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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-04

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9046

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 / 4

2

1

0

3

2

94 / 27

2

0

0

2

3

94 / 63

0

1

0

1

4

94 / 80

2

3

0

5

5

94 / 160

1

0

0

1

6

94 / 162

1

0

0

1

7

94 / 171

2

0

0

2

8

94 / 213

0

1

0

1

9

95 / 1

2

5

0

7

10

95 / 4

1

0

0

1

11

95 / 9

1

0

0

1

12

95 / 10

1

1

0

2

13

95 / 11

1

0

0

1

14

95 / 13

1

0

0

1

15

95 / 17

0

1

0

1

16

95 / 19

1

0

0

1

17

95 / 20

1

1

0

2

18

95 / 24

0

1

0

1

19

95 / 25

2

1

0

3

20

95 / 40

0

1

0

1

21

95 / 42

3

6

0

9

22

95 / 43

1

1

0

2

23

95 / 45

1

0

0

1

24

95 / 62

0

1

0

1

25

95 / 68

0

1

0

1

26

95 / 70

1

0

0

1

27

95 / 72

1

0

0

1

28

95 / 76

2

1

0

3

29

95 / 77

10

19

0

29

30

95 / 78

165

183

0

348

31

95 / 79

471

490

0

961

32

95 / 80

473

455

0

928

33

95 / 82

0

1

0

1

34

95 / 83

0

3

0

3

35

95 / 84

0

2

0

2

36

95 / 85

3

5

0

8

37

95 / 86

1

2

0

3

38

95 / 87

2

12

0

14

39

95 / 88

3

2

0

5

40

95 / 89

402

134

0

536

41

95 / 90

184

478

0

662

42

95 / 91

1

0

0

1

43

95 / 92

1

3

0

4

44

95 / 93

0

1

0

1

45

95 / 95

1

4

0

5

46

95 / 96

2

1

0

3

47

95 / 97

0

1

0

1

48

95 / 100

6

2

0

8

49

95 / 104

1

0

0

1

50

95 / 109

1

0

0

1

51

95 / 114

0

1

0

1

52

95 / 118

1

0

0

1

53

95 / 122

1

0

0

1

54

95 / 124

0

1

0

1

55

95 / 129

0

1

0

1

56

95 / 133

1

1

0

2

57

95 / 134

1

0

0

1

58

95 / 141

1

0

0

1

59

95 / 142

3

2

0

5

60

95 / 143

1

0

0

1

61

95 / 144

2

2

0

4

62

95 / 145

2

2

0

4

63

95 / 146

2

0

0

2

64

95 / 147

1

1

0

2

65

95 / 148

2

1

0

3

66

95 / 149

2

1

0

3

67

95 / 150

5

2

0

7

68

95 / 151

2

3

0

5

69

95 / 152

4

5

0

9

70

95 / 154

2

3

0

5

71

95 / 155

3

1

0

4

72

95 / 156

3

3

0

6

73

95 / 157

2

1

0

3

74

95 / 158

3

1

0

4

75

95 / 159

1

1

0

2

76

95 / 160

0

1

0

1

77

95 / 161

0

1

0

1

78

95 / 162

2

3

0

5

79

95 / 163

0

1

0

1

80

95 / 164

1

3

0

4

81

95 / 165

0

1

0

1

82

95 / 166

0

2

0

2

83

95 / 167

470

474

0

944

84

95 / 168

591

600

0

1,191

85

95 / 169

482

459

0

941

86

95 / 170

590

660

0

1,250

87

95 / 171

492

515

3

1,010

88

95 / 172

2

2

0

4

89

95 / 175

2

2

0

4

90

95 / 177

1

1

0

2

91

95 / 179

1

0

0

1

92

95 / 180

1

2

0

3

93

95 / 182

0

2

0

2

94

95 / 183

1

0

0

1

95

95 / 185

0

1

0

1

96

95 / 190

1

1

0

2

97

95 / 200

1

0

0

1

98

95 / 201

1

0

0

1

99

95 / 211

0

1

0

1

100

95 / 213

2

1

0

3

101

95 / 215

0

1

0

1

102

95 / 216

4

1

0

5

103

95 / 220

0

1

0

1

104

95 / 221

0

1

0

1

105

95 / 224

0

1

0

1

106

1,095 / 89

1

0

0

1

107

1,095 / 90

1

0

0

1

108

1,095 / 168

0

1

0

1

109

1,095 / 182

2

2

0

4

110

1,095 / 183

3

4

0

7

111

1,095 / 184

1

1

0

2

112

1,095 / 185

1

1

0

2

113

1,095 / 187

0

3

0

3

మతస స ఓటరర వవరరలల

4,456

4,608

3

9,067

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

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04

4567 AP151000198237
పపరర: రమమదదవ దదడడడ

95-79/221

భరస : వనసకటరరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-2-316
వయససస:51
లస: ససస స
4570 SQX1173186
పపరర: ఫణణ కకరణ దడమర

4568 AP151000198047
పపరర: రరమమలమమ దదడడడ

భరస : నడరరయణరరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-2-316
వయససస:81
లస: ససస స
95-79/224

4571 MLJ1652767
పపరర: లకడమరరడడడ దదడడడ

తసడడ:డ సతడఖనసద నడగగశశర రరవప దడమర
ఇసటట ననస:59-2-316
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ dodda
ఇసటట ననస:59-2-316
వయససస:38
లస: పప

4573 SQX1173160
పపరర: సతడఖనసద నడగగశశర రరవప
దడమర
తసడడ:డ జజన దడమర
ఇసటట ననస:59-2-316
వయససస:66
లస: పప

95-79/227

4574 AP151000195029
పపరర: నడరరయణరరడడడ దదడడడ

4576 SQX1349811
పపరర: అహమద బబషర షపక

95-79/230

95-167/84

95-167/87

95-167/90

4588 SQX0768507
పపరర: ససధడ కకరణ రరడడడ తయఖగమర

95-167/93

4583 SQX0980896
పపరర: మలలర శశరర మటకటర

4586 SQX0606962
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతరరరకకసడ

4589 AP151000195010
పపరర: కలటటసబరరడడడ తయఖగమర

95-80/117

భరస : రవసదడ రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:59-2-321
వయససస:34
లస: ససస స

4592 AP151000198201
పపరర: లకడమరరజఖస చలకల

95-167/85

4595 AP151000195183
పపరర: రవసదడ రరడడడ చలకల
తసడడ:డ వర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:59-2-321
వయససస:44
లస: పప

4575 SQX1349670
పపరర: దదలల మద షపక

95-79/229

4578 AP151000195067
పపరర: సరసబరరడడడ గరయస

95-80/118

4581 MLJ2752384
పపరర: లలమవత మమమననన

95-167/86

భరస : షణమమఖ వనసకట రమణడరరవప మమమననన
ఇసటట ననస:59-2-319
వయససస:43
లస: ససస స
95-167/88

4584 SQX1544585
పపరర: పవన కలమమర తతరరరకకసడ

95-167/89

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:59-2-319
వయససస:31
లస: పప
95-167/91

4587 AP151000198024
పపరర: ఇసదదర తయఖగమర

95-167/92

భరస : కలటటసబరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:59-2-320
వయససస:56
లస: ససస స
95-167/94

4590 SQX0812073
పపరర: వనసకట ససపపరష చలకల

95-167/95

భరస : శకనవరస రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:59-2-321
వయససస:27
లస: ససస స
95-167/97

భరస : వరరరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:59-2-321
వయససస:64
లస: ససస స
95-167/99

95-79/226

తసడడ:డ లకకమరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-2-318
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పపనడనరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:59-2-320
వయససస:61
లస: పప
95-167/96

4572 AP151000195121
పపరర: వనసకటరరడడడ దదడడడ

భరస : అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:59-2-317
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధడకకషషమమరరస తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:59-2-319
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:59-2-320
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:59-2-321
వయససస:40
లస: పప

95-79/228

భరస : నడగశసకర రరడడడ మటకటర
ఇసటట ననస:59-2-319
వయససస:54
లస: ససస స

4585 MLJ3087566
పపరర: షణమమఖ వనసకట రమణడరరవప
మమమననన
తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప మమమననన
ఇసటట ననస:59-2-319
వయససస:49
లస: పప

4594 AP151000195182
పపరర: శకనవరస రరడడడ చలకల

4580 SQX0980888
పపరర: శకశశల ససధధర రరచమలర

95-79/223

తసడడ:డ నడరరయణరరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-2-316
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ నడగశసకర రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:59-2-319
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:59-2-319
వయససస:48
లస: ససస స

4591 MLJ2751063
పపరర: జజనకకలకడమ చలకల

95-79/225

భరస : సరసబరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-2-318
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-319
వయససస:27
లస: ససస స
4582 SQX1544619
పపరర: కకకషషవనణణ తతరరరకకసడ

4577 AP151000198141
పపరర: ససధడవరణణ గరయస

4569 SQX1173178
పపరర: వనసకట కకషష ర దడమర

తసడడ:డ సతడఖనసద నడగగశశర రరవప దడమర
ఇసటట ననస:59-2-316
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-2-316
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ కలరరలద బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-2-317
వయససస:40
లస: పప
4579 SQX0980904
పపరర: వజయలకకమ రరచమలర

95-79/222

4593 SQX0688382
పపరర: వనసకటటష భమతలపలర

95-167/98

తసడడ:డ కకసడడరరడడడ భమతలపలర
ఇసటట ననస:59-2-321
వయససస:29
లస: పప
95-167/100

4596 SQX0688390
పపరర: కకసడడ రరడడ భమతలపలర

95-167/101

తసడడ:డ చనమమలకకసడయఖ భమతలపలర
ఇసటట ననస:59-2-321
వయససస:62
లస: పప
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4597 AP151000195202
పపరర: వరరరరడడడ చలకల

95-167/102

తసడడ:డ కకటటరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:59-2-321
వయససస:71
లస: పప
4600 SQX1554824
పపరర: తడనడద బబబమ లకకకశశటట

95-167/105

4601 SQX2156800
పపరర: రరగరణణ లకకకసపటట

95-167/106

4604 MLJ2751907
పపరర: కకటటరతనస దడశరకరచరర
భరస : వనసకటరరడడడ దడశరకరచరర
ఇసటట ననస:59-2-323
వయససస:74
లస: ససస స

95-167/821
4606 SQX2107282
పపరర: శరఖస ససదధప కలమమర
చరతడనడగసడడర
తసడడ:డ వర శసకర బబబమ చరతడనడగసడడర
ఇసటట ననస:59-2-323
వయససస:20
లస: పప

4607 SQX1554766
పపరర: గగపస చసద గమమమడడదల
తసడడ:డ సరయ బబబమ గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-2-324
వయససస:22
లస: ససస స

4609 MLJ3617164
పపరర: సరయ బబబమ గమమమడడదల

4610 SQX1554840
పపరర: సశరరప రరణణ గమమమడడదడల

95-167/111

తసడడ:డ కకషష గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-2-324
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఉదయనడగ సతషష గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-2-325
వయససస:28
లస: ససస స

4613 MLJ3624079
పపరర: శశష కలమమరర గమమమడడదల

తసడడ:డ వనసకట రరవప� గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-2-325
వయససస:34
లస: పప

4619 SQX1485326
పపరర: మలర కరరరరన తడడడబబ యన

తసడడ:డ వనసకట శవ పడకరశ రరవప చరతనగమసడర
ఇసటట ననస:59-2-327
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తడడడబబ యన
ఇసటట ననస:59-2-329
వయససస:24
లస: పప

4621 SQX2421899
పపరర: చచనన రరడడడ సరనకకమమమ

4622 SQX1839463
పపరర: వనసకట కకషష రరవప ససరగ

95-167/886

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కలదసమమకకసటబర
ఇసటట ననస:59-3-46
వయససస:38
లస: పప
4624 SQX1261411
పపరర: శవర రరడడడ ఉడడమమల
తసడడ:డ తరరపత రరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-3-244
వయససస:30
లస: పప

95-167/107

95-167/109

4625 SQX1261502
పపరర: అసజ రరడడడ ఉడడమమల
తసడడ:డ తరరపత రరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-3-244
వయససస:32
లస: పప

4605 MLJ3617172
పపరర: వర శసకరబబబమ చరతనగసడర

95-167/108

4608 MLJ3624046
పపరర: ధనలకకమ గమమమడడదల

95-167/110

భరస : సరయ బబబమ గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-2-324
వయససస:40
లస: ససస స
95-167/112

4611 SQX0629287
పపరర: ఉషర రరణణ గమమమడడదల

95-167/113

భరస : శకనవరసరరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-2-324/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-167/115

4614 SQX0636035
పపరర: ఏన వ పడసరద గమమమడడదల

95-167/116

తసడడ:డ వనసకట రరవప గమమమడడదడల
ఇసటట ననస:59-2-325
వయససస:30
లస: పప
95-167/118

4617 MLJ3624145
పపరర: నడరరయణమమ గమమమమడడదల

95-167/119

భరస : కకషష గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-2-325/1
వయససస:66
లస: ససస స
95-167/121

4620 SQX1741024
పపరర: అజజన పఠరన

95-171/186

భరస : అయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-2-957
వయససస:41
లస: ససస స
95-180/31

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరగ
ఇసటట ననస:59-3-241
వయససస:68
లస: పప
95-79/232

95-83/985
4602 SQX2081719
పపరర: నడగబబల అలలఖఖ చరతడనడగసడడర

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:59-2-323
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకషష గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-2-325
వయససస:54
లస: పప
95-167/120

95-167/104

తసడడ:డ వర శసకర బబబమ చరతడనడగసడడర
ఇసటట ననస:59-2-323
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-2-325
వయససస:49
లస: ససస స

95-167/117 4616 MLJ3617198
4615 MLJ3617206
పపరర: ఉదయ నడగ సతష గమమమడడదల
పపరర: వనసకట రరవప గమమమమడడదల

4618 MLJ3621323
పపరర: రజత చరతనగమసడర

95-167/878

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమమమడడదడల
ఇసటట ననస:59-2-324/1
వయససస:22
లస: ససస స
95-167/114

4599 AP151000198324
పపరర: సరమమమజఖస ససరపపరరడడడ

భరస : హనసమరరడడడ ససరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-322
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససబబబమ లకకకసపటట
ఇసటట ననస:59-2-322
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శసకర బబబమ
ఇసటట ననస:59-2-323
వయససస:43
లస: ససస స

4612 SQX0796581
పపరర: మమధవ గమమమడడదల

95-167/103

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:59-2-321
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బబబమ లకకకశశటట
ఇసటట ననస:59-2-322
వయససస:22
లస: పప
4603 MLJ3624053
పపరర: ఉమమ సరవతడ చరతనగసడర

4598 SQX1968023
పపరర: బల యశశసత రరడడడ చలకల

4623 SQX1261536
పపరర: రమమ దదవ ఉడడమమల

95-79/231

భరస : అసజ రరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-3-244
వయససస:29
లస: ససస స
95-79/233

4626 SQX0250175
పపరర: జయలకడమ మమకలక

95-169/39

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:59-3-311
వయససస:41
లస: ససస స

Page 6 of 306

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04

4627 AP151000195021
పపరర: శకనవరసరరవప గమమమడడదల

95-167/122

తసడడ:డ కకషష గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-3-324/1
వయససస:56
లస: పప
4630 SQX0584755
పపరర: కరరరసక చరతనగసడర

95-167/124

95-167/127

తసడడ:డ సరలలహ షపక
ఇసటట ననస:59-3-328
వయససస:23
లస: పప
4636 SQX1814623
పపరర: తరరణ కలమమర రరడడడ బబ డ

95-167/131

95-167/134

95-167/137

95-167/140

తసడడ:డ యమససఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:65
లస: ససస స
4648 SQX2152825
పపరర: కబర జలమన బబబమ సయఖద

95-167/879

తలర : మమహరరననసర సయద
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:25
లస: పప
4651 MLJ3624285
పపరర: జరరనడ పఠరన

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:31
లస: పప

95-167/128

4643 MLJ3624277
పపరర: హసస మమననసర మహమమద

95-167/143

95-167/132

4635 MLJ2753200
పపరర: శకలకడమ బబదడ

95-167/135

95-167/136

తసడడ:డ ఇసరమయల మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:41
లస: ససస స
95-167/138

4644 MLJ2751287
పపరర: పరఖరరజజన పఠరన

95-167/141
4646 SQX0796615
పపరర: రరయమ� ఆహమమద మహమమద
మహమమద
తసడడ:డ ఇసరమయల మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:41
లస: పప

4647 MLJ3088192
పపరర: గగసరసష పఠరన
తసడడ:డ మసరసనడనన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:45
లస: పప

4649 SQX1300540
పపరర: నజజమ మసరసన బ సయఖద

4650 SQX2131167
పపరర: మమహరరననసర సయద

తసడడ:డ బబజతడనన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:39
లస: పప

95-167/133

4641 MLJ3621372
పపరర: మహమమద రరజజశనడపరరశన

భరస : మసరసనడనన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:59
లస: ససస స

4655 MLJ1664283
పపరర: మమనశరరనన పఠరన

95-167/130

4638 SQX1544676
పపరర: ససబబబ రరవప తడళళ
ర రర

తసడడ:డ ఇసరమయల మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:59
లస: ససస స

4652 MLJ3624293
పపరర: పరరశన పఠరన

95-167/126

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తడళళ
ర రర
ఇసటట ననస:59-3-329
వయససస:63
లస: పప

95-169/41

95-167/139

95-167/142

95-169/817

భరస : హహసపన సయద
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:44
లస: ససస స
95-167/144

భరస : దవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:39
లస: ససస స
95-167/146

4632 MLJ2751378
పపరర: మసరసన సయఖద

భరస : నరసజననడ
డ డడ బబధడ
ఇసటట ననస:59-3-329
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నససర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:39
లస: ససస స
4654 SQX1617978
పపరర: కరలలష షపక

4634 MLJ1655992
పపరర: మమలమల సయఖద

4640 MLJ3621380
పపరర: రరహనడపరరశన మహమమద

95-167/123

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:59-3-328
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యదసలమరహహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:43
లస: ససస స
4645 SQX1801463
పపరర: ఇసరమయల మహమమద

95-167/125

తసడడ:డ నడగర రరడడడ బబద
ఇసటట ననస:59-3-329
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగస బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-330
వయససస:33
లస: ససస స
4642 MLJ2751253
పపరర: జరరనడబబగస పఠరన

4631 AP151000195260
పపరర: శవ వనవకట పడకరశరరవప
చరతనగసడర
తసడడ:డ రతస యఖ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-327
వయససస:60
లస: పప

4637 SQX1466912
పపరర: అజయ కలమమర రరడడ బబద

4629 MLJ2751550
పపరర: రమమదదవ చరతనగసడర

భరస : శవ వనసకట పడకరశ రరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-327
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:59-3-328
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసజన రరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-329
వయససస:23
లస: పప
4639 SQX1331461
పపరర: రరజజశన పరరశన పఠరన

95-169/40

తసడడ:డ శసకర రరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:59-3-326
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-327
వయససస:30
లస: పప
4633 SQX1584540
పపరర: ఎసరడన షపక

4628 SQX0693614
పపరర: నడగ శకనవరస కరనసరర

4653 AP151000198408
పపరర: షసషరద బబగస పఠరన

95-167/145

భరస : అజసతషలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:56
లస: ససస స
95-167/147

4656 SQX0242354
పపరర: నససర ఖమన పఠరన

95-167/148

తసడడ:డ బబలమజఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:46
లస: పప
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4657 AP151000195237
పపరర: దడవపద ఖమన పఠరన పఠరన

95-167/149

తసడడ:డ బబఖజద ఖమన పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:47
లస: పప
4660 SQX1968031
పపరర: ఆడమ ఖమన పఠరన

95-167/152

95-167/153

95-167/156

95-167/160

భరస : భబసకరరరవప పపరవల
ఇసటట ననస:59-3-333
వయససస:56
లస: ససస స
95-167/163

4675 MLJ3624384
పపరర: వనసకట ససబబమమ పరమరరస

95-167/166

95-167/169

తసడడ:డ మనససర ఖమన
ఇసటట ననస:59-3-335,
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదస మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:30
లస: ససస స

4665 AP151000198046
పపరర: కరమమశశరర దదవ శశభమల శశభమల

95-167/155

95-167/158

4670 SQX0138438
పపరర: రవ కలమమర పపరవల

95-167/161

4671 AP151000198054
పపరర: జయపడద మమలసపరటట
మమలసపరటట
భరస : సరసబశవరరవప మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-334
వయససస:76
లస: ససస స

95-167/162

95-167/164

4674 MLJ3621398
పపరర: శరరజజననమ పఠరన

95-167/165

4673 SQX0759613
పపరర: వజయలకడమ పరమరరస

4676 SQX0950261
పపరర: జతదసదడ కలమమర మమగమలకరర

4679 SQX0284547
పపరర: అజమతషలమర షపక

4682 SQX1629098
పపరర: తడవనణణ వనలగర

4685 SQX1047886
పపరర: కరనసరర పపషస లతశశరర
తసడడ:డ శసకరరరవప లతశశరర
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:30
లస: ససస స

4668 SQX0891937
పపరర: ఆషర జజఖత పపరవల పపరవల

95-167/159

భరస : రవకలమమర పపరవల
ఇసటట ననస:59-3-333
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మనససరరనన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-335
వయససస:39
లస: ససస స
95-167/167

4677 SQX0950279
పపరర: వరగసదడ కలమమర అతస లకరర

95-167/168

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:59-3-335
వయససస:27
లస: పప
95-167/170

4680 SQX2358620
పపరర: మనససర ఖమన

95-167/880

తసడడ:డ అల ఖమన
ఇసటట ననస:59-3-335
వయససస:70
లస: పప
95-167/171

తసడడ:డ దసరర పడసరద వనలగర
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:25
లస: ససస స
95-167/173

95-175/947

4667 SQX0767830
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సష బమల
సష బమల
తసడడ:డ నడగగశశర రరవప సష బమల
ఇసటట ననస:59-3-332
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జలలమసహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-3-335
వయససస:69
లస: పప
95-142/681

4662 SQX1988229
పపరర: జహద షపక

భరస : వనసకటటశశరరరవప శశభమల
ఇసటట ననస:59-3-332
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : పపణఖవత
ఇసటట ననస:59-3-335
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మనససరరనన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-335
వయససస:42
లస: పప

4684 MLJ3624327
పపరర: నడగకళళఖణణ మమలసపరటట

95-167/154

భరస : ఈశశర పడసరద
ఇసటట ననస:59-3-335
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అసజననయమలల
ఇసటట ననస:59-3-335
వయససస:77
లస: ససస స

4681 SQX2083335
పపరర: దడవపద ఖమన

4664 SQX0759589
పపరర: ససగరత సష బమల

95-167/151

భరస : కలలషర షపక
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప పపరవల
ఇసటట ననస:59-3-333
వయససస:38
లస: పప

4672 SQX0891929
పపరర: సరసబశవ రరవప మలలసపరటట
మమలలసపరటట
తసడడ:డ తరరపతయఖ మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-334
వయససస:79
లస: పప

4678 MLJ3616802
పపరర: మససరనరన పఠరన

95-167/822

భరస : వనసకట జతదసదడ కలమమర సష బమల
ఇసటట ననస:59-3-332
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప శశభమల
ఇసటట ననస:59-3-332
వయససస:38
లస: పప
4669 SQX0629253
పపరర: మమణణకఖమమ పపరవల పపరవల

4661 SQX1989300
పపరర: అసససయ బబగమమ షపక

4659 AP151000195248
పపరర: అసజతషలమరఖమన పఠరన పఠరన

తసడడ:డ ఆదస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఆదస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శరత కలమమర సష బమల
ఇసటట ననస:59-3-332
వయససస:32
లస: ససస స
4666 MLJ1656818
పపరర: జతదసదడకలమమర శశభమల

95-167/150

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అజమతఉలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-331
వయససస:33
లస: పప
4663 SQX1083062
పపరర: కవత సష బమల

4658 SQX1739754
పపరర: హమద షపక

95-167/172
4683 SQX0694273
పపరర: మమనస మలలసపరటట మమలలసపరటట

భరస : శకనవరస రరవప మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:29
లస: ససస స
95-167/174

4686 MLJ1220995
పపరర: లకకమశకదదవ మమలలసపరటట

95-167/175

భరస : నడగగశశరరరవప మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:38
లస: ససస స

Page 8 of 306

4687 MLJ2751154
పపరర: ససజజత మమలలసపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-167/176

భరస : వనసకటటశశరరరవప మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:40
లస: ససస స
4690 SQX0688606
పపరర: శకకరసత వనలగ

4688 SQX0694299
పపరర: పదడమవత వనలగ వనలగ

95-167/177

4689 AP151000198256
పపరర: వరలకడమ మమలసపరటట
మమలసపరటట
భరస : ససబబబరరవప మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:53
లస: ససస స

95-167/178

95-167/180

4692 AP151000195344
పపరర: నడగగశశరరరవప మమలసపరటట
మమలసపరటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:45
లస: పప

95-167/181

4694 MLJ3088036
పపరర: ససబబబరరవప మమలసపరటట
మమలసపరటట
తసడడ:డ రగసయఖ మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:66
లస: పప

95-167/183

4695 SQX1105544
పపరర: రహమమతషనసర షపక

95-167/184

4697 SQX1089656
పపరర: ససబమబలల వరరకకటట

95-167/187

భరస : దసరర పడసరద వనలగ
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:44
లస: ససస స
95-167/179

తసడడ:డ దసరరర పడసరద వనలగ
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:28
లస: పప

4691 MLJ1658533
పపరర: శకనస మమలసపరటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:41
లస: పప

4693 MLJ3087939
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమలసపరటట
మమలసపరటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-336
వయససస:53
లస: పప

95-167/182

4696 SQX1257972
పపరర: జజన బబషర షపక

95-167/186

తసడడ:డ జజఫర షపక
ఇసటట ననస:59-3-337
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకసడడరరడడడ వరరకకటట
ఇసటట ననస:59-3-338
వయససస:51
లస: ససస స

95-169/42 4700 SQX1386250
4699 SQX0527481
పపరర: హజరర మమహబమననసర సయఖద
పపరర: లకడమ నరసమమ కకడడమమల

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:59-3-339
వయససస:29
లస: ససస స
4702 SQX1369041
పపరర: సస హహచ తదజశశ

95-80/119

95-80/122

4703 SQX0413377
పపరర: బసదస భబరర వ చరతనగసడర

4698 SQX0768366
పపరర: కకసడడరరడడడ వరరకకటట

95-79/234

4701 SQX1386359
పపరర: నడగగశశర రరవప కకడడమమల

95-80/120

4704 SQX1746130
పపరర: వజయ దసరర అనడన
భరస : సరసబశవ రరవప అనడన
ఇసటట ననస:59-3-340
వయససస:43
లస: ససస స

4706 AP151000198327
పపరర: నడరరయణమమ చరతనగసడర

4707 AP151000195115
పపరర: శకనవరసరరవప చసతగసడర

95-80/123

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప చసతగసడర
ఇసటట ననస:59-3-340
వయససస:54
లస: పప

4708 SQX1865062
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప సరగ

4709 SQX1866268
పపరర: ససశల ససరర

4710 SQX2406403
పపరర: ససషసమథ అనడన

4711 SQX0951616
పపరర: బబలకకషష పసడయమ వనసపరటట
తసడడ:డ తరరపత రరడడడ వనసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-342
వయససస:26
లస: ససస స
4714 MLJ1664168
పపరర: శకనవరసరరడడడ దదవరరడడడ
తసడడ:డ నడగరరరడడడ దదవరరడక
ఇసటట ననస:59-3-342
వయససస:47
లస: పప

95-80/125

భరస : వనసకట కకషష రరవప ససరర
ఇసటట ననస:59-3-341
వయససస:67
లస: ససస స
95-79/236

4712 SQX0759324
పపరర: వషష
ష పసడయ వనసపరటట

4715 SQX0234260
పపరర: తరరపతరరడడడ వనసపరటట
తసడడ:డ కకసడడ రరడడడ వనసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-342
వయససస:57
లస: పప

95-80/124

95-167/881

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అనడన
ఇసటట ననస:59-3-341
వయససస:20
లస: ససస స
95-79/237

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ వనసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-342
వయససస:28
లస: ససస స
95-79/239

95-80/121

తసడడ:డ శకనవరసరరవప chinthanagandla
ఇసటట ననస:59-3-340
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నడగగశశరరరవప chinthanagandla
ఇసటట ననస:59-3-340
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరగ
ఇసటట ననస:59-3-341
వయససస:68
లస: పప

95-79/235

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకడడమమల
ఇసటట ననస:59-3-340
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప chinthanagandla
ఇసటట ననస:59-3-340
వయససస:54
లస: ససస స
95-76/1268

95-167/188

తసడడ:డ కకటటరరడడడ వరరకకటట
ఇసటట ననస:59-3-338
వయససస:58
లస: పప

భరస : నడగగశశర రరవప కకడడమమల
ఇసటట ననస:59-3-340
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సస హహచ
ఇసటట ననస:59-3-340
వయససస:26
లస: ససస స
4705 AP151000198386
పపరర: శరసత చరతనగసడర

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-3-337
వయససస:40
లస: ససస స

4713 MLJ3620549
పపరర: రమణమమ వనసపరటట

95-79/238

భరస : తరరపతరరడడడ వనసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-342
వయససస:54
లస: ససస స
95-79/240

4716 MLJ3622339
పపరర: లకడమశరసత దదవరరడడడ

95-79/241

భరస : శకనవరసరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-343
వయససస:38
లస: ససస స
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95-79/242

భరస : చననచసదడరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-343
వయససస:76
లస: ససస స
4720 MLJ2751329
పపరర: వజయలకడమ దదవరరడడడ

95-79/244

95-79/247

95-79/250

95-79/253

95-79/256

95-79/259

4738 AP151000198233
పపరర: లకడమనరసమమ రరమశశటట

95-79/261

95-79/251

4730 SQX0629006
పపరర: దసరరరదదవ గగరర

4733 MLJ1656255
పపరర: ధనససజయరరవప గగరర

4736 MLJ3618923
పపరర: కగశవ రరవప నడయన

4739 MLJ3622321
పపరర: పడమల రరమ శశటట

95-79/254

భరస : ససధడకర రరమశశటట
ఇసటట ననస:59-3-350
వయససస:35
లస: ససస స

4742 MLJ2751923
పపరర: రగవత రరమశశటట

95-79/257

4745 MLJ3087947
పపరర: దసరరర పడసరద రరమశశటట
తసడడ:డ కకషష మమరరస రరమశశటట
ఇసటట ననస:59-3-350
వయససస:45
లస: పప

95-79/249

4728 MLJ3620556
పపరర: వజయలకడమ వడడచరర

95-79/252

4731 MLJ3622354
పపరర: కనకదసరర నడయన

95-79/255

4734 MLJ1656263
పపరర: సరసబశవరరవప గగరర

95-79/258

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గగరర
ఇసటట ననస:59-3-347
వయససస:71
లస: పప
95-79/260

4737 SQX2317527
పపరర: హరర పసడయ నయమన

95-79/979

తసడడ:డ కగశవ రరవప నయమన
ఇసటట ననస:59-3-348
వయససస:19
లస: ససస స
95-79/262

4740 SQX1111525
పపరర: గరయతడ చదతరరజపలర

95-79/263

భరస : వనసకటటశశరరర చదతరరజపలర
ఇసటట ననస:59-3-350
వయససస:31
లస: ససస స
95-79/265

భరస : దసరరరపడసరద రరమశశటట
ఇసటట ననస:59-3-350
వయససస:38
లస: ససస స
95-79/267

4725 SQX0584862
పపరర: హహమమమర ఖమన

భరస : కగశవరరవప నడయన
ఇసటట ననస:59-3-347
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరమశశటట
ఇసటట ననస:59-3-350
వయససస:30
లస: ససస స
95-79/264

95-79/246

భరస : వనసకట కకషరషరరడడడ వడడచరర
ఇసటట ననస:59-3-346
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగర రరవప నడయన
ఇసటట ననస:59-3-348
వయససస:68
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస రరమశశటట
ఇసటట ననస:59-3-349
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస రరమశశటట
ఇసటట ననస:59-3-350
వయససస:43
లస: పప

4727 SQX0584870
పపరర: అబబబస ఖమన

4722 MLJ1658145
పపరర: శకనవరసరరడడడ దదవరరడడడ

తసడడ:డ అబబబస ఖమన
ఇసటట ననస:59-3-345
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగరర
ఇసటట ననస:59-3-347
వయససస:41
లస: పప

4735 MLJ3618931
పపరర: భబసకర సతఖ సరయ కలమమర
నడయన
తసడడ:డ కగశవ రరవప నడయన
ఇసటట ననస:59-3-348
వయససస:36
లస: పప

4744 SQX1702943
పపరర: ససధడకర రరమశశటట

95-79/248

భరస : ధనససజయరరవప గగరర
ఇసటట ననస:59-3-347
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గగరర
ఇసటట ననస:59-3-347
వయససస:64
లస: ససస స

4741 MLJ3622578
పపరర: భబరత రరమశశటట

4724 SQX0688770
పపరర: ఈబడహహస ఖమన

95-80/126

తసడడ:డ కకటటరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-344
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహసఖమన
ఇసటట ననస:59-3-345
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ వడడడ చరర
ఇసటట ననస:59-3-346
వయససస:66
లస: పప
4732 MLJ2751519
పపరర: వనసకరయమమ గగరర

95-79/245

తసడడ:డ అబబబస ఖమన
ఇసటట ననస:59-3-345
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబబబస ఖమన
ఇసటట ననస:59-3-345
వయససస:32
లస: పప
4729 AP151000195047
పపరర: కకషరషరగడడడ వడడడ చరర

4721 AP151000198323
పపరర: రమమదదవ దదవరరడడడ

4719 MLJ3617149
పపరర: వనసకయఖ గసడడకకటట

తసడడ:డ రరడడమమ గసడడకకటట
ఇసటట ననస:59-3-343
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-344
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అబబబస ఖమన
ఇసటట ననస:59-3-345
వయససస:58
లస: ససస స
4726 MLJ3616489
పపరర: జబబబర ఖమన

95-79/243

తసడడ:డ లకకమ రరడడడ devireddy
ఇసటట ననస:59--3-343
వయససస:76
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-344
వయససస:38
లస: ససస స
4723 MLJ1220854
పపరర: రరజజశనడ బబగస

4718 MLJ3618915
పపరర: నడగర రరడడడ దదవ రరడడడ

4743 SQX1702968
పపరర: పడసరద రరమశశటట

95-79/266

తసడడ:డ కకషష మమరరస రరమశశటట
ఇసటట ననస:59-3-350
వయససస:38
లస: పప
95-79/268

4746 SQX0759308
పపరర: వనసకట రమణ పలమర

95-167/189

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:59-3-350
వయససస:48
లస: ససస స
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4747 SQX1864230
పపరర: సతఖనడరరయణ అనననవరరర

95-167/190

తలర : దసరర అనననవరరర
ఇసటట ననస:59-3-350
వయససస:27
లస: పప
4750 SQX1111632
పపరర: ఉష రరణణ యమనగసటట

95-79/269

95-169/43

95-79/273

95-79/276

95-79/908

95-80/907

95-168/933

భరస : అనసతరరససససగ ఠరగమర
ఇసటట ననస:59-3-358
వయససస:35
లస: ససస స

4760 SQX0584854
పపరర: కలమ షరర�్్ మహమమద

4763 SQX2238848
పపరర: ససఫసయమ మహమమద

4766 SQX2270072
పపరర: హహసపన మహమమద

4769 SQX2056968
పపరర: నజమ షపక

95-169/820

4772 SQX2205490
పపరర: అకస ర బబగస షపక

95-79/277

4775 MLJ3622057
పపరర: పపషరసలత బబయ యరకసశశటట
భరస : తడతడజ సససగ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:59-3-358
వయససస:46
లస: ససస స

95-79/272

4758 SQX1216549
పపరర: జఫరర షరరఫ మహమమద

95-79/275

4761 SQX2027530
పపరర: అకబర షపక

95-79/907

తసడడ:డ సతడసర షపక
ఇసటట ననస:59-3-353
వయససస:51
లస: పప
95-79/980

4764 SQX2269702
పపరర: యకలబ అల మహమమద

95-80/906

తసడడ:డ అబమబ ల సలమస
ఇసటట ననస:59-3-357
వయససస:73
లస: పప
95-80/908

4767 SQX2056679
పపరర: గగససయ బబగస షపక

95-154/1029

తసడడ:డ యమకలబల షపక
ఇసటట ననస:59-3-357
వయససస:27
లస: ససస స
95-169/774

4770 SQX2270023
పపరర: జజన బ షపక

95-169/819

భరస : యకలబ అల
ఇసటట ననస:59-3-357
వయససస:48
లస: ససస స
95-169/821

తసడడ:డ యకలబ అల షపక
ఇసటట ననస:59-3-357
వయససస:27
లస: ససస స
95-79/278

4755 MLJ3618683
పపరర: నడసరయఖ ఎలర నసరర

తసడడ:డ కలస షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-353
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆడమ బబష షపక
ఇసటట ననస:59-3-357
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప మసడడల
ఇసటట ననస:59-3-357
వయససస:31
లస: ససస స
4774 MLJ3622073
పపరర: భమవననశశరరబబయ ఠరగమర

95-79/274

తసడడ:డ మహమమద యకలబ అల షపక
ఇసటట ననస:59-3-357
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ యమకలబల షపక
ఇసటట ననస:59-3-357
వయససస:27
లస: పప
4771 SQX2449957
పపరర: రమమదదవ మసడడల

4757 MLJ2751865
పపరర: బససడ మహమమద

95-167/192
4752 SQX1833193
పపరర: సరసబ ససవర రరవప యమనగసటట

తసడడ:డ కనకయఖ ellanuri
ఇసటట ననస:59-3-352
వయససస:51
లస: పప

భరస : జకరరయమ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-353
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ యకలబ అల షపక
ఇసటట ననస:59-3-357
వయససస:28
లస: ససస స
4768 SQX2056729
పపరర: అకస ర షపక

95-79/271

తసడడ:డ జకరరరయమ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-353
వయససస:55
లస: పప

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:59-3-353
వయససస:38
లస: ససస స
4765 SQX2270056
పపరర: గగససయ బబగస షపక

4754 MLJ1221340
పపరర: శవకలమమరర ఎలర నసరర

95-169/818

తసడడ:డ రరఘవపలల యమనగసటట
ఇసటట ననస:59-3-351
వయససస:68
లస: పప

భరస : షరరఫ కలమ మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-353
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కలస షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-353
వయససస:30
లస: పప
4762 SQX2029346
పపరర: షకకల షపక

95-79/270

తసడడ:డ కనకయఖ ఎలర నసరర
ఇసటట ననస:59-3-352
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నడసరయఖ ఎలర నసరర
ఇసటట ననస:59-3-353
వయససస:42
లస: ససస స
4759 MLJ3618675
పపరర: జకరరయమ షరరఫ మహమమద

4751 SQX1606922
పపరర: గగపరల కకషష యమనగసటట

4749 SQX2227619
పపరర: లకడమ భబరత కకతస మమసస

భరస : నరసససహ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:59-3-350
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యమనగసటట
ఇసటట ననస:59-3-351
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-351
వయససస:37
లస: పప
4756 MLJ1221332
పపరర: కకటటశశరర ఎలర నసరర

95-167/191

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:59-3-350
వయససస:38
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష యమనగసటట
ఇసటట ననస:59-3-351
వయససస:34
లస: ససస స
4753 MLJ2766160
పపరర: అబబబస షపక

4748 SQX0832527
పపరర: రరసపడసరద పలమర

4773 SQX2269728
పపరర: నజమ షపక

95-169/822

తసడడ:డ ఆడమ బబష
ఇసటట ననస:59-3-357
వయససస:22
లస: ససస స
95-79/279

4776 MLJ3622032
పపరర: పదడమవతబబయ ఠరగమర

95-79/280

భరస : తదజ సససగ ఠరగమర
ఇసటట ననస:59-3-358
వయససస:60
లస: ససస స
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4777 SQX1261197
పపరర: వనసకటరమణ గమమమడడదడల

95-79/281

తసడడ:డ చరసజవ గమమమడడదడల
ఇసటట ననస:59-3-358
వయససస:37
లస: పప

95-79/282

తసడడ:డ తదజ సససగ ఠరగమర
ఇసటట ననస:59-3-358
వయససస:38
లస: పప

4780 SQX0889162
పపరర: లలతడ భబయ ఠరకకర

95-169/44

భరస : బబలమనడగగసదడ సససగ ఠరకకర
ఇసటట ననస:59-3-358
వయససస:38
లస: ససస స
95-79/285

భరస : వనసకటరమణ గమమమడడదడల
ఇసటట ననస:59-3-359
వయససస:32
లస: ససస స

4781 SQX0889154
పపరర: బబలమనడగగసదడ సససగ ఠరకకర

95-169/45

4784 SQX1261262
పపరర: రమమదదవ మడడదదడడడ

4787 SQX2373918
పపరర: శక మణణ కసఠ గమమమడడదల

95-79/286

95-169/825

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-3-359
వయససస:21
లస: పప

4789 SQX2396232
పపరర: రతన కలమమరర ఈవపరర

4790 SQX1046029
పపరర: తరరపతమమ మమలపరటట

భరస : వనసకట రసబబబమ ఈవపరర
ఇసటట ననస:59-3-360
వయససస:30
లస: ససస స
4792 SQX1216572
పపరర: దదననశ రరడడడ తనగమసడడల

4793 SQX1046011
పపరర: కరసస రరడడడ మమలపరటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ తనగమసడడల
ఇసటట ననస:59-3-362
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కరసస రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:59-3-362
వయససస:50
లస: పప

4795 SQX1614370
పపరర: బషసర షపక

4796 MLJ3622784
పపరర: మహహదధ బబ షపక

95-79/293

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:47
లస: ససస స
4798 SQX1606914
పపరర: మమనశర బబషర సయఖద
తసడడ:డ మమనర సయఖద
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:26
లస: పప
4801 MLJ3619319
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

తసడడ:డ అశశక రరమరగతష
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:30
లస: పప

4799 SQX0899443
పపరర: నజర అహమమద షపక

95-79/299

4802 SQX0019901
పపరర: ఇసదదర రరయమరగత

95-79/291

4805 SQX0010736
పపరర: హరరకకషష రరమరగతష
తసడడ:డ అశశక రరమరగతష
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:32
లస: పప

4788 SQX2392926
పపరర: వనసకట రరసబబబమ ఈవపరర

95-90/1082

4791 SQX1046037
పపరర: కకటటసరశరరవ రరడడ మమలపరటట

95-79/289

4794 SQX1614362
పపరర: మహబమననసర షపక

95-79/292

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:25
లస: ససస స
95-79/294

4797 SQX1606906
పపరర: మహమమద షపక

95-79/295

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:23
లస: పప
95-79/297

4800 SQX1606930
పపరర: మమనర సయఖద

95-79/298

తసడడ:డ ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:46
లస: పప
95-80/127

తసడడ:డ అశశక రరయమరగత
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:59
లస: ససస స
95-169/46

95-169/823
4785 SQX2374080
పపరర: హనసమసత రరవప గమమమడడదల

తసడడ:డ కరశ రరడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:59-3-362
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ �రర�్్ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:56
లస: పప
4804 SQX0010785
పపరర: జయ కకషష రరమరగతష

95-79/288

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:51
లస: ససస స
95-79/296

95-79/284

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ ఈవపరర
ఇసటట ననస:59-3-360
వయససస:43
లస: పప

భరస : కరసస రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:59-3-362
వయససస:47
లస: ససస స
95-79/290

4782 SQX1261379
పపరర: అనసష మడడదదడడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-3-359
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-3-359
వయససస:22
లస: ససస స
95-169/826

95-79/283

తసడడ:డ కకషరష రరవప మడడదదడడడ
ఇసటట ననస:59-3-359
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రమణడ రరవప మడడదదడడడ
ఇసటట ననస:59-3-359
వయససస:57
లస: ససస స
95-169/824

4779 MLJ3618766
పపరర: తడతడజ సససగ యరకసశశటట

తసడడ:డ భమపరల సససగ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:59-3-358
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ తదజ సససగ ఠరగమరర
ఇసటట ననస:59-3-358
వయససస:43
లస: పప

4783 SQX1261221
పపరర: కలసన పసడయ గమమమడడదడల

4786 SQX2373413
పపరర: శక లలఖ గమమమడడదల

4778 MLJ3618741
పపరర: అనసత రరమ సససగ ఠరగమర

4803 SQX0688580
పపరర: రరజజశన షపక

95-80/128

తసడడ:డ జజన shaik
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:42
లస: పప
95-169/47

4806 SQX0010967
పపరర: అశశక రరమరగతష

95-169/48

తసడడ:డ కకషష రరమరగతష
ఇసటట ననస:59-3-363
వయససస:63
లస: పప
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95-79/981

తసడడ:డ యమనడదద రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:59-3-368/1
వయససస:43
లస: పప
4810 SQX2108561
పపరర: తరరపరతమమ పప సడడగల

4808 SQX2319929
పపరర: ససశల మమడస

భరస : రమణ రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:59-3-368/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-169/775

తసడడ:డ బబల కకటటరరడడడ పప సదసగమల
ఇసటట ననస:59-3-370
వయససస:30
లస: ససస స

4813 SQX0576090
పపరర: బడహమ రగడకడ పప సదసగమల

4814 MLJ3619202
పపరర: బబలమకకటటరరడడడ పష సదసగమల

95-79/302

తసడడ:డ బబల కకటట రరడడ పప సదసగమల
ఇసటట ననస:59-3-370
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప యనగసదల
ఇసటట ననస:59-3-371
వయససస:35
లస: ససస స
4819 SQX1451731
పపరర: శకనవరసరరవప యనగసదల

95-79/307

తసడడ:డ రససల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-371
వయససస:33
లస: పప
4825 SQX1113927
పపరర: అనల కలమమర దదరరశనస

95-79/310

95-79/313

తసడడ:డ రవ కలమమర పరలసకక
ఇసటట ననస:59-3-375
వయససస:27
లస: పప

4820 SQX1447904
పపరర: వనసకటసరశమ రరడడడ గరయస

95-79/308

95-79/316

4832 SQX2451227
పపరర: బబగర రరడడడ చననపరరడడడ

95-169/51

4835 SQX2292829
పపరర: చరరకకనడడ భబరర వ

95-167/193

4818 SQX1233220
పపరర: కకసడడ రరడడడ గరయస

95-79/306

4821 AP151000204061
పపరర: సరమమమజఖస గమమమడడదల

95-169/49

4824 SQX1111624
పపరర: వనసకట రమణమమ దదరరశరనస

95-79/309

భరస : వనసకట రరడడడ దదరరశరనస
ఇసటట ననస:59-3-374
వయససస:53
లస: ససస స
95-79/311

4827 SQX1703339
పపరర: వరసససధర చరరకకసడడ

95-79/312

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చరరకకసడడ
ఇసటట ననస:59-3-375
వయససస:22
లస: ససస స
95-79/314

4830 MLJ3618691
పపరర: రరఘవపలల చరతనగసడర

95-79/315

తసడడ:డ వరరసజననయమలల చరరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-375
వయససస:42
లస: పప
95-169/827

తసడడ:డ గమరవ రరడడడ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-375
వయససస:19
లస: పప
95-169/961

4815 SQX0030510
పపరర: తడనగమసడడల తరరపటమమ

భరస : బబబమరరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-3-371
వయససస:61
లస: ససస స

4823 AP151000204363
పపరర: బబబమరరవప గమమమడడదల

4829 MLJ3621992
పపరర: అనసరరధ చరతనగసడర

95-79/301

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-3-371
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరరసజననయమలల చరరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-375
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చరరకకసడ
ఇసటట ననస:59-3-375
వయససస:46
లస: పప
4834 SQX2504041
పపరర: పవన కలమమర పరలసకక

95-79/305

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దదరరశనస
ఇసటట ననస:59-3-374
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చరరకకసడ
ఇసటట ననస:59-3-375
వయససస:41
లస: ససస స
4831 MLJ3618709
పపరర: శకనవరస రరవప చరరకకసడ

4817 SQX1261395
పపరర: యశశధ యనగసదల

4826 SQX0809962
పపరర: శకనవరస రరడడడ దదరరశనస

4812 MLJ3622719
పపరర: ఈశశరమమ పప సదసగమల

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-370
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-3-371
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దదరరశనస
ఇసటట ననస:59-3-374
వయససస:32
లస: పప
4828 MLJ3622008
పపరర: రమమదదవ చరరకకసడడ

95-79/303

తసడడ:డ బబసస రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-3-371
వయససస:69
లస: పప
95-169/50

95-167/883

భరస : బబలమకకటటరరడడడ పప సదసగమల
ఇసటట ననస:59-3-370
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప యనగసదల
ఇసటట ననస:59-3-371
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప యనగసదల
ఇసటట ననస:59-3-371
వయససస:42
లస: పప
4822 SQX0838789
పపరర: అఫష డ జ ఖమన పఠరన

95-79/300

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ పప సదసగమల
ఇసటట ననస:59-3-370
వయససస:54
లస: పప
95-79/304

4809 SQX2319945
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ మమడస

తసడడ:డ రమణ రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:59-3-368/1
వయససస:24
లస: పప

4811 SQX0812164
పపరర: శవ పరరశత పప సదసగమల

భరస : బడహమ రరడడడ పప సడడగల
ఇసటట ననస:59-3-368(oldhno15-6-40)
వయససస:30
లస: ససస స

4816 SQX1451780
పపరర: వనసకటలకడమ యనగసదల

95-167/882

4833 SQX2498194
పపరర: ధన లకడమ పరలసకక

95-169/959

భరస : రవ కలమమర పరలసకక
ఇసటట ననస:59-3-375
వయససస:44
లస: ససస స
95-169/828

తసడడ:డ చరరకకనడడ శకనవరస రరవప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:59-3-375, 3rd Line Rd
వయససస:20
లస: ససస స

4836 MLJ3619392
పపరర: శవ చరతనగసడర

95-79/317

తసడడ:డ ససగయఖ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-376
వయససస:60
లస: పప
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4837 SQX1961374
పపరర: లకమయఖ సససస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-79/318

భసధసవప: పకథదశ నడథ కటబరర
ఇసటట ననస:59-3-376
వయససస:29
లస: పప
4840 SQX0693440
పపరర: ఆసజననయమల రరడడడ నలర పప

95-169/53

95-167/196

95-167/199

95-169/56

95-169/829

95-167/200

95-169/60

భరస : వరరరరడడడ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-3-396
వయససస:39
లస: ససస స

4850 SQX1767177
పపరర: వనసకటటససససస పగడడల

4853 SQX2157345
పపరర: మధస ససధన రరడడ వనలకరర

4856 SQX0944199
పపరర: వనసకటటశశరరగడకడ లకకకరగడడడ

4859 SQX2439735
పపరర: కకషష రరడడడ ససగస

95-169/833

4862 SQX1448050
పపరర: లకడమ గధధరరడడడ

95-169/57

4865 MLJ1222587
పపరర: వరరరరడడడ కకసడడ
తసడడ:డ వనసకటరరడడడ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-3-396
వయససస:44
లస: పప

4845 MLJ3621232
పపరర: ససబమబలల తడతరరడడ

95-167/198

4848 SQX1767193
పపరర: వర లకడమ పగడడల

95-169/55

4851 SQX0626317
పపరర: వనలలగగసడయఖ ఆరరబసడర

95-80/129

తసడడ:డ కకసడయఖ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:59-3-383
వయససస:34
లస: పప
95-169/830

4854 SQX0357699
పపరర: వనసకట కకసడడ రరడడ ఆరరబసడర

95-80/130

తసడడ:డ కకసడడ రరడడ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:59-3-388
వయససస:44
లస: పప
95-169/58

95-169/831

4857 SQX0944173
పపరర: పపస డడ సససదర రరమ రరడడ లకకక
రరడడడ
తసడడ:డ శవశసకరరగడకడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-389
వయససస:28
లస: పప
4860 SQX2451037
పపరర: రమమ దదవ ససగస

95-169/59

95-169/832

భరస : కకషష రరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:59-3-390
వయససస:39
లస: ససస స
95-169/61

భరస : రరమమ గధధరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-392
వయససస:55
లస: ససస స
95-169/63

95-167/195

భరస : వనసకటటసశరరర పగడడల
ఇసటట ననస:59-3-381
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నసద రరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:59-3-390
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:59-3-390
వయససస:22
లస: పప
4864 MLJ1222603
పపరర: లకడమ మసగమమ కకసడడ

95-169/54

తసడడ:డ ససవసనకరరరగదధబ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-389
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరగడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-389
వయససస:52
లస: పప
4861 SQX2119907
పపరర: గగపస రరడడడ ససగస

4847 SQX1766914
పపరర: వనసకట రమణ పగడడల

4842 SQX0891838
పపరర: శరఖమ బబబమ తడళరపలర

భరస : పపద వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-381
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-384
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనలలగగనబ రరడడడ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:59-3-388
వయససస:26
లస: ససస స
4858 SQX0944181
పపరర: శవశసకరరగడకడ లకకకరరడడడ

95-167/197

తసడడ:డ పపదదబ కకటయఖ పగడడల
ఇసటట ననస:59-3-381
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-3-384
వయససస:53
లస: పప
4855 SQX1153261
పపరర: అదద లకడమ ఆరరబసడర

4844 SQX0284752
పపరర: మమలమఖదదడ తడళళపలర

95-169/52

తసడడ:డ మలమఖదదడ తడళళపలర
ఇసటట ననస:59-3-379
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పగడడల
ఇసటట ననస:59-3-381
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పగడడల
ఇసటట ననస:59-3-381
వయససస:21
లస: పప
4852 SQX2448587
పపరర: ససబబ రరడడడ వనలకరర

95-167/194

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ తడళళపలర
ఇసటట ననస:59-3-379
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-381
వయససస:32
లస: పప
4849 SQX1767144
పపరర: గగపస పగడడల

4841 MLJ3621273
పపరర: కకటటశశరర తడళళపలర

4839 SQX0693739
పపరర: adilakshmi నలర పప

భరస : ఆసజననయమలల రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:59-3-378
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమలమదదడ తడళళపలర
ఇసటట ననస:59-3-379
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మలమఖదదడ తడళళపలర
ఇసటట ననస:59-3-379
వయససస:29
లస: పప
4846 SQX0284737
పపరర: కకషరష రరడడడ తడతరరడడడ

95-79/319

భసధసవప: రరజరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:59-3-376
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకసడడ రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:59-3-378
వయససస:42
లస: పప
4843 SQX0891846
పపరర: మధస బబబమ తడళరపలర

4838 SQX1961382
పపరర: రమఖ పరరమ

4863 SQX1448068
పపరర: రరమమ గరదదరరడడ

95-169/62

తసడడ:డ నడగయఖ గడడరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-392
వయససస:64
లస: పప
95-169/64

4866 SQX2155455
పపరర: జయ వరరన రరడడడ కకసడడ

95-169/834

తసడడ:డ వరర రరడడడ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-3-396
వయససస:18
లస: పప
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పపరర: ససనత తతమమటట
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95-76/1269

భరస : రరజ తతమమటట
ఇసటట ననస:59-3-398
వయససస:35
లస: ససస స
4870 SQX0020230
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ గసట

95-167/203

95-169/835

95-169/67

95-169/70

95-169/73

95-167/206

95-169/74

తసడడ:డ వరరరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-3-405
వయససస:28
లస: పప

4880 SQX0693234
పపరర: రమణ రరడడడ రరచమలర

95-169/77

95-169/71

4875 SQX1448019
పపరర: ససపసడయ కకసడడ

95-169/66

4878 AP151000204054
పపరర: తరరపతరరడడడ కకసడడ

4881 MLJ2766947
పపరర: వరలకడమ నసతలపరటట

95-169/72

95-169/836 4884 SQX2018356
4883 SQX2261295
పపరర: గగపస లకడమ నడరరయణ లకడమ శశటట
పపరర: శవ మహ లకడమ కసదసల

4886 SQX1047019
పపరర: వనసకటశవ రరడడడ కసదసల

4889 SQX1767243
పపరర: ససవర రరడడడ గయమఎస

4892 AP151000204273
పపరర: శవరరరడడడ కసదసల

4895 SQX0357863
పపరర: ఇబడహహస షపక
తసడడ:డ పపకత అల shaik
ఇసటట ననస:59-3-405/1
వయససస:31
లస: పప

95-169/69

భరస : నడగగశశరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:59-3-402
వయససస:39
లస: ససస స
95-167/823

భరస : తరపత రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:59-3-403
వయససస:34
లస: ససస స
95-167/207

4887 SQX1159574
పపరర: రమణ కసదసల

95-167/208

భరస : శవ కసదసల
ఇసటట ననస:59-3-405
వయససస:39
లస: ససస స
95-169/75

4890 SQX0889352
పపరర: ఈబబడహహమ షపక

95-169/76

తసడడ:డ నడగమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-405
వయససస:26
లస: పప
95-169/78

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:59-3-405
వయససస:45
లస: పప
95-169/837

95-169/65

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-3-399
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటశశరర రరడడడ గయమఎస
ఇసటట ననస:59-3-405
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రరడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-3-405
వయససస:43
లస: పప
4894 SQX2387736
పపరర: ఈశశర రరడడడ సరనకకమమమ

95-169/68

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:59-3-404
వయససస:41
లస: పప

భరస : నడగమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-405
వయససస:41
లస: ససస స
4891 SQX1767219
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గరయస

4877 SQX0838730
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ కకసడడ

4872 SQX1767060
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గసట

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-3-399
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రసగ లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:59-3-402
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:59-3-404
వయససస:38
లస: ససస స
4888 SQX0889337
పపరర: గగససయమ షపక

95-167/205

తసడడ:డ చనన చచసచస రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:59-3-401
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:59-3-402
వయససస:42
లస: పప
4885 SQX1047027
పపరర: కరశమమ కసదసల

4874 SQX1013374
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ కకసడడ

95-167/202

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ గసట
ఇసటట ననస:59-3-398
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-3-399
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చచసచస రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:59-3-400
వయససస:56
లస: పప
4882 MLJ2767002
పపరర: నడగగశశరరరవప నసతలపరటట

95-167/204

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-3-399
వయససస:27
లస: పప

భరస : తరరపతరరడడడ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-3-399
వయససస:48
లస: ససస స
4879 MLJ2766863
పపరర: చచసచస రరడడడ రరచమలర

4871 SQX0020222
పపరర: శకనవరస రరడడడ గసట

4869 SQX0413369
పపరర: రరధ గసటబ

భరస : శకనవరసరరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:59-3-398
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడడ రరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:59-3-398
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:59-3-398
వయససస:18
లస: ససస స
4876 AP151000204245
పపరర: లకడమ కకసడడ

95-167/201

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:59-3-398
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరస రరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:59-3-398
వయససస:41
లస: పప
4873 SQX2156438
పపరర: అనసష గసట

4868 SQX0413419
పపరర: రమణమమ గసటబ

4893 AP151000204456
పపరర: చనతరరపతరరడడడ కసదసల

95-169/79

తసడడ:డ మమసలమ రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:59-3-405
వయససస:66
లస: పప
95-80/131

4896 SQX1456186
పపరర: బలమల షపక

95-80/132

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:59-3-405/1
వయససస:34
లస: పప
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95-167/209

భరస : ఇబబడహహస షపక
ఇసటట ననస:59-3-405/1
వయససస:63
లస: ససస స
4900 MLJ2766087
పపరర: మమలమల షపక

95-169/82

95-169/84

95-169/87

95-167/210

తసడడ:డ బసవయమఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:59-3-407/1
వయససస:38
లస: పప
4912 SQX1766930
పపరర: శకనవరస రరడడడ వనలకరర

95-169/91

95-169/840

95-167/213

4907 SQX1865575
పపరర: బడహమయఖ మగలపపవపశ

4908 SQX0693085
పపరర: బసవయఖ ఎన న
తసడడ:డ చచసచయఖ న
ఇసటట ననస:59-3-407
వయససస:69
లస: పప

4910 SQX0809673
పపరర: యమససన

4911 SQX1766880
పపరర: తరరపతమమ వనలకరర

95-167/211

4916 SQX2261949
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకసదసల

4919 SQX0250787
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ రరచమళర

4925 SQX2295707
పపరర: చననమమమయ వనలకరర
భరస : వనసకట రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-3-411
వయససస:41
లస: ససస స

95-169/83

95-169/86

95-169/89

95-169/90

భరస : లకడమ రరడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-3-408
వయససస:50
లస: ససస స
95-169/92

4914 SQX2261964
పపరర: తరరపతయఖ కకసదసల

95-169/839

తసడడ:డ పసచ రరడడడ కకసదసల
ఇసటట ననస:59-3-408
వయససస:48
లస: పప
95-169/841

4917 SQX0694307
పపరర: వనసకటఉషర రరణణ రరససమలర

95-167/212

భరస : రరజశశకర రరడడడ రరససమలర
ఇసటట ననస:59-3-409
వయససస:32
లస: ససస స
95-169/93

4920 SQX1866441
పపరర: వనసకట శవరరరడడడ గరయస

95-80/133

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-3-410
వయససస:21
లస: పప
95-167/215

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-3-410
వయససస:42
లస: పప
95-169/95

4905 AP151000204215
పపరర: నరసమమ నసతలపరటట

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:59-3-407
వయససస:53
లస: పప

95-167/214 4922 SQX0635961
4921 SQX0629121
పపరర: నడరరయణమమ గరయస గరయస
పపరర: వనసకటటశశర రరడ�డడ గరయస

భరస : వనసకటటశశరరర సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-3-410
వయససస:39
లస: ససస స

95-169/88

తసడడ:డ చచసచసరరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:59-3-409
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-3-410
వయససస:36
లస: ససస స

4902 SQX1120252
పపరర: నడగమలలర శశరర మగలపపవపశ

భరస : బసవయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:59-3-407
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కకసదసల
ఇసటట ననస:59-3-408
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపదచసదస రరడడడ రరససమలర
ఇసటట ననస:59-3-409
వయససస:38
లస: పప

4924 MLJ2767218
పపరర: భబగఖమమ సరనకకమమ

95-169/85

తసడడ:డ రగశ రరడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-3-408
వయససస:58
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ కకసదసల
ఇసటట ననస:59-3-408
వయససస:43
లస: ససస స
4918 SQX0688598
పపరర: రరజశశకరర రగడకడ రరససమలర

4904 AP151000204048
పపరర: పసచచమమ మగలపపవపశ

4913 SQX1767003
పపరర: లకడమరరడడడ వనలకరర

95-169/81

భరస : మహనరరవ మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:59-3-407
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ షరకరత అల షపబక షపక
ఇసటట ననస:59-3-408
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-3-408
వయససస:31
లస: పప
4915 SQX2261980
పపరర: రసగ లకకమయమమ కకసదసల

95-169/838

భరస : బడహమయఖ మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:59-3-407
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:59-3-407
వయససస:37
లస: పప
4909 SQX1257949
పపరర: శకనవరస రరవప నసతలపరటట

4901 SQX2332641
పపరర: మరరఖద యగమమ

4899 AP151000204030
పపరర: మమహబ షపక

భరస : సపకత అల షపక
ఇసటట ననస:59-3-406
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కరశరరడడడ మరరఖద
ఇసటట ననస:59-3-406
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నసతర పరటట
ఇసటట ననస:59-3-407
వయససస:32
లస: ససస స
4906 MLJ2766061
పపరర: మహన రరవప మగలపపవపశ

95-169/80

తసడడ:డ ఆల షపక
ఇసటట ననస:59-3-406
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆల షపక
ఇసటట ననస:59-3-406
వయససస:39
లస: పప
4903 SQX1767268
పపరర: నడగమణణ నసతర పరటట

4898 MLJ2766103
పపరర: షకకల షపక

4923 SQX1767292
పపరర: రరవన గమసటక

95-169/94

భరస : శకనసవరస రరడడ గమసటక
ఇసటట ననస:59-3-410
వయససస:28
లస: ససస స
95-79/982

4926 SQX1766849
పపరర: లకడమ పడసనన వనలకరర

95-169/96

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-3-411
వయససస:23
లస: ససస స
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4927 AP151000204075
పపరర: చనన అమమమయ ఏలకరర

95-169/97

భరస : వనసకట రరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-3-411
వయససస:46
లస: ససస స
4930 SQX1079970
పపరర: వనసకటససబబ రరడడడ మమకలక

95-169/100

95-169/103

95-167/217

95-167/219

95-80/136

95-79/321

95-80/140

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-421
వయససస:28
లస: పప

4943 SQX1831684
పపరర: మసరసన షపక

4946 SQX0812560
పపరర: జరరనడ షపక షపక

4949 SQX0891804
పపరర: పవన కలమమర పరలసకక

95-80/909

4952 SQX1142082
పపరర: తరరపతమమ సరనకకమమ

4955 MLJ3619228
పపరర: తరరపతరరడడడ మమరగస రరడడడ
తసడడ:డ జయరరమరరడడడ మమరగసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-421
వయససస:33
లస: పప

95-167/216

95-167/884

4941 SQX1831700
పపరర: జరరన షపక

95-80/135

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-3-417
వయససస:41
లస: ససస స
95-80/137

4944 MLJ2751626
పపరర: ఆదదలకడమ సరనకకమమమ

95-79/320

భరస : వనసకటరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-3-419
వయససస:44
లస: ససస స
95-80/138

4947 SQX0376467
పపరర: రమణ ఆవపల

95-80/139

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:59-3-419
వయససస:35
లస: ససస స
95-167/220

4950 SQX1120260
పపరర: లకడమ ఆవపల

95-169/105

భరస : తరరపత రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:59-3-419
వయససస:35
లస: ససస స
95-79/322

భరస : వనసకట రరడడడ సరనకకమమ
ఇసటట ననస:59-3-421
వయససస:31
లస: ససస స
95-79/324

4935 SQX1139378
పపరర: దదవరరడడడ మమనక

95-169/104
4938 SQX1048348
పపరర: లకడమ నడరరయణ రరడడ అననప
రరడడడ
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-414
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమమర
ఇసటట ననస:59-3-419
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకసడ రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-3-419/1
వయససస:53
లస: పప
4954 SQX1816800
పపరర: రరమ కకటట రరడడ మమరరసరరడడడ

4940 SQX2312551
పపరర: కరశ కకటటశశరర సరనకకమమమ

95-169/102

95-167/218

తసడడ:డ వల భబషర షపక
ఇసటట ననస:59-3-419
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:59-3-419
వయససస:42
లస: పప
4951 SQX2124006
పపరర: వనసకట రరడడడ సరనకకమమమ

4937 SQX0809848
పపరర: వనసకట సరశమ రరడడ దదవరరడడడ

4932 SQX1938083
పపరర: నడసరరమమ ఉసడదలమ

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-414
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:59-3-417
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-3-419
వయససస:26
లస: పప
4948 SQX0357962
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ఆవపల

95-80/134

భరస : చచనన రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-3-416
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-3-417
వయససస:23
లస: పప
4945 SQX1451533
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ సరనకకమమమ

4934 SQX1205229
పపరర: దదవరరడడడ శకనవరస రరడడ

95-169/99

భరస : పపదబ ద రరడడడ ఉసడదలమ
ఇసటట ననస:59-3-412
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-414
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-416
వయససస:30
లస: ససస స
4942 SQX1831668
పపరర: అలమరభక షపక

95-169/101

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రరడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-414
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-414
వయససస:34
లస: పప
4939 SQX0030643
పపరర: మమకలక కకటటశశరర�

4931 AP151000204145
పపరర: వనసకట రరడడడ ఏలకరర

4929 SQX1187351
పపరర: శకనస మమకలక

తసడడ:డ అదచయఖ మమకలక
ఇసటట ననస:59-3-411
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కరశ రరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-3-411
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఓబమల రరడడడ ఉసడదల
ఇసటట ననస:59-3-412
వయససస:56
లస: పప
4936 SQX0809855
పపరర: శకనవరస రరడడడ దదవరరడడడ

95-169/98

తసడడ:డ కకషష రరడడడ మడతల
ఇసటట ననస:59-3-411
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:59-3-411
వయససస:48
లస: పప
4933 SQX1766864
పపరర: పపదబ ద రరడడడ ఉసడదల

4928 SQX1938059
పపరర: రమమష రరడడడ మడతల

4953 SQX1703347
పపరర: వనసకరటరమణ మమరరసరరడడడ

95-79/323

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-421
వయససస:34
లస: ససస స
95-79/325

4956 MLJ3619210
పపరర: వనసకటటశశరరర మమరగసరరడడడ

95-79/326

తసడడ:డ జయరరమరరడడడ మమరగసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-421
వయససస:39
లస: పప
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4957 SQX1313089
పపరర: పదడమవత భవనస
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95-167/221

తసడడ:డ నడగరరరరన రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:59-3-421
వయససస:26
లస: ససస స
4960 MLJ1222546
పపరర: వనసకటటశశరరర మరస రరడడడ

95-169/106

95-79/328

భరస : తరరపతరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:59-3-422
వయససస:32
లస: ససస స
95-79/331

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:59-3-422
వయససస:43
లస: పప
95-169/843

భరస : కకషష రరవప అమరర
ర లలరర
ఇసటట ననస:59-3-423
వయససస:32
లస: ససస స

95-79/329

4967 MLJ3619186
పపరర: ఆదదనడరరయణరరడడడ పప నసగగటట

95-79/332

95-79/335

95-79/333

తసడడ:డ వరర సరశమ కరమమపలర
ఇసటట ననస:59-3-425
వయససస:33
లస: పప

95-169/844

95-169/845

4984 MLJ3617396
పపరర: సరసబబశవరరవప కటర గసట

95-167/225

4976 MLJ3620671
పపరర: అరచన యలవరరస

95-79/336

4968 SQX2257707
పపరర: ఆదదలకడమ చగరమ రరడడ

95-169/842

4971 MLJ3619178
పపరర: శకనవరస రరవప గగలర పలర

95-79/334

4974 SQX2498210
పపరర: shaik akhila bhanu షపక

95-169/960

4977 AP151000198521
పపరర: లలతకలమమరర కరమమపలర

95-79/337

భరస : వనసకటటశశరరర కరమమపలర
ఇసటట ననస:59-3-425
వయససస:51
లస: ససస స

4979 SQX0316612
పపరర: చసదడమహన యలవరరస

95-79/339

4980 SQX2319176
పపరర: శకనవరస కరమమపలర

95-79/984

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరమమపలర
ఇసటట ననస:59-3-425
వయససస:24
లస: పప

4982 MLJ3620580
పపరర: పదమకలమమరర చసతనగమసడర

95-79/340

4983 SQX0342469
పపరర: పరరశత కలలరగమసట

95-167/224

భరస : రరమమసజననయమలల చరరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-427
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:59-3-428
వయససస:25
లస: ససస స

4985 MLJ3617388
పపరర: నడగరరజ కటర గసట

4986 SQX1825488
పపరర: గరయతడదదవ చరతనగసడర

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:59-3-428
వయససస:36
లస: పప

95-79/330

భరస : షపక ఇబడహహస హసపబసడ
ఇసటట ననస:59-3-423
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:59-3-425
వయససస:40
లస: పప

4981 SQX2192516
పపరర: హహమసత వనసకట సరయ
కరమమపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరమమపలర
ఇసటట ననస:59-3-425
వయససస:18
లస: పప

4965 MLJ3619277
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ శరఖమల

తసడడ:డ కకటయఖ గగలర పలర
ఇసటట ననస:59-3-423
వయససస:51
లస: పప

భరస : చసదడమహన yalamarthi
ఇసటట ననస:59-3-425
వయససస:35
లస: ససస స
95-79/338

95-79/327

భరస : మమలకకసడ రరడడడ చగరమ రరడడ
ఇసటట ననస:59-3-422
వయససస:33
లస: ససస స

4970 MLJ3622693
పపరర: వరణణశక గగలర పలర

4973 SQX2423507
పపరర: షపక మహమమద సబర షపక

4962 SQX1349779
పపరర: కలమమరర శరఖమల

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:59-3-422
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ షపక ఇసరమయల సరహహబ ఫరదర
ఇసటట ననస:59-3-423
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:59-3-424
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:59-3-428
వయససస:33
లస: పప

4964 MLJ2753259
పపరర: రమణ పప సదసగమల

భరస : శకనవరస రరవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:59-3-423
వయససస:46
లస: ససస స
95-79/983

95-167/223

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:59-3-422
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:59-3-422
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చన మల కకసడ రరడడ చడగసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-422 2 LINE
వయససస:41
లస: పప

4978 SQX0809376
పపరర: వనసకటటశశరరర కరమమపలర

95-169/107

భరస : ఆదదనడరరయణ రరడడడ పప సదసగమల
ఇసటట ననస:59-3-422
వయససస:44
లస: ససస స

4966 MLJ3619236
పపరర: తరరపత రరడడడ శరఖమల

4975 SQX0768101
పపరర: రరజ కలమమర దడసరర

4961 AP151000204453
పపరర: ఆదచమమ మరరసరరడడడ

4959 SQX0357954
పపరర: నడగరరరరన రరడడడ

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-421
వయససస:52
లస: పప

భరస : జయరరమయఖ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-421
వయససస:52
లస: ససస స

4963 MLJ3622701
పపరర: రమమదదవ శరఖమల

4972 SQX2132355
పపరర: వజయ లకడమ అమరర
ర లలరర

95-167/222

భరస : నడగరరరరన రరడడడ�
ఇసటట ననస:59-3-421
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జయరరమయఖ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-421
వయససస:38
లస: ససస స

4969 SQX2153633
పపరర: మల కకసడ రరడడడ చడగసరరడడడ

4958 SQX0341800
పపరర: హహహమమవత� భవనస�

95-167/226

95-169/108

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-428
వయససస:25
లస: ససస స
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4987 SQX1825512
పపరర: గరయతడ దదవ చరతనగసడర

95-169/109

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-428
వయససస:25
లస: ససస స

4988 MLJ3622024
పపరర: వజయ సరనకకమమమ

భరస : శకనవరసరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-3-429
వయససస:50
లస: ససస స

95-79/343 4991 SQX0812552
4990 MLJ3618733
పపరర: వనసకటశకనవరస రరడడడ సరనకకమమమ
పపరర: తడహహరరననసర షపక షపక

తసడడ:డ కకషషరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-3-429
వయససస:56
లస: పప
4993 SQX1825520
పపరర: సరరసజ షపక

95-169/110

95-169/848

95-79/345

95-80/142

95-79/349

95-80/144

భరస : జజవద హహససన షపక
ఇసటట ననస:59-3-435
వయససస:36
లస: ససస స

5003 SQX1746205
పపరర: బబజ షపక

5006 MLJ2751352
పపరర: బకకవత అలవపరటట

5009 MLJ2752731
పపరర: మమధవ ఆళళ

95-169/111

5012 SQX0599886
పపరర: ఫపబరగజజనన పఠరన

95-79/346

5015 MLJ3617412
పపరర: జజవద హహసపబన షపక
తసడడ:డ అబమబ ల హమద షపక
ఇసటట ననస:59-3-435
వయససస:40
లస: పప

4995 SQX2164408
పపరర: ఆషర కకలర పర

95-169/847

4998 MLJ3620598
పపరర: రగణమకరదదవ దదడడడ

95-79/344

5001 AP151000195487
పపరర: శవరరరడడడ దదడడడ

95-79/347

తసడడ:డ పసచచరరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-3-431
వయససస:64
లస: పప
95-80/143

5004 MLJ3622370
పపరర: సపజనఖ అలవలపరటట

95-79/348

భరస : తడతడరరవప అలవపరటట
ఇసటట ననస:59-3-432
వయససస:31
లస: ససస స
95-79/350

5007 SQX2138196
పపరర: కకషష రరవప అమరస లకరర

95-79/985

తసడడ:డ మహనరరవప అమరస లకరర
ఇసటట ననస:59-3-432
వయససస:41
లస: పప
95-80/145

5010 MLJ3616620
పపరర: శకనవరసరరవప ఆళళ

95-80/146

తలర : ససబబబరరవప alla
ఇసటట ననస:59-3-432
వయససస:55
లస: పప
95-169/112

తసడడ:డ రససలమనన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-432
వయససస:37
లస: పప
95-79/354

95-80/910

తసడడ:డ శవరరరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-3-431
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:59-3-432
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రససలమనన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-432
వయససస:51
లస: ససస స
5014 SQX0899237
పపరర: హససన బబగమ షపక

95-77/793

భరస : యగగశశర రరవప అలవపరటట
ఇసటట ననస:59-3-432
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : అబమబ లమర� shaik
ఇసటట ననస:59-3-432
వయససస:30
లస: ససస స
5011 AP151000204302
పపరర: రహమతషననస పఠరన

5000 MLJ3618949
పపరర: హనసమమరరడడడ యనన

4992 SQX2427219
పపరర: జబన షపక

భరస : నరగష కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:59-3-430
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బసడడ మరర షపక
ఇసటట ననస:59-3-431
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబడమణఖస అలవపరటట
ఇసటట ననస:59-3-432
వయససస:54
లస: ససస స
5008 SQX0317800
పపరర: నససమమ షపక�

95-169/846

తసడడ:డ వరరరరడడడ యనన
ఇసటట ననస:59-3-431
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-3-431
వయససస:42
లస: ససస స
5005 MLJ3622362
పపరర: జజనకక అలవలపరటట

4997 SQX1880202
పపరర: కరసచన ఎనన

95-79/342

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:59-3-430
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : హనసమ రరడడ ఎనన
ఇసటట ననస:59-3-431
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గసటట
ఇసటట ననస:59-3-431
వయససస:41
లస: ససస స
5002 SQX1758655
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-80/141

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-3-430
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:59-3-430
వయససస:32
లస: పప
4999 MLJ3622040
పపరర: సశరష లత గసటట

4994 SQX2429785
పపరర: బబష షపక

4989 SQX0951624
పపరర: లవ కలమమర రరడడ సరనకకమమమ

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-3-429
వయససస:27
లస: పప

భరస : వల భబషర షపక
ఇసటట ననస:59-3-429
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బహదసర షపక
ఇసటట ననస:59-3-430
వయససస:22
లస: ససస స
4996 SQX2191013
పపరర: నరగశ కలమమర కకలర పర

95-79/341

5013 SQX2436749
పపరర: అరరద అయమబ షపక

95-169/849

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-3-433,
వయససస:29
లస: పప
95-79/355

5016 SQX1640119
పపరర: నజయమ షపక

95-79/356

తసడడ:డ అపసర షపక
ఇసటట ననస:59-3-436
వయససస:22
లస: ససస స
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95-79/357

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:59-3-436
వయససస:27
లస: ససస స
5020 AP151000198341
పపరర: రగశమమ బబడడశ

95-79/360

95-79/363

95-79/366

95-79/369

95-79/372

95-79/374

95-79/377

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమమమడడ దల
ఇసటట ననస:59-3-442
వయససస:54
లస: పప

5030 SQX1559329
పపరర: సతష కలమమర వనదగరరర

5033 AP151000195209
పపరర: ఆసజననయమలల వనదగరరర

5036 MLJ2751113
పపరర: దసరరరరరణణ గమమమడడదల

5039 SQX1111301
పపరర: మధస గమమమడడదడల

95-79/380

5042 SQX0809905
పపరర: పడసరద రరజవరపప

95-79/370

5045 MLJ3620630
పపరర: రగషమ నఖత షపక
తసడడ:డ రరసససస అల షపక
ఇసటట ననస:59-3-443
వయససస:34
లస: ససస స

5025 SQX0316596
పపరర: అనల కలమమర ఉససరరకకసడ

95-79/365

5028 AP151000198348
పపరర: పదమ వనదగరరర

95-79/368

5031 AP151000195269
పపరర: పడసరదస వనదగరరర

95-79/371

తసడడ:డ ఆసజననయమలల వనదగరరర
ఇసటట ననస:59-3-441
వయససస:45
లస: పప
95-79/373

5034 SQX2317410
పపరర: సరల వనదగరరర

95-79/986

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనదగరరర
ఇసటట ననస:59-3-441
వయససస:22
లస: ససస స
95-79/375

5037 MLJ2751105
పపరర: రగఖ గమమమడడదల

95-79/376

భరస : సరయరరమ గమమమడడ దల
ఇసటట ననస:59-3-442
వయససస:51
లస: ససస స
95-79/378

5040 SQX0809392
పపరర: జలమన షపక

95-79/379

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-3-442
వయససస:27
లస: పప
95-79/381

తసడడ:డ ససబబబ రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:59-3-442
వయససస:50
లస: పప
95-79/383

95-79/362

భరస : సరసబశవరరవప వనదగరరర
ఇసటట ననస:59-3-441
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర గమమమడడ దల
ఇసటట ననస:59-3-442
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరయరరస గమమమడడ దల
ఇసటట ననస:59-3-442
వయససస:29
లస: పప
5044 MLJ3087244
పపరర: సరయరరమ గమమమడడదల

95-79/367

భరస : భబసకర గమమమడడ దల
ఇసటట ననస:59-3-442
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గమమమడడ దల
ఇసటట ననస:59-3-442
వయససస:80
లస: ససస స
5041 SQX0624874
పపరర: పడవణ కలమమర గమమమడడదల

5027 SQX1486597
పపరర: అనసశర అలమర

5022 MLJ3087103
పపరర: శవనడగగశశరరరవప బబడడశ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉససరరకకసడ
ఇసటట ననస:59-3-439
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ వనదగరరర
ఇసటట ననస:59-3-441
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ సరయరరమ గమమమడడ దల
ఇసటట ననస:59-3-442
వయససస:30
లస: ససస స
5038 MLJ2751121
పపరర: వరలకకమ గమమమడడదల

95-79/364

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనదగరరర
ఇసటట ననస:59-3-441
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల వనదగరరర
ఇసటట ననస:59-3-441
వయససస:50
లస: పప
5035 SQX0317974
పపరర: సరశత గమమమడడదల

