95-177/1079
2451 SQX0556043
పపరర: ససగరపప సరయ కకషష ససగ పప

తసడడ:డ ససధనకర ససగ పప
ఇసటట ననస:63-5-645
వయససస:31
లస: పప
95-177/1081

2454 SQX2510683
పపరర: లకడమ ననయమడడ

95-141/708

భరస : శకనస ననయమడడ
ఇసటట ననస:63-5-646
వయససస:44
లస: ససస స
95-178/1199

తసడడ:డ కకషషయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:63-5-646
వయససస:38
లస: పప
95-141/613

2439 SQX2243079
పపరర: వనసకటటశశరరర ససకల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-5-644/14
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ససగ పప
ఇసటట ననస:63-5-645
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నగరశశరరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:63-5-646
వయససస:53
లస: పప
2458 SQX2392256
పపరర: ఆశర లతన కకడవటటకసటట

95-166/1346

భరస : ససధనకర ససగ పప
ఇసటట ననస:63-5-645
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర ససగరపప
ఇసటట ననస:63-5-645
వయససస:34
లస: పప
2455 SQX2535029
పపరర: శకనవరసరరవప కకలగరన

2441 SQX1942671
పపరర: భవరన పడసరద చగడవరపప

95-166/1345

భరస : సతఖననరరయణ రరయల
ఇసటట ననస:63-5-644/13
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ పరగగలల
ఇసటట ననస:63-5-644/22
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సబయఖ నసతకకర
ఇసటట ననస:63-5-644/22
వయససస:29
లస: పప
2452 SQX0072025
పపరర: ననగరరరఫన ససగరపప

2438 SQX2140762
పపరర: ఉష ససకల

2436 SQX2322386
పపరర: లకడమ రరయల

Deleted

భసధసవప: లకడమ రరయల
ఇసటట ననస:63-5-644/13
వయససస:54
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప నలగరరర
ఇసటట ననస:63-5-644/22
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషషమబరరస నలగరరర
ఇసటట ననస:63-5-644/22
వయససస:45
లస: పప
2449 SQX2108017
పపరర: ఎలష బబబమ నసతకకర

95-143/953

తసడడ:డ రరజ చగడవరపప
ఇసటట ననస:63-5-644/19
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప నలగరరర
ఇసటట ననస:63-5-644/22
వయససస:20
లస: ససస స
2446 SQX1655976
పపరర: ననగరశశరరరవప నలగరరర

2435 SQX2388718
పపరర: సతఖననరరయణ రరయల

95-141/491
2433 SQX2001279
పపరర: లకడమ పడసనన కలమలరర రరయల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరయల
ఇసటట ననస:63-5-644/13
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-5-644/14
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకషష మబరరస దదరరశరల
ఇసటట ననస:63-5-644/15
వయససస:62
లస: ససస స
2443 SQX1889179
పపరర: మమరరస రరణణ నలగరరర

95-141/490

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరయల
ఇసటట ననస:63-5-644/13
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-644/13
వయససస:42
లస: ససస స
2437 SQX2175313
పపరర: అశశక ససకల

2432 SQX2001287
పపరర: చనన వనసకటటష రరయల

2457 SQX2379402
పపరర: బబసజమన కకడవటటకసటట

95-141/612

భసధసవప: జజసఫ ఆశరరశదస కకడవటటకసటట
ఇసటట ననస:63-5-648
వయససస:80
లస: పప
95-141/614

2460 SQX2392595
పపరర: ఇసదదరర కకడవటటకసటట

95-141/615

భరస : ననగభమషణస కకడవటటకసటట
ఇసటట ననస:63-5-648
వయససస:44
లస: ససస స
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2461 SQX2388353
పపరర: ఆశరలత కకడవటటకసటట
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95-166/1348

Deleted

భరస : బబసజమన కకడవటటకసటట
ఇసటట ననస:63-5-648
వయససస:65
లస: ససస స
2464 SQX2408276
పపరర: ఆశరలత కకడవటటకసటట

95-176/1052

భరస : బబసజమన కకడవటటకసటట
ఇసటట ననస:63-5-648
వయససస:65
లస: ససస స
2467 SQX2335446
పపరర: పడసనన లకడమ లసగరల

95-176/1054

తసడడ:డ జజసఫ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:63-5-648
వయససస:81
లస: పప
2465 SQX2383321
పపరర: ఇసదదరర కకడవటటకసటట

95-141/616

95-176/1053

95-124/638

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చససడసరర
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:24
లస: ససస స

95-166/1350

2474 SQX1617648
పపరర: వనసకట లకడమ చససడసరర

95-176/853 2477 SQX1617671
2476 SQX1925965
పపరర: మధస వనసకట రరడడడ మసడచదబ సల
పపరర: రరజ కలమలర చససడసరర

2479 SQX0477505
పపరర: దదనవష బబబమ చసకరర
తసడడ:డ వవణయఖ
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:30
లస: పప
2482 SQX0478321
పపరర: వవణయఖ చసకర

95-176/859

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:31
లస: పప
2488 SQX2291821
పపరర: రరమయఖ కకమలకఅలల
తసడడ:డ చనన ఓబయల కకమలకఅలల
ఇసటట ననస:63-5-654
వయససస:48
లస: పప

95-176/854

2480 SQX0574400
పపరర: మమరళ గసగరధర చసకరర

95-176/857

2483 SQX2054351
పపరర: శకనవరస రరడడడ మసడదదబ సల

2486 SQX2192755
పపరర: దదవదనస అసబటట

2489 SQX2174951
పపరర: రరమ కకషష చదననమమచటటట
తసడడ:డ శవ ననగరశశరరవప చదననమమచటటట
ఇసటట ననస:63-5-654
వయససస:23
లస: పప

2472 SQX2320000
పపరర: వణయఖ చసకర

95-166/1351

2475 SQX0478883
పపరర: శకదదవ చసకర

95-176/852

2478 SQX0556167
పపరర: చసకరర దదలప కలమలర

95-176/855

2481 SQX1617655
పపరర: చసదడ శశఖర చససడసరర

95-176/858

తసడడ:డ వనసకట రతనస చససడసరర
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:51
లస: పప
95-176/924

2484 SQX2054302
పపరర: మలలర శశరర మసడదదబ సల

95-176/925

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:40
లస: ససస స
95-141/617

తసడడ:డ నరసససహ సరశమ అసబటట
ఇసటట ననస:63-5-654
వయససస:63
లస: పప
95-141/619

95-124/639

తసడడ:డ వవణయఖ
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ తడపపర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:50
లస: పప
95-176/1055

2469 SQX2070886
పపరర: శశ రరఖ మసడదదబ సల

భరస : వవణయఖ
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మమరహరర
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:52
లస: పప
2485 SQX2225274
పపరర: శకకరసత రరడడడ మమసడచదబ సల

95-176/851

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చససడసరర
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:29
లస: పప
95-176/856

95-166/1349

తసడడ:డ మమరహరర చసకర
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:22
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర చససడసరర
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస రరడడడ మసడచదబ సల
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:22
లస: పప

2466 SQX2327286
పపరర: రవసదడ లసగరల

భరస : శకకరసత రరడడడ మసడదదబ సల
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చసకర
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:30
లస: పప
95-176/850

95-176/1051

తసడడ:డ బబబమ రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:63-5-650
వయససస:38
లస: పప

2468 SQX2072551
పపరర: శకకరసత రరడడడ మసడదదబ సల

2471 SQX2322725
పపరర: మమరళ గసగధర చసకర

2463 SQX2409001
పపరర: బబసజమన కకడవటటకసటట

భసధసవప: ననగభబశరన కకడవటటకసటట
ఇసటట ననస:63-5-648
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకకరసత రరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-653
వయససస:26
లస: ససస స
2473 SQX1617663
పపరర: పడమల రరణణ చససడసరర

95-176/1050

భరస : ననగభబశరన కకడవటటకసటట
ఇసటట ననస:63-5-648
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రవసదడ లసగరల
ఇసటట ననస:63-5-650
వయససస:25
లస: ససస స
2470 SQX2188191
పపరర: శశ రరఖ మమసడచదబ సల

2462 SQX2396851
పపరర: బబసజమన కకడవటటకసటట

2487 SQX2192763
పపరర: వనసకట రతన కలమలరర అసబటట

95-141/618

భరస : దదవదనస అసబటట
ఇసటట ననస:63-5-654
వయససస:55
లస: ససస స
95-141/620

2490 SQX2464709
పపరర: కకమకలల తరరపత రరవప

95-166/1352

తసడడ:డ కకమకలల రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-654
వయససస:20
లస: పప
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2491 SQX2311397
పపరర: వనసకట రమణ కకసకరల

95-176/1056

భరస : రరమయఖ కకసకరల
ఇసటట ననస:63-5-654
వయససస:43
లస: ససస స
2494 SQX2373330
పపరర: అనల కలమలర కరవవరర

95-178/1200

2497 MLJ3727898
పపరర: ససతనరరవమమ అలర స

2500 SQX0902577
పపరర: పససపపలలటట వవసకటటశశర రరవప

2495 SQX1795863
పపరర: ససపసడయ అలర స

95-142/233

2498 MLJ3723715
పపరర: వరపడసరద అలర స

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-656
వయససస:67
లస: పప

2501 SQX1294198
పపరర: శహనన షపక

95-162/261

2504 SQX0750430
పపరర: రరజరష పరనసగమసడర

భరస : వనసకట శవ రరమకకషష గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-5-661
వయససస:20
లస: ససస స

2507 SQX2422079
పపరర: ననగ లకడమ గమసటటరర

తసడడ:డ రరమలరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-5-661
వయససస:27
లస: పప

భరస : గగపస అడపరల
ఇసటట ననస:63-5-665
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:63-5-666
వయససస:59
లస: పప

95-162/262

95-142/240

2516 SQX1555277
పపరర: రరధనకకషష బబ డపరటట

95-141/621

95-178/846

2519 MLJ3727997
పపరర: రరబబక కలమమరర
భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-5-666/2
వయససస:36
లస: ససస స

95-142/235

2502 SQX2164929
పపరర: మహమమద ఖలశస షపక

95-176/1059

2505 SQX0750471
పపరర: కకటటశశర రరవప పరనసగమసడర

95-162/263

2508 SQX2322618
పపరర: సరమమజఖస గమసటటరర

95-166/1353

భరస : రరమ రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-5-661
వయససస:47
లస: ససస స
2511 SQX1982065
పపరర: రరజరష గమసటటరర

95-178/847

తసడడ:డ ిరమలరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-5-661
వయససస:33
లస: పప
95-142/238

2514 SQX1555285
పపరర: శకదదవ బబ డపరటట

95-142/239

భరస : రరధనకకషష బబ డపరటట
ఇసటట ననస:63-5-666
వయససస:31
లస: ససస స
95-142/241

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:63-5-666
వయససస:32
లస: పప
95-142/243

2499 MLJ3723707
పపరర: పసచచయఖ అలర స

తసడడ:డ బమచచరరమయఖ పరనసగమసడర
ఇసటట ననస:63-5-659
వయససస:73
లస: పప

Deleted

2513 SQX1884717
పపరర: నరగషర కకట

95-142/232

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-5-657
వయససస:45
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర కకట
ఇసటట ననస:63-5-666
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-5-666
వయససస:51
లస: ససస స
2518 MLJ3722220
పపరర: కకటటశశర రరవప కకట

95-128/1077

తసడడ:డ రరమలరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-5-661
వయససస:33
లస: పప
95-142/237

2496 SQX1210186
పపరర: ననగలకడమ అలలరస

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:63-5-656
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరజరశ గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-5-661
వయససస:26
లస: ససస స

95-178/844 2510 SQX1976877
2509 SQX1188482
పపరర: వనసకట శవ రరమకకషష గమసటటరర
పపరర: రరజరష గమసటటరర

2515 MLJ3726635
పపరర: ససపవరష కకట

95-142/234

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరనసగమసడర
ఇసటట ననస:63-5-659
వయససస:34
లస: పప
95-141/183

95-176/1058

భరస : వరపడసరద అలలరస
ఇసటట ననస:63-5-656
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:63-5-657
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజరష పరనసగమసడర
ఇసటట ననస:63-5-659
వయససస:26
లస: ససస స

2512 SQX1586090
పపరర: రమఖ అడపరల

95-141/182

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:63-5-656
వయససస:34
లస: పప
95-142/236

2493 SQX2374379
పపరర: ననగలకడమ కరవవరర

భరస : అనల కలమలర కరవవరర
ఇసటట ననస:63-5-654
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ దదనవష కలమలర అలర స
ఇసటట ననస:63-5-656
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:63-5-656
వయససస:54
లస: ససస స

2506 SQX1965656
పపరర: లకడమ మమనక గమసటటరర

95-176/1057

తసడడ:డ రరజ బబబమ కరవవరర
ఇసటట ననస:63-5-654
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరజ బబబమ కరవవరర
ఇసటట ననస:63-5-654
వయససస:22
లస: పప

2503 SQX0757310
పపరర: హరరక పరనసగమసడర

2492 SQX2376390
పపరర: అనల కలమలర కరవవరర

2517 MLJ3723749
పపరర: చసదడ శశఖర కకట

95-142/242

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-5-666
వయససస:32
లస: పప
95-142/244

2520 MLJ3723780
పపరర: నరశసహ రరడడడ కకసడన

95-142/245

తసడడ:డ అనసతరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-666/2
వయససస:33
లస: పప
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95-142/246

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:63-5-668
వయససస:46
లస: ససస స
2524 SQX1885748
పపరర: ససగమణ అవపల

95-141/184

95-141/187

95-141/622

95-142/250

95-142/253

95-142/256

95-142/259

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-5-683
వయససస:26
లస: ససస స

2534 MLJ3727856
పపరర: మలధవలతన బటటట

2537 SQX1745439
పపరర: ఆనసద కలమలర బబ బబల

2540 MLJ3727815
పపరర: శవపరరశత పప తషల

2543 MLJ3723616
పపరర: సతష కలమలర జరనననవపల

95-142/262

2546 SQX1905652
పపరర: పవరష చసదడ రరవప అసదచ

95-142/251

2549 MLJ3726494
పపరర: వజయలకడమ అలర స
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-683
వయససస:42
లస: ససస స

2529 MLJ3723558
పపరర: పడసరదరరవప గగటటటపరటట

95-141/189

2532 SQX1746833
పపరర: సరగజన బబ బబల

95-142/249

2535 MLJ3727849
పపరర: పరరశత కటబరర

95-142/252

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-5-677
వయససస:46
లస: ససస స
95-142/254

2538 MLJ3723665
పపరర: రరమకకషష కటబరర

95-142/255

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-5-677
వయససస:38
లస: పప
95-142/257

2541 MLJ3726569
పపరర: సరమలమ జఖమమ జరనననవపల

95-142/258

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-677/1
వయససస:59
లస: ససస స
95-142/260

2544 MLJ3723624
పపరర: దసరరరకలమలర పప తషల

95-142/261

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:63-5-677/1
వయససస:38
లస: పప
95-142/263

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:63-5-678
వయససస:22
లస: పప
95-142/265

95-141/186

భరస : ఆనసద బబబమ బబ బబల
ఇసటట ననస:63-5-677
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-677/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:63-5-678
వయససస:44
లస: ససస స
2548 SQX1196030
పపరర: అలర స దసరర భవరన

95-141/623

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-677/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:63-5-677/1
వయససస:35
లస: పప
2545 SQX1905637
పపరర: అరరణ కలమలరర అసదచ

2531 SQX2410678
పపరర: శవరనసద గరరర షససన

2526 MLJ3726510
పపరర: దసరరర దదవ గగడడడ పరటట

తసడడ:డ పసదబనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-5-669
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రవ రరడడడ బబ బబల
ఇసటట ననస:63-5-677
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-677/1
వయససస:30
లస: ససస స
2542 MLJ3723632
పపరర: లకడమననరరయణ పప తషల

95-141/188

భరస : ససరరసదడ ననద
ఇసటట ననస:63-5-677
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మలణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:63-5-677
వయససస:55
లస: ససస స
2539 MLJ3727823
పపరర: లకడమ తరరపతమమ పప తషల

2528 MLJ3722105
పపరర: పడవణ కలమలర గగటటటపరటట

95-142/248

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:63-5-669
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప షససన
ఇసటట ననస:63-5-677
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమకకషష కటబరర
ఇసటట ననస:63-5-677
వయససస:32
లస: ససస స
2536 MLJ2618825
పపరర: రమలదదవ కకట

95-141/185

తసడడ:డ పడసరద రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:63-5-669
వయససస:32
లస: పప

భరస : పపమల కకసడర రరవప సరయన
ఇసటట ననస:63-5-677
వయససస:53
లస: ససస స
2533 SQX1185744
పపరర: రరజఖలకడమ కటబరర

2525 SQX0981043
పపరర: రరమ పపరరషమల గగటటటపరటట

2523 MLJ3723921
పపరర: రరమలరరవప భబపత

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:63-5-668
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:63-5-669
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రమలరరవప అవపల
ఇసటట ననస:63-5-669
వయససస:28
లస: పప
2530 SQX2445419
పపరర: లకడమ సరయన

95-142/247

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:63-5-668
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల అవపల
ఇసటట ననస:63-5-669
వయససస:23
లస: ససస స
2527 SQX1885730
పపరర: రరఘవయఖ అవపల

2522 MLJ3723939
పపరర: రరజరష కలమలర భబపత

2547 SQX1905645
పపరర: రవ తదజ అసదచ

95-142/264

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:63-5-678
వయససస:24
లస: పప
95-142/266

2550 SQX1196055
పపరర: మహమమద జజన షపక

95-142/267

తసడడ:డ లతఫ షపక
ఇసటట ననస:63-5-683
వయససస:31
లస: పప
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2551 AP151000510048
పపరర: వనసకటటసశరరవప అలర స

95-142/268

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:63-5-683
వయససస:50
లస: పప
2554 AP151000513055
పపరర: ననగరసదడమమ అలర స

95-142/271

95-142/274

95-142/277

95-142/280

95-142/283

95-178/850

భరస : అచచయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:63-5-686
వయససస:56
లస: ససస స
2572 MLJ3726577
పపరర: ననగమలలర శశరర బబసరర

95-142/285

95-142/288

2564 SQX1402932
పపరర: వనసకట రమణ రరగస

95-142/281

95-178/848

2570 MLJ3723947
పపరర: రతన శశఖర భబపత

95-142/284

2576 SQX2324804
పపరర: పదమ బబననబలపరటట

95-176/1061

2579 SQX2409985
పపరర: సరయ సససధసజ వశనమమసత
భరస : ననగ రరజ వశనమమసత
ఇసటట ననస:63-5-697
వయససస:27
లస: ససస స

2559 SQX1343169
పపరర: లకడమ అననపవరష ఎవన

95-142/276

2562 SQX1942614
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరర రరగస

95-142/279

2565 MLJ3725405
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-142/282

తసడడ:డ అబమబలలల దర
ఇసటట ననస:63-5-686
వయససస:40
లస: పప

2567 MLJ3721974
పపరర: లకడమ ననగ పడసనన రరగస
ragam
భరస : వనసకట రమణ  ragam
ఇసటట ననస:63-5-686
వయససస:32
లస: ససస స

2573 MLJ3722246
పపరర: శవననగరశశరరరవప బబసరర

95-142/273

భరస : సరసబ శవ రరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-05-686
వయససస:59
లస: ససస స

95-178/849
2568 SQX0428342
పపరర: శవ ననగ మలర శశరర రరగస రరగస

భరస : సరసబశవరరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-5-686
వయససస:53
లస: ససస స
2571 SQX2497386
పపరర: శతనరరవమమ మటటటపలర

95-163/1365

భరస : తరరపత సరశమ మటటటపలర
ఇసటట ననస:63-5-689
వయససస:77
లస: ససస స
95-142/286

2574 MLJ3731403
పపరర: వవసకట ససబబమమ సప మల

95-142/287

భరస : చలమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-692
వయససస:63
లస: ససస స
95-141/624

భరస : శవ బబననబలపరటట
ఇసటట ననస:63-5-694
వయససస:48
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ శవ బబననబలపత
ఇసటట ననస:63-5-694
వయససస:27
లస: పప

95-142/278

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-5-691
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:63-5-692
వయససస:76
లస: పప
2578 SQX2322162
పపరర: సతశ బబననబలపత

2561 SQX1942457
పపరర: లకడమ ననగ పడసనన రరగస

2556 SQX1343086
పపరర: గగపసననథన ఎవన

భరస : మమరళ మహన ఎవన
ఇసటట ననస:63-5-685
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:63-5-688
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-691
వయససస:52
లస: ససస స
2575 MLJ3725389
పపరర: చలమయఖ సప మల

95-142/275

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-5-686
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస రరగస
ఇసటట ననస:63-5-686
వయససస:60
లస: పప
2569 AP151000507654
పపరర: అనససయ గడడ స గడడ స

2558 MLJ2696524
పపరర: అబమబల సతనసర ఖలన పఠరన

95-142/270

తసడడ:డ మమరళ మహన ఎవన
ఇసటట ననస:63-5-684
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరగస
ఇసటట ననస:63-5-686
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస రరగస
ఇసటట ననస:63-5-686
వయససస:87
లస: ససస స
2566 SQX1942564
పపరర: సరసబ శవ రరవప రరగస

95-142/272

తసడడ:డ మసరసన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-5-684
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ శరమ ఎవన
ఇసటట ననస:63-5-685
వయససస:61
లస: పప
2563 SQX1942333
పపరర: పపషరపవత రరగస

2555 SQX0902544
పపరర: పఠరన బబబమల ఖలన

2553 MLJ3726544
పపరర: ససధనరరణణ అలర స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-5-684
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పఠరన అబమబల సతనసర ఖలన
ఇసటట ననస:63-5-684
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:63-5-684
వయససస:44
లస: పప
2560 SQX1343110
పపరర: మమరళ మహన ఎవన

95-142/269

తసడడ:డ తనజదథబన షపక
ఇసటట ననస:63-5-683
వయససస:63
లస: పప

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:63-5-684
వయససస:62
లస: ససస స
2557 MLJ3722097
పపరర: శకనవరసరరవప అలర స

2552 SQX1536707
పపరర: లతఫ షపక

2577 SQX2391951
పపరర: శవ బబననబలపత

95-176/1060

తసడడ:డ ససబబరరవప బబననబలపత
ఇసటట ననస:63-5-694
వయససస:53
లస: పప
95-141/625

2580 SQX1942440
పపరర: పదనమవత తషమమల

95-142/289

భరస : సతష బబబమ తషమమల
ఇసటట ననస:63-5-697
వయససస:33
లస: ససస స
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2581 SQX1942317
పపరర: శశశలజ కకటటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-142/290

భరస : వనసకట రమణ కకటటట
ఇసటట ననస:63-5-697
వయససస:37
లస: ససస స
2584 SQX1942390
పపరర: పవన కళయఖణ కకటటట

95-142/293

95-141/190

95-141/626

95-141/195

95-142/296

95-141/629

2594 MLJ3727757
పపరర: సరబరర షపక

2597 SQX1402874
పపరర: ఇరరరన సరధదక

2600 SQX1871052
పపరర: శశశలజ కనమమలర

95-141/198

2603 SQX1451137
పపరర: లకడమ పదమజ కకససరర

95-142/300

2606 SQX1880830
పపరర: పరవన శవరలశశటట
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప శవరలశశటట
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:31
లస: ససస స

2608 SQX1621938
పపరర: వరభదడ రరవప శవరలశశటట

2609 SQX1884733
పపరర: కకటటశశరరరవప శవరలశశటట

95-143/426

తసడడ:డ వరయఖ శవరలశశటట
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:64
లస: పప

95-142/295

2589 SQX0818096
పపరర: శకకరసత పపల

95-141/192

2592 SQX1093012
పపరర: షపక ఇమలమ న

95-141/194

తసడడ:డ నసర
ఇసటట ననస:63-5-704
వయససస:25
లస: పప
95-141/435

2595 SQX2310340
పపరర: సరదథఖ షపక

95-141/627

భరస : నసర
ఇసటట ననస:63-5-704
వయససస:47
లస: ససస స
95-142/297

2598 SQX2180701
పపరర: బబజ షపక

95-141/628

తసడడ:డ నససడదథబన లలతద షపక
ఇసటట ననస:63-5-704 5TH LINE
వయససస:49
లస: పప
95-141/196

2601 SQX0328666
పపరర: ఆళళ శవ కలమలరర

95-141/197

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:55
లస: ససస స
95-142/298

భరస : పవరష చసదడ రరవప పవసపరటట
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప పవసపరటట
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప శవరలశశటట
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:31
లస: పప

95-141/193

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ కనమమలర
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరలల
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:62
లస: పప
2605 SQX1402916
పపరర: ససరరష బబబమ పవసపరటట

2591 MLJ3727740
పపరర: సరదదఖల షపక

2586 AP151000510449
పపరర: రరఘవపలల ఇషట సశశటట 

తసడడ:డ వరరసజవవయలల
ఇసటట ననస:63-5-702
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నసర సరధదక
ఇసటట ననస:63-5-704
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:63-5-704 5TH LINE
వయససస:45
లస: ససస స
2602 SQX0359505
పపరర: ఆళళ సతఖననరరయణ

95-141/191

భరస : నసర
ఇసటట ననస:63 5 704
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నసర సరధదక
ఇసటట ననస:63-5-704
వయససస:29
లస: ససస స
2599 SQX2180750
పపరర: మహరరననసర షపక

2588 AP151000510047
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరజనవడడ

95-142/292

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-697
వయససస:57
లస: పప

భరస : నసర
ఇసటట ననస:63-5-704
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలశస
ఇసటట ననస:63-5-704
వయససస:51
లస: పప
2596 SQX1402882
పపరర: ఫసరబ గస సరధదక

95-142/294

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-5-701
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస కకమసడసరర
ఇసటట ననస:63-5-702
వయససస:52
లస: ససస స
2593 MLJ3723566
పపరర: నసర షపక

2585 SQX1942580
పపరర: సతష బబబమ తషమమల

2583 SQX1942622
పపరర: ఉమల దదవ తషమమల

భరస : పవరష చసదడ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:63-5-697
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:63-5-697
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-701
వయససస:33
లస: ససస స
2590 SQX2470938
పపరర: వనసకట వజయ శక కకమసడసరర

95-142/291

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:63-5-697
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకటటట
ఇసటట ననస:63-5-697
వయససస:20
లస: పప
2587 MLJ3727716
పపరర: రరధ రరజనవడడ

2582 MLJ2619039
పపరర: పరరశత ఇషట సశశటట

2604 SQX1402924
పపరర: సరయ చసద పవసపరటట

95-142/299

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప పవసపరటట
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:24
లస: పప
95-143/424

2607 SQX1884741
పపరర: ననగకలమలరర శవరలశశటట

95-143/425

భరస : కకటటశశరరరవప శవరలశశటట
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:56
లస: ససస స
95-143/427

2610 MLJ1124189
పపరర: ససధనరరణణ పపల

95-178/851

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప PULI
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:37
లస: ససస స

Page 91 of 266

2611 MLJ1122373
పపరర: అనల మమనగరల
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95-178/852

భరస : రవకలమలర మమనగరల
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:36
లస: ససస స
2614 SQX0327288
పపరర: ఆళళ అనతన

95-141/200

95-141/630

Deleted
95-143/733

95-141/203

95-141/206

2635 SQX1733658
పపరర: రరజఖలకడమ యననస

95-141/209

తసడడ:డ ససరర రరడడడ యననస
ఇసటట ననస:63-05-711
వయససస:62
లస: పప

2621 SQX2471662
పపరర: పపలర రరవప అచసఖత

2624 AP151000513061
పపరర: సరమలమ జఖస ఇలక
ర రర

2627 MLJ3723590
పపరర: భబసరరరరడడడ ఇలక
ర రర

2630 SQX1870781
పపరర: అనల కలమలర ననరర

95-166/1355

2633 MLJ3722071
పపరర: భబషర షపక

95-166/1354

95-141/204

2636 SQX1942804
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ yanam

95-141/207

2639 SQX2488351
పపరర: వనసకట నరసమమ నకకరన
భరస : టబటబ రరవప నకకరన
ఇసటట ననస:63-5-711
వయససస:40
లస: ససస స

2619 SQX2081735
పపరర: రరమయఖ ఆకలల

95-143/732

2622 SQX2477651
పపరర: జజఖత అచసఖత

95-176/1062

భరస : పపలర రరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:63-5-706
వయససస:44
లస: ససస స
2625 SQX1733922
పపరర: ననగమణణ కకచచచరర

95-141/205

2628 SQX1870922
పపరర: లకడమ ససజనఖ ననరర

95-141/208

భరస : అనల కలమలర ననరర
ఇసటట ననస:63-5-709
వయససస:35
లస: ససస స
95-141/210

2631 SQX2355329
పపరర: శవ శక కలమలరర మపరరస

95-141/632

భరస : ఏక ననరరయణ మపరరస
ఇసటట ననస:63-5-709
వయససస:38
లస: ససస స
95-141/211

2634 AP151000507085
పపరర: రహహనన ఎస.కర షపక

95-178/854

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:63-5-710
వయససస:43
లస: ససస స
95-141/213

తసడడ:డ ససరర రరడడడ యననస
ఇసటట ననస:63-5-711
వయససస:62
లస: పప
95-141/710

95-141/202

భరస : వనసకటటశశరరర కకచచచరర
ఇసటట ననస:63-5-708
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:63-5-710
వయససస:48
లస: పప
95-141/212

2616 SQX0359547
పపరర: ఆళళ మమరళ కకషష

తసడడ:డ హనసమయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-5-706
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ శరమ ననరర
ఇసటట ననస:63-5-709
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ యననస
ఇసటట ననస:63-5-711
వయససస:57
లస: ససస స
2638 SQX2511293
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యననస

తసడడ:డ రరమయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-5-706
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-708
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఆదదరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-709
వయససస:46
లస: ససస స
2632 SQX2379865
పపరర: 
 
తసడడ:డ   
ఇసటట ననస:63-5-709
వయససస:20
లస: ససస స

95-141/631

భరస : భబసరరరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-708
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసరరరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-708
వయససస:39
లస: పప
2629 AP151000513062
పపరర: శవమమ పప లకకమమమ

2618 SQX2175719
పపరర: శకనవరస రరవప ఆకలల

95-141/199

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-706
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల అచసటథన
ఇసటట ననస:63-5-706
వయససస:49
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-708
వయససస:32
లస: ససస స
2626 MLJ2613727
పపరర: అసజరరడడడ ఇలక
ర రర

95-141/201

Deleted

భరస : రరమయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-5-706
వయససస:52
లస: ససస స
2623 MLJ3727781
పపరర: అనసరరధ ఇలక
ర రర

2615 SQX0958793
పపరర: రరజశశఖర ఆళళ

2613 SQX1185868
పపరర: ననగ మలలర శశరర ఆళళ

భరస : రరజశశఖర ఆళళ
ఇసటట ననస:63-5-706
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-706
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల అచసటథన
ఇసటట ననస:63-5-706
వయససస:49
లస: పప
2620 SQX2081925
పపరర: కమల ఆకలల

95-178/853

భరస : కకసడయఖ పపల
ఇసటట ననస:63-5-705
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మమరళకకషష
ఇసటట ననస:63-5-706
వయససస:28
లస: ససస స
2617 SQX2475309
పపరర: పపలర రరవప అచసఖత

2612 MLJ1124197
పపరర: శవమమ పపల

2637 SQX2030807
పపరర: బల సరయ పసడయ నససనన

95-141/492

తసడడ:డ టబటబ రరవప నససనన
ఇసటట ననస:63-5-711
వయససస:19
లస: ససస స
95-166/1419

2640 SQX0533109
పపరర: మలలర శశరర యననస

95-141/214

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-712
వయససస:47
లస: ససస స
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95-141/215

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-712
వయససస:32
లస: పప
2644 AP151000513042
పపరర: భబగఖమమ యననస

95-141/218

95-141/221

95-141/224

95-141/227

95-177/1082

95-141/232

95-141/634

తసడడ:డ బబ సస
ఇసటట ననస:63-5-716
వయససస:43
లస: పప

2654 SQX1942713
పపరర: పడవణ కలమలర రరడడడ వసగ

2657 SQX0533166
పపరర: ససతతషస తతట

2660 SQX2081545
పపరర: వనసకటబదదడ ననయమడడ తతట

2663 SQX1930825
పపరర: వజయ లకడమ కకల

95-141/234

2666 SQX1871649
పపరర: ససజజత ఆవప

95-141/228

2669 AP151000510044
పపరర: బబ సస చసతల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-5-716
వయససస:70
లస: పప

2649 MLJ3727682
పపరర: అసజననదదవ వవపవరర

95-141/223

2652 MLJ3723525
పపరర: సరయకకషష వవపవరర

95-141/226

2655 AP151000510039
పపరర: వవపవరర సరసబశవరరవప

95-141/229

తసడడ:డ భబషయఖ
ఇసటట ననస:63-5-714
వయససస:79
లస: పప
95-141/230

2658 SQX0902395
పపరర: ఇకలరరరస మలణణకఖ రరవప

95-141/231

తసడడ:డ అరరఫనన రరవప
ఇసటట ననస:63-5-715
వయససస:27
లస: పప
95-141/493

2661 SQX2176261
పపరర: మమనర బబష షపక

95-141/633

తసడడ:డ జలలన బబష
ఇసటట ననస:63-5-715
వయససస:30
లస: పప
95-178/855

2664 MLJ2618072
పపరర: పదమ చసతల

95-141/233

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-5-716
వయససస:33
లస: ససస స
95-141/235

భరస : వనసకట రమణ ఆవప
ఇసటట ననస:63-5-716
వయససస:34
లస: ససస స
95-141/237

95-141/220

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వవపవరర
ఇసటట ననస:63-5-714
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:63-5-715
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:63-5-716
వయససస:34
లస: ససస స
2668 AP151000510046
పపరర: సరసబశవరరవప చసతల

95-141/225

తసడడ:డ చకకధర తతట
ఇసటట ననస:63-5-715
వయససస:18
లస: పప

భరస : మమనర బబష
ఇసటట ననస:63-5-715
వయససస:25
లస: ససస స
2665 MLJ2618080
పపరర: మలలర శశరర చసతల

2651 MLJ3726486
పపరర: జయలకడమ వవపవరర

2646 SQX1733740
పపరర: మధస ససధనన రరడడ యననస

భరస : సరయకకషష
ఇసటట ననస:63-5-714
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అరరఫనరరవప
ఇసటట ననస:63-5-715
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:63-5-715
వయససస:68
లస: పప
2662 SQX2176170
పపరర: అఖల సరగర షపక

95-141/222

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:63-5-714
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననగమలలర సశరరరరవ జడ
ఇసటట ననస:63-5-714
వయససస:31
లస: పప
2659 SQX0531582
పపరర: ఇకలరరరస అరరఫన రరవప

2648 SQX1124882
పపరర: వరససత వవపవరర

95-141/217

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరడడడ యననస
ఇసటట ననస:63-5-713
వయససస:22
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-5-714
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-5-714
వయససస:41
లస: పప
2656 SQX1490473
పపరర: దదవవసదడ జడ

95-141/219

భరస : మమరళ కకషష
ఇసటట ననస:63-5-714
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమలర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-714
వయససస:41
లస: ససస స
2653 MLJ2612232
పపరర: మమరళకకషష వవపవరర

2645 SQX1733674
పపరర: శవర రరడడ యననస

2643 SQX0902478
పపరర: యననస అసజమమ

భరస : పవరష చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-713
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరష చసదనడ రరడడడ యననస
ఇసటట ననస:63-5-713
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససరర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-713
వయససస:47
లస: పప
2650 MLJ3727690
పపరర: పడమల వసగర

95-141/216

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-712
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:63-5-713
వయససస:82
లస: ససస స
2647 SQX0902460
పపరర: యననస పవరష చసదనడరరడడడ

2642 AP151000510583
పపరర: శకనవరసరరడడడ యననస

2667 AP151000513048
పపరర: సససదరమమ చసతల

95-141/236

భరస : బబ సస
ఇసటట ననస:63-5-716
వయససస:62
లస: ససస స
95-141/238

2670 SQX1402825
పపరర: వనసకట రమణ ఆవప

95-142/301

తసడడ:డ రరమ ననయమడడ ఆవప
ఇసటట ననస:63-5-716
వయససస:40
లస: పప
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2671 SQX2052314
పపరర: వనసకట సరయ రమమశ చసతల

95-144/575

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతల
ఇసటట ననస:63-5-716
వయససస:18
లస: పప
2674 AP151000513037
పపరర: వనసకటససబబమమ మమకల

95-141/240

95-141/243

95-142/302

95-142/305

95-141/494

95-152/915

95-141/637

తసడడ:డ వర పడసరద
ఇసటట ననస:63-5-721
వయససస:72
లస: పప

2684 SQX1798792
పపరర: ససత రరమమలల వడచడ

2687 SQX2107076
పపరర: ససనత దసడన

2690 SQX2056935
పపరర: సరయ హరర వరద న సప డడసపత

2693 SQX2259190
పపరర: లల పడవలర క సప డడశశటట

95-176/861

95-141/246

2696 SQX2259158
పపరర: మమరళ కకషష తతటకకర

95-141/242

2679 SQX2233427
పపరర: పదమ పప టర

95-141/635

2682 SQX1745371
పపరర: ససరరష బబబమ కకలగరన

95-142/304

తసడడ:డ లకమయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:63-5-717
వయససస:32
లస: పప
95-142/306

2685 SQX1795764
పపరర: పదనమవత ననరరశశటట

95-141/245

భరస : నరసససహరరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:63-5-718/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-141/495

2688 SQX2083012
పపరర: అబధ బభగస మహమమద

95-141/496

భరస : హహసపన మహమమద
ఇసటట ననస:63-5-719
వయససస:37
లస: ససస స
95-141/497

2691 SQX2258804
పపరర: పడససననసబ తతటకకర

95-141/636

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-5-720
వయససస:61
లస: ససస స
95-141/638

తసడడ:డ గణణశ బబబమ
ఇసటట ననస:63-5-720
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష సప మ
ఇసటట ననస:63-5-720
వయససస:25
లస: పప
2698 SQX1124726
పపరర: వర పడసరద గణనపతస

95-142/303

తసడడ:డ గణణశ బబబమ సప డడసపత
ఇసటట ననస:63-5-720
వయససస:23
లస: పప

తలర : ధన లకడమ లకడమ
ఇసటట ననస:63-5-720
వయససస:23
లస: పప
2695 SQX1252667
పపరర: వనసకటటష సప మ

2681 SQX1745322
పపరర: లకడమ కకలగరన

2676 AP151000513036
పపరర: లకడమతషలశమమ మమకల

భరస : ననగ రరజ పప టర
ఇసటట ననస:63-5-717
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ దసడన
ఇసటట ననస:63-5-718/2
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల శభన మహమమద
ఇసటట ననస:63-5-719
వయససస:43
లస: పప
2692 SQX2178143
పపరర: శక హరర వరదన సప డడశశటట

95-141/244

తసడడ:డ ససతమమడడ వడచడ
ఇసటట ననస:63-5-718
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ యమగసధరరరవప దసడన
ఇసటట ననస:63-5-718/2
వయససస:42
లస: పప
2689 SQX2090538
పపరర: హహసపన మహమమద

2678 AP151000510035
పపరర: శకనవరసరరవప మమకల

95-141/239

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:63-5-717
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:63-5-717
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసదన రరమయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:63-5-717
వయససస:62
లస: పప
2686 SQX2108934
పపరర: లకడమననరరయణ దసడన

95-141/241

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:63-5-717
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట భబపరల మమకల
ఇసటట ననస:63-5-717
వయససస:24
లస: ససస స
2683 SQX1745231
పపరర: లకమయఖ కకలగరన

2675 AP151000513038
పపరర: పదనమవత మమకల

2673 MLJ2618098
పపరర: ననగరశశరమమ మమకల

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:63-5-717
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:63-5-717
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:63-5-717
వయససస:36
లస: పప
2680 SQX1402759
పపరర: రమఖ పసడయ మమకల

95-177/1083

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతల
ఇసటట ననస:63-5-716
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-5-717
వయససస:46
లస: ససస స
2677 MLJ2612182
పపరర: వనసకటభబపరల మమకల

2672 SQX1760347
పపరర: బసదస మలధవ చసతల

2694 SQX0501130
పపరర: కకటటశశరమమ సప మ

95-176/860

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:63-5-720
వయససస:46
లస: ససస స
95-176/1063

2697 SQX1942705
పపరర: జయపడద దదవ గణపత

95-141/178

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-5-720
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరపడసరద గణపత
ఇసటట ననస:63-5-721
వయససస:64
లస: ససస స

95-141/498
2699 SQX1994441
పపరర: వనసకట ననగ పడదథప కలమలర
గణపత
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ వర పడసరద రరవప గణప
ఇసటట ననస:63-5-721
వయససస:46
లస: పప

95-141/639
2700 SQX2377745
పపరర: థసపకలలల అలవనలల థసపకలలల

భసధసవప: థసపకలలల రమలరరవప వనసఫ
ఇసటట ననస:63-5-721
వయససస:43
లస: ససస స
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2701 AP151000513021
పపరర: ఝలనస ససరరశశటట

95-141/247

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:63-5-721/1
వయససస:42
లస: ససస స
2704 SQX1529595
పపరర: లకడమ అలలకఖ పప తతరర

95-141/250

95-141/253

95-141/257

95-141/260

95-141/263

95-141/266

95-141/269

భరస : బబల ససరర దడసదదటట
ఇసటట ననస:63-5-728
వయససస:25
లస: ససస స

2714 MLJ3727625
పపరర: ససత కకట

2717 SQX0902387
పపరర: కకటబ కకటటశశర రరవప

2720 MLJ3722055
పపరర: ససబబబరరవప కకట

2723 SQX1555210
పపరర: ననగ లకడమ మలర శశటట

95-141/272

2726 SQX2523991
పపరర: పదనమవత ససరరశశటట

95-141/261

2729 SQX0870105
పపరర: కకటటశశర రరవప పసటటల
తసడడ:డ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-5-728
వయససస:53
లస: పప

2709 SQX0327338
పపరర: జర జమమన

95-141/256

2712 SQX0360636
పపరర: వనసకట ననరరయణ జడడగమ

95-141/259

2715 AP151000513030
పపరర: వనసకటరమణ కకట

95-141/262

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-5-726
వయససస:43
లస: ససస స
95-141/264

2718 MLJ3722063
పపరర: ననగరశశరరరవప కకట

95-141/265

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-726
వయససస:43
లస: పప
95-141/267

2721 MLJ3726866
పపరర: దసరరరభవరన అలలర

95-141/268

భరస : గగపస ననయక
ఇసటట ననస:63-5-727
వయససస:38
లస: ససస స
95-141/270

2724 AP151000510021
పపరర: శకనస ససరరశశటట

95-141/271

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:63-5-727/1
వయససస:47
లస: పప
95-141/720

భరస : వనసకటటశశరరరవప ససరరశశటట
ఇసటట ననస:63-5-727/2
వయససస:42
లస: ససస స
95-141/273

95-141/252

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:63-5-725
వయససస:55
లస: పప

భరస : పడభబకర మలర శశటట
ఇసటట ననస:63-5-727/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:63-5-727/2
వయససస:45
లస: పప
2728 SQX1795996
పపరర: ఇసదడజ దడసదదటట

95-141/258

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-726
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబననయఖ ననయమడడ
ఇసటట ననస:63-5-727
వయససస:41
లస: పప
2725 MLJ2612711
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ససరరశశటట

2711 SQX1092840
పపరర: కకల వనసకటటసశర రరవప

2706 SQX0824615
పపరర: రమలదదవ చగడవరపప

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-725
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:63-5-726
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-5-726
వయససస:44
లస: పప
2722 MLJ3724598
పపరర: గగపస అలలర

95-141/255

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:63-5-726
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-5-726
వయససస:25
లస: పప
2719 MLJ3723467
పపరర: బబజ కకట

2708 SQX0018705
పపరర: పదమజరరణణ కకల

95-141/249

భరస : రరజ చగడవరపప
ఇసటట ననస:63-5-723
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-725
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-726
వయససస:34
లస: ససస స
2716 SQX1291327
పపరర: శవ లకడమ కలమలర కకట

95-141/251

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:63-5-725
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటననరరయలణ జడడగమ
ఇసటట ననస:63-5-725
వయససస:30
లస: పప
2713 MLJ3727633
పపరర: రరధదక కకట

2705 SQX1529587
పపరర: అసజల దదవ పప తతరర

2703 SQX1942762
పపరర: ననగలకడమ పప తత
స రర

తసడడ:డ ఫణణ శరకవణ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:63-5-722
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల పప తతరర
ఇసటట ననస:63-5-722
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వఘఘనశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-5-724
వయససస:45
లస: పప
2710 SQX0532101
పపరర: రరజశశఖర జడడగమ

95-141/248

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-5-721/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట కరరసక పప తతరర
ఇసటట ననస:63-5-722
వయససస:29
లస: ససస స
2707 SQX0824011
పపరర: రరజ చగడవరపప

2702 SQX1124734
పపరర: తరరపత రరవప ససరరశశటట

2727 SQX2305175
పపరర: తడవవణణ ససరరశశటట

95-178/1201

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ససరరశశటట
ఇసటట ననస:63-5-727/2
వయససస:20
లస: ససస స
95-141/274

2730 SQX1596081
పపరర: సరశత పసననక

95-141/275

తసడడ:డ మలధవ రరవప పసననక
ఇసటట ననస:63-5-729
వయససస:23
లస: ససస స
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2731 AP151000513618
పపరర: అరరణ పసననక

95-141/276

భరస : మలధవరరవప
ఇసటట ననస:63-5-729
వయససస:42
లస: ససస స
2734 SQX2233211
పపరర: సరసబశవ రరవప బబదదనవన

95-141/640

95-141/279

95-141/282

95-141/285

95-141/288

95-141/290

భరస : ననలమరరవప
ఇసటట ననస:63-5-735
వయససస:31
లస: ససస స
2752 MLJ3723392
పపరర: శవననగరశశరరరవప గరరకపరటట

95-141/293

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-737
వయససస:49
లస: పప

95-141/283

2744 AP151000510027
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప ననరరశశటట

2747 NDX1583153
పపరర: లల వనసకట సరయ రవతదజ
అననస
తసడడ:డ సరసబశవరరవప అననస
ఇసటట ననస:63-5-735
వయససస:25
లస: పప
2750 AP151000513666
పపరర: రరజమమ గరరకపరటట

2753 MLJ3722014
పపరర: ననలరమమ రరవప గరరకపరటట

95-141/296

2756 AP151000513008
పపరర: సరమలమ జఖస తనడడబబ యన

95-141/286

2759 SQX2322527
పపరర: జయ కకషష కరలస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరలస
ఇసటట ననస:63-5-737
వయససస:34
లస: పప

2739 MLJ3723368
పపరర: వనసకటశకకరసత కడసశశటట

95-141/281

2742 MLJ3726429
పపరర: శరయజజఖత ననరరశశటట

95-141/284

2745 SQX1942689
పపరర: లకడమ ననయమడడ బలగర

95-141/287

తసడడ:డ రరమ ననయమడడ బలగర
ఇసటట ననస:63-5-733
వయససస:47
లస: పప
94-99/611

2748 SQX1492123
పపరర: శరఖమల గరరకపరటట

95-141/289

భరస : ససవర ననగరశశర రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:63-5-735
వయససస:28
లస: ససస స
95-141/291

2751 MLJ3726445
పపరర: లలతనసబ గరరకపరటట

95-141/292

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-5-735
వయససస:72
లస: ససస స
95-141/294

2754 MLJ3722030
పపరర: సరసబయఖ గరరకపరటట

95-141/295

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-5-735
వయససస:41
లస: పప
95-141/297

భరస : వనసకటకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-736
వయససస:72
లస: ససస స
95-141/299

95-142/737

భరస : వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:63-5-733
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-5-735
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-5-735
వయససస:55
లస: పప
2758 MLJ3723459
పపరర: శకనవరసరరవప నలర మమకల

2741 AP151000510502
పపరర: ననగరశశరరరవప కడసశశటట

2736 SQX2293843
పపరర: మలనస పసననక

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-732
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-5-735
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ యయడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-5-735
వయససస:33
లస: పప
2755 MLJ3722022
పపరర: ఏడడకకసడలల గరరకపరటట

95-141/280

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-733
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-734
వయససస:38
లస: పప
2749 MLJ3727534
పపరర: శరఖమల గరరకపరటట

2738 AP151000513026
పపరర: కకటటశశరమమ కడసశశటట

95-141/278

తసడడ:డ మలధవ రరవప పసననక
ఇసటట ననస:63-5-729 5/3 RD LINE
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపపశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-732
వయససస:57
లస: పప

భరస : లకడమ ననయమడడ బలగర
ఇసటట ననస:63-5-733
వయససస:41
లస: ససస స
2746 MLJ3722006
పపరర: వవణమగగపరల పప ననపలర

95-141/641

భరస : పరపపశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-732
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-732
వయససస:33
లస: పప
2743 SQX1942754
పపరర: మసగమమ బలగర

2735 SQX2233229
పపరర: సరయ కలమలరర బబదదనవన

2733 MLJ3721990
పపరర: మలధవరరవప పసననక

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:63-5-729
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప బబదదనవన
ఇసటట ననస:63-5-729
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-732
వయససస:48
లస: ససస స
2740 MLJ3723376
పపరర: సతశ కలమలర కడసశశటట

95-141/277

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:63-5-729
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర రరవప బబదదనవన
ఇసటట ననస:63-5-729
వయససస:33
లస: పప
2737 AP151000513027
పపరర: రతనకలమలరర కడసశశటట

2732 AP151000513616
పపరర: వనసకరయమమ దనదద

2757 AP151000513010
పపరర: కకటటశశరమమ నలర మమకల

95-141/298

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-5-737
వయససస:41
లస: ససస స
95-166/1356

2760 MLJ3727559
పపరర: శశషషకలమలరర అడపర

95-141/300

భరస : హరరబబబమ
ఇసటట ననస:63-5-738
వయససస:40
లస: ససస స
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95-141/642

భరస : మమరళకకషష అడప
ఇసటట ననస:63-5-738
వయససస:38
లస: ససస స
2764 AP151000510002
పపరర: సరసబశవరరవప మలలర ల

95-141/303

95-141/306

95-141/309

95-141/311

95-166/1357

95-173/567

95-141/316

తసడడ:డ వరరసపత రమలరరవప
ఇసటట ననస:63-5-742/1
వయససస:20
లస: ససస స

2774 SQX1582205
పపరర: ననగసరయ కకలర పర

2777 SQX1455089
పపరర: రరజఖలకడమ జడ

2780 MLJ3727591
పపరర: కకమల వరరశశటట

2783 AP151000513610
పపరర: తరరపతమమ వరరశశటట

95-141/319

2786 SQX1484369
పపరర: శకనవరసరరవప కరమశశటట

95-141/312

2789 SQX1795954
పపరర: పడవనఖ పపలగస

2769 SQX0852756
పపరర: ననగరరజ ససదబసశశటట

95-141/308

2772 SQX1092808
పపరర: లకడమ కకలర పర

95-141/310

2775 MLJ3723442
పపరర: శకనవరసరరవప కకలర పరర

95-141/313

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-741
వయససస:49
లస: పప
95-177/1084

2778 SQX1497370
పపరర: ససవర ననగరశశర రరవప జడ

95-177/1085

తసడడ:డ ననగమలలర సశర రరవప జడ
ఇసటట ననస:63-5-741
వయససస:27
లస: పప
95-141/314

2781 MLJ3727583
పపరర: శవపరరశత వరరశశటట

95-141/315

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:63-5-742/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-141/317

2784 AP151000510515
పపరర: శకనవరసరరవప వరరశశటట

95-141/318

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:63-5-742/1
వయససస:43
లస: పప
95-141/320

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:63-5-742/1
వయససస:56
లస: పప
95-166/1359

95-141/305

భరస : వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:63-5-741
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ
ఇసటట ననస:63-5-742/1
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:63-5-742/1
వయససస:52
లస: పప
2788 SQX2139335
పపరర: వరరసపత ససజజత

95-85/761

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-5-742/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:63-5-742/1
వయససస:42
లస: ససస స
2785 AP151000510013
పపరర: రరమలరరవప వరరశశటట

2771 SQX0941419
పపరర: కకమబమరర ననగ మలలశశరర

2766 MLJ3727575
పపరర: రజనదదవ ససదబసశశటట

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-740
వయససస:36
లస: పప

భరస : దదవవసదడ జడ
ఇసటట ననస:63-5-741
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరయ తతట
ఇసటట ననస:63-5-742
వయససస:22
లస: ససస స
2782 SQX1484351
పపరర: వనసకరయమమ కరమశశటట

95-141/307

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:63-5-741
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబదదడ కకమమమరర
ఇసటట ననస:63-5-741
వయససస:20
లస: పప
2779 SQX1839273
పపరర: ససమలత తతట

2768 MLJ3723434
పపరర: ననగరరజ ససదబసశశటట

95-141/302

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:63-5-740
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వవసకటబదథడ
ఇసటట ననస:63-5-741
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-5-741
వయససస:42
లస: ససస స
2776 SQX2320026
పపరర: రరజ కకమమమరర

95-141/304

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-740
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగభబషణ
ఇసటట ననస:63-5-740
వయససస:76
లస: పప
2773 MLJ3727617
పపరర: వజయలకడమ కకలర పరర

2765 MLJ3727567
పపరర: ననగలకడమ ససదబసశశటట

2763 SQX1291293
పపరర: బబలచసదర మలలర ల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:63-5-739
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:63-5-740
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:63-5-740
వయససస:70
లస: ససస స
2770 MLJ3723426
పపరర: ననగరశశరరరవప ససదబసశశటట

95-141/301

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-5-739
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:63-5-739
వయససస:55
లస: పప
2767 SQX0614784
పపరర: హనసమలయమమ ససదబసశశటట 

2762 AP151000513001
పపరర: మసరసనమమ మలలర ల

2787 SQX2320091
పపరర: పడశరసత కరమశశటట

95-166/1358

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:63-5-742/1
వయససస:21
లస: పప
95-141/321

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప పపలగస
ఇసటట ననస:63-5-743
వయససస:22
లస: ససస స

95-141/322
2790 SQX1795939
పపరర: వనసకట యగనపరడవరలక పపలగస

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప పపలగస
ఇసటట ననస:63-5-743
వయససస:23
లస: ససస స
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95-141/323 2792 SQX0959361
2791 SQX1124718
పపరర: వనసకట ససబబమమ కటబటబబ యన
పపరర: ససవరష పపలగస పపలగస

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:63-5-743
వయససస:71
లస: ససస స
2794 AP151000507632
పపరర: బసవలకడమ పపలగస పపలగస

95-178/858

95-178/861

95-141/326

95-141/329

95-141/332

95-141/335

95-141/643

భరస : శకనవరసరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:49
లస: ససస స

95-141/324

2799 SQX1256461
పపరర: అజయ కలమలర ధననన

95-141/325

2801 SQX1582197
పపరర: సశరరప మరరయలల

తసడడ:డ గగపరల ననయమడడ ధననన
ఇసటట ననస:63-5-744
వయససస:24
లస: పప
95-141/327

2804 AP151000513003
పపరర: శవపరరశత మలలర ల

2807 MLJ3723269
పపరర: వజయకలమలర మలలర ల

2810 AP151000510006
పపరర: కకదసడరరమయఖ మలలర ల

2813 SQX2187797
పపరర: రరమ కకషష బరమ

95-141/646

2816 SQX2503050
పపరర: మసరసన రరవప మలలర ల

95-141/330

2819 SQX2411536
పపరర: వనసకటటశశరమమ మరరయలల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:28
లస: ససస స

95-141/328

2805 AP151000513002
పపరర: కకటటరతనస మలలర ల

95-141/331

భరస : మసరసననడవప
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:67
లస: ససస స
95-141/333

2808 SQX1582189
పపరర: ననరరయణ రరవప మరరయలల

95-141/334

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:37
లస: పప
95-141/336

2811 SQX1225540
పపరర: సతష కలమలర మలలర ల

95-141/337

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:25
లస: పప
95-141/644

2814 SQX2360121
పపరర: మహహశశరర మలలర ల

95-141/645

భరస : వజయ కలమలర మలలర ల
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:20
లస: ససస స
95-141/699

తసడడ:డ ససజవయఖ
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:87
లస: పప
95-144/639

2802 MLJ3726452
పపరర: ససధనఖరరణణ గరరకపరటట
భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:20
లస: పప
2818 SQX2411668
పపరర: శవ పరరశత మలలర ల

2798 SQX0714121
పపరర: రవణమమ దనననన

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:52
లస: ససస స
2815 SQX2187813
పపరర: శక కరసత బరమ

95-178/860

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:46
లస: పప
2812 SQX2452688
పపరర: కకటటరతస మమ మలలర ల

2796 MLJ3719242
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప పపలగస
పపలగస
తసడడ:డ వనసగళరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:63-5-743
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:23
లస: పప
2809 AP151000510005
పపరర: హనసమసతరరవప మలలర ల

95-178/859

భరస : ననరరయణ రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:41
లస: ససస స
2806 SQX1596057
పపరర: అనల కలమలర మలలర ల

2795 AP151000504395
పపరర: రమమష బబబమ పపలగస పపలగస

భరస : గగపరలననయమడడ
ఇసటట ననస:63-5-744
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-5-744
వయససస:47
లస: పప
2803 AP151000513004
పపరర: సససదమమ మలలర ల

95-178/857

తసడడ:డ వనసగళరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:63-5-743
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వససతరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:63-5-743
వయససస:73
లస: పప
2800 SQX0691030
పపరర: గగపరలననరయన దనననన

2793 MLJ3721453
పపరర: వనసకటపదనమవత పపలగస
పపలగస
భరస : వనసకటసరసబశవరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:63-5-743
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబమ పపలగస
ఇసటట ననస:63-5-743
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసగళరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:63-5-743
వయససస:72
లస: ససస స
2797 AP151000504441
పపరర: వనసగళరరవప పపలగస పపలగస

95-178/856

2817 SQX2411817
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర ల

95-144/638

తసడడ:డ మసరసన రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:63-5-745
వయససస:53
లస: పప
95-166/1360

95-141/338
2820 SQX1595950
పపరర: మమనగరల వర కలమలరర
మమనగరల
భరస : మమనగరల శవ కకషష మమనగరల
ఇసటట ననస:63-5-747
వయససస:24
లస: ససస స
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2821 AP151000513006
పపరర: దనడకకయన మమనగరల

95-141/339

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:63-5-747
వయససస:53
లస: ససస స
2824 AP151000510491
పపరర: మమనగరల వనసకటబడవప

95-141/342

95-141/345

95-141/348

95-141/648

95-141/351

95-177/1088

95-177/1091

తసడడ:డ ఈససబ
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:64
లస: పప

2834 SQX1761089
పపరర: రగహహత సరయ రరడడ పప లలరర

2837 SQX2188431
పపరర: ఇసదదర వరరపలర

2840 MLJ2704302
పపరర: జబన మహమమద

2843 SQX1049577
పపరర: ఫసరగజ మహమమద

95-177/1094

2846 MLJ1125178
పపరర: రమమష అసచసల

95-177/1086

2849 MLJ2697621
పపరర: ఆల మహమమద
తసడడ:డ ఈససబ
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:64
లస: పప

2829 SQX0797274
పపరర: పడమల కకమబమరర

95-141/347

2832 SQX2373561
పపరర: తహహరర సయద

95-141/647

2835 SQX0199950
పపరర: ఇసదదర వరడల

95-141/350

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-750/2
వయససస:47
లస: ససస స
95-141/649

2838 AP151000507629
పపరర: రమలదదవ కపసలవరయ

95-177/1087

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-5-751
వయససస:64
లస: ససస స
95-177/1089

2841 MLJ2704310
పపరర: మమసతనజ మహమమద

95-177/1090

భరస : జజహహద హహసపసన
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:64
లస: ససస స
95-177/1092

95-177/1093
2844 SQX0477588
పపరర: మహమమద ఫరరరక అల
ఫరరరకరఖల
తసడడ:డ మహమమద అల ఫరరరకరఖల
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:32
లస: పప

95-177/1095

2847 MLJ2697233
పపరర: జజహహద మహమమద

తసడడ:డ శకనవరసరరవప anchula
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:42
లస: పప
95-177/1097

95-141/344

భరస : ననగమర వల సయద
ఇసటట ననస:63-5-750/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అల మహమమద
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లయలకత అల సయఖద
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:35
లస: పప
2848 MLJ2697340
పపరర: అబమబలర క మహమమద

95-141/349

భరస : అబమబల హక
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : అల
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:64
లస: ససస స
2845 SQX1602953
పపరర: అససఫ అల సయఖద

2831 SQX0797290
పపరర: పరసడడ రసగరరరవప కకమబమరర

2826 MLJ3723301
పపరర: సరయమననహర తతనసగమసటర

భరస : పరసడడ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-750
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప వరడల
ఇసటట ననస:63-5-750/2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అల ఎసడ
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:27
లస: ససస స
2842 MLJ2704328
పపరర: హరరదసననసర మహమమద

95-141/346

తసడడ:డ సతఖనరరణయ పప లలరర
ఇసటట ననస:63-5-750/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:63-5-750/2
వయససస:45
లస: పప
2839 SQX0870196
పపరర: జజససమన మడ

2828 SQX0797266
పపరర: శవ జజఖత కకమబమరర

95-141/341

తసడడ:డ మమరళకకషష
ఇసటట ననస:63-5-749
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సప మయలఖ
ఇసటట ననస:63-5-750
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర వల సయద
ఇసటట ననస:63-5-750/1
వయససస:23
లస: ససస స
2836 AP151000549021
పపరర: కకటటశశర రరవప వరడల

95-141/343

భరస : వనసకట ససధనకర
ఇసటట ననస:63-5-750
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-750
వయససస:37
లస: పప
2833 SQX2409274
పపరర: మబనన శరహహన సయద

2825 MLJ3726403
పపరర: లకడమపదనమవత తతనసగమసటర

2823 SQX0650499
పపరర: వజయకలమలర మమనగరల

తసడడ:డ వవసకటబడవ
ఇసటట ననస:63-5-747
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమరళకకషష
ఇసటట ననస:63-5-749
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-5-749
వయససస:49
లస: పప
2830 SQX0797282
పపరర: వనసకట ససధనకర కకమబమరర

95-141/340

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:63-5-747
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:63-5-747
వయససస:60
లస: పప
2827 MLJ3723293
పపరర: మమరళకకషష తతనసగమసటర

2822 MLJ3723251
పపరర: శవకకషష మమనగరల

95-177/1096

తసడడ:డ ఈససబ
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:64
లస: పప
95-177/1098

2850 SQX1828813
పపరర: లయలకత అల సయఖద

95-177/1099

తసడడ:డ అబమబల సతనసర సయఖద
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:65
లస: పప
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2851 SQX2111839
పపరర: శరజయ ససలన న మహమమద

95-178/1088

తసడడ:డ జహబ హహసరసనన
ఇసటట ననస:63-5-752
వయససస:19
లస: ససస స
2854 SQX1905546
పపరర: బబజ రరడడడ మమల

95-141/352

95-176/864

95-166/1361

95-176/1004

95-177/1103

2869 SQX0071993
పపరర: ననగరశశర రరవప బమదబవరపప

95-177/1106

భరస : అరరఫనరరవప బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-664
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:63-6-664
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ బమదబవరపప
ఇసటట ననస:63-6-664
వయససస:52
లస: పప

2864 SQX0092544
పపరర: రరజరశశరర బమదబవరపప

2867 SQX0092791
పపరర: పపననమమ బమదబవరపప

2870 SQX1539099
పపరర: అజసత కకతస పలర కకతస పలర

2873 SQX0092635
పపరర: వనసకట రమణ బమదబవరపప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-5-824
వయససస:35
లస: ససస స
95-141/353

95-177/1102

95-177/1104

2868 SQX0659896
పపరర: హరరకకషష బమదబవరపప

95-177/1105

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-663
వయససస:28
లస: పప
95-177/1107

2871 SQX0092569
పపరర: ససమలత బమదబవరపప

95-177/1108

భరస : జమలలసశర రరవప బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-664
వయససస:35
లస: ససస స
95-177/1110

2874 SQX0092643
పపరర: రరమమలమమ బమదబవరపప

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:63-6-710
వయససస:41
లస: ససస స

95-177/1111

భరస : సరసబయఖ బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-664
వయససస:71
లస: ససస స

95-177/1113 2877 SQX0071787
2876 SQX0072298
పపరర: జమలలశశర రరవప బమదబవరపప
పపరర: అరరఫన రరవప బమదబవరపప

2879 MLJ3726478
పపరర: రరహనన షపక

95-142/308

2865 SQX0479139
పపరర: ననగ మహహశశరర బమదబవరపప
బమదదవరపప
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-663
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-664
వయససస:39
లస: పప
95-177/1115

2859 MLJ3726692
పపరర: వనసకటధనలకడమ చసతల

95-177/1101

భరస : పపనననరరవప బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-664
వయససస:43
లస: ససస స
95-177/1112

95-176/863

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-5-1351
వయససస:43
లస: పప

భరస : లకమణ కకతస పలర కకతస పలర
ఇసటట ననస:63-6-664
వయససస:24
లస: ససస స
95-177/1109

2856 SQX0892182
పపరర: అనల కకలర శశటట

95-166/1362 2862 SQX1905512
2861 SQX2429652
పపరర: శకనవరస కలలఖణ కలమలర కటకస
పపరర: ఆడమ సరహహబ షపక

భరస : గమరవయఖ బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-663
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-663
వయససస:55
లస: పప

2878 SQX0072116
పపరర: పపనననరరవప బమదబవరపప

95-142/307

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-663
వయససస:29
లస: ససస స

2866 SQX0479196
పపరర: వజయకలమలరర బమదబవరపప
బమదదవరపప
భరస : ననగరశశరరరవప బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-663
వయససస:49
లస: ససస స

2875 SQX0071803
పపరర: లకమణ కకతస పలర

2858 SQX1485409
పపరర: పవరరషమ నగరఅపవ

95-178/862

తసడడ:డ మలర కరరరఫనరరవప
ఇసటట ననస:63-5-755
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కటకస
ఇసటట ననస:63-5-953
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:63-05-1986
వయససస:32
లస: పప

2872 SQX0479022
పపరర: దసరర బమదబవరపప బమదదవరపప

95-176/862

భరస : వ ఎన యస వ మబరరస నగరఅపవ
ఇసటట ననస:63-5-787
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప కటకస
ఇసటట ననస:63-5-948
వయససస:66
లస: ససస స
2863 SQX2336766
పపరర: ససమన ఏలకరర

2855 SQX0892174
పపరర: కకటటశశరమమ కకలర శశటట

2853 AP151000507669
పపరర: వనసకటరమణమమ బసడడ బసడడ

భరస : వరభదడరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:63-5-754
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరఫనరరవప
ఇసటట ననస:63-5-755
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరఫన రరవప కకలససటట
ఇసటట ననస:63-5-755
వయససస:33
లస: పప
2860 SQX2426583
పపరర: రతన కలమలరర కటకస

95-177/1100

భరస : వరభదడ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:63-5-754
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మమల
ఇసటట ననస:63-5-755
వయససస:32
లస: పప
2857 SQX1537440
పపరర: సరసబశవరరవప కకలససటట

2852 SQX1603076
పపరర: వనసకట రమణమమ బసడడ

95-177/1114

తసడడ:డ సరసబయఖ బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-6-664
వయససస:45
లస: పప
95-141/354

2880 SQX2172948
పపరర: వనజ తతత

95-141/650

భరస : బబబమ రరవప తతత
ఇసటట ననస:63-6-754
వయససస:48
లస: ససస స
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2881 SQX1339481
పపరర: లత కకటటశశరర ఆకలల
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95-141/355

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:35
లస: ససస స
2884 SQX1942812
పపరర: వననద కలమలర కకసడమబడడ

95-141/358

95-143/429

95-178/864

95-178/867

95-178/870

95-141/360

95-178/875

తసడడ:డ అసజ రరడడడ బబద
ఇసటట ననస:63-6-758/3
వయససస:48
లస: పప

95-178/865

2892 AP151000507148
పపరర: పడమల ఆకలల ఆకలల

95-178/866

భరస : వనసకటబడవప ఆకలల
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:51
లస: ససస స
95-178/868

2897 SQX0244848
పపరర: వనసకట రరవప ఆకలల

2900 SQX1243740
పపరర: పరరశన ససలలసనన షపక

2903 SQX2171304
పపరర: మమమమమననసర బబగస షపక

95-177/1367

2906 SQX2524106
పపరర: శకమనననరరయణ ససధ

95-178/871

2909 SQX2394625
పపరర: భబరత బబద
భరస : ననగరరరడడడ బబద
ఇసటట ననస:63-6-758/3
వయససస:44
లస: ససస స

95-178/869

2898 SQX0651067
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల ఆకలల

95-178/872

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:55
లస: పప
95-178/873

2901 SQX1263763
పపరర: రరహనన ససలలసనన షపక

95-178/874

తసడడ:డ చన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-6-757/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-178/1202

2904 SQX2171486
పపరర: వనసకట చవరలలఖ మమపసపరర

95-177/1341

భరస : ససబడమణఖస మమపసపరర
ఇసటట ననస:63-6-758
వయససస:24
లస: ససస స
95-177/1372

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సరధస
ఇసటట ననస:63-6-758
వయససస:54
లస: పప
95-178/1203

2895 SQX0208074
పపరర: శకనవరస రరవప చచనసనబబ యన
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చనసబబ యన
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:45
లస: పప

భరస : చనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-6-757/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:63-6-758
వయససస:37
లస: పప
2908 SQX2392686
పపరర: ననగర రరడడడ బబద

95-178/863

తసడడ:డ చనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-6-757/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబలలర షపక
ఇసటట ననస:63-6-757/1
వయససస:36
లస: పప
2905 SQX2513570
పపరర: చసదడ కరసత సససకర

2894 SQX0287557
పపరర: కకరణ కలమలర ఆకలల

95-143/428

2889 SQX0213819
పపరర: ననగలకడమ చచనననబబ యన
చచననబబ యన
భరస : శకనవరసరరవప చచననబబ యన
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:55
లస: పప

తలర : మమమమమననసర బభగస షపక
ఇసటట ననస:63-6-757/1
వయససస:28
లస: ససస స
2902 SQX0838318
పపరర: హనఫ షపక షపక

2891 AP151000507656
పపరర: పదనమవత ఆకలల ఆకలల

2886 SQX1746221
పపరర: రమలదదవ బసడనరర

95-143/430

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:50
లస: పప
2899 SQX1339556
పపరర: రరహనన ససలలసనన షపక

2888 SQX1747534
పపరర: మణణ తదజ ఆకలల

95-141/357

భరస : శవ కకటటశశరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:24
లస: పప
2896 AP151000504702
పపరర: రరసబబబమ ఆకలల ఆకలల

95-141/359

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరసబబబమ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:42
లస: ససస స
2893 SQX1247270
పపరర: మణణ తదజ ఆకలల

2885 SQX1339515
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప బసడనరర

2883 SQX1603167
పపరర: రమలదదవ బసడనరర

భరస : శవ కకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:22
లస: పప
2890 MLJ2703577
పపరర: రగజజ ఆకలల ఆకలల

95-141/356

తసడడ:డ పసచచయఖ కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ కకసడమబడడ
ఇసటట ననస:63-6-756
వయససస:22
లస: పప
2887 SQX1747476
పపరర: వససత కలమలర ఆకలల

2882 SQX1942770
పపరర: కకసడయఖ కకసడమమడడ

2907 SQX2552412
పపరర: పడతనప కలమలర సససకర

95-177/1384

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:63-6-758
వయససస:30
లస: పప
95-178/1204

2910 SQX0981027
పపరర: కకటబ వజయ దసరర కకటబ

95-178/876

భరస : సతష కకటబ
ఇసటట ననస:63-6-759
వయససస:27
లస: ససస స
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2911 MLJ2703643
పపరర: వశరలలకడమ కకటబ కకట
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95-178/877

భరస : ననగరశశరరరవప kota
ఇసటట ననస:63-6-759
వయససస:48
లస: ససస స
95-178/880

తసడడ:డ వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:63-6-759
వయససస:55
లస: పప
95-177/1376

2920 SQX0797373
పపరర: రబబబన షససక

2923 AP151000507757
పపరర: గగసరఖబభగస ఏస.కర ఎస కర

95-141/362

2926 MLJ2696052
పపరర: ఖలససస షపక షపక

95-178/883

95-178/886

2921 SQX0794461
పపరర: జజన వల షససక

2924 AP151000507758
పపరర: షరౘిసరరననసర బబ షపక

2927 SQX0734178
పపరర: ననగ సరయ కలమలరర కరననల

95-151/840

2930 SQX2322477
పపరర: లకడమ ననరరయణ దసడన

95-141/363

తసడడ:డ రసగరరరవప కరననల
ఇసటట ననస:63-6-761
వయససస:63
లస: పప

2933 AP151000507657
పపరర: వనసకటబడవమమ వసట వసట

95-178/884

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఇనకకలలర
ఇసటట ననస:63-6-763
వయససస:26
లస: పప

2936 MLJ3722618
పపరర: మణణకసఠ కకపపపరరవవరర

95-141/364

2939 SQX2139343
పపరర: పవన తతత
తసడడ:డ బబబమ రరవప తతత
ఇసటట ననస:63-6-764
వయససస:25
లస: ససస స

95-141/361

2922 SQX1243773
పపరర: చనసదదన షపక

95-178/882

2925 AP151000504376
పపరర: గమలలఫర అల షపక షపక

95-178/885

2928 SQX1796044
పపరర: సమతన కరననల

95-141/365

తసడడ:డ గసగరధర రరవప కరననల
ఇసటట ననస:63-6-761
వయససస:42
లస: ససస స
95-166/1363

2931 MLJ1121912
పపరర: ససధథర కరననల

95-178/887

తసడడ:డ గసగరధరరరవప కరననల
ఇసటట ననస:63-6-761
వయససస:39
లస: పప
95-178/889

2934 MLJ3729431
పపరర: కవతన కకనన

95-141/366

భరస : పరసడడరసగర రరవప
ఇసటట ననస:63-6-763
వయససస:35
లస: ససస స
95-141/368

తసడడ:డ పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:63-6-763
వయససస:31
లస: పప
95-141/370

2919 SQX0797381
పపరర: షకకల బభగమమ

తసడడ:డ ఖలససమ షపఖ
ఇసటట ననస:63-6-760
వయససస:53
లస: పప

భరస : వవమలరరడడడ వసట
ఇసటట ననస:63-6-762
వయససస:48
లస: ససస స
95-141/367

95-178/1278

తసడడ:డ గమలలఫర అల షపక
ఇసటట ననస:63-6-760
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ యమగసధర రరవప దసడన
ఇసటట ననస:63-6-761
వయససస:60
లస: పప
95-178/888

2916 SQX2486587
పపరర: వనసకటటష కకట

భరస : జజన వరల
ఇసటట ననస:63-6-760
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససధథర
ఇసటట ననస:63-6-761
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గసగధరరరవప కరననల
ఇసటట ననస:63-6-761
వయససస:55
లస: ససస స
2932 AP151000504303
పపరర: గసగరధరరరవప కరననల కరననల

95-178/881

భరస : ఖలససమ షపక
ఇసటట ననస:63-6-760
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-6-760
వయససస:79
లస: పప
2929 SQX2090207
పపరర: రతనకలమరర కరననలల

2918 MLJ3719184
పపరర: అపరపరరవప కకట కకట

95-178/879

తసడడ:డ శసకర రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-6-759
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:63-6-760
వయససస:57
లస: పప

భరస : గమలలఫర అల ఎస కర
ఇసటట ననస:63-6-760
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ సససదసలల ఇనకకలలర
ఇసటట ననస:63-6-763
వయససస:52
లస: పప

95-178/1273

తసడడ:డ వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:63-6-759/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ జజన వల
ఇసటట ననస:63-6-760
వయససస:27
లస: పప

2938 SQX1795988
పపరర: వనసకట రరవప ఇనకకలలర

2915 SQX2485431
పపరర: వజయ దసరర కకట

2913 MLJ3719226
పపరర: ననగరశశరరరవప కకట కకట

తసడడ:డ వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:63-6-759
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సతష కకట
ఇసటట ననస:63-6-759
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అపప రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-6-759/1
వయససస:22
లస: పప

2935 SQX1795962
పపరర: సరయ గణణశ ఇనకకలలర

95-178/878

భరస : శసకరయఖ కకట
ఇసటట ననస:63-6-759
వయససస:51
లస: ససస స

2914 MLJ3719218
పపరర: శసకరరరవప కకటబ కకట

2917 SQX2535565
పపరర: శవ వనసకట ననగ రరజ కకట

2912 MLJ2703635
పపరర: కకషషకలమలరర కకట కకట

2937 MLJ3724911
పపరర: పరసడడ రసగరరరవ కకన

95-141/369

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-6-763
వయససస:40
లస: పప
95-166/1364

2940 MLJ2703841
పపరర: కలససమకలమలరర కకణతస

95-178/890

భరస : రరసబబబమ కకణతస
ఇసటట ననస:63-6-764
వయససస:40
లస: ససస స
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2941 MLJ2703833
పపరర: శశషరరతనస కకణతస
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95-178/891

భరస : ససబబబరరవప కకణతస
ఇసటట ననస:63-6-764
వయససస:76
లస: ససస స
2944 SQX2057859
పపరర: రరజశశఖర పపచచకరయల

2942 SQX0207886
పపరర: వరరసదడ పడసరద గమడడర

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప గమడడర
ఇసటట ననస:63-6-764
వయససస:32
లస: పప
95-178/1089

2945 SQX2170801
పపరర: బబబమ రరవప తతట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపచచకరయల
ఇసటట ననస:63-6-764
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అపప రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-6-764
వయససస:58
లస: పప

2947 SQX2158632
పపరర: కరరణ తతట

2948 SQX1605155
పపరర: ధనలకడమ కరతనవన

95-178/1207

తసడడ:డ బబబమ రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-6-764
వయససస:19
లస: ససస స
2950 MLJ1121417
పపరర: శరరష పససపపలలటట

95-178/894

2951 MLJ2703403
పపరర: వనసకటరమణ పససపపలలటట
పససపపలలటట
తసడడ:డ గగపరలరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-6-766
వయససస:48
లస: ససస స

95-141/651

2954 SQX2255172
పపరర: శశఖర కకటటట

తసడడ:డ లలకరనసదస పసరరకల
ఇసటట ననస:63-6-767
వయససస:30
లస: పప
2956 AP151000507671
పపరర: రమలదదవ కకటటట KOTTE
భరస : శశఖర కకటటట
ఇసటట ననస:63-6-767
వయససస:55
లస: ససస స
2959 AP151000504700
పపరర: కకటయఖ తననరర తననరర

95-178/901

95-143/431

2960 SQX2322675
పపరర: ధరణణ తననరర

95-141/372

2963 SQX0213199
పపరర: పవనతవలర కటపదద

95-178/895

95-166/1365

95-178/904

2968 SQX1747625
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప రరమలళర

95-143/433

2966 SQX0151589
పపరర: రరజరసదడన కటపదద

95-178/899

తసడడ:డ మలరరసడదయమలల తననరర
ఇసటట ననస:63-6-770
వయససస:39
లస: పప

2949 SQX2424802
పపరర: అఖలలశ కలమలర పప టటట

95-159/845

2952 SQX0102210
పపరర: శవ పరరశత పససపపలలటట
పససపపలలటట
భరస : సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-6-766
వయససస:49
లస: ససస స

95-178/896

2955 MLJ3721925
పపరర: మలధసరర కకటటట కకటటట

95-178/897

2958 AP151000507660
పపరర: పపషప పప డడశశటట  పప డడ శశటట

95-178/900

భరస : రరమకకటటశశరరరవప పప డడ శశటట
ఇసటట ననస:63-6-768
వయససస:47
లస: ససస స
95-178/1208

2961 SQX1124528
పపరర: ననగ రతనస కటపడడ

95-141/371

భరస : రరజరసదడన
ఇసటట ననస:63-6-769
వయససస:67
లస: ససస స
95-178/902

2964 SQX0213751
పపరర: శవగరమ కటపదద కటపదద

95-178/903

భరస : సససధదల కలమలర కటపదద
ఇసటట ననస:63-6-769
వయససస:43
లస: ససస స
95-178/905

తసడడ:డ అపపదడరరశ కటపదద
ఇసటట ననస:63-6-769
వయససస:69
లస: పప
2969 SQX0638874
పపరర: ఉదయ చసదడ రరవప తననరర

95-178/1206

తసడడ:డ శశఖర కకటటట
ఇసటట ననస:63-6-767
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబల మమతష
స కలమలర కడపటట
ఇసటట ననస:63-6-769
వయససస:39
లస: ససస స

2965 SQX0151605
పపరర: బబల మమతష
స కలమలర కటపడడ
రరజరసదడన
తసడడ:డ రరజరసదడన కటపదద
ఇసటట ననస:63-6-769
వయససస:42
లస: పప

2946 SQX2158079
పపరర: భవరన పపచచకరయల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:63-6-766
వయససస:19
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష తననరర
ఇసటట ననస:63-6-768
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరసదడ
ఇసటట ననస:63-6-769
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవ పప రరమలళర
ఇసటట ననస:63-6-770
వయససస:22
లస: పప

2957 AP151000507659
పపరర: లలత తననరర తననరర

95-178/893

భరస : రరజశశఖర పపచచకరయల
ఇసటట ననస:63-6-764
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ తననరర
ఇసటట ననస:63-6-768
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:63-6-768
వయససస:50
లస: పప
2962 SQX0532036
పపరర: కర ఆర బబల ససబడహమణఖస

95-178/1205

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకటటట
ఇసటట ననస:63-6-767
వయససస:60
లస: పప
95-178/898

2943 MLJ2696755
పపరర: రరసబబబమ కకణతస

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప కకణతస
ఇసటట ననస:63-6-764
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కరతనవన
ఇసటట ననస:63-6-766
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-6-766
వయససస:34
లస: ససస స
2953 SQX2374841
పపరర: బబలరరజ పసరరకల

95-178/892

2967 SQX1747435
పపరర: సరసబబడజఖస పప రరమలర

95-143/432

భరస : బడహమమ పప రరమలర
ఇసటట ననస:63-6-770
వయససస:62
లస: ససస స
95-178/906

2970 SQX1339465
పపరర: సరళ పప రరమలర

95-141/373

భరస : ఆనసద కలమలర పప రరమలర
ఇసటట ననస:63-6-771
వయససస:29
లస: ససస స
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2971 SQX1747419
పపరర: అనససరఖ పప రరమలర
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95-143/434

భరస : కకటటశశర రరవప పప రరమలర
ఇసటట ననస:63-6-771
వయససస:47
లస: ససస స
95-178/909

2977 SQX1263755
పపరర: ఆనసద కలమలర పప రరమళళ

95-178/912

95-178/910 2976 SQX1439521
2975 AP151000507756
పపరర: సరమలమ జఖస పప రమళళ పప రరమళర
పపరర: సతష పప రరమలర

2978 MLJ3719192
పపరర: శవ పప రరమళళ పప రరమళళ

95-178/917

భరస : వనసకటటశశర రరవప మలదనసస
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:38
లస: ససస స

95-178/911

95-178/913

2979 MLJ3719200
పపరర: కకటటశశరరరవప పప రరమళళ
పప రరమళళ
తసడడ:డ బడహమస పప రరమళళ
ఇసటట ననస:63-6-771
వయససస:54
లస: పప

95-178/914

2981 MLJ3721941
పపరర: అనసరరధ బబలరసకకసడ
బబలరసకకసడ
భరస : చసదడ శశఖర బబబమ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:35
లస: ససస స

95-178/915

2982 MLJ1124353
పపరర: వనసకటపదనమవత మలదనసస

95-178/916

2984 AP151000507054
పపరర: హహహమలవత మలధవ మలధవ

95-178/918

తసడడ:డ సప మశశఖర మలదనసస
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : దసరరరపడసరద మలధవ
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:41
లస: ససస స

95-178/920 2987 MLJ2703882
2986 AP151000507082
పపరర: ససవరచల వకరలగడడ వకరలగడడ
పపరర: రసగమమ బబలరసకకసడ

భరస : ననగరశశరరరవప వకరలగడడ
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:53
లస: ససస స

95-178/908

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప రరమలర
ఇసటట ననస:63-6-771
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస పప రరమళళ
ఇసటట ననస:63-6-771
వయససస:45
లస: పప
95-177/1116

2973 MLJ2703890
పపరర: శవననగరశశరమమ పప రరమళళ

భరస : శవ పప రరమళళ
ఇసటట ననస:63-6-771
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బడహమస పప రరమళర
ఇసటట ననస:63-6-771
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప రరమళళ
ఇసటట ననస:63-6-771
వయససస:31
లస: పప

2983 MLJ1124320
పపరర: రరజరరజరశశరర మలదనసస

95-178/907

భరస : సతష పప రరమలర
ఇసటట ననస:63-6-771
వయససస:25
లస: ససస స

2974 AP151000507658
పపరర: అనససయ పప రరమళళ
పప రరమలళర
భరస : కకటటశశరరరవప పప రరమళళ
ఇసటట ననస:63-6-771
వయససస:48
లస: ససస స

2980 AP151000507401
పపరర: ఝలనసరరణణ బబలరసకకసడ
బబలరసకకసడ
భరస : ససరఖననరరయణ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:42
లస: ససస స

2972 SQX1439398
పపరర: హహమ లత పప రరమలర

2985 AP151000507126
పపరర: పదమజ మదనసస మలదనసస

95-178/919

భరస : మలధవరరవప మలదనసస
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:45
లస: ససస స
95-178/921

భరస : ససరఖననరరయణ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:64
లస: ససస స

2988 MLJ2703551
పపరర: సరగజ మదనసస మలదనసస

95-178/922

భరస : పరసడడరసగరరరవప మలదనసస
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:66
లస: ససస స

95-178/923 2990 AP151000504054
95-178/924 2991 AP151000504404
2989 SQX0538983
పపరర: చసదడ శశఖర బబబమ బబలరసకకసడ
పపరర: సప మశశఖర మలదనసస మలదనసస
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మలదనసస
మలదనసస
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బబలరసకకసడ
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప మలదనసస
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప మలదనసస
ఇసటట ననస:63-6-772
ఇసటట ననస:63-6-772
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:42
లస: పప
వయససస:45
లస: పప
వయససస:47
లస: పప

95-178/925

2992 MLJ1125202
పపరర: శకనవరసరరవప పరశశస

95-178/926

తసడడ:డ పప తషరరజ పరశస
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:48
లస: పప
2995 SQX2155976
పపరర: లల మహహశ మలదనసస

95-178/1209

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలదనసస
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:19
లస: పప
2998 AP151000507561
పపరర: పడభబవత కకడచ కకడచ
భరస : శకనవరసరరవప కకడచ
ఇసటట ననస:63-7-284
వయససస:41
లస: ససస స

2993 MLJ2696474
పపరర: మలధవరరవప మలదనసస
మలదనసస
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప మలదనసస
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:50
లస: పప

95-178/927

2994 AP151000504046
పపరర: పరసడడరసగరరరవప మలదనసస
మలదనసస
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ మలదనసస
ఇసటట ననస:63-6-772
వయససస:75
లస: పప

95-178/928

2996 SQX0212969
పపరర: మరరయమమ జవరశజ జవరశజ

95-178/929

2997 SQX1871946
పపరర: నరసససహరరవప వసగపరటట

95-145/571

భరస : జజననయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:63-6-777
వయససస:67
లస: ససస స
95-177/1117

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వసగపరటట
ఇసటట ననస:63-7-101-218
వయససస:54
లస: పప

95-142/309 3000 SQX1745801
2999 SQX1747351
పపరర: లల శవ ననగరశశరర కరరరమమడడ
పపరర: అనసరరధ కరరరమమడడ

భరస : మహన రరడడ కరరరమమడడ
ఇసటట ననస:63-7-643
వయససస:32
లస: ససస స

95-142/310

భరస : ససబబబబ రరడడ కరరరమమడడ
ఇసటట ననస:63-7-643
వయససస:55
లస: ససస స
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3001 SQX1747344
పపరర: మహన రరడడడ కరరరమమడడ

95-142/311

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ కరరరమమడడ
ఇసటట ననస:63-7-643
వయససస:36
లస: పప
3004 SQX1747682
పపరర: రవ కలమలర ఆకలల

95-143/435

95-178/930

95-178/933

95-200/1048

95-178/937

95-178/940

95-13/1155

3014 AP151000507097
పపరర: గరతనభవరన వవపవరర వవపవరర

3017 SQX1602854
పపరర: శక రఘమననథ వవపవరర

3020 AP151000504242
పపరర: సదనశవరరవప వవపవరర వవపపరర

94-228/489

3023 SQX1493105
పపరర: ససరరష దసదసబసపవడడ

95-178/935

3026 SQX2425189
పపరర: శరరష దసదదసమబపడడ

3009 AP151000504594
పపరర: చసదడశశఖర ససగమ ససగమ

95-178/932

3012 MLJ3721370
పపరర: పదనమవత ఖలలరర ఖలలరర

95-178/934

3015 AP151000507190
పపరర: వనసకటరతనస వవపవరర

95-178/936

భరస : సదనశవరరవప వవపవరర
ఇసటట ననస:63-7-775
వయససస:52
లస: ససస స
95-178/938

3018 SQX1439901
పపరర: జయ హరననథ వవపవరర

95-178/939

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప వవపవరర
ఇసటట ననస:63-7-775
వయససస:32
లస: పప
95-178/941

95-178/942
3021 AP151000504354
పపరర: శవశసకరరరవప వవపవరర వవపవరర

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ వవపవరర
ఇసటట ననస:63-7-775
వయససస:58
లస: పప
95-141/376

తసడడ:డ శవననగరసశర రరవప దసదసబసపవడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:25
లస: ససస స
95-141/653

95-177/1118

భరస : ఆదదననరరయణ ఖలలరర
ఇసటట ననస:63-7-773
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ వవపపరర
ఇసటట ననస:63-7-775
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అనఫ పటబన
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:19
లస: పప
3025 SQX2426658
పపరర: లకడమ దసదదసమబపడడ

3011 SQX2111771
పపరర: అసజమమ ఆరకససలల

3006 MLJ1123462
పపరర: మమమమమనససర సయఖద

తసడడ:డ ససబబబరరవప ససగమ
ఇసటట ననస:63-7-772
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప వవపవరర
ఇసటట ననస:63-7-775
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సదనశవ రరవప వవపవరర
ఇసటట ననస:63-7-775
వయససస:32
లస: పప
3022 NDX2706463
పపరర: సమర ఖలన పటబన

95-178/931

భరస : శవశసకరరరవప వవపవరర
ఇసటట ననస:63-7-775
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవయఖ వవపపరర
ఇసటట ననస:63-7-775
వయససస:81
లస: ససస స
3019 SQX0539007
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప వవపపరర

3008 AP151000507691
పపరర: మలలర శశరర ససగమ ససగమ

95-141/374

భరస : అమర సయఖద
ఇసటట ననస:63-7-771
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఆరకససలల
ఇసటట ననస:63-7-773
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస పటబన
ఇసటట ననస:63-7-773
వయససస:30
లస: పప
3016 AP151000507687
పపరర: శకకకషషమమ వవపవరర వవపపరర

95-141/375

భరస : ససబబబరరవప ససగమ
ఇసటట ననస:63-7-772
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ససగమ
ఇసటట ననస:63-7-772
వయససస:70
లస: పప
3013 SQX2112449
పపరర: అహమద పటబన

3005 SQX1734086
పపరర: అభషపక కలమలర పప టటట

3003 SQX0902437
పపరర: తతట వసశ

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-7-718/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:63-7-766
వయససస:22
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర ససగమ
ఇసటట ననస:63-7-772
వయససస:37
లస: ససస స
3010 SQX0207803
పపరర: ససబబబరరవప ససగమ ససగమ

95-142/312

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ జజజల
ఇసటట ననస:63-7-708/1
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:63-7-756
వయససస:23
లస: పప
3007 MLJ3721362
పపరర: శకలకడమ ససగమ

3002 SQX1817675
పపరర: చలమయఖ జజజల

95-141/654

95-141/652
3024 SQX2422061
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప
దసదదసమబపడడ
తసడడ:డ శవ రరమయఖ దసదదసమబపడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:49
లస: పప
95-141/655
3027 SQX2422368
పపరర: మలరరత మణణకరసత
దసదదసమబపడడ
తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప దసదదసమబపడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవ ననగరశశర రరవప దసదదసమబపడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప దసదదసమబపడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:25
లస: ససస స

3028 SQX1869619
పపరర: శరకవణ ససధఖ కలపరపల

95-178/944 3030 AP151000507096
95-178/945
3029 SQX0212829
పపరర: రరకకమణణ దసడడ సపవడడ దసడచసపవడడ
పపరర: లకడమ దసడచసపవడడ దసడచసపవడడ

భరస : పడవణ కలమలర కలపరపల
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:23
లస: ససస స

95-178/943

భరస : రవ కలమలర దసడచసపవడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవననగరశశరరరవప దసడచసపవడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:43
లస: ససస స

Page 105 of 266

3031 MLJ2703544
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95-178/946

భరస : బబబమరరవప దసడదసపవడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:51
లస: ససస స
3034 MLJ2697654
పపరర: రవకలమలర దసడచడ సపవడడ
దసడచడ మమపడడ
తసడడ:డ శవ రరమయఖ దసడచడమమపడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:44
లస: పప
3037 NDX2693893
పపరర: అనఫ పటబన

భరస : శవరరమయఖ దసడచసపవడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:63
లస: ససస స
95-178/949

94-65/856

తసడడ:డ అబమబల ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:63-7-777
వయససస:50
లస: పప
3040 SQX0212928
పపరర: పసడయలసక కకలగరన

95-178/953

95-178/956

95-178/959

95-178/960

95-178/963

భరస : శవననగరశశర రరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:43
లస: ససస స

3041 MLJ1125533
పపరర: ససమలత జవరశజ

3044 MLJ1121375
పపరర: పడసరదస జవరశజ

3047 NDX2706463
పపరర: సమర ఖలన పటబన

3050 AP151000507760
పపరర: శవమమ కరటడగడడ కరటడగడడ

3053 SQX0981902
పపరర: మసజష ఆకలరరత

95-141/380

95-178/954

3039 SQX1439869
పపరర: సరళ గగపసశశటట

95-178/952

3042 SQX0212845
పపరర: షరహహనన పఠరన పఠరన

95-178/955

భరస : అనఫ పఠరన
ఇసటట ననస:63-7-777
వయససస:43
లస: ససస స
95-178/957

95-178/958
3045 AP151000504696
పపరర: శకనవరసరరవప గగపశశటట గగపసశశటట

తసడడ:డ పసచచయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:63-7-777
వయససస:50
లస: పప
95-178/1210

3048 SQX0958736
పపరర: రరమకకటయఖ కరటడగడడ

95-141/377

తసడడ:డ భకకపత
ఇసటట ననస:63-7-778
వయససస:29
లస: పప
95-178/961

3051 SQX0651117
పపరర: రరమకకటయఖ కరటడగడడ

95-178/962

తసడడ:డ బకకపత కరటడగడడ
ఇసటట ననస:63-7-778
వయససస:30
లస: పప
95-141/378

3054 SQX1628496
పపరర: శక లత ఆకలరరత

95-141/379

భరస : అశశక కలమలర ఆకలరరత
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:30
లస: ససస స

95-141/381 3057 SQX1223940
3056 SQX0691238
పపరర: వనసకట తరరమల బబబమ ఆకలరరత
పపరర: రమమష బబబమ కరమశశటట

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:34
లస: పప
95-141/756

95-178/951

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:63-7-777
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట తరరమల బబబమ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:33
లస: పప
3058 SQX2550606
పపరర: వనసకటటశశరమమ జజననకకటట

95-142/694

భరస : భకకపత కరటడగడడ
ఇసటట ననస:63-7-778
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:63-7-778
వయససస:60
లస: పప
3055 SQX0691295
పపరర: అషప క కలమలర ఆకలరరత

3038 SQX2083517
పపరర: అనఫ పటబన

3036 SQX1758937
పపరర: పడవణ కలమలర కలపలర
తసడడ:డ చననరసగ సరశమ కలపలర
ఇసటట ననస:63-7-776/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అనఫ పటబన
ఇసటట ననస:63-7-777
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప చసత
ఇసటట ననస:63-7-778
వయససస:31
లస: ససస స
3052 AP151000504482
పపరర: బకపత కరటడగడడ కరటడగడడ

95-178/950

తసడడ:డ జజజ నయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:63-7-777
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజడడయ జవరశజ
ఇసటట ననస:63-7-777
వయససస:81
లస: పప
3049 SQX0092858
పపరర: కరదనరరశశరర చసతన

3035 AP151000504456
పపరర: శవననగరశశరరరవప దసడచడసపవడడ
దసడదసపవడడ
తసడడ:డ శవరరమయఖ దసడదసపవడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదస జవరశజ
ఇసటట ననస:63-7-777
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:63-7-777
వయససస:46
లస: ససస స
3046 SQX0207944
పపరర: జజజ నయఖ జవరశదద

తసడడ:డ శవననగరశశరరరవప దసడదసపవడడ
ఇసటట ననస:63-7-776
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అబమబలఖలన పటబన
ఇసటట ననస:63-7-777
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:63-7-777
వయససస:31
లస: ససస స
3043 AP151000507095
పపరర: పదనమవత గగపసశశటట గగపసశశటట

95-178/947 3033 SQX0651026
95-178/948
3032 AP151000507100
పపరర: శశషమమ దడచసపవడడ దసడచసపవడడ
పపరర: బబబబ దసడచడ సపవడడ దసడదసపవడడ

3059 SQX2550614
పపరర: వనసకటటశశరమమ జజననకకటట
భరస : శవ ననగరశశరరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:43
లస: ససస స

95-141/382

తసడడ:డ శసకరయఖ కరమశశటట
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:56
లస: పప
95-141/757

3060 SQX2550622
పపరర: వనసకటటశశరమమ జజననకకటట

95-141/758

Deleted

భరస : శవ ననగరశశర రరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:43
లస: ససస స
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3061 SQX2550697
పపరర: జజననకకటట వనసకటటశశరమమ

95-141/759

Deleted

భరస : శవ ననగరశశరరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:43
లస: ససస స
3064 SQX2550838
పపరర: జజననకకటట వనసకటటశశరమమ

95-141/763

Deleted

భరస : శవ ననగరశశరరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:43
లస: ససస స
3067 AP151000507649
పపరర: వననద ఆకలరరత ఆకలరరత

95-178/964

భరస : ననగరశశరరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:37
లస: ససస స
3070 SQX1402767
పపరర: రరజఖ లకడమ అడపరల

95-142/313

భరస : రరమ కకషష అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:30
లస: ససస స
3073 MLJ3721420
పపరర: వనసకటరమణ అడపరల

3062 SQX2550796
పపరర: వనసకటటశశరమమ జజననకకటట

Deleted

భరస : శవ ననగరశశరరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:43
లస: ససస స
3065 SQX2550846
పపరర: మధసససదన జజననకకటట

95-178/968

95-178/974

3082 MLJ1122134
పపరర: అనమరరడడడ కలసదర

95-178/977

95-141/384

భరస : గగపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:63-7-781
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-7-781
వయససస:70
లస: పప

95-141/656

95-178/969

95-178/970
3075 AP151000507651
పపరర: ఆదదశశరమమ అడపరల అడపరల

భరస : వరరరఘవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:73
లస: ససస స
95-178/972

3078 MLJ1121995
పపరర: చచనననరరడడడ కలసదర

95-178/973

తసడడ:డ అనమరరడడడ కలసదర
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:38
లస: పప

95-178/975 3081 SQX0651091
3080 AP151000504296
పపరర: రమమష బబబమ అడపరల అడపరల
పపరర: శవపడసరద అడపరల

95-178/978

3086 MLJ2613123
పపరర: రరమకకషష రరడడడ కరలకకట

95-141/385

భరస : వజయభబసరర రరడడడ కలకకట
ఇసటట ననస:63-7-781
వయససస:39
లస: ససస స

95-178/976

తసడడ:డ రరఘవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:59
లస: పప

3083 AP151000504149
పపరర: వరరరఘవయఖ అడపరల
అడపరల
తసడడ:డ నరసససహస అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:81
లస: పప

3089 SQX2479871
పపరర: హరరత కలకకట

95-178/967

భరస : ససరఖనరసససహరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:47
లస: ససస స

3084 SQX1139329
పపరర: సరసశత కరలకకట

95-141/383

భరస : రరమకకషష రరడడడ కరలకకట
ఇసటట ననస:63-7-781
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరడడ కరలకకట
ఇసటట ననస:63-7-781
వయససస:39
లస: పప
95-141/387

Deleted

95-178/966 3072 AP151000507223
3071 MLJ3721438
పపరర: రరజరరజరశశరర అడపరల అడపరల
పపరర: కకటటశశరర అడపరల అడపరల

3074 AP151000507418
పపరర: లకడమ అడపరల అడపరల

95-141/765

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద పపరరషప తస పటనస
ఇసటట ననస:63-7-779/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చచనననరరడడడ కసధర
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:63
లస: పప

3066 SQX2550853
పపరర: జజననకకటట వనసకటటశశరమమ

3069 SQX2356525
పపరర: గగపస పపరరషప తస పటనస

తసడడ:డ శవ పడసరద అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:36
లస: పప

3079 AP151000504412
పపరర: కకటనరసససహరరవప అడపరల
అడపరల
తసడడ:డ వరరరఘవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:54
లస: పప

Deleted

3068 AP151000504632
పపరర: ననగరశశరరరవప ఆకలరరత
ఆకలరరత
తసడడ:డ పరనకరలరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:58
లస: పప

95-178/965

95-141/762

భరస : శవ ననగరశశరరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరశశరరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమమషరబబమ అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరద అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:31
లస: పప

3063 SQX2550804
పపరర: వనసకటటశశరమమ జజననకకటట

తసడడ:డ శవ ననగరశశరరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:63-7-779
వయససస:25
లస: పప

95-178/971 3077 MLJ3719234
3076 SQX0838326
పపరర: మమరళ కకషష అడపరల అడపరల
పపరర: రరమకకకషష అడపరల

3088 AP151000510014
పపరర: గగపరలరరడడడ కలకకట

95-141/764

భరస : కకటనరసససహరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-780
వయససస:51
లస: ససస స

3085 AP151000513014
పపరర: రరపవత కలకకట

95-141/761

3087 MLJ3721982
పపరర: వజయభబసరరరరడడడ కలకకట

95-141/386

తసడడ:డ గగపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:63-7-781
వయససస:41
లస: పప
95-141/657

3090 SQX2478063
పపరర: హరరత కలకకట

95-178/1211

Deleted

భరస : వజయభబసరర రరడడడ కలకకట
ఇసటట ననస:63-7-781
వయససస:39
లస: ససస స
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95-141/388

3092 AP151000513017
పపరర: రజనదదన చచవటటగసటట

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-7-781 OLD GUNTUR
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటపరపరరవప
ఇసటట ననస:63-7-782
వయససస:42
లస: ససస స

3094 AP151000510018
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చచవటటగసటట

3095 SQX0852749
పపరర: ససతనరరమయఖ చచవటటగసటట

95-141/391

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-7-783
వయససస:44
లస: పప
3097 AP151000510503
పపరర: శకనస కకట

95-141/394

95-141/396

95-141/399

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-7-786
వయససస:44
లస: పప
3109 SQX1555087
పపరర: రమలదదవ బబ సదలపరటట

95-141/405

తలర : ససజజత చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:63-7-790
వయససస:25
లస: ససస స
3115 MLJ3726601
పపరర: ఇసదదర చచనసనపరటట

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-7-790
వయససస:62
లస: ససస స

95-141/397

3104 MLJ2619104
పపరర: పదనమవత వవమమల

3107 AP151000510032
పపరర: సరసబశవ రరవప వనమమల

3110 SQX1555095
పపరర: పడసరద రరవప బబ సదలపరటట

3113 SQX1297218
పపరర: శశశలజ సప మ

95-142/317

3116 MLJ3726619
పపరర: జయలకడమ చచనసనపరటట

95-141/400

3119 MLJ3722188
పపరర: శవరసజనవయమలల చచనసనపరటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-7-790
వయససస:43
లస: పప

3099 MLJ3727641
పపరర: వనసకటలకడమ కకట

95-141/395

3102 SQX1870823
పపరర: ససచదరరత వవమమల

95-141/398

3105 AP151000513033
పపరర: రరణమకరదదవ వవమమల

95-141/401

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-7-786
వయససస:67
లస: ససస స
95-141/403

3108 SQX1942796
పపరర: శరకవఖ బబ సదలపరడడ

95-141/404

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:63-7-787
వయససస:21
లస: ససస స
95-141/406

3111 MLJ3727229
పపరర: మలధవ ఇలక
ర రర

95-142/314

భరస : శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:63-7-787
వయససస:38
లస: ససస స
95-142/315

3114 SQX1297226
పపరర: భబరర వ చనకయలల

95-142/316

భరస : రరజరశ చనకయలల
ఇసటట ననస:63-7-790
వయససస:26
లస: ససస స
95-142/318

భరస : శవరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-7-790
వయససస:33
లస: ససస స
95-142/320

95-141/393

తసడడ:డ వవణమ గగపరల వవమమల
ఇసటట ననస:63-7-786
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ సప మ
ఇసటట ననస:63-7-790
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమలసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-7-790
వయససస:33
లస: ససస స
3118 MLJ3726585
పపరర: వనసకటరమణమమ చచనసనపరటట

3101 MLJ3723475
పపరర: ననగరరజ కకట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:63-7-787
వయససస:45
లస: పప
94-24/826

3096 MLJ2619096
పపరర: భబలకడమ కకట

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:63-7-785/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలసరశమ
ఇసటట ననస:63-7-786
వయససస:79
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:63-7-787
వయససస:36
లస: ససస స
3112 NDX2692432
పపరర: జజఖత పసడయ చచనసనపరటట

95-166/1366

భరస : వవణమగగపరల
ఇసటట ననస:63-7-786
వయససస:44
లస: ససస స
95-141/402

95-141/390

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:63-7-785
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరనసదస
ఇసటట ననస:63-7-785/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : మమరళగగపరల
ఇసటట ననస:63-7-786
వయససస:42
లస: ససస స
3106 AP151000510033
పపరర: మమరళగగపరల వవమమల

95-141/392

భరస : శకనవరస కకట
ఇసటట ననస:63-7-785
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవరనసదస
ఇసటట ననస:63-7-785/1
వయససస:72
లస: ససస స
3103 MLJ3727674
పపరర: వనసకట సతఖవరణణ వవమమల

3098 SQX2319952
పపరర: దదవఖ లకడమ కకట

3093 AP151000510536
పపరర: వనసకటఅపరపరరవప చచవటటగసటట

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:63-7-782
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-7-783
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవరనసదస
ఇసటట ననస:63-7-785
వయససస:45
లస: పప
3100 AP151000513032
పపరర: సరగజన కకట

95-141/389

3117 MLJ3726593
పపరర: ససజజత చచనసనపరటట

95-142/319

భరస : వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-7-790
వయససస:43
లస: ససస స
95-142/321

95-142/322
3120 MLJ3722170
పపరర: రరమలసజనవయమలల చచనసనపరటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-7-790
వయససస:45
లస: పప
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3121 MLJ3723608
పపరర: సరసబశవరరవప బబనసనపరటట

95-142/323

తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:63-7-790
వయససస:71
లస: పప
3124 SQX1108811
పపరర: మకదసల కకట

95-142/325

95-142/328

95-142/331

95-142/334

95-142/336

95-142/339

95-142/340

తసడడ:డ శరమమఖయయల చలక
ఇసటట ననస:63-7-796
వయససస:68
లస: పప

3134 SQX1299990
పపరర: అదద ననరరయణ కకట

3137 SQX1124924
పపరర: వరర సరశమ కకట

3140 SQX2171205
పపరర: పదనమవత శరఖమబరర

3143 AP151000510057
పపరర: కకట ససరరబబబమ

95-141/659

3146 SQX2026490
పపరర: నరరసదడ కలమలర కకట

95-141/407

3149 SQX2182483
పపరర: నవన చలక
తసడడ:డ పపడమచసద చలక
ఇసటట ననస:63-7-796
వయససస:29
లస: పప

3129 MLJ3728029
పపరర: కకటమమ గలలర

95-142/330

3132 SQX0691139
పపరర: చసదడ శశఖర బబ మమనబబ యయన

95-142/333

3135 MLJ3727864
పపరర: ఆదదలకమ కకట

95-142/335

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-7-793
వయససస:46
లస: ససస స
95-142/337

3138 MLJ2613594
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకట

95-142/338

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:63-7-793
వయససస:51
లస: పప
95-145/1198

3141 SQX2481125
పపరర: లకడమ కకట

95-141/658

భరస : ససరరబబబమ కకట
ఇసటట ననస:63-7-794
వయససస:42
లస: ససస స
95-142/341

3144 SQX2035905
పపరర: శవ ననగ రతనస కకట

95-14/973

భరస : వనసకట పడసరద రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-7-795
వయససస:54
లస: ససస స
95-142/695

తసడడ:డ వనసకట పడసరదరరవప కకట
ఇసటట ననస:63-7-795
వయససస:37
లస: పప
95-141/660

95-142/327

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:63-7-792
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:63-7-794
వయససస:50
లస: పప

భరస : నరరసదడ కలమలర కకట
ఇసటట ననస:63-7-795
వయససస:35
లస: ససస స
3148 SQX2182095
పపరర: పపడమ చసద చలక

95-142/332

భరస : ననగ శకనవరసరరవప శరఖమబరర
ఇసటట ననస:63-7-793
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససరరబబబమ
ఇసటట ననస:63-7-794
వయససస:41
లస: ససస స
3145 SQX2325850
పపరర: లకడమ పడసనన కకట

3131 MLJ3723871
పపరర: శకనవరసరరవప గలలర

3126 MLJ3722204
పపరర: వరరసరశమ కకట

భరస : ఓబమలల
ఇసటట ననస:63-7-792
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకరఖల రరవప
ఇసటట ననస:63-7-793
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట కకషషయఖ దదరరశరల
ఇసటట ననస:63-7-793
వయససస:66
లస: పప
3142 AP151000513628
పపరర: లకడమ కకట

95-142/329

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-7-793
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:63-7-793
వయససస:39
లస: పప
3139 MLJ3723681
పపరర: కకషష మబరరస దదరరశరల

3128 SQX1536640
పపరర: అసజల గలలర

95-142/324

తసడడ:డ మలణణకరఖలరరవప
ఇసటట ననస:63-7-791
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఓబమలల
ఇసటట ననస:63-7-792
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరలసకయలఖ
ఇసటట ననస:63-7-792
వయససస:51
లస: పప
3136 MLJ3723699
పపరర: ససబబబరరవప దదరరశరల

95-142/326

భరస : శకనవరస రరవప గలలర
ఇసటట ననస:63-7-792
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబమలల గళర
ఇసటట ననస:63-7-792
వయససస:28
లస: పప
3133 MLJ3723863
పపరర: ఓబమలల గలలర

3125 MLJ2613404
పపరర: వజయ కలమలర కకట

3123 MLJ3727799
పపరర: మలధవ కకట

భరస : వజయకలమలర
ఇసటట ననస:63-7-791
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-7-791
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:63-7-791
వయససస:64
లస: పప
3130 SQX1108563
పపరర: శకనవరస రరవప గళర

95-178/1212

తసడడ:డ వరసజనవయమలల చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:63-7-790,WARD 16
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ కకట
ఇసటట ననస:63-7-791
వయససస:34
లస: ససస స
3127 MLJ3722196
పపరర: మలణణకరఖల రరవప కకట

3122 SQX2348282
పపరర: జజఖత పసడయ చచనసనపరటట

3147 SQX2169654
పపరర: సరగజన బబ డ

95-142/738

భరస : వర సరశమ బబ డ
ఇసటట ననస:63-7-795
వయససస:69
లస: ససస స
95-141/661

3150 SQX2182152
పపరర: శశ పసడతస చలక

95-141/662

తసడడ:డ పపడమ చసద చలక
ఇసటట ననస:63-7-796
వయససస:20
లస: పప
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3151 MLJ3727906
పపరర: రరజఖలకడమ ఆవపల
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95-142/342

భరస : రమణనరరవప
ఇసటట ననస:63-7-796
వయససస:49
లస: ససస స

3152 MLJ3723731
పపరర: అసజనవయమలల ఆవపలల

95-142/343

తసడడ:డ రమణనరరవప
ఇసటట ననస:63-7-796
వయససస:30
లస: పప

3154 SQX2180131
పపరర: వవవక చలక

95-142/740

తసడడ:డ పపడమ చసద చలక
ఇసటట ననస:63-7-796
వయససస:24
లస: పప
95-141/698

తసడడ:డ శవ నగరశశరరరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:63-07-797
వయససస:18
లస: ససస స

3155 SQX2485399
పపరర: శవ నగరశశరరరవప అమమశశటట

95-141/696

95-142/344

3156 SQX2485407
పపరర: మధవ లత అమమశశటట

3158 SQX2243871
పపరర: ఏడడకకసడలల కరకరర

95-142/741

3159 SQX2140796
పపరర: శవ కలమలరర కరకరర

3161 SQX1872175
పపరర: వనసకట సరయననథ జజజల

95-142/345

3162 SQX1872084
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప జజజల

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప జజజల
ఇసటట ననస:63-7-798/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ జజజల
ఇసటట ననస:63-7-798/1
వయససస:42
లస: పప

3163 SQX2288140
పపరర: మసరసన సరహహబ షపక

3164 SQX2288132
పపరర: మహబమ ససభబన షపక

3165 SQX2341303
పపరర: షబన షపక

తసడడ:డ హహమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-7-798/2
వయససస:52
లస: పప
3166 SQX2388528
పపరర: భవన బమదదవరపప
తసడడ:డ పపనన రరవప బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-7-799/2
వయససస:22
లస: ససస స
3169 SQX2301604
పపరర: మర బఇవనస షపక

95-178/1213

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:63-7-801
వయససస:74
లస: ససస స
3172 SQX2114593
పపరర: షబన షపక

95-1/1186

95-166/1370

3168 SQX1871250
పపరర: కకటటలసగస సపడస

95-141/408

తసడడ:డ కకటససబబబరరవప సపడస
ఇసటట ననస:63-7-800
వయససస:50
లస: పప

3170 SQX2291169
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

3171 NDX2697720
పపరర: షమమ బబగమమ షపక

95-178/1214

3173 SQX2114353
పపరర: బబబ వల షపక

3176 SQX2350486
పపరర: షమమ బబగస షపక

3179 SQX2325116
పపరర: షబన అల షపక
భరస : సదమ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:63-7-801/2
వయససస:20
లస: ససస స

94-238/926

భరస : బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:63-7-801/2
వయససస:51
లస: ససస స
95-2/1347

95-166/1371

భరస : బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:63-7-801/2
వయససస:51
లస: ససస స
95-166/1373

95-166/1369

తసడడ:డ అరజసయల రరవప బమదదవరపప
ఇసటట ననస:63-7-799/2
వయససస:20
లస: పప

Deleted

Deleted

తసడడ:డ బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:63-7-801/2
వయససస:29
లస: పప

95-177/1343

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:63-7-801/2
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:63-7-801/2
వయససస:53
లస: పప
3178 SQX2325686
పపరర: సడడ స హహసపన షపక

3167 SQX2378362
పపరర: వజయ భబసరర బమదదవరపప

95-142/346

తసడడ:డ జన వల షపక
ఇసటట ననస:63-7-798/2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:63-7-801
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సడడ స హహసపన షపక
ఇసటట ననస:63-7-801/2
వయససస:20
లస: ససస స
3175 SQX2341279
పపరర: బబబ వల షపక

95-166/1368

తసడడ:డ జజణణవఅల షపక
ఇసటట ననస:63-7-798/2
వయససస:28
లస: పప
95-177/1342

95-142/742

భరస : ఏడడకకసడలల కరకరర
ఇసటట ననస:63-7-798
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప జజజల
ఇసటట ననస:63-7-798/1
వయససస:48
లస: ససస స
95-166/1367

95-141/697

భరస : శవ నగరశశరరరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:63-07-797
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:63-7-798
వయససస:54
లస: పప

3160 SQX1872340
పపరర: ససబబరరవమమ జజజల

95-142/739

భరస : పపడమ చసద చలక
ఇసటట ననస:63-7-796
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:63-07-797
వయససస:42
లస: పప

3157 SQX2485415
పపరర: వనసషషవ అమమశశటట

3153 SQX2182186
పపరర: ససమత చలక

3174 SQX2292605
పపరర: సడడ స హహసపన షపక

95-142/743

Deleted

తసడడ:డ బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:63-7-801/2
వయససస:29
లస: పప
3177 SQX2291185
పపరర: దదలలరద ససలన న షపక

95-166/1372

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-7-801/2
వయససస:40
లస: ససస స
95-166/1374

3180 SQX1884683
పపరర: ధన లకడమ పససపపలలటట

95-142/347

భరస : ననగ రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-802
వయససస:30
లస: ససస స
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3181 SQX0902585
పపరర: శశషమమ పససపపలలటట
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95-142/348

భరస : వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-802
వయససస:63
లస: ససస స
3184 SQX1884667
పపరర: కకమల పససపపలలటట

95-142/351

భరస : శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-803
వయససస:33
లస: ససస స

3182 SQX1884675
పపరర: ననగ రరజ పససపపలలటట

95-142/349

3183 SQX1870880
పపరర: కకటటశశర రరవప లకడమశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-802
వయససస:35
లస: పప

తలర : సరసబశవరరవప లకడమశశటట
ఇసటట ననస:63-7-802/1
వయససస:37
లస: పప

3185 SQX1884642
పపరర: ధన లకడమ పససపపలలటట

3186 SQX1884709
పపరర: శవ లల పససపపలలటట

95-142/352

భరస : ధనససజయ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-803
వయససస:34
లస: ససస స

95-142/354 3188 SQX1884659
3187 MLJ3724689
పపరర: ధనససజయ రరవప పససపపలలటట
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

95-142/355

95-142/350

95-142/353

భరస : ననగరశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-803
వయససస:34
లస: ససస స
3189 SQX1884691
పపరర: ననగరశశర రరవప పససపపలలటట

95-142/356

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-803
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-803
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జగన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-803
వయససస:40
లస: పప

3190 SQX2481331
పపరర: ఝనస లకడమ కలశశటట

95-178/979
3191 SQX1870104
పపరర: వనసకట సరయ లకడమ పసడయలసక
మలదనసస
తసడడ:డ మలధవ రరవప మలదనసస
ఇసటట ననస:63-7-804
వయససస:22
లస: ససస స

95-141/409
3192 SQX1339739
పపరర: కకషష కలమలరర బబ మమనబబ యన

భరస : ననగరశశర రరవప బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:63-7-805
వయససస:51
లస: ససస స

3194 MLJ3727922
పపరర: లకడమ మమమమనవన

3195 MLJ2612406
పపరర: ననగరశశరరరవప మమమమనవన

95-166/1375

భరస : రరమమ కలశశటట
ఇసటట ననస:63-7-803
వయససస:26
లస: ససస స
3193 SQX1339697
పపరర: ననగరశశర రరవప
బబ మమనబబ యన
తసడడ:డ పసచచయఖ బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:63-7-805
వయససస:60
లస: పప

95-141/410

3196 MLJ2612349
పపరర: భమయఖ మమమమనవన

95-142/359

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-7-805
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:63-7-805
వయససస:73
లస: పప
3199 NDX2693828
పపరర: హరరశ మమసల

94-90/995

95-141/413

తసడడ:డ రరమ దనస తషలస
ఇసటట ననస:63-7-809
వయససస:41
లస: పప

95-141/411

95-142/362

3206 SQX2325017
పపరర: హరరశ మమసల

95-141/664

3209 MLJ2618346
పపరర: సరమలమ జఖస ఉలర
భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-7-811
వయససస:70
లస: ససస స

95-141/412

3204 SQX2402998
పపరర: అబమబలలర షపక

95-141/665

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:63-7-806
వయససస:23
లస: పప
95-166/1376

తసడడ:డ పరమమలల మమసల
ఇసటట ననస:63-7-806
వయససస:18
లస: పప
95-166/1377

3201 SQX1501817
పపరర: శకనవరస రరవప మమమమనవన
తసడడ:డ భమయఖ మమమమనవన
ఇసటట ననస:63-7-806
వయససస:39
లస: పప

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:63-7-806
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : బబ యమమ మమమమనవన
ఇసటట ననస:63-7-806
వయససస:39
లస: పప
3208 SQX2474054
పపరర: మమరళ కకషష తషలస

3203 SQX2403186
పపరర: హలమల షపక

95-142/361

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-7-805/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప మమసల
ఇసటట ననస:63-7-806
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసరరగర మమసల
ఇసటట ననస:63-7-806
వయససస:49
లస: పప
3205 SQX1870989
పపరర: శకనవరసరరవప మమమమనవన

95-142/360 3198 SQX1124742
3197 SQX1124759
పపరర: సరయ లకడమ బబ మమన బబ యన
పపరర: శకనస బబ మమన బబ యన

3200 SQX1871300
పపరర: పదమ మమసల

95-142/358

తసడడ:డ భమయఖ
ఇసటట ననస:63-7-805
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:63-7-805/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమలల మమసల
ఇసటట ననస:63-7-806
వయససస:18
లస: పప
3202 SQX1871060
పపరర: ననగరశశరరరవప మమసల

95-142/357

3207 SQX2476547
పపరర: ససకనఖ తషలస

95-141/666

భరస : మమరళ కకషష తషలస
ఇసటట ననస:63-7-809
వయససస:32
లస: ససస స
95-142/363

3210 SQX1942507
పపరర: శరకవఖ కకతస

95-142/364

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:63-7-814
వయససస:20
లస: ససస స
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3211 MLJ3727971
పపరర: వనసకటరజన కకతస
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95-142/365

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-7-814
వయససస:39
లస: ససస స
3214 MLJ3723772
పపరర: శకనవరసరరవప కకతనస

95-142/368

95-142/371

95-142/373

95-142/746

తసడడ:డ లసగరరరడడడ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-7-817
వయససస:50
లస: పప
3229 SQX1953173
పపరర: సతఖవత శరఖవల

95-142/375

95-162/264

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-7-819
వయససస:66
లస: ససస స

3224 SQX2164614
పపరర: మణణ కసట రరడడడ ఇలక
ర రర

3230 SQX1343219
పపరర: గగపరల రరవప మదసగమల

3233 SQX2138766
పపరర: ననగమహన రరడడ గబడ

95-141/414

3236 SQX0902429
పపరర: తతట కరకసత కలమలర

95-142/747

3239 MLJ3723855
పపరర: శకనవరసరరవప రరచకకసడన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-7-819
వయససస:48
లస: పప

3219 MLJ3728060
పపరర: సరమలమ జఖస హరరదనసస

95-142/372

3222 SQX2122356
పపరర: ననగరజ హరరదనసస

95-142/745

3225 SQX2164622
పపరర: సరరరపఖ దదవ ఇలక
ర రర

95-142/748

తసడడ:డ రగససరరడడడ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-7-817
వయససస:25
లస: ససస స
95-178/1217

3228 MLJ3728011
పపరర: మలలర శశరర రరచకకసడ

95-142/374

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-7-818
వయససస:38
లస: ససస స
95-142/376

3231 SQX2275956
పపరర: రమణ గమసడ

95-142/749

భరస : ననగ మమరళమహన రరడడ గమసడ
ఇసటట ననస:63-7-818
వయససస:35
లస: ససస స
95-162/943

3234 SQX1747559
పపరర: వనసకటటశ మమకల

95-143/436

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమకల
ఇసటట ననస:63-7-818/1
వయససస:21
లస: పప
95-141/415

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-7-818/2
వయససస:26
లస: పప
95-142/377

95-142/370

తసడడ:డ శకనవరసరరవప హరరదనసస
ఇసటట ననస:63-7-816
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:63-7-818
వయససస:37
లస: పప

భరస : వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-7-818/2
వయససస:46
లస: ససస స
3238 MLJ3728003
పపరర: బభబసరగజన రరచకకసడ

95-142/744

తసడడ:డ నరసయఖ మదసగమల
ఇసటట ననస:63-7-818
వయససస:71
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల బతస న
ఇసటట ననస:63-7-818
వయససస:51
లస: ససస స
3235 SQX0902403
పపరర: తతట ఝలనస

3221 SQX2122372
పపరర: శకనవరసరరవప హరరదనసస

3227 SQX2364461
పపరర: శరరద తరరమల వనలగపవడడ

3216 SQX1953207
పపరర: మహహశశరర శరఖవల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-7-816
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషష మబరరస వనలగపవడడ
ఇసటట ననస:63-7-817/1
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప శరఖవల
ఇసటట ననస:63-7-818
వయససస:70
లస: ససస స
3232 SQX0822874
పపరర: శవ కలమలరర బతస న

95-166/1378

తసడడ:డ రగససరరడడడ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-7-817
వయససస:27
లస: పప
95-178/1216

95-142/367

భరస : ననగరశశర రరవప శరఖవల
ఇసటట ననస:63-7-815
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ హరరదనసస
ఇసటట ననస:63-7-816
వయససస:46
లస: పప

భరస : రగశరరడడడ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-7-817
వయససస:44
లస: ససస స
3226 SQX2250322
పపరర: రగససరరడడడ ఇలక
ర రర

95-142/369

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-7-815
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-7-816
వయససస:74
లస: ససస స
3223 SQX2137313
పపరర: వనసకటటశశరమమ ఇలక
ర రర

3215 SQX1905728
పపరర: శశ రరఖ మసడచదబ సల

3218 SQX2391050
పపరర: భబరర వ కలసకలగమసట

3213 SQX1942549
పపరర: శక హరర కకతస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:63-7-814
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకకరసత రరడడడ మసడచదబ సల
ఇసటట ననస:63-7-815
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప శరఖవల
ఇసటట ననస:63-7-815
వయససస:40
లస: పప
3220 MLJ3728052
పపరర: కమలమమ హరరదనసస

95-142/366

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-7-814
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-7-814
వయససస:48
లస: పప
3217 SQX1957505
పపరర: ననగరశశర రరవప శరఖవల

3212 MLJ3727963
పపరర: గమరరవరద న కకతస

3237 SQX0902411
పపరర: తతట వవసకటటశశర రరవప

95-141/416

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:63-7-818/2
వయససస:55
లస: పప
95-142/378

3240 MLJ3723848
పపరర: సరసబశవరరవప రరచకకసడన

95-142/379

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:63-7-819
వయససస:73
లస: పప
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3241 SQX2333409
పపరర: బకపత కకసడదటట
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95-141/667

తసడడ:డ పపననయఖ కకసడదటట
ఇసటట ననస:63-7-820
వయససస:57
లస: పప
95-141/670

Deleted

భరస : రవ శసకర సరయన
ఇసటట ననస:63-7-820
వయససస:18
లస: ససస స

95-166/1379

తసడడ:డ ససబబ రరవప షససన
ఇసటట ననస:63-7-820
వయససస:64
లస: పప
3250 MLJ3726700
పపరర: ససనత చసతల

3253 AP151000510052
పపరర: శకనవరసరరవప చసతల

95-142/380

95-142/383

95-141/715

95-142/387

95-142/390

3254 AP151000510051
పపరర: కకటటశశరరరవప చసతల

3257 SQX1873108
పపరర: దదవఖ భబరత పససపపలలటట

3260 MLJ3726718
పపరర: వనసకటరతనస పససపపలలటట

3263 AP151000510504
పపరర: ననరరయణ పససపపలలటట

95-142/393

3266 SQX1747393
పపరర: జజన సససదన షపక

95-142/381

3269 SQX1540633
పపరర: తడననద పససపపలలటట

3249 SQX1953330
పపరర: వనసకట ధనలకడమ చసతల

95-88/1251

3252 MLJ3722360
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చసతల

95-142/382

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-7-824
వయససస:41
లస: పప
95-142/384

3255 SQX1296954
పపరర: ననగ లత పససపపలలటట

95-141/417

భరస : దసరరరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-825
వయససస:24
లస: ససస స
95-142/385

3258 MLJ3728037
పపరర: మహలకడమ పససపపలలటట

95-142/386

భరస : మలర కరరరఫనరరవప
ఇసటట ననస:63-7-827
వయససస:30
లస: ససస స
95-142/388

3261 MLJ3723913
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

95-142/389

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:63-7-827
వయససస:29
లస: పప
95-142/391

3264 MLJ3723905
పపరర: పడసరద పససపపలలటట

95-142/392

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:63-7-827
వయససస:51
లస: పప
95-143/437

తసడడ:డ మలబమ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-7-827
వయససస:34
లస: పప
95-142/395

95-142/751

భరస : శకనవరసరరవప చసతల
ఇసటట ననస:63-7-824
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:63-7-827
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:63-7-827
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-7-828
వయససస:43
లస: ససస స

95-166/1380

భరస : మలర ఖలరరఫనరరవప
ఇసటట ననస:63-7-827
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరఫన రరవప
ఇసటట ననస:63-7-827
వయససస:36
లస: పప
3265 AP151000510058
పపరర: మలర ఖలరరఫనరరవప పససపపలలటట

3251 SQX1953165
పపరర: శశషమమ చసతల

3246 SQX2232742
పపరర: దసరర లకడమ సరయన

భరస : రవ శసకర సరయన
ఇసటట ననస:63-7-820
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పశపరలలటట
ఇసటట ననస:63-7-826
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:63-7-827
వయససస:45
లస: ససస స
3262 MLJ3722261
పపరర: దసరరరరరవప పససపపలలటట

3248 SQX2328664
పపరర: కరరణ కలమలర కకసడదటట

95-141/669

Deleted

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప సరయన
ఇసటట ననస:63-7-820
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-7-824
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-826
వయససస:26
లస: ససస స
3259 AP151000513630
పపరర: కలమలరర పససపపలలట

95-142/750

భరస : కకటటశశరరరవప చసతల
ఇసటట ననస:63-7-824
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-7-824
వయససస:44
లస: పప
3256 SQX2521847
పపరర: తడవవణణ పససపపలలటట

3245 SQX2232676
పపరర: రవ శసకర సరయన

3243 SQX2325561
పపరర: శవ రరమ కకషష కకసడదటట

తసడడ:డ బకపత కకసడదటట
ఇసటట ననస:63-7-820
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బకపత కకసడదటట
ఇసటట ననస:63-7-820
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-7-824
వయససస:33
లస: ససస స

3268 AP151000513083
పపరర: వనసకటటశశరమమ పససపపలలటట

95-141/668

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప షససన
ఇసటట ననస:63-7-820
వయససస:36
లస: పప

3244 SQX2456523
పపరర: దసరర లకడమ సరయన

3247 SQX2462232
పపరర: పవరష చసదడ రరవప షససన

3242 SQX2452100
పపరర: రవ శసకర షససన

3267 MLJ3726742
పపరర: ననగరశశరమమ పససపపలలటట

95-142/394

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-7-828
వయససస:35
లస: ససస స
95-142/396

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-828
వయససస:23
లస: పప

3270 MLJ3723897
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట

95-142/397

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-828
వయససస:47
లస: పప
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3271 SQX1518499
పపరర: లకడమ నరమల మసతచన

95-142/398

భరస : వదనఖసరగర నలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-7-837
వయససస:41
లస: ససస స
3274 SQX1029538
పపరర: జగదథశ నలక
ర రర

95-142/401

95-142/404

95-142/402

3278 SQX0611566
పపరర: శకమనననరరయణ గమసటటరర

95-142/407

3283 MLJ3725397
పపరర: ససరరష బబబమ మతషకకరర

95-142/410

3281 MLJ3731429
పపరర: వవసకట రమణ మతషకకరర

95-142/405

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:63-7-840
వయససస:39
లస: పప

95-142/408

భరస : వనసకటటశశరరవప కలరక
ఇసటట ననస:63-7-846
వయససస:36
లస: ససస స

3287 SQX1891597
పపరర: ననగరశశరరవప కలరక

95-142/411

3290 SQX1733898
పపరర: మలర క కరదమ

3279 MLJ3728763
పపరర: రరజఖశక వడర మబడడ

95-142/406

3282 MLJ3731411
పపరర: శశషమమ మతషకకరర

95-142/409

3285 SQX1735646
పపరర: సరసబబడజఖస గగరర

95-142/412

భరస : శశషష రరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:63-7-842
వయససస:74
లస: ససస స
95-14/842

తసడడ:డ ససబబబరరవప కలరక
ఇసటట ననస:63-7-846
వయససస:53
లస: పప
95-141/419

95-142/403

భరస : దదవయఖ
ఇసటట ననస:63-7-840
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష రరడడడ గగరర
ఇసటట ననస:63-7-842
వయససస:49
లస: ససస స
95-14/841

3276 MLJ3724481
పపరర: శకనవరస గమసటటరర

భరస : రసగరరరవపశరమ
ఇసటట ననస:63-7-838
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబమ
ఇసటట ననస:63-7-840
వయససస:34
లస: ససస స
3284 SQX1736586
పపరర: శశభ రరణణ గగరర

95-142/400

తసడడ:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:63-7-837
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-7-837
వయససస:73
లస: పప

3280 MLJ3724473
పపరర: వనసకటరసగరరరవప శరమ
వడర మబడడ
తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:63-7-838
వయససస:71
లస: పప

3289 SQX1733872
పపరర: దథపసక కరదమ

3275 SQX1029546
పపరర: వదనఖ సరగర నలక
ర రర

3273 MLJ3728771
పపరర: అరరణ గమసటటరర

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:63-7-837
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమలర సరశమ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-7-837
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబలలజ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-7-837
వయససస:57
లస: పప

3286 SQX1891589
పపరర: లకడమ భవరన కలరక

95-142/399

భరస : శసకర బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-7-837
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమలర సరశమ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-7-837
వయససస:34
లస: పప
3277 SQX1745058
పపరర: శసకర బబ సదదల

3272 SQX1745165
పపరర: దసరరరలకడమ బబ సదదల

3288 SQX1485086
పపరర: ససరరసదడ కలరరక

95-141/418

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-7-846
వయససస:24
లస: పప
95-141/420

3291 SQX1746882
పపరర: దథపసక కరదమ

95-142/413

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ కరదమ
ఇసటట ననస:63-7-847
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ కరదమ
ఇసటట ననస:63-7-847
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ కరదమ
ఇసటట ననస:63-7-847
వయససస:21
లస: ససస స

3292 SQX1737154
పపరర: మలర క కరదమ

3293 SQX1737071
పపరర: రరధ రరణణ కరదమ

3294 SQX1744853
పపరర: ననగమ బబయమమ చసదన

95-142/414

95-142/415

తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ కరదమ
ఇసటట ననస:63-7-847
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖ ననరరయణ కరదమ
ఇసటట ననస:63-7-847
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ చసదన
ఇసటట ననస:63-7-847
వయససస:80
లస: ససస స

3295 SQX1737030
పపరర: వనసకట సతఖ ననరరయణ
కరదమ
తసడడ:డ కకటయఖ కరదమ
ఇసటట ననస:63-7-847
వయససస:47
లస: పప

95-142/417

3296 SQX1746627
పపరర: లలవణఖ ససగరస

3297 SQX1746460
పపరర: ననగ మలలర శశరర ససగరస

3298 SQX1746528
పపరర: శకనవరసరరవప ససగరస

95-142/420

తసడడ:డ రరమకకటట ససగరస
ఇసటట ననస:63-7-848
వయససస:45
లస: పప

95-142/418

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససగరస
ఇసటట ననస:63-7-848
వయససస:22
లస: ససస స
3299 SQX1828664
పపరర: సరయ పవన కలమలర ససగర స
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససగర స
ఇసటట ననస:63-7-848
వయససస:21
లస: పప

95-142/416

95-142/419

భరస : శకనవరసరరవప ససగరస
ఇసటట ననస:63-7-848
వయససస:42
లస: ససస స
95-178/980

3300 SQX1871524
పపరర: అనసష ఈలర

95-141/421

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఈలర
ఇసటట ననస:63-7-850
వయససస:29
లస: ససస స
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95-142/421

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఎలలర
ఇసటట ననస:63-7-850
వయససస:29
లస: ససస స

3302 SQX1745736
పపరర: ససభబషసణణ అలర స

95-142/422

భరస : శరఖమ పడసరద రరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-7-850
వయససస:36
లస: ససస స

3304 SQX1872126
పపరర: పడభమ దదవర ఈలర

95-142/424

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఈలర
ఇసటట ననస:63-7-850
వయససస:23
లస: పప

3305 SQX1745850
పపరర: శరఖమ పడసరద రరవప అలర స

95-142/784

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప యరకగగపపల
ఇసటట ననస:63-7-852
వయససస:25
లస: ససస స
3310 SQX2550903
పపరర: మమనక యరకగగపపల

95-142/787

భరస : శకనవరస రరవప యరకగగపపల
ఇసటట ననస:63-7-852
వయససస:25
లస: ససస స
3313 SQX2288215
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

3308 SQX2550879
పపరర: మమనక యరకగగపపల

95-142/425

95-142/785

Deleted

తసడడ:డ కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-852
వయససస:41
లస: పప

3314 SQX2288207
పపరర: లకడమ శరరద పససపపలలటట

95-141/760

Deleted

95-166/1381

తసడడ:డ కకటయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-852
వయససస:72
లస: పప
95-166/1383

3306 SQX2550788
పపరర: మమనక యరకగగపపల

భరస : శకనవరసరరవప యరకగగపపల
ఇసటట ననస:63-7-852
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యరకగగపపల
ఇసటట ననస:63-7-852
వయససస:25
లస: ససస స
3311 SQX2274694
పపరర: కకషష పససపపలలటట

95-142/423

భరస : శరఖమ పడసరద రరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-7-850
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ అలర స
ఇసటట ననస:63-7-850
వయససస:63
లస: పప

3307 SQX2550705
పపరర: మమనక యరకగగపపల

3303 SQX1746270
పపరర: గరరరజ అలర స

3309 SQX2550895
పపరర: మమనక యరకగగపపల

95-142/786

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప యరకగగపపల
ఇసటట ననస:63-7-852
వయససస:25
లస: ససస స
3312 SQX2288223
పపరర: సరవతడ పససపపలలటట

95-166/1382

భరస : కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-852
వయససస:65
లస: ససస స
95-166/1384

భరస : శకనవరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-7-852
వయససస:33
లస: ససస స
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3315 NDX2690873
పపరర: భవన ననరరయణ గమమమ

94-91/1093

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమమమ
ఇసటట ననస:63-7-853
వయససస:18
లస: పప
3318 SQX1906049
పపరర: రబబన షపక

95-142/428

95-142/752

తసడడ:డ తరరపత రరవప గమడదడ టట
ఇసటట ననస:63-7-854
వయససస:62
లస: పప

95-142/429

3322 SQX2273480
పపరర: వనసకటటశశరమమ గమమమ

95-142/431

3325 SQX1745272
పపరర: లలతనసబ గమడదడ టట

95-142/753

3328 SQX1746031
పపరర: తరరపతరరవప గమదదబటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గమదదబటట
ఇసటట ననస:63-7-854
వయససస:77
లస: పప

3320 SQX1744952
పపరర: బబడమర యఖ గమమమ

95-142/430

3323 SQX2304202
పపరర: భవన ననరరయణ గమమమ

95-142/754

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమమమ
ఇసటట ననస:63-7-853
వయససస:18
లస: పప
95-142/432

భరస : తరరపత రరవప గమడదడ టట
ఇసటట ననస:63-7-854
వయససస:74
లస: ససస స
95-142/434

95-142/427

తసడడ:డ ననరరయణ గమమమ
ఇసటట ననస:63-7-853
వయససస:75
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గమమమ
ఇసటట ననస:63-7-853
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషష గమడదడ టట
ఇసటట ననస:63-7-854
వయససస:47
లస: ససస స
3327 SQX1745306
పపరర: గగపరలకకషష గమడదడ టట

3319 SQX1906130
పపరర: బబష షపక

3317 SQX1745892
పపరర: భబ లకడమ గమమమ

భరస : బబడమర యఖ గమమమ
ఇసటట ననస:63-7-853
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-7-853
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బడమమయఖ గమమమ
ఇసటట ననస:63-7-853
వయససస:38
లస: పప
3324 SQX1745363
పపరర: జయ లకడమ గమడదడ టట

95-142/426

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:63/7/853
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:63/7/853
వయససస:22
లస: పప
3321 SQX2198745
పపరర: శకనవరసరరవప గమమమ

3316 SQX1906015
పపరర: రరజజశస షపక

3326 SQX1744994
పపరర: ససరరష బబబమ గదదబటట

95-142/433

తసడడ:డ గగపరల కకషష గదదబటట
ఇసటట ననస:63-7-854
వయససస:25
లస: పప
95-142/435

3329 SQX1296020
పపరర: ససరరష బబబమ గమడదడ టట

95-143/438

తసడడ:డ గగపరల కకషష గమడదడ టట
ఇసటట ననస:63-7-854
వయససస:25
లస: పప
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3330 SQX1736636
పపరర: ఉషరరన ఉగరరరరల
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95-142/436

భరస : కకరణ కలమలర ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-7-854/1
వయససస:31
లస: ససస స
3333 SQX1744895
పపరర: కకరణ కలమలర వపగరరరల

95-142/439

95-142/442

95-142/445

95-142/757

95-166/1385

95-142/447

95-142/760

తసడడ:డ చచనన కరశవపలల శశటట
ఇసటట ననస:63-7-858/1
వయససస:54
లస: పప

3343 SQX2275709
పపరర: మహమమద ఖససస షపక

3346 SQX2115202
పపరర: అసమథన షపక

3349 SQX1744929
పపరర: సరయ శశటట

3352 SQX2131217
పపరర: గణణశ శశటట

95-142/451

3355 SQX1736537
పపరర: వనసకరయమమ శశటట

95-142/758

3338 SQX1736842
పపరర: ససబబబరరవప ఉగరరరరల

95-142/444

3341 SQX2125474
పపరర: అససమథన షపక

95-142/756

3344 SQX2275725
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-142/759

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-7-857
వయససస:24
లస: పప
95-178/1090

3347 SQX1737113
పపరర: పదమ శశటట

95-142/446

భరస : శసకర శశటట
ఇసటట ననస:63-7-858
వయససస:39
లస: ససస స
95-142/448

3350 SQX1744903
పపరర: శసకర శశటట

95-142/449

తసడడ:డ చచననన కరశవపలల శశటట
ఇసటట ననస:63-7-858
వయససస:48
లస: పప
95-142/761

3353 SQX1736362
పపరర: ఉష లకడమ ససటట

95-142/450

తసడడ:డ ససబబ రరవప ససటట
ఇసటట ననస:63-7-858/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-142/452

భరస : చచనన కరశవపలల శశటట
ఇసటట ననస:63-7-858/1
వయససస:73
లస: ససస స
95-142/454

95-142/441

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:63-7-857
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర శశటట
ఇసటట ననస:63-7-858
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:63-7-858/1
వయససస:46
లస: ససస స
3357 SQX1736644
పపరర: ససబబబరరవప శశటట

95-142/755

తసడడ:డ శసకర రరవప శశటట
ఇసటట ననస:63-7-858
వయససస:19
లస: పప

భరస : నగరశశరరరవప వననసన
ఇసటట ననస:63-7-858
వయససస:28
లస: ససస స
3354 SQX1736495
పపరర: సశరరప శశటట

3340 SQX2125425
పపరర: హబబ షపక

3335 SQX1747310
పపరర: అనసషర ఉగరరరరల

తసడడ:డ కకషరషరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-7-855
వయససస:51
లస: పప

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:63-7-857
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర శశటట
ఇసటట ననస:63-7-858
వయససస:23
లస: పప
3351 SQX2293116
పపరర: కకమల వననసన

95-142/443

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-7-857
వయససస:25
లస: పప

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:63-7-857
వయససస:39
లస: ససస స
3348 SQX1745041
పపరర: నవన శశటట

3337 SQX1736826
పపరర: రరజశశఖర ఉగరరరరల

95-142/438

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-7-855
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మరసరహహడ షపక
ఇసటట ననస:63-7-857
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-7-857
వయససస:42
లస: ససస స
3345 SQX2320059
పపరర: రరహన బబగస షపక

95-142/440

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-7-855
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఎలలర
ఇసటట ననస:63-7-856
వయససస:52
లస: ససస స
3342 SQX2125458
పపరర: జరరనన బభగస షపక

3334 SQX1736776
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉగరరరల

3332 SQX1737006
పపరర: సరగజన ససరరశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరరశశటట
ఇసటట ననస:63-7-854/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-7-854/1
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-7-855
వయససస:45
లస: ససస స
3339 SQX1747146
పపరర: శవ ఎలలర

95-142/437

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-7-854/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వపగరరరల
ఇసటట ననస:63-7-854/1
వయససస:23
లస: పప
3336 SQX1736693
పపరర: భబలకడమ ఉగరరరరల

3331 SQX1736735
పపరర: సరసబబడజఖస ఉగరరరరల

3356 SQX1736446
పపరర: దదలప కలమలర శశటట
తసడడ:డ ససబబబ రరవ శశటట
ఇసటట ననస:63-7-858/1
వయససస:30
లస: పప

95-141/422 3359 SQX1396275
3358 MLJ3731452
పపరర: సరయ పసడయసజఅల కకనపరరడడడ
పపరర: పవన గగపస ఆకలల

తసడడ:డ రరమచసదడ ననయమడడ కకనపరరడడ
ఇసటట ననస:63-7-859
వయససస:28
లస: ససస స

95-142/453

95-141/423

తసడడ:డ రరమయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-7-859
వయససస:24
లస: పప
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3360 SQX1744879
పపరర: ననగలకడమ ఉగరరరరల
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95-142/455

3361 SQX0212399
పపరర: కకమబమరర జజఖషష కకమబమరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:63-7-859/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగ పపడమ చసద కకమబమరర
ఇసటట ననస:63-7-861
వయససస:47
లస: ససస స

95-178/983
3363 SQX1870203
పపరర: శవనగ వనసకటససతనరరమపవన
కరతదపలర
తసడడ:డ రరజశశఖర కరతదపలర
ఇసటట ననస:63-7-861
వయససస:21
లస: పప

3364 SQX1869692
పపరర: పవరష నసద ఫణణ కరతదపలర
తసడడ:డ రరజశశఖర కరతదపలర
ఇసటట ననస:63-7-861
వయససస:23
లస: పప

3366 SQX0539122
పపరర: వనసకట రరమకకకషష పసతషల

3367 SQX0655845
పపరర: రవసదడ బబబమ సససకరర

95-178/986

తసడడ:డ వనసకట శక రరమమబరరస పసతషల
ఇసటట ననస:63-7-861
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప సససకరర
ఇసటట ననస:63-7-861
వయససస:55
లస: పప

3369 SQX1282573
పపరర: నరరసదడ అలర స

3370 SQX2383719
పపరర: మహహశ బబబమ ససగమల

95-142/456

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-7-894
వయససస:26
లస: పప
3372 SQX2299931
పపరర: వజయ యలలవఅలల

95-141/671

3373 SQX1736909
పపరర: ధనలకడమ కలడడమమల

95-178/984

95-178/982

3365 SQX0539031
పపరర: వనసకటటశ సససకరర

95-178/985

తసడడ:డ రవసదడ బబబమ సససకరర
ఇసటట ననస:63-7-861
వయససస:30
లస: పప
95-178/987

3368 SQX2514354
పపరర: గగపస అడపరల

95-143/1017

తసడడ:డ వనసకటరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:63-7-862
వయససస:29
లస: పప
95-163/1347

3371 SQX1905702
పపరర: శవ కలమలరర చచమటటకసటట

95-142/457

భరస : వనసకటటశశర రరవప చచమటటకసటట
ఇసటట ననస:63-7-1783
వయససస:36
లస: ససస స
95-142/458

భరస : ననగరసశరర రరవప కలడడమమల
ఇసటట ననస:63-8-304
వయససస:32
లస: ససస స

3374 SQX1942382
పపరర: దదవఖ గగగరశశటట

95-142/459

తసడడ:డ వనసకయఖ గగగరశశటట
ఇసటట ననస:63-8-341
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అననమ చనరరఖలల కకచచచరర
ఇసటట ననస:63-8-708
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ గమణమపవటట
ఇసటట ననస:63-8-834
వయససస:46
లస: ససస స

95-142/461
3377 SQX1745926
పపరర: వనసకట సతఖ మణణకసఠ
గమణమపపటట
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ గమణమపపటట
ఇసటట ననస:63-8-834
వయససస:25
లస: పప

95-142/462
3378 SQX1746114
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
గమణమపపటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప గమణమపపటట
ఇసటట ననస:63-8-834
వయససస:52
లస: పప

3379 MLJ2618932
పపరర: ససతనమహలకడమ కఠరవరపప

3380 MLJ3727161
పపరర: శకదదవ పరశస

భరస : మమరళమహన
ఇసటట ననస:63-8-864
వయససస:35
లస: ససస స

3381 MLJ2618940
పపరర: గసగమమ కరరవరసపప

3382 MLJ3724754
పపరర: హరరకకషష పరశస

95-141/424

95-143/441

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-8-864
వయససస:82
లస: ససస స
3384 SQX2082113
పపరర: మణణకసఠ గమదదబటట

95-143/734

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:63-8-865
వయససస:24
లస: ససస స

95-142/460

95-143/439

95-141/716

3385 SQX2150589
పపరర: లకడమ శరరష పరసపమ

95-143/442

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:63-8-865
వయససస:19
లస: ససస స

3383 MLJ2612638
పపరర: మమరళమహన కఠరవరపప

95-143/443

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-8-864
వయససస:44
లస: పప
95-166/1386

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరసపమ
ఇసటట ననస:63-8-864
వయససస:24
లస: ససస స
3388 SQX2522779
పపరర: దసరర భవన కటట

95-143/440

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:63-8-864
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : శకదదవ పరశస
ఇసటట ననస:63-8-864
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గమదదబటట
ఇసటట ననస:63-8-864
వయససస:19
లస: పప
3387 SQX2522738
పపరర: తడవవణణ మమనక కటట

3376 SQX1745967
పపరర: పదనమవత గమణమపవటట

3362 SQX0212365
పపరర: కకషష కలమలరర సససకర సససకర

భరస : రవసదడ బబబమ సససకర
ఇసటట ననస:63-7-861
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససగమల
ఇసటట ననస:63-7-1010
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప యలలవఅలల
ఇసటట ననస:63-8-82
వయససస:66
లస: ససస స
3375 SQX1734003
పపరర: వనసకటటశశరరర కకచచచరర

95-178/981

3386 SQX2402840
పపరర: ఉరరమల కటట

95-141/672

భరస : ఆసజనవయమలల కటట
ఇసటట ననస:63-8-865
వయససస:42
లస: ససస స
95-141/717

3389 MLJ3729464
పపరర: శక లకడమ ఆకలల

95-143/444

భరస : వర భడమమస
ఇసటట ననస:63-8-865
వయససస:36
లస: ససస స
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3390 MLJ2612760
పపరర: వరబడహమస ఆకలల
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95-143/445

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:63-8-865
వయససస:39
లస: పప
3393 SQX2182913
పపరర: ఇ ఏస సస పడవలర క పటటట ల

3391 SQX0819581
పపరర: సరశత తషళళళరర

భరస : భబనస కకషప ర కలమలర
ఇసటట ననస:63-8-867
వయససస:37
లస: ససస స
95-141/673

3394 SQX2550440
పపరర: ససభబగఖ లకడమ చసతలపవడడ

తసడడ:డ వ ఏస ఆర కకషష మబరరస పటటట ల
ఇసటట ననస:63-8-868
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రమలరరవప చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:63-8-868
వయససస:69
లస: ససస స

3396 AP151000513114
పపరర: మలధవ గమదదబటట

3397 MLJ2618650
పపరర: రమలదదవ పటటట ల

95-143/449

భరస : చనతరరపతరరవప
ఇసటట ననస:63-8-868
వయససస:40
లస: ససస స
95-143/452

3402 SQX2194264
పపరర: లలవణఖ పపరసశశటట

95-141/674

3403 SQX1295873
పపరర: ససలలచన పటటట ల

95-143/457

3406 AP151000513279
పపరర: పదనమవత పటటట ల

95-143/450

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:63-8-869
వయససస:41
లస: పప

3409 AP151000510224
పపరర: శశషగరరరరరవప పటటట ల

95-143/453

3412 SQX2300580
పపరర: సరయ వనసకట గమదదబటట

3398 MLJ3729225
పపరర: రమలదదవ గగగరశశటట 

95-143/451

3401 AP151000510222
పపరర: నరసససహరరవప పటటట ల

95-143/455

3404 SQX0901827
పపరర: సరగజన పపరసశశటట

95-143/456

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:63-8-869
వయససస:40
లస: ససస స
95-143/458

3407 MLJ3724721
పపరర: కళయఖణ చకకవరరస పటటట ల

95-143/461

3410 MLJ3730736
పపరర: దసరరరదదవ దననన

95-143/462

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-8-872
వయససస:37
లస: ససస స
95-142/762

3413 SQX1824234
పపరర: ఉమలమహహశశరర రగతష

95-129/105

తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:63-8-873
వయససస:18
లస: పప

95-142/463
3414 SQX1746981
పపరర: వనసకట సతఖ సససదరఖ
గమణమపపటట
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ రరవప గమణమపపట
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:27
లస: ససస స

95-142/464 3416 SQX1747161
3415 SQX1957497
పపరర: కలససమ ననగ దసరర సబ కసదసల
పపరర: ననగ వరన అలలరస

భరస : వ ఎస ఎన ఎల పసఎల కకషష కసదసల
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జగదథశ చసదడ పడసరద అలలరస
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:30
లస: ససస స

3417 SQX1745710
పపరర: ససధఖ రరణణ రరమలవతష

3418 SQX1747054
పపరర: ససధనఖరరణణ జసపన

3419 SQX1942630
పపరర: ననగ మలలర శశరర కలరరటట

భరస : జగమర ననయక రరమలవతష
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర జసపన
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:39
లస: ససస స

95-143/459

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:63-8-869
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అపపలసరశమ
ఇసటట ననస:63-8-872
వయససస:43
లస: పప

95-142/466

95-143/454

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:63-8-868
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:63-8-869
వయససస:73
లస: పప
95-143/463

95-143/448

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:63-8-868
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-8-869
వయససస:64
లస: ససస స
95-143/460

3395 MLJ2619120
పపరర: సరగజన పటటట ల
భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-8-868
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కళయఖణ పటటట ల
ఇసటట ననస:63-8-869
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శశషరగరరర రరవప
ఇసటట ననస:63-8-869
వయససస:59
లస: ససస స

3411 SQX0232587
పపరర: శకనవరసరరవప దనననన

95-141/755

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:63-8-868
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ పపరసశశటట
ఇసటట ననస:63-8-869
వయససస:19
లస: ససస స

3408 MLJ3724713
పపరర: శకనవరసరరవప పటటట ల

3400 SQX0604223
పపరర: వరయఖ గగగరశశటట 

95-143/447
3392 SQX0818146
పపరర: భబనస కకషప ర కలమలర తషళళళరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-8-867
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవరరమకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:63-8-868
వయససస:43
లస: ససస స

3399 SQX0604181
పపరర: వ.యస. రరమకకకషషమబరరస
పటటట ల
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-8-868
వయససస:53
లస: పప

3405 MLJ3729217
పపరర: తరరపతఅమలమ పటటటల

95-143/446

భరస : జననరద నరరవప రగతష
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:39
లస: ససస స

95-142/467

95-142/465

95-142/468

భరస : ననగభబషణస కలరరటట
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:46
లస: ససస స
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3420 SQX1747005
పపరర: ననగ రతనస జసపన
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95-142/469

భరస : వనసకటటశశరరర జసపన
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:59
లస: ససస స
3423 SQX1942358
పపరర: పకథదశ రరజ కలరరటట

95-142/472

95-142/475

3429 SQX2125409
పపరర: ననగరశశర రరవప కలశశటట

95-142/763

95-143/465

95-143/468

3430 SQX2122281
పపరర: శటట సకలరబబయ ఆతషమబ

3433 MLJ3728995
పపరర: ససజజతన ఆరర
డ లల

3436 MLJ3722774
పపరర: ననగరశశరరరవప ఆరబల

95-143/471

3439 MLJ3722451
పపరర: వరయఖ గలలర

భరస : ననగ ఆసగరనఉలక
ఇసటట ననస:63-8-878
వయససస:31
లస: ససస స

3442 MLJ3729100
పపరర: ననగ లకడమ గలలర

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-8-878
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:63-8-879
వయససస:35
లస: పప

95-143/464

95-143/466

3434 MLJ3728987
పపరర: పపలర మమ ఆరర
డ లల

95-143/467

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-8-876
వయససస:51
లస: ససస స
95-143/469

3448 SQX2290393
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యలలవరలల
తసడడ:డ పపననయఖ యలలవరలల
ఇసటట ననస:63-8-882
వయససస:73
లస: పప

3437 MLJ3726932
పపరర: రరమలనసజమమ గలలర

95-143/470

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:63-8-877
వయససస:38
లస: ససస స
95-143/472

3440 MLJ3722469
పపరర: శకనస గలలర

95-143/473

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:63-8-877
వయససస:44
లస: పప
95-143/475

3443 AP151000513553
పపరర: కరశమమ గలలర

95-143/476

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-8-878
వయససస:51
లస: ససస స
95-143/478

తసడడ:డ పరలవనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-8-878
వయససస:61
లస: పప
95-143/480

95-142/477

3431 SQX1824739
పపరర: పససడడతలర వనసకట పడవలర క
బసగరరర
భరస : వరననగరసదడరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-8-878
వయససస:34
లస: ససస స

95-143/477 3445 MLJ3722444
3444 MLJ3724630
పపరర: ననగమరర ఆసజనవయమలల గలలర
పపరర: రరమయఖ గలలర

3428 SQX1747021
పపరర: వనసకటటశశరరర జసపన

95-142/764

తసడడ:డ పరల వనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-8-877
వయససస:37
లస: పప
95-143/474

95-142/474

తసడడ:డ రరమయఖ జసపన
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-8-876
వయససస:57
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:63-8-877
వయససస:63
లస: ససస స

3447 MLJ3724648
పపరర: వరరసజనవయమలల మలదనల

95-142/476

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:63-8-876
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అరరదనల
ఇసటట ననస:63-8-876
వయససస:37
లస: పప

3441 MLJ3729092
పపరర: కరసస లకడమ గలలర

3427 SQX1942572
పపరర: ననగభబషణస కలరరటట

95-142/471

తసడడ:డ వనసకయఖ అలలరస
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జగదథశ చసదడ పడసరద అలర స
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ రగతష
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:47
లస: పప

3438 MLJ3726924
పపరర: మహలకమమమ గలలర

95-142/473 3425 SQX1747120
3424 SQX1942416
పపరర: చరసజవ వనసకట కలమలర కలరరటట
పపరర: జగదథశ చసదడ పడసరద అలలరస

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కలరరటట
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:65
లస: పప

3422 SQX1745124
పపరర: లకడమ బబయ రరమలవటట

భరస : వలలననయక రరమలవటట
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభబషణస కలరరటట
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:27
లస: పప

3426 SQX1957513
పపరర: వ ఎస ఎన ఎల పస ఎల కకషష
కసదసల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:34
లస: పప

3435 MLJ2612802
పపరర: ససబబబరరవప అరరదనల

95-142/470

భరస : వనసకయఖ అలలరస
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభబషణస కలరరటట
ఇసటట ననస:63-8-874
వయససస:25
లస: పప

3432 SQX1824721
పపరర: జననరదనరరవప రగతష

3421 SQX1747286
పపరర: పపడమ లత అలలరస

3446 MLJ3729118
పపరర: ననగమణణ  మలదనల

95-143/479

భరస : వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-8-879
వయససస:34
లస: ససస స
95-141/675

3449 SQX2336741
పపరర: శలలహ యలలర వరవవ

95-141/676

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యలలరవపల
ఇసటట ననస:63-8-882
వయససస:39
లస: ససస స
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3450 SQX2360840
పపరర: మలర శశరర పలర పప డ లల
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95-142/765

భసధసవప: రరగరణణ
ఇసటట ననస:63-8-882
వయససస:71
లస: ససస స
3453 SQX2485779
పపరర: సరయ మనక మమడన

95-178/1274

3456 SQX2029825
పపరర: రరజరసదడ పడసరద దదవనబబ యన

95-143/735

95-76/1123

3457 SQX2029809
పపరర: పడకరశ రరవప దదవనబబ యన

3460 SQX2054831
పపరర: జకకయల కగసర సయఖద

95-143/955

3463 SQX2179539
పపరర: తరరణ వనసకట రరడడడ రరమరరడడడ

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-888
వయససస:30
లస: ససస స

3466 MLJ3728672
పపరర: శకలసతలలదదవ తనసబబ దదబ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-8-888
వయససస:77
లస: పప

భరస : శవసతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-8-891
వయససస:45
లస: ససస స
95-142/486

తసడడ:డ చనరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-8-891
వయససస:60
లస: పప
3477 MLJ3724317
పపరర: యయససపరదస నలలకలరరస
తసడడ:డ చసకరయఖ
ఇసటట ననస:63-8-893
వయససస:43
లస: పప

95-178/1091

3472 SQX1555392
పపరర: పరమమష జమమచచటట

95-178/1218

3458 SQX2039691
పపరర: వజయలకడమ దదవనబబ యన

3461 SQX2182269
పపరర: తరరణ వనసకట రరడడడ రరమరరడడడ

3464 SQX2182517
పపరర: వర లకడమ రరమరరడడ

95-142/479

95-142/480

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-888
వయససస:27
లస: పప
95-142/482

3470 SQX1296921
పపరర: లలరన జజమమశశటట

95-141/425

తసడడ:డ ససవర సరటసననరరయలణ జజమమశశటట
ఇసటట ననస:63-8-891
వయససస:25
లస: ససస స
95-142/484

3473 MLJ3724390
పపరర: శవసతఖననరరయణ ఓమమ శశటట
తసడడ:డ చనన రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-8-891
వయససస:49
లస: పప

3475 MLJ3728573
పపరర: ససమతడ దనసరర

3476 MLJ3728565
పపరర: మరరయమమ నలలకలరరస

తసడడ:డ భబవన ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-8-893
వయససస:46
లస: పప

95-141/677

95-141/678

3467 SQX0604454
పపరర: ససరరష కలమలర రరడడడ తనసబబ దదబ

తసడడ:డ చనన వరరసజనవయమలల జమమచచటట
ఇసటట ననస:63-8-891
వయససస:26
లస: పప

3478 MLJ3724325
పపరర: శకనస దనసరర

95-144/577

భరస : పటబటభ రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-886 6 LINE
వయససస:44
లస: ససస స

95-142/487

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:63-8-893
వయససస:39
లస: ససస స
95-142/489

95-178/1305

తసడడ:డ పటబటభ రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-886
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:63-8-889
వయససస:71
లస: ససస స
95-142/483

3455 SQX2487965
పపరర: శఖమల సప మరగతష

భరస : పడకరశ రరవప దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:63-8-884
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-888
వయససస:46
లస: ససస స

95-142/481 3469 MLJ3728649
3468 MLJ3724408
పపరర: శవ శసకర రరవప రరఘవరపప
పపరర: పదనమవత రరఘవరపప

3474 AP151000510603
పపరర: వరరసజనవయమలల జమమశశటట

95-144/576

తసడడ:డ పటబటభ రరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-886
వయససస:18
లస: పప
95-142/478

95-143/482

భరస : ననగరశశర రరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:63-8-883
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస అహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:63-8-885
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-886
వయససస:47
లస: పప

3471 AP151000513089
పపరర: వజయలకడమ జమమశశటట

95-178/1279

తసడడ:డ ఆశరరశదస దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:63-8-884
వయససస:62
లస: పప

భరస : సలస అహమద
ఇసటట ననస:63-8-885
వయససస:40
లస: ససస స

3465 MLJ3728680
పపరర: అపరష తనసబబ దదబ

3454 SQX2487015
పపరర: శఖమల సప మరగతష

3452 MLJ3728896
పపరర: మలలశశరర పరలలపప డ లక

భరస : బబలచసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:63-8-882
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:63-8-883
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:63-8-884
వయససస:35
లస: పప

3462 SQX2179596
పపరర: పటబటబ రరడడడ రరమరరడడడ

95-143/481

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:63-8-882
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసనన కలమలర మమడన
ఇసటట ననస:63-8-883
వయససస:20
లస: ససస స

3459 SQX0331348
పపరర: నససన
డ ఫరతమల

3451 MLJ3728904
పపరర: రరగరణణ పలర పప డ లల

95-142/485

95-142/488

తసడడ:డ చసకరయఖ
ఇసటట ననస:63-8-893
వయససస:81
లస: ససస స
95-142/490

3479 SQX2194876
పపరర: వజయ దసరర నలక
ర రర

95-141/679

భరస : రమమశ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:36
లస: ససస స
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3480 MLJ3728490
పపరర: అశరజజఖత పరననదద
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95-142/491

తసడడ:డ రరసపడసరద
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:30
లస: ససస స
3483 MLJ3728466
పపరర: ససశల బచసచ

95-142/494

95-142/498

95-142/501

95-142/504

95-142/507

95-141/680

95-142/512

భరస : ననగరశశర రరవప అననస
ఇసటట ననస:63-8-901
వయససస:48
లస: ససస స

3493 MLJ3728615
పపరర: పరరశత బననరరవవరర

3496 SQX1745900
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కటబట

3499 MLJ3728185
పపరర: సతఖవత పససపపలలటట

3502 SQX1872258
పపరర: షనసమఖ మలధవ

95-141/771

3505 MLJ2697274
పపరర: పడశరసత ఆలపరటట

95-142/505

3508 SQX1745108
పపరర: శవ చననమమ బతస న
భరస : అసజయఖ బతస న
ఇసటట ననస:63-8-902
వయససస:51
లస: ససస స

3488 SQX1745538
పపరర: శకనవరస రరవప ససలస

95-142/500

3491 SQX1745512
పపరర: ననగకలమలరర కటబట

95-142/503

3494 AP151000513077
పపరర: ననరరయణమమ ఆకలల

95-142/506

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-8-895
వయససస:61
లస: ససస స
95-142/508

3497 SQX1745603
పపరర: రరమకకషష చదలవరడ

95-142/509

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదలవరడ
ఇసటట ననస:63-8-895
వయససస:46
లస: పప
95-142/510

3500 SQX1872316
పపరర: హహహమలవత మలధవ

95-142/511

భరస : కనక దసరర పడసరద మలధవ
ఇసటట ననస:63-8-899
వయససస:42
లస: ససస స
95-142/513

3503 SQX1871086
పపరర: కనక దసరర పడసరద మలధవ

95-142/514

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మలధవ
ఇసటట ననస:63-8-899
వయససస:45
లస: పప
95-141/772

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:63-8-901
వయససస:43
లస: పప
95-143/484

95-142/497

భరస : వనసకటటశశర రరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-8-895
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కనక దసరర పడసరద మలధవ
ఇసటట ననస:63-8-899
వయససస:22
లస: పప

భరస : పడశరసత ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-8-901
వయససస:35
లస: ససస స
3507 SQX1746320
పపరర: లకడమ పడసనన అననస

95-142/502

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:63-8-899
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కనక దసరర పడసరద మలధవ
ఇసటట ననస:63-8-899
వయససస:20
లస: పప
3504 SQX2404135
పపరర: బడమరరసభ ఆలపరటట

3490 MLJ3724275
పపరర: శవరమమష బబబమ బచసచ

3485 SQX1745587
పపరర: సరయ మహన ససలస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససలస
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వవణమ కటబట
ఇసటట ననస:63-8-895
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:63-8-897
వయససస:52
లస: ససస స
3501 SQX1942556
పపరర: సప మల శశఖర మలధవ

95-142/499

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-8-895
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-8-895
వయససస:23
లస: పప
3498 SQX2466514
పపరర: పదనమవత ననగరశశటట

3487 SQX1906726
పపరర: రమమశ నలక
ర రర

95-142/493

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సపలస
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-8-895
వయససస:47
లస: ససస స
3495 SQX1736180
పపరర: ఈశశర రరవప C

95-142/496

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:55
లస: పప
3492 SQX1736131
పపరర: మహ లకడమ అలర స

3484 MLJ3726650
పపరర: వజయలకడమ నలలరరర

3482 SQX0608984
పపరర: ఉషరబబల పరననదద

భరస : రరసపడసరద
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:26
లస: పప
3489 SQX0604249
పపరర: రరసపడసరద పరననదద

95-142/492

భరస : సరసబశవ రరవప ససలస
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవరమమష బబబమ
ఇసటట ననస:63-8-894
వయససస:53
లస: ససస స
3486 SQX1124544
పపరర: వవణమ గగపరల పనదద

3481 SQX1745348
పపరర: దసరర భవరన ససలస

3506 SQX1746346
పపరర: రమలదదవ తతట

95-143/483

భరస : పడసరద తతట
ఇసటట ననస:63-8-901
వయససస:34
లస: ససస స
95-142/515

3509 SQX1745561
పపరర: రజన తతట

95-142/516

భరస : రమమశ తతట
ఇసటట ననస:63-8-903
వయససస:31
లస: ససస స
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3510 SQX1745116
పపరర: రమణణ తతట
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95-142/517

భరస : పడసరద తతట
ఇసటట ననస:63-8-903
వయససస:31
లస: ససస స
3513 SQX1555327
పపరర: ససశల అలలటట

95-142/520

95-142/523

95-142/691

తసడడ:డ పసడడ రమయలనపవ
ఇసటట ననస:63-08-903
వయససస:18
లస: ససస స
3522 SQX1795731
పపరర: శక లకడమ ఆవపల
భరస : శకనవరసరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-8-905
వయససస:36
లస: ససస స
3525 SQX1747484
పపరర: కరశయఖ ఆవపల

95-143/486

95-143/487

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకటబడ
ఇసటట ననస:63-8-906
వయససస:50
లస: పప
3534 SQX1873165
పపరర: రరజఖలకడమ రరవవరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-8-908/1
వయససస:43
లస: ససస స

95-142/524

95-142/530

95-142/522

3518 SQX1555301
పపరర: పసద రరమలరరవప అలలటట
తసడడ:డ వనసకటపయఖ అలలటట
ఇసటట ననస:63-8-903
వయససస:67
లస: పప

3520 SQX1402957
పపరర: సతఖ మమనక అననస

3521 MLJ3724663
పపరర: సరసబశవరరవప శకసగరరపప

95-142/526

3523 SQX1795707
పపరర: శకనవరసరరవప ఆవపల

95-141/427

95-142/528

3524 SQX1745991
పపరర: పరరశత ఆవపల

95-143/485

3527 AP151000510086
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతట

95-142/529

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:63-8-906
వయససస:53
లస: పప

3529 SQX1642909
పపరర: వర రరఘవమమ కకటబడ

95-143/488

3530 SQX1642958
పపరర: వనసకటటశశర చనరర మమసతన

95-143/489

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ మమసత
ఇసటట ననస:63-8-906
వయససస:34
లస: పప
95-166/1387

3535 SQX1871037
పపరర: వనసకట రమణ రరవవరర

3538 SQX1942663
పపరర: వనసకట సరయ బబబమ వషట సశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వషట సశశటట
ఇసటట ననస:63-8-908/1
వయససస:23
లస: పప

95-142/527

భరస : కరశయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-8-905
వయససస:65
లస: ససస స

3526 MLJ3726767
పపరర: మలధవ తతట

3532 SQX2320109
పపరర: హరరత తతట

95-142/525

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-8-904
వయససస:41
లస: పప

3533 SQX2322428
పపరర: నవన తతట

95-166/1388

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-8-906
వయససస:18
లస: పప
95-142/531

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ రరవవరర
ఇసటట ననస:63-8-908
వయససస:51
లస: పప
95-142/532

3515 SQX1745496
పపరర: పడసరద తతట

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరమలయలణపప
ఇసటట ననస:63-8-903
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-8-906
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ రరవవరర
ఇసటట ననస:63-8-908
వయససస:48
లస: ససస స
3537 MLJ3726783
పపరర: జజజ నపడససనననసబ వషష
ష స ససటట

3517 SQX1745769
పపరర: పసడడ రరమలయలణపప

భరస : తనఖగరరజ కకటబడ
ఇసటట ననస:63-8-906
వయససస:33
లస: ససస స
95-143/490

95-142/519

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-8-903
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-8-906
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర చనరర మమసత
ఇసటట ననస:63-8-906
వయససస:27
లస: ససస స
3531 SQX1642933
పపరర: తనఖగ రరజ కకటబడ

95-142/521

తసడడ:డ కరశయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-8-905
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-8-905
వయససస:70
లస: పప
3528 SQX1642966
పపరర: శశభ రరణణ మమసతన

3514 SQX1745397
పపరర: రమమశ తతట

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అననస
ఇసటట ననస:63-8-904
వయససస:28
లస: ససస స
95-141/426

3512 SQX1745777
పపరర: ససత మహ లకడమ తతట

భరస : హనసమసత రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-8-903
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-8-903
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పసద రరమరరవప అలలటట
ఇసటట ననస:63-8-903
వయససస:37
లస: పప
3519 SQX2083186
పపరర: వజయ రమయలనపవ

95-142/518

భరస : పసడడ రరమలయలణపప
ఇసటట ననస:63-8-903
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పసద రరమలరరవప అలలటట
ఇసటట ననస:63-8-903
వయససస:59
లస: ససస స
3516 SQX1596172
పపరర: పవరషచసదడ రరవప అలలటట

3511 SQX1745314
పపరర: లకడమ రరమలయలణపప

3536 SQX2073559
పపరర: వజయ రరసబబబమ రరవవరర

95-142/696

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవవరర
ఇసటట ననస:63-8-908
వయససస:27
లస: పప
95-142/533

3539 MLJ2613982
పపరర: శకనవరసరరవప వషట సశశటట

95-142/534

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-8-908/1
వయససస:54
లస: పప
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3540 SQX1942481
పపరర: వహహదన రరహమన షససక
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95-142/535

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన షససక
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:20
లస: ససస స
3543 MLJ3728367
పపరర: ససబబ లకడమ తననలకరర

95-142/538

95-142/541

95-142/544

95-142/547

95-142/550

95-142/553

95-142/555

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపటబరగసతన
ఇసటట ననస:63-8-915/2
వయససస:18
లస: ససస స

3553 SQX1154319
పపరర: లలత అసబటట

3556 MLJ3729159
పపరర: రమణమమ కలకససరర

3559 SQX2131761
పపరర: ఫణణ కకశశర అసబటట

3562 MLJ3729134
పపరర: ననగ లకడమ యలనననమ

95-142/558

3565 SQX2298206
పపరర: షహననజ బభగస షపక

95-142/548

3568 SQX2442622
పపరర: సససదమమ పపటబరగసటబర
భరస : సరసబశవ రరవప పపటబరగసటబర
ఇసటట ననస:63-8-915/2
వయససస:47
లస: ససస స

3548 SQX1942366
పపరర: మహమమద హహసపసన షససక

95-142/543

3551 AP151000510585
పపరర: సరసబశవరరవప వషట సశశటట

95-142/546

3554 SQX0714030
పపరర: లలత అసబటట

95-142/549

భరస : పవన కలమలర
ఇసటట ననస:63-8-910
వయససస:31
లస: ససస స
95-142/551

3557 MLJ3722303
పపరర: పవన కలమలర అసబటట

95-142/552

తసడడ:డ అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:63-8-910
వయససస:36
లస: పప
95-142/766

3560 SQX1596206
పపరర: కలమలరర ఎననస

95-142/554

భరస : శకనవరస రరవప ఎననస
ఇసటట ననస:63-8-911
వయససస:31
లస: ససస స
95-142/556

3563 SQX0650515
పపరర: శకనస మననస

95-142/557

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:63-8-911
వయససస:34
లస: పప
95-141/681

భరస : సరరబర షపక
ఇసటట ననస:63-8-912
వయససస:30
లస: ససస స
95-141/682

95-142/540

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:63-8-911
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:63-8-911
వయససస:36
లస: పప
3567 SQX2368967
పపరర: పవరష చసదడరరవప పపటబరగసతన

95-142/545

తసడడ:డ అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:63-8-910
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:63-8-911
వయససస:30
లస: ససస స
3564 MLJ3722311
పపరర: శకనవరస రరవప యననస

3550 MLJ3724184
పపరర: రరమచసదడరరవప తననలలరర

3545 SQX0949966
పపరర: రరజరశ కలమలర తననలకరర

తసడడ:డ మసరసన షససక
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:44
లస: పప

భరస : వవనరటటశశరర
ర
ఇసటట ననస:63-8-910
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:63-8-910
వయససస:61
లస: పప
3561 MLJ3729183
పపరర: ధనమమల పససపపలలటట

95-142/542

భరస : పవన కలమలర అసబటట
ఇసటట ననస:63-8-910
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:63-8-910
వయససస:56
లస: ససస స
3558 SQX0459891
పపరర: అసకమమరరవప అసబటట

3547 SQX1872233
పపరర: ససధనకర తననలకరర

95-142/537

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఫణణ కకశశర అసబటట
ఇసటట ననస:63-8-910
వయససస:28
లస: ససస స
3555 MLJ3729142
పపరర: కకషష కలమలరర ఆసబటట

95-142/539

తసడడ:డ ససజవ రరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖచసదడరరవప
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:51
లస: పప
3552 SQX1154327
పపరర: యలమన అసబటట

3544 MLJ3728359
పపరర: ధనలకడమ తనననలకరర

3542 SQX1942499
పపరర: జజన బభగస షససక

భరస : మహమమద హహసపసన షససక
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:29
లస: పప
3549 SQX0604397
పపరర: శకనవరసరరవప తననలలరర

95-142/536

భరస : ససధనకర తననలకరర
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:63-8-909
వయససస:46
లస: ససస స
3546 MLJ3724192
పపరర: గగపస కకషష తననలకరర

3541 SQX1154301
పపరర: శకలకడమ తననలకరర

3566 SQX2364917
పపరర: మలర కరరరఫన రరవప పపటబరగసతన

95-141/600

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపటబరగసతన
ఇసటట ననస:63-08-915/2
వయససస:22
లస: పప
95-178/1219

3569 SQX2368124
పపరర: కకటటశశర రరవప పపటబరగసతన

95-141/683

తసడడ:డ నరసససహరరవప పపటబరగసతన
ఇసటట ననస:63-8-915/3
వయససస:42
లస: పప
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3570 SQX2368199
పపరర: లకడమ పపటబరగసతన
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95-163/1348

భరస : కకటటశశర రరవప పపటబరగసతన
ఇసటట ననస:63-8-915/3
వయససస:41
లస: ససస స
3573 SQX2540243
పపరర: పదనమవత దడడడడ

95-141/741

95-142/697

95-178/1221

95-142/562

95-142/564

95-142/567

95-142/568

తసడడ:డ ఏగయఖ
ఇసటట ననస:63-8-920
వయససస:41
లస: పప

3583 MLJ3728334
పపరర: చననమలమయ కవగసటట

3586 MLJ2618197
పపరర: వరరరఘవమమ దనరర

3589 SQX2122158
పపరర: అమరయఖ కటట

3592 MLJ3728235
పపరర: శకలకడమశరఖమల ఆదసరర

95-142/571

3595 SQX1210160
పపరర: శకనవరస రరవప అడపరల

95-142/563

3598 SQX1906460
పపరర: సతఖననరరయణ అడపరల
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:63-8-920
వయససస:41
లస: పప

3578 SQX2082014
పపరర: బబల తదజ సరగర గగవసదస

95-143/736

3581 SQX1872373
పపరర: సరమలమ జఖస మమమలల

95-142/561

95-178/1222
3584 SQX2210466
పపరర: వనసకట సరయ కలమలర మమమలల

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:63-8-918
వయససస:23
లస: పప
95-142/565

3587 MLJ3728284
పపరర: సరమలమ జఖస పసదబ దనడడ

95-142/566

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:63-8-919
వయససస:56
లస: ససస స
95-142/767

3590 SQX0813477
పపరర: గమరరననధస దనరర

95-162/265

తసడడ:డ నరసససహరరవప దనరర
ఇసటట ననస:63-8-919
వయససస:32
లస: పప
95-142/569

3593 MLJ3726791
పపరర: శశషమలమ అదసరర

95-142/570

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-8-920
వయససస:57
లస: ససస స
95-142/572

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:63-8-920
వయససస:36
లస: పప
95-142/574

95-142/559

భరస : సరసబశవరరవప మమమలల
ఇసటట ననస:63-8-918
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:63-8-920
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:63-8-920
వయససస:66
లస: ససస స
3597 MLJ3724119
పపరర: బడహమయఖ మదసబకకరర

95-142/560

తసడడ:డ సరయబబబమ కటట
ఇసటట ననస:63-8-919
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:63-8-920
వయససస:32
లస: ససస స
3594 SQX1210178
పపరర: కకటటశశరమమ అడపరల

3580 MLJ3728201
పపరర: అనసశర దనడ

3575 SQX1905660
పపరర: ససతమమ రరమశశటట

తసడడ:డ సససదర రరజ గగవసదస
ఇసటట ననస:63-8-916/5
వయససస:21
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-8-919
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:63-8-919
వయససస:66
లస: పప
3591 SQX1210152
పపరర: వజయశరసత అడపరల

95-142/698

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:63-8-918
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : గమరరననధస
ఇసటట ననస:63-8-919
వయససస:30
లస: ససస స
3588 MLJ3724127
పపరర: రరమలరరవప పసదబ దనడడ

3577 SQX0179416
పపరర: సససదర రరజ గగవసదస

95-178/1220

భరస : సరసబశవ రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:63-8-916
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ దనడ
ఇసటట ననస:63-8-918
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ దనడ
ఇసటట ననస:63-8-918
వయససస:53
లస: ససస స
3585 MLJ3728250
పపరర: పదమ దనరర

95-141/747

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:63-8-916/5
వయససస:49
లస: పప

భరస : సససదరరరజ
ఇసటట ననస:63-8-916/5
వయససస:49
లస: ససస స
3582 MLJ3728193
పపరర: భబరత దనడ

3574 SQX2543742
పపరర: రమణ కలమలర దడడడడ

3572 SQX2238913
పపరర: పకథదశ పపటబరగసతన

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపటబరగసతన
ఇసటట ననస:63-8-915/3
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప దడడడడ
ఇసటట ననస:63-8-915/5
వయససస:56
లస: పప

భరస : శశరయఖ
ఇసటట ననస:63-8-916/5
వయససస:79
లస: ససస స
3579 SQX0030791
పపరర: రరసబబయ బబ డడడ 

95-166/1389

భరస : కకటటశశర రరవప పపటర గమసట
ఇసటట ననస:63-8-915/3
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమణ కలమలర దడడడడ
ఇసటట ననస:63-8-915/5
వయససస:50
లస: ససస స
3576 SQX0121756
పపరర: తదరరజమమ గగవసదస

3571 SQX2400125
పపరర: లకడమ పపటర గమసట

3596 MLJ2613826
పపరర: శకకరసత ఆదసరర

95-142/573

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-8-920
వయససస:36
లస: పప
95-142/575

3599 SQX1942655
పపరర: దథపసకర రరచకలలలర

95-142/576

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరచకలలలర
ఇసటట ననస:63-8-925
వయససస:22
లస: ససస స
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3600 SQX1942283
పపరర: జజఖత రరచకలలలర
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95-142/577

భరస : వనసకటటశశరరర రరచకలలలర
ఇసటట ననస:63-8-925
వయససస:42
లస: ససస స
3603 MLJ3724077
పపరర: రరజరష మలలర ల

95-142/580

95-142/583

95-178/1224

95-142/587

95-142/590

95-142/593

95-142/596

భరస : ననగరరజ కళయఖణస
ఇసటట ననస:63-8-939
వయససస:30
లస: ససస స

3613 SQX1735976
పపరర: గగవరరదన రరడడడ బబద

3616 SQX1735661
పపరర: లకకమరరడడడ బబద

3619 SQX1736107
పపరర: సరయ బబబమ గసట

3622 SQX1734755
పపరర: వజయ లకడమ చనవర

95-142/599

3625 SQX2354660
పపరర: మణణకరసఠ గమడదడ టట

95-142/588

95-142/591

భరస : సరసబ శవ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:63-8-939
వయససస:38
లస: ససస స

95-178/1223

3611 SQX1736404
పపరర: రరధదక మమకల

95-142/586

3614 MLJ3722931
పపరర: ససరర ననరరయణరరడడడ మమకల

95-142/589

3617 MLJ3722352
పపరర: అసకకరరడడడ మమకల

95-142/592

తసడడ:డ ఆసజనవయరరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-932
వయససస:55
లస: పప
95-142/594

3620 SQX1735158
పపరర: సరసబబడజఖస చనవర

95-142/595

భరస : కకటటశశర రరవప చనవర
ఇసటట ననస:63-8-937
వయససస:53
లస: ససస స
95-142/597

3623 SQX1734698
పపరర: హహమసత శవ ననగ చనవర

95-142/598

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చనవర
ఇసటట ననస:63-8-938
వయససస:30
లస: పప
95-166/1390

Deleted

3628 SQX1745140
పపరర: వనసకటటశశరమమ మమకల

3608 SQX2418044
పపరర: వనసకట రరడడడ యననస

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-932
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గమడదడ టట
ఇసటట ననస:63-8-938
వయససస:19
లస: పప
95-142/601

95-142/582

భరస : వనసకట రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:63-8-932
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హహమసత శవ ననగ చనవర
ఇసటట ననస:63-8-938
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనవర
ఇసటట ననస:63-8-938
వయససస:60
లస: పప
3627 SQX1745868
పపరర: రమలదదవ కళయఖణస

95-142/585

తసడడ:డ వననటటశశరరర గసట
ఇసటట ననస:63-08-937
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప కళయఖణస
ఇసటట ననస:63-8-937
వయససస:59
లస: ససస స
3624 SQX1734771
పపరర: కకటటశశర రరవప చనవర

3610 SQX1735612
పపరర: రరజఖ లకడమ బబద

3605 MLJ2613743
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ దనడ

తసడడ:డ బబలల రరడడ యననస
ఇసటట ననస:63-8-930
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ బబద
ఇసటట ననస:63-8-932
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరయబబబబ గసట
ఇసటట ననస:63-8-937
వయససస:32
లస: ససస స
3621 SQX1746684
పపరర: సరమలమ జఖస కళయఖణస

95-142/584

తసడడ:డ లకకమ రరడడ బబద
ఇసటట ననస:63-8-932
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-932
వయససస:33
లస: పప
3618 SQX1735539
పపరర: పదమ గసట

3607 MLJ2613800
పపరర: వనసకట రరడడడ దనడ

95-142/579

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దనడ
ఇసటట ననస:63-8-930
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లకకమ రరడడ బబద
ఇసటట ననస:63-8-932
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : లకకమ రరడడ బబద
ఇసటట ననస:63-8-932
వయససస:42
లస: ససస స
3615 MLJ3722949
పపరర: వనసకట రరడడడ మమకల

95-142/581

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరడడ దనడ
ఇసటట ననస:63-8-930
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ యననస
ఇసటట ననస:63-8-930
వయససస:43
లస: ససస స
3612 SQX1735521
పపరర: ససధఖ రరణణ బబద

3604 SQX1092873
పపరర: భబగఖ లకడమ దసడ

3602 AP151000513073
పపరర: చసదడమమ మలలర ల

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:63-8-926
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:63-8-930
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దనడ
ఇసటట ననస:63-8-930
వయససస:37
లస: పప
3609 SQX2367761
పపరర: ననగ మణణ యననస

95-142/578

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:63-8-926
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయలఖ
ఇసటట ననస:63-8-926
వయససస:33
లస: పప
3606 MLJ2613321
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ దనడ

3601 MLJ3728227
పపరర: అనసష మలలర ల

95-142/602

3626 SQX1745678
పపరర: మలనస కళయఖణస

95-142/600

భరస : శవననగరరజ కళయఖణస
ఇసటట ననస:63-8-939
వయససస:28
లస: ససస స
3629 SQX1745645
పపరర: వర రరఘవమమ మమకల

95-142/603

భరస : కకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:63-8-939
వయససస:57
లస: ససస స
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3630 SQX1744937
పపరర: ననగ రరజ కళయఖణస
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95-142/604

తసడడ:డ రరమ రరవప కళయఖణస
ఇసటట ననస:63-8-939
వయససస:36
లస: పప
3633 SQX1745421
పపరర: కకటటశశర రరవప మమకల

95-142/607

95-142/610

95-142/613

95-142/616

95-142/618

95-142/621

95-142/624

తసడడ:డ అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:63-8-946
వయససస:24
లస: ససస స

3643 SQX1747724
పపరర: ననగమణణ పససపపలలటట

3646 SQX1745249
పపరర: శవరజ గణణశ చరరల

3649 SQX1746056
పపరర: అరరఫన రరవప చరరల

3652 SQX1736040
పపరర: ససదథప రరడడడ పరరవర

95-142/627

3655 SQX2171361
పపరర: అదద లకడమ బబ రర

95-143/491

3658 SQX1745835
పపరర: శవననగవన తషపరకలల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:63-8-946
వయససస:26
లస: ససస స

3638 SQX1747252
పపరర: లకడమ దదవ ఆకలల

95-142/612

3641 SQX1747070
పపరర: ససరరబబబమ పససపపలలటట

95-142/615

3644 SQX1745934
పపరర: శశదదవ చరరల

95-142/617

భరస : సరసబశవ రరవప చరరల
ఇసటట ననస:63-8-944
వయససస:36
లస: ససస స
95-142/619

3647 SQX1746007
పపరర: సరసబశవ రరవప చరరల

95-142/620

తసడడ:డ అరరఫన రరవప చరరల
ఇసటట ననస:63-8-944
వయససస:43
లస: పప
95-142/622

3650 SQX1942325
పపరర: కకటటశశరర కరవవరర

95-142/623

Deleted

భరస : నరరసదడ కరవవరర
ఇసటట ననస:63-8-945
వయససస:31
లస: ససస స
95-142/625

3653 SQX1942432
పపరర: నరరసదడ కరవవరర

95-142/626

తసడడ:డ రరజ బబబమ కరవవరర
ఇసటట ననస:63-8-945
వయససస:33
లస: పప
95-178/1225

భరస : తరరపతయఖ బబ రర
ఇసటట ననస:63-8-945
వయససస:41
లస: ససస స
95-142/628

95-142/609

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-8-943
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ జజజ రరడడడ పరరవర
ఇసటట ననస:63-8-945
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చనన లకరరర రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:63-8-945
వయససస:58
లస: పప
3657 SQX1745280
పపరర: గగససయల సయఖద

95-142/614

తసడడ:డ వనసకయఖ చరరల
ఇసటట ననస:63-8-944
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ జజజరరడడడ పరరవర
ఇసటట ననస:63-8-945
వయససస:52
లస: ససస స
3654 SQX1736008
పపరర: జజజ రరడడడ ఏరరవ

3640 SQX1942465
పపరర: రవ శసకర ననయమడడ ఆకలల

3635 SQX1746940
పపరర: దసరర చలర పలర

భరస : చనన శసకరయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-8-943
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప చరరల
ఇసటట ననస:63-8-944
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అరరఫన రరవప చరరల
ఇసటట ననస:63-8-944
వయససస:46
లస: పప
3651 SQX1735687
పపరర: ఆసతతనమమ పరరవర

95-142/611

భరస : ససరర బబబమ పససపవలలటట
ఇసటట ననస:63-8-943
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అరరఫన రరవప చరరల
ఇసటట ననస:63-8-944
వయససస:55
లస: ససస స
3648 SQX1745215
పపరర: ససబబ రరవప చరరల

3637 SQX1745199
పపరర: రమలదదవ వషష
ష మలకల

95-142/606

తసడడ:డ అమరలసగరసశర రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:63-8-943
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన శసకరయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-8-943
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-8-943
వయససస:68
లస: పప
3645 SQX1745074
పపరర: గరరరజ చరరల

95-142/608

భరస : రరధ కకషష వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:63-8-943
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పప గడ
ఇసటట ననస:63-8-943
వయససస:67
లస: ససస స
3642 SQX1747104
పపరర: చనన శసకరయఖ ఆకలల

3634 SQX1735711
పపరర: ననరరయణమమ ఆకలల

3632 SQX1745173
పపరర: సరసబ శవ రరవప మమకల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:63-8-939
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-8-940
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర ననయమడడ ఆకలల
ఇసటట ననస:63-8-943
వయససస:32
లస: ససస స
3639 SQX1747211
పపరర: ధనలకడమ పగడ

95-142/605

తసడడ:డ రరమలరరవప కళయఖణస
ఇసటట ననస:63-8-939
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:63-08-939
వయససస:64
లస: పప
3636 SQX1942473
పపరర: ఉమల దదవ ఆకలల

3631 SQX1745819
పపరర: శవననగరరజ కళయఖణస

3656 SQX2524999
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప పప నసగమపరటట

95-141/721

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:63-8-946
వయససస:47
లస: పప
95-142/629

3659 SQX1942648
పపరర: రహహన గరసధథ సయయద

95-142/630

భరస : మమనశర భబష సయయద
ఇసటట ననస:63-8-946
వయససస:43
లస: ససస స
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3660 SQX1942309
పపరర: జజకకర హహసపసన సయయద

95-142/631

తసడడ:డ మమనశర భబష సయయద
ఇసటట ననస:63-8-946
వయససస:22
లస: పప
3663 SQX2445229
పపరర: వర రరఘవమమ జపవడడ

3661 SQX1735943
పపరర: పరమమశశర రరవప తషపకలళ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషపకలళ
ఇసటట ననస:63-8-946
వయససస:32
లస: పప
95-178/1226

భరస : కకటటశశర రరవప జపవడడ
ఇసటట ననస:63-8-946
వయససస:53
లస: ససస స

3664 SQX2424737
పపరర: ససశల పసదబ ద

95-143/492

భరస : రరజజ రరడడడ బబ ననల
ఇసటట ననస:63-8-948
వయససస:28
లస: ససస స

3667 SQX1675800
పపరర: ఆదదలకడమ రరడచడ స

95-143/495

భరస : చనన గరల రరడడడ రరడచడ స
ఇసటట ననస:63-8-948
వయససస:61
లస: ససస స

3670 SQX1838242
పపరర: అసజ రరడడడ బబ ననల

95-143/498

తసడడ:డ చనన గరల రరడడడ రరడచడ స
ఇసటట ననస:63-8-948
వయససస:39
లస: పప

3673 SQX1838218
పపరర: ససబబబ రరడడడ బబ ననల

95-143/501

3678 MLJ3728805
పపరర: హహహమలవత తషలలవ

95-143/504

3676 SQX0604348
పపరర: వనసకటరరడడడ బబ ననల

3679 SQX0949453
పపరర: పదనమవత దగమరపరటట

95-143/496

తసడడ:డ దబబకకటట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-8-950
వయససస:32
లస: పప
95-178/1229

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ²దగమరపరటట
ఇసటట ననస:63-8-950
వయససస:51
లస: పప

95-143/499

3668 SQX1838200
పపరర: కకటటశశరమమ బబ ననల

95-143/494

3671 SQX1838234
పపరర: రరజజ రరడడ బబ ననల

95-143/497

3674 MLJ3726825
పపరర: శవపరరశత బబ ననల

95-143/500

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-949
వయససస:52
లస: ససస స
95-143/502

95-143/503
3677 SQX1452952
పపరర: వనసకట ననగ చసదదక
డ కలలవకకలర

భరస : దసరర రరవప కలలవకకలర
ఇసటట ననస:63-8-950
వయససస:29
లస: ససస స
95-143/956

3680 SQX2373405
పపరర: లకడమ కరసతస దబబకకటట

95-143/957

భరస : ఏడడకకసడలల దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-8-950
వయససస:46
లస: ససస స
95-143/959

3683 SQX2374965
పపరర: ఏడడకకసడలల దబబకకటట

95-178/1228

భసధసవప: వనసకట ననగ చసదదక
డ కలలవకకల
ఇసటట ననస:63-8-950
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనన నరసయఖ దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-8-950
వయససస:52
లస: పప

3685 SQX1496588
పపరర: నరమలల బబ సదఇల

95-143/506
3686 SQX1496828
పపరర: ఉమ మహహశశరర బబయ బబ సదదల

95-143/505

భరస : నరసససహ సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:63-8-951
వయససస:47
లస: ససస స
95-143/507

95-178/1315

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ బబ ననల
ఇసటట ననస:63-8-948
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడల రరవప దగమరపరటట
ఇసటట ననస:63-8-950
వయససస:48
లస: ససస స

95-143/958 3682 SQX2316446
3681 SQX2196822
పపరర: దబబకకటట వనసకట సతశ కలమలర
పపరర: దసరర రరవప కలలవకకల

3665 SQX2525178
పపరర: పదనమవత పప నసగమపరటట

భరస : ససబబబ రరడడ బబ ననల
ఇసటట ననస:63-8-948
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-949
వయససస:61
లస: పప

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:63-8-950
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-8-951
వయససస:52
లస: పప

95-143/493

తసడడ:డ సరసబ రరడడ బబ ననల
ఇసటట ననస:63-8-948
వయససస:58
లస: పప

3675 SQX0790824
పపరర: ససత రరమరరడడడ బబ ననల ససతన
రరమ రరడడడ
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:63-8-949
వయససస:31
లస: పప

95-142/633

భరస : వనసకట రరఘవవసదడ రరవప పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:63-8-946
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ బబ ననల
ఇసటట ననస:63-8-948
వయససస:30
లస: పప

3672 SQX1675792
పపరర: రఘమననథ రరడడడ రరడచడ స

3687 SQX1496810
పపరర: నరసససహ సససగ బబ సదదల

95-178/1227

భరస : రఘమననథ రరడడ రరడచడ స
ఇసటట ననస:63-8-948
వయససస:39
లస: ససస స

3669 SQX1675818
పపరర: ససతనరరమమలమమ రరడడ చస

3662 SQX1745470
పపరర: అపరపరరవప తషపరకలలల

తసడడ:డ నసకరరజ తషపరకలలల
ఇసటట ననస:63-8-946
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససబబరరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:63-8-946
వయససస:42
లస: ససస స

3666 SQX1838226
పపరర: బబల పదనమవత బబ ననల

3684 SQX0949446
పపరర: ఏడడకకసడల రరవప దగమరపరటట

95-142/632

3688 SQX2302842
పపరర: వరణణ యలరనగమల
భరస : రరధన కకషష యలరనగమలల
ఇసటట ననస:63-8-951
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అమర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-8-951
వయససస:56
లస: ససస స
95-178/1230

95-143/508
3689 MLJ3723087
పపరర: సరయ ననగరసదడ సససగ బబ సదదల

తసడడ:డ బబలకకషష సససగ
ఇసటట ననస:63-8-953
వయససస:34
లస: పప

Page 127 of 266

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03

3690 MLJ3724564
పపరర: బబలకకషష సససగ బబ సదదల

95-143/509

తసడడ:డ ననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:63-8-953
వయససస:61
లస: పప
3693 SQX2249068
పపరర: గగరమమ మలడ

95-166/1391

95-178/1233

95-143/531

3702 AP151000513285
పపరర: కకకషషకలమలరర చనగసటటపరటట

95-143/511

95-143/514

95-143/515

95-178/1235

3703 MLJ3724796
పపరర: ససబబబరరవప కకసడసరర

3706 SQX2394260
పపరర: వనసకటటశశరరర చనగసటటపరటట

3709 SQX0901751
పపరర: భబరత చటబర

95-143/518

3712 SQX0901777
పపరర: చచసతనఖ చటబర

95-143/512

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-8-956
వయససస:49
లస: పప

3715 SQX2549285
పపరర: ననసచనరయఖ జనసన

95-178/1236

3718 SQX0655050
పపరర: పడశరసత కరననల
తసడడ:డ నటరరజశశఖర కరననల
ఇసటట ననస:63-8-958
వయససస:39
లస: ససస స

95-143/530

3701 MLJ2618742
పపరర: ససవరష లకడమ చనగసటటపరటట

95-143/510

3704 MLJ3724770
పపరర: పవరష చసదడరరవప పపరరరర

95-143/513

3707 SQX2394641
పపరర: కకషష కలమలరర చనగసటటపరటట

95-178/1237

భరస : వనసకటటశశరరర చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:63-8-955
వయససస:63
లస: ససస స
95-143/516

3710 MLJ3729019
పపరర: ననగ మలలర శశరమమ జనసన

95-143/517

భరస : ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:63-8-956
వయససస:53
లస: ససస స
95-143/519

3713 SQX0901769
పపరర: సప మశశఖర చటబర

95-143/520

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:63-8-956
వయససస:44
లస: పప
95-143/522

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:63-8-956
వయససస:65
లస: పప
95-145/573

3698 SQX1978675
పపరర: మహన రరవప పపలఖసడస

తసడడ:డ నలకసఠరచనరర
ఇసటట ననస:63-8-955
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సప మశశఖర
ఇసటట ననస:63-8-956
వయససస:42
లస: పప
95-143/521

95-178/1232

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-8-955
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సప మశశఖర
ఇసటట ననస:63-8-956
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మశశఖర
ఇసటట ననస:63-8-956
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నటరరజశశకర కరననల
ఇసటట ననస:63-8-958
వయససస:38
లస: ససస స

3700 SQX2157816
పపరర: సరయ పడశరసత ఆలపరటట

3695 SQX2169068
పపరర: శకనవరస రరవప బబడడద

తసడడ:డ బబలలజ రరవప పపలఖసడస
ఇసటట ననస:63-8-953 6TH LINE
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:63-8-955
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-8-956
వయససస:42
లస: ససస స

3717 MLJ2628295
పపరర: అరరణ కరననల

95-178/1234

తసడడ:డ అయఖవరరరర
ఇసటట ననస:63-8-955
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:63-8-955
వయససస:67
లస: పప

3714 MLJ3724580
పపరర: శకనవరసరరవప మలదల

3697 SQX2396901
పపరర: హరర కకరణ సససగ బబ సదదల

95-143/961

తసడడ:డ దదవపలలర
ఇసటట ననస:63-8-953
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:63-8-954
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-8-955
వయససస:58
లస: ససస స

3711 SQX0901785
పపరర: గగపరలకకషష చటబర

95-178/1231

తసడడ:డ బల కకషష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-8-953
వయససస:31
లస: పప

3699 SQX1978758
పపరర: లకడమ శమసతకమణణ కలమలరర
పపలఖసడస
భరస : మహన రరవప పపలఖసడస
ఇసటట ననస:63-8-953 6TH LINE
వయససస:31
లస: ససస స

3708 MLJ3729027
పపరర: లకడమ తరరపతమలమ మలదల

3694 SQX2302875
పపరర: ధన లకడమ బబ సదదల

3692 SQX2158681
పపరర: రరధదక బబయ ననలర కరర

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:63-8-953
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బల కకషష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-8-953
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : హరర కకరణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-8-953
వయససస:32
లస: ససస స

3705 AP151000510228
పపరర: వనసకటటశశరరర చనగసటటపరటట

95-143/960

తసడడ:డ బల కకషష సససగ
ఇసటట ననస:63-8-953
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-8-953
వయససస:33
లస: ససస స
3696 SQX2378529
పపరర: జజనబ షపక

3691 SQX2188704
పపరర: సరయ ననగరసదడ సససగ బబ సదదల

3716 MLJ2628287
పపరర: ససభబషసన కరననల

95-145/572

తసడడ:డ నటరరజశశఖర కరననల
ఇసటట ననస:63-8-958
వయససస:37
లస: ససస స
95-145/574

3719 AP151000519172
పపరర: మసరసనమమ కరననల

95-145/575

భరస : నటరరజశశకర కరననల
ఇసటట ననస:63-8-958
వయససస:60
లస: ససస స
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95-145/576

తసడడ:డ నట రరజశశఖర కరననల
ఇసటట ననస:63-8-958
వయససస:33
లస: పప
3723 MLJ1058106
పపరర: వనసకటససబబబరరవప పప నసనరర

భరస : వనసకట ససబబబరరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:63-8-959
వయససస:36
లస: ససస స
95-145/579

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:63-8-959
వయససస:40
లస: పప
3726 AP151000519187
పపరర: అసజమమ కటబట

95-145/582

తసడడ:డ బమలర యఖ ససతనలపప
ఇసటట ననస:63-8-960
వయససస:60
లస: పప
3732 SQX0594333
పపరర: జగనననధరరవప వరరశశటట

95-145/588

95-145/589

భరస : రవ కలమలర కకణణదచ
ఇసటట ననస:63-8-962
వయససస:41
లస: ససస స
3738 SQX0624445
పపరర: రరమ ససబబబరరడడ పసచచపరటట

3727 SQX0818633
పపరర: పవన కలమర ససతలపప

95-145/592

95-145/586

95-145/584

3731 AP151000381166
పపరర: పప లలరమమ వరరశశటట

95-145/587

95-92/665

3734 SQX0360578
పపరర: అలర స శకనవరస రరవప

95-143/523

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-8-962
వయససస:45
లస: పప
95-145/590

3737 SQX0624536
పపరర: శరఖమల పసచచపరటట

95-145/591

భరస : రరమ ససబబబరరడడ పసచచపరటట
ఇసటట ననస:63-8-962
వయససస:49
లస: ససస స

95-145/1096 3740 SQX2040145
95-145/1097
3739 SQX2041630
పపరర: సరయ వనసకట మమరళ కకణణిసదచ
పపరర: సరయ వనసకట మమరళ కకణణిసదచ

3742 SQX2333912
పపరర: సరసబ శవ రరవప బతన
తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప బతన
ఇసటట ననస:63-8-962
వయససస:38
లస: పప

95-145/1202
3744 SQX2215275
పపరర: పవరష వనసకట ననగ సతఖ సరయ
కలమలర అలర స
తసడడ:డ శకనవరసరరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-8-962
వయససస:20
లస: పప

3745 SQX2089738
పపరర: అనత కకణణదచ
భరస : రవకలమలర కకణణదచ
ఇసటట ననస:63-08-962
వయససస:30
లస: ససస స

3747 SQX2095933
పపరర: శకనవరసరరవప కకణణదచ

3748 SQX2097640
పపరర: లకడమ కకణణదచ

95-161/795

3728 AP151000519186
పపరర: ససరరష బబబమ కటబట

భరస : జగనననధరరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:63-8-961
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకణణిసదచ
ఇసటట ననస:63-08-962
వయససస:24
లస: పప
95-145/1199

95-145/581

తసడడ:డ శవ రరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-8-960
వయససస:46
లస: పప

3733 SQX2091114
పపరర: పవరష వనసకట ననగ సతఖ సరయ
కలమలర అలర స
తసడడ:డ శకనవరసరరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-08-962
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-8-962
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరరరవప కకణణదచ
ఇసటట ననస:63-08-962
వయససస:51
లస: పప

95-145/583

3730 SQX0229211
పపరర: జయలకడమ వరరశశటట

3736 SQX0600007
పపరర: లకడమ కకణణదచ

3725 MLJ2628063
పపరర: శశశలజ కటబట
భరస : ససరరష బబబమ కటబట
ఇసటట ననస:63-8-960
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకణణదచ
ఇసటట ననస:63-8-962
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ పసచచపరటట
ఇసటట ననస:63-8-962
వయససస:58
లస: పప
3741 SQX2215259
పపరర: వనసకట లకడమ అలర స

95-145/580

భరస : శకనవరసరరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:63-8-961
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:63-8-961
వయససస:79
లస: పప
3735 SQX0599993
పపరర: అనత కకణణదచ

3724 SQX1209882
పపరర: ససజనఖ కళయఖణస

తసడడ:డ శవననరరయణ ససతనలపప
ఇసటట ననస:63-8-960
వయససస:29
లస: పప
95-145/585

95-145/578

భరస : వనసకటటశశరరరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:63-8-959
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కళయఖణస
ఇసటట ననస:63-8-960
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవరరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-8-960
వయససస:65
లస: ససస స
3729 AP151000519163
పపరర: శవనననరరయణ ససతనలపప

95-145/577 3722 AP151000519174
3721 SQX1234939
పపరర: శరఖమ లలవణఖ లహరర పప నసనరర
పపరర: వజయకలమలరర పప నసనరర

భరస : శకనవరసరరవప కకణణదచ
ఇసటట ననస:63-08-962
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకణణిసదచ
ఇసటట ననస:63-08-962
వయససస:24
లస: పప
95-145/1200

3743 SQX2333961
పపరర: ననగ లకడమ బతన

95-145/1201

భరస : సరసబ శవ రరవప బతన
ఇసటట ననస:63-8-962
వయససస:30
లస: ససస స
95-151/830

3746 SQX2092740
పపరర: మణణకసఠ కకణణదచ

95-154/1089

తసడడ:డ రవకలమలర కకణణదచ
ఇసటట ననస:63-08-962
వయససస:18
లస: పప
95-170/1251

3749 SQX2346690
పపరర: సరసబ శవ రరవప బతస న

95-178/1238

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప బతస న
ఇసటట ననస:63-8-962
వయససస:38
లస: పప
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3750 MLJ2627065
పపరర: వజయలకడమ తషపరకలల

95-145/593

భరస : శకనవరసరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:63-8-963
వయససస:51
లస: ససస స
3753 SQX0062885
పపరర: రరమ కకషష గమసటటరర

3751 MLJ1056001
పపరర: ననగనరమల కకతస మలసస

భరస : రరమలసజనవయమలల కకతస మలసస
ఇసటట ననస:63-8-964
వయససస:45
లస: ససస స
95-145/596

తసడడ:డ వర బడహమస గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-8-964
వయససస:30
లస: పప

3754 SQX0062554
పపరర: కరల వర పడసరద గమసటటరర

తసడడ:డ రరమచసదనడరరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:63-8-964
వయససస:48
లస: పప

భరస : గణపత రరజ వర ణకవ
ఇసటట ననస:63-8-969
వయససస:63
లస: ససస స
3762 AP151000510232
పపరర: రమణయఖ కకససరర

95-143/527

95-142/634

95-143/532

95-145/601

95-145/604

తసడడ:డ వనసకయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:38
లస: పప

95-143/528

3772 MLJ2628105
పపరర: మసగమమ నలర పరటట

3775 SQX1285858
పపరర: అశశక కలమలర నలర పరటట

3778 MLJ2627818
పపరర: లకడమననరరయణ నలర పరటట
తసడడ:డ వనసకయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:43
లస: పప

95-143/524

3761 SQX0632067
పపరర: సరసబశవరరవప కకససరర

95-143/526

3764 SQX0818153
పపరర: వనసకటటశశరరర బచసచ

95-143/529

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:63-8-975
వయససస:74
లస: పప
95-142/635

తసడడ:డ ససబబ రరవప కళయఖణస
ఇసటట ననస:63-9-939
వయససస:62
లస: పప
95-143/533

3770 MLJ2628113
పపరర: శవ పరరశత నలర పరటట

95-145/600

భరస : శకనవరసరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:37
లస: ససస స
95-145/602

3773 AP151000519154
పపరర: మలలర శశరర మమతనఖల

95-145/603

భరస : శవననరరయణ మమతనఖల
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:52
లస: ససస స
95-145/605

తసడడ:డ శవ నలర పరటట
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:24
లస: పప
95-145/607

3758 SQX0533067
పపరర: లకడమససధ జజననలగరరర

95-143/989 3767 SQX1745025
3766 SQX2448967
పపరర: వసశ మహన కకషష తనడడకకసడ
పపరర: రరమ రరవప కళయఖణస

3769 SQX0727933
పపరర: శసకర నలర పరటట

95-145/598

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:63-8-970
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:65
లస: ససస స
3777 SQX0296046
పపరర: శకనవరసరరవప నలర పరటట

95-143/525

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:35
లస: పప

భరస : లకడమననరరయణ నలర పరటట
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:38
లస: ససస స
3774 AP151000519147
పపరర: రరమలమమ నలర పరటట

3763 SQX0614529
పపరర: సశరరజఖస బచసచ

3755 SQX0555045
పపరర: ససదరరనరరవప మతకస

భరస : ధరణణకకషష
ఇసటట ననస:63-8-969
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:63-9-423
వయససస:31
లస: పప

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:31
లస: ససస స
3771 MLJ2628121
పపరర: వనసకటరమణ నలర పరటట

95-145/1098

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-8-975
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-8-9111
వయససస:63
లస: పప
3768 SQX0734277
పపరర: ననగమణణ నలర పరటట

3760 AP151000513295
పపరర: వరలకడమ కకససరర

95-145/595

తసడడ:డ ససరరఖరరవప మతకస
ఇసటట ననస:63-8-964
వయససస:42
లస: పప

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:63-8-970
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:63-8-970
వయససస:60
లస: పప
3765 MLJ2612869
పపరర: శవయఖ యననస

95-145/597

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:63-8-966
వయససస:19
లస: పప
95-178/988

3752 SQX0655001
పపరర: వససతకలమలరర గమసటటరర

భరస : వరబడహమస గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-8-964
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బడహమస గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-8-964
వయససస:32
లస: పప

95-145/599 3757 SQX2005320
3756 MLJ1055995
పపరర: రరమలసజనవయమలల కకతస మలసస
పపరర: మహహశ వరమ గకసథద

3759 SQX1758978
పపరర: పదమ వత వర ణకవ

95-145/594

3776 SQX0796003
పపరర: సతషష కలమలర నలర పరటట

95-145/606

తసడడ:డ శవ నలర పరటట
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:27
లస: పప
95-145/608

3779 SQX0296020
పపరర: శవ నలర పరటట

95-145/609

తసడడ:డ వనసకయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:48
లస: పప
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95-145/610

తసడడ:డ గమరవయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:72
లస: పప
3783 SQX2326411
పపరర: ఉష రరణణ గసడడకకట

95-166/1400

95-145/613

95-145/616

95-145/619

తసడడ:డ పరనకరలరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:42
లస: పప
3795 SQX2358034
పపరర: లకడమ నసల

95-145/1241

95-145/617

3793 SQX0554956
పపరర: శకనవరసరరవప నసతలపరటట

95-145/620

3796 SQX1774959
పపరర: రరమకకషష కకసరరజ

95-145/623

3799 SQX1821214
పపరర: ఆదదలకడమ అసపరబతస న

3802 SQX1821206
పపరర: రరసబబబమ అసపరబతస న
తసడడ:డ వరరరఘవయఖ అసపరబతస న
ఇసటట ననస:63-9-980
వయససస:41
లస: పప

3804 SQX0986174
పపరర: కలమలరర బబ దదబకకరర

3805 SQX0867697
పపరర: ఆనసద నలక
ర రర

95-145/628

భరస : పససచలయఖ బబ ధథకలరర
ఇసటట ననస:63-9-981/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఆనసద ననలర కరర
ఇసటట ననస:63-9-981/1
వయససస:34
లస: ససస స

3808 SQX2316768
పపరర: వనసకటటశశరలల కరయల
తసడడ:డ నరసయఖ కరయల
ఇసటట ననస:63-9-982
వయససస:68
లస: పప

3788 SQX0986133
పపరర: పదనమవత మమమమరరడడ

95-145/615

3791 SQX0555177
పపరర: ససధనకర నసల

95-145/618

3794 SQX0554451
పపరర: పరనకరలరరవప నసతలపరటట

95-145/621

తసడడ:డ రసగయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:73
లస: పప
95-142/636

3797 SQX1109090
పపరర: భబరర వ చమకలరరస

95-145/622

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చమకలరత
ఇసటట ననస:63-9-980
వయససస:28
లస: ససస స
95-145/624

3800 SQX0062505
పపరర: సశరష లత చమకలరరస

95-145/625

భరస : వనసకటటశశర రరవప చమకలరత
ఇసటట ననస:63-9-980
వయససస:53
లస: ససస స
95-145/627

3803 SQX2050367
పపరర: పదనమవత కలరపరటట

95-155/752

భరస : ననగ మలలర శశరరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:63-9-981
వయససస:48
లస: ససస స
95-145/629

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-9-981/1
వయససస:36
లస: పప
95-166/1401

95-145/612

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసల
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరసబబబమ అసపరబతస న
ఇసటట ననస:63-9-980
వయససస:36
లస: ససస స
95-145/626

3785 SQX0562181
పపరర: నసతలపరటట రరజఖలకడమ

భరస : శకనవరస రరవప మమమమరరడడ
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:44
లస: ససస స

3790 SQX1486886
పపరర: ఎన జయ రతన సరయ
నసతలపత
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చమకలరత
ఇసటట ననస:63-9-980
వయససస:25
లస: పప

3807 SQX2320067
పపరర: శరసత ననలర కరర

95-145/614

తసడడ:డ అసబరరశడడ కకసరరజ
ఇసటట ననస:63-9-980
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:63-9-980
వయససస:32
లస: ససస స
3801 SQX1070689
పపరర: సరయ కకరణ చమకలరరస

3787 AP151000519150
పపరర: రమణ నసతలపరటట

95-166/1399

భరస : హరరపస
డ రద నసతలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరలరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర నసల
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:67
లస: ససస స
3798 SQX1020049
పపరర: ససధ రరణణ తరరమలశశటట

95-145/611

భరస : శకనవరస రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పరనకరలరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:63
లస: ససస స
3792 SQX0555201
పపరర: హరరపస
డ రద నసతలపరటట

3784 SQX0986117
పపరర: శశష కలమలరర నసల

3782 SQX2325876
పపరర: రజనకరసత చదలవరడ

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససధనకర నసల
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-979
వయససస:42
లస: ససస స
3789 SQX0562108
పపరర: నసతలపరటట మలలర శశరర

95-163/133

తసడడ:డ శకరసగస పగడనల
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:73
లస: పప

భరస : రజనకరసత చదలవరడ
ఇసటట ననస:63-9-978
వయససస:33
లస: ససస స
3786 SQX0562157
పపరర: నసతలపరటట వనసకట రమణ

3781 SQX0646745
పపరర: అలక
ర రయఖ పగడనల

3806 SQX0986166
పపరర: పససచలయఖ బబ దదబకకరర

95-145/630

తసడడ:డ నరసససహహలల బబ ధథకలరర
ఇసటట ననస:63-9-981/1
వయససస:52
లస: పప
95-166/1402

3809 SQX2324184
పపరర: ధనమమ కరయల

95-166/1403

భరస : వనసకటటశశరరర కరయల
ఇసటట ననస:63-9-982
వయససస:57
లస: ససస స
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3810 SQX2324796
పపరర: మసరసన రరవప కరయల

95-166/1404

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరయల
ఇసటట ననస:63-9-982
వయససస:33
లస: పప
3813 SQX1983105
పపరర: శకదదవ అననపవరష ఆలపరటట

95-3/981

95-145/633

95-145/636

95-145/639

95-143/534

95-145/644

95-145/646

భరస : అసజనవయమలల మదసగమల
ఇసటట ననస:63-9-988
వయససస:43
లస: ససస స

3823 SQX1964642
పపరర: మణణ కరసత ఆలపరటట

3826 AP151000519403
పపరర: లకడమ బసడడ

3829 SQX1555772
పపరర: కకటటశశరరరవప బసడడ

3832 AP151000519193
పపరర: ననగరసదడమమ కకసడదటట

95-145/649

3835 AP151000039344
పపరర: ననగమలలర శశరర మమవరశ

95-145/640

3838 AP151000519197
పపరర: గసగమమ మదసగమల
భరస : కకషషమబరరస మదసగమల
ఇసటట ననస:63-9-988
వయససస:75
లస: ససస స

3818 SQX1070820
పపరర: సరయ రరహహలల కరపపరరజ

95-145/635

3821 SQX1978931
పపరర: ఫణణ కలమలర ఆలపరటట

95-145/638

3824 SQX1964626
పపరర: వవణమ గగపరల రరవప ఆలపరటట

95-145/641

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:53
లస: పప
95-145/642

3827 MLJ1057488
పపరర: నననకటరమణ మరరకవరడ

95-145/643

భరస : సతఖననరరయణపడసరదరరడడడ మరరకవరడ
ఇసటట ననస:63-9-985
వయససస:51
లస: ససస స
95-145/645

3830 SQX2427235
పపరర: వనసకట సరయ కరకసత కకసడదటట

95-143/991

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:63-9-986
వయససస:20
లస: పప
95-145/647

3833 SQX0655035
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడదటట

95-145/648

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడదటట
ఇసటట ననస:63-9-986
వయససస:50
లస: పప
95-145/650

భరస : ఆసజనవయమలల మమవశ
ఇసటట ననస:63-9-987
వయససస:56
లస: ససస స
95-145/652

95-145/632

తసడడ:డ వవణమ గగపరల రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకసడదటట
ఇసటట ననస:63-9-986
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల మమవశ
ఇసటట ననస:63-9-987
వయససస:32
లస: ససస స
3837 SQX0401034
పపరర: రమలమదసగమల

95-145/637

తసడడ:డ శశషయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:63-9-985
వయససస:76
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:63-9-986
వయససస:40
లస: ససస స
3834 SQX0562264
పపరర: మమవరశ సరయలకడమ

3820 AP151000519162
పపరర: ఆసజనవయమలల యలమసచల

3815 MLJ1057298
పపరర: పరవన యలమసచల

తసడడ:డ వజయ కలమలర కరపపరరజ
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:63-9-985
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:63-9-985
వయససస:53
లస: పప
3831 SQX0594481
పపరర: పదమ కకసడదటట

95-145/634

తసడడ:డ వవణమ గగపరల రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-9-985
వయససస:29
లస: పప
3828 MLJ2627149
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బసడడ

3817 AP151000519161
పపరర: ఆదదలకడమ యలమసచల

95-143/990

భరస : ఆసజరనవయమలల యలమసచల
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప యలమసచల
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:44
లస: పప

భరస : మణణ కరసత ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:29
లస: ససస స
3825 SQX0728014
పపరర: శరఖమ గగపరల బసడడ

95-145/631

భరస : వనసకటబడవప యలమసచల
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర కరపపరరజ
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:27
లస: పప
3822 SQX1964659
పపరర: అనసష ఆలపరటట

3814 SQX0654970
పపరర: వజయ కలమలర కరపపరరజ

3812 SQX2257459
పపరర: ససబబమమ కడడయస

భరస : మలర యఖ కడడయస
ఇసటట ననస:63-9-983
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవప కరపపరరజ
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర కరపపరరజ
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:44
లస: ససస స
3819 SQX0985978
పపరర: అరరణ కలమలర కరపపరరజ

95-166/1405

భరస : మసరసన రరవప కరయల
ఇసటట ననస:63-9-982
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మణణకరసత ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-984
వయససస:31
లస: ససస స
3816 MLJ2627990
పపరర: పదమ కరపపరరజ

3811 SQX2323764
పపరర: వనసకయ రమణ కరయల

3836 SQX0594572
పపరర: ఆసజనవయమలల మమవరశ

95-145/651

తసడడ:డ పసదగమరవయఖ మమవశ
ఇసటట ననస:63-9-987
వయససస:63
లస: పప
95-145/653

3839 SQX0401570
పపరర: అసజనవయమలల మదసగమల

95-145/654

తసడడ:డ కకషషమబరరస మదసగమల
ఇసటట ననస:63-9-988
వయససస:45
లస: పప
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3840 SQX1403344
పపరర: పసడయలసక యరర గడడ
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95-145/655

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:63-9-989
వయససస:24
లస: ససస స
3843 MLJ2628154
పపరర: వజయకలమలరర తనడడబబ యన