5024 SQX1111657
పపరర: గరత వపశకకసద

95-79/359

తసడడ:డ బసవయఖ బబడడశ
ఇసటట ననస:59-3-437
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలమర
ఇసటట ననస:59-3-440
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల వనదగరరర
ఇసటట ననస:59-3-441
వయససస:66
లస: ససస స
5032 AP151000195210
పపరర: సరసబశవరరవప వనదగరరర

95-79/361

తసడడ:డ శకనవరస రరవప usikonda
ఇసటట ననస:59-3-439
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఉససరకకసడ
ఇసటట ననస:59-3-439
వయససస:49
లస: పప
5029 MLJ2751576
పపరర: రమణమమ వనదగరరర

5021 MLJ3087020
పపరర: రరమకకషష బబడడశ

5019 MLJ1220482
పపరర: రరధ బబడడశ

భరస : శవనడగగశశరరరవప బబడడశ
ఇసటట ననస:59-3-437
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ బబడడశ
ఇసటట ననస:59-3-437
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఉససరరకకసడ
ఇసటట ననస:59-3-439
వయససస:44
లస: ససస స
5026 MLJ3087525
పపరర: శకనవరసరరవప ఊససరకకసడ

95-79/358

తసడడ:డ అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-436
వయససస:27
లస: పప

భరస : బసవయఖ బబడడశ
ఇసటట ననస:59-3-437
వయససస:66
లస: ససస స
5023 MLJ1220748
పపరర: పదమజ ఉససరరకకసడ

5018 SQX1640192
పపరర: రరయమజ బబషర షపక

5043 MLJ3087046
పపరర: భబసకర గమమమ డడదల

95-79/382

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమమమడడ దల
ఇసటట ననస:59-3-442
వయససస:53
లస: పప
95-79/384

5046 SQX0812057
పపరర: నడజమ నఖత షపక

95-79/385

భరస : మహతడద జజమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-443
వయససస:40
లస: ససస స
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5047 MLJ3625431
పపరర: బల ఖస ససలమసన షపక
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95-79/386

భరస : మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:59-3-443
వయససస:45
లస: ససస స
5050 MLJ3616372
పపరర: జజఫర హహహదర అల షపక

95-79/389

95-79/392

95-80/148

95-80/151

95-80/154

95-80/157

95-80/160

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:59-3-445
వయససస:61
లస: పప

5060 SQX0812321
పపరర: పదడమవత సపబకస

5063 SQX0809574
పపరర: ఖమజజవల షపక

5066 SQX0635599
పపరర: భబసకర రరడడడ మమటట ట

5069 SQX2357804
పపరర: ఏమమమమస షపక

95-25/1244

5072 SQX2117588
పపరర: నసరర హన షపక

95-80/152

5075 SQX2553782
పపరర: షరజహన షపక
భసధసవప: షరహహద షపక
ఇసటట ననస:59-3-445
వయససస:60
లస: పప

5055 SQX0812651
పపరర: యమమన లతడ సపబకస

95-80/147

5058 MLJ3623733
పపరర: ససమతడ సపబకస

95-80/150

5061 MLJ2752004
పపరర: రరజఖలకడమ పప నగగటట

95-80/153

భరస : సతఖనడరరయణరరడడడ ponigeti
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:58
లస: ససస స
95-80/155

5064 SQX0809590
పపరర: మమబమ ససభబన షపక

95-80/156

తసడడ:డ సమమత shaik
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:27
లస: పప
95-80/158

5067 SQX0611004
పపరర: ఖమదరశల షపక

95-80/159

తసడడ:డ మహమమదడల షపక
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:49
లస: పప
95-80/911

5070 SQX1973361
పపరర: నబన షపక

95-25/703

తసడడ:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:59-3-445
వయససస:26
లస: ససస స
95-79/987

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:59-3-445
వయససస:32
లస: ససస స
95-80/864

95-79/391

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ saikam
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:59-3-445
వయససస:35
లస: పప
5074 SQX2078673
పపరర: చడనబబష షపక

95-80/149

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మరర
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ రరడడ సపబకస
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:68
లస: పప
5071 SQX2098978
పపరర: యమససన షపక

5057 MLJ3623725
పపరర: వషష
ష వసదన సపబకస

5052 MLJ3616364
పపరర: మహమమదఆల షపక

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ saikam
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సమమత shaik
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ యరస స reddy
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:32
లస: పప
5068 SQX0840264
పపరర: ససబబబ రరడడ సపబకస

95-79/393

భరస : ససబబబరరడడడ saikam
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సమమత shaik
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:26
లస: పప
5065 MLJ3618139
పపరర: పడవణ రరడడడ యరకమ రరడడడ

5054 MLJ3618980
పపరర: ఖమజన జజమమదదబ న షపక

95-79/388

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-3-443
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ saikam
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:41
లస: ససస స
5062 SQX0809566
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-79/390

తసడడ:డ కరరమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-3-443
వయససస:69
లస: పప

భరస : అహమమద shaik
ఇసటట ననస:59-3-444
వయససస:29
లస: ససస స
5059 MLJ3621059
పపరర: జజనబ షపక

5051 SQX0809913
పపరర: మహతడద జమర షపక

5049 MLJ3618972
పపరర: జజవనద ఫతత అల షపక

తసడడ:డ రరససససఅల షపక
ఇసటట ననస:59-3-443
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:59-3-443
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ దదరరశనస
ఇసటట ననస:59-3-443
వయససస:62
లస: పప
5056 SQX0812610
పపరర: హససన షపక

95-79/387

భరస : రరసససమ అల షపక
ఇసటట ననస:59-3-443
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరససససఆల షపక
ఇసటట ననస:59-3-443
వయససస:37
లస: పప
5053 SQX0768986
పపరర: వనసకటరరడడడ దదరరశనస

5048 MLJ3620622
పపరర: ససరయఖ బబగస షపక

5073 MLJ2751998
పపరర: శరరదడదదవ పప నగగటట

95-80/161

భరస : చసదడశశఖరరరడడడ ponigeti
ఇసటట ననస:59-3-445
వయససస:47
లస: ససస స
95-169/969

5076 SQX2363109
పపరర: లల రరణణ యకకసటట

95-79/988

భరస : రవసదడ కరరమమడడ
ఇసటట ననస:59-3-446
వయససస:30
లస: ససస స
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5077 SQX0318014
పపరర: సతఖవత చరపపరరడడడ
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95-80/162

భరస : వర పడసరద రరడడడ ponigeti
ఇసటట ననస:59-3-446
వయససస:32
లస: ససస స
5080 MLJ3618147
పపరర: శకకరసత రరడడడ ఎలకరర

95-80/165

95-80/168

95-80/171

95-11/398

95-88/1774

95-167/229

95-169/851

Deleted
95-80/175

తసడడ:డ జలమన shaik
ఇసటట ననస:59-3-451
వయససస:52
లస: ససస స
5104 SQX1640291
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ ఖదధర షపక
ఇసటట ననస:59-3-452
వయససస:22
లస: పప

95-80/172

5090 SQX2098101
పపరర: అలస షపక

5093 AP151000198111
పపరర: శవకలమమరర నలర మమకల

5096 SQX1970961
పపరర: అససఫ సప హహయల షపక

95-25/1245

95-167/227

5088 SQX0768879
పపరర: ససధడకర బబబమ మమతడఖల

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదదర షపక
ఇసటట ననస:59-3-452
వయససస:29
లస: పప

95-80/173

5091 SQX0812578
పపరర: రబబబన షపక

95-80/538

5094 SQX1297580
పపరర: అశశక నలర మమకల

95-167/228

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:59-3-449
వయససస:24
లస: పప
95-167/230

5097 SQX2392694
పపరర: కరరమమలర షపక

95-169/850

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:59-3-449
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మహమమదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-449/1
వయససస:40
లస: పప

5105 SQX0316471
పపరర: నడగమర బబషర షపక

95-80/170

భరస : గగస భబషర shaik
ఇసటట ననస:59-3-449
వయససస:32
లస: ససస స

95-80/174

భరస : నడగమర వరల షపబక
ఇసటట ననస:59-3-451
వయససస:33
లస: ససస స
95-80/176

తసడడ:డ దడవపద ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-451
వయససస:22
లస: పప
95-80/177

5085 SQX0759175
పపరర: సపజనఖ మమతడఖల

95-169/852 5100 SQX1947373
5099 SQX2441673
పపరర: మహహయఉదదబ న మహమమద
పపరర: గగససయమ బబగస షపబక

5102 SQX1947357
పపరర: ఇబడహహస ఖమన మహమమద

95-80/167

తసడడ:డ గరలయఖ మమతడఖల
ఇసటట ననస:59-3-447
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:59-3-449
వయససస:20
లస: పప

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-3-449
వయససస:33
లస: ససస స
5101 SQX0376657
పపరర: బబ జజన షపక

5087 SQX0767681
పపరర: శశబబబమ మమతడఖల

5082 SQX0840249
పపరర: చసదడశశఖరరకడడడ పప నగగటట

తసడడ:డ ససధడకర బబబమ మమతడఖల
ఇసటట ననస:59-3-447
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:59-3-449
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరసరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:59-3-449
వయససస:51
లస: పప
5098 SQX2391217
పపరర: జజనబ షపక

95-80/169

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:59-3-448
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-3-449
వయససస:27
లస: పప
5095 AP151000195219
పపరర: శకనవరసరరవప నలర మమకల

5084 SQX0759183
పపరర: హనకర మమతడఖల

95-80/164

తలర : సతఖనడరరయణరరడడడ ponigeti
ఇసటట ననస:59-3-446
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససధడకర బబబమ మమతడఖల
ఇసటట ననస:59-3-447
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ జజన
ఇసటట ననస:59-3-448
వయససస:57
లస: పప
5092 SQX2402907
పపరర: ఉమర ఫరరరక షపక

95-80/166

తసడడ:డ ససధడకర బబబమ మమతడఖల
ఇసటట ననస:59-3-447
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససధడకర బబబమ మమతడఖల
ఇసటట ననస:59-3-447
వయససస:39
లస: ససస స
5089 SQX2097376
పపరర: మసరసన వల షపక

5081 MLJ3618154
పపరర: పడదధప కలమమర రరడడడ ఎలకరర

5079 SQX1149385
పపరర: అవనడశ రరడడడ బబ గరల

తసడడ:డ వనసకట రమణడరరడడడ బబ గరల
ఇసటట ననస:59-3-446
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ పప నగగటట
ఇసటట ననస:59-3-446
వయససస:33
లస: పప

తలర : వనసకటరరడడడ ponigeti
ఇసటట ననస:59-3-446
వయససస:64
లస: పప
5086 SQX0759282
పపరర: వరణణ మమతడఖల

95-80/163

భరస : లసగరరరడడడ ponigeti
ఇసటట ననస:59-3-446
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పప నగగటట
ఇసటట ననస:59-3-446
వయససస:31
లస: పప
5083 SQX0840231
పపరర: సతఖనడరరయణరగడకడ పప నగగటట

5078 SQX0318006
పపరర: రమణమమ ఏలకరర

5103 SQX2375756
పపరర: నడగమర వల షపక

95-169/853

తసడడ:డ బనగరసర
ఇసటట ననస:59-3-451
వయససస:31
లస: పప
95-80/178

5106 SQX0316430
పపరర: నడగమర షపక

95-80/179

తసడడ:డ జలమన shaik
ఇసటట ననస:59-3-452
వయససస:33
లస: పప
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5107 SQX0316455
పపరర: నడగమర షపక
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95-80/180

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-452
వయససస:38
లస: పప
5110 SQX2055861
పపరర: షకకల మహమమద

95-165/796

95-169/854

95-80/184

తసడడ:డ నడరరయణరరవప vennakula
ఇసటట ననస:59-3-453
వయససస:40
లస: పప
5119 SQX0483057
పపరర: అపసర షపక

95-167/231

95-80/182

95-167/234

95-167/237

భరస : నడగగశశరరరవప చదబబడ ల
ఇసటట ననస:59-3-455
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశశషరరరవప చదబబడ ల
ఇసటట ననస:59-3-455
వయససస:47
లస: పప

5115 SQX0138206
పపరర: షపక జజన బబషర�
తసడడ:డ ఖమజవల� shaik
ఇసటట ననస:59-3-453
వయససస:36
లస: పప

5117 SQX1758549
పపరర: ససభబన పపతదన

5118 SQX2220242
పపరర: నడగమల మర పఠరన

95-80/185

5120 SQX1937879
పపరర: షనసన షపక

5123 SQX1167148
పపరర: జయ లకడమ చదబబడ లల

95-167/232

95-167/235

భరస : చనన కగశవ చదబబడ ల
ఇసటట ననస:59-3-455
వయససస:38
లస: ససస స
5126 AP151000198176
పపరర: ధనలకడమ చదబబడ లల

5129 AP151000195031
పపరర: వనసకటశశషరరరవప చదబబడ లల

95-169/114

95-80/183

95-80/912

తసడడ:డ ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-454
వయససస:37
లస: పప
5121 SQX1937846
పపరర: సలమస షపక

95-167/233

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-3-454
వయససస:25
లస: పప
5124 MLJ1221233
పపరర: కరశఅననపపరషదదవ� చదబబడ లల�

95-167/236

భరస : శవనడగగశశరరరవప చదబబడ ల
ఇసటట ననస:59-3-455
వయససస:38
లస: ససస స
95-167/238

భరస : వనసకటశశషరరరవప
ఇసటట ననస:59-3-455
వయససస:71
లస: ససస స
95-167/240

5112 AP151000204106
పపరర: మహబమబబసష షపక

తసడడ:డ అబమబ ల కదధర మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-452 OLD GUNTUR
వయససస:22
లస: పప

Deleted

Deleted

5128 AP151000195032
పపరర: చచననకగశవ చదబబడ లల

5114 SQX1836816
పపరర: ఫసరగజ మహమమద

95-80/865

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:59--3-452
వయససస:50
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-3-454
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-3-454
వయససస:48
లస: పప

5125 AP151000198137
పపరర: పదడమవత చదబబడ లల

95-169/113

తసడడ:డ అలర ఖమన పపతదన
ఇసటట ననస:59-3-454
వయససస:64
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-3-454
వయససస:33
లస: ససస స
5122 SQX1937887
పపరర: జలమన షపక

5111 MLJ1222389
పపరర: బబజ పఠరన

5109 SQX2069458
పపరర: అబమబ ల పరవన మహమమద

భరస : మమనర షపక
ఇసటట ననస:59-3-452
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబ పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-452
వయససస:46
లస: పప

భరస : కరరస సయద
ఇసటట ననస:59-3-452
వయససస:80
లస: ససస స
5116 MLJ3617024
పపరర: మమరళకకషష వననడనకలల

95-80/181

తసడడ:డ సతడసర shaik
ఇసటట ననస:59-3-452
వయససస:68
లస: పప

భరస : అబమబ ల ఖదధర మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-452
వయససస:46
లస: ససస స
5113 SQX2407245
పపరర: అసమతషననసర సయద

5108 SQX0768085
పపరర: కరరమమలమర షపక

5127 MLJ1656685
పపరర: సతఖనడరరయణ చదబబడ లల

95-167/239

తసడడ:డ వనసకట శశషరరరవప చదబబడ ల
ఇసటట ననస:59-3-455
వయససస:39
లస: పప
95-167/241

తసడడ:డ శశషయఖ చదబబడ ల
ఇసటట ననస:59-3-455
వయససస:74
లస: పప

5130 SQX1284652
పపరర: శరరధ పపరష మమలలసపరటట

95-167/242

తసడడ:డ తరరమల రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-456
వయససస:26
లస: ససస స

5131 MLJ2751147
పపరర: రరజఖలకడమ మమలసపరటట
మమలసపరటట
భరస : శకనవరసరరవప మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-456
వయససస:46
లస: ససస స

95-167/243

5132 AP151000198056
పపరర: ఉమమదదవ మమలసపరటట
మమలసపరటట
భరస : తరరమలరరవప మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-456
వయససస:51
లస: ససస స

95-167/244

5133 SQX0768630
పపరర: జరబ గగపసనడథ మమలలసపరటట
మమలలసపరటట
తసడడ:డ తరరమల రరవప మమలలసపటట
ఇసటట ననస:59-3-456
వయససస:28
లస: పప

95-167/245

5134 SQX1584474
పపరర: శకనవరస రరవప మమలలసపరటట

95-167/246

5135 MLJ3087012
పపరర: తరరమలరరవప మమలలవపరటట
మమలలసపరటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-456
వయససస:55
లస: పప

95-167/247

5136 SQX2156321
పపరర: పరరశత చరతడనడగసడడర

95-167/885

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:59-3-456
వయససస:50
లస: పప

భరస : సష మమశశర రరవప
ఇసటట ననస:59-3-458
వయససస:43
లస: ససస స
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5137 MLJ1222975
పపరర: జయమమ అననస
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95-167/248

భరస : వరయఖ అననస
ఇసటట ననస:59-3-459
వయససస:64
లస: ససస స
5140 MLJ2751337
పపరర: బబజజన షపక

95-167/251

95-167/254

95-167/257

95-167/260

95-167/263

95-167/824

తసడడ:డ కకషష మమరరస మడడబబడ లల
ఇసటట ననస:59-3-467
వయససస:68
లస: పప

5150 MLJ2751246
పపరర: ససభదడ వసరరపప

5153 SQX0891952
పపరర: శవ పడసరదస కరరక కరరక

5156 SQX2318657
పపరర: జజనబ షపక

95-167/267

5159 SQX1769322
పపరర: శవ కలమమరర నడడబబడ లల

95-167/261

5162 SQX0768168
పపరర: అనశర మహమమద

95-167/264

5165 SQX2056638
పపరర: ఫరరద బబష షపక
తసడడ:డ దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:59-3-467
వయససస:22
లస: పప

95-167/256

5148 MLJ2751220
పపరర: లకడమ వసరరపప

95-167/259

5151 SQX1284694
పపరర: మణణకసఠ కరరక

95-167/262

5154 MLJ3617586
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప బబడడశ

95-167/265

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబడడస
ఇసటట ననస:59-3-465
వయససస:39
లస: పప
95-79/989

95-167/268

5157 SQX1159707
పపరర: ఫసరబ గషస షపక

95-167/266

భరస : నడగమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-3-467
వయససస:30
లస: ససస స
5160 SQX0768614
పపరర: అఫసర మహమమద

95-167/269

తసడడ:డ అల మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-467
వయససస:27
లస: పప
95-167/271

తసడడ:డ అల మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-467
వయససస:29
లస: పప
95-167/273

5145 SQX1468116
పపరర: నగరన ససలమసనడ పఠరన

తసడడ:డ ససవపడసరద కరరక
ఇసటట ననస:59-3-463
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరసబయఖ నడడబబడ లల
ఇసటట ననస:59-3-467
వయససస:63
లస: ససస స
95-167/270

95-167/253

భరస : నడగరరజ వసరరపప
ఇసటట ననస:59-3-463
వయససస:38
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-467
వయససస:28
లస: పప
5164 SQX1769314
పపరర: సరసబయఖ మడడబబడ లల

95-167/258

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-3-467
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-467
వయససస:58
లస: ససస స
5161 SQX1442540
పపరర: యమసఫ షపక

5147 SQX0635987
పపరర: మసరసన ఖమన పఠరన

5142 MLJ1220508
పపరర: కరరమమన షపక

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-462
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరరక
ఇసటట ననస:59-3-463
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:59-3-465
వయససస:22
లస: పప
5158 SQX0891978
పపరర: మహబమబబ షపక

95-167/255

భరస : ఆసజననయమలల వసరరపప
ఇసటట ననస:59-3-463
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల వసరరపప
ఇసటట ననస:59-3-463
వయససస:39
లస: పప
5155 SQX2056604
పపరర: రసజత కలమమర రరధడరపప

5144 SQX0810085
పపరర: వల షపక షపక

95-167/250

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-3-461
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదసఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-462
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవపడసరదస కరరక
ఇసటట ననస:59-3-463
వయససస:44
లస: ససస స
5152 SQX1338426
పపరర: నడగరరజ వసరరపప

95-167/252

తసడడ:డ హసనమత షపక
ఇసటట ననస:59-3-461
వయససస:51
లస: పప

భరస : మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-3-462
వయససస:53
లస: ససస స
5149 MLJ2753390
పపరర: పదడమవత కరరక

5141 SQX0812065
పపరర: మమసతడజ షపక షపక

5139 SQX0984039
పపరర: నఫససర పరరశన షపక షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:59-3-461
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-3-461
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-3-461
వయససస:43
లస: పప
5146 AP151000198182
పపరర: నసరరహన పఠరన

95-167/249

భరస : రసగయఖ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-459
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:59-3-461
వయససస:44
లస: ససస స
5143 SQX0984047
పపరర: మర వల షపక షపక

5138 AP151000198561
పపరర: సరవతడ చరతనగసడర

5163 SQX1313360
పపరర: మహమమద అల షపక

95-167/272

తసడడ:డ అబమబ ల రహమమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-467
వయససస:59
లస: పప
95-167/825

5166 MLJ3624483
పపరర: అనతడ దదవ తడడడబబ యన

95-167/274

భరస : కరటస రరజ తడడడబబ యన తడడడబబ యన
ఇసటట ననస:59-3-468
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: శరహహన షపక
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95-167/275

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-3-468
వయససస:30
లస: ససస స
5170 SQX1937895
పపరర: మహమమద షపక

95-167/278

95-167/959

భరస : ఖమససస మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-468
వయససస:29
లస: ససస స
5176 SQX1338442
పపరర: నససమమ మహమమద

95-167/282

95-167/285

95-167/288

భరస : అనశర shaik
ఇసటట ననస:59-3-470
వయససస:41
లస: ససస స
5188 AP151000195444
పపరర: సలమస షపక

95-80/189

భరస : పడసరద మరరమల
ఇసటట ననస:59-3-473
వయససస:29
లస: ససస స

5175 SQX1937861
పపరర: జరరన షపక

95-169/115

5177 SQX1937903
పపరర: నడగమర బబష షపక

5180 SQX0013540
పపరర: గగళర ఉమవరణణ

5183 SQX0358523
పపరర: ససలలమమన మహమమద

5186 AP151000198382
పపరర: తడహహరర షపక

5189 MLJ3623428
పపరర: షకకల షపక

95-80/192

5192 SQX1313378
పపరర: కకటటశశరర ఉడత

95-167/283

5195 SQX1047860
పపరర: పససపపలలటట ఉమమ ససనసద
భరస : రరసబబబమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:59-3-473
వయససస:30
లస: ససస స

95-167/280

95-167/281

5178 SQX0358614
పపరర: బబజ మహమమద

95-167/284

తసడడ:డ ససలలమమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-469
వయససస:39
లస: పప
95-167/286

5181 SQX1554832
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-167/287

భరస : ససలలమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-469/1
వయససస:61
లస: ససస స
95-167/289

5184 SQX1929652
పపరర: వహహద బబగమమ అబమబ ల

95-167/290

భరస : ఖజ మహహదబ దన అబమబ ల
ఇసటట ననస:59-3-469/2
వయససస:32
లస: ససస స
95-80/187

5187 SQX0606954
పపరర: మహమమద ఇషరక షపక

95-80/188

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:59-3-470
వయససస:30
లస: పప
95-80/190

5190 SQX1368407
పపరర: రహసతషలర షపక

95-80/191

తసడడ:డ నడగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:59-3-471
వయససస:23
లస: పప
95-167/291

భరస : వరరసరశమ ఉడత
ఇసటట ననస:59-3-472
వయససస:51
లస: ససస స
95-167/293

95-167/277

భరస : నడగమర బబష షపక
ఇసటట ననస:59-3-469
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నడగమల మరర shaik
ఇసటట ననస:59-3-471
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన shaik
ఇసటట ననస:59-3-471
వయససస:44
లస: పప
5194 SQX1047605
పపరర: సడవసత మరరమల

5174 SQX1080159
పపరర: అమమనసలమర మహమమద

భరస : సలమస shaik
ఇసటట ననస:59-3-470
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనఫ shaik
ఇసటట ననస:59-3-470
వయససస:56
లస: పప
5191 MLJ3620036
పపరర: నగమలమర షపక

తసడడ:డ వదడఖసరగర నలర మమకల
ఇసటట ననస:59-3-468
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతడసర అబమబ ల మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-469/1
వయససస:75
లస: పప
95-80/186

5172 MLJ3087699
పపరర: గగరరశసకర నలర మమకల

తసడడ:డ అమరలసగగశశర రరవప తడడడబబ యన
ఇసటట ననస:59-3-468
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగలర
ఇసటట ననస:59-3-469/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలలమమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-469/1
వయససస:34
లస: పప
5185 SQX1368464
పపరర: నసర జహ షపక

95-167/279

తసడడ:డ కరరసఉలమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-469
వయససస:28
లస: పప

భరస : హససన అల మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-469/1
వయససస:28
లస: ససస స
5182 SQX1468124
పపరర: హససన అల మహమమద

5171 MLJ3087830
పపరర: కరటస రరజ తడడడబబ యన

5169 AP151000198512
పపరర: పదడమవత నలర మమకల

భరస : వదడఖసరగర నలర మమకల
ఇసటట ననస:59-3-468
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తమమ మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-468
వయససస:25
లస: పప

భరస : బబజ మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-469
వయససస:33
లస: ససస స
5179 SQX1468132
పపరర: షహనడజ బబగస మహమమద

95-167/276

భరస : గగరర శసకర నలర మమకల
ఇసటట ననస:59-3-468
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-3-468
వయససస:28
లస: పప
5173 SQX1592139
పపరర: బషసరర షపక

5168 MLJ3624475
పపరర: పరవన నలర మమకల

95-167/292
5193 SQX0948596
పపరర: మరరయమల ససవరచల నడగమణణ

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:59-3-473
వయససస:28
లస: ససస స
95-167/294

5196 SQX1047548
పపరర: ససనత మరరమల

95-167/295

భరస : శసకర రరవప మరరమల
ఇసటట ననస:59-3-473
వయససస:50
లస: ససస స
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95-167/296

భరస : సరసబశవరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:59-3-473
వయససస:54
లస: ససస స
5200 SQX1047522
పపరర: శసకర రరవప మరరమల

95-167/299

95-167/302

95-167/303

95-167/306

95-169/116

95-167/309

95-169/856

భరస : జయపడకరష నరగడర
ఇసటట ననస:59-3-481
వయససస:37
లస: ససస స

5210 SQX0013466
పపరర: తతట ససమత దదవ

5213 SQX2327518
పపరర: గమరరవరర న కరరనటట

5216 SQX1016568
పపరర: బబజద షపక

5219 SQX2302933
పపరర: నససమ షపక

95-167/311

5222 AP151000195216
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-167/307

5225 AP151000198133
పపరర: రరజగశశరర నరరడర
భరస : నడగగశశరరరవప నరగడర
ఇసటట ననస:59-3-481
వయససస:71
లస: ససస స

5205 SQX2156776
పపరర: ఖమససస మహమమద

95-167/887

5208 SQX1195313
పపరర: జసపన రవ కలమమర

95-167/305

5211 SQX0138222
పపరర: రమశశటట వరన ససధడకర

95-167/308

తసడడ:డ పడభబకర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:59-3-477
వయససస:41
లస: పప
95-169/855

5214 SQX2497758
పపరర: అనవర బబష షపక

95-169/954

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:59-3-479
వయససస:58
లస: పప
95-169/117

5217 SQX1300961
పపరర: నజరరననసర షపక

95-169/118

భరస : లమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-3-480
వయససస:44
లస: ససస స
95-169/857

5220 MLJ2751089
పపరర: మజరరననసర పఠరన

95-167/310

భరస : ఖమజజఆషసఫ
ఇసటట ననస:59-3-480/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-167/312

తసడడ:డ రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-480/1
వయససస:47
లస: పప
95-167/314

95-167/301

తసడడ:డ రరధడ కకషష మమరరస జసపన
ఇసటట ననస:59-3-475
వయససస:41
లస: పప

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-3-480
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-480/1
వయససస:71
లస: ససస స
5224 MLJ3621448
పపరర: నరరడర బసదస శక

95-167/304

తసడడ:డ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:59-3-480
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:59-3-480
వయససస:44
లస: పప
5221 AP151000198146
పపరర: మమసతడజ బబగస షపక

5207 MLJ3624525
పపరర: కకటటశశరమమ జసపన

5202 SQX1105551
పపరర: వనసకటరరడడడ ఆవపల

తసడడ:డ లతఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-3-474
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:59-3-477
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పరపర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-3-480
వయససస:71
లస: ససస స
5218 SQX2302982
పపరర: కరరమమలర షపక

95-167/826

భరస : ఆసజననయమలల తతట
ఇసటట ననస:59-3-477
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : tirupatireddy karnati
ఇసటట ననస:59-3-477
వయససస:39
లస: ససస స
5215 MLJ3624590
పపరర: బబజజన షపక

5204 SQX1987981
పపరర: అశశక చకకవరరస భమపత

95-167/298

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:59-3-474
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరధడ కకషషమమరరస జసపన
ఇసటట ననస:59-3-475
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వరణణ ససధడకర రరమశశటట
ఇసటట ననస:59-3-477
వయససస:37
లస: ససస స
5212 MLJ1222173
పపరర: సరసశత కరరనటట

95-167/300

తసడడ:డ శకనస భమపత
ఇసటట ననస:59-3-474
వయససస:27
లస: పప

భరస : రవ కకరణ జసపన
ఇసటట ననస:59-3-475
వయససస:38
లస: ససస స
5209 SQX0013516
పపరర: రరమశశటట లకడమ హహమబసదస

5201 SQX1924414
పపరర: కణక దసరర భమపత

5199 SQX1047571
పపరర: పడసరద మరరమల

తసడడ:డ శసకర రరవప మరరమల
ఇసటట ననస:59-3-473
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస భమపత
ఇసటట ననస:59-3-474
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరవపల
ఇసటట ననస:59-3-474
వయససస:51
లస: పప
5206 SQX1195321
పపరర: జసపన కలమఖణణ

95-167/297

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:59-3-473
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప మరరమల
ఇసటట ననస:59-3-473
వయససస:53
లస: పప
5203 SQX1924349
పపరర: శకనస భమపత

5198 SQX1047498
పపరర: రరసబబబమ పససపపలలటట

5223 AP151000195239
పపరర: ఖమజజ ఆససఫ షపక

95-167/313

తసడడ:డ రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:59-3-480/1
వయససస:49
లస: పప
95-167/315

5226 SQX1297564
పపరర: వనసకట వసశ నరరడర

95-167/316

తసడడ:డ వజయ పడకరశ నరగడర
ఇసటట ననస:59-3-481
వయససస:25
లస: పప
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5227 AP151000195410
పపరర: వజయపడకరశ నరగడర

95-167/317

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప నరగడర
ఇసటట ననస:59-3-481
వయససస:51
లస: పప
5230 SQX1442573
పపరర: హహరర బబయ కతడ

95-167/318

95-167/321

95-167/324

95-167/327

95-167/329

95-167/332

95-167/889

భరస : వనసకట కనక రరజ పరలవలస
ఇసటట ననస:59-3-487
వయససస:33
లస: ససస స

5240 SQX1176438
పపరర: రరజఖలకడమ కతడయ

5243 SQX1864388
పపరర: మమనకర దదవ పపనగసడర

5246 SQX1864347
పపరర: వనసకట రవ సరయ పపనగసడర

5249 SQX2156305
పపరర: దసరర లకడమ పపనగసడర

95-167/336

5252 SQX0944397
పపరర: కరరక తరరపత వశరలకడ

95-169/119

5235 AP151000198508
పపరర: లకడమబబయ కతడయ�

95-167/323

5238 AP151000195120
పపరర: రతనసససగ కతడయ

95-167/326

5241 MLJ3624442
పపరర: రమమదదవ గగలర పలర

95-167/328

భరస : పపరష చసదడరరవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:59-3-483
వయససస:34
లస: ససస స
95-167/330

5244 SQX1112374
పపరర: సరసబబడజఖస వననగసడర

95-167/331

భరస : నడగగశశర రరవప వననగసడర
ఇసటట ననస:59-3-484
వయససస:67
లస: ససస స
95-167/333

5247 SQX1120013
పపరర: నడగగశశర రరవప పపనగసడర

95-167/334

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పపనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-484
వయససస:74
లస: పప
95-167/890

5250 AP151000198240
పపరర: కరసతమమ చడతరరజపలర

95-167/335

భరస : రతస యఖ చడతరరజపలర
ఇసటట ననస:59-3-485
వయససస:81
లస: ససస స
95-167/337

తసడడ:డ రమణ కరరక
ఇసటట ననస:59-3-486
వయససస:27
లస: ససస స
95-167/339

95-167/320

తసడడ:డ బబలమజసససగ కతడయ
ఇసటట ననస:59-3-482
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబలమజ పపనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-484
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ చడతరరజపలర
ఇసటట ననస:59-3-485
వయససస:56
లస: పప
5254 SQX1258079
పపరర: ససజజత పరలవలస

95-167/325

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప పపనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-484
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప పపనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-484
వయససస:47
లస: పప
5251 MLJ3616836
పపరర: అశశక కలమమర చడతరరజపలర

5237 AP151000195165
పపరర: రతడనకర సససగ కతడయ

5232 AP151000198167
పపరర: యశశదడబబయ కతడయ

భరస : రరససససగ�
ఇసటట ననస:59-3-482
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవ సరయ పపనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-484
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగ ఈశశర రరవప పపనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-484
వయససస:40
లస: పప
5248 SQX2156297
పపరర: బబలమజ పపనగసడర

95-167/322

భరస : రతడనకర సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:59-3-482
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరజజ చడతరరజపలర
ఇసటట ననస:59-3-483
వయససస:56
లస: ససస స
5245 SQX1584516
పపరర: వనసకట రవ సరయ పపనగసడర

5234 AP151000198166
పపరర: సరగజబబయ కతడయ

95-185/71

భరస : బబలమజ సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:59-3-482
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పడతడప సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:59-3-482
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:59-3-482
వయససస:47
లస: పప
5242 AP151000198272
పపరర: కకటటశశరమమ చడతరరజపలర

95-167/319

భరస : పడతడపసససగ కతడయ
ఇసటట ననస:59-3-482
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:59-3-482
వయససస:39
లస: పప
5239 AP151000195420
పపరర: మన మతసససగ కతడయ

5231 SQX1486571
పపరర: దదవ బబయ కతడ

5229 SQX1754845
పపరర: సహహత నరరడర

తసడడ:డ వజయ పడకరశ నరరడర
ఇసటట ననస:59-3-481
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వజయ సశరష సససహ కతడ
ఇసటట ననస:59-3-482
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శసకర సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:59-3-482
వయససస:59
లస: ససస స
5236 SQX0625574
పపరర: హనసమమన సససగ కతడ

95-167/888

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప నరరడర
ఇసటట ననస:59-3-481
వయససస:41
లస: పప

భరస : హనసమమన సససహ కతడ
ఇసటట ననస:59-3-482
వయససస:25
లస: ససస స
5233 SQX1485334
పపరర: వర బబయ బబ సదఇల

5228 SQX2125672
పపరర: జయ పడకరష నరరడర

5253 MLJ3624509
పపరర: కకషష కలమమరర కరరక

95-167/338

భరస : రమణ కరరక
ఇసటట ననస:59-3-486
వయససస:44
లస: ససస స

95-167/340 5256 AP151000198132
5255 SQX1258111
పపరర: వనసకట కనక రరజ పరలవలస
పపరర: రరజఖలకడమ మమచరరస

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప పరలవలస
ఇసటట ననస:59-3-487
వయససస:43
లస: పప

95-167/341

భరస : జగన మహన రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:59-3-488
వయససస:59
లస: ససస స
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5257 AP151000195257
పపరర: జగన మహనరరవప మమచరర

95-167/342

తసడడ:డ రసగయఖ మమచరర
ఇసటట ననస:59-3-488
వయససస:66
లస: పప
5260 AP151000198083
పపరర: పరరశత బబడడశ

95-167/345

95-167/348

95-167/346

5264 AP151000198085
పపరర: రరధ బబడడశ బబడడస

95-167/351

5267 MLJ2752491
పపరర: పపలర మమ కసచరర

95-167/349

భరస : శకనవరసరరవప పపనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-495
వయససస:44
లస: ససస స

5270 SQX1864271
పపరర: వనసకట నడగ సరయ రరకగశ
కలమమర పపనగసడర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-495
వయససస:21
లస: పప

5262 SQX1313139
పపరర: వనసకట పదడమవత బడడస

95-167/347

95-167/350
5265 AP151000195352
పపరర: శవనడగగశశరరరవప బబడడశ బబడడస

తసడడ:డ బసవయఖ బబడడస
ఇసటట ననస:59-3-491
వయససస:51
లస: పప
95-167/352

భరస : వనసకటటశశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:59-3-493
వయససస:54
లస: ససస స
95-167/354

95-167/344

తసడడ:డ శవ నడగగశశర రరవప బడడస
ఇసటట ననస:59-3-491
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవ నడగగశశరరరవప బబడడస
ఇసటట ననస:59-3-491
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రమమశ కసచరరల
ఇసటట ననస:59-3-493
వయససస:27
లస: ససస స
5269 MLJ2752020
పపరర: సరమమమజఖస పపనగసడర

5261 AP151000195036
పపరర: నడగశకనవరసరరరవప బబడడశ

5259 MLJ3624392
పపరర: మలలర శశరర బబడడశ

భరస : ఉమమ మహహశశర రరవప బబడడస
ఇసటట ననస:59-3-490
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబడడస
ఇసటట ననస:59-3-490
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమకకషష బబడడస
ఇసటట ననస:59-3-491
వయససస:30
లస: ససస స
5266 SQX1769264
పపరర: ససనత రరణణ కసచరరల

95-167/343

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:59-3-489
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బబడడస
ఇసటట ననస:59-3-490
వయససస:66
లస: ససస స
5263 SQX0973941
పపరర: భబగఖలకకమ బబడడశ బబడడస

5258 SQX1833219
పపరర: రగషణ ఫరతమమ షపక

5268 SQX1493477
పపరర: రమమశ కసచరర

95-167/353

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:59-3-493
వయససస:30
లస: పప
95-167/355

5271 AP151000195221
పపరర: శకనవరసరరవప పపనగసడర

95-167/356

తసడడ:డ వర రరఘవపలల పపనగసడర
ఇసటట ననస:59-3-495
వయససస:48
లస: పప

95-167/357 5273 AP151000198239
5272 AP151000198086
పపరర: తరరపతమమ పపనగళళ పపనగళళ
పపరర: కకటటశశరమమమ పపసగమసడలమర
పపనగమసడలమర
భరస : నడగరరజ పపనగళళ
భరస : చచననయఖ పపనగమసడలమర
ఇసటట ననస:59-3-496
ఇసటట ననస:59-3-496
వయససస:45
లస: ససస స
వయససస:71
లస: ససస స

95-167/358

5274 AP151000195154
పపరర: నడగరరజ పపనగసడలమర
పపనగసడలమర
తసడడ:డ చచననయఖ పపనగసడలమర
ఇసటట ననస:59-3-496
వయససస:51
లస: పప

95-167/359

5275 SQX1167122
పపరర: శకలతడ పపనగల

95-169/121

5277 SQX1769298
పపరర: లకడమ గటటట

95-167/360

95-169/120

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపనగళ
ఇసటట ననస:59-3-496
వయససస:34
లస: ససస స
5278 SQX1047316
పపరర: అచచయఖ గరటట ట గరటట ట

తసడడ:డ చచననయఖ పపనగల
ఇసటట ననస:59-3-496
వయససస:39
లస: పప
95-167/361

తసడడ:డ కకటయఖ గరటట ట
ఇసటట ననస:59-3-498
వయససస:46
లస: పప
5281 AP151000198078
పపరర: సరజద షపక షపక

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-3-498/1
వయససస:59
లస: పప

5279 SQX1331529
పపరర: షరహహనసర షపక

భరస : అచచయఖ గటటట
ఇసటట ననస:59-3-498
వయససస:43
లస: ససస స
95-167/362

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:59-3-498/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-167/364

భరస : సలమఉదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-3-498/1
వయససస:51
లస: ససస స
5284 AP151000195412
పపరర: సలమవపదధబ న షపక షపక

5276 SQX1167114
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపనగల

5282 MLJ3616828
పపరర: జజన షపక

5285 SQX0693671
పపరర: మమరళ చసతనగమసటర
తసడడ:డ ఆసజననయమలల చసతనగమసటర
ఇసటట ననస:59-3-499
వయససస:36
లస: పప

95-167/363

భరస : మమహబమబ షపక
ఇసటట ననస:59-3-498/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-167/365

తసడడ:డ సలమఉదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-3-498/1
వయససస:36
లస: పప
95-167/367

5280 SQX1331560
పపరర: హబబబ బబగస షపక

5283 MLJ3616810
పపరర: మహబమబ షపక

95-167/366

తసడడ:డ సలమఉదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-3-498/1
వయససస:37
లస: పప
95-169/122

5286 SQX1643527
పపరర: మహహష మడతల

95-169/123

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ మడతల
ఇసటట ననస:59-3-546
వయససస:21
లస: పప
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95-167/368

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-3-601
వయససస:28
లస: ససస స
5290 SQX0341586
పపరర: బబజ మమన షపక షపక

95-80/194

95-80/197

95-78/927

95-169/125

95-157/67

95-169/128

95-167/370

భరస : రరమమరరవప vennakula
ఇసటట ననస:59-4-453
వయససస:44
లస: ససస స

5300 SQX0839167
పపరర: మసరసన బ షపక

5303 SQX1928779
పపరర: ఇబడహహస షపక

5306 SQX1295097
పపరర: లకకమ కలమమరర ఆరరబసడర

5309 MLJ2766673
పపరర: శశషమమ ససజడ

95-80/201

5312 MLJ3616844
పపరర: ససబడహమణఖస అలవపరటట

95-169/126

5315 SQX0376426
పపరర: వనసకట రమణ ససరవరపప
ససరవరపప
తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-4-453
వయససస:48
లస: ససస స

5295 MLJ3084290
పపరర: అసజమమ కగతడవతష

95-78/926

5298 SQX1046052
పపరర: పడశరసత కగసరర

95-79/394

5301 AP151000204387
పపరర: ఉసరమన షపక

95-169/127

తసడడ:డ రహమమ
స లమర షపక
ఇసటట ననస:59-4-7-506
వయససస:56
లస: పప
95-157/68

5304 SQX1381425
పపరర: జననతషల ఫసరబ గస షపక

95-80/199

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-4-336
వయససస:33
లస: ససస స
95-80/200

5307 AP151000204216
పపరర: వనసగమమ రరచమలర

95-169/129

భరస : చచసచస రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:59-4-409
వయససస:53
లస: ససస స
95-169/130

5310 MLJ2766665
పపరర: సరసబశవరరవప ససజడ

95-169/131

తసడడ:డ వనసకయఖ ససజజబ
ఇసటట ననస:59-4-415
వయససస:54
లస: పప
95-80/202

తసడడ:డ యగగసశరరరవప alvapati
ఇసటట ననస:59-4-432
వయససస:54
లస: పప
95-80/204

95-80/196

తలర : ససగరమమశశరర కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-6-706
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప ససజజబ
ఇసటట ననస:59-4-415
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ యగగసశరరరవప అలశలపరటట
ఇసటట ననస:59-4-432
వయససస:44
లస: పప
5314 MLJ3623873
పపరర: నడగగసదడ కలమమరర వననడనకలల

95-169/124

భరస : చననప రరడడడ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:59-4-388
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-415
వయససస:50
లస: ససస స
5311 SQX0242230
పపరర: తడతడరరవప అలశలపరటట

5297 AP151000204360
పపరర: షరజద షపక

5292 SQX0341610
పపరర: బదసడననసర షపక

భరస : నరసససహనడయక
ఇసటట ననస:59/4
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-4-250
వయససస:51
లస: పప

భరస : చనన ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-336
వయససస:53
లస: ససస స
5308 MLJ3622743
పపరర: లకడమ షపక

95-80/198

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:59-4-6-859
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల షపబక
ఇసటట ననస:59-4-250
వయససస:36
లస: పప
5305 SQX1300615
పపరర: రసజజన బ షపక

5294 SQX0688614
పపరర: రఫస షపక

95-80/193

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-3-900
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : మహబమబబసష షపక
ఇసటట ననస:59-4-3-452
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-6-848
వయససస:32
లస: పప
5302 SQX1928829
పపరర: మహమమద సరబర షపక

95-80/195

తసడడ:డ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-3-900
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసగమమ
ఇసటట ననస:59/4
వయససస:46
లస: పప
5299 SQX1016329
పపరర: కరరమమలమర సయఖద

5291 SQX0341693
పపరర: మలర క షపక

5289 MLJ3618238
పపరర: అబమబ ల మనడనన షపక

తసడడ:డ సతడసర shaik
ఇసటట ననస:59-3-876
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఖజమహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:59-3-900
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర shaik
ఇసటట ననస:59-3-900
వయససస:33
లస: పప
5296 MLJ3084308
పపరర: నరసససహ కగతడవతష

95-167/369

తసడడ:డ చనన వనసకటరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:59-3-601
వయససస:38
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-3-900
వయససస:34
లస: ససస స
5293 SQX0449660
పపరర: చడన బబషర

5288 SQX0769075
పపరర: శకనవరస రరడడడ చలమర

5313 MLJ3623840
పపరర: షమమ జహన

95-80/203

భరస : మహమమదకలమ ఖమన khan
ఇసటట ననస:59-4-453
వయససస:41
లస: ససస స
95-80/205

5316 MLJ3623832
పపరర: సమమనడ ఖమన

95-80/206

భరస : బమరరన ఖమన khan
ఇసటట ననస:59-4-453
వయససస:49
లస: ససస స
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5317 MLJ3623865
పపరర: వనసకట లకకమ రరజగశశరర
వననడనకలల
భరస : నడరరయణ రరవప vennakula
ఇసటట ననస:59-4-453
వయససస:70
లస: ససస స

95-80/207

5320 SQX1367763
పపరర: బమరహన ఖమన అబమబ ల

95-80/210

95-80/213

95-169/133

95-169/136

95-167/372

95-167/375

95-79/990

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-502
వయససస:36
లస: పప

5330 SQX0744383
పపరర: వనసకట రరడడడ ససరసరన

5333 MLJ3087079
పపరర: మహమమద అసజజద షపక

5336 AP151000198206
పపరర: దదవమమ మషనస

5339 SQX2166429
పపరర: షనసన షపక

95-169/137

5342 MLJ3621471
పపరర: షపక జజన బ

95-167/373

5345 SQX0635680
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:59-4-502
వయససస:77
లస: పప

95-169/132

95-169/135
5328 SQX0693275
పపరర: వనసకటటశశరరర కలర గమసట కలర గమసట

5331 SQX1047704
పపరర: నశస బబగస సయఖద

95-167/371

5334 MLJ3087137
పపరర: అబమబ ల ఖయమఖస షపక

95-167/374

తసడడ:డ ఖమససస బగ షపక
ఇసటట ననస:59-4-499
వయససస:81
లస: పప
95-167/376

5337 MLJ3616935
పపరర: దదరబబబమ మమకల

95-167/377

తసడడ:డ అపరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:59-4-500/1
వయససస:47
లస: పప
95-79/991

95-167/380

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:59-4-502
వయససస:44
లస: ససస స
95-167/383

5325 SQX0693630
పపరర: ధనలకకమ కలర గమసట కలర గమసట

భరస : అసజజద సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-499
వయససస:38
లస: ససస స

Deleted

95-167/379

95-80/212

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలర గమసట
ఇసటట ననస:59-4-454
వయససస:39
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-4-502
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:59-4-502
వయససస:31
లస: ససస స
5344 SQX0469924
పపరర: నజర షపక

95-169/134

భరస : బబలయఖ మషణస
ఇసటట ననస:59-4-500/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-502
వయససస:48
లస: పప
5341 MLJ3624962
పపరర: రరహనడ షపక

5327 SQX0302018
పపరర: పడసరద జజగమ

5322 SQX0694406
పపరర: రమమదదవ యయరకసశశటట

భరస : వనసకటటశశరరర కలర గమసట
ఇసటట ననస:59-4-454
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ లన యమఖమ మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-499
వయససస:42
లస: పప

భరస : దదరబబబమ మమకల
ఇసటట ననస:59-4-500/1
వయససస:39
లస: ససస స
5338 SQX2134385
పపరర: జలమన షపక

95-80/214

తసడడ:డ చన వనసకట రరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:59-4--487
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబమబ లన యమమ షపక
ఇసటట ననస:59-4-499
వయససస:76
లస: ససస స
5335 MLJ2752947
పపరర: లకరరబ మమకల

5324 SQX0940791
పపరర: వనసకటటశశరరర కళళగమసట

95-80/209

భరస : శకనవరస రరవప yerramsetty
ఇసటట ననస:59-4-454
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరబబబమ జజగమ
ఇసటట ననస:59-4-454
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లకకమకరసతరరవప మమరరగమడడ
ఇసటట ననస:59-4-454
వయససస:51
లస: పప
5332 MLJ2751667
పపరర: షహజజదద బబగస షపక

95-80/211

తసడడ:డ వనసకట సరశమ kallagunta
ఇసటట ననస:59-4-454
వయససస:42
లస: పప

భరస : పడసరద జజగమ
ఇసటట ననస:59-4-454
వయససస:33
లస: ససస స
5329 SQX0693291
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరగమడడ

5321 AP151000195092
పపరర: కలసఖమన మహమమద

5319 MLJ3617016
పపరర: రరమమరరవప వననడనకలల

తసడడ:డ నడరరయణరరవప vennakula
ఇసటట ననస:59-4-453
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ఖమన khan
ఇసటట ననస:59-4-453
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నడగమర వల shaik
ఇసటట ననస:59-4-454
వయససస:37
లస: పప
5326 SQX0301895
పపరర: సరవతడ joga

95-80/208

భరస : మసస న ఖమన pathan
ఇసటట ననస:59-4-453
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర ఖమన అబమబ ల
ఇసటట ననస:59-4-453
వయససస:48
లస: పప
5323 MLJ3618253
పపరర: జజన బబషర shaik

5318 AP151000198124
పపరర: మమసతడజ బబగస పఠరన

5340 SQX0973966
పపరర: రజయమ షపక

95-167/378

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-4-502
వయససస:27
లస: ససస స
5343 SQX0973958
పపరర: రహమమన షపక

95-167/382

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-502
వయససస:34
లస: పప
95-167/384

5346 SQX1617911
పపరర: గగస షపక

95-169/138

తసడడ:డ అహ మమద షపక
ఇసటట ననస:59-4-502
వయససస:30
లస: పప
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95-80/215

భరస : గగస భబషర shaik
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:29
లస: ససస స
5350 SQX1207159
పపరర: రరహన బబగస షపక

95-80/218

95-80/221

95-80/224

95-80/227

95-80/230

95-80/232

95-80/236

భరస : ఇజజ ఉదధబ న� shaik
ఇసటట ననస:59-4-506
వయససస:54
లస: ససస స

5360 SQX0809764
పపరర: మమలఖమన పటబన

5363 SQX1987858
పపరర: శరహహన షపక

5366 MLJ3623212
పపరర: షకకలభబనస షపక

5369 MLJ3619848
పపరర: అబమబ ల వమద

95-167/892

5372 SQX2125615
పపరర: ససభబన షపక

95-80/228

5375 SQX1579418
పపరర: మమజబ షపక
తసడడ:డ హబబమల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-4-506
వయససస:45
లస: పప

5355 SQX0768283
పపరర: నడయబ రససల ఖమన పఠరన

95-80/223

5358 MLJ3617982
పపరర: జజన షపక

95-80/226

5361 AP151000195449
పపరర: రహమమన షపక patan

95-80/229

తసడడ:డ హబబమలమర patan
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:56
లస: పప
95-80/866

5364 SQX0872465
పపరర: హమద షరరమల హమద

95-80/231

తలర : షకకల బబనస హమద
ఇసటట ననస:59-4-505
వయససస:28
లస: ససస స
95-80/234

5367 AP151000198107
పపరర: కకటటశశరమమ తడటటచదటట ట

95-80/235

భరస : ససబబబరరవప తడటటచచటట ట
ఇసటట ననస:59-4-505
వయససస:48
లస: ససస స
95-80/237

5370 SQX1372143
పపరర: మహమమద షపక

95-167/385

తసడడ:డ ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-505
వయససస:50
లస: పప
95-167/893

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-4-505
వయససస:19
లస: పప
95-80/239

95-80/220

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల వరహబ
ఇసటట ననస:59-4-505
వయససస:59
లస: పప

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-4-505
వయససస:35
లస: ససస స
5374 MLJ3623436
పపరర: కరరమమన� షపక�

95-80/225

భరస : అబమబ ల హమద
ఇసటట ననస:59-4-505
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననన మరర షపక
ఇసటట ననస:59-4-505
వయససస:40
లస: పప
5371 SQX2152833
పపరర: సజగద పరరశన షపక

5357 MLJ1661727
పపరర: హబబ షపక

5352 SQX1030261
పపరర: సబబరర బబగమ షపక

తసడడ:డ మమల ఖమన pattan
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చడన భబషర షపక
ఇసటట ననస:59-4-505
వయససస:29
లస: ససస స
5368 SQX1287128
పపరర: హబబ షపక

95-80/222

తసడడ:డ అలఖమన patan
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:63
లస: పప
5365 SQX0812693
పపరర: నసరర హన షపక

5354 MLJ3623501
పపరర: నజమమననసర పఠరన

95-80/217

భరస : అబమబ ల ఖయమస షపక
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : రహహమమన shaik
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చననషర షపక
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:38
లస: పప
5362 SQX1030253
పపరర: అబమబ ల ఖయమస షపక

95-80/219

భరస : మమల ఖమన pathan
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:66
లస: ససస స

తలర : అననపపరష తడయమరర చలవరదద
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:36
లస: పప
5359 SQX1207134
పపరర: షసషషదధబన షపక

5351 MLJ2751428
పపరర: షకకలమ� షపక�

5349 MLJ3623493
పపరర: ఖమమమననసర షపక

భరస : జజన shaik
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రహహమమన� shaik
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప shaik
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:57
లస: ససస స
5356 MLJ3616604
పపరర: గగపస పడసరద చలవరదద

95-80/216

భరస : గగపసపస
డ రదస ch
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షసషషదధబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-504
వయససస:35
లస: ససస స
5353 MLJ3623485
పపరర: అననపపరష తడయమరర చలవరదద

5348 SQX0796052
పపరర: ససషమమ ససహహచ

5373 SQX1579392
పపరర: నగరనడ షపక

95-80/238

భరస : మమజబ షపక
ఇసటట ననస:59-4-506
వయససస:26
లస: ససస స
95-80/240

5376 SQX0544148
పపరర: అసరమ షపక

95-169/139

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:59-4-506
వయససస:36
లస: ససస స
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5377 SQX1080175
పపరర: రహహమమననసర బబగస షపక

95-169/140

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:59-4-506
వయససస:39
లస: ససస స
5380 SQX1947381
పపరర: హహసరసస బబనన షపక

95-80/241

95-80/244

95-80/247

95-169/144

95-169/147

95-80/914

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చరరగమరర
ఇసటట ననస:59-4-510
వయససస:46
లస: పప

5390 SQX0372771
పపరర: వదసద జజన షపక

5393 SQX1987825
పపరర: ఖజ మహహదబ దన షపక

5396 SQX1926880
పపరర: రహస తషలర మహమమద

95-40/891

5399 SQX2129179
పపరర: ఫరతమ షపక

95-169/145

5402 SQX2129120
పపరర: నడజబన షపక

95-79/909

5405 MLJ3619970
పపరర: ససధడకర పసలర
తసడడ:డ దదవసహయస pilli
ఇసటట ననస:59-4-510
వయససస:59
లస: పప

95-80/246

5388 AP151000204380
పపరర: జరరనడ షపక

95-169/143

5391 SQX0269662
పపరర: జబఉలమర షపక

95-169/146

5394 SQX1987866
పపరర: రగశన ఫరతమ షపక

95-80/867

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:59-4-509
వయససస:23
లస: ససస స
95-169/148

95-79/992

5397 SQX1938638
పపరర: మమమమమన మహమమద

95-171/187

భరస : రహమతషలమర మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-509
వయససస:32
లస: ససస స
5400 SQX2196319
పపరర: ఖమససమబబ మహమమద

95-164/938

తసడడ:డ ఇసరసక మహమద
ఇసటట ననస:59-4-509/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-169/858

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-509/1
వయససస:56
లస: ససస స
95-80/250

5385 SQX0335554
పపరర: షపక ససరరజ�

తసడడ:డ మమలసభ షపక
ఇసటట ననస:59-4-508
వయససస:49
లస: పప

భరస : హహసససన షపక
ఇసటట ననస:59-4-509/1
వయససస:21
లస: ససస స
95-169/776

95-80/243

భరస : ససఖసర షపక
ఇసటట ననస:59-4-508
వయససస:44
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ కరరమమలమర మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-509/1
వయససస:32
లస: పప
5404 SQX1133008
పపరర: చరరగమరర జయరరవప

95-80/248

తసడడ:డ కరరమమలర మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-509
వయససస:32
లస: పప

భరస : రహసతషలమర మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-509/1
వయససస:32
లస: ససస స
5401 SQX1989268
పపరర: రహమతషలమర మహమమద

5387 MLJ3620051
పపరర: సరరబ రరనన పఠరన

5382 MLJ3620994
పపరర: షపక ఖరఖరరననసర

తసడడ:డ షరజహన� shaik
ఇసటట ననస:59-4-508
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపసటట సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-4-509
వయససస:74
లస: పప

భరస : ఖమజజ మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:59-4-509
వయససస:61
లస: ససస స
5398 SQX1989250
పపరర: మమమమమన మహమమద

95-80/245

తలర : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-4-508
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-508
వయససస:59
లస: పప
5395 SQX2457356
పపరర: అమరరననసర బబగస షపక

5384 MLJ3620044
పపరర: ఖమజజ రహసతషలమర షపక

95-169/142

తసడడ:డ సలమస shaik
ఇసటట ననస:59-4-508
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-508
వయససస:53
లస: పప

భరస : జబఉలమర షపక
ఇసటట ననస:59-4-508
వయససస:46
లస: ససస స
5392 SQX0269498
పపరర: షసషసర షపక

95-80/242

తసడడ:డ నజయమదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-4-508
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఇజయఉదధబన � shaik
ఇసటట ననస:59-4-508
వయససస:36
లస: పప
5389 AP151000204379
పపరర: అఖలమర షపక

5381 MLJ3623444
పపరర: అమన� షపక�

5379 SQX0543983
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:డ జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-4-506
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససభబన� shaik
ఇసటట ననస:59-4-507
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరరర ర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-508
వయససస:46
లస: ససస స
5386 MLJ3620135
పపరర: బబజ� షపక�

95-169/141

తసడడ:డ ఉసరమన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-4-506
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససరజ షపబక
ఇసటట ననస:59-4-507
వయససస:30
లస: ససస స
5383 MLJ3623451
పపరర: నడజన ఖమన పఠరన

5378 SQX1080241
పపరర: ఖలల షపక

5403 MLJ3623352
పపరర: మమరర నరమలమ దదవ నమమగడడ

95-80/249

భరస : ససధడకర nimmagadda
ఇసటట ననస:59-4-510
వయససస:56
లస: ససస స
95-80/251

5406 SQX2339737
పపరర: ఆనసద లమశఖ pilli

95-80/915

తసడడ:డ ససధకర pilli
ఇసటట ననస:59-4-510
వయససస:19
లస: ససస స
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పపరర: అజమ సయఖద
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95-80/252

భరస : అబమబ లమర సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-511
వయససస:29
లస: ససస స
5410 MLJ3620028
పపరర: అబమబ లమర సయఖద

95-80/255

95-79/994

95-80/259

95-80/262

భరస : లకడమ కరసతరరవప కకమమరరశజటటటటవనబ
ఇసటట ననస:59-4-514
వయససస:46
లస: ససస స
5422 SQX1210988
పపరర: కకమరరశశటట ససపన

95-80/265

95-80/268

95-79/395

భరస : కకషష మమరరస తడడకమళర
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:39
లస: ససస స
5434 MLJ3623311
పపరర: రరతష� పసలర�
భరస : పడభమదడసస� pilli
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:56
లస: ససస స

5415 MLJ3623394
పపరర: నడసచడరమమ కకససరర

95-80/258

95-80/260

5420 SQX1703644
పపరర: హహహమమవత చలవరన

95-80/263

5421 SQX1325266
పపరర: వనసకటసరయ పవన కలమమర
కకమమరరశశటట
తసడడ:డ లకడమకరసత రరవప కకమమరరశశటట
ఇసటట ననస:59-4-514
వయససస:25
లస: పప

95-80/264

95-80/266

5424 SQX0229476
పపరర: పడసరద రరవప చలలవరదద

95-80/267

5423 SQX1335703
పపరర: సరసబశవరరవప కకమమశశటట

5426 SQX2019263
పపరర: ఆదదలకడమ తలపననన

5429 MLJ3623303
పపరర: లకకమ� భమమ రరడడడ�

5432 MLJ3623295
పపరర: అరరణ ఏలకరర

5435 AP151000198061
పపరర: పరరశత భమమరరడడ �
భరస : రరమకకషరషరరడ�డడ bhoomiareddy
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:61
లస: ససస స

5418 SQX0059766
పపరర: వరరసజననయమలల తతట thota

95-80/261

తసడడ:డ సతఖనడరరయణమమరరస thota
ఇసటట ననస:59-4-513
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ పరసదడరరవ chaluvadi
ఇసటట ననస:59-4-514
వయససస:63
లస: పప
95-80/868

5427 SQX2017697
పపరర: ససనత మననస

95-80/869

భరస : శకనవరస మననస
ఇసటట ననస:59-4-514
వయససస:32
లస: ససస స
95-80/269

5430 MLJ3622560
పపరర: పరరశత ఇలర

95-80/270

భరస : వనసకయఖ ఇలర
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:38
లస: ససస స
95-80/272

5433 MLJ3621026
పపరర: శవకలమమరర భమమరరడడడ�
bhoomiareddy
భరస : వనసకటరరడ�డడ bhoomiareddy
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:45
లస: ససస స

95-80/273

95-80/275

5436 MLJ3623287
పపరర: వనసకట రమణమమ ఏలకరర

95-80/276

భరస : నడరరయణ రరడడడ eluri
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:41
లస: ససస స
95-80/274

95-79/993

5417 SQX1186262
పపరర: మమధవ సతఖ ఫసనదడ కలమమర
కకససరర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకససరర
ఇసటట ననస:59-4-513
వయససస:38
లస: పప

భరస : గగవసద రరడడడ� bhoomiareddy
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:31
లస: ససస స
95-80/271

5412 SQX2321321
పపరర: నడగమర వల షపక

భరస : కకటటశశరరరవప కకససరర
ఇసటట ననస:59-4-513
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప తలపననన
ఇసటట ననస:59-4-514
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకషష మమరరస తడడకమళర
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:39
లస: ససస స
5431 SQX1640283
పపరర: ససనత తడడకమళర

95-80/257

తసడడ:డ లకడమకరసత రరవప కకమమశశటట
ఇసటట ననస:59-4-514
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సదసలల చలవరణణ
ఇసటట ననస:59-4-514
వయససస:63
లస: పప
5428 SQX1971563
పపరర: ససనత తడడకమళర

5414 SQX0581116
పపరర: జజఖత కకససరర

95-80/254

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-512
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప చలవరన
ఇసటట ననస:59-4-514
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతడరరవ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:59-4-514
వయససస:26
లస: పప
5425 SQX1703784
పపరర: పడసరద రరవప చలవరణణ

95-80/256

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప kosuri
ఇసటట ననస:59-4-513
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయమలల thota
ఇసటట ననస:59-4-513
వయససస:72
లస: ససస స
5419 SQX1885219
పపరర: పదడమవత కకమమరరశజటటటటవనబ

5411 MLJ1659358
పపరర: సయఖద గలబ

5409 SQX1439299
పపరర: పడకరశ దడరపరరడడడ

తసడడ:డ శశషష దడరపరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-511
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అనశర బబషర syed
ఇసటట ననస:59-4-511
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నడగమర వల షపక
ఇసటట ననస:59-4-512
వయససస:32
లస: పప
5416 MLJ3621000
పపరర: తషలసస తతట

95-80/253

భరస : అనశర భబష syed
ఇసటట ననస:59-4-511
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర భబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-511
వయససస:34
లస: పప
5413 SQX2322998
పపరర: నజర బబష షపక

5408 MLJ1223148
పపరర: ఆరరఫఉననసర సయఖద

భరస : వనసకట రరడడడ eluri
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:71
లస: ససస స
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95-80/277

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:42
లస: పప
5440 MLJ3623683
పపరర: దసరర బబ రరగడడ

95-80/280

95-80/283

95-80/286

95-80/288

95-80/291

95-79/397

95-79/400

భరస : శక రరమమలల రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-521
వయససస:28
లస: ససస స

5450 MLJ3623709
పపరర: జజనబ� షపక�

5453 MLJ2752517
పపరర: మహబమబబరన షపక

5456 SQX1703149
పపరర: మధస బబబమ పరతతరర

5459 AP151000198449
పపరర: కకషషకలమమరర చదపరరస

95-79/403

5462 SQX2319390
పపరర: గగసప బబష షపక

95-80/289

5465 SQX2189165
పపరర: రమణమమ దళవరయ
తసడడ:డ వనసకట రరమమడడ
ఇసటట ననస:59-4-521
వయససస:26
లస: ససస స

5445 AP151000195424
పపరర: చసదడశశఖరరరడడడ గరలర

95-80/285

5448 SQX1574947
పపరర: హనన చచరరకకరర

95-169/149

5451 MLJ3623717
పపరర: హససనడ షపక

95-80/290

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:59-4-517
వయససస:41
లస: ససస స
95-80/292

5454 SQX0810135
పపరర: బబషసద షపక shaik

95-80/293

తసడడ:డ భబషసర అల shaik
ఇసటట ననస:59-4-517
వయససస:31
లస: పప
95-79/398

5457 SQX0317776
పపరర: ఫరససమమ బబగస షపక

95-79/399

భరస : రరజజశన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-4-520
వయససస:42
లస: ససస స
95-79/401

5460 SQX1315721
పపరర: ఖమజజ నవరజ షపక

95-79/402

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-4-520
వయససస:24
లస: పప
95-79/995

తసడడ:డ నడగమల మర షపక
ఇసటట ననస:59-4-520
వయససస:19
లస: పప
95-79/997

95-80/282

భరస : రగయనలబ ఫపడడ ఆసడస
డ స చచరరకకరర
ఇసటట ననస:59-4-516
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:59-4-520
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-4-520
వయససస:46
లస: పప
5464 SQX2145969
పపరర: ససతమమ మమరసరరడడడ

95-80/287

తసడడ:డ శవ రరమ కకషషయఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:59-4-518
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-4-520
వయససస:46
లస: ససస స
5461 SQX0317339
పపరర: రరజజశన షరరఫ షపక

5447 SQX0279687
పపరర: సరసబశవరరరడడ గరలర

5442 SQX0810127
పపరర: లకమణ మలలర ల

తసడడ:డ సరసబశవరరరడడ gelli
ఇసటట ననస:59-4-516
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:59-4-517
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : మధస బబబమ పరతతరర
ఇసటట ననస:59-4-518
వయససస:37
లస: ససస స
5458 MLJ3622446
పపరర: ఫరరరజజ బబగస షపక

95-80/284

తసడడ:డ కరరమమలమర� shaik
ఇసటట ననస:59-4-517
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర shaik
ఇసటట ననస:59-4-517
వయససస:61
లస: ససస స
5455 SQX1703123
పపరర: లమవణఖ పరతతరర

5444 SQX1823269
పపరర: జజన వనససర మమరరబబ యన

95-167/386

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:59-4-516
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బడహమరరడడడ gelli
ఇసటట ననస:59-4-516
వయససస:66
లస: పప

భరస : బబషసద shaik
ఇసటట ననస:59-4-517
వయససస:28
లస: ససస స
5452 AP151000198174
పపరర: రబయమబ షపక

95-80/281

తసడడ:డ కకటటరరడడడ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:59-4-516
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప borugadda
ఇసటట ననస:59-4-516
వయససస:46
లస: పప
5449 SQX0812396
పపరర: జజన బ షపక shaik

5441 SQX1823277
పపరర: దధవనన మమరరబబ యన

5439 SQX1047753
పపరర: ఏలక
ర రర హరరక

తసడడ:డ నడరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజన వనససర మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:59-4-516
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర నడరరయణ ననరరళర
ఇసటట ననస:59-4-516
వయససస:31
లస: పప
5446 MLJ3618105
పపరర: శకనవరస రరవప బబ రరగడడ

95-80/279

తసడడ:డ కరశయఖ తడడకమళర
ఇసటట ననస:59-4-515
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప borugadda
ఇసటట ననస:59-4-516
వయససస:39
లస: ససస స
5443 SQX1102490
పపరర: రరమ కకషష ననరరళర

5438 SQX1973809
పపరర: కకషష మమరరస తడడకమళర

5463 SQX2284917
పపరర: శక రరమమలల రరడడ మమరసరరడడడ

95-79/996

తసడడ:డ ససబబరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-521
వయససస:32
లస: పప
95-79/998

5466 SQX2130136
పపరర: రమణమమ పసతల

95-79/999

భరస : రమమష పసతల
ఇసటట ననస:59-4-521
వయససస:26
లస: ససస స
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95-79/404

భరస : నడరరయణరరడడడ గరలర
ఇసటట ననస:59-4-522
వయససస:38
లస: ససస స
5470 SQX0693564
పపరర: వనసకట కకసడయఖ కసదధర

95-169/151

95-79/408

భరస : చసదడశశఖరరరడడడ తతట
ఇసటట ననస:59-4-524
వయససస:26
లస: ససస స
5479 AP151000198200
పపరర: భడమరరసబ మమటమరరక

95-79/413

95-79/416

95-169/859

95-169/860

5489 SQX2232288
పపరర: సరగజ జజనడనడడల

5491 SQX1111285
పపరర: సశపన కలవకలలర

5492 SQX0471169
పపరర: జయసరయదసరర జజనడనదసల

95-79/420

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలవకలలర
ఇసటట ననస:59-4-526
వయససస:24
లస: ససస స

95-79/414

5495 SQX1947191
పపరర: యమగగష రరమ పడసరద
జజనడనదసల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజనడనదసల
ఇసటట ననస:59-4-526
వయససస:20
లస: పప

5475 SQX2425528
పపరర: సరశత బబజరసకక

95-79/1000

5478 SQX1495077
పపరర: రమమదదవ పపసల

95-79/412

5481 SQX0279653
పపరర: నడగగశశర రరవప మటమరరక

95-79/415

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:59-4-524
వయససస:36
లస: పప
95-79/417

5484 AP151000195263
పపరర: పపరష చసదడరరవప మమటమరరక

95-79/418

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమటమరరక
ఇసటట ననస:59-4-524
వయససస:66
లస: పప
95-169/152

5487 SQX1883610
పపరర: అమమ రరజ లసకపలర

95-169/153

తసడడ:డ అపరస రరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:59-4-525
వయససస:49
లస: పప
95-169/861

5490 SQX1947134
పపరర: పపషససతడత జజనడనదసల

95-79/419

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జజనడనదసల
ఇసటట ననస:59-4-526
వయససస:22
లస: ససస స
95-79/421

భరస : శకనవరసరరవప జజనడనదసల
ఇసటట ననస:59-4-526
వయససస:43
లస: ససస స
95-79/423

95-79/407

భరస : మమలమఖదదడ పపసల
ఇసటట ననస:59-4-524
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అమమ రరజ లసకలపలర
ఇసటట ననస:59-4-525
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శరఖసబబబమ జజనడనడడల
ఇసటట ననస:59-4-525
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనమనపడకరశరరవప జజనడనదసల
ఇసటట ననస:59-4-526
వయససస:76
లస: ససస స

95-79/411

5480 SQX0584763
పపరర: సరసబ శవ రరవప మటమరరక

5486 SQX1883628
పపరర: రమమదదవ లసకలపలర

5472 SQX1492602
పపరర: పదడమవత చలవరదద

భరస : శకనవరస రరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:59-4-523
వయససస:31
లస: ససస స

5477 SQX1417725
పపరర: భమవననశశరర మటమరరక

తసడడ:డ వనమన పడకరశ రరవప జజనడనడడల
ఇసటట ననస:59-4-525
వయససస:58
లస: పప

5494 AP151000198115
పపరర: వనసకటనరసమమ జజనడనదసల

95-79/409

తసడడ:డ పసచచయఖ తడతడ
ఇసటట ననస:59-4-524
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సష మమలల పపసదయల
ఇసటట ననస:59-4-524
వయససస:22
లస: ససస స
5488 SQX2232262
పపరర: శరఖసబబబమ జజననడడలమలమ

5474 SQX1492545
పపరర: వ సతఖనడరరయణ చలవరదద

5483 MLJ3619103
పపరర: ససబబడమణఖస తడతడ

95-169/150

భరస : వ సతఖనడరరయణ చలవరదద
ఇసటట ననస:59-4-523
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:59-4-524
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ యయరరకలరరడడడ పపసల
ఇసటట ననస:59-4-524
వయససస:44
లస: పప
5485 SQX2290401
పపరర: నడగ జజఖత పపసదయల

95-79/406

భరస : నడగగశశర రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:59-4-524
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవప మమటమరరక
ఇసటట ననస:59-4-524
వయససస:58
లస: ససస స
5482 SQX1494327
పపరర: మమలమఖదదడ పపసల

5471 SQX1567983
పపరర: సరయ అరరణడ కటర గమసట

తసడడ:డ ఏలమసదయఖ చలవరదద
ఇసటట ననస:59-4-523
వయససస:61
లస: పప
95-79/410

5469 SQX0694034
పపరర: వజయలకకమ కసదదర

భరస : వనసకట కకసడయఖ కసదదర
ఇసటట ననస:59-4-522
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప కటర గమసట
ఇసటట ననస:59-4-523
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వ సతఖనడరరయణ చలవరదద
ఇసటట ననస:59-4-523
వయససస:36
లస: పప
5476 SQX1501189
పపరర: ససబబలకడమ తతట

95-79/405

తసడడ:డ యగర గరలర
ఇసటట ననస:59-4-522
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ భమషయఖ కసదదర
ఇసటట ననస:59-4-522
వయససస:38
లస: పప
5473 SQX1492586
పపరర: వససత కలమమర చలవరదద

5468 MLJ3619004
పపరర: నడరరయణ రరడడడ గరలర

5493 SQX1111251
పపరర: వనసకట రతనస కలవకలలర

95-79/422

భరస : పరనకరలల కలవకలలర
ఇసటట ననస:59-4-526
వయససస:46
లస: ససస స
95-79/424

5496 SQX1168005
పపరర: అరలద ఏరగబవస షపక

95-79/425

తసడడ:డ జమర అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-4-526
వయససస:25
లస: పప
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5497 SQX1111426
పపరర: హరర బబబమ కలవకలలర

95-79/426

తసడడ:డ పరనకరలల కలవకలలర
ఇసటట ననస:59-4-526
వయససస:29
లస: పప
5500 MLJ3622925
పపరర: ఆయయషర షపక

95-79/429

95-79/432

95-79/435

95-79/436

95-79/440

95-79/443

95-79/444

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ తడడదపలర
ఇసటట ననస:59-4-531
వయససస:43
లస: పప

5510 SQX0694257
పపరర: లకకమ గగటట స

5513 MLJ3619368
పపరర: శరత కలమమర చరతనగసడర

5516 SQX2388627
పపరర: ధనలకడమ గసజ గమసటర

5519 MLJ3622933
పపరర: భబగఖలకడమ కకలర

95-79/1003

5522 SQX2321362
పపరర: ఉమ మహహశశరర బబ రర

95-79/437

5525 SQX0744524
పపరర: వనసకతరరమయఖ తడడదపలర
తసడడ:డ నరసససహరరవప తడడదపలర
ఇసటట ననస:59-4-531
వయససస:68
లస: పప

5505 MLJ3619012
పపరర: సతఖనడరరయణ కకనసకక

95-79/434

5508 SQX2428969
పపరర: శకనవరస రరవప బబజరసకక

95-79/1002

5511 SQX0461517
పపరర: వనసకటటశశరమమ చరతనగసడర

95-79/439

భరస : శవ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-4-529
వయససస:54
లస: ససస స
95-79/441

5514 SQX0688705
పపరర: సపబదసలల గగటట స

95-79/442

తసడడ:డ మలర యఖ గగటట స
ఇసటట ననస:59-4-529
వయససస:42
లస: పప
95-169/862

5517 SQX2162667
పపరర: రరమమసజన రరడడడ పపపసల

95-169/863

తసడడ:డ కరశ రరడడడ పపపసల
ఇసటట ననస:59-4-530-A
వయససస:18
లస: పప
95-79/445

5520 MLJ3619665
పపరర: తరరపత రరడడడ కకలర

95-79/446

తసడడ:డ వనలలగగసడ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:59-4-531
వయససస:44
లస: పప
95-79/1004

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:59-4-531
వయససస:19
లస: ససస స
95-169/155

95-79/431

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:59-4-528
వయససస:46
లస: పప

భరస : తరరపతరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:59-4-531
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నడరరయణ
ఇసటట ననస:59-4-531
వయససస:38
లస: ససస స
5524 SQX0744326
పపరర: శకనవరస తడడదపలర

95-79/1001

భరస : నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-529/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:59-4-531
వయససస:40
లస: ససస స
5521 SQX2238723
పపరర: వనసకటరమణ బబ రర

5507 SQX2477958
పపరర: ససబబరరవప కకనసకక

5502 SQX1567991
పపరర: శవమమ కకనసకక

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:59-4-528
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-4-529
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:59-4-529
వయససస:51
లస: పప
5518 SQX1318394
పపరర: రరధదక కలసచనపలర

95-79/433

భరస : సపబదసలల గగటట స
ఇసటట ననస:59-4-529
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-4-529
వయససస:86
లస: ససస స
5515 MLJ3618998
పపరర: ఖమజజ షపక

5504 SQX1568007
పపరర: గగపసనడధ కకనసకక

95-79/428

భరస : ససబబబ రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:59-4-528
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ కకనసకక
ఇసటట ననస:59-4-528
వయససస:59
లస: పప

భరస : శరత కలమమర చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-4-529
వయససస:27
లస: ససస స
5512 SQX0606939
పపరర: కకటట రతనమమ చరతనగసడర

95-79/430

తసడడ:డ గసగరధర రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:59-4-528
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:59-4-528
వయససస:48
లస: పప
5509 SQX1046094
పపరర: లలత తడవనణణ చరతనగసడర

5501 SQX1568015
పపరర: లకడమ కకనసకక

5499 MLJ3622487
పపరర: అరరణ కకనసకక

భరస : సతఖనడరరయణ కకనసకక
ఇసటట ననస:59-4-528
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గసగరధర రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:59-4-528
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:59-4-528
వయససస:23
లస: పప
5506 SQX1568023
పపరర: గసగరధర రరవప కకనసకక

95-79/427

తసడడ:డ వనమనపడకరశరరవప జజనడనదసల
ఇసటట ననస:59-4-526
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఖలల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-4-528
వయససస:36
లస: ససస స
5503 SQX1568031
పపరర: తడనడధ కకనసకక

5498 AP151000195064
పపరర: శకనవరసరరవప జజనడనదసల

5523 SQX1883602
పపరర: వనసకటటశశరరర సరనకకమమమ

95-169/154

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-531
వయససస:28
లస: పప
95-169/156

5526 SQX2230167
పపరర: నడగ లకడమ సరనకకమమమ

95-169/864

భరస : వనసకటటశశరరర సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-531
వయససస:21
లస: ససస స
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5527 SQX1109116
పపరర: పడత రరజత మమధసరర
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95-79/447

తసడడ:డ వర నడగగశశర రరవప పడత
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:25
లస: ససస స
5530 SQX1109504
పపరర: పరరశన ససలర న మహమమద

తసడడ:డ ఫయమజదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:26
లస: ససస స
95-79/450

తసడడ:డ ఫయమజదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:28
లస: ససస స
5533 MLJ3622859
పపరర: వనసకటలకమమమ తతసపరటట

95-79/453

95-79/456

95-79/459

95-79/462

95-79/465

95-79/468

భరస : శవనడనరరయణ రరడడ రరడచడస
ఇసటట ననస:59-4-534
వయససస:29
లస: ససస స

5540 SQX1216473
పపరర: అమర బబషర సయఖద

5543 SQX1109199
పపరర: పడత వర నడగగశశర రరవప

5546 MLJ3087921
పపరర: పపననయఖ చసతమలర

5549 SQX0768184
పపరర: రరపపష బబబమ మసడద

95-167/388

5552 SQX2130839
పపరర: లకడమ తరరమలలరరర

95-79/460

5555 SQX0620682
పపరర: లకడమ నడరరయణమమ రరడడ చస
భరస : లకమయఖ రరడచడస
ఇసటట ననస:59-4-534
వయససస:33
లస: ససస స

5538 SQX1386565
పపరర: ఉమర మహమమద

95-79/458

5541 SQX1349993
పపరర: ఇసరమయల సయఖద

95-79/461

తసడడ:డ కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:33
లస: పప
95-79/463

5544 SQX1111558
పపరర: ఫయమజదధబ న మహమమద

95-79/464

తసడడ:డ గగస మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:57
లస: పప
95-79/466

5547 SQX0997692
పపరర: వరణణశక మసడద

95-79/467

భరస : శరత బబబమ మసడద
ఇసటట ననస:59-4-533
వయససస:52
లస: ససస స
95-79/469

5550 SQX1047357
పపరర: వరణణశక దడవపలకరర

95-167/387

భరస : శరత బబబమ మమసడద
ఇసటట ననస:59-4-533
వయససస:52
లస: ససస స
95-79/1005

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:59-4-533/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-79/470