95-145/658

95-145/661

భరస : వనసకటశవపడసరద గరర
ఇసటట ననస:63-9-991
వయససస:49
లస: ససస స
3852 AP151000519435
పపరర: శశషయఖ గరర

95-145/667

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరర
ఇసటట ననస:63-9-991
వయససస:75
లస: పప
3855 AP151000519202
పపరర: లకడమ రరమరరడడ

95-145/669

భరస : శవరరమరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-992
వయససస:57
లస: ససస స
3858 AP151000519424
పపరర: శవరరమరరడడడ రరమరరడడడ

95-145/672

95-143/537

భరస : రరఘవ రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:63-9-997
వయససస:62
లస: ససస స

3850 AP151000519198
పపరర: శకలసతల గరర

95-145/675

95-143/538

3848 SQX0231902
పపరర: ఉషరరరణణ గరర

95-145/663

భరస : శశషయఖ గరర
ఇసటట ననస:63-9-991
వయససస:43
లస: ససస స
95-145/665

3851 AP151000519199
పపరర: వనసకటశవపడసరద గరర

భరస : శశషయఖ గరర
ఇసటట ననస:63-9-991
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ గరర గరర
ఇసటట ననస:63-9-991
వయససస:52
లస: పప

95-143/535
3853 SQX1258400
పపరర: సతఖననరరయణ పడసరద రరడడ
మరరక వరడ
తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ మరరక వరడ
ఇసటట ననస:63-9-992
వయససస:57
లస: పప

3854 SQX0305573
పపరర: ససజనఖ రరమరరడడ
భరస : వనయ కలమలర రరమరరడడ
ఇసటట ననస:63-9-992
వయససస:32
లస: ససస స

3856 SQX0304584
పపరర: రరమరరడడడ మసగ రరడడడ

3857 SQX0305482
పపరర: వనయ కలమలర రరమరరడడ

95-145/670

3859 SQX2110484
పపరర: అనసష రరమరరడడడ

3862 AP151000519205
పపరర: బభబసరగజన రరమరరడడడ

3865 SQX1070663
పపరర: వనసకట పదమజ అపసపశశటట

95-145/1110

95-145/668

3860 SQX0325829
పపరర: రరజఖలకడమ రరమరరడడ

95-145/671

95-143/536

తసడడ:డ పఠరబ రరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-993
వయససస:30
లస: ససస స
95-145/673

3863 AP151000519201
పపరర: రరమరరడడడ పటబటభరరడడడ

95-145/674

తసడడ:డ మసగరరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-993
వయససస:55
లస: పప
95-145/676

95-145/677
3866 SQX1070747
పపరర: అరరణ కకరణ కలమలర అపసపశశటట

భరస : యస యస వర పడసరద ఆపసపశశటట
ఇసటట ననస:63-9-996
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద ఆపసపశశటట
ఇసటట ననస:63-9-996
వయససస:30
లస: పప

3868 SQX1626284
పపరర: రరఘవ రరవప గగవసదస

3869 MLJ2628022
పపరర: కకటటశశరమమ అడపరల

తసడడ:డ గసగరధర రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:63-9-997
వయససస:67
లస: పప

95-145/666

తసడడ:డ శవ రరమరరడడ
ఇసటట ననస:63-9-992
వయససస:37
లస: పప

భరస : పటబటభరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-993
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర పడసరద అపసపశశటట
ఇసటట ననస:63-9-996
వయససస:35
లస: ససస స
3867 SQX1626292
పపరర: కలససమ కలమలరర గగవసదస

95-145/662

భరస : మసగర రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-992
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పఠరబ రరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-993
వయససస:32
లస: ససస స
3864 SQX1539818
పపరర: కలపన రరయ అపసపశశటట

3847 SQX1175737
పపరర: ససజనఖ గరరర

95-145/660

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-9-989
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ షసవరరమరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-992
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసగరరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-992
వయససస:70
లస: పప
3861 SQX0325886
పపరర: మసజల రరమరరడడడ

95-145/659 3845 MLJ1057520
3844 SQX1953454
పపరర: సరయ వసశ ధర తనడడబబ యన
పపరర: ససబబబరరవప తనడడబబ యన

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద గరర
ఇసటట ననస:63-9-991
వయససస:26
లస: ససస స
95-145/664

95-145/657
3842 SQX1020320
పపరర: లకడమ ననగ పరవన తనడడబబ యన

తసడడ:డ ససబబబరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-9-989
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-9-989
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద గరర
ఇసటట ననస:63-9-991
వయససస:25
లస: ససస స
3849 AP151000519200
పపరర: వజయలకడమ గరర

95-145/656

తసడడ:డ ససబబబరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-9-989
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-9-989
వయససస:51
లస: ససస స
3846 SQX1175752
పపరర: వనసకట సరయ మనషర గరరర

3841 SQX1464635
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ

95-143/539

95-145/678

భరస : కకటటశశర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:63-9-997
వయససస:56
లస: ససస స
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3870 MLJ2627883
పపరర: రరమమ అడపరల
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95-145/679

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:63-9-997
వయససస:37
లస: పప
3873 AP151000516330
పపరర: మలణణకఖరరవప వవపవరర

95-145/682

95-143/993

95-143/962

Deleted
95-145/686

తసడడ:డ కకటటశశరరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:63-9-1003
వయససస:43
లస: పప
3885 SQX2519486
పపరర: ససధఖ రరణణ మమకల

95-137/780

Deleted
95-145/689

భరస : ససబబబరరవప దదరరశరల
ఇసటట ననస:63-9-1005
వయససస:33
లస: ససస స
3891 MLJ2627354
పపరర: పవరషచసదడరరవప జమమశశటట

95-145/692

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-9-1006
వయససస:29
లస: పప

3880 SQX2472801
పపరర: పరమమలల ఇనసపవడడ

95-143/963

తసడడ:డ ససబబయఖ ఇనసపవడడ
ఇసటట ననస:63-9-1003
వయససస:57
లస: పప
3883 AP151000519249
పపరర: కకటటశశర రరవప గమగరరలస

3886 SQX1907831
పపరర: శకనవరసరరవప తషపకలల

3892 SQX0818682
పపరర: దసరరర భవరన జమమశశటట

95-143/541

3895 SQX0867796
పపరర: షపక వవసకటరమణ

95-145/687

3898 SQX1481431
పపరర: శకదదవ ఓలలటట
తసడడ:డ శశష పడభబకర రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1008
వయససస:35
లస: ససస స

3878 AP151000519375
పపరర: చచసచయఖ మలశశటట

95-145/684

3881 AP151000519250
పపరర: అసజమమ గమగరరలస

95-145/685

3884 SQX2484327
పపరర: పరమమలల ఇనసపవడడ

95-164/1062

Deleted

తసడడ:డ ససబబయఖ ఇనసపవడడ
ఇసటట ననస:63-9-1003
వయససస:57
లస: పప
95-145/688

3887 SQX2524452
పపరర: శవరరస పడసరద మమకల

95-176/1078

తసడడ:డ భబగఖ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:63-09-1004
వయససస:41
లస: పప
95-145/690

3890 MLJ2628311
పపరర: లలకలమలరర జమమశశటట

95-145/691

భరస : వనసకటటశశరరర జమమశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1005
వయససస:64
లస: ససస స
95-145/693

3893 MLJ2627479
పపరర: అసకమమరరవప జమమశశటట

95-145/694

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జమమశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1005/1
వయససస:43
లస: పప
95-145/695

భరస : షపక నరరష
ఇసటట ననస:63-9-1006
వయససస:32
లస: ససస స
95-145/697

95-143/992

భరస : కకటటశశరరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:63-9-1003
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నసకరరజ తషపకలల
ఇసటట ననస:63-9-1004
వయససస:48
లస: పప
3889 MLJ2627453
పపరర: శకలకడమ జమమశశటట

3875 SQX2445435
పపరర: వజయలకడమ కటకస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలర శశటట
ఇసటట ననస:63-9-999
వయససస:53
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప జమమశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1005/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననన రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-9-1006
వయససస:24
లస: పప
3897 SQX0867788
పపరర: నరరష షపక

95-145/683

భరస : పవరష చసదడరరవప జమమశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1005
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జమమశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1005
వయససస:49
లస: పప
3894 SQX1417931
పపరర: గగపస రరజ గమసటటరర

3877 AP151000519227
పపరర: అనసరరధ మలశశటట

95-145/681

భరస : వనసకటనరసయఖ కటకస
ఇసటట ననస:63-9-999
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ గమగరరలస
ఇసటట ననస:63-9-1003
వయససస:70
లస: పప

భరస : శవరరస పడసరద మమకల
ఇసటట ననస:63-09-1004
వయససస:34
లస: ససస స

3888 SQX1191014
పపరర: వనసకట లకడమ దదరరశరల

95-143/540

భరస : చచసచయఖ మలర శశటట
ఇసటట ననస:63-9-999
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ ఇనసపవడడ
ఇసటట ననస:63-9-1003
వయససస:57
లస: పప
3882 MLJ2627693
పపరర: లసగరశశరరవప గమగరరలస

3874 SQX0079525
పపరర: పడభబకర మలలశశటట 

3872 AP151000516327
పపరర: శవపరరశత వవపవర

భరస : మలణణకఖరరవప వవపపర
ఇసటట ననస:63-9-998
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:63-9-999
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ కటకస
ఇసటట ననస:63-9-999
వయససస:37
లస: పప
3879 SQX2471076
పపరర: పరమమలల ఇనసపవడడ

95-145/680

తసడడ:డ రరమసరశమ అడపరల
ఇసటట ననస:63-9-997
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ భబషయఖ వవపవరర
ఇసటట ననస:63-9-998
వయససస:66
లస: పప
3876 SQX2439586
పపరర: అశశక కటకస

3871 MLJ2627966
పపరర: కకటటశశర రరవప అడపరల

3896 SQX0653444
పపరర: మలలర శశరర షపక

95-145/696

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-9-1006
వయససస:55
లస: ససస స
95-145/698

3899 SQX1481415
పపరర: గగవసదమమ ఓలలటట

95-145/699

భరస : శశష పడభబకర రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1008
వయససస:61
లస: ససస స

Page 134 of 266

3900 SQX1481407
పపరర: ననగరరరఫన ఓలలటట
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95-145/700

తసడడ:డ శశష పడభబకర రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1008
వయససస:32
లస: పప
3903 SQX1383074
పపరర: ఆదదలకడమ మలతనరపపడడ

95-143/543

95-145/703

95-143/545

3912 SQX0818559
పపరర: వజయ బబసరర రరవప
ఉయబఖరర
భరస : మలలర శశర రరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:63-9-1010
వయససస:35
లస: ససస స

95-145/707

3915 SQX1642941
పపరర: ససబ రరవమలమ నరరడర న

95-143/548

3907 SQX1403401
పపరర: గగరర పరరశత మలతనరపపడడ

3910 SQX1100981
పపరర: కకసడన జజగరసదడ కలమలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నల
ఇసటట ననస:63-9-1012
వయససస:24
లస: ససస స
95-145/711

3908 SQX1403393
పపరర: పవరష చసదడ రరవప మటర పపటట

95-145/705

3911 SQX0818567
పపరర: లకడమ పడసనన ఉయబఖరర

95-145/706

భరస : వజయ బబసరర రరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:63-9-1010
వయససస:27
లస: ససస స

3913 SQX1871821
పపరర: సరసబశవరరవప చనవల

95-145/708

95-143/547
3914 MLJ1163906
పపరర: వనసకట రతన కలమలరర నరరడర 

భరస : వనసకటటశశరరరవప  
ఇసటట ననస:63-9-1011
వయససస:49
లస: ససస స

95-143/549

3917 MLJ1163914
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నరరడర

3916 SQX0067454
పపరర: మలధవ అనల ఎన

3919 SQX0867655
పపరర: రరప చసదదక
డ ర నలల

3922 MLJ2627305
పపరర: హహహమలవత సససకర

3928 MLJ2627404
పపరర: ననగరరజ పప లశశటట
తసడడ:డ అమలమరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1016
వయససస:40
లస: పప

95-143/550

తసడడ:డ మహనరరవప 
ఇసటట ననస:63-9-1011
వయససస:56
లస: పప
95-145/709

3920 MLJ2627420
పపరర: ససతనమహలకడమ నల

95-145/710

భరస : శకనవరసరరవప నల
ఇసటట ననస:63-9-1012
వయససస:46
లస: ససస స
95-145/712

3923 SQX2327351
పపరర: శవకలమలరర ససకర

95-145/1203

భరస : శకనవరసరరవప ససకర
ఇసటట ననస:63-9-1015
వయససస:44
లస: ససస స
95-145/714

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:63-9-1015/1
వయససస:25
లస: పప
95-145/716

95-145/702

తసడడ:డ వనసకట లకడమ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-9-1010
వయససస:51
లస: పప

95-145/713 3925 SQX1154160
3924 SQX1209890
పపరర: యలమన లకడమ భబరత చమట
పపరర: గగపరలకకషష సససకర

భరస : ననగరరజ పప లశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1016
వయససస:37
లస: ససస స

95-143/546

భరస : రరమసరశమ సససకర
ఇసటట ననస:63-9-1015
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప చమట
ఇసటట ననస:63-9-1015/1
వయససస:28
లస: ససస స

3905 SQX0600015
పపరర: శరరషర బభగస షపక

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మటర పపటట
ఇసటట ననస:63-9-1009
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నల
ఇసటట ననస:63-9-1012
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ నల
ఇసటట ననస:63-9-1012
వయససస:50
లస: పప

3927 MLJ2627396
పపరర: ససనత పప లశశటట

95-145/704

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-9-1011
వయససస:31
లస: పప
95-143/964

95-143/542

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:63-9-1009
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చనవల
ఇసటట ననస:63-9-1010
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహన రరవప నరరడర న
ఇసటట ననస:63-9-1011
వయససస:74
లస: ససస స

3921 SQX0654988
పపరర: శకనవరసరరవప నల

95-143/544

భరస : సరసబశవ రరవప మలతనరపపడడ
ఇసటట ననస:63-9-1009
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జజగరసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:63-9-1010
వయససస:45
లస: ససస స

3918 SQX2232221
పపరర: హహమలత నల

3904 SQX1382795
పపరర: సరసబశవ రరవప మమటర పపడడ

3902 SQX1596263
పపరర: గగరర ససజన దనవపలకరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనవపలకరర
ఇసటట ననస:63-9-1009
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటననగమలల మమటర పపడడ
ఇసటట ననస:63-9-1009
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప ససకటట
ఇసటట ననస:63-9-1009
వయససస:43
లస: ససస స
3909 SQX1101005
పపరర: శకదదవ కకసడన

95-145/701

తసడడ:డ కకటయఖ ఓలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1008
వయససస:67
లస: పప

భరస : పవరషచసదడ రరవప మలతనరపపడడ
ఇసటట ననస:63-9-1009
వయససస:33
లస: ససస స
3906 SQX0595280
పపరర: పదనమవత ససకటట

3901 SQX1481423
పపరర: శశష పడభబకర రరవప ఓలలటట

3926 MLJ1057736
పపరర: శకనవరసరరవప సససకర

95-145/715

తసడడ:డ రరమసరశమ సససకర
ఇసటట ననస:63-9-1015/1
వయససస:46
లస: పప
95-145/717

3929 MLJ2627446
పపరర: అమలమరరవప పప లశశటట

95-145/718

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1016
వయససస:63
లస: పప
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3930 SQX0867820
పపరర: శకలతన గగనన
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95-145/719

భరస : సరసబశవరరవప గగన
ఇసటట ననస:63-9-1018
వయససస:29
లస: ససస స
3933 MLJ2627115
పపరర: మలరరసడచయమలల గగన

95-145/722

3934 MLJ2627040
పపరర: సరసబశవరరవప గగన

95-166/662

3937 SQX2319986
పపరర: గగరర మసగర

95-162/270

95-153/705

95-145/1040

95-162/790

3949 SQX0642884
పపరర: శవ కలమలరర దదవ

3952 SQX2022630
పపరర: శవ కకటటశశరమమ మదసబల

95-166/665

3955 SQX2322584
పపరర: సలలమ మటర పవడడ

95-176/865

3958 SQX2409654
పపరర: ననగలకడమ తతట
భరస : శశఖరబబబమ తతట
ఇసటట ననస:63-11-1351
వయససస:38
లస: ససస స

3938 SQX0325175
పపరర: పస వజయ భబరత

95-143/551

3941 SQX2142651
పపరర: వనసకటటశశరరర కకడచ

95-141/684

తసడడ:డ ననరరయణ కకడచ
ఇసటట ననస:63-9-1018/8
వయససస:31
లస: పప
3944 SQX2551901
పపరర: అశశరర ననరరయణ గగలర

95-143/1063

తసడడ:డ యరరకసరశమ గగలర
ఇసటట ననస:63-9-1018/12
వయససస:44
లస: పప
3947 SQX2195352
పపరర: పదనమవత కకసడచపప

95-162/882

3950 SQX2234649
పపరర: రరజ మడడలర

95-166/1265

తసడడ:డ ఎకరసబరస మడడలర
ఇసటట ననస:63-11-173/4
వయససస:37
లస: పప
95-164/847

3953 SQX2258846
పపరర: అనసష గసదస

95-165/859

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసదస
ఇసటట ననస:63-11-1009
వయససస:22
లస: ససస స
95-166/1242

భరస : జజనసన మటర పవడడ
ఇసటట ననస:63-11-1061
వయససస:53
లస: ససస స
95-163/271

95-145/724

భరస : వనసకట రమణ కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-10-1975 8TH LINE
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమరరజ మదసబల
ఇసటట ననస:63-11-845
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మబరరస మమడతనటట
ఇసటట ననస:63-11-1051
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వసకమళర
ఇసటట ననస:63-11-1350
వయససస:40
లస: పప

3946 SQX2077931
పపరర: సరయ గరరరధర బతష
స ల

భరస : ననగమలలర శశర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:63-11-92
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:63-11-477/1
వయససస:32
లస: పప

3957 SQX1801182
పపరర: ననగ రరజ వసకమళర

95-143/1061

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-10-1775
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ వపకకత
ఇసటట ననస:63-11-14 27/7
వయససస:29
లస: పప

3954 SQX1955061
పపరర: కకటటశశరర దదవ మమడతనటట

95-143/1062

తసడడ:డ యరరకసరశమ గగలర
ఇసటట ననస:63-9-1018/12
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:63-10-452
వయససస:30
లస: ససస స

3951 SQX0320077
పపరర: పరమమశశరరరవప కరలశశటట

3943 SQX2551729
పపరర: అశశరర ననరరయణ గగలర

3935 MLJ2627123
పపరర: శకనవరసరరవప గగన

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-9-1018/2
వయససస:33
లస: ససస స

Deleted

భరస : అశశరర ననరరయణ గగళర
ఇసటట ననస:63-9-1018/12
వయససస:33
లస: ససస స

3948 SQX2038156
పపరర: వననద కలమలర వపకకత

95-166/1392

భరస : అశశరర ననరరయణ గగలర
ఇసటట ననస:63-9-1018/2
వయససస:33
లస: ససస స
95-143/1057

95-145/721

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగన
ఇసటట ననస:63-9-1018
వయససస:42
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:63-9-1018/2
వయససస:36
లస: పప

3945 SQX0756726
పపరర: ససనత శరఖమబరర

95-145/723

భరస : శకనవరస రరవప మసగర
ఇసటట ననస:63-9-1018
వయససస:26
లస: ససస స

95-143/552 3940 SQX2551737
3939 SQX0335190
పపరర: పససపపలలటట వనసకటటశశర రరవప
పపరర: మలర క గగలర

3932 MLJ2627180
పపరర: మలణణకఖమమ గగన

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగన
ఇసటట ననస:63-9-1018
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగన
ఇసటట ననస:63-9-1018
వయససస:40
లస: పప

భరస : దనరరవ పసదబ నమరర
ఇసటట ననస:63-9-1018
వయససస:33
లస: ససస స

3942 SQX2549418
పపరర: మలర క గగళళ

95-145/720

తలర : శకనవరసరరవప గగన
ఇసటట ననస:63-9-1018
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగన
ఇసటట ననస:63-9-1018
వయససస:39
లస: పప
3936 SQX1530477
పపరర: అదద లకడమ పసదబ నమరర

3931 SQX0867648
పపరర: శరరద గగనన

3956 SQX1801190
పపరర: భబ లకడమ వసకమళర

95-163/270

భరస : ననగ రరజ వసకమళర
ఇసటట ననస:63-11-1350
వయససస:33
లస: ససస స
95-162/885

3959 SQX1787340
పపరర: వనసకట శవ కరససల

95-164/296

భరస : శవ శసకర కరససల
ఇసటట ననస:63-11-1351
వయససస:31
లస: ససస స
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3960 SQX2214666
పపరర: రమమశ పసరవల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-162/886

తసడడ:డ యకకబమ పసరవల
ఇసటట ననస:63-11-1352
వయససస:40
లస: పప
3963 SQX2040426
పపరర: లకడమ వరసవ గకసథద

95-178/1068

95-147/719

95-163/272

95-166/697

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసదకకలమ
ఇసటట ననస:63-11-1358/1
వయససస:47
లస: పప
3975 SQX2092393
పపరర: ఆషర షపక

3967 SQX2152593
పపరర: మధన మహన కకససరర

3970 SQX1554881
పపరర: ససబబబ రరవప నరరడర

95-91/678

భరస : హరర బబబమ ననయమడడ కకటబరర
ఇసటట ననస:63-11-1362/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ శశషయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1365/A
వయససస:32
లస: పప
3987 SQX2054765
పపరర: ఏసస దనసస ఎడర
తసడడ:డ ఏసస యడర
ఇసటట ననస:63-11-1369
వయససస:47
లస: పప

95-166/695

3985 SQX2382505
పపరర: బల ననగయఖ కలక
ర రర

3988 SQX2054757
పపరర: జజఖత ఎడర
భరస : ఏసస దనసస ఎడర
ఇసటట ననస:63-11-1369
వయససస:42
లస: ససస స

95-166/696

95-79/489

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:63-11-1359
వయససస:44
లస: పప
95-143/951

3977 SQX2158582
పపరర: మహహశ దనరరడడడ

95-164/974

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దనరరడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1360
వయససస:24
లస: పప
95-163/274

3980 SQX1991421
పపరర: హరర బబబమ ననయమడడ కకటబరర

95-163/996

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:63-11-1362/2
వయససస:36
లస: పప
95-166/1252

3983 SQX2296465
పపరర: రమలదదవ కలక
ర రర

95-164/975

భరస : బబల ననగయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1365
వయససస:26
లస: ససస స
95-165/868

తసడడ:డ ననగ శశషయఖ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-11-1365/A
వయససస:32
లస: పప
95-163/998

3971 SQX0077354
పపరర: భబలకడమ పసదకకలమ

3974 SQX1261270
పపరర: వరసరశమ అసదచ

95-79/482

భరస : ససరరసదడ బబబమ పసదమలలర
ఇసటట ననస:63-11-1362/2
వయససస:27
లస: ససస స
95-141/601

95-141/713

తసడడ:డ ససబబరరవప నరరడర
ఇసటట ననస:63-11-1358
వయససస:22
లస: పప

3973 SQX1261304
పపరర: వజయ లకడమ అసదచ

3982 SQX2236628
పపరర: ససజజత పసదమలలర

95-178/1173

3968 SQX2515021
పపరర: నఖల నరరడర

భరస : రరసబబబమ పసదకకలమ
ఇసటట ననస:63-11-1358/1
వయససస:42
లస: ససస స

95-163/273 3979 SQX1273713
3978 SQX1491307
పపరర: పవరష చసదడ రరవప మరరయలల
పపరర: వనసకట సరయ కలమలర
మరరయలల
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మరరయలల
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మరరయలల
ఇసటట ననస:63-11-1362/1
ఇసటట ననస:63-11-1362/1
వయససస:26
లస: పప
వయససస:27
లస: పప

3984 SQX2310894
పపరర: బబల ననగయఖ కలక
ర రర

95-166/1251

భరస : వనసకట రరడడడ దనరరడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1360
వయససస:40
లస: ససస స

95-163/997

3965 SQX2158574
పపరర: లకడమ వరసవ గకసథద

తసడడ:డ శక కకషష పరసడడ రసగ రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:63-11-1358
వయససస:53
లస: పప

3976 SQX2235323
పపరర: ససతమమ దనరరడడ

95-178/1067

భరస : శకధర బబబమ గకసథద
ఇసటట ననస:63-11-1353
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ అసదచ
ఇసటట ననస:63-11-1359
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఖదథర షపక
ఇసటట ననస:63-11-1360
వయససస:19
లస: ససస స

3981 SQX1991496
పపరర: సరసబడజఖస యమరరజల

95-178/1069

తసడడ:డ మధసససధనరరవప కకససరర
ఇసటట ననస:63-11-1357
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:63-11-1358
వయససస:45
లస: ససస స
3972 SQX0641548
పపరర: రరసబబబమ పసదకకలమ

3964 SQX2031508
పపరర: దదవ అలలఖఖ గకసథద

3962 SQX2040632
పపరర: బసగరరమ గకసథద

భసధసవప: గకసథద శకధర బబబమ గకసథద
ఇసటట ననస:63-11-1353
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జననరర న గమపస గకసథద
ఇసటట ననస:63-11-1353
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:63-11-1353/1
వయససస:33
లస: పప
3969 SQX1555376
పపరర: అరరణ నరరడర

95-162/887

భరస : రమమశ పసరవల
ఇసటట ననస:63-11-1352
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకధర బబబమ గకసథద
ఇసటట ననస:63-11-1353
వయససస:33
లస: ససస స
3966 SQX2086841
పపరర: రరమకకషష కకటబరర

3961 SQX2214682
పపరర: మననహర పసరవల

3986 SQX2384295
పపరర: కలక
ర రర రమదదవ కలక
ర రర

95-165/869

భరస : బల ననగయఖ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-11-1365/A
వయససస:26
లస: ససస స
95-163/999

3989 SQX1921162
పపరర: వనసకట రమణ కరమరరజ గడడ

95-164/297

భరస : రవచసదడ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:63-11-1370
వయససస:29
లస: ససస స
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3990 SQX2344513
పపరర: శకనవరస రరవప పసననమ శశటట

95-164/976

తసడడ:డ ససబబ రరవప పసననమ శశటట
ఇసటట ననస:63-11-1373
వయససస:45
లస: పప
3993 SQX2144806
పపరర: ఈశశర వనసకట ససబబరరవప
పసననమమసత
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసననమమసత
ఇసటట ననస:63-11-1373
వయససస:19
లస: పప
3996 SQX1930510
పపరర: కలసచకలరర పవన వనసకటటష

95-166/1254

95-178/997

95-177/1120

తసడడ:డ దననయఖ అణమబగమల
ఇసటట ననస:63-11-1376/2
వయససస:23
లస: పప
4002 SQX1598277
పపరర: శరఖమల దదవ కలవకకలనస

3994 SQX2158806
పపరర: ఈశశర వనసకట ససబబరరవప
పసననసశశటట
భసధసవప: మలర క గగపరలపపరపప
ఇసటట ననస:63-11-1373
వయససస:19
లస: పప

95-163/275

భరస : దననయఖ అణమబగమల
ఇసటట ననస:63-11-1376/2
వయససస:44
లస: ససస స

4000 SQX1828789
పపరర: ఆనసద కకశశర అణమబగమల

4001 SQX1828797
పపరర: దననయఖ అణమబగమల

95-162/888

తసడడ:డ ట య
ఇసటట ననస:63-11-1379/25
వయససస:62
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష యలవరరర
ఇసటట ననస:63-11-1379/26
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: గ త
ఇసటట ననస:63-11-1379/26
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బలజరపలర
ఇసటట ననస:63-11-1380
వయససస:39
లస: ససస స

95-163/276

95-163/277

4012 SQX2366847
పపరర: వర రరఘవమమ యలవరరర

4015 SQX2028405
పపరర: వర రసగయఖ రరవకకసదథ

4018 SQX0570952
పపరర: శకనవరసరరవప బలజరపలర
తసడడ:డ మలణణకరఖలరరవప బలజరపలర
ఇసటట ననస:63-11-1380
వయససస:44
లస: పప

95-162/963

భరస : ససలర
ఇసటట ననస:63-11-1379 /24 /A
వయససస:47
లస: ససస స
95-161/1031

4010 SQX2551232
పపరర: రఘమపత రరవప కకడనల

95-161/1032

తసడడ:డ శకరరమలల కకడనల
ఇసటట ననస:63-11-1379/26
వయససస:62
లస: పప
95-166/1255

4013 SQX2418978
పపరర: ిస జ

95-166/1256

తసడడ:డ జ హ
ఇసటట ననస:63-11-1379/26
వయససస:27
లస: ససస స
95-163/1001

తసడడ:డ వర రసగయఖ రరవకకసదథ
ఇసటట ననస:63-11-1379/27
వయససస:53
లస: పప
95-163/280

4004 SQX1860824
పపరర: లలలవత ననదచసడర

భరస : బమజఫ వనసకటటశశర రరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:63-11-1379/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరస కకషష యలవరరర
ఇసటట ననస:63-11-1379/26
వయససస:53
లస: ససస స
95-166/1257

95-177/1122

తసడడ:డ ఆనసదస అణమబగమల
ఇసటట ననస:63-11-1376/2
వయససస:49
లస: పప

భరస : రఘమపతరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:63-11-1379/26
వయససస:58
లస: ససస స
95-165/870

95-177/1119

95-163/279 4007 SQX2551422
4006 SQX1966076
పపరర: బమజఫ వనసకటటశశర రరవప ననదచసడర
పపరర: మధవ గమసటటరర

4009 SQX2551026
పపరర: రతననవత కకడనల

4017 SQX0567115
పపరర: కళయఖణణ బలజరపలర

95-177/1121

4003 SQX1603902
పపరర: కకషష కకశశర కలవకకలనస

4008 SQX2417632
పపరర: త చ

4014 SQX2369122
పపరర: చ ర

భరస : హనసమసతరరవప కకననచకలరర
ఇసటట ననస:63-11-1374
వయససస:46
లస: ససస స

భసధసవప: కలసచకకరర లకడమ అననపవరష
ఇసటట ననస:63-11-1374
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగ భబషణస ననదచసడర
ఇసటట ననస:63-11-1379/1
వయససస:47
లస: పప

95-166/1253

95-163/1000
3995 SQX2028322
పపరర: లకడమ అననపవరష కకననచకలరర

95-178/1175 3998 SQX1828854
3997 SQX2157121
పపరర: కలసచకకరర హనసమసత రరవప
పపరర: మణణ అణమబగమల

తసడడ:డ బమజఫ వనసకటటశశర రరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:63-11-1379/1
వయససస:26
లస: పప

4011 SQX2188654
పపరర: పడసనన యలవరరస

95-178/1174

తసడడ:డ పసచచయఖ శరససస స కలవకకలనస
ఇసటట ననస:63-11-1378
వయససస:47
లస: పప
95-163/278

3992 SQX2467157
పపరర: శకనవరసరరవప పసననసశశటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసననసశశటట
ఇసటట ననస:63-11-1373
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ దననయఖ అణమబగమల
ఇసటట ననస:63-11-1376/2
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకషష కకశశర కలవకకలనస
ఇసటట ననస:63-11-1378
వయససస:39
లస: ససస స
4005 SQX1860857
పపరర: సరయ బబబమ ననదచసడర

95-164/977

భసధసవప: పడభబకర శశక అవవటట
ఇసటట ననస:63-11-1373
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1374
వయససస:24
లస: పప
3999 SQX1828763
పపరర: అశశక కలమలర అణమబగమల

3991 SQX2158640
పపరర: కకషష కలమలరర పసననమమసత

4016 SQX2028165
పపరర: రరధదక రవకకసదథ

95-163/1002

భరస : వర రసగయఖ రవకకసదథ
ఇసటట ననస:63-11-1379/27
వయససస:52
లస: ససస స
95-163/281

4019 SQX2038792
పపరర: రరప వదనఖనడన లనర లలడడ

95-163/1003

తసడడ:డ యలగనసవరర రరవప లనర లలడడ
ఇసటట ననస:63-11-1380
వయససస:18
లస: పప
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4020 SQX2096766
పపరర: రరప వనసదఖననథ లనర లలడడ

95-163/1004

తసడడ:డ వఘఘనశశరరరవప లనర లలడడ
ఇసటట ననస:63-11-1380
వయససస:18
లస: పప
4023 SQX2409316
పపరర: పదమ రరమశశటట

95-162/889

95-164/299

95-164/979

95-164/982

95-165/872

4030 SQX2342038
పపరర: కరకసత కలమలర కలనప రరడడ

4033 SQX2314466
పపరర: ననగయఖ పలలర పప గమ

4036 SQX0567750
పపరర: ననగమణణ

95-164/303

4039 SQX0571752
పపరర: రరమలసజనవయమలల కసదసల

4042 SQX1249581
పపరర: వవణమ గగపరల కకషష గరరనపవడడ

తసడడ:డ గరసధథ గరరనపవడడ
ఇసటట ననస:63-11-1402/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధథ గరరనపవడడ
ఇసటట ననస:63-11-1402/1
వయససస:26
లస: పప

95-174/768
4044 SQX2538569
పపరర: మటటటపలర జననరరన రరవప we will
wait untilమటటటపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటటటపలర
ఇసటట ననస:63-11-1408/1
వయససస:58
లస: పప

4045 SQX1739473
పపరర: బసదస మలధసరర బసడనరర
భరస : బడహమయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-11-1409
వయససస:23
లస: ససస స

4047 SQX1739465
పపరర: బడహమయఖ బసడనరర

4048 SQX1512087
పపరర: రరధ కకషష కకససరర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:63-11-1409
వయససస:31
లస: పప

95-164/980

95-164/307

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకససరర
ఇసటట ననస:63-11-1409
వయససస:50
లస: పప

95-162/964

4028 SQX2161826
పపరర: సతఖననరరయణ కకనపరరడడడ

95-164/978

4031 SQX2313047
పపరర: అభషపక పలలర పప గమ

95-164/981

తసడడ:డ ననగయఖ పలలర పప గమ
ఇసటట ననస:63-11-1389
వయససస:22
లస: పప
95-166/1258

4034 SQX2314516
పపరర: రరజఖ లకడమ పలలర పప గమ

95-166/1259

భరస : ననగయఖ పలలర పప గమ
ఇసటట ననస:63-11-1389
వయససస:40
లస: ససస స
95-164/301

4037 SQX0567701
పపరర: పపరమమ కసదసల

95-164/302

భరస : రసగరరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:63-11-1397/1
వయససస:68
లస: ససస స
95-164/304

తసడడ:డ రసగరరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:63-11-1397/1
వయససస:39
లస: పప
95-164/840

4025 SQX2555324
పపరర: భబనసపడకరశ మమసడడ

తసడడ:డ రరమయఖ కకనపరరడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1387
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమలసజనవయమలల కసదసల
ఇసటట ననస:63-11-1397/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:63-11-1397/1
వయససస:38
లస: పప
4041 SQX2081552
పపరర: వససత లకడమ గరరనపవడడ

95-164/300

తసడడ:డ మసరసన పలలర పప గమ
ఇసటట ననస:63-11-1389
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జపమలల రరజ కటటవరపప
ఇసటట ననస:63-11-1391
వయససస:23
లస: పప
4038 SQX1625856
పపరర: శవ శకనస కనపరరస

4027 SQX1801380
పపరర: వనసకటటష అచచసశశటట

95-178/1070

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమసడడ
ఇసటట ననస:63-11-1385
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలనప రరడడ
ఇసటట ననస:63-11-1387
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ పలలర పప గమ
ఇసటట ననస:63-11-1389
వయససస:20
లస: ససస స
4035 NYT1225086
పపరర: పడదథప కటటవరపప

95-165/871

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1385
వయససస:27
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కకనపరరడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1387
వయససస:54
లస: ససస స
4032 SQX2313054
పపరర: కరవఖ పలలర పప గమ

4024 SQX2409407
పపరర: సరయ వరదన తతట

4022 SQX2057800
పపరర: పరరశత లనర లలడడ

భరస : వఘఘనశశరరరవప లనర లలడడ
ఇసటట ననస:63-11-1380
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర బబబమ తతట
ఇసటట ననస:63-11-1381
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమసదస
ఇసటట ననస:63-11-1385
వయససస:22
లస: పప
4029 SQX2159168
పపరర: సశరరజఖ లకడమ కకనపరరడడ

95-164/298

భరస : గకసధద గకసధద
ఇసటట ననస:63-11-1380
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:63-11-1381
వయససస:55
లస: ససస స
4026 SQX1801372
పపరర: హరర పడసరద మమసదస

4021 SQX0567503
పపరర: భబగఖమమ గకసధద

4040 SQX2055267
పపరర: అరవసద ఏలవఅలల

95-164/839

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఏలవఅలల
ఇసటట ననస:63-11-1401
వయససస:20
లస: పప
95-166/753

4043 SQX2541936
పపరర: మటటటపలర శకవలర మటటటపలర

95-141/744

భరస : జననరర న రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:63-11-1408/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-164/305

4046 SQX1768209
పపరర: సరసశత కకససరర

95-164/306

భరస : రరధనకకషష కకససరర
ఇసటట ననస:63-11-1409
వయససస:44
లస: ససస స
95-164/308

4049 SQX2367266
పపరర: లలకరశ వవలకపరర

95-159/834

తసడడ:డ గరలయఖ వవలకపరర
ఇసటట ననస:63-11-1409/1
వయససస:19
లస: పప
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95-164/309

భరస : గరలయఖ వవలకపరర
ఇసటట ననస:63-11-1409/1
వయససస:38
లస: ససస స
4053 SQX0571646
పపరర: శవయఖ అచసశశటట

95-164/312

94-164/1150

95-166/699

95-164/315

95-164/314

4060 SQX0999300
పపరర: ససభబన షపక

4063 SQX0905208
పపరర: కరససమభ దసదదకలల

95-164/318

4066 SQX0397463
పపరర: ఖలససస దసదదకలల

95-166/700

4069 SQX0667329
పపరర: జజనస మలర వలర

94-164/1149

4058 SQX0077461
పపరర: పదనమవత పతత
స రర

95-166/698

4061 MLJ1162676
పపరర: మసరసన దసదదకలల

95-163/282

తసడడ:డ మసరసన వల దసదదకలల
ఇసటట ననస:63-11-1410/4
వయససస:36
లస: పప
95-164/316

4064 SQX0905216
పపరర: కరశసభ దసదదకలల

95-164/317

భరస : మలసరసన దసదదకలల
ఇసటట ననస:63-11-1410/5
వయససస:32
లస: ససస స
95-164/319

తసడడ:డ మసరసన వల దసదదకలల
ఇసటట ననస:63-11-1410/5
వయససస:29
లస: పప
95-164/321

4055 NDX2710978
పపరర: మసగమమ గసపల

భరస : లలత నసదన చకకధర
ఇసటట ననస:63-11-1410
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఫరరధ దసదదకలల
ఇసటట ననస:63-11-1410/5
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన దసదదకలల
ఇసటట ననస:63-11-1410/5
వయససస:50
లస: ససస స
4068 MLJ2717015
పపరర: మసరసన వల దసదదకలల

4057 SQX1396382
పపరర: ననసర వల దసదదకలల

95-164/311

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1410
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ షరదన
ఇసటట ననస:63-11-1410/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఖలససస దసదదకలల
ఇసటట ననస:63-11-1410/5
వయససస:26
లస: ససస స
4065 AP151000567587
పపరర: హహసపసనమమ దసదదకలల

95-164/313

తసడడ:డ మసరసన వల దసదదకలల
ఇసటట ననస:63-11-1410
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:63-11-1410/1
వయససస:31
లస: ససస స
4062 SQX1288753
పపరర: పసరమమ దసదదకలల

4054 SQX1976026
పపరర: గలయఖ వవలకపరర

4052 SQX0750786
పపరర: గరలయఖ వవలకపరర

తసడడ:డ చచననయఖ వవలకపరర
ఇసటట ననస:63-11-1409/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చనన అచచయఖ వవలకపరర
ఇసటట ననస:63-11-1409/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : సససగయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1410
వయససస:48
లస: ససస స
4059 SQX0999318
పపరర: నససమల షపక

95-164/310

భరస : శవయఖ అచదససటట
ఇసటట ననస:63-11-1409/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ అచదససటట
ఇసటట ననస:63-11-1409/1
వయససస:49
లస: పప
4056 NDX2710648
పపరర: పరరశత గసపల

4051 SQX0568048
పపరర: వర రరఘవమమ అచసశశటట

4067 SQX1412964
పపరర: ఫరరద దసదదకలల

95-164/320

తసడడ:డ మసరసన వల దసదదకలల
ఇసటట ననస:63-11-1410/5
వయససస:29
లస: పప
95-164/322

4070 SQX0674010
పపరర: రరఘవపలల మలర వలర

95-164/323

తసడడ:డ ఫరరదస దసదదకలల
ఇసటట ననస:63-11-1410/5
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరఘవపలల మలర వలర
ఇసటట ననస:63-11-1411
వయససస:67
లస: ససస స

95-60/1075
4071 SQX1982826
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకటటశశర రరవప
కరటటరర
తలర : ఆసజనవయమలల కరటటరర
ఇసటట ననస:63-11-1412/6
వయససస:42
లస: పప

4072 SQX1984368
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కరటటరర

భరస : వనసకట శవ రరమ కకటటశశరర కరటటరర
ఇసటట ననస:63-11-1412/6
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమలర రరవపటట
ఇసటట ననస:63-11-1412/6
వయససస:41
లస: ససస స

4074 SQX2028231
పపరర: వననద కలమలర వవమమల

4075 SQX2269678
పపరర: కలలఖణణ వవమమల

4076 SQX2324945
పపరర: కలలఖణణ వనమమల

95-60/1099

భరస : కరశవశశననధ కసససరర
ఇసటట ననస:63-11-1413
వయససస:32
లస: ససస స

95-60/1076

95-164/983

Deleted

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వవమమల
ఇసటట ననస:63-11-1412/6
వయససస:46
లస: పప
4077 SQX2470516
పపరర: ససధ రరణణ కసససరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలర వలర
ఇసటట ననస:63-11-1411
వయససస:70
లస: పప

భరస : వననద కలమలర వవమమల
ఇసటట ననస:63-11-1412/6
వయససస:36
లస: ససస స
95-165/873

4078 SQX0567800
పపరర: దసరరరదదవ చదకకరర
భరస : వనసకటటశశర రరవప చదకకరర
ఇసటట ననస:63-11-1415
వయససస:34
లస: ససస స

95-164/324

4073 AP151000174351
పపరర: పదనమవత రవపరటట

95-60/1077

95-166/1260

భరస : వననద కలమలర వనమమల
ఇసటట ననస:63-11-1412/6
వయససస:36
లస: ససస స
4079 SQX1098616
పపరర: మలధవరరవప చదకకరర

95-164/325

తసడడ:డ రరమదనసస చచకలరర
ఇసటట ననస:63-11-1415
వయససస:36
లస: పప
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4080 SQX0571141
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చదకకరర

95-164/326

తసడడ:డ రరసదనస చచకలరర
ఇసటట ననస:63-11-1415
వయససస:39
లస: పప
4083 SQX1091164
పపరర: కకటటశశర రరవప చదకకరర

95-164/328

95-164/331

తసడడ:డ ససరయఖ వణమకకరర
ఇసటట ననస:63-11-1419
వయససస:56
లస: పప
4092 SQX1839117
పపరర: లకడమ పడవల

4084 SQX1143015
పపరర: మలగ పరవన నకర

95-164/329

4087 SQX0667709
పపరర: శశషరతనస వరవలర

95-164/332

4090 SQX2055465
పపరర: పపడమ సరయ కలమలర కకసడపలర

4093 SQX1882893
పపరర: శకదదవ పడవల

4085 SQX0667691
పపరర: దథపసకర పసడయ

95-164/330

4088 SQX0674002
పపరర: ససరరష కలమలర వణమకకరర

95-164/333

తసడడ:డ శకమనననరరయణ వణమకకరర
ఇసటట ననస:63-11-1419
వయససస:32
లస: పప
95-164/841

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:63-11-1419/1
వయససస:25
లస: పప
95-164/335

95-164/327

భరస : ససరరష కలమలర వణమకకరర
ఇసటట ననస:63-11-1419
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:63-11-1419
వయససస:77
లస: ససస స
95-164/334

4082 SQX1091230
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ చదకకరర

భరస : కకటటశశర రరవప చచకలరర
ఇసటట ననస:63-11-1417
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ నకర
ఇసటట ననస:63-11-1419
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణ వణమకకరర
ఇసటట ననస:63-11-1419
వయససస:49
లస: ససస స
4089 SQX0673764
పపరర: శకమనననరరయణ వణమకకరర

95-166/701

భరస : మలధవరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1415
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదనసస చచకలరర
ఇసటట ననస:63-11-1417
వయససస:33
లస: పప
4086 SQX0667584
పపరర: శవ ననగమలలర శశరర వణమకకరర

4081 SQX0393934
పపరర: రమలదదవ శశకకరర

4091 SQX2055473
పపరర: సరయ కకమల దసరరపఅలల

95-164/842

తసడడ:డ బకపత దసరరపఅలల
ఇసటట ననస:63-11-1419/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-164/336

4094 SQX1882885
పపరర: కకటటశశర రరవప పడవల

95-164/337

భరస : లలకనద వనసకట ససబబబరరవప పడవల
ఇసటట ననస:63-11-1420
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:63-11-1420
వయససస:51
లస: ససస స

95-165/156
4095 SQX1863182
పపరర: లలకననథ వనసకట ససబబబరరవప
పడవల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:63-11-1420
వయససస:33
లస: పప

4096 SQX1801489
పపరర: అనసష పడవల

భరస : మహన వనసకట కకషష పడవల
ఇసటట ననస:63-11-1420 OLD GUNTUR
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:63-11-1420 OLD GUNTUR
వయససస:31
లస: పప

4098 SQX2431732
పపరర: తదజ గగపస

4099 SQX2439099
పపరర: శకనవరస రరవప గగపస

4100 SQX2420396
పపరర: లత గగపస

95-164/984

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపస
ఇసటట ననస:63-11-1421
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప పడవల
ఇసటట ననస:63-11-1420
వయససస:56
లస: పప
95-164/338

95-166/1261

తసడడ:డ రసగయఖ గగపస
ఇసటట ననస:63-11-1421
వయససస:52
లస: పప

95-164/339
4097 SQX1801356
పపరర: మహన వనసకట కకషష పడవల

భరస : శకనవరస రరవప గగపస
ఇసటట ననస:63-11-1421
వయససస:46
లస: ససస స

95-161/1029 4102 SQX2137412
95-163/1050 4103 SQX1324763
4101 SQX2547107
పపరర: శక రసగ సరయ దసరర రరవప గటటట
పపరర: రరమ కకషషమ చనరరఖలల ఐనవవలల
పపరర: కలమలరర తషలవ

తసడడ:డ ననగరజ గటటట
ఇసటట ననస:63-11-1425
వయససస:23
లస: పప
4104 SQX1324714
పపరర: వనసకట రరవప తషలవ

తసడడ:డ శశష చనరరఖలల ఇనవవలక
ఇసటట ననస:63-11-1425
వయససస:52
లస: పప
95-164/341

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ తషలవ
ఇసటట ననస:63-11-1425
వయససస:49
లస: పప
4107 SQX2153302
పపరర: రమదదవ ఔకకత
భరస : రరఘవయఖ ఔకకత
ఇసటట ననస:63-11-1425/7
వయససస:52
లస: ససస స

95-162/891

4105 SQX2031235
పపరర: పదమ శక ఐనవవలల

95-166/1262

95-164/340

భరస : వనసకట రరవప తషలవ
ఇసటట ననస:63-11-1425
వయససస:40
లస: ససస స
95-164/843

4106 SQX2153328
పపరర: రరఘవయఖ ఔకకత

భరస : రరమకకషరనమలచనరరఉలక ఐనవవలల
ఇసటట ననస:63-11-1425
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప ఔకకత
ఇసటట ననస:63-11-1425/7
వయససస:52
లస: పప

4108 SQX2425866
పపరర: శరత చసదడ సరయ కలమలర
కలపపల
తసడడ:డ చనన రసగసరశమ కలపపల
ఇసటట ననస:63-11-1425/9
వయససస:25
లస: పప

4109 SQX2144749
పపరర: ననగ నఖలలశ మలధ

95-162/892

95-162/890

95-166/1263

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలధ
ఇసటట ననస:63-11-1425/9
వయససస:19
లస: పప
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4110 SQX2057909
పపరర: సరయ సశరరప కలపపల

95-178/1071

తసడడ:డ చనన రసగ సరశమ కలపపల
ఇసటట ననస:63-11-1425/9
వయససస:19
లస: పప
4113 SQX1839240
పపరర: శక లత మలద

95-164/343

4114 SQX1839224
పపరర: శశశలజ కలపరపల

95-142/637

4117 SQX1592576
పపరర: వజయ లకడమ గమసటటరర
భరస : పడసరద గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-11-1427/7
వయససస:49
లస: ససస స

4119 SQX1592568
పపరర: పడసరద గమసటటరర

4120 SQX0567735
పపరర: మరరయమమ మతషకకరర

95-164/348

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-11-1427/7
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చసదలకరర
ఇసటట ననస:63-11-1433
వయససస:38
లస: ససస స
4125 SQX2334332
పపరర: లల దదసస

95-162/893

95-146/763

95-153/706

తసడడ:డ వనసకట వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1735
వయససస:27
లస: పప

95-164/349

4129 SQX1969898
పపరర: సతఖననరరయణ పరలమలన

4132 SQX1169326
పపరర: వనసకట సరశమ తషమమపవడడ

95-166/706

4135 SQX1968635
పపరర: కకషష వవణణ మదదలయలర

95-166/703

4138 SQX2188738
పపరర: పడసనన బబబమ అలర స
తసడడ:డ శవయఖ అలర స
ఇసటట ననస:63-11-1735
వయససస:37
లస: పప

4118 SQX1592592
పపరర: వనసకట హరర గమసటటరర

95-164/347

4121 SQX0571174
పపరర: వనసకయఖ మతషకకరర

95-164/350

4124 SQX2334597
పపరర: నరసమమ దదసస

95-159/835

భరస : వరయఖ దదసస
ఇసటట ననస:63-11-1434
వయససస:73
లస: ససస స
95-166/1264

4127 SQX2038339
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపలలటట

95-143/730

తసడడ:డ మహహశశరరరవప పససపలలటట
ఇసటట ననస:63-11-1733
వయససస:22
లస: పప
95-143/611

4130 SQX1969856
పపరర: మసజల పరలమలన

95-153/489

భరస : సతఖననరరయణ పరలమలన
ఇసటట ననస:63-11-1733/2
వయససస:57
లస: ససస స
95-166/704

4133 SQX1526674
పపరర: ఈశశరమమ దవలకరర

95-166/705

భరస : సరసబశవరరవప దవలకరర
ఇసటట ననస:63-11-1734/1
వయససస:59
లస: ససస స
95-166/707

భరస : రరజ మదదలయలర
ఇసటట ననస:63-11-1734/4
వయససస:36
లస: ససస స
95-153/490

95-164/345

తసడడ:డ అసజయఖ మతష
స కలరర
ఇసటట ననస:63-11-1428
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల తషమమపవడడ
ఇసటట ననస:63-11-1734
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వశశశశర రరవప దవలకరర
ఇసటట ననస:63-11-1734/1
వయససస:33
లస: పప
4137 SQX1809102
పపరర: వనసకటటష గగపస

4126 SQX2334837
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప దదసస

4115 SQX1787449
పపరర: శకవనసకట గమసటటరర

తసడడ:డ పడసరద గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-11-1427/7
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పసదవనసకటటశశరరర పరలమలన
ఇసటట ననస:63-11-1733/2
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరలలమన
ఇసటట ననస:63-11-1733/2
వయససస:62
లస: పప
4134 SQX1493410
పపరర: శశఖర దవలకరర

95-164/346

తసడడ:డ వరయఖ దదసస
ఇసటట ననస:63-11-1434
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-11-1733
వయససస:21
లస: ససస స
4131 SQX2028215
పపరర: సతఖననరరయణ పరలలమన

4123 SQX1493352
పపరర: సరసబ శవరరవ చసదలకరర

95-164/342

తసడడ:డ పడసరద గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-11-1426/7
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ చసదలకరర
ఇసటట ననస:63-11-1433
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప దదసస
ఇసటట ననస:63-11-1434
వయససస:27
లస: ససస స
4128 SQX2038354
పపరర: శరరష పససపపలలటట

95-164/344

భరస : ఆసజనవయమలల మటటకలరర
ఇసటట ననస:63-11-1428
వయససస:45
లస: ససస స
95-166/702

4112 SQX1862879
పపరర: రమలదదవ చదకకరర

భరస : మలధవరరవప చదకకరర
ఇసటట ననస:63-11-1426
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చననరసగ సరశమ కలపరపల
ఇసటట ననస:63-11-1426/7
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట లకడమ నరసససహ రరవప చసతన
ఇసటట ననస:63-11-1427
వయససస:22
లస: ససస స

4122 SQX1526658
పపరర: పడభబవత చసదలకరర

95-178/1176

తసడడ:డ సయలనన కలపపల
ఇసటట ననస:63-11-1425/9
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1426/7
వయససస:39
లస: ససస స
4116 SQX1798685
పపరర: సరయ రరప చసతన

4111 SQX2170686
పపరర: బబిరలరరజ కలపపల

4136 SQX1985936
పపరర: రరజ

95-166/1087

భసధసవప: కకషషవనణణ
ఇసటట ననస:63-11-1734/4
వయససస:37
లస: పప
95-159/836

4139 SQX1475442
పపరర: అనసష కరపరరరవప

95-164/351

తసడడ:డ మనరరజ కరపరరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1742
వయససస:30
లస: ససస స
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4140 SQX1475384
పపరర: షరరగనస రగజజ కరపరరపప

95-164/352

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరపరరపప
ఇసటట ననస:63-11-1742
వయససస:32
లస: ససస స
4143 SQX0959726
పపరర: లకమణ గమమమడడ

95-164/355

95-162/730

95-164/359

95-166/1266

95-161/1021

95-164/361

95-178/998

4153 RBE0065854
పపరర: రమదదవ దడడడడ

4156 SQX1598988
పపరర: ససజజత బతష
స ల

4159 SQX2195170
పపరర: శకనవరస రరవప పపరరచరర

95-166/1269

4162 SQX2137230
పపరర: వర లకడమ పపరరచరర

95-166/1267

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:63-11-1757
వయససస:22
లస: ససస స

4165 SQX2325363
పపరర: పడసరద గగలర

95-166/708

తసడడ:డ అడడగగపపపల రమలకరసత చనరరఖలల
ఇసటట ననస:63-11-1759
వయససస:51
లస: పప

95-164/358

4151 SQX2407716
పపరర: వనసకట పడణణత దడడడడ

95-165/848

4154 SQX2365930
పపరర: వనసకట పవన కలమలర దడడడడ

95-166/1268

4157 SQX1312339
పపరర: వనసకటటష సససకరర

95-164/360

తసడడ:డ పసదబనన సససకరర
ఇసటట ననస:63-11-1751
వయససస:27
లస: పప
95-162/894

4160 SQX2194603
పపరర: కకషష చచసతనఖ పపరరచరర

95-165/874

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:63-11-1756
వయససస:18
లస: పప
95-166/1270

4163 SQX2327237
పపరర: కకషష చచసతనఖ పపరచనరరర

95-166/1271

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరచనరరర
ఇసటట ననస:63-11-1756
వయససస:18
లస: పప
95-166/1272

తసడడ:డ పడకరశస గగలర
ఇసటట ననస:63-11-1757
వయససస:53
లస: పప

95-154/915 4168 SQX2342681
4167 SQX1916097
పపరర: అడడగగపపపల శకనవరస చనరరఖలల
పపరర: వషష
ష అడడగగపపపల

4148 SQX1354968
పపరర: జజషషవర దననయయలల బతష
స ల

తసడడ:డ సరయ బబబ దడడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1746
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:63-11-1756
వయససస:42
లస: ససస స
95-165/875

95-164/985

తసడడ:డ తనజ సరయబబబబ దడడడడ
ఇసటట ననస:63/11/1746
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసద వనసకటటశశరరర పపరరచరర
ఇసటట ననస:63-11-1756
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ వనసకటటశశరరర పపరచనరరర
ఇసటట ననస:63-11-1756
వయససస:43
లస: పప
4164 SQX2252781
పపరర: సససదరఖ జజషస గగలర

4150 SQX1828706
పపరర: దథవవనమలమ బతష
స ల

4145 SQX2339968
పపరర: డదవడ రరజ గగడనబ

తసడడ:డ జజసఫ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-11-1743
వయససస:25
లస: పప

భరస : రసగ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-11-1747
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ సససకరర
ఇసటట ననస:63-11-1751
వయససస:57
లస: పప
4161 SQX2327104
పపరర: శకనవరస రరవప పపరచనరరర

95-164/357

భరస : తనజ సరయ బబబ దడడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1746
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బబజ బబ డ
ఇసటట ననస:63-11-1747
వయససస:32
లస: ససస స
4158 SQX1315507
పపరర: పసదబనన సససకరర

4147 SQX1862929
పపరర: జజన వనససర బతష
స ల

95-164/354

తసడడ:డ ససరరశ గగడనబ
ఇసటట ననస:63-11-1742
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-11-1743
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: రమదదవ దడడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1746
వయససస:60
లస: పప
4155 SQX2531481
పపరర: కశమమ బబ డ

95-164/356

తసడడ:డ జజసఫ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-11-1743
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-11-1743
వయససస:48
లస: పప
4152 RBE0065870
పపరర: తనజ సరయ బబబ దడడడడ

4144 SQX1475368
పపరర: ససబబబరరవప కరపరరపప

4142 SQX1767383
పపరర: మణణరరజ శకపరద

తసడడ:డ శవశసకరరడడ లలట శకపరద
ఇసటట ననస:63-11-1742
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ కరపరరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1742
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకషరష రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:63-11 1743
వయససస:65
లస: ససస స
4149 SQX1598517
పపరర: జజసఫ బతష
స ల

95-164/353

భరస : ససబబబరరవప కరపరరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1742
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప గమమమడడ
ఇసటట ననస:63-11-1742
వయససస:34
లస: పప
4146 SQX1287102
పపరర: కకటటశశరమమ గకసథద

4141 SQX1475376
పపరర: శకలసతల కరపరరరవప

4166 SQX1043330
పపరర: రమలదదవ అడడగగపపపల

95-154/914

భరస : శకనవరసర చనరరఖలల అడడగగపపపల
ఇసటట ననస:63-11-1759
వయససస:38
లస: ససస స
95-164/986

తసడడ:డ శకనవరస చనరరఖలల అడడగగపపపల
ఇసటట ననస:63-11-1759
వయససస:20
లస: పప

95-166/709
4169 SQX1922897
పపరర: వనసకట రమలసజనఉలక కడడయస

తసడడ:డ ససబబయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:63-11-1761
వయససస:22
లస: పప
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95-164/362 4171 SQX0103127
4170 SQX1739515
పపరర: మహన సరయ పడశరసత పపటబట
పపరర: అపరపరరవప పపటట

తసడడ:డ అపరపరరవప పపటబట
ఇసటట ననస:63-11-1775
వయససస:20
లస: ససస స
4173 SQX1475251
పపరర: ననగ పదమ పడవల

తసడడ:డ అసజయఖ పపటట
ఇసటట ననస:63-11-1775
వయససస:45
లస: పప
95-164/364

తసడడ:డ పవరష వనసకట కకశశర పడవల
ఇసటట ననస:63-11-1785
వయససస:29
లస: ససస స
4176 SQX1920644
పపరర: వనసకట రరవప పసరన

95-164/367

95-153/294

95-166/711

95-164/368

95-165/876

95-166/715

తసడడ:డ జజన బబబమ ఫరణణధరపవ
ఇసటట ననస:63-11-1795/4
వయససస:22
లస: పప

4183 SQX1105601
పపరర: కకశశర చసక

4186 SQX0069096
పపరర: సరసబరరడడడ మదదబగరరర

4189 SQX2408482
పపరర: సరసబశవరరవప ననదచసడర

4192 SQX2376218
పపరర: సరసబడజఖస ననదచసడర

95-164/987

4195 SQX2460210
పపరర: దసరర కకమల మగరల

95-166/712

4198 SQX2287381
పపరర: పపడమ చచసతనఖ కకరణ ఫణణధరపప
తసడడ:డ జజన బబబమ ఫణణధరపప
ఇసటట ననస:63-11-1795/4
వయససస:20
లస: పప

4178 SQX2054534
పపరర: వనసకట రరవప పరష

95-177/1197

4181 SQX1105627
పపరర: శకలకడమ చసక

95-166/710

4184 SQX1105577
పపరర: వరరసరశమ చసక

95-166/713

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చసక
ఇసటట ననస:63-11-1786
వయససస:57
లస: పప
95-164/369

4187 SQX0871996
పపరర: మలర క మదదబగరరర

95-166/714

భరస : ననగర రరడడడ మదదబగరరర
ఇసటట ననస:63-11-1787
వయససస:25
లస: ససస స
95-162/895

4190 SQX2356103
పపరర: ఫరతమ షపక

95-165/877

భరస : గల బమడచ షపక
ఇసటట ననస:63-11-1789
వయససస:24
లస: ససస స
95-166/1273

4193 SQX1624825
పపరర: శకనవరస రరవప లసగరల

95-164/370

తసడడ:డ జయ పడకరశ ననరరయణ లసగరల
ఇసటట ననస:63-11-1790
వయససస:46
లస: పప
95-164/988

భరస : శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:63-11-1794
వయససస:33
లస: ససస స
95-6/948

95-164/366

భరస : కకశశర చసక
ఇసటట ననస:63-11-1786
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:63-11-1789
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:63-11-1794
వయససస:41
లస: పప
4197 SQX2040608
పపరర: దసరర పడవణ కరరరసక ఫరణణధరపవ

95-153/295

తసడడ:డ వనసకయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:63-11-1789
వయససస:50
లస: పప

భరస : చచసచయఖ పప గడడననడర
ఇసటట ననస:63-11-1789
వయససస:63
లస: ససస స
4194 SQX2467074
పపరర: శకనవరస రరవప మగరల

4180 MLJ3732708
పపరర: పవరష వనసకట కకషప ర పడవల

4175 SQX1839190
పపరర: పదనమవత పడవల

తసడడ:డ పపపయఖ పరష
ఇసటట ననస:63-11-1785
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ మదదబగరరర
ఇసటట ననస:63-11-1787
వయససస:53
లస: పప

భరస : వరసరశమ చసక
ఇసటట ననస:63-11-1788
వయససస:43
లస: ససస స
4191 SQX1922368
పపరర: ననగరసదడస పప గడడననడర

95-175/953

తసడడ:డ వర సరశమ చసక
ఇసటట ననస:63-11-1786
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మదదబగరరర
ఇసటట ననస:63-11-1787
వయససస:35
లస: పప
4188 SQX0757559
పపరర: మహలకడమ చసక

4177 SQX2054120
పపరర: అసజనదదవ పరష

95-23/578

భరస : రవసదడ బబబమ
ఇసటట ననస:63-11-1785
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబమ పడవల
ఇసటట ననస:63-11-1786
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ చసక
ఇసటట ననస:63-11-1786
వయససస:29
లస: పప
4185 SQX0068155
పపరర: శవ ననగరరరడడడ మదదబగరరర

95-164/365

భరస : వనసకట రరవప పరష
ఇసటట ననస:63-11-1785
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబమ పడవల
ఇసటట ననస:63-11-1786
వయససస:32
లస: పప
4182 SQX1105593
పపరర: నవన చసక

4174 SQX1920677
పపరర: అసజనదదవ పసరన

4172 SQX1805357
పపరర: పపలలరరరవప కలలకకరర

తసడడ:డ కకసడయఖ కలలకకరర
ఇసటట ననస:63-11-1781
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప పసరన
ఇసటట ననస:63-11-1785
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపపయఖ పసరన
ఇసటట ననస:63-11-1785
వయససస:41
లస: పప
4179 MLJ3732716
పపరర: లకడమననరరయణ పడవల

95-164/363

4196 SQX2401172
పపరర: డదమ వరడయల

95-148/828

తసడడ:డ చచరరయన కలరరవలర
ఇసటట ననస:63-11-1795
వయససస:52
లస: పప
95-165/878

4199 SQX2480614
పపరర: శక దదవఖ ఏస

95-164/989

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఏస
ఇసటట ననస:63-11-1795/5
వయససస:25
లస: ససస స
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95-164/990

తసడడ:డ ససథనరరమమమయలఆ ఏస
ఇసటట ననస:63-11-1795/5
వయససస:20
లస: ససస స
4203 SQX2464048
పపరర: ససజజత ఏస

95-165/879

4204 SQX2098572
పపరర: కరరరసక తతట

95-178/1284

95-178/1072

95-164/991

4205 SQX1964188
పపరర: రరమరరవప తతనసగమసటర

95-178/1285 4208 SQX2487247
4207 SQX2487197
పపరర: ననగ వనసకట ససషమ తతనసగమసటర
పపరర: రరమ రరవప తతనసగమసటర

4210 SQX2487221
పపరర: పదమజ తతనసగమసటర

95-178/1286

4211 SQX2487684
పపరర: లకమణ రరవప తతనసగమసటర

భరస : లకమణ రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:63-11-1795/12A
వయససస:27
లస: ససస స

4212 SQX1768050
పపరర: లకడమ మరరయలల

95-164/372 4214 SQX1768027
4213 SQX1768043
పపరర: సప మశశఖర సరయ మరరయలల
పపరర: నరసససహ రరవప మరరయలల

భరస : నరసససహ రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:63-11-1797
వయససస:41
లస: ససస స
4215 SQX2198117
పపరర: వనసకటటశశరలల మరరయలల
తసడడ:డ నరసససహ మరరయలల
ఇసటట ననస:63-11-1797
వయససస:69
లస: పప
4218 SQX0567990
పపరర: వజయలకడమ మమకల

95-166/716

95-166/719

తసడడ:డ ససబబరరవప అవపల
ఇసటట ననస:63-11-1807
వయససస:51
లస: పప

4222 AP151000567156
పపరర: శవ మలణణకఖమమ కటబట

95-164/376

4225 SQX0501379
పపరర: గజఫస ననగ మలలర శశరర

95-166/717

4228 SQX2158202
పపరర: అరరణ అవపల
భరస : రరణనదదవ అవపల
ఇసటట ననస:63-11-1807
వయససస:47
లస: ససస స

95-165/881

4220 SQX0570705
పపరర: పడకరష మమకల

95-166/718

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1797
వయససస:33
లస: పప
95-164/374

4223 SQX0464586
పపరర: కకరరరమరర ననగకకటటశశర రరవప

95-164/375

తసడడ:డ చసకరయఖ కకరరరమరర
ఇసటట ననస:63-11-1804
వయససస:32
లస: పప
95-166/720

భరస : చలపత రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1804
వయససస:33
లస: ససస స
95-165/882

4217 SQX2356186
పపరర: ససభబషసణణ మలజరటట
భరస : చరసజవ పడవణ మలజరటట
ఇసటట ననస:63-11-1797
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-11-1804
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసరరరరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-11-1804
వయససస:57
లస: పప
4227 SQX2239465
పపరర: రరణనదదవ అవపల

95-165/880

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1797
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద కరశయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1797
వయససస:57
లస: పప
4224 AP151000567149
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కటబట

4219 SQX0567016
పపరర: రరమమలమమ మమకల

95-164/373

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మరరయలల
ఇసటట ననస:63-11-1797
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పరనకరల రరవప మలజరటట
ఇసటట ననస:63-11-1797
వయససస:37
లస: పప

భరస : పడకరష
ఇసటట ననస:63-11-1797
వయససస:29
లస: ససస స
4221 SQX0570341
పపరర: కరశయఖ మమకల

4216 SQX2370310
పపరర: చరసజవ పడవణ మలజరటట

95-178/1292

తసడడ:డ గసగధర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:63-11-1795/12A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:63-11-1797
వయససస:23
లస: పప
95-164/992

95-178/1287

తసడడ:డ గసగధర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:63-11-1795/12
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర జగన మమరళమహన రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1795/12
వయససస:66
లస: పప
95-164/371

95-1/879

తసడడ:డ గసగరధర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:63-11-1795/12
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమ రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:63-11-1795/12
వయససస:26
లస: ససస స
95-178/1289

4202 SQX2463222
పపరర: ససతనరరమయఖ స

తసడడ:డ ససరఖనరయన స
ఇసటట ననస:63-11-1795/6
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబసరర తతట
ఇసటట ననస:63-11-1795/6
వయససస:28
లస: పప

భరస : గసగధర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:63-11-1795/12
వయససస:68
లస: ససస స
4209 SQX2487320
పపరర: గసగధర రరవప తతనసగమసటర

95-1/1181

భరస : భబసరర తతట
ఇసటట ననస:63-11-1795/6
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ ఏస
ఇసటట ననస:63-11-1795/6
వయససస:44
లస: ససస స
4206 SQX2487171
పపరర: కరశ అననపవరష తతనసగమసటర

4201 SQX2047504
పపరర: రమలదదవ తతట

4226 SQX0501361
పపరర: గజఫస చలపత రరవప

95-166/721

తసడడ:డ మమరళ
ఇసటట ననస:63-11-1804
వయససస:35
లస: పప
95-178/1177

4229 SQX2088771
పపరర: ననగరశశర రరవప లసగరల

95-154/1091

తసడడ:డ బచట కకటయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:63-11-1808
వయససస:57
లస: పప
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4230 SQX2037802
పపరర: వనసకటశవ పరగరడడపలల
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95-161/796

తసడడ:డ పపలర యఖ పరగరడడపలల
ఇసటట ననస:63-11-1808
వయససస:49
లస: పప
4233 SQX1450675
పపరర: శవ మలలరదద

95-164/377

95-166/723

95-159/839

95-165/159

95-165/162

95-166/1275

95-162/897

భరస : ససబడహమణఖస అసబటట అసబటట
ఇసటట ననస:63-11-1836
వయససస:43
లస: ససస స

4243 SQX0127183
పపరర: నరమల సస హహచ

4246 SQX0428151
పపరర: ససరయఖ కకలక
ర రర

4249 SQX1974880
పపరర: రరజరశశరర అలర స

4252 SQX1373521
పపరర: అనసషర గమడడ

95-165/167

4255 SQX1519265
పపరర: రరధ దదవ కకయగబర

95-165/160

4258 SQX1625872
పపరర: కనకరతనస దనసరర
భరస : కనక రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-11-1836
వయససస:45
లస: ససస స

4238 SQX2191732
పపరర: కకటట రరడడడ యసపటట

95-159/838

4241 SQX0199927
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గసధస

95-165/158

4244 SQX0126482
పపరర: వజయ కలమలరర కకలకరర

95-165/161

భరస : ససరయఖ కకలకరర
ఇసటట ననస:63-11-1809/3
వయససస:69
లస: ససస స
95-165/163

4247 SQX2477990
పపరర: గరత భవన ఆలపరటట

95-166/1274

భరస : వవణమగగపరల రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-11-1809/6
వయససస:46
లస: ససస స
95-165/164

4250 SQX2402600
పపరర: శకనవరస రరవప ఈలర

95-159/840

తసడడ:డ వనసకయఖ ఈలర
ఇసటట ననస:63-11-1834
వయససస:54
లస: పప
95-165/165

4253 SQX1371293
పపరర: పలర వ గమడడ

95-165/166

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:63-11-1835
వయససస:25
లస: ససస స
95-166/724

భరస : ససపత సససగ కకయగబర
ఇసటట ననస:63-11-1835
వయససస:30
లస: ససస స
95-164/378

95-166/722

తసడడ:డ బసవయఖ గసదస
ఇసటట ననస:63-11-1809/2
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:63-11-1835
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప గమడడ
ఇసటట ననస:63-11-1835
వయససస:49
లస: పప
4257 SQX0197400
పపరర: పదమజజ అసబటట

95-162/896

భరస : లకమణ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-11-1832
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఎలర
ఇసటట ననస:63-11-1834
వయససస:48
లస: ససస స
4254 SQX1355701
పపరర: శకనవరసరరవప గమడడ

4240 SQX2481075
పపరర: కకషష పసడయ గసధస

4235 SQX1440692
పపరర: తడవవణణ మలలరదద

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1809/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-11-1809/3
వయససస:74
లస: పప

భరస : మణణ కరసత ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-11-1809/6
వయససస:30
లస: ససస స
4251 SQX2410256
పపరర: శవ ఎలర

95-159/837

భరస : వనసకటటశశర రరవప ch
ఇసటట ననస:63-11-1809/3
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననమహనరరవప కర
ఇసటట ననస:63-11-1809/3
వయససస:39
లస: పప
4248 SQX2481208
పపరర: శకదదవ అననపవరష ఆలపరటట

4237 SQX2189793
పపరర: వజయ లకడమ యసపటట

95-164/845

తసడడ:డ కసతన రరవప మలలరదద
ఇసటట ననస:63-11-1809
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసధస
ఇసటట ననస:63-11-1809/2
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చన వవమలరరడడడ గరడద
ఇసటట ననస:63-11-1809/2
వయససస:26
లస: ససస స
4245 SQX0354860
పపరర: కరశవశశననధ కర

95-165/157

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1809/1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1809/1
వయససస:21
లస: ససస స
4242 SQX1960004
పపరర: వజయ కలమలరర గరడద

4234 SQX0199992
పపరర: కరసత రరవప మలలరదద

4232 SQX2027282
పపరర: చసదడకల పరగరడడపలల

భరస : వనసకటశవ పరగరడడపలల
ఇసటట ననస:63-11-1808
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మలలరదద
ఇసటట ననస:63-11-1809
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1809
వయససస:27
లస: పప
4239 SQX2189843
పపరర: హరరత యసపటట

95-164/844

భరస : వనసకటశవ పరగరడడపఅలల
ఇసటట ననస:63-11-1808
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కరసత రరవప మలలరదద
ఇసటట ననస:63-11-1809
వయససస:52
లస: ససస స
4236 SQX0814046
పపరర: గగపసననధ మలలరదద

4231 SQX2036317
పపరర: చసదడకల పరగరడడపలల

4256 SQX1249573
పపరర: వజయ లకడమ గమడడ

95-166/725

భరస : శకనవరస రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:63-11-1835
వయససస:45
లస: ససస స
95-164/379

4259 MLJ3730561
పపరర: లకడమ దదవ దనసరర

95-166/726

తసడడ:డ కనకరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-11-1836
వయససస:28
లస: ససస స
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4260 SQX0905331
పపరర: కనకదసరర మలలలసపటట
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95-166/727

భరస : పడసననకలమలర
ఇసటట ననస:63-11-1836
వయససస:31
లస: ససస స
4263 SQX0199695
పపరర: శరత బబబమ కటబట

95-166/730

4264 SQX0361055
పపరర: దనసరర కనక రరవప

95-161/1024

4267 SQX2362689
పపరర: కకటటశశర రరవప ససకల
భసధసవప: ధన లకడమ ససకల
ఇసటట ననస:63-11-1837
వయససస:61
లస: పప

4269 SQX0646687
పపరర: ససరరష బబబమ ససకల

4270 SQX0641522
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప ససకల

95-164/381

తసడడ:డ కకటటశశ రరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-11-1837
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషష బడడగమసచల
ఇసటట ననస:63-11-1839
వయససస:28
లస: పప
4275 SQX2325496
పపరర: ససధథర ససదద నబతషన

95-166/1276

95-166/734

95-166/737

95-166/740

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1842
వయససస:35
లస: పప
4287 SQX1739556
పపరర: తడపపర మరరయలల
భరస : దసరర మహహశ మరరయలల
ఇసటట ననస:63-11-1843
వయససస:24
లస: ససస స

4276 SQX2325223
పపరర: సరయ లత ససదద నబతషన

4279 SQX1136788
పపరర: అరరణ తదజ వలర భనవన

95-166/733

95-165/883

95-166/1277

95-164/380

4271 SQX1883321
పపరర: తడవవణణ బడడగమసచల

95-165/168

4274 SQX2185916
పపరర: కకటటశశరర యడమ

95-165/884

4277 SQX2057727
పపరర: ససరరసదడ ననథ యడస

95-177/1198

తసడడ:డ రరమమ యడస
ఇసటట ననస:63-11-1839
వయససస:22
లస: పప
95-166/735

4280 SQX0959965
పపరర: శకనవరస రరవప చరకరల

95-166/736

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1840
వయససస:39
లస: పప
95-166/738

4285 SQX0570226
పపరర: రరమయఖ జమమనబబ యన

95-166/741

తసడడ:డ ససబబ రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:63-11-1843
వయససస:34
లస: పప

4268 AP151000567181
పపరర: ధనలకడమ ససకల

భరస : రరమమ యడమ
ఇసటట ననస:63-11-1839
వయససస:42
లస: ససస స

4282 SQX0567420
పపరర: వనసకట పదనమవత
జమమనబబ యన
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1842
వయససస:31
లస: ససస స

4288 SQX1739531
పపరర: దసరర మహహశ మరరయలల

95-166/732

భరస : సరసబశవరరవప బడడగమసచల
ఇసటట ననస:63-11-1839
వయససస:22
లస: ససస స

4283 SQX0568089
పపరర: కకషషకలమలరర జమమనబబ యన

95-166/739

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1842
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కరశయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1842
వయససస:55
లస: పప
95-165/171

4265 SQX0199653
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కటబట

భరస : పసదబ కకటటశశరరరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-11-1837
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-11-1840
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1840
వయససస:55
లస: పప
4284 SQX0570309
పపరర: ససబబబరరవప జమమనబబ యన

95-163/1051

భరస : ససధథర ససదద నబతషన
ఇసటట ననస:63-11-1839
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ధనసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-11-1840
వయససస:50
లస: ససస స
4281 SQX0571687
పపరర: ధననసజనవయమలల వలర భనవన

4273 SQX2185924
పపరర: రరమమ యడమ

95-166/729

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-11-1836
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ యడమ
ఇసటట ననస:63-11-1839
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకకబ రరవప ససదద నబతషన
ఇసటట ననస:63-11-1839
వయససస:37
లస: పప
4278 SQX0127084
పపరర: రమలదదవ వలర భనవన

95-166/731

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1837
వయససస:32
లస: పప
95-165/169

4262 MLJ3723061
పపరర: మణణ కలమలర దనసరర

తసడడ:డ కనకరరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1836
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1836
వయససస:50
లస: పప

భసధసవప: చనన కకటటశశర రరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-11-1837
వయససస:61
లస: పప

4272 SQX1883313
పపరర: సరసబశవరరవప బడడగమసచల

95-166/728

భరస : శరత బబబమ
ఇసటట ననస:63-11-1836
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1836
వయససస:38
లస: పప
4266 SQX2533511
పపరర: కకటటశశర రరవప ససకల

4261 SQX0127191
పపరర: వజయ లకడమ కటబట

4286 AP151000567075
పపరర: సరసబబడజఖస మటటటపలర

95-164/382

భరస : గగపయఖ మతష
స పలర
ఇసటట ననస:63-11-1843
వయససస:67
లస: ససస స
95-165/172

4289 SQX2458453
పపరర: గగపస పసడడ

95-141/602

Deleted

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల పసడడ
ఇసటట ననస:63-11-1844
వయససస:29
లస: పప
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4290 AP151000567520
పపరర: సససదరమమ పసదద

95-164/383

భరస : ఆసజనవయమలల పసదద
ఇసటట ననస:63-11-1844
వయససస:52
లస: ససస స
4293 SQX0947291
పపరర: రరమకకషష పసదద

95-166/743

95-164/387

భరస : రగజరశశరరరవ అవపల
ఇసటట ననస:63-11-1846
వయససస:58
లస: ససస స
4302 AP151000567047
పపరర: వరరసజమమ ఆవపల

95-166/746

95-166/749

4297 SQX2022580
పపరర: వనసకట రరమరరజ మదసబల

తసడడ:డ తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1851
వయససస:29
లస: ససస స

95-166/747

4301 SQX1468355
పపరర: ననగ మలలర శశరర అలలరస

95-166/745

4304 AP151000567571
పపరర: రగజరశశరరరవప ఆవపల

95-166/748

95-166/750 4307 SQX1922665
4306 SQX1922772
పపరర: గరత మహలకడమ పసచయతఊల
పపరర: సరసబడజఖస పసచయతఊల

4312 SQX0567560
పపరర: భబరత ససదబ

4318 SQX0570937
పపరర: తరరపత రరవప పసదబ దసటట
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1851
వయససస:52
లస: పప

95-166/751

భరస : రసబబబమ పసచయతఊల
ఇసటట ననస:63-11-1847
వయససస:51
లస: ససస స

95-166/1088

4310 SQX2389781
పపరర: రరకరశ గరరనపవడడ

95-166/1278

తసడడ:డ ననహహ హ గరరనపవడడ
ఇసటట ననస:63-11-1848
వయససస:22
లస: పప
95-166/755

4313 SQX0567958
పపరర: పదనమవత పసదబ దసటట

95-166/756

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1851
వయససస:48
లస: ససస స
95-166/758

భరస : శకరరమమబరరస మమడతటట
ఇసటట ననస:63-11-1851
వయససస:79
లస: ససస స
95-166/760

95-164/994
4298 SQX2166601
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకషష మదసబల

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:63-11-1846
వయససస:57
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1851
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ మబరరస మమడతటట
ఇసటట ననస:63-11-1851
వయససస:49
లస: ససస స

95-164/386

భరస : పడసనన బబబమ అలలరస
ఇసటట ననస:63-11-1846
వయససస:37
లస: ససస స

4303 SQX1468363
పపరర: చసదడ శశఖర ఆవపల

95-166/757 4315 SQX0127035
4314 SQX0251330
పపరర: మడతనటట పరరశత దదవ మమడతటట
పపరర: కకటటశశరర దదవ మమడతటట

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1851
వయససస:48
లస: పప

95-166/744

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచననమశశటట
ఇసటట ననస:63-11-1847
వయససస:84
లస: పప
95-166/754

4295 SQX0197509
పపరర: సరమలమ జఖస మమనగర

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరజ మదసబల
ఇసటట ననస:63-11-1845
వయససస:28
లస: పప

4300 SQX1468371
పపరర: చసదన దదవ గమబబ

95-166/752 4309 SQX2034296
4308 SQX1203298
పపరర: శకనవరస రరవప పసచనయతషల
పపరర: వనసకయఖ చచననమశశటట

4317 SQX0570978
పపరర: నరసససహరరవప ససదబ న

95-164/993

భరస : శకనవరస రరవప పసచయతఊల
ఇసటట ననస:63-11-1847
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ
ఇసటట ననస:63-11-1847
వయససస:33
లస: పప

95-166/742

భరస : సరసబయఖ మమనగ
ఇసటట ననస:63-11-1845
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రగజ ఈశశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-11-1846
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ దనశయఖ అలలరస
ఇసటట ననస:63-11-1846
వయససస:62
లస: పప

4311 SQX0567933
పపరర: ననగపడసనన పసదబ దసటట

95-164/385

భరస : అరవసద కలమలర గమబబ
ఇసటట ననస:63-11-1846
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రగజరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1846
వయససస:54
లస: ససస స
4305 SQX1153378
పపరర: శవయఖ అలర స

4294 SQX0520981
పపరర: ససజజత మమనగ

తసడడ:డ కకషషస రరజ మదసబల
ఇసటట ననస:63-11-1845
వయససస:66
లస: పప
95-164/846

4292 SQX1417865
పపరర: గగపస పసదద

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల పసదద
ఇసటట ననస:63-11-1844
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మమనగ
ఇసటట ననస:63-11-1845
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ మమసగర
ఇసటట ననస:63-11-1845
వయససస:44
లస: పప
4299 SQX2028850
పపరర: వరరసజమమ అవపల

95-164/384

తసడడ:డ చలమయఖ పసదద
ఇసటట ననస:63-11-1844
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజయఖ పసదద
ఇసటట ననస:63-11-1844
వయససస:33
లస: పప
4296 SQX0199794
పపరర: శకనవరసరరవప మమనగర

4291 AP151000567432
పపరర: ఆసజనవయమలల పసదద

4316 SQX1136796
పపరర: బబల ననగరశశర రరవప పసదబ దసటట

95-166/759

తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1851
వయససస:26
లస: పప
95-166/761

95-166/762
4319 SQX0068197
పపరర: వవసకట రమనమబరరస మడతనటట

తసడడ:డ శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:63-11-1851
వయససస:53
లస: పప
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95-165/173

భరస : రతస యఖ వపనమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1881
వయససస:49
లస: ససస స
4323 SQX2424604
పపరర: మధసససధనరరవప మరక

95-164/995

95-166/765

95-166/768

95-165/178

95-166/770

95-166/773

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:63-12-1008
వయససస:33
లస: ససస స
4344 SQX0067850
పపరర: రరజ వకరలగడడ
తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1008
వయససస:29
లస: పప
4347 MLJ2717809
పపరర: సరసబశవరరవప గరల
తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:63-12-1008
వయససస:67
లస: పప

4333 SQX1406967
పపరర: వనసకట సరశమ తషమమపవడడ

95-165/179

95-166/767

4336 AP151000567078
పపరర: చననపరపరరవప గగసడబ

4339 MLJ2717478
పపరర: వవసకటటశశరరర గమడడపరటట

4342 SQX0960120
పపరర: అరరణ గరల

4345 MLJ1172402
పపరర: పప తషరరజ గగడవ

4348 AP151000567464
పపరర: మరరబ షపక
భరస : చనబబబమ
ఇసటట ననస:63-12-1009
వయససస:53
లస: ససస స

95-165/177

4334 AP151000567102
పపరర: సప మమశశరమమ గగసడబ

95-166/769

భరస : చననపరపరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1005
వయససస:52
లస: ససస స
95-166/771

4337 AP151000567519
పపరర: పదనమవత గమడడపరటట

95-166/772

భరస : వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-12-1007
వయససస:42
లస: ససస స
95-166/774

4340 AP151000567456
పపరర: బడహమయఖ గమడడపరటట

95-166/775

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:63-12-1007
వయససస:77
లస: పప
95-166/777

4343 MLJ2717676
పపరర: ననగమమ గరల

95-166/778

భరస : సరసబశవరరవప గరల
ఇసటట ననస:63-12-1008
వయససస:62
లస: ససస స
95-166/780

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1008
వయససస:33
లస: పప
95-166/782

4328 SQX0814053
పపరర: వనసకటబడవప బసడడ

భరస : వనసకట సరశమ తషమమపవడడ
ఇసటట ననస:63-11-13011
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-12-1008
వయససస:37
లస: ససస స
95-166/779

95-166/764

95-165/176 4331 SQX1406934
4330 SQX1407064
పపరర: లకడమ శవ పరరశత తషమమపవడడ
పపరర: భబగఖమమ తషమమపవడడ

తసడడ:డ బడహమయఖ గమడడపరటట
ఇసటట ననస:63-12-1007
వయససస:48
లస: పప
95-166/776

4325 SQX0823401
పపరర: లకడమ బసడడ

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1902
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1005
వయససస:57
లస: పప

భరస : బడహమయఖ గమడడపరటట
ఇసటట ననస:63-12-1007
వయససస:67
లస: ససస స
4341 SQX0667592
పపరర: మనన వకరలగడడ

95-166/766

తసడడ:డ రరఘవపలల తషమమపవడడ
ఇసటట ననస:63-11-13011
వయససస:62
లస: పప

భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1005
వయససస:55
లస: ససస స
4338 AP151000567074
పపరర: గగరమమ గమడడపరటట

4327 SQX0814434
పపరర: కకరణ కలమలర బసడడ

95-165/175

భరస : దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:63-11-1902
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తషమమపవడడ
ఇసటట ననస:63-11-13011
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ తషమమపవడడ
ఇసటట ననస:63-11-13011
వయససస:42
లస: పప
4335 SQX0567727
పపరర: మలర శశరర బకరర

95-166/763

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1902
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1922
వయససస:57
లస: ససస స
4332 SQX1407023
పపరర: శకనవరస రరవప తషమమపవడడ

4324 SQX0823393
పపరర: ననగలకడమ బసడడ

4322 SQX1554972
పపరర: రతస యఖ వపనమరరడడడ

తసడడ:డ శరరబసదద వపనమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1881
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:63-11-1902
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1902
వయససస:34
లస: ససస స
4329 AP151000567065
పపరర: వరలకడమ సరదస

95-165/174

భరస : ససరఖననరరయణ చచననస
ఇసటట ననస:63-11-1881
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ మరక
ఇసటట ననస:63-11-1891/1
వయససస:42
లస: పప
4326 SQX0823385
పపరర: జయలలకడమ బసడడ

4321 SQX1554964
పపరర: రరజఖలకడమ చచననస

4346 SQX0200642
పపరర: ననగరశశరరరవప గరల

95-166/781

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరల
ఇసటట ననస:63-12-1008
వయససస:45
లస: పప
95-166/783

4349 MLJ2719896
పపరర: బబజ షపక

95-166/784

తసడడ:డ కకటబ సరహహబ
ఇసటట ననస:63-12-1009
వయససస:41
లస: పప
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4350 AP151000567012
పపరర: పదనమ ససదస

95-166/785

భరస : రరమమడడ
ఇసటట ననస:63-12-1010
వయససస:44
లస: ససస స
4353 AP151000567629
పపరర: మహలకమమమ గగళళ

95-166/788

95-166/791

95-165/180

95-165/183

95-165/186

95-166/795

95-151/833

తసడడ:డ రమమశ బబబమ ఉలర స
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:20
లస: పప

4363 SQX1327395
పపరర: శశష రతనస చనవల

4366 SQX1956234
పపరర: రరజఖలకడమ కకలక
ర రర

4369 SQX2048510
పపరర: సరసబశవ రరవప పసనసమమడడ

4372 SQX0393884
పపరర: ననగమలలర శశరర ఉలర స

95-166/798

4375 SQX0393850
పపరర: పపషరపవత కకడచ

95-165/184

4378 SQX1956184
పపరర: దదనవష వపలర స
తసడడ:డ రమమష బబబమ వపలర స
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:19
లస: పప

4358 SQX1555186
పపరర: అసజ రరడడడ కకతనస

95-164/388

4361 SQX1105775
పపరర: మమసతనజ బభగస షపక

95-165/182

4364 SQX1327304
పపరర: మలర కరరరఫన రరవప చనవల

95-165/185

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చనవల
ఇసటట ననస:63-12-1270/3
వయససస:31
లస: పప
95-166/793

4367 SQX1169730
పపరర: ననగ జజఖత బబ డబతష
స ల

95-166/794

భరస : వనసకటటసశర రరవప బబ డబతష
స ల
ఇసటట ననస:63-12-1851
వయససస:37
లస: ససస స
95-151/831

4370 SQX2037158
పపరర: వవలలలమ రమమష బబబమ

95-151/832

తసడడ:డ వవలలలమ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:43
లస: పప
95-166/796

4373 SQX0197541
పపరర: లకడమ ఉలర స

95-166/797

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:38
లస: ససస స
95-166/799

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:52
లస: ససస స
95-166/801

95-166/790

భరస : సరహహబ జజన ష క
ఇసటట ననస:63-12-1270/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:43
లస: ససస స
4377 SQX1923085
పపరర: దదనవశ ఉలర స

95-165/181

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ పపనసమడ
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వవలలలమ రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:18
లస: పప
4374 SQX0393835
పపరర: పదమ కకలక
ర రర

4360 SQX1327254
పపరర: అనసరరధ రరవనల

4355 MLJ2718054
పపరర: వనసకటరమణ గగళళ

తసడడ:డ హనమ రరడడడ కకతనస
ఇసటట ననస:63-12-1225
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-12-1845
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ మబరరస
ఇసటట ననస:63-12-1851
వయససస:49
లస: పప
4371 SQX2090223
పపరర: వవలలలమ దదనవశ

95-166/792

భరస : సతఖననరరయణ చనవల
ఇసటట ననస:63-12-1270/3
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప చనవల
ఇసటట ననస:63-12-1270/3
వయససస:57
లస: పప
4368 SQX1314509
పపరర: తషరరబలర శకనవరస రరవప

4357 MLJ2721355
పపరర: లకడమ గమమమనసపరటట

95-166/787

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-12-1011
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససధనకర రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:63-12-1270/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసతనజ ష క
ఇసటట ననస:63-12-1270/1
వయససస:34
లస: పప
4365 SQX1327338
పపరర: సతఖననరరయణ చనవల

95-166/789

భరస : బహమయఖ గమమమనసపరటట
ఇసటట ననస:63-12-1013
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలలర ష క
ఇసటట ననస:63-12-1270/1
వయససస:27
లస: ససస స
4362 SQX1098459
పపరర: అబమబల వరహ బ షపక

4354 MLJ1171453
పపరర: ససరరష గగళర

4352 AP151000567440
పపరర: పదనమ గగళళ

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:63-12-1011
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:63-12-1011
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శసకర గసటసరల
ఇసటట ననస:63-12-1013
వయససస:26
లస: ససస స
4359 SQX1105791
పపరర: షమన ససలలసనన షపక

95-166/786

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1010
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:63-12-1011
వయససస:57
లస: ససస స
4356 SQX1249672
పపరర: ససకనఖ గసటసరల

4351 AP151000567722
పపరర: రరమమడడ ససదస

4376 SQX0232355
పపరర: వరలకడమ ఉలర స

95-166/800

భరస : సరసబయఖ ఉలర స
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:62
లస: ససస స
95-166/802

4379 SQX1481456
పపరర: సరయ పడసరద కకలక
ర రర

95-166/803

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:24
లస: పప
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95-166/804

తసడడ:డ రసగరసరశమ పగడనల
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:30
లస: పప
4383 SQX1923036
పపరర: రమమశ బబబమ ఉలర స

95-166/807

95-173/577

95-166/811

95-166/813

95-166/816

95-165/187

95-165/190

తసడడ:డ శకనవరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-12-1858
వయససస:25
లస: పప

4393 SQX0667287
పపరర: శకదదవ వససతపప

4396 SQX1311224
పపరర: అరరణన దనసరర

4399 SQX0567859
పపరర: కకటటశశరమమ కకనన

4402 SQX0244020
పపరర: ననగరరజ దనసరర

95-164/389

4405 SQX2008621
పపరర: శశఖర బబబమ వడడడ స గమసట

95-166/814

4408 SQX1169508
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట
తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:63-12-1858
వయససస:52
లస: పప

4388 SQX1863877
పపరర: శకదదవ అలపరరరర

95-166/810

4391 SQX2353274
పపరర: వనసషషవ ససదబ

95-164/997

4394 SQX0667279
పపరర: బకవత వససతపప

95-166/815

భరస : కకటటశశరమమ
ఇసటట ననస:63-12-1856
వయససస:35
లస: ససస స
95-163/283

4397 SQX1311281
పపరర: ననగసరయకకరణ కకన

95-163/284

తసడడ:డ పసచదచసశరరవప కకన
ఇసటట ననస:63-12-1857
వయససస:24
లస: పప
95-165/188

4400 AP151000567226
పపరర: దసరరరసబ దనసరర

95-165/189

భరస : జగన మహన దనసరర
ఇసటట ననస:63-12-1857
వయససస:62
లస: ససస స
95-165/191

4403 SQX0396150
పపరర: వ ఆర కకటటశశర రరవప దనసరర

95-165/192

తసడడ:డ జగననమహన రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-12-1857
వయససస:38
లస: పప
95-164/848

తసడడ:డ పడసరద రరవప వడడడ స గమసట
ఇసటట ననస:63-12-1858
వయససస:50
లస: పప
95-165/193

95-166/1089

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ససదబ
ఇసటట ననస:63-12-1856
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననమహనరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-12-1857
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-12-1858
వయససస:46
లస: ససస స
4407 SQX1169664
పపరర: గగపస పససపపలలటట

95-166/812

భరస : పసచదచశశర రరవప కకన
ఇసటట ననస:63-12-1857
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననమహనరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-12-1857
వయససస:29
లస: పప
4404 SQX1787373
పపరర: పదనమవత పససపపలలటట

4390 SQX1881861
పపరర: సతనఖతరరయనన అలపరరరర

4385 SQX2025807
పపరర: మసగదదవ అవపల

భరస : సతఖ ననరరయణ అలపరరరర
ఇసటట ననస:63-12-1855
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ దనసరర
ఇసటట ననస:63-12-1857
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వ ఆర కకటటశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-12-1857
వయససస:31
లస: ససస స
4401 SQX0571794
పపరర: అశశక కలమలర దనసరర

95-166/809

తలర : కకటటశశరమమ
ఇసటట ననస:63-12-1856
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-12-1856
వయససస:57
లస: ససస స
4398 SQX0397596
పపరర: రరజఖలకడమ దనసరర

4387 SQX1882851
పపరర: హహమ బసదస అలపరరస

95-166/806

భరస : రమమశ అవపల
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదహరరనన రరవప అలపరరరర
ఇసటట ననస:63-12-1855
వయససస:54
లస: పప

తలర : కకటటశశరమమ
ఇసటట ననస:63-12-1856
వయససస:29
లస: ససస స
4395 SQX0667543
పపరర: కకటటశశరమమ వససతపప

95-166/808

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ అలపరరస
ఇసటట ననస:63-12-1855
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఆలపరరరర
ఇసటట ననస:63-12-1855
వయససస:24
లస: పప
4392 SQX0667444
పపరర: శవపరరశత వససతపప

4384 SQX0397323
పపరర: వనసకట రమణ కకలక
ర రర

4382 SQX0199877
పపరర: వనసకట రమణ ఉలర స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:48
లస: పప
4389 SQX1468348
పపరర: చకకవరరస ఆలపరరరర

95-166/805

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ ఉలర స
ఇసటట ననస:63-12-1854
వయససస:44
లస: పప
4386 SQX2057438
పపరర: వనసకట రమణ కకలక
ర రర

4381 SQX1922954
పపరర: రమమశ అవపల

4406 SQX2008399
పపరర: అననపవరష దదవ వడడడ స గమసట

95-164/849

భరస : శశఖర బబబమ వడడడ స గమసట
ఇసటట ననస:63-12-1858
వయససస:43
లస: ససస స
95-165/194

95-165/885
4409 SQX2192417
పపరర: ననగ బబల వనసకటటష వడచడసగమసట

తసడడ:డ శశఖర బబబమ వడచడసగమసట
ఇసటట ననస:63-12-1858
వయససస:18
లస: పప
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4410 SQX0823369
పపరర: దసరరర దదవ ససబబశశటట
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95-166/817

భరస : హరరబబబమ
ఇసటట ననస:63-12-1858
వయససస:32
లస: ససస స
4413 SQX1603696
పపరర: లకడమ తరరపతమమ పసదబ దశశటట

95-166/820

95-166/823

95-166/826

95-166/829

95-164/391

95-164/394

95-166/833

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:63-12-1867
వయససస:46
లస: పప

4423 SQX0905356
పపరర: కకషప ర వరర

4426 SQX1624759
పపరర: రరణణ అలపరరస

4429 SQX1577065
పపరర: కకషష వవణణ ఆలపరరరర

4432 SQX0393918
పపరర: బబలతడపపర సససదరర బబ డడడ 

95-166/836

4435 SQX1136846
పపరర: మలలర శశరర ఈమన

95-166/830

4438 SQX1922525
పపరర: వనసకటటశశరమమ మరరయలల
భరస : శకనవరసరరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:63-12-1868
వయససస:46
లస: ససస స

4418 SQX0405621
పపరర: భబసరర బబబమ రరమశశటట

95-166/825

4421 AP151000567540
పపరర: ఆసజనవయమలల రరమశశటట

95-166/828

95-164/390
4424 SQX1624767
పపరర: సతఖ సరయ కలమలరర అలపరరస

భరస : శకనవరస అలపరరస
ఇసటట ననస:63-12-1866
వయససస:26
లస: ససస స
95-164/392

4427 SQX1624742
పపరర: సరగర కలమలర అలపరరస

95-164/393

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:63-12-1866
వయససస:31
లస: పప
95-166/831

4430 SQX0393900
పపరర: ననగలకడమ బబ డడడ 

95-166/832

భరస : భబనసపడకరష
ఇసటట ననస:63-12-1866
వయససస:32
లస: ససస స
95-166/834

4433 SQX0397356
పపరర: భబనసపడకరష బబ డడడ 

95-166/835

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1866
వయససస:38
లస: పప
95-166/837

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:63-12-1867
వయససస:42
లస: ససస స
95-166/839

95-166/822

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-12-1860
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1866
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1866
వయససస:41
లస: పప
4437 SQX1136820
పపరర: సరసబ శవ రరవప ఈమన

95-166/827

భరస : సరగర కలమలర ఆలపరరరర
ఇసటట ననస:63-12-1866
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:63-12-1866
వయససస:34
లస: ససస స
4434 SQX0905364
పపరర: హరరకకషష బబ డడడ

4420 SQX1105676
పపరర: శకనవరసరరవప పవల

4415 SQX0197566
పపరర: ఆదదలకడమ రరమశశటట

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-12-1860
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:63-12-1866
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:63-12-1866
వయససస:57
లస: పప
4431 SQX0905588
పపరర: లకడమసబతన బబ డడడ

95-166/824

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:63-12-1862
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఉదయ భబసరర తడపపరనవన
ఇసటట ననస:63-12-1866
వయససస:37
లస: ససస స
4428 SQX1624775
పపరర: వనసకటటసశర రరవప అలపరరస

4417 AP151000567220
పపరర: కకటటశశరమమ రరమశశటట

95-166/819

భరస : పవన కలమలర
ఇసటట ననస:63-12-1860
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప పవల
ఇసటట ననస:63-12-1860
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:63-12-1862
వయససస:34
లస: ససస స
4425 SQX1624734
పపరర: చచననకరసవరర తడపపరనవన

95-166/821

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-12-1860
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-12-1860
వయససస:36
లస: పప
4422 SQX0905349
పపరర: మలలశశరర వరరళ

4414 SQX1603712
పపరర: సరసబశవరరవప పసదబ దశశటట

4412 SQX0814038
పపరర: హరర బబబమ ససబబశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-12-1858
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ పసదబ దశశటట
ఇసటట ననస:63-12-1859
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పవల
ఇసటట ననస:63-12-1860
వయససస:44
లస: ససస స
4419 SQX0641506
పపరర: పవన కలమలర రరమశశటట

95-166/818

భరస : వనసకటటశశరరర ససబబశశటట
ఇసటట ననస:63-12-1858
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పసదబ దశశటట
ఇసటట ననస:63-12-1859
వయససస:35
లస: ససస స
4416 SQX1105650
పపరర: రమలదదవ పవల

4411 SQX1238808
పపరర: సరసబబడజఖస ససబబశశటట

4436 SQX0673913
పపరర: చసదడశశఖర వరవలర

95-166/838

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:63-12-1867
వయససస:35
లస: పప
95-166/840

4439 SQX1508425
పపరర: శకనవరస రరవప మరరయలల

95-166/841

Deleted

తసడడ:డ మసరసన రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:63-12-1868
వయససస:53
లస: పప
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4440 SQX2351245
పపరర: ననగ వనసకట శవ సరయ పవన
ఐల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఐల
ఇసటట ననస:63-12-1870
వయససస:18
లస: పప

95-164/998

4443 SQX0910489
పపరర: సతఖ ననరరయణ పవల

95-165/197

95-166/844

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:63-12-1870
వయససస:83
లస: ససస స
4449 SQX1483213
పపరర: పరవన తతట

95-166/846

భరస : పప తష రరజ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:63-12-1872/17
వయససస:53
లస: ససస స
4455 SQX1603639
పపరర: వజయ అననన
భరస : శకనవరస అననన
ఇసటట ననస:63-12-1873
వయససస:44
లస: ససస స
4458 SQX1603613
పపరర: శకనవరస అననన

95-166/853

95-166/856

భరస : దసరరర పడసరద మమకల
ఇసటట ననస:63-12-1875
వయససస:26
లస: ససస స

95-177/1199
4448 SQX2054633
పపరర: ననగ వనసకట శవ సరయపవన
ఇల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇల
ఇసటట ననస:63-12-1870
వయససస:18
లస: పప

95-166/847

4451 SQX1862770
పపరర: పరవన తతట

4453 SQX1625898
పపరర: చరరశరమ వనసకట సరయ అననన

4456 SQX0667360
పపరర: వనసకటరతనమమ లలళళ

4459 SQX0673954
పపరర: అపరపరరవప లలళళ

4462 SQX0200154
పపరర: ససబబబరరవప ససకల

95-166/859

4465 SQX1792423
పపరర: అనతన ఇలల

95-166/848

4468 SQX1675826
పపరర: అనతన ఐలల
భరస : శకనవరస రరవప ఐలల
ఇసటట ననస:63-12-1875
వయససస:37
లస: ససస స

95-164/395

4454 SQX0667469
పపరర: ససజనఖ లలళళ

95-166/849

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:63-12-1873
వయససస:34
లస: ససస స
95-166/851

4457 SQX0673939
పపరర: రరజరష లలళళ

95-166/852

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1873
వయససస:47
లస: పప
95-166/854

4460 SQX0197939
పపరర: వర లకడమ ససకల

95-166/855

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1874
వయససస:53
లస: ససస స
95-166/857

4463 SQX0200097
పపరర: చననకకటటశశరరరవప ససకల

95-166/858

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1874
వయససస:64
లస: పప
95-124/587

భరస : శకనవరసరరవప ఇలల
ఇసటట ననస:63-12-1875
వయససస:39
లస: ససస స
95-166/860

95-166/843

తసడడ:డ శవ ననగరశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:63-12-1872/2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1874
వయససస:34
లస: పప

భరస : శశఖర దవలకరర
ఇసటట ననస:63-12-1874/1
వయససస:47
లస: ససస స
4467 SQX1249623
పపరర: శక లకడమ మమకల

95-166/845

తసడడ:డ కలటటసబయఖ
ఇసటట ననస:63-12-1873
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1874
వయససస:31
లస: పప
4464 SQX1493394
పపరర: మమనక దవలకరర

4447 SQX0536649
పపరర: లకడమ నరసససహరరవప కరళశశటట

4450 SQX1483205
పపరర: రరస చరణ తదజ తతట

4445 SQX0075812
పపరర: అనసరరధ కరలశశటట
భరస : లకడమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1870
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1873
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అననన
ఇసటట ననస:63-12-1873
వయససస:51
లస: పప
4461 SQX0397281
పపరర: ససబడహమణఖస ససకల

95-166/842

తసడడ:డ శకనవరస అననన
ఇసటట ననస:63-12-1873
వయససస:22
లస: ససస స
95-166/850

95-165/196

4444 SQX1445106
పపరర: ఎల పస యస యస కకషష
వవణణ తతట
భరస : సమర కలమలర తతట
ఇసటట ననస:63-12-1870
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-12-1872
వయససస:26
లస: పప
95-162/898

4442 SQX0910505
పపరర: వర కకటటశశర రరవప పవల

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ పవల
ఇసటట ననస:63-12-1870
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:63-12-1870
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-12-1872
వయససస:25
లస: ససస స
4452 SQX2400075
పపరర: వనసకట రమణ గగపస శశటట

95-165/195

భరస : సతఖ ననరరయణ పవల
ఇసటట ననస:63-12-1870
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరయ పవల
ఇసటట ననస:63-12-1870
వయససస:58
లస: పప
4446 SQX0823377
పపరర: సరమలమ జఖస కరళశశటట

4441 SQX0910497
పపరర: శవమమ పవల

4466 SQX1792415
పపరర: శకనవరసరరవప ఇలల

95-124/588

తసడడ:డ బబబమరరవప ఇలల
ఇసటట ననస:63-12-1875
వయససస:43
లస: పప
95-166/861

4469 SQX0674085
పపరర: శవ కలమలర పసటట

95-166/862

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:63-12-1875
వయససస:30
లస: పప
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4470 SQX1769520
పపరర: శకనవరస రరవప ఇలల
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95-166/863

తసడడ:డ బబబమ రరవప ఇలల
ఇసటట ననస:63-12-1875
వయససస:43
లస: పప
4473 SQX0126433
పపరర: ఉమ మహహశశరర ఐ

95-166/865

95-166/868

95-166/866 4475 SQX1178442
4474 SQX0750570
పపరర: రరమచసదడ శశఖరరరవప ఇనపగగళళ
పపరర: వససత మరరయలల

4477 SQX1136853
పపరర: అరరణ రరవపల

95-166/871 4480 SQX1178046
4479 SQX1091131
పపరర: సరయ కలమలర కకమమనబబ యన
పపరర: అనల కలమలర మరరయలల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-12-1881
వయససస:41
లస: పప
4485 SQX1881929
పపరర: ధరణణధర ఖలసడనవల

95-166/876

95-191/9

95-166/880

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మదబసరన
ఇసటట ననస:63-13-1879
వయససస:55
లస: పప

95-166/875

4489 SQX0960112
పపరర: సమత పపవపశల

4492 SQX0567081
పపరర: అరరణ పససపపలలటట

95-165/198

4495 AP151000567496
పపరర: రసగననయకలలల పససపపలలటట

95-166/877

4498 SQX2197655
పపరర: వనసకట రతనస మదబసరన
భరస : శవ రరవప మదబసరన
ఇసటట ననస:63-13-1879
వయససస:51
లస: ససస స

95-166/873
4481 SQX1544304
పపరర: మధస ససధన రరవప మరరయలల

4484 SQX1881986
పపరర: లకడమ ఖలసడనవల

95-162/279

4487 SQX0641910
పపరర: శశశలజ కసజల

95-187/5

భరస : కకషష కకశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-13
వయససస:32
లస: ససస స
95-166/878

4490 MLJ2718351
పపరర: వరసవ పపవపశల

95-166/879

భరస : రరజరశశరరరవప పపవపశల
ఇసటట ననస:63-13-1041
వయససస:42
లస: ససస స
95-166/881

95-164/396
4493 SQX1768092
పపరర: వనసకట శవ హరరపస
డ రద చచననస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చచననస
ఇసటట ననస:63-13-1300
వయససస:29
లస: పప
95-165/199

తసడడ:డ మలధవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-13-1853
వయససస:49
లస: పప
95-165/887

95-166/870

భరస : రరమదనసస ఖలసడనవల
ఇసటట ననస:63-12-1885
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-13-1042
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప గసదస
ఇసటట ననస:63-13-1809/3
వయససస:43
లస: ససస స
4497 SQX2204253
పపరర: శవ రరవప మదబసరన

4486 SQX1881911
పపరర: రరమదనసస ఖలసడనవల

4478 MLJ2720936
పపరర: వరరరఘవమమ తతట

తసడడ:డ ససబబరరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:63-12-1881
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-13-1041
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:63-13-1041
వయససస:72
లస: పప
4494 SQX0019059
పపరర: సరయకలమలరర గసధస

95-166/872

తసడడ:డ వనసకనన ఖలసడనవల
ఇసటట ననస:63-12-1885
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ యమససబ షపక
ఇసటట ననస:63-13-179
వయససస:54
లస: పప
4491 AP151000567272
పపరర: రరజరశశరరరవప పపవపశల

4483 SQX0750646
పపరర: అపరపరరవప కకమమనబబ యన

95-166/867

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1881
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-12-1881
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమదనసస ఖలసడనవల
ఇసటట ననస:63-12-1885
వయససస:31
లస: పప
4488 SQX1738343
పపరర: అహమద షపక

95-166/869

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1881
వయససస:33
లస: పప
95-166/874

95-166/864

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:63-12-1881
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-12-1881
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:63-12-1881
వయససస:25
లస: పప

4472 SQX1290758
పపరర: సరయ శరకవరణణ ఇనపగగళళ

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప ఇనపగగళళ
ఇసటట ననస:63-12-1877
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-12-1877
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-12-1881
వయససస:36
లస: ససస స