95-79/455
5535 SQX1173194
పపరర: వ టట పస రరజఖ లకడమ vyasam

తసడడ:డ ఫయమజదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శరత బబబమ మసడద
ఇసటట ననస:59-4-533
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశరరవప మసడద
ఇసటట ననస:59-4-533
వయససస:53
లస: పప
5554 SQX1349613
పపరర: తరరపతమమ రరడచడస

95-79/457

తసడడ:డ పపలర యఖ chinthamalla
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ శరత బబబమ మమసడద
ఇసటట ననస:59-4-533
వయససస:24
లస: పప
5551 SQX1047332
పపరర: శరత బబబమ మసడద

5537 SQX1109454
పపరర: తససర స బబగమ మహమమద

95-79/452

భరస : పస వ నడగగశశర రరవప పడత
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పడత
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అల సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:60
లస: పప
5548 SQX1311794
పపరర: మమనష బబబమ మమసడద

95-79/454

తసడడ:డ కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ చసతమలర
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:43
లస: పప
5545 SQX1350032
పపరర: కరరమ సయఖద

5534 MLJ3622867
పపరర: రమణ తషసపరటట

5532 SQX1350057
పపరర: అకస రరననసర సయఖద
భరస : కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : గగస మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనశర బబషర shaik
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:30
లస: పప
5542 SQX1447920
పపరర: తడననజ కలమమర చసతమలర

95-79/451

భరస : మమననయఖ తషసపరటట
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ chinthamalla
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:60
లస: ససస స
5539 SQX1532986
పపరర: ససభబన షపక

5531 SQX1109579
పపరర: తససర స బబగమ మహమమద

95-79/449

తసడడ:డ వర నడగగశశర రరవప పడత
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఫయమజదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : muneiah tumpati
ఇసటట ననస:59-4-532
వయససస:50
లస: ససస స
5536 MLJ3620689
పపరర: శకలసతల చసతమళళ

95-79/448 5529 SQX1108365
5528 SQX1386417
పపరర: ఫయరగజగ ఫరతమమ మహమమద
పపరర: పడత రమఖనడగ శశశలజ

5553 SQX2208544
పపరర: వనసకట ససధఖ తరరమలలరరర

95-79/1006

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:59-4-533/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-79/471

5556 SQX0635656
పపరర: నడరరయణ రరడచడస

95-79/472

తసడడ:డ లకమయఖ రరడడ చస
ఇసటట ననస:59-4-534
వయససస:30
లస: పప
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5557 SQX0832519
పపరర: లకమయఖ రరడచడస
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95-79/473

తసడడ:డ రరడయఖ
డడ
రరడచడస
ఇసటట ననస:59-4-534
వయససస:60
లస: పప
5560 MLJ3618295
పపరర: తరరపత రరడడడ తడత రరడడడ

95-79/476

95-79/478

95-79/1008

Deleted
95-79/480

భరస : నడగగశశర రరడడడ ఉపత
ఇసటట ననస:59-4-537
వయససస:41
లస: ససస స
5572 SQX1137125
పపరర: శశశలజ తడతరరడడడ

95-169/157

95-169/159

95-169/162

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-541
వయససస:44
లస: పప

95-167/389

భరస : చసదడమహన యలవరరర
ఇసటట ననస:59-4-536
వయససస:36
లస: ససస స
5570 SQX1579244
పపరర: నడగగశశర రరడడడ ఉపత

5573 SQX1079871
పపరర: అపసస రరడడడ నడ మల

5576 SQX0038059
పపరర: రరమలసగగశశర రరవప గరరక

5579 SQX0599837
పపరర: కకసడడరరడడడ పపపసల

95-79/484

5582 SQX1452234
పపరర: పడతడప రరడడడ వనలకరర

95-79/481

5585 SQX1186155
పపరర: ససబబ రరడడడ మధదర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మధదర
ఇసటట ననస:59-4-541
వయససస:44
లస: పప

5565 SQX2329647
పపరర: మలర క అపసర జహ షపక

95-79/1007

5568 SQX1381193
పపరర: జజన బబషర షపక

95-167/390

5571 MLJ3620176
పపరర: నడగరరరడడడ తడతరరడడడ

95-167/391

తసడడ:డ చననపరరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-538
వయససస:38
లస: పప
95-169/158

5574 SQX2157352
పపరర: మమనక వనలకరర

95-169/865

భరస : రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-538
వయససస:22
లస: ససస స
95-169/160

5577 SQX1300516
పపరర: యశశద పపపసల

95-169/161

తసడడ:డ కకసడడ రరడడ పపపసల
ఇసటట ననస:59-4-540
వయససస:24
లస: ససస స
95-169/163

5580 SQX1452275
పపరర: జలజజకడ వనలకరర

95-79/483

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-541
వయససస:44
లస: ససస స
95-79/485

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-541
వయససస:32
లస: పప
95-79/487

95-79/477

తసడడ:డ చనన ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-536
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనలలగగసడడ రరడడడ పపపసల
ఇసటట ననస:59-4-540
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససరఖపడకరశ రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:59-4-541
వయససస:54
లస: ససస స
5584 SQX1261353
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ వనలకరర

5567 SQX1313337
పపరర: అరచన బలజగపలర

5562 SQX1947217
పపరర: వననద కలమమర పపదబ దరరడడడ

తసడడ:డ చనన ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-536
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప గరర
ఇసటట ననస:59-4-539
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకసడడ రరడడడ పపపసల
ఇసటట ననస:59-4-540
వయససస:50
లస: ససస స
5581 SQX1451509
పపరర: సరగజన జసగర

95-79/479

తసడడ:డ రరమరరడడడ నడ మల
ఇసటట ననస:59-4-538
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవప గరరక
ఇసటట ననస:59-4-539
వయససస:37
లస: ససస స
5578 AP151000204159
పపరర: అరరణ పపపసల

5564 SQX1186007
పపరర: ససహనడ షపక

95-79/475

తసడడ:డ ఓబమల రరడడడ పపదబ దరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-535/2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ ఉపత
ఇసటట ననస:59-4-537
వయససస:43
లస: పప

భరస : నడగర రరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-538
వయససస:32
లస: ససస స
5575 SQX0038091
పపరర: వనసకట ససనత గరరక

95-80/294

భరస : హహసపసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-4-536
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-536
వయససస:33
లస: ససస స

5569 SQX1579236
పపరర: నడరరయణమమ ఉపత

5561 MLJ3622883
పపరర: ససబబమమ తడతరరడడ

5559 MLJ2752954
పపరర: పదమ తడతరరడడ

భరస : తరరపతరరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-535
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : చననపరరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-535
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల రరడడడ పపదబ ద రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-535/2
వయససస:55
లస: పప
5566 SQX2329712
పపరర: మలర క అపసర జహ షపక

95-79/474

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-535
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-535
వయససస:52
లస: పప
5563 SQX1703040
పపరర: బబల ఓబమల రరడడ పపదబ దరరడడడ

5558 SQX1386888
పపరర: సరయ భబరర వ తడత రరడడడ

5583 SQX0768408
పపరర: నరగసదడ రరడడడ జసగర

95-79/486

తసడడ:డ ససరఖపడకరశ రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:59-4-541
వయససస:35
లస: పప
95-79/488

5586 SQX0768143
పపరర: ససరఖపడకరశ రరడడడ జసగర

95-79/490

తసడడ:డ కకటటరరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:59-4-541
వయససస:60
లస: పప

Page 38 of 306

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04

5587 SQX2238756
పపరర: పడసరదరరవప గమసటటపలర

95-79/1009

తసడడ:డ చసపరయఖ
ఇసటట ననస:59-4-541
వయససస:52
లస: పప
5590 SQX1985282
పపరర: కకరణ సరయ తతలర కకసడ

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:59-4-541
వయససస:41
లస: ససస స
95-79/911

తసడడ:డ రరమ రరవప తతలర కకసడ
ఇసటట ననస:59-4-543
వయససస:22
లస: పప
5593 SQX2238798
పపరర: దదవక రరణణ తతలర కకసడ

95-79/1013

95-85/1168

95-167/393

95-162/848

95-169/164

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:59-4-549
వయససస:24
లస: పప

5600 SQX2472355
పపరర: ససజజత గమసటక

5603 SQX1083310
పపరర: ససమత వనలకరర

5606 AP151000204542
పపరర: తరరపతమమ బబ రరక

95-169/167

5609 SQX2197036
పపరర: అననసగర మమరళకకషష

95-169/866

95-167/394

5612 SQX2312619
పపరర: ససతమమ పసటట ట

95-169/165

5615 SQX1016535
పపరర: చననకక మరపరపల
భరస : చచనడన కకషషయఖ మరపరపల
ఇసటట ననస:59-4-549
వయససస:47
లస: ససస స

5598 SQX1929678
పపరర: వనజ మమకలక

95-167/392

5601 SQX2130664
పపరర: శకనవరససలలరరడడడ బబబరరడడడ

95-162/847

తసడడ:డ యమనడదద రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-546
వయససస:39
లస: పప
5604 SQX0809442
పపరర: ఆదద నడరరయణ రరడడడ వనలకరర

95-167/395

5607 SQX1030931
పపరర: చసదడ ఓబమలలడడడడ బబ రరక

95-169/166

తసడడ:డ ఓబమలలడడడడ బబ రరక
ఇసటట ననస:59-4-546
వయససస:33
లస: పప
95-79/1016

5610 SQX1926666
పపరర: గగపస మమరసరరడడడ

95-169/168

తసడడ:డ కకషష రరడడడ మమరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-547
వయససస:21
లస: పప
95-167/894

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:59-4-548
వయససస:21
లస: ససస స
95-167/397

95-79/1015

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-546
వయససస:36
లస: పప

భసధసవప: ససశల వనబఫ
ఇసటట ననస:59-4-547
వయససస:28
లస: పప
95-167/396

5595 SQX2373769
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ గమసటక

భరస : వనసకట నడరరయణ రరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:59-4-545
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఓబమలరరడడడ బబ రరక
ఇసటట ననస:59-4-546
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-548
వయససస:36
లస: పప
5614 SQX1313063
పపరర: నడగరరరరన రరడడడ మమకలక

95-87/1739

భరస : అదద నడరరయణ రరడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-546
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చచనడనరరడడడ బబ రరక
ఇసటట ననస:59-4-546
వయససస:64
లస: పప
5611 SQX0809970
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ జసగర

5597 SQX2362747
పపరర: ససజజత గమసటక

95-79/1012

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-545
వయససస:40
లస: పప

Deleted

భరస : చసదడ ఓబమలలడడడడ బబ రరక
ఇసటట ననస:59-4-546
వయససస:27
లస: ససస స
5608 AP151000204541
పపరర: ఓబమలరరడడడ బబ రరక

95-79/1014

భరస : కకషష రరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:59-4-545
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలలరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-546
వయససస:33
లస: ససస స
5605 SQX1030923
పపరర: దసరర లకడమ బబ రరక

5594 SQX2131142
పపరర: సరయ ససపసడయ తడతరరడడ

5592 SQX2238780
పపరర: మమధవ తతలర కకసడ
భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:59-4-543
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషష రరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:59-4-545
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-545
వయససస:41
లస: ససస స
5602 SQX2130631
పపరర: రమదదవ బబబరరడడడ

95-79/1011

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-543
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:59-4-545
వయససస:40
లస: పప
5599 SQX1071463
పపరర: రరజఖలకడమ గరదచ

5591 SQX2225084
పపరర: రరమ రరవప తతలర కకసడ

95-79/910

భరస : రరమ రరవప తతలర కకసడ
ఇసటట ననస:59-4-543
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:59-4-543
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:59-4-543
వయససస:24
లస: ససస స
5596 SQX2468999
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ గమసటక

95-79/1010 5589 SQX1985308
5588 SQX2238772
పపరర: అలవనలల మసగమమ గమసటటపలర
పపరర: మధవ తతలర కకసడ

5613 SQX1918366
పపరర: శకనవరససలల మలపరటట

95-79/491

తసడడ:డ లలట పసచచయఖ మలపరటట
ఇసటట ననస:59-4-549
వయససస:38
లస: పప
95-169/169

95-169/170
5616 SQX1016527
పపరర: చచనడన కకషషయఖ మరపరపఅల

తసడడ:డ గమరవయఖ మరపరపఅల
ఇసటట ననస:59-4-549
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: భబరర వ మలపరటట
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95-169/867

భరస : రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:59-4-549
వయససస:19
లస: ససస స
5620 SQX1448027
పపరర: రరజజ పడససన భవనస

95-169/173

95-169/176

95-79/1017

95-79/1020

95-167/400

95-169/181

95-167/402

తసడడ:డ వనసటక ససబబయఖ మసడదడడ డ
ఇసటట ననస:59-4-559/2
వయససస:29
లస: పప

5630 SQX1186999
పపరర: అనసశర ఆవపల

5633 SQX1767599
పపరర: మహ లకడమ కగసరర

5636 SQX1767532
పపరర: వనసకట రతన రరడడ కగసరర

5639 SQX0620625
పపరర: రమణ చమట�

95-167/405

5642 SQX0250720
పపరర: భబగఖలకడమ ఏరరవ

95-167/398

5645 SQX1929660
పపరర: అరరణ మసనస
తసడడ:డ బబలయఖ మసనస
ఇసటట ననస:59-4-560
వయససస:31
లస: ససస స

5625 AP151000204468
పపరర: రమణడరరఎడడడ భవనస

95-169/178

5628 SQX2130599
పపరర: ససబబరతనస ఉడడమమల

95-79/1019

5631 SQX1187013
పపరర: కరసస రరడడడ ఉడడమమల

95-167/399

తసడడ:డ చననపరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-555
వయససస:28
లస: పప
95-169/179

5634 SQX1767615
పపరర: తరరపటమమ అననపపరరడడ

95-169/180

భరస : ససబబ రరమ రరడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-557
వయససస:67
లస: ససస స
95-169/182

5637 MLJ3621208
పపరర: ససనత కసదసల

95-167/401

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-558
వయససస:36
లస: ససస స
95-167/403

5640 SQX1159681
పపరర: అశశక కలమమర చమట

95-167/404

తసడడ:డ శవ నడగగశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:59-4-559
వయససస:25
లస: పప
95-169/183

భరస : చచసచ రరడడడ ఎరరవ
ఇసటట ననస:59-4-559
వయససస:54
లస: ససస స
95-167/895

95-169/175

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:59-4-555
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నడగగశశరరరవప చమట
ఇసటట ననస:59-4-559
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ చపరరపప
ఇసటట ననస:59-4-559
వయససస:26
లస: పప
5644 SQX2152494
పపరర: శకనవరస రరడడడ మసడదదబ స

95-79/1018

తసడడ:డ రరమ రరడడ లలట కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-557
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనలగగసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-558
వయససస:47
లస: పప
5641 SQX1466888
పపరర: శకనవరససలల చపరరపప

5627 SQX2144236
పపరర: చననపసరరడడడ ఉడడమమల

5622 MLJ1221894
పపరర: ససతమమ మర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:59-4-554
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతన రరడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-557
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతన రరడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-557
వయససస:23
లస: పప
5638 SQX0284364
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కసదసల

95-169/177

భరస : శకనవరస రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:59-4-555
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:59-4-555
వయససస:40
లస: పప
5635 SQX1767565
పపరర: రఘమరరమ రరడడ కగసరర

5624 SQX1938109
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ భబవనస

95-169/172

భరస : మమలకకసడడరరడడడ మరర
ఇసటట ననస:59-4-554
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-555
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-555
వయససస:35
లస: పప
5632 SQX1120229
పపరర: తరరపత రరడడడ ఆవపల

95-169/174

తసడడ:డ రమణ రరడడడ భబవనస
ఇసటట ననస:59-4-554
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-555
వయససస:70
లస: ససస స
5629 SQX2130698
పపరర: శకనవరస రరడడడ అవపల

5621 AP151000204466
పపరర: నడగలకడమ భవనస

5619 SQX1954064
పపరర: హరర పసడయమ భబవనస

తసడడ:డ రమణ రరడడడ భబవనస
ఇసటట ననస:59-4-554
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రమణడరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:59-4-554
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:59-4-554
వయససస:72
లస: ససస స
5626 SQX2130961
పపరర: కకటమమ ఏలకరర

95-169/171

భరస : వనసకట రతన రరడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-552
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:59-4-554
వయససస:25
లస: ససస స
5623 AP151000204517
పపరర: ససశల భవనస

5618 SQX1767607
పపరర: వనసకట ససబమబలల కగసరర

5643 SQX0250688
పపరర: చచసచ రరడడడ ఏరరవ

95-169/184

తసడడ:డ కకటటరరడడడ ఎరరవ
ఇసటట ననస:59-4-559
వయససస:59
లస: పప
95-167/406

5646 SQX0030585
పపరర: మమటర పపడడ ససధఖ

95-167/407

భరస : శరఖమమససదర రరవప
ఇసటట ననస:59-4-562
వయససస:36
లస: ససస స
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5647 MLJ3621216
పపరర: ససదఖ తల తతటట
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95-167/408

భరస : ఆనసదబబబమ�
ఇసటట ననస:59-4-562
వయససస:49
లస: ససస స
5650 SQX1484625
పపరర: ససబమబలల యరకసరరడడడ

95-169/185

95-79/492

తసడడ:డ నగగశశరరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:29
లస: పప
5659 SQX1800663
పపరర: రతస మమ సరనకకమమమ
భరస : తరరపత రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:49
లస: ససస స
5662 AP151000204504
పపరర: తరరపత రరడడడ సరనకకమమమ

95-169/193

95-169/868

95-169/952

95-169/196

భరస : అకకక రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-564
వయససస:74
లస: ససస స
5674 SQX1283290
పపరర: పదడమవత నడమమల
భరస : అపససరరడడడ నడమమల
ఇసటట ననస:59-4-565
వయససస:50
లస: ససస స

95-169/188

5660 MLJ2767234
పపరర: కరసమమ కగసరర

5663 AP151000204196
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ కగసరర

5666 SQX2119402
పపరర: శకవఖ దదవ అరర

95-169/191

95-169/194

95-169/869

5661 SQX1865435
పపరర: శకనవరసరరడడడ సరనకకమమమ

95-169/192

5664 SQX1800671
పపరర: తరరపత రరడడడ సరనకకమమమ

95-169/195

5667 SQX2489896
పపరర: ADI LAKSHMAMMA లకకక
రరడడడ
భరస : బడహమస రరడడడ లకకక రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:62
లస: ససస స

95-169/951

5670 SQX1032937
పపరర: శక సరరత సరనకకమమమ

95-167/411

Deleted

95-169/957

5672 SQX0889261
పపరర: మమలమ కకనడడ రగడకడ మర

95-169/197

తసడడ:డ ససబబరరడడడ ఎసస మ
స మల
ఇసటట ననస:59-4-565
వయససస:70
లస: పప

95-169/189

తసడడ:డ చనన వనసకట రరడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:58
లస: పప

5669 SQX2497964
పపరర: ADI LAKSHMAMMA లకకక
రరడడడ
భరస : బడహమస రరడడడ లకకక రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:62
లస: ససస స

5675 SQX1606955
పపరర: నడగర రరడడడ ఎసస మ
స మల

5658 SQX1048231
పపరర: తరరపతమమ సరనకకమమమ

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-563/2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరరడడడ mora
ఇసటట ననస:59-4-564
వయససస:63
లస: పప
95-80/295

95-80/916

భరస : పడభబకర రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకమణ అరర
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:70
లస: పప
5671 AP151000204218
పపరర: ఈగమమ దదవరరడడడ

5657 SQX1800697
పపరర: మమధసరర సరనకకమమమ

5655 SQX2221794
పపరర: శకనవరస రరడడడ కగసరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబలనరససరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:56
లస: పప

భసధసవప: మమధసరర సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:32
లస: పప
5668 SQX2489904
పపరర: బడహమ రరడడడ లకకక రరడడడ

95-79/1079

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:56
లస: పప
5665 SQX2318970
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమమమ

5654 SQX2535714
పపరర: అదద లకడమ లకకక రరడడ

95-169/187

తసడడ:డ బబలకకటట రరడడడ దదరకచరర
ఇసటట ననస:59-4-562
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:23
లస: ససస స
95-169/190

95-167/410

95-169/186 5652 SQX0465856
5651 SQX0599852
పపరర: శరఖస సససదర రరవప మటర పపడడ
పపరర: భబసకర రరడడడ దదరకచరర

తసడడ:డ బడహమస రరడడడ లకకక రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:62
లస: ససస స
95-167/896

5649 SQX0584888
పపరర: గగతమ తర తతటట

తసడడ:డ ఆనసద బబబమ తర తతటట
ఇసటట ననస:59-4-562
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప మటర పపడడ
ఇసటట ననస:59-4-562
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-563
వయససస:33
లస: పప
5656 SQX2431120
పపరర: లకమణ మలలర ల

95-167/409

తసడడ:డ ఆనసదబబబమ
ఇసటట ననస:59-4-562
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబల చచనడన రరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-562
వయససస:38
లస: ససస స
5653 SQX1866011
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమమమ

5648 SQX0584904
పపరర: వసశ తలతతటట

5673 SQX0543868
పపరర: దదవరరడడడ అకకకరరడడడ

95-169/198

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ అకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-564
వయససస:75
లస: పప
95-80/296

5676 SQX1083039
పపరర: పరవన నడమమల

95-167/412

తసడడ:డ అపసస రరడడ నడమమల
ఇసటట ననస:59-4-565
వయససస:26
లస: ససస స
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5677 SQX1527938
పపరర: వనసకట రమణ పష లక
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95-167/413

భరస : వనసకట నడరరయణ రరడడ పష లక
ఇసటట ననస:59-4-565
వయససస:40
లస: ససస స
5680 SQX1284546
పపరర: సతష అననపపరరడడడ
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-565
వయససస:24
లస: పప
95-169/201

తసడడ:డ ససబబరరమరరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-565
వయససస:49
లస: పప
5686 SQX2051142
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గసజ

95-167/414

భరస : అపసస రరడడడ నడమమల
ఇసటట ననస:59-4-565
వయససస:50
లస: ససస స
95-167/416

5683 AP151000204028
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ అననపరరడడడ

5678 SQX1083021
పపరర: పదడమవత నడమమల

5681 SQX1740265
పపరర: శక లకడమ పష లక

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:59-4-566
వయససస:34
లస: పప

95-169/199

95-167/419

తసడడ:డ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-566
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-565
వయససస:45
లస: ససస స

5684 SQX2240182
పపరర: సరయ పడవణ రరడడడ అననపపరరడడడ

5685 SQX2085736
పపరర: రరధ గసజ

95-169/870

5687 SQX1814730
పపరర: పదడమవత పసళర ళ

5690 SQX0030601
పపరర: నళన సరనకకమమమ

95-167/422

తసడడ:డ నరసర రరడడడ తరదరరస
ఇసటట ననస:59-4-567
వయససస:48
లస: పప

5693 SQX0693994
పపరర: కలసనడ పసలర మ

95-169/200

95-145/1082

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:59-4-566
వయససస:30
లస: ససస స
95-167/417

5688 SQX0341081
పపరర: పరరశత సరనకకమమమ

95-167/418

తసడడ:డ చనన కరశరరడడ
ఇసటట ననస:59-4-566
వయససస:56
లస: ససస స
95-167/420

భరస : బడహమ రరడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-567
వయససస:32
లస: ససస స

5692 SQX1098293
పపరర: అయఖల రరడడడ తరదరరస

5682 AP151000204354
పపరర: ససబబరతనస అననపరరడడ

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ రరడడ పష లక
ఇసటట ననస:59-4-565
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కగశవ రరవప పసళర ళ
ఇసటట ననస:59-4-566
వయససస:51
లస: ససస స

5689 SQX0358267
పపరర: చనన కరశరరడడ సరనకకమమమ

95-167/415

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ రరడడ పష లక
ఇసటట ననస:59-4-565
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-565
వయససస:19
లస: పప
95-155/723

5679 SQX1527946
పపరర: గగపస నడథ రరడడ పష లక

5691 SQX1466870
పపరర: బబల చనడన రరడడ యరకసరరడడడ

95-167/421

తసడడ:డ వరర రరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-567
వయససస:41
లస: పప
95-169/202

తసడడ:డ కగశవరరవప పసలర మ
ఇసటట ననస:59-4-567
వయససస:31
లస: ససస స
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5694 SQX0693820
పపరర: పపరష నడగశవరరమకకషష పసలర మ

95-169/203

తసడడ:డ కగశవరరవప పసలర మ
ఇసటట ననస:59-4-567
వయససస:29
లస: పప
5697 SQX0693259
పపరర: బబబ పప పరసల

95-169/205

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-571
వయససస:31
లస: పప

5698 SQX0693507
పపరర: పడసరద పప పరసల

95-167/425

5701 SQX0891796
పపరర: శరరషర రరడడ యసపరటట

95-169/206

5704 SQX2131977
పపరర: నడగ లకడమ మమదదరరడడ
భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-571
వయససస:25
లస: ససస స

95-169/204

5699 SQX1468082
పపరర: పడవణ పప పసల

95-167/424

తసడడ:డ బబబ పప పసల
ఇసటట ననస:59-4-570/1
వయససస:25
లస: పప
95-167/426

5702 SQX1297473
పపరర: బబబమ భబరర వ పడసనన రరడడడ
యమసపరటట
తసడడ:డ వరరసజననయ రరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:59-4-571
వయససస:24
లస: పప

95-167/427

95-167/898

5705 MLJ2766350
పపరర: వనసకట రమణ యమసపరటట

95-169/207

తసడడ:డ వరరసజననయ రరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:59-4-571
వయససస:26
లస: ససస స
95-167/897

5696 SQX0693457
పపరర: కనకదసరరర నసదదసడర

భరస : నగగష నసదదసడర
ఇసటట ననస:59-4-570
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష పప పరసల
ఇసటట ననస:59-4-570
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ నరరడర
ఇసటట ననస:59-4-570/1
వయససస:40
లస: పప
5703 SQX2360204
పపరర: శకనవరస రరడడడ మమదదరరడడడ

95-167/423

తసడడ:డ కకసడడ రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-569/2
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకషష పప పరసల
ఇసటట ననస:59-4-570
వయససస:46
లస: ససస స
5700 SQX1313295
పపరర: బమజర నరరడర

5695 SQX1257873
పపరర: ససబబ రరడడడ సరనకకమమమ

భరస : వరరసజననయ రరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:59-4-571
వయససస:45
లస: ససస స
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5706 MLJ1222710
పపరర: వరరసజననయ రరడడడ యమసపరటట

95-169/208

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:59-4-571
వయససస:48
లస: పప
5709 SQX0767673
పపరర: చసతయఖ మటబట

95-167/428

95-169/211

95-169/213

95-169/872

95-169/216

95-169/218

95-169/219

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:59-4-577
వయససస:22
లస: పప

5719 SQX2326940
పపరర: సరశత పష లక

5722 AP151000204495
పపరర: గనఖమన పఠరన

5725 SQX2131282
పపరర: మలర శశరర జలలర ల

5728 SQX0693838
పపరర: తరరపతమమ గయమఎస

95-162/849

5731 SQX1767300
పపరర: వనసకట అనతడ గసట

95-169/873

5734 AP151000204020
పపరర: ససబబబరరడడడ గసటబ
తసడడ:డ మమసలమ రరడడ గసటబ
ఇసటట ననస:59-4-577
వయససస:51
లస: పప

5714 SQX0809947
పపరర: మహమమద ఖమన మహమమద

95-79/493

5717 AP151000204441
పపరర: వనసకటటశశరరరస రరడడడ పప లమక

95-169/215

5720 SQX1439331
పపరర: షపక ఖమమర ససలర న

95-80/298

భరస : షపక లలఖఉలలమహ
ఇసటట ననస:59-4-574
వయససస:32
లస: ససస స
95-169/217

5723 SQX1579525
పపరర: ససధఖ రరణణ రససమలర

95-80/299

తసడడ:డ వనసకట రతనస వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-575
వయససస:35
లస: ససస స
95-169/874

5726 SQX1287649
పపరర: రమణయఖ బబ డడడపలర

95-80/300

తసడడ:డ తరరపతయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:59-4-576
వయససస:38
లస: పప
95-169/220

5729 SQX0693150
పపరర: తరరపత రరడడడ గయమఎస

95-169/221

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గయమఎస
ఇసటట ననస:59-4-576
వయససస:75
లస: పప
95-169/222

తసడడ:డ వనసకటశశరర రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:59-4-577
వయససస:23
లస: ససస స
95-169/224

95-169/210

తసడడ:డ అసకకరరడడడ పప లమక
ఇసటట ననస:59-4-573
వయససస:52
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ గయమఎస
ఇసటట ననస:59-4-576
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-577
వయససస:24
లస: ససస స
5733 SQX1938133
పపరర: వనసకట గగపస రరడడడ గసటబ

95-169/214

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-575
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:59-4-576
వయససస:32
లస: ససస స
5730 SQX2161594
పపరర: మమకమబకర శక లకడమ గసట

5716 AP151000204499
పపరర: రతస మమ పప లమక

5711 SQX1461896
పపరర: అజయ బక మటబట

తసడడ:డ దడలత ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-573
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఉసరమనడనన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-574
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకషరషరరడడడ మడతల
ఇసటట ననస:59-4-575
వయససస:39
లస: ససస స
5727 SQX1324433
పపరర: మలలర శశరర బబ డడడపలర

95-169/212

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పష లక
ఇసటట ననస:59-4-573
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరమనడనన షపక
ఇసటట ననస:59-4-574
వయససస:39
లస: పప
5724 MLJ2767051
పపరర: ఈసశరమమ మడతల

5713 SQX0693465
పపరర: అజయ తలతతటట

95-80/297

తసడడ:డ చసతయఖ మటబట
ఇసటట ననస:59-4-572
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశలల రరడడడ పప లమక
ఇసటట ననస:59-4-573
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తడళళ
ఇసటట ననస:59-4-573
వయససస:31
లస: పప
5721 SQX0249383
పపరర: హహదమతషలమర పఠరన

95-169/209

తసడడ:డ ఆనసద బబబమ తలతతటట
ఇసటట ననస:59-4-572
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకసడడరరడడడ అరరబసడర
ఇసటట ననస:59-4-573
వయససస:39
లస: ససస స
5718 SQX2327039
పపరర: శకనస తడళళ

5710 SQX1461912
పపరర: ఆనసదవలర మటబట

5708 SQX1640218
పపరర: జజఖతడసస కకడడయమల

తసడడ:డ జయరరజ కకడల
ఇసటట ననస:59-4-572
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసతయఖ మటబట
ఇసటట ననస:59-4-572
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చసతయఖ మ టట
ఇసటట ననస:59-4-572
వయససస:31
లస: పప
5715 SQX0249862
పపరర: ఆదదలకడమ ఆరరబసడర

95-169/871

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-571
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ భకస మటబట
ఇసటట ననస:59-4-572
వయససస:62
లస: పప
5712 SQX0693200
పపరర: వజయ మమటట

5707 SQX2243020
పపరర: ససనస మమదదరరడడడ

5732 AP151000204182
పపరర: ఈశశరమమ గసటబ

95-169/223

భరస : ససబబబరరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:59-4-577
వయససస:47
లస: ససస స
95-169/225

5735 SQX2190288
పపరర: ససబబ లకడమ గసట

95-169/875

భరస : మమసల రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-577/1
వయససస:71
లస: ససస స
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5736 SQX0812479
పపరర: రమణ దడసరర
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95-167/429

భరస : రజనకరసత
ఇసటట ననస:59-4-578
వయససస:33
లస: ససస స
5739 SQX1484633
పపరర: వనసకటకకషరష రరడడడ సరనకకమమమ

95-169/228

95-169/876

95-80/301

95-167/430

95-169/234

95-167/432

95-169/238

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:59-4-584
వయససస:21
లస: ససస స

5749 SQX0812503
పపరర: నవన దదరచరర

5752 SQX0693804
పపరర: వనసకట రరడడడ ఆవపల

5755 SQX1048256
పపరర: సతఖవత కకపపసల

5758 SQX2242998
పపరర: నడగ మలర శశరర యడవలర

95-167/434

5761 SQX0832089
పపరర: శకనవరససలల గగర

95-167/431

5764 AP151000204122
పపరర: కకటటశశరర దదవరరడడడ
భరస : వనసకట రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-584
వయససస:54
లస: ససస స

5744 SQX0250852
పపరర: నడగమర పఠరన

95-169/232

5747 SQX2175610
పపరర: థధరపరథమమమ నడడకటటట

95-80/917

5750 SQX0693747
పపరర: ధనలకకమ ఆవపల

95-169/233

భరస : వనసకటరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:59-4-581
వయససస:34
లస: ససస స
95-169/235

5753 SQX1295188
పపరర: అనసష వనలకరర

95-80/303

భరస : శకనవరస రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-582
వయససస:27
లస: ససస స
95-169/236

5756 AP151000204277
పపరర: సరమమమజఖమమ ఏలకరర

95-169/237

భరస : వనసకటనడరరయణ రరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-582
వయససస:52
లస: ససస స
95-169/877

5759 MLJ3621265
పపరర: ససరగఖ రరడడడ దదవరరడడడ

95-167/433

భరస : ససరగష రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-584
వయససస:40
లస: ససస స
95-167/435

తసడడ:డ రసగయఖ గగర
ఇసటట ననస:59-4-584
వయససస:36
లస: పప
95-167/899

95-169/230

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59-4-580
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:59-4-583
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:59-4-584
వయససస:30
లస: ససస స
5763 SQX2175388
పపరర: కలమఖణణ ఏమ

95-80/302

భరస : వనసకట రరడడడ కకపపసల
ఇసటట ననస:59-4-582
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చననప రరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-582
వయససస:54
లస: పప
5760 SQX0811976
పపరర: లకకమ గగర

5746 SQX1703750
పపరర: రరమ రరడడ నడడకటటట

5741 AP151000204176
పపరర: రజన కలమమర దడసరర

తసడడ:డ బబబమ పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-579
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:59-4-581
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-582
వయససస:33
లస: పప
5757 AP151000204197
పపరర: వనసకటనడరరయణ ఏలకరర

95-169/231

భరస : ససబబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-581
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటటరరడడడ దదరకచరర
ఇసటట ననస:59-4-581
వయససస:37
లస: పప
5754 SQX0357780
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఏలకరర

5743 SQX0427427
పపరర: రమజననసర పఠరన

95-169/227

తసడడ:డ కళళఖణ సససదరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:59-4-578
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:59-4-580
వయససస:35
లస: పప

భరస : భబసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-581
వయససస:27
లస: ససస స
5751 SQX0599845
పపరర: ససబబబరరడడడ దదరకచరర

95-169/229

భరస : బబబమ పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-579
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:59-4-580
వయససస:32
లస: ససస స
5748 SQX0812495
పపరర: ధనలకకమ దడశరకచరర

5740 SQX0889303
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ గరదచ

5738 AP151000204035
పపరర: సరగజన దడసరర దడసరర

భరస : కళళఖణసససదరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:59-4-578
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:59-4-578
వయససస:34
లస: పప

భరస : నడగ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-578
వయససస:20
లస: ససస స
5745 SQX1703826
పపరర: వర లకడమ నడడకటటట

95-169/226

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-578
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-578
వయససస:24
లస: పప
5742 SQX2163681
పపరర: వజయ లకడమ మసడడఎదసబ ల

5737 SQX1484617
పపరర: లకడమ పడసనన సరనకకమమమ

5762 SQX1083112
పపరర: వనసకట రరడడడ దదవరరడడడ

95-167/437

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-584
వయససస:76
లస: పప
95-169/239

5765 SQX2266237
పపరర: హరరత వనటడ

95-80/918

తసడడ:డ వరర రరడడడ వనటడ
ఇసటట ననస:59-4-585
వయససస:18
లస: ససస స
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5766 SQX1767334
పపరర: ససససలత రరడడస
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95-169/240

భరస : రరమ కకషష రరడడస
ఇసటట ననస:59-4-585
వయససస:27
లస: ససస స
5769 SQX2522373
పపరర: కకటటశశరమమ బసడర మమడడ

95-79/1077

95-167/439

95-169/242

95-167/441

95-167/444

95-169/244

95-169/247

భరస : పపదబ దరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-589
వయససస:51
లస: ససస స

5779 SQX1739788
పపరర: శవ పడసరద సననగసటట

5782 SQX2370369
పపరర: చపరపప మహలకడమ

5785 MLJ2766954
పపరర: దసరర వరసస శశటట

5788 SQX1080001
పపరర: అబమబ ల రహహమమన షపక

95-167/445

5791 SQX1767375
పపరర: వనసకట ధనలకడమ ఉడడమమల

95-167/442

5794 AP151000204117
పపరర: మహలకమమమ ఉడడమమల
భరస : వనలగగసడడరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-589
వయససస:56
లస: ససస స

5774 AP151000204180
పపరర: కకటటశశరర బసడర మమడడ

95-169/241

5777 SQX2219228
పపరర: రమఖ శక సరనకకమమమ

95-80/919

5780 SQX1739812
పపరర: మహహష చసదడ దధప సననగసటట

95-167/443

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సననగసటట
ఇసటట ననస:59-4-587
వయససస:24
లస: పప
95-167/900

5783 SQX2132090
పపరర: మమత ఆర

95-167/901

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:59-4-587
వయససస:23
లస: ససస స
95-169/245

5786 AP151000204179
పపరర: వనసకటరమణ వరససశశటట

95-169/246

భరస : శవరరవప వరససశశటట
ఇసటట ననస:59-4-588
వయససస:56
లస: ససస స
95-169/248

5789 AP151000204066
పపరర: శవరరరవప వరససశశటట

95-169/249

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వరససశశటట
ఇసటట ననస:59-4-588
వయససస:65
లస: పప
95-169/250

తసడడ:డ వనసకటశశరర రరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-589
వయససస:23
లస: ససస స
95-169/252

95-167/438

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-587
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:59-4-588
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-589
వయససస:31
లస: ససస స
5793 SQX0606731
పపరర: రమణమమ ఉడడమమల

95-169/243

భరస : రవ వరససశశటట
ఇసటట ననస:59-4-588
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నడయమడ వరససశశటట
ఇసటట ననస:59-4-588
వయససస:59
లస: ససస స
5790 SQX0019810
పపరర: రమమదదవ గసజ

5776 AP151000204046
పపరర: తరరపతయఖ బసడర మమడడ

5771 SQX1083047
పపరర: వనసకట రమణ బసడర మమడడ

భరస : తరరపతయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:59-4-586
వయససస:46
లస: ససస స

తలర : చపరపప మహలకడమ
ఇసటట ననస:59-4-587
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరడడడ kopula
ఇసటట ననస:59-4-587
వయససస:38
లస: పప
5787 MLJ2767424
పపరర: నడగమణణ వరసస శశటట

95-167/440

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సననగసటట
ఇసటట ననస:59-4-587
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపదబ కకసడయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:59-4-587
వయససస:37
లస: పప
5784 SQX1048298
పపరర: వనసకట రరడడడ కకపపసల

5773 SQX0891820
పపరర: వనసకటబడవప బసడర మమడడ

95-79/1076

భరస : శకనవరస బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:59-4-586
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:59-4-586
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప సననగసటట
ఇసటట ననస:59-4-587
వయససస:46
లస: ససస స
5781 SQX1246009
పపరర: వనసకట కకసడయఖ బబ డడడపలర

95-79/1078

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:59-4-586
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:59-4-586
వయససస:37
లస: పప
5778 SQX1739846
పపరర: పరరశత సననగసటట

5770 SQX2523264
పపరర: శకనవరస బసడర మమడడ

5768 SQX2522282
పపరర: తరరపతయఖ బసడర మమడడ

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:59-4-586
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:59-4-586
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:59-4-586
వయససస:37
లస: ససస స
5775 SQX1079897
పపరర: శకనవరస బసడర మమడడ

95-169/878

తసడడ:డ వనగరరరడడడ రగడడమ
ఇసటట ననస:59-4-585
వయససస:33
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:59-4-586
వయససస:53
లస: ససస స
5772 SQX0812024
పపరర: భమలకకమ బసడర మమడడ

5767 SQX2389724
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ రగడడమ

5792 AP151000204463
పపరర: వనసకటలకడమ ఉడడమమల

95-169/251

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-589
వయససస:45
లస: ససస స
95-169/253

5795 AP151000204315
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ ఉడడమమల

95-169/254

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-589
వయససస:51
లస: పప
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5796 AP151000204497
పపరర: పపదబ దరరడడడ ఉడడమమల

95-169/255

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-589
వయససస:61
లస: పప
5799 SQX1383819
పపరర: వనసకట నడరరయణ గసగరరరడడడ

95-169/257

95-169/259

95-169/260

95-169/263

95-167/448

95-167/827

95-80/304

భరస : రరమరరడబ డ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:51
లస: ససస స

5809 MLJ2766442
పపరర: వజయభబసకర రరడడడ తడతరరడడడ

5812 SQX0358036
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ కగసరర

5815 AP151000204114
పపరర: రతస మమ కగసరర

5818 SQX0635888
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ సస్రరవరపప

95-167/828

95-169/270

5821 SQX1767714
పపరర: మసగమమ సరనకకమమ

95-169/258

5804 SQX2187920
పపరర: ససబమబలల వననన

95-169/880

5807 MLJ2766210
పపరర: మలలర శశరర తడతరరడడడ

95-169/262

భరస : లకకమ రరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-593
వయససస:51
లస: ససస స
95-169/264

5810 AP151000204211
పపరర: lakshmareddy tatireddy

95-169/265

తసడడ:డ బడహమరరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-593
వయససస:58
లస: పప
95-167/449

5813 SQX0404509
పపరర: ససవర శసకర రరడడ కగసరర

95-167/450

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-594
వయససస:33
లస: పప
95-169/266

5816 AP151000204026
పపరర: ఆదదనడరరయణరరడడడ కగసరర కగసరర

95-169/267

తసడడ:డ రరమరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-594
వయససస:61
లస: పప
95-167/451

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకట సరశమ రరడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:63
లస: ససస స
5823 AP151000204078
పపరర: ససబమబలల ససరవరపప

95-169/261

భరస : ఆదదనడరరయణ రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-594
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:41
లస: పప
5820 SQX2097186
పపరర: రతమమ సరనకకమమమ

5806 SQX1938075
పపరర: ససశల తడతరరడడ

5801 SQX1767409
పపరర: ససనతడ నళగసగశ

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-592
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-594
వయససస:29
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-594
వయససస:19
లస: ససస స
5817 SQX1102482
పపరర: రమణ రరడడడ ససరవరపప

95-169/879

తసడడ:డ లకకమరరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-593
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట సరశమ రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-594
వయససస:55
లస: ససస స
5814 SQX1988856
పపరర: శక లకడమ కగసరర

5803 SQX2187938
పపరర: శకనవరస రరడడడ వననన

95-169/256

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ నళగసగశ
ఇసటట ననస:59-4-591
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-593
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-593
వయససస:33
లస: పప
5811 SQX0811836
పపరర: రతస మమ సరనకకమమమ

95-167/447

తసడడ:డ చచనన రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-592
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రవ శసకర రరడడడ తడతడ రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-593
వయససస:23
లస: ససస స
5808 SQX1938158
పపరర: రవ శసకర రరడడడ తడతరరడడడ

5800 SQX0832097
పపరర: బబల కకటటరరడడడ నలర గసగమల

5798 SQX1448076
పపరర: నడగ లకడమ గసగరరరడడ

భరస : వనసకట నడరరయణ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-590
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ నలర గసగమల
ఇసటట ననస:59-4-591
వయససస:30
లస: పప

భరస : లకకమ రరడడడ నలగసగమల
ఇసటట ననస:59-4-591
వయససస:51
లస: ససస స
5805 SQX1938026
పపరర: శక వజయలకడమ తడతడరరడడ

95-167/446

తసడడ:డ బడహమరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-590
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-590
వయససస:31
లస: పప
5802 SQX0581223
పపరర: చచసచమమ నలగసగమల

5797 SQX0768689
పపరర: ససదబ డరర రరడడడ సరనకకమమమ

5819 SQX1331446
పపరర: మమరళ కకషష కకటటక
డ

95-167/452

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:43
లస: పప
95-169/268

5822 SQX1767680
పపరర: నళన సరనకకమమ

95-169/269

భరస : వర నడరరయణ రరడడ సరనకకమమ
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబడమమ రరడడ సరనకకమమ
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:28
లస: ససస స

5824 SQX1187278
పపరర: శకనవరసరరడడడ పప సదసగమల

95-169/272
5825 SQX0010769
పపరర: వర నడరరయణ రరడడడ సరనకకమమమ

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ పప సదసగమల
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:25
లస: పప

95-169/271

తసడడ:డ వనసకటసరశమరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:34
లస: పప
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5826 SQX0010819
పపరర: బడహమ రరడడడ సరనకకమమమ

95-169/273

5827 AP151000204547
పపరర: రరమరరడడడ ససరవరపప

తసడడ:డ వనసకట సరశమరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:58
లస: పప

5829 SQX0832071
పపరర: లసగగశశరరరవప బబజరసకక

5830 MLJ2766632
పపరర: వజయభవరన వనలలతషరర

95-167/453

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:59-4-596
వయససస:45
లస: పప
5832 MLJ2766731
పపరర: తరరపతరరడడడ వనలలతషరర

95-169/277

95-169/279

95-167/456

95-167/459

95-169/281

95-169/284

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-601
వయససస:33
లస: పప

5842 SQX2076453
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ దదల

5845 MLJ1223312
పపరర: రరమకకకషష రరడడడ ఉసడదలమ

5848 SQX2018349
పపరర: ఓబమల రరడడడ ఉసడదల

95-169/882

5851 SQX2286987
పపరర: లకడమ పప నగగటట

95-167/457

5854 SQX1083088
పపరర: కకసడడ రరడడడ గమసటక
తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-601
వయససస:37
లస: పప

95-167/454

5837 SQX1834837
పపరర: అపరసజన వనలకరర

95-167/455

5840 SQX1159558
పపరర: రరమమసజననయ రరడడ వనలకరర

95-167/458

తసడడ:డ బబలకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-598
వయససస:27
లస: పప
95-78/967

5843 MLJ2766327
పపరర: ససబదడ ఉసడదలమ

95-169/280

భరస : రరమకకషరషరరడడడ ఉసడదలమ
ఇసటట ననస:59-4-599
వయససస:39
లస: ససస స
95-169/282

5846 SQX0693481
పపరర: ఓబమల రరడడడ ఉసడదలమ

95-169/283

తసడడ:డ నరససరరడడడ ఉసడదలమ
ఇసటట ననస:59-4-599
వయససస:46
లస: పప
95-169/778

5849 AP151000204067
పపరర: లకడమ పష నగగత

95-169/285

భరస : వనసకటటశశరరర పపనగగటట
ఇసటట ననస:59-4-600
వయససస:61
లస: ససస స
95-169/883

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ పప నగగటట
ఇసటట ననస:59-4-600
వయససస:39
లస: ససస స
95-167/461

5834 SQX0357756
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ నలర గమసడర

భరస : రరమమసజననయ రరడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-598
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ ఉసడదల
ఇసటట ననస:59-4-599
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-600
వయససస:49
లస: ససస స
5853 SQX0138388
పపరర: వనసకట రరడడడ పష నగగటట

95-169/881

తసడడ:డ నరసస రరడడడ ఉసడదలమ
ఇసటట ననస:59-4-599
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ ఉసడదల
ఇసటట ననస:59-4-599
వయససస:66
లస: పప
5850 SQX2287001
పపరర: లకడమ పప నగగటట

5839 SQX0812453
పపరర: కవత వ

95-169/276

తసడడ:డ లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-597
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ ఉసడదల
ఇసటట ననస:59/4/599
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఓబమల రరడడడ ఉసడదలమ
ఇసటట ననస:59-4-599
వయససస:44
లస: ససస స
5847 AP151000204003
పపరర: నరససరరడడడ ఉసడదల

95-169/278

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-598
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-598
వయససస:38
లస: పప
5844 MLJ2766723
పపరర: వనసకరటరమణ ఉసడదలమ

5836 SQX2130466
పపరర: మలర శశరర బబజరసకక

5831 AP151000204068
పపరర: ససపప రణ వనలలతషరర
భరస : వనసకట రరడడడ వనళళతషరర
ఇసటట ననస:59-4-596
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:59-4-597
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ ఆతషమరర
ఇసటట ననస:59-4-598
వయససస:47
లస: ససస స
5841 SQX0809830
పపరర: వనసకట రగడకడ వనలకరర

95-169/275

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వనళళతషరర
ఇసటట ననస:59-4-596
వయససస:39
లస: పప

భరస : లసగగశశర రరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:59-4-597
వయససస:42
లస: ససస స
5838 SQX0812461
పపరర: శరసత ఆతషమరర

5833 MLJ2766681
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ వనలలతషరర

95-169/777
5828 SQX2097509
పపరర: వనసకట సరశమ రరడడ సరనకకమమమ

తసడడ:డ బడహమ రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-595
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర వనళళతషరర
ఇసటట ననస:59-4-596
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ వనళళతషరర
ఇసటట ననస:59-4-596
వయససస:38
లస: పప
5835 SQX0460113
పపరర: ససమత బబజరసకక

95-169/274

5852 SQX1083070
పపరర: తరరపతమమ గమసటక

95-167/460

భరస : కకసడడ రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-601
వయససస:29
లస: ససస స
95-167/462

5855 SQX1767425
పపరర: అపరష చసదడ

95-169/286

భరస : రరమససబబఇ చసదడ
ఇసటట ననస:59-4-601
వయససస:30
లస: ససస స
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5856 AP151000204261
పపరర: వనసకటరమణ యమసపరటట

95-169/287

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:59-4-601
వయససస:56
లస: ససస స
5859 AP151000204053
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ యమసపరటట

95-169/290

95-167/463

95-169/293

5868 AP151000204116
పపరర: వనసకటరతనస సరనకకమమమ

95-169/296

95-169/299

95-167/465

95-169/294

5869 SQX1375428
పపరర: సరసబరరడడడ సరనకకమమమ

5872 SQX1643501
పపరర: పపద కర ససరరడడడ సరనకకమమమ

5875 SQX1153204
పపరర: రరమకకషష రరడడడ దదడడ

95-80/307

5878 SQX0809889
పపరర: మణణసదడరరడడడ దదసడపరటట

95-169/297

భరస : శకనవరస మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:59-4-605
వయససస:37
లస: ససస స

5881 MLJ1222454
పపరర: ససతడరరవమమ మమలలస పరత

95-169/300

5884 SQX0038125
పపరర: వనసకటరరడడడ దదసడ పరటట
తసడడ:డ రరమరరడడడ దదసడ పరటట
ఇసటట ననస:59-4-605
వయససస:46
లస: పప

95-169/292

5867 SQX0428706
పపరర: లకడమ సరనకకమమమ

95-169/295

5870 MLJ2766285
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమమమ

95-169/298

5873 SQX0341974
పపరర: పదడమవత మమటట ట

95-167/464

భరస : సరసబశవ రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:59-4-604
వయససస:29
లస: ససస స
95-169/301

5876 SQX2132264
పపరర: శక నడగ కకరస ర రరడడడ దదడడ

95-169/884

తసడడ:డ రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-604
వయససస:18
లస: ససస స
95-80/308

5879 SQX0020255
పపరర: ఫణణసదడ రరడడడ దదసడపరటట

95-80/309

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దదసడపరటట
ఇసటట ననస:59-4-605
వయససస:29
లస: పప
95-169/303

భరస : శవ మమలలసపటట
ఇసటట ననస:59-4-605
వయససస:54
లస: ససస స
95-169/305

5864 SQX1375444
పపరర: రమమదదవ సరనకకమమమ

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ dondapati
ఇసటట ననస:59-4-605
వయససస:26
లస: పప
95-169/302

95-80/306

తసడడ:డ చనకరశ రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబస రరడడ దదడడ
ఇసటట ననస:59-4-604
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ dontapati
ఇసటట ననస:59-4-605
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ మమలలసపటట
ఇసటట ననస:59-4-605
వయససస:35
లస: పప

5866 SQX0250639
పపరర: రమణమమ సరనకకమమమ

5861 SQX0019869
పపరర: రమణ రరడచడస

భరస : సరసబరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద కరససరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:59-4-604
వయససస:35
లస: పప

5883 SQX0010694
పపరర: శకనవరస మమలలసపరటట

95-169/291

తసడడ:డ చనడకశరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కరశరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:42
లస: పప

5880 SQX1448035
పపరర: వదడఖ రరణణ సపటట పలర

5863 SQX1643519
పపరర: సరశత సరనకకమమమ

95-169/289

తసడడ:డ రరమససబబ రరడడ reddem
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పపద కరశరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపదబకరశ రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:62
లస: ససస స

5877 SQX0030478
పపరర: దదసడపరటట వనసకరటరమణ

95-80/305

భరస : కరససరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:21
లస: ససస స

5865 SQX0544049
పపరర: సరనకకమమమ పపషరసవత
సరనకకమమమ
భరస : మహన రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:35
లస: ససస స

5874 SQX0284679
పపరర: సరసబశవ రరడడడ మమటట ట

5860 SQX0620989
పపరర: ససవరష లకడమ తడడకమళళ

5858 SQX0010959
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ వనసపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:59-4-601
వయససస:37
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర thadikamalla
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబ కరశరరడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-603
వయససస:73
లస: పప

5871 MLJ2767150
పపరర: రరమమహన రరడడ సరనకకమమమ

95-169/288

తసడడ:డ ససబబయఖ రరమ
ఇసటట ననస:59-4-601
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసచచరరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:59-4-601
వయససస:61
లస: పప
5862 SQX1617960
పపరర: పపదబ కరశరరడడడ సరనకకమమమ

5857 SQX1767482
పపరర: రరమ ససబబయఖ చసదడ

5882 SQX0693978
పపరర: తరరమల రరడడడ పపరర రరడడడ

95-169/304

తసడడ:డ వరనడరరయణ రరడడడ పపరరరరడడ
ఇసటట ననస:59-4-605
వయససస:34
లస: పప
95-169/306

5885 AP151000204389
పపరర: శవ మమలలస పరత

95-169/307

తసడడ:డ రగసయఖ మమలలసపటట
ఇసటట ననస:59-4-605
వయససస:61
లస: పప
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95-169/885

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:59-4-605
వయససస:69
లస: పప
5889 SQX1834845
పపరర: శకహరర రరడడడ కగసరర

95-167/467

95-169/308

95-169/311

95-79/1021

95-80/311

95-169/315

95-169/318

తసడడ:డ అసకక రరడడడ బదదగస
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:28
లస: పప

5899 SQX2402410
పపరర: వనసకట రరడడడ తచనడల

5902 SQX1989136
పపరర: తరరపతమమ భమమరరడడడ

5905 SQX0269407
పపరర: నడగగశశరరరవప బబడడస

5908 SQX1083138
పపరర: శవమమ బడడడగస

95-169/319

5911 MLJ1222611
పపరర: నడగమలలర శశరర రరడడస

95-167/902

5914 SQX0693762
పపరర: గరటబ రరడడడ ఏలకరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:29
లస: పప

5894 AP151000204359
పపరర: వనసకటససబబమమ కకసరర

95-169/310

5897 AP151000204017
పపరర: పపదర త రరపత రరడడ కకసరర

95-169/313

5900 SQX1287623
పపరర: రరజత తతకఅలమ

95-80/310

భరస : శకనవరస రరవప తతకఅలమ
ఇసటట ననస:59-4-609
వయససస:31
లస: ససస స
95-167/830

5903 MLJ1222371
పపరర: రవసదడడరరడడడ భమమరరడడడ

95-169/314

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ భమ మ రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-610
వయససస:37
లస: పప
95-169/316

5906 SQX0269233
పపరర: రరమమరరవప అననవరపప

95-169/317

తసడడ:డ రరసదడసస అననవరపప
ఇసటట ననస:59-4-611
వయససస:64
లస: పప
95-167/469

5909 SQX0620104
పపరర: నడగమలలర శశరర బదదబ గస

95-167/470

భరస : సతఖనడరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:31
లస: ససస స
95-169/320

భరస : వనసకట రమణడరరడడడ రరదబస
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:40
లస: ససస స
95-169/322

95-167/829

తసడడ:డ రరమరరడడడ కకసరర
ఇసటట ననస:59-4-607
వయససస:76
లస: పప

భరస : మహహశ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససధడకర రరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:31
లస: ససస స
5913 SQX0964627
పపరర: అసకకరరడడడ బఅదదబ గరమ

95-169/312

భరస : వనసకటబడవప బబ దదశ
ఇసటట ననస:59-4-611
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప బడడస
ఇసటట ననస:59-4-611
వయససస:65
లస: పప
5910 SQX0693432
పపరర: ససబబబ లకకమ ఏలకరర

5896 AP151000204349
పపరర: తరరమల రరడడడ కకసరర

5891 SQX2017994
పపరర: మహహసదడ రరడడడ కగసరర

భరస : తరరపత రరడడడ కకసరర
ఇసటట ననస:59-4-607
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససబబరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-610
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:59-4-611
వయససస:59
లస: ససస స
5907 SQX0250506
పపరర: వనసకటబడవప బబడడస

95-169/309

తసడడ:డ చదనచ రరడడడ తచనడల
ఇసటట ననస:59-4-608
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:59-4-609
వయససస:36
లస: పప
5904 SQX0250480
పపరర: శవలల అననవరపప

5893 MLJ2766566
పపరర: శకదదవ కకసరర

95-167/466

తసడడ:డ తరరమల రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-607
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కకసరర
ఇసటట ననస:59-4-607
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరనకకమమమ అనసత రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-608
వయససస:28
లస: పప
5901 SQX1375394
పపరర: శకనవరస రరవప తతకఅలమ

95-167/468

భరస : తరరమమలకరరకడడడ కకసరర
ఇసటట ననస:59-4-607
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కకసరర
ఇసటట ననస:59-4-607
వయససస:40
లస: పప
5898 SQX2373223
పపరర: సరనకకమమమ కకషష రరడడడ

5890 SQX0625749
పపరర: శకనవరస రరడడడ కగసరర

5888 SQX0030668
పపరర: కగసరర అసజల

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-607
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-607
వయససస:29
లస: పప

భరస : గరటబ రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:59-4-607
వయససస:27
లస: ససస స
5895 AP151000204031
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకసరర

95-169/779

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చచననసశశటట
ఇసటట ననస:59-4-606
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ తరరమల రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-607
వయససస:22
లస: పప
5892 SQX1048132
పపరర: ధన లకడమ మమలపరటట

5887 SQX2003903
పపరర: దసరర పడసరద చచననసశశటట

5912 MLJ1222132
పపరర: సరసశత రరడడస

95-169/321

భరస : చనగరరటబరరడడడ రరదబస
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:64
లస: ససస స
95-169/323

5915 SQX0719781
పపరర: కకసడడ రరడడడ చటటట

95-169/324

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ చటటట
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:32
లస: పప
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5916 SQX1176420
పపరర: రరమరరడడడ వనలకరర
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95-169/325

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:32
లస: పప
5919 MLJ1222561
పపరర: వనసకట రమణడరరడడడ రరడడస

95-169/328

95-169/887

95-167/472

95-169/332

95-169/335

95-169/338

95-80/871

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:37
లస: ససస స

5929 MLJ2767226
పపరర: బసవమమ తడతరరడడ

5932 SQX0693325
పపరర: ససబబరరడడడ తడతరరడడడ

95-167/474

95-169/333

95-169/336

95-80/312

భరస : నడగరరరడడడ rayam
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:49
లస: ససస స

5927 AP151000204190
పపరర: రమణమమ చటటట

95-169/331

5930 MLJ2767010
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ తడతరరడడడ

95-169/334

5933 MLJ1222348
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ అననపపరరడడడ

95-169/337

5936 SQX1703776
పపరర: ఆదదనడరరయణ బననరరవపరర

95-80/313

తసడడ:డ వనసకట శరరబసదద రరవప బననరరవపరర
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:44
లస: పప

5938 SQX2130490
పపరర: ఉమ మహహశశర రరడడ ఉడడమమల

5944 MLJ1222223
పపరర: తరరపతమమ రరయస

95-167/471

తసడడ:డ ససబబరరడక అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:59-4-613
వయససస:49
లస: పప

95-80/920

5939 SQX0341206
పపరర: ససబమబలల కగసరర

95-167/473

భరస : వనసకట ససబబబరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:48
లస: ససస స
95-167/475

తసడడ:డ నడగర రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:34
లస: పప
95-169/340

5924 SQX1937911
పపరర: వనసకటటశశరరర చపసరపప

భరస : ససబబబరరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-613
వయససస:56
లస: ససస స

5935 SQX1703628
పపరర: అపరష దదవ బననరరవపరర

5941 SQX0404525
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ రరయ

95-169/886

భరస : గగవసదస రరడడడ చటటట
ఇసటట ననస:59-4-613
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:31
లస: పప
5943 MLJ1222249
పపరర: వనసకట ధన లకడమ కగసరర

95-169/330

భరస : ఆదదనడరరయణ బననరరవపరర
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదయఖ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:20
లస: పప
5940 SQX0284711
పపరర: లకడమ రరమ కకషరషరరడడడ కకసరర

5926 MLJ1222280
పపరర: రవణమమ అననపపరరడడ

5921 SQX2327294
పపరర: ఆదదలకడమ వనలకరర

తసడడ:డ తరరపతయఖ చపసరపప
ఇసటట ననస:59-4-613
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-613
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రరదబస
ఇసటట ననస:59-4-613
వయససస:69
లస: పప
5937 SQX2077675
పపరర: బడహమ రరడడడ ఉడడమమల

95-169/888

భరస : వనసకటటశశరరరవప తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-613
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : లకకమ రరడడడ రరడస
ఇసటట ననస:59-4-613
వయససస:64
లస: ససస స
5934 SQX0250548
పపరర: లకడమ రరడడడ రరడడస

5923 SQX2130292
పపరర: ధనలకడమ వనలకరర

95-169/327

భరస : గరరట రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అననపపరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-613
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ చపసరపప
ఇసటట ననస:59-4-613
వయససస:50
లస: ససస స
5931 MLJ1222041
పపరర: గగవసదమమ రరడడస

95-169/329

భరస : రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసదయఖ చపసరపప
ఇసటట ననస:59-4-613
వయససస:55
లస: పప
5928 SQX1927557
పపరర: మహలకడమ చపసరపప

5920 MLJ1222157
పపరర: చనగరరటబరరడడడ రరడడస

5918 SQX0693903
పపరర: సతఖనడరరయణ రరడడ బదదబ గస

తసడడ:డ అసకక రరడడడ బదదబ గమ
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పష లరరడడడ రరదబస
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:69
లస: పప

భరస : కకసడడ రరడడడ చటటట
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:22
లస: ససస స
5925 SQX1937937
పపరర: తరరపతయఖ చపసరపప

95-169/326

తలర : సరసశత ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చనగరరటబరరడడడ రరదబస
ఇసటట ననస:59-4-612
వయససస:42
లస: పప
5922 SQX2327153
పపరర: శశశలజ చటటట

5917 SQX0693986
పపరర: ససధడకర రరడడడ ఏలకరర

5942 SQX0693796
పపరర: కకటటశశరర గరదచ

95-169/339

భరస : బబజ రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:29
లస: ససస స
95-169/341

5945 SQX0646646
పపరర: శవరరవమమ గరయస

95-169/342

భరస : వనసకట రరమరరడడడ gayam
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:79
లస: ససస స
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5946 SQX0693713
పపరర: అభవనషడ
పడ డడ రరయ
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95-169/343

తసడడ:డ నడగరరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:27
లస: పప
5949 SQX0544163
పపరర: ససబబ రరడడడ చగరణణ

95-169/346

95-169/349

95-159/22

5953 SQX2243749
పపరర: తరపత రరడడడ పరలలగమళర

5956 SQX1772029
పపరర: సరయ సససధస మమకలక

95-169/352

5959 AP151000204192
పపరర: రమణమమ వనలకరర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:59-4-615
వయససస:27
లస: పప
95-169/358

95-169/361

95-167/476

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:59-4-618
వయససస:32
లస: ససస స
5973 MLJ2767259
పపరర: వనసకటటశశరరర గసజ
తసడడ:డ lakshmaiah ganji
ఇసటట ననస:59-4-618
వయససస:54
లస: పప

95-169/350

95-169/363

5968 SQX0693242
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ పష లకర

95-169/348

5954 SQX2243798
పపరర: శక దదవ పరలలగమళర

95-169/810

5957 SQX1772037
పపరర: మమలత మమకలక

95-169/351

భరస : వనసకట మమరళ మహన రరడడ మమకలక
ఇసటట ననస:59-4-615
వయససస:27
లస: ససస స
95-169/353

5960 SQX0643379
పపరర: తరరపతమమ ఏలకరర

95-169/354

భరస : నడరరయణరరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-615
వయససస:61
లస: ససస స
95-169/356

5963 SQX1772052
పపరర: జకరరయమ షపక

95-169/357

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:59-4-615
వయససస:60
లస: పప
95-169/359

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ పరడక
ఇసటట ననస:59-4-616
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రమణడరరడడడ పప లమక
ఇసటట ననస:59-4-616
వయససస:49
లస: ససస స
5970 SQX1159616
పపరర: రమమదదవ గసజ

5965 SQX1767516
పపరర: వనసకట దధపసస పరడక

5951 MLJ1222207
పపరర: నడగరరరడడడ రర యస

భరస : తరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:59-04-614
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-615
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపద కరససరరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-615
వయససస:66
లస: పప
5967 AP151000204080
పపరర: రతస మమ పప లమక

95-169/809

భరస : వనసకటససబబబరరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-615
వయససస:46
లస: ససస స

95-169/355 5962 SQX0693283
5961 SQX1772045
పపరర: వనసకట రరజశశఖర రరడడడ మమకలక
పపరర: నడగరరరరన రరడడడ ఏలకరర

95-169/345

తసడడ:డ కరససరరడడడ rayam
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పడతడప రరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:59-4-615
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ ఈదర
ఇసటట ననస:59-4-615
వయససస:28
లస: ససస స

5964 AP151000204308
పపరర: నడరరయణరరడడడ ఏలకరర

95-169/347

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-04-614
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:59-4-615
వయససస:28
లస: పప
5958 SQX0693861
పపరర: నడగరరరరనమమ ఈదర

5950 MLJ2766186
పపరర: వనసకట ససబబబ రరడడ కగసరర

5948 SQX0693358
పపరర: బబజ రరడడ గరదచ

తసడడ:డ రరమలసగ రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:55
లస: పప

భరస : లకడమ రరమకకషష రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:29
లస: ససస స
5955 SQX1771856
పపరర: వనసకట పడతడప రరడడడ మమకలక

95-169/344

తసడడ:డ కకసడయఖ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరడడడ చగరణణ
ఇసటట ననస:59-4-614
వయససస:40
లస: పప
5952 SQX1767458
పపరర: ససరగఖ కగసరర

5947 SQX0544080
పపరర: వనసకటరరడడడ వనలకరర

5966 SQX0694000
పపరర: వనసకట శరరష పప లమక

95-169/360

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ పప లమక
ఇసటట ననస:59-4-616
వయససస:27
లస: ససస స
95-169/362

5969 SQX2163657
పపరర: నడరరయణమమ దదవరరడడ

95-169/889

తసడడ:డ అసకకరరడడడ పప లమక
ఇసటట ననస:59-4-616
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-616
వయససస:36
లస: ససస స

95-167/477
5971 SQX1159657
పపరర: వనసకట మమరళ మహన రరడడ
మమకలక
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59-4-618
వయససస:34
లస: పప

5972 SQX2210086
పపరర: వనసకట నడరరయణ రరడడడ గసగర

95-167/903

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:59-4-618
వయససస:25
లస: పప

95-80/314 5975 SQX0768549
5974 SQX1173236
పపరర: తనగమసడల ససధఖ తనగమసడల
పపరర: నడగరరరరన రరడడడ తడనగమసడడల
tinigundala
భరస : నడగరరరరన రరడడడ తనగమసడల
తసడడ:డ యరరకరరడడడ tanigundala
ఇసటట ననస:59-4-619
ఇసటట ననస:59-4-619
వయససస:27
లస: ససస స
వయససస:32
లస: పప

95-80/315
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5976 SQX2130995
పపరర: యరక రరడడడ తడనగమసడర
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95-80/921

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:59-4-619
వయససస:74
లస: పప
5979 SQX0606673
పపరర: వనసకటరమణ తడనగమసడడల

95-169/365

95-169/368

95-169/371

95-169/374

95-80/923

95-169/376

6003 SQX1703560
పపరర: తరరపతయఖమమ మమదదరరడడ
భరస : తరరపత రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:48
లస: ససస స

95-169/372

5989 AP151000204226
పపరర: రరఘవరరడడడ ససరరరపప

5992 SQX2474625
పపరర: శవ పరరశత పప నసనగగటట

5995 AP151000204115
పపరర: ఆదదలకడమ పష నగగత

95-169/379

5998 SQX1767045
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పష నగసటట

95-169/375

6001 SQX2497931
పపరర: రమఖ డడరరసనమ

95-80/924

6004 SQX1816909
పపరర: అఖలలష రరడడ రరయ
తసడడ:డ నడగర రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:27
లస: పప

95-169/370

5987 AP151000204462
పపరర: ఆదదలకడమ ససరరరపప

95-169/373

5990 SQX1579483
పపరర: తరరపతమమ గరయస

95-80/316

5993 SQX2477891
పపరర: ఆదదలకడమ పప నగటట

95-87/1740

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ పప నగటట
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:65
లస: ససస స
95-169/377

95-169/378
5996 SQX1865492
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడ పష నసగగటట

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ పష నసగగటట
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:39
లస: పప
95-169/380

5999 SQX2475234
పపరర: శవ పరరశత పప నసనగగటట

95-169/890

Deleted

భరస : వనసకట ససబబబరరడడడ పప నసనగగటట
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:34
లస: ససస స
95-169/955

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ డడరరసనమ
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:25
లస: ససస స
95-80/318

5984 MLJ2766897
పపరర: వనసకటరరడడడ గమసటక

భరస : తరరపత రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ పష నగసటట
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:70
లస: పప
95-169/891

95-169/367

భరస : రరఘవరరడడడ ససరరపప
ఇసటట ననస:59-4-620
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ పపనగగటట
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరరరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:44
లస: పప
6000 SQX2170249
పపరర: వనసకట రఘమ వసశ కకషష రరడడడ
దధరరశనస
తసడడ:డ ససబబ రరడడడ దధరరశనస
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:20
లస: పప

5986 SQX0250134
పపరర: రమణమమ బతష
స ల

5981 SQX1767094
పపరర: తరరపతమమ తనగమసడడల

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:59-4-619
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరడడడ పప నసనగగటట
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమణడరరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:39
లస: ససస స
5997 MLJ1222363
పపరర: రమణడరరడడడ దదడడడ

95-169/369

తసడడ:డ పసచచరరడడడ ససరరరపప
ఇసటట ననస:59-4-620
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడడ దధరరశనస
ఇసటట ననస:59-4-622
వయససస:44
లస: ససస స
5994 MLJ1222181
పపరర: అసజల దదడడడ

5983 MLJ1222694
పపరర: వనసకటటశశరరర తడనగమసడడల

95-169/364

భరస : యరరక రరడడడ తనగమసడడల
ఇసటట ననస:59-4-619
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : తరరపరసల రరడడడ్స బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-4-620
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అకలకలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-4-620
వయససస:45
లస: పప
5991 SQX2209906
పపరర: సరసశత దధరరశనస

95-169/366

తసడడ:డ యరయఖ రరడడడ తనగమసడడల
ఇసటట ననస:59-4-619
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ తనగమసడడల
ఇసటట ననస:59-4-619
వయససస:73
లస: పప
5988 AP151000204568
పపరర: అకలకలయఖ బతష
స ల

5980 MLJ2766889
పపరర: తరరపతమమ గమసటక

5978 MLJ1222272
పపరర: అనత తడనగమసడడల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ తనగమసడడల
ఇసటట ననస:59-4-619
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:59-4-619
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:59-4-619
వయససస:37
లస: పప
5985 SQX1767110
పపరర: యరక రరడడడ తనగమసడడల

95-80/922

భరస : యమరరక రరడడడ తనగమసదల
ఇసటట ననస:59-4-619
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఎఱడయఖరరడడడ తనగమసడడల
ఇసటట ననస:59-4-619
వయససస:44
లస: ససస స
5982 MLJ2766905
పపరర: గమరవరరరడడడ గమసటక

5977 SQX2324440
పపరర: తరరపతమమ తనగమసదల

6002 SQX1371988
పపరర: పసడయమసక రరయ

95-80/317

తసడడ:డ శకరరమ రరడడ రరయ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:26
లస: ససస స
95-80/319

6005 SQX1703735
పపరర: రమణ రరడడడ మమదదరరడడడ

95-80/320

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:33
లస: పప
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6006 SQX1207118
పపరర: తరరపత రరడడడ మమదదరరడడడ

95-80/321

తసడడ:డ దదబబబరరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:55
లస: పప
6009 SQX1176388
పపరర: శరకవరణణ రరయ

95-169/381

95-169/384

95-80/322

95-169/389

95-122/445

95-169/394

భరస : వనలరరవప సరగబన
ఇసటట ననస:59-4-630
వయససస:41
లస: ససస స

6019 AP151000204013
పపరర: కకషరష రరడడడ మడతల

6022 SQX1226324
పపరర: రమణ పగడడల

6025 SQX0643411
పపరర: కకటటశశరర ఎనగసటట

95-169/397

95-169/398

6028 SQX2224855
పపరర: మహహశ చతడరరససపల

6014 AP151000204543
పపరర: శకరరమరరడడడ రరయ

95-169/386

భరస : ససబబబ రరడడ మడతల
ఇసటట ననస:59-4-624
వయససస:44
లస: ససస స
95-169/390

6020 AP151000204008
పపరర: ససబబబరరడడడ మడతల

95-169/391

తసడడ:డ ఎలమర రరడడడ మడతల
ఇసటట ననస:59-4-624
వయససస:51
లస: పప
95-169/392

6023 MLJ1222512
పపరర: తరరపతమమ పగడడల

95-169/393

భరస : వనసకటసరశమ పగడడల
ఇసటట ననస:59-4-625
వయససస:64
లస: ససస స
95-169/395

6026 AP151000204236
పపరర: కమమశశరమమ యమనగసటట

95-169/396

భరస : వనసకటటశశరరర యణగసటట
ఇసటట ననస:59-4-626
వయససస:63
లస: ససస స
95-80/926

6029 SQX2286441
పపరర: మహన కకషష చసదవవలల
తసడడ:డ యలర మసదడ చడరర
ఇసటట ననస:59-4-629
వయససస:24
లస: పప

95-169/399
6031 AP151000204256
పపరర: వనసకటరతనస మమరసరరడడడ మమరరస
రరడడడ
భరస : పపలమరరరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-630
వయససస:51
లస: ససస స

6032 SQX0693580
పపరర: వనల రరవప సరగబ న

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:59-4-630
వయససస:32
లస: పప

95-169/383

95-169/388
6017 AP151000204189
పపరర: వనసకటరమన మడతల మడతల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చతడరరససపల
ఇసటట ననస:59-4-629
వయససస:25
లస: పప

95-169/401 6034 SQX2376085
6033 AP151000204252
పపరర: పపలమరరరడడడ మమరసరరడడడ మమరరస రరడడ
పపరర: అరవసద తరరమలశశటట

తసడడ:డ వనలలగగసడడరరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-630
వయససస:54
లస: పప

95-169/387

భరస : శకనవరసరరవప యణగసటట
ఇసటట ననస:59-4-626
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యణగసటట
ఇసటట ననస:59-4-626
వయససస:39
లస: పప
6030 SQX0693499
పపరర: గరతడసజల సరగబన

6016 SQX1527904
పపరర: లకడమ సపజనఖ మడతల

6011 AP151000204352
పపరర: పదడమవత రరయ

తసడడ:డ శశససరరడడబ రరయ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమ కకషష రరడడడ పగడడల
ఇసటట ననస:59-4-625
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రరడడ పగడడల
ఇసటట ననస:59-4-625
వయససస:43
లస: పప
6027 MLJ1222793
పపరర: శకనవరసరరవప ఎనగసటట

95-169/385

తసడడ:డ ఎలమర రరడడడ మడతల
ఇసటట ననస:59-4-624
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ పగడల
ఇసటట ననస:59-4-625
వయససస:18
లస: పప
6024 MLJ1222439
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ పగడడల

6013 MLJ2766145
పపరర: దరరర రరడడడ దదడడడ

95-167/904

భరస : శకరరమరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ మడతడల
ఇసటట ననస:59-4-624
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నడగరరరడడడ ఇ సస రరమమల
ఇసటట ననస:59-4-624
వయససస:61
లస: ససస స
6021 SQX2069904
పపరర: పపరష చసదడ రరడడడ పగడల

95-169/382

తసడడ:డ బబసచ రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:41
లస: పప

తలర : ససబబ రరడడడ తతటర
ఇసటట ననస:59-4-624
వయససస:24
లస: ససస స
6018 AP151000204104
పపరర: ససబబమమ ఇ సస రరమమల

6010 SQX0290312
పపరర: మసగమమ రరయ

6008 SQX2152007
పపరర: తరరపతమమ మదద రరడడ

భరస : రమణ రరడడడ మదద రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:24
లస: పప
6015 SQX1703586
పపరర: మలలర శశరర తతటబర

95-80/925

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ రరడడ రరయ
ఇసటట ననస:59-4-623
వయససస:25
లస: ససస స
6012 SQX1834530
పపరర: రరయ సరసబశవరరరడడ

6007 SQX2178101
పపరర: శకనవరస రరడడడ మమదదరరడడడ

95-169/892

95-80/927

95-169/400

తసడడ:డ ససబబబరరవప సరగబ న
ఇసటట ననస:59-4-630
వయససస:44
లస: పప
6035 SQX2434884
పపరర: అసజల సరనకకమమమ

95-79/1022

భరస : నడగరరరరన సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:21
లస: ససస స
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95-80/323 6037 SQX0635821
6036 SQX1402429
పపరర: వనసకట నడరరయణమమ మమరక
పపరర: శకకరసత రరడడడ మమరసరరడడడ

భరస : తరరపత రరడడడ మమరక
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ maramreddy
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:29
లస: పప

6039 SQX0020263
పపరర: పరసడడ రసగరరరడడడ� బమజనసరర�

95-80/326

తసడడ:డ వనసగళ రరడ�డడ bujunuri
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:42
లస: పప
6042 SQX1447995
పపరర: కలమమరర మరస రరడడ

95-169/404

భరస : కకషష రరడడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:42
లస: ససస స
6045 MLJ2766152
పపరర: వనసటక కకషరష రరడడడ మమరస రరడడడ

95-169/407

6040 SQX0889329
పపరర: వనత గరదచ

భరస : రరమకకషమ కకతస పలర
ఇసటట ననస:59-4-632
వయససస:31
లస: ససస స
6054 SQX0269589
పపరర: రమణమమ వనలకరర

6046 SQX1447961
పపరర: కకషష రరడడడ మరస రరడడడ

6047 SQX2513992
పపరర: జశశసత రరడడడ ససరవరపప

భరస : ససబబబరరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-632
వయససస:49
లస: ససస స
6057 SQX2268274
పపరర: లకడమ కరమమశశరర కలరరవనలమ

95-169/893

95-80/328

తసడడ:డ రగశ రరడడడ rachamalla
ఇసటట ననస:59-4-633
వయససస:27
లస: ససస స
6063 SQX0635508
పపరర: బబల మహహష నలక
ర రర
తసడడ:డ శవకకటటశశరరరవప nalluri
ఇసటట ననస:59-4-633
వయససస:29
లస: పప

6052 SQX0030767
పపరర: దసరర మమ గరదచ

6055 MLJ2767184
పపరర: రతస మమ తడడకమళర

6058 SQX2428837
పపరర: అరరణ ససరసరన

95-170/1448

95-170/1446

6050 SQX1402445
పపరర: తరరపత రరడడడ మమరక

95-80/327

తసడడ:డ చన వనసకట ససబబబరరడడ మమరక
ఇసటట ననస:59-4-632
వయససస:59
లస: పప
95-167/478

6053 MLJ1222405
పపరర: ససజజత దదడడడ

95-169/409

భరస : దరరర రరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59--4-632
వయససస:37
లస: ససస స
95-169/411

6056 MLJ2767143
పపరర: చసదడ శశఖర తడడకమళర

95-169/412

తసడడ:డ కరశయఖ తడడకమలర
ఇసటట ననస:59-4-632
వయససస:44
లస: పప
95-169/894

6059 SQX2425270
పపరర: రరమకకషష రరడడడ ససరసరన

95-169/895

భరస : శకరరమరరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:59-4-632 chendra kottu
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:59-4-632 chendra kottu
వయససస:32
లస: పప

6061 MLJ3621141
పపరర: శరసతలకడమ� నలక
ర రర�

6062 MLJ3621133
పపరర: జజనకక నలక
ర రర

95-80/329

తసడడ:డ శవ కకటటశశరరరవప� nalluri
ఇసటట ననస:59-4-633
వయససస:31
లస: ససస స
95-80/331

95-169/406

తసడడ:డ రమణ రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59/4/631
వయససస:18
లస: పప

భరస : కరశయఖ తడడకమలర
ఇసటట ననస:59-4-632
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కలరరవనలమ
ఇసటట ననస:59-4-632
వయససస:52
లస: ససస స
6060 SQX0812545
పపరర: వరణణ వసససధర రరచమళళ

95-169/408

భరస : రరమ రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:59-4-632
వయససస:53
లస: ససస స
95-169/410

95-169/403

తసడడ:డ కకషష రరడడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రగశ రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59/4/631
వయససస:42
లస: పప
95-80/928

6041 SQX0250191
పపరర: ససజజత మమరరస రరడడ

6044 SQX1448001
పపరర: లకడమ రరడడ మరస రరడడడ

6049 SQX2514024
పపరర: రమణ రరడడడ ససరవరపప

భరస : రమణ రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59/4/631
వయససస:18
లస: ససస స

95-169/402

95-169/405
6043 AP151000204255
పపరర: భబరతమమ మమరస రరడడ మమరరస
రరడడడ
భరస : వనసకటససబబబరరడడడ మమరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:64
లస: ససస స

6048 SQX2514016
పపరర: లకడమ ససరవరపప

95-80/325

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటకకషరష రరడడడ మమరరస రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద రరమ రరడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:53
లస: పప

95-170/1447

6038 SQX1456228
పపరర: వనసకట రగజజరరవప సససకర

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ మమరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-631
వయససస:48
లస: పప

6051 SQX2211365
పపరర: లకడమ కకతస పలర

95-80/324

6064 SQX0020248
పపరర: రరమససబబ రరడడ రరడచడస
తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ రగదబస
ఇసటట ననస:59-4-633
వయససస:44
లస: పప

95-80/330

భరస : శవ కకటటశశరరరవప nakluri
ఇసటట ననస:59-4-633
వయససస:46
లస: ససస స
95-80/332

6065 SQX0635672
పపరర: శవకకటటశశరరరవప� నలక
ర రర�

95-80/333

తసడడ:డ ససబబబరరవప� nalluri
ఇసటట ననస:59-4-633
వయససస:60
లస: పప
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95-169/413

భరస : రగససరరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:59-4-633
వయససస:50
లస: ససస స
95-80/334

తసడడ:డ ససబబబ రరడడడ sani kamma
ఇసటట ననస:59-4-634
వయససస:28
లస: ససస స

6070 SQX0940809
పపరర: గణణష రరడడడ సరనకకమమమ

95-169/416

6073 AP151000204503
పపరర: ససబబబరరడడడ సరనకకమమమ
తసడడ:డ రగససరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-634
వయససస:52
లస: పప

6075 SQX0380097
పపరర: షపక హలమమ�

6076 SQX0380162
పపరర: షపక నససమమ షపక

95-80/336

భరస : సమర� shaik
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:31
లస: ససస స
6078 SQX1529025
పపరర: వరహహదడ షపక
భరస : షసషసర షపక
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:44
లస: ససస స
6081 SQX0810010
పపరర: వనసకట నరసయఖ పప దదల

6084 SQX1579467
పపరర: గగరర శసకర రరలరబబ యన

95-80/342

95-80/345

6082 SQX1364082
పపరర: బడహమయఖ కసబబల

6085 SQX1364124
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-80/347

6088 SQX2333243
పపరర: సలమస పఠరన

95-80/337

భరస : వనసకట నరసయఖ maripudi
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:33
లస: ససస స

6091 SQX0812594
పపరర: వనసకట రమణమమ చలమకలరర

95-80/340

6094 SQX0357913
పపరర: శకనవరస రరడడడ దరరనస
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ దరసరనస
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:36
లస: పప

6074 SQX0855957
పపరర: abdul rahiman

95-169/418

6077 SQX1579434
పపరర: జజఖత మతషపలర

95-80/338

6080 SQX1529033
పపరర: సరధదక షపక

95-80/341

తసడడ:డ షసషసర షపక
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:24
లస: పప
95-80/343

6083 SQX1579442
పపరర: శకనవరసరరవప మతషపలర

95-80/344

తసడడ:డ మహన రరవప మతషపలర
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:41
లస: పప
95-80/346

6086 SQX0744284
పపరర: బబజలకడమ సరనకకమమమ

95-169/419

భరస : ససబబబరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:45
లస: ససస స
95-80/929

6089 SQX0030528
పపరర: చలకల శక త�

95-80/348

భరస : లకకమనడరరయణ రరడడ � sruthi
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:32
లస: ససస స
95-80/350

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ చలమకలరర
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:39
లస: ససస స
95-80/352

95-167/479

భరస : శకనవరస రరవప మతషపలర
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-637
వయససస:21
లస: పప
95-80/349

6071 SQX0767780
పపరర: గణణష రరడడడ సరనకకమమమ

తసడడ:డ వల రహహమమన
ఇసటట ననస:59-4-634
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మహహదధబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:88
లస: పప

భరస : వర సరశమ కసబబల
ఇసటట ననస:59-4-637
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చనన తరరపత రరడడడ kasari
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:56
లస: ససస స

95-169/417

తసడడ:డ వర సరశమ కసబబల
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ రరలరబబ యన
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:62
లస: పప

6093 SQX0811877
పపరర: లకకమ కగసరర kesari

6079 SQX1579459
పపరర: నడగ ససధడరరణణ రరలరబబ యన

95-169/415

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-634
వయససస:27
లస: పప

భరస : గగరర శసకర రరలరబబ యన
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ podili
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:38
లస: పప

6090 SQX0811893
పపరర: పసచచమమ మరరపపడడ

95-80/335

భరస : అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:59-4-636
వయససస:36
లస: ససస స
95-80/339

6068 AP151000204060
పపరర: రగససరరడడడ రరచమలర

తసడడ:డ పపదబ అసకకరరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:59-4-633
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రగడడ క శన కమమ
ఇసటట ననస:59-4-634
వయససస:27
లస: పప

భరస : వర నడరరయణ రరడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-634
వయససస:25
లస: ససస స

6087 SQX1505231
పపరర: ససనత కసబబల

95-169/414

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-633
వయససస:51
లస: ససస స

6069 SQX0940700
పపరర: అనసష సరనకకమమమ

6072 SQX1598731
పపరర: లకడమ మసగమమ సరనకకమమమ

6067 AP151000204097
పపరర: వజయలకడమ సరనకకమమమ

6092 SQX0376616
పపరర: ససబబరతస మమ దదరరశనస

95-80/351

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ దదరరశనస
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:45
లస: ససస స
95-80/353

6095 SQX0688564
పపరర: లకకమ నడరరయణ చలకల

95-80/354

తసడడ:డ నడరరయణరరడడడ chilakala
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:39
లస: పప
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6096 SQX0020271
పపరర: ససబబ రరడడడ� దదరరశరనమమ�

95-80/355

తసడడ:డ రరమ రరడడడ� dirisanamu
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:54
లస: పప
6099 SQX0250092
పపరర: లకడమ కకలర

95-169/420

95-169/423

95-80/357

95-167/480

95-169/425

95-80/361

95-80/358

6112 SQX0940692
పపరర: శకనలమ గరయస

6115 SQX0940833
పపరర: వనసకట ససబబబ రరడడ గరయస

95-80/932

6120 SQX1133081
పపరర: రగషమ షపక

95-80/363

6118 SQX2406510
పపరర: వసశ కకషరష రరడడడ గరయస

95-167/481

భరస : షపబదడ shaik
ఇసటట ననస:59-4-644
వయససస:28
లస: ససస స

95-80/359

6124 SQX1132992
పపరర: ఘన సపబదడ షపక
తసడడ:డ దడదస షపక
ఇసటట ననస:59-4-644
వయససస:32
లస: పప

95-80/356

6107 SQX2077634
పపరర: రరజ మహన రరడడ రగడడస

95-80/872

6110 SQX0646513
పపరర: భబగఖలకడమ రరడడ

95-169/424

95-80/360
6113 SQX1703362
పపరర: వనసకట నడగగశశరర దదవ గయమఎస

భరస : వనసకట ససబబ రరడడ గయమఎస
ఇసటట ననస:59-4-641
వయససస:46
లస: ససస స
95-80/362

6116 SQX2405595
పపరర: కలససమ గరయస

95-80/931

భరస : వనసకట సరశమ రరడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-4-641
వయససస:62
లస: ససస స
95-80/933

6119 AP151000204043
పపరర: చచననమమ చసతసరరడడడ

95-169/426

భరస : రమణడ రరడడడ చసతసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-641
వయససస:44
లస: ససస స
95-80/364

భరస : శకనవరససలల రరడడ బబబరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-644
వయససస:33
లస: ససస స
95-80/366

6104 SQX1439356
పపరర: ససబబమమ రరడడస

భరస : శకనవరసరరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-640
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ రరడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-4-641
వయససస:32
లస: పప
6121 SQX1375352
పపరర: రమణమమ బబబరరడడడ

95-169/422

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ రగడడస
ఇసటట ననస:59-4-640
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బససవ రరడడడ gayam
ఇసటట ననస:59-4-641
వయససస:59
లస: పప

6117 SQX2404424
పపరర: వనసకట శవ నడగగశవరరర దదవ
గరయస
భరస : ససబబ రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-4-641
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : దడదస shaik
ఇసటట ననస:59-4-644
వయససస:49
లస: ససస స

6106 SQX1364041
పపరర: పపదబ గరట రరడడ రరడచడస

6109 SQX1153279
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ ఆరరబసడర

6101 SQX0269373
పపరర: కకషరషరరడడడ కకలర

భరస : గరట రరడడడ రరడడస
ఇసటట ననస:59-4-640
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడ ` gayam
ఇసటట ననస:59-4-641
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రగడకడ gayam
ఇసటట ననస:59-4-641
వయససస:33
లస: పప

6123 SQX1133065
పపరర: జమల షపక

95-169/896

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:59-4-640
వయససస:33
లస: పప

భరస : గరరటబ రరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-640
వయససస:49
లస: ససస స
6114 SQX0940775
పపరర: శకనవరసరరడడడ గరయస

6103 SQX2310183
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమమమ

95-80/930

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పష ల రరడడడ రరడచడస
ఇసటట ననస:59-4-640
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరడడడ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:59-4-640
వయససస:29
లస: ససస స
6111 SQX0286559
పపరర: శకనవరసరరడడడ రరడడడ

95-169/421

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రరడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జబఉలర షపక
ఇసటట ననస:59-4-640
వయససస:23
లస: పప
6108 SQX1153287
పపరర: అనతడ ఆరరబసడర

6100 SQX0544007
పపరర: శకకరసత రరడడడ వనలకరర

6098 SQX2373652
పపరర: వ పడసరద మసదలపప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడబ డ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:66
లస: పప
6105 SQX1579400
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-80/900

తసడడ:డ కకషషరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:59/4/639
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకషరషరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:59-4-639
వయససస:44
లస: ససస స
6102 AP151000204356
పపరర: చనన తరపతరరడడడ కగసరర

6097 SQX2121374
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ కకలర

6122 SQX1364009
పపరర: ససబబరతనమమ సరనకకమమమ

95-80/365

భరస : వనసకట రమణ రరడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-644
వయససస:33
లస: ససస స
95-80/367

6125 SQX1287441
పపరర: శకనవరససలల రరడడ బబబరరడడడ

95-80/368

తసడడ:డ యమనడదదరరడడడ బబబరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-644
వయససస:34
లస: పప
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95-167/482 6127 SQX0250001
6126 SQX0688416
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ సరనకకమమమ
పపరర: రమణమమ బబబరరడడడ

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-644
వయససస:35
లస: పప
6129 SQX0646612
పపరర: అనసపమ మతషకకరర

భరస : చన శకనవరసరరడడడ భబయరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-644
వయససస:39
లస: ససస స
95-169/429

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప లలట మతషకకరర
ఇసటట ననస:59-4-646
వయససస:29
లస: ససస స
6132 SQX0358218
పపరర: వనసకట శకరరమమలల రరడడ �
మమకలక�
తసడడ:డ పపదబ పరలసకకరరడడడ� mukku
ఇసటట ననస:59-4-647
వయససస:36
లస: పప
6135 MLJ1223189
పపరర: వనసకట రరడడడ ఏలకరర

95-80/369

95-169/432

95-167/483

95-169/435

95-80/934

95-80/372

తసడడ:డ లకమణ రరవప కటర గమసట
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:28
లస: పప

95-1/874

6145 SQX1287284
పపరర: రరధదక గసట

6148 SQX0625392
పపరర: శవరరరడడడ కగసరర

95-80/936

6151 SQX2130854
పపరర: వనసకట రమణ కటర గమసట

95-169/433

6154 SQX2127967
పపరర: వనసకటటష రరడడడ కగసరర
తసడడ:డ శవ రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:18
లస: పప

6134 MLJ1222033
పపరర: వనసకట నరసమమ ఏలకరర

95-169/431

6137 SQX1786326
పపరర: ససతడరరమ రరజ తతరర కకసడ

95-1/875

6140 AP151000204454
పపరర: రతస మమ మమకలక

95-169/434

భరస : కకకషషయఖ మమకలక
ఇసటట ననస:59-4-649
వయససస:46
లస: ససస స
95-169/436

6143 SQX2290609
పపరర: అబమబ ల రరహమన షపక

95-171/885

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-4-649
వయససస:18
లస: పప
95-80/370

6146 SQX0629386
పపరర: శరరద కగసరర�

95-80/371

భరస : శవరరరడడడ� kesari
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:40
లస: ససస స
95-80/373

6149 SQX2175339
పపరర: లకమణ రరవప కతడరగసతడ

95-80/935

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:50
లస: పప
95-80/937

భరస : లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:43
లస: ససస స
95-80/939

95-79/1075

తసడడ:డ ఆదదశశషష తతరర కకసడ
ఇసటట ననస:59-4-648
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ kesari
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:49
లస: పప
6153 SQX2208908
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కటర గమసట

6142 AP151000204461
పపరర: రరమయఖ మమకలక

6131 SQX2513422
పపరర: మహహశ ఏలకరర

భరస : వనసకటరరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-647
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసల రరడడ గసట
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:46
లస: పప
6150 SQX2136745
పపరర: లకమణ రరవప కటర గమసట

95-158/830

తసడడ:డ తరరపతయఖ మమకలక
ఇసటట ననస:59-4-649
వయససస:56
లస: పప

భరస : షపక ఖమజ
ఇసటట ననస:59-4-650
వయససస:60
లస: ససస స
6147 SQX1287706
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ గసట

6133 SQX2130516
పపరర: మహహశ ఏలకరర

6139 SQX1016501
పపరర: నడరరయణమమ మమకలక

95-169/428

తసడడ:డ ఏలకరర వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-647
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమకలక
ఇసటట ననస:59-4-649
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమలల రరడడ మమకలక
ఇసటట ననస:59-4-649
వయససస:43
లస: పప
6144 SQX2357267
పపరర: షపక అబద

95-169/430

భరస : ససత రరమ రరజ తతరరలకకసడ
ఇసటట ననస:59-4-648
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:59-4-648
వయససస:42
లస: పప
6141 SQX0379511
పపరర: సతఖనడరరయణ రరడడడ మమకలక

6130 SQX0038034
పపరర: వనసకట చలపత రరవప
మతషకకరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:59-4-646
వయససస:31
లస: పప

6136 SQX1784834
పపరర: శవ నడగ మలలర శశరర తతరరలకకసడ

6128 SQX0249961
పపరర: చన శకనవరససలల బబబరరడడడ

తసడడ:డ యమనడదదరరడడడ భబయరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-644
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-647
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-647
వయససస:43
లస: పప
6138 SQX0626093
పపరర: నడరరయణ బబ లమర

95-169/427

6152 SQX2208916
పపరర: వనసకటరమణ కటర గమసట

95-80/938

భరస : లకమణ రరవప కటర గమసట
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:42
లస: ససస స
95-80/940

6155 SQX1083385
పపరర: లకడమ దదవ కనక

95-167/484

భరస : చలమరరడడడ కనక
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:39
లస: ససస స
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95-167/485

తసడడ:డ లకకమ రరడడ కనక
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:44
లస: పప
6159 SQX0400572
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గసట

95-169/439

6177 SQX0744508
పపరర: ఆదదలకడమ సరనకకమమమ

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ గగపస రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:59-4-652
వయససస:45
లస: ససస స

95-80/873

6166 SQX2078632
పపరర: పదడమవత లసగమ శశటట

95-80/874

6167 SQX1083344
పపరర: లకడమ పరరశత నరర

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప లసగమ శశటట
ఇసటట ననస:59-4-653
వయససస:41
లస: ససస స
95-167/487

6169 NDX2528792
పపరర: లల పసడత శఖమల

95-79/1023

6172 SQX0629162
పపరర: సరసబబడజఖస రరజననడడ

94-80/781

6175 SQX0940767
పపరర: చచనడనరరడడడ సరన కకమమమ

95-80/377

6178 AP151000204297
పపరర: లకడమ రజననన

95-80/380

6181 SQX1294412
పపరర: చచసచస లకడమ సరనకకమమమ

95-169/442

6184 SQX0811927
పపరర: శవ పరరశత సరనకకమమమ
భరస : మమసల రరడడడ sanikommu
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:30
లస: ససస స

6176 SQX0635763
పపరర: నరసససహరరవప రరజజననదద

95-80/381

6179 SQX2377208
పపరర: వనసకట శవర రరడడ గగగరరరడడడ

95-169/897

తసడడ:డ వనసకట నరసర రరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-654
వయససస:19
లస: పప
95-80/382

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:26
లస: ససస స
95-80/384

95-80/378
6173 SQX0470484
పపరర: శవరరమకకషష రరజననడడ rajanedi

తలర : సరసబబడజఖస రరజజననదద
ఇసటట ననస:59-4-654
వయససస:61
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప రరజననన
ఇసటట ననస:59-4-654
వయససస:53
లస: ససస స
95-169/898

94-80/782

తసడడ:డ నరసససహరరవప rajanedi
ఇసటట ననస:59-4-654
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రగసస రరడడడ sani kamma
ఇసటట ననస:59-4-654
వయససస:46
లస: పప
95-169/441

6170 NDX2528818
పపరర: లకడమ దసరర శఖమల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:59-04-654
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప rajanedi
ఇసటట ననస:59-4-654
వయససస:75
లస: ససస స
95-80/379

95-167/486

భరస : మమసరలరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-653
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:59-04-654
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసర రరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-654
వయససస:18
లస: ససస స
6183 SQX1186213
పపరర: ససనత గగపస రరడడ

95-169/440

95-80/376
6164 SQX0768267
పపరర: ననహహ హ చచననసశశటట
chennamsetty
తసడడ:డ సరసబశవరరవప chennamsetty
ఇసటట ననస:59-4-653
వయససస:32
లస: పప

భరస : చచనడనరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-654
వయససస:38
లస: ససస స
6180 SQX2407732
పపరర: వనసకట మలలర శశరర గగగరరరడడడ

6161 SQX0249821
పపరర: రమణ శరఖమల

95-80/375

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-654
వయససస:43
లస: పప
6174 SQX0467373
పపరర: ఆదద వనసకట రరమ రరజననడడ
rajanedi
తసడడ:డ నరసససహరరవప rajanedi
ఇసటట ననస:59-4-654
వయససస:32
లస: పప

95-80/374

6163 SQX0759472
పపరర: ససబమబలల చచననసశశటట
chennamsetty
భరస : సరసబశవరరవప chennamsetty
ఇసటట ననస:59-4-653
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజలల రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-653
వయససస:32
లస: పప
6171 SQX2376952
పపరర: వనసకట నరసర రరడడడ గగగరరరడడడ

95-169/438

94-80/780

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప లసగమ శశటట
ఇసటట ననస:59-4-653
వయససస:54
లస: పప
6168 SQX1083211
పపరర: మమసల రరడడ నరర

6160 SQX1703925
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ శరఖమల

6158 SQX0314104
పపరర: రమణ గసట

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-652
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప లసగససపటట
ఇసటట ననస:59-4-653
వయససస:53
లస: పప
6165 SQX2078608
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప లసగమ శశటట

95-169/437

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరవ రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:59-4-651
వయససస:50
లస: పప
6162 NDX2415958
పపరర: మలర కరరరరన రరవప లసగససపటట

6157 SQX1287680
పపరర: ససత గసట

6182 SQX0812412
పపరర: జయసత గగపసరరడడడ

95-80/383

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ gopireddy
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:26
లస: ససస స
95-80/385

6185 SQX0812347
పపరర: లకమమమ సరనకకమమమ

95-80/386

భరస : ఆదదనడరరయణ రరడడడ sanikommu
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:31
లస: ససస స
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95-80/387

భరస : శకనవరసస రరడడడ sanikommu
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:33
లస: ససస స
6189 MLJ3621109
పపరర: శవ� ఉమమడడ�

95-80/390

6190 SQX0809863
పపరర: రమణడ రరడడడ గగపసరరడడడ

95-80/393

6193 AP151000195301
పపరర: నరసససహరరవప కలవకకలలర
కలవకకలలర
తసడడ:డ కకటయఖ కలవకకలలర
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:66
లస: పప

95-169/444 6196 SQX0855932
6195 SQX0838599
పపరర: ఆదదనడరరయణ రరడడడ సరనకకమమమ
పపరర: ససబబబరరడడడ గగపసరరడడడ

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మసడచదబ సల
ఇసటట ననస:59-4-655/1
వయససస:53
లస: పప
6201 SQX1287417
పపరర: పదమ మసడదదబ స

95-80/398

95-80/401

95-169/447

తసడడ:డ వనసకతససబబబరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:59-4-657
వయససస:39
లస: పప

95-169/445

6205 SQX1287342
పపరర: బబల రరడడడ మసడదదబ స

6208 SQX0693812
పపరర: నడరరయణరరడడడ కకటపరటట

95-80/405

6211 SQX0812420
పపరర: లకడమ వనసపరటట vampati

95-80/396

6214 SQX1364173
పపరర: ససబబ లకడమ బబబరరడడ
భరస : ససబబబ రరడడడ బరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:37
లస: ససస స

6194 AP151000204082
పపరర: చసదడమమ గగపస రరడడ

95-169/443

95-169/446
6197 AP151000204032
పపరర: వనసకట నడరరయణ రరడడడ గగపసరరడడడ

6200 SQX0694356
పపరర: శకలకకమ కకటపరటట

95-80/397

భరస : అసజరరడడడ kotapati
ఇసటట ననస:59-4-656
వయససస:29
లస: ససస స
95-80/399

6203 SQX0467340
పపరర: వజయభబసకర రరడడ
మననబదసబ ల
తసడడ:డ బబల రరడడడ మసడదదబ స
ఇసటట ననస:59-4-656
వయససస:33
లస: పప

95-80/400

95-80/402

6206 SQX0357566
పపరర: ఓబమలరరడడడ అటర �

95-80/403

తసడడ:డ ఆదదరరడడబ� atla
ఇసటట ననస:59-4-656
వయససస:54
లస: పప
95-169/448

6209 SQX1579491
పపరర: లకడమ శకదదవ రరయ

95-80/404

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:59-4-657
వయససస:30
లస: ససస స
95-80/406

భరస : నడగరరరడడడ vampati
ఇసటట ననస:59-4-657
వయససస:81
లస: ససస స
95-169/450

95-80/392

తసడడ:డ పపద వనసకటరరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ గమరవర రరడడడ కకటపరటట
ఇసటట ననస:59-4-656
వయససస:80
లస: పప

భరస : కకటయఖ konda
ఇసటట ననస:59-4-657
వయససస:56
లస: ససస స
6213 SQX0290270
పపరర: శకనవరసరరడడడ రరయ

6202 SQX0635573
పపరర: ససధడకర రరడడడ మసడచడడ

6191 SQX0809400
పపరర: మమసలమ రరడడ సరనకకమమమ

భరస : నడరరయణరరడడడ గగపస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మసడదదబ స
ఇసటట ననస:59-4-656
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ కకటపరటట
ఇసటట ననస:59-4-656
వయససస:39
లస: పప
6210 AP151000198066
పపరర: కకటటశశరమమ కకసడడ

95-80/394

తసడడ:డ బబలరరడడడ mandeddu
ఇసటట ననస:59-4-656
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ తమమయఖ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-4-656
వయససస:46
లస: పప
6207 MLJ2766459
పపరర: అసజరరడడడ కకతపరటట

6199 SQX1703727
పపరర: శరననస షపక

95-80/389

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ sanikommu
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:38
లస: పప

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:59-4-656
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబల రరడడడ మసడదదబ స
ఇసటట ననస:59-4-656
వయససస:51
లస: ససస స
6204 SQX1586660
పపరర: శకనవరససలల కకసడడ

95-80/391

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:50
లస: పప
95-80/395

6188 SQX0621201
పపరర: వనసకట లకడమ గగగరరరడడడ�

భరస : వనసకట నరరసరరడడడ� gopireddy
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణరరడడడ gopireddy
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చనకరశరరడడడ sanikommu
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:40
లస: పప

6198 SQX1703933
పపరర: బబల రరడడడ మసడచదబ సల

95-80/388

భరస : గటబటరరడ�డడ sanikommu
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప� sheo
ఇసటట ననస:59-4-655
వయససస:55
లస: ససస స
6192 MLJ3618469
పపరర: గరరటబ రరడడడ సరనకకమమమ

6187 MLJ3623113
పపరర: ఆదద లకకమ� సరనకకమమమ�

6212 SQX0838615
పపరర: లకమమమ వనసపరటట వనసపటట

95-169/449

భరస : నడగర రరడడడ వనసపటట
ఇసటట ననస:59-4-657
వయససస:78
లస: ససస స
95-80/407

6215 MLJ2751782
పపరర: శవకలమమరర చసతల

95-80/408

భరస : ససబబబరరడడడ చసతల
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:56
లస: ససస స
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6216 SQX0030718
పపరర: మసడచదబ స యణడదమమ
yanadamma
భరస : వనసకటరరడడడ yanadamma
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:76
లస: ససస స

95-80/409

6219 SQX1205195
పపరర: చలమకకరర వనసకటటశశర రరడడ

95-80/412

95-80/410

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ mandedu
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ చలమకకరర
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:46
లస: పప
6222 SQX0038216
పపరర: ససరగష రరడడడ మసడచదబ స

6217 SQX0840272
పపరర: ససరగష రరడడడ మసడచడడ

6220 SQX2048072
పపరర: చననప రరడడడ ఆరరబసడర

6223 SQX0010827
పపరర: శకనవరస రరడడడ మసడచదబ సల

95-80/875

95-169/453

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మసడచదబ సల
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:30
లస: పప

6225 SQX2409431
పపరర: ఏడడకకసడల రరడడడ మసడదదబ స

6226 SQX0812438
పపరర: మలలర శశరర కకసరర

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ మసడదదబ స
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:27
లస: పప
6228 SQX0284695
పపరర: శకహరర రరడడడ కకసరర
తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ కకసరర
ఇసటట ననస:59-4-660
వయససస:32
లస: పప
6231 SQX0838664
పపరర: అరరణ కలమమరర కగసరర

95-169/456

95-169/459

95-80/418

భరస : శకనవరస రరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-664
వయససస:25
లస: ససస స

6235 AP151000204535
పపరర: నడరరయణరరడడడ కగసరర

6238 SQX0357681
పపరర: పడపపలర కలమమర కకటరర

95-169/462

6241 MLJ1222876
పపరర: హనసమసతషరరవప కకఠరరర

95-169/457

6244 SQX1371939
పపరర: గణణశ రరడడడ ఉడడమమల
తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-664
వయససస:24
లస: పప

6227 SQX1385849
పపరర: గమరర సరశమ కగసరర

95-80/414

6230 SQX0543918
పపరర: నడరరయణమమ కగసరర

95-169/455

6233 SQX0543843
పపరర: ఆసజననయరరడడడ కగసరర

95-169/458

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-660
వయససస:36
లస: పప
95-169/460

6236 SQX0030759
పపరర: ఆదదరరల వజయ కలమమరర

95-80/417

తసడడ:డ వరయఖ adirala
ఇసటట ననస:59-4-662
వయససస:45
లస: ససస స
95-80/419

6239 SQX0838672
పపరర: రగజ కకఠరరర కకఠరరర

95-169/461

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకఠరరర
ఇసటట ననస:59-4-662
వయససస:26
లస: ససస స
95-169/463

తసడడ:డ నడగయఖ కకఠరరర
ఇసటట ననస:59-4-662
వయససస:54
లస: పప
95-80/420

95-169/574

భరస : పరమమశశర రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-660
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకటరర
ఇసటట ననస:59-4-662
వయససస:29
లస: పప

భరస : హనసమసతషరరవప కకఠరరర
ఇసటట ననస:59-4-662
వయససస:48
లస: ససస స
6243 SQX1866185
పపరర: దధపసస ఉడడమమల

95-169/454

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-660
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకటరర
ఇసటట ననస:59-4-662
వయససస:25
లస: పప
6240 MLJ1221449
పపరర: శవపరరశత కకఠరరర

6232 AP151000204242
పపరర: లకకమదదవ కగసరర

6224 SQX1447953
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడ మసడదదబ స

తసడడ:డ పపలర యఖ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-660
వయససస:31
లస: పప

భరస : నడరరయణరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-660
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణరరడడడ కకసరర
ఇసటట ననస:59-4-660
వయససస:39
లస: పప
6237 SQX1294479
పపరర: బబల సరశమ కకటరర

95-80/413

భరస : ఆసజననయరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-660
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకహరర రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-660
వయససస:32
లస: ససస స
6234 SQX0599878
పపరర: పరమమశశరరరడడడ కకసరర

6229 SQX0543967
పపరర: అనసరరధ కగసరర

95-169/451

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మసడదదబ స
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:61
లస: పప

భరస : చనన అసజరరడడడ shaik
ఇసటట ననస:59-4-660
వయససస:26
లస: ససస స
95-80/415

6221 AP151000204081
పపరర: వనసకట ససబబమమ మసడదదబ స
భరస : వనసకట ససబబయఖ మసడదదబ స
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మసడచదబ సల
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:29
లస: పప
95-169/899

95-80/411

తసడడ:డ యమనడదద రరడడ బబబరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనలలగగసడ రరడడడ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:59-4-659
వయససస:29
లస: పప
95-169/452

6218 SQX1364215
పపరర: ససబబబ రరడడ బబబరరడడడ

6242 AP151000204489
పపరర: ససబమబలల సరనకకమమమ

95-169/464

భరస : తరరపత రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-663
వయససస:51
లస: ససస స
95-80/421

6245 SQX0635631
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఉడడమమల

95-80/422

తసడడ:డ కకటటరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-664
వయససస:30
లస: పప
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95-80/423

6247 SQX0635862
పపరర: కకటటరరడడడ� ఉడడమమల�

తసడడ:డ చనన వనసకట ససబబయఖ చగరణణ
ఇసటట ననస:59-4-664
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతరరడ�డడ udumula
ఇసటట ననస:59-4-664
వయససస:57
లస: పప

6249 SQX2498004
పపరర: శవ రజన సససకర

6250 SQX1383959
పపరర: అసజల పపదశసగమ

95-169/958

భరస : వనసకట రగజజరరవప సససకర
ఇసటట ననస:59-4-664
వయససస:33
లస: ససస స
6252 SQX1584490
పపరర: నసరర హ షపక

95-167/488

95-79/494

95-169/469

95-167/491

95-79/496

95-79/499

తసడడ:డ రహమతషలమర ఖమన
ఇసటట ననస:59-4-673
వయససస:29
లస: ససస స

6262 SQX0250340
పపరర: ససజజత తడతరరడడడ

6265 SQX1452150
పపరర: నడరరయణమమ తడటటరరడడ

6268 SQX1452101
పపరర: ససబబరరడడడ తడటటరరడడడ

95-79/1025

6271 SQX2193365
పపరర: షబన పరవన షపక

95-169/470

6274 MLJ3619699
పపరర: హహదయతషలమరహ ఖమన patan
తసడడ:డ రహమతషలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-673
వయససస:33
లస: ససస స

6254 SQX0358085
పపరర: సయఖద రరజజశన

95-167/490

6257 SQX1153188
పపరర: వనసకట మమనక తడటటరరడడ

95-169/468

6260 SQX0606749
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ సరనకకమమమ

95-169/471

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-668
వయససస:44
లస: పప
95-169/472

6263 SQX0269290
పపరర: ఈశశర రరడడడ తడతరరడడడ

95-169/473

తసడడ:డ బడహమరరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-669
వయససస:44
లస: పప
95-79/497

6266 SQX1505140
పపరర: సరయ కకషష పష లవరపప

95-79/498

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పష లవరపప
ఇసటట ననస:59-4-671
వయససస:37
లస: పప
95-79/500

6269 SQX2193340
పపరర: శబబర షపక

95-79/1024

తసడడ:డ మహబమబ జన
ఇసటట ననస:59-4-671
వయససస:41
లస: పప
95-79/1026

తసడడ:డ షబబర
ఇసటట ననస:59-4-671
వయససస:19
లస: ససస స
95-79/501

95-169/467

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ తడటటరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-668
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమరరడడడ తడటటరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-671
వయససస:80
లస: పప

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:59-4-671
వయససస:38
లస: ససస స
6273 MLJ3625241
పపరర: రరబయమ ఖమతమ

95-79/495

భరస : ససబబరరడడడ తడటటరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-671
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస పష లవరపప
ఇసటట ననస:59-4-671
వయససస:63
లస: పప
6270 SQX2193373
పపరర: ఖతజ షపక

6259 SQX0250373
పపరర: పరరశత తడతరరడడ

6251 SQX1383769
పపరర: నడగరరరరన పపదశసగమ

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:59-4-667
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఈశశరరరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-669
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప పష లవరపప
ఇసటట ననస:59-4-671
వయససస:56
లస: ససస స
6267 SQX1505165
పపరర: ససబబబరరవప పష లవరపప

95-167/489

భరస : తరరపతరరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-668
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమరరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-669
వయససస:49
లస: పప
6264 SQX1505157
పపరర: సశరష లత పష లవరపప

6256 MLJ3619582
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమమమ

95-169/465

తసడడ:డ ససబడమణఖస పపదశసగమ
ఇసటట ననస:59-4-666
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-668
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-668
వయససస:29
లస: ససస స
6261 MLJ3619590
పపరర: తరరపత రరడడడ తడతరరడడడ

95-169/466

భరస : రరజజశన
ఇసటట ననస:59-4-667
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-668
వయససస:61
లస: ససస స
6258 SQX0707877
పపరర: సపజనఖ తడతరరడడ

6253 SQX0380477
పపరర: హమదడ ససలమసన షపక

6248 SQX0010678
పపరర: తరరపతమమ వపడడమమల

భరస : కకటటరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-664
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నడగరరరరన పపదశసగమ
ఇసటట ననస:59-4-666
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల గఫపర SHAIK
ఇసటట ననస:59-4-667
వయససస:24
లస: ససస స
6255 AP151000198310
పపరర: వనసకటరతనస సరనకకమమమ

95-80/424

6272 SQX1888734
పపరర: హససన షపక

95-77/794

భరస : మహమమద యమసఫ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:59-4-673
వయససస:28
లస: ససస స
95-79/502

6275 SQX0317750
పపరర: మహరరననసర పఠరన

95-79/503

తసడడ:డ మహమమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-673
వయససస:33
లస: ససస స
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6276 MLJ3620747
పపరర: యమససమన బబనస సయఖద

95-79/504

భరస : రహమతషలమర ఖమన patan
ఇసటట ననస:59-4-673
వయససస:49
లస: ససస స
6279 SQX0284430
పపరర: అబమబ లర తఫ షపక

95-79/507

95-79/509

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-4-675
వయససస:31
లస: పప
6288 SQX1886894
పపరర: షపక అసమమ షపక

95-80/425

95-80/427

95-80/430

95-80/431

భరస : అబమబ ల అజజ షపక
ఇసటట ననస:59-4-680
వయససస:69
లస: ససస స

95-79/513

6292 SQX1917707
పపరర: ససరగశ ఉపపస

6295 SQX1926765
పపరర: శవ నడగమలలర శశరర ఉపపస

6298 MLJ2753267
పపరర: దదలల మదదబగస షపక

95-80/434

6301 SQX0284455
పపరర: ససభబన షపక

95-80/426

6304 SQX2019271
పపరర: అజస షపక
తసడడ:డ బసగరశర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-4-680
వయససస:67
లస: పప

6284 SQX1918200
పపరర: మససర మహమమద

95-79/511

6287 SQX2321354
పపరర: నడగమల మర వల షపక

95-79/1027

6290 SQX1159541
పపరర: హఫసజన షపక

95-167/492

భరస : నడగమల మరరవల
ఇసటట ననస:59-4-677
వయససస:39
లస: ససస స
95-80/428

95-169/474

6293 MLJ3618162
పపరర: బబలవనసకటటసశర రరవప
గమసటటరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:59-4-678
వయససస:29
లస: పప

95-80/429

95-169/475
6296 SQX0544254
పపరర: నడగ లకమణ కలమమర గమసటటరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:59-4-678
వయససస:29
లస: పప
95-80/432

6299 AP151000198535
పపరర: ఇమమమబ shaik

95-80/433

భరస : చననసపబద shaik
ఇసటట ననస:59-4-679
వయససస:66
లస: ససస స
95-80/435

తసడడ:డ చన సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:59-4-679
వయససస:39
లస: పప
95-77/840

95-79/1074

తసడడ:డ చనన బజజర
ఇసటట ననస:59-4-677
వయససస:44
లస: పప

భరస : నడగమలమరరవల shaik
ఇసటట ననస:59-4-679
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:59-4-679
వయససస:32
లస: పప
6303 SQX2019297
పపరర: ఖసరరరద బబగస షపక

6289 SQX1703693
పపరర: షరరమళ షపక

6281 SQX2503795
పపరర: జన బబగమమ షపక

భరస : రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-675
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరవప ఉపపస
ఇసటట ననస:59-4-678
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:59-4-679
వయససస:34
లస: ససస స
6300 SQX0317305
పపరర: కరలలషర వల షపక

95-79/510

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ఉపపస
ఇసటట ననస:59-4-678
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ guntur
ఇసటట ననస:59-4-678
వయససస:56
లస: పప
6297 SQX1113950
పపరర: శసషరద బబగస షపక

6283 MLJ3620770
పపరర: నషసన సయఖద

6286 AP151000195258
పపరర: అజజ అహమద పరషర సయఖద

95-79/506

భరస : అబమబ ల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:59-4-673
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-4-677
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస guntur
ఇసటట ననస:59-4-678
వయససస:52
లస: ససస స
6294 MLJ3616638
పపరర: శకనవరస గమసటటరర

95-79/508

తసడడ:డ బమడదసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-675
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ షపక నడగమల మమర వల షపక
ఇసటట ననస:59-4-677
వయససస:20
లస: ససస స
6291 MLJ3621042
పపరర: గరతడదదవ గమసటటరర

6280 SQX0403394
పపరర: రహమతషలమర ఖమన పఠరన

భరస : అజజఅహమమద భబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-675
వయససస:46
లస: ససస స
95-79/512

6278 SQX0316745
పపరర: యమసఫ ఖమన పఠరన

తసడడ:డ మహమమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-673
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హబబమలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-673
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అజజ అహమద బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-675
వయససస:25
లస: ససస స
6285 MLJ3618261
పపరర: అబమబ ల మమనడ�్్ షపక

95-79/505

భరస : మహమమద ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-673
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల రహహస షపక
ఇసటట ననస:59-4-673
వయససస:46
లస: పప
6282 SQX1703024
పపరర: ఫరరరన సయఖద

6277 SQX0317891
పపరర: హజజరరబ మహమమద

6302 AP151000195439
పపరర: నడగమర మరరవల షపక

95-80/436

తసడడ:డ చననసపబద షపక
ఇసటట ననస:59-4-679
వయససస:48
లస: పప
95-79/912

6305 SQX2187912
పపరర: సరదక షపక

95-79/1028

తసడడ:డ అజస
ఇసటట ననస:59-4-680
వయససస:31
లస: పప
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6306 SQX2238749
పపరర: హససన షపక
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95-79/1029

భరస : సరదక
ఇసటట ననస:59-4-680
వయససస:27
లస: ససస స
6309 SQX0284521
పపరర: అనడసర షపక

95-80/439

95-80/441

95-170/1406

95-80/445

95-80/448

95-80/451

95-80/454

తసడడ:డ ససభబన shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:33
లస: పప

6319 SQX1368050
పపరర: షరహహన షపక

6322 MLJ3623550
పపరర: మరరబ షపక

6325 MLJ0982264
పపరర: షరహహన shaik

6328 MLJ3623238
పపరర: నసరర హన బబగస షపక

95-80/457

6331 SQX1703479
పపరర: బబలల సయఖద

95-80/446

6334 SQX0853606
పపరర: బబషస షపక
తసడడ:డ షషకలమమర shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:34
లస: పప

6314 SQX1703503
పపరర: రజయమ షపక

95-80/443

6317 SQX1880301
పపరర: ఐష బబగస షపబక

95-77/795

6320 SQX1456038
పపరర: మబనడ షపక

95-80/447

భరస : బబషస షపక
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:30
లస: ససస స
95-80/449

6323 MLJ3623154
పపరర: నజరరననసర షపక

95-80/450

భరస : ఖమజజ shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:35
లస: ససస స
95-80/452

6326 SQX1703495
పపరర: ఆయయశర సయఖద

95-80/453

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:40
లస: ససస స
95-80/455

6329 MLJ3623147
పపరర: కరరమమననసర shaik

95-80/456

భరస : మసరసన వరల shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:69
లస: ససస స
95-80/458

తసడడ:డ జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:21
లస: పప
95-80/460

95-80/876

తసడడ:డ కరజజ షపబక
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల షషకలర shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:20
లస: పప
6333 MLJ3620150
పపరర: రహహమన షపక

95-80/444

భరస : జజకకర shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:41
లస: ససస స
6330 SQX1703453
పపరర: జమమల సయఖద

6316 SQX1368191
పపరర: ఖమజజ షపక

6311 SQX2017366
పపరర: నససర షపక

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:59-4-682
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మదడర షపక
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అమర shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:38
లస: ససస స
6327 SQX1367854
పపరర: జవరత షపక

95-80/442

భరస : గఫరరర షపక
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నసరరదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:30
లస: ససస స
6324 MLJ3623246
పపరర: రరజజశన షపక

6313 SQX1758705
పపరర: నననన మరర షపక

95-80/438

తసడడ:డ అబమబ ల ఆజశ షపక
ఇసటట ననస:59-4-680
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:59-4-683
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అమరర షపక
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:24
లస: ససస స
6321 SQX1367979
పపరర: రరహన షపక

95-80/440

తసడడ:డ ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:59-4-681
వయససస:61
లస: పప

భరస : హబబమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-4-682
వయససస:75
లస: ససస స
6318 SQX1456012
పపరర: అపరసన బబగస షపక

6310 SQX0284554
పపరర: మసరసన షపక

6308 MLJ3619830
పపరర: జజన షపక

తసడడ:డ మసరసన shaik
ఇసటట ననస:59-4-680
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హసనఅహమద shaik
ఇసటట ననస:59-4-680
వయససస:54
లస: పప

భరస : నననన మరర షపక
ఇసటట ననస:59-4-681
వయససస:56
లస: ససస స
6315 SQX2297059
పపరర: ఖససస బ షపక

95-80/437

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-4-680
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-4-680
వయససస:35
లస: పప
6312 SQX1758689
పపరర: మమసటబజ షపక

6307 SQX1030295
పపరర: మలన షపక

6332 MLJ3619889
పపరర: అబమబ ల గఫరర షపక

95-80/459

తసడడ:డ అబమబ ల షషకకర shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:30
లస: పప
95-80/461

6335 MLJ3620168
పపరర: మదడర షపక

95-80/462

తసడడ:డ అబమబ ల రహహస shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:40
లస: పప
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6336 MLJ3619905
పపరర: అమర షపక
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95-80/463

తసడడ:డ ఫరరద shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:40
లస: పప
6339 SQX1367813
పపరర: హఫసజ షపక

95-80/466

95-80/877

95-169/478

95-167/906

95-80/471

95-80/474

95-80/477

భరస : అశశక కలమమర దదసడపరటటట
ఇసటట ననస:59-4-691
వయససస:24
లస: ససస స

95-80/469

95-80/480

6361 SQX0840306
పపరర: ససబబడమణఖస కరరక

95-80/472

6364 MLJ2752848
పపరర: హహమమమలన దదసడపరటట
భరస : శకనవరసరరవప dondapati
ఇసటట ననస:59-4-691
వయససస:40
లస: ససస స

95-169/477

6347 SQX2403202
పపరర: జలమన సయద

95-167/905

6350 MLJ3620861
పపరర: వనసకటరమణ మమరసరరడడడ

95-80/470

6353 AP151000198350
పపరర: ససబమబలల అటర � atla

95-80/473

భరస : ఓబమలరరడడడ� atla
ఇసటట ననస:59-4-687
వయససస:51
లస: ససస స
95-80/475

6356 SQX0620898
పపరర: నడగవరరరన కరరక�

95-80/476

తసడడ:డ ససబడహమణఖస� karri
ఇసటట ననస:59-4-689
వయససస:30
లస: ససస స
95-80/478

6359 SQX1579426
పపరర: నసరర షపక

95-80/479

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-4-689
వయససస:28
లస: పప
95-80/481

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర karri
ఇసటట ననస:59-4-689
వయససస:62
లస: పప
95-80/482

6344 SQX0889196
పపరర: దసరరర దదవ తడతడ

భరస : శకనవరసరరడడడ మమరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-686
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప dindapati
ఇసటట ననస:59-4-689
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస kasula
ఇసటట ననస:59-4-689
వయససస:41
లస: పప
6363 SQX1367714
పపరర: ఖమసస అననపపరష దదసడపరటటట

6352 MLJ3623279
పపరర: ఉమమదదవ మమరస రరడడ

6358 MLJ2752855
పపరర: ధనలకడమ దదసడపరటట

95-80/468

తసడడ:డ మహహదదబన సయద
ఇసటట ననస:59-4-684,
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కకననటట
ఇసటట ననస:59-4-687
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస� karri
ఇసటట ననస:59-4-689
వయససస:53
లస: ససస స
6360 MLJ1221621
పపరర: ససరగష కరససల

95-169/479

6349 SQX1703651
పపరర: వనబషషవ మమరసరరడడడ

6355 SQX1703545
పపరర: పడసరద కకననటట

6341 SQX0842575
పపరర: ఖలల SK

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తడత
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమలల రరడడ maramreddy
ఇసటట ననస:59-4-687
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకరరమరరడడడ maramreddy
ఇసటట ననస:59-4-687
వయససస:66
లస: ససస స
6357 MLJ3620879
పపరర: రమమదదవ� కరరక�

95-169/476

భరస : శకనవరసరరడడడ మమరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-686
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమమలల రరడడ మమరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-686
వయససస:47
లస: పప
6354 AP151000198534
పపరర: సరమమమజఖస మమరసరరడడడ

6346 SQX0889204
పపరర: పడడకప తడతడ

95-80/465

తసడడ:డ ససలలమమన shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తడత
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జలమన సయద
ఇసటట ననస:59-4-684,
వయససస:19
లస: ససస స
6351 AP151000195197
పపరర: శకనవరసరగడకడ మమరస రరడడడ

95-80/467

తసడడ:డ భబసకర రరడడడ అనమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరడడడ యయనమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:25
లస: పప
6348 SQX2402667
పపరర: అబద సయద

6340 SQX0853564
పపరర: జజకకర బబషర షపక

6343 SQX1187179
పపరర: అనతడ అనమరరడడడ

6338 SQX0853572
పపరర: ఖమజజ షపక

తసడడ:డ మహమమద షరరఫ shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బషసర అహమమద shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:20
లస: ససస స
6345 SQX1187237
పపరర: గగపరల రరడడ యయనమరరడడడ

95-80/464

తసడడ:డ ఖమధర వల shaik
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ షషకకర షపక
ఇసటట ననస:59-4-684
వయససస:45
లస: పప
6342 SQX2027449
పపరర: అయయషర బబగమమ షపక

6337 MLJ2573301
పపరర: జజకకర హహసపసన

6362 SQX2120475
పపరర: సరయ పసడయ గగపసరరడడ

95-80/941

తసడడ:డ గగపసరరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-689
వయససస:20
లస: ససస స
95-80/483

6365 SQX1367623
పపరర: అశశక కలమమర దదసడపరటటట

95-80/484

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదసడపరటటట
ఇసటట ననస:59-4-691
వయససస:30
లస: పప
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6366 MLJ3620887
పపరర: అరరణకలమమరర దదసడపరటట

95-80/485

తసడడ:డ ససబబబరరవప dondapati
ఇసటట ననస:59-4-692
వయససస:37
లస: ససస స
6369 MLJ3087517
పపరర: శకనవరసరరవప దదసడపరటట

95-80/488

95-77/797

95-79/516

95-79/519

95-79/520

95-79/523

95-79/526

భరస : పపలర యఖ నడరరపపరస
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:81
లస: ససస స

6379 SQX0973933
పపరర: ససధడరరణణ పలగరన పలగరన

6382 MLJ3087384
పపరర: నడరరయణరరడడడ మమరరసరరడడడ

6385 MLJ3622636
పపరర: ససధడఖ రరణణ ససరర

6388 MLJ3622628
పపరర: పదడమవత ససరర

95-79/529

6391 SQX1918671
పపరర: ఖసరరననసర షపక

95-167/493

6394 SQX1579368
పపరర: గగపసలకడమ నడరరయణ లకడమశశటట
తసడడ:డ వనసకట రసగ లకడమశశటట
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:23
లస: పప

6374 SQX0840314
పపరర: అరరణ పలగరన

95-79/515

6377 SQX1918184
పపరర: శకనవరస రరవప యరకసశశటట

95-79/518

6380 SQX0973925
పపరర: కకషష మమరరస పలగరన

95-167/494

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పలమగరన
ఇసటట ననస:59-4-693/1
వయససస:42
లస: పప
95-79/521

6383 SQX1018267
పపరర: అనత ఉడడమమల

95-79/522

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:27
లస: ససస స
95-79/524

6386 MLJ3625092
పపరర: పదదమన తదలలకలటర

95-79/525

తసడడ:డ సససదరరరడడడ తదలలకలటర
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:31
లస: ససస స
95-79/527

6389 MLJ3622644
పపరర: పదడమవత నడరరపపరస

95-79/528

భరస : వనసకట రసగయఖ నడరరపపరస
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:52
లస: ససస స
95-79/530

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:56
లస: ససస స
95-79/532

95-77/796

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:59-4-693
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరప కలమమర ససరర
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నడరరయణరరడడడ udumula
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:53
లస: ససస స
6393 MLJ3622651
పపరర: జయలకమమమ నడరరపపరస

95-79/517

తసడడ:డ రరప కలమమర ససరర
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటరసగర లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:36
లస: ససస స
6390 MLJ2752467
పపరర: సరవతడ ఉడడమమల

6376 SQX0840322
పపరర: లకకమనరసమమ పలగరన

6371 SQX1880160
పపరర: వనసకట రమణ ఇరరజజలమర

భరస : గసగరధరరరవప పలగరన
ఇసటట ననస:59-4-693
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమరరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-694
వయససస:51
లస: పప

భరస : లకకమరసగయఖ నడరరపపరస
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:29
లస: ససస స
6387 MLJ3620762
పపరర: శవ పరరశత లకడమశశటట

95-79/514

భరస : కకషష మమరరస పలమగరన
ఇసటట ననస:59-4-693/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నడరరయణరరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-694
వయససస:44
లస: ససస స
6384 SQX0317644
పపరర: ససజజత నడరరపపరస

6373 SQX1918143
పపరర: రమదదవ యరకసశశటట

95-80/487

భరస : కకషష రరవప ఇరరజజలమర
ఇసటట ననస:59-4-693
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పలగరన
ఇసటట ననస:59-4-693
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరమమళళయఖ ఇరరజజలమర
ఇసటట ననస:59-4-693
వయససస:61
లస: పప
6381 AP151000198270
పపరర: రమణ మమరరసరరడడడ

95-169/480

భరస : శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:59-4-693
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష రరవప ఇరరజజలమర
ఇసటట ననస:59-4-693
వయససస:51
లస: ససస స
6378 SQX1918093
పపరర: వనసకట కకషష రరవప ఇరరజజలమర

6370 SQX0889402
పపరర: భవరన దదసదపరటట

6368 MLJ3087483
పపరర: దసరరరసరయపడసరద దదసడపరటట

తలర : వనసకటటశశరరరవప dondapati
ఇసటట ననస:59-4-692
వయససస:40
లస: పప

భరస : దసరర సరయ పడసరద దదసదపరటట
ఇసటట ననస:59-4-692
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరమమళళయఖ ఇరరజజలమర
ఇసటట ననస:59-4-693
వయససస:63
లస: పప
6375 SQX1918127
పపరర: వనసకట రమణ ఇరరజజలమర

95-80/486

భరస : శకనవరసరరవప dondapati
ఇసటట ననస:59-4-692
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : వనసకటటశశరరరవప dondapati
ఇసటట ననస:59-4-692
వయససస:45
లస: పప
6372 SQX1880186
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప ఇరరజజలమర

6367 MLJ3620895
పపరర: ససధఖ దదసడపరటట

6392 MLJ1223197
పపరర: సససదరమమ తదలలకలటర

95-79/531

భరస : సససదరరరడడడ తదలలకలటర
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:58
లస: ససస స
95-79/533

6395 SQX1919190
పపరర: సరయ కకరణ తలపననన

95-79/534

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల తలపననన
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:28
లస: పప
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95-79/535

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:31
లస: పప
95-79/538

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ నడరరపపరస
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:36
లస: పప
95-79/541

తసడడ:డ ఏడడకకసడలరరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:49
లస: పప
95-79/544

95-79/546

95-79/549

95-79/552

95-79/555

6409 AP151000198330
పపరర: అచచమమ ఎనమరరడడడ

6412 SQX0013508
పపరర: నడగ జజఖత మమరగసరరడడ

6415 AP151000195063
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ మమరగసరరడడడ

6418 AP151000195098
పపరర: రరమచసదడ రరడడడ మమరరసరరడడడ

95-79/1032

6421 SQX0635615
పపరర: పరపసరరడడడ� పప సదసగమల�

6424 SQX0317941
పపరర: శవగసగరపరరశత తషమమపపడడ
భరస : సరసబరరడడడ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:59-4-700
వయససస:50
లస: ససస స

6404 MLJ3619129
పపరర: రరప కలమమర ససరర

95-79/543

6407 SQX2127405
పపరర: ససగమణ తలపననన

95-79/1030

95-79/547

6410 MLJ3616406
పపరర: వమర మననహర రగడకడ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:59-4-696
వయససస:39
లస: పప

95-79/548

95-79/550

6413 MLJ3620705
పపరర: ఈశశరమమ మమరగసరరడడడ

95-79/551

భరస : వనసకటరరమరరడడడ మమరగసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-698
వయససస:74
లస: ససస స
95-79/553

6416 MLJ2752251
పపరర: పదమ మమరగసరరడడడ

95-79/554

భరస : రరమచసదడడరరడడడ మమరగసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-699
వయససస:50
లస: ససస స
95-79/556

6419 SQX2289494
పపరర: వనలలగగసడ రరడడడ మమలపరటట

95-79/1031

తసడడ:డ చనన నడగర రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-699
వయససస:33
లస: పప
95-167/495

తసడడ:డ వనసకట సరశమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-699
వయససస:45
లస: పప
95-79/558

95-79/540

భరస : వర బబబమ తలపననన
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబరరమరరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-699
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనలలగగసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-699
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-700
వయససస:25
లస: ససస స

95-79/545

తసడడ:డ రరమచసదడడరరడడడ మమరగసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-698
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడడ రరడడడ మమరగసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-699
వయససస:27
లస: పప

6423 SQX1293018
పపరర: రగషరమ పరరశన షపక

6406 MLJ3616398
పపరర: సససదరరరడడడ తదలలగమటర

6401 MLJ1660679
పపరర: జగననమహనరరవప గమమమడడదల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరగ
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ మమరగసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-698
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ మమరగసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-698
వయససస:49
లస: పప

6420 SQX2238814
పపరర: రరజగశశరర మమలపరటట

95-79/542

భరస : నడగరరరడడడ ఎనమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-696
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడడరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:59-4-696
వయససస:66
లస: పప

6417 SQX0951665
పపరర: రరజగష రరడడడ మమరగసరరడడడ

6403 MLJ3619152
పపరర: వనసకట రసగయఖ నడరరపపరస

95-79/537

తసడడ:డ ఏడడకకసడలరరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణరరడడడ తదలలగమటర
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:59-4-696
వయససస:64
లస: ససస స

6414 AP151000195300
పపరర: శకనవరససరరడడడ మమరగసరరడడడ

95-79/539

తసడడ:డ పపలర యఖ నడరరపపరస
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లకకమరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:59
లస: పప

6411 AP151000195204
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ చసతలపపడడ

6400 MLJ3616471
పపరర: వనసకట రసగ లకకమశశటట

6398 MLJ3619137
పపరర: రసగనడయకలలల నడరరపపరస

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ నడరరపపరస
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మమతడఖలయఖ లకడమశశటట
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:39
లస: పప

6402 MLJ1664143
పపరర: హహమ వనణమనడధ గమమమడడదల

6408 AP151000198228
పపరర: వజయలకడమ చసతలపపడడ

95-79/536

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ నడరరపపరస
ఇసటట ననస:59-4-695
వయససస:32
లస: పప

6399 SQX0317057
పపరర: లకడమ రసగయఖ నడరరపపరస

6405 MLJ3087731
పపరర: నడరరయణరరడడడ ఉడడమమల

6397 MLJ3619145
పపరర: రసగనడధ నడరరపపరస

6422 SQX1601799
పపరర: గరయతడ తషమమపపడడ

95-79/557

తసడడ:డ సరసబ రరడడ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:59-4-700
వయససస:23
లస: ససస స
95-79/559

6425 SQX1350123
పపరర: రరజఖ లకడమ మమరరకడడ

95-79/560

భరస : శకనవరస రరడడ మమరరకడడడ
ఇసటట ననస:59-4-700
వయససస:52
లస: ససస స

Page 66 of 306

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04

6426 SQX1947308
పపరర: సరసబ రరడడడ తషమమపపడడ

95-79/561

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:59-4-700
వయససస:52
లస: పప
6429 MLJ3625233
పపరర: రరమకకటటశశరర భవరన జసఝఖ

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-701
వయససస:31
లస: ససస స
95-79/562

భరస : నడరరయణ జసఝఖ
ఇసటట ననస:59-4-702
వయససస:68
లస: ససస స
6432 SQX1947100
పపరర: శకలలఖ కకలర

95-79/564

95-79/567

95-79/570

95-79/573

95-79/576

95-79/1034

తసడడ:డ అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:59-4-704
వయససస:30
లస: పప

6439 MLJ3625258
పపరర: సమమమన షపక

6442 MLJ3616414
పపరర: హహసపసన పఠరన

6445 MLJ3619707
పపరర: వజర అహమమద షపక

6448 SQX2207116
పపరర: జనత పరవన సయద

95-79/578

6451 SQX1579293
పపరర: సరజదడ పరరశన షపక

95-79/571

6454 MLJ3619624
పపరర: అబమబ లమర షపక
తసడడ:డ చనన ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:59-4-704
వయససస:53
లస: పప

95-79/566

6437 MLJ3620713
పపరర: ఆషర షపక

95-79/569

6440 SQX1046086
పపరర: జబర షపక

95-79/572

తసడడ:డ వజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:27
లస: పప
95-79/574

6443 SQX1918713
పపరర: షబర షపక

95-79/575

తసడడ:డ అబమబ ల నబ షపక
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:46
లస: పప
95-79/577

6446 SQX2207108
పపరర: జబబదడ సపబదడ

95-79/1033

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:65
లస: ససస స
95-79/1035

6449 SQX2507184
పపరర: షసషసర అల షపక

95-169/962

తసడడ:డ అహమద షపక షపక
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:34
లస: పప
95-79/579

భరస : అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:59-4-704
వయససస:49
లస: ససస స
95-79/581

6434 SQX1640127
పపరర: జజనబ షపక

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరజశన అల
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:59-4-704
వయససస:31
లస: ససస స
6453 MLJ3619632
పపరర: బషసర షపక

95-79/568

తసడడ:డ రహహమ shaik
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:41
లస: పప
6450 MLJ3625225
పపరర: రగషరమ షపక

6436 MLJ3622990
పపరర: సశరష లత యరకబబ తషల

95-9/786

తసడడ:డ వజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససఫ పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:49
లస: పప
6447 SQX2238731
పపరర: రరజశన అల సయఖద

95-79/565

భరస : వజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వజర అహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:29
లస: పప
6444 SQX1142066
పపరర: వనసకట రరడడడ కకలర

6433 SQX1311828
పపరర: పడతతఖష కకలర

6431 SQX1594465
పపరర: జయకలమమర ఆతమకకరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప యరబబ తషల
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:46
లస: ససస స
6441 SQX0812784
పపరర: జబబబర షపక

95-79/563

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హససన షపక
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:30
లస: ససస స
6438 SQX1315754
పపరర: రరమ దదవ కకలర

6430 MLJ3619681
పపరర: నడరరయణ గటబట

95-167/497

తసడడ:డ పపదబ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-701
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమశశషయఖ గటబట
ఇసటట ననస:59-4-702
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:59-4-703
వయససస:22
లస: ససస స
6435 MLJ3622982
పపరర: హససనడ పఠరన

95-167/496 6428 SQX0768382
6427 SQX0759316
పపరర: అలవనలల మసగమమ ఉడడమమల
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఉడడమమల

6452 MLJ3619640
పపరర: నజర షపక

95-79/580

తసడడ:డ అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:59-4-704
వయససస:28
లస: పప
95-79/582

6455 SQX1046078
పపరర: దదల షరత మససదస

95-79/583

భరస : ససభబన మససదస
ఇసటట ననస:59-4-706
వయససస:29
లస: ససస స
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6456 SQX1046003
పపరర: మహబమ ససభబన మససదస

95-79/584

తసడడ:డ జజన పసరర మససదస
ఇసటట ననస:59-4-706
వయససస:41
లస: పప
6459 MLJ2752756
పపరర: పదడమబబయ కతడయ

95-79/587

95-79/590

95-79/1038

95-167/498

95-169/483

95-169/486

95-167/500

తసడడ:డ అజర ర అల సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:30
లస: పప

6472 AP151000204086
పపరర: తరరపతమమ ఏలకరర

6475 SQX2069979
పపరర: సరయ కలమమర బచసచ

6478 SQX1574863
పపరర: మలర క సయఖద

95-167/504

6481 SQX1371574
పపరర: గగససయమ బబగస సయఖద

6484 SQX1371715
పపరర: నజయత అల సయఖద
తసడడ:డ అజర ర అల సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:33
లస: పప

95-79/1037

95-79/592

95-169/481

6470 AP151000204447
పపరర: లకడమ రరళళబబ యన

95-169/482

భరస : శకనవరసరరవప రరళళబబ యన
ఇసటట ననస:59-4-708
వయససస:54
లస: ససస స
95-169/484

6473 AP151000204487
పపరర: శకనవరసరరవప రరళళబబ యన

95-169/485

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ రరళళబబ యన
ఇసటట ననస:59-4-708
వయససస:56
లస: పప
95-72/808

6476 SQX0030593
పపరర: సరనకకమమమ వనసకటధనలకడమ

95-167/499

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-709
వయససస:31
లస: ససస స
95-167/501

6479 SQX0620773
పపరర: సనడహ సయఖద

95-167/502

భరస : నజయత అల సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:29
లస: ససస స
95-167/505

భరస : అసర ర అల సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:53
లస: ససస స
95-167/507

6464 SQX2319325
పపరర: బబష షపక

6467 MLJ3620572
పపరర: మధసలకపసడయదరరరన
చసతనగమసడర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-4-708
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షపకత సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నడగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:33
లస: ససస స
6483 SQX0635458
పపరర: షపకత అల సయఖద

6469 SQX1080217
పపరర: జవన సడవసత బసడడరర

95-79/589

95-79/591

తసడడ:డ వనసకటటష బచసచ
ఇసటట ననస:59-4-709
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నడరపప రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-709
వయససస:58
లస: పప
6480 SQX0628859
పపరర: కగసర షపక

6466 MLJ3621984
పపరర: పడవలర క చరతనగసడర

6461 MLJ3616430
పపరర: వనసకట నడరరయణ రరడడడ పష లక

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-4-707
వయససస:25
లస: పప

భరస : తరరపతమమ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-708
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగయఖ చరరతనగరసడర
ఇసటట ననస:59-4-708
వయససస:61
లస: పప
6477 SQX1153303
పపరర: తరరపత రరడడడ సరనకకమమమ

95-79/1036

భరస : అనల ససరగష బబబమ బసడడరర
ఇసటట ననస:59-4-708
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చరరతనగరసడర
ఇసటట ననస:59-4-708
వయససస:56
లస: ససస స
6474 AP151000204129
పపరర: వనసకటటశశరరర చరరతనగరసడర

6463 SQX2323632
పపరర: షపక షపక

95-79/586

తసడడ:డ అసకకరరడడడ పష లక
ఇసటట ననస:59-4-707
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-4-708
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడడరరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-4-708
వయససస:75
లస: పప
6471 AP151000204147
పపరర: వససతలకడమ చరరతనగరసడర

95-79/588

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-707
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హయమస షపక
ఇసటట ననస:59-4-707
వయససస:19
లస: పప
6468 SQX0635755
పపరర: తరరపతరరడడడ ఏలకరర

6460 MLJ2751790
పపరర: ఇమమమ బ షపక

6458 MLJ2751634
పపరర: రమణ పష లక

భరస : వనసకటనడరరయణ పష లక
ఇసటట ననస:59-4-707
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మమషరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-4-707
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అయమబబల షపక
ఇసటట ననస:59-4-707
వయససస:56
లస: పప
6465 SQX2323889
పపరర: షమవపలమర షపక

95-79/585

తసడడ:డ దసరరరరరవప యస
ఇసటట ననస:59-4-706
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబలమజసససగ కతడయ
ఇసటట ననస:59-4-707
వయససస:49
లస: ససస స
6462 SQX1703156
పపరర: మమషరరఫ షపక

6457 SQX1046060
పపరర: సరసబయఖ యస

6482 SQX1537275
పపరర: అశకఫ అల సయఖద

95-167/506

తసడడ:డ అజర ర అల సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:27
లస: పప
95-167/508

6485 SQX2025526
పపరర: సపబయద సయఖద

95-167/831

తసడడ:డ పకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:59
లస: పప
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95-167/907

భరస : ఖమజ ఫసర
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:74
లస: ససస స
6489 SQX1383587
పపరర: నడగమర షరరఫ షపక

95-169/488

95-167/509

95-169/491

6493 SQX0767707
పపరర: ససరఖ బడహమస మమడడకకసడసరర

6496 MLJ1222256
పపరర: శకనవరసరరవప మతమరరక

95-79/1039

6499 SQX0693044
పపరర: వజయ వనసపటట

తసడడ:డ చచనడన రరడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-714
వయససస:22
లస: పప
95-80/489

95-80/492

భరస : బదసడలమర షపక
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:37
లస: ససస స

6508 SQX0768655
పపరర: పరమమశశర రరడడడ తడతరరడడడ

95-80/495

6511 SQX0812032
పపరర: ససజజత పపరస

95-169/494

6514 SQX1574939
పపరర: బదసడజరమ సయఖద
తసడడ:డ సరరబ ర సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:35
లస: పప

6494 MLJ1221613
పపరర: వరలకడమ మటమరరక

95-169/490

6497 SQX0855890
పపరర: వనసకటటశశరరర మటమరరక

95-169/493

6500 SQX1345983
పపరర: తరరపతమమ గసజ

95-169/495

భరస : లకకమ రరడడ గసజ
ఇసటట ననస:59-4-714
వయససస:67
లస: ససస స
95-169/497

6503 SQX2154144
పపరర: వజయ లకడమ గమసటటరర

95-80/942

భరస : ససబబబ రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:59-4-716
వయససస:68
లస: ససస స
95-80/490

6506 SQX1579384
పపరర: సబహ బబగస సయఖద

95-80/491

భరస : సరరబ ర లలట సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:53
లస: ససస స
95-80/493

6509 SQX0768200
పపరర: శకనవరస రరడడడ ససగస

95-80/494

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ sangam
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:30
లస: పప
95-167/511

భరస : బబల కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:29
లస: ససస స
95-169/498

95-169/900

తసడడ:డ ససబబబరరవప మట మరరక
ఇసటట ననస:59-4-712
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ లకకమరరడడడ tatireddy
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:56
లస: పప
6513 SQX0606798
పపరర: జరరనడ షపక

95-169/492

భరస : నడగమర బబబమ� shaik
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సలస shaik
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:55
లస: ససస స
6510 SQX1371871
పపరర: సలస షపక

6505 SQX0030742
పపరర: షపక పరరశన�

6491 SQX2243004
పపరర: శరన సయఖద

భరస : శకనవరసరరవప మట మరరక
ఇసటట ననస:59-4-712
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలలగగసడడరరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:59-4-714
వయససస:80
లస: పప

భరస : బదసడజరమ సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:25
లస: ససస స
6507 SQX0030502
పపరర: షపక సపఖత బబగస

95-167/510

భరస : వనసకట రరడడడ vempati
ఇసటట ననస:59-4-713
వయససస:47
లస: ససస స

95-169/496 6502 SQX0543934
6501 SQX1865518
పపరర: సరయ రరకగశ రరడడ సరనకకమమమ
పపరర: లకకమరరడడడ గసజ

95-169/487

భరస : నజయథ అల
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మట మరరక
ఇసటట ననస:59-4-712
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-4-713
వయససస:28
లస: పప

6504 SQX1594663
పపరర: జరబనబ బబగస సయఖద

95-169/489

తసడడ:డ శశష బడహమస మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:59-4-711
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మట మరరక
ఇసటట ననస:59-4-712
వయససస:27
లస: పప
6498 SQX2326031
పపరర: నడగరరరరన రరడడడ సరనకకమమమ

6490 AP151000204498
పపరర: అజర రఆల సయఖద

6488 AP151000204298
పపరర: గగసరఖబబగస సయఖద

భరస : అజర ర ఆల బదదగస
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నజజయత తషలర సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససరఖ బడహమస మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:59-4-711
వయససస:33
లస: ససస స
6495 SQX0838821
పపరర: మణణకసఠ మటమరరక

95-167/908

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-710
వయససస:42
లస: పప
6492 SQX0317784
పపరర: లలమకలమమరర మమడడకకసడసరర

6487 SQX2130763
పపరర: నడగమల షరరఫ షపక

6512 SQX0626374
పపరర: బబలకకటట రరడడడ పపరస

95-167/512

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:31
లస: పప
95-169/499

6515 SQX0606814
పపరర: బదసడలమర షపక

95-169/500

తసడడ:డ అబమబ ల అజజ షపక
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:44
లస: పప
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6516 SQX2325579
పపరర: నడగమర బబబమ షపక
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95-169/901

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:33
లస: పప
6519 SQX1385898
పపరర: ససధడ రరణణ మరస రరడడ

95-80/496

95-80/499

95-80/502

95-169/502

95-169/505

6526 SQX1257915
పపరర: గగవసదయఖ ఉడడమమల

6529 SQX0606764
పపరర: షహహర షపక

6532 SQX2375202
పపరర: అశశన చడగసటట

95-70/1200

6535 SQX1880293
పపరర: శరరష బజరల

తసడడ:డ ససబబబరరవప బజరల
ఇసటట ననస:59-4-721/1
వయససస:36
లస: పప

6538 SQX1880269
పపరర: ససబబబరరవప బజరల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరలరబబ యన
ఇసటట ననస:59-4-721/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59-4-722/1
వయససస:19
లస: ససస స

95-169/503

6544 SQX1083153
పపరర: లకడమ కలమమరర ఎస
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:59-4-723
వయససస:47
లస: ససస స

6524 SQX0357996
పపరర: శకనవరసరరడడడ మమరసరరడడడ

95-80/501

6527 SQX0838680
పపరర: ససరరజననసర షపక

95-169/501

6530 SQX0606772
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-169/504

తసడడ:డ అనశర భబషర షపక
ఇసటట ననస:59-4-720
వయససస:39
లస: పప
95-80/943

6533 SQX2442291
పపరర: కకషష వనణణ మరరయమల

95-167/909

భరస : ససధధర కలమమర మరరయమల
ఇసటట ననస:59-4-721
వయససస:19
లస: ససస స
95-77/798

6536 SQX1880285
పపరర: సరవతడ బజరల

95-77/799

భరస : ససబబబరరవప బజరల
ఇసటట ననస:59-4-721/1
వయససస:69
లస: ససస స
95-77/801

6539 SQX2105765
పపరర: శకలకడమ రగలబబ ఈనడ

95-77/841

భరస : శకనవరసరరవప రగలబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:59-4-721/1
వయససస:54
లస: ససస స
95-169/506

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-722
వయససస:22
లస: ససస స
95-80/944

95-80/498

తసడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-4-720
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ బజరల
ఇసటట ననస:59-4-721/1
వయససస:71
లస: పప

95-167/514 6541 SQX1938166
6540 SQX0973842
పపరర: జజజ న వనసకట ససదధప రరలరబబ యన
పపరర: వనసకట శరకవణణ గగపసరరడడడ

6543 SQX2132124
పపరర: లకడమ పసడయసకర చలస కకరర

95-167/513

తసడడ:డ ససబబబరరవప బజరల
ఇసటట ననస:59-4-721/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-77/800

6521 SQX0342022
పపరర: సరసబబడజఖస మమరరసరరడడ

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ maaramreddy
ఇసటట ననస:59-4-719
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరడడడ చడగసటట
ఇసటట ననస:59-4-721
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ రగలబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:59-4-721/1
వయససస:56
లస: పప
6537 SQX1880277
పపరర: ససరగష కలమమర బజరల

95-80/500

తసడడ:డ అనశర భబషర షపక
ఇసటట ననస:59-4-720
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-4-720
వయససస:57
లస: పప
6534 SQX2067361
పపరర: శకనవరస రరవప రగలబబ ఈనడ

6523 SQX0357749
పపరర: శవరరరడడడ మమరసరరడడడ

95-169/903

భరస : శకరరస రరడడడ maramreddy
ఇసటట ననస:59-4-719
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబ బడహమయఖ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-4-720
వయససస:42
లస: పప

భరస : అనశరరసష షపక
ఇసటట ననస:59-4-720
వయససస:56
లస: ససస స
6531 SQX2564276
పపరర: అనశర బబష షపక

95-80/497

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ maaramreddy
ఇసటట ననస:59-4-719
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకకమ రరడడడ maaramreddy
ఇసటట ననస:59-4-719
వయససస:60
లస: పప
6528 AP151000204243
పపరర: మమసతడజగబగస షపక

6520 SQX0629196
పపరర: మసగమమ తతట�

6518 SQX2326502
పపరర: సపబరర భబనస షపక

భరస : ఇమమమన బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చచననకగశవ రరడడడ� thota
ఇసటట ననస:59-4-719
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకరరమరరడడడ maaramreddy
ఇసటట ననస:59-4-719
వయససస:49
లస: ససస స
6525 SQX0357806
పపరర: శకరరస రరడడడ మమరసరరడడడ

95-169/902

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:59-4-718
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-719
వయససస:29
లస: ససస స
6522 SQX0621383
పపరర: సరమమమజఖస మమరసరరడడడ

6517 SQX2326288
పపరర: ఇమమమన బబబమ షపక

6542 AP151000204095
పపరర: mangamma gopireddy

95-169/507

భరస : subbareddy గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-722
వయససస:48
లస: ససస స
95-167/515

6545 SQX0693531
పపరర: కకటటశశరర దదడడడ

95-169/508

భరస : రవసదడ రరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-4-723
వయససస:30
లస: ససస స

Page 70 of 306

6546 SQX0693648
పపరర: రమణమమ పపపసల
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95-169/509

భరస : వనసకట రరడడడ పపపసల
ఇసటట ననస:59-4-723
వయససస:44
లస: ససస స
6549 SQX1865476
పపరర: రమణడ రరడడడ మమడస

95-169/512

6550 SQX2363935
పపరర: నహరరక బదబ

95-80/504

6553 SQX0380253
పపరర: భమలకడమ బమజనసరర�

భరస : వనసకట రరమ రరడడడ కకమమ
ఇసటట ననస:59-4-724
వయససస:39
లస: ససస స
95-167/910

భరస : రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-724/1
వయససస:31
లస: ససస స
6564 SQX0635771
పపరర: గణణష సపబకస

95-167/521

తసడడ:డ లకకమ రరడడ సపబకస
ఇసటట ననస:59-4-725
వయససస:26
లస: పప
6570 AP151000204253
పపరర: లకకమరరడడడ సపబకస

95-169/518

తసడడ:డ లకకమ రరడడ సపబ కస
ఇసటట ననస:59-4-726
వయససస:47
లస: పప

6554 SQX0973859
పపరర: ససజజత ఆరరబసడర

95-167/516

6557 SQX0973867
పపరర: చలమమరరడడడఆరరబసడర

95-167/519

95-167/911 6560 SQX2130409
6559 SQX2130219
పపరర: వర రఘమ శశఖర రరడడడ సరనకకమమమ
పపరర: రమణ రరడడడ అననపపరరడడడ

6562 SQX1295170
పపరర: రరజ మహన రరడడ సఖసస

6565 SQX0250274
పపరర: శక లకడమ సపబకస

6568 SQX0038240
పపరర: గణణశ రరడడడ సపబకస

6571 SQX1284462
పపరర: మమధవ సపబకస

6574 SQX2187946
పపరర: అనడమదడస బబలకకటట
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:59-4-727
వయససస:58
లస: పప

95-167/912

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-724/1
వయససస:42
లస: పప
95-80/506

6563 SQX0030684
పపరర: సపబకస రమమదదవ

95-167/520

భరస : శకనవరస రరడడడ సపబకస
ఇసటట ననస:59-4-725
వయససస:41
లస: ససస స
95-169/513

6566 AP151000204073
పపరర: లకకమదదవ సపబ కస

95-169/514

భరస : లకకమరరడడడ సపబ కస
ఇసటట ననస:59-4-725
వయససస:56
లస: ససస స
95-169/516

6569 SQX0250241
పపరర: లకకమరరడడడ సపబకస

95-169/517

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ సపబ కస
ఇసటట ననస:59-4-725
వయససస:26
లస: పప
95-167/522

తసడడ:డ లకడమరరడడడ సపబకస
ఇసటట ననస:59-4-726
వయససస:26
లస: ససస స
95-169/520

95-80/503

తసడడ:డ చననకకసడయఖ అరరబసడర
ఇసటట ననస:59-4-724
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ సపబ కస
ఇసటట ననస:59-4-725
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చసగన రరడడడ సపబకస
ఇసటట ననస:59-4-725
వయససస:61
లస: పప
6573 SQX0719807
పపరర: శకనవరసరగడకడ సపబ కస

95-167/518

భరస : లకడమ రరడడడ సపబ కస
ఇసటట ననస:59-4-725
వయససస:45
లస: ససస స
95-169/515

6551 SQX1836832
పపరర: ససజజత దదడడ

భరస : చలమమరరడడడ అరరబసడర
ఇసటట ననస:59-4-724
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ రరడడ సఖసస
ఇసటట ననస:59-4-725
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-725
వయససస:29
లస: పప
6567 SQX1187310
పపరర: శకనవరస రరడడడ సపబకస

95-80/505

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-724
వయససస:18
లస: పప
95-167/913

95-169/511

భరస : కకసడడ రరడడ దదడడ
ఇసటట ననస:59-4-723 OLD GUNTUR
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-4-724
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-724
వయససస:21
లస: ససస స
6561 SQX2130433
పపరర: పరరశత అననపపరరడడ

95-169/904

భరస : పరసడడరసగరరరడడడ� bujunuri
ఇసటట ననస:59-4-724
వయససస:30
లస: ససస స

95-167/517 6556 SQX1477083
6555 SQX0891754
పపరర: వనసకట జయ లకకమ సరన కకమమ
పపరర: మహహసదడరరడడడ వనలకరర

6548 SQX0707851
పపరర: కకసడడరరడడడ దదడడడ

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-4-723
వయససస:37
లస: పప

భరస : తదజ బదబ
ఇసటట ననస:59-4-723
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పపపసల
ఇసటట ననస:59-4-723 OLD GUNTUR
వయససస:22
లస: ససస స

6558 SQX2130250
పపరర: వర పడసనన లకడమ సరనకకమమమ

95-169/510

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-4-723
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యమనడదద రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:59-4-723
వయససస:44
లస: పప
6552 SQX1836824
పపరర: వనసకట నడగ శరరష పపపసల

6547 SQX0838698
పపరర: రవసదడ రరడడడ దదడడడ

6572 SQX0693911
పపరర: వనసకట రమణ సపబ కస

95-169/519

భరస : లకకమక రరడడ సపబ కస
ఇసటట ననస:59-4-726
వయససస:79
లస: ససస స
95-171/886

6575 SQX2189025
పపరర: అబమబ ల ఫపబజలమరత షపక

95-79/1040

తసడడ:డ అబమబ ల మననన
ఇసటట ననస:59-4-728
వయససస:22
లస: పప
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95-80/945

తసడడ:డ అబమబ ల మననన
ఇసటట ననస:59-4-728
వయససస:20
లస: పప
6579 SQX0812354
పపరర: నగరనడ బబగస షపక

95-167/524

95-79/593

తసడడ:డ బబలమజ సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:32
లస: ససస స
95-80/946

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:32
లస: ససస స
95-169/523

95-79/913

6589 SQX0693655
పపరర: ససబబబరరడడడ భవనస

95-169/906

6592 SQX2339844
పపరర: ససమతడ రరవ

95-169/521

భరస : రమణడ రరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-731
వయససస:31
లస: ససస స
6597 SQX1132984
పపరర: హబబమలర సశతష
స పసతస

95-80/508

తసడడ:డ బచడయళ swatthuppatti
ఇసటట ననస:59-4-732
వయససస:58
లస: పప

6595 SQX1300698
పపరర: రమణడరరడడడ మమరరసరరడడడ

95-169/524

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-732
వయససస:22
లస: పప
6603 SQX0951699
పపరర: హహమమ ఫణణ కలమమర రరదడవరపప