4482 SQX0959973
పపరర: ననగ శకనవరస రరవప తతట

95-151/834

తసడడ:డ చసదడశశఖర యలతరరజలల
ఇసటట ననస:63-12-1875/5
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమచసధడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:63-12-1877
వయససస:43
లస: ససస స
4476 MLJ2721165
పపరర: పదనమవత తతట

4471 SQX2089977
పపరర: శరరష యలతరరజలల

4496 SQX1921915
పపరర: రరతష కలమలరర ససకలల

95-165/200

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ససకలల
ఇసటట ననస:63-13-1878
వయససస:21
లస: ససస స
95-165/888

4499 SQX2199826
పపరర: కకషష బబబమ మదబసరన

95-165/889

తసడడ:డ శవ రరవప మదబసరన
ఇసటట ననస:63-13-1879
వయససస:37
లస: పప
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95-165/890

తసడడ:డ శవ రరవప మదబసరన
ఇసటట ననస:63-13-1879
వయససస:37
లస: పప
4503 SQX2199768
పపరర: రరమశవ లల మదబసరన

95-165/893

95-166/882

95-166/885

95-165/203

95-165/206

భరస : అపరపరరవప కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:42
లస: ససస స
95-165/209

95-165/212

తసడడ:డ జజన భబసరర రరవప కరసరర
ఇసటట ననస:63-13-1886
వయససస:36
లస: పప

4513 SQX1863414
పపరర: అనసష రరవపల

95-165/204

భరస : ససరరష రరవపల
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:23
లస: ససస స
4516 SQX0616029
పపరర: ససతనరరవమమ అలర స

4519 SQX0618868
పపరర: శకనవరసరరవప అలర స

4522 SQX1955145
పపరర: లకడమ పడసనన దనసస

95-166/888

4525 SQX1955129
పపరర: చరసజవ గడడ స

95-165/207

4528 SQX0757039
పపరర: మహలకడమ గసగరశశటట
భరస : శకనవరసస గసగరశశటట
ఇసటట ననస:63-13-1887
వయససస:38
లస: ససస స

4508 SQX0750810
పపరర: బబజ చచననస

95-166/884

4511 SQX1843697
పపరర: అరరణ గడడ స

95-4/744

భరస : చరసజవ గడడ స
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:33
లస: ససస స
4514 SQX1863679
పపరర: మసగమమ పపల

95-165/205

4517 SQX1863299
పపరర: ససరరష రరవపల

95-165/208

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:25
లస: పప
95-165/210

4520 SQX1922020
పపరర: బబలలజ పపల

95-165/211

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:46
లస: పప
95-166/886

4523 SQX1841139
పపరర: రరజరశశరర చచననస

95-166/887

భరస : శకనవరస రరవప చచననస
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:53
లస: ససస స
95-166/889

తసడడ:డ ససబబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:36
లస: పప
95-164/397

95-165/202

భరస : బబలలజ పపల
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దనసస
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనసస
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:23
లస: పప
4527 SQX1801455
పపరర: వజయ కలమలర కరసరర

95-166/1281

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ చచననస
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:55
లస: పప
4524 SQX1955087
పపరర: నరరష దనసస

4510 SQX2348399
పపరర: యశశశన కససమబరర

4505 AP151000567484
పపరర: సరసబశవరరవప చచననస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-13-1880
వయససస:34
లస: పప

భరస : రగశయఖ అలర స
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచననస
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:29
లస: పప
4521 SQX0959916
పపరర: శకనవరస రరవప చచననస

95-166/883

Deleted

Deleted

4518 SQX0959924
పపరర: హరర కకషష చచననస

4507 SQX0393959
పపరర: ఆదదలకడమ చచననస

95-165/892

తసడడ:డ తనతయఖ చచననస
ఇసటట ననస:63-13-1880
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కననయఖ కససమబరర
ఇసటట ననస:63-13-1880
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కననయఖ కససమబరర
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:19
లస: ససస స

4515 SQX0197608
పపరర: ఉషర రరణణ కకమమనబబ యన

95-165/201

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:63-13-1880
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సరశమ కకరరరమరర
ఇసటట ననస:63-13-1880
వయససస:48
లస: పప
4512 SQX1922160
పపరర: యశశశన కససమబరర

4504 AP151000567252
పపరర: మలలర శశరర చచననస

4502 SQX2293389
పపరర: హరరబబబమ మదబసరన

తసడడ:డ శవ రరవప మదబసరన
ఇసటట ననస:63-13-1879
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప చచననస
ఇసటట ననస:63-13-1880
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ననగ కకటటశశర రరవప కకరరరమరర
ఇసటట ననస:63-13-1880
వయససస:25
లస: ససస స
4509 SQX1238899
పపరర: చసకరయఖ కకరరరమరర

95-165/891

తసడడ:డ శవ రరవప మదబసరన
ఇసటట ననస:63-13-1879
వయససస:33
లస: పప

భరస : రసబబబమ మదబసరన
ఇసటట ననస:63-13-1879
వయససస:21
లస: ససస స
4506 SQX1239301
పపరర: మమనక కకరరరమరర

4501 SQX2199792
పపరర: హరరబబబమ మదబసరన

4526 SQX1929314
పపరర: శక లకడమ కలడడమమల

95-177/1123

భరస : మససస కలడడమమల
ఇసటట ననస:63-13-1881
వయససస:24
లస: ససస స
95-165/213

4529 SQX0197889
పపరర: ససజజత జజవజ

95-165/214

భరస : వనసకట రరవప జవజ
ఇసటట ననస:63-13-1887
వయససస:53
లస: ససస స
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4530 MLJ2718583
పపరర: శకనవరసరరవప గసగరశశటట

95-165/215

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:63-13-1887
వయససస:35
లస: పప
95-165/894

భరస : కకటటశశరరరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:63-13-1887
వయససస:37
లస: ససస స

4534 SQX2258697
పపరర: ఫణణ కలమలర మమమనవన

95-166/1283

4539 SQX0520726
పపరర: శశభబరరణణ యరకసరన

95-165/895

95-165/220

95-165/896

95-165/224

4546 SQX2026482
పపరర: సరయ కకరణ కకలక
ర రర

95-153/707

4549 SQX2050060
పపరర: లకడమ ననరరయణ కకలక
ర రర

తసడడ:డ మలర శశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:63-13-1889/10
వయససస:33
లస: పప

4552 MLJ2669703
పపరర: కకషషకలమలరర మసతడవరదద

95-165/227

4557 SQX1922103
పపరర: అసజనదదవ కకతస పలర

95-165/230

4555 SQX1863455
పపరర: ససనత చపసడడ

95-165/898

4544 SQX1921972
పపరర: గరయతడ పపరరమటర

95-165/223

భరస : హహమరరవప పపరరమటర
ఇసటట ననస:63-13-1889/2
వయససస:32
లస: ససస స
95-5/888

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమరరగమ
ఇసటట ననస:63-13-1890/5
వయససస:24
లస: ససస స

4547 SQX2109114
పపరర: ఆదదతఖ కకసడసరర

95-5/1046

తసడడ:డ వశశననథ కకసడసరర
ఇసటట ననస:63-13-1889/9
వయససస:22
లస: పప
95-153/709

4550 SQX2031268
పపరర: వనసకట రమణ గరజల

95-165/799

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప గరజల
ఇసటట ననస:63-13-1889/10
వయససస:33
లస: పప
95-165/225

4553 SQX1841063
పపరర: ససరఖ వసశ మసతడవరదద

95-165/226

తసడడ:డ వర వనసకట సతఖననరరయణ మసతడవరదద
ఇసటట ననస:63-13-1890
వయససస:22
లస: పప
95-165/228

భరస : మమరళ కకషష చపసడడ
ఇసటట ననస:63-13-1890/3
వయససస:38
లస: ససస స
4558 SQX1922129
పపరర: ససకనఖ మమరరగమ

95-165/219

95-165/222

భరస : సతఖననరరయణ మసతడవరదద
ఇసటట ననస:63-13-1890
వయససస:52
లస: ససస స

4554 MLJ2664266
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ
మసతడ వరధద
తసడడ:డ గగపరలకకషషమబరరస మసతడవరదద
ఇసటట ననస:63-13-1890
వయససస:59
లస: పప

4538 SQX0750596
పపరర: అమరలసగరశశర రరవప కకడద

4541 SQX0460535
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
వరపడసరద యరకసరన
తసడడ:డ తనతన రరవప యరకసరన
ఇసటట ననస:63-13-1889
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-13-1889/9
వయససస:32
లస: పప
95-165/897

95-166/1282

95-165/221

తసడడ:డ మలర కరరరఫనరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-13-1889/9
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-13-1889/9
వయససస:68
లస: పప
4551 SQX2210888
పపరర: వనసకట రమణ గరజల

4543 SQX2210979
పపరర: వనసకటలకడమ తరరమల తతట

4535 SQX2148096
పపరర: కకటటశశరరరవప మమమనవన

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకడద
ఇసటట ననస:63-13-1888
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవ పడసరద తతట
ఇసటట ననస:63-13-1889-1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల పపరరమటర
ఇసటట ననస:63-13-1889/2
వయససస:39
లస: పప
4548 SQX2050037
పపరర: సరసబశవ రరవప కకలక
ర రర

95-165/218

భరస : తనత రరవప యరకసరన
ఇసటట ననస:63-13-1889
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ భబష ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-13-1889
వయససస:35
లస: పప
4545 SQX1921949
పపరర: హహహమలరరవప పపరరమటర

4540 SQX0126490
పపరర: భబరత దదవ యరరకసరన

95-165/217

తసడడ:డ సరసబయఖ మమమనవన
ఇసటట ననస:63-13-1887
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప కకడద
ఇసటట ననస:63-13-1888
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద యరకసరన
ఇసటట ననస:63-13-1889
వయససస:43
లస: ససస స
4542 SQX2188969
పపరర: జజబఊలలర ఖలన పఠరన

4537 SQX0823328
పపరర: పపషరపవత కకడద

4532 SQX1493311
పపరర: జజన భబసరర రరవప కరసరర

తసడడ:డ కరసతయఖ కరసరర
ఇసటట ననస:63-13-1887
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:63-13-1887
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఫణణ కలమలర మమమనవన
ఇసటట ననస:63-13-1887
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:63-13-1890/5
వయససస:22
లస: ససస స

95-165/216

తసడడ:డ వనసకటసరశమ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:63-13-1887
వయససస:60
లస: పప

4533 SQX2194025
పపరర: వర రరఘవమమ మమమనవన

4536 SQX2256949
పపరర: రరటబలల మమమనవన

4531 MLJ2718526
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గసగరశశటట

4556 SQX1203272
పపరర: శకదదవ దబబకకటట

95-165/229

భరస : మలధవ రరవప దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-13-1890/3
వయససస:39
లస: ససస స
95-165/231

4559 SQX0526442
పపరర: కరశవ కలమలర వవమమల

95-162/280

తసడడ:డ హనసమయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:63-13-1891
వయససస:45
లస: పప
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4560 SQX0069013
పపరర: హనసమయఖ యలమల

95-162/281

తసడడ:డ కరశయఖ యమల
ఇసటట ననస:63-13-1891
వయససస:74
లస: పప
4563 SQX2411189
పపరర: ఉష రరణణ మరక

95-163/1061

95-163/1064

95-164/400

తసడడ:డ వర సరశమ మరకర
ఇసటట ననస:63-13-1891/1
వయససస:46
లస: పప
95-164/1001

95-165/233

భరస : హనసమయఖ యమల
ఇసటట ననస:63-13-1892
వయససస:64
లస: ససస స
95-165/236

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ససహహచ ch
ఇసటట ననస:63-13-1893
వయససస:26
లస: పప

4570 SQX1801323
పపరర: వర సరశమ మరకర

95-164/401

భరస : మమరళకకషష తషమమల
ఇసటట ననస:63-13-1895
వయససస:28
లస: ససస స

95-178/1073

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-13-1895
వయససస:32
లస: పప

4576 MLJ2478162
పపరర: వనసకటననగరశశరమమ దనసరర

95-165/234

4579 MLJ2720043
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చచననస

4582 SQX0198234
పపరర: రమణ తషమమల

4585 SQX0377127
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప తషమమల

Deleted

4588 SQX0905299
పపరర: లకడమ చసకరర
తలర : పదనమ చసకర
ఇసటట ననస:63-13-1896
వయససస:34
లస: ససస స

95-164/399

4571 SQX2424315
పపరర: వర సరశమ మరక

95-164/1000

4574 AP151000036365
పపరర: కకషష కలమలరర దనసరర

95-165/232

4577 MLJ2720050
పపరర: ధనలకడమ చచననస

95-165/235

భరస : వనసకటటశశరరరవప చచననస
ఇసటట ననస:63-13-1893
వయససస:23
లస: ససస స
95-165/237

4580 SQX0905307
పపరర: ననగజజఖత తషమమల

95-165/238

భరస : కకరణ కలమలర తషమమల
ఇసటట ననస:63-13-1895
వయససస:26
లస: ససస స
95-165/240

4583 SQX0526582
పపరర: కకరణ కలమలర తషమమల

95-165/241

తసడడ:డ ససబబబరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:63-13-1895
వయససస:28
లస: పప
95-162/282

4586 SQX2477818
పపరర: పసడయసకర బసడడ

95-162/899

Deleted

తసడడ:డ వవమమలయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:63-13-1896
వయససస:48
లస: పప
95-163/1065

4568 SQX1801315
పపరర: ససతన మహలకడమ మరకర

భరస : సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:63-13-1892
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:63-13-1895
వయససస:50
లస: ససస స
95-165/242

95-163/1063

తసడడ:డ వనసకయఖ మరక
ఇసటట ననస:63-13-1891/1
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననరరయణ చచననస
ఇసటట ననస:63-13-1893
వయససస:23
లస: పప
95-165/239

4565 SQX2136109
పపరర: సతఖవత మరక

భరస : వర సరశమ మరకర
ఇసటట ననస:63-13-1891/1
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:63-13-1892
వయససస:63
లస: ససస స

4578 SQX1046672
పపరర: ననగ రరజ ససహహచ

తసడడ:డ ససధకర బసడడ
ఇసటట ననస:63-13-1896
వయససస:18
లస: ససస స

95-164/398

తసడడ:డ రరధకకషష షణమమఖ
ఇసటట ననస:63-13-1891/1
వయససస:20
లస: పప

4575 SQX1475277
పపరర: ననగ మలలర శశరర యమల

4587 SQX2479863
పపరర: పసడయసకర బసడడ

4567 SQX1801299
పపరర: అననమమ మరకర

4573 SQX2057875
పపరర: శకకకషష షణమమఖ

95-162/792

భరస : రరధకకషష మరక
ఇసటట ననస:63-13-1891/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మరకర
ఇసటట ననస:63-13-1891/1
వయససస:75
లస: పప

భరస : మధసససదనరరవప మరక
ఇసటట ననస:63-13-1891/1
వయససస:37
లస: ససస స

4584 SQX0571059
పపరర: మమరళ కకషష తషమమల

95-163/1062

భరస : మధసససదన రరవప మరకర
ఇసటట ననస:63-13-1891/1
వయససస:37
లస: ససస స

4569 SQX1801307
పపరర: మధసససధన రరవప మరకర

4581 SQX0667667
పపరర: కలససమ తషమమల

4564 SQX2136026
పపరర: రరధకకషష మరక

4562 SQX2086171
పపరర: భబగఖలకడమ వనమమల

భరస : కరశవ కలమలర వనమమల
ఇసటట ననస:63-13-1891
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ మరక
ఇసటట ననస:63-13-1891/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ మరక
ఇసటట ననస:63-13-1891/1
వయససస:44
లస: పప

4572 SQX2424448
పపరర: అణషమమ మరక

95-162/791

భరస : హనసమయఖ యమల
ఇసటట ననస:63-13-1891
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మరక
ఇసటట ననస:63-13-1891
వయససస:39
లస: ససస స
4566 SQX2410728
పపరర: శకనవరస రరవప మరక

4561 SQX2085926
పపరర: ననగమలలర శశరర యమల

తసడడ:డ ససధకర బసడడ
ఇసటట ననస:63-13-1896
వయససస:18
లస: ససస స
95-164/402

4589 SQX2476877
పపరర: పసడయసకర బసడడ

95-165/899

Deleted

తసడడ:డ ససధకర బసడడ
ఇసటట ననస:63-13-1896
వయససస:18
లస: ససస స
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పపరర: శరసత ఉడడత
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95-165/243

భరస : శశషగరరర రరవప ఉడడత
ఇసటట ననస:63-13-1898
వయససస:29
లస: ససస స
95-165/246

తసడడ:డ శశషయఖ ఉడత
ఇసటట ననస:63-13-1898
వయససస:57
లస: పప

4594 SQX0571091
పపరర: చసదడశశఖర ఉడతన

95-165/248

భరస : సరసబ శవ రరవప కరలస
ఇసటట ననస:63-13-1900
వయససస:63
లస: ససస స

4597 SQX0674044
పపరర: బమచచ బబబమ కరలలఎస

95-166/890

Deleted

తసడడ:డ సససదసలల జకలరల
ఇసటట ననస:63-13-1902
వయససస:34
లస: పప

4602 SQX1955079
పపరర: శక లకడమ పసడయలసక ఆవపల

95-166/892

తసడడ:డ శవననగరశశరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-13-1902
వయససస:20
లస: ససస స

4600 SQX2460855
పపరర: సశరష లత జకలరల

95-165/249

95-163/1067

95-166/893

భరస : శవ పడసరద ఉననస
ఇసటట ననస:63-13-1903
వయససస:37
లస: ససస స
4611 SQX0905620
పపరర: సరమలమ జఖస కడడయలల

95-166/896

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పప లవరపప
ఇసటట ననస:63-13-1906
వయససస:23
లస: పప

95-164/404

4612 SQX0905646
పపరర: రరజ రరవప కడడయలల

95-166/899

4615 SQX0577957
పపరర: ఝలనస కఠరరర

95-166/897

4618 SQX0570184
పపరర: అశశక కటబరర
తసడడ:డ అమకత రరజ కటబరర
ఇసటట ననస:63-13-1906
వయససస:28
లస: పప

4601 SQX1922988
పపరర: శక లకడమ పసడయసకర అవపల

95-166/891

4604 SQX2056190
పపరర: కకషష జకలరల

95-166/1090

4607 SQX2225258
పపరర: పరరద శరరరధద బబ యన

95-166/1286

తసడడ:డ గణణష
ఇసటట ననస:63-13-1902
వయససస:28
లస: పప
4610 SQX1275230
పపరర: గరయతడ వగకహల

95-166/895

4613 SQX1445122
పపరర: ససరరష బబబమ వసర

95-166/898

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసర
ఇసటట ననస:63-13-1905
వయససస:26
లస: పప
95-166/900

భరస : అమకతరరజ
ఇసటట ననస:63-13-1906
వయససస:40
లస: ససస స
95-166/902

95-5/889

భరస : ససధనకర వగకహల
ఇసటట ననస:63-13-1904
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-13-1904
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వస
ఇసటట ననస:63-13-1905
వయససస:29
లస: పప
4617 SQX1923127
పపరర: లకమణ రవతదజ పప లవరపప

4609 SQX1801414
పపరర: శవ పడసరద ఉననస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉననస
ఇసటట ననస:63-13-1903
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరజ రరవప
ఇసటట ననస:63-13-1904
వయససస:62
లస: ససస స
4614 SQX1977867
పపరర: ననగ దసరర పడసరద వస

95-166/1285

తసడడ:డ సససదసలల జకలరల
ఇసటట ననస:63-13-1902
వయససస:34
లస: పప
95-164/403

4598 SQX2026110
పపరర: శక లకడమ పసడయసకర అవపల

తసడడ:డ పసదబ సససదసలల జకలరల
ఇసటట ననస:63-13-1902
వయససస:33
లస: పప

Deleted

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:63-13-1902
వయససస:49
లస: ససస స
4608 SQX1920990
పపరర: శరరష ఉననస

4606 SQX2469161
పపరర: కకషష జకలరల

95-165/247

తసడడ:డ శవ నగరశశరరరవప అవపల
ఇసటట ననస:63-13-1902
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవననగరశశరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-13-1902
వయససస:42
లస: ససస స
95-166/1284

4595 SQX0905281
పపరర: శకకకరననసమ కరలస

తసడడ:డ శవ ననగరశశరరరవప అవపల
ఇసటట ననస:63-13-1902
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకషష జకలరల
ఇసటట ననస:63-13-1902
వయససస:31
లస: ససస స
4603 SQX1955103
పపరర: శవ లల ఆవపల

95-165/245

భరస : బమచచబబబమ కరలస
ఇసటట ననస:63-13-1900
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరలలఎస
ఇసటట ననస:63-13-1900
వయససస:41
లస: పప
95-163/1066

4592 SQX1598574
పపరర: వర లకడమ ఉడత

భరస : పడభబకర రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:63-13-1898
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:63-13-1898
వయససస:38
లస: పప

4596 SQX0667352
పపరర: కనకదసరర కరలస

4605 SQX2225241
పపరర: ధన లకడమ బబ యన

95-165/244

భరస : చసదడ శశఖర ఉడడత
ఇసటట ననస:63-13-1898
వయససస:33
లస: ససస స

4593 SQX1603910
పపరర: పడభబకర రరవప ఉడత

4599 SQX2462828
పపరర: కకషష జకలరల

4591 SQX0567834
పపరర: ససనత ఉడడత

4616 SQX0667519
పపరర: జజఖత పప లవరపప

95-166/901

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-13-1906
వయససస:43
లస: ససస స
95-166/903

4619 SQX0905661
పపరర: వవసకటశవశసకర చసతలపవడడ

95-166/904

తసడడ:డ వవసకటరమన రరవప
ఇసటట ననస:63-13-1906
వయససస:32
లస: పప
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95-166/905

తసడడ:డ అమకతరరజ
ఇసటట ననస:63-13-1906
వయససస:32
లస: పప
4623 SQX0571828
పపరర: అమకతరరజ కఠరరర

95-166/908

4624 SQX2144897
పపరర: నవన కలమలర పప లవరపప

95-166/909

4627 SQX1923051
పపరర: శరఖమలదదవ పప లవరపప

తసడడ:డ శకనవరస కలరరపచచరర
ఇసటట ననస:63-13-1908
వయససస:25
లస: ససస స
95-166/914

95-165/250

4636 SQX1555046
పపరర: జజఖత పపల

95-165/253

4639 SQX1555038
పపరర: చచసచయఖ పపల

తసడడ:డ వనసకటససబబరరవప మలర శశటట
ఇసటట ననస:63-13-1912
వయససస:21
లస: ససస స
95-166/918

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:63-13-1912
వయససస:24
లస: పప

4645 AP151000567089
పపరర: పదనమవత మమకల

95-166/915

4648 SQX1238923
పపరర: రరజశశఖర మలరగతష
తసడడ:డ కరళదనస మలరగతష
ఇసటట ననస:63-13-1912
వయససస:26
లస: పప

4628 SQX1994367
పపరర: సతఖననరరయణ పప లవరపప

95-166/1091

4631 SQX0757583
పపరర: వనసకట పదనమవత కలరరపచదరర

95-166/913

4634 SQX2381762
పపరర: దదవరరజ పపల

95-163/1068

తసడడ:డ రసబబబమ పపల
ఇసటట ననస:63-13-1911
వయససస:20
లస: పప
95-165/251

4637 SQX1555053
పపరర: వనసకట రమణ గమసడచబబ యన

95-165/252

భరస : లలట కకషష గమసడచబబ యన
ఇసటట ననస:63-13-1911
వయససస:60
లస: ససస స
95-165/254

4640 SQX1574830
పపరర: రరసబబబమ పపల

95-165/255

తసడడ:డ లలట కకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:63-13-1911
వయససస:56
లస: పప
95-166/916

4643 SQX0959999
పపరర: ననరరయణమలమ మలశశటట

95-166/917

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:63-13-1912
వయససస:48
లస: ససస స
95-166/919

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-13-1912
వయససస:68
లస: ససస స
95-166/921

95-166/1288

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:63-13-1908
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవ రరమకకషష ససకల
ఇసటట ననస:63-13-1912
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కరళదనస మలరగతష
ఇసటట ననస:63-13-1912
వయససస:51
లస: ససస స
4647 SQX1265736
పపరర: ససతతష కలమలర మలశశటట

95-166/912

తసడడ:డ లలట కకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:63-13-1911
వయససస:36
లస: పప

95-163/1363 4642 SQX1922822
4641 SQX2497055
పపరర: జజఖతరమయ మలర శశటట మలర శశటట
పపరర: శవ లకడమ ససకల

4625 SQX2354546
పపరర: ధనవశ కలమలర యలరర గడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప లవరపప
ఇసటట ననస:63-13-1907
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లలట కకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:63-13-1911
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లలట కకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:63-13-1911
వయససస:80
లస: ససస స

4644 SQX1275297
పపరర: శవ పరరశత మలరగతష

95-166/910

తసడడ:డ కలమలరసరశమ
ఇసటట ననస:63-13-1908
వయససస:52
లస: పప

భరస : చచసచయఖ పపల
ఇసటట ననస:63-13-1911
వయససస:31
లస: ససస స
4638 SQX1555004
పపరర: ససతమమ పపల

4633 SQX0750935
పపరర: శకనవరస రరవప కలరరపచదరర

95-166/907

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప యలరర గడడ
ఇసటట ననస:63-13-1906
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస కలరరపచచరర
ఇసటట ననస:63-13-1908
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : భబవనననరరయణ
ఇసటట ననస:63-13-1908
వయససస:71
లస: ససస స
4635 SQX1554980
పపరర: రగజజ పపల

95-166/1287

భరస : శకనవరసరరవప పప లవరపప
ఇసటట ననస:63-13-1907
వయససస:48
లస: ససస స

95-166/911 4630 SQX1922855
4629 SQX1923028
పపరర: లలవణఖ శవ కలమలరర కలరరపచచరర
పపరర: తదజశశన కలరరపచచరర

4622 SQX0571760
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప లవరపప

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:63-13-1906
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-13-1906
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప లవరపప
ఇసటట ననస:63-13-1907
వయససస:25
లస: ససస స

4632 SQX0757435
పపరర: ససతనరరవమమ రరమశశటట

95-166/906

తసడడ:డ రమణనరరవప
ఇసటట ననస:63-13-1906
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవరయఖ
ఇసటట ననస:63-13-1906
వయససస:53
లస: పప
4626 SQX1290774
పపరర: దసరరర లకడమ పప లవరపప

4621 SQX0397372
పపరర: గగరర శసకర చసతలపవడడ

4646 AP151000567111
పపరర: లకడమనరసమమ మమకల

95-166/920

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:63-13-1912
వయససస:72
లస: ససస స
95-166/922

4649 SQX1314772
పపరర: వ చసదడశశఖర మలరగతష

95-166/923

తసడడ:డ కరళదనస మలరగతష
ఇసటట ననస:63-13-1912
వయససస:30
లస: పప
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4650 SQX0959981
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప మలశశటట

95-166/924

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:63-13-1912
వయససస:51
లస: పప
4653 SQX0393488
పపరర: సరసబబడజఖస మలమడనల

95-163/286

95-164/1002

Deleted
95-161/797

తసడడ:డ ససత రరమయఖ గమడడ
ఇసటట ననస:63-14-1915
వయససస:25
లస: పప
4662 SQX1445171
పపరర: గగపస మనఖస

95-166/930

95-166/933

95-166/936

95-166/939

తసడడ:డ పడసరద తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-14-1918
వయససస:28
లస: పప

4660 AP151000567557
పపరర: ససజజత గమడడ

4663 SQX0641514
పపరర: అషప క గమడడ

4666 SQX0823435
పపరర: హహహమలవత పప గమల

4669 SQX1275339
పపరర: ససరరష కలమలర పప లశశటట

4672 AP151000567064
పపరర: సరసబబశవరరవప పప గమల

95-163/1070

4675 SQX1537267
పపరర: పరరశత ఆవపల

95-166/928

4678 SQX0571067
పపరర: నరరసదడ కలమలర తషళళళరర
తసడడ:డ పడసరద తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-14-1918
వయససస:29
లస: పప

95-154/1096

4658 SQX1192590
పపరర: అనసదథప గమసటటరర

95-166/927

4661 AP151000567256
పపరర: సరసబబడజఖస గమడడ

95-166/929

భరస : సరసబయఖ గమడడ
ఇసటట ననస:63-14-1915
వయససస:72
లస: ససస స
95-166/931

4664 SQX0641456
పపరర: ససబడహమణఖస పప గమల

95-166/932

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-14-1915
వయససస:35
లస: పప
95-166/934

4667 SQX0197822
పపరర: గగవసదమమ పస

95-166/935

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-14-1916
వయససస:50
లస: ససస స
95-166/937

4670 SQX0814087
పపరర: రరసబబబమ పప గమల

95-166/938

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1916
వయససస:31
లస: పప
95-166/940

4673 SQX2144913
పపరర: ససదనరరణణ కలరకలల

95-163/1069

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-14-1917
వయససస:38
లస: ససస స
95-165/256

భరస : మలర ఖలరరఫన రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-14-1918
వయససస:24
లస: ససస స
95-165/258

4655 SQX2092013
పపరర: మననజజ దదవళర

తసడడ:డ కకషప ర బబబమ
ఇసటట ననస:63-14-1914
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1916
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ జననరరన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-14-1918
వయససస:29
లస: ససస స
4677 SQX0949875
పపరర: రవ కలమలర తషళళళరర

భరస : కకషప ర బబబమ
ఇసటట ననస:63-14-1914
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప లశశటట
ఇసటట ననస:63-14-1916
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1916
వయససస:55
లస: పప
4674 SQX2285021
పపరర: పదదమన పససపపలలటట

95-166/926

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:63-14-1916
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1916
వయససస:51
లస: ససస స
4671 SQX0200048
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పస

4657 SQX1192582
పపరర: కకషష కలమలరర గమసటటరర

95-163/285

తసడడ:డ మసజననధ రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:63-14-954
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1915
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:63-14-1916
వయససస:28
లస: ససస స
4668 SQX0823419
పపరర: ధనలకడమ పప గమల

95-163/287

భరస : శతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1915
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మనఖస
ఇసటట ననస:63-14-1915
వయససస:29
లస: పప
4665 SQX0823427
పపరర: రరజకలమలరర పప గమల

4654 SQX0396762
పపరర: శవరరమకకకషష మలమడనల

4652 SQX0348318
పపరర: వనసకట రమణ మలమడనల

భరస : శవ రరమ కకషష మలమడనల
ఇసటట ననస:63-14-196
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మలమడనల
ఇసటట ననస:63-14-196
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గసజ
ఇసటట ననస:63-14-1411
వయససస:24
లస: ససస స
4659 SQX2094902
పపరర: గగపస గమడడ

95-166/925

తసడడ:డ ససబబ రరవప మరగఉతష
ఇసటట ననస:63-13-1912
వయససస:60
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప మలమడనల
ఇసటట ననస:63-14-196
వయససస:55
లస: ససస స
4656 SQX2301000
పపరర: వనసకట లకడమ గసజ

4651 SQX1468322
పపరర: కరళదనసస మరగఉతష

4676 SQX0197855
పపరర: రరజరశశరర తషలక
ర రర

95-165/257

భరస : పడసరద తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-14-1918
వయససస:51
లస: ససస స
95-165/259

95-165/260
4679 SQX0286526
పపరర: యస. ఫణణసదడ కలమలర తషలక
ర రర

తసడడ:డ పడసరద తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-14-1918
వయససస:33
లస: పప
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4680 SQX0235663
పపరర: పడసరద తషలక
ర రర
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95-165/261

తసడడ:డ పసచచయఖ తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-14-1918
వయససస:54
లస: పప
4683 AP151000567113
పపరర: ససపవరషమమ పలలర

95-165/262

95-165/903

95-165/905

95-162/285

95-164/405

4690 AP151000567106
పపరర: మలలర శశరర బసడడ

4693 MLJ2720696
పపరర: శసకరరరవప బసడడ

4696 SQX1720382
పపరర: ఐశశరఖ సరదస

95-166/942

4699 AP151000567114
పపరర: గరయతడ సరదస

తసడడ:డ బసవయ
ఇసటట ననస:63-14-1922
వయససస:26
లస: పప

4702 AP151000567716
పపరర: బసవయఖ రరబబబ

భరస : సతష బబబమ చచననసశశటట
ఇసటట ననస:63-14-1923
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1923
వయససస:68
లస: ససస స

95-162/286

4708 SQX0814004
పపరర: నరసజన బబబమ పప గమల
తసడడ:డ నరమల దదవ
ఇసటట ననస:63-14-1923
వయససస:26
లస: పప

4688 SQX2339877
పపరర: మధవ అలర స

95-164/1003

4691 AP151000567031
పపరర: వర రరఘవమమ బసడడ

95-162/284

4694 SQX2143196
పపరర: రమఖ బసడడ

95-163/1071

భరస : శవ పడసరద బసడడ
ఇసటట ననస:63-14-1921
వయససస:25
లస: ససస స
95-153/491

4697 SQX1010388
పపరర: ససరరఖ సరదస

95-166/941

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1922
వయససస:25
లస: ససస స
95-166/943

4700 AP151000567053
పపరర: ససజజత రరబబబ

95-166/944

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1922
వయససస:52
లస: ససస స
95-166/946

4703 SQX2147791
పపరర: మజరశ సరదస

95-166/1289

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సరదస
ఇసటట ననస:63-14-1922
వయససస:21
లస: పప
95-165/906

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పప గమల
ఇసటట ననస:63-14-1923
వయససస:21
లస: పప
95-166/948

95-165/902

భరస : వనసకయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:63-14-1921
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1922
వయససస:62
లస: పప

95-165/264 4705 SQX2432094
4704 SQX0520650
పపరర: వజయలకడమ పడసనన చచననసససటట
పపరర: తదజ పడకరశ పప గమల

4707 SQX0567818
పపరర: ససశలలదదవ చచననసససటట 

95-162/283

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:63-14-1922
వయససస:41
లస: ససస స
95-166/945

4685 SQX2210045
పపరర: ఝనస లకడమ తయఖ

భరస : ననగరశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-14-1920
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సరదస
ఇసటట ననస:63-14-1922
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1922
వయససస:27
లస: ససస స
4701 SQX0910521
పపరర: ననగ రరజ రరబబ

95-165/904

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:63-14-1921
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద బసడడ
ఇసటట ననస:63-14-1921
వయససస:52
లస: పప
4698 SQX1010370
పపరర: రరజఖలకడమ రరబబ

4687 SQX2210060
పపరర: జజనకక రరణణ తయఖ

95-165/901

భరస : చననయఖ తయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1919
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శసకర బసడడ
ఇసటట ననస:63-14-1921
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:63-14-1921
వయససస:28
లస: పప
4695 SQX1801398
పపరర: వనసకయఖ బసడడ

95-165/263

భరస : దసరర పడసరద తయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1919
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-14-1920
వయససస:47
లస: పప
4692 SQX0673657
పపరర: శవ పడసరద బసడడ

4684 AP151000567134
పపరర: మలయఖ పలలర

4682 SQX2245371
పపరర: అరరసధత పససపపలలటట

భరస : జననరర న రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1918
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవయఖ పలలర
ఇసటట ననస:63-14-1919
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ తయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1919
వయససస:39
లస: పప
4689 SQX2368074
పపరర: ననగరశశర రరవప అలర స

95-165/900

తసడడ:డ మసరసనయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1918
వయససస:56
లస: పప

భరస : మలయఖ పలలర
ఇసటట ననస:63-14-1919
వయససస:60
లస: ససస స
4686 SQX2210052
పపరర: దసరర పడసరద తయఖ

4681 SQX2190254
పపరర: జననరర న రరవప పససపపలలటట

4706 SQX0567719
పపరర: నరమలలదదవ పప గమల

95-166/947

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1923
వయససస:43
లస: ససస స
95-166/949

4709 SQX0526079
పపరర: సతష బబబమ చచననసససటట 

95-166/950

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1923
వయససస:40
లస: పప
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4710 SQX2320141
పపరర: బమజఫ రరమవత
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95-163/1072

Deleted

4711 SQX2140556
పపరర: బమజఫ రరమవత

95-163/1073

4712 SQX1643477
పపరర: వనసకటటశశరమమ పలకరయల

భరస : చనన కరససనయల ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:63-14-1924
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చనన కరససనయల ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:63-14-1924
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గరసధథ
ఇసటట ననస:63-14-1924
వయససస:32
లస: ససస స

4713 AP151000567029
పపరర: లకడమ యడర

4714 MLJ2720191
పపరర: ఏడడకకసడలల యడర

4715 MLJ2718047
పపరర: వరరసరశమ యడర

95-166/952

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:63-14-1924
వయససస:57
లస: ససస స
4716 SQX2144970
పపరర: బబలలజ చలర

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:63-14-1924
వయససస:37
లస: పప
95-163/1074

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-14-1925
వయససస:49
లస: పప
4719 SQX1955178
పపరర: శవ కలమలర చలలర

95-166/955

95-137/793

Deleted
95-165/907

తసడడ:డ వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:63-14-1926
వయససస:69
లస: పప
4728 AP151000567086
పపరర: చటటటమమ దబబకకటట

95-166/956

95-162/287

భరస : ససరరసదడ కలమలర మదనబల
ఇసటట ననస:63-14-1927
వయససస:48
లస: ససస స
4734 SQX2136224
పపరర: లకడమ తడవవణణ చచనసన

4720 SQX2527265
పపరర: చటటట మమ దబబకకటట

4723 SQX2527240
పపరర: ననరరయణ దబబకకటట

95-137/788

4729 SQX2150266
పపరర: పడసరద టసగమటటరర

95-156/1066

4721 SQX2529865
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దబబకకటట

95-137/791

4724 SQX2466639
పపరర: దసరర రరణణ దబబకకటట

95-163/1077

Deleted

భరస : వనసకటటశశర రరవప దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-14-1926
వయససస:31
లస: ససస స
95-165/908

4727 SQX2498665
పపరర: దసరర రరణణ దబబకకటట

95-165/1015

Deleted

భరస : వనసకటటశశర రరవప దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-14-1926
వయససస:31
లస: ససస స
95-163/1078

4730 SQX2211126
పపరర: నరరకణ టసగమటటరర

95-165/909

తసడడ:డ పసచచయఖ టసగమటటరర
ఇసటట ననస:63-14-1926 1ST LINE LAST
వయససస:44
లస: పప

భరస : పడసరద టసగమటటరర
ఇసటట ననస:63-14-1926 1ST LINE LAST
వయససస:38
లస: ససస స

4732 SQX1015305
పపరర: వరసస మదనబల

4733 SQX1119834
పపరర: శకకరసత ఆవపల

95-162/288

తలర : వరలకడమ మదనబల
ఇసటట ననస:63-14-1927
వయససస:32
లస: పప
95-166/1290

95-163/1076

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-14-1926
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-14-1926
వయససస:32
లస: పప
4726 SQX2362572
పపరర: గగపస కకషష అసగరరరకలల

4718 SQX2144939
పపరర: సరయ కలమలరర చలర
తసడడ:డ బబలలజ
ఇసటట ననస:63-14-1925
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-14-1926
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసబబయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1926
వయససస:62
లస: ససస స
4731 SQX1015347
పపరర: వరలకడమ మదనబల

95-163/1075

భరస : శరసబయఖ దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-14-1926
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-14-1926
వయససస:35
లస: పప
4725 SQX2441863
పపరర: సరసబయఖ దబబకకటట

4717 SQX2144988
పపరర: మలర శశరర చలర

95-166/954

తసడడ:డ శశషరచలస
ఇసటట ననస:63-14-1924
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబలలజ
ఇసటట ననస:63-14-1925
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలజ చలలర
ఇసటట ననస:63-14-1925
వయససస:41
లస: పప
4722 SQX2529964
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దబబకకటట

95-166/953

95-166/951

4735 SQX2548535
పపరర: ఆవపల రతన కలమలరర

భరస : శకకరసత అవపల
ఇసటట ననస:63-14-1928
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఆవపల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1928
వయససస:44
లస: ససస స

95-159/677
4737 SQX2053346
పపరర: రరమ లగరఈహహ
చరరటబననగసడనర
తసడడ:డ శవ ననరరయణ చరరటబననగసడనర
ఇసటట ననస:63-14-1929
వయససస:41
లస: పప

4738 SQX2073625
పపరర: బబలలజ చరరటబననగసడనర

95-166/957

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1928
వయససస:27
లస: పప
95-166/1422

4736 SQX2053791
పపరర: రమదదవ చరరటబననగసడనర

95-1/1183

భరస : రరమలసగయఖ చరరటబననగసడనర
ఇసటట ననస:63-14-1929
వయససస:46
లస: ససస స
95-161/798

తసడడ:డ రరమలసగయఖ చరరటబననగసడనర
ఇసటట ననస:63-14-1929
వయససస:18
లస: పప

4739 SQX2282556
పపరర: రమదదవ చరరటసగసడనర

95-166/1291

భరస : రరమలసగయఖ చరరటసగసడనర
ఇసటట ననస:63-14-1929
వయససస:46
లస: ససస స
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4740 SQX2282572
పపరర: బబలలజ చరరటసగసడనర
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95-166/1292

4741 SQX1371095
పపరర: తడవవణణ పసర

తసడడ:డ రరమలసగయఖ చరరటసగసడనర
ఇసటట ననస:63-14-1929
వయససస:18
లస: పప

భరస : తరరశ బబబమ పసర
ఇసటట ననస:63-14-1930
వయససస:25
లస: ససస స

4743 SQX2192698
పపరర: తరరష బబబమ పపర

4744 SQX0823336
పపరర: శకలకడమ యడర

95-166/1293

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపర
ఇసటట ననస:63-14-1930
వయససస:29
లస: పప
4746 SQX0814012
పపరర: శకనవరస రరవప యడర

95-166/961

95-162/289

4750 SQX1287037
పపరర: లకడమ తరరమల తషపరకలల

95-162/292

4753 SQX1684281
పపరర: రరజరశశరర యలలరవపల

తసడడ:డ వరయఖ యలలరవపల
ఇసటట ననస:63-14-1940
వయససస:68
లస: పప
95-163/1080

4764 SQX2403319
పపరర: వనసగయఖ కరకరర
తసడడ:డ వనసగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:63-14-1942
వయససస:60
లస: పప

4759 SQX2260503
పపరర: కకటటశశర రరవప పగడనల

4762 SQX2181683
పపరర: బబల కకషష చచదవరరపవ

95-163/1083

4765 SQX2221984
పపరర: భమలకడమ చచదవరరపవ

95-163/289

95-162/293

4748 SQX0076745
పపరర: కకకషషవవణణ పతస

95-163/288

4751 SQX1739143
పపరర: ససజనఖ యలలరవపల

95-162/291

4754 SQX0571513
పపరర: అశశక యలలరవపల

95-163/290

తసడడ:డ కకషరషరరవప యలలరవపల
ఇసటట ననస:63-14-1940
వయససస:38
లస: పప
4757 SQX2266302
పపరర: ననగ మలర శశర రరవప యడర

95-163/1079

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప యడర
ఇసటట ననస:63-14-1941
వయససస:41
లస: పప
95-163/1081

4760 SQX2149664
పపరర: ననగ లకడమ పగడనల

95-163/1082

భరస : కకటటశశరరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:63-14-1941
వయససస:33
లస: ససస స
95-162/900

4763 SQX2181709
పపరర: భబ లకడమ చచదవరరపవ

95-162/901

భరస : బబల కకషష చచదవరరపవ
ఇసటట ననస:63-14-1942
వయససస:30
లస: ససస స
95-163/1084

భరస : బల కకషష చచదవరరపవ
ఇసటట ననస:63-14-1942
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చచసచనరరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:63-14-1942/1
వయససస:68
లస: ససస స

95-166/960

భరస : అశశక యలలరవపల
ఇసటట ననస:63-14-1940
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ చచదవరరపవ
ఇసటట ననస:63-14-1942
వయససస:36
లస: పప

95-162/795 4768 SQX2150548
4767 SQX2019735
పపరర: వనసకట లకడమ మధవ ఉటటకకరర
పపరర: మధస కలమలరర వవటటకకరర

భరస : గరనన శశఖర ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:63-14-1942/1
వయససస:35
లస: ససస స

95-162/290

తసడడ:డ కకటట సరశమ పగడనల
ఇసటట ననస:63-14-1941
వయససస:36
లస: పప
95-162/793

4745 SQX0823344
పపరర: పదనమవత కకఠరరర

భరస : వరయఖ పతస
ఇసటట ననస:63-14-1937/2
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప యళరవపల
ఇసటట ననస:63-14-1941
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప యడర
ఇసటట ననస:63-14-1941
వయససస:41
లస: ససస స
4761 SQX2096485
పపరర: సరయ చచసతనఖ పవన కలమలర
ఉటటకకరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:63-14-1942
వయససస:19
లస: పప

95-166/962

భరస : వనసకట కకషష రరవప యలలరవపల
ఇసటట ననస:63-14-1940
వయససస:60
లస: ససస స

95-163/291 4756 MLJ2720829
4755 SQX1684331
పపరర: వనసకట కకషష రరవప యలలరవపల
పపరర: వరరకజ యలలరవపల

95-166/1092

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1935
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అమర కలమలర తషపరకలల
ఇసటట ననస:63-14-1940
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమననరరయణ తషపరకలల
ఇసటట ననస:63-14-1940
వయససస:36
లస: పప

4758 SQX2291953
పపరర: ననగ మలర శశర రరవప యడర

95-166/959

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1935
వయససస:48
లస: పప

భరస : అపరపరరవప బబరరర
ఇసటట ననస:63-14-1939
వయససస:44
లస: ససస స
4752 SQX1353572
పపరర: అమర కలమలర తషపరకలల

4747 SQX0814020
పపరర: కకటటశశర రరవప కకఠరరర

4742 SQX2028207
పపరర: రజన పసర

భరస : శకనవరసరరవప పసర
ఇసటట ననస:63-14-1930
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1935
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1935
వయససస:42
లస: పప
4749 MLJ2719730
పపరర: ససబమబలల బరరర

95-166/958

4766 SQX2018935
పపరర: గరనన శశఖర ఉటటకకరర

95-162/794

తసడడ:డ చదననచ రరవప వపటటకలకలరర
ఇసటట ననస:63-14-1942/1
వయససస:39
లస: పప
95-163/1085

4769 MLJ2719441
పపరర: శశశలజ తతట

95-162/294

భరస : ననగరసదడస బబబమ తతట
ఇసటట ననస:63-14-1947
వయససస:36
లస: ససస స
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4770 MLJ2719466
పపరర: భబగఖలకడమ తతట
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95-162/295

భరస : బడహమయఖ తతట
ఇసటట ననస:63-14-1947
వయససస:60
లస: ససస స
95-163/292

భరస : వనసకటటశశరరర అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-14-1948
వయససస:49
లస: ససస స
95-163/295

తసడడ:డ కలమలరసరశమ మదదబబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1949
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కలమలరసరశమ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1950
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : హహసపసన ఆవపల
ఇసటట ననస:63-14-1953
వయససస:44
లస: ససస స
4785 MLJ2721215
పపరర: హహసపసన ఆవపల

95-162/304

95-163/299

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చవల
ఇసటట ననస:63-14-1955
వయససస:42
లస: పప

4783 MLJ2718823
పపరర: మసగమమ చనవల

4786 SQX1618117
పపరర: మనష గమడడబబ యన

4789 SQX0076646
పపరర: రజన కలమలరర గమడడబబ యన

95-163/1086

4792 SQX0196956
పపరర: ననగమలలర శశరర చనవల

95-162/308

4795 SQX1555335
పపరర: కకషష వవణణ చనవల

95-162/302

4781 MLJ2717254
పపరర: కలమలరసరశమ తనదదబబ యన

95-162/300

4784 MLJ2718161
పపరర: సరయమమ మమకల

95-162/303

భరస : వనసకటసరశమ మమకల
ఇసటట ననస:63-14-1953
వయససస:70
లస: ససస స
95-162/305

4787 SQX0076737
పపరర: కకటటశశరర మలససన

95-163/298

భరస : మసజననధ మలససన
ఇసటట ననస:63-14-1954
వయససస:43
లస: ససస స
95-163/300

4790 SQX0428177
పపరర: రవ కలమలర గమడడబబ యన

95-163/301

తసడడ:డ సససదయఖ గమడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1954
వయససస:49
లస: పప
95-162/306

4793 MLJ2718914
పపరర: వజడమమ చనవల

95-162/307

భరస : వనసకటటశశరరర చవల
ఇసటట ననస:63-14-1955
వయససస:80
లస: ససస స
95-163/302

భరస : వ జ యస ఆర కకషష చనవల
ఇసటట ననస:63-14-1955
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనవల
ఇసటట ననస:63-14-1955
వయససస:58
లస: పప

95-163/297

తసడడ:డ వరయఖ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1950
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పపలలరరరవప చవల
ఇసటట ననస:63-14-1955
వయససస:41
లస: ససస స

95-163/304 4798 SQX1574731
4797 SQX0674051
పపరర: చనవల వ జ యస ఆర కకషష
పపరర: ఫవలర రరవప చనవల

తసడడ:డ చనవల పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:63-14-1955
వయససస:34
లస: పప

95-162/299

భరస : రవ కలమలర గమడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1954
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర
ఇసటట ననస:63-14-1954
వయససస:21
లస: ససస స
4794 MLJ2719847
పపరర: వరయఖ చనవల

4780 MLJ2717346
పపరర: గసగరధర రరవప తనడడబబ యన

4778 SQX1065987
పపరర: కలమలరసరశమ మదదబబబ యన
తసడడ:డ సరసబయఖ మదదబబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1949
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమలర గమడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1954
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసజననధ దదవలర
ఇసటట ననస:63-14-1954
వయససస:43
లస: ససస స
4791 SQX2146363
పపరర: చరరతడ గమడడబబ ఇన

95-163/296

భరస : పపలలరరరవప చవల
ఇసటట ననస:63-14-1953
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-14-1953
వయససస:53
లస: పప
4788 SQX0428250
పపరర: శకదదవ దదవలర

4777 AP151000564208
పపరర: హహహమవత యమ యమ

95-163/294

తసడడ:డ వనసకట రతనస అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-14-1948
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కలమలరసరశమ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1950
వయససస:36
లస: పప
95-162/301

95-162/297

95-163/293 4775 SQX0526624
4774 SQX0526160
పపరర: వనసకట రతనకలమలర అసగరరరకలల
పపరర: వనసకటటశశరరర అసగరరరకలల

భరస : కలమలరసరశమ యమ
ఇసటట ననస:63-14-1949
వయససస:46
లస: ససస స
95-162/298

4772 MLJ2720837
పపరర: బడహమయఖ తతట

తసడడ:డ ననగరసదడస తతట
ఇసటట ననస:63-14-1947
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరర అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-14-1948
వయససస:30
లస: పప

4776 SQX0567917
పపరర: ససరరఖ మదదబబబ యన

4782 MLJ2720746
పపరర: కకటమమ ఆవపల

95-162/296

తసడడ:డ బడహమయఖ తతట
ఇసటట ననస:63-14-1947
వయససస:42
లస: పప

4773 SQX0521005
పపరర: పదమ అసగరరరకలల అసగరరరకలల

4779 MLJ2717262
పపరర: కకటటశశరర తనడడబబ యన

4771 MLJ2720316
పపరర: ననగరసదడస తతట

4796 SQX1574764
పపరర: శకనవరస రరవప ఆళయళ

95-163/303

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఆళయళ
ఇసటట ననస:63-14-1955
వయససస:28
లస: పప
95-163/305

4799 SQX1800523
పపరర: శవననగదసరర అబబరర

95-162/309

భరస : పరసడడ రసగరరరవప అబబరర
ఇసటట ననస:63-14-1955/1
వయససస:36
లస: ససస స
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4800 SQX1800515
పపరర: పరసడడరసగరరరవప అబబరర

95-162/310

తసడడ:డ నరసససహరరవప అబబరర
ఇసటట ననస:63-14-1955/1
వయససస:39
లస: పప

4801 SQX1168567
పపరర: అబబరర అరరణ రతన అబబరర

95-163/306

భరస : దసరరర ననగ మలలర శశర రరవప అబబరర
ఇసటట ననస:63-14-1955/1
వయససస:33
లస: ససస స

95-163/308 4804 SQX1168542
95-163/309
4803 SQX1168708
పపరర: అబబరర వర రరఘవమమ అబబరర
పపరర: దసరరర ననగ మలలర శశర రరవప
అబబరర
భరస : పసదబ నరసససహ రరవప అబబరర
తసడడ:డ పసదబ నరసససహ రరవప అబబరర
ఇసటట ననస:63-14-1955/1
ఇసటట ననస:63-14-1955/1
వయససస:58
లస: ససస స
వయససస:36
లస: పప

4806 MLJ2719805
పపరర: రరమమహననడవప తనడడబబ యన

95-162/312

తసడడ:డ వరయఖ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1956
వయససస:65
లస: పప
4809 SQX0757088
పపరర: వనసకటలకడమ మదబసరన

95-163/311

భరస : రమమష బబబమ మదబసరన
ఇసటట ననస:63-14-1957
వయససస:29
లస: ససస స
4812 SQX2249480
పపరర: పదమ లకడమ కకలక
ర రర
తసడడ:డ ససబబ రరవప మదబసరన
ఇసటట ననస:63-14-1957
వయససస:47
లస: ససస స
4815 MLJ2719862
పపరర: పపలలరరరవప ఆవపల
తసడడ:డ గగపయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-14-1958
వయససస:60
లస: పప
4818 SQX1015891
పపరర: వనసకట రమణ బబ లర బబ యన
భరస : ఉదయ శసకర బబ లర బబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1958
వయససస:34
లస: ససస స
4821 SQX1015958
పపరర: ఉదయ శసకర బబ లర బబ యన
తసడడ:డ శక రరమమలల బబ లర బబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1958
వయససస:37
లస: పప
4824 SQX1530485
పపరర: కకకషష కలమలరర ఓగరబబ యన
భరస : శకనవరస రరవప ఓగరబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1959
వయససస:41
లస: ససస స
4827 SQX2498293
పపరర: జజన బఇవనస షపక
భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:63-14-1959
వయససస:34
లస: ససస స

95-165/1010

తసడడ:డ రరమలరరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:63-14-1955/2
వయససస:40
లస: పప
95-162/313

95-163/313
4811 SQX0750695
పపరర: ససబబబరరవప మదదబసరన మదబసరన

95-163/312

తసడడ:డ రరమయఖ మదబసరన
ఇసటట ననస:63-14-1957
వయససస:78
లస: పప

4813 MLJ2719565
పపరర: ఉమలమహహశశరర ఆవపల

95-162/314

4814 SQX0673905
పపరర: రరజశశకర ఆవపల

4816 SQX0823245
పపరర: అనసకలమలరర ఆవపల

95-163/314

4817 SQX0823252
పపరర: రరజఖలకడమ ఆవపల

95-163/315

భరస : మసరసన రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-14-1958
వయససస:32
లస: ససస స

4819 SQX0823237
పపరర: పదనమవత ఆవపల

95-163/317

4820 SQX0813915
పపరర: గగరర శసకర ఆవపల

95-163/318

తసడడ:డ హరరబబబమ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-14-1958
వయససస:27
లస: పప

4822 SQX1603894
పపరర: మసరసన రరవప ఆవపల

95-163/320

4823 SQX1643469
పపరర: శశ కలమలర గసపల

95-162/317

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసపల
ఇసటట ననస:63-14-1959
వయససస:22
లస: పప

4825 SQX1530493
పపరర: శకనవరస రరవప ఓగరబబ యన

95-163/322

4826 SQX2426005
పపరర: మలర కరరరఫన రరవప అవపల

తసడడ:డ యలననదద రరవప ఓగరబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1959
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ హరర బబబమ అవపల
ఇసటట ననస:63-14-1959
వయససస:30
లస: పప

4828 SQX2428365
పపరర: హరర బబబమ అవపల

4829 MLJ2720720
పపరర: ధనలకడమ ననమల

తసడడ:డ గగపయఖ అవపల
ఇసటట ననస:63-14-1959
వయససస:54
లస: పప

95-162/315

తసడడ:డ పపలలరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-14-1958
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పవళర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-14-1958
వయససస:39
లస: పప
95-163/321

95-162/311

4810 SQX0757534
పపరర: పప లలరర మదబసరన మదబసరన

భరస : హరరబబబమ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-14-1958
వయససస:46
లస: ససస స
95-163/319

4805 MLJ2719144
పపరర: వనసకట పరరర సరరధద తషళళళరర

తసడడ:డ రరమయఖ మరబసరన
ఇసటట ననస:63-14-1957
వయససస:74
లస: పప

భరస : రరజశశఖర ఆవపల
ఇసటట ననస:63-14-1958
వయససస:31
లస: ససస స
95-163/316

భరస : పరసడడరసగ రరవప మదదలయర
ఇసటట ననస:63-14-1955/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-14-1956
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పపలలరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-14-1958
వయససస:55
లస: ససస స
95-162/316

95-163/307

95-163/310 4808 AP151000567330
4807 SQX0520700
పపరర: లకడమ తనడడబబ యన తనడడబబ యన
పపరర: ససబబబరరవప మరబసరన

భరస : ససబబబరరవప మదబసరన
ఇసటట ననస:63-14-1957
వయససస:68
లస: ససస స
95-163/1087

4802 SQX1311026
పపరర: కలమలరర మదదలయర

95-166/1294

95-165/910

95-162/318

భరస : వరశశఖరరరవప ననమల
ఇసటట ననస:63-14-1961
వయససస:45
లస: ససస స
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95-162/319

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ ననమల
ఇసటట ననస:63-14-1961
వయససస:55
లస: పప
4833 SQX2412500
పపరర: శకనవరసరరవప ససపత

95-165/911

95-163/326

95-163/329

Deleted
95-162/321

తసడడ:డ అసజయఖ కకమబమరర
ఇసటట ననస:63-14-1965
వయససస:61
లస: పప
4845 SQX2498640
పపరర: నరరశ పపపప

95-165/1014

95-137/798

95-163/332

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:63-14-1970
వయససస:47
లస: పప

95-163/330

తసడడ:డ దససపల దససపల
ఇసటట ననస:63-14-1964
వయససస:79
లస: పప
4843 SQX2468478
పపరర: రమలపడభ పపపప

4846 SQX2462976
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకమబమరర

4849 SQX2498632
పపరర: మసగమమ కరరటట

4852 SQX2312122
పపరర: వర రరఘవపలల రరససస

95-162/322

4855 SQX2143717
పపరర: వనసకట రరమ కకషష ససపత

95-163/1088

4858 SQX2475960
పపరర: రమణ ససకల
భరస : పడభమ కలమలర
ఇసటట ననస:63-14-1970
వయససస:41
లస: ససస స

4838 SQX0990697
పపరర: ననగరసదడమమ దససపల

95-163/328

4841 SQX1840016
పపరర: ససకనఖ కకమబమరర

95-162/320

4844 SQX2466498
పపరర: ససజజత కకమబమరర

95-165/913

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1965
వయససస:40
లస: ససస స
95-166/1295

4847 SQX2533966
పపరర: రరమ సరశమ కరరటట

95-137/797

తసడడ:డ గమరరరరజ కరరటట
ఇసటట ననస:63-14-1966
వయససస:52
లస: పప
95-165/1013

4850 SQX0899732
పపరర: బబబబవల షపక షససక

95-163/331

తసడడ:డ మరర వల షససక
ఇసటట ననస:63-14-1968
వయససస:27
లస: పప
95-163/1089

4853 SQX2312148
పపరర: ననగరశశరమమ రరససస

95-163/1090

భరస : వర రరఘవపలల రరససస
ఇసటట ననస:63-14-1968
వయససస:65
లస: ససస స
95-163/1091

తసడడ:డ సప మమలల ససపత
ఇసటట ననస:63-14-1970
వయససస:36
లస: పప
95-165/914

95-163/325

తసడడ:డ మలర ఖలరరఫన రరవప కకమబమరర
ఇసటట ననస:63-14-1965
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ రరససస
ఇసటట ననస:63-14-1968
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సభబపత రరవప గగల
ఇసటట ననస:63-14-1969
వయససస:33
లస: పప
4857 SQX2479624
పపరర: పడభమ కలమలర ససకల

4840 SQX0990689
పపరర: దససపల వనసకయఖ దససపల

4835 SQX1302652
పపరర: అహలలఖ కసదసల

భరస : వనసకయఖ దససపల
ఇసటట ననస:63-14-1964
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : గమరరరరజ కరరటట
ఇసటట ననస:63-14-1966
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:63-14-1968
వయససస:35
లస: పప
4854 SQX1260165
పపరర: ససనల కలమలర గగల

95-163/327

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ
ఇసటట ననస:63-14-1965
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమ సరశమ కరరటట
ఇసటట ననస:63-14-1966
వయససస:47
లస: ససస స
4851 SQX0891358
పపరర: బబజ షపక

4837 SQX0990713
పపరర: పపషప దససపల

95-163/324

తలర : భవరన కసదసల
ఇసటట ననస:63-14-1964
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరరష
ఇసటట ననస:63-14-1965
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపపప
ఇసటట ననస:63-14-1965
వయససస:35
లస: పప
4848 SQX2534121
పపరర: పపణఖవత కరరటట

95-165/912

భరస : వనసకటటశశరరర దససపల
ఇసటట ననస:63-14-1964
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ దససపల
ఇసటట ననస:63-14-1964
వయససస:51
లస: పప

4842 SQX1859495
పపరర: మలర ఖలరరఫన రరవప కకమబమరర

4834 SQX2411023
పపరర: శవ పరరశత ససపత

4832 SQX1075481
పపరర: అజయ ననగరసదడ ననమల

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప ననమల
ఇసటట ననస:63-14-1961
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ససపత
ఇసటట ననస:63-14-1963
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:63-14-1964
వయససస:35
లస: ససస స
4839 SQX0990705
పపరర: వనసకటటశశరరర దససపల

95-163/323

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప ననమల
ఇసటట ననస:63-14-1961
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకసడల రరవప ససపత
ఇసటట ననస:63-14-1963
వయససస:46
లస: పప
4836 SQX0393538
పపరర: వరణణ జజనకక

4831 SQX1075499
పపరర: వజయ ననగరసదడ ననమల

4856 SQX2143725
పపరర: గరయతడ ససపత

95-163/1092

భరస : రరమకకషష ససపత
ఇసటట ననస:63-14-1970
వయససస:30
లస: ససస స
95-165/915

4859 SQX1800325
పపరర: ననగ మలలర శశరర కలపపస

95-162/323

భరస : శకనవరసస రరవప కలపపస
ఇసటట ననస:63-14-1971
వయససస:34
లస: ససస స
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4860 SQX2443851
పపరర: వనసకటటశశరరర కలపపస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-162/902

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకపస
ఇసటట ననస:63-14-1971
వయససస:58
లస: పప
4863 SQX2137123
పపరర: రరజఖస ససధన

95-163/1094

95-162/325

95-165/800

95-162/329

95-163/1096

95-162/331

95-162/334

తసడడ:డ వనసకటటష కలరరవ
ఇసటట ననస:63-14-1982
వయససస:30
లస: పప

4873 SQX0813667
పపరర: తడవవదద చసతపలర

4876 SQX2202588
పపరర: షరరఫ షపక

4879 SQX1397471
పపరర: ససపవరష సపగమ

4882 AP151000567341
పపరర: తడవవణణ పగడనల

95-162/337

4885 MLJ2721058
పపరర: వనసకటటశ కలరరవర

95-162/330

4888 SQX2037943
పపరర: వజయలకడమ ఉగర స
భరస : ఆసజనవయమలల ఉగర స
ఇసటట ననస:63-14-1984
వయససస:59
లస: ససస స

4868 SQX1968130
పపరర: ససరరసదడననథ ఇకలరరరస

95-165/265

4871 SQX0823062
పపరర: ఇసదదర చసతపలర

95-162/328

4874 SQX2535532
పపరర: వనసకటటశశరరర దససపల

95-154/1510

తసడడ:డ వనసకయఖ దససపల
ఇసటట ననస:63-14-1981
వయససస:51
లస: పప
95-163/1097

4877 SQX2539617
పపరర: వనసకటటశశరరర దససపల

95-156/1075

Deleted

తసడడ:డ వనసకయఖ దససపల
ఇసటట ననస:63-14-1981 , 1/8
వయససస:51
లస: పప
95-162/332

4880 AP151000567339
పపరర: ననగలకడమ పగడనల

95-162/333

భరస : కకటటశశరరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:63-14-1982
వయససస:39
లస: ససస స
95-162/335

4883 SQX1555590
పపరర: అశశక కలరరవ

95-162/336

తసడడ:డ వనసకటటశ కలరరవ
ఇసటట ననస:63-14-1982
వయససస:30
లస: పప
95-162/338

తసడడ:డ దనసయఖ కలరరవశ
ఇసటట ననస:63-14-1982
వయససస:49
లస: పప
95-163/334

95-162/324

భరస : తడవవదద చసతపలర
ఇసటట ననస:63-14-1977
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:63-14-1982
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:63-14-1982
వయససస:42
లస: పప
4887 SQX0353995
పపరర: అషప క కలరరవ

95-162/327

భరస : నరసససహరరవప సపగమ
ఇసటట ననస:63-14-1982
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కలరరవ
ఇసటట ననస:63-14-1982
వయససస:45
లస: ససస స
4884 MLJ2720738
పపరర: కకటటశశరరరవప పగడనల

4870 SQX0077123
పపరర: శరరష చసతపలర

4865 SQX1065904
పపరర: భవఖ పడతషఖష పప తన

తసడడ:డ రరఘవ రరవప ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:63-14-1973
వయససస:25
లస: పప

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:63-14-1981
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశ కలరరవ
ఇసటట ననస:63-14-1982
వయససస:26
లస: ససస స
4881 MLJ2718153
పపరర: లకడమ కలరరవ

95-162/326

తసడడ:డ ననగభబషణస చసతపలర
ఇసటట ననస:63-14-1977
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-14-1981
వయససస:62
లస: పప
4878 SQX1555509
పపరర: శక లకడమ కలరరవ

4867 SQX1966159
పపరర: నరమల ఇకలరరరస

95-165/916

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పప తన
ఇసటట ననస:63-14-1973
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ తడవవదద చసతపలర
ఇసటట ననస:63-14-1977
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ తడవవదద చసతపలర
ఇసటట ననస:63-14-1977
వయససస:33
లస: పప
4875 SQX2202406
పపరర: గగసప షపక

95-163/1095

భరస : రరఘవ రరవప ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:63-14-1973
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:63-14-1973
వయససస:25
లస: పప
4872 SQX0813659
పపరర: శవ పడసరద చసతపలర

4864 SQX2234995
పపరర: శకధర ససధన

4862 SQX2456101
పపరర: శకనవరస రరవప కలపపస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-14-1971
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససధన
ఇసటట ననస:63-14-1972
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:63-14-1973
వయససస:58
లస: పప
4869 SQX2055754
పపరర: ససరరసదడ ననథ ఇకలరరరస

95-163/1093

భరస : వనసకటటశశరరర కలపపస
ఇసటట ననస:63-14-1971
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ ససధన
ఇసటట ననస:63-14-1972
వయససస:67
లస: ససస స
4866 SQX1919893
పపరర: రరఘవ రరవప ఇకలరరరస

4861 SQX2447878
పపరర: వరకలమలరర కలపపస

4886 SQX0673533
పపరర: గరరరష కలరవ కలరరవ

95-163/333

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప కలరరవ
ఇసటట ననస:63-14-1982
వయససస:28
లస: పప
95-154/1093

4889 SQX2092203
పపరర: దసరర కలలఖణణ కలరక

95-154/1094

భరస : శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:63-14-1984
వయససస:40
లస: ససస స
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4890 SQX2498251
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక
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95-155/1055

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:63-14-1984
వయససస:39
లస: పప
4893 SQX0103093
పపరర: ఏన.వ.యస. కలమలర గగరసటర

95-162/341

4894 SQX2275311
పపరర: శకనవరససలల గగరసటర

95-144/509

4899 SQX1739184
పపరర: అనసగన గమసటటపలర

4900 SQX1882901
పపరర: ససజజత మదదబరరల

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-14-1987
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-14-1987
వయససస:42
లస: ససస స

4902 SQX1888130
పపరర: అభనయ గమసటటపలర

4903 SQX1839976
పపరర: వనసకట రమమశ గమసటటపలర

95-162/345

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-14-1987
వయససస:19
లస: పప
95-163/1101

95-162/349

భరస : రరమ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:63-14-1989
వయససస:75
లస: ససస స
4914 SQX2141554
పపరర: రరమ రరవప బబలరసకకసడ

95-163/1102

తసడడ:డ కకటయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:63-14-1989
వయససస:69
లస: పప

95-162/346

4909 SQX0756916
పపరర: శకదదవ బసడనరర

4912 SQX2179570
పపరర: శవ కలమలరర కకిసశశనస ససటట

4915 SQX2253201
పపరర: శకనవరస రరవప మరరయలల

95-162/347

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-14-1991
వయససస:31
లస: ససస స

4901 SQX1888122
పపరర: అరవసద గమసటటపలర

95-162/344

4904 SQX2312429
పపరర: లకడమ సరమమమజరమ గమసటటపలర

95-163/1100

4907 SQX0397190
పపరర: పడసరద మలడడపలర

95-162/348

తలర : ఝలనస మడడడ పలర
ఇసటట ననస:63-14-1988
వయససస:40
లస: పప
95-162/350

4910 SQX0750521
పపరర: సతఖననరరయణ బసడనరర

95-162/351

తసడడ:డ రరధనకకషషమబరరస బసడనరర
ఇసటట ననస:63-14-1989
వయససస:50
లస: పప
95-162/904

4913 SQX2180933
పపరర: చరసజవ బసడనరర

95-162/905

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-14-1989
వయససస:20
లస: పప
95-163/1103

Deleted

4918 SQX0949016
పపరర: శశశలజ వలక
ర రర

95-154/1467

భరస : శవకకటట రతనస హససబసడ
ఇసటట ననస:63-14-1987
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:63-14-1989
వయససస:53
లస: పప
95-165/917

95-163/1099

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-14-1987
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససధన కర కకిసషనసససటట
ఇసటట ననస:63-14-1989
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:63-14-1989
వయససస:80
లస: పప
4917 SQX2257467
పపరర: రరమరరవప బబలరసకకసడ

95-162/343

భరస : సతఖననరరయణ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-14-1989
వయససస:43
లస: ససస స
95-162/903

4895 SQX2275402
పపరర: హహహమవత గగరసటర

తలర : జ అనసగరన మదర
ఇసటట ననస:63-14-1987
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడసరద మలడడపలర
ఇసటట ననస:63-14-1988
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చసతన
ఇసటట ననస:63-14-1988
వయససస:46
లస: పప
4911 SQX2179588
పపరర: ససబబబయమమ బబలరసకకసడ

4906 SQX0379073
పపరర: కకటటశశరమమ మడడపళళ

95-162/340

భరస : శకనవరససలల గగరసటర
ఇసటట ననస:63-14-1986
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకకటటరతనస గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-14-1987
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటట రతనస ఫరదర
ఇసటట ననస:63-14-1987
వయససస:44
లస: పప
4908 SQX1800309
పపరర: సరసబశవ రరవప చసతన

95-163/1098

95-154/1466 4898 SQX2403392
4897 SQX2402055
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖస గమసటటపలర
పపరర: అరరణ కలమలరర గమసటటపలర

తసడడ:డ జ అనసగరన డనటర
ఇసటట ననస:63-14-1987
వయససస:46
లస: పప

95-162/342

4892 SQX0805168
పపరర: నవన కలమలర గమరరజజల

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గమరరజజల
ఇసటట ననస:63-14-1984
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససజనన గగరసటర
ఇసటట ననస:63-14-1986
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-14-1987
వయససస:23
లస: ససస స

4905 SQX2316412
పపరర: శకనవరస రరవప గమసటటపలర

95-162/339

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గమరజజల
ఇసటట ననస:63-14-1984
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల గగరసటర
ఇసటట ననస:63-14-1986
వయససస:31
లస: పప
4896 SQX1817881
పపరర: అనసగన గమసటటపలర

4891 SQX0077214
పపరర: శశరరఖ గమరజజల

95-162/352

4916 SQX2258465
పపరర: చరసజవ బసడనరర

95-163/1104

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-14-1989
వయససస:19
లస: పప
4919 SQX0948984
పపరర: వవసకట రమణ వలక
ర రర

95-162/353

భరస : వవసకటటశశరళళ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-14-1991
వయససస:52
లస: ససస స
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4920 SQX0949008
పపరర: గణణష రరఘవ వలక
ర రర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-162/354

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-14-1991
వయససస:37
లస: పప
4923 SQX1153519
పపరర: లలలవత బటట

95-162/357

95-162/360

4927 SQX2241180
పపరర: చనన సరసబయఖ బటట

95-163/1106

4930 SQX1605783
పపరర: ససభబషసణణ గమసటటపలర

95-154/1097

4933 SQX1800788
పపరర: గరరరజ పరవన పసనసమబడడ
తలర : కకకషషవవణణ పసనసమబడడ
ఇసటట ననస:63-15-1996
వయససస:21
లస: ససస స

95-155/748
4935 SQX2002244
పపరర: వనసకటలకడమ తరరపతమమ
దడసతబబ యన
తసడడ:డ గగవసద రరజలల దడసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-1998
వయససస:24
లస: ససస స

4936 SQX2054013
పపరర: సరసబయఖ బసడడ
తసడడ:డ వనసకయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:63-15-1998
వయససస:68
లస: పప

4938 SQX2024875
పపరర: శవ పరరశత బసడడ

4939 SQX2522126
పపరర: జననరబ న రరవప తరరవధద

95-174/669

తసడడ:డ సరసబయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:63-15-1998
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరదనరరవప తరరవధద
ఇసటట ననస:63-15-1999
వయససస:26
లస: ససస స
4944 SQX0889535
పపరర: తరరవధద జననరదన రరవప

తసడడ:డ ససబబబరరవప దమమలపరటట
ఇసటట ననస:63-15-2000
వయససస:31
లస: పప

4942 SQX0889527
పపరర: తరరవధద పదనమవత

95-162/367

4945 SQX2324960
పపరర: మమత బటబట

95-162/361

4948 AP151000567372
పపరర: బబలల దమమమలపరటట
తసడడ:డ రమణయఖ దమమమలపరటట
ఇసటట ననస:63-15-2000
వయససస:48
లస: పప

95-162/359

4928 SQX1719061
పపరర: రరజఖలకడమ తనననరర

95-200/24

4931 SQX0354423
పపరర: అనల కలమలర గమసటటపలర

95-162/362

తసడడ:డ చలపత రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-15-1987
వయససస:31
లస: పప
95-162/363

4934 SQX2002103
పపరర: ననగ మలలర శశరర బటట

95-90/768

Deleted

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప బటట
ఇసటట ననస:63-15-1998
వయససస:45
లస: ససస స
95-160/745

4937 SQX2538650
పపరర: ననగ మలర శశరర బటట

95-163/1380

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప బటట
ఇసటట ననస:63-15-1998
వయససస:45
లస: ససస స
95-142/772

4940 SQX1852557
పపరర: శకనవరస రరవప పసచచక

95-155/662

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పసచచక
ఇసటట ననస:63-15-1999
వయససస:44
లస: పప
95-162/365

4943 SQX0674093
పపరర: భబరత కలమలర తరరవదద

95-162/366

తసడడ:డ జననరబన రరవప తరరవడడ
ఇసటట ననస:63-15-1999
వయససస:33
లస: పప
95-155/1040

భరస : శకనవరసరరవప బటబట
ఇసటట ననస:63-15-2000
వయససస:39
లస: ససస స
95-162/369

4925 SQX0377465
పపరర: వనసకట శవ ననగరరజ బటబట

భరస : ననగ శకనసవరస తనననరర
ఇసటట ననస:63-15-1162
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జననరద న రరవప తరరవధద
ఇసటట ననస:63-15-1999
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరవధద
ఇసటట ననస:63-15-1999
వయససస:55
లస: పప
4947 SQX0405639
పపరర: పవన కలమలర దమమలపరటట

95-163/1105

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరవధద
ఇసటట ననస:63-15-1999
వయససస:55
లస: పప
95-162/364

95-162/356

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప బటబట
ఇసటట ననస:63-14-1998
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట రమమశ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-15-1987
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనసమమడడ
ఇసటట ననస:63-15-1996
వయససస:19
లస: ససస స

4941 SQX0889519
పపరర: టటరరవధద మసజష

95-162/358

తసడడ:డ ననగభబషణస బటట
ఇసటట ననస:63-14-1998
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరలల పప సమఅలల
ఇసటట ననస:63-15-1890
వయససస:42
లస: ససస స
4932 SQX2087690
పపరర: గగరర పసడయ పసనసమమడడ

4924 SQX1179093
పపరర: వనసకట రరకరశ బటట

4922 SQX0948976
పపరర: వనసకటటశశరరర వలక
ర రర

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-14-1991
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప బటట
ఇసటట ననస:63-14-1998
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ బటబట
ఇసటట ననస:63-14-1998
వయససస:50
లస: పప
4929 SQX2264414
పపరర: పదనమవత పప సమఅలల

95-162/355

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-14-1991
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట ససవర ననగ రరజ బటట
ఇసటట ననస:63-14-1998
వయససస:29
లస: ససస స
4926 SQX1412170
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప బటబట

4921 SQX0948992
పపరర: వజయ కలమలర వలలరరర

4946 AP151000567375
పపరర: మలధవ దమమమలపరటట

95-162/368

భరస : ససబబబరరవప దమమమలపరటట
ఇసటట ననస:63-15-2000
వయససస:46
లస: ససస స
95-162/370

4949 AP151000567376
పపరర: ససబబబరరవప దమలమలపరటట

95-162/371

తసడడ:డ రమణయఖ దమమమలపరటట
ఇసటట ననస:63-15-2000
వయససస:51
లస: పప
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95-162/372

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బటబట
ఇసటట ననస:63-15-2000
వయససస:21
లస: ససస స
4953 SQX1195420
పపరర: రజన మమమలల

95-163/335

95-163/338

95-163/1005

95-163/339

95-163/342

95-163/345

4971 SQX0932921
పపరర: ననగరశశర రరవప ననగరసడర

95-163/348

95-162/375

4963 SQX1597865
పపరర: నససమల భబనస షపక

95-163/340

4966 SQX1153402
పపరర: వసశ కకషష గగల

4969 SQX0932939
పపరర: నరరష బబబమ ననగరసడర

4972 SQX0667394
పపరర: అసజల కకనవటట

4975 SQX1030600
పపరర: దదవఖ మలధసరర తనదదబబ యన

4978 SQX2372084
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
తసడడ:డ ససబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-15-2010
వయససస:43
లస: పప

4958 SQX2052298
పపరర: ససరరశ పసదపరటట

95-157/1306

4961 SQX2222040
పపరర: లకడమ చచదవరరపవ

95-163/1109

4964 SQX1484310
పపరర: భబరర వ గగల

95-163/341

భరస : సభబపత రరవప లలట గగల
ఇసటట ననస:63-15-2002/1
వయససస:49
లస: ససస స
95-163/343

4967 SQX1597824
పపరర: అకబర వరల ఎన యస

95-163/344

తసడడ:డ షపక హహసపసన ఎన యస
ఇసటట ననస:63-15-2002/1
వయససస:51
లస: పప
95-163/346

4970 SQX0750687
పపరర: రరజరష ననదచసడర

95-163/347

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:63-15-2002/4
వయససస:32
లస: పప
95-162/373

4973 SQX0673921
పపరర: రరమచసదడ కకనవటట

95-162/374

తసడడ:డ రమణ కకనవటట
ఇసటట ననస:63-15-2003
వయససస:43
లస: పప
95-163/349

భరస : శకనవరస రరవప తనదదబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2007
వయససస:28
లస: ససస స
95-162/906

95-163/337

భరస : హరర బబబమ చచదవరరపవ
ఇసటట ననస:63-15-2002
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ కకనవటట
ఇసటట ననస:63-15-2003
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:63-15-2005
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప పప ససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-15-2010
వయససస:67
లస: ససస స

95-163/1108

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ననగరసడర
ఇసటట ననస:63-15-2002/4
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరమలమ జఖస ననగరసడర
ఇసటట ననస:63-15-2002/4
వయససస:58
లస: పప

4955 SQX1195446
పపరర: శరరష కలమలర మమమలల

తసడడ:డ వనసకటరరవప పసదపరటట
ఇసటట ననస:63-15-2001, 1/9
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సభబపత రరవప గగల
ఇసటట ననస:63-15-2002/1
వయససస:35
లస: పప

4968 SQX1484302
పపరర: యస ఎల యస మమనక
కసకకపరటట
తసడడ:డ రరసబబబమ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:63-15-2002/4
వయససస:25
లస: ససస స

4977 SQX2372423
పపరర: కకటటశశరమమ పప ససపపలలటట

95-157/1305

భరస : అకబర వరల షపక
ఇసటట ననస:63-15-2002/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప ననగసడర
ఇసటట ననస:63-15-2002/1
వయససస:54
లస: ససస స

4974 MLJ2719664
పపరర: ధనలకడమ ఉలర

4960 SQX2221976
పపరర: ససధ రరణణ చచదవరరపవ

95-155/1041

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమలల
ఇసటట ననస:63-15-2001
వయససస:24
లస: పప

భరస : శరసబయఖ చచదవరరపవ
ఇసటట ననస:63-15-2002
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరజరష ననగసడర
ఇసటట ననస:63-15-2002/1
వయససస:28
లస: ససస స
4965 SQX0757385
పపరర: వజయలకడమ ననగసడర ననగసడర

95-163/336

భరస : వనసకటరరవప పసదపరటట
ఇసటట ననస:63-15-2001, 1/9
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల పసదపరటట
ఇసటట ననస:63-15-2001, 1/9
వయససస:67
లస: పప
4962 SQX0757377
పపరర: శక దసరరరభవరన ననగసడర

4954 SQX1195438
పపరర: ససత మహలకడమ మమమల

4957 SQX2052330
పపరర: ననగరరజ కలమలరర పసదపరటట

4952 SQX2403459
పపరర: యదస కలమలర అసగరరరకలల

భసధసవప: వనసకట శవ ననగ మలలర శశరర అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-15-2001
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మమమల
ఇసటట ననస:63-15-2001
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమమల
ఇసటట ననస:63-15-2001
వయససస:47
లస: పప
4959 SQX2054781
పపరర: వనసకట రరవప పసదపరటట

95-163/1107

తసడడ:డ సరసబయఖ బటబట
ఇసటట ననస:63-15-2000
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమలల
ఇసటట ననస:63-15-2001
వయససస:22
లస: ససస స
4956 SQX1195453
పపరర: శకనవరస రరవప మమమల

4951 SQX2324887
పపరర: శకనవరస రరవప బటబట

4976 SQX1030584
పపరర: శకనవరస రరవప తనడడబబ యన

95-163/350

తసడడ:డ అరరఫన రరవప తనదదబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2007
వయససస:39
లస: పప
95-162/907

4979 SQX2373512
పపరర: ససజజత పససపపలలటట

95-162/908

భరస : వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-15-2010
వయససస:36
లస: ససస స
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4980 SQX2422624
పపరర: సరయ వసశ పససపపలలటట

95-163/1110

4981 SQX0567263
పపరర: వనసకరయమమ యడర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-15-2010
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఎడర
ఇసటట ననస:63-15-2011
వయససస:39
లస: ససస స

4983 SQX2144707
పపరర: గగపస య

4984 SQX2140721
పపరర: శకలకడమ యడర

95-163/1111

తసడడ:డ య య
ఇసటట ననస:63-15-2011
వయససస:20
లస: పప
4986 SQX2131050
పపరర: వరరసజనవయమలల ఆవపల

95-162/909

95-163/351

95-163/354

95-163/357

95-163/1115

Deleted
95-162/379

తసడడ:డ శవ కకషష రరసబబబమ అలల
ఇసటట ననస:63-15-2023
వయససస:29
లస: పప
5004 SQX1222397
పపరర: హనసమలయమమ దడడడ వరస

భరస : పడభబకర ధసళళ
ఇసటట ననస:63-15-2025/1
వయససస:26
లస: ససస స

95-163/352

4996 SQX0673871
పపరర: సరసబ శవ రరవప కకసడదపప

4999 SQX1859966
పపరర: ఇమలమ సయఖద

95-163/355

95-156/706

5005 SQX1213925
పపరర: కరమలకడ కరవవరర

95-163/358

5008 SQX0757468
పపరర: సరవతడ ధసళళ
భరస : రరమయఖ ధసళళ
ఇసటట ననస:63-15-2025/1
వయససస:58
లస: ససస స

95-163/1114

4991 SQX1310234
పపరర: వశరల కరరటట

95-163/353

4994 SQX1598020
పపరర: ననగ లకడమ కకసడచపప

95-163/356

4997 SQX2421204
పపరర: లకడమ తనడడబబ యన

95-154/1468

Deleted

భరస : వరయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2020
వయససస:57
లస: ససస స
95-162/378

5000 SQX1723006
పపరర: ఇమలమ సయఖద

95-154/916

తసడడ:డ అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:63-15-2023
వయససస:29
లస: పప
95-163/359

5003 SQX1310184
పపరర: శక కకకడషష ఆలల

95-163/360

తసడడ:డ శవ కకకడషష రరసబబబమ ఆలల
ఇసటట ననస:63-15-2023
వయససస:26
లస: పప
95-163/361

భరస : ససరరష బబబమ కరవవరర
ఇసటట ననస:63-15-2025
వయససస:43
లస: ససస స
95-163/363

4988 SQX2145936
పపరర: మలధవ ఆవపల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-15-2019
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:63-15-2022
వయససస:29
లస: పప
5002 SQX1310341
పపరర: గరయతడ ఆలల

95-163/1113

భరస : రరసబబబమ కరరటట
ఇసటట ననస:63-15-2018/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గగపసననథ ఆలల
ఇసటట ననస:63-15-2023
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ లలట దడడడ వరస
ఇసటట ననస:63-15-2025
వయససస:60
లస: ససస స
5007 SQX0757666
పపరర: ధనలకడమ ధసళళ

4993 SQX1310903
పపరర: సరయ కకకడషష కరరటట

4985 SQX2140291
పపరర: తషలసస రరమ వలర సశశటట

భరస : వరరసజనవయమలల ఆవపల
ఇసటట ననస:63-15-2012
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ కకసడదపప
ఇసటట ననస:63-15-2019
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2020
వయససస:64
లస: పప
5001 SQX0637835
పపరర: అలల చసదడ శశఖర

95-162/910

తలర : శకలకడమ కరరటట
ఇసటట ననస:63-15-2018/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:63-15-2019
వయససస:29
లస: పప
4998 SQX2357341
పపరర: వరయఖ తనడడబబ యన

4990 SQX1168450
పపరర: రరమకకటయఖ పగడనల

95-162/377

తసడడ:డ వరయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:63-15-2011/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటట సరశమ పగడనల
ఇసటట ననస:63-15-2016
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరసబబబమ కరరటట
ఇసటట ననస:63-15-2018/1
వయససస:52
లస: ససస స
4995 SQX0674077
పపరర: ననగ గగపస కకసడదపప

95-163/1112

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల ఆవపల
ఇసటట ననస:63-15-2012
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:63-15-2015
వయససస:69
లస: పప
4992 SQX1310879
పపరర: శక మహలకడమ కరరటట

4987 MLJ3725561
పపరర: సరయ జగదథశ ఆవపల

4982 SQX1739333
పపరర: శకనవరస రరవప యడర

తసడడ:డ వరరసరశమ యడర
ఇసటట ననస:63-15-2011
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర
ఇసటట ననస:63-15-2011
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-15-2012
వయససస:62
లస: పప
4989 SQX1168674
పపరర: కకటట సరశమ పగడనల

95-162/376

5006 SQX1491299
పపరర: లకడమ పడసననఎస కరవవరర

95-163/362

భరస : రరధ కకషష మబరరస కరవవరర
ఇసటట ననస:63-15-2025
వయససస:73
లస: ససస స
95-163/364

5009 SQX0750166
పపరర: పడభబకర ధసళళ

95-163/365

తసడడ:డ రరమయఖ ధసళళ
ఇసటట ననస:63-15-2025/1
వయససస:31
లస: పప
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5010 SQX1179101
పపరర: ససరరష బబబమ కరవవరర

95-163/366

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస కరవవరర
ఇసటట ననస:63-15-2025/1
వయససస:46
లస: పప
5013 SQX1030576
పపరర: శక లకడమ అరరపసరరల

95-163/368

95-163/371

95-163/374

95-163/377

95-163/380

95-163/383

95-163/386

భరస : రరస బబబమ కనననకసటట
ఇసటట ననస:63-15-2026
వయససస:62
లస: ససస స

5023 SQX0667477
పపరర: శకలకడమ అపసరరల

5026 SQX0757336
పపరర: కకటటశశరమమ అలర స

5029 SQX0750620
పపరర: రరమకకషష అలర స

5032 SQX1015834
పపరర: అదదలకడమ దనసరర

95-163/389

5035 SQX0526434
పపరర: ససబబబరరవప కకలగరన

95-163/378

5038 SQX2322329
పపరర: శసకర రరవప కనననకసటట
తసడడ:డ లకడమ కనననకసటట
ఇసటట ననస:63-15-2026
వయససస:43
లస: పప

5018 SQX0750240
పపరర: సరసబశవరరవప పమడడ

95-163/373

95-163/376
5021 SQX1860808
పపరర: సప మమశశర రరవప మమడడబబ యన

5024 SQX0520940
పపరర: వరలకడమ శశశలజ అరరపసరరల

95-163/379

భరస : కకసడయఖ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:63-15-2025/10
వయససస:36
లస: ససస స
95-163/381

5027 SQX0393637
పపరర: వశరలలకమమ అరరపసరరల

95-163/382

భరస : రరధనకకషషమబరరస అపసరరల
ఇసటట ననస:63-15-2025/10
వయససస:70
లస: ససస స
95-163/384

5030 SQX0396937
పపరర: రరధనకకషషమబరరస అపసరరల

95-163/385

తసడడ:డ కకసడయఖ అపసరరల
ఇసటట ననస:63-15-2025/10
వయససస:81
లస: పప
95-163/387

5033 SQX0077131
పపరర: కరలగరన ససజజత

95-163/388

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:63-15-2026
వయససస:49
లస: ససస స
95-163/390

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-15-2026
వయససస:60
లస: పప
95-163/1116

95-163/370

తసడడ:డ దదవయఖ మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2025-8
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససరరష దనసరర
ఇసటట ననస:63-15-2026
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసరర దనసరర
ఇసటట ననస:63-15-2026
వయససస:40
లస: పప
5037 SQX2365377
పపరర: లకడమ కనననకసటట

95-163/375

తసడడ:డ వనసకటబడవప అలర స
ఇసటట ననస:63-15-2025/10
వయససస:36
లస: పప

భరస : భబవనననరరయణ
ఇసటట ననస:63-15-2026
వయససస:33
లస: ససస స
5034 SQX0750232
పపరర: ససరరష దనసరర

5020 SQX1336198
పపరర: రవ కలమలర రరయ

5015 SQX1529751
పపరర: వజయలకడమ అరరపసరరల

తసడడ:డ ససబబయఖ పమడడ
ఇసటట ననస:63-15-2025/7
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప అలర స
ఇసటట ననస:63-15-2025/10
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మననవ
ఇసటట ననస:63-15-2025/10
వయససస:29
లస: పప
5031 SQX0076901
పపరర: శక వరణణ ననగరశశటట

95-163/372

భరస : ననగరరజ అపసరరల
ఇసటట ననస:63-15-2025/10
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషషమబరరస మననవ
ఇసటట ననస:63-15-2025/10
వయససస:52
లస: ససస స
5028 SQX1336040
పపరర: శక కరసత శరమ మననవ

5017 SQX0757427
పపరర: కలమలరర పమడడ

95-162/380

భరస : సరసబశవరరవప అరరపసరరల
ఇసటట ననస:63-15-2025/5
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతన రరవప రరయ
ఇసటట ననస:63-15-2025/8
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మననవ
ఇసటట ననస:63-15-2025/10
వయససస:29
లస: ససస స
5025 SQX0393603
పపరర: శకలకడమ మననవ

95-163/369

భరస : సరసబశవరరవప పమడడ
ఇసటట ననస:63-15-2025/7
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతన రరవప రరయ
ఇసటట ననస:63-15-2025/8
వయససస:24
లస: ససస స
5022 SQX0393660
పపరర: అహలఖ మననవ

5014 SQX1529769
పపరర: రరజఖలకడమ అరరపసరరల

5012 SQX1974013
పపరర: లకడమ తరరపతమమ చనవరల

భరస : రవసదడ బబబమ చనవల
ఇసటట ననస:63-15-2025/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అరరపసరరల
ఇసటట ననస:63-15-2025/5
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అరరపసరరల
ఇసటట ననస:63-15-2025/5
వయససస:47
లస: పప
5019 SQX1597790
పపరర: శక లకడమ రరయ

95-163/367

తసడడ:డ శశషయఖ ధసళళ
ఇసటట ననస:63-15-2025/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగరరజ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:63-15-2025/5
వయససస:35
లస: ససస స
5016 SQX1030550
పపరర: ననగరరజ అరరపసరరల

5011 SQX0750364
పపరర: రరమయఖ ధసళళ

5036 SQX2291565
పపరర: శరరష యరరకకలల

95-163/1046

భరస : పసద శకనవరస రరవప యరరకకలల
ఇసటట ననస:63.15.2026
వయససస:42
లస: ససస స
95-163/1117

5039 SQX2322337
పపరర: ననగ శరరష కనననకసటట

95-163/1118

భరస : శసకర రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:63-15-2026
వయససస:33
లస: ససస స
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5040 SQX2364842
పపరర: మహహశ బబబమ కనననకసటట

95-163/1119

తసడడ:డ శసకర రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:63-15-2026
వయససస:20
లస: పప

5041 SQX0077289
పపరర: లకడమ ఆలల

95-162/381

భరస : కకషష రరసబబబమ అల
ఇసటట ననస:63-15-2027
వయససస:49
లస: ససస స

5043 SQX0932848
పపరర: ససరరష ఒచచదదవర

95-162/383

తసడడ:డ ససరరష ఓచదదవర
ఇసటట ననస:63-15-2027
వయససస:49
లస: పప

5044 SQX2136265
పపరర: వనత ఓచరసధవరరర

95-162/385

95-162/382

తసడడ:డ రరసబబబమ ఏ ఎస కర అల
ఇసటట ననస:63-15-2027
వయససస:33
లస: పప
95-163/1120

తసడడ:డ ససరరశ ఓచరసధవరరర
ఇసటట ననస:63-15-2027
వయససస:18
లస: పప

5046 SQX0377192
పపరర: కరయస. పడకరశ అసగరరరకలలల

5042 SQX0633107
పపరర: అలల గగపసననథ

5045 SQX0404970
పపరర: వనసకట పదనమవత అసగరరరకలల
భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆసగరరకలల
ఇసటట ననస:63-15-2027/1
వయససస:53
లస: ససస స

5047 SQX0405514
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అసగరరరకలల

95-162/386

5048 SQX2137396
పపరర: ననగ లకడమ తషపకలల

95-163/1121

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అసగరరరకల!ఆ
ఇసటట ననస:63-15-2027/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-15-2027/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తషపకలల
ఇసటట ననస:63-15-2027/1
వయససస:37
లస: ససస స

5049 SQX2165496
పపరర: జజఖత అసగరరరకలల

5050 SQX2310654
పపరర: శకనవరసరరవప తషపరకలల

5051 MLJ2721074
పపరర: ననగజజఖత గమసటటపలర

95-163/1122

భరస : కర ఏస పడకరశ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-15-2027/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-162/388

5053 MLJ2719706
పపరర: మలలర శశరర గమసటటపలర

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప ఎమమడడససటట
ఇసటట ననస:63-15-2028
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-15-2028
వయససస:58
లస: ససస స

5055 SQX0571448
పపరర: కకషరషరరవప గమసటటపలర

5056 SQX1240423
పపరర: వససత కలమలరర ఉదబసటట

95-162/391

తసడడ:డ వరరసరశమ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-15-2028
వయససస:67
లస: పప
95-163/393

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప ఉదబసటట
ఇసటట ననస:63-15-2029
వయససస:43
లస: ససస స
95-163/396

5062 MLJ1171982
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప ఉదబసటట

95-163/399

5065 MLJ2719532
పపరర: రమణ ససపత

95-163/391

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప కరమన బబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2029/1 , 2/11
వయససస:23
లస: ససస స

5068 SQX2314862
పపరర: శక లకడమ కరమన బబ యన

95-162/390

5057 SQX0397125
పపరర: ససధనరరణణ ఉదబసటట

95-163/392

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉదబసటట
ఇసటట ననస:63-15-2029
వయససస:40
లస: ససస స
95-163/394

5060 MLJ1161363
పపరర: జగదథష కలమలర ఉదబసటట

95-163/395

తసడడ:డ మలరరసడదయమలల ఉదబసటట
ఇసటట ననస:63-15-2029
వయససస:48
లస: పప
95-163/397

5063 SQX0377499
పపరర: రరమమ బటబట

95-163/398

తసడడ:డ సరసబయఖ బటబట
ఇసటట ననస:63-15-2029
వయససస:50
లస: పప
95-162/392

తసడడ:డ సరసబయఖ ససపతస
ఇసటట ననస:63-15-2029/1
వయససస:45
లస: పప
95-163/1123

5054 MLJ2719425
పపరర: శకనవరసరరవప గమసటటపలర
తసడడ:డ కకషరషరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-15-2028
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మలరరసడదయమలల ఉదబసటట
ఇసటట ననస:63-15-2029
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరరరరవప ఉదబసటట
ఇసటట ననస:63-15-2029
వయససస:80
లస: పప
5067 SQX2314854
పపరర: ననగ లకడమ కరమన బబ యన

95-162/389

భరస : మలరరసడదయమలల ఉదబసటట
ఇసటట ననస:63-15-2029
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరరసడదయమలల ఉదబసటట
ఇసటట ననస:63-15-2029
వయససస:49
లస: పప
5064 MLJ1164375
పపరర: మలరరసడదయమలల ఉదబసటట

5059 MLJ1168418
పపరర: వనసకటరతనస ఉదబసటట

95-162/387

భరస : సరసబశవరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-15-2028
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జగదథష కలమలర ఉదబసటట
ఇసటట ననస:63-15-2029
వయససస:40
లస: ససస స

5058 SQX0667600
పపరర: ధనమమశశరర మలచరర

5061 MLJ1171826
పపరర: శకనవరసరరవప ఉదబసటట

95-192/1011

తసడడ:డ ససబబరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:63-15-2027/1
వయససస:47
లస: పప

5052 MLJ2719284
పపరర: అరరణ కలమలరర ఇమమడడ శశటట

95-162/384

5066 SQX2315638
పపరర: రరమ కకషష ససపత

95-163/1124

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససపత
ఇసటట ననస:63-15-2029/1 , 1/11 LAST
వయససస:32
లస: పప
95-163/1125

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప కరమన బబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2029/1 , 2/11
వయససస:40
లస: ససస స

5069 SQX2540169
పపరర: ఆసజనవయమలల చససడసరర

95-146/847

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:63-15-2030
వయససస:65
లస: పప
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5070 SQX2507473
పపరర: రరణమక దదవ చససడసరర

95-163/1367

95-163/1382 5072 SQX2540094
5071 SQX2540045
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప చససడసరర
పపరర: రసగ లకడమ చససడసరర

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:63-15-2030
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల చససడసరర
ఇసటట ననస:63-15-2030
వయససస:35
లస: పప

5073 SQX1800812
పపరర: జయలకడమ మలలలసపరటట

5074 SQX1839984
పపరర: బబబబవల షపక

95-162/394

భరస : గగరర శసకర మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:63-15-2031
వయససస:59
లస: ససస స
5076 SQX1800804
పపరర: గగరర శసకర మలలలసపరటట
తసడడ:డ రరమయఖ మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:63-15-2031
వయససస:61
లస: పప
5079 SQX2290211
పపరర: శకనవరససలల చమల

95-163/1127

95-163/401

95-163/402

95-163/405

95-162/401

95-163/410

తసడడ:డ ననగ రరజ కకసడన
ఇసటట ననస:63-15-2037
వయససస:25
లస: పప

95-163/1126

5081 SQX1111129
పపరర: ఉమ లకడమ కకసడన

95-163/400

95-162/399 5084 SQX1739275
5083 SQX1739317
పపరర: సరయ గగపరల యలదవ నకరల
పపరర: చచత
స నఖ కలమలర నకరల

5086 SQX1066019
పపరర: వనసకట వరససత మలలరదద

5089 SQX1138156
పపరర: ససశల అసగరరరకలల

5092 SQX1066035
పపరర: శక వరణణ నకరల

5095 SQX1168617
పపరర: సరయ జజఖత పససపపలలటట

5098 SQX0813907
పపరర: శకనవరస పససపపలలటట
తసడడ:డ ససబబబ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-15-2037
వయససస:43
లస: పప

95-162/400

తసడడ:డ గమడనరర నకరల
ఇసటట ననస:63-15-2033
వయససస:23
లస: పప
95-163/403

5087 MLJ2717452
పపరర: రవ శసకర మలలరదద

95-163/404

తసడడ:డ ససతనరరమమలల మలలరదద
ఇసటట ననస:63-15-2034
వయససస:41
లస: పప
95-163/406

5090 SQX1168401
పపరర: వనసకటటశశరరర అసగరరరకలల

95-163/407

తసడడ:డ కకటయఖ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-15-2035
వయససస:56
లస: పప
95-163/408

5093 SQX1066027
పపరర: గమడనరర నకరల

95-163/409

తసడడ:డ వరయఖ నకరల
ఇసటట ననస:63-15-2036
వయససస:46
లస: పప
95-163/411

తసడడ:డ శకనవరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-15-2037
వయససస:27
లస: ససస స
95-163/413

5078 SQX2401594
పపరర: వనసకయమమ పసలర లటర

తసడడ:డ ననగరరజ కకసడన
ఇసటట ననస:63-15-2032
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గమడనరర నకరల
ఇసటట ననస:63-15-2036
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ రరజ కకసడన
ఇసటట ననస:63-15-2037
వయససస:25
లస: ససస స
5097 SQX1111095
పపరర: వనసకట సరయ కకసడన

95-163/1128

భరస : వనసకటటశశరరర అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-15-2035
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమమలల మలలరదద
ఇసటట ననస:63-15-2036
వయససస:61
లస: ససస స
5094 SQX0891374
పపరర: ఉమల లకడమ కకసడన

5080 MLJ1172808
పపరర: సరయకకషషవవణణ చమల

95-162/396

భరస : వరభదడయఖ పసలర లటర
ఇసటట ననస:63-15-2031
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర మలలరదద
ఇసటట ననస:63-15-2034
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలరదద
ఇసటట ననస:63-15-2034
వయససస:61
లస: పప
5091 AP151000567345
పపరర: రరమలకడమ మలలరదద

95-162/398

తసడడ:డ గమడనరర నకరల
ఇసటట ననస:63-15-2033
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అమరతర
ఇసటట ననస:63-15-2033
వయససస:51
లస: పప
5088 AP151000567346
పపరర: ససతనరరమమలల మలలరదద

5077 SQX0199000
పపరర: వరభదనడరరవప పపలలరటర

5075 SQX0460477
పపరర: వనసకట అపరపరరవప పపలలరటర
తసడడ:డ వరభదడ రరవప పపలలరటర
ఇసటట ననస:63-15-2031
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చమమమల
ఇసటట ననస:63-15-2031
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:63-15-2032
వయససస:83
లస: పప
5085 SQX0397000
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అమరతర

95-162/395

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ పపలలరటర
ఇసటట ననస:63-15-2031
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ చమల
ఇసటట ననస:63-15-2031
వయససస:65
లస: పప
5082 SQX1273374
పపరర: నరసససహరరవప కకసడన

భరస : ఆసజనవయమలల చససడసరర
ఇసటట ననస:63-15-2030
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-15-2031
వయససస:29
లస: పప
95-162/397

95-163/1383

5096 SQX0899781
పపరర: ననగరశశరమమ కకసడన

95-163/412

భరస : ననగరరజ కకసడన
ఇసటట ననస:63-15-2037
వయససస:43
లస: ససస స
95-163/414

5099 SQX0899799
పపరర: ననగ రరజ కకసడన

95-163/415

తసడడ:డ నరసససహహలల కకసడన
ఇసటట ననస:63-15-2037
వయససస:46
లస: పప
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5100 MLJ2718799
పపరర: చటటట మమ దడసతబబ యన

95-162/402

భరస : వనసకటటశశరరర దడసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2038
వయససస:60
లస: ససస స
5103 SQX2179299
పపరర: భవఖ సరయ బచసచ

95-162/911

95-163/1132

95-162/405

95-163/418

95-90/619

95-163/1134

తసడడ:డ పసచచయఖ కలరక
ఇసటట ననస:63-15-2047
వయససస:56
లస: పప

5116 SQX2423671
పపరర: పప లయఖ పసల

95-162/409

95-163/1133

95-154/1469

5119 SQX1168351
పపరర: దదవఖ భబరత ననవనబబ యన

5122 SQX1463256
పపరర: కకటటశశర రరవప దనసరర

5125 SQX1937788
పపరర: పసడయలసక కలరరక
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరరక
ఇసటట ననస:63-15-2047
వయససస:21
లస: ససస స

95-162/413

95-163/1131

తసడడ:డ ససబబరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:63-15-2039
వయససస:49
లస: పప
5108 AP151000567348
పపరర: ససశల తషళళళరర

95-162/404

5111 SQX1273424
పపరర: తడపపర అరచనన తషళళళరర

95-163/417

5114 SQX1876606
పపరర: మహహశశరర మసడర

95-90/618

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసడర
ఇసటట ననస:63-15-2042
వయససస:23
లస: ససస స
5117 SQX1330760
పపరర: కకషష కలమలరర యలక

95-162/407

5120 SQX1168294
పపరర: దసరర దదవ ననవనబబ యన

95-162/408

భరస : మమరళ కకషష ననననబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2043
వయససస:55
లస: ససస స
95-162/410

5123 SQX2532968
పపరర: వనసకటటశశరరర రరడడడ

95-163/1377

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:63-15-2045
వయససస:49
లస: పప
95-162/411

5126 SQX0673970
పపరర: వసశకకషష కలరరక

95-162/412

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర కలరక
ఇసటట ననస:63-15-2047
వయససస:29
లస: పప

95-163/420 5129 SQX2282150
5128 SQX1491364
పపరర: కకషష పడవణ కలమలర ననగమబసడడ
పపరర: కకకకలలదదవ కరరటట

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ననగమబసడడ
ఇసటట ననస:63-15-2049
వయససస:33
లస: పప

95-163/419

భరస : వనసకటటసశర రరవప ఏలక
ఇసటట ననస:63-15-2042
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-15-2044
వయససస:26
లస: పప
95-164/1098

5105 SQX2288645
పపరర: బబలకకషష బచసచ

తసడడ:డ పరరద సరరధద తషళళళరర
ఇసటట ననస:63-15-2040/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గమరర బబబమ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2043
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-15-2045
వయససస:21
లస: పప
5127 SQX0673756
పపరర: వవసకటటశశరరర కలరరక

95-162/406

తసడడ:డ వనసకయఖ పసల
ఇసటట ననస:63-15-2042
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2043
వయససస:62
లస: పప
5124 SQX2500346
పపరర: నగరజ రరడడడ

5110 MLJ2718021
పపరర: రరమలరరవప తషళళ
ర రర

5113 SQX2451516
పపరర: లల గగవరర న థసలలలరర

95-163/1129

భరస : రరమలరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:63-15-2040/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట పరరద సరరధద
ఇసటట ననస:63-15-2041
వయససస:22
లస: పప

భరస : పప లయఖ పసల
ఇసటట ననస:63-15-2042
వయససస:53
లస: ససస స
5121 SQX1286781
పపరర: మమరళ కకషష ననననబబ యన

95-162/403

తసడడ:డ రసగయఖ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:63-15-2040/1
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసడర
ఇసటట ననస:63-15-2042
వయససస:21
లస: పప
5118 SQX2423739
పపరర: శవమమ పసల

5107 MLJ2718039
పపరర: శశషరరతనస తషళళ
ర రర
భరస : పరరర సరరధద తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:63-15-2040/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర తషళళళరర
ఇసటట ననస:63-15-2040/1
వయససస:33
లస: ససస స
5115 SQX1876556
పపరర: ససనల మసడర

95-163/1130

Deleted

తసడడ:డ రరమలరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:63-15-2040/1
వయససస:38
లస: పప
5112 SQX1273515
పపరర: జజఖత తషళళళరర

5104 SQX2287944
పపరర: అననపవరష మమ బచసచ

5102 SQX2148005
పపరర: కకరణ కలమలర పలకలకరర

తసడడ:డ చనన సరయ బబబమ పలకలకరర
ఇసటట ననస:63-15-2038
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:63-15-2039
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష బచసచ
ఇసటట ననస:63-15-2039
వయససస:43
లస: ససస స
5109 MLJ2718088
పపరర: వజయ కలమలర తషళళ
ర రర

95-163/416

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దడసత బబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2038
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకషష బచసచ
ఇసటట ననస:63-15-2039
వయససస:19
లస: ససస స
5106 SQX2288777
పపరర: రమలదదవ బచసచ

5101 SQX1331859
పపరర: చసదడ శశకర దడసత బబ యన

95-157/1548

భరస : రరధకకషష మబరరస కరరటట
ఇసటట ననస:63-15-2050
వయససస:76
లస: ససస స
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95-162/414

తసడడ:డ మమతనఖల రరవప మమమల
ఇసటట ననస:63-15-2050
వయససస:28
లస: ససస స
5133 SQX2234847
పపరర: రరజరరవప చపసపడడ

95-163/1135

5134 SQX2121697
పపరర: శతనరరవమమ చపసపడడ

95-163/1138

5139 SQX1618067
పపరర: ససససమత పపరర

5137 SQX2234839
పపరర: సరయ రమదదవ చపసపడడ

5140 SQX1618059
పపరర: అరరణ పపరర

భరస : వనసకట ససబబయఖ ఒగరపప యన
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:65
లస: ససస స
95-162/423

95-163/423

95-163/426

5149 SQX0076638
పపరర: జయలకడమ వవటటకకరర

5152 SQX0068015
పపరర: ససబబబరరవప మమడస

95-163/429

5155 SQX0288209
పపరర: శకనవరస రరవప వపటటకకరర

95-162/424

5158 SQX0990671
పపరర: రవ కలమలర తతట
తసడడ:డ మమకరసశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-15-2052/1
వయససస:27
లస: పప

5138 SQX1618075
పపరర: ఝలనస శక పపరర

95-162/416

తసడడ:డ సససదరరరవప పపరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:23
లస: ససస స
5141 SQX1919828
పపరర: లకడమ సతషలకరర

95-162/419

5144 SQX1618083
పపరర: సససదరరరవప పపరర

95-162/422

5147 SQX0126953
పపరర: మలధవ వవటటకకరర

95-163/422

భరస : జజజ నశశఖర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:31
లస: ససస స
95-163/424

5150 SQX0076711
పపరర: మధస కలమలరర వవటటకకరర

95-163/425

భరస : చచసచనరరవప
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:70
లస: ససస స
95-163/427

5153 SQX0405613
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ గమపస
ఊటటకకరర
తసడడ:డ చచసచనరరవప ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:43
లస: పప

95-163/430

95-163/1140
5156 SQX2277135
పపరర: వర వనసకట అనసష సతషలకరర

తసడడ:డ చచసచనరరవప వపటటకకరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:48
లస: పప
95-163/431

95-163/1137

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పపరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చచసచరరవప ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబలససబబరరవప మలగమలకరర
ఇసటట ననస:63-15-2052/1
వయససస:30
లస: ససస స