95-169/907

95-80/507

6587 MLJ2766624
పపరర: ఆదదలకడమ భవనస

95-169/522

6590 SQX2161685
పపరర: వనసకటటశశరరర బతషల

95-169/905

6593 SQX2388601
పపరర: ఆదద శశషతలల తతలర కకసడ

95-169/908

తసడడ:డ రవ తతలర కకసడ
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:19
లస: పప
95-169/526

6596 SQX1926583
పపరర: వనలలగగసడ రరడడడ

95-169/527

తలర : వనసకట సరశమ రరడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-731
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-731
వయససస:60
లస: పప

6598 SQX0693135
పపరర: రరమ ససబమబలల మమరస ల

6599 SQX0693119
పపరర: మమలకకసడ రరడడడ మమరరర ల

95-169/528

6601 SQX0951681
పపరర: సతఖవత రరదడవరపప

6604 SQX0951673
పపరర: శవ సససదరరచడరర రరదడవరపప
తసడడ:డ వనసకటబచడరర రరదడవరపప
ఇసటట ననస:59-4-733
వయససస:58
లస: పప

95-169/529

తసడడ:డ కకసడడ రరడడ మమరరస ల
ఇసటట ననస:59-4-732
వయససస:44
లస: పప
95-79/594

భరస : శవ సససదరరచడరర రరదడవరపప
ఇసటట ననస:59-4-733
వయససస:52
లస: ససస స
95-79/596

6584 SQX0030627
పపరర: భవనస శకలకకమ�

తసడడ:డ కకటటయఖ
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడడ రరడడ మమరరసల
ఇసటట ననస:59-4-732
వయససస:39
లస: ససస స
95-169/909

95-167/915

భరస : ససబబబరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర రరవ
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:24
లస: ససస స
95-169/525

6581 SQX2261832
పపరర: రబబన షపక

భరస : సరసబశవ రరడడ � bgavanam
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవసససదరరచడరర రరదడవరపప
ఇసటట ననస:59-4-733
వయససస:32
లస: పప

6583 SQX2018364
పపరర: బడహమ రరడడడ లకకకరరడడడ

6586 MLJ2766616
పపరర: రమమదదవ భమవనస

95-167/523

భరస : బబశహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-4-729
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకకమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:49
లస: పప

6600 SQX2243012
పపరర: ఆదదనడరరయణ రరడడడ మమరరసల

95-167/525

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-730
వయససస:32
లస: పప

6585 SQX2358299
పపరర: రరమమనసజమమ బతష
స ల

6594 SQX1079921
పపరర: లకడమ దదవ మరరసరరడడ

6580 SQX0809897
పపరర: అబమబ ల రఫస షపక

6578 SQX1574855
పపరర: రరహన షపక

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-729
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ షOషరమ షపక
ఇసటట ననస:59-4-729
వయససస:34
లస: పప

6582 MLJ3623022
పపరర: శశశలజబబయ కతడయ

6591 SQX2225126
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

95-167/914

తసడడ:డ అబమబ ల మననసబబగ షపక
ఇసటట ననస:59-4-728
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఎస ఏ రఫస
ఇసటట ననస:59-4-729
వయససస:30
లస: ససస స

6588 MLJ2766095
పపరర: లకడమ రరడడడ భవనస

6577 SQX2154847
పపరర: అబమబ ల ఫపబజలమర షపక

6602 SQX0951707
పపరర: ససధడకర రరదడవరపప

95-79/595

తసడడ:డ శవ సససదరరచడరర రరదడవరపప
ఇసటట ననస:59-4-733
వయససస:31
లస: పప
95-79/597

6605 SQX0973909
పపరర: ససదబ డరర రరడడడ తషమమమరర

95-167/526

తసడడ:డ రవసదడనడథ కలమమర రరడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:59-4-733
వయససస:27
లస: పప
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6606 SQX0973891
పపరర: రరహహల రరడడడ తషమమమరర

95-167/527

6607 SQX0250324
పపరర: పడశరసత తషమమమరర

తసడడ:డ రవసదడనడథ కలమమర రరడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:59-4-733
వయససస:28
లస: పప

భరస : రవసదడనడథ రరడడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:59-4-733
వయససస:47
లస: ససస స

6609 AP151000204501
పపరర: రవసదడనడథ రరడడడ తషమమమరర

6610 SQX1746189
పపరర: జజజ న దధపసస రరదడవరపప

95-169/532

తసడడ:డ దశరధ రరడడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:59-4-733
వయససస:55
లస: పప
6612 SQX1579335
పపరర: భబరత దసగర న

95-80/510

95-167/528

95-169/535

95-169/537

95-169/540

95-80/512

భరస : కకషరషరరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:59-4-740
వయససస:39
లస: ససస స

95-80/947

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:59-4-734
వయససస:29
లస: పప
95-169/533

6619 SQX2130565
పపరర: గగతమ గసట

6622 SQX0038133
పపరర: కరరనటట గగవరర న రరడడడ కరరనటట

6625 SQX1959873
పపరర: రజత చలలమమరర

6628 SQX1016667
పపరర: నడరరయణ కలసడసరర

95-169/544

6631 SQX2212876
పపరర: అబమబ ల సలమస షపక

95-159/723

6634 SQX0250449
పపరర: నరజ నడడకటటట
భరస : రరమమహన రరడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:59-4-740
వయససస:39
లస: ససస స

95-169/534

6620 AP151000204062
పపరర: మసరసనమమ కరరనటట కరరనటట

95-169/536

భరస : గమరరబడహమ రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:59-4-736
వయససస:66
లస: ససస స
95-169/538

6623 SQX0038018
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ కరరనటట

95-169/539

తసడడ:డ గమరర బబడమర రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:59-4-736
వయససస:38
లస: పప
95-169/541

6626 SQX2161602
పపరర: దదననశ రరడడడ గసట

95-169/910

తసడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-736
వయససస:31
లస: పప
95-169/542

6629 AP151000204064
పపరర: వజయలకడమ గసటబ

95-169/543

భరస : కకషరష రరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:59-4-737
వయససస:54
లస: ససస స
95-79/1041

తసడడ:డ అబమబ ల ససభబన
ఇసటట ననస:59-4-739
వయససస:61
లస: పప
95-169/545

6617 AP151000204158
పపరర: రరజగశశరర మరర
భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మర
ఇసటట ననస:59-4-735
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరడడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:59-4-737
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ కలసడడరర
ఇసటట ననస:59-4-737
వయససస:37
లస: పప
6633 SQX0606657
పపరర: సరగజన దదవ నడడకటటట

6614 SQX2130805
పపరర: శవ నడగ పడదధప రరజవరపప

భరస : కరరనటట వజయ భబసకర రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-736
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరడడడ యయకకసటట
ఇసటట ననస:59-4-737
వయససస:51
లస: ససస స
6630 SQX1048108
పపరర: తరరపత రరడడడ కలసదసరర

95-80/511

తసడడ:డ గమరర బబడమర రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:59-4-736
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపరర రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:59-4-736
వయససస:71
లస: పప
6627 SQX1703610
పపరర: కకసడమమ యయకకసటట

95-80/509

భరస : దదననశ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-736
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరర బబడమర రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:59-4-736
వయససస:33
లస: పప
6624 AP151000204006
పపరర: గమరరబడహమ రరడడడ karnati

6611 SQX1296913
పపరర: ససవర నడగ లకడమ పడశరసత
రరజవరపప
తసడడ:డ పడసరద రరజవరపప
ఇసటట ననస:59-4-734
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆధధ నడరరయణ దసగర న
ఇసటట ననస:59-4-734
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ మర
ఇసటట ననస:59-4-735
వయససస:61
లస: పప
6621 SQX0038208
పపరర: మహహశశర రరడడడ కరరనటట

6616 SQX1324367
పపరర: ససరరఖ నడరరయణ దసగర న

95-169/531

95-80/577

తసడడ:డ పడసరద రరజవరపప
ఇసటట ననస:59-4-734
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకమఆ నడయమడడ రరడడ
ఇసటట ననస:59-4-734
వయససస:49
లస: పప
6618 AP151000204210
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మరర

6613 SQX1296889
పపరర: ససవర నడగ పడవణ రరజవరపప

6608 AP151000204050
పపరర: గసగరభవరన తషమమమరర

భరస : దశరధ రరడడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:59-4-733
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : హహమ ఫణణ కలమమర రరదడవరపప
ఇసటట ననస:59-4-733 2ND LANE
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ దసగర న
ఇసటట ననస:59-4-734
వయససస:28
లస: ససస స
6615 SQX1584524
పపరర: ససగమణడకర రరవప రరడడ

95-169/530

6632 SQX2210615
పపరర: మజరరననసర షపక

95-80/948

భరస : అబమబ ల సలమస
ఇసటట ననస:59-4-739
వయససస:53
లస: ససస స
95-169/546

6635 SQX0250464
పపరర: ధనలకడమ నడడకటటట

95-169/547

తసడడ:డ వనసకటసరశమరరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:59-4-740
వయససస:39
లస: ససస స
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6636 AP151000204335
పపరర: ఈశశరమమ నడడకకటటట

95-169/548

భరస : వనసకటసరశమరరడడడ నడడకకటటట
ఇసటట ననస:59-4-740
వయససస:66
లస: ససస స
6639 SQX0606640
పపరర: వనసకట సరశమ రరడడ నడడకకటటట

95-169/551

6640 MLJ2766038
పపరర: శవకలమమరర ఊటటకకరర

95-167/529

6643 SQX1964899
పపరర: రరమ మహమమద

6646 SQX0269555
పపరర: తతరరరకకసడ రవ

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ రరడడ పష నసగగటట
ఇసటట ననస:59-4-742
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశషషలల తతరరర కకసడ
ఇసటట ననస:59-4-742
వయససస:48
లస: పప

6648 AP151000198094
పపరర: పరరశత మమరరసరరడడ

6649 SQX0768119
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ మమరసరరడడడ

95-79/601

భరస : ఈశశరరరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-743
వయససస:56
లస: ససస స
6651 AP151000195024
పపరర: ఈశశరమమ మమరరసరరడడ

95-79/604

95-79/607

95-80/949

భరస : ససబబబరరవప thollikonda
ఇసటట ననస:59-4-748
వయససస:42
లస: ససస స

95-169/554

6658 AP151000198019
పపరర: అసజనదదవ వనసపరటట

95-80/516

6661 AP151000198081
పపరర: పదడమవత వసకమళర

95-79/602

6664 MLJ3623345
పపరర: మసగమమ� ఆళళ�
భరస : ససబబబరరవప� alla
ఇసటట ననస:59-4-748
వయససస:71
లస: ససస స

6644 SQX1186049
పపరర: శరరద పష నసగగటట

95-79/598

6647 SQX1452069
పపరర: పడసనన మరసరరడడడ

95-79/600

6650 MLJ1660828
పపరర: బబజరరడడడ మమరరసరరడడడ

95-79/603

తసడడ:డ ఈశశరరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-743
వయససస:39
లస: పప
95-79/605

6653 MLJ3622511
పపరర: వనసకరయమమ బబజరసకక

95-79/606

భరస : కకషషరరవప బబజసకక
ఇసటట ననస:59-4-744
వయససస:53
లస: ససస స
95-79/608

6656 SQX1640275
పపరర: సరయ sri alla

95-80/513

తసడడ:డ ravi alla
ఇసటట ననస:59-4-745
వయససస:22
లస: ససస స
95-80/514

6659 SQX0840280
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ వనసపరటట vempati

95-80/515

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ vempati
ఇసటట ననస:59-4-747
వయససస:49
లస: పప
95-79/609

భరస : శకనవరసరరవప వసకమళర
ఇసటట ననస:59-4-748
వయససస:46
లస: ససస స
95-80/518

95-169/553

భరస : బబజ రరడడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-743
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ vempati
ఇసటట ననస:59-4-747
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసతరరడడడ vempati
ఇసటట ననస:59-4-747
వయససస:82
లస: పప
6663 MLJ3623329
పపరర: ససభబషసణణ తతలర కకసడ

6655 SQX0899286
పపరర: కకషష రరవప బబజరసకక

6641 MLJ1220235
పపరర: జయరరవ వపటటకకరర

భరస : చసదడ శశఖర రరడడ పష నసగగటట
ఇసటట ననస:59-4-742
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతన బబజరసకక
ఇసటట ననస:59-4-744
వయససస:58
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:59-4-746
వయససస:44
లస: ససస స
6660 AP151000195008
పపరర: ససబబబరరడడడ వనసపరటట vempati

95-169/559

తసడడ:డ కకషష రరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:59-4-744
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:59-4-744
వయససస:33
లస: పప
6657 SQX2176865
పపరర: రరణణ గరజల

6652 SQX0899294
పపరర: నడగమమలలశశరర బబజరసకక

95-169/550

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ వపటటకకరర
ఇసటట ననస:59-4-741
వయససస:59
లస: పప

తలర : ఆదచమమ మమరరసరరడడ
ఇసటట ననస:59-4-743
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకకమరరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-743
వయససస:66
లస: పప
6654 MLJ3619020
పపరర: రవ కలమమర బబజరసకక

95-169/552

తసడడ:డ హహసపన మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-741 2ND LINE
వయససస:25
లస: పప
95-79/599

6638 SQX0606665
పపరర: వనసకటకకషరషరరడడడ నడడకటటట

తసడడ:డ వనసకటసరశమరరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:59-4-740
వయససస:45
లస: పప

భరస : జయరరవప వపతషకకరర
ఇసటట ననస:59-4-741
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కగ పస వనసకట రరడడ కగసరర
ఇసటట ననస:59-4-741/1
వయససస:39
లస: ససస స
6645 SQX1186072
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ పష నసగగటట

95-169/549

తసడడ:డ వనసకటసరశమరరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:59-4-740
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ నదదకకటటట
ఇసటట ననస:59-4-740
వయససస:72
లస: పప
6642 SQX1047365
పపరర: వజయ లకడమ కగసరర

6637 SQX0646620
పపరర: వనసకటరరమహనరరడడడ నడడకటటట

6662 MLJ3623337
పపరర: రరజమణణ ఆళళ

95-80/517

భరస : రవ alla
ఇసటట ననస:59-4-748
వయససస:40
లస: ససస స
95-80/519

6665 AP151000195162
పపరర: శకనవరసరరవప వసకమళళ

95-80/520

తసడడ:డ నడగగసదడస vankamalla
ఇసటట ననస:59-4-748
వయససస:48
లస: పప
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95-80/521

తసడడ:డ ససబబబరరవప alla
ఇసటట ననస:59-4-748
వయససస:49
లస: పప
6669 MLJ3623477
పపరర: నడరరయణమమ మసడచదబ సల

95-80/524

95-80/527

95-80/530

95-80/533

95-80/950

95-80/953

తసడడ:డ పడసరదరరవప chirtngandla
ఇసటట ననస:59-4-751
వయససస:32
లస: ససస స
6690 MLJ3623808
పపరర: ననన� shaik
భరస : యమససన� shaik
ఇసటట ననస:59-4-751
వయససస:51
లస: ససస స
6693 AP151000195116
పపరర: దడవపద ఖమన పఠరన
తసడడ:డ ఇబడహహసఖమన patan
ఇసటట ననస:59-4-751
వయససస:55
లస: పప

6679 MLJ3620077
పపరర: గరల రరడడడ మమసడచదబ సల

6682 SQX2243087
పపరర: నడరరయణ రరవప రగతష

6685 SQX2208668
పపరర: అపసల రరజ రగతష

6688 MLJ3623782
పపరర: రరజఖలకడమ చరతనగసడర

6691 MLJ3618188
పపరర: చసదడ శశఖర చరతనగసడర

95-80/534

95-80/529

6694 MLJ3618170
పపరర: పడసరద రరవప చరతనగసడర

95-80/532

6680 AP151000195151
పపరర: దసరరరరరడడడ మసడచదబ సల

95-80/535

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ monddeddula
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:56
లస: పప
95-80/951

6683 SQX2177012
పపరర: సరగజన దదవ మననడ దదసలమ

95-80/952

భరస : పప లరరడడడ మననడ దదసలమ
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:56
లస: ససస స
95-80/954

6686 AP151000195200
పపరర: వరరరఘవరరడడడ గరదచ

95-80/536

తసడడ:డ బససవరరడడడ gade
ఇసటట ననస:59-4-750
వయససస:86
లస: పప
95-80/539

6689 MLJ2752764
పపరర: ఫరతమమననసర పఠరన

95-80/540

భరస : దడవపద ఖమన patan
ఇసటట ననస:59-4-751
వయససస:46
లస: ససస స
95-80/542

తసడడ:డ పడసరద రరవప chirtngandla
ఇసటట ననస:59-4-751
వయససస:30
లస: పప
95-80/544

95-80/526

తసడడ:డ సరసబరరడడడ davigari
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:37
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప chirtngandla
ఇసటట ననస:59-4-751
వయససస:40
లస: ససస స
95-80/541

6674 SQX1614438
పపరర: వసశ కకషష రరడడడ వడచడ

95-80/531 6677 SQX0688473
6676 SQX1116921
పపరర: సతఖనడరరయణ రరడడ మమసదడదసబ ల
పపరర: కకరణ కలమమర రరడబ డ డడ

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:29
లస: పప
95-80/537

6671 AP151000198058
పపరర: వనసకట రమణమమ మననడదసబ ల

తసడడ:డ లకమనన రరయన రరడడ వడచడ
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అపరసరరవప
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:57
లస: పప

భరస : నడరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:47
లస: ససస స
6687 MLJ3623790
పపరర: ఉదయ రగఖ చరతనగసడర

95-80/528

తసడడ:డ చచనడనరరడడడ mendeddula
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మననడ దదసలమ
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:58
లస: పప
6684 SQX2243095
పపరర: సతఖవత రగతష

6673 SQX0317289
పపరర: ఇరరరన హబబ షపక షపక

95-80/523

భరస : దసరర రరడడడ మననడ దసబ ల
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పష ల రరడడడ మమసదడదసబ ల
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పష ల రరడడడ మననడ దసబ ల
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:40
లస: పప
6681 SQX2178564
పపరర: పష ల రరడడడ మననడ దదసలమ

95-80/525

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జహసగరర షపబక
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:29
లస: పప
6678 MLJ3616570
పపరర: శకనవరస రరడడడ మననడ దసబ ల

6670 SQX1614446
పపరర: రమణమమ వడచడ

6668 MLJ3620911
పపరర: నడగ పరవన మననడదసబ ల

భరస : శకనవరసరరడడడ మననడ దసబ ల
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకమనన రరయన రరడడ వడచడ
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జలమల� shaik
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:54
లస: ససస స
6675 SQX0995621
పపరర: అనశర షపక

95-80/522

తసడడ:డ కళళహససస thollikonda
ఇసటట ననస:59-4-748
వయససస:49
లస: పప

భరస : గరలరరడడడ mondeddula
ఇసటట ననస:59-4-749
వయససస:39
లస: ససస స
6672 MLJ3623162
పపరర: బబజద బ� షపక�

6667 MLJ3619954
పపరర: ససబబబరరవప తతలర కకసడ

6692 SQX0635813
పపరర: గగస బబషర షపక

95-80/543

తసడడ:డ పచడచ సరహహబ shaik
ఇసటట ననస:59-4-751
వయససస:51
లస: పప
95-80/545

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప chirtngandla
ఇసటట ననస:59-4-751
వయససస:57
లస: పప

6695 SQX1466151
పపరర: మమసతడజ బబగమ సయఖద

95-80/546

Deleted

తసడడ:డ ఇసరమయల జజన సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-752
వయససస:29
లస: ససస స
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6696 SQX1640234
పపరర: ఉమమమ asma syed
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95-80/547

భరస : ఇసరమయల jani syed
ఇసటట ననస:59-4-752
వయససస:53
లస: ససస స
6699 SQX1292911
పపరర: బల ఖస ససలమసనడ సయఖద

95-79/610

6708 MLJ3620929
పపరర: కవత పరలకరర

95-79/613

95-79/1042

95-80/551

95-80/554

95-80/557

తసడడ:డ అల ఖమన మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:59-4-754
వయససస:23
లస: పప

95-80/549

6709 MLJ2753358
పపరర: ఆరరఫర పఠరన

6712 MLJ3623519
పపరర: సరవతడమమ పరలకరర

6715 SQX1559774
పపరర: రమమశ రరడడడ చడగస రరడడడ

95-169/556

6718 SQX0889444
పపరర: రమమష చగమ

95-80/552

6721 SQX1885201
పపరర: జజకకర హహసపన షపక

95-80/555

6724 SQX0940759
పపరర: షరజయమ ఆమమమన షపక
తసడడ:డ ఆలఖమన మహమమమద shaik
ఇసటట ననస:59-4-755
వయససస:25
లస: ససస స

6707 SQX1286989
పపరర: ఫరహహమమ బబగమ మహమమద

95-80/550

6710 SQX0940742
పపరర: షకకరరననసరస ఉమమ

95-80/553

6713 MLJ3620127
పపరర: నడగరరరడడడ పరలకరర

95-80/556

తసడడ:డ కకసడడరరడడడ paluri
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:40
లస: పప
95-80/558

6716 SQX2355501
పపరర: శలమ ఖమన మహమమద

95-80/955

తసడడ:డ అకబర ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:20
లస: ససస స
95-169/557

6719 SQX2318111
పపరర: ససభబన షపక

95-79/1043

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-4-754
వయససస:28
లస: పప
95-80/560

తసడడ:డ బబబమ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-4-754
వయససస:24
లస: పప
95-167/917

95-79/615

భరస : మహమమద అసదసలమర umri
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ చగమ
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:63
లస: పప
95-80/559

6704 SQX1111400
పపరర: సతఖనడరరయణ రరడడ నమమ

తసడడ:డ అకబర ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ చడగస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ జన షపక
ఇసటట ననస:59-4-754
వయససస:23
లస: పప
6723 SQX2287621
పపరర: అరరద మహమమద షపక

6706 SQX1287045
పపరర: ననబమ బబగమ మహమమద

95-79/612

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప నమమ
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకసడడరరడడడ paluri
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రమమష రరడడడ చడగస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:59
లస: ససస స
6720 SQX1885227
పపరర: మమబససభబన షపక

95-79/614

భరస : అకబర ఖమన pathan
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమన ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:56
లస: పప
6717 SQX1226266
పపరర: రరజగశశరర చడగస రరడడ

6703 SQX1109074
పపరర: మమనడవర సయఖద

6701 SQX1111574
పపరర: శరరష నమమ
భరస : సతఖనడరరయణ రరడడ నమమ
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రమమష chaganraddy
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:59
లస: ససస స
6714 SQX1286906
పపరర: అకబర ఖమన మహమమద

95-79/611

తసడడ:డ అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ రరడడడ paluri
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:37
లస: ససస స
6711 MLJ1220557
పపరర: రరజగశశరర చడగసరరడడడ

6700 MLJ3624947
పపరర: నరమల కలమమరర చసతగమసట

95-169/555
6698 SQX0889410
పపరర: మహమమద అసరదసలమ ఉమమరర

తసడడ:డ మహమమద ఉమరర
ఇసటట ననస:59-4-752
వయససస:49
లస: పప

భరస : దదవ కలమమర చసతగమసట
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:47
లస: ససస స
6705 SQX2349199
పపరర: మహమమద శలమ ఖమన
మహమమద
తసడడ:డ అకబర ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:20
లస: ససస స

95-80/548

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-752
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-753
వయససస:24
లస: ససస స
6702 MLJ3620937
పపరర: సలమమ సయఖద

6697 SQX0034009
పపరర: ఇసరమయల జజన సయఖద

6722 SQX2287795
పపరర: శరజయ అమన షపక

95-167/916

తసడడ:డ అల ఖమన మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:59-4-754
వయససస:25
లస: ససస స
95-80/561

6725 SQX1368324
పపరర: అరలద మహమమద షపక

95-80/562

తసడడ:డ ఆలఖమన మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:59-4-755
వయససస:24
లస: పప
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6726 SQX1833110
పపరర: రరయమజ షపక
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95-167/530

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:59-4-755
వయససస:20
లస: పప
6729 SQX2152247
పపరర: బలమల షపక

95-167/919

95-167/532

95-167/535

95-167/538

95-167/541

95-167/543

95-167/546

తసడడ:డ పపసట సరహహబ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-4-762
వయససస:27
లస: పప

6739 SQX1047068
పపరర: సలమమ షపక

6742 SQX1047126
పపరర: రహమమన షపక

6745 MLJ3625068
పపరర: ససధడ రరణణ కరరరమమరర

6748 SQX1372077
పపరర: యయసస రతనస కరరరమమరర

95-167/548

6751 SQX2319903
పపరర: బమరరన అల షపక

95-167/539

6754 SQX1313170
పపరర: పసడయమసక నమమకరయల
తసడడ:డ దదవనసదడ నమమకరయల
ఇసటట ననస:59-4-763
వయససస:25
లస: ససస స

6734 MLJ3621612
పపరర: నజమమ ససలమసనడ పఠరన

95-167/534

6737 SQX0581124
పపరర: మహబమబ ఖమన పఠరన

95-167/537

6740 SQX1047092
పపరర: నసరర హన షపక

95-167/540

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-4-757
వయససస:51
లస: ససస స
95-167/542

6743 SQX1766112
పపరర: జలమన షపక

95-170/865

తసడడ:డ అబమబ ల రగహమమన
ఇసటట ననస:59-4-757
వయససస:20
లస: పప
95-167/544

6746 AP151000198362
పపరర: నరమల కరరరమమరర

95-167/545

భరస : యయసపబమ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:59-4-757/1
వయససస:56
లస: ససస స
95-167/547

6749 SQX2304442
పపరర: ఇశకయయలల చసతపలర

95-79/1044

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:59-4-760
వయససస:52
లస: పప
95-80/956

తసడడ:డ శకకరరనననసర షపక
ఇసటట ననస:59-4-762
వయససస:44
లస: పప
95-167/922

95-167/921

తసడడ:డ ససలమసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-756
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ యయసపబమ కలమమరర బజజర
ఇసటట ననస:59-4-757/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ చసతపలర
ఇసటట ననస:59-4-760
వయససస:21
లస: పప
6753 SQX2476166
పపరర: హహసపబన షపక

95-167/536

భరస : ఏసష బమ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:59-4-757/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససబబబమ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:59-4-757/1
వయససస:33
లస: పప
6750 SQX1924307
పపరర: పడహరల కకరణ చసతపలర

6736 MLJ3621596
పపరర: ఫరతమమననసర పఠరన

6731 SQX2152031
పపరర: జబబబర షపక

భరస : మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-756
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదబక షపక
ఇసటట ననస:59-4-757
వయససస:64
లస: పప

భరస : రతస యఖ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:59-4-757/1
వయససస:30
లస: ససస స
6747 SQX0333997
పపరర: జకకయఖ కరరరమమరర

95-167/533

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:59-4-757
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-4-757
వయససస:32
లస: పప
6744 MLJ3625050
పపరర: మరరయమమ కరరరమమరర

6733 MLJ3621505
పపరర: పఠరన ఖమతజజబ

95-167/918

తసడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-4-755
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససలమసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-756
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-756
వయససస:43
లస: పప
6741 SQX1047167
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-167/920

భరస : మమనఫ పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-755/1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-4-756
వయససస:40
లస: ససస స
6738 SQX0581132
పపరర: అయమబ ఖమన పఠరన

6730 SQX2152155
పపరర: బబజ బ షపక

6728 SQX2151801
పపరర: సలమ షపక

భరస : అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:59-4-755
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : ససభబన లలట షపక
ఇసటట ననస:59-4-755
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మయమబమవలర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:59-4-755/1
వయససస:46
లస: ససస స
6735 MLJ3621604
పపరర: జజహహద కతతన పఠరన

95-167/531

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:59-4-755
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:59-4-755
వయససస:19
లస: పప
6732 MLJ3621513
పపరర: ఫరరరనడబ షపక

6727 SQX1833136
పపరర: ఆరరఫ షపక

6752 SQX2319762
పపరర: షకక రరనననసర షపక

95-80/957

భరస : బమరరన అల షపక
ఇసటట ననస:59-4-762
వయససస:32
లస: ససస స
95-167/549

6755 SQX0317578
పపరర: దసరర నమమకరయల

95-167/550

భరస : దదవనసదడ నమమకరయల
ఇసటట ననస:59-4-763
వయససస:40
లస: ససస స
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6756 SQX0317586
పపరర: ససబమబలల రగతష
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95-167/551

భరస : రరజ రగతష
ఇసటట ననస:59-4-763
వయససస:58
లస: ససస స
6759 AP151000198337
పపరర: రరహహలల చసతపలర

95-167/554

95-167/557

తసడడ:డ ఎలషర చసతపలర
ఇసటట ననస:59-4-763/1
వయససస:28
లస: పప
6765 SQX1186296
పపరర: ఆనసద బబబమ తర తతటట

95-80/563

95-80/565

95-80/568

95-80/571

95-80/574

తసడడ:డ జజన shaik
ఇసటట ననస:59-4-891
వయససస:40
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:59-5-548
వయససస:30
లస: ససస స

6769 SQX1287466
పపరర: లకకమపడసనన మమటట ట

6772 SQX1372127
పపరర: షబబనడ షపక

6775 SQX0358010
పపరర: మహహదదబన భబషర

95-169/558

95-92/659

6781 SQX2112084
పపరర: బరతడశజ తచనడల

95-80/566

6784 SQX1584532
పపరర: కకటమమ కరరనటట
భరస : సరసబ రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:59-5-551
వయససస:73
లస: ససస స

6767 SQX1456202
పపరర: Prashanthi Battula

95-80/564

6770 MLJ3621125
పపరర: మమరర దడసరర

95-80/567

భరస : మహన dasari
ఇసటట ననస:59-4-888
వయససస:32
లస: ససస స
95-80/569

95-80/572

6773 SQX1372036
పపరర: షరరమల షపక

95-80/570

భరస : ససదన షపక
ఇసటట ననస:59-4-891
వయససస:28
లస: ససస స
6776 SQX0358093
పపరర: రబబబన షపక

95-80/573

తసడడ:డ ఖమససస shaik
ఇసటట ననస:59-4-891
వయససస:33
లస: పప
95-80/575

6779 SQX0621318
పపరర: ససజజత కకలర �

95-80/576

భరస : ససబబబరరడడడ� kolli
ఇసటట ననస:59-4-892
వయససస:33
లస: ససస స
95-118/912

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తచనడల
ఇసటట ననస:59-4-1370
వయససస:19
లస: పప
95-167/560

95-167/559

తసడడ:డ Pethuru Battula
ఇసటట ననస:59-4-888
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హససన సరహహబ mohiddin
ఇసటట ననస:59-4-891
వయససస:33
లస: పప
6778 SQX0620419
పపరర: ఝమనసరరణణ బతష
స ల

95-167/556

తసడడ:డ పడసరద రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:59-4-763/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : నరగష బబబమ bathula
ఇసటట ననస:59-4-892
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తచనడల
ఇసటట ననస:59-4-1370
వయససస:21
లస: ససస స
6783 SQX0812362
పపరర: శరరష జసగర

6764 SQX1468140
పపరర: జజకబ చసతపలర

95-167/558

Deleted

Deleted

6780 SQX2112803
పపరర: నవఖ తచనడల

6763 SQX0358481
పపరర: ఎలసర చసతపలర

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:59-4-891
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస shaik
ఇసటట ననస:59-4-891
వయససస:32
లస: పప
6777 SQX0358028
పపరర: షఫసక షపక

తసడడ:డ జజకకబ చసతపలర
ఇసటట ననస:59-4-763/1
వయససస:26
లస: పప

6766 SQX0249631
పపరర: అహమమద సయఖద

95-167/553

6761 SQX1047662
పపరర: పడభబత కకరణ చసతపలర

తసడడ:డ జజకబ భబసకర రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:59-4-763/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : భబసకర రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:59-4-888
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పపతషరర battula
ఇసటట ననస:59-4-888
వయససస:26
లస: పప
6774 SQX0810028
పపరర: Samdhani Shaik

95-167/555

తసడడ:డ లతఫ సయఖద
ఇసటట ననస:59-4-848
వయససస:59
లస: పప

భరస : Prabhakar Bathula
ఇసటట ననస:59-4-888
వయససస:28
లస: ససస స
6771 SQX0944876
పపరర: కరకసత కలమమర బతష
స ల

6760 SQX1740026
పపరర: పడశరసత కకరణ చసతపలర

6758 MLJ3625035
పపరర: ససరగమణణ చసతపలర

భరస : ఎలషర చసతపలర
ఇసటట ననస:59-4-763/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదస చసతపలర
ఇసటట ననస:59-4-763/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆచడరర తర తతటట
ఇసటట ననస:59-4-772
వయససస:57
లస: పప
6768 SQX0872473
పపరర: Santhosham Bathula

95-167/552

తసడడ:డ దదవనసదడ నమమకరయల
ఇసటట ననస:59-4-763
వయససస:27
లస: పప

భరస : జజకబ చసతపలర
ఇసటట ననస:59-4-763/1
వయససస:48
లస: ససస స
6762 SQX0810176
పపరర: అశశక చసతపలర

6757 SQX1399865
పపరర: గణణశ నమమకరయల

6782 SQX0752410
పపరర: రమమష బబబమ పపరర ర

95-96/871

తసడడ:డ రరఘవపలల పపరర
ఇసటట ననస:59-5-257
వయససస:58
లస: పప
95-167/561

6785 AP151000198202
పపరర: అరరణడదదవ దదడడడ దదడడడ

95-79/616

భరస : శవరరరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-5-573
వయససస:54
లస: ససస స
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6786 SQX0620245
పపరర: కరరమమన పఠరన�
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95-80/578

భరస : హహదయతషలమర�
ఇసటట ననస:59-5-574
వయససస:29
లస: ససస స
6789 MLJ3623527
పపరర: బషసరరననసర షపక

తసడడ:డ బడహమ రరడడడ
ఇసటట ననస:59-5-590
వయససస:70
లస: పప
95-80/580

భరస : ససభబన shaik
ఇసటట ననస:59-5-648
వయససస:54
లస: ససస స
6792 MLJ3621570
పపరర: అమకత వరరలణణ యనసబరరక

95-167/563

95-167/566

95-167/569

95-167/572

95-167/575

95-167/928

భరస : బబష
ఇసటట ననస:59-5-769
వయససస:51
లస: ససస స

6799 AP151000198371
పపరర: మమణణకఖస యయనసబరర

6802 SQX0013490
పపరర: డదగపష గమ పడశరసత హహచ

6805 SQX1399857
పపరర: నడగశశషష కలమమర పలలర పష గమ

6808 SQX2156628
పపరర: దదవరనసద రరజ డదగపప గమ

95-79/1045

6811 SQX1329672
పపరర: సరభరరననసర పటబలస

95-167/570

6814 SQX1399840
పపరర: రరబయమ బససరర షపక
తసడడ:డ మమనఫ షపక
ఇసటట ననస:59-5-771
వయససస:24
లస: ససస స

6797 SQX1833144
పపరర: దదవర సహయస చలక

95-167/568

6800 SQX1297531
పపరర: డదవడ రరజ ఎనసబరరక

95-167/571

తసడడ:డ సససదర రరవప ఎనసబరరక
ఇసటట ననస:59-5-766
వయససస:25
లస: పప
95-167/573

6803 SQX0013474
పపరర: డదగపష గమ హహమబసదస

95-167/574

తలర : పడశరసత డదగపష గమ
ఇసటట ననస:59-5-767
వయససస:31
లస: ససస స
95-167/576

6806 SQX2257087
పపరర: రతనకలమరర డదగపష గమ

95-167/927

భరస : శరఖమ బబబమ
ఇసటట ననస:59-5-767
వయససస:56
లస: ససస స
95-167/929

6809 SQX2156636
పపరర: ససవరరస డదగపష గమ

95-167/930

తసడడ:డ శరఖమ బబబమ
ఇసటట ననస:59-5-767
వయససస:30
లస: ససస స
95-167/577

భరస : పపదబ జజన పటబలస
ఇసటట ననస:59-5-769
వయససస:59
లస: ససస స
95-170/1407

95-167/565

తసడడ:డ వలయస కగర చలక
ఇసటట ననస:59-5-765
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ బబబమ
ఇసటట ననస:59-5-767
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:59-5-769
వయససస:26
లస: ససస స
6813 SQX2300655
పపరర: అమరరననసర షపక

95-167/567

తసడడ:డ శరససన పలలర పష గమ
ఇసటట ననస:59-5-767
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ బబబమ
ఇసటట ననస:59-5-767
వయససస:31
లస: ససస స
6810 SQX2300861
పపరర: షరకకర షపక

6796 SQX0242297
పపరర: వలసన చలకర

6794 MLJ3621562
పపరర: పడభబవత మటర పపడడ
భరస : రవ మటర పపడడ
ఇసటట ననస:59-5-765
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబడహస డదగపష గమ
ఇసటట ననస:59-5-767
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : పడశరసత వజడభనసదన
ఇసటట ననస:59-5-767
వయససస:36
లస: పప
6807 SQX2257053
పపరర: అనత డదగపష గమ

95-167/564

భరస : సససదరరరవప యయనసబరరక
ఇసటట ననస:59-5-766
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ షపటక
డ యయనసబరరక
ఇసటట ననస:59-5-766
వయససస:54
లస: పప
6804 SQX0138149
పపరర: డదగపష గమ వజడభనసదన

6793 SQX1313394
పపరర: మమరస మమ చలక

95-169/561
6791 SQX0543991
పపరర: మగమబల అహమద మహమమద

తసడడ:డ హజ మహమద ఖమససస మహమమద
ఇసటట ననస:59-5-744
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ దదవసహయస చలక
ఇసటట ననస:59-5-765
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప యయనసబరరక
ఇసటట ననస:59-5-766
వయససస:26
లస: ససస స
6801 SQX0809483
పపరర: సససదర రరవప Y

95-169/560

భరస : వలసన చలక
ఇసటట ననస:59-5-765
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దదవసహయస చలక
ఇసటట ననస:59-5-765
వయససస:61
లస: ససస స
6798 SQX1331594
పపరర: కరజయ ఎనసబరరక

6790 SQX1016618
పపరర: ఆలఖమన మహబమబ

95-80/579

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-5-648
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనఫ ఖమన మహబమబ
ఇసటట ననస:59-5-744
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప యయనసబరరక
ఇసటట ననస:59-5-765
వయససస:30
లస: ససస స
6795 AP151000198370
పపరర: ససవరరస మమ చలకర

95-167/562 6788 MLJ3623535
6787 SQX0809459
పపరర: వనసకట సరశమ రరడడ సరనకకమమమ
పపరర: తడరర షపక

6812 SQX2299345
పపరర: యశన షపక

95-167/931

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:59-5-769
వయససస:37
లస: ససస స
95-167/578

6815 MLJ2753291
పపరర: ససమసత కనపరల

95-167/579

భరస : జయపడసరద కనపరల
ఇసటట ననస:59-5-771
వయససస:39
లస: ససస స
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6816 SQX1371822
పపరర: పడవణ కలమమర కనపరల

95-167/580

తసడడ:డ బబలసరశమ కనపరల
ఇసటట ననస:59-5-771
వయససస:26
లస: పప
6819 MLJ3616901
పపరర: సతడసర షపక

95-167/583

95-80/582

95-80/585

95-80/588

95-80/591

95-80/594

95-80/597

తసడడ:డ హఫసజలమర ఖమన pathan
ఇసటట ననస:59-5-775
వయససస:26
లస: పప

6829 AP151000195499
పపరర: జజసఫ కనపరల

6832 SQX0812214
పపరర: హహరరబ షపక

6835 MLJ2752202
పపరర: షరకకరర షపక

6838 MLJ3618048
పపరర: ఖమజజ షపక

95-80/601

6841 SQX0759225
పపరర: జరబబమననసర పఠరన

95-80/589

6844 SQX0768440
పపరర: రహహస ఖమన పఠరన
తసడడ:డ హఫసజలమర ఖమన pathan
ఇసటట ననస:59-5-775
వయససస:28
లస: పప

6824 MLJ3624855
పపరర: మమసతడజ shaik

95-80/584

6827 SQX0872499
పపరర: హమదడ నలలఫర హమదడ

95-80/587

6830 SQX2358430
పపరర: షపక గగశయమ

95-79/1046

భరస : షపక ఖమజ
ఇసటట ననస:59-5-774
వయససస:22
లస: ససస స
95-80/592

6833 SQX0812230
పపరర: ఆససయమ షపక

95-80/593

భరస : మరర shaik
ఇసటట ననస:59-5-774
వయససస:37
లస: ససస స
95-80/595

6836 SQX0812248
పపరర: గగససమమ షపక

95-80/596

భరస : బమడద shaik
ఇసటట ననస:59-5-774
వయససస:50
లస: ససస స
95-80/599

6839 MLJ3618071
పపరర: మరర షపక

95-80/600

తసడడ:డ మరర shaik
ఇసటట ననస:59-5-774
వయససస:46
లస: పప
95-80/602

భరస : హఫసజలమర ఖమన pathan
ఇసటట ననస:59-5-775
వయససస:48
లస: ససస స
95-80/604

95-167/585

తలర : షకకల బబనస హమదడ
ఇసటట ననస:59-5-773
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ సరబ shaik
ఇసటట ననస:59-5-774
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సపబదడ shaik
ఇసటట ననస:59-5-774
వయససస:56
లస: పప
6843 SQX0768788
పపరర: సలమమన ఖమన పఠరన

95-80/586

భరస : ఖమజజబబబమ shaik
ఇసటట ననస:59-5-774
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల shail
ఇసటట ననస:59-5-774
వయససస:54
లస: ససస స
6840 MLJ3618089
పపరర: బమడద శశక

6826 MLJ3617891
పపరర: మమలమల shaik

6821 AP151000195346
పపరర: జయపడసరద క�నపరల

భరస : మమలమల shaik
ఇసటట ననస:59-5-772
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ shaik
ఇసటట ననస:59-5-774
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గగసరబషర
ఇసటట ననస:59-5-774
వయససస:37
లస: ససస స
6837 MLJ2751733
పపరర: అమనడబ షపక

95-80/583

తసడడ:డ పపడమమనసదస canpalla
ఇసటట ననస:59-5-773
వయససస:53
లస: పప

భరస : అనసర shaik
ఇసటట ననస:59-5-774
వయససస:29
లస: ససస స
6834 MLJ2751725
పపరర: షరహహదడ షపక

6823 MLJ3624830
పపరర: అమరరన షపక

95-167/582

తసడడ:డ పపడమమనసదస కనపరల
ఇసటట ననస:59-5-771
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస సరహహబ shaik
ఇసటట ననస:59-5-772
వయససస:64
లస: పప

భరస : జజసఫ canpalla
ఇసటట ననస:59-5-773
వయససస:49
లస: ససస స
6831 SQX0812222
పపరర: షరహహన షపక

95-167/584

భరస : నడగమలమరర shaik
ఇసటట ననస:59-5-772
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల shaik
ఇసటట ననస:59-5-772
వయససస:32
లస: పప
6828 AP151000198570
పపరర: అరరణ కనపరల

6820 MLJ3616919
పపరర: మసరసన షపక

6818 MLJ3616893
పపరర: పపడమ కకరణ కనపరల

తసడడ:డ బబలసరశమ కనపరల
ఇసటట ననస:59-5-771
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మమనడఫ షపక
ఇసటట ననస:59-5-771
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఖమజజ మహహదబ ధన షపక
ఇసటట ననస:59-5-772
వయససస:25
లస: ససస స
6825 MLJ3617883
పపరర: నడగమల మరర షపక

95-167/581

తసడడ:డ అబమబ ల మమనడ�్్ షపక
ఇసటట ననస:59-5-771
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మమనడఫ షపక
ఇసటట ననస:59-5-771
వయససస:33
లస: పప
6822 SQX1294248
పపరర: రహహమమన షపక

6817 MLJ3619350
పపరర: ఇలమకత షపక

6842 SQX1885193
పపరర: నజజస బబబమ షపక

95-80/603

తసడడ:డ ఖజ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-5-775
వయససస:21
లస: పప
95-80/605

6845 MLJ3087061
పపరర: ఖమజబబబమ� షపక�

95-80/606

తసడడ:డ ఇసరమయల� shaik
ఇసటట ననస:59-5-775
వయససస:44
లస: పప
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95-80/607

తసడడ:డ సతడసర ఖమన pathan
ఇసటట ననస:59-5-775
వయససస:53
లస: పప

6847 SQX1924224
పపరర: నజజస బబబమ షపక

95-167/586

95-169/912

తసడడ:డ ఖజ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-5-775
వయససస:18
లస: పప

6850 SQX0872481
పపరర: మలర క షపక

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:59-5-775
వయససస:20
లస: పప
95-80/608

తసడడ:డ ఖమధర భబషర shaik
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:26
లస: ససస స

6852 MLJ3623584
పపరర: షసషరద షపక

95-80/610

భరస : ఖమదర బబషర shaik
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:49
లస: ససస స

6853 AP151000198165
పపరర: మమసతడ�్్ షపక

95-80/613

తసడడ:డ ఖమధర భబషర shaik
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:29
లస: పప

6856 MLJ3618030
పపరర: నససర షపక

95-80/611

95-80/616

తసడడ:డ ఖమదర బబషర shaik
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:33
లస: పప

6859 MLJ3618022
పపరర: అల షపక

95-80/614

95-80/619

తసడడ:డ ఆదమ షరఫస shaik
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:54
లస: పప

6862 MLJ3620952
పపరర: లకడమ సరగజన గగపప

95-80/617

95-80/622

తసడడ:డ రరసబబబమ గగపప
ఇసటట ననస:59-5-777
వయససస:22
లస: పప

6865 SQX1559543
పపరర: భబణమ దడశరకగశ గగపప

95-80/612

6857 MLJ1660695
పపరర: జజనభబషర షపక

95-80/615

6860 AP151000195100
పపరర: మమబమ ససభబన షపక

95-80/618

తసడడ:డ అసనన అహమద shek
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:54
లస: పప
95-80/620

భరస : రరజయఖ gopu
ఇసటట ననస:59-5-777
వయససస:59
లస: ససస స

6864 SQX1614453
పపరర: రరషసకగశ గగపప

6854 SQX0872424
పపరర: అతహర పరరశస షపక

తసడడ:డ మమబససబబన shek
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మమభమ ససభబన shek
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:38
లస: పప

6861 MLJ3620226
పపరర: ఖమదర భబషర షపక

95-80/609

తసడడ:డ ఖమధర భబషర shaik
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర భబషర shaik
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:31
లస: పప

6858 MLJ3618014
పపరర: జహహర షపక

6851 SQX1368126
పపరర: జజరరనడ షపక
భరస : జజకకర షపక
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమబమససభబన shek
ఇసటట ననస:59-5-776
వయససస:51
లస: ససస స

6855 SQX0872416
పపరర: ఇరరలద షపక

95-169/911

Deleted

తసడడ:డ ఖజ బబబమ
ఇసటట ననస:59-5-775
వయససస:20
లస: పప

6849 SQX2280618
పపరర: అమర షపక

6848 SQX2480184
పపరర: ఖజ మహహదబ దన షపక

6863 MLJ2751477
పపరర: పదమజజరరణణ గగపప

95-80/621

భరస : రరసబబబమ gopu
ఇసటట ననస:59-5-777
వయససస:84
లస: ససస స
95-80/623

తసడడ:డ రరసబబబమ గగపప
ఇసటట ననస:59-5-777
వయససస:22
లస: పప
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6866 SQX1511220
పపరర: మరరయపసన సపబసథదల కలమమర

95-80/624

తసడడ:డ మరరయపసన
ఇసటట ననస:59-5-777
వయససస:40
లస: పప
6869 SQX2422913
పపరర: రరహన షపక

భరస : మహమమద అల shaik
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:31
లస: ససస స

95-80/625

తసడడ:డ రరజయఖ gopu
ఇసటట ననస:59-5-777
వయససస:62
లస: పప
95-79/1047

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:23
లస: ససస స
6872 SQX0812198
పపరర: రగషరమ షపక

6867 MLJ3087129
పపరర: రరసబబబమ గగపప

6870 SQX1917541
పపరర: రరహన షపక

6873 MLJ3620853
పపరర: బబ నసర షపక shaik
భరస : హఫసజ shaik
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:42
లస: ససస స

95-80/626

తసడడ:డ రరజయఖ gopu
ఇసటట ననస:59-5-777
వయససస:84
లస: పప
95-80/627

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:22
లస: ససస స
95-80/629

6868 AP151000195443
పపరర: రరజయఖ గగపప

6871 SQX1746106
పపరర: షకకల షపక

95-80/628

భరస : అల మహహఎసమమద
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:25
లస: ససస స
95-80/630

6874 MLJ1221597
పపరర: బబఅజజజ� షపక�

95-80/631

భరస : వరహబ� shaik
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:44
లస: ససస స
Page 81 of 306

6875 SQX0286534
పపరర: వరలకడమ� కకణతస�
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95-80/632

భరస : సరసబరరడడడ� konatam
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:50
లస: ససస స
6878 SQX1746072
పపరర: అఫష డ జ షపక

95-80/635

95-80/638

95-80/641

95-80/958

Deleted
95-169/563

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:53
లస: ససస స
6893 MLJ3623196
పపరర: జరరనడ shaik

95-80/644

95-79/617

భరస : శరఖమ బబబమ మమరరటరర
ఇసటట ననస:59-5-784
వయససస:28
లస: ససస స

95-80/642

6888 SQX2474740
పపరర: శరగ షపక

95-80/959

తసడడ:డ షపక వరహబ
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:25
లస: పప
6891 SQX0693705
పపరర: బషసర అహమద అబమబ ల

6894 SQX1294255
పపరర: బబబమ లమల షపక

6897 SQX2290781
పపరర: షపహనడజ షపక

95-80/960

6900 SQX2306199
పపరర: షరరఫ షపక

6903 MLJ2753382
పపరర: నడగలకడమ లకకకరరడడడ
భరస : వనసకటటశశరరరడడడ lakkireddy
ఇసటట ననస:59-5-784
వయససస:41
లస: ససస స

6883 MLJ3618444
పపరర: హఫసజ షపక

95-80/640

6886 AP151000195178
పపరర: కరరమమలమర షపక shaik

95-80/643

6889 SQX0839027
పపరర: గగసరఖ షపక

95-169/562

భరస : అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:30
లస: ససస స
95-169/564

6892 SQX0693788
పపరర: ససబబన షపక

95-169/565

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:30
లస: పప
95-80/645

6895 MLJ3619806
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-80/646

తసడడ:డ అబమబ ల సతడసర shaik
ఇసటట ననస:59-5-780
వయససస:46
లస: పప
95-79/1048

6898 SQX2299873
పపరర: ఖలల షపక

95-79/1049

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:59-5-782
వయససస:24
లస: పప
95-170/1408

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:59-5-782
వయససస:43
లస: పప
95-80/647

95-80/637

తసడడ:డ బబబమ లమల shaik
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:51
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-5-782
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హఫసజ
ఇసటట ననస:59-5-782
వయససస:28
లస: ససస స
6902 SQX1364454
పపరర: ససధ రరణణ మమరరటరర

6885 MLJ1660703
పపరర: వహబ� షపక�

6880 MLJ3616612
పపరర: ఖమజజ� షపక�

తసడడ:డ ఇగరబల shaik
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-5-780
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బససతష కలమమర
ఇసటట ననస:59-5-781
వయససస:39
లస: పప
6899 SQX2307155
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-80/639

తసడడ:డ సతడసర అబమబ ల
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:29
లస: పప

భరస : కరరమమలమర shaik
ఇసటట ననస:59-5-780
వయససస:41
లస: ససస స
6896 SQX1918648
పపరర: అజత కలమమర

6882 SQX1703958
పపరర: మహమమద అల షపక

95-80/634

తసడడ:డ జజన� shaik
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర� shaik
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:28
లస: ససస స
6890 SQX0839001
పపరర: మసరసన షపక

95-80/636

తసడడ:డ ఖమదర అల షపక
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదరఅల� shaik
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:39
లస: పప
6887 SQX2372449
పపరర: అసమమ షపక

6879 SQX0853598
పపరర: చడసద బబషర షపక shaik

6877 AP151000198277
పపరర: రరబయమబససడ sri

భరస : బబబమలమల sri
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర shaik
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలమర shaik
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:31
లస: పప
6884 MLJ1652791
పపరర: మహహమమదఅల� షపక�

95-80/633

భరస : ఖమదర అల shaik
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద సమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:59-5-778
వయససస:21
లస: పప
6881 SQX0853580
పపరర: ససరజ షపక shaik

6876 MLJ1221563
పపరర: రరబయమబబగస shaik

6901 SQX1975788
పపరర: నహల ఎరమసగయఖ నజబ

95-10/554

తసడడ:డ అబమబ ల నజబ
ఇసటట ననస:59-5-784
వయససస:23
లస: ససస స
95-80/648

6904 MLJ3623139
పపరర: రరతమమమ మమరర
ట రర

95-80/649

భరస : రతన పడభబకర marturi
ఇసటట ననస:59-5-784
వయససస:50
లస: ససస స
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6905 MLJ3623121
పపరర: లకడమ లకకకరరడడడ
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95-80/650

భరస : శవరరరడడడ lakkireddy
ఇసటట ననస:59-5-784
వయససస:62
లస: ససస స
6908 MLJ3619764
పపరర: రతనపడభకరర� మమరరటరర�

95-80/653

95-80/656

95-80/659

95-79/619

95-79/622

95-79/625

95-79/628

తసడడ:డ వనసకయఖ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:31
లస: పప

6918 SQX0317651
పపరర: లకడమ మసగళగరరర

6921 MLJ3619749
పపరర: ఖలల షపక

6924 MLJ3619715
పపరర: జజన షపక

6927 MLJ2753143
పపరర: ససబలకడమ ఉడడమమల

95-79/631

6930 SQX0013631
పపరర: సరబరర షపక

95-79/620

6933 SQX0358762
పపరర: శకనవరసరరడడడ పష నసగగటట
తసడడ:డ వనసకటరరడడడ పష నసగగటట
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:31
లస: పప

6913 MLJ3619822
పపరర: ఖమజజ షపక

95-80/658

6916 MLJ3625290
పపరర: మలర క పఠరన

95-79/618

6919 MLJ2752715
పపరర: షహనవరజ షపక

95-79/621

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-5-787
వయససస:50
లస: ససస స
95-79/623

6922 MLJ3618279
పపరర: యసరమయల షపక

95-79/624

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-5-787
వయససస:34
లస: పప
95-79/626

6925 MLJ3619756
పపరర: బబబమ షపక

95-79/627

తసడడ:డ అబమబ ల మమనఫ షపక
ఇసటట ననస:59-5-787
వయససస:51
లస: పప
95-79/629

6928 MLJ3625308
పపరర: రరజగశశరర దడసరర

95-79/630

భరస : పడభబకర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:40
లస: ససస స
95-79/632

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:44
లస: ససస స
95-79/634

95-80/655

భరస : దడవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-5-787
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష రరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:43
లస: ససస స
6932 MLJ3616497
పపరర: వనసకటటశశరరర పప నసగగటట

95-80/660

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-5-787
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:59-5-787
వయససస:58
లస: పప
6929 MLJ2753135
పపరర: వనసకటరమణమమ ఉడడమమల

6915 MLJ2751774
పపరర: పదడమవత� ఎలకరర�

6910 MLJ2752525
పపరర: నససమ � షపక�

తసడడ:డ సతడసర shaik
ఇసటట ననస:59-5-785
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-5-787
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససభబనఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-5-787
వయససస:38
లస: పప
6926 SQX0317206
పపరర: కకటటశశరరరవప మసగళగరరర

95-80/657

భరస : కకటటశశరరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:59-5-787
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-5-787
వయససస:55
లస: ససస స
6923 MLJ3619731
పపరర: దడవపద ఖమన పఠరన

6912 MLJ2753176
పపరర: ఖమమ
మ ననసర � షపక�

95-80/652

భరస : అబమబ ల గఫరర� shaik
ఇసటట ననస:59-5-785
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ� eluri
ఇసటట ననస:59-5-786/1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:59-5-787
వయససస:44
లస: ససస స
6920 SQX0317636
పపరర: బబజజన షపక

95-80/654

భరస : మసరసనశల� shaik
ఇసటట ననస:59-5-785
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర shaik
ఇసటట ననస:59-5-785/1
వయససస:29
లస: ససస స
6917 MLJ3625266
పపరర: కగసర షపక

6909 MLJ3618477
పపరర: శవ రగడకడ� లకకక రగడ�కడ

6907 MLJ3619772
పపరర: శరఖమబబబమ� మమరరటరర�

తసడడ:డ రతనపడభకరర� marturi
ఇసటట ననస:59-5-784
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దదబబబ రగడకడ� lakkireddy
ఇసటట ననస:59-5-784
వయససస:71
లస: పప

భరస : సతడసర� shaik
ఇసటట ననస:59-5-785
వయససస:51
లస: ససస స
6914 SQX0341529
పపరర: నఫసజ షపక

95-80/651

తసడడ:డ రతనపడభకరర marturi
ఇసటట ననస:59-5-784
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దడనయల� marturi
ఇసటట ననస:59-5-784
వయససస:56
లస: పప
6911 MLJ2753168
పపరర: సఫసయమ shaik

6906 MLJ3619780
పపరర: కకశశర బబబమ మమరరటరర

6931 MLJ3617602
పపరర: శకరరమ చసతరరజపలర

95-79/633

తసడడ:డ రరజగసదడపస
డ రద చసతరరజపలర
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:30
లస: పప
95-79/635

6934 MLJ3620234
పపరర: పపరష చసదడ రరవప గగలర పలర

95-79/636

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:39
లస: పప
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6935 SQX0796375
పపరర: వనసకటరతనసనడయమడడ దడసరర

95-79/637

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:43
లస: పప
6938 AP151000195455
పపరర: చసదడశశఖరరరడడడ ఉడడమమల

95-79/640

95-79/1050

95-80/662

95-80/963

95-79/643

95-79/646

95-79/649

95-79/1054

Deleted
95-167/932

Deleted

భరస : మమనర
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:41
లస: ససస స

6948 SQX1947274
పపరర: మమథడహర సయయద

6951 AP151000198260
పపరర: రగషరమ సయఖద

6954 SQX1559352
పపరర: ఇబడహహస షపక

6957 SQX2321669
పపరర: మమనర షపక

6960 SQX2303717
పపరర: మమనవర బబష సయద

95-79/641

భరస : అబమబ ల అలమ షపక
ఇసటట ననస:59-5-792
వయససస:34
లస: ససస స

6943 SQX1836840
పపరర: భబరత కకణతస

95-80/661

6946 SQX2176030
పపరర: అయయషర ససలర న మహమమద

95-80/962

6949 MLJ2753184
పపరర: సమన సయఖద

95-79/642

భరస : ఖమజజ సయఖద
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:38
లస: ససస స
95-79/644

6952 AP151000198303
పపరర: బషసర సయఖద

95-79/645

భరస : రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:48
లస: ససస స
95-79/647

6955 SQX0317180
పపరర: దరరయవరల షపక

95-79/648

తసడడ:డ ఘరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:31
లస: పప
95-79/1052

6958 SQX2321271
పపరర: రరషమ సయఖద

95-79/1053

Deleted

భరస : మమనర
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:41
లస: ససస స
95-80/964

తసడడ:డ మమనర సపబయఖద
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:26
లస: పప
6963 SQX1803980
పపరర: అససఫ జహ షపక

95-169/567

భరస : అబమబ లమర
ఇసటట ననస:59-5-790
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:46
లస: పప

భరస : మమనర
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:41
లస: ససస స
6962 SQX2300952
పపరర: రరషమ సయఖద

95-80/961

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజవల సయఖద
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:56
లస: పప
6959 SQX2301984
పపరర: రరషమ సయఖద

6945 SQX2243186
పపరర: అబమబ లమర మహమమద

6940 SQX0838797
పపరర: శకనవరస రరడడడ తడతరరడడడ

భరస : ససజవ రరడడడ కకణతస
ఇసటట ననస:59-5-790
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మమనర సయఖద
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:23
లస: పప
6956 MLJ3616505
పపరర: రషసద సయఖద

95-79/1051

తలర : రగషమ సయయద
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:38
లస: ససస స
6953 SQX1614388
పపరర: గగససయమ షపక

6942 SQX2119394
పపరర: అయయషర ససలమసనడ

95-79/639

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ యమనసస బబష
ఇసటట ననస:59-5-790
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కకనడథస
ఇసటట ననస:59-5-790
వయససస:18
లస: పప
6950 MLJ2753499
పపరర: హబబ షపక

95-169/566

భరస : అబమబ లమర మహమమద
ఇసటట ననస:59-5-790
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కకణతస
ఇసటట ననస:59-5-790
వయససస:26
లస: పప
6947 SQX2120467
పపరర: దదలప రరడడడ కకనడథస

6939 SQX0838805
పపరర: తషలసస దదవ తడతరరడడడ

6937 SQX1108464
పపరర: శకనవరస రరడడ తడత రరడడ

తసడడ:డ ససబబ రరడడ తడత రరడడ
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యమనసస బబష మహమమద
ఇసటట ననస:59-5-790
వయససస:34
లస: పప
6944 SQX1579350
పపరర: ససజవ రరడడడ కకణతస

95-79/638

తసడడ:డ పడభబకర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:59-5-788
వయససస:49
లస: పప
6941 SQX2119550
పపరర: అబమబ లమర మహమమద

6936 MLJ3618436
పపరర: చసదడశశఖర రరవప దడసరర

6961 SQX2303709
పపరర: మమతడహర సయద

95-80/965

తసడడ:డ మమనర సపఖరడ
ఇసటట ననస:59-5-791
వయససస:19
లస: ససస స
95-80/663

6964 MLJ2753010
పపరర: సరజదడ ససలమసన షపక

95-80/664

భరస : అబమబ ల జఫర సరదదఖ shaik
ఇసటట ననస:59-5-792
వయససస:44
లస: ససస స
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95-80/665

భరస : అబమబ ల సతడసర shaik
ఇసటట ననస:59-5-792
వయససస:49
లస: ససస స
6968 SQX0688556
పపరర: అబమబ ల అలమ

95-80/668

95-80/671

95-80/674

95-80/676

95-80/679

95-80/682

6986 SQX0635482
పపరర: జయ కలమమర కనగరల

95-80/685

తసడడ:డ దదవననస kanagala
ఇసటట ననస:59-5-798
వయససస:71
లస: పప
95-80/688

భరస : సపబదడ pathan
ఇసటట ననస:59-5-798-1
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : అమమనసలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59 5TH LINE
వయససస:36
లస: ససస స

6975 AP151000195414
పపరర: జబబబర అబమబ ల

6978 SQX1703420
పపరర: సతఖనడరరయణ గమతస

6981 SQX1102474
పపరర: సరసబశవ రరవప గమపరస

95-80/675

6973 MLJ3620846
పపరర: జమలమబబగస shaik

95-80/673

6976 SQX2249282
పపరర: అబమబ ల జబబర షపక

95-167/933

95-80/677

6979 MLJ3620978
పపరర: జజనకక గమతడస

95-80/678

భరస : పపరషచసదడరరవప gutha
ఇసటట ననస:59-5-797
వయససస:63
లస: ససస స
95-80/680

6982 MLJ3623642
పపరర: నళన దదవ కనగరల

95-80/681

భరస : జయకలమమర jayamdlamudi
ఇసటట ననస:59-5-798
వయససస:38
లస: ససస స

95-80/683 6985 SQX0059758
6984 MLJ3623659
పపరర: జయసతకకమమరర జమసడర మమడడ
పపరర: కకరణ కలమమర కనగరల

95-80/684

భరస : పరరశపష గమపసడయనడధరరవప jayamdlamudi
ఇసటట ననస:59-5-798
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ జయకలమమర kanagala
ఇసటట ననస:59-5-798
వయససస:38
లస: పప

6987 MLJ3623626
పపరర: షహనజ� మహమమద�

6988 MLJ3623618
పపరర: హససనడ� షపక�

95-80/686

భరస : మహమమద రషసద� mohammad
ఇసటట ననస:59-5-798-1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర� shek
ఇసటట ననస:59-5-798-1
వయససస:45
లస: ససస స

6990 SQX1517400
పపరర: ఇసతయమజ ఖమన పఠరన

6991 MLJ3618063
పపరర: రషసద� మహమమద�

6993 SQX0317925
పపరర: ససగమమశశరర కకసర
భరస : వనసకట రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:59-6-4-706
వయససస:50
లస: ససస స

95-80/670

తసడడ:డ జబబర షపక
ఇసటట ననస:59-5-794
వయససస:23
లస: పప

95-80/689

తసడడ:డ సపబదడ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-5-798-1
వయససస:35
లస: పప
95-82/933

6970 AP151000195103
పపరర: షపక అబమబ ల సతడసర

భరస : అబమబ ల జబబబర shaik
ఇసటట ననస:59-5-794
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప gutha
ఇసటట ననస:59-5-797
వయససస:35
లస: పప

6983 MLJ3623634
పపరర: కలమమరర ఇసదదరరదదవ
జమసడర మమడడ
భరస : జయకలమమరర jayamdlamudi
ఇసటట ననస:59-5-798
వయససస:68
లస: ససస స

6992 SQX2228070
పపరర: నససమ పఠరన

95-80/672

తసడడ:డ ససబబ రరవప గమతస
ఇసటట ననస:59-5-797
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప gutha
ఇసటట ననస:59-5-797
వయససస:35
లస: పప

6989 MLJ3623600
పపరర: ఖతజజ బ పఠరన

6972 SQX1703719
పపరర: అమన ససలమసనడ షపబక

95-80/667

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర shaik
ఇసటట ననస:59-5-792
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర shaik
ఇసటట ననస:59-5-794
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గమతడస
ఇసటట ననస:59-5-797
వయససస:29
లస: ససస స
6980 SQX0809749
పపరర: శవ కకషష గమతడస

95-80/669

భరస : జఫర సరధదక షపక
ఇసటట ననస:59-5-793
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల షపక
ఇసటట ననస:59-5-794
వయససస:24
లస: పప
6977 SQX1456061
పపరర: నడగ భమవననశశరర గమతడస

6969 AP151000195348
పపరర: జజఫర సరదదఖ అబమబ ల షపక

6967 SQX0940783
పపరర: రఫసక అహమద షపక అబమబ ల

తసడడ:డ సతడర shaik
ఇసటట ననస:59-5-792
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర shaik
ఇసటట ననస:59-5-792
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర shaik
ఇసటట ననస:59-5-792
వయససస:65
లస: పప
6974 SQX1703800
పపరర: జబబదదరర షపక

95-80/666

భరస : అబమబ ల రహహమమన shaik
ఇసటట ననస:59-5-792
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల రగహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-5-792
వయససస:33
లస: పప
6971 SQX0688549
పపరర: అబమబ ల రహమమన షపక

6966 MLJ2753002
పపరర: తడహహరరననసర shaik

95-80/687

95-80/690

తసడడ:డ హహమమమ� mohammad
ఇసటట ననస:59-5-798-1
వయససస:41
లస: పప
95-79/650

6994 SQX1928019
పపరర: ససదబ దక షపక

95-170/866

తసడడ:డ వహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-10
వయససస:22
లస: పప
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95-170/867

తసడడ:డ శశశదడ పటట న
ఇసటట ననస:59-6-87
వయససస:39
లస: పప
6998 SQX2461465
పపరర: ఆర ఏన రరజ

95-171/1008

95-170/870

95-169/568

95-80/691

95-80/694

95-169/569

95-169/572

తసడడ:డ పపదవనసకటరరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:59-6-706
వయససస:34
లస: ససస స

7008 SQX1640259
పపరర: asmat షపబక

7011 SQX1133016
పపరర: జజఫర పఠరన

7014 AP151000204051
పపరర: ననషరద షపక

7017 SQX1383868
పపరర: కకషరష రరడడడ బతష
స ల

95-169/914

7020 SQX2330835
పపరర: రరమ కకటట రరడడ మమరస

95-80/692

7023 AP151000198390
పపరర: పరరశత కకసర
భరస : వనసకటరరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:59-6-706
వయససస:56
లస: ససస స

7003 SQX2261659
పపరర: తససనస షపక

95-171/959

7006 NDX2415941
పపరర: ససరరజననసర షపక

94-80/783

7009 SQX1133040
పపరర: షసషరద పఠరన

95-80/693

భరస : గనఖమన pathan
ఇసటట ననస:59-6-574
వయససస:56
లస: ససస స
95-80/695

7012 SQX0872432
పపరర: Baji khan Patan

95-80/696

తసడడ:డ Ganikhan Patan
ఇసటట ననస:59-6-574
వయససస:28
లస: పప
95-169/570

7015 MLJ2767275
పపరర: బబలకకటటరరడడడ వనలకరర

95-169/571

తసడడ:డ కకటట రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-6-598
వయససస:58
లస: పప
95-169/573

7018 MLJ1221605
పపరర: రమమదదవ కరరక

95-169/575

భరస : ససరగష కరరక
ఇసటట ననస:59-6-689
వయససస:24
లస: ససస స
95-169/915

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ మమరస రరడడడ
ఇసటట ననస:59-6-694
వయససస:28
లస: పప
95-79/652

95-170/869

భరస : రరజవన షపక
ఇసటట ననస:59-6-559/7
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చననకరకలల రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-659
వయససస:39
లస: పప

భరస : హకకస ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:59-6-690
వయససస:35
లస: ససస స
7022 MLJ3622966
పపరర: లకడమ సపజనఖ కకసర

95-171/188

తసడడ:డ అమరరనన షపక
ఇసటట ననస:59-6-574
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:59-6-651
వయససస:27
లస: ససస స
7019 SQX2428282
పపరర: మమబన పటబన

7005 SQX1763895
పపరర: మయమనడచడ న మహమమద

7000 MLJ3630779
పపరర: అబమబ లసతడసర� షపక�

భరస : బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-161
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ గనఖమన pathan
ఇసటట ననస:59-6-574
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననషరద షపక
ఇసటట ననస:59-6-574
వయససస:48
లస: ససస స
7016 SQX0693879
పపరర: పసడయసక గసటబ

95-79/1055

భరస : inayatulla shaik
ఇసటట ననస:59-6-574
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ inayatulla shaik
ఇసటట ననస:59-6-574
వయససస:22
లస: పప
7013 AP151000204300
పపరర: ససఫసయమ షపక

7002 SQX2194918
పపరర: షబబన బబగస షపక

95-171/999

తసడడ:డ ఇససబ �
ఇసటట ననస:59-6-143
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఇసటటయమజడకడ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-214
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహబమబ జజన pathan
ఇసటట ననస:59-6-574
వయససస:27
లస: ససస స
7010 SQX1640226
పపరర: చస బబషర షపబక

95-170/868

భరస : మరరర వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-161
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరడడడ ఏలకరర
ఇసటట ననస:59-6-209
వయససస:58
లస: ససస స
7007 SQX1133073
పపరర: రగషమ పఠరన

6999 SQX1569112
పపరర: మసరసన వరల షపక

6997 SQX2391589
పపరర: షపక జహహదడ షపక

భరస : అసపస షపక
ఇసటట ననస:59-6-96
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-143
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ టటవ�్సౘ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-145
వయససస:33
లస: పప
7004 MLJ2766608
పపరర: ఆదదలకడమ ఏలకరర

95-171/998

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:59-6-96
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకకససఫర
ఇసటట ననస:59-6-98
వయససస:28
లస: పప
7001 SQX1187427
పపరర: మమనజర షపక

6996 SQX2389161
పపరర: అబమబ ల అసపస మహమమద

7021 MLJ3622974
పపరర: లకడమ పడసనన కకసర

95-79/651

తసడడ:డ పపదవనసకట రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:59-6-706
వయససస:32
లస: ససస స
95-79/653

7024 MLJ2752160
పపరర: అనససయ కకసర

95-79/654

భరస : లకమమమ కకసర
ఇసటట ననస:59-6-706
వయససస:56
లస: ససస స
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95-79/655

భరస : అనమరరడడడ గరడడ
ఇసటట ననస:59-6-706
వయససస:70
లస: ససస స
7028 SQX0899203
పపరర: యమససన షపక

95-79/658

94-80/784

95-80/966

95-171/962

95-171/964

95-80/708

95-80/710

తసడడ:డ janee shaik
ఇసటట ననస:59-6-806
వయససస:74
లస: పప

7038 SQX2321313
పపరర: సయద సలమస

7041 SQX2430841
పపరర: రరషమ షపక

7044 SQX2178770
పపరర: నజమ షపక

7047 SQX1367177
పపరర: పరతమమనషర షపక

95-80/713

7050 SQX0335612
పపరర: షపక బలమల shaik

95-171/963

7053 SQX2059517
పపరర: రరహన షపక
తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:59-6-806
వయససస:18
లస: ససస స

7033 SQX1367128
పపరర: ఆషసయమ బబగస షపక

95-80/702

7036 SQX1765833
పపరర: రగశరమ షపక

95-170/871

7039 SQX2431179
పపరర: మమసతడజ షపక

95-170/1421

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-801/16
వయససస:44
లస: ససస స
95-171/965

7042 SQX0284414
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-80/707

తసడడ:డ అబమబ ల రవపఫ shaik
ఇసటట ననస:59-6-804
వయససస:48
లస: పప
95-80/967

7045 MLJ3625381
పపరర: రహమతషననసర బబగస�

95-80/709

భరస : మసరసన వల� shaik
ఇసటట ననస:59-6-806
వయససస:30
లస: ససస స
95-80/711

7048 SQX1886886
పపరర: హఫసజజ షపక

95-80/712

భరస : బదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-806
వయససస:68
లస: ససస స
95-80/714

తసడడ:డ రసజజన అల shaik
ఇసటట ననస:59-6-806
వయససస:45
లస: పప
95-80/716

95-95/951

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:59-6-801
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-806
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బలమల shaik
ఇసటట ననస:59-6-806
వయససస:42
లస: పప
7052 MLJ3618337
పపరర: మమబమ shaik

95-152/858

భరస : ససదడన
ఇసటట ననస:59-6-805
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహమమద ఖమససస� shaik
ఇసటట ననస:59-6-806
వయససస:42
లస: ససస స
7049 SQX0403295
పపరర: షసక షరకకరర

7035 SQX2090512
పపరర: నగర ససలమసనడ షపక

7030 SQX1948215
పపరర: షరహహనడ షపక

తసడడ:డ ససదన షపక
ఇసటట ననస:59-6-801
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-801/16
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన� shaik
ఇసటట ననస:59-6-805
వయససస:43
లస: పప
7046 MLJ3625399
పపరర: రహహమమననసర� షపక�

95-80/699

తసడడ:డ సయద అలబక
ఇసటట ననస:59-6-801
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:59-6-801/16
వయససస:46
లస: పప
7043 MLJ3618360
పపరర: చడన బబషర� షపక�

7032 MLJ3623097
పపరర: పరచడబ� షపక�

95-79/657

భరస : జజకకర షపక
ఇసటట ననస:59-6-799
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-801
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : షపక కరరమమలర
ఇసటట ననస:59-6-801
వయససస:34
లస: ససస స
7040 SQX2431039
పపరర: జజన షపక

95-79/659

భరస : అబమబ ల షషకకర� shaik
ఇసటట ననస:59-6-800
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సయద కససస
ఇసటట ననస:59-6-801
వయససస:61
లస: పప
7037 SQX2354330
పపరర: షపక నగరర ససలమసన

7029 SQX0899229
పపరర: నసర షపక

7027 SQX0899195
పపరర: జజకకర షపక

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:59-6-799
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:59-6-799
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఖయమఖస సయద
ఇసటట ననస:59-6-800
వయససస:42
లస: పప
7034 SQX2302602
పపరర: సయద అలర భబశ

95-79/656

తసడడ:డ యమససన షపక
ఇసటట ననస:59-6-799
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:59-6-799
వయససస:34
లస: పప
7031 NDX2528776
పపరర: మమషరటక అహమద సయద

7026 SQX0899211
పపరర: ఆససమమ షపక

7051 MLJ3618345
పపరర: కరససస మహమమద shaik

95-80/715

తసడడ:డ మమబమ shaik
ఇసటట ననస:59-6-806
వయససస:46
లస: పప
95-80/878

7054 SQX1367318
పపరర: ఇమమమన షపక

95-80/717

తసడడ:డ మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-807
వయససస:26
లస: పప
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95-80/718

తసడడ:డ జజనస shaik
ఇసటట ననస:59-6-807
వయససస:51
లస: పప
7058 SQX1579509
పపరర: మసరసన షపక

95-80/719

95-80/722

95-80/725

95-80/728

95-79/661

95-79/664

95-79/667

తసడడ:డ షరజవరద అల మరరర
ఇసటట ననస:59-6-810
వయససస:38
లస: పప

7068 SQX2093532
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

7071 SQX1349894
పపరర: సబన మరరర

7074 AP151000198342
పపరర: ఖరఖరరననసర బబగస మరరర

7077 MLJ3087848
పపరర: షఫస షహ సవర మరరర

95-79/670

7080 MLJ1222108
పపరర: రషసదడతససనమ మరరర

95-161/761

7083 MLJ3088143
పపరర: సరగర ఆల మరరర
తసడడ:డ ఫరనడశజ అల మరరర
ఇసటట ననస:59-6-810
వయససస:38
లస: పప

7063 SQX0809434
పపరర: గయమజదధబ న SK

95-80/724

7066 SQX1375253
పపరర: సయఖద అహమద షపక

95-80/727

7069 SQX1312446
పపరర: కరశన ఫరతమమ మరరర

95-79/660

భరస : జయగస అబబబస మరరర
ఇసటట ననస:59-6-809
వయససస:29
లస: ససస స
95-79/662

7072 MLJ3625217
పపరర: రబబబ ససలమసనడ మరరర

95-79/663

భరస : షఫసషహసయఖద మరరర
ఇసటట ననస:59-6-809
వయససస:36
లస: ససస స
95-79/665

7075 MLJ1654680
పపరర: జఇగస అబబబస మరరర

95-79/666

తసడడ:డ శనడశశ అల మరరర
ఇసటట ననస:59-6-809
వయససస:38
లస: పప
95-79/668

7078 AP151000195049
పపరర: షరజవరద ఆల మరరర

95-79/669

తసడడ:డ ఆలయమఆరప మరరర
ఇసటట ననస:59-6-809
వయససస:63
లస: పప
95-79/671

తసడడ:డ షరజవరద అల మరరర
ఇసటట ననస:59-6-810
వయససస:39
లస: ససస స
95-79/673

95-80/721

తసడడ:డ రసజజన వరల షపక
ఇసటట ననస:59-6-808
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ షహ సవరఅల మరరర
ఇసటట ననస:59-6-809
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆలయమఆరప మరరర
ఇసటట ననస:59-6-809
వయససస:66
లస: పప
7082 MLJ1658590
పపరర: బబబర ఆల మరరర

95-80/726

భరస : షహనవరర ఆల మరరర
ఇసటట ననస:59-6-809
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శనడశశ అల మరరర
ఇసటట ననస:59-6-809
వయససస:38
లస: పప
7079 AP151000195106
పపరర: షరనవరజ ఆల షపక

7065 SQX0809426
పపరర: జకకకయమ షపక

7060 SQX1367359
పపరర: కగసర షపక

తసడడ:డ రరయమసత shaik
ఇసటట ననస:59-6-808
వయససస:33
లస: పప

భరస : హదద అబబబస మరరర
ఇసటట ననస:59-6-809
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : షరజవరజఆల మరరర
ఇసటట ననస:59-6-809
వయససస:56
లస: ససస స
7076 MLJ1653716
పపరర: హదధఅబబస మరరర

95-80/723

భరస : సయఖద అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-808
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:59-6-809
వయససస:32
లస: ససస స
7073 AP151000198022
పపరర: జకకయమ ససలమసనడ మరరర

7062 SQX1530766
పపరర: నడసర షపక

95-171/966

భరస : జకకకయమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-808
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నడసర అహమమద shaik
ఇసటట ననస:59-6-808
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గయమజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-808
వయససస:55
లస: పప
7070 SQX1918747
పపరర: జరబబమన షపక

95-80/720

తసడడ:డ జకకకయమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-808
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ shaik
ఇసటట ననస:59-6-808
వయససస:39
లస: పప
7067 SQX1367425
పపరర: రరయసపబ షపక

7059 MLJ3625407
పపరర: షరహహన షపక

7057 SQX2188613
పపరర: హససన షపక

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:59-6-807
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అజ మతషలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-808
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-808
వయససస:22
లస: పప
7064 MLJ3618352
పపరర: అజమతషలర షపక

95-80/968

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:59-6-807
వయససస:41
లస: పప

భరస : దరరయమ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:59-6-808
వయససస:28
లస: ససస స
7061 SQX1559485
పపరర: అబమబ ల ససబబహహహన షపక

7056 SQX2363836
పపరర: సలస బబష షపక

7081 AP151000198274
పపరర: జరరనడబబగస మరరర

95-79/672

భరస : షరనవరజఆల మరరర
ఇసటట ననస:59-6-810
వయససస:59
లస: ససస స
95-79/674

7084 SQX0951715
పపరర: హససనడ బబగమ పఠరన

95-79/675

భరస : ఔవనద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-811
వయససస:31
లస: ససస స
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95-79/676

భరస : ఇసతయమజజనన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-811
వయససస:41
లస: ససస స
7088 SQX0279661
పపరర: ఇసతయమజ ఖమన పఠరన

95-79/679

95-79/681

95-79/684

95-79/687

95-79/690

95-79/693

95-169/576

తసడడ:డ సరదదక పరష మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:26
లస: పప