95-162/421

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చసధడ శశఖర వపససకకరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:40
లస: పప

5157 SQX0126896
పపరర: మహలకడమ మలగమలకరర

5146 SQX1919802
పపరర: ససబబరరవప సతషలకరర

5135 SQX2144194
పపరర: శకనవరసరరవప చపసపడడ

భరస : ససబబరరవప సతషలకరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ సతషలకరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససరరష కలమలర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:37
లస: ససస స

5154 SQX0397158
పపరర: ససరరష కలమలర ఊటటకకరర

95-162/418

తసడడ:డ ససబబరరవప సతషలకరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససదనన యయరరగరరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:51
లస: పప

5151 SQX0405605
పపరర: జజ నశశఖర వపససకకరర

95-163/1139

భరస : సససదర రరవప పపరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:47
లస: ససస స

95-162/420 5143 SQX1919778
5142 SQX1482058
పపరర: ననగరరజ కలమలరర ఒగరపప యన
పపరర: శక ధర సతషలకరర

95-163/421

తసడడ:డ రరజరరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:63-15-2050
వయససస:36
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ సససదరరరవప పపరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:27
లస: ససస స

5148 SQX0076877
పపరర: ససజనఖ వవటటకకరర

95-163/1136

భరస : శకనవరసరరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:63-15-2050
వయససస:25
లస: ససస స
95-162/417

5132 SQX1111103
పపరర: భబరర వ తదజ మమమలల

తసడడ:డ మమతనఖల రరవప మమమలల
ఇసటట ననస:63-15-2050
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజరరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:63-15-2050
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:63-15-2050
వయససస:25
లస: ససస స

5145 SQX1618141
పపరర: లలకరసదడ బడహమస యయరరగరరర

95-162/415

భరస : పవరష చసదడ రరవప పసదదళర
ఇసటట ననస:63-15-2050
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:63-15-2050
వయససస:65
లస: పప
5136 SQX2330017
పపరర: సరయ రమదదవ చపసపడడ

5131 SQX1618166
పపరర: వనసకటటశశరమమ పసదదళర

95-163/428

భరస : శకధర సతషలకరర
ఇసటట ననస:63-15-2052
వయససస:30
లస: ససస స
95-163/432

5159 SQX1066050
పపరర: శవ పడసరద తతట

95-163/433

తసడడ:డ వనసకటటశశరరమ తతట
ఇసటట ననస:63-15-2052/1
వయససస:30
లస: పప
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95-162/425 5161 SQX0673772
5160 SQX0667402
పపరర: శవశరసత కలమలరర తనడడబబ యయన
పపరర: రరమకకషష తనడడబబ యన

భరస : రరమకకషష తడడబబ యయన
ఇసటట ననస:63-15-2052/2
వయససస:43
లస: ససస స
5163 SQX2235091
పపరర: నహరరక ఏలకచరర

95-163/1141

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఏలకచరర
ఇసటట ననస:63-15-2052/4
వయససస:20
లస: ససస స
95-162/430

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తమననన
ఇసటట ననస:63-15-2053
వయససస:53
లస: పప
95-162/432

భరస : శకనవరసరరవప దసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2053/4
వయససస:49
లస: ససస స
95-162/435

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2053/4
వయససస:31
లస: పప

5165 SQX0067835
పపరర: చనన కకకషష మమమనస

95-162/428

5167 SQX2470136
పపరర: కనక రతనస మమమనస

5170 SQX1045401
పపరర: రవ కకషప ర దడసతబబ యన

5173 SQX0427906
పపరర: శకనవరసరరవప దసతబబ యన

95-162/913

తసడడ:డ అసక ననగ రరజ రరవప మరక
ఇసటట ననస:63-15-2056
వయససస:24
లస: పప
5178 SQX0568055
పపరర: ససధఖ మమమలల

95-162/440

భరస : వనసకట ససబబబరరవప మమమల
ఇసటట ననస:63-15-2059
వయససస:43
లస: ససస స

5176 SQX1526724
పపరర: గరత కలససమ తషమమల

95-162/912

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:63-15-2059
వయససస:43
లస: పప
5184 SQX2088300
పపరర: నరసససహ రరవప దడసతబబ యన

95-162/797

తసడడ:డ సససదరయఖ దడసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2060
వయససస:58
లస: పప

95-162/433

5168 SQX0348870
పపరర: వజయకలమలరర బటబట

95-162/431

5171 SQX0427914
పపరర: శకకరసత దసతబబ యన

95-162/434

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2053/4
వయససస:29
లస: పప
95-162/436

5174 SQX0673715
పపరర: అసక ననగ రరజజరరవప మరక

95-162/438

5177 SQX1800465
పపరర: సజనససడ తమమన

95-162/439

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:63-15-2058
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర రరవప తమమన
ఇసటట ననస:63-15-2059
వయససస:38
లస: ససస స

5179 SQX0571596
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప

5180 SQX1302611
పపరర: శరకవఖ మమమలల

95-162/441

95-163/434

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మమమలల
ఇసటట ననస:63-15-2059
వయససస:24
లస: ససస స

5182 SQX2067395
పపరర: వనసకట శవరరవప దడసతబబ యన

95-17/851

5183 SQX2052579
పపరర: వజయ లకడమ దడసతబబ యన

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దడసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2060
వయససస:29
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప దడసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2060
వయససస:51
లస: ససస స

5185 MLJ1167790
పపరర: వనసకటరమణ కర

5186 SQX0570374
పపరర: ససరరష బబబమ మమకల

5188 SQX2180420
పపరర: ఎడడ కకసడలల వపమమదథ
తసడడ:డ పపలర యఖ వపమమదథ
ఇసటట ననస:63-15-2061 2/7 LINE
వయససస:49
లస: పప

95-162/437

తసడడ:డ రరమమహనరరవప మలరక
ఇసటట ననస:63-15-2056
వయససస:49
లస: పప

95-161/638

తసడడ:డ వరపడసరదస కర
ఇసటట ననస:63-15-2060/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-163/1143

95-162/429

భరస : రరమమ బటట
ఇసటట ననస:63-15-2053/2
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవపలల మమమల
ఇసటట ననస:63-15-2059
వయససస:52
లస: పప
95-163/1142

95-162/427

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమమనస
ఇసటట ననస:63-15-2053
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2053/4
వయససస:53
లస: పప

5175 SQX2362358
పపరర: ససరరశ మరక

భరస : మమతనఖల రరవప యరరకకలల
ఇసటట ననస:63-15-2061 2/7
వయససస:63
లస: ససస స

5164 SQX0127118
పపరర: ననగలకడమ మమమనస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-15-2053/4
వయససస:27
లస: పప

5172 SQX0427930
పపరర: ససదథప దసతబబ యన

5187 SQX2142164
పపరర: శకలసతల యరరకకలల

తసడడ:డ బడహమయఖ మమననసగర
ఇసటట ననస:63-15-2052/4
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప మమమనస
ఇసటట ననస:63-15-2053
వయససస:69
లస: ససస స

5169 SQX0076851
పపరర: భబనసమత దడసతబబ యన

5162 SQX0397109
పపరర: హహమకర మమననసగర

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ తడడబబ యయన
ఇసటట ననస:63-15-2052/2
వయససస:56
లస: పప

భరస : చనన కకషష మమమనస
ఇసటట ననస:63-15-2053
వయససస:35
లస: ససస స

5166 SQX1066142
పపరర: కరమమశశర రరవప తమమన

5181 SQX2420404
పపరర: వర రరజ మమమలల

95-162/426

95-157/1307

95-162/442

తసడడ:డ సరయ పడసరద మమకల
ఇసటట ననస:63-15-2060/1
వయససస:45
లస: పప
95-162/914

5189 SQX2181360
పపరర: రరజరశశరర వపమమదథ

95-162/915

భరస : ఏడడకకసడలల వపమమదథ
ఇసటట ననస:63-15-2061 2/7 LINE
వయససస:44
లస: ససస స
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5190 SQX1817774
పపరర: వనసకట రమణ కకటబరర
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95-149/438

భరస : శకనవరసరరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:63-16-79
వయససస:43
లస: ససస స
5193 MLJ2720985
పపరర: లలలవత మమడడపలర

95-164/406

95-163/437

95-163/439

5197 SQX1001254
పపరర: వనసకట శవయఖ గమసటటక

5200 SQX0427971
పపరర: ఆసజనవయమలల కసచచరర

95-162/444

5203 SQX1800341
పపరర: ఫణణసదడ తతలలటట

5206 SQX1397398
పపరర: ససదథప అల

తసడడ:డ నరరచమమతష పళనసరశమ
ఇసటట ననస:63-16-2063/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అల
ఇసటట ననస:63-16-2063/2
వయససస:24
లస: పప

95-163/442
5208 SQX1065961
పపరర: జయ గగవసద సరసబశవరరవప
అల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప అల
ఇసటట ననస:63-16-2063/2
వయససస:25
లస: పప

5209 SQX0932871
పపరర: శకనవరసరరవప అలల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అల
ఇసటట ననస:63-16-2063/2
వయససస:50
లస: పప

5211 SQX2466209
పపరర: వజయ నరమల పరలకరళళరర

5212 SQX2019495
పపరర: హసన అల సయఖద

95-163/1147

భరస : బబజరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:63-16-2064
వయససస:41
లస: ససస స
5214 SQX1884428
పపరర: వరసజన దదవ పస

95-162/450

తసడడ:డ పసదబ ననరరయణ పస
ఇసటట ననస:63-16-2065
వయససస:65
లస: పప

5215 SQX1884444
పపరర: ససదథప పలకలకరర

95-163/440

5218 SQX1766724
పపరర: అసజల పటట పప
తసడడ:డ జననరద నరరవప పటట పప
ఇసటట ననస:63-16-2067
వయససస:20
లస: ససస స

95-181/1130

5198 SQX1766708
పపరర: పరవన పసడయల కసచచరర

95-162/443

5201 SQX2507432
పపరర: శరరష ఠగళళటట

95-143/1012

తసడడ:డ నగరజ ఠగళళటట
ఇసటట ననస:63-16-2063
వయససస:29
లస: ససస స
95-162/445

5204 SQX1800366
పపరర: ననగ రరజ తతలలటట

95-162/446

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరష రరవప తతలలటట
ఇసటట ననస:63-16-2063
వయససస:53
లస: పప
95-162/448

5207 SQX0990606
పపరర: ననగలకడమ అల

95-163/441

భరస : శకనవరసరరవప అల
ఇసటట ననస:63-16-2063/2
వయససస:45
లస: ససస స
95-163/443

5210 SQX2019503
పపరర: నససమ సయఖద

95-162/798

భరస : హసన అల సయఖద
ఇసటట ననస:63-16-2064
వయససస:34
లస: ససస స
95-181/1001

5213 SQX1859818
పపరర: మనసష వలక
ర రర

95-162/449

భరస : వ యస యస ననరరయణ పస
ఇసటట ననస:63-16-2065
వయససస:27
లస: ససస స
95-162/451

5216 SQX1919885
పపరర: వనసకట శవ ససరఖ ననరరయణ
పలకలకరర
తసడడ:డ శవ ససబడహమణఖస పస
ఇసటట ననస:63-16-2065
వయససస:32
లస: పప

95-162/452

95-162/454

5219 SQX1066084
పపరర: శకలకడమ పటట పప

95-162/455

తసడడ:డ శవ ససబడహమణఖస పస
ఇసటట ననస:63-16-2065
వయససస:32
లస: పప
95-162/453

5195 SQX2253169
పపరర: మలబమ షపక

తసడడ:డ ఆసజనవయలల కసచచరర
ఇసటట ననస:63-16-2062
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ షరకత అల సయఖద
ఇసటట ననస:63-16-2064
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ ససబడహమణఖస పస
ఇసటట ననస:63-16-2065
వయససస:53
లస: ససస స
5217 SQX1884436
పపరర: శవ ససబడహమణఖస పస

95-163/438

తసడడ:డ ననగ రరజ తతలలటట
ఇసటట ననస:63-16-2063
వయససస:31
లస: పప
95-162/447

95-163/436

భరస : మకకబల
ఇసటట ననస:63-16-518
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:63-16-2062
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగ రరజ తతలలటట
ఇసటట ననస:63-16-2063
వయససస:46
లస: ససస స
5205 SQX1766690
పపరర: మమనశశరస పళనసరశమ

95-163/1178

తసడడ:డ చచననయఖ గమసటటక గమసటటక
ఇసటట ననస:63-16-2041
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల కసచచరర
ఇసటట ననస:63-16-2062
వయససస:39
లస: ససస స
5202 SQX1800358
పపరర: ననగ రరజజ కలమలరర తతలలటట

5194 SQX2140903
పపరర: మకకబల షపక

5192 SQX1045815
పపరర: ససధథర కలమలర చదబబడ లల

తసడడ:డ శవనననరరయణ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:63-16-177
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల రజజక
ఇసటట ననస:63-16-518
వయససస:65
లస: పప

భరస : బడహమయఖ చనవల
ఇసటట ననస:63-16-2014
వయససస:67
లస: ససస స
5199 SQX0076828
పపరర: శవ పరరశత కసచచరర

95-163/435

తలర : వనసకరయలమమ కకటబరర
ఇసటట ననస:63-16-79
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప మమడడపలర
ఇసటట ననస:63-16-203
వయససస:56
లస: ససస స
5196 SQX0891283
పపరర: ననగరసదడమ చనవల

5191 SQX1801117
పపరర: శకనవరసరరవప కకటబరర

తసడడ:డ జననరరన రరవప పటట పప
ఇసటట ననస:63-16-2067
వయససస:29
లస: ససస స
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5220 SQX2161842
పపరర: అసజల పటట పప
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95-163/1148

తసడడ:డ జననరరన రరవప పటట పప
ఇసటట ననస:63-16-2067
వయససస:19
లస: ససస స
5223 SQX1555533
పపరర: శకనవరసరరవప మదవరస

95-162/458

95-163/445

95-162/462

95-162/464

95-162/467

95-162/470

95-162/800

తసడడ:డ బమలలర బబబయ కటట
ఇసటట ననస:63-16-2076
వయససస:42
లస: పప

5233 SQX0899534
పపరర: పపలర మమ మమడస

5236 SQX0899567
పపరర: వనసకటటష మమడస

5239 SQX0899526
పపరర: ససబబశవ రరవప మమడస

5242 SQX2429512
పపరర: రరమకకషష బచసచ

95-162/801

5245 SQX0673582
పపరర: ససబబబరరవప మరక

95-162/465

5248 SQX2075653
పపరర: సరల దదవ కటట
భరస : రరమమ కటట
ఇసటట ననస:63-16-2076
వయససస:37
లస: ససస స

5228 SQX1555939
పపరర: ఈశశరరరవప చనవల

95-162/461

5231 SQX2422772
పపరర: మసగరరవప బచసచ

95-157/1549

5234 SQX1840008
పపరర: చలమయఖ కకలలసస

95-162/466

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకలలసస
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:22
లస: పప
95-162/468

5237 SQX0899542
పపరర: ససరరష మమడస

95-162/469

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమడస
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:31
లస: పప
95-162/471

5240 SQX2087252
పపరర: రరమకకషష బబచస

95-162/799

తసడడ:డ మసగ రరవప బబచస
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:39
లస: పప
95-165/918

5243 SQX2426385
పపరర: ససనత బచసచ

95-165/919

భరస : రరమకకషష బచసచ
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-162/472

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలరక
ఇసటట ననస:63-16-2076
వయససస:31
లస: పప
95-162/803

95-163/444

తసడడ:డ రరమయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మసగరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశ దనసరర
ఇసటట ననస:63-16-2075/3
వయససస:18
లస: ససస స
5247 SQX2087351
పపరర: రరమమ కటట

95-162/463

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడస
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమకకషష బబచస
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:35
లస: ససస స
5244 SQX2059145
పపరర: శక లకడమ తరరపఠమమ దనసరర

5230 SQX0750927
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరరర పరటట

5225 SQX1272764
పపరర: చరణఖ అసగరరరకలల

తసడడ:డ బడహమయఖ చనవల
ఇసటట ననస:63-16-2074
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమడస
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమడస
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:33
లస: పప
5241 SQX2087112
పపరర: ససనత బబచస

95-162/460

భరస : ససబబశవ రరవప మమడస
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ కకషరష కరజజ
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:27
లస: పప
5238 SQX0899559
పపరర: వనసకటటశశరరర మమడస

5227 SQX0567974
పపరర: కకటటశశరర మమడడపలర

95-162/457

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-16-2072
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసససరరర గరర పరటట
ఇసటట ననస:63-16-2074/1
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మమడస
ఇసటట ననస:63-16-2075/1
వయససస:29
లస: ససస స
5235 SQX0872937
పపరర: ననగ తదజజ ఖజజ

95-162/459

భరస : రవ మమడడపలర
ఇసటట ననస:63-16-2073
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరర పరటట
ఇసటట ననస:63-16-2074/1
వయససస:65
లస: ససస స
5232 SQX0899518
పపరర: ననగ రరమ దదవ మమడస

5224 SQX1555566
పపరర: వనసకట ససబబయఖ మదవరస

5222 SQX1555541
పపరర: సవమమమ బననగగన

భరస : పపననయఖ బననగగన
ఇసటట ననస:63-16-2067/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలలయ మదవరస
ఇసటట ననస:63-16-2067/1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-16-2072
వయససస:27
లస: పప
5229 SQX0757278
పపరర: లకడమకలమలరర గరరర పరటట

95-162/456

భరస : శకనవరసరరవప మదవరస
ఇసటట ననస:63-16-2067/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మదవరస
ఇసటట ననస:63-16-2067/1
వయససస:46
లస: పప
5226 SQX1272756
పపరర: గగపస కకషష అసగరరరకలల

5221 SQX1555574
పపరర: లకడమ మదవరస

5246 SQX2076164
పపరర: చచననమమ కటట

95-162/802

భరస :
Error Page
ఇసటట ననస:63-16-2076
వయససస:63
లస: ససస స
95-162/804

5249 SQX2269975
పపరర: తడవవణణ మరక

బల కట
95-163/1149

భరస : ససబబరరవప మరక
ఇసటట ననస:63-16-2076
వయససస:23
లస: ససస స
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5250 SQX2144509
పపరర: శకనవరస కటట
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95-163/1150

తసడడ:డ రరమమ కటట
ఇసటట ననస:63-16-2076
వయససస:18
లస: ససస స
95-163/446

తసడడ:డ శవకకటట అరరజఖల
ఇసటట ననస:63-16-2077
వయససస:41
లస: పప
95-164/408

తసడడ:డ కకటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:63-16-2077
వయససస:31
లస: ససస స
95-157/1550

5262 SQX0899500
పపరర: ససబబమమ గమసటటపలర

95-162/476

భరస : ఏడడకకసడలల మమవశ
ఇసటట ననస:63-16-2078
వయససస:45
లస: ససస స

5257 SQX0999375
పపరర: తషలసస ఆరరధసఖల

5260 SQX0770396
పపరర: అనసపమ పలకలకరర

95-162/916

5268 SQX0521062
పపరర: వనసకరయమమ కకఠరరర

95-162/480

95-164/409

95-162/474

95-164/412

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ ఉపపపతషరర
ఇసటట ననస:63-16-2081
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బలలర పలర
ఇసటట ననస:63-16-2083
వయససస:42
లస: పప

95-164/410

5261 SQX1800572
పపరర: లకడమ మలలరదద

95-162/475

5263 SQX1500165
పపరర: ననగ రరజ గమసటటపలర

5264 SQX0891234
పపరర: గమసటటపలర ఏడడకకసడలల

95-162/477

5266 SQX2373074
పపరర: మధస బబబమ మలర డడ

5269 SQX0526236
పపరర: సరసబశవ రరవప కకఠరరర

5272 SQX2356624
పపరర: హనసమలయమమ దనసరర

5275 SQX2435857
పపరర: శశశలజ బలలర పలర

5278 SQX2358075
పపరర: మసరసన రరవప బలలర పలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బలలర పలర
ఇసటట ననస:63-16-2083/1
వయససస:48
లస: పప

95-162/478

తసడడ:డ ననరరయణ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-16-2078
వయససస:48
లస: పప
95-163/1152

5267 SQX0521088
పపరర: ఈశశరర కకఠరరర

95-162/479

భరస : సరసబశవరరవప కకఠరరర
ఇసటట ననస:63-16-2079/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-162/481

5270 SQX1192574
పపరర: మసజషర ఉపపపటటరర

95-164/411

భరస : యలర మసదయఖ ఉపపపతషరర
ఇసటట ననస:63-16-2081
వయససస:35
లస: ససస స
95-159/842

5273 SQX2428621
పపరర: ససభదడ బలలర పలర

95-163/1153

భరస : మసగరరవప బలలర పలర
ఇసటట ననస:63-16-2083
వయససస:48
లస: ససస స
95-163/1155

భరస : ననగరశశర రరవప బలలర పలర
ఇసటట ననస:63-16-2083
వయససస:38
లస: ససస స
95-163/1157

5258 SQX0999383
పపరర: రరజ నరక

భరస : వనసకట ససవర ఆసజనవయమలల మలలరదద
ఇసటట ననస:63-16-2078
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల దనసరర
ఇసటట ననస:63-16-2082
వయససస:43
లస: ససస స
95-163/1154

95-164/407

తసడడ:డ బమలర యఖ పలకలకరర పరలకలకరర
ఇసటట ననస:63-16-2078
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : వనసకరయమమ కకఠరరర
ఇసటట ననస:63-16-2079/1
వయససస:37
లస: పప

5271 SQX1192566
పపరర: యలర మసదయఖ ఉపపపటటరర

5255 SQX0999391
పపరర: నగలకడమ నరక

తసడడ:డ కకటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:63-16-2077
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కరరనవశశర రరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:63-16-2078
వయససస:44
లస: పప

భరస : సప మయఖ కకఠరరర
ఇసటట ననస:63-16-2079/1
వయససస:58
లస: ససస స

95-162/473

భరస : రరజ నరరక
ఇసటట ననస:63-16-2077
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-16-2078
వయససస:28
లస: పప

5265 SQX2175933
పపరర: వనసకట శవ ఆసజనవయమలల
మలలరదద
తసడడ:డ కలరసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-16-2078
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప ఇరర పరటట
ఇసటట ననస:63-16-2083
వయససస:31
లస: పప

95-163/1151

భరస : కకషష అరదసఖల
ఇసటట ననస:63-16-2077
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వ రజ
ఇసటట ననస:63-16-2078
వయససస:39
లస: ససస స

5277 SQX2324226
పపరర: ససరరష ఇరర పరటట

5254 SQX2149300
పపరర: హరరశ ఆరరధసఖల

5252 SQX1168310
పపరర: అరరజఖల తషలసస

భరస : కకషష తషలసస
ఇసటట ననస:63-16-2077
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:63-16-2077
వయససస:18
లస: పప

5256 SQX0999409
పపరర: వవదవత నరక

5274 SQX2445427
పపరర: ననగరశశర రరవప బలలర పలర

95-192/851

తసడడ:డ రరమమ కటట
ఇసటట ననస:63-16-2076
వయససస:18
లస: పప

5253 SQX1491331
పపరర: కకషష అరరజఖల

5259 SQX2398998
పపరర: జటట హ

5251 SQX2061604
పపరర: శకనవరస కటట

5276 SQX2441350
పపరర: శకనవరస రరవప ధరరనకకటబ

95-163/1156

తసడడ:డ వనసకట సరశమ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:63-16-2083
వయససస:37
లస: పప
95-163/1158

5279 SQX2358976
పపరర: ఆదదలకడమ బలలర పలర

95-163/1159

భరస : మసరసన బలలర పలర
ఇసటట ననస:63-16-2083/1
వయససస:41
లస: ససస స
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5280 SQX2359461
పపరర: జననరబనరరవప బలలర పలర
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95-163/1160

తసడడ:డ మసరసన బలలర పలర
ఇసటట ననస:63-16-2083/1
వయససస:33
లస: పప
5283 SQX1473495
పపరర: లకడమ తరరపతమమ ధరణణకకట

95-163/447

95-162/485

95-162/488

95-164/1006

95-163/450

95-159/864

95-163/454

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-16-2089
వయససస:19
లస: పప

5293 SQX1800333
పపరర: గగపస కకషష వనసకకసడ

5296 SQX1484344
పపరర: శకనస వనసకకసద

5299 SQX1919935
పపరర: ససశల కరవవరర

5302 SQX1099432
పపరర: లకడమ మమటట ల

95-163/457

5305 SQX1099440
పపరర: శకనవరస రరవప మమటట ల

95-162/489

5308 SQX1800622
పపరర: ససభబషసణణ ఆవపల
భరస : బడహమయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-16-2090
వయససస:25
లస: ససస స

5288 SQX0409268
పపరర: ననగరరజ పపరస

95-162/487

5291 SQX2279719
పపరర: రరణమక తయ

95-163/1162

5294 SQX1484336
పపరర: పదమ వనసకకసద

95-163/449

భరస : శకనస వనసకకసద
ఇసటట ననస:63-16-2088
వయససస:43
లస: ససస స
95-163/451

5297 SQX1964261
పపరర: కకషష మరక

95-1/880

తసడడ:డ ససబబరరవప మరక
ఇసటట ననస:63-16-2089
వయససస:35
లస: పప
95-163/452

5300 SQX0823229
పపరర: గగవరద న బటబట

95-163/453

భరస : బబజ బటబట
ఇసటట ననస:63-16-2089
వయససస:28
లస: ససస స
95-163/455

5303 SQX1066092
పపరర: వనసకట రమణ దబబకకటట

95-163/456

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-16-2089
వయససస:32
లస: పప
95-163/458

తసడడ:డ అగరర రరమయఖ మమటట ల
ఇసటట ననస:63-16-2089
వయససస:42
లస: పప
95-165/920

95-162/484

భరస : రసగ రరవప తయ
ఇసటట ననస:63-16-2086/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:63-16-2089
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అగరర రరమయఖ దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-16-2089
వయససస:37
లస: పప
5307 SQX2483303
పపరర: వసశ మమటట ల

95-163/448

భరస : కకరణ కరవవరర
ఇసటట ననస:63-16-2089
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:63-16-2089
వయససస:36
లస: ససస స
5304 SQX1066100
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దబబకకటట

5290 SQX1491323
పపరర: లకడమ బలలర పలర

5285 SQX0393520
పపరర: పపషపలత పపరస

తసడడ:డ పడసరదరరవప పపరస
ఇసటట ననస:63-16-2085
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ రరమమలల వనసకకసద
ఇసటట ననస:63-16-2088
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమటట ల
ఇసటట ననస:63-16-2089
వయససస:23
లస: పప
5301 SQX1099424
పపరర: శకలకడమ మమటట ల

95-162/486

తసడడ:డ శకనస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:63-16-2088
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషమమల
ఇసటట ననస:63-16-2088
వయససస:44
లస: పప
5298 SQX2524809
పపరర: వనసకటటష మమటట ల

5287 SQX0396846
పపరర: ససరరష బబబమ పపరస

95-162/483

తసడడ:డ పడసరదరరవప పపరస
ఇసటట ననస:63-16-2085
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జననరర న రరవప బలలర పలర
ఇసటట ననస:63-16-2085
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కపపల
ఇసటట ననస:63-16-2086/1
వయససస:23
లస: పప
5295 SQX1473636
పపరర: రవ తషమమల

95-163/1161

తసడడ:డ పడసరదరరవప పపరస
ఇసటట ననస:63-16-2085
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప పపరస
ఇసటట ననస:63-16-2085
వయససస:39
లస: పప
5292 SQX2269744
పపరర: గరత సరయ కకషష కపపల

5284 SQX2426906
పపరర: శకవణ కలమలర పసచ కరటర

5282 SQX0891176
పపరర: పసచకటర శకనవరస రరవప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పసచకటర
ఇసటట ననస:63-16-2084
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసచ కరటర
ఇసటట ననస:63-16-2084
వయససస:26
లస: పప

భరస : దదవకలమలర పపరస
ఇసటట ననస:63-16-2085
వయససస:36
లస: ససస స
5289 SQX0396853
పపరర: దదవ కలమలర పపరస

95-162/482

భరస : శకనవరస రరవప పసచకటర
ఇసటట ననస:63-16-2084
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:63-16-2084
వయససస:34
లస: ససస స
5286 SQX0393686
పపరర: అరరణకలమలరర పపరస

5281 SQX0891192
పపరర: పసచకటర శవ కలమలరర

5306 SQX1965441
పపరర: అనసరరధ మరక

95-163/459

భరస : కకషష మరక
ఇసటట ననస:63-16-2089
వయససస:31
లస: ససస స
95-162/490

5309 SQX1800606
పపరర: బడమయఖ ఆవపల

95-162/491

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-16-2090
వయససస:31
లస: పప
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5310 SQX1015800
పపరర: భబగఖ లకడమ కకవవశరర
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95-163/460

తసడడ:డ గమరవయఖ కకవవశరర
ఇసటట ననస:63-16-2090
వయససస:27
లస: ససస స
5313 SQX0460469
పపరర: గమరవయఖ కకవవరర

95-163/463

95-163/465

95-163/1167

95-163/466

95-163/1168

95-162/492

తసడడ:డ జలనధసలల మలరస
ఇసటట ననస:63-16-2097
వయససస:69
లస: పప

5323 SQX0667501
పపరర: గరరరజకలమలరర రరససశశటట

95-163/467

5326 SQX2470508
పపరర: ననగ ససలలచన కరరటట

5329 SQX1574822
పపరర: వనసకట రమణ చనవల

95-163/471

95-163/474

95-163/477

5332 SQX1310861
పపరర: వజయలకడమ గమనవనమమడ

95-163/464

5318 SQX2379337
పపరర: రమమశ బసడడ

95-163/1166

5321 SQX2459766
పపరర: ననగససలలచన కరరటట

95-162/918

Deleted

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:63-16-2094
వయససస:38
లస: ససస స

5324 SQX0673558
పపరర: హనసమసతరరవప రరససశశటట

95-163/468

తసడడ:డ వనసకటబదథడ రరససశశటట
ఇసటట ననస:63-16-2094
వయససస:74
లస: పప
95-163/1169

5327 SQX1920230
పపరర: శకదదవ నకర

95-163/469

భరస : వనసకట రతనస నకర
ఇసటట ననస:63-16-2095
వయససస:32
లస: ససస స
95-164/413

భరస : హనసమసతరరవప చనవల
ఇసటట ననస:63-16-2096
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వర శశషగరరరరరవప మలరస
ఇసటట ననస:63-16-2097
వయససస:39
లస: పప
5337 SQX0526319
పపరర: వర శశషగరరరరరవప మలరస

95-162/917

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:63-16-2094
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జయ పడకరశ మలరస
ఇసటట ననస:63-16-2097
వయససస:40
లస: ససస స
5334 SQX0526608
పపరర: జయపడకరశ మలరస

5320 SQX2466530
పపరర: ననగససలలచన కరరటట

5315 SQX0891366
పపరర: సససదమమ హనసమసతష

తసడడ:డ ససబబరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:63-16-2093
వయససస:39
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప రరససశశటట
ఇసటట ననస:63-16-2094
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ పససచల రరడడ దసగరర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-16-2096
వయససస:46
లస: పప
5331 SQX0520841
పపరర: రజన మలరస

95-163/1165

Deleted

తసడడ:డ రరధకకషష మబరరస కరరటట
ఇసటట ననస:63-16-2094
వయససస:43
లస: పప
5328 SQX1800689
పపరర: పససచల రరడడడ దసగరర రరడడడ

5317 SQX2378628
పపరర: బమజఫ బసడడ

95-163/462

భరస : ససధనకర హనసమసతష
ఇసటట ననస:63-16-2093
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:63-16-2094
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గగపస రరససశశటట
ఇసటట ననస:63-16-2094
వయససస:32
లస: ససస స
5325 SQX2127074
పపరర: తరరమల రరజ కరరటట

95-163/1164

భరస : శకనవరసరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:63-16-2093
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చసతల
ఇసటట ననస:63-16-2093
వయససస:26
లస: పప
5322 SQX0667550
పపరర: శశశలజ రరససశశటట

5314 SQX2153112
పపరర: గసగ చసతలపవడడ

5312 SQX1272566
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మమమలల

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమమలల
ఇసటట ననస:63-16-2090
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:63-16-2091
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజనవయమలల హనసమసతష
ఇసటట ననస:63-16-2093
వయససస:35
లస: పప
5319 SQX2268944
పపరర: అశశక కలమలర చసతల

95-163/461

తసడడ:డ గమరవయఖ కకవవశరర
ఇసటట ననస:63-16-2090
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకవవరర
ఇసటట ననస:63-16-2090
వయససస:61
లస: పప
5316 SQX0899765
పపరర: ససధనకర హనసమసతష

5311 SQX1015792
పపరర: గగపయఖ కకవవశరర

5330 SQX1310952
పపరర: ననగలకడమ గమనవనమమడ

95-163/470

భరస : వనసకట రగహహణ కలమలర గమనవనమమడ
ఇసటట ననస:63-16-2097
వయససస:36
లస: ససస స
95-163/472

5333 SQX0520734
పపరర: కరమమశశరర మలరస

95-163/473

భరస : హహనసమసత రరవప గమనవనమమడ
ఇసటట ననస:63-16-2097
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వర శశషగరరర రరవప మలరస
ఇసటట ననస:63-16-2097
వయససస:63
లస: ససస స

95-163/475
5335 SQX1310929
పపరర: వనసకటరగహహణ కలమలర
గమనవనమమడ
తసడడ:డ హహనసమసత రరవప గమనవనమమడ
ఇసటట ననస:63-16-2097
వయససస:41
లస: పప

95-163/476
5336 SQX1310978
పపరర: హహనసమసత రరవప గమనవనమమడ

తసడడ:డ ననగభబషణస గమనవనమమడ
ఇసటట ననస:63-16-2097
వయససస:66
లస: పప

95-163/1170 5339 SQX1519240
5338 SQX2283489
పపరర: సరయ మమఖరష తమమసమమదడస
పపరర: అశశక కలమలర చసతల

తసడడ:డ శశషరచలస తమమసమమదడస
ఇసటట ననస:63-16-2097
వయససస:18
లస: పప

95-163/478

తసడడ:డ శకనస చసతల
ఇసటట ననస:63-16-2098
వయససస:27
లస: పప
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95-163/479

తసడడ:డ వనసకరత కరతవథ
ఇసటట ననస:63-16-2098
వయససస:35
లస: పప
5343 SQX0379529
పపరర: వనసకరయమమ కకసడసరర

95-163/482

95-163/485

95-164/851

95-163/490

95-163/492

95-163/1171

భరస : వనసకటటశశరరర కకపపపల
ఇసటట ననస:63-16-2105
వయససస:56
లస: ససస స

5356 SQX1111087
పపరర: సరయ తదజ కలరరక

5359 SQX1273366
పపరర: ఉపపసదడ లలళర

95-163/496

95-162/494

5362 SQX1555467
పపరర: మహ లకడమ లలళర

95-163/488

5351 SQX1030485
పపరర: కరమమశశరరరవప పరమరరస

95-163/489

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:63-16-2102
వయససస:35
లస: పప
95-162/493

5354 SQX0616086
పపరర: రరజరశశరర కలరరక

95-163/493

5357 SQX0570457
పపరర: శవ వర పడసరదరరవప కలరరక

95-163/494

తసడడ:డ అసకమమరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:63-16-2103
వయససస:49
లస: పప
95-163/495

5360 SQX2152932
పపరర: ఎడడకకసడలల కలల

95-163/1172

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కలల
ఇసటట ననస:63-16-2104
వయససస:63
లస: పప
95-163/497

5363 SQX1555459
పపరర: వరయఖ లలళర
తసడడ:డ ససబబయఖ లలళర
ఇసటట ననస:63-16-2104/1
వయససస:62
లస: పప

95-162/495
5365 SQX1739259
పపరర: వనసకట ననగ పవన కలమలర
దడసతబబ యన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప దడసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-16-2106/1
వయససస:21
లస: పప

5366 SQX1473552
పపరర: అసజమమ చసతన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతన
ఇసటట ననస:63-16-2106/1
వయససస:33
లస: పప

95-163/491

భరస : శవ వరపడసరద రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:63-16-2103
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వరయఖ లలళర
ఇసటట ననస:63-16-2104/1
వయససస:38
లస: ససస స

95-163/500 5368 SQX1473610
5367 SQX1597881
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప గగననబబ యన
పపరర: ననగరరజ చసతన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగననబబ యన
ఇసటట ననస:63-16-2106/1
వయససస:33
లస: పప

95-163/487

తసడడ:డ వరయఖ లలళర
ఇసటట ననస:63-16-2104
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఉపపసదడ లలళర
ఇసటట ననస:63-16-2104/1
వయససస:29
లస: ససస స
5364 SQX0567107
పపరర: అచచమమ కకపపపల

5353 SQX1587452
పపరర: పవన కలమలర కలరరక

95-163/484

5348 SQX0618538
పపరర: ససదరరనరరవప బబదదనవడడ
బబదదనవడడ
తసడడ:డ పసద కకటయఖ బబదదనవడడ
ఇసటట ననస:63-16-2098/3
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శవవర పడసరద రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:63-16-2103
వయససస:25
లస: పప

భరస : సతషకలమలర చటటటటట
ఇసటట ననస:63-16-2103
వయససస:31
లస: ససస స
5361 SQX1491315
పపరర: ససశల లలళర

5350 SQX0899740
పపరర: వజయలకడమ కకలలకకసడ

5345 SQX0377705
పపరర: శవరరమకకషష కకసడసరర

95-163/486

తసడడ:డ శవ వర పడసరద రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:63-16-2103
వయససస:23
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:63-16-2103
వయససస:68
లస: ససస స
5358 SQX2431328
పపరర: సశపన చటటటటట

5347 SQX0618843
పపరర: మణణకసఠ కలమలర బబదదనవడడ

95-163/481

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కకసడసరర
ఇసటట ననస:63-16-2098/1
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:63-16-2099
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కడడయలల
ఇసటట ననస:63-16-2102
వయససస:59
లస: పప
5355 SQX0615930
పపరర: అసజనదదవ కలరరక

95-163/483

తసడడ:డ ససదరరనరరవప బబదదనవడడ
ఇసటట ననస:63-16-2098/3
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససధరరన రరవప బబదదనవడడ
ఇసటట ననస:63-16-2098/3
వయససస:21
లస: పప
5352 SQX0061689
పపరర: సరసబశవ రరవప కడడయలల

5344 SQX0405522
పపరర: ససరరష కలమలర కకసడసరర

5342 SQX0379354
పపరర: రమణ కకసడసరర

భరస : శవరరమకకకషష కకసడసరర
ఇసటట ననస:63-16-2098/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషష కకసడసరర
ఇసటట ననస:63-16-2098/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససదరరనరరవప బబదదనవడడ
ఇసటట ననస:63-16-2098/3
వయససస:50
లస: ససస స
5349 SQX2055531
పపరర: వసశ కకషష బబదదనవడడ

95-163/480

తసడడ:డ రమణయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:63-16-2098
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరఖననరరయణ కకసడసరర
ఇసటట ననస:63-16-2098/1
వయససస:73
లస: ససస స
5346 SQX0616151
పపరర: అశశనదదవ బబదదనవడడ

5341 SQX0899757
పపరర: శకనవరస రరవప కకలలకకసడ

95-163/501

95-163/498

95-163/499

భరస : శకనవరస రరవప చసతన
ఇసటట ననస:63-16-2106/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-163/502
5369 SQX1272855
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దదసతబబ యన

తసడడ:డ సరశమమలల దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-16-2106/1
వయససస:33
లస: పప
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5370 SQX1401892
పపరర: ససభదడ దదవ మలదనబసన

95-162/496

భరస : సరసబశవ రరవప మలదనబసన
ఇసటట ననస:63-16-2107
వయససస:40
లస: ససస స
5373 SQX1310846
పపరర: నరమల దదవ రరవపలపలర

95-163/504

95-163/507

Deleted

తసడడ:డ శసకర రరవప మదబసరన
ఇసటట ననస:63-16-2107
వయససస:51
లస: పప
5382 SQX0750869
పపరర: హరరగగపరల అబబబరర

95-163/511

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అబబబరర
ఇసటట ననస:63-16-2108
వయససస:28
లస: పప
5385 SQX2365195
పపరర: ఘసటశరల ననగరసదడ బబబమ

95-163/1174

95-164/414

95-154/1470

తసడడ:డ కకసడన బచనచల
ఇసటట ననస:63-16-2115
వయససస:25
లస: పప

5378 SQX2244549
పపరర: శకనవరస రరడడడ లకకరరరడడడ

95-163/509

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అబబబరర
ఇసటట ననస:63-16-2108
వయససస:27
లస: ససస స
5383 SQX0750190
పపరర: శకధర అబబబరర

5386 SQX2399954
పపరర: ఘసటశరల కలమలరర

5389 SQX1555137
పపరర: ననగ పదదమన అతస ల

5392 SQX2310688
పపరర: సరయ లలవణఖ సణరటట

95-175/1054

5395 SQX1618158
పపరర: శసకర మరరపకలల

5398 SQX2153443
పపరర: దసరర భవన బచచల
భరస : గగపస బచచల
ఇసటట ననస:63-16-2115
వయససస:20
లస: ససస స

95-163/1173

95-163/510
5381 SQX0756791
పపరర: వనసకటరమణ అబబబరర అబబబరర

భరస : వనసకటటశశరరర అబబబరర
ఇసటట ననస:63-16-2108
వయససస:48
లస: ససస స
95-163/512

5384 SQX0750877
పపరర: వనసకటటశశరరర అబబబరర

95-163/513

తసడడ:డ గమరరమబరరస అబబబరర
ఇసటట ననస:63-16-2108
వయససస:60
లస: పప
95-165/849

5387 SQX0757138
పపరర: శవకలమలరర పసనసమలక

95-163/514

భరస : సదనశవకలమలర పసనసమలక
ఇసటట ననస:63-16-2109
వయససస:50
లస: ససస స
95-164/415

5390 MLJ2721306
పపరర: రవ మమడడపలర

95-164/416

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మమడడపలర
ఇసటట ననస:63-16-2110
వయససస:35
లస: పప
95-154/1471

5393 SQX2310878
పపరర: వనసకట రమణ సణరటట

95-163/1175

భరస : శకనవరస సణరటట
ఇసటట ననస:63-16-2111
వయససస:42
లస: ససస స
95-162/497

తసడడ:డ లలలయఖ మరరపకలల
ఇసటట ననస:63-16-2115
వయససస:34
లస: పప
95-163/515

95-163/506

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ లకకరరరడడడ
ఇసటట ననస:63-16-2107
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస సణరటట
ఇసటట ననస:63-16-2111
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ సణరటట
ఇసటట ననస:63-16-2111
వయససస:52
లస: ససస స
5397 SQX1272772
పపరర: గగపస బచనచల

95-163/508

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అతస ల
ఇసటట ననస:63-16-2110
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస సణరటట
ఇసటట ననస:63-16-2111
వయససస:23
లస: ససస స
5394 SQX2310803
పపరర: శకనవరస సణరటట

5375 SQX0661835
పపరర: మమరళననగ సరయ కకషష
రరవపలపలర
తసడడ:డ ససబబబరరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:63-16-2107
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఘసటశరల గసగధర రరవప
ఇసటట ననస:63/16/2108
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అతస ల
ఇసటట ననస:63-16-2110
వయససస:23
లస: ససస స
5391 SQX2310589
పపరర: వర లకడమ పడసననలల సణరటట

5377 SQX0061697
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప కడడయలల

5380 SQX0756940
పపరర: వనసకట ననగలకడమ అబబబరర

95-163/503

95-163/505

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అబబబరర
ఇసటట ననస:63-16-2108
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఘసటశరల గసగధర రరవప
ఇసటట ననస:63-16-2108
వయససస:22
లస: పప
5388 SQX1555251
పపరర: రమఖ శక అతస ల

5374 SQX0061721
పపరర: శవ కలమలరర కడడయలల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కడడయలల
ఇసటట ననస:63-16-2107
వయససస:37
లస: పప
95-165/921

5372 SQX0756882
పపరర: అరరణ కడడయలల

భరస : శవ ననగరశశర రరవప కడడయలల
ఇసటట ననస:63-16-2107
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప కడడయలల
ఇసటట ననస:63-16-2107
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కడడయలల
ఇసటట ననస:63-16-2107
వయససస:32
లస: పప
5379 SQX2483493
పపరర: సరసబశవరరవప మదబసరన

95-162/919

భరస : శకనవరస రరడడడ లకకరరరడడడ
ఇసటట ననస:63-16-2107
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:63-16-2107
వయససస:33
లస: ససస స
5376 SQX0061705
పపరర: వజయ బబబమ కడడయలల

5371 SQX2177236
పపరర: వజయ లకడమ లకకరరరడడడ

5396 SQX1800655
పపరర: పసచచయఖ బచచల

95-162/498

తసడడ:డ గగపయఖ బచచల
ఇసటట ననస:63-16-2115
వయససస:44
లస: పప
95-163/1176

5399 SQX0750703
పపరర: శకహరర బతస న

95-162/499

తసడడ:డ ననరరయణ బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2116
వయససస:28
లస: పప
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5400 SQX0353961
పపరర: నరసససహరరవప బతస న
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95-162/500

తసడడ:డ ననరరయణ బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2116
వయససస:34
లస: పప
5403 SQX2560787
పపరర: కళయఖణణ కకససరర

95-153/819

95-162/505

95-162/508

95-163/518

95-163/521

95-163/524

95-162/510

భరస : ననగరరజ కరరపరపప
ఇసటట ననస:63-16-2127
వయససస:24
లస: ససస స

5413 SQX0568097
పపరర: రమణ కకససరర

5416 SQX0616037
పపరర: అసజమమ ఆలల

5419 SQX0618421
పపరర: శకనవరసరరవప ఆలల

5422 MLJ1170216
పపరర: రమణ కరరపరపప

95-162/513

5425 SQX2080133
పపరర: మహన బబబమ పరష

95-163/519

5428 SQX0899633
పపరర: ననగరరజ కరరపరపప
తసడడ:డ రరమలసజనవలల కరరపరపప
ఇసటట ననస:63-16-2127
వయససస:25
లస: పప

5408 MLJ2720647
పపరర: ఈశశరమమ బతస న

95-162/507

5411 SQX0590034
పపరర: శక రరస మబరరస కకససరర

95-163/517

5414 SQX0616128
పపరర: శరఖమల ఆలల

95-163/520

భరస : కకషష ఆలల
ఇసటట ననస:63-16-2124
వయససస:36
లస: ససస స
95-163/522

5417 SQX1607532
పపరర: సరయ కలమలర అల

95-163/523

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అల
ఇసటట ననస:63-16-2124
వయససస:23
లస: పప
95-163/525

5420 MLJ1170257
పపరర: కరశమమ ఉపపలపరటట

95-162/509

భరస : అసకమమరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:63-16-2125
వయససస:35
లస: ససస స
95-162/511

5423 AP151000567649
పపరర: కరశమమ కరరపరపప

95-162/512

భరస : రరమసజనవయమలల కరరపరపప
ఇసటట ననస:63-16-2127
వయససస:41
లస: ససస స
95-162/805

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరష
ఇసటట ననస:63-16-2127
వయససస:25
లస: పప
95-163/526

95-162/504

తసడడ:డ రతస యఖ కకససరర
ఇసటట ననస:63-16-2118
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమలరరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:63-16-2127
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కరరపరపప
ఇసటట ననస:63-16-2127
వయససస:40
లస: పప
5427 SQX1555434
పపరర: తరరమల కరరపరపప

95-163/516

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆలల
ఇసటట ననస:63-16-2124
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:63-16-2125
వయససస:40
లస: పప
5424 MLJ1172451
పపరర: రరమలరరవప కరరపరపప

5410 SQX0667410
పపరర: పదనమవత కలరరక

5405 SQX1766740
పపరర: సరగజన పరసస

భరస : శవరరమ బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2118
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ ఆలల
ఇసటట ననస:63-16-2124
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆలల
ఇసటట ననస:63-16-2124
వయససస:43
లస: పప
5421 MLJ2718989
పపరర: అసకమమరరవప ఉపపలపరటట

95-162/506

భరస : శకరరమమబరరస కకససరర
ఇసటట ననస:63-16-2121
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఆలల
ఇసటట ననస:63-16-2124
వయససస:40
లస: ససస స
5418 SQX0618454
పపరర: కకషష ఆలల ఆలల

5407 SQX0589739
పపరర: రవ కలమలర కకససరర కకససరర

95-162/502

భరస : ననరరయణ పరసస
ఇసటట ననస:63-16-2117
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కలరరక
ఇసటట ననస:63-16-2118
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననరరయణ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:63-16-2121
వయససస:24
లస: ససస స
5415 SQX0616177
పపరర: తరరపతమమ ఆలల

95-162/503

తసడడ:డ శకరరస మబరరస కకకససరర
ఇసటట ననస:63-16-2117
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2118
వయససస:40
లస: పప
5412 SQX1242106
పపరర: కరవఖ చదబబడ లల

5404 SQX1766757
పపరర: సశయస పడభ పరసస

5402 AP151000567641
పపరర: ననరరయణ బతచస న

తసడడ:డ గగపయఖ బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2116
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ పరసస
ఇసటట ననస:63-16-2117
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:63-16-2117
వయససస:23
లస: పప
5409 MLJ1173624
పపరర: శవరరమ బతస న

95-162/501

తసడడ:డ గగపయఖ బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2116
వయససస:56
లస: పప

భరస : రవ కలమలర కకససరర
ఇసటట ననస:63-16-2117
వయససస:35
లస: ససస స
5406 SQX1766732
పపరర: సరయ కకషష కసదసల

5401 AP151000567638
పపరర: భబరత బతచస న

5426 SQX2027027
పపరర: మహన బబబమ

95-162/806

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-16-2127
వయససస:25
లస: పప
95-163/527

95-163/528
5429 SQX0899641
పపరర: రరమలసజనవయమలల కరరపరపప

తసడడ:డ కకటయఖ కరరపరపప
ఇసటట ననస:63-16-2127
వయససస:55
లస: పప
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5430 SQX1766781
పపరర: శకలకడమ పప తషనసరర
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95-162/514

తసడడ:డ వనసకట గగపస పప తషనసరర
ఇసటట ననస:63-16-2128
వయససస:20
లస: ససస స
5433 SQX1153410
పపరర: ససజజత పప తషనసరర

95-163/529

95-163/532

95-163/533

95-163/536

95-193/1479

95-163/539

95-163/542

భరస : ససబబరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-16-2131
వయససస:53
లస: ససస స

5443 SQX1964824
పపరర: శవ సతఖనననరరయణ ననగస

5446 SQX0757369
పపరర: పదనమవత ఉగమరటటరర

5449 SQX0813717
పపరర: సరయబబబబ కకవవరర

5452 SQX1491257
పపరర: శవ ఉసగమటటరర

95-162/521

5455 SQX0076893
పపరర: దసరర కసచచరర

95-163/537

5458 SQX2467850
పపరర: దదనవశ కలమలర పప నసనరర

5438 AP151000567361
పపరర: వనసకటటశశరరర బతస న

95-162/518

5441 SQX0823088
పపరర: ధనలకడమ బతస న

95-163/535

5444 SQX1968692
పపరర: శవ సతఖననరరయణ ననగస

95-163/538

తసడడ:డ వనసకయఖ ననగస
ఇసటట ననస:63-16-2129
వయససస:76
లస: పప
95-162/519

5447 AP151000567694
పపరర: శవపరరశత అసబటట

95-162/520

భరస : ససబబబరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-16-2130
వయససస:46
లస: ససస స
95-163/540

5450 SQX0813709
పపరర: ససబబబ రరవప కకవవరర

95-163/541

తసడడ:డ గమరవయఖ కకవవరర
ఇసటట ననస:63-16-2130
వయససస:37
లస: పప
95-163/543

5453 SQX2137560
పపరర: రరమ తషలశమమ ననగస

95-163/1177

భరస : సతఖననరరయణ ననగస
ఇసటట ననస:63-16-2130
వయససస:58
లస: ససస స
95-163/544

భరస : లకమయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:63-16-2131
వయససస:41
లస: ససస స
95-175/1063

95-163/531

భరస : వనసకటటశశరరర బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2129
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ ఉసగమటటరర
ఇసటట ననస:63-16-2130
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప లవరపప
ఇసటట ననస:63-16-2131
వయససస:23
లస: ససస స
5457 SQX2488229
పపరర: శవ పరరశత అసబటట

95-163/534

తసడడ:డ గమరవయఖ కకవవరర
ఇసటట ననస:63-16-2130
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ ననగస
ఇసటట ననస:63-16-2130
వయససస:38
లస: పప
5454 SQX1766799
పపరర: వనత పప లవరపప

5440 SQX1015503
పపరర: అసజల బతస న

5435 SQX1153444
పపరర: వనసకట గగపస పప తషనసరర

తసడడ:డ శకరరమమలల బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2129
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవ ఉగమరతషరర
ఇసటట ననస:63-16-2130
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట మహన ననగస
ఇసటట ననస:63-16-2130
వయససస:36
లస: ససస స
5451 SQX1330828
పపరర: వనసకట మహన ననగస

95-162/517

భరస : వనసకయఖ ననగస
ఇసటట ననస:63-16-2129
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అబమబలలర షపక
ఇసటట ననస:63-16-2129
వయససస:27
లస: ససస స
5448 SQX1331719
పపరర: శక గగరర ననగస

5437 MLJ2718534
పపరర: రమణ రరవప బతస న

95-162/516

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప తషనసరర
ఇసటట ననస:63-16-2128
వయససస:26
లస: పప

భరస : రమణన రరవప బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2129
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2129
వయససస:57
లస: ససస స
5445 SQX2491702
పపరర: అసరడ షపక

95-163/530

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2129
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమలరరవప బతస న
ఇసటట ననస:63-16-2129
వయససస:30
లస: ససస స
5442 SQX1015487
పపరర: ధనలకడమ బతస న

5434 SQX1153428
పపరర: దసరర మమ పప తషనసరర

5432 SQX1766773
పపరర: సతష పప తషనసరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప తషనసరర
ఇసటట ననస:63-16-2128
వయససస:22
లస: పప

భరస : పసదబ వనసకయఖ లలట పప తషనసరర
ఇసటట ననస:63-16-2128
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ వనసకయఖ పప తషనసరర
ఇసటట ననస:63-16-2128
వయససస:46
లస: పప
5439 SQX0823096
పపరర: అసజమమ బతస న

95-162/515

భరస : వనసకట గగపస పప తషనసరర
ఇసటట ననస:63-16-2128
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పప తషనసరర
ఇసటట ననస:63-16-2128
వయససస:43
లస: ససస స
5436 SQX1153436
పపరర: శకనస పప తషనసరర

5431 SQX1859610
పపరర: శక లకడమ పప తషనసరర

5456 SQX0067868
పపరర: లకమయఖ కసచచరర

95-163/545

తసడడ:డ చన నరసససహస కసచచరర
ఇసటట ననస:63-16-2131
వయససస:44
లస: పప
95-162/878

తసడడ:డ రరస మమరళమహన రరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:63/16/2132
వయససస:18
లస: పప

5459 MLJ1170273
పపరర: మసగమమ మటటటపలర

95-162/522

భరస : శకనస మటటటపలర
ఇసటట ననస:63-16-2133
వయససస:43
లస: ససస స
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5460 MLJ2718393
పపరర: శకనస మటటటపలర
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95-162/523

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ మతష
స పలర
ఇసటట ననస:63-16-2133
వయససస:47
లస: పప

5461 SQX1015479
పపరర: రరమలదదవ మటట పలర

భరస : బడహమస మటట పలర
ఇసటట ననస:63-16-2133
వయససస:26
లస: ససస స

5463 SQX1766815
పపరర: మమనక వరడడజనవన

95-162/524

తసడడ:డ శకనస వరడడజనవన
ఇసటట ననస:63-16-2135
వయససస:25
లస: ససస స

5464 SQX1766823
పపరర: వనసకట దసరరరబబజ అనననరపప

భరస : రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-16-2136
వయససస:40
లస: ససస స
95-163/549

భరస : ఆదదననరరయణ మదసబకకరర
ఇసటట ననస:63-16-2137
వయససస:35
లస: ససస స
95-163/552

భరస : ససబబబ రరవప గగటట స
ఇసటట ననస:63-16-2137
వయససస:69
లస: ససస స

95-162/528

5473 SQX0990614
పపరర: ఫణణ కలమలర గమగరరలస

95-163/555

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప మమననసగర
ఇసటట ననస:63-16-2138
వయససస:29
లస: ససస స

5476 SQX0891291
పపరర: ననసచనరమమ మమననసగర

95-163/550

భరస : చసదడ రగతష
ఇసటట ననస:63-16-2139
వయససస:42
లస: ససస స

5479 MLJ2717874
పపరర: చసదడ రగతష

95-163/553

తసడడ:డ యలర మసద అలలరచచరరవప
ఇసటట ననస:63-16-2139
వయససస:33
లస: పప

5482 SQX0427849
పపరర: రరమససబబరరవప రరమ

95-163/556

95-163/561

5487 SQX2448900
పపరర: నయయమమలలర మహమమద

95-164/1008

5485 MLJ1164458
పపరర: బబ లర యఖ పలకలకరర

95-162/530

భరస : వనసకట శవయఖ గమసటటక
ఇసటట ననస:63-16-2141
వయససస:35
లస: ససస స

5471 SQX0891325
పపరర: భబగఖ లకడమ గమగరరలస

95-163/551

5474 SQX1001239
పపరర: ఆదదననరరయణ మదసబకకరర

95-163/554

95-163/557
5477 SQX0899591
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప మమననసగర

5480 SQX2073179
పపరర: శరరష పరష

95-162/807

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పరష
ఇసటట ననస:63-16-2139
వయససస:18
లస: ససస స
95-163/559

95-163/560
5483 SQX1272749
పపరర: చనన యలర మసద ఆలలర చచరరవప

తసడడ:డ రగశయఖ ఆలర చచరరవప
ఇసటట ననస:63-16-2139
వయససస:54
లస: పప
95-163/562

తసడడ:డ కకషషమమ పలకలకరర
ఇసటట ననస:63-16-2140
వయససస:56
లస: పప
5488 SQX1001262
పపరర: ససపవరష గమసటటక

95-163/548

తసడడ:డ శభననదదడ మమననసగర
ఇసటట ననస:63-16-2138
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరమ
ఇసటట ననస:63-16-2139
వయససస:36
లస: పప

5484 SQX1065979
పపరర: సరయ నవన పలకలకరర
పలకలకరర
తసడడ:డ బబ లర యఖ పలకలకరర
ఇసటట ననస:63-16-2140
వయససస:26
లస: పప

5468 SQX0823070
పపరర: మమనక గమగరరలస

తసడడ:డ తరరపరలల మదసబకకరర
ఇసటట ననస:63-16-2137
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ రగతష
ఇసటట ననస:63-16-2139
వయససస:47
లస: పప
95-163/558

95-162/526

భరస : సససదసలల గమగరరలస
ఇసటట ననస:63-16-2137
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శశభబనదథడ మమననసగర
ఇసటట ననస:63-16-2138
వయససస:65
లస: ససస స
95-162/529

5465 SQX1766807
పపరర: రరణమక దదవ వరడడజనవన

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గమగరరలస
ఇసటట ననస:63-16-2137
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల గమగరరలస
ఇసటట ననస:63-16-2137
వయససస:32
లస: పప

5475 SQX0891309
పపరర: రజన పలకలకరర

తసడడ:డ అలమమలలర మహమమద
ఇసటట ననస:63-16-2140/1
వయససస:35
లస: పప

5470 SQX0348409
పపరర: మలధవ తనడడబబ యన

95-163/547

భరస : శకనవరసరరవప వరడడజనవన
ఇసటట ననస:63-16-2135
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-16-2137
వయససస:44
లస: ససస స

5472 SQX0891317
పపరర: కకటటశశరమమ గగటట స

5481 SQX1310374
పపరర: వనసకటటసశరరర అలలరచచరరవప

95-162/525

భరస : రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-16-2136
వయససస:68
లస: ససస స

5469 SQX1001247
పపరర: రమలదదవ మదసబకకరర

5462 SQX0889576
పపరర: మటట పలర బడహమస

తసడడ:డ శకనస బడహమస
ఇసటట ననస:63-16-2133
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప అనననరపప
ఇసటట ననస:63-16-2135
వయససస:38
లస: ససస స

95-162/527 5467 SQX1766831
5466 SQX1766856
పపరర: వజయ కలమలరర బబయ బబ సదదల
పపరర: ససలలచన బబయ బబ సదదల

5478 MLJ2717866
పపరర: మలధవ రగతష

95-163/546

95-164/1007
5486 SQX2455566
పపరర: నజయల బబగమమ మహమమద

భరస : నయయమమలలర మహమమద
ఇసటట ననస:63-16-2140/1
వయససస:35
లస: ససస స
95-163/563

5489 SQX0590794
పపరర: శరఖమల ననగమలపరటట

95-163/565

భరస : శకధర ననగమలపరటట
ఇసటట ననస:63-16-2163/1
వయససస:31
లస: ససస స
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5490 SQX0567966
పపరర: శవలల నగళరపరటట
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95-163/566

భరస : ఆసజనవయమలల నగళరపరటట
ఇసటట ననస:63-16-2163/1
వయససస:50
లస: ససస స
5493 SQX2232536
పపరర: రసగ రరవప తయ

95-163/1163

95-163/568

95-163/570

95-162/532

95-162/534

95-162/536

95-163/1185

5503 AP151000567671
పపరర: వనసకటరరడడ చలకల

5506 AP151000567670
పపరర: పపనననరరడడడ చలకల

5509 SQX0641365
పపరర: సతఖవత ఎరపరణణ

95-163/573

5512 SQX1920594
పపరర: హరర సరయ కకషష

95-162/533

95-163/576

5517 AP151000567681
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఉరరజరర

95-162/537

5515 SQX0990622
పపరర: శవకకటటశశర రరవప బబ డ

95-162/535

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఊరఫ రర
ఇసటట ననస:63-17-2145/1
వయససస:34
లస: ససస స

95-164/417

5501 SQX1766906
పపరర: సససదన షపక

95-162/531

5504 SQX2380921
పపరర: శకలలఖ చలకల

95-162/920

5507 SQX2149722
పపరర: పడసరద కకలకలలటట

95-163/1186

తసడడ:డ శవ ననరరయణ రరజ కకలకలలటట
ఇసటట ననస:63-17-2144
వయససస:38
లస: పప
95-163/571

5510 SQX0430629
పపరర: దసరర రరవప ఎరపరణణ

95-163/572

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఎరపరణణ
ఇసటట ననస:63-17-2145
వయససస:47
లస: ససస స
95-163/574

5513 SQX1597931
పపరర: వ డడ ససవర కకటటశశరరరవప
ఏరపరణణ
తసడడ:డ దసరర రరవప ఏరపరణణ
ఇసటట ననస:63-17-2145
వయససస:23
లస: పప

95-163/575

95-163/577

5516 SQX0354571
పపరర: సరసబశవరరవప ఎరపరణణ

95-163/578

తసడడ:డ ననగయఖ బబ డ
ఇసటట ననస:63-17-2145
వయససస:26
లస: పప
5518 MLJ2720134
పపరర: పదనమవత ఊరఫ రర

5498 SQX1555145
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసస

భరస : ససరరశరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:63-17-2143
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట దసరర శవ
ఇసటట ననస:63-17-2145
వయససస:21
లస: పప

5514 SQX1555426
పపరర: వనసకట దసరర ససవర
కకటటశశరరరవప ఏరపరణణ
తసడడ:డ దసరర రరవప ఏరపరణణ
ఇసటట ననస:63-17-2145
వయససస:23
లస: పప

95-163/1181

తసడడ:డ బబషర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-17-2128
వయససస:38
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప ఎరపరణణ
ఇసటట ననస:63-17-2145
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఎరపరణణ
ఇసటట ననస:63-17-2145
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఉరరజల
ఇసటట ననస:63-17-2145/1
వయససస:42
లస: పప

5500 SQX2150340
పపరర: అసకమమ చదజజ

5495 SQX2427912
పపరర: శకనవరస రరవప చవల

తసడడ:డ అనమయఖ కకసస
ఇసటట ననస:63-17-1318
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గనమరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:63-17-2143/2
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగయఖ బబ డ
ఇసటట ననస:63-17-2145
వయససస:43
లస: ససస స
5511 SQX0348425
పపరర: కరసతమమ ఎరపరణణ

95-163/569

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:63-17-2143
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పపనన రరడడ చలకల
ఇసటట ననస:63-17-2143/2
వయససస:24
లస: పప
5508 SQX0077198
పపరర: లలలవత బబ డ

5497 SQX0521096
పపరర: సరసబబడజఖస కరకలమలనస

95-163/1179

తసడడ:డ బడహమయఖ చవల
ఇసటట ననస:63-17-1/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : అశశక బబబమ చదజజ
ఇసటట ననస:63-17-2126
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష రరడడడ అటబర
ఇసటట ననస:63-17-2143
వయససస:21
లస: పప
5505 SQX1800457
పపరర: గగపస రరడడడ చలకల

95-163/1180

భరస : వనసకటటశశరరర కరకలమలనస
ఇసటట ననస:63-17-104
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచననసశశటట
ఇసటట ననస:63-17-1847
వయససస:84
లస: పప
5502 SQX1766898
పపరర: ససల
డ లఖల అటబర

5494 SQX2424281
పపరర: ననగరసదడమమ చవల

5492 SQX2279743
పపరర: ననగరశశర రరవప కపపల

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కపపల
ఇసటట ననస:63-16-8063/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : బడహమయఖ చవల
ఇసటట ననస:63-17-1/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:63-17-104
వయససస:56
లస: ససస స
5499 SQX1919950
పపరర: వనసకయఖ చచననసశశటట

95-163/567

భరస : శరఖమమ నగళరపరటట
ఇసటట ననస:63-16-2163/2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ తయ
ఇసటట ననస:63-16-20861/1
వయససస:31
లస: పప
5496 SQX0521039
పపరర: లకడమ కరకలమలనస

5491 SQX0590786
పపరర: ససషమ ననగలపరటట

తసడడ:డ కకటయఖ ఎరపరణణ
ఇసటట ననస:63-17-2145
వయససస:67
లస: పప
95-163/579

5519 SQX1766872
పపరర: చచసచయఖ దనసరర

95-162/538

తసడడ:డ చచసచయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:63-17-2146
వయససస:65
లస: పప
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95-163/580

భరస : రవ కలమలర దనసరర
ఇసటట ననస:63-17-2146
వయససస:26
లస: ససస స
5523 MLJ1169820
పపరర: కకసడమమ దనసరర

95-163/583

95-163/586

95-162/539

95-163/591

95-163/594

95-162/540

95-162/543

భరస : అపరపరరవప ధసళపపదద
ఇసటట ననస:63-17-2153
వయససస:45
లస: ససస స

5533 SQX0813741
పపరర: రరమ కకషష బబ డబతష
స ల

5536 SQX0641530
పపరర: సతఖననరరయణ తషసబభటట

5539 SQX1397448
పపరర: యశశసత రగతష

95-163/597

95-163/592

5528 SQX1015669
పపరర: చచసచయఖ దనసరర

95-163/588

5531 SQX0641415
పపరర: శవ కలమలరర తషసబభటట

95-163/590

5534 SQX0641480
పపరర: భబనసపడకరశ బబ డడబతష
స ల

95-163/595

5537 SQX0813766
పపరర: సతఖననరరయణ బబ డబతష
స ల

5548 SQX1587445
పపరర: వనసకట ససబడమణఖఎస
ధసళపవడడ
తసడడ:డ అపరపరరవప ధసళపవడడ
ఇసటట ననస:63-17-2153
వయససస:24
లస: పప

95-163/596

తసడడ:డ పరమయఖ బబ డబతష
స ల
ఇసటట ననస:63-17-2147
వయససస:70
లస: పప
95-162/541

5540 SQX1397497
పపరర: వసశ కకషష రగతష

95-162/542

తసడడ:డ శకనస రగతష
ఇసటట ననస:63-17-2150
వయససస:25
లస: పప

95-162/544 5543 AP151000567387
5542 SQX1412196
పపరర: ననగ రరజజ కలమలరర గమసటటపలర
పపరర: సరగజన పలకలకరర

5545 SQX2316370
పపరర: అఖలలశ గమసటటపలర

95-163/593

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ డడబతష
స ల
ఇసటట ననస:63-17-2147
వయససస:32
లస: పప

95-162/545

భరస : సరసబశవరరవప పలరలలరర
ఇసటట ననస:63-17-2151
వయససస:66
లస: ససస స
95-163/1187

తలర : ననగ రరజ కలమలరర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-17-2151
వయససస:20
లస: పప
95-162/546

95-163/585

భరస : సతఖననరరయణ తషసబభటట
ఇసటట ననస:63-17-2147
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-17-2151
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగరశశరరరవప ససరర
ఇసటట ననస:63-17-2151
వయససస:45
లస: ససస స
5547 MLJ2720639
పపరర: లకడమ ధసళపవడడ

95-163/589

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రగతష
ఇసటట ననస:63-17-2150
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ రగతష
ఇసటట ననస:63-17-2150
వయససస:46
లస: పప
5544 SQX1598004
పపరర: అననపవరష ససరర

5530 SQX0823104
పపరర: ననగ సడవసత బబ డబతష
స ల

5525 MLJ2718450
పపరర: రవ దనసరర

తసడడ:డ పసచచయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:63-17-2146
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ దదవరరజ తషసబభటట
ఇసటట ననస:63-17-2147
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనస రగతష
ఇసటట ననస:63-17-2150
వయససస:42
లస: ససస స
5541 MLJ1172857
పపరర: శకనస రగతష

95-163/587

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ డబతష
స ల
ఇసటట ననస:63-17-2147
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ డబతష
స ల
ఇసటట ననస:63-17-2147
వయససస:38
లస: పప
5538 MLJ1172873
పపరర: అసజనదదవ రగతష

5527 SQX1015636
పపరర: శసకర రరవప దనసరర

95-163/582

తసడడ:డ చచసచయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:63-17-2146
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప బబ డబతష
స ల
ఇసటట ననస:63-17-2147
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖనననరరయణ బబ డబతష
స ల
ఇసటట ననస:63-17-2147
వయససస:63
లస: ససస స
5535 SQX0813758
పపరర: ననగరశశర రరవప బబ డబతష
స ల

95-163/584

తసడడ:డ చచసచయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:63-17-2146
వయససస:39
లస: పప

భరస : భబనస పడకరష బబ దనబతష
స లర
ఇసటట ననస:63-17-2147
వయససస:24
లస: ససస స
5532 SQX0823112
పపరర: ససబబలకడమ బబ డబతష
స ల

5524 SQX1015693
పపరర: బసమమ జనగరర

5522 SQX1015537
పపరర: కకసడమమ దనసరర

భరస : చచసచయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:63-17-2146
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ జనగరర
ఇసటట ననస:63-17-2146
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:63-17-2146
వయససస:35
లస: పప
5529 SQX1825264
పపరర: ఉదయ భబనస బబ దనబతష
స లర

95-163/581

భరస : శసకరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-17-2146
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చచసచయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:63-17-2146
వయససస:61
లస: ససస స
5526 SQX1015727
పపరర: పసచచయఖ దనసరర

5521 MLJ1169853
పపరర: లకడమ దనసరర

5546 SQX2545143
పపరర: రరఘవమమ దసళర పవడడ

95-137/812

భసధసవప: సరయరరస దసళర పవడడ
ఇసటట ననస:63-17-2153
వయససస:72
లస: ససస స
95-162/547

5549 MLJ1171545
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నకకరశశటట

95-162/548

తసడడ:డ అపరపరరవప స
ఇసటట ననస:63-17-2153
వయససస:48
లస: పప
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5550 MLJ2721389
పపరర: అపరపరరవప ధసళపవడడ

95-162/549

తసడడ:డ బసకరరస స
ఇసటట ననస:63-17-2153
వయససస:49
లస: పప

5551 SQX1075507
పపరర: సరయ రరమ ధసళపవడడ

95-163/598

తసడడ:డ అపరపరరవప ధసళపవడడ
ఇసటట ననస:63-17-2153
వయససస:27
లస: పప

5553 SQX1888205
పపరర: మహహసదడ ననయక మమదనవథ

95-162/550

తసడడ:డ ససరఖ ననయక మమదనవథ
ఇసటట ననస:63-17-2154
వయససస:26
లస: పప
5556 SQX2561579
పపరర: ససరఖననరరయణ మరరకపప

95-162/969

తసడడ:డ శవపనననయమడడ కరసగమవ
ఇసటట ననస:63-17-2155
వయససస:53
లస: పప

5560 SQX0648170
పపరర: శకనస కరసగమవ

95-163/601

5563 SQX0899658
పపరర: రరవననమమ పసలర కరర

95-163/83

తసడడ:డ రరఘవపలల పసలర కరర
ఇసటట ననస:63-17-2156
వయససస:49
లస: పప

5566 SQX1766922
పపరర: హససనన షపక

95-163/564

95-162/553

భరస : శకనవరసరరవప చచననస
ఇసటట ననస:63-17-2158
వయససస:37
లస: ససస స

5569 AP151000567362
పపరర: శకనవరసరరవప చచననస

95-163/602

95-163/84

5561 SQX0086066
పపరర: పరరశత కరసగమవ

95-163/600

5564 SQX0932905
పపరర: బబజ పసలర కరర

95-163/603

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల పసలర కరర
ఇసటట ననస:63-17-2156
వయససస:26
లస: పప
95-162/552

5567 SQX2054112
పపరర: లకడమ కలమలరర ఆరరపలర

95-160/774

భరస : సరసబ శవ రరవప ఆరరపలర
ఇసటట ననస:63-17-2158
వయససస:38
లస: ససస స
95-162/554

తసడడ:డ లకడమననరరయణ బతస న
ఇసటట ననస:63-17-2158
వయససస:46
లస: పప

5571 SQX2119295
పపరర: శరత చచననస

5558 SQX0648022
పపరర: రరమకకషష కరసగమవ

భరస : సససహచలస కరసగమవ
ఇసటట ననస:63-17-2155
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:63-17-2157
వయససస:33
లస: ససస స

5568 MLJ1171271
పపరర: ససతనసబరమమ చచననస

95-162/967

తసడడ:డ సససహచలస కరసగమవ
ఇసటట ననస:63-17-2155
వయససస:29
లస: పప

భరస : వరరసజనవయమలల పసలర కరర
ఇసటట ననస:63-17-2156
వయససస:43
లస: ససస స
95-163/604

5555 SQX2556900
పపరర: శరిరరద కరిచిసగమవ

భరస : రరిదగమ ననిరయమడడ కరిచిసగమవ
ఇసటట ననస:63-17-2155
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహచలస కరసగమవ
ఇసటట ననస:63-17-2155
వయససస:34
లస: పప

భరస : పరరరననయమడడ లకడమపతషల
ఇసటట ననస:63-17-2155
వయససస:79
లస: ససస స
5565 SQX0932897
పపరర: వరరసజనవయమలల పసలర కరర

95-162/551

తసడడ:డ సససహచలస కరసగమవ
ఇసటట ననస:63-17-2155
వయససస:24
లస: పప
95-163/85

5562 SQX1574798
పపరర: అపపలమమ లకడమపతషల

5557 SQX1272723
పపరర: వనసకటబడవప కరసగమవ

95-163/599

తసడడ:డ ఓసకరరస ధసళపవడడ
ఇసటట ననస:63-17-2153
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనస కరసగమవ
ఇసటట ననస:63-17-2155
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపలసరశమ మరరకపప
ఇసటట ననస:63-17-2155
వయససస:46
లస: పప
5559 MLJ3153426
పపరర: సససహచలస కరసగమవ

5554 SQX1800580
పపరర: పడమల కరసగమవ

5552 SQX1075515
పపరర: అపరప రరవప ధసళపవడడ

5570 SQX2096352
పపరర: సరసబ శవ రరవప ఆరరపలర

95-162/808

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ ఆరరపలర
ఇసటట ననస:63-17-2158
వయససస:41
లస: పప

95-163/1188

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచననస
ఇసటట ననస:63-17-2158
వయససస:18
లస: పప
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5572 SQX1168476
పపరర: మసజ భబరర వ సససకర

95-163/605

తసడడ:డ వనసకట రమణ సససకర
ఇసటట ననస:63-17-2160
వయససస:27
లస: ససస స
5575 SQX0520809
పపరర: శకలకడమ కకసడచపప
భరస : గసగరధరరరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-17-2160/1
వయససస:35
లస: ససస స

5573 SQX1168435
పపరర: వనసకట రమణ సససకర

95-163/606

తసడడ:డ వనసకయఖ సససకర
ఇసటట ననస:63-17-2160
వయససస:51
లస: పప
95-163/608

5576 SQX0405647
పపరర: రరమమ వర పడసరద కకసడచపప
తసడడ:డ రరఘవయఖ కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-17-2160/1
వయససస:35
లస: పప

5574 SQX0076927
పపరర: పవరష కలమలరర కకసడచపప

95-163/607

భరస : రరమ వరపడసరద కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-17-2160/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-163/609

5577 SQX0526285
పపరర: గసగరధర రరవప కకసడచపప

95-163/610

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-17-2160/1
వయససస:35
లస: పప
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5578 MLJ1171289
పపరర: ననగమణణ నరక
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95-162/555

భరస : శవశసకర నరరక
ఇసటట ననస:63-17-2161
వయససస:39
లస: ససస స
5581 MLJ1170828
పపరర: కకషరషరరవప నరరక

95-162/558

95-163/613

95-163/1189

95-163/616

95-154/1472

5588 SQX0589903
పపరర: శకధర ననగళరపరటట

5591 SQX2539922
పపరర: అలవనలల మడడలయర

95-162/559

5594 SQX1766963
పపరర: ససధనరరణణ తషలక
ర రర

95-163/614

5597 SQX2376101
పపరర: శకనవరసరరవప తషళళ
ర రర

5586 SQX2364669
పపరర:  డబబకలటట

95-161/1026

95-162/560

5595 MLJ1172535
పపరర: శకనవరసననయక బడనవత

95-163/1191

5598 SQX1766971
పపరర: రమలదదవ గదద

5600 SQX1767318
పపరర: ససబబబరరవప కకతస పలర

5601 SQX1766997
పపరర: షరరఫర షపక

తసడడ:డ శకనవరసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-17-2169
వయససస:19
లస: ససస స
5605 SQX2370435
పపరర: సరశత బతష
స ల
తసడడ:డ శకనవరసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-17-2169
వయససస:22
లస: ససస స

95-163/618

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:63-17-2167/1
వయససస:42
లస: పప
5603 SQX2359743
పపరర: శకనవరసలల బతష
స ల

5606 SQX2287472
పపరర: వనయ బతషల
తసడడ:డ శకనవరసలల బతషల
ఇసటట ననస:63-17-2169
వయససస:18
లస: పప

95-162/562

95-162/563

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:63-17-2168
వయససస:31
లస: ససస స
95-163/1192

తసడడ:డ కరశయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-17-2169
వయససస:42
లస: పప
95-163/1194

95-162/561

తసడడ:డ వనసకటబడమననయక బడవత
ఇసటట ననస:63-17-2167
వయససస:36
లస: పప

5599 SQX1767326
పపరర: శరసత శరలన కకతస పలర

95-162/922

95-163/1381

భరస : ససరఖ ననరరయణ అరరమళళ
ఇసటట ననస:63-17-2164
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ గదద
ఇసటట ననస:63-17-2167/1
వయససస:34
లస: ససస స

5602 SQX2370559
పపరర: శకష బతష
స ల

95-163/615

5592 SQX2539955
పపరర: ససతమమ అరరమళళ

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:63-17-2167
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబబరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:63-17-2167/1
వయససస:35
లస: ససస స

95-162/921

5589 SQX0813899
పపరర: బబజ బటటట

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప థసరపవరర
ఇసటట ననస:63-17-2167
వయససస:37
లస: పప
95-163/617

95-163/612

తసడడ:డ పపనననరరవప బటటట
ఇసటట ననస:63-17-2163/2
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-17-2167
వయససస:35
లస: ససస స
95-163/1190

5583 SQX0750844
పపరర: వనసకటటష నరరక

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప డబబకలటట
ఇసటట ననస:63-17-2163
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస మడడలయర
ఇసటట ననస:63-17-2164
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప బభజజ
ఇసటట ననస:63-17-2166
వయససస:52
లస: ససస స
5596 SQX2288603
పపరర: శకనవరస రరవప తతరరప

5585 SQX2369403
పపరర: మలణణకఖ రరవప దబబకకటట

95-162/557

తసడడ:డ కకషష నరరక
ఇసటట ననస:63-17-2161
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల ననగళరపరటట
ఇసటట ననస:63-17-2163/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల ననగళరపరటట
ఇసటట ననస:63-17-2163/2
వయససస:35
లస: పప
5593 SQX0891218
పపరర: బభజ ననగ లకడమ

95-163/611

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-17-2163
వయససస:44
లస: పప

భరస : మలణణకఖ రరవప దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-17-2163
వయససస:37
లస: ససస స
5590 SQX0589648
పపరర: శరఖమమ ననగళరపరటట

5582 SQX0951764
పపరర: పరవన నరరక

5580 SQX1739150
పపరర: జజనకక రరమ నరరక

తసడడ:డ శవ శసకర నరరక
ఇసటట ననస:63-17-2161
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకషరష రరవప నరరక
ఇసటట ననస:63-17-2161
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష నరరక
ఇసటట ననస:63-17-2161
వయససస:27
లస: పప
5587 SQX2358240
పపరర: జజఖత దబబకకటట

95-162/556

భరస : కకషరషరరవప నరరక
ఇసటట ననస:63-17-2161
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస నరరక
ఇసటట ననస:63-17-2161
వయససస:47
లస: పప
5584 SQX1273788
పపరర: వనసకటటష నరరక

5579 MLJ1170836
పపరర: శవకలమలరర నరక

5604 SQX2364446
పపరర: మలర శశరర బతష
స ల

95-163/1193

భరస : శకనవరససలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-17-2169
వయససస:41
లస: ససస స
95-163/1195

5607 SQX0077222
పపరర: రవ వసశ మమకర

95-163/619

భరస : మలర కరరరఫన రరవప మమకర
ఇసటట ననస:63-17-2170
వయససస:49
లస: ససస స
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5608 SQX1168591
పపరర: ససలలసన బ షపక
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95-162/564

భరస : కరలలష శరయక
ఇసటట ననస:63-17-2173
వయససస:45
లస: ససస స
5611 SQX1920065
పపరర: మహహశ లసగరల

తసడడ:డ భబసరర రరవప మలరగజ
ఇసటట ననస:63-17-2174
వయససస:19
లస: పప
95-163/621

తసడడ:డ వనసకట చననయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:63-17-2175
వయససస:24
లస: పప
5614 SQX2144541
పపరర: వనసకట చననయఖ లసగరల

95-163/1197

95-163/624

95-162/566

95-162/569

95-162/923

తసడడ:డ శసకర రరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-17-2187
వయససస:21
లస: ససస స

5621 SQX0567941
పపరర: జజఖత దదబననల

5624 MLJ2718344
పపరర: అసకమమరరవప దదబననల

5627 MLJ1170190
పపరర: లకడమ వనసకకసడ

95-162/574

5630 MLJ2718443
పపరర: ససబబబరరడడడ కకమటర

95-162/577

5633 SQX1767011
పపరర: శక హరర రరగస

95-162/567

95-162/565

5619 SQX2484442
పపరర: గరరర బబబమ గగడనసత

95-174/748

5622 AP151000567385
పపరర: లకడమ కలమలరర దదబననల

95-162/568

భరస : తరరమలయఖ దదబననల
ఇసటట ననస:63-17-2179
వయససస:55
లస: ససస స
95-162/570

5625 AP151000567386
పపరర: తరరమలయఖ దదబననల

95-162/571

తసడడ:డ అసకమమరరవప దదబననల
ఇసటట ననస:63-17-2179
వయససస:59
లస: పప
95-162/572

5628 MLJ2719995
పపరర: శకనస వనసకకసడ

95-162/573

తసడడ:డ చనన రరమమలల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:63-17-2182/1
వయససస:46
లస: పప
95-162/575

5631 AP151000567389
పపరర: మరరబ పలలర సపరటట

95-162/576

భరస : జగనననదరరవప పలర లసపరటట
ఇసటట ననస:63-17-2186
వయససస:56
లస: ససస స
95-162/578

తసడడ:డ వజయశసకరరరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-17-2187
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-17-2187
వయససస:69
లస: ససస స

5616 SQX1259002
పపరర: లకడమ కరసతమమ గగడడ సత

భసధసవప: లకడమ కసఠమమ
ఇసటట ననస:63-17-2178
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కకమలటబర
ఇసటట ననస:63-17-2185
వయససస:51
లస: పప

95-163/627 5636 SQX1310440
5635 SQX0076950
పపరర: వనసకట రమణ నడడమమకరల
పపరర: ససతరరవమమ రరగస

భరస : శవరజ నడడమమకరల
ఇసటట ననస:63-17-2187
వయససస:54
లస: ససస స

95-163/625

భరస : శకనస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:63-17-2182/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ కకమలట
ఇసటట ననస:63-17-2185
వయససస:47
లస: ససస స
5632 SQX1767029
పపరర: సససదరఖ రరగస

5618 SQX0750661
పపరర: సరయకకషష గగదబసటట

95-163/623

భరస : గరరర బబబమ గగడడ సత
ఇసటట ననస:63-17-2178
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమలయఖ దదబననల
ఇసటట ననస:63-17-2179
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తరరమలర యఖ దదబననల
ఇసటట ననస:63-17-2179
వయససస:29
లస: పప
5629 MLJ1169812
పపరర: రరపరవత కకమట

95-163/1198

భరస : లకడమ ననరరయణ దదబననల
ఇసటట ననస:63-17-2179
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమలయఖ దడడడడ నల
ఇసటట ననస:63-17-2179
వయససస:37
లస: పప
5626 SQX2175206
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దదబననల

5615 SQX2150274
పపరర: మహహష లసగరల

5613 SQX1537192
పపరర: రరమలరరవప ఉగరరన
తసడడ:డ రరమమలల ఉగరరన
ఇసటట ననస:63-17-2175
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ గరరరబబబమ గగదబసటట
ఇసటట ననస:63-17-2178
వయససస:27
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప దదబననల
ఇసటట ననస:63-17-2179
వయససస:34
లస: ససస స
5623 SQX0590299
పపరర: దడదసబనల లకడమ ననరరయణ

95-163/622

తసడడ:డ వనసకట చననయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:63-17-2175
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గరరరబబబమ గగదబసటట
ఇసటట ననస:63-17-2178
వయససస:26
లస: ససస స
5620 SQX0568022
పపరర: కకప దదబననల

5612 SQX1310465
పపరర: శకనవరస రరవప చసతల పవడడ

95-163/620

భరస : రరమలరరవప ఉగరరన
ఇసటట ననస:63-17-2175
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప చసతల పవడడ
ఇసటట ననస:63-17-2175
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ కరశవపలల లసగరల
ఇసటట ననస:63-17-2175
వయససస:53
లస: పప
5617 SQX0757120
పపరర: భబరర వ గగదబసటట

95-163/1196 5610 SQX1537200
5609 SQX2391290
పపరర: వనసకట ననగ ససమసత మలరగజ
పపరర: మహహశశరర ఉగరరన

5634 SQX0076943
పపరర: పపణఖవత నడడమమకరల

95-163/626

భరస : ససబబబరరయమడడ నడడమమకరల
ఇసటట ననస:63-17-2187
వయససస:34
లస: ససస స
95-163/628

5637 SQX0526111
పపరర: శకనవరసరరవప ఆలర చచరరవప

95-163/629

తసడడ:డ లకమయఖ ఆలర చచరరవప
ఇసటట ననస:63-17-2187
వయససస:29
లస: పప
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5638 SQX0526210
పపరర: వనసకట సరశమ ఆలర చచరరవప

95-163/630

తసడడ:డ లకమయఖ ఆలర చచరరవప
ఇసటట ననస:63-17-2187
వయససస:32
లస: పప
5641 SQX0526103
పపరర: లకమయఖ ఆలర చచరరవప

తసడడ:డ శవరజ నడడమమకరల
ఇసటట ననస:63-17-2187
వయససస:38
లస: పప
95-163/633

తసడడ:డ రగశయఖ ఆలర చచరరవప
ఇసటట ననస:63-17-2187
వయససస:65
లస: పప
5644 MLJ1172105
పపరర: వనసకటననరరయణ మపసదదవ

5642 MLJ1168236
పపరర: ననగమణణ మపసదదవ

95-162/581

5645 SQX2421857
పపరర: పదనమవత పప ససమలల

భరస : నగరశశరరరవప పప ఠవరరపవ
ఇసటట ననస:63-18-857
వయససస:54
లస: ససస స

5648 SQX2292795
పపరర: జజనకక పప ఠవరరపవ

తసడడ:డ నగరశశరరరవప పప ఠవరరపవ
ఇసటట ననస:63-18-857
వయససస:34
లస: పప
95-163/635

5656 SQX0068767
పపరర: పవన కలమలర నసదగరరర

95-163/638

తసడడ:డ రసగ సరశమ రసగ సరశమ
ఇసటట ననస:63-18-2190
వయససస:52
లస: పప
95-163/643

తసడడ:డ చలమయఖ పసగడ
ఇసటట ననస:63-18-2191
వయససస:69
లస: పప

95-163/1203

5649 SQX1929306
పపరర: ననగరశశరరరవప పప తవరపప

5660 SQX1066175
పపరర: ససబబ లకమమమ పడగడ

5663 SQX1066167
పపరర: అనసరరధ పడగడ

5666 SQX1179085
పపరర: లకడమ వవరరచచరర
భరస : ననసచనరయఖ వవరరచచరర
ఇసటట ననస:63-18-2192
వయససస:46
లస: ససస స

95-163/634

5652 SQX2300986
పపరర: వనసకట లకడమ గసజ

95-163/1204

Deleted

తసడడ:డ రరమయఖ గసజ
ఇసటట ననస:63-18-1890
వయససస:24
లస: ససస స

95-163/637

భరస : లకడమపత రరవప నసదగరరర
ఇసటట ననస:63-18-2189
వయససస:59
లస: ససస స
95-163/639

95-162/583
5658 SQX1767037
పపరర: ససవర రరజఖ లకడమ దమమలపరటట

భరస : బబలల దమమలపరటట
ఇసటట ననస:63-18-2190
వయససస:46
లస: ససస స
95-163/641

5661 SQX1065862
పపరర: వనసకట రమమశ పసగడ

95-163/642

తసడడ:డ శసకర ననరరయణ పసగడ
ఇసటట ననస:63-18-2191
వయససస:26
లస: పప
95-163/644

తసడడ:డ శసకర ననరరయణ పడగడ
ఇసటట ననస:63-18-2191
వయససస:32
లస: పప
95-163/646

95-162/582

తసడడ:డ కకటయఖ పప తవరపప
ఇసటట ననస:63-18-857
వయససస:64
లస: పప

భరస : శసకర పస
ఇసటట ననస:63-18-2191
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర ననరరయణ పడగడ
ఇసటట ననస:63-18-2191
వయససస:29
లస: పప
5665 SQX1065854
పపరర: శసకర ననరరయణ పస

95-162/930

తసడడ:డ తమలమజరరవప నసదగరరర
ఇసటట ననస:63-18-2189
వయససస:67
లస: పప
95-163/640

5646 SQX1919752
పపరర: అనసష మఖమలటస

95-163/636 5655 SQX0757153
5654 SQX0127076
పపరర: ఆర ఎల ననగ పడసనన నసదగరరర
పపరర: ససగమణ నసదగరరర

5657 SQX0067736
పపరర: లకడమపత రరవప నసదగరరర

95-162/580

భరస : సతశ కలమలర మఖమలటస
ఇసటట ననస:63-18-222/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమపతరరవప నసదగరరర
ఇసటట ననస:63-18-2189
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమపతరరవప నసదగరరర
ఇసటట ననస:63-18-2189
వయససస:35
లస: పప

5662 SQX1065896
పపరర: వనసకట వరపడసరద పడగడ

95-163/1199

భరస : ఇయఠమ రరజ పసచనకతనర
ఇసటట ననస:63-18-1820
వయససస:37
లస: ససస స

5653 SQX0945428
పపరర: వ ఎస ఎస ఎస మలరరత
నసదగరరర
తసడడ:డ లకడమపత రరవప నసదగరరర
ఇసటట ననస:63-18-2189
వయససస:29
లస: ససస స

5643 MLJ1166685
పపరర: హహమసత కలమలర మపసదదవ
తసడడ:డ వనసకటననరరయణ మపసదదవ
ఇసటట ననస:63-17-2188
వయససస:35
లస: పప

భరస : బల ససబడమణఖస పప ఠవరరపవ
ఇసటట ననస:63-18-857
వయససస:30
లస: ససస స

95-163/1226 5651 SQX2279453
5650 SQX2292787
పపరర: బల ససబడమణఖస పప ఠవరరపవ
పపరర: రరజరశశరర పసచనకతనర

5659 SQX0889626
పపరర: సతఖ మబరరస రసగ సరశమ

95-162/579

భరస : వనసకటటశశరరరవప పప ససమలల
ఇసటట ననస:63-17-2189
వయససస:42
లస: ససస స
95-162/929

95-163/632

తసడడ:డ ససబబ రరయమడడ ఎన
ఇసటట ననస:63-17-2187
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటననరరయణ మపసదదవ
ఇసటట ననస:63-17-2188
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలరరస మపసదదవ
ఇసటట ననస:63-17-2188
వయససస:60
లస: పప
5647 SQX2292951
పపరర: ననగలకడమ పప ఠవరరపవ

95-163/631 5640 SQX0578120
5639 SQX0578054
పపరర: ససబబబరరయమడడ నడడమమకరల
పపరర: శవరజ ఎన ఎన

5664 SQX1065888
పపరర: ననగ రరజ పడగడ

95-163/645

తసడడ:డ శసకర ననరరయణ పడగడ
ఇసటట ననస:63-18-2191
వయససస:38
లస: పప
95-163/647

5667 SQX1310499
పపరర: రవతదజ వవరరచచరర

95-163/648

తసడడ:డ నసచరయఖ వవరరచచరర
ఇసటట ననస:63-18-2192
వయససస:25
లస: పప
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పపరర: ననసచనరయఖ వవరరచచరర
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95-163/649

తసడడ:డ కకటయఖ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-18-2194
వయససస:63
లస: పప
95-163/1207

భరస : హనసమసత రరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-18-2194
వయససస:53
లస: ససస స
5674 SQX1598111
పపరర: శవ పరడవత తనడడబబ యన

95-163/650

95-163/1211

95-162/588

తసడడ:డ గగపరల ఆర
ఇసటట ననస:63-18-2198
వయససస:31
లస: పప
5686 SQX0673855
పపరర: కరసవన కర కర
తసడడ:డ పసలరయ కర
ఇసటట ననస:63-18-2199
వయససస:30
లస: పప
5689 SQX0673525
పపరర: రమమష బ బ
తసడడ:డ బబలససబడమణఖన బ
ఇసటట ననస:63-18-2199
వయససస:44
లస: పప
5692 SQX2052165
పపరర: శకనవరస రరవప ఎరరకలల

95-157/1308

తసడడ:డ నరరషసమర రరవప ఎరరకలల
ఇసటట ననస:63-18-2200
వయససస:41
లస: పప
5695 SQX1139089
పపరర: లకడమ తనడడబబ యన
భరస : అసకమమ రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-18-2200
వయససస:32
లస: ససస స

5678 SQX1767102
పపరర: భబనసజ మలరక

95-162/586

5681 SQX1800440
పపరర: శకనవరసరరవప మరక

5684 SQX0889642
పపరర: సతఖ మబరరస ససలశ

5687 SQX0673673
పపరర: వనసకక మమరరగన ఎస

5690 SQX2223279
పపరర: వనసకట చసటట బబబమ బరగడ

95-162/589

5679 SQX1767086
పపరర: వరన మలరక

95-162/587

5682 SQX0065573
పపరర: శవ కలమలర ఆర

95-163/651

తసడడ:డ రరమసరశమ ఆర
ఇసటట ననస:63-18-2198
వయససస:38
లస: ససస స
95-163/653

5685 SQX0889634
పపరర: మహన కకషష బరగడ

95-163/654

తసడడ:డ చసటట బబబమ బరగడ
ఇసటట ననస:63-18-2199
వయససస:29
లస: పప
95-163/656

5688 SQX0673749
పపరర: సతష పస పస

95-163/657

తసడడ:డ బకకక సరశమ పస
ఇసటట ననస:63-18-2199
వయససస:34
లస: పప
95-163/1212

5691 SQX2223287
పపరర: వనసకట భబగఖ లకడమ బరగడ

తసడడ:డ శకమనననరరయణ మబరరస బరగడ
ఇసటట ననస:63-18-2199
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట చసటట బబబమ బరగడ
ఇసటట ననస:63-18-2199
వయససస:50
లస: ససస స

5693 SQX2093839
పపరర: వజయ లకడమ ఎరరకల

5694 SQX1840024
పపరర: ససతనరరవమమ తనడడబబ యన

95-161/799

భరస : శకనవరస రరవప ఎరరకల
ఇసటట ననస:63-18-2200
వయససస:45
లస: ససస స
95-163/659

5696 SQX1272707
పపరర: ననగరరరఫన పపరస
తసడడ:డ రమమశ బబబమ పపరస
ఇసటట ననస:63-18-2200
వయససస:32
లస: పప

95-163/1210

భరస : శకనవరసరరవప మలరక
ఇసటట ననస:63-18-2197
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ షణమమగన ఎస
ఇసటట ననస:63-18-2199
వయససస:31
లస: పప
95-163/658

95-163/1209
5673 SQX2147858
పపరర: వరశ దదవ యలదవ అసగరరరకలల

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-18-2196
వయససస:47
లస: పప

భరస : సతఖ మబరరస ససలశ
ఇసటట ననస:63-18-2199
వయససస:48
లస: ససస స
95-163/655

తసడడ:డ కకటయఖ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-18-2194
వయససస:63
లస: పప

95-162/585 5676 SQX2455046
5675 SQX1767052
పపరర: మహన సరయ కకషష కకసడచపప
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకసడచపప

తసడడ:డ మమతనఖలరరవప మరక
ఇసటట ననస:63-18-2197
వయససస:50
లస: పప
95-163/652

95-163/1206
5670 SQX2258192
పపరర: హనసమసతరరవప అసగరరరకలల

తసడడ:డ హనసమసతరరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-18-2194
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలరక
ఇసటట ననస:63-18-2197
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలరక
ఇసటట ననస:63-18-2197
వయససస:27
లస: పప
5683 SQX0674069
పపరర: గగకలల ఆర ఆర

95-163/1208

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-18-2196
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-18-2196
వయససస:22
లస: ససస స
5680 SQX1767128
పపరర: సతష కలమలర మలరక

5672 SQX2257962
పపరర: లకడమ సరమమజఖస అసగరరరకలల

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-18-2194
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-18-2195
వయససస:40
లస: ససస స
5677 SQX2369726
పపరర: ననగలకడమ కకసడచపప

95-162/924

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వవరరచచరర
ఇసటట ననస:63-18-2192
వయససస:54
లస: పప
5671 SQX2147874
పపరర: అరరణ కలమలరర అసగరరరకలల

5669 SQX2278588
పపరర: హనసమసతరరవప అసగరరరకలల

95-163/1213

95-162/590

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-18-2200
వయససస:59
లస: ససస స
95-163/660

5697 SQX1139071
పపరర: అసకమమ రరవప తనడడబబ యన

95-163/661

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-18-2200
వయససస:37
లస: పప
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5698 SQX2149789
పపరర: శకనవరస రరవప తనడడబబ యన

95-163/1214

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:63-18-2200
వయససస:39
లస: పప
5701 SQX0378885
పపరర: పవన కలమలర శశటట పఅల

95-162/592

95-163/662

5705 SQX2116267
పపరర: శకనవరస రరవప మమకల

95-162/595

5708 SQX0526251
పపరర: రరజరశ అసగరరరకలల

95-164/418

5711 AP151000567223
పపరర: సరసబడజఖస బసదసలపరటట
భరస : కకటటశశరమమ బసధసలపరటట
ఇసటట ననస:63-18-2205
వయససస:50
లస: ససస స

5713 AP151000567477
పపరర: శవపడసరద బసదసలపరటట

5714 SQX1587437
పపరర: లకడమ పసడయల కకతస మలసస

95-164/421

తసడడ:డ కకటటశశరమమ బసధసలపరటట
ఇసటట ననస:63-18-2205
వయససస:52
లస: పప

భరస : గసగయఖ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:63-18-2207
వయససస:68
లస: ససస స
5719 SQX1302504
పపరర: కకట ససబబబరరవప కకతస మలసస

95-163/668

5717 SQX1272830
పపరర: పడసరద కకతస మలసస

భరస : చసదడశశఖర రరణమకరదదవ
ఇసటట ననస:63-18-2209
వయససస:28
లస: ససస స

95-163/1216

తసడడ:డ గమరవయఖ మమకల
ఇసటట ననస:63-18-2202
వయససస:55
లస: పప
95-163/664

95-161/667
5709 SQX1974237
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ సదలపరటట

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:63-18-2205
వయససస:24
లస: పప
95-164/419

5712 AP151000567626
పపరర: కకటటశశరమమ బసదసలపరటట

95-164/420

భరస : వనసకటటశశరరర బసధసలపరటట
ఇసటట ననస:63-18-2205
వయససస:72
లస: ససస స
95-162/596

5715 SQX1260132
పపరర: ననరరయణమమ కకతస మలసస

95-162/597

భరస : కకట ససబబ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:63-18-2207
వయససస:53
లస: ససస స
95-163/666

5718 SQX1272848
పపరర: సతఖననరరయణ కకతస మలసస

95-163/667

5721 SQX1987478
పపరర: ఆమన కరకరన

5723 SQX1987460
పపరర: లలతనసబ కరకరన

95-163/669

5726 SQX0823211
పపరర: పడశరసత ఓరరగసటట
భరస : సరయబబబమ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:63-18-2209
వయససస:34
లస: ససస స

95-117/671

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:63-18-2208
వయససస:23
లస: ససస స
95-162/811

భరస : పసచచయల కరకరన
ఇసటట ననస:63-18-2208
వయససస:61
లస: ససస స
95-163/670

5706 SQX2365302
పపరర: శకనవరస రరవప మమకల

5720 SQX0750711
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కరకరన

5722 SQX1987494
పపరర: సరయ కకషష కరకరన
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:63-18-2208
వయససస:25
లస: పప

95-162/594

తసడడ:డ కకట ససబబ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:63-18-2207
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:63-18-2207
వయససస:58
లస: పప

95-161/800

5703 SQX0756874
పపరర: ససతనమహలకడమ మమకల

తసడడ:డ కకట ససబబబ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:63-18-2207
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ వనసకటటసరశలల కకతస మలసస
ఇసటట ననస:63-18-2207
వయససస:55
లస: పప

5725 SQX0756783
పపరర: చసదడశశఖరన రరణమకరదదవ

95-163/663

భరస : సతఖననరరయణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:63-18-2207
వయససస:29
లస: ససస స
95-163/665

95-162/591

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:63-18-2202
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:63-18-2204
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవపడసరద బసదసలపరటట బసధసలపరటట
ఇసటట ననస:63-18-2205
వయససస:44
లస: ససస స

5716 SQX0823161
పపరర: జయమమ ఇమమడడ

95-162/593

తసడడ:డ గమరవయఖ మమకల
ఇసటట ననస:63-18-2202
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరశస
ఇసటట ననస:63-18-2203
వయససస:34
లస: పప
5710 MLJ2718880
పపరర: మసగమమ బసదసలపరటట

5702 SQX0756718
పపరర: వనసకట రమణ మమకల

5700 SQX1835057
పపరర: ససభబషసణణ శశటట పలర

భరస : పవన కలమలర శశటట పలర
ఇసటట ననస:63-18-2201
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మమకల
ఇసటట ననస:63-18-2202
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల పసరరన
ఇసటట ననస:63-18-2202
వయససస:29
లస: ససస స
5707 MLJ2719201
పపరర: యయసస బబబమ పరశస

95-163/1215

భరస : శకనవరస రరవప తనడడబబ ఇన
ఇసటట ననస:63-18-2200
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ శశటట పఅల
ఇసటట ననస:63-18-2201
వయససస:38
లస: పప
5704 SQX0348292
పపరర: లకడమ తరరపతమమ పసరరన

5699 SQX2179836
పపరర: ఆదద లకడమ తనడడబబ ఇన

95-163/1007
5724 SQX1987486
పపరర: వనసకట ససబబయమమ కరకరన

భరస : వనసకట ససబబరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:63-18-2208
వయససస:43
లస: ససస స
95-163/671

5727 SQX0823203
పపరర: అరరణ ఓరరగసటట

95-163/672

భరస : వనసకట రతనస ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:63-18-2209
వయససస:57
లస: ససస స
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95-163/673

తసడడ:డ వనసకట రతనస ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:63-18-2209
వయససస:28
లస: పప

5729 SQX0813873
పపరర: సరయకకషష ఓరరగసటట

95-163/674

తసడడ:డ వనసకట రతనస ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:63-18-2209
వయససస:30
లస: పప

5731 SQX0567099
పపరర: రరధ మవశ

95-162/598

భరస : వనసకట రతనస మవశ
ఇసటట ననస:63-18-2210
వయససస:29
లస: ససస స
95-163/677

తసడడ:డ సమమదనడలల యలలరవపల
ఇసటట ననస:63-18-2210
వయససస:67
లస: పప

5732 SQX0570671
పపరర: వనసకట రతనస మమవశ

95-162/599

5735 SQX1767136
పపరర: కరరణ కలమలరర అననస

95-162/600

95-162/604

తసడడ:డ శవ లసగయఖ జజజల
ఇసటట ననస:63-18-2216
వయససస:46
లస: పప
5743 SQX2145381
పపరర: ననగలకడమ జజజల
భరస : శవ రరమ కకషష రరవప జజజల
ఇసటట ననస:63-18-2216
వయససస:42
లస: ససస స
5746 SQX2147478
పపరర: హహహమవత చననసశశటట

95-163/1222

భరస : ససబడమణణ పస
ఇసటట ననస:63-18-2219/1
వయససస:43
లస: ససస స
5752 SQX1767201
పపరర: రమ దదవ మమదనబబతస న
భరస : కకటటశశరరరవప మమదనబబతస న
ఇసటట ననస:63-18-2220
వయససస:44
లస: ససస స
5755 SQX2447142
పపరర: రమదదవ మబదదనబథథనన
భరస : కకటటశశర రరవప మబదదనబథథనన
ఇసటట ననస:63-18-2220
వయససస:48
లస: ససస స

95-162/603

5742 SQX2264364
పపరర: శవ రరమ కకషష రరవప జజజల

95-163/1217

5744 SQX2145407
పపరర: హరర శవ పసడయ జజజల

5747 SQX1015776
పపరర: ససనత తచలలవరటట

5750 SQX1767169
పపరర: దదవ నరరశశటట

5753 MLJ2718930
పపరర: కకటటశశరరరవప మదనబబతస న

5756 SQX2446631
పపరర: ససనత మబదదనబథథనన

95-163/1218

తసడడ:డ శవలసగయఖ జజజల
ఇసటట ననస:63-18-2216
వయససస:46
లస: పప
95-163/1220

5745 SQX2145423
పపరర: ఆశ రరవలక బబ లర

95-163/1221

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:63-18-2216
వయససస:20
లస: ససస స
95-163/679

5748 SQX1767185
పపరర: సరసబశవ రరవప ననరరశశటట

95-162/605

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననరరశశటట
ఇసటట ననస:63-18-2219/1
వయససస:47
లస: పప
95-162/606

5751 SQX1767227
పపరర: ససనత మమదనబబతస న

95-162/607

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మమదనబబతస న
ఇసటట ననస:63-18-2220
వయససస:24
లస: ససస స
95-162/609

తసడడ:డ కకసడయఖ మదబబతన
ఇసటట ననస:63-18-2220
వయససస:47
లస: పప
95-162/926

5739 SQX0590760
పపరర: ననగలకడమ జజజల

5741 SQX2264505
పపరర: సరసబడజఖస జజజల

భరస : సరసబశవరరవప నరరశశటట
ఇసటట ననస:63-18-2219/A
వయససస:36
లస: ససస స
95-162/608

95-162/601

భరస : శవరరమకకషష జజజల
ఇసటట ననస:63-18-2216
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస తచలలవరటట
ఇసటట ననస:63-18-2219
వయససస:27
లస: ససస స
95-163/1223

5736 SQX1888148
పపరర: రరమకకషష అననస

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప చవరశకలల
ఇసటట ననస:63-18-2213
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రరవప జజజల
ఇసటట ననస:63-18-2216
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చననసశశటట
ఇసటట ననస:63-18-2217
వయససస:56
లస: ససస స
5749 SQX2367605
పపరర: ససగమణ దదవ పస

95-163/678

భరస : శవ లసగయఖ జజజల
ఇసటట ననస:63-18-2216
వయససస:58
లస: ససస స
95-163/1219

95-163/676

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ అననస
ఇసటట ననస:63-18-2211
వయససస:39
లస: పప

95-162/602 5738 SQX0618553
5737 SQX1767151
పపరర: లకడమ తరరపతమమ చవశకలలల
పపరర: సరసబశవరరవప చవరశకలల

5740 SQX0589572
పపరర: శవరరమల కకషరషరరవప జజజల

5733 SQX0461483
పపరర: భబవనననరరయణ ననగరశశటట
తసడడ:డ శవయఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:63-18-2210
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమకకషష అననస
ఇసటట ననస:63-18-2211
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చవశకలలల
ఇసటట ననస:63-18-2213
వయససస:27
లస: ససస స

95-163/675

తసడడ:డ సప మయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:63-18-2209
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమవశ
ఇసటట ననస:63-18-2210
వయససస:33
లస: పప

5734 SQX0890038
పపరర: ససరఖ ననరరయణ యలలరవపల

5730 SQX0813881
పపరర: వనసకట రతనస ఓరరగసటట

5754 SQX2443471
పపరర: రరమ దదవ మబదదనబథథనన

95-162/925

భరస : కకటటశశరరరవప మబదదనబథథనన
ఇసటట ననస:63-18-2220
వయససస:48
లస: ససస స
95-162/927

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మబదదనబథథనన
ఇసటట ననస:63-18-2220
వయససస:23
లస: ససస స

5757 SQX2443448
పపరర: ససనత మబదదనబథథనన

95-162/928

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మబదదనబథథనన
ఇసటట ననస:63-18-2220
వయససస:23
లస: ససస స
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5758 SQX1100916
పపరర: ననగ మలలర శశరర మమదనబబతస న

95-163/680

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమదనబబతస న
ఇసటట ననస:63-18-2220
వయససస:28
లస: ససస స
5761 MLJ2718542
పపరర: వనసకట రరవప వపపరర

95-162/611

95-163/681

95-163/684

95-162/614

95-163/687

5768 SQX1272624
పపరర: బబలకకషష వపపరర

5771 SQX1260116
పపరర: వనసకట రమణ రరససస

5774 SQX0899716
పపరర: నరసససహ రరవప రరససస

95-162/813

5777 SQX2406130
పపరర: రరషసత గసగర కకసడచపప

5780 SQX2469435
పపరర: ససమఖ కరరపరపప

తసడడ:డ చనన యలమసద అలచదరరవవ
ఇసటట ననస:63-19-2149
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రమలరరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:63-19-2176
వయససస:20
లస: ససస స