7098 SQX0030494
పపరర: రరజగశశరర కరలశశటట

7101 SQX1349704
పపరర: ఇసతయమజ సయఖద

7104 SQX0461004
పపరర: వనసకటనడరరయమణ కరలశశటట

7107 SQX1764869
పపరర: జజరరహ షపక

95-79/697

7110 SQX1919141
పపరర: షకకర బబగస మహమమద

95-79/688

7113 MLJ3619525
పపరర: బమరరన సయఖద
తసడడ:డ ఫజల సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:33
లస: పప

7093 MLJ3618329
పపరర: శవ కలమమర మమరరశశటట

95-79/683

7096 SQX0759860
పపరర: షహహనడ షపక

95-79/686

7099 SQX1292986
పపరర: సమ షపక

95-79/689

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:25
లస: పప
95-79/691

7102 MLJ3619616
పపరర: ఆదస షఫస షపక

95-79/692

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:49
లస: పప
95-79/694

7105 MLJ3619608
పపరర: బబషర సయఖద

95-79/695

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:75
లస: పప
95-170/872

7108 SQX1919166
పపరర: షహనడజ మహమమద

95-79/696

తసడడ:డ ఇసతయమజదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:26
లస: ససస స
95-79/698

భరస : ఇసతయమజదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:47
లస: ససస స
95-79/700

95-79/1056

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:38
లస: ససస స
7112 SQX0899302
పపరర: సరబర పరష మహమమద

95-79/685

తసడడ:డ అయఖనన కరలశశటట
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:43
లస: పప
7109 MLJ2751758
పపరర: సరజదడ షపక

7095 SQX1918887
పపరర: పరవన సరమమమన షపక

7090 SQX2123974
పపరర: సలమమన కహన పఠరన

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:59-6-812
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపసటయఖ మమరరశశటట
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:54
లస: పప
7106 SQX0523175
పపరర: హహసపసన సయఖద

95-79/682

భరస : వనసకరటరమణ కరలశశటట
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ షరఫస మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:29
లస: పప
7103 SQX0979484
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమరరశశటట

7092 MLJ3625332
పపరర: వజయలకడమ మమరరశశటట

95-79/678

తసడడ:డ యహహయమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-811
వయససస:22
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:59-6-812/2
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:59-6-813
వయససస:46
లస: ససస స
7100 SQX1216507
పపరర: శహహద మహమమద

95-79/680

భరస : వనసకటటశశరరరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:59-6-812
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:59-6-812
వయససస:33
లస: పప
7097 MLJ3625209
పపరర: నజరరననసర షపక

7089 MLJ3087897
పపరర: యమహఖఖమన పఠరన

7087 MLJ1222850
పపరర: జహరరబబగస పఠరన

భరస : యమసప పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-811
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ యమసఫ పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-811
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:59-6-812
వయససస:31
లస: ససస స
7094 MLJ3618311
పపరర: శకకరసత రసగరశశటట

95-79/677

భరస : ఏహఖఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-811
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ యమసఫ పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-811
వయససస:45
లస: పప
7091 MLJ3625373
పపరర: రమఖ మమరరశశటట

7086 MLJ2753283
పపరర: ఆషసయమ పఠరన

7111 MLJ2751766
పపరర: షకకరర సయఖద

95-79/699

భరస : మహబమబ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:48
లస: ససస స
95-79/701

7114 MLJ3619509
పపరర: శవరగడకడ తదలలకలటట
ర

95-79/702

తసడడ:డ సససదరరగడకడ తదలలకలటట
ర
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: కరరమమలమరహ షపక
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95-79/703

తసడడ:డ అబమబ ల నబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:39
లస: పప
7118 SQX2320521
పపరర: అఫసడన షపక

95-79/1057

95-171/190

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:24
లస: ససస స
7127 SQX1315770
పపరర: రరకరసనడ షపక
భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:27
లస: ససస స
7130 SQX1919067
పపరర: సశరష కలమమరర గసగగలల

95-79/712

95-79/715

95-79/718

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:27
లస: ససస స

7128 SQX1315796
పపరర: షబనడ షపక

95-79/710

95-79/1059

7140 SQX0632034
పపరర: అదదల పరరశన షపక

95-79/713

7143 SQX2438000
పపరర: అలయ బబగమమ షపక
తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:26
లస: ససస స

95-79/708

7129 SQX1919083
పపరర: రశద షపక

95-79/711

7132 SQX1495101
పపరర: సఫసయమ బబగస షపక

95-79/714

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:44
లస: ససస స
95-79/716

7135 SQX1535360
పపరర: మహబమ ససబబన షపక

95-79/717

తసడడ:డ మనససర షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:25
లస: పప
95-79/719

7138 SQX1495127
పపరర: షబబర షపక

95-79/720

తసడడ:డ యమససఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:52
లస: పప
95-169/577

భరస : బబల సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:34
లస: ససస స
95-171/193

7126 SQX1535352
పపరర: మమనశర ససలమసనడ షపక

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:29
లస: ససస స

7131 SQX1865989
పపరర: సశరష కలమమరర గసగగలల

7137 SQX1533067
పపరర: మనససర షపక

95-171/192

తసడడ:డ మనససర షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:35
లస: పప
7142 SQX1938661
పపరర: అషమత ససలమసనడ షపక

95-79/707

భరస : ఆదస షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:45
లస: పప
7139 SQX2323160
పపరర: మహమమద షపక

7125 SQX1311851
పపరర: ఆయయశర షపక

7134 SQX1315804
పపరర: నజ మమననస షపక

7123 SQX1764034
పపరర: ఇసటటఅజడచడ న మహమమద
తసడడ:డ ఇసరమయల మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:48
లస: పప

భరస : నడగ వనసకట దసరరరరరవప గసగగలల
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మనససర షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:44
లస: ససస స
7136 SQX1349944
పపరర: అకబర అల షపక

95-171/191

భరస : లతఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నడగ వనసకట దసరర రరవప గసగగలల
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:31
లస: ససస స
7133 SQX1535345
పపరర: ససలమసనడ షపక

7122 SQX1763929
పపరర: జయమఉదధబ న మహమమద

95-171/189

భరస : ఇసటటయమజడకడ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:26
లస: ససస స
95-79/709

95-79/705

95-79/1058 7120 SQX1741628
7119 SQX2320539
పపరర: మహమమద సప హహయల పరష షపక
పపరర: షహనడజ మహమమద

తసడడ:డ ఇసటటయమజడకడ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:24
లస: పప
95-79/706

7117 MLJ1653922
పపరర: అబమబ ల నబ షపక

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద సదధఖ పరష షపక
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఇసటటయమజడకడ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:43
లస: ససస స
7124 SQX1447862
పపరర: కగసర షపక

95-79/704

తసడడ:డ ఘన సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహమమద షబర పరష షపక
ఇసటట ననస:59-6-814
వయససస:24
లస: ససస స
7121 SQX1741610
పపరర: షకకర బబగమ మహమమద

7116 SQX1579301
పపరర: అహమద షపక

7141 SQX0632042
పపరర: బబల సపబదడ షపక

95-169/578

తసడడ:డ జజనస సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-815
వయససస:45
లస: పప
95-171/967

7144 SQX2059095
పపరర: తబసససస షరయయద

95-20/627

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:20
లస: ససస స
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95-79/721

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:38
లస: ససస స
7148 MLJ2752590
పపరర: రహహమమననసర షపక

95-79/724

95-79/727

95-79/730

95-79/733

95-79/736

95-79/739

95-79/742

తసడడ:డ ససదడన మహర మమద
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:25
లస: పప

7158 MLJ3087301
పపరర: రహమమన సయఖద

7161 SQX0013532
పపరర: దదలల మద షపక

7164 SQX1919109
పపరర: రరకరసనడ షపక

7167 SQX0899351
పపరర: నసరరననసర shaik

95-79/745

7170 SQX1292978
పపరర: అబమజజర మహమమద

95-79/734

7173 SQX1349597
పపరర: షసషసర అల షపక
తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:34
లస: పప

7153 MLJ1657527
పపరర: ఖలల షపక

95-79/729

7156 MLJ1651991
పపరర: కరరమమలమర సయఖద

95-79/732

7159 SQX1919018
పపరర: సబహ షపక

95-79/735

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-817
వయససస:20
లస: ససస స
95-79/737

7162 SQX0013557
పపరర: నజరరననసర మహమమద

95-79/738

భరస : ఇబడహస మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-817
వయససస:46
లస: ససస స
95-79/740

7165 SQX0899377
పపరర: ఫరతమమననసర shaik

95-79/741

తసడడ:డ నబ షరరఫ shaik
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:31
లస: ససస స
95-79/743

7168 SQX1111608
పపరర: హససనడ బబగస షపక

95-79/744

భరస : అబమబ ల రహమమన shaik
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:42
లస: ససస స
95-79/746

తలర : నసరరననసర మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:24
లస: పప
95-79/748

95-79/726

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నబ షరరఫ shaik
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నబ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:68
లస: ససస స
7172 SQX1108506
పపరర: అబమబకర మహర మమద

95-79/731

తసడడ:డ జజహహన షపక
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ షరరఫ shaik
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:32
లస: ససస స
7169 AP151000198374
పపరర: హఫసజ ఉననసరస మహమమద

7155 MLJ3087392
పపరర: రససల సయఖద

7150 MLJ2751196
పపరర: రజయమబబగస సయఖద

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-817
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:27
లస: ససస స
7166 SQX0899385
పపరర: సమఉననసర బబగమ shaik

95-79/728

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:84
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-817
వయససస:30
లస: ససస స
7163 SQX1794585
పపరర: అసమత ససలమసనడ షపక

7152 SQX0317362
పపరర: రరయమజ సయఖద

95-79/723

భరస : ఖమదర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరహహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:51
లస: పప
7160 SQX0013524
పపరర: శసషరద షపక

95-79/725

తసడడ:డ ఖమదర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సతడసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:41
లస: పప
7157 MLJ3087426
పపరర: మసరసన సయఖద

7149 MLJ2751436
పపరర: హససనడ సయఖద

7147 MLJ2751204
పపరర: జరరనడ సయఖద

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రహహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:70
లస: ససస స
7154 MLJ1652528
పపరర: జబబబర షపక

95-79/722

భరస : రససల సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-816
వయససస:41
లస: ససస స
7151 MLJ2751170
పపరర: కలలససబ సయఖద

7146 MLJ2751188
పపరర: మమలన సయఖద

7171 SQX1816685
పపరర: అబమబ ల రజజక షపక

95-79/747

తసడడ:డ ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:24
లస: పప
95-79/749

7174 SQX0138099
పపరర: అబమబ లమర మహమమద

95-79/750

తసడడ:డ నబ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:35
లస: పప
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7175 SQX0138495
పపరర: అబమబ ల రరహమన shaik

95-79/751

తసడడ:డ నబ షరరఫ shaik
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:39
లస: పప
7178 AP151000195454
పపరర: నబ షరరఫ మహమమద

95-79/754

95-79/756

95-79/758

95-79/761

95-79/764

95-79/767

95-79/770

తసడడ:డ ఫతషలమర మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:83
లస: పప

7188 AP151000198314
పపరర: రరహన బబగస షపక

7191 MLJ3623048
పపరర: ధనలకడమ మరర

7194 MLJ1654490
పపరర: జయరరమరరడడడ మరర

7197 SQX1505207
పపరర: ఆరరఫ జహన మహమమద

95-79/773

95-79/776

95-79/762

7183 SQX1559279
పపరర: వఈసరల రఘమపరతషడన

95-79/757

7186 AP151000198315
పపరర: ససమమమన పరరశన షపక

95-79/760

7189 AP151000195431
పపరర: అతవపల రహమమన షపక

95-79/763

తసడడ:డ షపక ఫజరర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-823
వయససస:46
లస: పప
95-79/765

7192 MLJ3623055
పపరర: ససబబమమ మరర

95-79/766

భరస : చననపస రరడడ మరర
ఇసటట ననస:59-6-824
వయససస:49
లస: ససస స
95-79/768

7195 MLJ1653443
పపరర: చననపరరడడడ మరర

95-79/769

తసడడ:డ పసరరరరడడడ మరర
ఇసటట ననస:59-6-824
వయససస:64
లస: పప
95-79/771

7198 AP151000198558
పపరర: నసరర హన బబగస మహమమద

95-79/772

భరస : ఫతషలమర మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:48
లస: ససస స

7200 AP151000198559
పపరర: రజయమ ససలమసనడబబగస
మహమమద
భరస : షరబమదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:72
లస: ససస స

95-79/774

7203 SQX1999549
పపరర: ఆఖల మహమమద

95-79/915

తసడడ:డ ఫతషలమర మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:25
లస: ససస స

95-79/755

భరస : షఫసఉలడహహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-823
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫతషలర మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:54
లస: ససస స
7202 MLJ3088051
పపరర: షరబమదధబ న మహమమద

95-79/759

తసడడ:డ చననపరరడడడ మరర
ఇసటట ననస:59-6-824
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:23
లస: ససస స
7199 SQX1919174
పపరర: షమమ షపక

7185 MLJ2752475
పపరర: షబనడ రరహమన షపక

7180 MLJ3625100
పపరర: మజద రహమమన షపక

తలర : వరలకడమ రఘమపరతషడన
ఇసటట ననస:59-6-823
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జయరరమరరడడడ మరర
ఇసటట ననస:59-6-824
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపరరడడడ మరర
ఇసటట ననస:59-6-824
వయససస:38
లస: పప
7196 SQX1918788
పపరర: ఫరతమ షపక

95-169/916

భరస : ఫజరరల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-823
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫజరర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-823
వయససస:51
లస: పప
7193 MLJ1654417
పపరర: శకనవరసరరడడడ మరర

7182 SQX2222594
పపరర: ఫయజల రహమన షపక

95-79/753

తసడడ:డ సరదదఖసల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-822
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అతడవపలడహహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-823
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరదచమమరకహహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-823
వయససస:54
లస: ససస స
7190 AP151000195190
పపరర: షఫసఊల రహహమమన షపక

95-169/579

తసడడ:డ సదదకలల రహమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-822
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:59-6-823
వయససస:39
లస: ససస స
7187 AP151000198316
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

7179 SQX0632059
పపరర: ఆబద ఉమర షపక

7177 SQX0138248
పపరర: ఇసరమయల షపక

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ నబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరదదకలల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-822
వయససస:31
లస: పప
7184 MLJ2753374
పపరర: మసజల బబయ బబ సదదల

95-79/752

తసడడ:డ నబ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-818
వయససస:76
లస: పప
7181 SQX1109660
పపరర: జయమవపల రహమమన షపక

7176 AP151000195245
పపరర: ఇలయమస మహమమద

7201 AP151000195446
పపరర: ఫతషలర మహమమద

95-79/775

తసడడ:డ షరబమదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:56
లస: పప
7204 SQX2329886
పపరర: అమననలమ ఖమన పటబన

95-79/1060

తసడడ:డ ఇసరమయల ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:53
లస: పప
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95-79/1061

తసడడ:డ బబబమ లమల
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:32
లస: ససస స
7208 SQX2330868
పపరర: మమసతడజ పటబన

95-171/968

95-79/779

95-79/782

95-79/785

95-171/194

95-171/971

95-79/788

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-828
వయససస:38
లస: ససస స

7218 SQX2207652
పపరర: హనఫ షపక

7221 SQX2157238
పపరర: కరరమమలర షపక

7224 SQX0811950
పపరర: రరహనడ పరరశన షపక

7227 SQX0809608
పపరర: సలమ షపక

95-79/791

7230 SQX1559345
పపరర: మమసతడజ బబగస షపక

95-79/1064

7233 MLJ2752640
పపరర: రరజజశనడ పరరశన షపక
భరస : ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-6-828
వయససస:45
లస: ససస స

7213 SQX1216408
పపరర: ఖమదదర ఖమన పఠరన

95-79/781

7216 SQX1111343
పపరర: ససకకసదర కలమమర సరహహ

95-79/784

7219 SQX2207678
పపరర: మసరసన బ షపక

95-79/1065

భరస : మహమమద హనఫ
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:51
లస: ససస స
95-171/969

7222 SQX2157246
పపరర: హససన షపక

95-171/970

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:40
లస: ససస స
95-79/786

7225 SQX1349910
పపరర: రరహన పరరశన షపక

95-79/787

భరస : మమజబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-827
వయససస:29
లస: ససస స
95-79/789

7228 MLJ3087442
పపరర: కరరస భబషర షపక

95-79/790

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-827
వయససస:39
లస: పప
95-79/792

భరస : రరయమజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-828
వయససస:30
లస: ససస స
95-79/794

95-79/778

తసడడ:డ ఇసదడజత సరహహ
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:59-6-827
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-6-827
వయససస:54
లస: పప
7232 MLJ2752624
పపరర: రరహనడ పరరశన షపక

95-79/783

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:59-6-827
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:59-6-827
వయససస:41
లస: ససస స
7229 SQX1349837
పపరర: జలమన బబష షపక

7215 SQX1111368
పపరర: సస మననహర తతరర

7210 SQX1111459
పపరర: రరనడ దదవ ససనడ

తసడడ:డ గఫరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గఫర ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:21
లస: ససస స
7226 MLJ3623063
పపరర: అపసన షపక

95-79/780

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:57
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:57
లస: ససస స
7223 SQX2245397
పపరర: ససమమయఖ ఖమన పఠరన

7212 AP151000198313
పపరర: షరకకరరననసర షపక

95-79/1063

భరస : ససకకసదర కలమమర ససనడ
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చచదడరర తతరర
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరయపసరర షపక
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:50
లస: పప
7220 SQX1866607
పపరర: మసరసన బ షపక

95-79/777

భరస : ఖమసససవల షపక
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నసదలమల సరహహ
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:27
లస: పప
7217 AP151000195418
పపరర: ఖమసససవల షపక

7209 SQX1311885
పపరర: ఆయషర బబగమ షపక

7207 SQX2163699
పపరర: రరకరసనడ పఠరన

తసడడ:డ అమమనసలర ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశస వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గఫరరరనన షపక
ఇసటట ననస:59-6-826
వయససస:44
లస: ససస స
7214 SQX1292994
పపరర: మహహసదర కలమమర సరహహ

95-79/1062

భరస : మహమమద సదధఖ షపక
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అమమనసలర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:59-6-825
వయససస:45
లస: ససస స
7211 MLJ2752970
పపరర: గగససయమ షపక

7206 SQX2330918
పపరర: జరరన షపక

7231 MLJ3625126
పపరర: �ర�్రనడ పరరశన షపక

95-79/793

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-828
వయససస:36
లస: ససస స
95-79/795

7234 MLJ3087509
పపరర: ఖమదర మసరసన షపక

95-79/796

తసడడ:డ లతఫ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-828
వయససస:77
లస: పప
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పపరర: మహ బమబ సయద
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95-79/1066

తసడడ:డ మలశ
ఇసటట ననస:59-6-828
వయససస:59
లస: పప
7238 SQX2254597
పపరర: జబబబర సయఖద

95-168/1191

95-79/799

95-79/801

95-79/804

95-79/807

95-79/810

95-79/813

భరస : నడఖమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:25
లస: ససస స

7248 MLJ2753226
పపరర: రససల బ షపక

7251 MLJ3619541
పపరర: జజన బబషర షపక

7254 MLJ3620333
పపరర: కలమమర షపక

7257 AP151000198164
పపరర: వనసకట ససబబమమ సరనకకమమమ

95-79/816

7260 SQX1045997
పపరర: పపద కకసడడ రరడడ సరనకకమమమ

95-79/805

7263 SQX1794577
పపరర: గగససయ బబగస షపక
భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:30
లస: ససస స

7243 SQX1928852
పపరర: కరరమమన షపక

95-170/873

7246 SQX1918499
పపరర: మమనన సయఖద

95-79/803

7249 SQX1349571
పపరర: జబన పఠరన

95-79/806

భరస : జరబలదదబ న పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-830
వయససస:63
లస: ససస స
95-79/808

7252 MLJ3620341
పపరర: జజన షపక

95-79/809

తసడడ:డ ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-830
వయససస:37
లస: పప
95-79/811

7255 SQX0600627
పపరర: రరజగశశరర జరటట

95-79/812

భరస : వనసకటటశశరరర జరటట
ఇసటట ననస:59-6-832
వయససస:37
లస: ససస స
95-79/814

7258 SQX0317024
పపరర: రమమష రరడడడ సరనకకమమమ

95-79/815

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-6-832
వయససస:29
లస: పప
95-79/817

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-6-832
వయససస:76
లస: పప
95-79/819

95-79/798

భరస : సపబదడ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-830
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపదకకసడ రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-6-832
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడడ రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-6-832
వయససస:56
లస: పప
7262 SQX1703107
పపరర: అఫసఫర తబససస షపక

95-79/802

తసడడ:డ ఇబడహహస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-830
వయససస:64
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-6-832
వయససస:48
లస: ససస స
7259 SQX1315762
పపరర: తరరపత రరడడడ సరనకకమమమ

7245 SQX1918549
పపరర: షబనమ సయఖద

7240 SQX1918580
పపరర: నసరర హన షపక

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-829
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-830
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖమసససఅల సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-830
వయససస:54
లస: పప
7256 SQX0317933
పపరర: రరమమసజమమ సరనకకమమమ

95-79/800

భరస : కలమమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-830
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-830
వయససస:23
లస: పప
7253 MLJ3087913
పపరర: అసరరమ సయఖద

7242 SQX1111483
పపరర: బమడద సరహహబ షపక

95-79/1068

భరస : బమడచ షపక
ఇసటట ననస:59-6-829
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : సపబదదల సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-830
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అసరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-830
వయససస:49
లస: ససస స
7250 SQX1416685
పపరర: యమససన షపక

95-79/797

తసడడ:డ పరప సరహహబ shaik
ఇసటట ననస:59-6-829
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఇమమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-830
వయససస:26
లస: ససస స
7247 MLJ2752657
పపరర: జరరనడ సయఖద

7239 SQX1918614
పపరర: మమబమల షపక

7237 SQX2238533
పపరర: ఖలల సయఖద

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-828
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-829
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడద సరహహబ shaik
ఇసటట ననస:59-6-829
వయససస:29
లస: పప
7244 SQX1594614
పపరర: షరహహన షపక

95-79/1067

భరస : మహ బమబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-828
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:59-6-828
వయససస:40
లస: పప
7241 SQX1111541
పపరర: ఇమమమన షరరఫ షపక

7236 SQX2238855
పపరర: జజకకర షపక

7261 SQX1703099
పపరర: షబనస షపక

95-79/818

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:24
లస: ససస స
95-79/820

7264 SQX1315788
పపరర: షహహన షపక

95-79/821

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: రరహన షపక
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95-79/822

తసడడ:డ రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:33
లస: ససస స
7268 SQX1794601
పపరర: మమహతడబ షపక

95-79/825

95-79/828

95-79/831

7277 SQX0791947
పపరర: ననబమతషలమర షపక

95-79/834

95-79/837

95-79/840

95-79/832

7278 MLJ3619558
పపరర: జజన భబషర షపక

7281 MLJ3087368
పపరర: అహమద షపక

7284 SQX0791939
పపరర: మకలబల షపక

95-168/882

7287 SQX1349530
పపరర: శరరమన షపక

95-79/835

భరస : ఫసరగజ భబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:39
లస: ససస స

7290 SQX1231620
పపరర: మమలక మహమమద

95-79/838

7293 SQX1231638
పపరర: సలస మహమమద
తసడడ:డ హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:26
లస: పప

95-79/830

7276 SQX0899435
పపరర: అలమసఫ హహసపసన షపక

95-79/833

7279 MLJ3087236
పపరర: మహమమద రరయమజ షపక

95-79/836

7282 MLJ3087418
పపరర: మమహమమద షపక

95-79/839

తసడడ:డ ఇమమస షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:49
లస: పప
95-79/841

7285 AP151000195058
పపరర: జలమన షపక

95-79/842

తసడడ:డ గఫపర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:66
లస: పప
95-79/843

7288 SQX1108894
పపరర: నజమ షపక

95-79/844

తసడడ:డ అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:38
లస: ససస స
95-79/846

భరస : హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:44
లస: ససస స
95-79/848

7273 MLJ2752368
పపరర: కరరమమననసర షపక

తసడడ:డ ఇమమస షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:35
లస: ససస స
95-79/845

95-79/827

తసడడ:డ మగమబల షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ సర షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:58
లస: పప

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:24
లస: పప

7275 SQX1517384
పపరర: సయఖద సరజద

7270 SQX0791988
పపరర: నసరర హన షపక

భరస : ఇమమస షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమస షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవయఖ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:57
లస: పప

7292 SQX1231646
పపరర: సరదదక మహమమద

95-79/829

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:40
లస: పప

7289 MLJ3625159
పపరర: షమమ షపక

7272 MLJ2752749
పపరర: బబజజన షపక

95-79/824

భరస : మకలబల షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద సరధదక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:30
లస: పప

7286 SQX1925585
పపరర: గగససయ బబగమమ షపక

95-79/826

భరస : మమనడఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:64
లస: ససస స

7274 SQX1517376
పపరర: షపక మహమమద ఖమససస
మహహసన
తసడడ:డ షపక మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:24
లస: పప

7283 SQX1045948
పపరర: రవసదడ బబబమ ఇసదసరరస

7269 SQX1517392
పపరర: సయఖద షమస

7267 MLJ2752806
పపరర: అఫసడన షపక

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సయఖద సరధదక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:56
లస: ససస స

7280 MLJ3087889
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-79/823

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-833
వయససస:43
లస: ససస స
7271 MLJ2752871
పపరర: షసరర షపక

7266 MLJ2752376
పపరర: హససనడ షపక

7291 SQX1108597
పపరర: గగససయమ షపక

95-79/847

భరస : అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:55
లస: ససస స
95-79/849

7294 SQX0688663
పపరర: జజబబమలమర షపక

95-79/850

తసడడ:డ అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:31
లస: పప
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7295 MLJ3618287
పపరర: ఫసరగజ బబషర షపక
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95-79/852

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:42
లస: పప
7298 SQX2290880
పపరర: మహమమద రరషమ

95-169/917

95-79/855

తసడడ:డ మకబల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-836
వయససస:32
లస: పప
7307 SQX0838995
పపరర: షరజయమ ఖమనస పఠరన
భరస : ఇసరమయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-836
వయససస:28
లస: ససస స
7310 SQX1261585
పపరర: ఉసరమన సయఖద

95-79/862

95-167/588

95-167/591

భరస : నడజమదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:58
లస: ససస స

7308 SQX0838987
పపరర: ఇసరమయల ఖమన పఠరన

7311 MLJ3619574
పపరర: ఆడమ సయఖద

7314 SQX1257832
పపరర: ఫరరరక షపక

7317 SQX1739861
పపరర: అలమ బబగ అబమబ ల

95-167/942

7320 SQX2163384
పపరర: ఫపబరగజ షపక

95-169/581

7323 SQX0643429
పపరర: అబమబ ల సతడసర షపక
తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:49
లస: పప

7306 AP151000195181
పపరర: మగమబల ఖమన పఠరన

95-79/860

7309 MLJ3625167
పపరర: సరరసజ బబగస సయఖద

95-79/861

భరస : బబబమ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-837
వయససస:49
లస: ససస స
95-79/863

7312 SQX2210680
పపరర: ఫహహస షపక

95-80/969

తసడడ:డ కలస షపక
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:27
లస: పప
95-167/589

7315 SQX1284504
పపరర: అబమబ ల ఇరరరన షపక

95-167/590

తసడడ:డ అబమబ ల సతడసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:26
లస: పప
95-167/592

7318 SQX2131928
పపరర: రహహస షపక

95-167/941

తసడడ:డ కలస షపక
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:21
లస: పప
95-167/943

తసడడ:డ రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:18
లస: పప
95-169/583

95-79/857

తసడడ:డ జజనస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-836
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కరరమ బబగ అబమబ ల
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కలస షపక
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:20
లస: ససస స
7322 AP151000204361
పపరర: బబహజర మహమమద

95-79/859

తసడడ:డ అబమబ ల సతడసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:29
లస: పప
7319 SQX2148609
పపరర: నససన
డ షపక

7305 SQX0951749
పపరర: మహమమద గగస షపక

7303 SQX0951731
పపరర: అహమమద ఖమన పఠరన
తసడడ:డ మకలబల పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-836
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-837
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల కరరమ బబగ
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:24
లస: ససస స
7316 SQX0358002
పపరర: షపక ఇమమమన

95-79/856

తసడడ:డ మగమబల పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-836
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-837
వయససస:26
లస: పప
7313 SQX1313048
పపరర: ఫరరర నడ షపక

7302 AP151000198194
పపరర: ఖతజజ పఠరన

95-79/854

భరస : ఇసరమయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-836
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన mohammad
ఇసటట ననస:59-6-836
వయససస:34
లస: పప
95-169/580

95-79/1069

95-167/587 7300 SQX1640168
7299 SQX1864248
పపరర: దదవర వనసకట నడరరయణ ఆళళళ
పపరర: షరజయమ ఖమనస పఠరన

భరస : మమ జ బమల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-836
వయససస:51
లస: ససస స
95-79/858

7297 SQX2294908
పపరర: మహమమద సకకన

భరస : మహమమద సరదదక
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరవప ఆళళళ
ఇసటట ననస:59-6-835
వయససస:22
లస: పప

భరస : గగస mohammad
ఇసటట ననస:59-6-836
వయససస:28
లస: ససస స
7304 SQX0138156
పపరర: ఇసరమయల ఖమన పఠరన

95-79/853

తసడడ:డ అబమబ ల మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద నజర
ఇసటట ననస:59-6-834
వయససస:23
లస: ససస స
7301 SQX0951756
పపరర: జరరన షపక

7296 SQX1231612
పపరర: హహసపసన మహమమద

7321 SQX0646588
పపరర: పరఖరర జజన షపక

95-169/582

తసడడ:డ అబమబ ల సతడసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:43
లస: ససస స
95-169/584

7324 SQX2166726
పపరర: కలస షపక

95-169/918

తసడడ:డ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:51
లస: పప
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7325 SQX2259471
పపరర: అలస షపక
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95-169/919

తసడడ:డ కలస షపక
ఇసటట ననస:59-6-839
వయససస:18
లస: పప
7328 SQX1368589
పపరర: హససనడ షపక

95-80/729

95-80/732

95-80/735

95-169/586

95-167/594

95-169/590

95-167/596

తసడడ:డ అహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-848
వయససస:28
లస: పప

7338 AP151000204154
పపరర: ఆదదలకడమ బబజరసకక

7341 SQX1410158
పపరర: సతఖనడరరయణ చరతనగసడర

7344 AP151000204120
పపరర: శకనవరస చరతనగరసడర

7347 SQX0460998
పపరర: ససత మననహర� బబజరసకక�

95-167/599

7350 SQX1016378
పపరర: సరజద సయఖద

95-169/587

7353 SQX1016352
పపరర: ఎసడ న సయఖద
తసడడ:డ అహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-848
వయససస:29
లస: పప

7333 SQX1456137
పపరర: దదలప కలమమర ఆళళ

95-80/734

7336 SQX0744201
పపరర: నగతనసజ పరనకరల

95-169/585

7339 AP151000204057
పపరర: వరరసదడపస
డ రద బబజరసకక

95-169/588

తసడడ:డ కకటటరతనస బబజరసకక
ఇసటట ననస:59-6-844
వయససస:56
లస: పప
95-167/595

7342 AP151000204152
పపరర: హహహమమవత చరతనగసడర

95-169/589

భరస : సతఖనడరరయణ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-6-845
వయససస:64
లస: ససస స
95-169/591

7345 AP151000204109
పపరర: సరసబశవరరవప చరతనగరసడర

95-169/592

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ చరతనగరసడర
ఇసటట ననస:59-6-845
వయససస:47
లస: పప
95-167/597

7348 SQX1739887
పపరర: రరహన షపక

95-167/598

భరస : అబమబ ల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:59-6-848
వయససస:38
లస: ససస స
95-169/593

భరస : కరరమమలమర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-848
వయససస:29
లస: ససస స
95-169/595

95-80/731

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప పరనకరల
ఇసటట ననస:59-6-842
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరగసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:59-6-845/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-848
వయససస:47
లస: పప
7352 SQX1016261
పపరర: ససబబన సయఖద

95-80/736

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ చరతనగరసడర
ఇసటట ననస:59-6-845
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వరగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:59-6-845/1
వయససస:31
లస: ససస స
7349 SQX1739911
పపరర: అబమబ ల జబబబర షపక

7335 SQX1456152
పపరర: శవయఖ ఆళళ

7330 SQX1456111
పపరర: శశశలజ ఆళళ

తసడడ:డ శవయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:59-6-842
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-6-845
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ చరతనగరసడర
ఇసటట ననస:59-6-845
వయససస:44
లస: పప
7346 MLJ3621224
పపరర: రమఖపసడయమ బబజరసకక

95-80/733

భరస : వరరసదడపస
డ రద బబజరసకక
ఇసటట ననస:59-6-844
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:59-6-845
వయససస:32
లస: ససస స
7343 AP151000204157
పపరర: భబనసపడకష చరతనగరసడర

7332 SQX1368852
పపరర: యమససబ షపక

95-79/864

భరస : శవయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:59-6-842
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:59-6-842
వయససస:54
లస: పప

భరస : మలర కరరరరనరరవప పరనకరల
ఇసటట ననస:59-6-842
వయససస:55
లస: ససస స
7340 SQX0694190
పపరర: అననపపరష చరతనగసడర

95-80/730

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-842
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మదదబ న బబషర� shaik
ఇసటట ననస:59-6-842
వయససస:49
లస: పప
7337 SQX0744391
పపరర: వనసకటరమణ పరనకరల

7329 SQX0030676
పపరర: సయఖద ఫరహహదడ�

7327 SQX1918838
పపరర: మహమమద అసర స షరరఫ షపక

తసడడ:డ రరజశన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-842
వయససస:21
లస: పప

భరస : యమసఫ� shaik
ఇసటట ననస:59-6-842
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ అలమర
ఇసటట ననస:59-6-842
వయససస:25
లస: పప
7334 SQX0317081
పపరర: ఖలల షపక�

95-167/593

భరస : మసరసన బబషర
ఇసటట ననస:59-6-841
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : యమససబ shaik
ఇసటట ననస:59-6-842
వయససస:29
లస: ససస స
7331 SQX1439307
పపరర: రవ తదజ అలమర

7326 SQX1089607
పపరర: అజజ షపక

7351 SQX0249664
పపరర: చడసద బ సయఖద

95-169/594

భరస : అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-848
వయససస:54
లస: ససస స
95-169/596

7354 SQX1515321
పపరర: ఖమదర షపక

95-169/597

తసడడ:డ ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:59-6-848
వయససస:39
లస: పప
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7355 AP151000204099
పపరర: రగఫ షపక

95-169/598

తసడడ:డ మహమమదడనశస షపక
ఇసటట ననస:59-6-849
వయససస:46
లస: పప
7358 SQX1537309
పపరర: ఖజజ షపక

95-169/601

95-80/739

95-80/742

95-80/745

95-169/603

95-80/747

95-80/750

తసడడ:డ అహమమద shaik
ఇసటట ననస:59-6-852
వయససస:61
లస: పప

7368 SQX0635367
పపరర: నడధధర షపక

7371 AP151000204052
పపరర: ఘననబరద షపక

7374 SQX1287177
పపరర: లకకమ పడసనన అతస లకరర

7377 SQX1205187
పపరర: షపక ససభబన

95-80/753

7380 SQX2210631
పపరర: నససద షపక

95-80/746

7383 SQX1703396
పపరర: లమవణఖ అమమశశటట
తసడడ:డ పడసరద రరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:59-6-853
వయససస:22
లస: ససస స

7363 SQX1371780
పపరర: నజర షపక

95-80/741

7366 SQX0940825
పపరర: బరర షపక

95-80/744

7369 AP151000204325
పపరర: మరరబ షపక

95-169/602

భరస : దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:48
లస: ససస స
95-169/604

7372 AP151000204230
పపరర: దరరయమ షపక

95-169/605

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:51
లస: పప
95-80/748

7375 SQX1628249
పపరర: షపక మమబమ ససభబన షపక

95-80/749

తసడడ:డ షపక బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-852
వయససస:25
లస: పప
95-80/751

7378 AP151000195085
పపరర: ససబబబరరవప తడటటచచటట ట

95-80/752

తసడడ:డ వరయఖ tatichettu
ఇసటట ననస:59-6-852
వయససస:54
లస: పప
95-80/970

తసడడ:డ ఈససబ
ఇసటట ననస:59-6-852
వయససస:22
లస: పప
95-169/607

95-80/738

తసడడ:డ మసరసన shaik
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ షపక జజన shaik
ఇసటట ననస:59-6-852
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప konda
ఇసటట ననస:59-6-852
వయససస:62
లస: పప
7382 AP151000204110
పపరర: గగసర జగమ shaik

95-80/743

తసడడ:డ ఎ పసచచయఖ ఆతష
ర ఱఱ
ఇసటట ననస:59-6-852
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మదల
ఇసటట ననస:59-6-852
వయససస:28
లస: పప
7379 AP151000195465
పపరర: శవకకటయఖ కకసడడ

7365 SQX0940734
పపరర: నహహద షపక

7360 SQX0940817
పపరర: నససమమ షపక

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-851/A
వయససస:20
లస: పప
7376 SQX1579376
పపరర: ససరగష మదల

95-80/740

తసడడ:డ బబజ shaik
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:50
లస: ససస స
7373 SQX1703412
పపరర: జలమన షపక

7362 SQX1640267
పపరర: nasheed shaik

95-169/600

భరస : పసరర shaik
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయమ shaik
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబజ shaik
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:29
లస: పప
7370 AP151000204494
పపరర: ఖమతషనబ షపక

95-80/737

తసడడ:డ esub shaik
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక shaik
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:24
లస: పప
7367 SQX0626226
పపరర: నడగమల మరర షపక

7359 SQX1703446
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

7357 AP151000204323
పపరర: మమబ అబమబ ల

భరస : రహహమమన అబమబ ల
ఇసటట ననస:59-6-850
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘమన షసద shaik
ఇసటట ననస:59-6-851
వయససస:34
లస: ససస స
7364 SQX1371830
పపరర: మహబమబ షపక

95-169/599

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-6-849
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల రహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-850
వయససస:41
లస: పప
7361 SQX1083278
పపరర: హలమబ షపక

7356 AP151000204100
పపరర: మహమమదడనశస షపక

7381 AP151000204137
పపరర: మహరరననసర బబగస shaik

95-169/606

భరస : గగసరరజమ శరఇక
ఇసటట ననస:59-6-852
వయససస:56
లస: ససస స
95-80/754

7384 SQX1703529
పపరర: శబనడ షపక

95-80/755

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-853
వయససస:29
లస: ససస స
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7385 SQX1703388
పపరర: గగపరల లకమణ అమమశశటట

95-80/756

తసడడ:డ పడసరద రరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:59-6-853
వయససస:20
లస: పప
7388 AP151000204101
పపరర: అమమనసలమర షపక

95-169/609

7389 SQX2152627
పపరర: నడగమల మరర షపక

95-169/610

7392 AP151000204342
పపరర: అనశరరసషర షపక

7395 SQX2549624
పపరర: ససబబలకడమ యకకసటట

తసడడ:డ సససదరరరమ రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:59-6-855
వయససస:58
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:59-6-855
వయససస:53
లస: ససస స

95-80/971
7397 SQX2404739
పపరర: ఎసససకర ససదబ దక అహమద ఎసససకర
గగసప మహహదదబన
తసడడ:డ ఎసససకర గగసప మహహదబ దన ఎసససకర అఫరసనడ
ఇసటట ననస:59-6-856
వయససస:22
లస: పప

7398 SQX1792217
పపరర: మహమమద అల సయఖద
తసడడ:డ మమసరసక సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-856
వయససస:20
లస: పప

7400 SQX2152551
పపరర: యమససమన షపక

7401 SQX2316826
పపరర: యససమన షపక

95-167/947

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-856
వయససస:19
లస: ససస స
7403 SQX0249680
పపరర: రరజజశనడ షపక

95-169/614

95-169/617

తసడడ:డ నజరరదధబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:54
లస: పప

7407 AP151000204362
పపరర: ఇససబ షపక

95-169/620

7410 SQX1918879
పపరర: మసరసణణ షపక

95-80/1000

7413 SQX1294388
పపరర: ఆశర పఠరన
తసడడ:డ ఖమజజ పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:25
లస: ససస స

95-167/945

7393 AP151000204442
పపరర: మనర రభబష షపక

95-169/612

7396 SQX2523777
పపరర: ససబబ లకడమ యకకసటట

95-169/964

భరస : సరసబ శవ రరడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:59-6-855
వయససస:52
లస: ససస స
95-158/45

7399 SQX2363364
పపరర: అఫరసనడ షపక

95-167/946

భరస : గగసప మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-856
వయససస:44
లస: ససస స
95-167/948

7402 SQX0855965
పపరర: గమల చమన షపక

95-169/613

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-856
వయససస:37
లస: ససస స
95-169/615

7405 AP151000204326
పపరర: హహసపసననబ షపక

95-169/616

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:59-6-857
వయససస:51
లస: ససస స
95-169/618

7408 AP151000204225
పపరర: కరరమ షపక

95-169/619

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-857
వయససస:55
లస: పప
95-79/865

భరస : బకలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:49
లస: ససస స
95-79/1070

7390 SQX2152585
పపరర: నగరన షపక

తసడడ:డ జజనభబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-854
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-857
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-857
వయససస:57
లస: పప
7412 SQX2166460
పపరర: బకలర షపక

95-169/611

భరస : అబమబ లడహహమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-856
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-857
వయససస:55
లస: ససస స
7409 AP151000204357
పపరర: బబజ షపక

7404 AP151000204368
పపరర: మహమమద షపక

95-169/608

భరస : నడగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:59-6-853/2
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : శరహహద షపక
ఇసటట ననస:59-6-856
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జజనభబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-856
వయససస:44
లస: ససస స
7406 AP151000204328
పపరర: ఖమసహహమబ షపక

95-167/944

తసడడ:డ జజనభబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-854
వయససస:45
లస: పప
95-80/999

7387 SQX0628909
పపరర: గగషరఖ బబగస షపక

భరస : గగస లమజస షపక
ఇసటట ననస:59-6-853
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-853/2
వయససస:30
లస: పప

భరస : జజనభబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-854
వయససస:66
లస: ససస స
7394 SQX2549608
పపరర: సరసబశవ రరడడడ యకకసటట

95-167/600

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:59-6-853
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరబ రర షపక
ఇసటట ననస:59-6-853
వయససస:44
లస: పప
7391 AP151000204372
పపరర: అహమమదసననస షపక

7386 MLJ3622586
పపరర: వనసకటశవలలపరరశత తడతడ

7411 SQX1918846
పపరర: నజరరదధబ న షపక

95-79/866

తసడడ:డ బకలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:23
లస: పప
95-80/757

7414 SQX1703859
పపరర: శరరష తచలగననన

95-80/758

భరస : రరజగష తచలగననన
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:26
లస: ససస స
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95-80/759

భరస : నడగమల మరర shaik
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:37
లస: ససస స
7418 SQX1584763
పపరర: నడగరరజ ధదననళర

95-80/762

95-169/622

తసడడ:డ షసషషదధబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:30
లస: ససస స
7424 SQX0249805
పపరర: నజరర పఠరన

95-169/625

95-169/628

95-169/631

95-169/920

95-169/923

భరస : అబమబ ల ఖలస shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:34
లస: ససస స

7428 SQX0838557
పపరర: షబబర షపక

7431 SQX0839142
పపరర: ఉమమర షపక

7434 SQX2374775
పపరర: ఇసరమయల షపక

7437 SQX2325298
పపరర: బబజ షపక

95-80/764

7440 SQX0759944
పపరర: అబమబ ల ఫరరరనడ షపక

95-169/626

7443 SQX0812586
పపరర: మమజమమననస షపక
భరస : నయ మమదదబ న shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:34
లస: ససస స

95-169/624

7426 SQX0693929
పపరర: కరరమమన పఠరన

95-169/627

భరస : భబషర పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:45
లస: ససస స
95-169/629

7429 SQX0838540
పపరర: ఇకరబల షపక

95-169/630

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:35
లస: పప
95-169/632

7432 SQX0693424
పపరర: షరమ షషదధబ న షపక

95-169/633

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:54
లస: పప
95-169/921

7435 SQX2325652
పపరర: గగసఖ షపక

95-169/922

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:26
లస: ససస స
95-169/924

7438 SQX1205237
పపరర: షపక రరహన

95-80/763

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:26
లస: ససస స
95-80/765

భరస : అబమబ ల మమజబ shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:33
లస: ససస స
95-80/767

95-169/621

భరస : సతడసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మమసరసప సరహహబ syed
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:32
లస: ససస స
7442 SQX0759829
పపరర: అబమబ ల ఆషర షపక shaik

7423 SQX0838581
పపరర: మమనన షపక

95-169/623

తసడడ:డ హయమశర షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బక షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:19
లస: పప
7439 SQX0694240
పపరర: ఆయయషర బబగస సయఖద

7422 SQX0838532
పపరర: ఖమమరరననసర షపక

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నజరరదధబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:53
లస: పప
7436 SQX2326064
పపరర: యమససన షపక

తసడడ:డ షసషషదధబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:25
లస: ససస స

7425 SQX0839159
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-80/761

7420 SQX0839183
పపరర: షహనడజ షపక

తసడడ:డ బకలర తమమ రసగ రరడడడ నగర 4ఠ లలబన
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ షసషషదధబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరరస బమడడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:38
లస: పప
7433 SQX2326015
పపరర: భక షపక

95-80/972

భరస : ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : షసషషదధబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:49
లస: ససస స
7430 SQX0838573
పపరర: సతడసర షపక

7419 SQX2134450
పపరర: యశన షపక

7417 SQX1703867
పపరర: రరజగష తచలగననన

తసడడ:డ రరమమరరవప తచలగననన
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రహహమమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:38
లస: ససస స
7427 SQX0606699
పపరర: కగసర షపక

95-80/760

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరసదడస ధదననళర
ఇసటట ననస:59-6-858
వయససస:45
లస: పప
7421 SQX0366633
పపరర: అజమత షబబనడ షపక

7416 SQX1703834
పపరర: ఉమర షపక

7441 SQX1205203
పపరర: షపక జరరన shaik

95-80/766

తసడడ:డ షపక ఖమజజ shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:33
లస: ససస స
95-80/768

7444 SQX1205161
పపరర: షపక మసరసన

95-80/769

భరస : షపక మమబమ ససభబన shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:46
లస: ససస స
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95-80/770 7446 SQX0809640
7445 SQX0600643
పపరర: సయఖద ఫరతమమ బ davireddy
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

భరస : మమసస ఫర సరహహబ devireddy
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:63
లస: ససస స
7448 SQX0768473
పపరర: అబమబ ల అజమ

తసడడ:డ ఖజజబ shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:28
లస: పప
95-80/773

తసడడ:డ అబమబ ల జబబబర shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:33
లస: పప
7451 SQX0810101
పపరర: అబమబ ల మమజబ షపక

95-80/776

95-80/779

95-80/782

95-169/636

95-169/639

95-169/642

తసడడ:డ నయమమదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59/6/859-1
వయససస:33
లస: ససస స

7458 SQX0838649
పపరర: మమహహరరననసర మహమమద

7461 SQX0744268
పపరర: సలమమబ సయఖద

7464 MLJ1222199
పపరర: ఖమజజబ గగగమలపరటట

7467 AP151000204319
పపరర: యమసఫ సయఖద

95-169/645

7470 SQX2445922
పపరర: బబబమ షపక

95-169/634

7473 SQX2017275
పపరర: అఫసడన సయద
భరస : మమషరటక సయద
ఇసటట ననస:59-6-859/6
వయససస:18
లస: ససస స

7453 SQX0688630
పపరర: మసరసన వల సయఖద

95-80/778

7456 SQX0626069
పపరర: షరజద షపక�

95-80/781

7459 SQX1447946
పపరర: అరరఫర షపక

95-169/635

భరస : అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:31
లస: ససస స
95-169/637

7462 MLJ2766541
పపరర: ఇమమసబ సయఖద

95-169/638

భరస : రహసతషలమర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:41
లస: ససస స
95-169/640

7465 SQX0838656
పపరర: షపక జబర జబర

95-169/641

తసడడ:డ ననషరద షపక
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:26
లస: పప
95-169/643

7468 MLJ2767036
పపరర: వజయకలమమర సరతషలకరర

95-169/644

తసడడ:డ మరరయదడస సరతషలకరర
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:41
లస: పప
95-169/925

తసడడ:డ నవరబమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:27
లస: పప
95-79/905

95-80/775

తసడడ:డ మసరసన� shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మమసరర పర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన గగగమలపరటట
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:59
లస: పప
7472 SQX2004661
పపరర: మమజమమననసర మలర క షపక

95-80/780

భరస : మసరసన వల గగగమలపరటట
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసర మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:30
లస: పప
7469 MLJ1222116
పపరర: మసరసన వల గగగమలపరటట

7455 SQX1368993
పపరర: ఖమజజ షపక

7450 SQX0768457
పపరర: అబమబ ల కలమ

తసడడ:డ ఇసరమయల syed
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహహదబ ధన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:43
లస: ససస స
7466 SQX0838631
పపరర: అహమద బబషర మహమమద

95-80/777

భరస : అహమద బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : యమససఫ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:33
లస: ససస స
7463 SQX0838623
పపరర: మమలన సయఖద

7452 SQX1385690
పపరర: యమససఫ సయఖద

95-80/772

తసడడ:డ అబమబ ల జబబబర shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హహసపబససన shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబబసహహబ sayed
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:74
లస: పప
7460 SQX0744169
పపరర: షరహహద సయఖద

95-80/774

తసడడ:డ మమసస ఫర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మమసస ఫర సరహహబ syed
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:46
లస: పప
7457 SQX0688622
పపరర: మమసరసఫర సరహహబ సయఖద

7449 SQX0769091
పపరర: కరరమమలమర షపక

7447 SQX0626150
పపరర: గగస షపక�

తసడడ:డ షరజద� shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గగస సరహహబ shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల జబబబర shaik
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:40
లస: పప
7454 SQX0768705
పపరర: రహసతషలమర సయఖద syed

95-80/771

7471 SQX2245439
పపరర: మహబమబ బబష సయద

95-169/926

తసడడ:డ రహమతషలర
ఇసటట ననస:59-6-859
వయససస:18
లస: పప
95-80/879

7474 SQX1938125
పపరర: మహమమద అల సయఖద

95-169/646

తసడడ:డ మసరసన వరల సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-859/6
వయససస:20
లస: పప
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7475 MLJ1221993
పపరర: ఏససదయమమ సరతషలకరర

95-169/647

భరస : మరరయదడస సరతషలకరర
ఇసటట ననస:59-6-859/8
వయససస:54
లస: ససస స
7478 SQX0341420
పపరర: కకషష కలమమరర కరరక

95-167/602

95-169/649

95-169/927

95-80/784

7490 SQX1831726
పపరర: యసకరయమమమ తతట

95-80/785

95-169/653

95-169/928

7488 SQX1929736
పపరర: వనసకయమమ చరతడనగసడర

7491 SQX0380196
పపరర: జయశక తతట

7494 MLJ1222827
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

95-80/786

7497 SQX2315703
పపరర: మసరసన వల షపక

95-167/604

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:30
లస: పప

7500 SQX2315521
పపరర: నజన షపక

95-167/606

7503 SQX0838854
పపరర: బబ అయసర
భరస : రరయమజదధబ న అయసర
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:58
లస: ససస స

95-169/651

7486 SQX0317842
పపరర: శరఖమల తషలసస tulasi

95-80/783

7489 SQX1929710
పపరర: రమమశ చరతడనగసడర

95-167/605

7492 MLJ1222470
పపరర: ధనలకడమ తతట

95-169/652

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:59-6-867
వయససస:41
లస: ససస స
95-169/654

7495 MLJ1222736
పపరర: ససతడరరమయఖ తతట

95-169/655

తసడడ:డ వరయఖ తతట
ఇసటట ననస:59-6-867
వయససస:69
లస: పప
95-80/974

7498 SQX2315752
పపరర: జమల బబనస షపక

95-80/975

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:53
లస: ససస స
95-80/977

భరస : నడగమల మర షపక
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:20
లస: ససస స
95-169/657

7483 MLJ1222959
పపరర: కరరమమలమర షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చరతడనగసడర
ఇసటట ననస:59-6-865
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: జమల బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:63
లస: పప
95-80/976

95-169/648

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ tulasi
ఇసటట ననస:59-6-864
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:59-6-867
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ gaffoor shaik
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల ఖమలఖ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:41
లస: ససస స

7485 SQX2129112
పపరర: ఖదర వల షపక

7480 SQX0643403
పపరర: ఫరతమమబ షపక

తసడడ:డ చడనడబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-861
వయససస:41
లస: పప

భరస : వరయఖ తతట
ఇసటట ననస:59-6-867
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:59-6-867
వయససస:44
లస: ససస స

7502 SQX0838870
పపరర: రరజజశనడ పరరశన మహమమద

95-169/650

భరస : వనసకటటశశర రరవప చరతడనగసడర
ఇసటట ననస:59-6-865
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససత రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:59-6-867
వయససస:61
లస: ససస స

7499 SQX2315778
పపరర: నడగమల మర షపక

7482 SQX0249540
పపరర: రగహహణణ దదవ కరరక

95-167/601

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-861
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-861
వయససస:19
లస: పప

7487 SQX0633222
పపరర: శరఖమల వనసకటటశశర రరడడడ
syamala
తసడడ:డ వనలలగగసడడరరడడడ syamala
ఇసటట ననస:59-6-864
వయససస:41
లస: పప

7496 SQX1640309
పపరర: noorjaha shaik

95-167/603

భరస : శసకరరవప షపక
ఇసటట ననస:59-6-861
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-861
వయససస:62
లస: పప

7493 MLJ1223320
పపరర: వరయఖ తతట

7479 SQX0357590
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప కరరక

7477 SQX0341164
పపరర: శరరష కరరక

భరస : ఉమమహహశశర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:59-6-861
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప కరరక
ఇసటట ననస:59-6-861
వయససస:43
లస: పప

భరస : చడసదడసష షపక
ఇసటట ననస:59-6-861
వయససస:58
లస: ససస స
7484 SQX2142230
పపరర: చసద బబష షపక

95-80/973

తసడడ:డ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-861
వయససస:64
లస: పప

భరస : శశఖర కరరక
ఇసటట ననస:59-6-861
వయససస:33
లస: ససస స
7481 AP151000204038
పపరర: మసరసనబ షపక

7476 SQX2260537
పపరర: చడన బబష షపక

7501 SQX0838888
పపరర: సలమ మహమమద

95-169/656

భరస : హనసన షపక షపక
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:31
లస: ససస స
95-169/658

7504 SQX0249607
పపరర: రఫసయమదధబ న గగస

95-169/659

తసడడ:డ నడజమదధబ న గగస
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:37
లస: పప

Page 102 of 306

7505 SQX0838862
పపరర: ఖమలక అబమబ ల
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95-169/660

తసడడ:డ సలమస అబమబ ల
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:44
లస: పప
7508 SQX2403814
పపరర: బబజజన పఠరన

95-171/972

95-167/608

95-167/611

95-167/613

95-169/663

95-169/665

95-167/616

తసడడ:డ హబబమలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-875
వయససస:33
లస: పప

7518 SQX1313261
పపరర: మససన షపక

7521 SQX0269688
పపరర: ఖసదస
బ స షపక

7524 MLJ1222769
పపరర: కరరమమలమర పఠరన

7527 SQX0357624
పపరర: యమససన పఠరన

95-80/789

7530 SQX1866466
పపరర: అసమత షపక

95-167/614

7533 SQX2193233
పపరర: నససన
డ ససలర న పఠరన
భరస : ససబబ బర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-875
వయససస:27
లస: ససస స

7513 SQX0472449
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-167/610

7516 SQX2333649
పపరర: శరరమల షపక

95-167/950

7519 SQX1313246
పపరర: ఉమమర షపక

95-167/615

తలర : హబబమననసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-870
వయససస:37
లస: పప
95-169/664

7522 SQX1372291
పపరర: మమబన పఠరన

95-80/788

భరస : కరరమమలమర పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-871
వయససస:28
లస: ససస స
95-169/666

7525 SQX2222339
పపరర: నజర పఠరన

95-169/929

భరస : చసద బబష పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-871
వయససస:22
లస: ససస స
95-167/617

7528 SQX1371459
పపరర: రససల ఖమన పఠరన

95-167/618

తసడడ:డ ఖమదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-873
వయససస:59
లస: పప
95-80/790

భరస : ఇనయతషలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-874
వయససస:38
లస: ససస స
95-169/930

95-167/607

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-869
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-873
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-874
వయససస:21
లస: ససస స
7532 SQX2193258
పపరర: ససబబ బర ఖమన పఠరన

95-167/612

తసడడ:డ భబషర పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-871
వయససస:37
లస: పప

భరస : �్సరగజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-873
వయససస:35
లస: ససస స
7529 SQX1758663
పపరర: రసజజన బ పఠరన

7515 SQX0472464
పపరర: నడసర వల షపక

7510 SQX0483024
పపరర: సబహ షపక

తసడడ:డ నడసర వల
ఇసటట ననస:59-6-869
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:59-6-870
వయససస:39
లస: పప

భరస : పఠరన బబషర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-871
వయససస:59
లస: ససస స
7526 SQX0341644
పపరర: హమమద పఠరన

95-167/609

భరస : ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-870
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబమబ లలసఖసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-870
వయససస:66
లస: ససస స
7523 AP151000204321
పపరర: శరసన పఠరన

7512 SQX0472217
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-169/662

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-869
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ సరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-869
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-870
వయససస:30
లస: ససస స
7520 AP151000204301
పపరర: అబబమననస షపక

95-167/949

తసడడ:డ నడసర వల
ఇసటట ననస:59-6-869
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నడసర వల
ఇసటట ననస:59-6-869
వయససస:37
లస: పప
7517 SQX1937838
పపరర: మహససనడ షపక

7509 SQX2424893
పపరర: రజయమ పరవన మహమమద

7507 SQX0838847
పపరర: రరయమజదధబ న మహమమద

తసడడ:డ రఫసయమదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరయమజదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-868/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నడసర వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-869
వయససస:56
లస: ససస స
7514 SQX0472498
పపరర: జజన బబషర షపక

95-169/661

తసడడ:డ రఫసఉదధబన మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:61
లస: పప

భరస : జజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-868
వయససస:59
లస: ససస స
7511 SQX0472241
పపరర: మమసతడజ షపక

7506 AP151000204317
పపరర: నడజమదధబ న మహమమద

7531 SQX1866490
పపరర: ఛడన బబషర షపక

95-80/791

తసడడ:డ ఇనయతషలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-874
వయససస:22
లస: పప
95-169/931

7534 SQX0643437
పపరర: నడగరరజ లకరకకలల

95-169/667

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల లకరకకలల
ఇసటట ననస:59-6-876
వయససస:36
లస: ససస స
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7535 SQX0249375
పపరర: జరరనడ షపక
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95-169/668

భరస : షరరపన రన షపక
ఇసటట ననస:59-6-876
వయససస:43
లస: ససస స
7538 AP151000204146
పపరర: మసరసన షపక

95-169/671

95-169/673

95-169/933

95-80/793

95-80/880

95-169/677

95-80/797

తసడడ:డ షసషషదధబన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-884
వయససస:24
లస: పప

7548 SQX0625335
పపరర: మమబమ ససభబన షపక

7551 SQX0249433
పపరర: జజన షకకలమ షపక

7554 SQX2326742
పపరర: నడగమర బబషర షపక

7557 SQX2312890
పపరర: మహమమద అసర స షపక

95-167/620

7560 SQX0284497
పపరర: షషకకర షపక

95-80/794

7563 SQX2207215
పపరర: అకబరర షపక
తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-885
వయససస:27
లస: పప

7543 SQX2326593
పపరర: జజకకర షపక

95-169/932

7546 SQX0030775
పపరర: చసతకకకసదద గరయతడదదవ�

95-80/792

7549 SQX0625897
పపరర: గగస మహహదధబన షపక

95-80/795

తసడడ:డ గగస లమజస shaik
ఇసటట ననస:59-6-882
వయససస:30
లస: పప
95-169/675

7552 AP151000204127
పపరర: శకనస అసబబటటపపడడ

95-169/676

తసడడ:డ జలర యఖ అసబబటటపపడడ
ఇసటట ననస:59-6-882
వయససస:44
లస: పప
95-169/934

7555 SQX2341048
పపరర: నజయమ షపక

95-169/935

భరస : నడగమర బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-882
వయససస:28
లస: ససస స
95-80/979

7558 MLJ3621166
పపరర: హరర ననసర షపక

95-167/619

భరస : అబమబ ల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:59-6-883
వయససస:41
లస: ససస స
95-167/621

తసడడ:డ బబహహదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-883
వయససస:48
లస: పప
95-167/622

95-171/973

భరస : శకనవరస రరవప� chintakrindi
ఇసటట ననస:59-6-881
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:59-6-883
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబహహ దదబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-883
వయససస:66
లస: ససస స
7562 SQX1864305
పపరర: శనవజ ఖమన పఠరన

95-80/978

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-882
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల షషకకర షపబక
ఇసటట ననస:59-6-883
వయససస:23
లస: పప
7559 MLJ3621158
పపరర: ఫరజల షపక

7545 SQX2465185
పపరర: లలత కలమమరర బలజగపల

7540 SQX2226868
పపరర: కరరమమ షపక

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-877
వయససస:22
లస: పప

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:59-6-882
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:59-6-882
వయససస:46
లస: పప
7556 SQX1866524
పపరర: మహమమద అససఫ షపబక

95-169/674

తసడడ:డ గగస లమజస shaik
ఇసటట ననస:59-6-882
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఇసరమల షపక
ఇసటట ననస:59-6-882
వయససస:74
లస: ససస స
7553 SQX0460196
పపరర: మహమమద రఫస షపక

7542 SQX1176396
పపరర: ఖమజజ షపక

95-169/670

భరస : గఫరరర
ఇసటట ననస:59-6-876
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససరగష బలజగపల
ఇసటట ననస:59-6-879
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జయరరమ రరడడడ gada
ఇసటట ననస:59-6-882
వయససస:30
లస: ససస స
7550 SQX2034478
పపరర: మకలటసబ షపక

95-169/672

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-877
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-877
వయససస:22
లస: ససస స
7547 SQX1133107
పపరర: గరదచ ససనత

7539 SQX0643387
పపరర: ఏడడకకసడలల లకరకకలల

7537 SQX0643395
పపరర: ససమతదదవ లకరకకలల

భరస : ఏడడకకసడలల లకరకకలల
ఇసటట ననస:59-6-876
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల లకరకకలల
ఇసటట ననస:59-6-876
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-877
వయససస:26
లస: పప
7544 SQX2326643
పపరర: రజయమ ససలమసనడ షపక

95-169/669

భరస : సతడసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-876
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-876
వయససస:44
లస: పప
7541 SQX1526625
పపరర: సడడ స షపక

7536 SQX0249334
పపరర: జరరనడ షపక

7561 SQX0466094
పపరర: ఫజరర షపక

95-169/678

భరస : బబహహదదబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-883
వయససస:68
లస: ససస స
95-80/980

7564 SQX2207181
పపరర: షరమ షపక

95-167/951

భరస : అకబరర షపక
ఇసటట ననస:59-6-885
వయససస:23
లస: ససస స
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7565 SQX2314904
పపరర: షపక రబబబన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-80/981

తసడడ:డ షపక ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:59-6-886
వయససస:32
లస: పప
7568 SQX2314938
పపరర: షబన షపక

95-80/984

95-167/624

95-169/680

95-169/683

95-80/799

95-169/687

95-169/690

భరస : మసరస సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-894
వయససస:25
లస: ససస స

7578 AP151000204473
పపరర: కరరమమననసర షపక

7581 SQX1385799
పపరర: పదమ బతష
స ల

7584 MLJ2767028
పపరర: చచననయఖ బతష
స ల

7587 MLJ2767382
పపరర: రరసబడహమస పసడతల

95-169/782

7590 SQX2057057
పపరర: ధనలకడమ పసడతల

95-169/684

7593 SQX1834829
పపరర: హససనడ షపక
భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:59-6-894
వయససస:27
లస: ససస స

7573 AP151000204451
పపరర: నరమల బతష
స ల

95-169/679

7576 AP151000204364
పపరర: పపతషరర బతష
స ల

95-169/682

7579 SQX0249219
పపరర: ఖమశస షపక

95-169/685

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-891
వయససస:61
లస: పప
95-80/800

7582 AP151000204509
పపరర: వజయ కలమమరర బతష
స ల

95-169/686

భరస : చచననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-892
వయససస:56
లస: ససస స
95-169/688

7585 MLJ2767390
పపరర: ఎలజబబత రరణణ పసడతల

95-169/689

భరస : రరమయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:59-6-893
వయససస:44
లస: ససస స
95-169/691

7588 SQX0269621
పపరర: కరరనకలమమరరడడ పసడతల

95-169/692

తసడడ:డ దడనయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:59-6-893
వయససస:52
లస: పప
95-169/783

భరస : కరరణ కలమమర పసడతల
ఇసటట ననస:59-6-893
వయససస:41
లస: ససస స
95-167/625

95-80/798

తసడడ:డ సరమమమల బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-890
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అడడవయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:59-6-893
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరలలమన దడసరర
ఇసటట ననస:59-6-893
వయససస:79
లస: పప
7592 SQX1371384
పపరర: రరజజశన సయఖద

95-169/681

తసడడ:డ లకడమనరసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-892
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జజడనయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:59-6-893
వయససస:37
లస: పప
7589 SQX2034957
పపరర: పపదబనగయఖ దడసరర

7575 AP151000204309
పపరర: పడభబకరరరవప బతష
స ల

7570 SQX1456244
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ ఏకలల

భరస : పపతషరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-890
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకకషష రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-892
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-892
వయససస:40
లస: పప
7586 MLJ1221951
పపరర: యహనసబబబమ పసడతల

95-80/985

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:59-6-891
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మలలర శశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-892
వయససస:27
లస: ససస స
7583 SQX0269761
పపరర: నడరగశరబబమ బతష
స ల

7572 SQX2314946
పపరర: శరఫస షపక

95-80/983

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:59-6-887/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమమల బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-890
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకడమనరసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-890
వయససస:71
లస: పప
7580 SQX1329839
పపరర: జజఖత బతష
స ల

95-167/623

తసడడ:డ మహబమబ జన షపక
ఇసటట ననస:59-6-890
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరమమమల బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-890
వయససస:56
లస: ససస స
7577 AP151000204469
పపరర: సరమమఖల బతష
స ల

7569 SQX0341677
పపరర: రహసతషననసర షపక

7567 SQX2314821
పపరర: శరరమల షపక

భసధసవప: ససదడన షపక
ఇసటట ననస:59-6-886
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : షఫసక షపక
ఇసటట ననస:59-6-886
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబనసన ఎకలల
ఇసటట ననస:59-6-887/1
వయససస:34
లస: పప
7574 AP151000204450
పపరర: కకపమమ బతష
స ల

95-80/982

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:59-6-886
వయససస:32
లస: పప

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-886
వయససస:26
లస: ససస స
7571 SQX0688648
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఏకలల

7566 SQX2314995
పపరర: సమధడన షపక

7591 SQX2051233
పపరర: రరజత పసడతల

95-169/784

తసడడ:డ కరరణకలమమర పసడతల
ఇసటట ననస:59-6-893
వయససస:22
లస: ససస స
95-167/626

7594 SQX2392546
పపరర: నజరరనసర షపక

95-80/986

భరస : నయళస షపక
ఇసటట ననస:59-6-895
వయససస:34
లస: ససస స
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7595 SQX0646570
పపరర: మతమమ షపక
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95-169/693

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-895
వయససస:44
లస: ససస స
7598 SQX0269712
పపరర: నజర షపక

95-169/696

95-79/867

95-80/987

95-80/990

7610 SQX2375095
పపరర: సయఖద అబమబ ల రహమమన

95-80/991

95-80/994

95-80/988

7608 SQX1295139
పపరర: గగస బబషర సయఖద

7611 SQX2372860
పపరర: షపక అఫసడన

7614 SQX2521425
పపరర: కకటటశశర రరవప కసచరర

95-167/628

7617 SQX2497683
పపరర: శరసబయఖ కసచరర

95-80/801

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-901
వయససస:22
లస: పప

7620 SQX1333418
పపరర: కరరరద షపక

95-169/936

7623 SQX2056984
పపరర: అససఫ సయఖద
తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-903
వయససస:20
లస: పప

95-79/869

7606 SQX2327633
పపరర: మహమమద వససమ బబజ షపక

95-80/989

7609 SQX1287573
పపరర: కరలలశ సయఖద

95-80/802

7612 SQX2191195
పపరర: శరహహఅల సయఖద

95-169/937

తసడడ:డ జజన బబష సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-897
వయససస:18
లస: పప
95-80/997

7615 SQX0340992
పపరర: శవ ఝమనస కసచరర

95-167/627

భరస : చసదడ శశఖర కసచరర
ఇసటట ననస:59-6-899
వయససస:34
లస: ససస స
95-169/953

7618 SQX1926831
పపరర: మహమమద బ షపక

95-169/699

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-901
వయససస:44
లస: ససస స
95-171/195

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-902
వయససస:32
లస: ససస స
95-169/700

7603 SQX1918036
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ జజన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-897
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:59-6-899
వయససస:72
లస: పప
95-169/785

95-169/698

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:59-6-896
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:59-6-899
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:59-6-899
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:59-6-903
వయససస:51
లస: ససస స

7605 SQX2314961
పపరర: అనసర బబగస షపక

7600 AP151000204193
పపరర: మహబమబ వల షపక

తసడడ:డ మహబమబ జన షపక
ఇసటట ననస:59-6-896
వయససస:45
లస: పప

భరస : షపక ఖమదర బబష
ఇసటట ననస:59-6-897
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:59-6-899
వయససస:43
లస: పప

7622 SQX0248872
పపరర: సలమమన షపక

95-79/868

తసడడ:డ జజన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-897
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద బబజ
ఇసటట ననస:59-6-897
వయససస:20
లస: పప

7619 SQX2110013
పపరర: ఖజజ షపక

7602 SQX1918077
పపరర: సరధదక బబగమమ షపక

95-169/695

తసడడ:డ ససలమరరసహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-895
వయససస:31
లస: పప

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:59-6-896
వయససస:50
లస: ససస స

7607 SQX2327872
పపరర: Mohammad fayaz Hussain
shaik
తసడడ:డ హహసపన shaik
ఇసటట ననస:59-6-896
వయససస:19
లస: పప

7616 SQX0380410
పపరర: కకషషకలమమరర కసచరర

95-169/697

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-896
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ lal ahammad షపక
ఇసటట ననస:59-6-896
వయససస:60
లస: పప

7613 SQX2490134
పపరర: చసదడశశఖర రరవప కసచరర

7599 AP151000204205
పపరర: షరరఫ షపక

7597 MLJ1222595
పపరర: మమహహససబబన షపక

తసడడ:డ మహబమబశల షపక
ఇసటట ననస:59-6-895
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-895
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-896
వయససస:21
లస: ససస స
7604 SQX2314920
పపరర: షపక హహసపన షపక

95-169/694

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-895
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-895
వయససస:45
లస: పప
7601 SQX1918028
పపరర: రరషమ షపక

7596 AP151000204299
పపరర: మదధనడబ షపక

7621 SQX1938521
పపరర: రరహన పరవన షపక

95-171/196

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-902
వయససస:36
లస: ససస స
95-169/787

7624 AP151000210097
పపరర: ఆయయషర

95-171/197

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-903
వయససస:44
లస: ససస స
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7625 AP151000210096
పపరర: ఖతజజబ

95-171/198

భరస : అబమబ లర మద
ఇసటట ననస:59-6-903
వయససస:62
లస: ససస స
7628 SQX2218147
పపరర: సరడడయమహ ఫరతమ షపక

95-167/952

95-171/201

95-171/976

95-171/205

95-169/704

95-169/707

95-169/789

భరస : కకటటశశరరరవప చరరగమరర
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:44
లస: ససస స

7638 MLJ1221985
పపరర: మరరయమమ చసతగమసడర

7641 SQX0838748
పపరర: చటటట బబబమ చసతగమసటర

7644 SQX0719799
పపరర: పడభమదడస చసతగమసటర

7647 SQX2002392
పపరర: ససధడ రరణణ చసతగమసటర

95-171/740

7650 SQX1241017
పపరర: కళళఖణణ తతలర కకసడ

95-169/702

7653 AP151000204377
పపరర: వజయమమ చరరగమరర
భరస : కకటటశశరరరవప చరరగమరర
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:66
లస: ససస స

7633 SQX2219376
పపరర: జహహదడ షపక

95-171/975

7636 SQX1938323
పపరర: ననబమమలమర షపక

95-171/204

7639 AP151000204264
పపరర: అరరణకలమమరర చసతనగమసటర

95-169/703

భరస : బమజరఅబబబయ చసతనగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:44
లస: ససస స
95-169/705

7642 AP151000204384
పపరర: కకటటశశరరరవప చసతనగమసటర

95-169/706

తసడడ:డ పడభమదడసస చసతనగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:44
లస: పప
95-169/708

7645 SQX2024024
పపరర: కకటటశశరమమ చసతగమసటర

95-169/788

భరస : బకకలల చసతగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:41
లస: ససస స
95-169/790

7648 SQX2023190
పపరర: సరసశత చసతగమసటర

95-169/791

భరస : డదవడ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:27
లస: ససస స
95-169/709

భరస : సరసబశవ రరవప తతలర కకసడ
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:30
లస: ససస స
95-169/711

95-171/200

తసడడ:డ జజబఊలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-908
వయససస:20
లస: పప

తలర : చటటట బబబమ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమదడస చసతగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:50
లస: పప
7652 AP151000204383
పపరర: పదమ చరరగమరర

95-171/203

తసడడ:డ డదవడ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల చసతగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:33
లస: పప
7649 SQX2023208
పపరర: బకకలల చసతగమసటర

7635 SQX1741073
పపరర: మమలసబ షపక

7630 SQX1512152
పపరర: షహహద షపక

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:59-6-907
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమదడసస చసతగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పడభమదడస చసతగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:49
లస: పప
7646 SQX2023182
పపరర: డదవడ చసతగమసటర

95-171/202

భరస : కకటటశశరరరవప చసతనగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడభమదడస చసతనగమసటర
ఇసటట ననస:59-6-909
వయససస:66
లస: ససస స
7643 SQX0693267
పపరర: బమజర బబబమ చసతగమసటర

7632 SQX1491059
పపరర: ససభబన షపక

95-169/701

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:59-6-907
వయససస:36
లస: పప

భరస : షషకకర షపక
ఇసటట ననస:59-6-908
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-908
వయససస:23
లస: పప
7640 AP151000204265
పపరర: యయసమమ చసతనగమసటర

95-169/938

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-907
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ షపక శరఫస
ఇసటట ననస:59-6-907
వయససస:22
లస: పప
7637 SQX1740638
పపరర: ఫపబరగజ షపక

7629 SQX2219509
పపరర: గఫపర షపక

7627 AP151000204515
పపరర: హససన షపక

భరస : ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-905
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-907
వయససస:57
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:59-6-907
వయససస:39
లస: ససస స
7634 SQX2353431
పపరర: షపక అయమబ

95-171/199

తసడడ:డ మమబమససబబన
ఇసటట ననస:59-6-903
వయససస:66
లస: పప

భరస : షరహహద షపక
ఇసటట ననస:59-6-907
వయససస:25
లస: ససస స
7631 SQX1490887
పపరర: నసరర హన షపక

7626 AP151000210253
పపరర: అబమబ ల హమద

7651 MLJ2767416
పపరర: కవత చరరగమరర

95-169/710

భరస : శశఖర చరరగమరర
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:37
లస: ససస స
95-169/712

7654 MLJ2767408
పపరర: రతన చరరగమరర

95-169/713

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చరరగమరర
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:37
లస: పప
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95-169/714

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చరరగమరర
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:41
లస: పప
7658 SQX1740604
పపరర: రగషమ సయఖద

95-171/207

95-171/210

95-171/213

95-171/216

95-171/219

95-171/222

95-171/225

తసడడ:డ గరడడ యనస అసదసగమల
ఇసటట ననస:59-6-920
వయససస:45
లస: పప

7668 AP151000210018
పపరర: రవ పడసరద యరమమల

7671 MLJ2780120
పపరర: దయమమణణ గమసటట

7674 SQX1490630
పపరర: దదవఖ భబరత గమసత

7677 SQX1091479
పపరర: లకడమ కలమమరర ఎ

95-171/228

7680 SQX1512137
పపరర: రరజశశఖర అసదసగమల

95-171/217

7683 MLJ2779668
పపరర: వసదనస చసతమళర
తసడడ:డ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:59-6-920
వయససస:56
లస: పప

7663 SQX0649483
పపరర: మమరస మమ దమమమ

95-171/212

7666 AP151000210174
పపరర: వనసకరయమమ పపసడచస�

95-171/215

7669 MLJ2780104
పపరర: రరజకలమమరర గమసటట

95-171/218

భరస : యయససపరదస
ఇసటట ననస:59-6-916
వయససస:44
లస: ససస స
95-171/220

7672 SQX1764075
పపరర: శరసత కలమమర గమసత

95-171/221

తసడడ:డ యససపస గమసత
ఇసటట ననస:59-6-916
వయససస:23
లస: పప
95-171/223

7675 SQX0204685
పపరర: ఇమమనయయలల గమసటట

95-171/224

తసడడ:డ పడసరద గమసటట
ఇసటట ననస:59-6-917
వయససస:33
లస: పప
95-171/226

7678 MLJ2779809
పపరర: అననమమ చసతమళర

95-171/227

భరస : వసదనస చసతమళర
ఇసటట ననస:59-6-920
వయససస:53
లస: ససస స
95-171/229

తసడడ:డ పడభమదడస అసదసగమల
ఇసటట ననస:59-6-920
వయససస:28
లస: పప
95-171/231

95-171/209

భరస : ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:59-6-914
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:59-6-920
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పడభమదడసస�
ఇసటట ననస:59-6-920
వయససస:54
లస: ససస స
7682 SQX1447912
పపరర: చసదడయఖ అసదసగమల

95-171/214

భరస : ఇమమనయయలల గమసత
ఇసటట ననస:59-6-917
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:59-6-920
వయససస:24
లస: ససస స
7679 SQX0204818
పపరర: వజడమమ అసదసగమల�

7665 AP151000210176
పపరర: హనసమమయమమ పపసడచస

7660 SQX1764018
పపరర: సదడబ స హహసపన షపక

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:59-6-914
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:59-6-916
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:59-6-916
వయససస:51
లస: పప
7676 SQX1740893
పపరర: ససపసడయ అసదసగమల

95-171/211

తసడడ:డ వజయరరవప యరమమల
ఇసటట ననస:59-6-915
వయససస:47
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:59-6-916
వయససస:46
లస: ససస స
7673 SQX0204750
పపరర: పడసరద గమసటట

7662 SQX0687756
పపరర: ఇసదదర పసడయదరరరన దడరరర

95-171/206

తసడడ:డ నహ నన షపక
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:20
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:59-6-914
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రవ పడసరద�
ఇసటట ననస:59-6-915
వయససస:47
లస: ససస స
7670 MLJ2780112
పపరర: కలమమరర గమసటట

95-171/208

తసడడ:డ అననమమ
ఇసటట ననస:59-6-914
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శరమమఖల దడరర
ఇసటట ననస:59-6-914
వయససస:47
లస: ససస స
7667 SQX0204800
పపరర: ఉష రరణణ� యరరమల�

7659 SQX1740760
పపరర: పపణఖవత గగలర

7657 SQX1741156
పపరర: ఫరరదడ మహమమద

తసడడ:డ జజఫర అల మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చనన గగలర
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:42
లస: పప
7664 SQX1741172
పపరర: అననమమ దడరర

95-169/715

తసడడ:డ రరమయఖ చరరగమరర
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ రరహమన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-910
వయససస:28
లస: ససస స
7661 SQX1740570
పపరర: రహమమన సయఖద

7656 AP151000204223
పపరర: కకటటశశరరవప చరరగమరర

7681 SQX0204644
పపరర: యయససబబబమ దడరర

95-171/230

తసడడ:డ పపదబయఖ
ఇసటట ననస:59-6-920
వయససస:38
లస: పప
95-171/232

7684 MLJ2779973
పపరర: పడభమదడసస అసదసగమల�

95-171/233

తసడడ:డ చననగరదదఖనస�
ఇసటట ననస:59-6-920
వయససస:59
లస: పప
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95-171/234

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలమల
ఇసటట ననస:59-6-921
వయససస:34
లస: పప
7688 SQX1866664
పపరర: హససనడ షపక

95-171/235

95-171/238

95-171/241

95-171/244

95-171/247

95-171/250

95-171/252

తసడడ:డ యబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-929
వయససస:32
లస: పప

7698 AP151000210213
పపరర: వనసకటటశశరరర వడచడ

7701 SQX1938844
పపరర: కరరమమననసర షపక

7704 SQX1938810
పపరర: సపబదడ షపక

7707 MLJ2779767
పపరర: పడసరద దదవరపలర

95-171/255

7710 SQX0946095
పపరర: వర పడసరద దడరర

95-171/245

7713 SQX1257931
పపరర: చసదడ మహన పలన
తసడడ:డ సరశమ పలన
ఇసటట ననస:59-6-929
వయససస:38
లస: ఇ

7693 SQX1938869
పపరర: బబజ షపబక

95-171/240

7696 MLJ2779791
పపరర: మమరమమ వడచడ

95-171/243

7699 SQX1740778
పపరర: షపహనడజ షపక

95-171/246

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:59-6-925
వయససస:23
లస: ససస స
95-171/248

7702 SQX1740919
పపరర: షమమమన షపక

95-171/249

భరస : అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:59-6-925
వయససస:44
లస: ససస స
95-171/251

7705 SQX1925544
పపరర: హబబబ కలకరరలద షపక

95-168/883

తసడడ:డ అబమబ ల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-926
వయససస:25
లస: ససస స
95-171/253

7708 SQX0606863
పపరర: శశ దడరర

95-171/254

భరస : యయససబబబమ
ఇసటట ననస:59-6-928
వయససస:35
లస: ససస స
95-171/256

తసడడ:డ మరరయదడసస
ఇసటట ననస:59-6-928/1
వయససస:39
లస: పప
95-171/258

95-171/237

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59-6-924
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:59-6-927
వయససస:56
లస: పప

భరస : వర పడసరద
ఇసటట ననస:59-6-928/1
వయససస:37
లస: ససస స
7712 SQX1490945
పపరర: రరజ రవ కలమమర బతష
స ల

95-171/242

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-925
వయససస:36
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:59-6-927
వయససస:46
లస: ససస స
7709 SQX0946087
పపరర: మరరకయమమ దడరర

7695 MLJ2780450
పపరర: రమమదదవ వడచడ

7690 SQX1439125
పపరర: ఇసరమయల షపక

తసడడ:డ అబమబ ల రహహమ షపబక
ఇసటట ననస:59-6-923
వయససస:47
లస: పప

భరస : సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-925
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద స షపక
ఇసటట ననస:59-6-925
వయససస:29
లస: పప
7706 MLJ2779759
పపరర: వజయ కకరపరటట

95-171/239

తసడడ:డ పపదబఅడవయఖ
ఇసటట ననస:59-6-924
వయససస:61
లస: పప

భరస : నడగమలమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-925
వయససస:26
లస: ససస స
7703 SQX1491042
పపరర: నగమలమ షపక

7692 SQX1938828
పపరర: బబజ షపక

95-170/1423

తసడడ:డ రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-923
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59-6-924
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:59-6-924
వయససస:33
లస: పప
7700 SQX1490846
పపరర: రహహమ షపక

95-171/236

తసడడ:డ అబమబ ల రహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-923
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర చలర
ఇసటట ననస:59-6-924
వయససస:21
లస: ససస స
7697 SQX0204479
పపరర: రరమచసదర వడచడ

7689 MLJ2780484
పపరర: దదలమరద షపక

7687 SQX2220986
పపరర: మమహర ససలమసనడ షపక

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-922
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రహసతషలమర
ఇసటట ననస:59-6-923
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల రహమమన
ఇసటట ననస:59-6-923
వయససస:46
లస: పప
7694 SQX1740968
పపరర: ఆలలఖఖ చలర

95-170/1422

తసడడ:డ హన షపక
ఇసటట ననస:59-6-922
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-923
వయససస:42
లస: ససస స
7691 SQX0540625
పపరర: రహమ తషలమర షపక

7686 SQX2288983
పపరర: జలమన షపక

7711 SQX1257865
పపరర: మమరర పలన

95-171/257

భరస : చసదడ మహన పలన
ఇసటట ననస:59-6-929
వయససస:32
లస: ససస స
95-171/259

7714 MLJ2780146
పపరర: సరళ దడరర

95-171/260

భరస : మరరయదడసస
ఇసటట ననస:59-6-930
వయససస:44
లస: ససస స
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7715 AP151000210181
పపరర: మరరయదడసస దడరర

95-171/261

తసడడ:డ పపదబయఖ
ఇసటట ననస:59-6-930
వయససస:47
లస: పప
7718 SQX0204545
పపరర: శరరష బతష
స ల

95-171/264

95-171/267

95-171/270

95-171/273

95-171/276

7725 SQX0687780
పపరర: అరరణ కలమమరర కలర స

7728 SQX1938489
పపరర: పడకరషరరవప బతష
స ల

7731 SQX1491075
పపరర: సతష చసతమలర

95-171/279

95-171/282

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:59-6-936
వయససస:42
లస: ససస స

7734 MLJ2779890
పపరర: పడకరశరరవప చసతమళళ

7742 MLJ2780245
పపరర: రరబబమమ చసతమళళ
భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:59-6-938
వయససస:71
లస: ససస స

95-171/271

7726 SQX0687970
పపరర: భబసకర బతష
స ల

95-171/274

95-171/275

తసడడ:డ వనసకయఖ నలర మలర
ఇసటట ననస:59-6-935
వయససస:20
లస: ససస స
95-171/277

7732 SQX0687715
పపరర: కకరన బబబమ చసతమలర

95-171/278

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:59-6-935
వయససస:28
లస: పప
95-171/280

7735 SQX0882522
పపరర: తదదకమళళ దదవఖ జజఖత

95-171/283
7737 SQX1257980
పపరర: పవన సతష కలమమర
తడడకమళళ
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తడడకమళళ
ఇసటట ననస:59-6-936
వయససస:24
లస: పప

7738 SQX0687913
పపరర: ససరగష చసతమలర

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:59-6-938
వయససస:51
లస: పప

95-171/272

7729 SQX1938497
పపరర: పడశరసత నలర మలర

తలర : నడరరయణమమ
ఇసటట ననస:59-6-936
వయససస:26
లస: ససస స

7743 AP151000210223
పపరర: చటటటబబబమ చసతమళళ

95-171/269

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:59-6-934
వయససస:34
లస: పప

95-171/286

భరస : జజన
ఇసటట ననస:59-6-937
వయససస:30
లస: ససస స
95-171/288

95-171/266

7723 SQX1740935
పపరర: బసదస కళరస

తసడడ:డ యయససదడసస
ఇసటట ననస:59-6-935
వయససస:51
లస: పప

95-171/285 7740 SQX0983601
7739 SQX0882514
పపరర: తడడకమలర వనసకట ససబబబ రరవప
పపరర: చసతమళళ ఎసపస రర

తసడడ:డ కరసయఖ
ఇసటట ననస:59-6-936
వయససస:47
లస: పప

7720 SQX0687723
పపరర: పపడమ కలమమర బతష
స ల

తసడడ:డ ససధధర బబబమ కళరస
ఇసటట ననస:59-6-934
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరష రరవప చసతమలర
ఇసటట ననస:59-6-935
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:59-6-935
వయససస:30
లస: పప
7736 SQX0882506
పపరర: తడడకమలర నడరరయణమమ

95-171/268

తసడడ:డ చననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-934
వయససస:70
లస: పప

భరస : యయససదడసస
ఇసటట ననస:59-6-935
వయససస:44
లస: ససస స
7733 SQX0354217
పపరర: చసత మలర పడవణ కలమమర

7722 AP151000210078
పపరర: యహనస బతష
స ల

95-171/263

తసడడ:డ యహనస బబబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-932
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమమలమమ
ఇసటట ననస:59-6-934
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:59-6-934
వయససస:69
లస: పప
7730 SQX0204248
పపరర: పడభబవత చసతమళళ

95-171/265

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:59-6-932
వయససస:61
లస: పప

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:59-6-934
వయససస:29
లస: ససస స
7727 SQX0687897
పపరర: పడకరష రరవప బతష
స ల

7719 AP151000210107
పపరర: వరకలమమరర బతష
స ల

7717 SQX0687764
పపరర: అనత బతష
స ల

తసడడ:డ పడభమదడస
ఇసటట ననస:59-6-931
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:59-6-932
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన బబబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:59-6-932
వయససస:33
లస: పప
7724 SQX0687749
పపరర: మమత బతష
స ల

95-171/262

తసడడ:డ పడభమదడస
ఇసటట ననస:59-6-931
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన బబబమ
ఇసటట ననస:59-6-932
వయససస:31
లస: ససస స
7721 SQX0606921
పపరర: సతష బతష
స ల

7716 SQX0687921
పపరర: ఎసపటరర రరణణ బతష
స ల

95-171/281

95-171/284

తసడడ:డ రరబబమమ
ఇసటట ననస:59-6-936
వయససస:37
లస: పప
7741 MLJ2780187
పపరర: మమరరక చసతమళళ

95-171/287

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:59-6-937
వయససస:44
లస: పప
95-171/289

7744 SQX2397032
పపరర: ఫరథదమమన షపక

95-171/977

భరస : బమడచ షపక
ఇసటట ననస:59-6-939
వయససస:51
లస: ససస స
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7745 SQX0882530
పపరర: చసతమలర చసదడకళ
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95-171/290

భరస : ససలలవరరజ
ఇసటట ననస:59-6-940
వయససస:27
లస: ససస స
7748 SQX1262302
పపరర: మజగష చసతమళళ

95-171/293

95-171/296

95-169/716

95-171/301

95-171/1035

95-171/304

95-171/307

భరస : బబబమలల
ఇసటట ననస:59-6-946
వయససస:51
లస: ససస స

7758 SQX1763978
పపరర: నగమలమరర షపక

7761 SQX2519932
పపరర: ఇసరమయల షపక

7764 SQX1554352
పపరర: రజయమ బబగస షపక

7767 SQX1554378
పపరర: ఖమజజ మమలమల షపక

95-171/309

7770 SQX0841999
పపరర: నజమమననసర సయఖద

95-171/302

7773 SQX1741289
పపరర: సరరరభ షపక
భరస : సతడసర లలటట షపక
ఇసటట ననస:59-6-946
వయససస:79
లస: ససస స

7753 SQX0842096
పపరర: హబబ పఠరన

95-171/298

7756 SQX1741446
పపరర: నసరర హన షపక

95-171/300

7759 SQX1740521
పపరర: బబమబలల షపక

95-171/303

తసడడ:డ అబమబ ల షపక
ఇసటట ననస:59-6-943
వయససస:48
లస: పప
95-171/1036

7762 SQX1927094
పపరర: షసషరద షపక

95-169/717

భరస : షపక షపక
ఇసటట ననస:59-6-945
వయససస:36
లస: ససస స
95-171/305

7765 SQX1091545
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

95-171/306

తలర : జజన బబగమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-945
వయససస:25
లస: పప
95-171/308

7768 SQX2005411
పపరర: రరయమజ బబష షపక

95-171/741

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-945
వయససస:20
లస: పప
95-171/310

తసడడ:డ బబబమల
ఇసటట ననస:59-6-946
వయససస:32
లస: ససస స
95-171/312

95-171/295

భరస : నడగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:59-6-943
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-945
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబబమల
ఇసటట ననస:59-6-946
వయససస:28
లస: ససస స
7772 MLJ2780500
పపరర: నసరర హన సయఖద

95-171/299

భరస : ఖమజజ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:59-6-945
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబకలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-945
వయససస:27
లస: పప
7769 SQX0842021
పపరర: రరజజశనడ సయఖద

7755 SQX1741586
పపరర: నససన షపక

7750 SQX1741255
పపరర: హబబబ కలకరరలద షపక

తసడడ:డ లమలల ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-941
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అహమదద షపక
ఇసటట ననస:59-6-944
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-945
వయససస:20
లస: ససస స
7766 SQX1617879
పపరర: అకబర అల షపక

95-171/297

తసడడ:డ మమబమససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-943
వయససస:47
లస: పప

భరస : అహమదద షపక
ఇసటట ననస:59-6-944
వయససస:40
లస: ససస స
7763 SQX1938513
పపరర: రగషమ షపక

7752 SQX0842112
పపరర: అససఫ పఠరన

95-171/292

తసడడ:డ అబమబ ల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-941
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:59-6-943
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మమబమససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-943
వయససస:63
లస: ససస స
7760 SQX2515542
పపరర: జమల షపక

95-171/294

తసడడ:డ హబబ
ఇసటట ననస:59-6-941
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబమబలల షపక
ఇసటట ననస:59-6-943
వయససస:21
లస: పప
7757 SQX1741461
పపరర: గగస బ షపక

7749 AP151000210256
పపరర: ససలశరరజ చసతమళళ

7747 AP151000210258
పపరర: గగకస మమరర చసతమళళ

భరస : ససలశరరజ
ఇసటట ననస:59-6-940
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదడసస
ఇసటట ననస:59-6-940
వయససస:56
లస: పప

భరస : హబబ
ఇసటట ననస:59-6-941
వయససస:46
లస: ససస స
7754 SQX1927169
పపరర: సపబదడ షపక

95-171/291

తసడడ:డ ససలమశరరజ
ఇసటట ననస:59-6-940
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శలలవ రరజ చసతమళళ
ఇసటట ననస:59-6-940
వయససస:27
లస: పప
7751 SQX0842104
పపరర: ఫరతమమన పఠరన

7746 SQX0204313
పపరర: పడమల చసతమలర

7771 SQX1741032
పపరర: శసషరద షపక

95-171/311

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-946
వయససస:36
లస: ససస స
95-171/313

7774 SQX1529793
పపరర: ఇమమమన బబషర షపక

95-171/314

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-946
వయససస:27
లస: పప
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7775 SQX0842013
పపరర: ఖమజజ సపబయద
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95-171/315

తసడడ:డ బబబమల
ఇసటట ననస:59-6-946
వయససస:27
లస: పప
7778 SQX1448571
పపరర: బబషర షపక

95-171/318

95-171/321

95-171/324

95-171/327

95-171/330

95-171/978

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:59-6-951
వయససస:46
లస: ససస స

7788 SQX1603456
పపరర: గగహరర షపక

7791 SQX1603464
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

7794 SQX2157253
పపరర: రబబబన షపక

95-171/333

7797 MLJ1222678
పపరర: మమరస మమ కకరపరటట � �

95-171/336

7800 SQX1258202
పపరర: అరరరన కలమమర దడరర

95-171/328

7783 SQX1866615
పపరర: బబ అరరరయమ పరరశన షపక

95-171/323

7786 MLJ1222819
పపరర: సరరబ ర జజన

95-171/326

7789 SQX1603431
పపరర: గమలమరర షపక

95-171/329

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-950
వయససస:49
లస: ససస స
95-171/331

7792 SQX2407914
పపరర: షపక మహబమబ బబష షపక

95-171/883

తసడడ:డ షపక సరబ ర జన జన
ఇసటట ననస:59/6/950
వయససస:19
లస: పప
95-171/979

7795 SQX1295345
పపరర: పడవళక దడరర

95-171/332

తసడడ:డ దదవయఖ దడరర
ఇసటట ననస:59-6-951
వయససస:27
లస: ససస స
95-171/334

7798 AP151000210266
పపరర: మరరయమమ దడరర

95-171/335

భరస : దదవదడనస
ఇసటట ననస:59-6-951
వయససస:46
లస: ససస స
95-171/337

తసడడ:డ దదవయఖ దడరర
ఇసటట ననస:59-6-951
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల � �
ఇసటట ననస:59-6-951
వయససస:46
లస: పప

95-171/320

తసడడ:డ మమబససబబన
ఇసటట ననస:59-6-948
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల � �
ఇసటట ననస:59-6-951
వయససస:37
లస: ససస స

95-171/339 7803 MLJ2780161
7802 MLJ1222652
పపరర: అరరరనరరవప
పపరర: ఆసజననయమలల కకరపరటట �
అసదసగమల � �

తసడడ:డ మమణణకఖస� �
ఇసటట ననస:59-6-951
వయససస:38
లస: పప

95-171/325

తసడడ:డ మదడర వల
ఇసటట ననస:59-6-950
వయససస:19
లస: పప

భరస : అరరరన రరవప అసదసగమల
ఇసటట ననస:59-6-951
వయససస:35
లస: ససస స
7799 SQX0203620
పపరర: వజయమమ మమలపరటట

7785 SQX0687905
పపరర: అకకమమననసర షపక

7780 MLJ2779619
పపరర: నసరర హన షపక

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-948
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:59-6-950
వయససస:54
లస: పప

భరస : జజన బబష
ఇసటట ననస:59-6-950
వయససస:32
లస: ససస స
7796 SQX1257667
పపరర: రరణణ దడరర

95-171/322

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-950
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-950
వయససస:26
లస: పప
7793 SQX2311652
పపరర: మమలన షపక

7782 SQX0649509
పపరర: అలమరబక షపక

95-171/317

భరస : అలమరబక
ఇసటట ననస:59-6-947
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరరబ ర జజన
ఇసటట ననస:59-6-948
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససలసడర మలపరటట
ఇసటట ననస:59-6-949
వయససస:26
లస: ససస స
7790 SQX1603480
పపరర: ఫరరద బబషర షపక

95-171/319

తసడడ:డ ఇమమససరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-947
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-948
వయససస:41
లస: ససస స
7787 SQX1938455
పపరర: ససజజత మలపరటట

7779 MLJ2780393
పపరర: బబబమలల సయఖద

7777 SQX1491000
పపరర: ఖమజజ హహసపసన సయఖద

తసడడ:డ అమర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-946
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:59-6-946
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అలమరభక
ఇసటట ననస:59-6-947
వయససస:28
లస: పప
7784 SQX1257790
పపరర: నసరర హన షపక

95-171/316

తసడడ:డ బబబమల
ఇసటట ననస:59-6-946
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతడసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-946
వయససస:48
లస: పప
7781 SQX0841981
పపరర: నడగమర బబషర షపక

7776 SQX0842005
పపరర: ససభబన సయఖద

7801 MLJ1221506
పపరర: బబలకకకషష అసదసగమల �

95-171/338

తసడడ:డ బబలకకకషష � �
ఇసటట ననస:59-6-951
వయససస:37
లస: పప
95-171/340

7804 SQX0271254
పపరర: సరమమఖలల మమలపరటట�

95-171/341

తసడడ:డ బబరగనసస�
ఇసటట ననస:59-6-951
వయససస:56
లస: పప
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7805 SQX1938372
పపరర: బబబ మలపరటట
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95-171/342

తసడడ:డ ఇసరసక మలపరటట
ఇసటట ననస:59-6-952
వయససస:22
లస: ససస స
7808 SQX0527705
పపరర: షపక జజన బబగస

95-171/345

95-171/348

95-171/351

95-171/354

95-171/355

95-171/358

95-171/983

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-957
వయససస:35
లస: పప

7818 SQX2244028
పపరర: అరరవరణణ మలపరటట

7821 SQX0649566
పపరర: సశరనలత దరరర

7824 SQX0968602
పపరర: బసడక జకరశకయమ

7827 SQX2244903
పపరర: మహమమద ఇరరరన

95-171/986

7830 SQX1741388
పపరర: నజయ షపక

95-171/980

7833 SQX1740687
పపరర: అయమబ ఖమన షపక
తసడడ:డ మసరసన ఖమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-957
వయససస:46
లస: పప

7813 MLJ2779346
పపరర: మసరసన షపక

95-171/350

7816 SQX1293638
పపరర: అశశక మమలపరటట

95-171/353

7819 SQX2157089
పపరర: పడమల గగలర

95-171/981

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:59-6-954
వయససస:20
లస: ససస స
95-171/356

7822 SQX1740943
పపరర: మసరసన షపక

95-171/357

భరస : జమమ
మ ద షపక
ఇసటట ననస:59-6-955
వయససస:59
లస: ససస స
95-171/359

7825 SQX2156537
పపరర: జజఫర సరధదక షపక

95-171/982

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:59-6-955
వయససస:42
లస: పప
95-171/984

7828 SQX2353357
పపరర: అఫసడన మహమమద

95-171/985

తసడడ:డ బబజ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-955
వయససస:22
లస: ససస స
95-171/360

భరస : నసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-957
వయససస:24
లస: ససస స
95-171/362

95-171/347

తసడడ:డ సరమయయలల మమలపరటట
ఇసటట ననస:59-6-954
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:59-6-955
వయససస:23
లస: పప

తలర : షరషసర అల షపక
ఇసటట ననస:59-6-955
వయససస:20
లస: పప
7832 SQX1258145
పపరర: అబమబ ల రషసద షపక

95-171/352

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:59-6-955
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజఫర సరధదక
ఇసటట ననస:59-6-955
వయససస:36
లస: ససస స
7829 SQX2157881
పపరర: ఖజ షపక

7815 SQX1740729
పపరర: పపడమ కలమమర గగలర

7810 MLJ2779387
పపరర: షరరఫపన షపక

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:59-6-953
వయససస:66
లస: పప

భరస : యమకకబమ
ఇసటట ననస:59-6-955
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జమమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-955
వయససస:23
లస: పప
7826 SQX2156545
పపరర: ఫరతమ షపక

95-171/349

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:59-6-954
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరట అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-955
వయససస:22
లస: ససస స
7823 SQX1740497
పపరర: మహమమద షపక

7812 MLJ1221118
పపరర: సతడసర షపక

95-171/344

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:59-6-953
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన గగలర
ఇసటట ననస:59-6-954
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జలమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-954
వయససస:34
లస: పప
7820 SQX1938562
పపరర: మజహర బబగస షపక

95-171/346

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:59-6-953
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససలలమమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-954
వయససస:30
లస: ససస స
7817 SQX1740562
పపరర: ససలలమమన పఠరన

7809 SQX0527523
పపరర: షపక జజకకర

7807 SQX0203562
పపరర: ఇసరసకల మమలపరటట

తసడడ:డ బరరనసస
ఇసటట ననస:59-6-952
వయససస:48
లస: పప

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:59-6-953
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:59-6-953
వయససస:35
లస: పప
7814 SQX1740745
పపరర: బహహర పఠరన

95-171/343

తసడడ:డ ఇసరసక మమలపరటట
ఇసటట ననస:59-6-952
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతడసర
ఇసటట ననస:59-6-953
వయససస:34
లస: ససస స
7811 SQX0527663
పపరర: షపక జలమన

7806 SQX1333517
పపరర: ఏలషర బబబమ మమలపరటట

7831 SQX1257634
పపరర: హససనడ షపక

95-171/361

భరస : అబమబ ల రషసద షపక
ఇసటట ననస:59-6-957
వయససస:28
లస: ససస స
95-171/363

7834 SQX2156040
పపరర: అబమబ ల రషసద షపక

95-171/987

తసడడ:డ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-957
వయససస:40
లస: పప
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7835 SQX2201812
పపరర: SABEENA షపక
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95-171/988

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:59-6-957
వయససస:36
లస: ససస స
7838 SQX1938356
పపరర: రహహ కగసర షపక

95-171/364

95-171/367

95-171/370

95-171/991

95-171/994

95-171/997

95-171/375

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-961
వయససస:43
లస: పప

7848 SQX2440808
పపరర: శసషషన బ పరరచరర

7851 SQX2298388
పపరర: ఫరరర నడ సయద

7854 MLJ2780476
పపరర: నజరరననసర షపక

7857 AP151000210268
పపరర: జజనభబష షపక

95-171/378

7860 SQX1764349
పపరర: సరజదడ పఠరన

95-171/992

7863 SQX2186468
పపరర: కబరరననసర పటట న
తసడడ:డ రశద పటట న
ఇసటట ననస:59-6-961
వయససస:22
లస: ససస స

7843 SQX1938646
పపరర: జన షపక

95-171/369

7846 SQX0649558
పపరర: అనశర షపక

95-171/372

7849 SQX2243061
పపరర: ఫహహజజ షపక

95-171/993

భరస : ఖమధర వల
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:32
లస: ససస స
95-171/995

7852 SQX2297844
పపరర: ఫరరర నడ సయద

95-171/996

భరస : నగమల షపక
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:21
లస: ససస స
95-171/373

7855 MLJ2779312
పపరర: గగస బబషర

95-171/374

తసడడ:డ ఇసరమయలల
ఇసటట ననస:59-6-959
వయససస:39
లస: పప
95-171/376

7858 MLJ2780252
పపరర: ఇసమయయల షపక

95-171/377

తసడడ:డ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:59-6-959
వయససస:66
లస: పప
95-171/379

భరస : రషసద పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-961
వయససస:39
లస: ససస స
95-171/381

95-171/366

తసడడ:డ మమబమ హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయయల
ఇసటట ననస:59-6-959
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఇరరరన హబబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-960
వయససస:21
లస: ససస స
7862 SQX1764158
పపరర: రషసద పఠరన

95-171/371

భరస : ఇసరమయయల
ఇసటట ననస:59-6-959
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ జయఉదధబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-959
వయససస:43
లస: పప
7859 SQX1741370
పపరర: గగసఖ షపక

7845 SQX0841874
పపరర: జజన సపబదస షపక

7840 SQX0379834
పపరర: జజన బబగస షపక

తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:30
లస: పప

భరస : నగమల షపక
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగమల మరర
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:18
లస: పప
7856 SQX1091370
పపరర: జలమన షపక

95-171/368

భరస : ససలమర పరరచరర
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సలమవపదధబ న
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:28
లస: ససస స
7853 SQX2243053
పపరర: సమర షపక

7842 SQX1938539
పపరర: జలమన షపక

95-171/990

భరస : నడగమలమ
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రహహమ పరరచరర
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:59
లస: పప
7850 SQX2187953
పపరర: షరదదయమ షపక

95-171/365

తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఫపబరరత
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:35
లస: పప
7847 SQX2431682
పపరర: ససలమర పరరచరర

7839 SQX0841866
పపరర: కరరమమననసర షపక

7837 SQX2156057
పపరర: రరజజశనడ షపక

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:59-6-957
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సపబదస
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:48
లస: ససస స
7844 SQX0379792
పపరర: షపక నడగమలమ

95-171/989

భరస : అబమబ ల రషసద షపక
ఇసటట ననస:59-6-957
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-958
వయససస:22
లస: ససస స
7841 SQX0606871
పపరర: రజయమససలమసనడ షపక

7836 SQX2156032
పపరర: సరబర షపక

7861 AP151000210146
పపరర: హససనడ షపక

95-171/380

భరస : అబమబ ల అజజ
ఇసటట ననస:59-6-961
వయససస:56
లస: ససస స
95-171/1000

7864 SQX2442283
పపరర: రఫస పఠరన

95-171/1001

తసడడ:డ రశద పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-961
వయససస:20
లస: పప
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95-171/382

భరస : ఇసరమయయల
ఇసటట ననస:59-6-962
వయససస:61
లస: ససస స
7868 SQX0687988
పపరర: నసరర హన షపక

95-171/385

95-171/388

95-171/391

95-171/394

95-169/718

95-171/397

95-171/400

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:28
లస: పప

7878 SQX0026492
పపరర: షపక బబజమమన

7881 SQX0795328
పపరర: శకకరసత గమడడపపడడ

7884 SQX1490812
పపరర: షసషరద షపక

7887 SQX0968594
పపరర: షపక నడగమల బ

95-171/403

7890 AP151000210138
పపరర: జహహరర షపక

95-171/395

7893 SQX1740430
పపరర: ఘన సపబదడ షపక
తసడడ:డ నసరరలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:28
లస: పప

7873 SQX0026484
పపరర: షపక కరరమమలమర

95-171/390

7876 MLJ2779866
పపరర: నగమల మరర

95-171/393

7879 SQX0026419
పపరర: బబబమ షపక

95-171/396

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-965
వయససస:36
లస: పప
95-169/719

7882 MLJ2766780
పపరర: నరగసదడ గమడడపపడడ

95-169/720

తసడడ:డ పపరరషష తస స గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:44
లస: పప
95-171/398

7885 SQX1091495
పపరర: పరరశన షపక

95-171/399

భరస : ఇసరమయల
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:25
లస: ససస స
95-171/401

7888 SQX1741123
పపరర: షకకరర షపక

95-171/402

భరస : నడగమల షపక
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:32
లస: ససస స
95-171/404

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:46
లస: ససస స
95-171/406

95-171/387

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:51
లస: పప

భరస : అమర బబష
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షకకర
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:38
లస: ససస స
7892 SQX1063478
పపరర: ఇసడయయలల

95-171/392

తసడడ:డ షరకకర షపక
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ దడరర
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:27
లస: ససస స
7889 SQX1091529
పపరర: మత షపక

7875 AP151000210227
పపరర: మమబమ ససబబన

7870 MLJ2779536
పపరర: మరరయసబ మమమలమ

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ లమమన గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఘన సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:23
లస: ససస స
7886 SQX0968743
పపరర: షపక జజన బబగమమ

95-171/389

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-965
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లలబమన గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:41
లస: ససస స
7883 SQX1741131
పపరర: బబజ షపక

7872 SQX0688036
పపరర: జజన సపబద షపక

95-171/384

భరస : అసకమరరవప
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:61
లస: పప
7880 MLJ2766772
పపరర: కరకసత గమడడపపడడ

95-171/386

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:39
లస: పప
7877 AP151000210225
పపరర: అసకమమరరవప మమమలమ

7869 AP151000210142
పపరర: మసరసనబ

7867 SQX0026393
పపరర: షపక మమమమమన

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నడగమల మలమ
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:66
లస: ససస స
7874 MLJ2779817
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-171/383

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:59-6-964
వయససస:34
లస: ససస స
7871 AP151000210140
పపరర: ఇమమసబ షపక

7866 SQX1740976
పపరర: నససన
డ షపక

7891 AP151000210226
పపరర: సపబదడనబ సయఖద

95-171/405

భరస : దడదస
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:71
లస: ససస స
95-171/407

7894 SQX1063544
పపరర: మహబమబ జజన షపక

95-171/408

తసడడ:డ జనసన
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:31
లస: పప

Page 115 of 306

7895 MLJ2779692
పపరర: నడగమల మర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-171/409

తసడడ:డ దడదస
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:44
లస: పప
7898 SQX1120385
పపరర: జజఖత గరజలవరరస

95-171/412

95-171/415

95-171/418

95-171/421

95-171/424

95-171/427

95-171/430

తసడడ:డ అజజలమర రగహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-972
వయససస:25
లస: ససస స

7908 SQX1938703
పపరర: జరరనడ షపక

7911 SQX1741081
పపరర: బబ జజన షపక

7914 AP151000210091
పపరర: హసన హమమద షపక

7917 SQX0606830
పపరర: హఫసజజన మమజజవర

95-169/721

7920 SQX1456814
పపరర: రబబబన షపక

95-171/422

7923 SQX0026500
పపరర: కలమమరర గమసపపన
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:59-6-972
వయససస:43
లస: ససస స

7903 MLJ2779908
పపరర: సతఖవత సష డగమడడ

95-171/417

7906 SQX1938695
పపరర: దదలమరద బబగస షపక

95-171/420

7909 MLJ2779353
పపరర: కమర జహ షపక

95-171/423

భరస : హససన మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-968
వయససస:44
లస: ససస స
95-171/425

7912 SQX0374702
పపరర: ఈశశరమమ గమరకపపసరల

95-171/426

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:59-6-968
వయససస:61
లస: ససస స
95-171/428

7915 MLJ2779395
పపరర: ఖమజవల షపక

95-171/429

తసడడ:డ అబమబ ల కరరస
ఇసటట ననస:59-6-968
వయససస:51
లస: పప
95-171/431

7918 MLJ1220987
పపరర: ఆదమ షరఫస� �

95-171/432

తసడడ:డ అబమబ ల జబబర � �
ఇసటట ననస:59-6-969
వయససస:37
లస: పప
95-171/433

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:59-6-970
వయససస:25
లస: పప
95-171/435

95-171/414

తసడడ:డ నడగమల మర షపక
ఇసటట ననస:59-6-968
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమజజవర అబమబ లరబబబర
ఇసటట ననస:59-6-969
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:59-6-970
వయససస:46
లస: పప
7922 SQX1176545
పపరర: హజజడ ఖమతతన పఠరన

95-171/419

తసడడ:డ అబమబ ల కరరస
ఇసటట ననస:59-6-968
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:59-6-968
వయససస:75
లస: పప
7919 SQX0372078
పపరర: షకకరర షపక

7905 SQX0424697
పపరర: సరటలన గమడడపపడడ

7900 MLJ2779528
పపరర: హహమబసదస కకచపపడడ

భరస : యయలయమ
ఇసటట ననస:59-6-967
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-968
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-968
వయససస:37
లస: పప
7916 SQX0374660
పపరర: హనసమసతరరవప గమరకపపసరల

95-171/416

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-968
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖమజజవల
ఇసటట ననస:59-6-968
వయససస:46
లస: ససస స
7913 SQX1740372
పపరర: జజన బబషర షపక

7902 AP151000210056
పపరర: శరగమణణ గమడడపపడడ

95-171/411

భరస : రరజగశశర రరవప
ఇసటట ననస:59-6-967
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ లలబమన
ఇసటట ననస:59-6-967
వయససస:51
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-968
వయససస:34
లస: ససస స
7910 MLJ2779486
పపరర: బబజజన

95-171/413

భరస : లలబమన
ఇసటట ననస:59-6-967
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లమమన గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:59-6-967
వయససస:35
లస: పప
7907 SQX1741230
పపరర: జరరన షపక

7899 MLJ2779569
పపరర: నజరరననసర షపక �

7897 SQX0606822
పపరర: ససబబన షపక

తసడడ:డ దడదస
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పరపర సరహహబ � �
ఇసటట ననస:59-6-967
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరటలన బబబ గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:59-6-967
వయససస:44
లస: ససస స
7904 SQX1120377
పపరర: శకకరనస గమడడపపడడ

95-171/410

తసడడ:డ దడదస
ఇసటట ననస:59-6-966
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకకరనస గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:59-6-967
వయససస:33
లస: ససస స
7901 SQX1448506
పపరర: కనడనసబ గరజలవరరర

7896 MLJ2780203
పపరర: అమర బబషర

7921 MLJ2779379
పపరర: ఘమన సపబదడ

95-171/434

తసడడ:డ అకబర సరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-970
వయససస:80
లస: పప
95-171/436

7924 MLJ2779015
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-171/437

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:59-6-972
వయససస:45
లస: ససస స
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7925 AP151000210215
పపరర: నససమమ

95-171/438

భరస : అబజల రహమమనడనన
ఇసటట ననస:59-6-972
వయససస:47
లస: ససస స
7928 SQX0026369
పపరర: కలమఖణణ నడగగశశర రరవప బబ డడడ

95-171/441

95-171/1002

95-171/445

95-171/446

95-171/449

95-171/452

95-171/1005

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-977
వయససస:46
లస: పప

95-171/447

7947 SQX0527721
పపరర: షపక మలర క ససలమసనడ

95-171/456

7950 MLJ1221142
పపరర: రరయమజ షపక

95-171/450

7953 SQX2002988
పపరర: రహహమమననసర షపక
భరస : ననబమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-977
వయససస:59
లస: ససస స

95-171/444

95-170/1424
7936 SQX2307411
పపరర: రఫసయమ ససలమసనడ మహమమద

95-171/448
7939 AP151000210133
పపరర: మహమమద గగససయమ అపసర

7942 SQX0737189
పపరర: ఆరరఫ భబషర షపక

95-171/451

తసడడ:డ మహమమద ఆదదల
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:34
లస: పప
95-171/453

7945 SQX2309292
పపరర: రహమతతలమర ఎసడడ

95-171/1004

తసడడ:డ ఇసరమయల
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:79
లస: పప
95-171/454

7948 SQX0737197
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

95-171/455

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:59-6-976
వయససస:46
లస: ససస స
95-171/457

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:59-6-976
వయససస:39
లస: పప
95-171/459

7933 SQX1490853
పపరర: జబబద షపక

భరస : మహమమద మమజరరదధబ న
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అయమజ
ఇసటట ననస:59-6-976
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:59-6-976
వయససస:37
లస: పప
7952 MLJ1220920
పపరర: రరహమమన షపక

7944 SQX0945204
పపరర: అజర సదధబన మహమమద

95-171/443

భరస : హబబమదధబ న
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అజమదధబ న
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:40
లస: పప
7949 MLJ1220961
పపరర: ససరరజ షపక

95-167/953

తసడడ:డ ఖమజజవల
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జహహరరదధబ న
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:44
లస: పప
7946 SQX2307403
పపరర: హబబమదధబ న మహమమద

7941 SQX0649533
పపరర: ససదడన షపక

7930 AP151000210216
పపరర: అజజల రహమమన ఖమన

భరస : నసరరదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-974
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : హబబమదదబ న
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అజమదదబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:48
లస: ససస స
7943 SQX0527622
పపరర: మహమమద మమజరరదధబ న

95-171/1003

7935 SQX2384220
పపరర: మమజవశజదదధన మహమమద

7938 SQX0841825
పపరర: రపసయమ ససలమసన మహమమద

95-171/440

తసడడ:డ హబబమలమరఖమన
ఇసటట ననస:59-6-972
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మమజరరదదధన మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అజమదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-975
వయససస:33
లస: ససస స
7940 SQX1490762
పపరర: రరహన బబగస షపక

95-171/442

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-973
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-974
వయససస:58
లస: పప
7937 SQX1448423
పపరర: అమనడ సబత మహమమద

7929 SQX0026385
పపరర: గమసపపన వనసకటటశశర రరవప

7932 SQX2284248
పపరర: ససహనజ షపక

7927 SQX0026534
పపరర: గమసపపన అశశక

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:59-6-972
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:59-6-972
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ షపక జజన
ఇసటట ననస:59-6-973
వయససస:23
లస: ససస స
7934 SQX1490994
పపరర: అబమబ ల నసరరదధబ న షపక

95-171/439

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-972
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:59-6-972
వయససస:41
లస: పప
7931 SQX2304814
పపరర: షపక ససహనజ

7926 AP151000210220
పపరర: అమనడ ఖమతతన

7951 MLJ1221001
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-171/458

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:59-6-976
వయససస:41
లస: పప
95-171/742

7954 SQX2194538
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-171/1006

తసడడ:డ అజజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-977
వయససస:41
లస: పప
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95-171/1007

భరస : ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-977
వయససస:30
లస: ససస స
7958 SQX2221364
పపరర: శమస షపక

95-170/1426

95-171/462

95-171/464

95-171/467

95-171/469

95-171/746

Deleted
95-171/471

తసడడ:డ యమకలబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-981
వయససస:48
లస: పప
7979 SQX0372680
పపరర: షరరఫ షపక

తసడడ:డ మమబమ వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-983
వయససస:43
లస: పప

95-171/465

7968 AP151000210041
పపరర: జజన షసరర షపక

7971 SQX2019206
పపరర: గఫపర షపక

7974 SQX2017895
పపరర: అతక షపక

95-171/468

95-169/723

7980 SQX0544270
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-171/744

7983 SQX2200764
పపరర: అలమహ బకలర షపక
తసడడ:డ హమదద షపక
ఇసటట ననస:59-6-983
వయససస:18
లస: పప

95-171/463

7966 SQX1938596
పపరర: ససలమమన పఠరన

95-171/466

7969 SQX2017960
పపరర: తచబససన షపక

95-1/1167

7972 SQX2019198
పపరర: షరహహద షపక

95-171/745

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:59-6-980
వయససస:41
లస: ససస స
95-171/747

7975 AP151000210143
పపరర: ఆబదడ షపక

95-171/470

భరస : యమకలబ
ఇసటట ననస:59-6-981
వయససస:66
లస: ససస స
95-171/472

7978 SQX0744185
పపరర: రహహమమననసర బబగస షపక

95-169/722

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:59-6-983
వయససస:63
లస: ససస స
95-169/724

తసడడ:డ మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-983
వయససస:33
లస: పప
95-171/474

7963 SQX1938604
పపరర: బషసరర పఠరన

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:59-6-980
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:59-6-980
వయససస:19
లస: పప
7977 AP151000210065
పపరర: యమకలబ షపక

95-171/461

తసడడ:డ జలమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-979
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద వల
ఇసటట ననస:59-6-981
వయససస:76
లస: పప

తలర : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:59-6-983
వయససస:29
లస: పప
7982 SQX1740414
పపరర: హమమదధ షపక

7965 MLJ1221076
పపరర: ఇలజ బబగస యస డక.

7960 SQX1187484
పపరర: అబమబ ల రజజక షపక

భరస : ససలలమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-979
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-980
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:59-6-980
వయససస:22
లస: ససస స

7976 AP151000210293
పపరర: జతడన షపక

95-171/743

తసడడ:డ హసజరరదధబ న
ఇసటట ననస:59-6-979
వయససస:71
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:59-6-980
వయససస:39
లస: ససస స
7973 SQX2017945
పపరర: ఆఫసడన షపక

7962 SQX2032316
పపరర: హబబమలర షపక

95-170/1425

తసడడ:డ అబమబ ల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-978
వయససస:26
లస: పప

భరస : వజజరరదధబ న � �
ఇసటట ననస:59-6-979
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమమన
ఇసటట ననస:59-6-979
వయససస:57
లస: పప
7970 MLJ2780443
పపరర: షరహహ నడ షపక

95-171/460

తసడడ:డ మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:59-6-978
వయససస:50
లస: పప

భరస : గగస బబనస
ఇసటట ననస:59-6-979
వయససస:58
లస: ససస స
7967 AP151000210297
పపరర: గగస బబగ సయఖద

7959 SQX0968552
పపరర: సరబయమ ససలమసనడ బబగమ

7957 SQX2277267
పపరర: హలమమ షపక

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-978
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శశకథ అల బబగ
ఇసటట ననస:59-6-978
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమహబమబ బబగ
ఇసటట ననస:59-6-978
వయససస:52
లస: పప
7964 AP151000210024
పపరర: సపబరరభబనస

95-109/1334

తసడడ:డ అబబమలమర
ఇసటట ననస:59-6-978
వయససస:26
లస: పప

భరస : అసద షపక
ఇసటట ననస:59-6-978
వయససస:28
లస: ససస స
7961 SQX0968628
పపరర: షపకత అల బబబగ

7956 SQX2245868
పపరర: నజమమలమర షపక

7981 SQX1741206
పపరర: అపసర షపక

95-171/473

తసడడ:డ హమమదధ షపక
ఇసటట ననస:59-6-983
వయససస:39
లస: ససస స
95-171/1009

7984 SQX2405314
పపరర: అబమబ ల సతస ర షపక

95-169/939

తసడడ:డ చషసట షపక
ఇసటట ననస:59-6-986
వయససస:57
లస: పప
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7985 SQX2304327
పపరర: నగమల మర షపక
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95-170/1427

భసధసవప: బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-986
వయససస:47
లస: పప
7988 SQX0945212
పపరర: హహసపసన మహమమద

95-171/476

95-171/478

95-171/481

95-171/484

95-171/487

95-171/490

95-171/493

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:59-6-996
వయససస:63
లస: పప

7998 SQX1938679
పపరర: నసరజహన షపక

8001 SQX0203356
పపరర: వహహదడ

8004 SQX1938687
పపరర: ఫయమజ అహమద షపక

8007 SQX2245009
పపరర: అబమబ ల రవపఫ షపక

95-171/494

8010 SQX1091578
పపరర: ఖమససస షపక

95-171/485

8013 SQX1463322
పపరర: మమహరరజననసర షపక
భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-997
వయససస:24
లస: ససస స

7993 MLJ2779197
పపరర: మరరయమబ పఠరన

95-171/480

7996 MLJ2780427
పపరర: ససబబదడర షపక

95-171/483

7999 SQX0841726
పపరర: జజమలమ బబగస మహమద

95-171/486

భరస : సపబఫపర రహమన
ఇసటట ననస:59-6-994
వయససస:46
లస: ససస స
95-171/488

8002 SQX1491067
పపరర: జబబర షపక

95-171/489

తసడడ:డ నజమమదదబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-994
వయససస:24
లస: పప
95-171/491

8005 SQX0203265
పపరర: ఆదదల

95-171/492

తసడడ:డ షరయన షర
ఇసటట ననస:59-6-994
వయససస:46
లస: పప
95-171/1012

8008 SQX2226561
పపరర: శలమ షపక

95-171/1013

భరస : అబమబ ల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-995
వయససస:31
లస: ససస స
95-171/495

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:59-6-996
వయససస:29
లస: పప
95-171/497

95-171/477

తసడడ:డ అబమబ లమర
ఇసటట ననస:59-6-990
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జజన పసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-995
వయససస:34
లస: పప

భరస : అలసర
ఇసటట ననస:59-6-996
వయససస:47
లస: ససస స
8012 SQX0882464
పపరర: షపక అలసర

95-171/482

తసడడ:డ గగస మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-994
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-994
వయససస:53
లస: పప
8009 SQX0882472
పపరర: షపక సరపపరర

7995 SQX1176552
పపరర: రగహమమన షపక

7990 SQX0204099
పపరర: ఖమససస షరరఫ షపక�

భరస : యమసఫ పస పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-990
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : షరలలర రర
ఇసటట ననస:59-6-994
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నజమమదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-994
వయససస:25
లస: పప
8006 SQX0028910
పపరర: న�్సమమదధబ న షపక

95-171/479

భరస : ఫయమజ అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-994
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నడజమమదదబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-994
వయససస:51
లస: ససస స
8003 SQX1938398
పపరర: జననబద షపక

7992 AP151000210179
పపరర: ఖయరరసబ

95-171/1010

తసడడ:డ మమబమససబబన�
ఇసటట ననస:59-6-989
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ పసర
ఇసటట ననస:59-6-990
వయససస:36
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:59-6-992
వయససస:28
లస: ససస స
8000 SQX1091453
పపరర: జజమలమ షపక

95-171/1011

భరస : ససబబదడర
ఇసటట ననస:59-6-990
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబ ధర
ఇసటట ననస:59-6-990
వయససస:32
లస: పప
7997 SQX1741347
పపరర: కరరమమన షపక

7989 SQX2248748
పపరర: అమన బ షపక

7987 SQX2304343
పపరర: బబజ షపక

భరస : నడగమల మర షపక
ఇసటట ననస:59-6-986
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహమమద హహసపన
ఇసటట ననస:59-6-987
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల రహమమన
ఇసటట ననస:59-6-990
వయససస:30
లస: ససస స
7994 SQX0503771
పపరర: షపక కలస

95-171/475

భరస : రహహహహలర ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-986
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదబక
ఇసటట ననస:59-6-987
వయససస:70
లస: పప
7991 SQX0841767
పపరర: షరహహనడ షపక

7986 SQX1091362
పపరర: రగషమ పఠరన

8011 SQX0968685
పపరర: సక కరరమమలమర

95-171/496

తసడడ:డ అకబర
ఇసటట ననస:59-6-996
వయససస:34
లస: పప
95-171/498

8014 SQX1485136
పపరర: హససనడ భబనస మహమమద

95-171/499

భరస : యమనసస బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-997
వయససస:31
లస: ససస స

Page 119 of 306

8015 SQX0688085
పపరర: నసరరననసర షపక
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95-171/500

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:59-6-997
వయససస:31
లస: ససస స

8016 SQX0527739
పపరర: షపక షరహహదడ

95-171/501

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:59-6-997
వయససస:34
లస: ససస స

8018 SQX0688069
పపరర: జజన బ షపక

8017 MLJ2779494
పపరర: మమకలసడ బబగస

95-171/502

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:59-6-997
వయససస:44
లస: ససస స

95-171/503

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:59-6-997
వయససస:48
లస: ససస స
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8019 AP151000210199
పపరర: హఫసజజ షపక

95-171/504

భరస : బమడదసరబ
ఇసటట ననస:59-6-997
వయససస:91
లస: ససస స
8022 SQX0688028
పపరర: అకబర షపక

95-171/507

95-171/509

95-171/1015

95-171/512

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:59-6-999
వయససస:46
లస: పప
8037 AP151000210076
పపరర: రతనబబబమ గమజరరర పపడడ
తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:59-6-999
వయససస:61
లస: పప
8040 SQX2017713
పపరర: ససభబన పఠరన
తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:47
లస: పప

8029 SQX0099028
పపరర: రతన మమరర గమజరరర పపడడ

8032 AP151000210071
పపరర: అననమమ గమజరరర పపడడ

8035 AP151000210222
పపరర: రతనరరజ గమజరరర పపడడ

8038 SQX2019164
పపరర: షరజజదద పఠరన

95-171/510

8041 SQX1741487
పపరర: కరరషరమ పఠరన
భరస : ఆరరబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:22
లస: ససస స

95-171/1014

8030 SQX0026427
పపరర: గమజరరర పపడడ శరసత కలమమరర

95-171/511

తసడడ:డ రమమశ బబబమ
ఇసటట ననస:59-6-999
వయససస:32
లస: ససస స
95-171/513

8033 AP151000210108
పపరర: అననమమ గమజరరర పపడడ

95-171/514

భరస : రతనబబబమ
ఇసటట ననస:59-6-999
వయససస:56
లస: ససస స
95-171/516

8036 AP151000210010
పపరర: సరమమఖలల బబబమ గమజరరర పపడడ

95-171/517

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:59-6-999
వయససస:51
లస: పప
95-17/849

భరస : మమబమ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:38
లస: ససస స
95-169/780

95-171/508

తసడడ:డ కకపరరరవప గమజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:59-6-998
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:59-6-999
వయససస:48
లస: పప
95-171/518

8024 SQX1741693
పపరర: కరజయ గమజరరరల పపడడ

95-171/748 8027 SQX2273985
8026 SQX2097962
పపరర: రతన కకప సతఖస గమజరరర పపడడ
పపరర: కకస
క ట ఫర గమజరరర పపడడ

భరస : సరమమఖలలబబబమ
ఇసటట ననస:59-6-999
వయససస:48
లస: ససస స
95-171/515

95-171/506

తసడడ:డ రతన రరజ గమజరరరల పపడడ
ఇసటట ననస:59-6-998
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన బబబమ
ఇసటట ననస:59-6-999
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:59-6-999
వయససస:46
లస: ససస స
8034 SQX0034777
పపరర: రమమష బబబమ గమజరరర పపడడ

95-1/876

తసడడ:డ కకకషట ష ఫర గమజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:59-6-998
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకకసటఫర గమజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:59-6-998
వయససస:48
లస: ససస స
8031 AP151000210160
పపరర: రరతష మమరర గమజరరర పపడడ

8023 SQX1676550
పపరర: రతన కకప సతఖస గమజర సప
జ పడడ

8021 SQX0424655
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర
ఇసటట ననస:59-6-997
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చసట ఫరర గమజరరరల పపడడ
ఇసటట ననస:59-6-998
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రతన రరజ గమజర సప
జ పడడ
ఇసటట ననస:59-6-998
వయససస:26
లస: పప
8028 SQX2293801
పపరర: నరమల గమజరరర పపడడ

95-171/505

తసడడ:డ అకబర
ఇసటట ననస:59-6-997
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఇబబడహహమ
ఇసటట ననస:59-6-997
వయససస:57
లస: పప
8025 SQX1741776
పపరర: కకప ఉరన గమజర సప
జ పడడ

8020 SQX0687962
పపరర: అజ గర షపక

8039 SQX1927003
పపరర: అయమబ ఖమన పఠరన

95-169/725

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:31
లస: పప
95-171/519

8042 SQX1938414
పపరర: కరరషరమ షపక

95-171/520

భరస : అయమబ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:22
లస: ససస స
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95-171/521

భరస : అయమబఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:24
లస: ససస స
8046 SQX1603399
పపరర: షరజజదద పఠరన

95-171/524

95-171/527

95-171/530

95-171/533

95-171/536

95-171/539

95-171/887

భరస : నడగమల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1005
వయససస:54
లస: ససస స

8056 SQX1490986
పపరర: ససభబన షపక

8059 SQX0600569
పపరర: బబబమ షపక

8062 SQX1741792
పపరర: అబమ
ర ల కలస పఠరన

8065 SQX2240828
పపరర: రరయమజదధబ న మహమమద

95-171/543

8068 SQX1926922
పపరర: అలబక షపక

95-171/534

8071 SQX2157279
పపరర: ఆరరఫర షపక
తసడడ:డ నడగమల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1005
వయససస:34
లస: ససస స

8051 SQX1603415
పపరర: కలస పఠరన

95-171/529

8054 SQX0354167
పపరర: మమబమససభబన షపక

95-171/532

8057 SQX1603373
పపరర: మమబమ ససభబన పఠరన

95-171/535

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:45
లస: పప
95-171/537

8060 SQX1741529
పపరర: షరజజదద పఠరన

95-171/538

భరస : మమబమససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1002
వయససస:39
లస: ససస స
95-171/540

8063 SQX1741800
పపరర: ససభబన పఠరన

95-171/541

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1002
వయససస:47
లస: పప
95-171/888

8066 SQX1741057
పపరర: మబనడ ససలమసన సయఖద

95-171/542

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1004
వయససస:35
లస: ససస స
95-169/726

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1005
వయససస:58
లస: పప
95-171/890

95-171/526

తసడడ:డ రనససపన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇఫతదఖమరరదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1003
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సపబదడ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1004
వయససస:42
లస: పప
8070 SQX2157287
పపరర: ఆశయ షపక

95-171/531

తసడడ:డ మమబమససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1002
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఇఫతదఖమరరదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1003
వయససస:20
లస: ససస స
8067 SQX1740463
పపరర: బబజ సయఖద

8053 SQX1603555
పపరర: అయమబఖమన పఠరన

8048 MLJ2780070
పపరర: జరరనడ షపక

తసడడ:డ మభమ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పసరహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1002
వయససస:22
లస: పప
8064 SQX2240869
పపరర: తడహహరర ససలమసనడ మహమమద

95-171/528

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సఈదడ
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:49
లస: పప
8061 SQX1740703
పపరర: ఫయమజ ఖమన పఠరన

8050 MLJ2780088
పపరర: శరకకర షపక

95-171/523

భరస : రన హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:41
లస: పప
8058 SQX0968578
పపరర: షపక ఆదడమ శరరఫ

95-171/525

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదడమ శరరఫ
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:26
లస: పప
8055 SQX1490978
పపరర: జజన షపక

8047 SQX1741495
పపరర: మమరరమ బ పఠరన

8045 MLJ2780096
పపరర: కరరమమన షపక

తసడడ:డ దరరయమ హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:46
లస: ససస స
8052 SQX0968826
పపరర: షపక జ�న

95-171/522

భరస : జజన � �
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మభమ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1001
వయససస:41
లస: ససస స
8049 AP151000210183
పపరర: సరబరర షపక

8044 MLJ2779932
పపరర: రజయమ షపక

8069 SQX2157337
పపరర: నడగమల షరరఫ షపక

95-171/889

తసడడ:డ అసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1005
వయససస:59
లస: పప
95-171/891

8072 SQX2157329
పపరర: అబబడ హహసపన షపక

95-171/892

తసడడ:డ నడగమల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1005
వయససస:25
లస: పప
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95-171/893

తసడడ:డ నడగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1005
వయససస:25
లస: పప
8076 SQX0841759
పపరర: అకబరర షపక

95-171/546

95-171/548

95-171/551

95-171/553

95-169/727

95-169/730

95-171/557

8086 SQX1740992
పపరర: హహసపసన బ షపక

8089 SQX1927292
పపరర: జబబద షపక

8092 SQX1077628
పపరర: బబ జజన సయఖద

8095 AP151000210171
పపరర: షసషరద బబగస సయఖద

95-171/560

8098 SQX1938281
పపరర: ససలర న షపక

95-171/554

తసడడ:డ వకటర శరససన బబబమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:22
లస: పప

8101 SQX2018414
పపరర: పరవన సయఖద
భరస : రరయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:35
లస: ససస స

8081 SQX0968610
పపరర: మనససర షపక

95-171/550

8084 SQX2333425
పపరర: మమకరసకర షపక

95-171/894

8087 AP151000210075
పపరర: హభబమన షపక

95-171/555

భరస : నసరహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1008
వయససస:64
లస: ససస స
95-169/728

8090 SQX1927219
పపరర: అనవర బబష షపక

95-169/729

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1009
వయససస:21
లస: పప
95-170/874

8093 SQX1741479
పపరర: ఫరరర సయఖద

95-171/556

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1010
వయససస:26
లస: ససస స
95-171/558

8096 SQX0501783
పపరర: సయఖద ఫరరరక పరగశస

95-171/559

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:59-6-1010
వయససస:30
లస: పప
95-171/561

భరస : మహమమద షరమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1011
వయససస:38
లస: ససస స
95-170/875

95-171/547

తసడడ:డ తడఫసక షపక
ఇసటట ననస:59-6-1007
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగస సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1010
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలషర
ఇసటట ననస:59-6-1010
వయససస:61
లస: పప
8100 SQX1928589
పపరర: ససటఫపనహనసన గమసటటరర

95-171/552

భరస : ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:59-6-1010
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆహమఅద
ఇసటట ననస:59-6-1010
వయససస:33
లస: ససస స
8097 SQX1063528
పపరర: గగస సయఖద

8083 SQX0271189
పపరర: మహమద టబపసక

8078 MLJ2779072
పపరర: బబగమ షపక

తసడడ:డ మహమమదడస ఫసఖ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1007
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1009
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:59-6-1009
వయససస:48
లస: పప
8094 SQX0501429
పపరర: సయఖద ఫసరగడర జహ

95-171/549

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1008
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1009
వయససస:24
లస: ససస స
8091 SQX1927417
పపరర: బబజ షపక

8080 SQX1258160
పపరర: మహహర హహసపసన షపక

95-171/545

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:59-6-1007
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మదడర సరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-1007
వయససస:59
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-1008
వయససస:31
లస: ససస స
8088 SQX1927250
పపరర: షకకల బబగమమ షపక

95-170/1409

తసడడ:డ మహమమద తడఫసక షపక
ఇసటట ననస:59-6-1007
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మదడర సరబ
ఇసటట ననస:59-6-1007
వయససస:43
లస: పప
8085 SQX1938760
పపరర: నసరర హన షపక

8077 SQX2302743
పపరర: షరరమల షపక

8075 SQX0203075
పపరర: పరతమమననసర షపక

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1006
వయససస:44
లస: పప

భరస : మమనజర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1007
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహమద టబపసక
ఇసటట ననస:59-6-1007
వయససస:54
లస: ససస స
8082 MLJ2779080
పపరర: రఫస షపక

95-171/544

భరస : మహమమదల
ఇసటట ననస:59-6-1006
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమద అల
ఇసటట ననస:59-6-1006
వయససస:48
లస: పప
8079 SQX0203042
పపరర: షరకకరర షపక

8074 AP151000210290
పపరర: రహహమమననసర షపక

8099 SQX1938299
పపరర: మహమమద షరమవపలమర షపక

95-171/562

తసడడ:డ అబమబ ల సమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1011
వయససస:41
లస: పప
95-170/1244

8102 SQX1091537
పపరర: తడహహర షపక

95-171/563

తసడడ:డ తడజదధబ న
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:29
లస: ససస స
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8103 SQX1938547
పపరర: హహనడ సహససన గనసపలర

95-171/564

భరస : వకటర శరససన బబబమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:33
లస: ససస స
8106 AP151000210099
పపరర: అఖల పరరశన షపక

95-171/567

8107 AP151000210008
పపరర: షరహహదడ పరరశన షపక

95-171/570

8110 SQX0527630
పపరర: అససఫ ఆల పరషర మహమద�

తసడడ:డ యయసస రతనమమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:55
లస: పప
95-171/897

95-171/574

95-171/577

95-171/579

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:26
లస: పప

8122 SQX2430098
పపరర: మమనన సయద

8125 SQX1456830
పపరర: పరరశన షపక

95-171/582

8128 MLJ1221134
పపరర: ఇఫపర ఖరరదధబ న మహ.

95-171/1038

8131 SQX0354258
పపరర: అబమబ ల జబబబర పఠరన
తసడడ:డ సయఖద ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:30
లస: పప

8111 AP151000210062
పపరర: సరదదక పరష మహమమద

95-171/572

8114 SQX2478550
పపరర: ఉమర షపక

95-171/896

8117 SQX2425965
పపరర: అజర ర అల సయద

95-170/1410

తసడడ:డ హహసపన సయద
ఇసటట ననస:59-6-1014
వయససస:18
లస: పప
95-171/575

8120 SQX0427898
పపరర: రరయమజ షపక

95-171/576

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:59-6-1014
వయససస:38
లస: పప
95-171/898

8123 SQX1063734
పపరర: షకకలమ షపక

95-171/578

భరస : జబవపలమర
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:27
లస: ససస స
95-171/580

8126 SQX1063874
పపరర: హరరమమన షపక

95-171/581

భరస : దరరయమ హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:31
లస: ససస స
95-171/583

భరస : ఏసపమఇల ఎస డక
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:52
లస: ససస స
95-171/585

95-171/569

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:44
లస: పప

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:34
లస: ససస స
8130 SQX1063486
పపరర: అబమబ ల కరరమ షపక

95-171/895

భరస : హహసపన సయద
ఇసటట ననస:59-6-1014
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:31
లస: ససస స
8127 SQX1063692
పపరర: రహహమమననసర షపక

8119 MLJ2780302
పపరర: షరహహదడ సయఖద �

8108 SQX0527499
పపరర: మమజబ పరషర షపక�

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:51
లస: పప

భరస : బబషర � �
ఇసటట ననస:59-6-1014
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మదడర బబషర
ఇసటట ననస:59-6-1014
వయససస:79
లస: పప
8124 SQX1448480
పపరర: ఆశర షపక

95-171/571

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:59-6-1014
వయససస:51
లస: ససస స
8121 MLJ1220425
పపరర: బబషర మహమద

8116 SQX2532240
పపరర: హససన బబగమమ షపక

95-171/566

తసడడ:డ అబమబ ల గన�
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:44
లస: పప
8118 MLJ1220433
పపరర: షహహన పరరశన మహమద

95-171/568

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:40
లస: పప

95-171/573 8113 SQX2320505
8112 SQX1938836
పపరర: వకటర సరససన బబబమ గమసటటరర
పపరర: అనవర బబగమమ షపక

8105 SQX0527713
పపరర: రఫత ఫరతమమ షపక�

భరస : ఆససఫఆల పరషర�
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరధదక పరష మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల గన�
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:32
లస: పప

8115 SQX2479129
పపరర: ఉమర షపక

95-171/565

భరస : శరససన బబబమ వకటర
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:59-6-1012
వయససస:44
లస: ససస స
8109 SQX0527648
పపరర: మమనర పరషర షపక అబమబ ల�

8104 SQX1938877
పపరర: హహనడ ససహససన గనసపలర

8129 SQX1063387
పపరర: సరదదక బబషర షపక

95-171/584

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:26
లస: పప
95-171/586

8132 SQX0354118
పపరర: పఠరన అబమబ ల హమద

95-171/587

తసడడ:డ సయఖద ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:33
లస: పప
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8133 SQX1063353
పపరర: దరరయమ హహసపసన షపక

95-171/588

తసడడ:డ నడనన
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:39
లస: పప
8136 SQX0841841
పపరర: జజన షపక

95-171/591

95-170/1412

95-171/593

95-171/596

95-171/900

95-171/903

95-171/904

భరస : హమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1019
వయససస:38
లస: ససస స

8146 SQX0540344
పపరర: షపక అబమబ ల వరహబ

8149 SQX2281855
పపరర: షఫస షపక

8152 SQX1583310
పపరర: ససమయఖ సయఖద

8155 SQX2440162
పపరర: పరరర జనస సయఖద

95-171/601

8158 SQX2188936
పపరర: జజనసరర షపక

95-171/597

8161 SQX2229995
పపరర: నసరర అహమద షపక
తసడడ:డ అబమబ ల రశద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1019 , 3 LINE
వయససస:18
లస: పప

8141 SQX0427658
పపరర: రహమత షపక�

95-171/592

8144 SQX1938349
పపరర: అబబబస షపక

95-171/595

8147 SQX1544874
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-171/598

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1017
వయససస:24
లస: ససస స
95-171/901

8150 SQX2281749
పపరర: షరరఫ షపక

95-171/902

తసడడ:డ సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1017
వయససస:21
లస: పప
95-171/599

8153 SQX0841627
పపరర: అబమబ ల సతడసర సయఖద

95-171/600

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:59-6-1018
వయససస:28
లస: పప
95-171/905

8156 SQX2244838
పపరర: సలమ షపక

95-171/906

భరస : ఫజల అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1018
వయససస:31
లస: ససస స
95-171/907

తసడడ:డ ససతడర షరహహద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1019
వయససస:77
లస: పప
95-171/909

95-170/1411

తసడడ:డ వహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1016
వయససస:20
లస: పప

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1018
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల రశద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1019
వయససస:23
లస: ససస స
8160 SQX2249522
పపరర: ససలమసనడ షపక

95-171/594

భరస : అబమబ ల సతర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1018
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలషర సయద
ఇసటట ననస:59-6-1018
వయససస:64
లస: పప
8157 SQX1938380
పపరర: తససర మమ ఫరతమమ షపక

8143 SQX0540310
పపరర: రహసతషననసర షపక

8138 SQX2449783
పపరర: బమడచ షపక

భరస : హబబ జజన�
ఇసటట ననస:59-6-1016
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1017
వయససస:22
లస: పప

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1017
వయససస:20
లస: ససస స
8154 SQX2368330
పపరర: మసరసన సయద

95-170/1413

తసడడ:డ ఈససబ
ఇసటట ననస:59-6-1016
వయససస:50
లస: పప

భరస : సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1017
వయససస:40
లస: ససస స
8151 SQX2281707
పపరర: సపబదడ బ షపక

8140 SQX2450245
పపరర: షకకర షపక

95-171/590

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:59-6-1016
వయససస:56
లస: పప

భరస : అబమబ ల వరహబ
ఇసటట ననస:59-6-1016
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1016
వయససస:21
లస: పప
8148 SQX2279099
పపరర: సపబదడ బ షపక

95-171/899

భరస : తడజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-1016
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఈససబ�
ఇసటట ననస:59-6-1016
వయససస:34
లస: ససస స
8145 SQX1938307
పపరర: మహమమద బబష షపక

8137 SQX2364644
పపరర: షపకతల పఠరన

8135 SQX0202952
పపరర: జజబనడ మహమమద

తసడడ:డ అహమద
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సయద ఆరరఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బమడద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1016
వయససస:36
లస: పప
8142 SQX0527754
పపరర: షపక నససన
డ �

95-171/589

తసడడ:డ అలమరబకలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-1015
వయససస:73
లస: పప
8139 SQX2449882
పపరర: తడజదధబ న షపక

8134 SQX1448720
పపరర: ససభబన షపక

8159 SQX2191880
పపరర: హమద షపక

95-171/908

తసడడ:డ జజనసరర
ఇసటట ననస:59-6-1019
వయససస:43
లస: పప
95-171/910

8162 SQX1918903
పపరర: పరరరజజన షపక

95-79/870

భరస : యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1020
వయససస:71
లస: ససస స
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95-170/876

తసడడ:డ ఎసస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1020
వయససస:58
లస: పప
8166 SQX1938620
పపరర: హబబమన షపక

95-171/604

95-171/607

95-171/610

95-171/611

95-171/913

95-171/614

95-171/617

తసడడ:డ రససలల
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:41
లస: పప

8176 SQX2305571
పపరర: ఖజజవల షపక

8179 SQX1537374
పపరర: అఖల బబగస షపక

8182 SQX0201053
పపరర: వహహదడ షపక

8185 SQX1537366
పపరర: మమహర బబషర పఠరన

95-171/620

8188 MLJ1220466
పపరర: బషసర షపక

95-171/911

8191 SQX1583286
పపరర: బబజ షపక
తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:43
లస: పప

8171 SQX1938612
పపరర: తజదధబ న షపక

95-171/609

8174 SQX1927466
పపరర: ససభబన షపక

95-169/731

8177 SQX2305324
పపరర: అశకఫపననసర షపక

95-171/912

భరస : ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-1021
వయససస:65
లస: ససస స
95-171/612

8180 MLJ1221878
పపరర: ఆజజద మహమద

95-171/613

భరస : జబన
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:39
లస: ససస స
95-171/615

8183 AP151000210111
పపరర: హమదడ షపక

95-171/616

భరస : లమలమరన
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:61
లస: ససస స
95-171/618

8186 SQX1491034
పపరర: అమర ఖమన పఠరన

95-171/619

తసడడ:డ అమమనసలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:26
లస: పప
95-171/621

తసడడ:డ సరకద అల
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:37
లస: పప
95-171/623

95-171/606

తసడడ:డ లమలజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1021
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అమమనసలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ షపవకతషలర �
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:29
లస: పప
8190 MLJ1220714
పపరర: హజ బబషర షపక

95-167/971

భరస : నడగమలల మరర
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సపకతల
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:61
లస: ససస స
8187 SQX0501502
పపరర: షపక తడజదధబ న�

8173 SQX2564409
పపరర: హబబమన షపక

8168 SQX1938364
పపరర: సబహ షపక

తసడడ:డ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1020
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:41
లస: ససస స
8184 AP151000210192
పపరర: మరరసబ షపక

95-171/608

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1021
వయససస:70
లస: పప

భరస : జజన భబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-1021
వయససస:32
లస: ససస స
8181 MLJ2779429
పపరర: నడగమర బ షపక

8170 SQX0688051
పపరర: యమకలబ షపక

95-171/603

భరస : అబమబ ల గఫర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1020
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : తజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-1020/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద
ఇసటట ననస:59-6-1021
వయససస:62
లస: పప
8178 SQX2305894
పపరర: షమల షపక

95-171/605

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:59-6-1020
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:59-6-1020
వయససస:46
లస: పప
8175 SQX0968560
పపరర: షపక శరర�

8167 SQX0968768
పపరర: అఫష డ జ జహ బబగస షపబక

8165 SQX0968529
పపరర: షపక జరరనడ

భరస : శరర�
ఇసటట ననస:59-6-1020
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:59-6-1020
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:59-6-1020
వయససస:55
లస: ససస స
8172 SQX0968651
పపరర: అబమబ ల రషసద

95-171/602

భరస : యమకబ
ఇసటట ననస:59-6-1020
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : తజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-1020
వయససస:37
లస: ససస స
8169 SQX0415711
పపరర: నఫసఫర బబగస షపక�

8164 SQX0687939
పపరర: షహహన బబగస షపక

8189 MLJ1220474
పపరర: అలర భక షపక

95-171/622

తసడడ:డ షపకత అల
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:38
లస: పప
95-171/624

8192 MLJ2780062
పపరర: నడగమలల మరర షపక

95-171/625

తసడడ:డ రససలల
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:44
లస: పప
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8193 MLJ2779593
పపరర: సపకత అల షపక
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95-171/626

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన
ఇసటట ననస:59-6-1022
వయససస:76
లస: పప
8196 SQX0244152
పపరర: ఈశశరర రరణణ వనమమరర

95-169/733

95-170/878

95-171/629

95-171/632

95-171/635

95-171/638

95-171/914

భరస : సమఉలర సన
ఇసటట ననస:59-6-1026
వయససస:57
లస: ససస స

8206 AP151000210159
పపరర: ససధడరరణణ వనమమరర

8209 SQX0202796
పపరర: ససరగష బబబమ వనమమరర

8212 SQX0201012
పపరర: దడనయయలల వనమమరర

8215 SQX1765502
పపరర: సలమమ షపక

95-171/642

8218 SQX0841650
పపరర: రరజజశనడ షపక

95-171/633

8221 SQX1938331
పపరర: హసపసన షపక
తసడడ:డ గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-1026
వయససస:20
లస: పప

8201 SQX1761154
పపరర: తదజ శక వనమమరర

95-171/628

8204 SQX1938240
పపరర: ఇశరకసత కలమమరర వనమమరర

95-171/631

8207 MLJ2780294
పపరర: మమరరటమమ వనమమరర

95-171/634

భరస : దడనయయలల
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:54
లస: ససస స
95-171/636

8210 SQX0202564
పపరర: నడగగశశరరరవప వనమమరర

95-171/637

తసడడ:డ డడనయయల
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:40
లస: పప
95-171/639

8213 MLJ2779262
పపరర: యయససదడసస వనమమరర

95-171/640

తసడడ:డ సరమమఖలల
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:66
లస: పప
95-170/880

8216 MLJ3637121
పపరర: పరరశన షపక

95-171/641

భరస : ససలలమమన
ఇసటట ననస:59-6-1026
వయససస:31
లస: ససస స
95-171/643

భరస : సలస
ఇసటట ననస:59-6-1026
వయససస:35
లస: ససస స
95-171/645

95-170/877

భరస : రరమమ వనమమరర
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లయజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1026
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1026
వయససస:33
లస: ససస స
8220 MLJ2773869
పపరర: మలర కససలమసనడ షపక

95-171/630

తసడడ:డ సరమమఖలల
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససరగశ బబబమ వనమమరర
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:27
లస: ససస స
8217 SQX1490754
పపరర: ఖమర జహ షపక

8203 SQX0202671
పపరర: కలమమరర వనమమరర

8198 SQX1766237
పపరర: శక హరల వనమమరర

తసడడ:డ బబబమ రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదడసస
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సష మయఖ
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:46
లస: పప
8214 SQX2262426
పపరర: శకహరల వనమమరర

95-170/879

భరస : ఇమమమనసయయలల
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : యయససదడసస
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:61
లస: ససస స
8211 SQX0737312
పపరర: బబబమరరవప వనమమరర

8200 MLJ3630787
పపరర: శరఖమఖల బబబమ� వనమమరర�

95-169/732

తసడడ:డ ససరగష బబబమ
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ డడనయయల
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదడసస
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:40
లస: ససస స
8208 AP151000210270
పపరర: బమజరమమ వనమమరర

95-169/734

తసడడ:డ యయససదడసస�
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:33
లస: పప

భరస : శరమమఖల
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:33
లస: ససస స
8205 SQX0202861
పపరర: యయసరర
పస రరణణ వనమమరర

8197 SQX0244061
పపరర: శరఖమమల బబబమ షపక

8195 SQX0744342
పపరర: పడవణమకమమర వనమమరర

తసడడ:డ బబబమరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఏససదడసస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:42
లస: పప

భరస : శరఖస బబబమ పపబడడపరమమల
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:35
లస: ససస స
8202 MLJ3637139
పపరర: ససనత వనమమరర

95-171/627

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:59-6-1023
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదడసస వనమమరర
ఇసటట ననస:59-6-1024
వయససస:41
లస: పప
8199 SQX1927763
పపరర: ఎసపస రర రరణణ పపబడడపరమమల

8194 MLJ3633401
పపరర: మమజమమననసర షపక

8219 MLJ2774057
పపరర: ఖమమమననసర షపక

95-171/644

భరస : గగసరసషర
ఇసటట ననస:59-6-1026
వయససస:42
లస: ససస స
95-171/646

8222 SQX1063338
పపరర: హహసపసన షపక

95-171/647

తసడడ:డ యకకబ
ఇసటట ననస:59-6-1026
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: మహమమద బబజ�
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95-171/648

తసడడ:డ యమహ�
ఇసటట ననస:59-6-1026
వయససస:51
లస: పప
8226 SQX1928365
పపరర: షపనడజ షపక

95-170/881

95-169/737

95-167/965

95-171/917

95-170/886

95-170/889

95-171/649

భరస : ఇసరమయల
ఇసటట ననస:59-6-1032
వయససస:35
లస: ససస స

95-170/883

8239 MLJ3630738
పపరర: శకనవరసరరవప� సపపరటట�

8242 MLJ1221084
పపరర: షబబర� షపక�

8245 MLJ3637071
పపరర: శశభ ససదదబలమ

95-171/884

8248 MLJ3637055
పపరర: జరరనడ షపక

95-169/739

8251 MLJ3637063
పపరర: కలలలసస ఆరర మహమమద
భరస : గగస
ఇసటట ననస:59-6-1032
వయససస:51
లస: ససస స

95-170/882

8234 MLJ3630746
పపరర: �రరౘ్్� షపక�

95-170/884

8237 SQX1077586
పపరర: హహసపసన షపక

95-170/885

తసడడ:డ గగస బబషర
ఇసటట ననస:59-6-1031
వయససస:25
లస: పప
95-170/887

8240 SQX1320514
పపరర: శరరఫ షపక

95-170/888

తసడడ:డ బమరరన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1031
వయససస:25
లస: పప
95-170/890

8243 AP151000201519
పపరర: సరసబశవరరవప సపపరటట�

95-170/891

తసడడ:డ మమరరస�
ఇసటట ననస:59-6-1031
వయససస:28
లస: పప
95-171/650

8246 AP151000207550
పపరర: యశశద సపపరటట

95-171/651

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:59-6-1031
వయససస:50
లస: ససస స
95-171/653

భరస : అబమబ ల షషకకర
ఇసటట ననస:59-6-1032
వయససస:31
లస: ససస స
95-171/655

8231 MLJ3627940
పపరర: సరదదక షపక�

తసడడ:డ మమబససభబన�
ఇసటట ననస:59-6-1030
వయససస:25
లస: పప

భరస : డదనయయలక
ఇసటట ననస:59-6-1031
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససదబ చల
ఇసటట ననస:59-06-1031
వయససస:40
లస: పప
8250 MLJ3637048
పపరర: మలర క షపక

8236 SQX1927318
పపరర: పసడయసకర ఇమమలమర

95-169/736

తసడడ:డ అబమబ ల రవపఫ�
ఇసటట ననస:59-6-1029
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమనడఫ�
ఇసటట ననస:59-6-1031
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:59-6-1031
వయససస:26
లస: ససస స
8247 SQX2459352
పపరర: రఘమనడథ ససదబ చల

95-169/738

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:59-6-1031
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన�
ఇసటట ననస:59-6-1031
వయససస:25
లస: పప
8244 SQX0882647
పపరర: సపపరటట ససరరష

8233 SQX1766054
పపరర: మమజమల షపక

8228 SQX1865344
పపరర: మమసతడజ బబగస షపక
భరస : అబమబ ల రహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1029
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమలమర
ఇసటట ననస:59-6-1031
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:59-6-1031
వయససస:28
లస: పప
8241 MLJ2759959
పపరర: ఇలయమజ� షపక�

95-171/916

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:59-6-1030
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ షపక ఫరరక
ఇసటట ననస:59-6-1030
వయససస:24
లస: పప
8238 MLJ3630720
పపరర: శవ రరమకకషష సపపరటట

8230 SQX0707844
పపరర: అబమబ లమర షపక

95-169/735

Deleted

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1029
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1030
వయససస:41
లస: పప
8235 SQX2352987
పపరర: షపక అబమబ ల రజక

8227 SQX2156602
పపరర: అబమబ ల గఫర షపక

8225 SQX1926724
పపరర: అబమబ ల గఫర షపక

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1028
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1028
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1029
వయససస:26
లస: పప
8232 SQX2522191
పపరర: మహమమద సరధదక షపక

95-171/915

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1026
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబబబస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1028
వయససస:29
లస: ససస స
8229 SQX1519307
పపరర: ఇసతయమజ షపక

8224 SQX2443711
పపరర: గగస బబష షపక

8249 MLJ3633393
పపరర: షపమమ పరరశన పఠరన

95-171/654

భరస : ఖమససస ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-1032
వయససస:33
లస: ససస స
95-171/656

8252 AP151000207542
పపరర: తడజననసర షపక�

95-171/657

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:59-6-1032
వయససస:61
లస: ససస స
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8253 SQX1491018
పపరర: ఇసరమయల షపక
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95-171/658

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1032
వయససస:37
లస: పప
8256 SQX1866045
పపరర: సలమమన రరహమణణ మహమమద

95-79/871

95-171/661

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1036 3RD LINE
వయససస:39
లస: ససస స
8265 AP151000207482
పపరర: నసరర హన షపక�

95-170/895

95-171/664

95-170/900

95-170/903

భరస : మణణకసఠ చడవల
ఇసటట ననస:59-6-1040
వయససస:28
లస: ససస స

95-171/716

8272 AP151000207585
పపరర: సరజదడ షపక�

8275 MLJ1220219
పపరర: జజనబ� షపక�

95-170/906

8278 SQX2226876
పపరర: ససభబన షపక

95-170/896

8281 SQX1404474
పపరర: మణణకసఠ చడవల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడవల
ఇసటట ననస:59-6-1040
వయససస:29
లస: పప

8261 SQX0882431
పపరర: సయఖద ససబబన

95-171/663

8264 MLJ1220185
పపరర: సపలమమన� షపక�

95-170/894

8267 AP151000201117
పపరర: నజర షపక�

95-170/897

తసడడ:డ ఇమమస సరహహబ�
ఇసటట ననస:59-6-1037
వయససస:28
లస: పప
95-170/898

8270 MLJ3637014
పపరర: న�్సరర� షపక�

95-170/899

భరస : అమర భబషర�
ఇసటట ననస:59-6-1038
వయససస:28
లస: ససస స
95-170/901

8273 MLJ3636990
పపరర: సరధదకర� షపక�

95-170/902

భరస : మహమమద�
ఇసటట ననస:59-6-1038
వయససస:28
లస: ససస స
95-170/904

8276 MLJ1223122
పపరర: సమయమలమర షపక�

95-170/905

తసడడ:డ అబమబ ల రహహమ�
ఇసటట ననస:59-6-1038
వయససస:28
లస: పప
95-170/1414

తసడడ:డ బమడచ సరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-1039-1
వయససస:56
లస: పప
95-170/907

95-171/660

భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:59-6-1037
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబమర లడహహస�
ఇసటట ననస:59-6-1038
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమ�
ఇసటట ననస:59-6-1038
వయససస:28
లస: పప
8280 SQX1404557
పపరర: గసగర భవరన చడవల

8263 SQX1761105
పపరర: ససభబన షపక

8269 MLJ3637006
పపరర: నససన
డ � షపక�

8258 SQX0882423
పపరర: సయఖద సరజద

తసడడ:డ సరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-1035
వయససస:39
లస: పప

భరస : సమయమలమర�
ఇసటట ననస:59-6-1038
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నసరఅహమమద�
ఇసటట ననస:59-6-1038
వయససస:28
లస: ససస స
8277 MLJ3630696
పపరర: మహమమద � షపక�

95-171/662

భరస : మహమమద�
ఇసటట ననస:59-6-1038
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1038
వయససస:31
లస: ససస స
8274 AP151000207474
పపరర: మహబమబ షపక�

8260 AP151000207313
పపరర: మమలమబ సయఖద

8266 MLJ3627932
పపరర: కరరమమలమర� షపక�

95-170/893

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:59-6-1035
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర�
ఇసటట ననస:59-6-1037
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1037
వయససస:24
లస: పప
8271 SQX1929231
పపరర: హససన షపక

95-171/659

తసడడ:డ ఆదమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1036,3RD LINE
వయససస:44
లస: పప

భరస : నజర�
ఇసటట ననస:59-6-1037
వయససస:28
లస: ససస స
8268 SQX1448555
పపరర: తడజదధబ న షపక

8257 MLJ3637022
పపరర: బషసరర మహమమద

భరస : సరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-1035
వయససస:81
లస: ససస స
95-171/717

8255 SQX1928241
పపరర: అజజస షరరఫ షపక

తసడడ:డ అహమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1033
వయససస:41
లస: పప