5782 SQX2243319
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబదదనవడడ

5783 MLJ2719763
పపరర: మసరసనమమ ఆవపల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:63-19-2225
వయససస:48
లస: పప

95-163/1231

భరస : శకనవరస రరవప ధసళళ
ఇసటట ననస:63-19-2227
వయససస:38
లస: ససస స

95-162/613

5766 SQX0348417
పపరర: లలలవత వపపరర

95-163/683

5769 SQX1272640
పపరర: వనసకట రరవప వపపరర

95-163/686

తసడడ:డ జననరదన రరవప వపపరర
ఇసటట ననస:63-18-2222
వయససస:38
లస: పప
95-162/615

5772 SQX1260090
పపరర: నరసససహ రరవప రరససస

95-162/616

తసడడ:డ సతఖస రరససస
ఇసటట ననస:63-18-2224
వయససస:39
లస: పప
95-163/688

5775 SQX2407518
పపరర: లలకరశ కరలకసటట

95-163/1225

తలర : వనసకటరమణ కరలకరసత
ఇసటట ననస:63-18-2230
వయససస:19
లస: పప
95-154/1473

5778 SQX2470169
పపరర: ఆశ అలచదరరవవ

95-163/1227

భరస : మలర కరరరఫన అలచదరరవవ
ఇసటట ననస:63-19-2149
వయససస:28
లస: ససస స
95-163/1229

5781 SQX2463743
పపరర: కకమల కరరపరపప

95-163/1230

తసడడ:డ రమలరరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:63-19-2176
వయససస:18
లస: ససస స
95-162/617

భరస : హనసమసతరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-19-2226
వయససస:75
లస: ససస స

95-163/690 5786 SQX0756866
5785 SQX0757252
పపరర: రరజమణణ కళయ వరణణ ఈశశరన
పపరర: పదనమవత ధసళళ

భరస : ఈశశరన ఈశశరన
ఇసటట ననస:63-19-2227
వయససస:30
లస: ససస స

95-163/685

భరస : లకడమ శకధర కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-19-953
వయససస:22
లస: ససస స
95-163/1228

5763 MLJ2719409
పపరర: జననరరన రరవప వపపరర

భరస : వనసకటబడవప వపపరర
ఇసటట ననస:63-18-2222
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస రరససస
ఇసటట ననస:63-18-2224
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషష దనస చనసబసడ
ఇసటట ననస:63-19-256/1
వయససస:65
లస: పప
5779 SQX2472850
పపరర: మలర కరరరఫన అలచదరరవవ

95-163/682

భరస : నరసససహరరవప రరససస
ఇసటట ననస:63-18-2224
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప రరససస
ఇసటట ననస:63-18-2224
వయససస:36
లస: ససస స
5776 SQX2003895
పపరర: ఆసజనవయ మబరరస చనసబసడ

5765 SQX1272608
పపరర: అరరణన వపరర

95-162/610

తసడడ:డ వనసకయఖ వపపరర
ఇసటట ననస:63-18-2222
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ జననరర న రరవప వపపరర
ఇసటట ననస:63-18-2222
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప రరససస
ఇసటట ననస:63-18-2224
వయససస:20
లస: ససస స
5773 SQX0891341
పపరర: రమణ రరససస

95-162/612

భరస : వనసకటటసశర రరవప వపరర
ఇసటట ననస:63-18-2222
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప వపపరర
ఇసటట ననస:63-18-2222
వయససస:28
లస: పప
5770 SQX1767235
పపరర: సరయ శరఖమల దదవ రరససస

5762 MLJ2718773
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వపపరర

5760 MLJ2718500
పపరర: సరమలమ జఖస వపపరర

భరస : జననరద న రరవప వపపరర
ఇసటట ననస:63-18-2222
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరర న రరవప వపపరర
ఇసటట ననస:63-18-2222
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబలకకషష వపపరర
ఇసటట ననస:63-18-2222
వయససస:26
లస: ససస స
5767 SQX1066068
పపరర: వనసకటటశశరరర వపపరర

95-163/1224

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమదబబసతన
ఇసటట ననస:63-18-2220
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జననరరన రరవప వపపరర
ఇసటట ననస:63-18-2222
వయససస:35
లస: పప
5764 SQX1272699
పపరర: మలధవ వపపరర

5759 SQX2258531
పపరర: సరయ కలమలర మమదబబసతన

5784 SQX1920545
పపరర: సరయ లకడమ అమమశశటట

95-163/689

భరస : అమమశశటట
ఇసటట ననస:63-19-2227
వయససస:25
లస: ససస స
95-163/691

5787 SQX1920503
పపరర: గగపస మమమలల

95-163/692

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమమలల
ఇసటట ననస:63-19-2227
వయససస:26
లస: పప
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5788 SQX0750331
పపరర: రరజమణణ ఈశశరన ఈశశరన

95-163/693

తసడడ:డ రరజమణణ ఈశశరన
ఇసటట ననస:63-19-2227
వయససస:32
లస: పప
95-162/619

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప బడడనవదద
ఇసటట ననస:63-19-2231
వయససస:30
లస: పప
95-163/697

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పసలర
ఇసటట ననస:63-19-2232
వయససస:32
లస: పప

భరస : సప మమశశర రరవప మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-19-2235
వయససస:31
లస: ససస స

95-163/695

95-163/1233

5795 SQX1574749
పపరర: సరసబశవ రరవప పపల

95-163/698

95-163/700

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-19-2240
వయససస:23
లస: పప

5798 SQX2179042
పపరర: షబన షపక

95-162/931

తసడడ:డ పసడడ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:63-19-2240
వయససస:28
లస: పప

5801 SQX1968759
పపరర: నసర మహమమద షపక

95-166/963

5796 SQX1840032
పపరర: సరయ పసడయ పపల

95-162/620

5799 SQX2128767
పపరర: జరరన బబగస షపక

95-163/1232

5802 SQX0823195
పపరర: మలలర శశరర కకలక
ర రర

95-163/699

భరస : శకనవరస రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-19-2240
వయససస:48
లస: ససస స

5804 SQX0813857
పపరర: శకనవరస రరవప కకలక
ర రర

95-163/701

5805 SQX2054583
పపరర: కకలక
ర రర గగపస కకషష

95-163/1008

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-19-2240
వయససస:24
లస: పప

5807 SQX0360487
పపరర: శకకరసత దదవర కకసడన

95-163/702

తసడడ:డ పరసడడ దదవర కకసడన
ఇసటట ననస:63-19-2240/1
వయససస:29
లస: పప

5808 SQX2285260
పపరర: లకడమ దదవరకకసడ

95-163/1235

భరస : పసడడ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:63-19-2240/1
వయససస:44
లస: ససస స

95-163/1236 5810 SQX1574715
5809 SQX2322683
పపరర: సరయ నరరసదడ కకషష దదవరకకసడ
పపరర: ననగ ససలలచన ఇననపరరస

తసడడ:డ పసడడ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:63-19-2240/1
వయససస:22
లస: ససస స

95-163/696

భరస : జలల షపక
ఇసటట ననస:63-19-2237
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-19-2240
వయససస:50
లస: పప
95-163/1234

5793 SQX0526350
పపరర: వనసకటటష కకసడచపప

భరస : రరజరష పపల
ఇసటట ననస:63-19-2233
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల జలల షపక
ఇసటట ననస:63-19-2237
వయససస:27
లస: పప

5803 SQX1598319
పపరర: వసశ కకలక
ర రర

95-162/618

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-19-2231/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : బమజఫ షపక
ఇసటట ననస:63-19-2237
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబమబల రరయలజ షపక
ఇసటట ననస:63-19-2237
వయససస:21
లస: ససస స

5806 SQX2128528
పపరర: శకకరసత దదవరకకసడ

5792 SQX0520775
పపరర: భబగఖలకడమ కకసడపప

తసడడ:డ రరఘవపలల పపల
ఇసటట ననస:63-19-2232
వయససస:59
లస: పప
95-163/1370

5790 SQX0673814
పపరర: రమమష బబదదనవడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బడడనవదద
ఇసటట ననస:63-19-2231
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకసడపప
ఇసటట ననస:63-19-2231/1
వయససస:42
లస: ససస స

5794 SQX0526277
పపరర: రరజరశ పసలర

5800 SQX2140697
పపరర: నససస తనజ

95-163/694

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:63-19-2228
వయససస:30
లస: పప

5791 SQX0673830
పపరర: రరజరష బబదదనవడడ

5797 SQX2520492
పపరర: లకడమదదవ సరరకర

5789 SQX1030519
పపరర: శరణఖ గసడడకకట

95-162/621

భరస : లకడమ నరసససహరరవప ఇననపరరస
ఇసటట ననస:63-19-2241
వయససస:42
లస: ససస స

5811 SQX0077446
పపరర: లకడమ లలకన

95-162/622

భరస : వనసకటటశశరరర లలకన
ఇసటట ననస:63-19-2241
వయససస:67
లస: ససస స

95-159/843 5813 SQX2320596
95-163/1239 5814 SQX2320588
5812 SQX2401842
పపరర: లకడమ నరసససహ రరవప ఇననపరరరర
పపరర: లకడమ నరసససహ రరవప ఇనపరరస
పపరర: ననగ ససలలచన ఇనపరరస

Deleted

తసడడ:డ అరవరలల రరజ ఇననపరరరర
ఇసటట ననస:63-19-2241/2
వయససస:43
లస: పప
5815 SQX2396968
పపరర: ననగ ససలలచన ఇననపరరరర

95-163/1241

భరస : లకడమ నరసససహ రరవప ఇననపరరరర
ఇసటట ననస:63-19-2241/2
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అరవరలల రరజ ఇనపరరస
ఇసటట ననస:63-19-2241/2
వయససస:43
లస: పప
5816 SQX2151868
పపరర: ధథరజ భటబనగర

95-163/1240

భరస : లకడమ నరసససహ రరవప ఇనపరరస
ఇసటట ననస:63-19-2241/2
వయససస:41
లస: ససస స
95-163/1237

తసడడ:డ జగమహన లలల భటబనగర
ఇసటట ననస:63-19-2241 4TH LINE
వయససస:33
లస: పప

5817 SQX2154649
పపరర: దనమన భటబనగర

95-163/1238

భరస : ధథరజ భటబనగర
ఇసటట ననస:63-19-2241 4TH LINE
వయససస:28
లస: ససస స
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95-163/703

భరస : ననగరశశర రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-19-2242
వయససస:31
లస: ససస స
5821 SQX0427815
పపరర: ననగరరజ కకసడచపప

95-163/706

95-163/708

95-163/1244

5825 SQX2333763
పపరర: వజరశ
డ శరర కకసడచపప

5828 SQX2055028
పపరర: మహహశ వరదన గమసటటపలర

95-163/1245

5831 SQX2284974
పపరర: ససధకర చసతలపవడడ

భరస : ససబబయఖ ఒగరబబ ఇయన
ఇసటట ననస:63-19-2246
వయససస:65
లస: ససస స
95-162/625

95-163/714

భరస : శకనవరస రరవప తడ
ఇసటట ననస:63-19-2255
వయససస:31
లస: ససస స

5840 SQX0348300
పపరర: వజయలకడమ యలలరపడగడ

95-162/626

5843 SQX2310308
పపరర: బమలర యఖ పలకలకరర

95-163/1246

5846 SQX1800838
పపరర: హహమలత మమమల
భరస : చనన మమతనఖలరరవప మమమల
ఇసటట ననస:63-19-2255
వయససస:44
లస: ససస స

5826 SQX2263622
పపరర: నచఠ కకసడచపప

95-163/1243

5829 SQX1919984
పపరర: రరజరశశరర పసచకటర

95-163/709

5832 SQX1473792
పపరర: రరణమక దదవ మమతష
స సరశమ

95-163/710

భరస : మమతష
స సరశమ పసరరమలళర
ఇసటట ననస:63-19-2246
వయససస:27
లస: ససస స
95-162/623

5835 MLJ2719185
పపరర: శవరజ అసడదడ తష

95-162/624

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆసడదడ తష
ఇసటట ననస:63-19-2248
వయససస:35
లస: పప
95-163/712

5838 SQX0674028
పపరర: వవసకటటశశరరర ఆసడదడ తష

95-163/713

తసడడ:డ లకమణ ఆసడదడ తష
ఇసటట ననస:63-19-2248
వయససస:69
లస: పప
95-163/715

5841 SQX0353987
పపరర: ససబడమణఖస యలలరపడగడ

95-163/716

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:63-19-2250
వయససస:70
లస: పప
95-163/1247

తసడడ:డ ససబబయఖ పలకలకరర
ఇసటట ననస:63-19-2253/1
వయససస:59
లస: పప
95-162/627

95-163/707

భరస : ఇటస రరజ పసచకటర
ఇసటట ననస:63-19-2244/2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:63-19-2250
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటపవరరషచనరర శవలసక
ఇసటట ననస:63-19-2251
వయససస:41
లస: ససస స
5845 SQX1800770
పపరర: భవరన తడ

95-163/1009

భరస : కకటటశశరరరవప ఆసడదడ తష
ఇసటట ననస:63-19-2248
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవరజ ఆసదదడ తష
ఇసటట ననస:63-19-2248
వయససస:27
లస: ఇ
5842 MLJ2720472
పపరర: రమలదదవ శవలసక

5837 SQX0076661
పపరర: రమలదదవ ఆసడదడ తష

5823 SQX0126425
పపరర: వనసకటలకడమ కకసడచపప

తసడడ:డ రమమశ బబబమ కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-19-2243
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఆసడదడ తష
ఇసటట ననస:63-19-2248
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆసడదడ తష
ఇసటట ననస:63-19-2248
వయససస:37
లస: పప
5839 SQX1480276
పపరర: రగజజ ఆసదదడ తష

95-163/1242

తసడడ:డ హరర బబబమ చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:63-19-2245
వయససస:25
లస: పప

95-163/711 5834 MLJ2719037
5833 SQX1491190
పపరర: ననగ రరజజ కలమలరర ఒగరబబ యన
పపరర: ధనలకడమ అసడదడ తష

95-163/705

భరస : కకటటశశరరరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-19-2243
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవరర న రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-19-2244/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : ననగమలల మరరవల పప తషగసటట
ఇసటట ననస:63-19-2244/3
వయససస:19
లస: ససస స

5836 MLJ2719045
పపరర: కకటటశశరరరవప అసడదడ తష

95-162/932

భరస : రమమశ బబబమ కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-19-2243
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకర సరహహబ పప తషగసటట
ఇసటట ననస:63-19-2244
వయససస:54
లస: పప
5830 SQX2385656
పపరర: గగస బ పప తషగసటట

5822 SQX2339570
పపరర: రమమశ బబబమ కకసడచపప

5820 SQX0069021
పపరర: ననగరశశర రరవప కకసడచపప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-19-2242
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-19-2243
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-19-2243
వయససస:68
లస: పప
5827 SQX2379972
పపరర: ఖలససస పప తషగసటట

95-163/704

భరస : ననగరరజ కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-19-2242
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-19-2242
వయససస:42
లస: పప
5824 SQX0570424
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసడచపప

5819 SQX0127233
పపరర: శశభబరరణణ కకసడచపప యడల

5844 SQX2310910
పపరర: వనసకయమమ పలకలకరర

95-163/1248

భరస : బమలర యఖ పలకలకరర
ఇసటట ననస:63-19-2253/1
వయససస:49
లస: ససస స
95-162/628

5847 AP151000567400
పపరర: శకదదవమమ బబ దదనవడడ

95-162/629

భరస : సరసబశవరరవప బబ డడనవన
ఇసటట ననస:63-19-2255
వయససస:71
లస: ససస స
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5848 SQX1800820
పపరర: వజయ బకల రరజ మమమల

95-162/630

తసడడ:డ చనన మమతనఖలరరవప మమమల
ఇసటట ననస:63-19-2255
వయససస:23
లస: పప
5851 SQX2086940
పపరర: రరమకకషష గగలగరన

95-195/1234

95-162/935

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససపత
ఇసటట ననస:63-19-2256
వయససస:19
లస: పప
95-162/812

భరస : ఆసజనవయ మబరరస చనసబసడ
ఇసటట ననస:63-19-2256/1
వయససస:59
లస: ససస స
95-162/634

తసడడ:డ మలర యఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-19-2257
వయససస:47
లస: పప

95-163/718

5858 SQX1286963
పపరర: శవ కలమలరర బసడనరర

5861 SQX0126755
పపరర: అనసష బసడనరర

95-163/721

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:63-19-2258
వయససస:33
లస: ససస స

5864 SQX0076687
పపరర: బబగఖలకడమ చసతలపవడడ

95-162/632

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:63-19-2258
వయససస:60
లస: పప

5867 SQX2117968
పపరర: శవ కలమలరర కరడడయలమ

95-163/719

భరస : కకటటశశర రరవప కకడచల
ఇసటట ననస:63-19-2334
వయససస:60
లస: ససస స

5870 SQX1480326
పపరర: రరమమ కకడచల

95-163/722

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ మసజల
ఇసటట ననస:63-20-1018/1
వయససస:20
లస: పప

5873 SQX0756668
పపరర: ఉషరరరణణ తషళళళరర

95-163/1250

5876 SQX0526756
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పసదబ ద
తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ పసదబ ద
ఇసటట ననస:63-20-2261
వయససస:55
లస: పప

5859 MLJ2719755
పపరర: పదనమవత బసడనరర

95-162/633

5862 SQX0823179
పపరర: మమనక కడడయస

95-163/720

95-163/723
5865 SQX0067793
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప కడడయస

5868 SQX1480300
పపరర: లకడమ కకడచల

95-163/725

భరస : రరమమ కకడచల
ఇసటట ననస:63-19-2334
వయససస:35
లస: ససస స
95-163/727

5871 SQX1480318
పపరర: కకటటశశర రరవప కకడచల

95-163/728

తసడడ:డ అసజయఖ కకడచల
ఇసటట ననస:63-19-2334
వయససస:65
లస: పప
95-162/635

భరస : కకరణ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:63-20-2224
వయససస:33
లస: ససస స
95-163/730

95-163/1249

తసడడ:డ యలమసదరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:63-19-2258
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకడచల
ఇసటట ననస:63-19-2334
వయససస:45
లస: పప
95-163/1251

5856 SQX2340446
పపరర: ననగమలలర శశరర వవలకపరర

తసడడ:డ యలమసద రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:63-19-2258
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఎలమసద కరడడయలమ
ఇసటట ననస:63-19-2258
వయససస:49
లస: ససస స
95-163/726

95-162/934

భరస : రరసబబబమ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-19-2257
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:63-19-2258
వయససస:38
లస: ససస స
95-163/724

5853 SQX2340875
పపరర: సరయ పడదథప వవలకపరర

భరస : ఏడడకకసడలల వవలకపరర
ఇసటట ననస:63-19-2256
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-19-2257
వయససస:31
లస: ససస స

5863 SQX0127225
పపరర: ధనలకడమ కడడయస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:63-20-2261
వయససస:30
లస: పప

5855 SQX1555384
పపరర: లకడమ నలర గగసడర

95-163/717

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వవలకపరర
ఇసటట ననస:63-19-2256
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరస బబబమ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-19-2257
వయససస:25
లస: ససస స

5860 MLJ2719300
పపరర: రరసబబబమ బసడనరర

5875 SQX0526228
పపరర: ఆనసద కలమలర బబబమ పసదబ ద

95-162/933

భరస : రవ నలర గగసడర
ఇసటట ననస:63-19-2256
వయససస:38
లస: ససస స

5857 SQX2003879
పపరర: భదనడవత చనసబసడ

5872 SQX2322345
పపరర: సరయ కలమలర మసజల

5852 SQX2341618
పపరర: ఎడడకకసడలల వవలకపరర

5850 SQX0932913
పపరర: మమతనఖలరరవప మమమలల

తసడడ:డ బకకలల మమమలల
ఇసటట ననస:63-19-2255
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ వవలకపరర
ఇసటట ననస:63-19-2256
వయససస:50
లస: పప

5854 SQX2185726
పపరర: రరణన వకకమ ససపత

5869 SQX1480292
పపరర: తరపఠమమ కకడచల

95-162/631

తసడడ:డ అపరపరరవప తడ
ఇసటట ననస:63-19-2255
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పససడడ బబబమ గగలగరన
ఇసటట ననస:63-19-2255
వయససస:33
లస: పప

5866 SQX0813808
పపరర: యలమసద రరవప కడడయస

5849 SQX1800762
పపరర: శకనవరస రరవప తడ

5874 SQX0520684
పపరర: కకటటశశరమమ పసదబ ద

95-163/729

భరస : వనసకటటశశర రరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:63-20-2261
వయససస:48
లస: ససస స
95-163/731

5877 SQX1272673
పపరర: శకలసతల మకమలటస

95-163/732

భరస : కకటటశశర రరవప మకమలటస
ఇసటట ననస:63-20-2262
వయససస:48
లస: ససస స
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95-163/733

భరస : కకటటశశర రరవప పరనసగమసటర
ఇసటట ననస:63-20-2262
వయససస:53
లస: ససస స
5881 SQX1491349
పపరర: కకటటశశర రరవప మమదనబబతస న

95-163/736

95-163/738

95-163/741

95-163/744

95-162/637

95-163/748

తసడడ:డ చనన బబబమ బరర
ఇసటట ననస:63-20-2266
వయససస:24
లస: ససస స
5899 SQX1839083
పపరర: బసవయఖ లసకర

95-163/751

తసడడ:డ మలర యఖ లసకర
ఇసటట ననస:63-20-2269
వయససస:38
లస: పప
5902 SQX0379560
పపరర: వనసకరయమమ తనళళళరర

భరస : శవ రరమ కకషష తషళళళరర
ఇసటట ననస:63-21-2274
వయససస:62
లస: ససస స

5891 SQX0673574
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస మననవ

5894 SQX1919968
పపరర: శశశత ఇసటబబతన

95-162/641

95-163/742

5889 SQX1491232
పపరర: సరయ ననగ శబరరశశర రరవప
అసగమలకరర
తసడడ:డ ససబడమణఖస అసగమలకరర
ఇసటట ననస:63-20-2264
వయససస:25
లస: పప

95-163/743

95-163/745

5892 SQX1286849
పపరర: గరయతడ ఇకలరరరస

95-162/636

భరస : శవ కకటటశశర రరవప ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:63-20-2264/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-163/746

5895 SQX1919927
పపరర: వనసకట రమణ రరవప పటబనల

తసడడ:డ శవసతఖననరరయణ ఇసటబబతన
ఇసటట ననస:63-20-2265
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప పటబనల
ఇసటట ననస:63-20-2265
వయససస:68
లస: పప

5897 SQX1272822
పపరర: తరర వనసకట హహమ లత
బబ సదలపరటట
తసడడ:డ శవ పడసరద బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:63-20-2266
వయససస:26
లస: ససస స

95-163/749

5898 SQX1839075
పపరర: శక లకడమ లసకర

5900 SQX0377804
పపరర: కకరణ తనళళళరర

95-162/639

5903 SQX0377788
పపరర: జగనననథస తనళళళరర

5906 SQX0889998
పపరర: జయ లకడమ గమసటటపలర
భరస : కకషరష రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:63-21-2274
వయససస:77
లస: ససస స

95-163/747

95-162/638

భరస : బసవయఖ లసకర
ఇసటట ననస:63-20-2269
వయససస:32
లస: ససస స
5901 SQX0377820
పపరర: రవచసదడ తనళళళరర

95-162/640

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:63-20-2274
వయససస:43
లస: పప
95-162/642

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తళళరర
ఇసటట ననస:63-20-2275
వయససస:40
లస: పప
95-163/753

95-163/1252

95-163/740
5886 SQX1767342
పపరర: వనసకట సరయ కకషష పసడయలసక
మననవ
తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస మననవ
ఇసటట ననస:63-20-2264
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప తలలరరర
ఇసటట ననస:63-20-2274
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:63-20-2275
వయససస:78
లస: ససస స
5905 SQX0889980
పపరర: సశరరజఖ లకడమ తషళళళరర

5888 SQX0667626
పపరర: లకడమ శరరశణణ

5883 SQX2322709
పపరర: తషలశ యనమల

95-163/739

తసడడ:డ వనసకట కకషషమబరరస మననవ
ఇసటట ననస:63-20-2264
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప ఇకలరరరస
ఇసటట ననస:63-20-2264/1
వయససస:34
లస: పప
5896 SQX1473644
పపరర: రగజజ బరర

5885 SQX0526772
పపరర: సతఖననరరయణమబరరస కరదనరర

95-163/735

భరస : శకనవరస రరడడడ యనమల
ఇసటట ననస:63-20-2262
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబడమనఖస శరరశణణ
ఇసటట ననస:63-20-2264
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన పసచచయఖ అసగమలకరర
ఇసటట ననస:63-20-2264
వయససస:47
లస: పప
5893 SQX1286914
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప ఇకలరరరస

95-163/737

తసడడ:డ చన అచచయఖ కరదనరర
ఇసటట ననస:63-20-2263
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస అసగమలకరర
ఇసటట ననస:63-20-2264
వయససస:43
లస: ససస స
5890 SQX1491240
పపరర: ససబడమణఖస అసగమలకరర

5882 SQX0571497
పపరర: వనసకట రరవప మమమలల

5880 SQX1272582
పపరర: సతష కలమలర మకమలటస

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మకమలటస
ఇసటట ననస:63-20-2262
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల మమమలల
ఇసటట ననస:63-20-2262
వయససస:58
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణమబరరస కరదనరర
ఇసటట ననస:63-20-2263
వయససస:38
లస: ససస స
5887 SQX1491224
పపరర: లకడమ అసగమలకరర

95-163/734

భరస : బకకలల మమమలల
ఇసటట ననస:63-20-2262
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మమదనబబతస న
ఇసటట ననస:63-20-2262
వయససస:53
లస: పప
5884 SQX0520957
పపరర: కనకవలర కరదనరర

5879 SQX0567248
పపరర: నరసమమ మమమలల

5904 SQX0890004
పపరర: వనసకట రమణ కరలకరసత

95-163/752

భరస : శకనవరస రరవప కరలకరసత
ఇసటట ననస:63-21-2274
వయససస:43
లస: ససస స
95-163/754

5907 SQX0889972
పపరర: శవ రరమ కకషష తషళళళరర

95-163/755

తసడడ:డ ననగ భబషణస తషళళళరర
ఇసటట ననస:63-21-2274
వయససస:65
లస: పప
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5908 MLJ2597862
పపరర: జజనకక తనడడబబ యన
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95-163/756

భరస : గసగరధర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-21-2277
వయససస:49
లస: ససస స
5911 SQX2328854
పపరర: సరగజన దదవ తనడడబబ యన

95-163/757 5910 SQX1310804
5909 SQX1310218
పపరర: వనసకటసరయకకరణ తనడడబబ యన
పపరర: గసగరధరరరవప తనడడబబ యన

తసడడ:డ గసగరధరరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-21-2277
వయససస:24
లస: పప
95-163/1253

5912 SQX1800267
పపరర: పడవవశక ఏటటరర

భరస : సరసబ శవ రరవప లలట తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-21-2277
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏటటరర
ఇసటట ననస:63-21-2277/2
వయససస:21
లస: పప

5914 SQX0757047
పపరర: చన వనసకటససబబమమ ఒటటట

5915 SQX0750547
పపరర: అమర ననథ బటటట

95-163/759

భరస : కకషషమబరరస ఒటటట
ఇసటట ననస:63-21-2278
వయససస:54
లస: ససస స
5917 SQX0866053
పపరర: శసకర బబ నసరరర

Deleted

తసడడ:డ లకమయఖ బబ నసరరర
ఇసటట ననస:63-21-2280
వయససస:29
లస: పప
5920 SQX2236933
పపరర: ధనలకడమ బబ నసరరర

95-163/1255

భరస : లకమయఖ బబ నసరరర
ఇసటట ననస:63-21-2280
వయససస:57
లస: ససస స
5923 SQX0889881
పపరర: ఇసదదర చటటటబబ యన

95-163/762

5918 SQX2178721
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబ నసరరర

95-163/760

5924 SQX0889873
పపరర: వరలకడమ చటటటబబ యన

95-163/765

5927 SQX0889931
పపరర: కకరణ కలమలర ఆళళ

95-162/936

తసడడ:డ వవసకట సరశమ ఆళళ
ఇసటట ననస:63-21-2283
వయససస:66
లస: పప

5930 SQX2054575
పపరర: తనతరరవప రయ

5916 SQX0750059
పపరర: కకషషమబరరస బటటట

95-163/761

5919 SQX2143543
పపరర: లకమయఖ బబ నసరరర

95-163/1254

తసడడ:డ శశషయఖ బబ నసరరర
ఇసటట ననస:63-21-2280
వయససస:63
లస: పప
95-163/1256

5922 SQX2222651
పపరర: శసకర బబ నసరరర

95-163/1257

తసడడ:డ లకమయఖ బబ నసరరర
ఇసటట ననస:63-21-2280
వయససస:29
లస: పప
95-163/763

5925 SQX0889915
పపరర: రతన కలమలరర ఆళళ

95-163/764

భరస : గణణష బబబమ ఆళళ
ఇసటట ననస:63-21-2283
వయససస:58
లస: ససస స
95-163/766

తసడడ:డ గణణష బబబమ ఆళళ
ఇసటట ననస:63-21-2283
వయససస:28
లస: పప
95-163/768

95-141/750

తసడడ:డ ననసరయఖ బటటట
ఇసటట ననస:63-21-2278
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ బబ నసరరర
ఇసటట ననస:63-21-2280
వయససస:33
లస: పప
5921 SQX2235463
పపరర: ననగమణణ పరరలల

5913 SQX2544666
పపరర: అజయ వరగబమమదథ
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ వరగబమమదథ
ఇసటట ననస:63-21-2277/4
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరసబబబమ చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:63-21-2283
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:63-21-2283
వయససస:26
లస: పప
5929 SQX0889923
పపరర: గణణష బబబమ ఆళళ

95-160/18

భరస : గణణశ బబబమ పరరలల
ఇసటట ననస:63-21-2280
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:63-21-2283
వయససస:28
లస: ససస స
5926 SQX0889899
పపరర: రరజరష చటటటబబ యన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-21-2277
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస బటటట
ఇసటట ననస:63-21-2278
వయససస:31
లస: పప
95-162/814

95-163/758

5928 SQX0889865
పపరర: రరమ బబబమ చటటటబబ యన

95-163/767

తసడడ:డ పప తష రరజ చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:63-21-2283
వయససస:46
లస: పప
95-163/1010

5931 SQX2054526
పపరర: కకటటశశరమమ రయ

95-163/1011

తసడడ:డ ఇ వరరరఘవయఖ రయ
ఇసటట ననస:63-21-2291/1
వయససస:61
లస: పప

భరస : తనతరరవప రయ
ఇసటట ననస:63-21-2291/1
వయససస:44
లస: ససస స
5934 SQX2405199
పపరర: వజయ భబరర వ బసరబతస న

భరస : వనసకట కకషష సరయ బబబమ బసరబతస న
ఇసటట ననస:63-21-2292/4
వయససస:46
లస: ససస స

95-163/1258
5933 SQX2339828
పపరర: వనసకట కకషష సరయ బబబమ
బసరబథథన
తసడడ:డ వనసకట శవ రరమయఖ బసరబథథన
ఇసటట ననస:63-21-2292/4
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష సరయ బబబమ బసరబతస న
ఇసటట ననస:63-21-2292/4
వయససస:18
లస: పప

5935 SQX0520627
పపరర: వజయ దసళళ

5936 SQX0526244
పపరర: ససరరష బబబమ దసళళ

5937 SQX2396414
పపరర: రరమమ పరశస

5932 SQX2405223
పపరర: జయలకడమ బసరబతస న

భరస : ససరరష బబబమ దసళళ
ఇసటట ననస:63-21-2296
వయససస:33
లస: ససస స

95-162/937

95-163/769

తసడడ:డ రరమయఖ దసళళ
ఇసటట ననస:63-21-2296
వయససస:38
లస: పప

95-163/770

95-164/1013

95-163/1259

తసడడ:డ ససబబ రరవప పరశస
ఇసటట ననస:63-21-2296
వయససస:46
లస: పప
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5938 SQX2384790
పపరర: మహహన పరశస
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95-164/1014

భరస : రరమమ పరశస
ఇసటట ననస:63-21-2296
వయససస:36
లస: ససస స
5941 SQX2496784
పపరర: రవ బబబమ చసక

95-163/1361

95-163/773

95-163/774

భరస : గణణష వచనచ
ఇసటట ననస:63-21-2330
వయససస:46
లస: ససస స
5950 SQX1800630
పపరర: ససబబబరరవప పప గమల

95-162/644

95-163/779

95-162/645

95-162/952

తసడడ:డ అహమద సయద
ఇసటట ననస:63-22-2270
వయససస:20
లస: పప
5965 MLJ2720415
పపరర: గమరవయఖ గకసధససరర
తసడడ:డ వనసకయఖ గకసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2339
వయససస:50
లస: పప

5948 SQX1291137
పపరర: హరరశ కలమలర వచనచదదవర

5949 SQX0750356
పపరర: దదవర గణణష వచనచ

95-163/775

5951 SQX1527219
పపరర: ననగరసదడ పప గమల

5954 SQX0990663
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమమలసపటట

5957 SQX1767276
పపరర: వరరసజనవయలల పలకలకరర

5960 SQX2202554
పపరర: పరరర జజన సయద

5963 SQX2096527
పపరర: తరరపఠమమ పసడల

5966 SQX2193407
పపరర: కకటటశశరర దనసరర
భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:63-22-2340
వయససస:24
లస: ససస స

95-163/772

95-162/643

95-163/776

తసడడ:డ దదవర వచనచ
ఇసటట ననస:63-21-2330
వయససస:52
లస: పప
95-163/777

5952 SQX1066159
పపరర: భబసరర పప గమల

95-163/778

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పప గమల
ఇసటట ననస:63-21-2332
వయససస:27
లస: పప
95-163/780

5955 SQX2215846
పపరర: పససకక పస ఆర పస

95-163/1262

భరస : హరర కకషష పడడయలదథ
ఇసటట ననస:63-21-2334
వయససస:31
లస: ససస స
95-162/646

5958 SQX2507135
పపరర: ఏసస పసడల

95-162/951

తసడడ:డ చనన కకటయఖ పసడల
ఇసటట ననస:63-22-382
వయససస:30
లస: పప
95-163/1263

5961 SQX2221265
పపరర: ఖజ సయద

95-163/1264

తసడడ:డ అహమద సయద
ఇసటట ననస:63-22-2270
వయససస:33
లస: పప
95-162/815

భరస : పరపర రరవ పసడల
ఇసటట ననస:63-22-2287
వయససస:23
లస: ససస స
95-162/648

5946 MLJ2719326
పపరర: హనసమసతరరవప చనవల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనవరర
ఇసటట ననస:63-21-2329
వయససస:41
లస: పప

భరస : అహమద సయద
ఇసటట ననస:63-22-2270
వయససస:54
లస: ససస స
95-163/1265

5943 SQX0889964
పపరర: వవసకట రతస మమ అచసఖత

తసడడ:డ బబసరర రరవప అచసత
ఇసటట ననస:63-21-2328 6TH LINE
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బమలర యఖ పలకలకరర
ఇసటట ననస:63-21-2335
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఏసస పసడల
ఇసటట ననస:63-22-382
వయససస:27
లస: ససస స
5962 SQX2202638
పపరర: బబజబబ సయద

95-163/1261

తసడడ:డ వరసరశమ తరరమమలసపటట
ఇసటట ననస:63-21-2333
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరరసజనవయలల పలకలకరర
ఇసటట ననస:63-21-2335
వయససస:48
లస: ససస స
5959 SQX2507143
పపరర: తరరపటమమ పసడల

5945 SQX2227833
పపరర: గరరర పడతనప అచసత

95-163/1260

భరస : ఆసజనవయమలల అచసఖత
ఇసటట ననస:63-21-2328
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పప గమల
ఇసటట ననస:63-21-2332
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరమమలసపటట
ఇసటట ననస:63-21-2333
వయససస:22
లస: పప
5956 SQX1767250
పపరర: సరవతడ పలకలకరర

95-163/771

తసడడ:డ గణణశ వచనచదదవర
ఇసటట ననస:63-21-2330
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ పప గమల
ఇసటట ననస:63-21-2332
వయససస:52
లస: పప
5953 SQX1272533
పపరర: తడననధ తరరమమలసపటట

5942 SQX0889956
పపరర: లకడమ అచసఖత

5940 SQX2382125
పపరర: రవబబబమ చసక

తసడడ:డ బమలయన చసక
ఇసటట ననస:63-21-2297
వయససస:36
లస: పప

భరస : భబసరర అచసఖత
ఇసటట ననస:63-21-2328
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల అచసఖత
ఇసటట ననస:63-21-2328
వయససస:57
లస: పప
5947 SQX0757567
పపరర: కళయఖణణ వచనచదదవర వచనచ

95-164/1015

భరస : శకనవరసస కకసడమద
ఇసటట ననస:63-21-2296
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బమలర యఖ చసక
ఇసటట ననస:63-21-2297
వయససస:36
లస: పప
5944 SQX0889949
పపరర: భబసరర అచసఖత

5939 SQX2218782
పపరర: దనశరక కకసడమద

5964 MLJ2720423
పపరర: పసచచమమ గకసధససరర

95-162/647

భరస : గమరవయఖ గకసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2339
వయససస:45
లస: ససస స
95-163/1266

5967 SQX2227452
పపరర: కకటయఖ దనసరర

95-163/1267

తసడడ:డ జవరయఖ
ఇసటట ననస:63-22-2340
వయససస:24
లస: పప
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5968 MLJ1167469
పపరర: వనసకటటశశరమమ దనసరర

95-162/649

భరస : బబబమ దనసరర
ఇసటట ననస:63-22-2342
వయససస:60
లస: ససస స
5971 SQX1310754
పపరర: అసకమమరరవప పసదనల

95-163/782

95-162/816

95-162/653

95-162/656

95-162/658

95-163/785

95-162/661

భరస : కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:63-22-2355
వయససస:22
లస: ససస స

5981 MLJ1167295
పపరర: కకటమమ పసదనల

5984 SQX1361617
పపరర: అసకమమ రరవప గకసధససరర

5987 SQX0750539
పపరర: కకటయఖ పసదనల

5990 MLJ1169242
పపరర: చన మహనకరళయఖ పసదనల

95-162/664

5993 SQX1840065
పపరర: రమణ గసధససరర

95-162/657

5996 MLJ1168384
పపరర: చననకకటయఖ పసదనల
తసడడ:డ పసదకకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2355
వయససస:50
లస: పప

5976 SQX0750513
పపరర: ననరరయణ పసదనల

95-162/652

5979 SQX0757211
పపరర: తరరపతమమ పసదనల

95-162/655

5982 SQX2096568
పపరర: సతచస మమ పసడల

95-162/817

భరస : వనసకటటశశరరర పసడల
ఇసటట ననస:63-22-2348
వయససస:24
లస: ససస స
95-162/659

5985 SQX1508300
పపరర: భవరన పసదల

95-163/784

భరస : కకటయఖ పసదల
ఇసటట ననస:63-22-2351
వయససస:26
లస: ససస స
95-163/786

5988 MLJ1169267
పపరర: కకటటశశరమమ పసదనల

95-162/660

భరస : చనన మహసకరళయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2352
వయససస:33
లస: ససస స
95-162/662

5991 SQX1840057
పపరర: తరరపతమమ అరవపలర

95-162/663

భరస : ఏడడకకసడలల అరవపలర
ఇసటట ననస:63-22-2353
వయససస:23
లస: ససస స
95-162/665

భరస : నరసససహ గసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2354
వయససస:29
లస: ససస స
95-151/836

95-162/651

భరస : వనసకటటశశరరర పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2348
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2352
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనస అరవపలర
ఇసటట ననస:63-22-2353
వయససస:26
లస: పప
5995 SQX2048569
పపరర: పదమ దనసరర

95-162/654

తసడడ:డ రరమమడడ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2351
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననరరయణ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2352
వయససస:70
లస: ససస స
5992 SQX1840040
పపరర: ఏడడకకసడలల అరవపలర

5978 MLJ1169655
పపరర: దసరర పసదనల

5973 MLJ1168376
పపరర: చననబబబయ పసదనల

తసడడ:డ సరసబయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2347
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ గరసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2350
వయససస:38
లస: పప

భరస : పపలర యఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2351
వయససస:35
లస: ససస స
5989 MLJ1169259
పపరర: పసచచమమ పసదనల

95-163/783

భరస : కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2348
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరనబయఖ గకసథదససరర
ఇసటట ననస:63-22-2350
వయససస:38
లస: పప
5986 SQX0126763
పపరర: తరరపతమమ పసదనల

5975 SQX0067728
పపరర: పపలర యఖ పసదనల

95-163/781

తసడడ:డ కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2345
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2347/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వననకటటశశరరర పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2348
వయససస:37
లస: ససస స
5983 MLJ1167212
పపరర: అనకమమరరవప గకనధశరర

95-162/650

తసడడ:డ రరమమడడ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2346
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననరరయణ పసదల
ఇసటట ననస:63-22-2347/1
వయససస:28
లస: ససస స
5980 MLJ1167337
పపరర: బమజఫమమ పసదనల

5972 MLJ1168970
పపరర: గమరవమమ పసదనల

5970 SQX1310721
పపరర: ననగరసదడస పసదనల

భరస : అసకమమరరవప పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2344
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చననబబబయ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2345
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసడల
ఇసటట ననస:63-22-2345
వయససస:19
లస: పప
5977 SQX1574723
పపరర: రరమ తషలసస పసదల

95-162/938

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:63-22-2343
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2344
వయససస:41
లస: పప
5974 SQX2094977
పపరర: కకటటశ పసడల

5969 SQX2178838
పపరర: హరరశ అరశపలర

5994 SQX1840099
పపరర: నరసససహ గసధససరర

95-162/666

తసడడ:డ పరపయఖ గసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2354
వయససస:30
లస: పప
95-162/667

5997 SQX2094910
పపరర: కకటటశశర రరవప దనసరర

95-162/818

తసడడ:డ కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:63-22-2355
వయససస:26
లస: పప
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95-162/668

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2356
వయససస:38
లస: ససస స
6001 MLJ1167196
పపరర: కకటమమ కనననయ

95-162/670

95-162/673

95-162/674

95-163/790

95-163/1269

95-163/1270

95-163/793

తలర : సరసబబడజఖస గసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2379
వయససస:27
లస: పప

6011 SQX2054674
పపరర: శకనవరస రరవప చవల

6014 SQX1310572
పపరర: కకకషషవవణణ కలయలణణ

6017 SQX1800796
పపరర: పవన సరయననథ తషలక
ర రర

6020 SQX2250439
పపరర: సతచస మమ పసదనల

95-163/794

6023 SQX0126672
పపరర: దసరర పసదనల

95-163/1012

6026 SQX0068809
పపరర: వనసకటటశశరరర పసదనల
తసడడ:డ శవయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2379
వయససస:34
లస: పప

6006 SQX1574772
పపరర: సలలమన రరజ ఉపప

95-163/789

6009 SQX2090942
పపరర: లకడమ చవల

95-162/819

6012 SQX2277283
పపరర: ససధరరన రరవప టబటబ

95-163/1268

తసడడ:డ మహ లకమయఖ టబటబ
ఇసటట ననస:63-22-2365
వయససస:39
లస: పప
95-163/791

6015 SQX1310630
పపరర: రరమదదవ మరరయలలర

95-163/792

భరస : ననగరరజ మరరయలలర
ఇసటట ననస:63-22-2366
వయససస:45
లస: ససస స
95-162/676

6018 SQX2313864
పపరర: తదజ సరయననథ తషళళ
ర రర

95-163/1271

తసడడ:డ భబసరర రరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:63-22-2369
వయససస:19
లస: పప
95-164/1016

6021 SQX0813840
పపరర: కలపర రరవప దనసరర

95-162/677

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల దనసరర
ఇసటట ననస:63-22-2378
వయససస:31
లస: పప
95-163/795

భరస : వనసకటటశశరరర పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2379
వయససస:31
లస: ససస స
95-163/797

95-162/672

భరస : శకనవరసరరవప చవల
ఇసటట ననస:63-22-2364
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-22-2375
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకపరమయమడడ దనసరర
ఇసటట ననస:63-22-2378
వయససస:30
లస: ససస స
6025 SQX0750398
పపరర: శవయఖ గసధససరర

95-162/675

తసడడ:డ భబసరర రరవప తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-22-2369
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:63-22-2375
వయససస:43
లస: ససస స
6022 SQX0076760
పపరర: తరరపత మమ దనసరర

6008 AP151000567409
పపరర: సరమలమ జఖస సరదస

6003 MLJ1167105
పపరర: రమణ ఉపపప

తసడడ:డ వనసకట రతనస ఉపప
ఇసటట ననస:63-22-2360
వయససస:23
లస: పప

భరస : శశఖర కలయలణణ
ఇసటట ననస:63-22-2366
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ మరరయలల
ఇసటట ననస:63-22-2366
వయససస:49
లస: పప
6019 SQX0757625
పపరర: సరమలమ జఖస దనసరర

95-163/788

తసడడ:డ వవననరటటసరశఏలక చవల
ఇసటట ననస:63-22-2364
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససధరరన రరవప టబటబ
ఇసటట ననస:63-22-2365
వయససస:33
లస: ససస స
6016 SQX2320133
పపరర: ననగ రరజ మరరయలల

6005 SQX1574780
పపరర: మసగమమ ఉపప

95-163/787

భరస : వనసకట రతనస ఉపపప
ఇసటట ననస:63-22-2360
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఎరకయఖ సరడస
ఇసటట ననస:63-22-2362
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చనవల
ఇసటట ననస:63-22-2364
వయససస:29
లస: పప
6013 SQX2221273
పపరర: శవ ననగ వవణణ టబటబ

95-162/671

భరస : సలలమన రరజ ఉపప
ఇసటట ననస:63-22-2360
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర మసదగరరర
ఇసటట ననస:63-22-2362
వయససస:33
లస: ససస స
6010 SQX0526053
పపరర: ఏససరరజ చనవల

6002 MLJ1167758
పపరర: రరమమ కనననయ

6000 SQX0757187
పపరర: తరరపతమమ కనననయ

భరస : శకనస కనననయ
ఇసటట ననస:63-22-2358
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ కనననయ
ఇసటట ననస:63-22-2359
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:63-22-2360
వయససస:50
లస: పప
6007 SQX1739382
పపరర: ససనతన మసదగరరర

95-162/669

తసడడ:డ రరమమ కనననయ
ఇసటట ననస:63-22-2358
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమమ కనననయ
ఇసటట ననస:63-22-2359
వయససస:60
లస: ససస స
6004 MLJ1167113
పపరర: వనసకట రతనస ఉపపప

5999 MLJ1167170
పపరర: శకనస కనననయ

6024 SQX0126508
పపరర: సరసబ పసదనల

95-163/796

భరస : శవయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2379
వయససస:46
లస: ససస స
95-163/798

6027 SQX1888163
పపరర: కకటటశశరర గసధససరర

95-162/678

భరస : శవయఖ గసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2380
వయససస:25
లస: ససస స
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6028 MLJ1166883
పపరర: సరసమలమ జఖస గకసధససరర
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95-162/679

భరస : సరసబయఖ గకసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2380
వయససస:62
లస: ససస స
6031 SQX1331743
పపరర: అసకమమ రరవప గడహససరర

95-163/800

95-163/802

95-163/804

95-162/939

95-6/949

95-162/940

95-163/807

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:63-22-2390
వయససస:23
లస: ససస స

6041 SQX0757591
పపరర: అమమమలల గసధససరర

6044 MLJ1167436
పపరర: దసరర పసదనల

6047 SQX2444156
పపరర: తరపతమమ పసదనల

6050 SQX0067967
పపరర: శవయఖ పసదనల

95-178/1181

6053 MLJ1167485
పపరర: మరరయమమ యమసగర

95-163/806

6056 SQX0757351
పపరర: దసరర పసదనల
భరస : కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2390
వయససస:28
లస: ససస స

6036 SQX0757260
పపరర: చన తరరపతమమ పసదనల

95-163/803

6039 SQX1840073
పపరర: అమమమలల గసధససరర

95-162/683

6042 SQX2250397
పపరర: పరపయఖ గసధససరర

95-163/1272

తసడడ:డ బకరయఖ
ఇసటట ననస:63-22-2385
వయససస:51
లస: ససస స
95-162/684

6045 SQX2096600
పపరర: అసకమమ రరవప పసదనల

95-162/820

తసడడ:డ చనన కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2386
వయససస:20
లస: పప
95-162/941

6048 SQX2449452
పపరర: తరరపతయఖ పసదనల

95-162/942

తసడడ:డ చనన కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2386
వయససస:23
లస: పప
95-163/808

6051 SQX2445138
పపరర: అసకమమరరవప పపదల

95-163/1273

తసడడ:డ చనన కకటయఖ పపదల
ఇసటట ననస:63-22-2386
వయససస:21
లస: పప
95-162/685

భరస : నగరష యమసగర
ఇసటట ననస:63-22-2388
వయససస:45
లస: ససస స
95-159/844

95-163/801

భరస : పరపయఖ గసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2385
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2386
వయససస:31
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2386
వయససస:18
లస: ససస స
6055 SQX2250413
పపరర: శవ పరరశత పసదనల

95-163/805

భరస : పరప రరవప
ఇసటట ననస:63-22-2386
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2386
వయససస:30
లస: ససస స
6052 SQX2442697
పపరర: రమదదవ పసదనల

6038 SQX0069005
పపరర: వనసకటటశశరరర పసదనల

6033 SQX0126987
పపరర: మరరయమమ పసదనల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2384
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2386
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:63-22-2386
వయససస:56
లస: ససస స
6049 SQX0127258
పపరర: రమణ పసదనల

95-162/682

భరస : పరపయఖ గసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2385
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పసడల
ఇసటట ననస:63-22-2386
వయససస:23
లస: పప
6046 SQX2458677
పపరర: దసరర పసదనల

6035 SQX1767284
పపరర: దసరర గసధససరర

95-163/799

భరస : చన కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2382
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2384
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:63-22-2385
వయససస:21
లస: పప
6043 SQX2094860
పపరర: తరరపతయఖ పసడల

95-162/681

భరస : ననగరరజ గసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2384
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2384
వయససస:43
లస: ససస స
6040 SQX2178762
పపరర: వనసకటటశశరరర గసధససరర

6032 MLJ1167717
పపరర: గమరవమమ పసదనల

6030 SQX0126888
పపరర: లకడమ గసధససరర

భరస : అసకమమరరవప గసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2380
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చననకకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2382
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2382
వయససస:34
లస: పప
6037 SQX0757229
పపరర: పరపలల పసదనల

95-162/680

తసడడ:డ ససబబయఖ గకసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2380
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ గరసధససరర
ఇసటట ననస:63-22-2380
వయససస:38
లస: పప
6034 SQX0067744
పపరర: చనకకటయఖ పసదనల

6029 MLJ1166271
పపరర: సరసబయఖ గకసధససరర

6054 MLJ1167352
పపరర: శకనస గకసధససరర

95-162/686

తసడడ:డ గమరవయఖ గకసధనససరర
ఇసటట ననస:63-22-2388
వయససస:35
లస: పప
95-163/809

6057 SQX0750463
పపరర: తరరపతయఖ పసదనల

95-163/810

తసడడ:డ బమజఫమమ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2390
వయససస:28
లస: పప
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6058 SQX0750885
పపరర: కకటయఖ పసదనల
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95-163/811

తసడడ:డ బమజఫమమ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2390
వయససస:29
లస: పప

6059 SQX0750224
పపరర: వనసకటటశశరరర పసదనల

తసడడ:డ బమజఫమమ పసదనల
ఇసటట ననస:63-22-2390
వయససస:32
లస: పప

6061 SQX1800549
పపరర: లకడమ దనసరర

95-162/687

6062 MLJ2747442
పపరర: ఈశశరమమ గరరర పరటట

భరస : యయసస దనసరర
ఇసటట ననస:63-22-2391, SUDDAPALLI DO
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపలలరరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:63-23-1140/1
వయససస:66
లస: ససస స

6064 SQX0939611
పపరర: సజదన షపక

6065 MLJ1168004
పపరర: బబబమ దనసరర

95-191/10

తసడడ:డ షససక అరరఫ బబష షప క
ఇసటట ననస:63-23-1924
వయససస:26
లస: ససస స

95-192/1012

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-24-1578
వయససస:27
లస: ససస స
6073 SQX1230879
పపరర: బబబబ వరల పఠరన

95-164/425

95-165/801

95-165/267

భరస : ఫకరరదథబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-27-41
వయససస:25
లస: ససస స

6077 SQX1767649
పపరర: సరసబయఖ బతష
స ల

6080 SQX1768589
పపరర: లకమమమ బఠరన ల

95-153/494

6083 SQX1832500
పపరర: షసబబరరణణ గరరర పరటట

95-163/1274

6086 SQX2051902
పపరర: యమససబబబబ బసడడ
తసడడ:డ పడకరశస బసడడ
ఇసటట ననస:63-27-27/41
వయససస:39
లస: పప

95-152/793

6066 SQX1408138
పపరర: అనసరరధ నరస

95-164/422

6069 SQX2291409
పపరర: సతఖననరరయణ సససగ బబ సదదల

95-165/922

తసడడ:డ చటడ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-24-1578
వయససస:62
లస: పప
95-164/423

6072 SQX1110238
పపరర: పదనమవత ననగరనవన

95-164/424

భరస : వనసకటటసశర రరవప ననగరనవమ
ఇసటట ననస:63-24-2563/1
వయససస:76
లస: ససస స
95-153/492

6075 SQX1915867
పపరర: మబరరస తతట

95-153/493

తసడడ:డ వనసకయఖ తతట
ఇసటట ననస:63-27-7
వయససస:57
లస: పప
95-164/426

6078 SQX1768688
పపరర: గగససయల బభగమ షపక

95-165/266

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-27
వయససస:23
లస: ససస స
95-165/268

6081 SQX1768910
పపరర: మలరరయలదనసస యయరసరన

95-165/269

తసడడ:డ ఇసరౘిస యయరసరన
ఇసటట ననస:63-27-27
వయససస:48
లస: పప
95-164/427

భరస : రమమష బబబమ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:63-27-27-40/75
వయససస:38
లస: ససస స
95-153/495

6063 SQX0759076
పపరర: శకనవరసరరవప గరరర పరటట

భరస : వనసకటపయ నరస
ఇసటట ననస:63-23-2685
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ బఠరన ల
ఇసటట ననస:63-27-27
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ జఫర సయద
ఇసటట ననస:63-27-27-20/7
వయససస:22
లస: పప
6085 SQX1963727
పపరర: హససన షపక

95-162/688

తసడడ:డ హనసమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-25/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-27
వయససస:43
లస: ససస స
6082 SQX1963644
పపరర: జబభర సయద

6074 SQX1915834
పపరర: పడసరద తతట

95-164/1017

తసడడ:డ పపలలరరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:63-23-1140/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మబరరస తతట
ఇసటట ననస:63-27-7
వయససస:20
లస: పప

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:63-27-25
వయససస:22
లస: ససస స
6079 SQX1768621
పపరర: శరహన షపక

95-152/790

భరస : బబబబ వల పఠరన
ఇసటట ననస:63-24-2563/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబర పఠరన
ఇసటట ననస:63-24-2563/1
వయససస:28
లస: పప
6076 SQX2055978
పపరర: ఫరతమ షపక

6071 SQX1406892
పపరర: బ బ జజన పఠరన

6060 SQX2159085
పపరర: యయససననధ రగతష

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రగతష
ఇసటట ననస:63-22-2391
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ దనసరర
ఇసటట ననస:63-23-2391
వయససస:40
లస: పప

95-153/710 6068 SQX2373868
6067 SQX2105179
పపరర: వనసకట సరయ చచసతనఖ అసగజజల
పపరర: శవ సతఖననరరయణ బబయ
బబ సదదల
తసడడ:డ రతన పడసరద అసగజజల
భరస : సతఖననరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-24-1196
ఇసటట ననస:63-24-1578
వయససస:19
లస: పప
వయససస:58
లస: ససస స

6070 SQX2291367
పపరర: భబరర వ బబయ బబ సదదల

95-163/812

6084 SQX1833128
పపరర: రమమష బబబమ గరరర పరటట

95-165/270

తసడడ:డ నరసససహరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:63-27--27-40/75
వయససస:42
లస: పప
95-156/783

6087 SQX1787472
పపరర: ననగలకడమ వరర

95-164/428

తసడడ:డ పప తషరరజ వరర
ఇసటట ననస:63-27-27-43-45
వయససస:32
లస: ససస స
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6088 SQX2522597
పపరర: నననబ షపక
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95-160/943

భరస : ససబబరరవప షపక
ఇసటట ననస:63-27-27/44
వయససస:41
లస: ససస స
6091 SQX1809359
పపరర: హఫసజ షపక

95-153/496

95-164/1103

95-153/499

95-153/501

95-164/429

95-164/431

95-165/272

భరస : బబలయఖ మడడడ కరరర
ఇసటట ననస:63-27-1746/15
వయససస:55
లస: ససస స

6101 SQX1884410
పపరర: ననగమల షపక

6104 SQX2094092
పపరర: సరబ ర హహసపన షపక

6107 SQX1768605
పపరర: తహహర మహమమద

6110 SQX1962232
పపరర: మహహమబద షపక

95-164/432

6113 AP151000525008
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప యడర

95-153/502

6116 SQX1921063
పపరర: హహసససన షపక
తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2028
వయససస:25
లస: పప

6096 SQX1838648
పపరర: ఖరరననసర షపక

95-153/498

6099 SQX0393728
పపరర: అరరణ కటటకల

95-153/500

6102 SQX2087237
పపరర: షబర షపక

95-154/1101

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-27-74
వయససస:32
లస: పప
95-161/804

6105 SQX1109843
పపరర: హససన షపక

95-164/430

భరస : షఫస శరయక
ఇసటట ననస:63-27-274/15
వయససస:30
లస: ససస స
95-165/271

6108 SQX1963651
పపరర: ఆశ షపక

95-153/503

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-274/87
వయససస:35
లస: ససస స
95-153/504

6111 SQX1962422
పపరర: హససన షపక

95-153/505

భరస : మహహమబద షపక
ఇసటట ననస:63-27-277-44/35
వయససస:32
లస: ససస స
95-153/506

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప యడర
ఇసటట ననస:63-27-1323
వయససస:54
లస: పప
95-153/507

95-153/497

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-27-44/53
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:63-27-277-44/35
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:63-27-1255
వయససస:52
లస: ససస స
6115 SQX1963370
పపరర: రమణమమ మడడడ కరరర

95-164/1102

భరస : మమి్టట బబసగ మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-274/45
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-274/87
వయససస:45
లస: పప
6112 SQX1464882
పపరర: వరణణ గరరర పరటట

6098 SQX2501435
పపరర: ననగ శకనస చలలకకరర

6093 SQX1962216
పపరర: గగవసద రరజ తమమశశటట

భరస : సరరబర షపక
ఇసటట ననస:63-27-27-2811
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ స షపక
ఇసటట ననస:63-27-274
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడకరశ లసగబరర
ఇసటట ననస:63-27-274/16
వయససస:30
లస: ససస స
6109 SQX1963719
పపరర: ససభబన షపక

95-164/1104

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:63-27-46/41
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కరమనవన
ఇసటట ననస:63-27-97/1
వయససస:57
లస: పప
6106 SQX1260835
పపరర: పపషప లసగబరర

6095 SQX2549822
పపరర: సతఖననరరయణ కటబట

95-163/1374

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-27-27-45/76
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నగరశశరరరవప చలలకకరర
ఇసటట ననస:63-27-30/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-27-44/53
వయససస:39
లస: పప
6103 SQX1768316
పపరర: వనసకయఖ కరమనవన

95-164/857

తసడడ:డ రరమయఖ కటబట
ఇసటట ననస:63-27-27-46/67
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-27-2811
వయససస:28
లస: పప
6100 SQX0405589
పపరర: కటటకల శకనవరస రరవప

6092 SQX2055341
పపరర: రఫస షపక

6090 SQX2525228
పపరర: గగససయ షపక

తసడడ:డ అహమద సయద
ఇసటట ననస:63-27-27/44
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహహమన షపక
ఇసటట ననస:63-27-27-44/40
వయససస:28
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కటబట
ఇసటట ననస:63-27-27-46/67
వయససస:57
లస: ససస స
6097 SQX1838655
పపరర: సరరబర షపక

95-163/1373

తసడడ:డ ససబబరరవప షపక
ఇసటట ననస:63-27-27/44
వయససస:28
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:63-27-27-44/40
వయససస:27
లస: ససస స
6094 SQX2549814
పపరర: సరమమజఖస కటబట

6089 SQX2524783
పపరర: సరధదక షపక

6114 SQX1961234
పపరర: మసరసన వల షపక

95-164/433

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:63-27-1550/1
వయససస:23
లస: పప
95-164/434

6117 SQX1110352
పపరర: చసదడమమ గమతచల

95-164/435

భరస : శకనవరసరరవప గమతతచనల
ఇసటట ననస:63-27-2083
వయససస:48
లస: ససస స
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6118 SQX1107672
పపరర: జజన బ షపక
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95-164/436

భరస : హహసససన షససక
ఇసటట ననస:63-27-2435/1
వయససస:46
లస: ససస స
6121 SQX2240877
పపరర: పదమ ససదగరన

95-164/1023

95-164/440

95-153/712

95-164/442

95-163/813

95-163/1278

95-163/1366

తసడడ:డ ఝలసగరరర షసక
ఇసటట ననస:63-27-2536/1
వయససస:26
లస: ససస స

6131 SQX1110964
పపరర: మధర బ పఠరన

6134 SQX2360279
పపరర: షరజహన పఠరన

6137 SQX1107003
పపరర: ససలలసన బ ఫటబన

6140 SQX1193754
పపరర: రజమ పఠరన

95-164/450

6143 SQX2450781
పపరర: షపక జహసగరర

95-164/443

6146 SQX2265221
పపరర: యలకకఓబబ రమల
ఫ హ
భరస : సకరశక షపక
ఇసటట ననస:63-27-2536/1
వయససస:21
లస: ససస స

6126 SQX2004802
పపరర: పసడయసకర వనలగ పటట

95-94/525

6129 SQX1767839
పపరర: ననగబర పఠరన

95-164/441

6132 SQX1106856
పపరర: రజయ ఫటబన

95-164/444

భరస : సససదన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2529
వయససస:36
లస: ససస స
95-163/1277

6135 SQX1107797
పపరర: ససభబన షపక

95-164/445

తసడడ:డ వపసససన బబబమ షససక
ఇసటట ననస:63-27-2530
వయససస:30
లస: పప
95-164/446

6138 SQX1767805
పపరర: మహహదథబన బ పఠరన

95-164/447

భరస : పసదబ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2533/1
వయససస:59
లస: ససస స
95-164/448

6141 SQX1767771
పపరర: కలతషబ బ షపక

95-164/449

భరస : జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2535/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-153/795

తసడడ:డ షపక కరరస సరహహబ
ఇసటట ననస:63-27-2536/1
వయససస:65
లస: పప
95-163/1280

95-164/439

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2525/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససభబన పటబటన
ఇసటట ననస:63-27-2534/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2535/1
వయససస:66
లస: పప
6145 SQX2170389
పపరర: రరమజన షపక

95-153/713

భరస : రసజజన సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2532/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2534
వయససస:20
లస: పప
6142 SQX1767763
పపరర: జహసగరర షపక

6128 SQX2039527
పపరర: యమమల వనలగ పటట

6123 SQX1413285
పపరర: సరగజ ససకలల

తసడడ:డ రరజ వనలగ పటట
ఇసటట ననస:63-27-2523/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2529/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2530/1
వయససస:34
లస: పప
6139 SQX2507390
పపరర: కలలమ పఠరన

95-163/1276

భరస : హహసపసన స పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2528
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2529/1
వయససస:40
లస: పప
6136 SQX2333284
పపరర: బబజ షపక

6125 SQX2277242
పపరర: ససరరశ బబబమ పలర

95-163/1275

భరస : శకనస ససకలల
ఇసటట ననస:63-27-2521/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ వనలగ పటట
ఇసటట ననస:63-27-2523/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటవరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2526/1
వయససస:32
లస: పప
6133 SQX1100536
పపరర: సససదన పఠరన

95-164/438

తసడడ:డ అమరలసగయఖ పలర
ఇసటట ననస:63-27-2522/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరజ వనలగ
ఇసటట ననస:63-27-2523/1
వయససస:29
లస: ససస స
6130 SQX1921535
పపరర: నరసససహ రరవప తమమశశటట

6122 SQX1098699
పపరర: అనససరఖమమ అననస

6120 SQX2311678
పపరర: రరమససత థదమమసపత

భరస : పరమమశశర రరవప థదమమసపత
ఇసటట ననస:63-27-2453-2
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ అననస
ఇసటట ననస:63-27-2519/1
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల ససకలల
ఇసటట ననస:63-27-2521/1
వయససస:37
లస: పప
6127 SQX2004786
పపరర: బమఈలల వనలగ

95-164/437

భరస : చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2436
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:63-27-2517/1
వయససస:52
లస: ససస స
6124 SQX1413152
పపరర: శకనస ససకలల

6119 SQX1474246
పపరర: సససదన బ షపక

6144 SQX2447373
పపరర: షపక కలతషబ బ

95-163/1279

భరస : షపక జహసగరర
ఇసటట ననస:63-27-2536/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-163/1281

6147 SQX2030641
పపరర: చనన బబషర షపక

95-3/1155

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2537/1
వయససస:40
లస: పప
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6148 SQX1100601
పపరర: అససఫ షపక
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95-163/814

తసడడ:డ జజనమయల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2537/1
వయససస:25
లస: పప
6151 SQX2446706
పపరర: షపక శశశదన బ

95-164/1024

95-164/455

95-164/457

95-164/459

95-164/460

95-164/462

95-164/465

తసడడ:డ బబబసరబ పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2551/1
వయససస:46
లస: పప

6161 SQX2427904
పపరర: అకబర పటబన

6164 SQX1098665
పపరర: షబబర షపక

6167 SQX1287540
పపరర: రవ వవమమల

6170 SQX1406702
పపరర: ఖలససమ షపక

95-164/468

6173 SQX1286765
పపరర: లకడమ ఓరరస

95-163/1282

6176 SQX1100445
పపరర: సససదన షపక
తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2552
వయససస:28
లస: పప

6156 SQX2094654
పపరర: ఫరరదన షపక

95-161/801

6159 SQX1767862
పపరర: హహసపసన షపక

95-164/458

6162 SQX2423846
పపరర: నజర పఠరన

95-164/1025

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2543/1
వయససస:19
లస: పప
95-164/461

6165 SQX2158731
పపరర: ఖససస షపక

95-164/1026

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2544/1
వయససస:44
లస: పప
95-164/463

6168 SQX1474279
పపరర: కలమలరర కరతవత

95-164/464

భరస : బబబమరరవప ననయక కరతవత
ఇసటట ననస:63-27-2549/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-164/466

6171 SQX1230689
పపరర: ననగబర బ షపక

95-164/467

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2550/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-164/470

భరస : శకనస ఓరరస
ఇసటట ననస:63-27-2551/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-164/472

95-164/454

తసడడ:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2541/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ ఖలససమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2550
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2550/1
వయససస:40
లస: ససస స
6175 SQX1106567
పపరర: మమబమవల పఠరన

95-164/852

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:63-27-2548
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబ దచ ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:63-27-2549/1
వయససస:35
లస: పప
6172 SQX1230705
పపరర: నజమ షపక

6158 SQX2055440
పపరర: బపరశర షపక

6153 SQX1108068
పపరర: ఇమలమ షపక

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2541
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన వలర షససక
ఇసటట ననస:63-27-2544/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససరరష కలమమరపలర
ఇసటట ననస:63-27-2545/1
వయససస:30
లస: ససస స
6169 SQX1474600
పపరర: బబబమరరవప ననయక కరతవథ

95-164/456

తసడడ:డ పసదబ మసరసన
ఇసటట ననస:63-27-2543/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : జజన వలర షససక
ఇసటట ననస:63-27-2544/1
వయససస:44
లస: ససస స
6166 SQX1193192
పపరర: వజయ లకడమ కలమమరపలర

6155 SQX1105890
పపరర: అలర బషష షపక

95-164/452

తసడడ:డ నననన సరహబ షససక
ఇసటట ననస:63-27-2539/1
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఇమలమమరబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2541
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఖసససమ షససక
ఇసటట ననస:63-27-2542/1
వయససస:43
లస: ససస స
6163 SQX1098673
పపరర: అయషర షపక

95-164/453

తసడడ:డ మమలలల షససక
ఇసటట ననస:63-27-2540/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2541
వయససస:25
లస: ససస స
6160 SQX1107573
పపరర: ఖలససస బ షపక

6152 SQX1107888
పపరర: సససదన ఫటబన

6150 SQX1107904
పపరర: జజన మమ షపక

తసడడ:డ బసద సరబ షససక
ఇసటట ననస:63-27-2537/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రసజజన సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2538/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సససదన షససక
ఇసటట ననస:63-27-2540/1
వయససస:36
లస: పప
6157 SQX1193127
పపరర: ననగబర భ షపక

95-164/451

భరస : జజనమలమల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2537/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : షపక చనన బబషర
ఇసటట ననస:63-27-2537/1
వయససస:35
లస: ససస స
6154 SQX1107953
పపరర: షరరఫ షపక

6149 SQX1193622
పపరర: ఇససబ షపక

6174 SQX1110261
పపరర: జజనబ పఠరన

95-164/471

భరస : మమమబమవరల పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2551/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-163/815

6177 SQX1100460
పపరర: జజనమయ షపక

95-163/816

తసడడ:డ మదనబర సరబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2552
వయససస:66
లస: పప
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6178 SQX1100510
పపరర: ససభబన షపక
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95-163/817

తసడడ:డ హహసపసన బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2552/1
వయససస:29
లస: పప
6181 SQX2262756
పపరర: ఖదథర మహమమద

6179 SQX2096162
పపరర: నససరరన షపక

తసడడ:డ పవలలసహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2553/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-164/1027

6182 SQX1100114
పపరర: ననగమలలర శశరర కకసడచపప

తసడడ:డ బబజ మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2553/1 , 1 LINE
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల కకసడచపప
ఇసటట ననస:63-27-2554/1
వయససస:56
లస: ససస స

6184 SQX1106807
పపరర: దదవ బసగరరర

6185 SQX1286708
పపరర: రమణ ఓరరస

95-164/474

భరస : రరమమ బసగరరర
ఇసటట ననస:63-27-2554/1
వయససస:46
లస: ససస స
6187 SQX1408880
పపరర: వనసకరయలమమ చరరమలర

95-164/477

95-164/480

6191 SQX1598350
పపరర: ఆసజనవయమలల బసగరరర

95-164/482

6194 SQX1767748
పపరర: వజయలకడమ అసగర

తసడడ:డ కకషష పప తషనసరర
ఇసటట ననస:63-27-2562/1
వయససస:22
లస: పప
95-164/487

తసడడ:డ బడహమయఖ తననరర
ఇసటట ననస:63-27-2567
వయససస:24
లస: పప

95-164/478

95-163/821

6203 SQX1153485
పపరర: ససబబ రరవప పప నసనరర

95-164/481

6206 SQX1406371
పపరర: కలమలరర తతసడదపప
భరస : ననగరశశర రరవప తతసడదపప
ఇసటట ననస:63-27-2567/1
వయససస:55
లస: ససస స

6186 SQX1406835
పపరర: ఇమలస బ షపక

95-164/476

6189 SQX1203322
పపరర: రతన కలమలరర బసగరరర

95-164/479

6192 SQX1111350
పపరర: మసరసన పప లలగగన

95-163/820

తసడడ:డ కకషషయఖ పప లలగగన
ఇసటట ననస:63-27-2561/2
వయససస:64
లస: పప
95-164/483

6195 SQX1767524
పపరర: లకడమ కకలలకలలపలర

95-164/484

భరస : రరజరశశర రరవప కకలలకలల పలర
ఇసటట ననస:63-27-2562/1
వయససస:52
లస: ససస స
95-164/1028

6198 SQX1106617
పపరర: కమల కలమలర దనసరర

95-164/486

తసడడ:డ వజయ కలమలర దనసరర
ఇసటట ననస:63-27-2564
వయససస:34
లస: పప
95-164/488

6201 SQX1106724
పపరర: ససరరష గమదచ

95-164/489

తసడడ:డ జగనననథ రరవప గమదచ
ఇసటట ననస:63-27-2566
వయససస:36
లస: పప
95-163/822

తసడడ:డ పసద ససబబబరరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:63-27-2566/1
వయససస:61
లస: పప
95-164/491

95-163/819

భరస : ఆసజనవయమలల బసగరరర
ఇసటట ననస:63-27-2561/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథ రరవప గమదచ
ఇసటట ననస:63-27-2565
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథరరవప గమదచ
ఇసటట ననస:63-27-2566/1
వయససస:44
లస: పప
6205 SQX1287656
పపరర: నరరసదడ తననరర

6200 SQX1106591
పపరర: వశశస గమదచ

6183 SQX1100569
పపరర: రరమమ బసగరరర

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2557
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2563/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జగననధ రరవప గమదద
ఇసటట ననస:63-27-2565
వయససస:60
లస: ససస స
6202 SQX1111335
పపరర: రమమష గమదచ

95-164/475

భరస : వజయ కలమలర అసగర
ఇసటట ననస:63-27-2562/1
వయససస:34
లస: ససస స

95-164/485 6197 SQX2241719
6196 SQX1767672
పపరర: హనసమసత రరవప పప తషనసరర
పపరర: కలతషబ బఇవనస షపక

95-164/473

తసడడ:డ అపరపరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:63-27-2554/1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అపపల చనరర బసగరరర
ఇసటట ననస:63-27-2561/1
వయససస:71
లస: పప

భరస : అమలనసలలర షససక
ఇసటట ననస:63-27-2562/1
వయససస:30
లస: ససస స

6199 SQX1231042
పపరర: దథనమమ గమదద

95-163/818

భరస : దసరర రరమ బసగరరర
ఇసటట ననస:63-27-2561/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల బసగరరర
ఇసటట ననస:63-27-2561/1
వయససస:34
లస: పప
6193 SQX1098590
పపరర: మమసతనజ షపక

6188 SQX1598467
పపరర: లకడమ దదవఖ బసగరరర

6180 SQX1193036
పపరర: ననజన సయఖద

భరస : బబజ సయయడ
ఇసటట ననస:63-27-2553/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : చచసచయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:63-27-2556/1
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ చరరమలర
ఇసటట ననస:63-27-2560/1
వయససస:61
లస: ససస స
6190 SQX1474592
పపరర: దసరర రరస బసగరరర

95-161/802

6204 SQX1231059
పపరర: అనత గమదద

95-164/490

భరస : రమమష గమదద
ఇసటట ననస:63-27-2567
వయససస:34
లస: ససస స
95-164/492

6207 SQX1111442
పపరర: కకషష పప లలగగన

95-163/823

తసడడ:డ మసరసన పప లలగగన
ఇసటట ననస:63-27-2570/1
వయససస:37
లస: పప
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పపరర: రరజరశశరర తరరల
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95-164/493

భరస : కకషష తరరల
ఇసటట ననస:63-27-2570/1
వయససస:30
లస: ససస స
6211 SQX1406454
పపరర: శకనస మకరరల

95-164/496

95-164/498

95-164/501

95-164/504

95-164/507

95-164/509

95-164/512

భరస : శకనవరస రరవప మమటటట
ఇసటట ననస:63-27-2589
వయససస:40
లస: ససస స

6221 SQX1474618
పపరర: మసరసన షపక

6224 SQX1767508
పపరర: ఆదదలకడమ మహOకరళ

6227 SQX1767896
పపరర: బబజ షపక

6230 SQX1098657
పపరర: ససజజత పప దదల

95-164/515

6233 SQX1409805
పపరర: ససజజత మమటటట

95-164/505

6236 SQX1412998
పపరర: శకకరసత మమటటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమటటట
ఇసటట ననస:63-27-2589
వయససస:25
లస: పప

6216 SQX1413376
పపరర: జబద వలయవటటల

95-164/500

6219 SQX1243096
పపరర: శకనవరస రరవప మమడదడ

95-164/503

6222 SQX1243013
పపరర: నరసససహ రరవప ఓరరస

95-164/506

తసడడ:డ చసఛయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:63-27-2576/1
వయససస:45
లస: పప
95-164/508

6225 SQX1100502
పపరర: ననగబర బబషర షపక

95-163/825

తసడడ:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2580/1
వయససస:28
లస: పప
95-164/510

6228 SQX1203363
పపరర: మమసటబజ సయఖద

95-164/511

భరస : బషసద సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2581/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-164/513

6231 SQX1412741
పపరర: రమమష పప దదల

95-164/514

తసడడ:డ శకమనననరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:63-27-2584
వయససస:40
లస: పప
95-164/516

భరస : రసగ రరవప మమటటట
ఇసటట ననస:63-27-2587
వయససస:30
లస: ససస స
95-164/518

95-163/824

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడదడ
ఇసటట ననస:63-27-2576
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరఘవ పప దదల
ఇసటట ననస:63-27-2583/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:63-27-2585
వయససస:43
లస: పప
6235 SQX1412881
పపరర: లకడమ మమటటట

95-164/502

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2580/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమష పప దదల
ఇసటట ననస:63-27-2583/1
వయససస:32
లస: ససస స
6232 SQX1412857
పపరర: రరఘవ పప దదల

6218 SQX1105809
పపరర: దనశరథద భమన

6213 SQX1111319
పపరర: రమమష కకపవప

భరస : షబబర వలయవటటల
ఇసటట ననస:63-27-2574/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చసదడయఖ మహOకరళ
ఇసటట ననస:63-27-2578/1
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2580/1
వయససస:22
లస: ససస స
6229 SQX1098632
పపరర: శశశలజ పప దదల

95-164/499

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2576/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : గమరరసరశమ ఓరరస
ఇసటట ననస:63-27-2577/1
వయససస:34
లస: ససస స
6226 SQX1767904
పపరర: జబబధ షపక

6215 SQX1243203
పపరర: వనసకటటశశరరర తమమశశటట

95-164/495

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ కకపవప
ఇసటట ననస:63-27-2573/1
వయససస:41
లస: పప

తలర : సరగజన దదవ భమనన
ఇసటట ననస:63-27-2575/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2576/1
వయససస:25
లస: ససస స
6223 SQX1286815
పపరర: ససత ఓరరస

95-164/497

తసడడ:డ పసచచయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2573/1
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదమల వలయవటటల
ఇసటట ననస:63-27-2574/1
వయససస:53
లస: పప
6220 SQX1474204
పపరర: మసరసన బ షపక

6212 SQX1406389
పపరర: రమణ కకపపపల

6210 SQX1243245
పపరర: శరమబఖల బబబమ చరరమళళ

తసడడ:డ వనసకట సరశమ చరరమళళ
ఇసటట ననస:63-27-2570/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : రమమష కకపపపల
ఇసటట ననస:63-27-2573
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2573/1
వయససస:31
లస: పప
6217 SQX1413459
పపరర: షబబర వలయవటటల

95-164/494

భరస : కకషరష పప లగగన
ఇసటట ననస:63-27-2570/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మకరరల
ఇసటట ననస:63-27-2571
వయససస:46
లస: పప
6214 SQX1243211
పపరర: గగవసద రరజ తమమశశటట

6209 SQX1287094
పపరర: దసరరర పప లగగన

6234 SQX1413053
పపరర: హహమలజ మమటటట

95-164/517

భరస : శకకరసత మమటటట
ఇసటట ననస:63-27-2589
వయససస:25
లస: ససస స
95-164/519

6237 SQX1529777
పపరర: లకడమ ఆలకలసట

95-164/520

భరస : సతష ఆలకలసట
ఇసటట ననస:63-27-2592/1
వయససస:29
లస: ససస స
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6238 SQX1408278
పపరర: సతష ఆలకలసట
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95-164/521

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:63-27-2592/1
వయససస:35
లస: పప
6241 SQX1106559
పపరర: ససబబబరరవప మలర శశటట

95-164/524

95-164/527

భరస : గగవసద చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2613/1
వయససస:35
లస: ససస స
6250 SQX2368041
పపరర: లకడమ కకలలకలలపఅల

95-163/1283

95-164/532

95-164/535

95-164/538

భరస : రవ కలమలర ఆరరమళర
ఇసటట ననస:63-27-2625
వయససస:30
లస: ససస స

95-164/531

95-164/539

95-163/1284

6254 SQX1286880
పపరర: గగవసద చలలర

6266 SQX1106443
పపరర: జయమమ పతపరటట
భరస : జజరఫ పతపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2627/1
వయససస:53
లస: ససస స

95-164/529

6249 SQX1962588
పపరర: ససతమమ చచవపల

95-153/508

6252 SQX2365948
పపరర: గగవసద లకడమ చచవపల

95-164/1029

6255 SQX1767557
పపరర: తనతమమ చచవపల

95-164/534

భరస : పపననయఖ చచవపల
ఇసటట ననస:63-27-2619/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-164/536

6258 SQX1231109
పపరర: కకటమమ బతష
స ల

95-164/537

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2621
వయససస:60
లస: ససస స
95-164/1030

95-158/946

తసడడ:డ పసదబ సససదసలల
ఇసటట ననస:63-27-2623/1
వయససస:41
లస: పప
95-153/509

6246 SQX1767722
పపరర: వసదనస తతటకకర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప చచవపల
ఇసటట ననస:63-27-2616/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-164/533

6257 SQX1767540
పపరర: పపననయఖ చచవపల

6263 SQX2188076
పపరర: ససరరష పరగళళ

95-164/526

భరస : వనసకటటశశరరవప చచవపల
ఇసటట ననస:63-27-2616/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ నరసససహ మబరరస బబపటర
ఇసటట ననస:63-27-2622
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజన షససక
ఇసటట ననస:63-27-2622/1
వయససస:61
లస: ససస స
6265 SQX1274372
పపరర: పరరశత ఆరరమళర

6248 SQX1407387
పపరర: రరమ కకషష చలలర

6260 SQX2345486
పపరర: రరజ రమమశ కలమలర బబపటర

6243 SQX1415380
పపరర: సడవసత పసరరగమ

తసడడ:డ వనసకయఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:63-27-2611/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథస చచవపల
ఇసటట ననస:63-27-2619/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబల కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2621/1
వయససస:65
లస: ససస స
6262 SQX1106880
పపరర: ఫచచబ షపక

95-164/528

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2618
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ చచవపల
ఇసటట ననస:63-27-2619/1
వయససస:31
లస: పప
6259 SQX1231117
పపరర: లసగమమ బతష
స ల

6245 SQX1767730
పపరర: సరగజన తతటకకర

6251 SQX2365740
పపరర: నరరశ కకలలకలలపఅల

95-164/523

భరస : ఉమ శసకర పసరరగమ
ఇసటట ననస:63-27-2601/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరశశరరరవప కకలలకలలపఅల
ఇసటట ననస:63-27-2616/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సససదన షససక
ఇసటట ననస:63-27-2617/1
వయససస:28
లస: పప
6256 SQX1767573
పపరర: సరసబశవ రరవప చచవపల

95-164/525

తసడడ:డ పసదబ వనసకయఖ చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2613/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజరశశరరరవప కకలలకలలపఅల
ఇసటట ననస:63-27-2616/1
వయససస:52
లస: ససస స
6253 SQX1108027
పపరర: జజన సససదన షపక

6242 SQX1243286
పపరర: ఉమ శసకర పసరరగమ

భరస : వసదనస తతటకకర
ఇసటట ననస:63-27-2611/1
వయససస:52
లస: ససస స
95-164/530

6240 SQX1243351
పపరర: కరశవ గగపరల పసరరగమ

తసడడ:డ రమణ రరవప పసరరగమ
ఇసటట ననస:63-27-2598
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరవప పసరరగమ
ఇసటట ననస:63-27-2601
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదవలర
ఇసటట ననస:63-27-2610/1
వయససస:50
లస: ససస స
6247 SQX1408203
పపరర: కకటటశశరర చలలర

95-164/522

భరస : శకనస చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2597/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ మలర శశటట
ఇసటట ననస:63-27-2598/1
వయససస:76
లస: ససస స
6244 SQX0528067
పపరర: దదవళర లకడమ కకటటశశరర దదవ

6239 SQX1408237
పపరర: లకడమ చలలర

6261 SQX2345676
పపరర: వ ఏస ఏల ఫణణ కరమమశశరర
బబపటర
భరస : రరజ రమమశ కలమలర బబపటర
ఇసటట ననస:63-27-2622
వయససస:39
లస: ససస స

95-164/1031

6264 SQX2239879
పపరర: రరద పరగళర

95-163/1285

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:63-27-2623/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-164/540

6267 SQX2143832
పపరర: ససభబన షపక

95-163/1286

తసడడ:డ లలల సరహహబ
ఇసటట ననస:63-27-2628/1
వయససస:22
లస: పప
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6268 SQX1355651
పపరర: బ బ ఆశర పఠరన
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95-153/510

భరస : కరజజ ఖలన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2629/1
వయససస:35
లస: ససస స
6271 SQX1334259
పపరర: కసససస షపక

95-153/513

95-164/541

95-164/544

95-153/518

95-164/546

95-164/548

95-164/551

భరస : పపలలర రరవప కకమమవరపప
ఇసటట ననస:63-27-2642
వయససస:40
లస: ససస స

6281 SQX1405464
పపరర: ఖలససస యస కర

6284 SQX1334473
పపరర: రరఘవరరవప పప దదల

6287 SQX1767631
పపరర: వనసకమమ మరర

6290 SQX1407825
పపరర: సప మయఖ వపలర సగమసట

95-164/554

6293 SQX1408567
పపరర: అవసదడ రరడడడ మలల

95-153/519

6296 SQX1412808
పపరర: పపలలర రరవప కకమమవరపప
తసడడ:డ తరపతయఖ కకమమవరపప
ఇసటట ననస:63-27-2642
వయససస:49
లస: పప

6276 SQX1767755
పపరర: బబదసలలర షపక

95-164/543

6279 SQX1374867
పపరర: సశపన గమరరకలపరటట

95-153/517

6282 SQX1106641
పపరర: శకనసవరస రరవప గమబబబల

95-164/545

తసడడ:డ గమబబబల గమబబబల
ఇసటట ననస:63-27-2630/1
వయససస:61
లస: పప
95-153/520

6285 SQX1100528
పపరర: రరజ డదరసగమల

95-163/826

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల డదరసగమల
ఇసటట ననస:63-27-2634/1
వయససస:38
లస: పప
95-164/549

6288 SQX1767664
పపరర: శవ పడసరద మరర

95-164/550

తసడడ:డ బడహమయఖ మరర
ఇసటట ననస:63-27-2635/1
వయససస:23
లస: పప
95-164/552

6291 SQX1193101
పపరర: ననగబర బ షపక

95-164/553

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2638/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-164/555

తసడడ:డ యలమసద రరడడడ మలల
ఇసటట ననస:63-27-2641/1
వయససస:25
లస: పప
95-164/556

95-153/515

భరస : వవణమ గమరరకలపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2629/52
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలయఖ వపలర సగమసట
ఇసటట ననస:63-27-2636/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రమణ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2638/1
వయససస:29
లస: పప
6295 SQX1408492
పపరర: లకడమ కకమమవరపప

95-153/516

భరస : బడహమయఖ మరర
ఇసటట ననస:63-27-2635/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మరర
ఇసటట ననస:63-27-2635/1
వయససస:45
లస: పప
6292 SQX1230739
పపరర: ఇసరమయల షపక

6278 SQX1377119
పపరర: ఖతజజ రగసపసచరర

6273 SQX1333996
పపరర: సససదన షపక

తసడడ:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2629/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకమనననరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:63-27-2632
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరజ దదరసగమల
ఇసటట ననస:63-27-2634/1
వయససస:33
లస: ససస స
6289 SQX1767623
పపరర: బడమయఖ మరర

95-164/542

తసడడ:డ ఖలససస యస కర
ఇసటట ననస:63-27-2629/55
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:63-27-2631/1
వయససస:36
లస: పప
6286 SQX1106799
పపరర: వనసకట రమణ దదరసగమల

6275 SQX1767797
పపరర: సకకనన బ షపక

95-153/512

తసడడ:డ ననవనస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2629/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : రహసతషలర రగసపసచరర
ఇసటట ననస:63-27-2629/50
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప గమరరకలపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2629/52
వయససస:30
లస: పప
6283 SQX1106526
పపరర: రవ కకరణ యడర పలర

95-153/514

భరస : హహసపసన షర లలట షపక
ఇసటట ననస:63-27-2629/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2629/1
వయససస:23
లస: పప
6280 SQX1374776
పపరర: వవణమ బబబమ గమరరకలపరటట

6272 SQX1334150
పపరర: మసరసన వరల షపక

6270 SQX1374909
పపరర: రరసబబబమ గమరరకలపరటట

తసడడ:డ రరమలరరవప గమరరకలపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2629/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మజన సరహహబ లలట షపక
ఇసటట ననస:63-27-2629/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : హయడ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2629/1
వయససస:23
లస: ససస స
6277 SQX1767821
పపరర: హమలద షపక

95-153/511

భరస : అబమబలలర చచరరకకరర
ఇసటట ననస:63-27-2629/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరధ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2629/1
వయససస:45
లస: పప
6274 SQX1767813
పపరర: షకకలల బ షపక

6269 SQX1377200
పపరర: మరర బ చచరరకకరర

6294 SQX1111293
పపరర: పపలలరరరవప కకమమవరపప

95-163/827

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకమమవరపప
ఇసటట ననస:63-27-2641/2
వయససస:48
లస: పప
95-164/557

6297 SQX1768332
పపరర: లకడమ కరశన

95-164/558

భరస : పడవణ బబబమ కరశన
ఇసటట ననస:63-27-2649/1
వయససస:29
లస: ససస స
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6298 SQX1405290
పపరర: బబజ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-153/521

తసడడ:డ జజన మయల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2650
వయససస:31
లస: పప
6301 SQX1274323
పపరర: తడవవణణ కకకషషసశశటట

95-153/522

95-153/524

95-153/527

95-153/530

95-164/563

6308 SQX1357707
పపరర: లలలల ఖలన పఠరన

6311 SQX1358069
పపరర: ఫజలర ల షపక

6314 SQX1408013
పపరర: అననపవరష బబసస

95-164/566

6317 SQX1994953
పపరర: నఫససర షపక

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మఖమలటస
ఇసటట ననస:63-27-2658
వయససస:59
లస: పప
95-163/828

భరస : ననగ రరజ అమలదనసస
ఇసటట ననస:63-27-2669
వయససస:33
లస: ససస స

6323 SQX1413442
పపరర: శరసత ఊదల

95-153/531

6326 SQX1475434
పపరర: పడసరద కనకరరజ
తసడడ:డ జగనననథస కనకరరజ
ఇసటట ననస:63-27-2670/1
వయససస:51
లస: పప

6306 SQX1358226
పపరర: బబబ జజన షపక

95-153/526

6309 SQX1333947
పపరర: జహసగరరర షపక

95-153/529

6312 SQX1406850
పపరర: ఛననబ షపక

95-164/562

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2654
వయససస:28
లస: ససస స
95-164/564

6315 SQX1408153
పపరర: మహహష బబబమ బబసస

95-164/565

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బబసస
ఇసటట ననస:63-27-2654
వయససస:31
లస: పప
95-12/1331

6318 SQX1408062
పపరర: అరరణ కలమలరర మఖమలటస

95-164/567

భరస : వనసకటటశశర రరవప మఖమలటస
ఇసటట ననస:63-27-2658
వయససస:52
లస: ససస స
95-164/569

6321 SQX1415406
పపరర: ససరరష కలమమరపలర

95-164/570

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలమమరపలర
ఇసటట ననస:63-27-2660/1
వయససస:32
లస: పప
95-164/571

భరస : అపపనన ఊదల
ఇసటట ననస:63-27-2661/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-164/573

95-153/523

తసడడ:డ కరరససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2653
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:63-27-2660/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపనన ఊదల
ఇసటట ననస:63-27-2661/1
వయససస:26
లస: పప
6325 SQX1107631
పపరర: దసరర దదవ అమలదనసస

95-153/528

భరస : జజకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2656
వయససస:19
లస: ససస స

95-164/568 6320 SQX1415414
6319 SQX1408088
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మఖమలటస
పపరర: అసజల దదవ మసచకసటట

6303 SQX1357103
పపరర: రరకరసనన షపక

తసడడ:డ సరహహబ షప కర
ఇసటట ననస:63-27-2653
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ బబసస
ఇసటట ననస:63-27-2654
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ బబసస
ఇసటట ననస:63-27-2654/1
వయససస:51
లస: పప

6322 SQX1100627
పపరర: సరయ ఊదల

95-153/525

తసడడ:డ ఉసససన సరహహబ షప క
ఇసటట ననస:63-27-2653
వయససస:55
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప బబసస
ఇసటట ననస:63-27-2654
వయససస:48
లస: ససస స
6316 SQX1413129
పపరర: సరసబ శవ రరవప బబసస

6305 SQX1295980
పపరర: జజకకర హహసపసన

95-164/560

భరస : బబబమ జజన షప క
ఇసటట ననస:63-27-2653
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మలబమ ఖలన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2653
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2653
వయససస:46
లస: పప
6313 SQX1413079
పపరర: వనసకట కనక దసరర బబసస

95-164/561

తసడడ:డ ఫజలర ల షప క
ఇసటట ననస:63-27-2653
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరరర
ఇసటట ననస:63-27-2653
వయససస:41
లస: పప
6310 SQX1333756
పపరర: ససబబన పఠరన

6302 SQX1110212
పపరర: శశషరరతనస నసబబరర

6300 SQX1106633
పపరర: కకటటశశరరరవప మమకటటటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమకటటటట
ఇసటట ననస:63-27-2650
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:63-27-2651/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2653
వయససస:24
లస: పప
6307 SQX1405498
పపరర: లకడమ ననరరయణ గరరర

95-164/559

భరస : కకటటశశరరరవప మమకటటటట
ఇసటట ననస:63-27-2650
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబల వనసకటటశశరరలల కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2651
వయససస:26
లస: ససస స
6304 SQX1295956
పపరర: మశన షపక

6299 SQX1107730
పపరర: ననగలకడమ మమకటటటట

6324 SQX1286674
పపరర: శకనస ఓరరస

95-164/572

తసడడ:డ చచసచయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:63-27-2662/1
వయససస:36
లస: పప
95-164/574

6327 SQX1287482
పపరర: రమణ బతష
స ల

95-164/575

భరస : కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2671/1
వయససస:35
లస: ససస స
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6328 SQX1767888
పపరర: ననగబర బ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-164/576

భరస : ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2672/1
వయససస:27
లస: ససస స
6331 SQX1106468
పపరర: ననరరయణమమ కకసడవటట

95-164/579

95-164/582

95-164/584

95-164/587

95-164/589

95-163/830

95-163/1287

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2702
వయససస:33
లస: ససస స

6341 SQX1412956
పపరర: ఆసజనవయమలల వవమమల

6344 SQX1106765
పపరర: లకడమ బయయ అజమర

6347 SQX1107128
పపరర: నససమల షపక

6350 SQX1408757
పపరర: రతస మమ గమజఫరర పవడడ

95-164/595

6353 SQX1243419
పపరర: అనసత శరర మసచ

95-164/588

6356 SQX1324961
పపరర: ససలలమలన ఖలన పటబన
తసడడ:డ హబబబమలర ల ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:63-27-2702
వయససస:38
లస: పప

6336 SQX2089415
పపరర: హరర వరద న పపలవరరస

95-151/837

6339 SQX1106518
పపరర: శశఖర గమడడపరటట

95-164/586

6342 SQX1111376
పపరర: వనసకటపపయఖ ననరస

95-163/829

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ ననరస
ఇసటట ననస:63-27-2685/1
వయససస:39
లస: పప
95-164/590

6345 SQX1106815
పపరర: మసగర బబయ అజమర

95-164/591

భరస : బబలలజ ననయక అజమర
ఇసటట ననస:63-27-2686
వయససస:41
లస: ససస స
95-164/592

6348 SQX1767581
పపరర: రరజరశశరర చలలర

95-164/593

భరస : వనసకటటశశరరర చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2693/1
వయససస:52
లస: ససస స
95-164/594

6351 SQX1111392
పపరర: మలణణకఖ రరవప పలర

95-163/831

తసడడ:డ పసతషరర పలర
ఇసటట ననస:63-27-2697
వయససస:36
లస: పప
95-164/596

తసడడ:డ రరమ బడహమస మసచ
ఇసటట ననస:63-27-2698
వయససస:50
లస: పప
95-164/598

95-164/581

తసడడ:డ పడకరశ రరవప గమడడపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2681/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : జజన గమజఫరర పవడడ
ఇసటట ననస:63-27-2696
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అనసత చనరర మసచ
ఇసటట ననస:63-27-2698
వయససస:27
లస: ససస స
6355 SQX1230838
పపరర: హబబబన షపక

95-164/585

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2688/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదవపళర
ఇసటట ననస:63-27-2694/1
వయససస:48
లస: పప
6352 SQX1231067
పపరర: కళయఖణణ మసచ

6338 SQX1106906
పపరర: మరరయమమ గమడడపరటట

6333 SQX1863059
పపరర: సససదన షపక

తసడడ:డ దనవదస పపలవరరస
ఇసటట ననస:63-27-2678/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబలలజ ననయక అజమర
ఇసటట ననస:63-27-2686
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలజ ననయక అజమర
ఇసటట ననస:63-27-2686/1
వయససస:46
లస: పప
6349 SQX2277101
పపరర: శకనవరస రరవప దదవపళర

95-164/583

తసడడ:డ వనసకయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:63-27-2682/1
వయససస:45
లస: పప

తలర : ససనత అజమర
ఇసటట ననస:63-27-2686
వయససస:24
లస: ససస స
6346 SQX1100478
పపరర: బబలలజ ననయక అజమర

6335 SQX1406769
పపరర: షకకల షపక

95-164/578

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2674/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : శశఖర గమడడపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2681/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల వవమమల
ఇసటట ననస:63-27-2682/1
వయససస:40
లస: ససస స
6343 SQX1107789
పపరర: ససనత అజమర

95-164/580

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2676/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తతసడచపప
ఇసటట ననస:63-27-2680/1
వయససస:30
లస: పప
6340 SQX1408906
పపరర: మసగ వవమమల

6332 SQX1230663
పపరర: ఖలససస బ షపక

6330 SQX1767789
పపరర: ననగబర వల షపక

తసడడ:డ ఖలససస సరహహ బ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2672/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2674/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:63-27-2676
వయససస:35
లస: ససస స
6337 SQX1243385
పపరర: రసగ రరవప తతసడచపప

95-164/577

భరస : వనసకటటశశరరర నకర
ఇసటట ననస:63-27-2672/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:63-27-2673/1
వయససస:71
లస: ససస స
6334 SQX1286591
పపరర: చనన రమణ ఒరరస

6329 SQX1287318
పపరర: కలమలరర నకర

6354 SQX1406546
పపరర: హససనన షపక

95-164/597

తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2702
వయససస:25
లస: ససస స
95-165/273

6357 SQX2192490
పపరర: జజషస పరతపరటట

95-155/1042

Deleted

తసడడ:డ బబజ పరతపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2704/1
వయససస:26
లస: పప
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6358 SQX1193085
పపరర: రమజ షపక
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95-164/599

భరస : మహమమద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2704/1
వయససస:48
లస: ససస స
6361 SQX1405316
పపరర: సరరబర బ షపక

95-153/532

95-164/602

95-153/533

95-164/607

95-164/610

95-165/274

95-164/613

తసడడ:డ జఫర సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2720/5
వయససస:33
లస: పప

6371 SQX1230887
పపరర: ఇమలమ సయఖద

6374 SQX2047785
పపరర: చసద బబష షపక

6377 SQX1203108
పపరర: సరసశత బతష
స ల

6380 SQX1178061
పపరర: ససభబన షపక

95-153/534

6383 SQX1963453
పపరర: మహరరననసర సయద

95-164/608

6386 SQX1962570
పపరర: మమసతనజ షపక
భరస : జలలల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2720/5
వయససస:28
లస: ససస స

6366 SQX1406512
పపరర: ననగ లకడమ గసటబ

95-164/604

6369 SQX1474238
పపరర: వరహహదన షపక

95-164/606

6372 SQX1408310
పపరర: అలవవలమమ చలలర

95-164/609

భరస : పసదబ వనసకయఖ చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2714
వయససస:55
లస: ససస స
95-150/588

6375 SQX1413202
పపరర: అరరణ చలలర

95-164/611

భరస : రరమ కకషష చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2719
వయససస:34
లస: ససస స
95-165/275

6378 SQX1767698
పపరర: అననపవరష వపససకకసడ

95-164/612

భరస : పడసరద వపససకకసడ
ఇసటట ననస:63-27-2719/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-164/614

6381 SQX2086049
పపరర: ఫయలజ సయద

95-19/1278

Deleted

తసడడ:డ జఫర సయద
ఇసటట ననస:63-27-2720/1
వయససస:28
లస: పప
95-164/615

భరస : జఫర సయద
ఇసటట ననస:63-27-2720/1
వయససస:59
లస: ససస స
95-153/535

95-164/601

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2711
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2720
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జఫర సయద
ఇసటట ననస:63-27-2720/1
వయససస:28
లస: పప
6385 SQX1962349
పపరర: జరసలదథబన సయఖద

95-164/605

భరస : మమకసటట బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2719
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వపససకకసడ
ఇసటట ననస:63-27-2719/1
వయససస:37
లస: పప
6382 SQX1963560
పపరర: ఫయలజ సయఖద

6368 SQX1962562
పపరర: జరసనబ షపక

6363 SQX1230788
పపరర: హహసపసన షపక

భరస : శవ కలమలర రరడడ గసటబ
ఇసటట ననస:63-27-2710
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:63-27-2714/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2719
వయససస:26
లస: ససస స
6379 SQX1767706
పపరర: పడసరద వపససకకసడ

95-164/603

తసడడ:డ వరల సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2711
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దసరర యఖ చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2714
వయససస:28
లస: పప
6376 SQX1192855
పపరర: షరరఫపన షపక

6365 SQX1230812
పపరర: ఖలససస షపక

95-165/923

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2705
వయససస:31
లస: పప

భరస : రహసతషలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2710/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2711
వయససస:35
లస: పప
6373 SQX1408435
పపరర: రరసబబబమ చలలర

95-164/600

తసడడ:డ ఇమలమ సహ బ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2709
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2710/1
వయససస:35
లస: పప
6370 SQX1474626
పపరర: జఫరర షపక

6362 SQX1230655
పపరర: మసరసన షపక

6360 SQX2441061
పపరర: బమజఫ పరతపరటట

భరస : భబజ పరతపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2704/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2705
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల గఫసర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2705
వయససస:55
లస: పప
6367 SQX1962331
పపరర: రహమతషలర షపక

95-164/1032

తసడడ:డ బబజ పరతపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2704/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఉసపసన షప కర
ఇసటట ననస:63-27-2705
వయససస:56
లస: ససస స
6364 SQX1230796
పపరర: మహమమద యకకబ షపక

6359 SQX2342590
పపరర: జజషస పరతపరటట

6384 SQX1963446
పపరర: జఫర సయద

95-164/616

తసడడ:డ అబమబల సతస ర సయద
ఇసటట ననస:63-27-2720/1
వయససస:69
లస: పప
95-164/617

6387 SQX1962166
పపరర: నగరన షపక

95-153/536

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:63-27-2720/28
వయససస:22
లస: ససస స
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6388 SQX1962521
పపరర: హహసససన షపక
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95-153/537

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2720/28
వయససస:75
లస: పప
6391 SQX1374958
పపరర: ససశల మనవనపలర

95-153/540

95-165/276

95-157/1551

95-153/544

95-165/280

95-95/1202

95-165/285

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2724/10
వయససస:71
లస: పప
6412 SQX1108498
పపరర: వనసకట చనరర అతస లకరర

95-165/288

తసడడ:డ ససబబ రరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:63-27-2724/14
వయససస:32
లస: పప
6415 SQX1412923
పపరర: సరబడజస పప దదల
భరస : శకమననరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:63-27-2725
వయససస:65
లస: ససస స

6398 SQX2452019
పపరర: అకడసతల శకనస

6401 SQX1963073
పపరర: సరరరభ షపక

6404 SQX1768498
పపరర: శక త తమమశశటట

6407 SQX1108605
పపరర: రరమ రరవప కకట

95-163/1288

95-153/542

6396 SQX1108829
పపరర: వరరసజనవయమలల గరల

95-165/278

6399 SQX1962190
పపరర: ఇబడహహస మహమమద

95-153/543

తసడడ:డ హహసససన మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2721/17
వయససస:70
లస: పప
95-153/545

95-165/279
6402 SQX1863463
పపరర: మమసతనజ బభగమ మహమమద

భరస : ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2722/2
వయససస:64
లస: ససస స
95-165/281

6405 SQX1768829
పపరర: నవన తమమశశటట

95-165/282

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2722/4
వయససస:21
లస: పప
95-165/283

6408 SQX1108415
పపరర: కకటటశశరమమ బతష
స ల

95-165/284

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-27-2724/6
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2724/10
వయససస:48
లస: ససస స

95-165/286
6410 SQX1106484
పపరర: వనసకట ననగ కకటటశశర రరడడ
మమకర
తసడడ:డ బబలలజనగర th లలన మమకర
ఇసటట ననస:63-27-2724/13
వయససస:26
లస: పప

95-165/287
6411 SQX1109496
పపరర: లకడమ కరమమశశరర మహహమలకరర

భరస : శవ మహహమలకరర
ఇసటట ననస:63-27-2724/14
వయససస:32
లస: ససస స

6413 SQX2555241
పపరర: దసరర చలలర

6414 SQX1274349
పపరర: రవ కలమలర ఆరరమళర

95-153/818

భరస : వనసకటటశశర రరవప చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2724/16
వయససస:32
లస: ససస స
95-164/618

6393 SQX1375048
పపరర: రరజ మనవనపలర

తసడడ:డ కకసడయఖ గరల
ఇసటట ననస:63-27-2721/2
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నవన తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2722/4
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర యఖ దదసపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2723/1
వయససస:20
లస: పప
6409 SQX1109777
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

95-165/277

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2721/23
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2722/2
వయససస:70
లస: పప
6406 SQX2038370
పపరర: బడహమస దదసపరటట

6395 SQX1169573
పపరర: రరజ మలనవనపలర

95-153/539

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మనవనపలర
ఇసటట ననస:63-27-2721
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ అకడసతల
ఇసటట ననస:63-27-2721/15
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2721/17
వయససస:64
లస: ససస స
6403 SQX1768894
పపరర: ఇబడహహస మహమమద

95-153/541

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మలనవనపలర
ఇసటట ననస:63-27-2721
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనస అకడసతల
ఇసటట ననస:63-27-2721/15
వయససస:36
లస: ససస స
6400 SQX1962471
పపరర: మమసతనజ బబగస మహమమద

6392 SQX1375089
పపరర: ససనల మనవనపలర

6390 SQX1376103
పపరర: శవర కలమలరర బసడనరర

భరస : రబబబన మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2721
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ మనవనపలర
ఇసటట ననస:63-27-2721
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మలనవనపలర
ఇసటట ననస:63-27-2721
వయససస:26
లస: పప
6397 SQX2483527
పపరర: యశశద అకడసతల

95-153/538

భరస : రమమష గడబస
ఇసటట ననస:63-27-2721
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరజ మనవనపలర
ఇసటట ననస:63-27-2721
వయససస:40
లస: ససస స
6394 SQX1169888
పపరర: మననజకలమలర మనవనపలర

6389 SQX1274265
పపరర: రమల దదవ గడబస

6416 SQX1457713
పపరర: దసరర మమ కరరస
భరస : రరసబబబమ కరరస
ఇసటట ననస:63-27-2725/1
వయససస:41
లస: ససస స

95-153/546

తసడడ:డ పడసరద ఆరరమళర
ఇసటట ననస:63-27-2725
వయససస:35
లస: పప
95-164/619

6417 SQX1768712
పపరర: పపషప యయరసరన

95-165/289

తసడడ:డ మలరరయలదనసస యయరసరన
ఇసటట ననస:63-27-2725/1
వయససస:22
లస: ససస స
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6418 SQX1768506
పపరర: రరటటటమమ జగమసటర
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95-165/290

భరస : జజసఫ జగమసటర
ఇసటట ననస:63-27-2725/1
వయససస:31
లస: ససస స
6421 SQX1108530
పపరర: బబబన మహబబబ బమడద

95-165/293

95-165/296

95-165/297

95-165/300

95-165/303

95-165/306

95-164/623

భరస : పడసరద బసడనరర
ఇసటట ననస:63-27-2727
వయససస:60
లస: ససస స

95-164/621

6428 SQX1107367
పపరర: వజయ లకడమ కగరర

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2725/8
వయససస:48
లస: పప
95-165/298

6431 SQX1407981
పపరర: శకకరసత బసడనరర

6434 SQX1230978
పపరర: మలబమల పఠరన

6437 SQX1286922
పపరర: పడసరద చలలర

6440 SQX1413681
పపరర: అఖలలసడదశశరర బబణనల

95-153/547

6443 SQX1377085
పపరర: బమజఫ తమమశశటట

95-165/301

6446 SQX1405522
పపరర: గమరర సరశమ ఒరరస
తసడడ:డ చచసచయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:63-27-2727
వయససస:36
లస: పప

95-165/299

6432 SQX1231000
పపరర: షబన షపక

95-165/302

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2725/30
వయససస:26
లస: ససస స
95-165/304

6435 SQX1230960
పపరర: సలమల సయఖద

95-165/305

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2725/30
వయససస:26
లస: ససస స
95-164/622

6438 SQX1109629
పపరర: మసరసన షపక

95-165/307

తసడడ:డ ఖలససస పపరర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2726
వయససస:46
లస: పప
95-164/624

6441 SQX1625922
పపరర: నటరరజ అతలకరర

95-164/625

తసడడ:డ ససబబ రరవప అతలకరర
ఇసటట ననస:63-27-2726/7
వయససస:32
లస: పప
95-153/548

భరస : వనసకటటశశర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2727
వయససస:39
లస: ససస స
95-153/550

6429 SQX1225003
పపరర: కలసచపప రరమల రరవప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:63-27-2725/11
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస బబణనల
ఇసటట ననస:63-27-2726/1
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : గమరర సరశమ ఒరరస
ఇసటట ననస:63-27-2727
వయససస:33
లస: ససస స
6445 SQX1374727
పపరర: రవనమమ బసడనరర

6426 SQX1111020
పపరర: అల షపక

తసడడ:డ శవ చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2726
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడసరద చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2726/1
వయససస:27
లస: ససస స
6442 SQX1405571
పపరర: ససత ఒరరస

95-164/620

భరస : లలలలఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2725/30
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జలఉదథబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2725/80
వయససస:26
లస: ససస స
6439 SQX1286997
పపరర: వనసకటరమణ చలలర

95-165/295

తసడడ:డ శకనస బసడనరర
ఇసటట ననస:63-27-2725/12
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఇమలమ సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2725/30
వయససస:26
లస: ససస స
6436 SQX1230895
పపరర: ఫజల షపక

6423 SQX1109066
పపరర: సతఖననరరయణ మబరరస
అసగలకలదదటట
తసడడ:డ ససబబ రరవప అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:63-27-2725/2
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప కగర
ఇసటట ననస:63-27-2725/11
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2725/12
వయససస:26
లస: పప
6433 SQX1230952
పపరర: జజన బ సయఖద

6425 SQX1457705
పపరర: రరసబబబమ కరరస

95-165/292

95-165/294

తసడడ:డ మమతస యఖ కరరస
ఇసటట ననస:63-27-2725/7
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరసబబబమ గమరరకలపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2725/11
వయససస:26
లస: ససస స
6430 SQX1230754
పపరర: చసద బబషర షపక

6422 SQX1108282
పపరర: మమకలసద లకడమ అతస లకరర

6420 SQX1178004
పపరర: ఫరతమ షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2725/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:63-27-2725/2
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మలణణకఖ రరవప మలచరర
ఇసటట ననస:63-27-2725/5
వయససస:44
లస: ససస స
6427 SQX1098723
పపరర: ఆష గమరరకలపరటట

95-165/291

భరస : బబబన ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2725/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడద ష క
ఇసటట ననస:63-27-2725/1
వయససస:45
లస: పప
6424 SQX1105742
పపరర: యయసమమ మలచరర

6419 SQX1108241
పపరర: బబబన నగరన షపక

6444 SQX1274463
పపరర: యశశద అకడసతల

95-153/549

భరస : శకనస అకడసతల
ఇసటట ననస:63-27-2727
వయససస:40
లస: ససస స
95-153/551

6447 SQX1108712
పపరర: అబమబలలర చచరరకకరర

95-165/308

తసడడ:డ ఖలజవల చచరరకకరర
ఇసటట ననస:63-27-2727/2
వయససస:66
లస: పప
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6448 SQX1109546
పపరర: మరరయమమ మసద
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95-165/309

భరస : దనసస మసద
ఇసటట ననస:63-27-2727/3
వయససస:61
లస: ససస స
6451 SQX1108514
పపరర: గమరవయఖ పపలర లచచరరవప

95-165/312

95-165/315

95-165/318

95-153/553

95-165/319

95-161/803

95-164/854

తసడడ:డ శదబయఖ జజగరపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2729/10
వయససస:29
లస: పప

6461 SQX1274422
పపరర: శకనస అకడసతల

6464 SQX1178590
పపరర: పపతషరర పలలర

6467 SQX2096626
పపరర: అననమబమ యలరసరణణ

6470 SQX1988898
పపరర: మరరయదనసస

95-164/629

6473 SQX1169912
పపరర: రజన దసడడడ

95-153/554

6476 SQX1768696
పపరర: ఉషరరన చరఉరర
భరస : శకమనననరరయణ చరఉరర
ఇసటట ననస:63-27-2729/16
వయససస:48
లస: ససస స

6456 SQX1192996
పపరర: మమమమమన షపక

95-165/317

6459 SQX1376285
పపరర: కరలలషర షపక

95-153/552

6462 SQX1117770
పపరర: దదవ బతష
స ల

95-164/626

భరస : శరఖమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2728/8
వయససస:32
లస: ససస స
95-165/320

6465 SQX1109025
పపరర: శవ మహహమలకరర

95-164/627

తసడడ:డ ససబడహమణఖస మహహమలకరర
ఇసటట ననస:63-27-2728/37
వయససస:38
లస: పప
95-162/821

6468 SQX2096840
పపరర: మరరయదనసస యయరసరణణ

95-164/853

తసడడ:డ ఇసరకల టట యలరసరణణ
ఇసటట ననస:63-27-2729
వయససస:47
లస: పప
95-153/714

6471 SQX1625914
పపరర: రతన కలమలర మహహమలకరర

95-164/628

భరస : శకనవరస రరవప మహహమలకరర
ఇసటట ననస:63-27-2729/8
వయససస:45
లస: ససస స
95-165/321

భరస : కరవరరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:63-27-2729/9
వయససస:36
లస: ససస స
95-164/630

95-165/314

తసడడ:డ అమలనసలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2728/3
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరయ
ఇసటట ననస:63-27-2729/5
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖన మహహమలకరర
ఇసటట ననస:63-27-2729/8
వయససస:49
లస: పప
6475 SQX1963081
పపరర: నడడపస శదబయఖ జజగరపరరస

95-163/832

భరస : మరరయదనస యలరసరణణ
ఇసటట ననస:63-27-2729
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదనసస యయరసరణణ
ఇసటట ననస:63-27-2729
వయససస:21
లస: ససస స
6472 SQX1625906
పపరర: శకనవరస రరవప మహహమలకరర

6458 SQX1111475
పపరర: సరవతడ చలలకకరర

6453 SQX1769009
పపరర: అశశక బబబమ పడతపరటట

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2727/10
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పలలర
ఇసటట ననస:63-27-2728/10
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదనస యలరసరణణ
ఇసటట ననస:63-27-2729
వయససస:23
లస: పప
6469 SQX2096824
పపరర: పపషప యయరసరణణ

95-165/316

తసడడ:డ ననరరయణ అకడసతల
ఇసటట ననస:63-27-2728/3
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2728/8
వయససస:42
లస: ససస స
6466 SQX2094134
పపరర: రమమశ యలరసరణణ

6455 SQX1192780
పపరర: రహమత షపక

95-165/311

తసడడ:డ సససగయఖ పడతపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2727/8
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప చలలకకరర
ఇసటట ననస:63-27-2728/2
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2728/3
వయససస:35
లస: పప
6463 SQX1192970
పపరర: మరర బ షపక

95-165/313

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2727/10
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2727/10
వయససస:45
లస: పప
6460 SQX1376236
పపరర: గగస షపక

6452 SQX1169110
పపరర: నరమల కకలమలల

6450 SQX1136937
పపరర: అమర వల షపక

తసడడ:డ రహస తషలలర ష క
ఇసటట ననస:63-27-2727/7
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకలమలల
ఇసటట ననస:63-27-2727/8
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2727/8
వయససస:56
లస: పప
6457 SQX1177816
పపరర: జజన షపక

95-165/310

భరస : అమర వల ష క
ఇసటట ననస:63-27-2727/7
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ పపలర లచచరరవప
ఇసటట ననస:63-27-2727/7
వయససస:76
లస: పప
6454 SQX1768993
పపరర: సససగయఖ పడతపరటట

6449 SQX1136929
పపరర: సమమమననసర షపక

6474 SQX1178640
పపరర: శకకరసతష దసడడ

95-165/322

తసడడ:డ కర వ రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:63-27-2729/9
వయససస:25
లస: పప
95-165/323

6477 SQX1928126
పపరర: బబబన మమలలల షపక

95-153/556

తసడడ:డ బబబన మహబబబ బమడద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2729/31
వయససస:21
లస: పప
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6478 SQX2140507
పపరర: అనత రరణణ పలలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-163/1289

భరస : ఏసస బబబమ
ఇసటట ననస:63-27-2729/37
వయససస:26
లస: ససస స
6481 SQX1108332
పపరర: ఉమ పతకమమరర

95-164/631

భరస : మహహనన చనరర పతకమమరర
ఇసటట ననస:63-27-2730/2
వయససస:60
లస: ససస స
6484 SQX1975994
పపరర: పపరర రరడడడ కకమమసరన

95-164/633

95-164/636

భరస : శవ జరటట
ఇసటట ననస:63-27-2732
వయససస:49
లస: ససస స
6493 SQX1178020
పపరర: షరజహన షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2732/8
వయససస:32
లస: ససస స
6496 SQX1592543
పపరర: కకసడమమ కకరస రపత

95-164/640

తసడడ:డ రసగర రరవప చదపవరర
ఇసటట ననస:63-27-2734
వయససస:42
లస: పప

6485 SQX1976919
పపరర: చసదడ కళ కకమమసరన

6488 SQX1413517
పపరర: ససనత కలమమరపలర

6491 SQX1192871
పపరర: ససభబన షపక

6494 SQX1109264
పపరర: ఫరతమలన షపక

6497 SQX1109587
పపరర: ఖలజజబ రగపసచచరర

95-165/331

6500 SQX1389577
పపరర: ఖలజజ వల షపక

6486 SQX1979251
పపరర: ననరరయణమమ కకమమసరన

95-164/635

తలర : మదర కకమమసరన
ఇసటట ననస:63-27-2730/20
వయససస:52
లస: ససస స
95-164/637

6489 SQX1108456
పపరర: రవ కలమలర వనలగలలటట

95-164/638

భరస : కకషష మబరరస వనలగలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2731
వయససస:37
లస: ససస స
95-165/324

6492 SQX1170299
పపరర: రరమయఖ గమరరకలపత

95-165/325

తసడడ:డ రరమరరవప గమరరకలపత
ఇసటట ననస:63-27-2732/3
వయససస:27
లస: పప
95-165/327

6495 SQX1192491
పపరర: మహమమద ఆరరఫ షపక

95-165/328

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2732/9
వయససస:32
లస: పప
95-165/329

6498 SQX1108886
పపరర: ఖలజజ రహమలతషలర రగపసచచరర

95-165/330

తసడడ:డ మసరసన రగపసచచరర
ఇసటట ననస:63-27-2733/7
వయససస:37
లస: పప
95-165/332

6501 SQX1457671
పపరర: వనసకట రమణ చదపవరర

95-164/641

భరస : ససధనకర రరవప చదపవరర
ఇసటట ననస:63-27-2734
వయససస:38
లస: ససస స

95-163/1291 6504 SQX1961945
95-164/643
6503 SQX2160927
పపరర: వనసకట ననగదసరరర రరవప చదపవరర
పపరర: వనసకట ననగ దసరర రరవప చదపవరర

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:63-27-2734/1
వయససస:19
లస: పప

95-165/925 6506 SQX1100940
6505 SQX2260081
పపరర: వనసకట ననగ దసరర రరవప చదపవరర
పపరర: మరర బ చచరరకకరర

తసడడ:డ ససధనకర రరవప చదపవరర
ఇసటట ననస:63-27-2734/1
వయససస:18
లస: పప

95-164/634

తసడడ:డ రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2733/9
వయససస:40
లస: పప
95-164/642

95-164/632

తసడడ:డ పసర రరడడడ కకమమసరన
ఇసటట ననస:63-27-2730/20
వయససస:31
లస: పప

భరస : మగర మసరసన రగపసచచరర
ఇసటట ననస:63-27-2733/7
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ వల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2733/9
వయససస:33
లస: ససస స
6502 SQX1457663
పపరర: ససధనకర రరవప చదపవరర

6483 SQX1882877
పపరర: వనసకటటశశరరర కకమమసరన

95-153/557

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2732/8
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : చనన లకమయఖ కకరస రపత
ఇసటట ననస:63-27-2732/10
వయససస:63
లస: ససస స
6499 SQX1391366
పపరర: నససమల షపక

6482 SQX1376137
పపరర: అమననబ షపక

తసడడ:డ లలల అహమద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2732
వయససస:50
లస: పప
95-165/326

95-165/924

తసడడ:డ పసదసరర పలర
ఇసటట ననస:63-27-2729/37 2 LINE
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కలమమరపలర
ఇసటట ననస:63-27-2730/40
వయససస:41
లస: ససస స
95-164/639

6480 SQX2261840
పపరర: ఏససబబబమ పలర

భరస : ఏససబబబమ పలర
ఇసటట ననస:63-27-2729/37 2 LINE
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకమమసరన
ఇసటట ననస:63-27-2730/20
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మసచనల
ఇసటట ననస:63-27-2730/26
వయససస:54
లస: ససస స
6490 SQX1415489
పపరర: లకడమ జరటట

95-163/1290

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2730/9
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకమమసరన
ఇసటట ననస:63-27-2730/20
వయససస:57
లస: పప
6487 SQX1555236
పపరర: పదనమవత మసచనల

6479 SQX2261790
పపరర: అనత రరణణ పలర

భరస : అబమబలలర చచరరకకరర
ఇసటట ననస:63-27-2737
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర రరవప చదపవరర
ఇసటట ననస:63-27-2734/1
వయససస:19
లస: పప
95-163/833

6507 SQX1099408
పపరర: దదవర గమరవయఖ దదవర

95-163/834

తసడడ:డ గమరవయఖ దదవర
ఇసటట ననస:63-27-2737
వయససస:76
లస: పప
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6508 SQX2090959
పపరర: సరశత వపతకలరర
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95-153/715

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వపతకలరర
ఇసటట ననస:63-27-2740
వయససస:21
లస: ససస స
6511 SQX2167617
పపరర: సదథక అల షపక

95-164/1033

Deleted
95-164/644

భరస : ననగ రరజ నకర
ఇసటట ననస:63-27-2740/1
వయససస:27
లస: ససస స
6517 SQX1963115
పపరర: గగశ షపక

95-164/645

95-165/333

95-165/336

95-165/339

95-165/342

తసడడ:డ హనబ
ఇసటట ననస:63-27-2740/11
వయససస:29
లస: పప

6518 SQX1963164
పపరర: షరరఫ షపక

6521 SQX1474790
పపరర: అసకమమ తమమశశటట

6524 SQX1457564
పపరర: బబదసలలరబ జజగరపరరస

6527 SQX1457549
పపరర: మరరబ జజగరపరరస

6530 SQX1203132
పపరర: పసచచమమ తమమశశటట

95-165/345

6533 SQX1768522
పపరర: షహజజదద షపక

95-164/646

6536 SQX1457598
పపరర: తడవవణణ కకషటసశశటట

95-166/1099

6516 SQX2330330
పపరర: గగషర షపక

95-163/1297

6519 SQX1963107
పపరర: జన షపక

95-164/647

తసడడ:డ జనస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/5
వయససస:56
లస: పప
95-165/334

6522 SQX1474733
పపరర: అనల తమమశశటట

95-165/335

తసడడ:డ ససవర ననగరశశర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/6
వయససస:24
లస: పప
95-165/337

6525 SQX1457572
పపరర: ఖలసససబ జజగరపరరస

95-165/338

భరస : పసదబ ససదద స జజగరపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/7
వయససస:28
లస: ససస స
95-165/340

6528 SQX1457556
పపరర: చనన ససదద స జజగరపరరస

95-165/341

తసడడ:డ ససదబయఖ జజగరపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/7
వయససస:25
లస: పప
95-165/343

6531 SQX1768803
పపరర: ఫరతమమన షపక

95-165/344

భరస : హనబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/10
వయససస:54
లస: ససస స
95-165/346

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/11
వయససస:26
లస: ససస స
95-165/926

6513 SQX2056448
పపరర: కక

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/5
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమకకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/8
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/10
వయససస:59
లస: పప
6535 SQX2239903
పపరర: ససబబన షపక

95-165/927

భరస : ససదబయఖ జజగరపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/7
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయమలల అమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/8
వయససస:36
లస: ససస స
6532 SQX1768845
పపరర: హనబ షపక

6515 SQX2187862
పపరర: రరజరశశరర దడవరరర

95-163/1293

తసడడ:డ జన
ఇసటట ననస:63-27-2740
వయససస:19
లస: పప

భరస : చనన ససదద స జజగరపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/7
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చనన రసగర రరవప పరగల
ఇసటట ననస:63-27-2740/7
వయససస:36
లస: ససస స
6529 SQX1203173
పపరర: వజయ లకడమ అమమశశటట

తసడడ:డ రమష రరడడడ చనగఅలల
ఇసటట ననస:63-27-2740
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/6
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:63-27-2740/6
వయససస:47
లస: పప
6526 SQX1457630
పపరర: పరరశత పరగల

95-165/802

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/5
వయససస:31
లస: పప

భరస : చటటట బబబమ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:63-27-2740/5
వయససస:36
లస: ససస స
6523 SQX1937804
పపరర: శకనవరస రరవప వలలర పప

6512 SQX2096915
పపరర: ననగర రరడడడ చనగఅలల

6510 SQX2440097
పపరర: శవ పరరశత అరరమళళ

భరస : రవ కలమలర అరరమళళ
ఇసటట ననస:63-27-2740
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:63-27-2740/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ఇమలవళ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/5
వయససస:23
లస: ససస స
6520 SQX1203389
పపరర: లకడమ అమరస లలరర

95-163/1292

తసడడ:డ రరస పడసరద అరరమళళ
ఇసటట ననస:63-27-2740
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740
వయససస:29
లస: పప
6514 SQX1413244
పపరర: భబగఖ లకడమ నకర

6509 SQX2445609
పపరర: రవ కలమలర అరరమళళ

6534 SQX1768852
పపరర: ససభబన షపక

95-165/347

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/11
వయససస:29
లస: పప
95-164/648

భరస : బబల వనసకటటశశర రరవప కకషటసశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/12
వయససస:26
లస: ససస స

6537 SQX1457580
పపరర: చనన యగర కకషటసశశటట

95-164/649

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకషటసశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/12
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: జహబ షపక
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95-121/80

తసడడ:డ వహహబ షపక
ఇసటట ననస:63/27/2740/13
వయససస:20
లస: పప
6541 SQX1720887
పపరర: మలర క బభగమ పపతదన

95-153/558

95-165/351

95-165/353

95-165/354

95-165/929

95-153/560

95-163/835

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/44
వయససస:26
లస: ససస స

6551 SQX2212702
పపరర: షబన షపక

6554 SQX2240075
పపరర: షహహననజ షపక

6557 SQX1108225
పపరర: మమలలల షపక

6560 SQX1109439
పపరర: నసరఫ హన షపక

95-153/562

6563 SQX1769207
పపరర: షరహహనన షపక

95-164/1034

6566 SQX1108902
పపరర: ఖతనజ షపక
భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/44
వయససస:26
లస: ససస స

6546 SQX2070092
పపరర: జజనస ఖజ

95-154/1099

95-165/928
6549 SQX2224046
పపరర: వనసకట శవ కలమలరర నసతలపరటట

6552 SQX1108795
పపరర: రహహమన షపక

95-165/355

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/38
వయససస:46
లస: పప
95-165/930

6555 SQX2082691
పపరర: నసర జహన షపక

95-141/488

తసడడ:డ హ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/39
వయససస:30
లస: ససస స
95-165/356

6558 SQX1964881
పపరర: జరసనసలలబదథన షపక

95-153/561

తసడడ:డ ఇమలమమమ దథబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/40
వయససస:33
లస: పప
95-165/357

6561 SQX1108779
పపరర: నగబల మరర షపక

95-165/358

తసడడ:డ అళస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/41
వయససస:41
లస: పప
95-165/359

భరస : మమజమమల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/43
వయససస:24
లస: ససస స
95-165/360

95-165/350

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:63-27-2740/30
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/41
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల జసకల
ఇసటట ననస:63-27-2740/42
వయససస:63
లస: పప
6565 SQX1109165
పపరర: మహబమననసర షపక

95-153/559

భరస : అళసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/39
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : జరసనసలలబదథన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/40
వయససస:26
లస: ససస స
6562 SQX0723072
పపరర: పడకరశ

6548 SQX1962265
పపరర: శవపరరశత అరరమళళ

6543 SQX1769041
పపరర: రరమ దదవ కలకరల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఖజ
ఇసటట ననస:63-27-2740/23
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమలన
ఇసటట ననస:63-27-2740/38
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద బసడరర
ఇసటట ననస:63-27-2740/39
వయససస:36
లస: ససస స
6559 SQX1964907
పపరర: షమ ససలలసనన షపక

95-165/352

తసడడ:డ రహహమలన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/38
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రహహమలన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/38
వయససస:40
లస: ససస స
6556 SQX1962448
పపరర: శవ కలమలరర బసడరర

6545 SQX1349316
పపరర: సమలధననస కకడసరర

95-165/348

భరస : శవ రరడడ కలకరల
ఇసటట ననస:63-27-2740/18
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రవకలమలర అరరమళళ
ఇసటట ననస:63-27-2740/27
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/36
వయససస:22
లస: ససస స
6553 SQX2224061
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-165/349

భరస : బబబమ కకడసరర
ఇసటట ననస:63-27-2740/20
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ మకర
ఇసటట ననస:63-27-2740/24
వయససస:21
లస: ససస స
6550 SQX1768969
పపరర: లలమ షపక

6542 SQX1768944
పపరర: అహమద ఖలన పపతదన

6540 SQX1768936
పపరర: బబ అజజ షపక

భరస : అబమబల వరహబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/13
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అల ఖలన పపతదన
ఇసటట ననస:63-27-2740/17
వయససస:71
లస: పప

భరస : భబదసర అల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/19
వయససస:29
లస: ససస స
6547 SQX1768472
పపరర: జజఖత మకర

95-155/663

తసడడ:డ వహద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/13
వయససస:20
లస: పప

భరస : అహమద ఖలన పపతదన
ఇసటట ననస:63-27-2740/17
వయససస:61
లస: ససస స
6544 SQX1768555
పపరర: అసకకత షపక

6539 SQX1972074
పపరర: జహబ షపక

6564 SQX2145316
పపరర: ససహన షపక

95-163/1294

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/44
వయససస:19
లస: ససస స
95-165/361

6567 SQX2197648
పపరర: రహమతషలలర షపక

95-165/931

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/44
వయససస:20
లస: పప
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పపరర: కరరమమలలర షపక
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95-163/1295

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/46
వయససస:47
లస: పప
6571 SQX1768746
పపరర: నససమల షపక

95-165/363

95-165/366

95-153/564

95-153/565

95-165/371

95-165/373

95-165/376

తసడడ:డ రరగహహశలల జసపరలపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/79
వయససస:27
లస: పప

6581 SQX1768415
పపరర: కరరమమలలర షపక

6584 SQX1246637
పపరర: రసజజన షపక

6587 SQX1109314
పపరర: బసవ పపననమమ అమమశశటట

6590 SQX1825348
పపరర: నరమల దదవ గరరర పరటట

95-165/378

6593 SQX1348730
పపరర: కలమలరర చసతల

95-165/369

6596 SQX1316604
పపరర: రరఘవపలల జసపలననటట
తసడడ:డ కకటయఖ జసపలననటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/79
వయససస:51
లస: పప

6576 SQX1962174
పపరర: ఆదస షఫస సయఖద

95-153/563

6579 SQX1768928
పపరర: సరదదక షపక

95-165/368

6582 SQX1260512
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ ఏకలళ

95-165/370

తసడడ:డ చచననన ఏకలల
ఇసటట ననస:63-27-2740/60
వయససస:45
లస: పప
95-165/372

6585 SQX2239929
పపరర: ఖలజ వల షపక

95-165/932

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:63-27-2740/65
వయససస:71
లస: పప
95-165/374

6588 SQX1406660
పపరర: రరహమలన బ షపక

95-165/375

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/73
వయససస:42
లస: ససస స
95-163/836

6591 SQX1246595
పపరర: మరరయమమ ససరమల

95-165/377

భరస : దచసశరల ససరమల
ఇసటట ననస:63-27-2740/78
వయససస:53
లస: ససస స
95-165/379

భరస : ఎసపబమ చసతల
ఇసటట ననస:63-27-2740/79
వయససస:33
లస: ససస స
95-165/381

95-165/365

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/52
వయససస:25
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/75
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ దయలశరల ససరరమలలల
ఇసటట ననస:63-27-2740/78
వయససస:35
లస: పప
6595 SQX1457531
పపరర: కకటయఖ జసపరలపరటట

95-165/367

భరస : వనసకటటశశరరర అమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/71
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదనవల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/73
వయససస:48
లస: పప
6592 SQX1325472
పపరర: తరరమల రరవప ససరరమలలల

6578 SQX1106351
పపరర: బబ కలబబడ షపక

6573 SQX1106138
పపరర: నససన
డ షపక

తసడడ:డ మర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2740/49
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ దనదస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/64
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఆరరఫ బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/67
వయససస:31
లస: ససస స
6589 SQX1246629
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-165/803

తసడడ:డ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/59
వయససస:49
లస: పప

భరస : శరససన మమడసరర
ఇసటట ననస:63-27-2740/62
వయససస:52
లస: ససస స
6586 SQX1106344
పపరర: సలలమ షపక

6575 SQX2031623
పపరర: ఖఫయతషలర ల మహమమద

95-165/362

భరస : హఫసజలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/48
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆదమషరఫస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/49
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2740/53
వయససస:31
లస: పప
6583 SQX1316943
పపరర: పదమ మమడసరర

95-165/364

తసడడ:డ హఫసజలర ల మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2740/48
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హఫసజలలర మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2740/49
వయససస:20
లస: పప
6580 SQX1405589
పపరర: వజయ చలలర

6572 SQX1768902
పపరర: ఉమమర ఫరరరక షపక

6570 SQX1106120
పపరర: నజమ షపక

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/47
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/47
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బమడడ న మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2740/48
వయససస:51
లస: పప
6577 SQX1962489
పపరర: కకఫరయతషలలర మహమమద

95-163/1296

భరస : సదమ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/46
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/47
వయససస:45
లస: ససస స
6574 SQX1105940
పపరర: హఫజలలర మహమమద

6569 SQX2202471
పపరర: తససర మ షపక

6594 SQX1246587
పపరర: సరగజన జసపలననటట

95-165/380

భరస : రరఘవపలల జసపలననటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/79
వయససస:46
లస: ససస స
95-165/382

6597 SQX1396952
పపరర: వనత పరలపరరస

95-165/383

తసడడ:డ నతననయయలల పరలపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/80
వయససస:24
లస: ససస స
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95-165/384

భరస : నతననయయల పరలపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/80
వయససస:40
లస: ససస స
6601 SQX1316810
పపరర: చచసచ రరడడడ దడడడ

95-165/387

95-165/390

95-165/393

95-165/396

95-165/399

95-165/402

95-165/405

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప వడచడ
ఇసటట ననస:63-27-2740/106
వయససస:32
లస: పప

6611 SQX1205849
పపరర: అనసరరధ ఏరరవ

6614 SQX1348490
పపరర: పపలలర రరవప ఇసదసరరస

6617 SQX1317040
పపరర: సమమదనడలల పరరర

6620 SQX1246439
పపరర: అరరణ పరలపరరస

95-165/408

6623 SQX1261023
పపరర: పరరశన మహమమద

95-165/397

6626 SQX1820091
పపరర: వకకటరర కసభసపరటట
భరస : రరజ లలట కసభసపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/107
వయససస:48
లస: ససస స

6606 SQX1814201
పపరర: సరసబశవరరవప కలవకకలలర

95-165/392

6609 SQX1246512
పపరర: మమరర కడడయస

95-165/395

6612 SQX1246579
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ఏరరవ

95-165/398

తసడడ:డ పససడడ రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:63-27-2740/94
వయససస:39
లస: పప
95-165/400

6615 SQX1348524
పపరర: అరరఫన రరవప ఇసదసరరస

95-165/401

తసడడ:డ నరసససహ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/95
వయససస:65
లస: పప
95-165/403

6618 SQX1317107
పపరర: రమమష పరరర

95-165/404

తసడడ:డ పసచచయఖ పరరర
ఇసటట ననస:63-27-2740/98
వయససస:42
లస: పప
95-165/406

6621 SQX1246454
పపరర: నతననయయల పరలపరరస

95-165/407

తసడడ:డ మషప పరలపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/105
వయససస:46
లస: పప
95-165/409

భరస : ఈససబ మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2740/106
వయససస:45
లస: ససస స
95-165/411

95-165/389

భరస : ఆనసద కడడయస
ఇసటట ననస:63-27-2740/93
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నతననయయల పరలపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/105
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప వడచడ
ఇసటట ననస:63-27-2740/106
వయససస:23
లస: ససస స
6625 SQX1325423
పపరర: రరమచసదర వడచడ

95-165/394

భరస : రమమష పరరర
ఇసటట ననస:63-27-2740/98
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2740/104
వయససస:38
లస: ససస స
6622 SQX1328088
పపరర: రరజరశశరర వడచడ

6608 SQX1882869
పపరర: బహదసర అల షపక

6603 SQX1316646
పపరర: ననసచనరయఖ కకమబరర

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:63-27-2740/89
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అరరఫన రరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/95
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:63-27-2740/97
వయససస:38
లస: ససస స
6619 SQX1261015
పపరర: నసరఫ హన సయఖద

95-165/391

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:63-27-2740/94
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అరరఫన రరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/95
వయససస:55
లస: ససస స
6616 SQX1768563
పపరర: లకడమ పసటట ట

6605 SQX1921782
పపరర: ధన లకడమ కలవకకలలర

95-165/386

తసడడ:డ తరరపత సరశమ కకమబరర
ఇసటట ననస:63-27-2740/88
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/91
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటట కడడయస
ఇసటట ననస:63-27-2740/93
వయససస:36
లస: పప
6613 SQX1348557
పపరర: కకటటశశరమమ ఇసదసరరస

95-165/388

భరస : ననగరశశర రరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:63-27-2740/89
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కలవ కకలలర
ఇసటట ననస:63-27-2740/90
వయససస:54
లస: ససస స
6610 SQX1246520
పపరర: ఆనసద కడడయస

6602 SQX1316679
పపరర: ననసచనరమమ కకమబరర

6600 SQX1316901
పపరర: శశషమమ దడడడ

భరస : చచసచ రరడడడ దడడడ
ఇసటట ననస:63-27-2740/87
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ననసచనరయఖ కకమబరర
ఇసటట ననస:63-27-2740/88
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పడభబకర కలరరక
ఇసటట ననస:63-27-2740/89
వయససస:31
లస: ససస స
6607 SQX1205856
పపరర: సరమలమ జఖస కలవకకలలర

95-165/385

తసడడ:డ రరఘవపలల జసపల
ఇసటట ననస:63-27-2740/80
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ దడడడ
ఇసటట ననస:63-27-2740/87
వయససస:65
లస: పప
6604 SQX1884626
పపరర: ననగమణణ కలరరక

6599 SQX1959998
పపరర: నటట సశరష కలమలరర జసపల

6624 SQX1412899
పపరర: మమరరమమ వడచడ

95-165/410

భరస : వనసకటటశశర రరవప వడచడ
ఇసటట ననస:63-27-2740/106
వయససస:53
లస: ససస స
95-60/1078

6627 SQX2086668
పపరర: వకకటరరయల కసభసపరటట

95-60/1100

భరస : రరజ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/107
వయససస:48
లస: ససస స
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95-60/1101

భరస : రరజ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/107
వయససస:27
లస: ససస స
6631 SQX1349134
పపరర: సరసబ రరడడడ జసగర

95-165/414

95-165/417

95-165/420

95-144/574

95-165/421

95-165/422

95-164/653

భరస : రమమష రరడడడ చనగల
ఇసటట ననస:63-27-2741/10
వయససస:44
లస: ససస స

6641 SQX1406611
పపరర: రససల షపక

6644 SQX2097004
పపరర: నసరజహన షపక

6647 SQX1317149
పపరర: ససలలచన కసచరర

6650 SQX2219749
పపరర: బకబ మహమద

95-165/940

6653 SQX2240935
పపరర: హససనన షపక

95-164/651

6656 SQX1106864
పపరర: ఫరతమ షపక
భరస : ననగమల మర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/11
వయససస:36
లస: ససస స

6636 SQX1246397
పపరర: శరఖమ పరలపరరస

95-165/419

6639 SQX2447068
పపరర: సలస షపక

95-163/1298

6642 SQX1406579
పపరర: తనజదథబన మహమమద

95-164/652

తసడడ:డ జహరరదథబన మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2741
వయససస:40
లస: పప
95-166/1100

6645 SQX2055515
పపరర: నససమమన షపక

95-164/855

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-165/423

6648 SQX1406678
పపరర: ఫరహన మహమమద

95-165/424

భరస : తనజదథబన మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2741/4
వయససస:35
లస: ససస స
95-165/938

6651 SQX2102713
పపరర: రరషమ మహమమద

95-202/765

భరస : రజక మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2741/8
వయససస:25
లస: ససస స
95-165/941

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:63-27-2741/9
వయససస:27
లస: ససస స
95-165/425

95-165/416

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/525
వయససస:45
లస: పప

భరస : జహహరరదథబన మహమద
ఇసటట ననస:63-27-2741/8
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మలబమలల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/9
వయససస:32
లస: పప
6655 SQX1769090
పపరర: అసకమమ చనగల

95-157/1552

భరస : లలజర కసచరర
ఇసటట ననస:63-27-2741/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప చటబరరజపలర
ఇసటట ననస:63-27-2741/8
వయససస:47
లస: పప
6652 SQX2223980
పపరర: ససభబన షపక

6638 SQX2446466
పపరర: జజన బ షపక

6633 SQX1246405
పపరర: పసడయ పరలపరరస

తసడడ:డ రరబరట పరలపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/110
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ కసచరర
ఇసటట ననస:63-27-2741/1
వయససస:30
లస: ససస స
6649 SQX1475400
పపరర: వరరసజనవయమలల చతరరజపలర

95-165/418

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741
వయససస:25
లస: పప

భరస : బబలకకటట రరడడ నరరల
ఇసటట ననస:63-27-2741
వయససస:42
లస: ససస స
6646 SQX1317172
పపరర: మలలర శశరర కసచరర

6635 SQX1205864
పపరర: అనల పరలపరరస

95-165/413

తసడడ:డ శరఖమ పరలపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/110
వయససస:28
లస: ససస స

భసధసవప: సలస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2740/525
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741
వయససస:19
లస: ససస స
6643 SQX1348680
పపరర: ననరరయణమమ నరరల

95-165/415

తసడడ:డ రగబరన పరలపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/110
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరశదస పరలపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/110
వయససస:46
లస: పప
6640 SQX2085199
పపరర: శశశదన షపక

6632 SQX1246447
పపరర: యశశద పరలపరరస

6630 SQX1349191
పపరర: వరలకడమ జసగర

భరస : సరసబ రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:63-27-2740/108
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అనల పరలపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/110
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరబరట పరలపరరస
ఇసటట ననస:63-27-2740/110
వయససస:44
లస: ససస స
6637 SQX1246421
పపరర: రరబరట పరలపరరస

95-165/412

తసడడ:డ రరజ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2740/107
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శశషస reddy జసగర
ఇసటట ననస:63-27-2740/108
వయససస:50
లస: పప
6634 SQX1246413
పపరర: దదవ పరలపరరస

6629 SQX1331107
పపరర: అశశక కసభసపరటట

6654 SQX2100808
పపరర: వరసరసద గరరర మరబ షపక

95-195/1235

భరస : వసట గడ గరరర ఇమలసస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/9
వయససస:77
లస: ససస స
95-164/654

6657 SQX1349282
పపరర: రరమమలల చనపల

95-165/426

భరస : వరసస చనపల
ఇసటట ననస:63-27-2741/13
వయససస:35
లస: ససస స
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95-165/427

భరస : శవ పప నగసటట
ఇసటట ననస:63-27-2741/14
వయససస:32
లస: ససస స
6661 SQX1106096
పపరర: వరమమ రరడడడ

95-165/429

95-165/432

95-165/433

95-165/436

95-164/1035

95-165/440

95-165/443

భరస : అపరప రరవప కరపప
ఇసటట ననస:63-27-2741/58
వయససస:69
లస: ససస స

6671 SQX1348755
పపరర: మరరయ రరణణ ఏకలల

6674 SQX1348904
పపరర: తరరపతమమ జటట
ట రర

6677 SQX1407437
పపరర: మహమమద రఫస షపక

6680 SQX1261031
పపరర: పరరశన షపక

95-165/446

6683 SQX2266385
పపరర: సససదనణణ షపక

95-165/437

6686 SQX1799824
పపరర: సరసబశవరరవప కలలవకకలర
తసడడ:డ పపలర యఖ లలట కలలవకకలర
ఇసటట ననస:63-27-2741/59
వయససస:52
లస: పప

6666 SQX2042414
పపరర: వజయ కలమలరర కకటడ

95-201/865

6669 SQX1348987
పపరర: కకటటశశరమమ గసగగలల

95-165/435

6672 SQX2284842
పపరర: పరఖరర జజన షపక

95-163/1299

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/38
వయససస:30
లస: ససస స
95-165/438

6675 SQX1348946
పపరర: దసరరరరరవప జటట
ట రర

95-165/439

తసడడ:డ శకనస జటట
ట రర
ఇసటట ననస:63-27-2741/47
వయససస:34
లస: పప
95-165/441

6678 SQX1407551
పపరర: షఫస షపక

95-165/442

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/49
వయససస:25
లస: పప
95-165/444

6681 SQX1261056
పపరర: హససనన బబగరసవ షపక

95-165/445

భరస : ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/52
వయససస:60
లస: ససస స
95-163/1300

భరస : హహదడస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/56
వయససస:79
లస: ససస స
95-165/448

95-165/431

భరస : బబల సరశమ గసగగలల
ఇసటట ననస:63-27-2741/25
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/51
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబమస లర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/55
వయససస:45
లస: ససస స
6685 SQX1769025
పపరర: ననరరయణమమ కరపప

95-165/434

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/49
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల రరవవఫ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/49
వయససస:47
లస: పప
6682 SQX1261049
పపరర: నససమల షపక

6668 SQX1246488
పపరర: అసకమమ రరవప ఊటటకకరర

6663 SQX1325571
పపరర: బబల కకటట రరడడ నరరల

భరస : మహహశ కకటడ
ఇసటట ననస:63-27-2741/22
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప జటట
ట రర
ఇసటట ననస:63-27-2741/47
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/49
వయససస:40
లస: ససస స
6679 SQX1407460
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-153/566

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:63-27-2741/37
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకన
ఇసటట ననస:63-27-2741/45
వయససస:52
లస: ససస స
6676 SQX1407510
పపరర: ఫరతమ బ షపక

6665 SQX1799832
పపరర: ససవర కలమలరర కకన

95-164/1101

తసడడ:డ చనన ససబబ రరడడ నరరల
ఇసటట ననస:63-27-2741/18
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:63-27-2741/24
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఎరకనన లఎసగమరర
ఇసటట ననస:63-27-2741/25
వయససస:45
లస: పప
6673 SQX2164317
పపరర: శవ కలమలరర కకన

95-165/430

భరస : శకనవరస రరవప కకన
ఇసటట ననస:63-27-2741/20
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:63-27-2741/24
వయససస:30
లస: ససస స
6670 SQX1260793
పపరర: పడకరశ లఎసగమరర

6662 SQX1105932
పపరర: బమలలర బబబయ రరడడడ

6660 SQX2501310
పపరర: శవ సరయ రరడడ

తసడడ:డ రరఘవపలల రరడడ
ఇసటట ననస:63-27-2741/17
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:63-27-2741/17
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకషష అశశక రరయలపప ఠ
ఇసటట ననస:63-27-2741/19
వయససస:35
లస: పప
6667 SQX1246470
పపరర: భబరత ఊటటకకరర

95-165/428

తసడడ:డ పససట రరవప పప నగసటట
ఇసటట ననస:63-27-2741/14
వయససస:39
లస: పప

భరస : బమలర బబబయ రరడడడ
ఇసటట ననస:63-27-2741/17
వయససస:39
లస: ససస స
6664 SQX1260769
పపరర: కకషష కకశశర రరయలరగఠ

6659 SQX1769066
పపరర: శవ పప నగసటట

6684 SQX1349100
పపరర: బమలర కకసడన

95-165/447

భరస : బబజ కకసడన
ఇసటట ననస:63-27-2741/57
వయససస:43
లస: ససస స
95-153/567

6687 SQX1246538
పపరర: వరణణ కలలవకకలర

95-165/449

భరస : సరసబ శవ రరవప కలలవకకలర
ఇసటట ననస:63-27-2741/59
వయససస:47
లస: ససస స
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6688 SQX1246546
పపరర: అనససయ కలవకకలలర

95-165/450

భరస : పపలర యఖ కలవకకలలర
ఇసటట ననస:63-27-2741/59
వయససస:56
లస: ససస స
6691 SQX2277119
పపరర: తమన తనడడశశటట

95-163/1303

95-165/453

95-165/456

95-165/933

95-165/458

95-162/822

95-165/460

భరస : జజన బబష
ఇసటట ననస:63-27-2741/88
వయససస:55
లస: ససస స

6701 SQX2242766
పపరర: బబలరస సయద

6704 SQX2228849
పపరర: ఈససబ మహమమద

6707 SQX1769215
పపరర: పరరశతమమ కకసడన

6710 SQX1349035
పపరర: ననగ లకడమ అననన

95-165/463

6713 SQX2074060
పపరర: మమనన షపక

95-165/934

6716 SQX1192731
పపరర: మరర బ వసపటదర నరర
భరస : ఇమలస సరహహబ వసపటడర నరర
ఇసటట ననస:63-27-2741/90
వయససస:66
లస: ససస స

6696 SQX1259531
పపరర: యయసస బబబమ బసడడ

95-165/455

6699 SQX1178483
పపరర: నశమ షపక

95-165/457

6702 SQX2228831
పపరర: లతఫపననసరస మహమమద

95-165/935

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:63-27-2741/73
వయససస:45
లస: ససస స
95-165/936

6705 SQX2107746
పపరర: షకకలలబ పటబన

95-60/1102

తసడడ:డ ఇసరమయల పటబన
ఇసటట ననస:63-27-2741/75
వయససస:28
లస: ససస స
95-165/459

6708 SQX2081412
పపరర: హయలశర పటట న

95-165/804

తసడడ:డ బబబజజన పటట న
ఇసటట ననస:63-27-2741/75
వయససస:57
లస: పప
95-165/461

6711 SQX1475426
పపరర: జజఖతరమయ చతరరజపలర

95-165/462

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల చతరరజపలర
ఇసటట ననస:63-27-2741/84
వయససస:24
లస: ససస స
95-164/856

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/88
వయససస:30
లస: పప
95-165/939

95-165/452

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/62
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకషష మబరరస అననన
ఇసటట ననస:63-27-2741/81
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయమలల చతరరజపలర
ఇసటట ననస:63-27-2741/84
వయససస:42
లస: ససస స
6715 SQX2240083
పపరర: మహబబబ షపక

95-164/655

భరస : సరసబయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:63-27-2741/75
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/76
వయససస:31
లస: పప
6712 SQX1475418
పపరర: వజయ లకడమ చతరరజపలర

6698 SQX1192749
పపరర: ఖలజ షపక

6693 SQX1170166
పపరర: శరరష పరటటబసడర

తలర : ససవరరస మమ బసడడ
ఇసటట ననస:63-27-2741/61
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:63-27-2741/74
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అయయషర పటబన
ఇసటట ననస:63-27-2741/75
వయససస:23
లస: పప
6709 SQX1241207
పపరర: హహసపసన షపక

95-165/454

భరస : అల
ఇసటట ననస:63-27-2741/70
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన ఈససబ
ఇసటట ననస:63-27-2741/74
వయససస:32
లస: ససస స
6706 SQX2096642
పపరర: షరరరక ఖలన పటబన

6695 SQX1177790
పపరర: ఇసరకల బసడడ

95-163/1302

తసడడ:డ నరసససహరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:63-27-2741/61
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/62
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సససద
ఇసటట ననస:63-27-2741/70
వయససస:33
లస: పప
6703 SQX1769199
పపరర: ఈససబ మహమమద

95-165/451

తసడడ:డ పడకరశస బసడడ
ఇసటట ననస:63-27-2741/61
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మమసలయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:63-27-2741/61
వయససస:49
లస: పప
6700 SQX2242907
పపరర: అల సయద

6692 SQX1170216
పపరర: అమమమలల పరటటబసడర

6690 SQX2202505
పపరర: సరశత తనడడశశటట

భరస : గగపస తనడడశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2741/60
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:63-27-2741/61
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:63-27-2741/61
వయససస:43
లస: ససస స
6697 SQX1170265
పపరర: నరసససహరరవప పరటటబసడర

95-163/1301

తసడడ:డ శకనస తనడడశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2741/60
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట శవయఖ తనడడశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2741/60
వయససస:18
లస: ససస స
6694 SQX1170208
పపరర: మరరయమమ పరటటబసడర

6689 SQX2202539
పపరర: గగపస తనడడశశటట

6714 SQX2224038
పపరర: రజయల ససలలసనన షపక

95-164/1036

భరస : ననగమర షరరఫ
ఇసటట ననస:63-27-2741/88
వయససస:26
లస: ససస స
95-165/464

6717 SQX1192772
పపరర: ఖలదర వలర షపక

95-165/465

తసడడ:డ ఖలదర వలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/90
వయససస:38
లస: పప
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6718 SQX1110857
పపరర: ఆదమబ పఠరన
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95-165/466

భరస : ఇసరమఏల పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2741/91
వయససస:42
లస: ససస స
6721 SQX1259630
పపరర: అపరప రరవప కరరటట
తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశ రరవప కరరటట
ఇసటట ననస:63-27-2741/94
వయససస:69
లస: పప

6722 SQX2400802
పపరర: హససన షపక

95-60/1079

6725 SQX1963552
పపరర: మరరయమమ కనకరరజ

6720 SQX1178467
పపరర: గగసఖ షపక

95-165/468

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/94
వయససస:44
లస: ససస స
95-163/1304

భరస : ఫకరరదథబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/95
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసజమమన కనకరరజ
ఇసటట ననస:63-27-2741/98
వయససస:35
లస: పప

6726 SQX2049799
పపరర: కరజయ రరణణ

95-165/467

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/91
వయససస:26
లస: పప
95-165/469

6724 SQX1963545
పపరర: మరరయ దనసస కనకరరజ

6719 SQX1526682
పపరర: రవవఫ షపక

6723 SQX1178731
పపరర: ఫకలకదథబన షపక

95-165/470

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2741/95
వయససస:29
లస: పప
95-164/656

భరస : మరరయ దనసస కనకరరజ
ఇసటట ననస:63-27-2741/98
వయససస:33
లస: ససస స
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95-153/716

భరస : ిర
ఇసటట ననస:63-27-2742
వయససస:23
లస: ససస స
6729 SQX1962380
పపరర: ఆనసద బలసరన

95-153/568

95-165/472

95-165/475

95-165/478

తసడడ:డ యలకకబమ మసదన
ఇసటట ననస:63-27-2742/32
వయససస:43
లస: పప

95-165/473

6736 SQX1316786
పపరర: మరతమమ ససరభ

6739 SQX1169037
పపరర: రరజ ససరభ

95-176/832

6742 SQX1311042
పపరర: మహన కకకషష బబ సదలపరటట

95-165/476

6745 SQX1246553
పపరర: వనసకట రరవప కకసడన
తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:63-27-2742/42
వయససస:55
లస: పప

95-165/471

6734 SQX1349225
పపరర: ననగ మలలర శశరర గననవరస

95-165/474

6737 SQX1168963
పపరర: మలరస మమ ససరభ

95-165/477

భరస : రరజ ససరభ
ఇసటట ననస:63-27-2742/13
వయససస:62
లస: ససస స
95-165/479

6740 SQX1106369
పపరర: షపపరరబ షపక

95-164/657

భరస : అబమబల ఖసదసబస షససక
ఇసటట ననస:63-27-2742/25
వయససస:61
లస: ససస స
95-176/833

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/27
వయససస:23
లస: పప
95-164/658

6731 SQX1769173
పపరర: కకటటశశరమమ కకసడన

భరస : సరసబయఖ గననవరస
ఇసటట ననస:63-27-2742/10
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ రరవప ససరభ
ఇసటట ననస:63-27-2742/13
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/27
వయససస:47
లస: ససస స
6744 SQX1105825
పపరర: రరజజ రరవప మసదన

6733 SQX1863703
పపరర: వనసకట లకడమ గననవరస

95-165/805

భరస : వనసకట రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:63-27-2742/4
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరజ ససరభ
ఇసటట ననస:63-27-2742/13
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పడడదరపప
ఇసటట ననస:63-27-2742/13
వయససస:45
లస: ససస స
6741 SQX1346536
పపరర: శశషష కలమలరర బబ సదలపరటట

95-176/1013

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గననవరస
ఇసటట ననస:63-27-2742/10
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ గననవరస
ఇసటట ననస:63-27-2742/10
వయససస:43
లస: పప
6738 SQX1349647
పపరర: మసగమమ పడడదరపప

6730 SQX2347961
పపరర: ఆనసద బలసరన

6728 SQX2096931
పపరర: కకప జజత మననవ

భరస : పడసరద మననవ
ఇసటట ననస:63-27-2742
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససకలమలర బలసరన
ఇసటట ననస:63-27-2742/2
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:63-27-2742/4
వయససస:26
లస: పప
6735 SQX1863745
పపరర: సరసబశవరరవప గననవరస

95-163/1305

తసడడ:డ పడకరశస బసడడ
ఇసటట ననస:63-27-2742
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససకలమలర బలసరన
ఇసటట ననస:63-27-2742/2
వయససస:20
లస: పప
6732 SQX1769132
పపరర: సరశమ కకసడన

6727 SQX2307452
పపరర: యయసఅబబ బసడడ

6743 SQX0509513
పపరర: ఏడడకకసడలల బబ సదలపరటట

95-176/836

తసడడ:డ కకటట ససరఖస
ఇసటట ననస:63-27-2742/27
వయససస:50
లస: పప
95-165/480

6746 SQX1769116
పపరర: జజఖత పసటటల

95-165/481

భరస : కకటటశశర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:63-27-2742/46
వయససస:21
లస: ససస స
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6747 SQX1108373
పపరర: ఫరతమల వశకస
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95-165/482

భరస : దదవ రరజ వశకస
ఇసటట ననస:63-27-2742/48
వయససస:47
లస: ససస స
6750 SQX1108340
పపరర: వనసకటటసశర రరవప గమరరకల

95-165/485

95-165/486

95-165/489

95-165/490

95-165/491

95-165/492

95-165/494

భరస : నవన కకసకక
ఇసటట ననస:63-27-2742/72
వయససస:39
లస: ససస స

6760 SQX2140549
పపరర: గగససయ షపక

6763 SQX1413046
పపరర: కకపమమ ససరబ

6766 SQX1178756
పపరర: వరమమ గమసజజ

6769 SQX1110618
పపరర: మమరరమమ పససపపలలటట

95-153/820

6772 SQX2049930
పపరర: లకడమ నసస

95-163/1306

6775 SQX1108480
పపరర: బమజఫ షపక
తసడడ:డ బమజఫ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/77
వయససస:32
లస: పప

6755 SQX1109892
పపరర: మలధవ పససపపలలటట

95-165/488

6758 SQX1356378
పపరర: యశన మహమమద

95-153/570

6761 SQX2164325
పపరర: కరరమమలర సయద

95-164/1037

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:63-27-2742/57
వయససస:56
లస: పప
95-164/661

6764 SQX1413095
పపరర: కకషష రరవప ససరబ

95-164/662

తసడడ:డ అడడహ ససరబ
ఇసటట ననస:63-27-2742/61
వయససస:56
లస: పప
95-165/493

6767 SQX2194710
పపరర: ననగమల మర షపక

95-165/945

తసడడ:డ హసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/63
వయససస:60
లస: పప
95-165/495

6770 SQX1110592
పపరర: అరరణన కలమలర పససపపలలటట

95-165/496

తసడడ:డ వనసకయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/68
వయససస:73
లస: పప
95-153/717

భరస : ఏసస నసస
ఇసటట ననస:63-27-2742/72
వయససస:28
లస: ససస స
95-165/498

95-164/660

తసడడ:డ ఉసరమన మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2742/53
వయససస:46
లస: పప

భరస : అరరణన కలమలర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/68
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : మమజబ అహమద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/69
వయససస:26
లస: ససస స
6774 SQX1169003
పపరర: రరతమమ కకసకక

95-153/569

భరస : రరమమలల గమసజజ
ఇసటట ననస:63-27-2742/62
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సససదయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/66
వయససస:32
లస: ససస స
6771 SQX2148732
పపరర: శరరమల సయఖద

6757 SQX1380484
పపరర: ననషసన ఫసరబ గస షపక

6752 SQX1109157
పపరర: పడభమ దనసస గమసజరర

భరస : సరసబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/51
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకపర రరవప ససరబ
ఇసటట ననస:63-27-2742/61
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరజరష ససరభ
ఇసటట ననస:63-27-2742/61
వయససస:25
లస: ససస స
6768 SQX1110907
పపరర: రమలదదవ పససపపలలటట

95-165/487

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:63-27-2742/57
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : చటటమమ మలనవ
ఇసటట ననస:63-27-2742/58
వయససస:50
లస: పప
6765 SQX1407759
పపరర: ఆశర ససరభ

6754 SQX1110063
పపరర: చచననయఖ పసతగరన

95-165/484

తసడడ:డ రరఘవపలల గమసజజరర
ఇసటట ననస:63-27-2742/49
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహమమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/53
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/56
వయససస:40
లస: పప
6762 SQX1178616
పపరర: పడసరద మలనవ

95-164/659

తసడడ:డ శవ రరమయఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:63-27-2742/49
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/51
వయససస:26
లస: పప
6759 SQX1178582
పపరర: సససదయలఖ పససపపలలటట

6751 SQX1107375
పపరర: వరమమ గమసజరర

6749 SQX1108308
పపరర: రరతష వశకస

భరస : అశశక వశకస
ఇసటట ననస:63-27-2742/48
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పడభమ దనసస గమసజరర
ఇసటట ననస:63-27-2742/49
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/49
వయససస:32
లస: ససస స
6756 SQX1109520
పపరర: కకటటశశర రరవప పససపపలలటట

95-165/483

భరస : రరజజ శశఖర వశకస
ఇసటట ననస:63-27-2742/48
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ గమరరకల
ఇసటట ననస:63-27-2742/48
వయససస:47
లస: పప
6753 SQX1109967
పపరర: లకడమ పససపపలలటట

6748 SQX1108621
పపరర: ననగమణణ వశకస

6773 SQX1169953
పపరర: లకడమ నసస

95-165/497

భరస : ఏససబబబమ నసస
ఇసటట ననస:63-27-2742/72
వయససస:26
లస: ససస స
95-164/663

6776 SQX1110717
పపరర: హససనన షపక

95-165/499

భరస : బమజఫ ష క
ఇసటట ననస:63-27-2742/77
వయససస:31
లస: ససస స
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6777 SQX1962356
పపరర: హససన షపక
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95-153/571

భరస : అఙర రల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/79
వయససస:30
లస: ససస స
6780 SQX2223923
పపరర: అసర ర షపక

95-163/1308

Deleted
95-165/501

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/80
వయససస:45
లస: ససస స
6786 SQX2265692
పపరర: బబబమ షపక

95-165/946

95-165/504

95-165/506

95-165/508

95-165/511

భరస : బబజ మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2742/96
వయససస:42
లస: ససస స

6787 SQX1110782
పపరర: బమజఫ పసటర

6790 SQX1109819
పపరర: గరకస మమరర కరవవరర

6793 SQX2207249
పపరర: ససవరరస మమ బసడడ

6796 SQX1349431
పపరర: ననరరయణ పససపపలలటట

6799 SQX1108993
పపరర: నరసయఖ మలచవరపప

95-165/514

6802 SQX1169979
పపరర: పదమ అసదసరర

95-164/665

6805 SQX1259887
పపరర: రరహన మహమమద
భరస : మమసరసక అల మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2742/96
వయససస:69
లస: ససస స

95-165/500

6785 SQX1177774
పపరర: అమనన బ షపక

95-165/503

6788 SQX1224989
పపరర: మసగమమ కలనసపప

95-164/666

భరస : రరమల రరవప కలనసపప
ఇసటట ననస:63-27-2742/82
వయససస:51
లస: ససస స
95-164/667

6791 SQX1192723
పపరర: లతఫర షపక

95-165/505

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/86
వయససస:36
లస: ససస స
95-164/1038

6794 SQX1109231
పపరర: ననగరశశర రరవప అసకల

95-165/507

తసడడ:డ హహసపసన అసకల
ఇసటట ననస:63-27-2742/90
వయససస:54
లస: పప
95-165/509

6797 SQX1107250
పపరర: శవమమ మలచవరపప

95-165/510

భరస : నరసయఖ మలచవరపప
ఇసటట ననస:63-27-2742/92
వయససస:29
లస: ససస స
95-165/512

6800 SQX1108167
పపరర: జజనబ షపక

95-165/513

భరస : రహహమ ష క
ఇసటట ననస:63-27-2742/93
వయససస:66
లస: ససస స
95-165/515

భరస : మహన రరవప అసదసరర
ఇసటట ననస:63-27-2742/95
వయససస:41
లస: ససస స
95-164/668

6782 SQX1177899
పపరర: షరకకర షపక

భరస : వలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/80
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మలచవరపప
ఇసటట ననస:63-27-2742/92
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/94
వయససస:68
లస: పప
6804 SQX1110675
పపరర: నసర మహమమద

95-165/502

తసడడ:డ లకమణ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/91
వయససస:31
లస: పప

భరస : వసశ బసడడ
ఇసటట ననస:63-27-2742/92
వయససస:26
లస: ససస స
6801 SQX1921824
పపరర: మకలబల షపక

6784 SQX1177782
పపరర: మహబబబ బ షపక

95-163/1307

భరస : మరర వలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/80
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పడకరశస బసడడ
ఇసటట ననస:63-27-2742/88
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/91
వయససస:28
లస: ససస స
6798 SQX1107219
పపరర: రమణణ బసడడ

భరస : వనసకటటసశర రరవప గమరరకలల
ఇసటట ననస:63-27-2742/80
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఇశరకయయలల కరవవరర
ఇసటట ననస:63-27-2742/83
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/86
వయససస:69
లస: పప
6795 SQX1325613
పపరర: శవ దసరర మమ పససపపలలటట

95-164/664

భరస : యయససబబబమ పసటర
ఇసటట ననస:63-27-2742/82
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరఫ ష క
ఇసటట ననస:63-27-2742/82
వయససస:66
లస: ససస స
6792 SQX1261064
పపరర: ససభబన షపక

6781 SQX1110709
పపరర: రమలదదవ గమరరకల

6779 SQX2231355
పపరర: మమకలసస బ పఠరన

భరస : ఖలదర వల పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2742/79
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : హహమస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/80
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/80
వయససస:56
లస: పప
6789 SQX1107185
పపరర: ఫరతమల షపక

95-163/837

తసడడ:డ బబషస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/79
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బసస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/79
వయససస:32
లస: పప
6783 SQX1178707
పపరర: దదహన షపక

6778 SQX1969005
పపరర: అఙర ర షపక

6803 SQX1108803
పపరర: చసదనడవత అసధసరర

95-165/516

భరస : మహన రరవప అసదసరర
ఇసటట ననస:63-27-2742/95
వయససస:56
లస: ససస స
95-165/517

6806 SQX1177766
పపరర: మమసరసక అల మహమమద

95-165/518

తసడడ:డ ఖలద అల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/96
వయససస:34
లస: పప
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పపరర: వసశ బసడడ
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95-165/519

తసడడ:డ సప మ రరజ బసడడ
ఇసటట ననస:63-27-2742/97
వయససస:44
లస: పప
6810 SQX2268514
పపరర: సలమ షపక

95-165/942

Deleted
95-153/572

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:30
లస: ససస స
6816 SQX1375741
పపరర: కలమలరర షపక

95-153/575

95-153/578

95-153/582

95-165/523

95-152/911

భరస : హనసమసత రరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:63-27-2743/1
వయససస:56
లస: ససస స

6823 SQX1375816
పపరర: ఇబడహహస షపక

6826 SQX1474154
పపరర: ఇబబడహహస షపక

6829 SQX2300382
పపరర: బబగమమ షపక

95-165/526

6832 SQX2056455
పపరర: ననగమల మర షపక

95-153/576

6835 SQX1413418
పపరర: వనసకట రతనస రరజవరపప
భరస : వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:63-27-2743/2
వయససస:60
లస: ససస స

6815 SQX1405662
పపరర: ఆషర షపక

95-153/574

6818 SQX1378596
పపరర: వరరసజనవయమలల తమమశశటట

95-153/577

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:26
లస: పప
95-153/579

6821 SQX1375527
పపరర: కరలలషర షపక

95-153/580

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:35
లస: పప
95-153/583

6824 SQX1474196
పపరర: సరయ కలమలరర వలర భనవన

95-165/522

భరస : వనసకటటశశర రరవప వలర భనవన
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:65
లస: ససస స
95-165/524

6827 SQX2093680
పపరర: రరజరశ బబబమ ఇరరకక

95-94/526

తసడడ:డ రమమశ ఇరరకక
ఇసటట ననస:63-27-2743
వయససస:21
లస: పప
95-163/1309

6830 SQX1192756
పపరర: షసషరద షపక

95-165/525

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743
వయససస:45
లస: ససస స
95-166/1101

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743
వయససస:24
లస: పప
95-165/527

95-165/944

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : మలబమ అల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743
వయససస:45
లస: ససస స
6834 SQX1107391
పపరర: రగశమమ కకడసరర

95-153/573

తసడడ:డ యబససఫ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743
వయససస:36
లస: పప
6831 SQX1192673
పపరర: మరర బ షపక

6820 SQX1375576
పపరర: ససధథర వలర భనవన

6812 SQX2268548
పపరర: సలమ షపక

భరస : ననయమబ రససల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/103/16
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ యబససఫ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:35
లస: పప
6828 SQX2073724
పపరర: ఖలల షపక

6817 SQX1375709
పపరర: మరరయమమ షపక

95-165/521

Deleted

భరస : ననయమబ రససల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/103/16
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వలర భనవన
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ తమమశటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:41
లస: పప
6825 SQX1474188
పపరర: కరలలష షపక

95-165/943

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:28
లస: పప
6822 SQX1333616
పపరర: కకసడమమ తమమశటట

6811 SQX2268688
పపరర: సలమ షపక

6814 SQX1375410
పపరర: బభగస షపక

6809 SQX1491125
పపరర: యయససబబబమ పసటర

తసడడ:డ పడసరద పసటర
ఇసటట ననస:63-27-2742/99
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/107
వయససస:65
లస: ససస స
6819 SQX1378687
పపరర: హనసమసత రరవప తమమశశటట

95-165/520

భరస : ఏడడకకసదలల వపససగగసడ
ఇసటట ననస:63-27-2742/98
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ననయమబ రససల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2742/103/16
వయససస:31
లస: ససస స
6813 SQX1375469
పపరర: మమహరరన షపక

6808 SQX1107425
పపరర: గరకసస రరణణ వపసస గగసడ

6833 SQX2547198
పపరర: హససన షపక

95-166/1421

భరస : శరఫస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743
వయససస:33
లస: ససస స
95-164/669

6836 SQX1110105
పపరర: వనసకటటశశరరర రరజవరపప

95-165/528

తసడడ:డ నరసససహ రరజవరపప
ఇసటట ననస:63-27-2743/2
వయససస:62
లస: పప
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6837 SQX1107144
పపరర: కకపరదదవ చచతరరససపలర

95-165/529

భరస : వరరసరశమ చచతరరససపలర
ఇసటట ననస:63-27-2743/3
వయససస:26
లస: ససస స
6840 SQX1413483
పపరర: ననగరసదడమమ జడడమళళ

95-164/670

95-164/672

95-165/535

95-165/538

95-165/541

95-165/543

95-164/673

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:63-27-2743/20
వయససస:37
లస: ససస స

6850 SQX1192715
పపరర: రహహమమన షపక

6853 SQX1110774
పపరర: ఆశర భకరఖ

6856 SQX1349555
పపరర: రమమష ఇరరకక

6859 SQX1109363
పపరర: షరఫస షపక

94-232/33

6862 SQX1972066
పపరర: నససమ సయఖద

95-165/539

6865 SQX1178509
పపరర: ననగబల బ షపక
తసడడ:డ ననగమల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/21
వయససస:26
లస: ససస స

6845 SQX1108696
పపరర: ననగ రతనమమ పసతగన

95-165/534

6848 SQX1178665
పపరర: నరమల బసకర

95-165/537

6851 SQX1178475
పపరర: రహహమమననసర షపక

95-165/540

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/11
వయససస:76
లస: ససస స
95-165/542

6854 SQX2049781
పపరర: మహహశ బబబమ

95-153/718

తసడడ:డ ిస
ఇసటట ననస:63-27-2743/13
వయససస:18
లస: పప
95-165/544

6857 SQX2300879
పపరర: మమలలల షపక

95-163/1310

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/14
వయససస:61
లస: పప
95-165/545

6860 SQX1192707
పపరర: హశన షపక

95-165/546

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/16
వయససస:31
లస: ససస స
95-153/584

భరస : జలలన సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2743/20
వయససస:38
లస: ససస స
95-165/948

95-164/671

భరస : బబసజజమన బసకర
ఇసటట ననస:63-27-2743/8
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అజస ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/15
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జలలన సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2743/20
వయససస:38
లస: పప
6864 SQX2240927
పపరర: నససమ సయద

95-165/536

తసడడ:డ దనవద ఇరరకక
ఇసటట ననస:63-27-2743/13
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/15
వయససస:39
లస: ససస స
6861 NDX2532620
పపరర: నససమ సయఖద

6847 SQX1288951
పపరర: రరమ దదవ దదనవ

6842 SQX1555103
పపరర: శకనస బమదసబల

భరస : చచననయఖ పసతగన
ఇసటట ననస:63-27-2743/7
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర ననయక భకరఖ
ఇసటట ననస:63-27-2743/12
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమమష ఇరరకక
ఇసటట ననస:63-27-2743/13
వయససస:31
లస: ససస స
6858 SQX1192483
పపరర: మలర క షపక

95-165/533

భరస : నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/11
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బదసడ ననయక మమదవత
ఇసటట ననస:63-27-2743/12
వయససస:30
లస: ససస స
6855 SQX1349589
పపరర: మలధవ ఇరరకక

6844 SQX1412980
పపరర: శకలకడమ పసతగరన

95-165/531

తసడడ:డ అబడహస బమదసబల
ఇసటట ననస:63-27-2743/6
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దదనవ
ఇసటట ననస:63-27-2743/8
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప దదనవ
ఇసటట ననస:63-27-2743/8
వయససస:46
లస: పప
6852 SQX1110527
పపరర: ననగమణణ మమదవత

95-165/532

తసడడ:డ చచననయఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:63-27-2743/7
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:63-27-2743/7
వయససస:38
లస: పప
6849 SQX1178657
పపరర: శకనవరసరరవప దదనవ

6841 SQX1168856
పపరర: లకడమ యనగసదల

6839 SQX1110147
పపరర: వర సరశమ చచతరరససపలర

తసడడ:డ కకటయఖ చచతరరససపలర
ఇసటట ననస:63-27-2743/3
వయససస:52
లస: పప

భరస : పసచచయఖ యనగసదల
ఇసటట ననస:63-27-2743/5
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ గమమమడడదల
ఇసటట ననస:63-27-2743/6
వయససస:73
లస: పప
6846 SQX1413004
పపరర: శసకర పసతగరన

95-165/530

తసడడ:డ వరరసరశమ చసత రరజపలర
ఇసటట ననస:63-27-2743/3
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప జడడమళళ
ఇసటట ననస:63-27-2743/4
వయససస:47
లస: ససస స
6843 SQX1413764
పపరర: గమమమడడదల అపరపరరవప

6838 SQX1178566
పపరర: వరరరఘవయఖ చసతరరజపలర

6863 SQX2223972
పపరర: జలలన సయఖద

95-165/947

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:63-27-2743/20
వయససస:47
లస: పప
95-165/547

6866 SQX1109793
పపరర: జజకకర షపక

95-165/548

తసడడ:డ జజన ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/22
వయససస:29
లస: పప
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95-165/549

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/23
వయససస:28
లస: పప
6870 SQX1177915
పపరర: మహమమద మహమమద

95-165/550

95-165/553

95-165/554

95-165/556

95-165/558

95-165/561

95-165/562

భరస : రవ బబబమ దనసరర
ఇసటట ననస:63-27-2743/66
వయససస:31
లస: ససస స

6880 SQX1107334
పపరర: మమసతనజ షపక

6883 SQX1109280
పపరర: బబల సరశమ బసడనరర

6886 SQX1963677
పపరర: శవ ననగలకడమ ఓరరచ

6889 SQX1349498
పపరర: ననగ రతనమమ మమలగ

95-121/723

6892 SQX1107243
పపరర: ననగ మలలర శశరర పపలవనసదసల

95-165/557

6895 SQX1108746
పపరర: సలలమ షపక
భరస : ఖలదర ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/67
వయససస:47
లస: ససస స

6875 SQX2220283
పపరర: మమమమబన మహమమద

95-192/1013

6878 SQX2251718
పపరర: సదథక అల షపక

95-165/952

6881 SQX2266484
పపరర: షసహననజ షపక

95-165/950

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/34/16
వయససస:25
లస: ససస స
95-165/559

6884 SQX1107300
పపరర: కకటమమ కకమర కకసడన

95-165/560

భరస : ననగరశశర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:63-27-2743/43
వయససస:26
లస: ససస స
95-153/585

6887 SQX1963669
పపరర: వనసకటటష ఓరరచ

95-153/586

తసడడ:డ వరయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:63-27-2743/44
వయససస:27
లస: పప
95-165/563

6890 SQX2158764
పపరర: భబసరర రరవప మలసపరటట

95-164/1040

తసడడ:డ ససతయఖ మలసపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2743/53
వయససస:61
లస: పప
95-165/564

భరస : కకటటశశర రరవప పపలవనసదసల
ఇసటట ననస:63-27-2743/56
వయససస:34
లస: ససస స
95-165/566

95-165/552

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743-31
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప మమలగ
ఇసటట ననస:63-27-2743/51
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరరస రరజ నరహరర
ఇసటట ననస:63-27-2743/56
వయససస:19
లస: పప
6894 SQX1289009
పపరర: సరవతడ దనసరర

95-165/555

భరస : వనసకటటష ఓరరచ
ఇసటట ననస:63-27-2743/44
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససరర రరజ వరర
ఇసటట ననస:63-27-2743/45
వయససస:32
లస: ససస స
6891 SQX2038933
పపరర: భబరర వ అశశక నరహరర

6877 SQX1110048
పపరర: ఖలల మహమమద

6872 SQX1192830
పపరర: వరజద మహమమద

భరస : రహస తషలర మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2743/30
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అనవయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-27-2743/41
వయససస:41
లస: పప

భరస : రమణయఖ సరరశపలర
ఇసటట ననస:63-27-2743/43
వయససస:59
లస: ససస స
6888 SQX1963685
పపరర: ననగలకడమ వరర

95-164/1039

భరస : ససభబన ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/34
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబల సరశమ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-27-2743/41
వయససస:36
లస: ససస స
6885 SQX1177972
పపరర: రమణమమ సరరశపలర

6874 SQX2205904
పపరర: రహస తషలర మహమమద

95-165/949

తసడడ:డ ఇసరరస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/27
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అయబబ మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2743/31
వయససస:32
లస: పప

భరస : నయయమ ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/34
వయససస:28
లస: ససస స
6882 SQX1107656
పపరర: దసరరర బసడనరర

95-165/551

తసడడ:డ కరరమమలర మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2743/30
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఖలత మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2743/31
వయససస:29
లస: ససస స
6879 SQX1107359
పపరర: ఫజలలననసర షపక

6871 SQX1178517
పపరర: ననన షపక

6869 SQX2240950
పపరర: దథపసక మసరల

భరస : లకమణ కలమలర
ఇసటట ననస:63-27-2743/25
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/27
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలబమ ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/27
వయససస:59
లస: పప
6876 SQX1110832
పపరర: ఇరరరద బభగమ మహమమద

95-163/1311

తసడడ:డ సతస బబబమ
ఇసటట ననస:63-27-2743/25
వయససస:28
లస: పప

భరస : వరజద మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2743/27
వయససస:30
లస: ససస స
6873 SQX1192863
పపరర: జలలన షపక

6868 SQX2140564
పపరర: లకమణ బబబమ మసరల

6893 SQX1108936
పపరర: కకటటశశర రరవప పపలవనసదసల

95-165/565

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పపలవనసదసల
ఇసటట ననస:63-27-2743/56
వయససస:38
లస: పప
95-165/567

6896 SQX1108845
పపరర: రహమలతషననసర ఎమ డడ

95-165/568

భరస : కరలద అల ఎమ డడ
ఇసటట ననస:63-27-2743/67
వయససస:48
లస: ససస స
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6897 SQX1192947
పపరర: మజర అల మహమమద

95-165/569

తసడడ:డ ఖలద అల మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2743/67
వయససస:69
లస: పప
6900 SQX1963693
పపరర: పరరశత ఓరరచ

95-153/587

భరస : వరయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:63-27-2743/68
వయససస:46
లస: ససస స
6903 SQX1177733
పపరర: రమణ పపలగర

95-165/574

95-165/577

భరస : పడకరశ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:63-27-2743/79
వయససస:48
లస: ససస స
6912 SQX2158749
పపరర: మహబబ షపక
భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/88
వయససస:51
లస: ససస స
6915 SQX1111004
పపరర: జజనబ షపక

95-165/582

95-164/677

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:63-27-2743/99
వయససస:19
లస: ససస స

95-165/575

6907 SQX1108266
పపరర: ధనలకడమ కరరటట

6910 SQX1110519
పపరర: షరరమల షపక

6913 SQX1177857
పపరర: మహబబ షపక

6916 SQX1962505
పపరర: ససరజదథబన షపక

6919 SQX1413632
పపరర: లలవణఖ భమన

95-165/583

6922 SQX1177758
పపరర: ససలలసన షపక

95-165/578

6925 SQX1110089
పపరర: నజమమననసర షపక
భరస : జబభర ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/104
వయససస:41
లస: ససస స

95-165/576

6908 SQX1787530
పపరర: మసరసన బ సయఖద

95-164/674

భరస : జకకర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/76
వయససస:29
లస: ససస స
95-164/675

6911 SQX1108571
పపరర: బబబమ షపక

95-164/676

తసడడ:డ ఇసరమఏల షససక
ఇసటట ననస:63-27-2743/88
వయససస:29
లస: పప
95-165/580

6914 SQX1107607
పపరర: షమమ షపక

95-165/581

భరస : ఖసదసబష ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/91
వయససస:31
లస: ససస స
95-153/588

6917 SQX1962513
పపరర: హససన షపక

95-153/589

భరస : ససరజదథబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/94
వయససస:50
లస: ససస స
95-164/678

6920 SQX1413590
పపరర: ఊససకకసడ ఏడడకకసదలల

95-164/679

తసడడ:డ వరరసరశమ ఊససకకసడ
ఇసటట ననస:63-27-2743/98
వయససస:68
లస: పప
95-165/584

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/99
వయససస:25
లస: పప
95-165/951

6905 SQX1192913
పపరర: కకసకక దననయఖ
తసడడ:డ రసగయఖ కకసకక
ఇసటట ననస:63-27-2743/71
వయససస:69
లస: పప

భరస : దనశరథద భమన
ఇసటట ననస:63-27-2743/98
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సససదన ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/98
వయససస:56
లస: ససస స
6924 SQX2240901
పపరర: సబహ సయద

6904 SQX1169649
పపరర: బబగఖవత కకసకక

95-165/573

భరస : గసగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2743/69
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ షససరఉసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/94
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రహహమతషలల మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2743/96
వయససస:45
లస: పప
6921 SQX1110469
పపరర: కమమమ న షపక

6902 SQX1108126
పపరర: ననగమమ బతష
స ల

95-165/572

భరస : ఇషరమల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/88
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఇసమఈల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/93
వయససస:62
లస: ససస స
6918 SQX1108316
పపరర: బబజ మహమమద

6901 SQX1457655
పపరర: పరరశత ఓరరచ

భరస : సరధదక షరక
ఇసటట ననస:63-27-2743/88
వయససస:27
లస: ససస స
95-164/1041

95-165/571

తసడడ:డ అబమబల షరరరర ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/67
వయససస:47
లస: పప

భరస : అపరప రరవప కరరటట
ఇసటట ననస:63-27-2743/74
వయససస:51
లస: ససస స
95-165/579

6899 SQX1108910
పపరర: సససదన షపక

తసడడ:డ మహమమద అల మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2743/67
వయససస:55
లస: పప

భరస : దననయఖ కకసకక
ఇసటట ననస:63-27-2743/71
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2743/73
వయససస:45
లస: పప
6909 SQX1107318
పపరర: సశరరప రరణణ తతకల

95-165/570

భరస : వరయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:63-27-2743/68
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపలగర పపలగర
ఇసటట ననస:63-27-2743/71
వయససస:69
లస: ససస స
6906 SQX1178632
పపరర: పడభబకర చలలర

6898 SQX1110196
పపరర: ఖలద అల మహమమద

6923 SQX1192897
పపరర: ససభబన షపక

95-165/585

తసడడ:డ బబబమసరర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/99
వయససస:59
లస: పప
95-165/586

6926 SQX1109603
పపరర: జబర షపక

95-165/587

తసడడ:డ దనదన ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/104
వయససస:41
లస: పప

Page 235 of 266

6927 SQX1107235
పపరర: సలలమ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-165/588

తసడడ:డ ఖలశస ష క
ఇసటట ననస:63-27-2743/105
వయససస:27
లస: ససస స
6930 SQX1963917
పపరర: ఖససస షపక

95-164/681

95-165/591

95-164/1042

95-164/1045

95-163/839

95-163/842

95-163/1316

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/19
వయససస:35
లస: పప

6940 SQX2239952
పపరర: నసర షపక

6943 SQX0436105
పపరర: ఖలశసబ బబజ షపక

6946 SQX1041235
పపరర: నననన షపక

6949 SQX1193788
పపరర: తహహరరననసర సయఖద

95-163/845

6952 SQX1768548
పపరర: నసరరత షపక

95-165/953

6955 SQX1193150
పపరర: హససనన షపక
భరస : సరధథక ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/20
వయససస:34
లస: ససస స

6935 SQX2037091
పపరర: జజకకర షపక

95-152/912

6938 SQX2240679
పపరర: దదల షరద షపక

95-164/1044

6941 SQX1327965
పపరర: అసరమ సయఖద

95-163/838

తసడడ:డ జలలన సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2744/15
వయససస:24
లస: ససస స
95-163/840

6944 SQX1168138
పపరర: అకబర సయఖద

95-163/841

తసడడ:డ అమలనసలలర సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2744/15
వయససస:31
లస: పప
95-163/843

6947 SQX2277366
పపరర: అబమబల రగఫ షపక

95-163/1315

తసడడ:డ అబమబల రహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/17
వయససస:31
లస: పప
95-165/593

6950 SQX1099606
పపరర: నలలఫర పస

95-163/844

భరస : పపరగజ పస
ఇసటట ననస:63-27-2744/18
వయససస:28
లస: ససస స
95-165/594

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/18
వయససస:47
లస: ససస స
95-153/590

95-165/590

భరస : అబమబల హలమ
ఇసటట ననస:63-27-2744
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2744/17
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/18
వయససస:56
లస: పప
6954 SQX1963925
పపరర: అసద అల షపక

95-164/1043

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:63-27-2744/15
వయససస:50
లస: పప

భరస : అబమబల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/17
వయససస:29
లస: ససస స
6951 SQX1100676
పపరర: బబబమ షపక

6937 SQX2240752
పపరర: మహబమనన షపక

6932 SQX1107482
పపరర: పప లలశశరర నరరక

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744
వయససస:37
లస: పప

భరస : నననన
ఇసటట ననస:63-27-2744/15
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అహ మలద బబసగ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/15
వయససస:34
లస: పప
6948 SQX2277358
పపరర: నయయమ ససలన న షపక

95-165/592

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/15
వయససస:28
లస: ససస స
6945 SQX1100890
పపరర: అకబర షపక

6934 SQX1169185
పపరర: సరమలమ జఖస దనడడ

95-164/680

భరస : వనసకటటశశర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:63-27-2743/117
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:63-27-2744
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమమద అల
ఇసటట ననస:63-27-2744
వయససస:21
లస: ససస స
6942 SQX1100098
పపరర: రఫసఫపన బభగస షపక

95-165/589

భరస : కకటటశశరరవప దనడడ
ఇసటట ననస:63-27-2743/118
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744
వయససస:58
లస: ససస స
6939 SQX2240760
పపరర: షబన షపక

6931 SQX1959972
పపరర: ఆశ షపక

6929 SQX1963172
పపరర: షబర షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/108
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/108
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపయఖ నరరక
ఇసటట ననస:63-27-2743/117
వయససస:47
లస: పప
6936 SQX2239895
పపరర: శసషరద షపక

95-155/750

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/108
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2743/108
వయససస:48
లస: పప
6933 SQX1109215
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నరరక

6928 SQX2051019
పపరర: హలమల షపక

6953 SQX1963636
పపరర: అయయషర షపక

95-152/823

భరస : దనవవద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/19
వయససస:34
లస: ససస స
95-165/595

6956 SQX1193077
పపరర: సయఖద సరదథక

95-165/596

తసడడ:డ కరశసరర సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2744/20
వయససస:34
లస: పప
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పపరర: రహహమమన పఠరన
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95-165/597

భరస : ఆన వర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2744/23
వయససస:34
లస: ససస స
6960 SQX1099499
పపరర: ఖలససససర షపక

95-163/847

95-163/849

95-163/852

95-165/600

95-163/855

95-164/683

95-121/724

తసడడ:డ సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2744/42
వయససస:67
లస: పప

6970 SQX1963156
పపరర: షబబర షపక

6973 SQX1860931
పపరర: మహమబద అల షపక

6976 SQX1230564
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

6979 SQX2080661
పపరర: లకమమమ తమమశశటట

95-163/1318

6982 SQX1193523
పపరర: అకబర షపక

95-153/591

6985 SQX2277382
పపరర: శరహహన సయద
భరస : చస బబష సయద
ఇసటట ననస:63-27-2744/42
వయససస:55
లస: ససస స

6965 SQX1099580
పపరర: ఫరతమల షపక

95-163/851

6968 SQX1100767
పపరర: మహహదథబన షపక

95-163/854

6971 SQX2051027
పపరర: శబబర షపక

95-155/751

తసడడ:డ మహబబబబబష షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/30
వయససస:20
లస: పప
95-163/856

6974 SQX1860964
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

95-163/857

తసడడ:డ ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/30
వయససస:43
లస: పప
95-165/601

6977 SQX1100742
పపరర: దథననవల షపక

95-163/858

తసడడ:డ మహహదథబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/31
వయససస:27
లస: పప
95-147/720

6980 SQX2127488
పపరర: లకమమమ తమమశశటట

95-163/1317

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:63-27-2744/36
వయససస:58
లస: ససస స
95-165/602

తసడడ:డ దరరబష ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/40
వయససస:31
లస: పప
95-163/860

95-163/848

తసడడ:డ అబమబల రహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/29
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2744/36
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస యఖ
ఇసటట ననస:63-27-2744/38
వయససస:66
లస: పప
6984 SQX1099614
పపరర: ఛనన బబషర సయఖద

95-163/853

తసడడ:డ ఖలదర వరల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/30
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సతస యఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2744/36
వయససస:66
లస: పప
6981 SQX2127272
పపరర: వనసకటయఖ తమమశశటట

6967 SQX1099556
పపరర: మహబ షపక

6962 SQX1099549
పపరర: ఖలససస బ షపక

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/28
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/30
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/30
వయససస:43
లస: పప
6978 SQX2070605
పపరర: వనసకటయఖ తమమశశటట

95-163/850

తసడడ:డ మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/30
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/30
వయససస:34
లస: ససస స
6975 SQX1963099
పపరర: మహబబబ బబష షపక

6964 SQX1491216
పపరర: ననజమ షపక

95-163/846

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/27
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహహదథబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/29
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదథబన ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/29
వయససస:29
లస: పప
6972 SQX1100379
పపరర: అమరరన షపక

95-165/599

తసడడ:డ బబబబరర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/27
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/28
వయససస:35
లస: పప
6969 SQX1193705
పపరర: ఖలససస వరల

6961 SQX1193648
పపరర: మమహరరననసర షపక

6959 SQX1099481
పపరర: ఖలస షపక

తసడడ:డ కలస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/25
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఖలససససర ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/26
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/27
వయససస:25
లస: పప
6966 SQX1100643
పపరర: ససభబన షపక

95-165/598

భరస : ఖలయమ సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2744/24
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమసరబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/25
వయససస:51
లస: పప
6963 SQX1491208
పపరర: మసరసన వరల షపక

6958 SQX1193606
పపరర: ననజమల సయఖద

6983 SQX1099515
పపరర: బమజఫ సయఖద

95-163/859

తసడడ:డ చనన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2744/42
వయససస:32
లస: పప
95-163/1319

6986 SQX1203686
పపరర: రహమతషన షపక

95-165/603

భరస : షపక ఖలససస ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/43
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: ననగకలమలరర రరవపల
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95-163/861

భరస : కకటటశశర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:63-27-2744/44
వయససస:37
లస: ససస స
6990 SQX1193002
పపరర: మమసతనజ షపక

95-165/606

95-165/607

6994 SQX1833094
పపరర: వరమమ కచకలల

95-165/608

6997 SQX1178749
పపరర: రరజఖ లకడమ తతట

95-153/806

7000 SQX1768449
పపరర: భవరన శసకర అలలర
తసడడ:డ గగపస ననయమడడ అలలర
ఇసటట ననస:63-27-2744/59
వయససస:29
లస: పప

95-165/612
7002 SQX0641407
పపరర: ననరసశశటట వనసకట రమణ సరయ
కలమలరర
భరస : శకనవరస రరవప ననరసశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2744/60
వయససస:72
లస: ససస స

7003 SQX1203751
పపరర: సరసబబడజఖస కకసడమబరర
భరస : కకటటశశర రరవప కకసడమబరర
ఇసటట ననస:63-27-2744/60
వయససస:72
లస: ససస స

7005 SQX0999367
పపరర: అరరణ సరగరల

7006 SQX0999359
పపరర: అదదలకడమ సరగరల

95-164/686

తసడడ:డ చనయ సరగరల
ఇసటట ననస:63-27-2744/68
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ యలయఖ సరగరల
ఇసటట ననస:63-27-2744/68
వయససస:61
లస: పప
7011 SQX1111277
పపరర: వరమమ గసడడకకట

భరస : శవ రరమ రరజ చసదన
ఇసటట ననస:63-27-2744/87
వయససస:34
లస: ససస స

7009 SQX1203058
పపరర: ననగమణణ పప తసశశటట

95-163/863

7012 SQX1100759
పపరర: గగపస గసడడకకట

95-165/609

7015 SQX1193887
పపరర: దసరర మలలర ల
భరస : వరసస మలలర ల
ఇసటట ననస:63-27-2744/88
వయససస:31
లస: ససస స

95-121/82

6995 SQX1833078
పపరర: శకనవరసరరవప కచకలల

95-164/685

6998 SQX1203710
పపరర: సరసబబడజఖస కలరక

95-165/610

భరస : అజనవయమలల కలరక
ఇసటట ననస:63-27-2744/57
వయససస:58
లస: ససస స
95-165/611

7001 SQX1100551
పపరర: ఆసజనవయమలల గమడడపపడడ

95-163/862

తసడడ:డ ననగభబషణస గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:63-27-2744/60
వయససస:58
లస: పప
95-165/613

7004 SQX1193978
పపరర: వదనఖభబరత గమడడఫవడడ

95-165/614

భరస : శకనవరస గమడడఫవడడ
ఇసటట ననస:63-27-2744/61
వయససస:36
లస: ససస స
95-164/687

7007 SQX0999342
పపరర: బబలమమ సరగరల

95-164/688

భరస : చనయ బబల సరగరల
ఇసటట ననస:63-27-2744/68
వయససస:56
లస: ససస స
95-165/615

7010 SQX1193762
పపరర: రరమమ పప తసశశటట

95-165/616

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పప తసశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2744/75
వయససస:33
లస: పప
95-163/864

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:63-27-2744/76
వయససస:27
లస: పప
95-165/618

6992 SQX1875806
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కచకలల
ఇసటట ననస:63-27-2744/53
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమమ పప తసశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2744/75
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదర రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:63-27-2744/76
వయససస:31
లస: ససస స
7014 SQX1203785
పపరర: ససధఖ ననగ రరణణ చసదన

95-164/684

తసడడ:డ చనయ సరగరల
ఇసటట ననస:63-27-2744/68
వయససస:27
లస: ససస స
95-164/689

95-165/605

తసడడ:డ రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/48
వయససస:49
లస: పప

భరస : రసగ రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-27-2744/55
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కకనగసటట
ఇసటట ననస:63-27-2744/58
వయససస:46
లస: ససస స

7008 SQX0999334
పపరర: చనయ బబల సరగరల

95-121/81

భరస : చనన వనసకట కకషష కచకలల
ఇసటట ననస:63-27-2744/53
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:63-27-2744/54
వయససస:67
లస: ససస స
6999 SQX2514503
పపరర: ఉమ దదవ కకనగసటట

6991 SQX1875814
పపరర: హఫసజ షపక

6989 SQX1193432
పపరర: బబజజన షపక

భరస : ఇబడహహస ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/44
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/48
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యలర మసద మలలర ల
ఇసటట ననస:63-27-2744/48
వయససస:56
లస: ససస స
6996 SQX1194042
పపరర: జయమమ ఇమమడడ

95-165/604

భరస : అకబర ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/44
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననన ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/47
వయససస:31
లస: ససస స
6993 SQX1193861
పపరర: ధనలకడమ మలలర ల

6988 SQX1193507
పపరర: షమ షషన షపక

7013 SQX1203082
పపరర: అసజమమ గసడడపరటట

95-165/617

భరస : శకనస గసడడపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2744/84
వయససస:31
లస: ససస స
95-165/619

7016 SQX1194000
పపరర: సరమలమ జఖస జగదనబ

95-165/620

భరస : బసవరరజ జగదనబ
ఇసటట ననస:63-27-2744/88
వయససస:56
లస: ససస స
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7017 SQX1801497
పపరర: శసకర రరవప కకరరకలల

95-165/621

తసడడ:డ వనసకయఖ కకరరకలల
ఇసటట ననస:63-27-2744/89
వయససస:75
లస: పప
7020 SQX1100619
పపరర: శవ లసగ రరవప గడడ దనసస

95-163/867

95-151/838

95-154/1100

95-165/622

95-165/625

95-163/1312

95-165/954

తసడడ:డ లకమయఖ రరగళళ
ఇసటట ననస:63-27-2745/4
వయససస:44
లస: పప

7030 SQX1203140
పపరర: సమద షపక

7033 SQX1193630
పపరర: ససభబన షపక

7036 SQX1824945
పపరర: ఆషర షపక

7039 SQX2277341
పపరర: బమజఫ షపక

95-165/955

7042 SQX1193416
పపరర: కలమలరర కరరరమబరర

95-165/623

7045 SQX1193663
పపరర: సకకనన షపక
భరస : రహసతషలర ష క
ఇసటట ననస:63-27-2745/7
వయససస:46
లస: ససస స

7025 SQX2049922
పపరర: ననగ వరరసదడ కకమమబ పవ

95-153/719

7028 SQX2223915
పపరర: సహననజ షపక

95-165/957

7031 SQX1193697
పపరర: అబమబలలర షపక

95-165/624

తసడడ:డ అబమబల గన ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/99
వయససస:35
లస: పప
95-165/626

7034 SQX1100700
పపరర: గగసఖ షపక

95-163/868

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:63-27-2744/101
వయససస:30
లస: ససస స
95-152/824

7037 SQX1787498
పపరర: ఖలదర షపక

95-164/692

తసడడ:డ జలలన బబబమ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/102
వయససస:22
లస: పప
95-163/1313

7040 SQX2202604
పపరర: రహమన షపక

95-163/1314

Deleted

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/108
వయససస:27
లస: పప
95-165/627

భరస : రతనస కరరరమబరర
ఇసటట ననస:63-27-2744/110
వయససస:34
లస: ససస స
95-165/629

95-164/691

భరస : బబష
ఇసటట ననస:63-27-2744/98
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రహమన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/108
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-27-2744/109
వయససస:31
లస: పప
7044 SQX1203249
పపరర: శకనస రరగళళ

95-165/956

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2744/102
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:63-27-2744/103
వయససస:27
లస: ససస స
7041 SQX2240067
పపరర: ననగ వరరసదడ కకసడదపవ

7027 SQX2223907
పపరర: బబష షపక

7022 SQX1767433
పపరర: శసకర రరవప కకరరకలల

తసడడ:డ అసజననయమలల కకమమబ పవ
ఇసటట ననస:63-27-2744/97
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/100
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:63-27-2744/101
వయససస:24
లస: పప
7038 SQX2240109
పపరర: రహహమ షపక

95-153/592

తసడడ:డ ససభబన ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/99
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససభబన ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/100
వయససస:50
లస: ససస స
7035 SQX2240885
పపరర: మమననన షపక

7024 SQX1962612
పపరర: అసజల దదవ మలలర ల

95-163/866

తసడడ:డ వనసకయఖ లలట కకరరకలల
ఇసటట ననస:63-27-2744/90
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:63-27-2744/98
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరమద ష క
ఇసటట ననస:63-27-2744/99
వయససస:34
లస: ససస స
7032 SQX1193556
పపరర: సససదన షపక

95-164/690

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల మలలర ల
ఇసటట ననస:63-27-2744/97
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల మలలర ల
ఇసటట ననస:63-27-2744/97
వయససస:31
లస: ససస స
7029 SQX1193176
పపరర: షపక ఖలరరమమ

7021 SQX1767417
పపరర: అపరపమమ కలరరకలలల

7019 SQX1100403
పపరర: నసదదన గడడ దనసస

భరస : శవ లసగర రరవప గడడ దనసస
ఇసటట ననస:63-27-2744/90
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప కలరరకలలల
ఇసటట ననస:63-27-2744/90
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయమలల కకమమబ పవ
ఇసటట ననస:63-27-2744/97
వయససస:31
లస: పప
7026 SQX2072429
పపరర: వరమమ మలలర ల

95-163/865

భరస : ననగరరజ అడపరల
ఇసటట ననస:63-27-2744/90
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప గడడ దనసస
ఇసటట ననస:63-27-2744/90
వయససస:29
లస: పప
7023 SQX2048312
పపరర: శకధర కకమమబ పవ

7018 SQX1100361
పపరర: ననగమణణ అడపరల

7043 SQX1768761
పపరర: సరసబబడజఖస బటటట నవన

95-165/628

భరస : వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2745
వయససస:54
లస: ససస స
95-165/630

7046 SQX1193168
పపరర: రహమమ
స లర షపక

95-165/631

తసడడ:డ మహబబబ ష క
ఇసటట ననస:63-27-2745/7
వయససస:34
లస: పప
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95-165/632

తసడడ:డ రహమతషలర ష క
ఇసటట ననస:63-27-2745/8
వయససస:30
లస: పప
7050 SQX1193325
పపరర: ఏడడకకసడలల మలలర ల

95-165/635

95-163/870

7054 SQX1203231
పపరర: శకనస గమడడపరటట

95-165/638

7057 SQX1474675
పపరర: కకటటశశర రరవప పససపపలలటట

95-165/640

7060 SQX1203215
పపరర: చన వనసకటటశశరమమ రరగళళ
భరస : శకనస రరగళళ
ఇసటట ననస:63-27-2745/21
వయససస:37
లస: ససస స

7062 SQX1100833
పపరర: మరర వరల షపక

7063 SQX1100858
పపరర: మసరసన వల షపక

95-163/873

తసడడ:డ ఇమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/22
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/24
వయససస:59
లస: ససస స
7068 SQX2188068
పపరర: కకదసడపరణణ పప తసశశటట

95-165/959

తసడడ:డ ననగయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:63-27-2745/35
వయససస:29
లస: పప

7069 SQX1203256
పపరర: సతఖనననరరయణ సససకర

95-163/1320

7072 SQX1193473
పపరర: ననగమలలర శశరర శసకరరపప

7075 SQX1099564
పపరర: హరర బబబమ నకర
తసడడ:డ కకషష రరవప నకర
ఇసటట ననస:63-27-2745/35
వయససస:51
లస: పప

7055 SQX1962455
పపరర: ఆశ షపక

95-164/693

95-163/871
7058 SQX1100635
పపరర: వనసకట హహమ కలమలర
తషమమలపససట
తసడడ:డ రరమచసదడయఖ తషమమలపససట
ఇసటట ననస:63-27-2745/21
వయససస:50
లస: పప

95-165/641

7061 SQX1100932
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-163/872

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/22
వయససస:36
లస: ససస స
95-163/874

7064 SQX1203041
పపరర: రరజరశశరర పప తసశశటట

95-165/642

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప తసశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/24
వయససస:26
లస: ససస స
95-165/644

7067 SQX2240810
పపరర: రజన పప తసశశటట

95-165/958

భరస : కకదసడపరణణ
ఇసటట ననస:63-27-2745/24
వయససస:30
లస: ససస స
95-165/645

7070 SQX1203280
పపరర: కకటటశశర రరవప సససకరర

95-165/646

తసడడ:డ అసజయఖ సససకర
ఇసటట ననస:63-27-2745/27
వయససస:58
లస: పప
95-165/647

భరస : శకనవరససలల శసకరరపప
ఇసటట ననస:63-27-2745/31
వయససస:76
లస: ససస స
95-163/875

95-163/869

95-165/639

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:63-27-2745/27
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వడర పవడడ
ఇసటట ననస:63-27-2745/29
వయససస:37
లస: పప
7074 SQX1099572
పపరర: జజనస బసడడ

7066 SQX1203157
పపరర: వనసకటటశశరరర పప తసశశటట

7052 SQX1100122
పపరర: లకడమ కరషస

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/16
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పప తసశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/24
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-27-2745/24
వయససస:29
లస: పప
7071 SQX2153583
పపరర: జగన మహన వడర పవడడ

95-165/637

తసడడ:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/22
వయససస:42
లస: పప
95-165/643

95-165/634

భరస : ససబడమణఖస కరష స
ఇసటట ననస:63-27-2745/11
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషషయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/20
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకట హహమ కలమలర తషమమల పససట
ఇసటట ననస:63-27-2745/21
వయససస:37
లస: ససస స

7065 SQX1193440
పపరర: హనసమలయమమ పప తసశశటట

95-165/636

తసడడ:డ ససబబయఖ గమడడపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/15
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/20
వయససస:27
లస: ససస స
7059 SQX1098608
పపరర: సరసశత తషమమల పససట

7051 SQX1768878
పపరర: వనసకయఖ బతష
స ల

7049 SQX1193291
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:డ రహమతషలలర ష క
ఇసటట ననస:63-27-2745/9
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గమరశయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2745/10
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససనల కలమలర కరరరఎస
ఇసటట ననస:63-27-2745/11
వయససస:52
లస: పప
7056 SQX1474659
పపరర: ననగ కలలఖణణ పససపపలలటట

95-165/633

భరస : రఫస ష క
ఇసటట ననస:63-27-2745/9
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద మలలర ల
ఇసటట ననస:63-27-2745/9
వయససస:41
లస: పప
7053 SQX1100783
పపరర: ససబడహమణఖస కరరరఎస

7048 SQX1193309
పపరర: షహహన షపక

7073 SQX1193242
పపరర: భబరర వ పరమమదసరరస

95-165/648

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పరమమదసరరస
ఇసటట ననస:63-27-2745/32
వయససస:26
లస: ససస స
95-163/876

7076 SQX1825272
పపరర: శవ పరరశత కకపపరరజ

95-162/689

భరస : రరసబబబమ కకపపరరజ
ఇసటట ననస:63-27-2745/37
వయససస:36
లస: ససస స
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7077 SQX1203207
పపరర: కకటటశశరమమ కకపరరధద

95-165/649

భరస : ససబబయఖ కకపరరధద
ఇసటట ననస:63-27-2745/37
వయససస:58
లస: ససస స

7078 SQX1203033
పపరర: రరసబబబమ కకపపరరధద

95-165/650

తసడడ:డ సరసబయఖ కకపపరరధద
ఇసటట ననస:63-27-2745/37
వయససస:31
లస: పప

7080 SQX1193960
పపరర: శవమమ గసడడకకట

95-165/652

భరస : పప లయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:63-27-2745/40
వయససస:61
లస: ససస స

7081 SQX1193499
పపరర: అనశర ఖలన పటబన

95-165/655

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవపల
ఇసటట ననస:63-27-2745/44
వయససస:56
లస: పప

7084 SQX2241222
పపరర: వనసకట యశససశ రరవపల

95-165/653

95-163/878

7087 SQX1100395
పపరర: వనసకట నరసమమ శరయనవదద

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప సరయ నవదద
ఇసటట ననస:63-27-2745/45
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరవప శరయనవడడ
ఇసటట ననస:63-27-2745/46
వయససస:68
లస: ససస స

7089 SQX2224863
పపరర: రరజయఖ కరరక

7090 SQX2188217
పపరర: రరణణ కరరక

95-163/1321

తసడడ:డ చచననయఖ కరరక
ఇసటట ననస:63-27-2745/47
వయససస:51
లస: పప
7092 SQX1825306
పపరర: లకడమ పపలర సశశటట

95-165/960

భరస : శకనవరస రరవప పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/51
వయససస:41
లస: ససస స
7095 SQX1767441
పపరర: శకనవరస రరవప పపలర సశశటట

95-164/696

95-165/656

తసడడ:డ మహబబబ ఖలన మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2745/68
వయససస:21
లస: పప

95-163/1322

7099 SQX1331784
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-165/657

7102 SQX2202364
పపరర: అబమబల సతస ర షపక

95-164/694

7105 SQX1962182
పపరర: మహబబబ ఖలన మహమమద
తసడడ:డ సరబ ర ఖలన మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2745/68
వయససస:55
లస: పప

7088 SQX1099507
పపరర: శవ శసకర రరవప శరయనవడడ

95-163/880

7091 SQX2129146
పపరర: నవన కరరక

95-163/1323

7094 SQX1767466
పపరర: లకడమ పపలర సశశటట

95-164/695

భరస : శకనవరసరరవప పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/51
వయససస:41
లస: ససస స
95-163/1324

7097 SQX2536290
పపరర: ఫరరద షపక

95-163/1379

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/52
వయససస:40
లస: పప
95-163/881

7100 SQX1331818
పపరర: ఫజలలలలర షపక

95-163/882

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/56
వయససస:33
లస: పప
95-163/1325

తసడడ:డ ఖసదదనవన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/67
వయససస:18
లస: పప
95-153/594

95-163/877

తసడడ:డ రరజయఖ కరరక
ఇసటట ననస:63-27-2745/47
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఫజలలలలరహ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/56
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖసదనవరన ష క
ఇసటట ననస:63-27-2745/65
వయససస:40
లస: ససస స
7104 SQX1962208
పపరర: హసపసన ఖలన మహమమద

7096 SQX2284941
పపరర: నససమ షపక

7085 SQX1100387
పపరర: శక దదవ శరయనవదద

తసడడ:డ మసరసనయఖ శరయనవడడ
ఇసటట ననస:63-27-2745/46
వయససస:70
లస: పప

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/52
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వజయ చనలర
ఇసటట ననస:63-27-2745/53
వయససస:31
లస: ససస స
7101 SQX1193366
పపరర: తనజన షపక

95-163/879

భరస : సతఖననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2745/51
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటట పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/51
వయససస:45
లస: పప
7098 SQX1203769
పపరర: భమవనవశశరర చనలర

7093 SQX1767490
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

95-165/654

భరస : శకనవరస రరవప శరయనవడడ
ఇసటట ననస:63-27-2745/45
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజయఖ కరరక
ఇసటట ననస:63-27-2745/47
వయససస:42
లస: ససస స
95-162/690

7082 SQX1193945
పపరర: పప లయఖ గసడడకకట
తసడడ:డ కకటయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:63-27-2745/40
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-27-2745/44
వయససస:19
లస: పప

7086 SQX1099465
పపరర: శకనవరస రరవప సరయ నవదద

95-165/651

భరస : ననగ శకనవరస గసడడకకట
ఇసటట ననస:63-27-2745/40
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2745/40
వయససస:44
లస: పప

7083 SQX1203793
పపరర: రరవపల కకటటశశర రరవప

7079 SQX1194026
పపరర: ఉదయ లకడమ గసడడకకట

7103 SQX1962604
పపరర: మమసటబజ ఖలన మహమమద

95-153/593

భరస : మహబబబ ఖలన మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2745/68
వయససస:53
లస: ససస స
95-153/595

7106 SQX2285070
పపరర: హహసపన ఖలన మహమమద

95-163/1326

తసడడ:డ సరబర ఖలన మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2745/68
వయససస:18
లస: పప
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7107 SQX2239960
పపరర: హహసపన ఖలన మహమమద

95-163/1327

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:63-27-2745/68
వయససస:18
లస: పప
7110 SQX1099622
పపరర: కకటటశశరమమ కకమమరకకసడ

95-163/885

95-163/888

95-163/889

95-163/892

95-163/895

95-163/898

95-165/659

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2745/99
వయససస:35
లస: పప

7120 SQX1100049
పపరర: లసగమమ చలలర

7123 SQX1100775
పపరర: ససబబ రరవప చలలర

7126 SQX1100585
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ససరరడడడ

7129 SQX1193895
పపరర: రరసబబబమ భతషల

95-165/662

7132 SQX1193341
పపరర: శకనస మలలర ల

95-163/893

7135 SQX1100817
పపరర: యయసస రతనస బమడడడ
తసడడ:డ ననగయఖ బమడడడ
ఇసటట ననస:63-27-2745/101
వయససస:30
లస: పప

7115 SQX1962901
పపరర: వనసకటటశశరరర తమమశశటట

95-153/597

7118 SQX1100346
పపరర: పదమ చలలర

95-163/891

7121 SQX1100080
పపరర: అలవవలమమ చలలర

95-163/894

భరస : ససబబబరరవప చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2745/78
వయససస:66
లస: ససస స
95-163/896

7124 SQX1100718
పపరర: రరమలసజనవయమలల చలలర

95-163/897

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2745/78
వయససస:38
లస: పప
95-163/899

7127 SQX1193267
పపరర: వజయలకడమ బతష
స ల

95-165/658

భరస : రరసబబబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2745/85
వయససస:30
లస: ససస స
95-165/660

7130 SQX1193465
పపరర: వనసకట రమణ చలలర

95-165/661

భరస : వనసకట రమణ చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2745/89
వయససస:76
లస: ససస స
95-165/663

తసడడ:డ ఏలమసద మలలర ల
ఇసటట ననస:63-27-2745/98
వయససస:33
లస: పప
95-165/665

95-163/887

భరస : రరమలసజనవయమలల చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2745/78
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసజనవయమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2745/85
వయససస:31
లస: పప

తలర : నరరశ దదరసగమల
ఇసటట ననస:63-27-2745/98
వయససస:34
లస: ససస స
7134 SQX1768886
పపరర: పడసరద బతష
స ల

95-163/890

తసడడ:డ పసదదబ రరడడడ ససరరడడడ
ఇసటట ననస:63-27-2745/79
వయససస:59
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ససకల
ఇసటట ననస:63-27-2745/85
వయససస:54
లస: ససస స
7131 SQX1768779
పపరర: అదద లకడమ దదరసగమల

7117 SQX1099655
పపరర: శవ పరరశత చలలర

7112 SQX1100544
పపరర: దదవరరజ వశకస

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/76
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2745/78
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2745/78
వయససస:41
లస: పప
7128 SQX1193937
పపరర: ససబబమమ ససకల

95-153/596

భరస : ననగరశశర రరవప చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2745/78
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2745/78
వయససస:34
లస: పప
7125 SQX1100684
పపరర: నరసససహ రరవప చలలర

7114 SQX1961960
పపరర: రరమమలమమ తమమశశటట

95-163/884

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వశకస
ఇసటట ననస:63-27-2745/75
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనస చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2745/78
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2745/78
వయససస:35
లస: ససస స
7122 SQX1100809
పపరర: శకనస చలలర

95-163/886

భరస : వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/76
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/76
వయససస:53
లస: ససస స
7119 SQX1100064
పపరర: రరజఖమమ చలలర

7111 SQX1100593
పపరర: గగవసద రరజ తమమశశటట

7109 SQX1100486
పపరర: పరఖరరజజన షపక

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/73
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలపసస తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/75
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2745/75
వయససస:29
లస: పప
7116 SQX1099630
పపరర: షకకల షపక

95-163/883

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/70
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవ కకమమరకకసడ
ఇసటట ననస:63-27-2745/75
వయససస:35
లస: ససస స
7113 SQX1100874
పపరర: రరమ కకటయఖ తమమశశటట

7108 SQX1100908
పపరర: రరజజశన షపక

7133 SQX1768795
పపరర: దదవ బతష
స ల

95-165/664

భరస : పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2745/99
వయససస:34
లస: ససస స
95-163/900

7136 SQX1100411
పపరర: ససధ మలలర ల

95-163/901

భరస : పడభమ మలలర ల
ఇసటట ననస:63-27-2745/105
వయససస:32
లస: ససస స
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7137 SQX1961978
పపరర: మసరసన బ షపక
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95-153/598

భరస : యకలబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/110
వయససస:51
లస: ససస స
7140 SQX1961986
పపరర: నజమమన షపక

95-153/599

95-153/601

95-165/669

95-164/697

95-153/608

95-163/1375

95-153/612

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2746/37
వయససస:27
లస: పప

7150 SQX1961879
పపరర: కకప మమరర జడ

7153 SQX1962257
పపరర: కకటటశశరమమ మసడ

7156 SQX2506657
పపరర: రరమననమల గలర

7159 SQX1963396
పపరర: ఇకబల ఖలన పటబన

95-153/615

7162 SQX1963420
పపరర: వహహదన పటబన

95-153/606

7165 SQX1962141
పపరర: షబన షపక
భరస : మబఖజకరరర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2746/37
వయససస:22
లస: ససస స

7145 SQX1962307
పపరర: ససకనఖ గరరర పరటట

95-165/668

7148 SQX1961895
పపరర: పపలర మమ జడ

95-153/604

7151 SQX1961887
పపరర: సససదరరరవప జడ

95-153/607

తసడడ:డ జరససదనసస జడ
ఇసటట ననస:63-27-2746/10
వయససస:39
లస: పప
95-153/610

7154 SQX1962323
పపరర: అమరయఖ గలర

95-153/611

Deleted

తసడడ:డ వరయఖ గలర
ఇసటట ననస:63-27-2746/20
వయససస:53
లస: పప
95-177/1362

7157 SQX1105841
పపరర: శకనవరస రరవప మసదన

95-165/670

తసడడ:డ జరషషవ మసదన
ఇసటట ననస:63-27-2746/21
వయససస:41
లస: పప
95-153/613

7160 SQX1963388
పపరర: రఫస ఖలన పటబన

95-153/614

తసడడ:డ ఇకబల ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:63-27-2746/32
వయససస:32
లస: పప
95-163/903

భరస : రఫస ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:63-27-2746/32
వయససస:27
లస: ససస స
95-153/616

95-153/600

భరస : పడభమదనస జడ
ఇసటట ననస:63-27-2746/5
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమద ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:63-27-2746/32
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఇకబల ఖలన
ఇసటట ననస:63-27-2746/32
వయససస:52
లస: ససస స
7164 SQX1962133
పపరర: మబఖజకరరర షపక

95-153/603

భరస : అమరయఖ గలర
ఇసటట ననస:63-27-2746/20
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకబల ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:63-27-2746/32
వయససస:25
లస: పప
7161 SQX1963438
పపరర: పరఖరర పటబన

7147 SQX1961903
పపరర: ఎలష జడ

7142 SQX1962315
పపరర: పడమల గరరర పరటట

తసడడ:డ జజరరఫ
ఇసటట ననస:63-27-2746/4
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజశరశ మసడ
ఇసటట ననస:63-27-2746/19
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ గలర
ఇసటట ననస:63-27-2746/20
వయససస:53
లస: పప
7158 SQX1963404
పపరర: ఆరరఫ ఖలన పటబన

95-153/602

భరస : సససదర రరవప జడ
ఇసటట ననస:63-27-2746/10
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప జడ
ఇసటట ననస:63-27-2746/10
వయససస:18
లస: ససస స
7155 SQX2525962
పపరర: అమరయఖ గలర

7144 SQX1962240
పపరర: ససవరష గరరర పరటట

95-165/666

భరస : జజరరఫ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:63-27-2746/4
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమదనస జడ
ఇసటట ననస:63-27-2746/5
వయససస:44
లస: పప

భరస : దసరర రరవప డడసక
ఇసటట ననస:63-27-2746/5
వయససస:26
లస: ససస స
7152 SQX1961994
పపరర: ననగరసదడస జడ

95-165/667

తసడడ:డ జజరరఫ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:63-27-2746/4
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరఫ
ఇసటట ననస:63-27-2746/4
వయససస:23
లస: పప
7149 SQX1961929
పపరర: మరరయ కలమలరర డడసక

7141 SQX1193143
పపరర: బబజ షపక

7139 SQX1193689
పపరర: యలకకబమ యసరపరపప

తసడడ:డ యసప బమ యసరపరపప
ఇసటట ననస:63-27-2745/110
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఖలససమ ష క
ఇసటట ననస:63-27-2746/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:63-27-2746/4
వయససస:53
లస: పప
7146 SQX1962299
పపరర: ససనల గరరర పరటట

95-163/902

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2745/110
వయససస:43
లస: పప

భరస : అసమతఉలలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2746/1
వయససస:21
లస: ససస స
7143 SQX1962281
పపరర: జజరరఫ గరరర పరటట

7138 SQX1100825
పపరర: ఖసదనవరన షపక

7163 SQX1963412
పపరర: షఫస ఖలన పఠరన

95-163/904

తసడడ:డ ఇకబల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2746/32
వయససస:29
లస: పప
95-153/617

7166 SQX2277093
పపరర: బబష షపక

95-163/1328

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2746/38
వయససస:35
లస: పప
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7167 SQX2407633
పపరర: రబయల బ షపక
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95-163/1329

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2746/41
వయససస:78
లస: ససస స
7170 SQX1230580
పపరర: మననజ కలమలర గమపపగగడ

95-165/673

95-163/1330

95-164/699

95-153/621

95-192/20

95-164/701

95-153/624

భరస : వనసకటటశశర రరజ నరహరర
ఇసటట ననస:63-27-2746/89
వయససస:47
లస: ససస స

7180 SQX1203660
పపరర: సరసబబడజఖస గగరర

7183 SQX2140515
పపరర: మలణణకఖస మసదన

7186 SQX1203447
పపరర: చననమలయ వపపపపతల

7189 SQX1377739
పపరర: లకడమ ఎరరగర దల

95-153/627

7192 SQX1380948
పపరర: మహమమద షరరఫ షపక

95-165/676

7195 SQX1203744
పపరర: వనసకటటశశర రరజ నరహరర
తసడడ:డ మమతనఖల రరజ నరహరర
ఇసటట ననస:63-27-2746/89
వయససస:48
లస: పప

7175 SQX1962158
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-153/620

7178 SQX2025153
పపరర: మహలకడమ మలనసపరటట

95-153/720

7181 SQX1203454
పపరర: కలమలరర సశరష

95-164/700

భరస : మమరళ సశరష
ఇసటట ననస:63-27-2746/74
వయససస:41
లస: ససస స
95-163/1331

7184 SQX1380666
పపరర: నసరఫ హన షపక

95-153/622

భరస : జలల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2746/81
వయససస:29
లస: ససస స
95-164/702

7187 SQX1405449
పపరర: మసగయఖ ఉపపతల

95-153/623

తసడడ:డ బబలకకటయఖ ఉపపతల
ఇసటట ననస:63-27-2746/84
వయససస:40
లస: పప
95-153/625

7190 SQX1377804
పపరర: పప లలమమ చలలర

95-153/626

భరస : శక రరమమలల చలలర
ఇసటట ననస:63-27-2746/86
వయససస:35
లస: ససస స
95-153/628

తసడడ:డ షఫసవపలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2746/89
వయససస:32
లస: పప
95-165/677

95-153/619

భరస : వనసకటటశశరరర మలనసపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2746/72
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ ఎరరగర దల
ఇసటట ననస:63-27-2746/86
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దదవరసగమల
ఇసటట ననస:63-27-2746/86
వయససస:29
లస: పప
7194 SQX1098921
పపరర: లకడమ నరహరర

95-165/675

భరస : బబల కకటట వపపపపతల
ఇసటట ననస:63-27-2746/83
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : బబలకకటట ఉపపతల
ఇసటట ననస:63-27-2746/85
వయససస:65
లస: ససస స
7191 SQX1377622
పపరర: సరసబశవరరవప దదవరసగమల

7177 SQX1457523
పపరర: వజయ కలమలర మలలరదద

7172 SQX1963909
పపరర: శరఖస గగపపగగడ

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2746/46
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:63-27-2746/79
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ యరరగమదల
ఇసటట ననస:63-27-2746/82
వయససస:31
లస: ససస స
7188 SQX1405415
పపరర: చననమమ ఉపపతల

95-165/674

భరస : లకడమ ననరరయణ గగరర
ఇసటట ననస:63-27-2746/73
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకససస మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2746/75
వయససస:48
లస: ససస స
7185 SQX1203439
పపరర: లకడమ యరరగమదల

7174 SQX1474394
పపరర: నజజమమదదబన షపక

95-165/672

తసడడ:డ కలమలర గగపపగగడ
ఇసటట ననస:63-27-2746/42
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మమకస కరసత మలలరదద
ఇసటట ననస:63-27-2746/70
వయససస:44
లస: పప

తలర : ఆబధన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2746/73
వయససస:50
లస: పప
7182 SQX1826106
పపరర: షరజజదద మహమమద

95-153/618

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2746/42
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవనక మలడవతషడ
ఇసటట ననస:63-27-2746/68
వయససస:41
లస: ససస స
7179 SQX1381052
పపరర: బబబమ షపక

7171 SQX1962620
పపరర: మధవ వనమమల

7169 SQX1474329
పపరర: సలమమన పఠరన

భరస : మసరసన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2746/41
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమలల వనమమల
ఇసటట ననస:63-27-2746/42
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:63-27-2746/42
వయససస:24
లస: ససస స
7176 SQX1099291
పపరర: కలమలరర మదవతషడ

95-165/671

తసడడ:డ మననజ కలమలర గమపరగగడ
ఇసటట ననస:63-27-2746/41
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహదదడ గమపపగగడ
ఇసటట ననస:63-27-2746/41
వయససస:40
లస: పప
7173 SQX2224053
పపరర: మలదవ వనమమల

7168 SQX1457515
పపరర: దసరర తడవవణణ గమపరగగడ

7193 SQX1624809
పపరర: ఝలనస రరణణ నరహరర

95-164/703

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరజ నరహరర
ఇసటట ననస:63-27-2746/89
వయససస:27
లస: ససస స
95-165/678

7196 SQX2471258
పపరర: తరరపతయఖ మమకల

95-163/1332

తసడడ:డ రరస బబబమ
ఇసటట ననస:63-27-2746/91
వయససస:19
లస: పప
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7197 SQX1099150
పపరర: తననరర రమలదదవ
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95-165/679

భరస : కకసడలల మమకల
ఇసటట ననస:63-27-2746/91
వయససస:31
లస: ససస స
7200 SQX1457689
పపరర: బడహమయఖ వవమమల

95-165/682

95-153/722

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:63-27-2747/5
వయససస:33
లస: పప
7209 SQX2239887
పపరర: ఫరతమ షపక

95-165/683

7204 SQX2110435
పపరర: సరబ ర హహసపన పటబన

7207 SQX2451888
పపరర: శకకల షపక

95-163/1334

95-153/723

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యయనసమమల
ఇసటట ననస:63-27-2747/36
వయససస:25
లస: ససస స

95-163/1333

7210 SQX1463884
పపరర: అమలనసలలర సయఖద

7213 SQX1378190
పపరర: కకషష యయనసమమల

7218 SQX1378869
పపరర: మహలకడమ బతష
స ల
భరస : ఎసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2747/39
వయససస:27
లస: ససస స
7221 SQX1193259
పపరర: మహలకడమ బతష
స ల

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2747/44
వయససస:26
లస: పప

7219 SQX1379982
పపరర: మహలకడమ ఉపపతల

95-164/704

7222 SQX1099416
పపరర: మసజరర తననరర

95-153/630

95-165/689

7225 SQX1098822
పపరర: తనననరర కకసడలల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తనననరర
ఇసటట ననస:63-27-2747/44
వయససస:36
లస: పప

95-165/684

7208 SQX1921758
పపరర: రమజ షపక

95-165/686

7211 SQX1098764
పపరర: వససత యనగసదసల

95-165/688

7214 SQX1358184
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-153/631

తసడడ:డ మహమమద జజన మహమమద
ఇసటట ననస:63-27-2747/36
వయససస:36
లస: పప
7217 SQX1098806
పపరర: యనసమమల రగజ

95-165/690

భరస : కకషష యనసమమల
ఇసటట ననస:63-27-2747/37
వయససస:31
లస: ససస స
95-153/634

7220 SQX1372580
పపరర: ఎసస బతష
స ల

95-153/635

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2747/39
వయససస:50
లస: పప
95-163/905

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:63-27-2747/40
వయససస:27
లస: ససస స
95-165/692

7205 SQX1769140
పపరర: శవ కలమలరర కకసడన

భరస : శకనవరస రరవప యనగసదసల
ఇసటట ననస:63-27-2747/35
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అసకరలల ఉపపతల
ఇసటట ననస:63-27-2747/39
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2747/39
వయససస:26
లస: ససస స
7224 SQX1841089
పపరర: పరఖరర గగస షపక

95-165/687

భరస : హనసమసత రరవప ఎనసమమల
ఇసటట ననస:63-27-2747/36
వయససస:46
లస: ససస స
95-153/633

95-153/721

తసడడ:డ జనస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2747/10
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యయనసమమల
ఇసటట ననస:63-27-2747/36
వయససస:35
లస: పప

95-153/632 7216 SQX1098749
7215 SQX1378299
పపరర: హనసమసత రరవప ఎనసమమల
పపరర: పరరశత ఎనసమమల

తసడడ:డ ససబబరరవప ఎనసమమల
ఇసటట ననస:63-27-2747/36
వయససస:56
లస: పప

7202 SQX2090983
పపరర: అమలనసలర సయద

భరస : అసకమమ రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:63-27-2747/5
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:63-27-2747/28
వయససస:47
లస: పప
95-153/629

95-165/681

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:63-27-2747
వయససస:57
లస: పప

భరస : జనస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2747/10
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహమమమద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2747/13
వయససస:32
లస: ససస స
7212 SQX1378133
పపరర: అదదలకడమ యయనసమమల

7201 SQX1106377
పపరర: దదవ మలరస మమ గమమమడడ

తసడడ:డ మసరసన ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:63-27-2747
వయససస:18
లస: పప
95-165/685

7199 SQX1457697
పపరర: రమణ వవమమల

భరస : అసకమమ వవమమల
ఇసటట ననస:63-27-2746/97
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గమమమడడ
ఇసటట ననస:63-27-2746/100
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అమలనసలర సయద
ఇసటట ననస:63-27-2747
వయససస:55
లస: ససస స
7206 SQX1769165
పపరర: అసకమమ రరవప కకసడన

95-165/680

భరస : రరసబబబమ మమకల
ఇసటట ననస:63-27-2746/91
వయససస:73
లస: ససస స

తలర : అసకమమ వవమమల
ఇసటట ననస:63-27-2746/97
వయససస:44
లస: పప
7203 SQX2091031
పపరర: బబజటటబ సయద

7198 SQX1099283
పపరర: మమకల పదమ

7223 SQX1099093
పపరర: నసనన ననవర

95-165/691

తసడడ:డ సరమమమలల నసనన
ఇసటట ననస:63-27-2747/41
వయససస:36
లస: పప
95-165/693

7226 SQX1099218
పపరర: నసనన ససతతషస

95-165/694

భరస : ననవర నసనన
ఇసటట ననస:63-27-2747/47
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: జజననలగడడ శరమమ
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95-165/695

భరస : మజరస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:63-27-2747/48
వయససస:46
లస: ససస స
7230 SQX2158772
పపరర: అమరరన సయద

95-164/1046

95-164/707

95-164/708

95-165/698

95-153/641

95-153/642

95-153/644

భరస : అయబబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2747/100
వయససస:40
లస: ససస స

7240 SQX1378372
పపరర: కకరరనపరటట పవరష

7243 SQX1098988
పపరర: వనలవనల మహసకరళమమ

7246 SQX2086593
పపరర: ననగరశశర రరవప ఠమమసపత

7249 SQX0718338
పపరర: ఆబద ఆల షపక

95-151/839

7252 SQX1962273
పపరర: అజస షపక

95-153/639

7255 SQX1474527
పపరర: అయబబ ఖలన పఠరన
తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2747/100
వయససస:45
లస: పప

7235 SQX1380989
పపరర: బబషర షపక

95-153/638

7238 SQX1098947
పపరర: వవమమల భవరన

95-165/697

7241 SQX1378448
పపరర: బబలల కకరరనపరటట

95-153/640

తసడడ:డ శశషయఖ కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2747/78
వయససస:28
లస: పప
95-165/699

7244 SQX2535375
పపరర: ననగ మలర శశరర బటటటల

95-163/1378

భరస : ననరరయణ బటటటల
ఇసటట ననస:63-27-2747/79
వయససస:34
లస: ససస స
95-161/805

7247 SQX1405373
పపరర: సససకలలల ఉపపతల

95-153/643

భరస : మసగయఖ ఉపపతల
ఇసటట ననస:63-27-2747/84
వయససస:35
లస: ససస స
95-165/700

7250 SQX1099259
పపరర: నసనన కకసడమమ

95-165/701

భరస : జజకకబ నసనన
ఇసటట ననస:63-27-2747/93
వయససస:61
లస: ససస స
95-153/645

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2747/100
వయససస:31
లస: పప
95-165/702

95-153/637

భరస : కరశ వవమమల
ఇసటట ననస:63-27-2747/74
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస ఆల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2747/92
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఇరరరన సయద
ఇసటట ననస:63-27-2747/99
వయససస:27
లస: ససస స
7254 SQX1474469
పపరర: షరహహన పరరశన పఠరన

95-165/696

తసడడ:డ వనసకయఖ ఠమమసపత
ఇసటట ననస:63-27-2747/83
వయససస:32
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2747/87
వయససస:25
లస: ససస స
7251 SQX2087187
పపరర: నససన
డ సయద

7237 SQX1106005
పపరర: శవ లల నలసశశటట

7232 SQX1379925
పపరర: బబజ ఉపపతల

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2747/66
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:63-27-2747/78
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2747/83
వయససస:50
లస: ససస స
7248 SQX1373190
పపరర: శశశలజజ తమమశశటట

95-164/736

భరస : బబలల కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2747/78
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:63-27-2747/78
వయససస:32
లస: పప
7245 SQX1405340
పపరర: ననగరసదడమమ కకరరనపరటట

7234 SQX1203421
పపరర: బబజ వపపపపతల

95-164/705

భరస : ననగరరజ ఉపపతల
ఇసటట ననస:63-27-2747/63
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప నలసశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2747/71
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గగరర శసకర దమమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-2747/75
వయససస:26
లస: ససస స
7242 SQX1378513
పపరర: మమరరపభ
డ మ దనస కకరరనపరటట

95-164/706

భరస : కకషష వపపపపతల
ఇసటట ననస:63-27-2747 63
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దరరసగరల దసరర రరవప
ఇసటట ననస:63-27-2747/66
వయససస:26
లస: ససస స
7239 SQX1098962
పపరర: దమమమ శశటట లకడమ దసరర

7231 SQX1203538
పపరర: దరరసగరల దసరర రరవప

7229 SQX1203470
పపరర: చటటట మమ నకరల

భరస : సరసబయఖ నకరల
ఇసటట ననస:63-27-2747/54
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరసగరల వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-27-2747/60
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకటట ఉపపపతనల
ఇసటట ననస:63-27-2747 /63
వయససస:36
లస: పప
7236 SQX1203462
పపరర: దరరసగరల ననగ లకడమ

95-153/636

భరస : సరసబయఖ నకరల
ఇసటట ననస:63-27-2747/54
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర సయద
ఇసటట ననస:63-27-2747/57
వయససస:51
లస: ససస స
7233 SQX1203587
పపరర: ఉపపపతల కకషష

7228 SQX1377408
పపరర: చటమమ నకరల

7253 SQX2206985
పపరర: మసరసన బ షపక

95-153/796

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:63-27-2747/100
వయససస:52
లస: ససస స
95-165/703

7256 SQX2240091
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-165/961

తసడడ:డ ఇసరమయల
ఇసటట ననస:63-27-2747/100
వయససస:64
లస: పప
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7257 SQX1474428
పపరర: ససమమర షపక
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95-165/704

భరస : నజజస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2747/106
వయససస:27
లస: ససస స
95-164/710

తసడడ:డ వవమమల వనసకయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:63-27-2747/969
వయససస:31
లస: పప
95-164/711

తసడడ:డ అబమబల అజజ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2748
వయససస:25
లస: ససస స
95-165/706

తసడడ:డ యలమసద రరడడడ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:63-27-2748/2
వయససస:64
లస: పప
95-165/707

95-165/709

95-164/713

95-165/963

7270 SQX1105924
పపరర: ఆదద ననరరయణ గమమమడడ

7273 SQX1105973
పపరర: మహలకడమ బతష
స ల

7276 SQX1111194
పపరర: భబలకడమ దదవరసగమల

95-164/715

7279 SQX1203629
పపరర: పపపపపతల అసకమమ

95-165/708

భరస : శకనసదనసస
ఇసటట ననస:63-27-2748/37
వయససస:38
లస: ససస స

7282 SQX2223949
పపరర: తరరపతమమ ఉపపపతతలల

95-164/712

7285 SQX2240893
పపరర: యశమన షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2748/61
వయససస:38
లస: ససస స

95-165/962

7268 SQX1962596
పపరర: తససర మ షపక

95-153/646

7271 SQX2036721
పపరర: శరఖస కలమలర గమమమడడ

95-174/688

7274 SQX1203694
పపరర: దదవరసగమల అలవవలమమ

95-165/710

భరస : దదవరసగమల వనసకటటశశర
ఇసటట ననస:63-27-2748/35
వయససస:71
లస: ససస స
95-163/906

7277 SQX1105965
పపరర: రమణ వపపపపతల

95-164/714

తసడడ:డ శకనస ఉపపపతనల
ఇసటట ననస:63-27-2748/37
వయససస:27
లస: ససస స
95-164/716

7280 SQX1193200
పపరర: ననగరరజ దదవరసగమల

95-164/717

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదవరసగమల
ఇసటట ననస:63-27-2748/37
వయససస:31
లస: పప
95-164/1049

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:63-27-2748/37
వయససస:21
లస: ససస స
95-163/1336

7265 SQX2225225
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమమమడడ
ఇసటట ననస:63-27-2748/15
వయససస:18
లస: పప

భరస : పపపపపతల శకనస
ఇసటట ననస:63-27-2748/37
వయససస:61
లస: ససస స
95-164/1048

95-163/1335

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:63-27-2748/3
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ దదవరసగమల
ఇసటట ననస:63-27-2748/37
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల సససడస
ఇసటట ననస:63-27-2748/37
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససమ
ఇసటట ననస:63-27-2748/61
వయససస:43
లస: పప

7267 SQX2240042
పపరర: మహసకరలమమ వనలవల

7262 SQX2144582
పపరర: సలమ షపక

తసడడ:డ ఖలధర వల
ఇసటట ననస:63-27-2748
వయససస:34
లస: పప

భరస : శసకర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2748/35
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనస దదవరసగమల
ఇసటట ననస:63-27-2748/36
వయససస:36
లస: ససస స

7284 SQX2140580
పపరర: బబజ షపక

95-164/1047

తసడడ:డ మసరసన రరవప గమమమడడ
ఇసటట ననస:63-27-2748/15
వయససస:41
లస: పప

భరస : చనన ననగయఖ తనననరర
ఇసటట ననస:63-27-2748/34
వయససస:73
లస: ససస స

7281 SQX2223931
పపరర: మహ లకడమ బతషల

7264 SQX2164242
పపరర: శరకకర షపక

95-164/709

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:63-27-2748
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-27-2748/2
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఆదద ననరరయణ గమమమడడ
ఇసటట ననస:63-27-2748/15
వయససస:41
లస: ససస స

7278 SQX1106112
పపరర: సతఖవత సససదస

95-143/731

భరస : అనవర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2748
వయససస:45
లస: ససస స

7266 SQX1241322
పపరర: బడహమ రరడడ చననపరరడడడ

7275 SQX1105981
పపరర: ధనలకడమ దదవరసగమల

7261 SQX2081834
పపరర: మసగ

7259 SQX1203405
పపరర: వవమమల రమణ

భరస : ససబబబ రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:63-27-2747/969
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ప
ఇసటట ననస:63-27-2748
వయససస:31
లస: ససస స

7263 SQX1474220
పపరర: తశర స షపక

7272 SQX1099275
పపరర: తననరర పడసననన కలమలరర

95-165/705

తసడడ:డ దనవవద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2747/106
వయససస:45
లస: పప

7260 SQX1203520
పపరర: వవమమల వనసకటటశశరరర

7269 SQX1106088
పపరర: ఆదద లకడమ గమమమడడ

7258 SQX1474295
పపరర: మసరసన ఖలన పఠరన

7283 SQX2239937
పపరర: రరషమ షపక

95-165/964

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:63-27-2748/52
వయససస:21
లస: ససస స
95-165/965

7286 SQX1921717
పపరర: వనసకట నరసమమ చచపరపల

95-164/718

భరస : వనసకట ఏడడకకసడలల చచపరపల
ఇసటట ననస:63-27-2748/65
వయససస:58
లస: ససస స
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7287 SQX2239259
పపరర: సతస ర అబమబల
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95-129/1005

తసడడ:డ ఖదర అబమబల
ఇసటట ననస:63-27-2748/66
వయససస:52
లస: పప
95-164/719

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2748/80
వయససస:29
లస: ససస స

7291 SQX2158756
పపరర: అనవర షపక

95-164/1051

7294 SQX2297646
పపరర: జరరన షపక

95-164/1050

7297 SQX2282598
పపరర: అమరరననసర పఠరన

7292 SQX2420560
పపరర: తరరపరతమమ బతషల

95-163/1337

95-164/1052

7295 SQX2282796
పపరర: అమలనసలర ఖలన పఠరన

95-163/1343

7298 SQX1260397
పపరర: జగర యఖ బభసట

95-165/712

భరస : గఫర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2749/2,7th line
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బభసట
ఇసటట ననస:63-27-2749/6
వయససస:43
లస: పప

7299 SQX2245983
పపరర: మహహశ మడడ

7300 SQX2565240
పపరర: మసరసన వల షపక

7301 SQX1311182
పపరర: ననగ జజఖత ససగమలల

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:63-27-2749/7
వయససస:20
లస: పప
95-163/908

తసడడ:డ కకకడషష ససగమలల
ఇసటట ననస:63-27-2749/21
వయససస:28
లస: పప
95-165/714

భరస : శవయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:63-27-2749/31
వయససస:41
లస: ససస స
95-165/715

తసడడ:డ చనన వనసకట సరశమ సససదస
ఇసటట ననస:63-27-2749/38
వయససస:41
లస: పప

95-163/909

95-163/1344

7306 SQX1106054
పపరర: వరలకడమ సససధస

95-164/720

7309 SQX2227957
పపరర: గగససయల మమబబరక షపక

95-165/966

భరస : సరమమశశర రరవప మలరరళర
ఇసటట ననస:63-27-2749 , 6 LINE
వయససస:34
లస: ససస స

7307 SQX1098582
పపరర: జలల షపక

95-164/721

7310 SQX2034411
పపరర: మహమబద షపక

95-163/1013

తసడడ:డ మకకబల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2749/48
వయససస:20
లస: పప

7312 SQX1106419
పపరర: నససమల షపక

7315 SQX2479814
పపరర: రరజరష బతష
స ల

95-165/713

తసడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2749/37
వయససస:36
లస: పప

95-165/716

భరస : కరరమ ష క
ఇసటట ననస:63-27-2749/61
వయససస:44
లస: ససస స
95-163/1339

7304 SQX1768456
పపరర: వనసకరటరమణ గమసజ
భరస : దనసస గమసజ
ఇసటట ననస:63-27-2749/21
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:63-27-2749/44
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల అహమద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2749/60
వయససస:41
లస: పప
7314 SQX2475218
పపరర: శశల మలరరళర

7303 SQX0750455
పపరర: మలర ఖలరరఫన రరవప గమసటటరర

భరస : ననరరయణ సరశమ సఐదస
ఇసటట ననస:63-27-2749/34
వయససస:43
లస: ససస స

7308 SQX1106047
పపరర: ననరరయణ సరశమ సససదస

95-163/907

భరస : పవరషయఖ ససగమలల
ఇసటట ననస:63-27-2749/21
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమసటటరర
ఇసటట ననస:63-27-2749/21
వయససస:45
లస: పప

7305 SQX1225011
పపరర: అసబటట ననరరయణమమ

7311 SQX2284883
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-163/1385

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2749/13
వయససస:22
లస: పప

7302 SQX1311158
పపరర: పవరషయఖ ససగమలల

95-163/1341

తసడడ:డ గఫర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2749/1, 7TH LINE
వయససస:33
లస: పప

భరస : అమలనసలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-2749/1,7th line
వయససస:28
లస: ససస స
95-163/1345

95-165/755

భరస : రరజరశ బతషల
ఇసటట ననస:63-27-2749
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నయలజదథబన
ఇసటట ననస:63-27-2749
వయససస:41
లస: ససస స
95-163/1342

7289 SQX1937812
పపరర: మసరసన రరవప గమమమడడ

తసడడ:డ కరశయఖ గమమమడడ
ఇసటట ననస:63.27-2748/69
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ జకకరరయల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2748/85
వయససస:52
లస: పప

భరస : యమససబ షపక
ఇసటట ననస:63-27-2749
వయససస:47
లస: ససస స
7296 SQX2282580
పపరర: సరజదన పఠరన

95-165/711

భరస : మసరసన రరవప గమమమడడ
ఇసటట ననస:63-27-2748/69
వయససస:51
లస: ససస స

7290 SQX1839174
పపరర: గగససయల మమబబరరక షపక

7293 SQX2297216
పపరర: కరరమ షపక

7288 SQX1937820
పపరర: పపలర మమ గమమమడడ

7313 SQX2479822
పపరర: సరమమశశర రరవప మలరరళళ

95-163/1338

తసడడ:డ శవ మలరరళళ
ఇసటట ననస:63-27-2749 , 6 LINE
వయససస:37
లస: పప
95-163/1340

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-27-2749 , 6 LINE
వయససస:29
లస: పప

7316 SQX2294775
పపరర: కరరమమలర షపక

95-165/968

తసడడ:డ హనన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2750
వయససస:23
లస: పప

Page 248 of 266

7317 SQX1817550
పపరర: బబజ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-141/429

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:63-27-2750-9
వయససస:26
లస: పప
7320 SQX1963230
పపరర: అబమబల రహహస షపక

7318 SQX1193184
పపరర: జగర యఖ బబసస

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బబసస
ఇసటట ననస:63-27-2750/45
వయససస:44
లస: పప
95-164/724

తసడడ:డ అబమబల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2751/2B
వయససస:27
లస: పప

7321 SQX1963222
పపరర: అబమబల రజజక షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అమమదనల
ఇసటట ననస:63-27-2751/13
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-27-2752/1
వయససస:25
లస: ససస స
7329 SQX2342822
పపరర: మహహమబబ షపక

95-164/1054

95-164/731

95-164/734

95-153/649

95-164/737

తసడడ:డ శక రమమలల పలర పప తష
ఇసటట ననస:63-31-1484
వయససస:61
లస: పప

7339 SQX1287458
పపరర: గమరరసరశమ ఓరరస

7342 SQX1107946
పపరర: ససబబన ఫటబన
తసడడ:డ రసజజన సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:63-29-2531/1
వయససస:40
లస: పప

95-145/1193

7325 SQX1325191
పపరర: మరరయమమ పసరరకల

95-165/717

7328 SQX2246049
పపరర: భబరత చచటపలర

95-165/969

95-164/1055

7331 SQX1203371
పపరర: ననగ లకడమ మలగమలకరర

95-164/733

భరస : సరలక రరమ గమపస నరమల
ఇసటట ననస:63-27-3691/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-153/647

7337 SQX1962125
పపరర: రరమకకటయఖ తమమశశటట

95-153/648

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:63-27-4517/8
వయససస:30
లస: పప
95-164/735

7340 SQX2049419
పపరర: సరరదరరబ షపక

95-152/910

భరస : జయవపదథబన షపక
ఇసటట ననస:63-27-27141/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-164/738

7343 SQX2150175
పపరర: సరయ మమఘన చదపవరర

95-163/1346

తసడడ:డ రమమశ బబబమ చదపవరర
ఇసటట ననస:63-31
వయససస:20
లస: ససస స

95-145/1194 7346 SQX2371706
7345 SQX2371565
పపరర: తడపపర సససదరర దదవ పలర పప తష
పపరర: వనసకట ససతతష పలర పప తష

భరస : రఘమ రరమ రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:63-31-1484
వయససస:52
లస: ససస స

95-164/730

భరస : బబల కకషష మలగమలకరర
ఇసటట ననస:63-27-2830/7
వయససస:47
లస: ససస స

95-164/732 7334 SQX1409599
7333 SQX1409565
పపరర: వనసకట రమణ కలమలర కలపపస
పపరర: నరమల గమపస

7336 SQX1961952
పపరర: శక హరర తమమశశటట

95-164/726

భరస : పడకరష
ఇసటట ననస:63-27-2752/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:63-27-25771
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:63-29-2531/1
వయససస:31
లస: ససస స
7344 SQX2370963
పపరర: రఘమ రరమ రరవప పలర పప తష

95-164/1053

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-27-4517/8
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప పసరరగమ
ఇసటట ననస:63-27-25602/1
వయససస:49
లస: పప
7341 SQX1107037
పపరర: మమసతస జ ఫటబన

7330 SQX2342475
పపరర: హససన షపక

7322 SQX1230648
పపరర: సరయ కకషష అమమదనల

భరస : లకకయఖ పసరరకల
ఇసటట ననస:63-27-2751/24
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ యతరరజలల కలపపస
ఇసటట ననస:63-27-3690/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కససరరమ గమపస
ఇసటట ననస:63-27-3691/1
వయససస:29
లస: పప
7338 SQX1962497
పపరర: కకరణ కలమలర పసరరగమ

95-164/728

భరస : మహహమబద షపక
ఇసటట ననస:63-27-2774/35
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశరరమ గమపరస
ఇసటట ననస:63-27-3690/1
వయససస:26
లస: పప
7335 SQX1408617
పపరర: రమమష కలమలర గమపస

7327 SQX2246007
పపరర: శవ కలమలర కకపవరర

95-164/723

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అమమదనల
ఇసటట ననస:63-27-2751/13
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ
ఇసటట ననస:63-27-2752/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:63-27-2774/35
వయససస:34
లస: పప
7332 SQX1408344
పపరర: దదనవశ కలమలర గమపరస

95-164/725

భరస : దసరరరరరవప వబబదద
ఇసటట ననస:63-27-2751/15
వయససస:38
లస: ససస స
95-164/729

7319 SQX1963214
పపరర: ససలలసనన బబగమమ

భరస : అబమబల రరహమన
ఇసటట ననస:63-27-2751/2A
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:63-27-2751/2C
వయససస:25
లస: పప

95-164/727 7324 SQX1921337
7323 SQX1230622
పపరర: వనసకట రరమ రరవప అమమదనల
పపరర: ససమలత వబబదద

7326 SQX1106070
పపరర: షరహహనన షపక

95-164/722

95-145/1195

తసడడ:డ రఘమ రరమ రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:63-31-1484
వయససస:28
లస: పప
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7347 SQX2371300
పపరర: సరయ కలలఖణ పలర పప తష

95-145/1196

తసడడ:డ రఘమ రరమ రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:63-31-1484
వయససస:27
లస: పప
95-178/999

తసడడ:డ ఫరడనసస గరరపరటట
ఇసటట ననస:63-34-1582
వయససస:30
లస: పప
95-177/1126

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:63-35-1703
వయససస:33
లస: పప
7356 SQX1107011
పపరర: చసద బ ఫటబన

95-164/739

95-164/742

95-164/745

95-164/747

95-176/1065

తసడడ:డ లకడమననరరయణ గసగరససటట
ఇసటట ననస:63-101/1
వయససస:59
లస: పప

95-164/740

7366 SQX2158608
పపరర: లకడమ ననరరయణ పప లశశటట

7369 SQX1925288
పపరర: లకడమ నరసమమ జడ

95-175/1053

7372 SQX0980938
పపరర: మలధవ లత గసగరశశటట

95-164/743

7375 AP151000504397
పపరర: బడహమనసదరరడడడ మదదబగరరర
తసడడ:డ మలధవరరడడడ మదదబ గరరర
ఇసటట ననస:63-101/2
వయససస:28
లస: పప

7355 SQX1929751
పపరర: బడహమ రరడడ కకమమసరన

95-177/1128

7358 SQX1106930
పపరర: ఖలదర బ షపక

95-164/741

7361 SQX1107474
పపరర: బససమలలర షపక

95-164/744

భరస : లలల మహహమమద షససక
ఇసటట ననస:63-67-2628/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-164/746

7364 SQX1644012
పపరర: రరచత ఎలలసటట

95-176/866

తసడడ:డ చసదడశశఖర ఎలలసటట
ఇసటట ననస:63-84
వయససస:23
లస: ససస స
95-176/1064

7367 SQX2472421
పపరర: ససభదడమమ వపదరపవ

95-175/1057

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:63-95
వయససస:80
లస: ససస స
95-175/927

7370 SQX2227791
పపరర: సహననజ షపక

95-175/1052

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:63-101
వయససస:39
లస: ససస స
95-177/1129

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గసగర శశటట
ఇసటట ననస:63-101/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-177/1295

95-177/1125

భరస : ససభబన షససక
ఇసటట ననస:63-67-2552/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగమలలర శశర రరవప జడ
ఇసటట ననస:63-101
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:63-101
వయససస:20
లస: పప
7374 SQX2388916
పపరర: ననగరశశర రరవప గసగరససటట

7363 SQX1107102
పపరర: జజన బ షపక

7352 AP151000504423
పపరర: రరజజరరవప పసదబ దపరగ పసదబ దపరగ

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ కకమమసరన
ఇసటట ననస:63-35-1735
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:63-89-1916
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:63-97
వయససస:57
లస: ససస స
7371 SQX2227783
పపరర: అబబబస షపక

95-177/1127

భరస : బబబబ వరల షససక
ఇసటట ననస:63-67-2675/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:63-87-26
వయససస:21
లస: ససస స
7368 SQX2386472
పపరర: వనసకట రమణ

7354 AP151000504291
పపరర: ననగరసదడస కకలగరన కకలగరన

7360 SQX1098533
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-148/736

తసడడ:డ దదవదననస పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:63-35-1618
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షరక
ఇసటట ననస:63-67-2627/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సససదన షససక
ఇసటట ననస:63-67-2629/1
వయససస:26
లస: ససస స
7365 SQX1768324
పపరర: రరణమక కరమనవన

95-177/1124

భరస : ససబబన షససక
ఇసటట ననస:63-67-2540
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షససక
ఇసటట ననస:63-67-2627/1
వయససస:31
లస: ససస స
7362 SQX1107441
పపరర: షహహననజ షపక

7351 AP151000504119
పపరర: వజయయసదడరరవప పసదబ దపరగ
పసదదబపరగ
తసడడ:డ రరజజరరవప పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:63-35-1618
వయససస:43
లస: పప

7357 SQX1107052
పపరర: బబజబ షపక

7349 SQX2087823
పపరర: ఉమ సరయ రమఖ గమడడవరడ

తలర : ననగ రరజఖ లకడమ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:63-33-1543
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:63-35-1703
వయససస:54
లస: పప

భరస : సససదన పఠరన
ఇసటట ననస:63-67-2538
వయససస:31
లస: ససస స
7359 SQX1106450
పపరర: హహసససన బ షపక షససక

95-145/1197

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చసఠరకకసద
ఇసటట ననస:63-31-1484
వయససస:27
లస: ససస స

7350 SQX1095596
పపరర: బబల ససరర గరరపరటట గరరపరటట

7353 SQX0502815
పపరర: పదనమకర కకలగరన కకలగరన

7348 SQX2373785
పపరర: లకడమ రగజ చసఠరకకసద

7373 AP151000507403 95-177/1130
పపరర: లకడమ బభబ సరగజన దదవ గసగరశశటట
భరస : ననగరశశరరరవప గసగర శశటట
ఇసటట ననస:63-101/1
వయససస:28
లస: ససస స

95-177/1131

7376 MLJ2697415
పపరర: మలధవరరడడడ మదదబగరరర

95-177/1132

తసడడ:డ ననగరరరడడడ మదదబ గరరర
ఇసటట ననస:63-101/2
వయససస:28
లస: పప
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7377 SQX2230480
పపరర: బబల అనత మదదగరరర
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95-177/1296

భరస : బడహమనసద రరడడడ మదదగరరర
ఇసటట ననస:63-101/2
వయససస:34
లస: ససస స
95-163/911

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:63-102
వయససస:26
లస: పప
95-162/692

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలమలనస
ఇసటట ననస:63-104/1
వయససస:53
లస: పప

7381 SQX1998566
పపరర: శవ ననగLIRISHA

95-163/995

భరస : వనసకటటశశరరర పప ససమలల
ఇసటట ననస:63-105
వయససస:42
లస: ససస స

95-166/1241 7388 MLJ1121672
7387 SQX2319937
పపరర: లల వనసకట సరయ దథపసస నసనన
పపరర: లలత నసననన

7390 SQX1766658
పపరర: ఆచమమ మలనకర

95-162/693

7392 AP151000507681
పపరర: పపషపలత జనననవపల
జనననవపల
భరస : ససబబబరరవప జనననవపల
ఇసటట ననస:63-106
వయససస:48
లస: ససస స

95-178/1003

7393 AP151000507752
పపరర: లకడమనరసమమ జనననవపల
జనననవపల
భరస : సరసబయఖ జనననవపల
ఇసటట ననస:63-106
వయససస:73
లస: ససస స

95-178/1004

7395 SQX0284661
పపరర: కకటటశశర రరవప జనననవపల

95-178/1006

7396 SQX0207753
పపరర: ససబబబరరవప జనననవపల
జనననవపల
తసడడ:డ సరసబయఖ జనననవపల
ఇసటట ననస:63-106
వయససస:53
లస: పప

95-178/1007

7401 SQX1766674
పపరర: యమమన మటట పలర

95-178/1009

తసడడ:డ లకమయఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:63-108/2
వయససస:23
లస: పప
7404 SQX1452887
పపరర: వనసకరయమమ మదసగమల
భరస : గసగయఖ మదసగమల
ఇసటట ననస:63-111
వయససస:66
లస: ససస స

7399 SQX0226233
పపరర: చననమమనయఖ చలకరబతస న

7402 SQX1766682
పపరర: ససరరసదడ ననథ యడమల

7405 SQX0604157
పపరర: రరఘవవసదడరరవప కలలమబరర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-112
వయససస:33
లస: పప

7391 AP151000507682
పపరర: అననపవరష జనననవపల
జనననవపల
భరస : ననగరశశరరరవప జనననవపల
ఇసటట ననస:63-106
వయససస:48
లస: ససస స

95-178/1002

7394 SQX1077891
పపరర: ససతతష కలమలర జననవపల

95-178/1005

7397 SQX0207845
పపరర: ననగరశశరర రరవప జనననమమల

95-178/1008

తసడడ:డ సరసబయఖ జనననవపల
ఇసటట ననస:63-106
వయససస:57
లస: పప
95-213/155

95-162/694
7400 SQX1766666
పపరర: వజయ కలమలరర తనడడబబ యన

భరస : బబబమరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-108/1
వయససస:66
లస: ససస స
95-162/696

తసడడ:డ రరమమ యడమల
ఇసటట ననస:63-108/3
వయససస:22
లస: పప
95-143/613

95-178/1001

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప జననవపల
ఇసటట ననస:63-106
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:63-106
వయససస:43
లస: పప
95-162/695

95-163/1048

భరస : లకమణరరవప నసననన
ఇసటట ననస:63-105
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చనన మలనకర
ఇసటట ననస:63-106
వయససస:45
లస: ససస స

7398 AP151000504360
పపరర: సరసబయఖ జనననవపల
జనననవపల
తసడడ:డ కకటయఖ జనననవపల
ఇసటట ననస:63-106
వయససస:85
లస: పప

95-162/691

తసడడ:డ చనన గగపయఖ పప ససమలల
ఇసటట ననస:63-105
వయససస:44
లస: పప

భరస : చననమమనయఖ చలకరిరబతస న
ఇసటట ననస:63-106
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప జనననవపల
ఇసటట ననస:63-106
వయససస:32
లస: పప

7382 MLJ1163054
పపరర: వనసకటదసరర శరఖస కరకలమలనస

95-178/1000 7385 SQX2320125
7384 SQX1758929
పపరర: మహన సససధసర వవమమలకరర
పపరర: వనసకటటశశరరర పప ససమలల

తసడడ:డ లకమణ రరవప మమనన
ఇసటట ననస:63-105
వయససస:19
లస: ససస స
95-161/1033

95-163/910

తసడడ:డ కకషరషరరవప కకలమలనస
ఇసటట ననస:63-104/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవమమలకరర
ఇసటట ననస:63-104/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-163/1049

7379 AP151000555489
పపరర: వజయలకడమ చసకర

భరస : జయయశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-102
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరయ GOWTHAM
ఇసటట ననస:63-102
వయససస:24
లస: ససస స

7383 AP151000567669
పపరర: కకషరషరరవప కరకలమలనస

7389 SQX2562445
పపరర: అరరణ చలకరిరబతస న

95-145/1041

తసడడ:డ జయయశశర రరవప చసకర
ఇసటట ననస:63-102
వయససస:26
లస: పప

7380 MLJ2738151
పపరర: జయయశశరరరవప చసకర

7386 SQX2322287
పపరర: పదనమవత పప ససమలల

7378 SQX1908235
పపరర: సరయ గగతమ చసకర

7403 SQX0819573
పపరర: ఝలనస మదసగమల

95-143/612

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:63-111
వయససస:47
లస: ససస స
95-143/614

7406 AP151000510216
పపరర: కకటటశశరరరవప  కలలమబరర

95-143/615

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-112
వయససస:57
లస: పప
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7407 SQX2328672
పపరర: శవ కకటట ఆరరధసఖల
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95-154/1465

తసడడ:డ పపననయఖ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:63-112
వయససస:59
లస: పప
7410 SQX1168765
పపరర: ఆరరధసఖల అదద ననరరయణ

95-162/698

7411 SQX2140861
పపరర: ఝనస మదసగమల

95-143/617

7414 SQX1378208
పపరర: ననగ రరజ గదచబ

భరస : అమమయఖ దడసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-113
వయససస:69
లస: ససస స
95-162/699

95-145/1042

95-145/1045

95-143/620

భరస : వనసకటబడవప కటట
ఇసటట ననస:63-120
వయససస:54
లస: ససస స

7426 SQX2409852
పపరర: ఆసజనవయమలల తరరమలశశటట

7429 SQX0675181
పపరర: శరసత ససకల

95-145/1048

7432 SQX1919836
పపరర: శవ ననగలకడమ రసగ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప రసగ
ఇసటట ననస:63-120
వయససస:21
లస: ససస స

95-162/704

95-143/616

7415 SQX1378505
పపరర: కకటటశశరర గదచబ

95-143/619

7418 SQX2526374
పపరర: పదనమవత గడదడ

95-176/1080

భరస : శకనవరస రరవప గడదడ
ఇసటట ననస:63-113
వయససస:45
లస: ససస స
95-162/700

7421 SQX0068619
పపరర: కరరమమలర షపక

95-162/701

తసడడ:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:63-114
వయససస:54
లస: పప
95-145/1043

7424 SQX0305987
పపరర: చరణ తదజ అలర సశశటట

95-145/1044

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అలర స శశటట
ఇసటట ననస:63-116
వయససస:30
లస: పప
95-145/1191

7427 SQX2411254
పపరర: మమనక తరరమలశశటట

95-145/1192

భసధసవప: టట. ఆసజనవయమలల వనసఫ
ఇసటట ననస:63-116
వయససస:30
లస: ససస స
95-145/1046

భరస : శకనవరసరరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-117
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ తనళళళరర
ఇసటట ననస:63-117
వయససస:39
లస: పప
7434 SQX1919869
పపరర: కకటటశశరమమ కటట

95-163/1053

తసడడ:డ సససదసలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:63-116
వయససస:34
లస: పప

భరస : పసదబ శకనస
ఇసటట ననస:63-117
వయససస:39
లస: ససస స
7431 SQX0675249
పపరర: శకనవరసరరవప తనళళళరర

7423 SQX0306233
పపరర: ససమత దదవ అలర సశశటట

7412 SQX1379271
పపరర: హరర వరద న గదచబ

భరస : ననగ రరజ గదచబ
ఇసటట ననస:63-113
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప అలర స శశటట
ఇసటట ననస:63-116
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ అలర స శశటట
ఇసటట ననస:63-116
వయససస:58
లస: పప
7428 SQX1175513
పపరర: భబరత వలక
ర రర

95-143/618

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-114
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అలర స శశటట
ఇసటట ననస:63-116
వయససస:27
లస: ససస స
7425 SQX0818740
పపరర: సరసబశవ రరవప అలర సశశటట

7420 SQX0813642
పపరర: ననగబర బబష షపక

7430 AP151000516236
పపరర: ససబమబలల వలక
ర రర

95-145/1047

భరస : పసదసరసబయఖ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-117
వయససస:60
లస: ససస స
95-162/702

7433 SQX1800721
పపరర: ధనలకడమ కటబట

95-162/703

భరస : రరమలసజనవయమలల కటబట
ఇసటట ననస:63-120
వయససస:33
లస: ససస స

95-162/705 7436 SQX1919844
7435 SQX1500173
పపరర: వనసకట ససపత కలమలర కటబట
పపరర: వనసకట ససపత కలమలర కటట

తసడడ:డ వనసకట రరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-120
వయససస:28
లస: పప

95-162/697

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గదచబ
ఇసటట ననస:63-113
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అమమయఖ దడసతబబ యన
ఇసటట ననస:63-113
వయససస:41
లస: పప

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-114
వయససస:49
లస: ససస స
7422 SQX0818468
పపరర: తదజససశ అలర సశశటట

95-163/1052

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గదచబ
ఇసటట ననస:63-113
వయససస:37
లస: పప

95-143/952 7417 SQX2448868
7416 SQX2448207
పపరర: రరమతషలసమమ దడసతబబ యన
పపరర: కకటటశశరరరవప దడసతబబ యన

7409 AP151000567414
పపరర: లలలరరణణ ఆరరజఖల

భరస : ఆదదననరరయణ అరరజఖల
ఇసటట ననస:63-112
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మదసగమల
ఇసటట ననస:63-112/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప గదచబ
ఇసటట ననస:63-113
వయససస:35
లస: పప

7419 SQX0126870
పపరర: కరరమమననసర షపక

95-159/841

భరస : శవ కకటట ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:63-112
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ అరదసఖల
ఇసటట ననస:63-112
వయససస:44
లస: పప
7413 SQX1383025
పపరర: చలపత గదచబ

7408 SQX2328557
పపరర: శశషరరతనస ఆరరధసఖల

95-162/706

తసడడ:డ వనసకటబడవప కటట
ఇసటట ననస:63-120
వయససస:27
లస: పప
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95-163/912

భరస : సప మశశఖర మమపసపర
ఇసటట ననస:63-120
వయససస:43
లస: ససస స
7440 SQX0460501
పపరర: సప మశశఖర మమపరపరర

95-164/748

95-163/916

95-163/919

95-163/1055

95-164/750

95-165/754

95-165/720

భరస : రమమశ పసదద
ఇసటట ననస:63-124
వయససస:32
లస: ససస స

7450 SQX2131670
పపరర: ననగ లకడమ మమపవపరర

7453 SQX0520692
పపరర: శవలకడమ పసదద

7456 SQX1624817
పపరర: ససధ పసదద

7459 AP151000567583
పపరర: ధరరమరరవప పసదద

95-163/923

7462 SQX2282606
పపరర: పపషపలత మమడడద

95-163/1056

7465 SQX0641357
పపరర: లకడమ పసదద
భరస : శసకర పసదద
ఇసటట ననస:63-124
వయససస:35
లస: ససస స

7448 SQX0673996
పపరర: శవరరవప కటబట

95-163/921

7451 MLJ2720324
పపరర: కకటటశశరమమ పసదద

95-164/749

భరస : మహనరరవప పసదద పసదద
ఇసటట ననస:63-122
వయససస:50
లస: ససస స
95-165/718

7454 MLJ2720977
పపరర: మహనరరవప పసదద

95-165/719

తసడడ:డ చలమయఖ పసదద
ఇసటట ననస:63-122
వయససస:57
లస: పప
95-164/751

7457 SQX0197301
పపరర: బబ సదలపరటట లలలవత

95-164/752

భరస : రరమమహన రరవప బబ సడనలపరటట
ఇసటట ననస:63-123
వయససస:55
లస: ససస స
95-165/721

7460 SQX1310788
పపరర: సజయ షపక

95-163/922

భరస : నగరర బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-123/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-142/735

భరస : కరకసత కలమలర మమడడద
ఇసటట ననస:63-124
వయససస:30
లస: ససస స
95-165/722

95-163/918
7445 SQX1920081
పపరర: దసరర ససబడమణఖ పడసరద శరరగరరర

తసడడ:డ పసదకకటయఖ కటబట
ఇసటట ననస:63-121
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ పసదద
ఇసటట ననస:63-123
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:63-123/1
వయససస:27
లస: పప
7464 SQX0521021
పపరర: ఉషర పసదద

95-163/920

భరస : కకటటశశర రరవప పసదద
ఇసటట ననస:63-123
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ధరరమరరవప పసదద పసదద
ఇసటట ననస:63-123
వయససస:53
లస: ససస స
7461 SQX1310762
పపరర: కరరసబబషర షపక

7447 SQX1920032
పపరర: హనసమయఖ శరరగరరర

95-163/915

తసడడ:డ హనసమయఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:63-121
వయససస:20
లస: పప

భరస : కరళళశశర రరవప పసదద
ఇసటట ననస:63-122
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప పసదద
ఇసటట ననస:63.122
వయససస:35
లస: పప
7458 MLJ2720779
పపరర: వరలకడమ పసదద

95-163/917

భరస : రరమల రరవప
ఇసటట ననస:63-121
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : లకడమ పరరశత జలకరర
ఇసటట ననస:63-122
వయససస:22
లస: పప
7455 SQX0526525
పపరర: కరళళశశర రరవప పసదద

7444 AP151000567203
పపరర: ససగమణనదదవ కటబట

7442 SQX0235788
పపరర: హహమలత కటబట
తసడడ:డ శవ రరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-121
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభడమణఖస శరరగరరర
ఇసటట ననస:63-121
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:63-121
వయససస:39
లస: పప
7452 SQX1624833
పపరర: పవన చచసతనఖ అసదసకకరర

95-163/914

భరస : శవ రరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-121
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కటబట
ఇసటట ననస:63-121
వయససస:28
లస: పప
7449 SQX2131746
పపరర: రరమలరరవప మమపవపరర

7441 SQX0667451
పపరర: ససదఖరరణణ కటబట

95-163/1054
7439 SQX2146397
పపరర: సతఖ దసరర మహహసదడ మమపపరరర

తసడడ:డ సప మ శశఖర మమపపరరర
ఇసటట ననస:63-120
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవయఖ కటబట
ఇసటట ననస:63-121
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:63-121
వయససస:38
లస: ససస స
7446 SQX0673699
పపరర: లలకరశశర రరవప కటబట

95-163/913

తసడడ:డ పసద కకటయఖ కటబట
ఇసటట ననస:63-120
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమపరపరర
ఇసటట ననస:63-120
వయససస:42
లస: పప
7443 SQX1920099
పపరర: పరరశత శరరగరరర

7438 MLJ2721082
పపరర: వనసకటరరవప కటబట

7463 MLJ2720431
పపరర: శసకర పసదద

95-162/707

తసడడ:డ దసరరరరరవప పసదద
ఇసటట ననస:63-124
వయససస:36
లస: పప
95-165/723

7466 SQX0641399
పపరర: వజయలకడమ పసదద

95-165/724

భరస : దసరరరరరవప పసదద
ఇసటట ననస:63-124
వయససస:55
లస: ససస స
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పపరర: పడసరద కర
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95-165/725

తసడడ:డ కరరణననధద కర
ఇసటట ననస:63-124
వయససస:30
లస: పప
7470 SQX2555977
పపరర: రమలిర సతఖననరరయణ

95-162/966

తసడడ:డ లకకణరవ
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:62
లస: పప
7473 SQX2277325
పపరర: రతన మసజరర ససదబ నబతష
స న

7468 SQX0526533
పపరర: రమమశ పసదద

95-165/726

7469 SQX2555969
పపరర: రతన మసజరర ససదద నబథసన

95-162/965

తసడడ:డ దసరరరరరవప పసదద
ఇసటట ననస:63-124
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమ సతఖననరరయణ ససదద నబథసన
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:56
లస: ససస స

95-162/971
7471 SQX2562882
పపరర: వనసకట లకమణ కలమలర
ససదబతషన
తసడడ:డ రరమ సతఖననరరయణ ససదబతషన
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:38
లస: పప

95-163/1057
7472 SQX2140846
పపరర: రరమ సతఖననరరయణ ససదబబతషన

తసడడ:డ లకమణ రరవప ససదబబతషన
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమ సతఖననరరయణ ససదబ నబతష
స న
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:56
లస: ససస స

95-163/1059
7474 SQX2277309
పపరర: వనసకట లకమణ కలమలర
ససదబ నబతష
స న
తసడడ:డ రరమ సతఖననరరయణ ససదబ నబతష
స న
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సతఖననరరయణ ససదబ నబతష
స న
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:36
లస: పప

7476 SQX2036226
పపరర: వనసకట సరయ కకషష గసపల

7477 SQX0197269
పపరర: ననగలకడమ కకసడమబరర

7478 SQX0348714
పపరర: వనసకట రమణ రరగస

95-163/1058

95-164/850

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసపల
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:19
లస: పప
7479 SQX0197285
పపరర: రమలదదవ కకసడమబరర

భరస : శకనవరసరరవప కకసడమబరర
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:35
లస: ససస స
95-165/729

భరస : వనసకటబడవప కకసడమబరర
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:62
లస: ససస స
7482 AP151000567517
పపరర: శకరరమమలల కకరరకలల

95-165/732

95-164/999

7488 SQX1046763
పపరర: శరసతమమ కరయల

95-166/964

7483 SQX2261055
పపరర: శకనవరస రరవప గసపల

7486 SQX2307270
పపరర: దసర పడసరద అగరమమసత

7489 SQX1046771
పపరర: పపలలర రరవప కరయల

95-165/886

తసడడ:డ బమలర యఖ చచననస
ఇసటట ననస:63-132
వయససస:57
లస: పప

7492 SQX0673517
పపరర: పడవణ కలమలర చచననస

95-166/1279

7495 SQX1789387
పపరర: కరససస బ దసదదకలల
భరస : ననగబర వల దసదదకలల
ఇసటట ననస:63-133
వయససస:44
లస: ససస స

95-165/731

7484 SQX1920131
పపరర: బల ననగరశశర రరవప పసదబ దసటట

95-163/924

95-166/1280
7487 SQX2307338
పపరర: కలమలరర లకడమ మణణకఖస మకకరల

భరస : దసరర పడసరద అగరమమసటటట
ఇసటట ననస:63-128
వయససస:43
లస: ససస స
95-166/965

7490 SQX1921113
పపరర: రజఖలకడమ చచననస

95-164/753

భరస : కకటటశశరరరవప చచననస
ఇసటట ననస:63-132
వయససస:49
లస: ససస స
95-165/733

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చచననస
ఇసటట ననస:63-132
వయససస:28
లస: పప
95-215/121

7481 SQX0396416
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడమబరర

తసడడ:డ తరరపత రరవప పసదబ దసటట
ఇసటట ననస:63-127
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల
ఇసటట ననస:63-131
వయససస:61
లస: పప
95-164/754

95-165/728

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసడమబరర
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అగరమమసత
ఇసటట ననస:63-128
వయససస:44
లస: పప

భరస : పవళర రరవప కరయల
ఇసటట ననస:63-131
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససరరబబబమ వనలవనల
ఇసటట ననస:63-133
వయససస:39
లస: ససస స

95-165/730

తసడడ:డ ససబబరరవప గసపల
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:47
లస: పప

7485 SQX2451680
పపరర: అగరమమసత దసరర పస
డ రద
అగరమమసత
తసడడ:డ సరసబశవరరవప అగరమమసత
ఇసటట ననస:63-128
వయససస:44
లస: పప

7494 SQX1849629
పపరర: అననపవరష వనలవనల

7480 AP151000567537
పపరర: వజయలకడమ కకరరకలల

95-163/1060

భరస : లకమణరరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకరరమమలల కకసడమబరర
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడదద కకరరకలల
ఇసటట ననస:63-125
వయససస:82
లస: పప

7491 SQX1367755
పపరర: కకటటశశర రరవప చచననస

95-165/727

7475 SQX2277317
పపరర: శకనవరస ససదబ నబతష
స న

7493 SQX1930635
పపరర: శవయఖ అలర స

95-178/1010

తసడడ:డ కకటయఖ అలర స
ఇసటట ననస:63-133
వయససస:60
లస: పప
95-215/122

7496 SQX1789452
పపరర: రరధ కకషష వనలవనల

95-215/123

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ వనలవనల
ఇసటట ననస:63-133
వయససస:57
లస: పప
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7497 AP151000567555
పపరర: పదనమ పగడనల

95-165/734

భరస : చటటటబబబమ పగడనల
ఇసటట ననస:63-136
వయససస:47
లస: ససస స
7500 SQX0891150
పపరర: ఆలపరటట లలతన శక

95-162/708

95-162/711

7504 SQX0889485
పపరర: వలర భబపపరస శవ పరరశత

7507 SQX0126722
పపరర: వనసకట ననగ సరశత కలరరవనళళ

భరస : వనసకట వజయ రమమష కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:63-143
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వజయ శకనవరస కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:63-143
వయససస:35
లస: ససస స

7509 SQX1397349
పపరర: గగపరల కకషష రరవప కలరరవనళ

7510 SQX1282557
పపరర: ధనలకడమ కలరరవనళళ

95-162/717

తసడడ:డ రసగననయకలలల కలరరవనళ
ఇసటట ననస:63-143
వయససస:68
లస: పప
7512 SQX1291103
పపరర: ససధ రరణణ పపరస
తసడడ:డ ననగ రరజ పపరస
ఇసటట ననస:63-144
వయససస:28
లస: ససస స
95-163/930

7518 SQX1922780
పపరర: కలససమ లకడమ అల

95-166/966

95-162/715

7519 SQX2202877
పపరర: సరవతడ మడనలయర

95-177/1134

7522 SQX2202927
పపరర: నరసయఖ కకకరరలగడడ

95-163/925

7525 SQX2202786
పపరర: శకనస సససగనపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సససగనపలర
ఇసటట ననస:63-153
వయససస:28
లస: పప

95-162/716

7511 SQX1282532
పపరర: వజయ శకనవరస కలరరవనళళ

95-163/926

తసడడ:డ గగపరల కకషష రరవప కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:63-143
వయససస:39
లస: పప
95-163/928

95-163/929
7514 SQX1508292
పపరర: ఆదద రరఘవవసదడ కలమలర గగరరశశటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరరశశటట
ఇసటట ననస:63-144
వయససస:26
లస: పప
95-163/931

7517 SQX1272798
పపరర: శకనవరస రరవప గగరరశశటట

95-163/932

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గగరరశశటట
ఇసటట ననస:63-144
వయససస:51
లస: పప
95-161/974

7520 SQX1928084
పపరర: మలర శశరర కకకరరలగడడ

95-177/1133

భరస : నరసయఖ కకకరరలగడడ
ఇసటట ననస:63-152-16
వయససస:41
లస: ససస స
95-161/975

తసడడ:డ రరమలసగస కకకరరలగడడ
ఇసటట ననస:63-153
వయససస:54
లస: పప
95-161/977

7508 SQX0757344
పపరర: ససధనరరణణ కలరరవనళళ
భరస : లకమణ కలమలర కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:63-143
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఎకరసబరస మడనలయర
ఇసటట ననస:63-152
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగస కకకరరలగడడ
ఇసటట ననస:63-152-16
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనస శసగసపలర
ఇసటట ననస:63-153
వయససస:31
లస: ససస స

7516 SQX1597972
పపరర: వనసకటటశ అచచసశశటట

95-162/713
7505 SQX0354506
పపరర: వనసకట రవసదడననథ వలర భబపపరస

తసడడ:డ హరర కలమలర వలర భపపరస
ఇసటట ననస:63-142
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ అచచసశశటట
ఇసటట ననస:63-144
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప ఆలల
ఇసటట ననస:63-147
వయససస:20
లస: ససస స

7524 SQX2202836
పపరర: దదవ శసగసపలర

95-162/712

భరస : శకనవరస రరవప గగరరశశటట
ఇసటట ననస:63-144
వయససస:48
లస: ససస స

7515 SQX1336073
పపరర: వనసకట సరయ ససబబబరరవప
గగరరశశటట
తసడడ:డ శకనవరస గగరరశశటట
ఇసటట ననస:63-144
వయససస:28
లస: పప

7521 SQX1928134
పపరర: నరసయఖ కకకరరలగడడ

7513 SQX1272814
పపరర: పపణఖవత గగరరశశటట

95-162/710

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-140
వయససస:26
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష రరవప కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:63-143
వయససస:59
లస: ససస స
95-163/927

95-161/1014

95-162/709 7502 SQX0891135
7501 SQX0889105
పపరర: ఆలపరటట అరరణఆలపరటట అరరణ
పపరర: ఆలపరటట ససజత

భరస : హరర కలమలర వలర భపపరస
ఇసటట ననస:63-142
వయససస:54
లస: ససస స
95-162/714

7499 SQX2522092
పపరర: శకనవరస రరవప అథథనన

తసడడ:డ శవయఖ అథథనన
ఇసటట ననస:63-139
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-140
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథ రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-140
వయససస:49
లస: పప
7506 SQX0757013
పపరర: దదవ కలరరవనళళ

95-165/735

భరస : హనసమసతరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:63-136
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-140
వయససస:25
లస: ససస స
7503 SQX0889097
పపరర: ఆలపరటట శకనవరసరరవప

7498 AP151000567550
పపరర: సరసబబడజఖస పగడనల

7523 SQX2202869
పపరర: మసజననధ రరవప దదవళర

95-161/976

తసడడ:డ చన రరమకకటట దదవళర
ఇసటట ననస:63-153
వయససస:43
లస: పప
95-161/978

7526 SQX2202893
పపరర: శకనవరసరరవప బసగరర

95-161/979

తసడడ:డ వనసకట రమణ బసగరర
ఇసటట ననస:63-153
వయససస:26
లస: పప
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95-161/980

భరస : శకనవరసరరవప బసగరర
ఇసటట ననస:63-153
వయససస:18
లస: ససస స
7530 SQX1764588
పపరర: వనసకట ఆదదతఖ కకషష కలమలర
దరరర
తసడడ:డ వనసకట పరరబసరరధథ దరరర
ఇసటట ననస:63-154
వయససస:26
లస: పప
7533 SQX2149508
పపరర: వనసకట భబలకడమ మమవశ

95-161/670

95-163/1144

95-172/543

95-161/674

95-161/1022

95-161/985

భరస : వరదరరజ అసబటట
ఇసటట ననస:63-157
వయససస:55
లస: ససస స
7551 SQX1515297
పపరర: ససదథర బటట

భరస : పసచచయఖ బటబట
ఇసటట ననస:63-158
వయససస:47
లస: ససస స

95-161/672

95-161/676

7540 AP151000564012
పపరర: అసకమమ రరవప తషలమల

95-161/675

7535 SQX1962943
పపరర: బసధస మధవ బదదనవదద

95-172/542

7538 MLJ2709665
పపరర: సరగజన దదవ బచసచల

95-161/673

7541 SQX2203057
పపరర: మహబబబ బఇవనస షపక

95-161/981

భరస : బమడచ షపక
ఇసటట ననస:63-156
వయససస:36
లస: ససస స

7543 SQX2202943
పపరర: మసరసన వల షపక

95-161/983

7544 SQX2478444
పపరర: థసలలమల సరసబడజఖస
థసలలమల వనసకటటశశరరర
తలర : మదర మదర
ఇసటట ననస:63-156
వయససస:24
లస: ససస స

95-161/984

95-166/1297

7547 SQX2092831
పపరర: మహన కకషష కసదదకలపప

95-156/781

భరస : జజఖత వనసకట కకషష రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-156
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరశ బబబమ కసదదకలపప
ఇసటట ననస:63-157
వయససస:22
లస: పప

7549 SQX2203024
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప అసబటట

7550 SQX0823047
పపరర: కవత కసదదకలపప

95-161/986

7552 SQX1186957
పపరర: రరధ కకషష బటట

7555 SQX2484368
పపరర: నరసససహ రరజ గవన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గవన
ఇసటట ననస:63-158-2061
వయససస:41
లస: పప

95-162/718

భరస : ససరరష బబబమ కసడడకలపప
ఇసటట ననస:63-157
వయససస:43
లస: ససస స
95-161/677

తసడడ:డ పసచచయఖ బటట
ఇసటట ననస:63-158
వయససస:31
లస: పప
95-164/1004

95-161/1015

భరస : లలహహయఖ బచసచల
ఇసటట ననస:63-156
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరడ రరజ అసబటట
ఇసటట ననస:63-157
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ బటట
ఇసటట ననస:63-158
వయససస:28
లస: పప
7554 SQX2328763
పపరర: నననననరమలమ బటబట

7537 MLJ2710176
పపరర: ససధనరరణణ తషలమల

7546 SQX2140259
పపరర: యలమన తనడడబబ యన

7532 SQX2523504
పపరర: నతశ కలమలర మమవశ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బదదనవదద
ఇసటట ననస:63-155
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:63-156
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరర తషళర మలర
ఇసటట ననస:63-156
వయససస:71
లస: ససస స
7548 SQX2202992
పపరర: రమణమమ అసబటట

95-166/1296

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషలమల
ఇసటట ననస:63-156
వయససస:52
లస: పప
95-161/982

95-161/669

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమవశ
ఇసటట ననస:63-155
వయససస:18
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప తషలమల
ఇసటట ననస:63-156
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబమబల హలమ షపక
ఇసటట ననస:63-156
వయససస:28
లస: ససస స
7545 SQX2532307
పపరర: సమబరరజజఖమ తషళర మలర

95-161/671

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమవశ
ఇసటట ననస:63-155
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తషలమల
ఇసటట ననస:63-156
వయససస:74
లస: ససస స
7542 SQX2202968
పపరర: దదళళరద షపక

7531 SQX1764539
పపరర: వనసకట పరరదసరరధద దరరర

7534 SQX2259687
పపరర: నతశ కలమలర మమవశ

7529 SQX1764562
పపరర: రరజరరజరశశరర దరరర

భరస : వనసకట పరరబసరరధథ దరరర
ఇసటట ననస:63-154
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద శసకరరరవప దరరర
ఇసటట ననస:63-154
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమవశ
ఇసటట ననస:63-155
వయససస:46
లస: పప
7539 AP151000564189
పపరర: సరసబబడజఖమమ తషలమల

95-161/668

తసడడ:డ వనసకట పరరబ సరరధథ దరరర
ఇసటట ననస:63-154
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మమవశ
ఇసటట ననస:63-155
వయససస:39
లస: ససస స
7536 SQX1962950
పపరర: శకనవరస రరవప మమవశ

7528 SQX1764596
పపరర: హహమ దరరర

7553 SQX2328177
పపరర: శరరష బటబట

95-161/987

భరస : రరధన కకషష బటబట
ఇసటట ననస:63-158
వయససస:22
లస: ససస స
95-164/1005

7556 SQX1839067
పపరర: ససబబబరరవప ఆవపల

95-161/678

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:63-159
వయససస:38
లస: పప
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7557 AP151000564250
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆవపల

95-161/679

తసడడ:డ ససబబయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-159
వయససస:64
లస: పప
7560 SQX1840115
పపరర: కరతనఖయన ఆవపల

95-162/719

95-161/990

95-161/993

95-161/684

95-161/994

95-161/687

95-161/690

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల లలళర
ఇసటట ననస:63-164
వయససస:46
లస: పప

7570 SQX1556416
పపరర: ససవర శసకర రరవప గరజల

7573 SQX2137321
పపరర: సరయరరస మరరక

7576 MLJ2709335
పపరర: పదమ లలళర

95-161/693

95-161/685

7565 SQX2203123
పపరర: మధవ ఆరరధసఖల

95-161/992

7568 AP151000564079
పపరర: రజన మరరక

7571 AP151000564080
పపరర: శవయఖ మరరక

95-163/1145

7574 SQX2137339
పపరర: నరమద మరరక

7585 SQX2203354
పపరర: దదనవశ లలలల
తసడడ:డ గరరరధర లలలల
ఇసటట ననస:63-164
వయససస:18
లస: పప

95-161/686

95-163/1146

భరస : సరయరరస మరరక
ఇసటట ననస:63-161
వయససస:25
లస: ససస స
95-161/688

7577 MLJ2709541
పపరర: రరజరష లలళర

95-161/689

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప లలళర
ఇసటట ననస:63-162
వయససస:35
లస: పప

95-161/691 7580 SQX0871558
7579 SQX1764067
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప వలక
పపరర: లలలవత లలళళ
ర రర

7582 MLJ2709368
పపరర: సరమలమ జఖస లలళర

95-161/683

తసడడ:డ ననగమలలర శశరర మరరక
ఇసటట ననస:63-161
వయససస:56
లస: పప

95-161/692

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-164
వయససస:34
లస: ససస స
95-161/694

భరస : ఆసజనవయమలల లలళర
ఇసటట ననస:63-164
వయససస:48
లస: ససస స
95-161/696

95-161/681

భరస : శవయఖ మరరక
ఇసటట ననస:63-161
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-163
వయససస:46
లస: పప

భరస : గరరరధర లలళళ
ఇసటట ననస:63-164
వయససస:37
లస: ససస స
7584 AP151000564050
పపరర: వనసకటటశశరరర యల లలళర

95-161/682

భరస : కకటటశశరరరవప లలళళ
ఇసటట ననస:63-162
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-163
వయససస:35
లస: ససస స
7581 MLJ2709426
పపరర: సరమలమ జఖస లలళర

7567 SQX1556390
పపరర: శకదదవ గరజల

7562 SQX0871566
పపరర: అసకమమ రరవప మరరక

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:63-160
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ మరరక
ఇసటట ననస:63-161
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప లలళర
ఇసటట ననస:63-162
వయససస:36
లస: ససస స
7578 SQX1764083
పపరర: రరజఖ లకడమ వలక
ర రర

95-161/991

తసడడ:డ రరమ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:63-161
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:63-161
వయససస:33
లస: పప
7575 MLJ2709905
పపరర: వనసకటటశశరరరవప లలళర

7564 SQX2203180
పపరర: అననపవరష మరరక

95-161/989

తసడడ:డ పప తషరరజ మరరక
ఇసటట ననస:63-160
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససవర శసకర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:63-161
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ మరరక
ఇసటట ననస:63-161
వయససస:29
లస: పప
7572 SQX2203222
పపరర: సప మ శశఖర సససగ బబ సదదల

95-161/680

భరస : పప తషరరజ మరరక
ఇసటట ననస:63-160
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ మలడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-160
వయససస:18
లస: ససస స
7569 SQX0065763
పపరర: సరయ రరస మరరక

7561 SQX1739077
పపరర: సశరష కలమలరర మమటర

7559 SQX2203008
పపరర: వనసకట లకడమ అవపల

భరస : వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:63-159
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర మమటర
ఇసటట ననస:63-160
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప మరరక
ఇసటట ననస:63-160
వయససస:64
లస: పప
7566 SQX2203321
పపరర: సససలలవరణనఖ మలడడబబ యన

95-161/988

భరస : వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:63-159
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-159
వయససస:33
లస: ససస స
7563 SQX2203156
పపరర: పప తషరరజ మరరక

7558 SQX2203107
పపరర: శవ పరరశత అవపల

7583 AP151000564159
పపరర: గరరరధర లలళళ

95-161/695

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల లలళళ
ఇసటట ననస:63-164
వయససస:44
లస: పప
95-161/995

7586 SQX1597709
పపరర: ఆసజనవయమలల లలళర

95-163/933

తసడడ:డ ససబబయఖ లలళర
ఇసటట ననస:63-164
వయససస:72
లస: పప
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95-161/697

భరస : పరసడడ రసగరరరవప గరజల
ఇసటట ననస:63-165
వయససస:59
లస: ససస స
7590 SQX1398651
పపరర: కళయఖణణ బసడనరర

95-161/699

95-161/702

95-164/1009

95-161/707

95-162/720

95-162/722

95-163/1183

తసడడ:డ నశర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-174/1
వయససస:66
లస: పప

7600 SQX1272806
పపరర: వనసకట రవ కకరణ కసకకపరటట

7603 SQX2500684
పపరర: పదమజ లసబమ

7606 SQX1973155
పపరర: ననగ లకడమ పప త వరరపప

7609 SQX2310985
పపరర: శకఖరణ రరచచరర

95-151/835

7612 SQX1587478
పపరర: జరసననబ షపక

95-163/934

7615 SQX2387470
పపరర: వజయ కలమలర చసక

7595 SQX0871525
పపరర: ననగరరజ మలరస

95-161/704

7598 SQX1760594
పపరర: పదనమవత కసకకపరటట

95-161/706

7601 SQX2054443
పపరర: రరయలజ షపక

95-163/1006

తసడడ:డ జబర షపక
ఇసటట ననస:63-170/1
వయససస:20
లస: పప
95-164/1100

7604 SQX0891275
పపరర: చనవల రమణ

95-162/721

భరస : రరమమ చవల
ఇసటట ననస:63-171/2
వయససస:36
లస: ససస స
95-123/516

7607 SQX2311082
పపరర: హరర పడసరద రరచచరర

95-163/1182

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ రరచచరర
ఇసటట ననస:63-172
వయససస:49
లస: పప
95-163/1184

7610 SQX2241743
పపరర: గణణశ తనడడబబ యన

95-164/1010

తసడడ:డ ఉమ కలమలర తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-172
వయససస:20
లస: పప
95-162/723

భరస : ఖలజజ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:63-174
వయససస:52
లస: ససస స
95-162/724

95-161/701

భరస : శకనవరస రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:63-169
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద రరచచరర
ఇసటట ననస:63-172
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:63-174
వయససస:57
లస: పప
7614 SQX1983840
పపరర: ఖజ హహసపన షపక

95-161/705

భరస : ననగరశశర రరవప పప త వరరపప
ఇసటట ననస:63-172
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : హరర పడసరద రరచచరర
ఇసటట ననస:63-172
వయససస:40
లస: ససస స
7611 SQX2090330
పపరర: నశర సరహహబ షపక

7597 SQX1018093
పపరర: లకడమ ససరరష కసకకపరటట

7592 SQX1398628
పపరర: పడవణ బసడనరర

తసడడ:డ యలర మసద రరవప మలరస
ఇసటట ననస:63-167
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప లసబమ
ఇసటట ననస:63-171/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ చవల
ఇసటట ననస:63-171/2
వయససస:48
లస: పప
7608 SQX2311181
పపరర: ఉమలదదవ రరచచరర

95-161/703

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:63-169
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ చవల
ఇసటట ననస:63-171/1
వయససస:33
లస: పప
7605 SQX0899575
పపరర: రరమ చనవల

7594 SQX0871517
పపరర: ఉదయయశశరర మలరస

95-144/637

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:63-166
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:63-169
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:63-169
వయససస:55
లస: పప
7602 SQX0899583
పపరర: శకనవరస రరవప చనవల

95-161/700

భరస : యలర మసద రరవప మలరస
ఇసటట ననస:63-167
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ మసడత
ఇసటట ననస:63-168/1A
వయససస:47
లస: ససస స
7599 SQX0354282
పపరర: శకనవరస రరవప కసకకపరటట

7591 SQX0525774
పపరర: రవసదడ బసడనరర

7589 SQX2203370
పపరర: నలవవణణ బసడరర

భరస : రరమమహనరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:63-166
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నలవవణణ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-166
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగరరజ మలరస
ఇసటట ననస:63-167
వయససస:29
లస: ససస స
7596 SQX2404077
పపరర: లకడమ మసడత

95-161/698

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ గరజల
ఇసటట ననస:63-165
వయససస:70
లస: పప

భరస : పడవణ బసడనరర
ఇసటట ననస:63-166
వయససస:30
లస: ససస స
7593 SQX0871533
పపరర: శరరష మలరస

7588 MLJ2709509
పపరర: పరసడడరసగరరరవప గరజల

7613 SQX2095107
పపరర: ఖజ బఇవనస షపక

95-162/809

భరస : నశర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-174
వయససస:46
లస: ససస స
95-163/1200

తసడడ:డ శవశసకర వర పడసరద రరవప చసక
ఇసటట ననస:63-176
వయససస:30
లస: పప

7616 SQX2377794
పపరర: పడశరసత చసక

95-163/1201

Deleted

భరస : శవ శసకర పడసరద చసక
ఇసటట ననస:63-176
వయససస:30
లస: ససస స
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7617 SQX1500157
పపరర: మలసతన వఅల షపక
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95-162/725

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:63-178
వయససస:25
లస: పప
7620 SQX1974203
పపరర: శకగరరరననథ బమసర

95-10/556

95-189/61

95-162/729

భరస : శకనవరస రరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:63-182
వయససస:38
లస: ససస స
7629 SQX2250876
పపరర: దదలప కలమలర దనసరర

95-164/1011

95-164/756

95-147/815

95-166/1312

భరస : రవసదడ రరవప కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:63-250
వయససస:36
లస: ససస స
7644 SQX0823690
పపరర: వజయలకడమ కరరరమబరర
భరస : ఇమలమనసయయలల
ఇసటట ననస:63-264
వయససస:41
లస: ససస స

7627 SQX2146421
పపరర: తరరపతమమ మటట పలర

7628 SQX2279909
పపరర: శదబయఖ మటట పలర

7630 SQX2250884
పపరర: సరసశత దనసరర

7633 SQX2386829
పపరర: భబగఖలకడమ కకమల

7636 SQX2252054
పపరర: లలరరద మయర కరకరర మమడడ

7639 SQX2248649
పపరర: చనన రరజమమ పసదబ దపరగ

7642 SQX1136812
పపరర: రతన కలమలరర అసబటట

95-163/1205

7645 SQX0756890
పపరర: సరళ రరయపరటట
భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-264
వయససస:43
లస: ససస స

95-162/728

95-170/1436

తసడడ:డ పపలర యఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:63-182
వయససస:34
లస: పప
95-164/1012

7631 SQX1389726
పపరర: అనససయమమ రరయపవడడ

95-164/755

భరస : రగశయఖ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:63-224
వయససస:60
లస: ససస స
95-166/1309

7634 SQX2384857
పపరర: వనసకట రరమన రరవప కకమల

95-166/1310

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కకమల
ఇసటట ననస:63-248
వయససస:45
లస: పప
95-164/1021

95-166/1311
7637 SQX2143626
పపరర: మలణణకఖ రరవప కరకరలమబడడ

తసడడ:డ చన మమతయఖ కరకరలమబడడ
ఇసటట ననస:63-250
వయససస:33
లస: పప
95-175/1055

7640 SQX2241776
పపరర: చన మమతయఖ కరకరర మమడడ

95-176/1009

తసడడ:డ కనకయఖ కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:63-250
వయససస:65
లస: పప
95-166/967

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:63-261
వయససస:29
లస: ససస స
95-166/969

95-162/727

7625 SQX0756742
పపరర: భబగఖలకడమయడర పలర
భరస : ససదబయఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:63-182
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దదవదననస పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:63-250
వయససస:46
లస: ససస స
95-176/1010

7622 SQX1967090
పపరర: హహహమవత బమసర

తసడడ:డ శకహరరరరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:63-180 YADAVALA BAZAR
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మలణణకఖ రరవప కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:63-250
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:63-250
వయససస:18
లస: పప
7641 SQX2167260
పపరర: రరణణ కరకరర మమడడ

95-162/810

భరస : వనసకట సరశమ కకమల
ఇసటట ననస:63-248
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:63-250
వయససస:39
లస: పప
7638 SQX2238574
పపరర: రరజరశ కలపరల

7624 SQX2068849
పపరర: వనసషషవ కలరరకలల

95-1/881

భసధసవప: కరదనర ననథ
ఇసటట ననస:63-179
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : దదలప కలమలర దనసరర
ఇసటట ననస:63-183
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ రరయపవడడ
ఇసటట ననస:63-224
వయససస:71
లస: పప
7635 SQX2195550
పపరర: రవసదడ రరవప కరకరర మమడడ

95-162/726

భరస : పపలర యఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:63-182
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబమ దనసరర
ఇసటట ననస:63-183
వయససస:41
లస: పప
7632 SQX1767391
పపరర: రగశయఖ రరయపవడడ

7621 SQX1984400
పపరర: వర బసవ శరససస స బమసర

7619 SQX1964402
పపరర: శక దసరర బమసర

భసధసవప: కరదనర ననథ
ఇసటట ననస:63-179
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కరదనర ననథ
ఇసటట ననస:63-179
వయససస:70
లస: పప

భసధసవప: కరదనర ననథ
ఇసటట ననస:63-179
వయససస:41
లస: పప
7626 SQX0757070
పపరర: లకడమపరరశత యడర పలర

95-163/1202

తసడడ:డ వనసకటటష
ఇసటట ననస:63-178
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: కరదనర ననథ
ఇసటట ననస:63-179
వయససస:44
లస: పప
7623 SQX1966944
పపరర: కరదనర ననథ బమసర

7618 SQX2145985
పపరర: అఖల నసబబరర

7643 SQX1136887
పపరర: రతన కలమలరర ననననపరగ

95-166/968

భరస : నరరసదడ బబబమ
ఇసటట ననస:63-264
వయససస:27
లస: ససస స
95-166/970

7646 SQX0823674
పపరర: లకడమ ననననపప గమ

95-166/971

భరస : మమషక
ఇసటట ననస:63-264
వయససస:47
లస: ససస స
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7647 SQX0823682
పపరర: ససశల ననననపరగ
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95-166/972

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:63-264
వయససస:53
లస: ససస స
7650 SQX0750281
పపరర: కకటటశశర రరవప రరయపరటట

95-166/975

95-166/978

95-166/981

95-166/984

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:63-266
వయససస:71
లస: పప
7662 SQX0823666
పపరర: ననరరయణమమ కకమమలపరటట

95-166/988

95-166/991

95-166/992

భరస : పరమమశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-275
వయససస:50
లస: ససస స

95-166/982

95-166/995

7660 SQX0872077
పపరర: ఆదదలకడమ కకమమలపరటట

7661 SQX0872069
పపరర: కలమలరర కకమమలపరటట

7663 SQX1922582
పపరర: శకనవరస కకమలమలపరటట

7666 SQX1391713
పపరర: కలమలర బసడడ

7669 SQX1331651
పపరర: అఖల మహమమద

7672 SQX1344902
పపరర: మరరయనన బసడడ

7675 SQX0459677
పపరర: కరరరమబరర శకహరర
భరస : పరమమశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-275
వయససస:70
లస: ససస స

95-166/977

95-166/980

7658 SQX0590356
పపరర: బబలయఖ కతస బబ యన
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-266
వయససస:49
లస: పప

95-166/986

95-166/983

95-166/987

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-267
వయససస:38
లస: ససస స
95-166/989

7664 SQX0814368
పపరర: ఏడడకకసడలల కకమమలపరటట

95-166/990

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:63-267
వయససస:48
లస: పప
95-165/736

7667 SQX1481498
పపరర: శకనస బసడడ

95-165/737

తసడడ:డ మరరయనన బసడడ
ఇసటట ననస:63-272
వయససస:38
లస: పప
95-166/993

7670 SQX1344977
పపరర: ననగవర లకడమ బసడడ

95-166/994

భరస : శకనస బసడడ
ఇసటట ననస:63-272
వయససస:30
లస: ససస స
95-166/996

తసడడ:డ బబనన బసడడ
ఇసటట ననస:63-272
వయససస:58
లస: పప
95-166/998

7655 SQX0393694
పపరర: వరమమ కటటకల

తసడడ:డ బబల మమరళ కకషష కతదస బబ యన
ఇసటట ననస:63-266
వయససస:25
లస: పప

భరస : జజకకర మహమమద
ఇసటట ననస:63-272
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయనన బసడడ
ఇసటట ననస:63-272
వయససస:36
లస: పప
7674 SQX0459818
పపరర: కరరరమబరర హహహమలవత

7657 SQX1114537
పపరర: నరరశ కతదస బబ యన

7652 SQX0814384
పపరర: శశషగరరర రరవప ననననపప గమ

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-266
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయనన బసడడ
ఇసటట ననస:63-272
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడభమ బసడడ
ఇసటట ననస:63-272
వయససస:24
లస: ససస స
7671 SQX1481506
పపరర: పడభమ బసడడ

95-166/979

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకమలమలపరటట
ఇసటట ననస:63-267
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-269
వయససస:26
లస: పప
7668 SQX1481514
పపరర: నరసజరన బసడడ

7654 SQX0077057
పపరర: సతఖవత కతస బబ యన

95-166/974

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:63-264
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-267
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:63-267
వయససస:66
లస: ససస స
7665 SQX1136663
పపరర: ససబడమణఖస కలరరక

95-166/976

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:63-266
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-266
వయససస:66
లస: ససస స
7659 SQX0068973
పపరర: కకటటశశర రరవప పరటటబబ యన

7651 SQX0814392
పపరర: పడభబకర రరవప ననననపప గమ

7649 SQX1136895
పపరర: నరరసదడ బబబమ ననననపరగ

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:63-264
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:63-264
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-265
వయససస:29
లస: పప
7656 SQX0591610
పపరర: కసస
స రర కటటటబబ యన

95-166/973

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:63-264
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:63-264
వయససస:43
లస: పప
7653 SQX0526459
పపరర: కకటటరరడడడ కర

7648 SQX0814376
పపరర: నఖల బబబమ కరరరమబరర

7673 SQX1978154
పపరర: జజకకర హహసపన మహమమద

95-166/997

తసడడ:డ అబమబల ససభబన మహమమద
ఇసటట ననస:63-272
వయససస:38
లస: పప
95-166/999

7676 SQX0459875
పపరర: ససజనఖ తతట

95-166/1000

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:63-276
వయససస:33
లస: ససస స
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7677 SQX0460386
పపరర: తతట శకనవరస రరవప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-166/1001

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-276
వయససస:35
లస: పప
7680 SQX1881887
పపరర: మనకసఠ తతట

95-166/1004

95-166/1007

95-165/738

95-166/1011

95-165/740

95-176/867

95-176/870

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:63-287
వయససస:68
లస: పప

7690 SQX0905836
పపరర: సప మయలఖ కరరసల

7693 SQX0119511
పపరర: కకషష ననగలకడమ కకట

7696 MLJ1123843
పపరర: ససగరత చగపపర

7699 MLJ1123835
పపరర: చనన మలరస మమ చగపపర

95-176/873

7702 MLJ1124965
పపరర: వరసస చసపపర

95-166/1012

7705 SQX0642785
పపరర: పసద మలరస మమ చగపపర
భరస : ససబబబరరవప చగపపర
ఇసటట ననస:63-287/3
వయససస:71
లస: ససస స

7685 SQX1136911
పపరర: పదమ కలరరక

95-166/1009

7688 SQX0578021
పపరర: కరరసరల వనసకటటశశరమమ

95-166/1010

7691 SQX0905869
పపరర: కకటటశశర రరవప కరసరరల

95-166/1013

తసడడ:డ సప మయలఖ
ఇసటట ననస:63-284
వయససస:59
లస: పప
95-166/1014

7694 SQX1336602
పపరర: వజయ కలమలర కకట

95-166/1015

తసడడ:డ వనసకట పడసరద రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-285
వయససస:40
లస: పప
95-176/868

7697 MLJ1123868
పపరర: భబరత చగపపర

95-176/869

భరస : వరసస
ఇసటట ననస:63-287
వయససస:41
లస: ససస స
95-176/871

7700 MLJ1124510
పపరర: పరపరరరవప చసపపర

95-176/872

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-287
వయససస:42
లస: పప
95-176/874

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-287
వయససస:46
లస: పప
95-176/876

95-166/1006

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-284
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-287
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-287
వయససస:44
లస: పప
7704 MLJ1125483
పపరర: ససబబబరరవప చసపపర

95-165/739

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-287
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:63-287
వయససస:42
లస: ససస స
7701 MLJ1125731
పపరర: వనసకయఖ చసపపర

7687 SQX1327601
పపరర: కకటటశశరరరవప కకతస మలసస

7682 SQX1493360
పపరర: హహమలత కలరరక

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-279
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:63-285
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:63-287
వయససస:38
లస: ససస స
7698 MLJ1123827
పపరర: మమరర చగపపర

95-166/1008

తసడడ:డ కకటటసరశ రరవప
ఇసటట ననస:63-284
వయససస:35
లస: పప

భరస : వజయ కలమలర కకట
ఇసటట ననస:63-285
వయససస:37
లస: ససస స
7695 MLJ1123850
పపరర: భబశమమ చగపపర

7684 SQX1493386
పపరర: హనసమసత రరవప కలరరక

95-166/1003

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:63-278
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:63-281
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-284
వయససస:32
లస: పప
7692 SQX1325068
పపరర: కకషష ననగ లకడమ కకట

95-166/1005

తసడడ:డ ససబబబరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:63-278
వయససస:43
లస: పప

భరస : గరసధథ కలరరక
ఇసటట ననస:63-280
వయససస:61
లస: ససస స
7689 SQX0905844
పపరర: దసరరర రరవప కరరసల

7681 SQX1880905
పపరర: వనసకయఖ తతట

7679 SQX1807528
పపరర: భబరతమమ తతట

భరస : వనసకయఖ తతట
ఇసటట ననస:63-277
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరలసగస తతట
ఇసటట ననస:63-277
వయససస:72
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:63-278
వయససస:38
లస: ససస స
7686 SQX1327528
పపరర: ధన లకడమ కలరరక

95-166/1002

భరస : మమమనవర బబబమ తతట
ఇసటట ననస:63-277
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మమమనర బబబమ తతట
ఇసటట ననస:63-277
వయససస:22
లస: పప
7683 SQX1493378
పపరర: పదమ కలరరక

7678 SQX1153394
పపరర: వర ననరరయణమమ తతట

7703 MLJ1126119
పపరర: వనసకటటశశరరర చసపపర

95-176/875

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:63-287
వయససస:50
లస: పప
95-177/1135

7706 SQX1929835
పపరర: వరసస చగపపర

95-177/1136

తసడడ:డ కకషష రరవప చగపపర
ఇసటట ననస:63-287/3
వయససస:26
లస: పప
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7707 SQX1189969
పపరర: బబజజన షపక
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95-177/1137

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:63-288
వయససస:31
లస: ససస స
95-176/877

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63/289
వయససస:38
లస: ససస స
95-176/880

భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:63-289
వయససస:47
లస: ససస స
95-176/883

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:63-289
వయససస:38
లస: పప
95-176/886

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:63-289
వయససస:48
లస: పప
95-177/1140

7717 MLJ1127109
పపరర: సరరబర సయఖద

7720 SQX1346825
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చకటట

7723 SQX2525871
పపరర: సరబ ర సయద

95-176/889

7726 MLJ1123520
పపరర: మమసతనజ సయఖద

95-176/884

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-291
వయససస:32
లస: ససస స

7729 MLJ1126689
పపరర: ససబబన సయఖద

95-176/887

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:63-291
వయససస:32
లస: పప

7732 MLJ2697522
పపరర: ససబబదనర సయఖద

95-143/1035

7735 SQX2120566
పపరర: శమమ పఠరన
భరస : ఖససమ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:63-292
వయససస:28
లస: ససస స

95-176/882

7718 SQX1271634
పపరర: ఖలజజ వరల సయఖద

95-176/885

7721 SQX0640714
పపరర: దదలర లద షపక

95-177/1139

7724 MLJ2704385
పపరర: సఫవరర సయఖద

95-176/888

భరస : ససబభదనర
ఇసటట ననస:63-291
వయససస:36
లస: ససస స
95-176/890

7727 SQX2506582
పపరర: హలమల సససయద

95-176/1073

భరస : సరబ ర
ఇసటట ననస:63-291
వయససస:37
లస: ససస స
95-177/1142

7730 MLJ1126432
పపరర: ఆల సయఖద

95-177/1143

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:63-291
వయససస:32
లస: పప
95-177/1145

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:63-291
వయససస:32
లస: పప
95-176/1015

7715 SQX1271659
పపరర: కరరమమననసర సయఖద

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:63-289
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:63-291
వయససస:32
లస: పప
95-177/1144

95-176/879

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:63-289
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఖలదర
ఇసటట ననస:63-291
వయససస:64
లస: ససస స
95-177/1141

7712 SQX1271642
పపరర: గగససయల సయఖద

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:63-289
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర
ఇసటట ననస:63-291
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరరదర
ఇసటట ననస:63-291
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:63-292
వయససస:51
లస: ససస స

95-176/881

తసడడ:డ వనసకయఖ చకటట
ఇసటట ననస:63-289
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రహహమతషలలర
ఇసటట ననస:63-289
వయససస:44
లస: పప

7734 SQX2138832
పపరర: మమనన షపక

7714 MLJ1122845
పపరర: ససలలవమమ చకటట

95-177/1319

భరస : ఖలజవల సయఖద
ఇసటట ననస:63-289
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:63-289
వయససస:38
లస: పప

7719 SQX1271626
పపరర: ననగమల మరర వరల సయఖద

7731 MLJ2697068
పపరర: హనఫ సయఖద

95-176/878

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63/289
వయససస:56
లస: ససస స

7716 MLJ1120260
పపరర: కరజజవల సయఖద

7728 SQX1376954
పపరర: షరరఫవన
సయఖద

7711 SQX1271618
పపరర: షసషరద సయఖద

7709 SQX2220101
పపరర: బశరరననసర షపక

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:63-288
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననగమల మరర సయఖద
ఇసటట ననస:63-289
వయససస:40
లస: ససస స

7713 SQX0576256
పపరర: షసషరద బభగస షపక

7725 MLJ1123496
పపరర: అలమల సయఖద

95-177/1138

తసడడ:డ ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-288
వయససస:34
లస: పప

7710 MLJ1122837
పపరర: మమతనఖలమమ చకటట

7722 SQX0659995
పపరర: ససబబన షపక

7708 SQX0411231
పపరర: షపక ఖలజజ షపక

7733 SQX2138873
పపరర: జలలన షపక

95-176/1014

తసడడ:డ దనవవద
ఇసటట ననస:63-292
వయససస:75
లస: పప
95-176/1016

7736 SQX2175875
పపరర: బషసరరన షపక

95-177/1320

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:63-292
వయససస:24
లస: ససస స
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7737 MLJ1123157
పపరర: మలణణకఖస కకసగల
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95-176/891

భరస : మససస
ఇసటట ననస:63-293
వయససస:46
లస: ససస స
7740 SQX0477612
పపరర: నరరకణ కలమలర కకసగల

95-177/1146

భరస : నరరకణ కలమలర కకసగల
ఇసటట ననస:63-293
వయససస:28
లస: ససస స
95-177/1148

తసడడ:డ మససస
ఇసటట ననస:63-293
వయససస:32
లస: పప
7743 SQX0980946
పపరర: జహహద బభగమ

7738 SQX1928746
పపరర: ససజనఖ చలర

7741 SQX1498048
పపరర: నససన
డ ససలలసనన షపక

7744 SQX1839414
పపరర: సలమల మహమమద

95-177/1147

తసడడ:డ మషప
ఇసటట ననస:63-293
వయససస:32
లస: పప
95-176/892

భరస : ఖలజజ వల షపక
ఇసటట ననస:63-294
వయససస:36
లస: ససస స
95-177/1149

7739 SQX0502922
పపరర: పడవణ కలమలర కసగల

7742 SQX1498030
పపరర: ఖలజజ వల షపక

95-176/893

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-294
వయససస:39
లస: పప
95-177/1150

7745 SQX0642835
పపరర: కరరమమననసర మహమద

భరస : అబమబల ఫరరక
ఇసటట ననస:63-294
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబమబల ససభబన ఫరరరఖ మహమమద
ఇసటట ననస:63-294
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అకకమమలలర
ఇసటట ననస:63-294
వయససస:32
లస: ససస స

95-177/1152
7746 SQX0980953
పపరర: అబమబల ససభబన ఫరరరఖ
మహమమద
తసడడ:డ అకకమమళ ఫరరరఖ మహమమద
ఇసటట ననస:63-294
వయససస:38
లస: పప

7747 SQX1256636
పపరర: రమణ గగపరల సరయ కలరరక

7748 SQX0870360
పపరర: రరమ గగపరల సరయ కలరరక

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కలరరక
ఇసటట ననస:63-295
వయససస:25
లస: పప

7749 SQX2481711
పపరర: పరవన మలధవ

7750 SQX0642900
పపరర: ఝలనస కసదసల

95-176/1017

తసడడ:డ రమమశ మలధవ
ఇసటట ననస:63-297
వయససస:20
లస: ససస స
7752 SQX2437291
పపరర: ననగ రరజ అకడననటఅలల

95-164/1022

95-174/765

95-154/1102

భరస : నరసససహ రరవప పసరరకల
ఇసటట ననస:63-272737
వయససస:37
లస: ససస స

95-152/909

7759 SQX1938901
పపరర: మలలసబ షపక

95-174/766

95-163/935

95-173/568

7762 SQX2475275
పపరర: ఐనబథసన వనసకటరరవప
ఐనబథసఇ
తసడడ:డ ఐనబథసన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63_3_502
వయససస:40
లస: పప

95-177/1294

7765 SQX2419307
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-164/1065

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:64-11-418
వయససస:35
లస: పప

7754 SQX2159101
పపరర: దరరయల షపక

95-164/1056

7757 SQX2534212
పపరర: మణణ కలమలరర మసచ

95-175/1078

భరస : రరజశశఖర మసచ
ఇసటట ననస:63-3556
వయససస:45
లస: ససస స

Deleted

95-141/430

95-176/1018

తసడడ:డ దనదనవల
ఇసటట ననస:63-2748/29
వయససస:64
లస: పప

భరస : యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:63-5643/12
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ చగడవరపప
ఇసటట ననస:63-5643/19
వయససస:23
లస: పప
7764 SQX1325233
పపరర: బమజఫమమ పసరరకల

7756 SQX2534345
పపరర: రరజరశశఖర మసచ

7751 SQX2220382
పపరర: మలధసరర లత మరపక
తసడడ:డ బబబమ మరపక
ఇసటట ననస:63-298
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ రరవప మసచ
ఇసటట ననస:63-3556
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:63-5441
వయససస:44
లస: పప
7761 SQX1942739
పపరర: సరయ మణణకసఠ చగడవరపప

95-176/894

తసడడ:డ నర
ఇసటట ననస:63-2725-67
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరశశఖర మసచ
ఇసటట ననస:63-3556
వయససస:29
లస: పప
7758 SQX2085637
పపరర: అల ననగమర షపక

7753 SQX2090447
పపరర: తరరమల

95-177/1154

తసడడ:డ అసజనవయమలల
ఇసటట ననస:63-295
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:63-298
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ రరజ అకడననటఅలల
ఇసటట ననస:63-2721/5
వయససస:18
లస: పప
7755 SQX2534113
పపరర: పడభమ కలమలర మసచ

95-177/1153

95-177/1151

7760 SQX1938919
పపరర: యబసఫ షపక

95-173/569

తసడడ:డ చచటట భబయ షపక
ఇసటట ననస:63-5643/12
వయససస:45
లస: పప
7763 SQX2533438
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దబబకకటట

95-145/1258

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-141926
వయససస:35
లస: పప
7766 SQX0554675
పపరర: ఉదబగరరర రరసబబబమ

95-83/873

తసడడ:డ రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:64-19-3220
వయససస:40
లస: పప
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7767 SQX1767474
పపరర: సతఖననరరయణ బతష
స ల

95-164/778

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:65-27-2529/1
వయససస:32
లస: పప
7770 MLJ2636678
పపరర: వనసకటటశశరరర పలగరన

95-153/653

95-163/942

95-164/786

95-153/816

Deleted
95-174/660

తసడడ:డ రరమ కకషష దననబబ యన
ఇసటట ననస:D NO 16-4-44
వయససస:26
లస: పప
7785 SQX2258184
పపరర: రరధ తరరమలకకసడ

95-175/1061

95-166/1414

తలర : పదమ చచసలల
ఇసటట ననస:D NO 16-12-54
వయససస:19
లస: ససస స

95-175/1072

7780 SQX1817147
పపరర: చచడమమ దననబబ యన

95-175/1062

95-174/658

భరస : రరమ కకషష దననబబ యన
ఇసటట ననస:D NO 16-4-44
వయససస:54
లస: ససస స

7775 SQX2241750
పపరర: సరసబశవరరవప రరగస

95-164/932

7778 SQX1873561
పపరర: దదవ ఓలలటట

95-146/742

7781 SQX1817113
పపరర: సరసబ శవ దననబబ యన

95-174/661 7784 SQX1803444
7783 SQX1803469
పపరర: మలర కరరరఫన రరవప దననబబ యన
పపరర: ససదథప కలమలర అలర స

7786 SQX2533917
పపరర: ససతతష వరరపల

7789 SQX1921600
పపరర: అయయషర మహమమద

7792 SQX2021194
పపరర: కకషష చచసతనఖ ఏన

7795 SQX2224079
పపరర: ఖలల షపక
తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 16-12-1345/7
వయససస:30
లస: పప

95-174/659

తసడడ:డ రరమ కకషష దననబబ యన
ఇసటట ననస:D NO 16-4-44
వయససస:23
లస: పప
95-175/933

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:D NO 16-4-172
వయససస:22
లస: పప
95-175/1077

7787 SQX2145571
పపరర: పరప చనపర

95-166/1413

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనపర
ఇసటట ననస:DNO-16-5-161/A
వయససస:26
లస: ససస స
95-164/787

7790 SQX1921568
పపరర: ఖలజజ మహహదబ దన మహమమద

95-164/788

తసడడ:డ అబమబల హక మహమమద
ఇసటట ననస:DNO 16-5-227
వయససస:20
లస: పప
95-156/791

7793 SQX1811124
పపరర: నరగషర కకట

95-156/712

Deleted

తలర : లల పపషప లత నలలగగపపలల
ఇసటట ననస:D-no 16-6-106
వయససస:35
లస: పప
95-144/640

95-164/785

భరస : వరయఖ ఓలలటట
ఇసటట ననస:DD NO 16-11-8/2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల హక మహమమద
ఇసటట ననస:DNO 16-5-227
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మణణ కలమలర పడతపరటట
ఇసటట ననస:D.No. 16-5-233/1
వయససస:34
లస: ససస స
7794 SQX2384493
పపరర: హరరత చచసలల

7777 SQX2530186
పపరర: ససధ రరణణ కనసమబరర

7772 SQX1205831
పపరర: సతఖస నకర

తసడడ:డ ససరఖచసదడ రరవప రరగస
ఇసటట ననస:3125
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వరరపల
ఇసటట ననస:D.No. 16-5-88/1,
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనపర
ఇసటట ననస:DNO-16-5-161/A
వయససస:24
లస: ససస స
7791 SQX2477321
పపరర: పడవణ పడతపరటట

95-164/1096

తసడడ:డ రరమ కకషష దననబబ యన
ఇసటట ననస:D NO 16-4-44
వయససస:29
లస: పప

భరస : చనన బబబమ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 16-5-71
వయససస:20
లస: ససస స
7788 SQX2145563
పపరర: అసజల చనపర

7774 SQX2499812
పపరర: లకడమ కలపణ దదవరకకసడ

95-153/652

తసడడ:డ రరమమలల నకర
ఇసటట ననస:645-2036
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కనసమబరర
ఇసటట ననస:block no 6 f3
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మధస తనలమమసటటట
ఇసటట ననస:DNO-15-15-209
వయససస:32
లస: ససస స
7782 SQX1803477
పపరర: మణణకసఠ దననబబ యన

95-164/784

తసడడ:డ బబల గమరవయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:2490
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:6311-1331
వయససస:56
లస: ససస స
7779 SQX2540334
పపరర: జజహహర తనలమమసటటట

7771 SQX1205823
పపరర: మసగ నకర

7769 MLJ3732302
పపరర: రరఘవయఖ తతట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:88-54-978
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతఖస నకర
ఇసటట ననస:645-2036
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:1631-10/18
వయససస:25
లస: పప
7776 AP151000567584
పపరర: మమరర కకటపరటట

95-144/648

భరస : రతన కలమలరర మమటట
ర రర
ఇసటట ననస:67-2-50
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:41
లస: పప
7773 SQX1929355
పపరర: గగపసననధ తరరమలశశటట

7768 SQX2525087
పపరర: తడవవణణ మమటట
ర రర

భరస : చసదడ శశఖర కకట
ఇసటట ననస:D.NO.16-8-272
వయససస:27
లస: ససస స
95-166/1411

7796 SQX1810696
పపరర: దదవఖ శక మసచనల

95-155/669

తసడడ:డ రవసదడ కలమలర మసచనల
ఇసటట ననస:D NO 16-15-187A
వయససస:22
లస: ససస స
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7797 SQX1790930
పపరర: శలలప రరణణ జ
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95-155/670

భరస : శకనవరస రరవప జ
ఇసటట ననస:D NO 16-15-266
వయససస:31
లస: ససస స
7800 SQX2158475
పపరర: పదనమవత తనడడబబ యన

95-155/1049

7806 SQX1801208
పపరర: మమననరరవప షపక

7807 SQX1801224
పపరర: అమబలఖ గబడవలర

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:D NO 16-31-78 SUDDAPALLI D
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమలర గబడవలర
ఇసటట ననస:D NO 16-31-149
వయససస:27
లస: ససస స

7809 SQX1801232
పపరర: కకరణ కలమలర గబడవలర

7810 SQX2462414
పపరర: వశశననథ మరరమళర

95-164/796

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:D NO 16-31-149
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల నమమతకన
ఇసటట ననస:D NO 63-7-853
వయససస:23
లస: పప
7815 SQX1813773
పపరర: పరరశత గసపల

7813 SQX1906973
పపరర: ఏడడకకసడలల నమమతకన

95-163/956

7816 SQX1813732
పపరర: మసగమమ గసపల

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:D NO 63-11-1410
వయససస:57
లస: పప
95-163/960

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D NO 63-27-2744
వయససస:24
లస: పప

95-164/798

7822 SQX2022465
పపరర: మమజబ అహమద షపక

95-164/791

7808 SQX1801240
పపరర: కకటటశశర రరవప గబడవలర

95-164/795

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:D NO 16-31-149
వయససస:28
లస: పప
95-164/1086

7811 SQX1907005
పపరర: ససజజత నమమతకన

95-142/645

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:D NO 63-7-853
వయససస:39
లస: ససస స
95-142/647

95-164/1085
7814 SQX2226447
పపరర: సతశ కలమలర బడహమజజఖససలల

తసడడ:డ హనసమథ పడసరద బడహమజజఖససలల
ఇసటట ననస:D.No 63-11-1365
వయససస:30
లస: పప
95-163/957

7817 SQX1813617
పపరర: రరధ కకషష పప తత
స రర

95-163/958

తసడడ:డ లలత నసదన చకకధర పప తత
స రర
ఇసటట ననస:D NO 63-11-1410
వయససస:29
లస: పప
95-163/1357

భరస : పవన కలమలర
ఇసటట ననస:D.No -63-18-2223,
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అనల తమమశశటట
ఇసటట ననస:D NO 63-27-27/9
వయససస:22
లస: ససస స
7824 SQX1801448
పపరర: మమననన షపక

95-164/794

భరస : పసచచయఖ గసపల
ఇసటట ననస:D NO 63-11-1410
వయససస:68
లస: ససస స

95-163/959 7819 SQX2332245
7818 SQX1813674
పపరర: లలత నసదన చకకధర పప తత
పపరర: భసధవ మహసకరళ
స రర

7805 SQX1801406
పపరర: అసజననదదవ గరరనపవడడ
భరస : గరసధథ
ఇసటట ననస:D NO 16-31-30A
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:D NO 63-7-853
వయససస:47
లస: పప

భరస : సససగయఖ గసపల
ఇసటట ననస:D NO 63-11-1410
వయససస:49
లస: ససస స

7821 SQX1860584
పపరర: ఉమలదదవ తమమశశటట

95-164/790

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మమరళ మలరరమళర
ఇసటట ననస:D.NO.21-13-43/A
వయససస:23
లస: పప
95-142/646

95-164/789

తసడడ:డ పడభమ కలమలర ససకల
ఇసటట ననస:D NO 16-30-116
వయససస:23
లస: పప

7804 SQX1801364
పపరర: ననగరరజ వసకమళళ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వసకమళళ
ఇసటట ననస:DNO 16-31-30/8/6
వయససస:40
లస: పప

95-164/793

95-155/772

తసడడ:డ ఈశశర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:D.NO. 16-15-273/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట గగపరలపపరపప
ఇసటట ననస:D NO 16-15-293
వయససస:21
లస: ససస స
95-164/792

7799 SQX2092641
పపరర: శశభన సససగ బబ సదదల

95-155/672 7802 SQX1801422
7801 SQX1852896
పపరర: దథకత దసరరర దదవ గగపరలపపరపప
పపరర: అశశక కలమలర ససకల

భరస : రరమలరరవప మమపవపరర
ఇసటట ననస:D NO 16-31-3 8TH LANE
వయససస:29
లస: ససస స

7812 SQX1906957
పపరర: శకనవరస రరవప నమమతకన

95-155/671

తసడడ:డ వనసకట రరవప జ
ఇసటట ననస:D NO 16-15-266
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకమయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:D.NO. 16-15-278
వయససస:50
లస: ససస స
7803 SQX1839133
పపరర: ననగ లకడమ మమపవపరర

7798 SQX1790948
పపరర: శకనవరస రరవప జ

7820 SQX2150886
పపరర: శక హరర కకషష డచబ

95-163/1356

తసడడ:డ మమననపప డదబ
ఇసటట ననస:D NO 63-21-2334
వయససస:41
లస: పప
95-153/730

7823 SQX1801430
పపరర: మహబమన షపక

95-164/797

తసడడ:డ ననగమల మర షపక
ఇసటట ననస:D/no 63-27-2742/69
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:D NO 63-27-2744
వయససస:44
లస: ససస స

7825 SQX2331817
పపరర: రరమ దదవ కకటబరర

7826 SQX1402692
పపరర: దదవఖ భబరత పససపపలలటట

95-164/1087

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:DOOR NO.16-31-137/7/1
వయససస:52
లస: ససస స

95-142/649

భరస : శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:DOORNO63-7-826
వయససస:24
లస: ససస స
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7827 SQX2113421
పపరర: రరజ గగటటటపలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-03
95-153/731

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:FLOT NO 185
వయససస:42
లస: ససస స
95-164/1090

భరస : రరజ రగతష
ఇసటట ననస:OLD GUNTUR
వయససస:51
లస: ససస స
7833 SQX2205318
పపరర: షరరఫ షపక

95-164/1089

Deleted

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగటటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT G-3 BLOCK 8
వయససస:28
లస: పప
7830 SQX2336220
పపరర: రమణ రగతష

7828 SQX2222420
పపరర: ఆశ షపక

7831 SQX2303048
పపరర: ఆశ ససరబ

7829 SQX2344265
పపరర: పదనమవత గమడడగమసటర

95-153/799

తసడడ:డ ససబబరరవప గమడడగమసటర
ఇసటట ననస:F NO - 1B
వయససస:43
లస: ససస స

95-164/1091

తలర : రరజరశ ససఇరరబ
ఇసటట ననస:pragathi nager
వయససస:25
లస: ససస స

7832 SQX2244796
పపరర: సపటట నవన హరరత

95-164/1092

తసడడ:డ సపటట నవన వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:Rajiv Grugh kalpa
వయససస:20
లస: ససస స

95-153/800

తసడడ:డ మకéి్టబఖర షపక
ఇసటట ననస:SUDDAPALLIDONK
వయససస:29
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
3,796

ససత సలల
4,036

ఇతరరలల
1

మతత స
7,833

3,796

4,036

1

7,833
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