భరస : అబమబ ల రహహమ
ఇసటట ననస:59-6-1035
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:59-6-1035
వయససస:46
లస: ససస స
8262 SQX1761139
పపరర: రరజశస షపక

95-170/892

భరస : అజజస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1033
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1035
వయససస:49
లస: పప
8259 MLJ3637030
పపరర: బబగస షపక

8254 SQX1928183
పపరర: రహహమమననసర షపక

8279 SQX2226884
పపరర: మమసతడజ బబగస షపక

95-171/918

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:59-6-1039/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-170/908

8282 SQX0841569
పపరర: మలలర శశరర చడవల

95-171/665

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:59-6-1040
వయససస:48
లస: ససస స
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8283 SQX1404466
పపరర: ఆదసబ షపక
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95-170/909

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:59-6-1041
వయససస:25
లస: ససస స
8286 MLJ1221266
పపరర: ఆససయమ� షపక�

95-170/912

95-170/915

95-171/921

95-170/917

95-170/920

95-171/668

95-171/671

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1045
వయససస:24
లస: పప

8296 AP151000201517
పపరర: మహమమద జజఫర సరదదక�

8299 SQX1448381
పపరర: అనస బబనస షపక

8302 SQX0882639
పపరర: ఆససఫ బబషర షపక

8305 MLJ2779437
పపరర: రహసతషలమర సయఖద � �

95-171/737

8308 SQX1490861
పపరర: ఖమర తడజ షపక

95-170/918

8311 SQX0882480
పపరర: షపక రఫస
తసడడ:డ సపబదడ
ఇసటట ననస:59-6-1045
వయససస:42
లస: పప

8291 SQX2460111
పపరర: సలమ షపక

95-171/920

8294 MLJ1220516
పపరర: అబమబ ల ఘకకర� షపక�

95-170/916

8297 MLJ2773398
పపరర: షఫసవపన� షపక�

95-170/919

భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:59-6-1043
వయససస:30
లస: ససస స
95-171/666

8300 SQX1448399
పపరర: సరజదడ షపక

95-171/667

భరస : సమఉలమరహ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1044
వయససస:44
లస: ససస స
95-171/669

8303 SQX1255356
పపరర: ఈససఫ మహమమద

95-171/670

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1044
వయససస:38
లస: పప
95-171/672

8306 AP151000210066
పపరర: మసరసన సయఖద

95-171/673

తసడడ:డ మమలషర
ఇసటట ననస:59-6-1044
వయససస:63
లస: పప
95-171/674

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:59-6-1045
వయససస:25
లస: ససస స
95-171/676

95-170/914

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:59-6-1042
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన � �
ఇసటట ననస:59-6-1044
వయససస:41
లస: పప

భరస : రగఫ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1044
వయససస:32
లస: ససస స
8310 SQX1583302
పపరర: గఫరరర షపక

95-79/872

తసడడ:డ సమఊలమర
ఇసటట ననస:59-6-1044
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన � �
ఇసటట ననస:59-6-1044
వయససస:40
లస: పప
8307 SQX2020352
పపరర: జజరరన సయఖద

8293 SQX1918929
పపరర: ఖజ మహహదబ దన సయద

8288 MLJ3630688
పపరర: సరదదౘ్్ షపక

తసడడ:డ సరరబ ర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1041
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరమఊలలమహ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1044
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:59-6-1044
వయససస:58
లస: ససస స
8304 MLJ2779098
పపరర: రగఫ బబషర సయఖద � �

95-171/919

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:59-6-1042
వయససస:28
లస: పప

భరస : రవపఫ
ఇసటట ననస:59-6-1043
వయససస:30
లస: ససస స
8301 AP151000210194
పపరర: పరఖరరజజన

8290 SQX2476182
పపరర: సలమ షపక

95-170/911

తసడడ:డ సతడసర
ఇసటట ననస:59-6-1041
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నజర అహమద సయద
ఇసటట ననస:59-6-1042
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:59-6-1042
వయససస:28
లస: పప
8298 AP151000207404
పపరర: మహబమబ షపక

95-170/913

తసడడ:డ సరరబ ర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1041
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరరబ ర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1041
వయససస:23
లస: పప
8295 MLJ1220144
పపరర: ఇసరమయల� షపక�

8287 MLJ1221274
పపరర: ఖమజజబ� షపక�

8285 MLJ1221126
పపరర: మమసతడజ షపక

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:59-6-1041
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహబమబశల�
ఇసటట ననస:59-6-1041
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ వల�
ఇసటట ననస:59-6-1041
వయససస:30
లస: పప
8292 SQX2466613
పపరర: షబబర షపక

95-170/910

భరస : మహమమద పరగశష ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-1041
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరరర ర�
ఇసటట ననస:59-6-1041
వయససస:30
లస: ససస స
8289 MLJ1220136
పపరర: సరరబ ర షపక�

8284 SQX1404441
పపరర: అమనడ బ షపక

8309 SQX1583294
పపరర: నసర జహన షపక

95-171/675

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1045
వయససస:40
లస: ససస స
95-171/677

8312 SQX0250902
పపరర: హససనడ షపక

95-169/740

తలర : రమజజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:41
లస: ససస స
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95-169/741

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:73
లస: ససస స
8316 SQX1598426
పపరర: జరరనడ షపక

95-170/922

95-170/925

95-170/928

95-167/934

95-169/743

95-170/932

95-170/935

భరస : అజమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1049
వయససస:33
లస: ససస స

8326 SQX2257921
పపరర: హహసపన బ షపక

8329 SQX1941491
పపరర: నడజజమ షపక

8332 MLJ3633369
పపరర: నససమమ షపక�

8335 MLJ2759900
పపరర: తడజదధబ న షపక

95-171/923

8338 SQX2251437
పపరర: షపక షపక

95-171/922

8341 MLJ3630662
పపరర: ఖమజజమహహదబ ధన షపక
తసడడ:డ ససలమర
ఇసటట ననస:59-6-1049
వయససస:30
లస: పప

8321 SQX1468579
పపరర: జలమన షపక

95-170/927

8324 SQX1583328
పపరర: శరకకర షపక

95-171/678

8327 SQX2193399
పపరర: నజజమ షపక

95-167/935

భరస : బశర
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:33
లస: ససస స
95-170/930

8330 MLJ3633351
పపరర: షపక రజయమ బబగస�

95-170/931

తసడడ:డ హహమయమన షపక�
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:30
లస: ససస స
95-170/933

8333 SQX1928100
పపరర: ఖజ మహహదబ దన షపక

95-170/934

తసడడ:డ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:30
లస: పప
95-170/936

8336 MLJ3630639
పపరర: కరరమమలమర� షపక�

95-170/937

తసడడ:డ ఘన�
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:30
లస: పప
95-171/924

తసడడ:డ సలలహ
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:28
లస: ససస స
95-170/939

95-170/924

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమర
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇససబ
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:38
లస: పప
8340 SQX1404425
పపరర: మమసతడజ షపక

95-170/929

భరస : హహమమయమన�
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇససబ బషసర
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:38
లస: పప
8337 SQX2193464
పపరర: బషసర షపక

8323 AP151000201205
పపరర: బబజ షపక�

8318 AP151000207604
పపరర: హససనడ షపక

తసడడ:డ సరదదక షపక
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:30
లస: పప

భరస : బషసరర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమర
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:30
లస: ససస స
8334 SQX1941467
పపరర: బషసర

95-170/926

భరస : శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1047 3RD LINE
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1048
వయససస:59
లస: ససస స
8331 MLJ3633344
పపరర: నజజమ షపక

8320 AP151000207202
పపరర: సమనడససలమసనడ షపక�

95-170/921

భరస : సరదదక
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1047 3RD LINE
వయససస:37
లస: పప
8328 MLJ2766301
పపరర: పరఖరర బబగస షపక

95-170/923

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:30
లస: పప
8325 SQX2193662
పపరర: శశశదడ షపక

8317 MLJ3636974
పపరర: నరరజననసర షపక

8315 SQX1404433
పపరర: నసరరసజ షపక

తసడడ:డ బబజత షపక
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప�
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:30
లస: ససస స
8322 AP151000201150
పపరర: సరదదక షపక

95-169/742

తసడడ:డ సతడసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖమజజ మహహదబ ధన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1046
వయససస:30
లస: ససస స
8319 MLJ3636982
పపరర: ససధడ రరణణ� వనమమరర�

8314 MLJ2766657
పపరర: బబజద షపక

8339 SQX1928688
పపరర: రరషమ షపక

95-170/938

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1049
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/940

8342 AP151000201259
పపరర: సరలమర షపక�

95-170/941

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:59-6-1049
వయససస:30
లస: పప
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95-171/925

తసడడ:డ షపక మహబమజజన
ఇసటట ననస:59-6-1049
వయససస:20
లస: పప
8346 SQX0745216
పపరర: తడజదధబ న షపక

95-170/943

95-170/946

95-170/949

95-170/952

95-171/681

95-170/955

95-170/958

తసడడ:డ బబబమ�
ఇసటట ననస:59-6-1053
వయససస:30
లస: ససస స

8356 MLJ1221290
పపరర: హజరరబ షపక

8359 SQX1929140
పపరర: ఫరరర నడ బబగమమ

8362 AP151000207214
పపరర: తడహహరరననసర షపక�

8365 MLJ3627742
పపరర: షపక నసర�

95-171/682

8368 SQX2503829
పపరర: రరకరసన సయద

95-171/679

8371 AP151000207405
పపరర: కరరమమననసర షపక�
భరస : బబబమ�
ఇసటట ననస:59-6-1053
వయససస:30
లస: ససస స

8351 MLJ3627924
పపరర: మహబమ జజన� షపక�

95-170/948

8354 AP151000201166
పపరర: సతడసర షపక�

95-170/951

8357 SQX0841486
పపరర: మమసతడజ బబగస షపక

95-171/680

భరస : లతఫ అహమద
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:68
లస: ససస స
95-170/953

8360 SQX1299347
పపరర: షకకర షపక

95-170/954

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1052
వయససస:32
లస: ససస స
95-170/956

8363 SQX1299404
పపరర: ససభబన సయఖద

95-170/957

తసడడ:డ అబమబ ల సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1052
వయససస:36
లస: పప
95-170/959

8366 MLJ3627759
పపరర: నసడదధబన బబషర షపక�

95-170/960

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర�
ఇసటట ననస:59-6-1052
వయససస:36
లస: పప
95-171/1029

తసడడ:డ సరశర సయద
ఇసటట ననస:59-6-1052
వయససస:33
లస: ససస స
95-170/962

95-170/945

తసడడ:డ ఇసరమయల�
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస�
ఇసటట ననస:59-6-1052
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1052
వయససస:25
లస: పప
8370 MLJ2772705
పపరర: తడజన� షపక�

95-170/950

భరస : అసడదధబనడబషర�
ఇసటట ననస:59-6-1052
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ తడజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-1052
వయససస:41
లస: పప
8367 SQX1485151
పపరర: ఇరరరన బబష షపక

8353 AP151000201333
పపరర: బబబమ షపక

8348 MLJ3630654
పపరర: మమజషసద షపక

తసడడ:డ ససలమర�
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1052
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర� �
ఇసటట ననస:59-6-1052
వయససస:36
లస: ససస స
8364 SQX1299370
పపరర: రఫస షపక

95-170/947

భరస : రససలల
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమర
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:64
లస: పప
8361 MLJ2773901
పపరర: కరరమమననసర� �

8350 AP151000201435
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-170/942

తసడడ:డ సతడసర
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయల
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయల
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:30
లస: పప
8358 MLJ1220631
పపరర: రససలల
షపక

95-170/944

తసడడ:డ రవపఫ
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సతడసర�
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:30
లస: పప
8355 SQX1077396
పపరర: షషకకర షపక

8347 MLJ3627908
పపరర: ఖమదర బబషర� షపక�

8345 AP151000207203
పపరర: పరఖరర షపక�

భరస : మసరసనడసహహబ�
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడసర�
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రవపఫ
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:30
లస: పప
8352 AP151000201360
పపరర: బబజ షపక�

95-169/744

తసడడ:డ బలమల షపక
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:59-6-1050
వయససస:30
లస: పప
8349 AP151000201436
పపరర: ఇసరమయల షపక

8344 SQX1927508
పపరర: ఫరతమ షపక

8369 MLJ3633377
పపరర: షరకకరర షపక

95-170/961

భరస : మహబమ జజన
ఇసటట ననస:59-6-1053
వయససస:30
లస: ససస స
95-170/963

8372 AP151000207605
పపరర: ఆబదడ షపక�

95-170/964

భరస : అనశర�
ఇసటట ననస:59-6-1053
వయససస:30
లస: ససస స
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95-171/683

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1054
వయససస:25
లస: పప
8376 SQX1741107
పపరర: జబన షపక

95-171/684

95-171/738

95-170/966

95-171/928

95-171/931

95-171/934

95-169/747

భరస : జపప
క లమర బబగస�
ఇసటట ననస:59-6-1063
వయససస:28
లస: ససస స

8386 SQX2332617
పపరర: సరజదడ షపక

8389 SQX2453587
పపరర: శరరన ససలమసనడ షపక

8392 SQX0372300
పపరర: మమనర షపక

8395 SQX1404292
పపరర: అయయషర బబగస బబగ

95-170/970

8398 SQX0373936
పపరర: ఆససఫ షపక�

95-171/929

8401 MLJ3633278
పపరర: జహరరబ� షపక�
భరస : నహమమలమర�
ఇసటట ననస:59-6-1063
వయససస:28
లస: ససస స

8381 SQX1765635
పపరర: ఆయయశర షపక

95-170/965

8384 SQX2325702
పపరర: రరయమజ మహమమద

95-171/927

8387 SQX2456317
పపరర: శరరన ససలమసనడ షపక

95-171/930

భరస : అససఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1059
వయససస:31
లస: ససస స
95-171/932

8390 SQX2453157
పపరర: శరరన ససలమసనడ షపక

95-171/933

భరస : అససఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1059
వయససస:31
లస: ససస స
95-169/745

8393 SQX0372276
పపరర: బబబబ వల షపక

95-169/746

తసడడ:డ మనడనన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1061
వయససస:30
లస: పప
95-170/968

8396 SQX1404326
పపరర: సపబఫపలమర బబగ షపక

95-170/969

తసడడ:డ అమమనసలమర బబగ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1062
వయససస:32
లస: పప
95-171/687

తసడడ:డ ఆదస షఫస�
ఇసటట ననస:59-6-1062
వయససస:28
లస: పప
95-170/971

95-171/686

భసధసవప: సరజదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1059
వయససస:37
లస: పప

భరస : సపబఫపలమర బబగ
ఇసటట ననస:59-6-1062
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమనసలమర బబగ�
ఇసటట ననస:59-6-1062
వయససస:28
లస: పప
8400 MLJ3636867
పపరర: షరహహనడ బబగస�

95-170/967

భరస : మనడనన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1061
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మనడనన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1061
వయససస:36
లస: పప
8397 MLJ3630589
పపరర: జఫపక లమర � బబగ�

8383 AP151000207379
పపరర: రహమతషననసర షపక�

8378 SQX1740398
పపరర: ససభబన సయఖద

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1058
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అససఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1059
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అససఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1059
వయససస:31
లస: ససస స
8394 SQX0372383
పపరర: మరరర వల షపక

95-171/739

భరస : రరయమజ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1059
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అససఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1059
వయససస:31
లస: ససస స
8391 SQX2453215
పపరర: శరరన ససలమసనడ షపక

8380 SQX2018091
పపరర: షనసన షపక

95-171/926

తసడడ:డ వజర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1057
వయససస:49
లస: పప

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:59-6-1059
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరయమజ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1059
వయససస:32
లస: ససస స
8388 SQX2456150
పపరర: శరరన ససలమసనడ షపక

95-171/685

భరస : ఖలస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1057
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హనఫ పపతదన
ఇసటట ననస:59-6-1058
వయససస:42
లస: ససస స
8385 SQX2332583
పపరర: సరజదడ షపక

8377 SQX1740547
పపరర: అబమబకర సయఖద

8375 SQX2332971
పపరర: రమజననసర షపక

భరస : అబమబ ల రహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1056
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1057
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1057
వయససస:26
లస: పప
8382 SQX1765643
పపరర: జమర పపతదన

95-1/912

భరస : అబమబ ల రహహస షపక
ఇసటట ననస:59 6-1056
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1057
వయససస:39
లస: ససస స
8379 SQX2018125
పపరర: కలస షపక

8374 SQX1808054
పపరర: రమజననసర షపక

8399 SQX2516128
పపరర: ఫరరరక బబగ మహమమద

95-167/964

తసడడ:డ యమససఫ బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1063
వయససస:20
లస: పప
95-170/972

8402 AP151000207423
పపరర: ఖరఖరరననసర బబగ�

95-170/973

భరస : ఈససబబబగ�
ఇసటట ననస:59-6-1063
వయససస:28
లస: ససస స
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8403 AP151000207425
పపరర: ఫరతమమబ బబగ�

95-170/974

భరస : అమమనసలమర�
ఇసటట ననస:59-6-1063
వయససస:28
లస: ససస స
8406 MLJ3630605
పపరర: ఇససబ బబగ� బబగ�

95-170/977

95-170/979

95-170/982

95-170/985

95-167/962

తసడడ:డ దడవపద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1065
వయససస:43
లస: పప
8421 AP151000201462
పపరర: జజన షపక�

95-170/987

95-170/988

తసడడ:డ దదలమవర ఖమన�
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:28
లస: పప

95-170/983

8416 SQX2233567
పపరర: అల జనడన మమసహమమద

95-170/991

95-170/1415

8411 MLJ1222520
పపరర: ఆఫసడననబగస షపక

95-170/981

8414 MLJ1220680
పపరర: తడజదధబ న� షపక�

95-170/984

8417 SQX2233575
పపరర: హహరర మహమమద

95-170/1416

తసడడ:డ మహబమబ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1064
వయససస:68
లస: పప

భరస : అల జనడన మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1064
వయససస:62
లస: ససస స

8419 SQX2515203
పపరర: నసరర హన షపక

8420 AP151000207532
పపరర: మలర క షపక�

95-167/963

8422 SQX2007615
పపరర: ఖమదర బబష షపక

8425 MLJ3633260
పపరర: హజరరననసర పఠరన

8428 MLJ3630571
పపరర: షబబర బబషర� పఠరన�

8431 AP151000201119
పపరర: బబజ షపక�
తసడడ:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:28
లస: పప

95-170/986

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:59-6-1065
వయససస:28
లస: ససస స
95-170/1245

8423 SQX2011260
పపరర: హహహదర బబష షపక

95-170/1246

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1065
వయససస:20
లస: పప
95-170/989

8426 AP151000207352
పపరర: జనతతన పఠరన�

95-170/990

భరస : జజఫర�
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:28
లస: ససస స
95-170/992

తసడడ:డ జజఫర�
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:28
లస: పప
95-170/994

95-169/748

తసడడ:డ అబమబ ల మమనర�
ఇసటట ననస:59-6-1064
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరరబ ర
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దదలమవరరనన�
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:28
లస: ససస స
8430 AP151000201201
పపరర: సరరబ ర పఠరన�

8413 MLJ3627874
పపరర: ససభబన మహమమద�

8408 SQX0010942
పపరర: జజన బబషర షపక

భరస : తడజదధబ న
ఇసటట ననస:59-6-1064
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1065
వయససస:22
లస: పప

భరస : షబబర భబషర�
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:28
లస: ససస స
8427 MLJ3633252
పపరర: మమలనబ పఠరన�

95-170/980

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1065
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:59-6-1065
వయససస:28
లస: పప
8424 MLJ3636859
పపరర: బబజద బ� పఠరన�

8410 MLJ3633294
పపరర: నగరర మహమమద�

95-170/976

తసడడ:డ మమనర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1064
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఫసరగజ�
ఇసటట ననస:59-6-1064
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:59-6-1064
వయససస:28
లస: పప
8418 SQX2515187
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-170/978

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:59-6-1064
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబమబ లలమనర
ఇసటట ననస:59-6-1064
వయససస:28
లస: ససస స
8415 MLJ2759793
పపరర: జజన షపక

8407 AP151000201005
పపరర: అమమనసలమర బబగ�

8405 AP151000201041
పపరర: నహమమ
స లమర బబగ�

తసడడ:డ అమమనసలమర�
ఇసటట ననస:59-6-1063
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆదసబబగ�
ఇసటట ననస:59-6-1063
వయససస:28
లస: పప

భరస : మమనర
ఇసటట ననస:59-6-1064
వయససస:28
లస: ససస స
8412 AP151000207536
పపరర: గమలమరరగబగస షపక

95-170/975

తసడడ:డ యమసఫ బబఇగ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1063
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆదసబబగ�
ఇసటట ననస:59-6-1063
వయససస:46
లస: పప
8409 MLJ3636842
పపరర: బదసడరరననసర షపక

8404 SQX1598194
పపరర: అబమబ ల బబససత మహమమద

8429 MLJ1220524
పపరర: సమద షపక

95-170/993

తసడడ:డ బబఘ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:28
లస: పప
95-170/995

8432 AP151000201132
పపరర: అనశర బబషర�

95-170/996

తసడడ:డ దదలమవర ఖమన�
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:28
లస: పప
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8433 MLJ2760213
పపరర: నడగమల మరర� పఠరన�

95-170/997

తసడడ:డ జజఫర� షపక�
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:28
లస: పప
8436 SQX2241701
పపరర: షఫసయమ షపక

95-171/936

95-79/873

95-170/1000

95-170/1003

95-170/1006

95-170/1009

తసడడ:డ బబబమలమల�
ఇసటట ననస:59-6-1071
వయససస:26
లస: పప
8454 SQX0968537
పపరర: ఆబదడ బబగమ

95-171/688

భరస : ససకకసధర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1075
వయససస:47
లస: ససస స

95-170/1001

8446 SQX1077115
పపరర: చడన బబషర షపక

8449 SQX1404573
పపరర: గగస మహమమద

95-171/691

95-170/1004

8444 SQX1404631
పపరర: అబద షపక

8447 MLJ3630670
పపరర: ర�్స � షపక�

95-170/1007

8450 MLJ3627817
పపరర: ససకకసదర షపక�
తసడడ:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:59-6-1071
వయససస:25
లస: పప

8452 AP151000201513
పపరర: రససల షపక�

8453 MLJ2759736
పపరర: బబబమలమల�

8458 SQX0968644
పపరర: షపక నడగమర జజన

8461 SQX0841445
పపరర: హజ బబషర షపక
తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1075
వయససస:26
లస: పప

95-170/999

95-170/1002

95-170/1005

తసడడ:డ రససల�
ఇసటట ననస:59-6-1071
వయససస:26
లస: పప

95-170/1010

95-170/1008

95-170/1011

తసడడ:డ దడవపద� షపక�
ఇసటట ననస:59-6-1071
వయససస:26
లస: పప
95-171/689

8456 SQX0841460
పపరర: నససర బబషర షపక

95-171/690

తసడడ:డ దడవపద
ఇసటట ననస:59-6-1073
వయససస:30
లస: పప
95-171/692

తసడడ:డ నడగమర సక
ఇసటట ననస:59-6-1074
వయససస:33
లస: పప
95-171/694

8441 MLJ3630555
పపరర: రఫస� సయఖద�

తసడడ:డ అబమబ ల షషకకర మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1071
వయససస:25
లస: పప

8455 SQX0841478
పపరర: ఫర హనడ షపక

95-171/938

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1071
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నససర బబషర
ఇసటట ననస:59-6-1073
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నడగమర జజన
ఇసటట ననస:59-6-1074
వయససస:32
లస: ససస స
8460 SQX1312107
పపరర: కరరమమన షపక

8443 MLJ3630522
పపరర: షరరఫ వపదధబ న � సయఖద�

8438 SQX2158376
పపరర: అసమమ షపక

తసడడ:డ షరరఫ వపదధబ న �
ఇసటట ననస:59-6-1070
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబబమలమల�
ఇసటట ననస:59-6-1071
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ర�్స
ఇసటట ననస:59-6-1071
వయససస:30
లస: ససస స
8457 SQX0688002
పపరర: శసషరద షపక

95-170/998

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1071
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దడవపద
ఇసటట ననస:59-6-1071
వయససస:26
లస: పప
8451 AP151000201271
పపరర: దడవపద షపక�

8440 SQX1404250
పపరర: షబబనడ బబగస షపక

95-171/935

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1068
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నభ�
ఇసటట ననస:59-6-1070
వయససస:26
లస: పప

భరస : రససల�
ఇసటట ననస:59-6-1071
వయససస:26
లస: ససస స
8448 MLJ3627833
పపరర: అకబర షపక

95-171/937

తసడడ:డ మహమమద గగస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1070
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ�
ఇసటట ననస:59-6-1070
వయససస:26
లస: పప
8445 AP151000207426
పపరర: భబనసజ షపక�

8437 SQX2157808
పపరర: మహబమబబ షపక

8435 SQX2296879
పపరర: బశరరన షపక

భరస : దదలవడ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1068
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : హబబమలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1069
వయససస:30
లస: ససస స
8442 MLJ3630548
పపరర: ఖమజజ� మహమమద�

95-170/1247

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1066
వయససస:18
లస: ససస స
8439 SQX1919125
పపరర: రహహమమననసర షపక

8434 SQX2082477
పపరర: నడబనడ షపక

8459 SQX1295378
పపరర: సష ఫసయమ షపక

95-171/693

భరస : తడజడడడ న బబబబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1075
వయససస:28
లస: ససస స
95-171/695

8462 SQX1143023
పపరర: ఇమమమన బబషర షపక

95-171/696

తసడడ:డ ససకకసధర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1075
వయససస:26
లస: పప
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95-171/697

తసడడ:డ ససకకసదర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1075
వయససస:28
లస: పప
8466 MLJ3636743
పపరర: స�్సయమ� షపక�

95-170/1013

95-170/1016

95-170/1019

8470 AP151000201168
పపరర: ఆబమదధన షపక�

8473 MLJ3636768
పపరర: సబరర� షపక�

95-170/1022

8476 MLJ3636800
పపరర: న�్సయమ � మహమమద�

భరస : షరర�్్ వపదధబ న�
ఇసటట ననస:59-6-1078
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/1028

95-171/700

భరస : బబబరరలమహ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1088
వయససస:72
లస: ససస స

8485 MLJ3630480
పపరర: భక షపక

95-171/940

8488 SQX2381960
పపరర: ననబయమమలమర షపక

95-170/1023

8491 SQX2306587
పపరర: కరరమమలర సయద
తసడడ:డ ఖససస సయద
ఇసటట ననస:59-6-1088
వయససస:59
లస: పప

8471 MLJ3627858
పపరర: బబజ షపక�

95-170/1018

8474 SQX1077016
పపరర: అబమబ ల లతఫ షపక

95-170/1021

8477 MLJ3636826
పపరర: జహరరభ� షపక�

95-170/1024

భరస : అకబర�
ఇసటట ననస:59-6-1078
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/1026

8480 SQX1815794
పపరర: ససలమసనడ పరరశన షపక

95-170/1027

భరస : షరబమదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-1080
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/1029

8483 SQX0527614
పపరర: షపక సఫపరర�

95-171/699

భరస : మహహదధబన బబషర�
ఇసటట ననస:59-6-1081
వయససస:65
లస: ససస స
95-170/1030

8486 SQX2375855
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-171/939

తసడడ:డ షషకకర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1087
వయససస:50
లస: పప
95-171/941

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1087
వయససస:23
లస: పప
95-171/942

95-170/1015

తసడడ:డ అకకమ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1077
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:59-6-1086
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1087
వయససస:26
లస: ససస స
8490 SQX2306660
పపరర: అబబబస బ షపక

95-170/1020

తసడడ:డ మహహబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1081
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల జలమన
ఇసటట ననస:59-6-1081
వయససస:68
లస: ససస స
8487 SQX2383123
పపరర: నయళమమననసర షపక

8482 SQX1765460
పపరర: జజస ల ఎస ససలర న షపక

8468 SQX1765650
పపరర: రహహమమననసర షపక

తసడడ:డ మససన�
ఇసటట ననస:59-6-1076
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ మమదధబ న
ఇసటట ననస:59-6-1078
వయససస:26
లస: పప

భరస : షరబమదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-1080
వయససస:26
లస: ససస స
8484 SQX0841411
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-170/1017

భరస : ఖమజజ�
ఇసటట ననస:59-6-1078
వయససస:26
లస: ససస స

95-170/1025 8479 MLJ3630514
8478 MLJ3636784
పపరర: మహబమబ వపననసర� సయఖద�
పపరర: దసస గరరర షపక

95-170/1012

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1076
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరహబ�
ఇసటట ననస:59-6-1077
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : షరర�్్ వపదధబ న�
ఇసటట ననస:59-6-1078
వయససస:26
లస: ససస స

8481 SQX1764844
పపరర: ససలర స పరరశన షపక

95-170/1014

తసడడ:డ మమససమ�
ఇసటట ననస:59-6-1076
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఉమర షరర�్్�
ఇసటట ననస:59-6-1077
వయససస:26
లస: ససస స
8475 MLJ3636792
పపరర: న�్సర� సయఖద�

8467 MLJ3636818
పపరర: షహనడ వరజ బబగస షపక

8465 SQX1765668
పపరర: నసఝన షపక

తసడడ:డ జమర బస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1076
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:59-6-1076
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససకకసదర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1076
వయససస:31
లస: పప
8472 MLJ3636776
పపరర: షరరఫ వపననసర� షపక�

95-171/698

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1075
వయససస:31
లస: పప

భరస : అకకమ�
ఇసటట ననస:59-6-1076
వయససస:26
లస: ససస స
8469 SQX1765676
పపరర: నగమల బబజ షపక

8464 SQX0687798
పపరర: జమర బబషర షపక

8489 SQX1765536
పపరర: హససనడ సయఖద

95-170/1031

భరస : అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1088
వయససస:37
లస: ససస స
95-171/943

8492 SQX2306520
పపరర: శసషరద బబగమమ సయద

95-171/944

భరస : కరరమమలర సయద
ఇసటట ననస:59-6-1088
వయససస:53
లస: ససస స
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పపరర: రబబన సయద
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95-171/945

తసడడ:డ కరరమమలర సయద
ఇసటట ననస:59-6-1088
వయససస:28
లస: పప
8496 MLJ3633203
పపరర: జజనబ�

95-170/1033

95-147/694

95-170/1037

8500 SQX1399485
పపరర: లమవణఖ శక బబవసపటట

8503 SQX1299651
పపరర: జనత షపక

95-170/1040

8506 SQX1554527
పపరర: బమజర షపక

తసడడ:డ బబషర�
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:40
లస: పప
95-170/1046

95-170/1049

భరస : ష�్స�
ఇసటట ననస:59-6-1093
వయససస:50
లస: ససస స

8515 MLJ3630472
పపరర: జజనబబషర� షపక�

95-171/947

8518 SQX2362077
పపరర: మమనన షపక

95-170/1041

8521 MLJ3636685
పపరర: ఫపబరగజ బబగస మఘల
తసడడ:డ బబజద బబగ మఘల
ఇసటట ననస:59-6-1093
వయససస:32
లస: ససస స

8501 SQX1404227
పపరర: పరరశన షపక

95-170/1036

8504 MLJ3636693
పపరర: సకకనడభ�

95-170/1039

8507 SQX1404235
పపరర: రరజశన షపక

95-170/1042

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:40
లస: పప
95-170/1044

8510 MLJ2758563
పపరర: జరబలలదధబ న� షపక�

95-170/1045

తసడడ:డ మమలమనడ�
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:40
లస: పప
95-170/1047

8513 SQX1554543
పపరర: ధనలకడమ తరరకకరర

95-170/1048

భరస : శసకర తరరకకరర
ఇసటట ననస:59-6-1092
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/1050

8516 SQX2057131
పపరర: రగశన షపక

95-170/1248

తసడడ:డ అజస బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-1092
వయససస:18
లస: పప
95-171/948

భరస : అజస బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-1092
వయససస:39
లస: ఇ
95-170/1052

95-147/14

భరస : ఇససబ�
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరరరన�
ఇసటట ననస:59-6-1092
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1092
వయససస:44
లస: పప
8520 MLJ3636602
పపరర: అమమమజ� షపక�

95-170/1038

తసడడ:డ జజనస�
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబమ�
ఇసటట ననస:59-6-1092
వయససస:40
లస: ససస స
8517 SQX2361921
పపరర: అజస బబష షపక

8512 MLJ3630464
పపరర: ఇససబ � షపక�

8498 SQX1820315
పపరర: పరరశన ససలమసనడ షపక

భరస : రరజశన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహయమదధబ న�
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల బబరర�
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:40
లస: పప
8514 MLJ3633245
పపరర: ఖమమమననసర షపక�

95-170/1035

తసడడ:డ ఉదబనబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:40
లస: పప

8508 AP151000201107 95-170/1043 8509 AP151000201400
పపరర: మహమమద అబమబ ల రహహమ�
పపరర: నసర సయఖద�

95-170/1032

భరస : షరబమదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-6-1090
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జరబలలదధబ న�
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:40
లస: పప

8511 AP151000201352
పపరర: బబషర మహమమద�

95-170/1034

తసడడ:డ గరసధధ బబవసపటట
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మమలమనడ�
ఇసటట ననస:59-6-1091
వయససస:40
లస: ససస స
8505 MLJ2758225
పపరర: మమలమనడ� షపక�

8497 AP151000207193
పపరర: సఫపర షపక

8495 SQX1765437
పపరర: ఆశర షపక

తసడడ:డ మహహబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1089
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1089
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1090
వయససస:57
లస: పప
8502 MLJ3633237
పపరర: అసరమ షపక�

95-171/946

తసడడ:డ కరరమమలర సయద
ఇసటట ననస:59-6-1088
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమసస ఫర�
ఇసటట ననస:59-6-1089
వయససస:31
లస: ససస స
8499 SQX2056406
పపరర: గఫర షపక

8494 SQX2306835
పపరర: జబర సయద

8519 MLJ3636594
పపరర: హససనడ షపక

95-170/1051

భరస : ర�్స
ఇసటట ననస:59-6-1093
వయససస:50
లస: ససస స
95-170/1053

8522 MLJ2773935
పపరర: సలమమన షపక

95-170/1055

భరస : మమనససర
ఇసటట ననస:59-6-1093
వయససస:50
లస: ససస స
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పపరర: షఫస షపక
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95-170/1056

తసడడ:డ మనససర
ఇసటట ననస:59-6-1093
వయససస:32
లస: పప
8526 MLJ3627700
పపరర: మనససర షపక�

95-170/1059

95-170/1062

తసడడ:డ అబమబ లమర ఖమన�
ఇసటట ననస:59-6-1094
వయససస:26
లస: పప
8535 MLJ2772531
పపరర: జజనబ� షపక�
భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:59-6-1095
వయససస:36
లస: ససస స
8538 SQX0372888
పపరర: షమమ పఠరన

95-169/749

95-170/1072

95-167/968

తసడడ:డ అబమబ ల గపపర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1098
వయససస:61
లస: పప

8536 SQX1014448
పపరర: అబమబ ల రరయమజ షపక

95-169/913

95-170/1069

95-169/750

8542 SQX2377869
పపరర: నజయమ పటబన

95-171/949

తసడడ:డ బమడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1098
వయససస:44
లస: పప

8537 MLJ2758894
పపరర: కరరమమలమర� షపక�

95-170/1070

8540 SQX1404201
పపరర: షమఉననసర షపక

95-170/1071

8543 SQX2355444
పపరర: షరరరక ఖమన పటబన

95-171/950

తసడడ:డ బబషరఖమన పటబన
ఇసటట ననస:59-6-1096
వయససస:19
లస: పప

8545 SQX2367720
పపరర: రరయమజ బబష షపక

8551 SQX2192797
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-170/1067

భరస : హమదడ బబగ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1096
వయససస:31
లస: ససస స

95-171/951

8546 SQX2367654
పపరర: అమరరననసర షపక

95-171/952

భరస : రరయమజ బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-1097
వయససస:29
లస: ససస స
95-170/1077

తసడడ:డ యమకలబ అల మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1098
వయససస:31
లస: పప
95-171/702

8534 SQX0516633
పపరర: షపక రరజశనడ

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:59-6-1095
వయససస:36
లస: పప

8539 SQX0372615
పపరర: భబషర పఠరన

8548 SQX1598442
పపరర: హహసపసన మహమమద

95-170/1064

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:59-6-1095
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:59-6-1097
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1098
వయససస:37
లస: ససస స
8550 SQX1484815
పపరర: మసరసన షపక

95-170/1066

తసడడ:డ బబష పటబన
ఇసటట ననస:59-6-1096
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మనససర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1097
వయససస:46
లస: ససస స
8547 SQX2192789
పపరర: మహబమబ బ షపక

8533 SQX1077222
పపరర: నవరక ససతన షపక

8531 MLJ1220698
పపరర: అబమబ ల రజజక ఖమన�
తసడడ:డ ఖమశస ఖమన�
ఇసటట ననస:59-6-1094
వయససస:26
లస: పప

తలర : అజమ పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1096
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హమదడ బబగ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1096
వయససస:31
లస: పప
8544 SQX2549970
పపరర: ససలమసనడ షపక

95-170/1063

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1095
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1096
వయససస:42
లస: పప
8541 SQX1404193
పపరర: అనశర బబగ షపక

8530 AP151000201191
పపరర: మహబమబ ససబబన షపక�

95-170/1061

భరస : మహబమబమసబబన�
ఇసటట ననస:59-6-1094
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నససదధన ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-1095
వయససస:36
లస: ససస స
95-170/1068

95-170/1058

95-171/701 8528 AP151000207303
8527 SQX1091503
పపరర: అబమబ ల రహమమన మహమమద
పపరర: మహబమబ షపక�

తసడడ:డ బమడద సరహహబ�
ఇసటట ననస:59-6-1094
వయససస:26
లస: పప
95-170/1065

8525 MLJ3627734
పపరర: సతడసర షపక�

తసడడ:డ బబషర�
ఇసటట ననస:59-6-1093
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హహజజబమల రహమమన
ఇసటట ననస:59-6-1093
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస ఖమన�
ఇసటట ననస:59-6-1094
వయససస:26
లస: పప
8532 MLJ1220060
పపరర: ఖమససస ఖమన�

95-170/1057

తసడడ:డ మనససర షపక�
ఇసటట ననస:59-6-1093
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రహహస షపక�
ఇసటట ననస:59-6-1093
వయససస:50
లస: పప
8529 MLJ1220300
పపరర: ఖలలలలమరఖమన�

8524 MLJ3627718
పపరర: సలస� షపక�

8549 SQX0745166
పపరర: హనఫ మహమమద షపక

95-170/1078

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:59-6-1098
వయససస:26
లస: పప
95-171/953

8552 SQX2186229
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-171/954

తసడడ:డ చషసస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1098
వయససస:32
లస: పప
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95-170/1083

భరస : ఆదమ�
ఇసటట ననస:59-6-1099
వయససస:31
లస: ససస స
8556 SQX1761048
పపరర: అఫరల షపక

95-170/1085

95-170/1087

95-169/753

95-169/754

95-170/1090

95-170/1093

తసడడ:డ అబమబ ల
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:23
లస: పప
8577 MLJ1220391
పపరర: జఫపక లమరఖమన� పఠరన�
తసడడ:డ జలమలలదధబ న�
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:70
లస: పప
8580 SQX1544841
పపరర: మమనఫ షపక
తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:44
లస: పప

8566 SQX1077453
పపరర: షమమ పఠరన

95-170/1088

95-169/752

8569 SQX1765882
పపరర: గగససయమ షపక

8572 SQX1765734
పపరర: షఫసకకఖ ఖమన పఠరన

8575 MLJ3627684
పపరర: బమజర� షపక�

8578 SQX0841395
పపరర: నజమన షపక

8581 SQX2378859
పపరర: నససమ షపక
భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:59-6-1110
వయససస:30
లస: ససస స

95-171/10

8567 SQX1404169
పపరర: షరరమల షపక

95-170/1089

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:29
లస: ససస స
95-170/1091

8570 MLJ1220011
పపరర: రరజయమబబగస� పఠరన�

95-170/1092

భరస : అకస రరననసర�
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:70
లస: ససస స
95-170/1094

8573 SQX1404177
పపరర: జలమలలదధబ న ఖమన పఠరన

95-170/1095

తసడడ:డ జఫపరరలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:24
లస: పప
95-170/1097

8576 SQX1765940
పపరర: జమర షపక

95-170/1098

తసడడ:డ ఆలస
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:46
లస: పప
95-171/704

భరస : మమనడఫ
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:28
లస: ససస స
95-171/706

8561 SQX0010900
పపరర: మరరసబ మహమమద

తసడడ:డ అల మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1107
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదబసడ షర�
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:70
లస: పప
95-170/1099

95-170/1086

95-169/781 8564 SQX1866474
8563 SQX2057024
పపరర: ఇబడహహస ఖలలలలమర మహమమద
పపరర: అసమ మహమమద

తసడడ:డ జఫఉరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:22
లస: పప
95-170/1096

8558 SQX1766021
పపరర: అసరమ షపక

భరస : అల మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1107
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఉమమర
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జమర
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:20
లస: పప
8574 SQX1766161
పపరర: బబబమ సయయద

95-169/751

తసడడ:డ జఫపరర లమర ఖమన
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జమర�
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:70
లస: ససస స
8571 SQX1766096
పపరర: ఫయమజ షపక

8560 SQX0010843
పపరర: రగశరమ మహమమద

95-170/1417

తసడడ:డ గగస మహహదబ ధన
ఇసటట ననస:59-6-1106
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అల మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1107
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నయమసఖమన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:30
లస: పప
8568 MLJ3636560
పపరర: ఫర జజన� షపక�

95-171/703

తసడడ:డ అల మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1107
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1107
వయససస:56
లస: పప
8565 SQX0038224
పపరర: సమమమలమరఖమన సయఖద

8557 SQX1512145
పపరర: అసర స బబష షపక

8555 SQX2236875
పపరర: వనసకట రమణ తరరకకరర

తసడడ:డ నడసరయఖ తరరకకరర
ఇసటట ననస:59-6-1101
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అహమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1103
వయససస:24
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:59-6-1106
వయససస:42
లస: ససస స
8562 SQX0010892
పపరర: మహమమద అల షపక

95-170/1084

తసడడ:డ మజద�
ఇసటట ననస:59-6-1099
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-6-1103
వయససస:22
లస: పప
8559 SQX1765973
పపరర: అఫసనడన షపక

8554 MLJ3630456
పపరర: ఖమజజ� షపక�

8579 SQX1447847
పపరర: జలలదదబ న ఖమన పఠరన

95-171/705

తసడడ:డ జఫపరరలమరహ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-6-1109
వయససస:24
లస: పప
95-167/936

8582 SQX1443555
పపరర: అఫరరలల ననస బబగస షపక

95-170/1100

భరస : మహహదధబన బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1110
వయససస:50
లస: ససస స
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8583 SQX1443548
పపరర: కలదదససయ బబగమ షపక

95-170/1101

భరస : అబమబ ల సతడసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1110
వయససస:73
లస: ససస స
8586 MLJ2760171
పపరర: మహహదధబన బబషర షపక�

95-170/1104

95-171/955

95-170/1109

95-171/707

95-170/1112

95-170/1115

95-170/1118

భరస : దదవదడనస�
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:26
లస: ససస స

8596 SQX0841387
పపరర: జరబతతన బమ సయఖద

8599 MLJ3638640
పపరర: ఖమసససబ� షపక�

8602 SQX1404110
పపరర: ఉమర సలమమన మహమమద

8605 MLJ3627692
పపరర: మసజర అహమద సయఖద

95-170/1121

8608 MLJ2772721
పపరర: హఫసజ� షపక�

95-171/708

8611 MLJ1220037
పపరర: నసరర హన బబగస మగల�
భరస : అహమమదదబగ�
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:28
లస: ససస స

8591 SQX0745232
పపరర: అబమబ ల జహహర షపక

95-170/1108

8594 MLJ3627221
పపరర: మగల జజన అహమద బబగ

95-170/1111

8597 SQX0687863
పపరర: అబమబ లరహహర షపక

95-171/709

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:59-6-1111
వయససస:37
లస: పప
95-170/1113

8600 MLJ3636669
పపరర: బషసరరననసర� షపక�

95-170/1114

భరస : కరలలషర వల�
ఇసటట ననస:59-6-1112
వయససస:31
లస: ససస స
95-170/1116

8603 SQX1077024
పపరర: గగస ఇమమమన మహమమద

95-170/1117

తసడడ:డ హఫసజ
ఇసటట ననస:59-6-1112
వయససస:25
లస: పప
95-170/1119

8606 MLJ2760122
పపరర: మససద అహమద సయఖద

95-170/1120

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:59-6-1112
వయససస:52
లస: పప
95-170/1122

తసడడ:డ సలమర�
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:28
లస: ససస స
95-170/1124

95-170/1106

తసడడ:డ అబమబ ల అజజ బబగ
ఇసటట ననస:59-6-1111
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:59-6-1112
వయససస:33
లస: పప

భరస : అబమబ ల జహహర
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:28
లస: ససస స
8610 AP151000207204
పపరర: సపబదమమ జజననకకటట�

95-170/1110

తసడడ:డ హఫసజ మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1112
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల గఫపర
ఇసటట ననస:59-6-1112
వయససస:26
లస: పప
8607 SQX0731133
పపరర: షకకల పపనసగగసడ

8593 AP151000201111
పపరర: కరరమమలమర షపక�

8588 SQX1929207
పపరర: గగససయ షపక

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:59-6-1111
వయససస:70
లస: పప

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:59-6-1112
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : అబమబ లసతడసర�
ఇసటట ననస:59-6-1112
వయససస:70
లస: ససస స
8604 SQX1077206
పపరర: అబమబ ల రహహమమన షపక

95-170/1107

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:59-6-1111
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : బమజర� �
ఇసటట ననస:59-6-1112
వయససస:70
లస: ససస స
8601 MLJ3633146
పపరర: లమలబ� షపక�

8590 SQX0731018
పపరర: నసరర హన సయఖద

95-170/1103

భరస : ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1110/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడసర�
ఇసటట ననస:59-6-1111
వయససస:70
లస: పప

భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:59-6-1111
వయససస:45
లస: ససస స
8598 MLJ2773877
పపరర: షరజదడ� షపక�

95-170/1105

భరస : మగల జజన అహమద బబగ
ఇసటట ననస:59-6-1111
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమమద బబగ�
ఇసటట ననస:59-6-1111
వయససస:70
లస: పప
8595 SQX0968503
పపరర: ఫసరగజ జహ బబగమ

8587 SQX1404185
పపరర: మహహదదబన బబష షపక

8585 AP151000201189
పపరర: జజన షపక�

తసడడ:డ అబమబ ల సతడసర�
ఇసటట ననస:59-6-1110
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల అజజ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1110
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1110/1
వయససస:18
లస: పప
8592 AP151000201106
పపరర: రషసద అహమమద బబగ�

95-170/1102

తసడడ:డ ఇమమమ స�
ఇసటట ననస:59-6-1110
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల అజజ�
ఇసటట ననస:59-6-1110
వయససస:28
లస: పప
8589 SQX2390631
పపరర: ఇమమమన షపక

8584 MLJ3630431
పపరర: అలమర భక� షపక�

8609 SQX0730929
పపరర: అఫష డ జ జహ బబగస షపక

95-170/1123

భరస : అబమబ ల రషసద
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:28
లస: ససస స
95-170/1125

8612 MLJ3636750
పపరర: సమవపన� షపక�

95-170/1126

భరస : బకరరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:28
లస: ససస స
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95-170/1127

తసడడ:డ బబగర
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:26
లస: పప
8616 SQX1404102
పపరర: ఖమజజ షపక

95-170/1130

95-170/1419

95-171/956

95-170/1132

95-170/1135

95-170/1138

95-170/1140

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:24
లస: పప

8626 MLJ3632718
పపరర: రరజజశనడ షపక�

8629 AP151000207569
పపరర: మసరసనబ షపక�

8632 MLJ2759272
పపరర: మహబమబ సయఖద

8635 SQX1766765
పపరర: షరదడన షపక

95-170/1143

8638 SQX1766195
పపరర: అమరర షపక

95-170/1133

8641 MLJ3627676
పపరర: నసరరదదబ న షపక
తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:51
లస: పప

8621 SQX0841379
పపరర: గగశఖ షపక

95-171/710

8624 SQX2058030
పపరర: ఈశశర రరవప కటస

95-141/472

8627 SQX1765114
పపరర: మలలర సవరర ఖటహమ

95-170/1134

భరస : శసకరరకవప ఖటహమ
ఇసటట ననస:59-6-1114
వయససస:46
లస: ససస స
95-170/1136

8630 SQX1765593
పపరర: ఈశశర రరవప ఖటహమ

95-170/1137

తసడడ:డ శసకర రరవప ఖటహమ
ఇసటట ననస:59-6-1114
వయససస:35
లస: పప
95-170/1139

8633 SQX2057123
పపరర: యశశద కటస

95-170/1249

భరస : ఈశశర రరవప కటస
ఇసటట ననస:59-6-1114
వయససస:31
లస: ససస స
95-170/1141

8636 MLJ3636677
పపరర: జబబద సయఖద

95-170/1142

తసడడ:డ జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:30
లస: ససస స
95-170/1144

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:42
లస: ససస స
95-170/1146

95-170/1418

తలర : శసకర రరవప కటస
ఇసటట ననస:59-6-1114
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:35
లస: ససస స
8640 SQX1766203
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-171/957

తసడడ:డ అజజ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1114
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:21
లస: ససస స
8637 SQX1299271
పపరర: అమనడ షపక

8623 SQX2225852
పపరర: జనత షపక

8618 SQX2289502
పపరర: మహబమబ బ షపక

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గఫపర�
ఇసటట ననస:59-6-1114
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ ఖటహమ
ఇసటట ననస:59-6-1114
వయససస:53
లస: పప
8634 SQX1766260
పపరర: షకకర షపక

95-170/1420

భరస : చడనడసషర�
ఇసటట ననస:59-6-1114
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:59-6-1114
వయససస:52
లస: ససస స
8631 SQX1765551
పపరర: శసకర రరవప ఖటహమ

8620 SQX2289387
పపరర: మసరసన షపక

95-170/1129

భరస : రహమత
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప ఖటహమ
ఇసటట ననస:59-6-1114
వయససస:32
లస: ససస స
8628 MLJ3633138
పపరర: మహబమబబబ సయఖద

95-170/1131

తసడడ:డ హమత
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:54
లస: పప
8625 SQX1765585
పపరర: యశశధ ఖటహమ

8617 AP151000201221
పపరర: ఖమజజ షపక

8615 AP151000201525
పపరర: మసరసన వల షపక�

తసడడ:డ ఖమజజ�
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రహమద
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:35
లస: పప
8622 SQX2157162
పపరర: గఫపర షపక

95-170/1128

తసడడ:డ రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1113
వయససస:52
లస: పప
8619 SQX2257897
పపరర: వల బబష షపక

8614 SQX1598582
పపరర: రబబబన సయఖద

8639 SQX1765239
పపరర: నసర షపక

95-170/1145

భరస : జమమల సరహహదడ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:69
లస: ససస స
95-170/1147

8642 MLJ3627668
పపరర: ఖమజజ హహసపసన సయఖద�

95-170/1148

తసడడ:డ అమర�
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:51
లస: పప
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95-170/1149

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:51
లస: పప
8646 SQX0841361
పపరర: మహమమద గగస

95-171/711

95-167/832

95-167/629

95-167/632

95-167/635

95-171/715

8664 SQX2385672
పపరర: కరర మమననసర షపక

95-171/961

95-167/630

8656 AP151000195288
పపరర: ససపత కలమమర కకడసరర

8659 MLJ2780286
పపరర: నసరర హన షపక

8662 AP151000207440
పపరర: జజనబ షపక�

8665 SQX1766146
పపరర: బషసర షపక

95-167/633

తసడడ:డ అపరస రరవప
ఇసటట ననస:59-7-122
వయససస:38
లస: ససస స

8668 SQX0837096
పపరర: రరజఖలకకమ తరగసపపడడ
భరస : శకనస
ఇసటట ననస:59-7-122
వయససస:26
లస: ససస స

95-170/1157

8651 NDX2709699
పపరర: నడతడనయయల కకల

94-162/1252

8654 MLJ3616950
పపరర: అశశక కలమమర కకడసరర

8657 AP151000195293
పపరర: కకరణ కలమమర బబరరవనమమల

95-171/713

8660 SQX1063825
పపరర: జనడబ బబగస షపక

95-167/634

95-171/714

భరస : మహమమద మమహహబమర రగహమమన
ఇసటట ననస:59-6-1347
వయససస:40
లస: ససస స
95-170/1152

8663 SQX2375590
పపరర: జలమన సయఖద

95-171/960

తసడడ:డ నబ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:59-6-1965
వయససస:53
లస: పప
95-170/1153

8666 SQX2058121
పపరర: మలర శశరర కటస

95-154/1030

భరస : శసకర కటస
ఇసటట ననస:59-6-11114
వయససస:52
లస: ససస స
95-170/1155

8669 SQX0837088
పపరర: పదడమవత కకననటట

95-170/1156

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:59-7-122
వయససస:27
లస: ససస స

95-170/1158 8672 SQX1569138
8671 MLJ3638368
పపరర: మమసతడజ బబగస� మహమమద�
పపరర: చచత
బ నఖ తగరరసపపడడ

భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:59-7-122
వయససస:48
లస: ససస స

95-167/631

తసడడ:డ జజజ నసససదరరరవప బబరరవనమల
ఇసటట ననస:59-6-1118
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:59-6-7078
వయససస:37
లస: ససస స
95-170/1154

95-171/958

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:59-6-1118
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబబమలల�
ఇసటట ననస:59-6-1450
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1976
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రమమష తగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:59-7-122
వయససస:32
లస: ససస స

8653 AP151000198280
పపరర: చసదడహస కకడసరర

8648 SQX2385284
పపరర: జబబదడ సయఖద

తసడడ:డ జజన కకల
ఇసటట ననస:59-6-1118
వయససస:56
లస: పప

భరస : నజత సరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-1346
వయససస:59
లస: ససస స

8661 SQX1063676
పపరర: మహమమద మమహహబమర
రగహమమన షపక
తసడడ:డ మహమమద వజరరదధబ న
ఇసటట ననస:59-6-1347
వయససస:51
లస: పప

8670 SQX1569088
పపరర: ధన లకడమ తగరరసపపడడ

95-167/833

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:59-6-1118
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ తరపతయఖ కకడసరర
ఇసటట ననస:59-6-1118
వయససస:64
లస: పప

8667 SQX0837070
పపరర: పపషసలత తగరసపపడడ

8650 SQX2000693
పపరర: షపహనడజ సయద

95-170/1151

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:59-6-1118
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:59-6-1118
వయససస:46
లస: పప
8658 MLJ3088135
పపరర: సరసబశవరరవప కకడసరర

95-171/712

భరస : అశకఫ అల సయద
ఇసటట ననస:59-6-1116
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:59-6-1118
వయససస:41
లస: ససస స
8655 MLJ3087996
పపరర: ససరరఖకకరణ కకడసరర

8647 SQX0797134
పపరర: జలమన సయఖద

8645 SQX1765270
పపరర: ఓమలసహద షపక

తసడడ:డ నసర షపక
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బమరరన సయద
ఇసటట ననస:59-6-1116
వయససస:44
లస: పప
8652 MLJ2753275
పపరర: లమవణఖ కకడసరర

95-170/1150

తసడడ:డ బమడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జజన మహమమద
ఇసటట ననస:59-6-1115
వయససస:29
లస: పప
8649 SQX2019693
పపరర: అశరఫ అల సయద

8644 SQX1299669
పపరర: బబబమ షపక

95-170/1159

తసడడ:డ అపరస రరవప తగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:59-7-122
వయససస:26
లస: పప
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95-170/1160

తసడడ:డ దదమమడడ
ఇసటట ననస:59-7-122
వయససస:38
లస: పప
8676 MLJ3631587
పపరర: మహమమద కరరమమలర

95-170/1163

95-170/1166

95-170/1169

95-170/1172

95-170/1175

95-170/1178

95-170/1181

భరస : చనడమరవల రరమగరరర
ఇసటట ననస:59-7-128
వయససస:30
లస: ససస స

8686 SQX1299057
పపరర: మమజర సయఖద

8689 MLJ3627528
పపరర: మసరసన సయఖద�

8692 SQX1554592
పపరర: మసరసన బ షపక

8695 AP151000207461
పపరర: హహసపసనబ షపక

95-170/1184

8698 MLJ3627577
పపరర: అమర భబషర షపక

95-170/1173

8701 AP151000207454
పపరర: మరరబ షపక
భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:59-7-128
వయససస:30
లస: ససస స

8681 MLJ3633021
పపరర: ఆషర సయఖద

95-170/1168

8684 AP151000207601
పపరర: మహబమబ సయఖద�

95-170/1171

8687 MLJ3627544
పపరర: మమలమల సయఖద

95-170/1174

తసడడ:డ జజన వల
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:32
లస: పప
95-170/1176

8690 MLJ3627510
పపరర: జజనశల సయఖద

95-170/1177

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:32
లస: పప
95-170/1179

8693 MLJ3638681
పపరర: మమనన షపక

95-170/1180

భరస : అమర భబషర
ఇసటట ననస:59-7-127
వయససస:34
లస: ససస స
95-170/1182

8696 MLJ3627569
పపరర: మరరవల షపక

95-170/1183

తసడడ:డ అమనడ
ఇసటట ననస:59-7-127
వయససస:30
లస: పప
95-170/1185

తసడడ:డ అమన
ఇసటట ననస:59-7-127
వయససస:30
లస: పప
95-170/1187

95-170/1165

భరస : జజనశల�
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అమన
ఇసటట ననస:59-7-127
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అమన�
ఇసటట ననస:59-7-127
వయససస:34
లస: పప
8700 MLJ2773372
పపరర: హహసపనబ రరమగరరర

95-170/1170

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-7-127
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అమనడ షపక
ఇసటట ననస:59-7-127
వయససస:30
లస: ససస స
8697 MLJ3627551
పపరర: జలమన బబషర షపక�

8683 MLJ3633005
పపరర: రజయమబబగస� సయఖద�

8678 SQX1554550
పపరర: భబణమ షపక

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనశల�
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:32
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:59-7-127
వయససస:30
లస: ససస స
8694 SQX1320407
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-170/1167

తసడడ:డ అలర బక సయఖద
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజనశల
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:32
లస: పప
8691 SQX1353960
పపరర: ఫరరరనడ షపక

8680 SQX0730952
పపరర: పరవన ఆకరరపప

95-170/1162

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:82
లస: ససస స
8688 MLJ3627536
పపరర: అలమరభక సయఖద

95-170/1164

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అలమరభక�
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:32
లస: ససస స
8685 SQX1554535
పపరర: ఖమదర బ షపక

8677 SQX1353929
పపరర: మమమస షపక

8675 MLJ2759579
పపరర: రమమష తగరసపపడడ

తసడడ:డ అపసరరవప
ఇసటట ననస:59-7-122
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-7-122
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ దడద షపక
ఇసటట ననస:59-7-123
వయససస:27
లస: ససస స
8682 MLJ3633013
పపరర: సలమ� సయఖద�

95-170/1161

తసడడ:డ అపసరరవప
ఇసటట ననస:59-7-122
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:59-7-122
వయససస:32
లస: పప
8679 SQX1554568
పపరర: సలమమ షపక

8674 MLJ2759363
పపరర: శకనవరసరరవప తగరసపపడడ

8699 AP151000201141
పపరర: అమన� షపక�

95-170/1186

తసడడ:డ ఖమశస సరహహబ�
ఇసటట ననస:59-7-127
వయససస:34
లస: పప
95-170/1188

8702 SQX1066969
పపరర: ఫరతమ షపక

95-97/735

భరస : బమడద
ఇసటట ననస:59-7-519
వయససస:39
లస: ససస స
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పపరర: గగసఖ సయద
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95-170/1189

భరస : మమజర సయద
ఇసటట ననస:59-7-1124
వయససస:21
లస: ససస స
8706 SQX2195154
పపరర: అయయషర షపక

95-170/1430

95-170/1432

95-170/1191

95-170/1194

95-170/1435

95-78/930

95-85/757

8716 SQX1866193
పపరర: సపబదడబ షపక

95-170/1195

94-4/1162

95-78/928

95-78/931

8731 SQX1819549
పపరర: షరహహదడ షపక
భరస : ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:59-11-49
వయససస:40
లస: ససస స

8714 SQX1866227
పపరర: రరమజజన షపక

95-170/1193

8717 SQX2164531
పపరర: ఫరరర నడ షపక

95-170/1434

8720 MLJ3084233
పపరర: వజయలకడమ కగతడవతష

95-78/929

8723 AP151000225455
పపరర: లలమవత వరకర

95-85/756

భరస : హరనడధ బబబమ
ఇసటట ననస:59-8-1924
వయససస:47
లస: ససస స
95-85/758

8726 NDX0240747
పపరర: షరరఫ� షపక�

94-4/1161

తసడడ:డ వల�
ఇసటట ననస:59-9
వయససస:36
లస: పప
95-171/718

తసడడ:డ మమససస సరహడ షపక
ఇసటట ననస:59-10-1058
వయససస:57
లస: పప
95-167/637

95-170/1433

భరస : నరసససహ
ఇసటట ననస:59/8
వయససస:40
లస: ససస స

8722 MLJ3084225
పపరర: చన నరసససహ నడయక కగతవత

8728 SQX1764182
పపరర: బబబమ షపక

8711 SQX2428613
పపరర: జజన బబష షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:59-7-1148
వయససస:20
లస: ససస స

8719 SQX1132919
పపరర: లకడమ నరసమమ భణడవత

8725 AP151000225370
పపరర: గసగరభవరన కతష
స ల

95-170/1431

భరస : నడగగర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:59-7-1148
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:59-8-1925
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస పపవరశడ
ఇసటట ననస:59-9
వయససస:51
లస: పప
8730 SQX1544726
పపరర: వనసకట శవ కలమమర
చరతనగసడర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-11/1
వయససస:36
లస: పప

95-170/1192

తసడడ:డ మసగమమ
ఇసటట ననస:59/8
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:59-8-1924
వయససస:56
లస: పప
8727 NDX1838681
పపరర: శకనవరసరరవప పపవరశడ

8713 SQX1938182
పపరర: నజర బబష షపక

8708 SQX2334621
పపరర: భబరత రచదటట

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:59-7-1137
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవ నడయక
ఇసటట ననస:59/8
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:59/8
వయససస:66
లస: ససస స
8724 AP151000219313
పపరర: హరనడదబబబమ వరకర

95-171/1016

భరస : నడగమల మరర వల షపక
ఇసటట ననస:59-7-1148
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-7-1148
వయససస:18
లస: పప
8721 AP151000192158
పపరర: మసగమమ కగతడవతష

8710 SQX2349850
పపరర: భబరత రచదటట

95-170/1429

తసడడ:డ కసయఖ రచదటట
ఇసటట ననస:59-7-1131
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:59-7-1138
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నరరలమ షపక
ఇసటట ననస:59-7-1148
వయససస:25
లస: ససస స
8718 SQX2166296
పపరర: నడగమల మర షపక

95-170/1190

తసడడ:డ కసయఖ రచదటట
ఇసటట ననస:59-7-1131
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:59-7-1138
వయససస:21
లస: ససస స
8715 SQX1880913
పపరర: పటటమ షపక

8707 SQX1833086
పపరర: కకషష ర కలమమర రరచదటట

8705 SQX2314748
పపరర: మమజబ షపక

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:59-7-1129 , 7 LINE
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ రరచదటట
ఇసటట ననస:59-7-1131
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కసయఖ రచదటట
ఇసటట ననస:59-7-1131
వయససస:18
లస: పప
8712 SQX1938174
పపరర: నజనడ షపక

95-170/1428

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:59-7-1124 7/2 LINE
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల హకకస షపక
ఇసటట ననస:59-7-1130
వయససస:22
లస: ససస స
8709 SQX2343218
పపరర: కకసత కకరణ రచదటట

8704 SQX2229086
పపరర: మహబమబ షపక

8729 SQX1544700
పపరర: సతఖవత చరతనగసడర

95-167/636

భరస : వనసకట ససవర కలమమర చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-11/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-84/657

8732 SQX1149914
పపరర: సష మ శశఖర కటకసశశటట

95-87/1073

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:59-11-2045
వయససస:27
లస: పప
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8733 SQX0321778
పపరర: ఆదస పరరశన షపక�
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95-87/1074

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర�
ఇసటట ననస:59-11-2046
వయససస:29
లస: ససస స
8736 SQX1391085
పపరర: రమ దదరడర

95-87/1077

95-87/1080

95-100/733

95-167/638

95-167/641

8743 SQX2060630
పపరర: గగససయమ షపక

8746 MLJ3624061
పపరర: ససధడ రరణణ దడసరర

8749 SQX1072081
పపరర: కరకరన ససరగష

95-167/642

8752 SQX0796458
పపరర: సరసబశవరరవప చచపరరస

భరస : వనసకట శవ నడగగశశర రరవప గమరజజల
ఇసటట ననస:59-17
వయససస:27
లస: ససస స

8755 MLJ3621364
పపరర: గమరజజల పపణఖవత

తసడడ:డ గగపరలరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-18
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ అరటటకటర
ఇసటట ననస:59-18
వయససస:43
లస: పప

95-167/639

8761 AP151000195256
పపరర: గగపరలరరవప చరతనగసడర
చరతనగసడర
తసడడ:డ ససగయఖ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-18
వయససస:61
లస: పప

8741 SQX0034975
పపరర: షపక సలస�

95-87/1082

8744 SQX1893213
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మకరకన

95-100/734

8747 SQX1047241
పపరర: సరసబశవ రరవప కకరపరటట

95-167/640

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:59-13
వయససస:47
లస: పప
95-100/735

8750 SQX0010132
పపరర: వసగమరర మసరసనమమ�

95-100/736

భరస : చసదడ బబబమ�
ఇసటట ననస:59-13-978
వయససస:49
లస: ససస స
95-167/643

8753 AP151000198007
పపరర: వనసకటససబమబలల చచపరరస

95-167/644

భరస : రరమచసదడడరరవప చచపరరస
ఇసటట ననస:59-16
వయససస:56
లస: ససస స
95-167/646

8756 SQX0279703
పపరర: గమరజజల నడరరయణ

95-167/647

తసడడ:డ అబబయఖ గమరజజల
ఇసటట ననస:59-17
వయససస:60
లస: పప
95-167/649

8759 AP151000198009
పపరర: వనసకరయమమ చరతనగసడర
చసతనగసడర
భరస : గగపరలరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-18
వయససస:55
లస: ససస స

95-167/650

95-167/652

8762 SQX2287340
పపరర: పవన దసరర వగగనష. అరటటకటర

95-167/866

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:59-18
వయససస:39
లస: ససస స
95-167/651

95-87/1079

తసడడ:డ గగపయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:59-12-2676
వయససస:48
లస: పప

భరస : నడరరయణ గమరజజల
ఇసటట ననస:59-17
వయససస:53
లస: ససస స

95-167/648 8758 MLJ1220904
8757 MLJ1220896
పపరర: వనసకటలకకమనలమ చసతనగసడర
పపరర: కళళఖణణ అరటటకటర

8760 MLJ1659440
పపరర: సతఖనడరరయణ అరటటకటర

95-100/793

తసడడ:డ యలర మసద రరవప చచపరరస
ఇసటట ననస:59-15
వయససస:34
లస: పప
95-167/645

8738 SQX0883835
పపరర: ససరమ ససజజత

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:59-11-2047
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:59-13-970
వయససస:26
లస: పప

భరస : యలర మసదడరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:59-15
వయససస:61
లస: ససస స
8754 SQX0891887
పపరర: జజఖత గమరజజల

95-87/1081

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:59-13
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వరరరఘవయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:59-13
వయససస:47
లస: పప
8751 AP151000198002
పపరర: అనసతలకడమ కలమమరర చదపరరస

8740 SQX0934257
పపరర: ససబబమమమ దదరరడర

95-87/1076

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:59-11-2047
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసథ షపక
ఇసటట ననస:59-12-2077
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:59-13
వయససస:37
లస: ససస స
8748 MLJ3617180
పపరర: రవకలమమర దడసరర

95-87/1078

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59-11-2047
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శరఖమ యరకస
ఇసటట ననస:59-12-937
వయససస:27
లస: ససస స
8745 SQX1047274
పపరర: శవ లల కకరపరటట

8737 SQX0934240
పపరర: రమ పపయమ

8735 SQX1391382
పపరర: శకదదవ నకక

భరస : వరకలమమర నకక
ఇసటట ననస:59-11-2047
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరజ
ఇసటట ననస:59-11-2047
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర నకక
ఇసటట ననస:59-11-2047
వయససస:63
లస: ససస స
8742 SQX1025577
పపరర: జజఖతసస యరకస

95-87/1075

భరస : సరసబశవరరవప గరరగరపరటట
ఇసటట ననస:59-11-2047
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర దదరడర
ఇసటట ననస:59-11-2047
వయససస:39
లస: ససస స
8739 SQX1390632
పపరర: కలమమరర నకక

8734 SQX1391036
పపరర: దసరరర భవరన గరరగరపరటట

తసడడ:డ సతఖసనడరరయణ అరటటకటర
ఇసటట ననస:59-18
వయససస:18
లస: పప
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8763 AP151000198060
పపరర: యలమసదమమ చరతనగసడర
చరతనగసడర
భరస : కకషష చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-19
వయససస:71
లస: ససస స

95-167/653

8766 SQX1834852
పపరర: సరసశత కకలర పరక

95-167/655

8764 SQX1396556
పపరర: హరర బబబమ కకలపరక

తసడడ:డ అసజయఖ కకలపరక
ఇసటట ననస:59-19
వయససస:43
లస: పప
8767 MLJ3624095
పపరర: ఊషర రరణణ నడసపలర

భరస : హరర బబబమ కకలర పరక
ఇసటట ననస:59-19 KUMMARI BAZAR
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప నడసపలర
ఇసటట ననస:59-21
వయససస:31
లస: ససస స

8769 MLJ3624087
పపరర: అనసపమ నడసపలర

8770 MLJ3624103
పపరర: కకటటశశరమమ నడసపలర

95-167/658

తసడడ:డ పడసరద రరవప నడసపలర
ఇసటట ననస:59-21
వయససస:33
లస: ససస స
8772 SQX1396580
పపరర: రవతదజ బబడడస

95-167/661

95-167/663

95-167/666

95-167/668

8779 MLJ3617214
పపరర: కకషష గమమమమడడదల

95-167/671

8787 MLJ3624434
పపరర: రరకకమణమమ కరనసరర

95-167/675

95-167/662

95-167/678

95-167/657

8771 MLJ2752111
పపరర: వనసకరయమమ చరతనగసడర

8774 SQX1985290
పపరర: దదవక రరణణ బబడడస

95-167/819

95-167/664

8777 MLJ3621349
పపరర: సరసబబడజఖస చరతనగసడర

95-167/665

భరస : శకరరమమలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-22
వయససస:67
లస: ససస స
95-167/667

8780 SQX1880194
పపరర: వనసకటలకడమ పపదబ దరరడడడ

95-77/802

భరస : బబల ఓబమల రరడడ పపదబ దరరడడడ
ఇసటట ననస:59-24-535/2
వయససస:45
లస: ససస స

95-167/669 8783 MLJ1664127
8782 SQX1396614
పపరర: ఉదయ భబసకర చడదరరజపఅల
పపరర: కకటటశశరరరవప చరతనగసడర

8785 MLJ2751410
పపరర: సరగజ చరతనగసడర

95-167/660

భరస : రవ తదజ బబడడస
ఇసటట ననస:59-21
వయససస:24
లస: ససస స

95-167/670

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-25
వయససస:40
లస: పప
95-167/673

8786 AP151000198217
పపరర: మలలర శశరర చరతనగసడర
చరతనగసడర
భరస : సరసబశవరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-27
వయససస:56
లస: ససస స

95-167/674

8788 AP151000198218
పపరర: కకషరషవత చరతనగసడరస
చరతనగసడర
భరస : లకడమనడరరయణ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-27
వయససస:82
లస: ససస స

95-167/676

8789 MLJ1659747
పపరర: చసదడశశఖర చరతనగసడర

95-167/677

8791 AP151000195277
పపరర: సరసబశవరరవప చరతనగసడర

95-167/679

భరస : శకనవరసరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-27
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస కరనసరర
ఇసటట ననస:59-27
వయససస:79
లస: ససస స

8768 SQX1159723
పపరర: వజయ లకడమ బబడడస

భరస : వనసకటటశశరరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-21
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వససథ రరవప చడదరరజపఅల
ఇసటట ననస:59-25
వయససస:30
లస: పప

8784 AP151000195164
పపరర: ఆసజననయమలల చరతనగసడర
చరతనగసడర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-25
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-27
వయససస:48
లస: పప

95-167/659

తసడడ:డ సరసబయఖ గమమమడడదడల
ఇసటట ననస:59-22
వయససస:86
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల చరతనగమసడర
ఇసటట ననస:59-25
వయససస:56
లస: ససస స

8790 MLJ3087111
పపరర: శకనవరసరరవప చరతనగసడర

8776 SQX1833185
పపరర: ససభబషసణణ పష లవరరర

95-83/872

భరస : వనసకట ససత రరమయఖ బబడడస
ఇసటట ననస:59-21
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నడగగశశరరరవప పష లవరరర
ఇసటట ననస:59-22
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-22
వయససస:45
లస: పప
8781 AP151000198152
పపరర: లకడమ చరతనగమసడర

95-167/656

తసడడ:డ వనసకయఖ నడసపలర
ఇసటట ననస:59-21
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-22
వయససస:45
లస: ససస స
8778 MLJ3617289
పపరర: నడగగశశరరరవప చరతనగసడర

8773 MLJ3617271
పపరర: పడసరద రరవప నడసపలర

8765 SQX1705391
పపరర: అనససయ ససపత

భరస : ఆసజననయమలల ససపత
ఇసటట ననస:59-19-3237
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప నడసపలర
ఇసటట ననస:59-21
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : వజయలకడమ బబడడస
ఇసటట ననస:59-21
వయససస:25
లస: పప
8775 MLJ3621331
పపరర: ససభబషసణణ చరతనగసడర

95-167/654

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ
ఇసటట ననస:59-27
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-27
వయససస:38
లస: పప
8792 MLJ3621430
పపరర: అలమసఫపసననసర షపక

95-167/680

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:59-31
వయససస:41
లస: ససస స
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8793 AP151000198209
పపరర: బబజజన అబమబ ల షపక

95-167/681

భరస : రషసద అబమబ ల షపక
ఇసటట ననస:59-31
వయససస:61
లస: ససస స
8796 MLJ3088077
పపరర: రషసద అబమబ ల షపక

95-167/684

95-167/687

95-167/690

95-167/693

95-167/696

95-167/698

95-167/701

తసడడ:డ ససభబన సయద
ఇసటట ననస:59-43
వయససస:34
లస: పప

8806 SQX1013416
పపరర: మదడర వల షపక

8809 SQX2152528
పపరర: ససలమర బబష షపక

8812 AP151000195229
పపరర: ఖమశస షపక

8815 MLJ3624665
పపరర: ర�్స తషననసర పఠరన

95-167/704

8818 SQX1013390
పపరర: గగస బబష షపక

95-167/694

8821 SQX1833169
పపరర: ఇమమమ సయఖద
తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:59-43
వయససస:34
లస: పప

8801 SQX1047639
పపరర: నరగశ వసససశశటట

95-167/689

8804 AP151000198424
పపరర: జరబనబబగస షపక

95-167/692

8807 SQX0138479
పపరర: మసరసనశల షపక

95-167/695

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:59-36
వయససస:54
లస: పప
95-167/891

8810 AP151000198395
పపరర: అమమజబ షపక

95-167/697

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:59-38
వయససస:66
లస: ససస స
95-167/699

8813 SQX1617986
పపరర: ఉసరమన జజన షపక

95-167/700

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:59-40
వయససస:23
లస: పప
95-167/702

8816 SQX0342287
పపరర: బబజమమ వలలర టట

95-167/703

భరస : కకప రరవప వలలర టట
ఇసటట ననస:59-42
వయససస:33
లస: ససస స
95-167/705

తసడడ:డ చడసద బబష షపక
ఇసటట ననస:59-42
వయససస:26
లస: పప
95-167/707

95-167/686

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:59-36
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-41
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : చడన బబషర
ఇసటట ననస:59-42
వయససస:46
లస: ససస స
8820 SQX1924372
పపరర: ఇమమమ సయద

95-167/691

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:59-38
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:59-40
వయససస:46
లస: పప
8817 MLJ3624566
పపరర: షమమ షపక

8803 AP151000195075
పపరర: వనసకటవససతరరవప చటటట జ

8798 MLJ3621463
పపరర: శకదదవ చటటట జ

తసడడ:డ సమమదడయ వసససశశటట
ఇసటట ననస:59-32
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-37
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:59-38
వయససస:51
లస: పప
8814 SQX1159632
పపరర: ఏడడలర హహసపసన సయఖద

95-167/688

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:59-36
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:59-37
వయససస:37
లస: ససస స
8811 AP151000195215
పపరర: అబరల షపక

8800 AP151000198032
పపరర: కకటటశశరమమ చటటట జ

95-167/683

భరస : వనసకట వససతరరవప చటటట జ
ఇసటట ననస:59-32
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వరగగవసదయఖ చటటట జ
ఇసటట ననస:59-32
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:59-36
వయససస:25
లస: పప
8808 MLJ3621455
పపరర: షరహహద షపక

95-167/685

భరస : వరగగవసదయఖ చటటట జ
ఇసటట ననస:59-32
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ సమమదడయఖ వశశమశశటట
ఇసటట ననస:59-32
వయససస:38
లస: పప
8805 SQX1313386
పపరర: ఇమమమన బబషర షపక

8797 SQX1047969
పపరర: ససనత వసససశశటట

8795 MLJ3088010
పపరర: రహహమమన అబమబ ల షపక

తసడడ:డ రషసద అబమబ ల షపక
ఇసటట ననస:59-31
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమ రరవప వశశమశశటట
ఇసటట ననస:59-32
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సమమదడయఖ వశశమశశటట
ఇసటట ననస:59-32
వయససస:56
లస: ససస స
8802 MLJ3616877
పపరర: రరమమరరవప వశశసశశటట

95-167/682

తసడడ:డ అబమబ ల రషసద షపక
ఇసటట ననస:59-31
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రహహమమన అబమబ ల షపక
ఇసటట ననస:59-31
వయససస:71
లస: పప
8799 MLJ2751964
పపరర: సరసబబడజఖస వశశమసపటట

8794 SQX1089581
పపరర: జజన షపక

8819 AP151000198051
పపరర: జరనబబ సయఖద

95-167/706

భరస : ససఖమన సయఖద
ఇసటట ననస:59-43
వయససస:61
లస: ససస స
95-167/708

8822 SQX0279737
పపరర: సలమమ సయఖద

95-167/709

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:59-43
వయససస:40
లస: పప
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95-167/710 8824 SQX0945238
8823 AP151000195227
పపరర: మహబమబ ససభబన సయఖద�
పపరర: మహబమమమననసర షపక

తసడడ:డ దసస గరర�ర
ఇసటట ననస:59-43
వయససస:66
లస: పప
8826 MLJ3637725
పపరర: శసషరద షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:59-44
వయససస:28
లస: ససస స
95-167/713

భరస : ఖమజజ శసషసద
ఇసటట ననస:59-44
వయససస:33
లస: ససస స
8829 SQX0625525
పపరర: మగమసల షపక

95-167/716

95-167/718

8830 SQX1089649
పపరర: ససభబన షపక

8833 AP151000258545
పపరర: శకనవరసరరవప చచననసశశటట

95-167/720

8836 SQX2261337
పపరర: ఇసరమయల మహమమద

భరస : కకషష కకరపరటట
ఇసటట ననస:59-52
వయససస:40
లస: ససస స

8839 SQX0342071
పపరర: పరరశతమమ కకరపరటట

తసడడ:డ కకషష కకరపరటట
ఇసటట ననస:59-52
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమ కలమమర మమననసగర
ఇసటట ననస:59-55
వయససస:21
లస: పప
8847 AP151000195109
పపరర: బబబమరరవప కకసడమమరర

భరస : పవన బమలమర
ఇసటట ననస:59-61
వయససస:39
లస: ససస స

8845 AP151000198275
పపరర: పడమల కరసడమమరర

95-167/728

8848 SQX1766286
పపరర: శసషరద షపక

95-167/923

8851 AP151000198222
పపరర: జయశక బమలమర
భరస : బమలర యఖ బమలమర
ఇసటట ననస:59-61
వయససస:74
లస: ససస స

8831 SQX2130888
పపరర: రరజకలమమరర రరజవరపప

95-80/913

8834 MLJ2752608
పపరర: నసజ హత ససలమసనడ షపక

95-167/719

8837 SQX2261535
పపరర: జససమన మహమమద

95-167/924

భరస : ఇసరమయల మహమమద
ఇసటట ననస:59-51
వయససస:28
లస: ససస స
95-167/722

8840 SQX2359669
పపరర: కకషష కకరపరటట

95-167/925

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:59-52
వయససస:49
లస: పప
95-167/723

8843 AP151000198276
పపరర: మమరరస ససనడదస మమననసగర

95-167/724

భరస : పపడమకలమమర మమననసగర
ఇసటట ననస:59-55
వయససస:45
లస: ససస స
95-167/726

8846 SQX0358630
పపరర: రవకరసత కకసడమమడడ

95-167/727

తసడడ:డ బబబమరరవప కకసడమమరర
ఇసటట ననస:59-56
వయససస:28
లస: పప
95-170/1196

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:59-58-1-177
వయససస:43
లస: ససస స
95-167/729

95-167/715

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:59-51
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప కకసడమమరర
ఇసటట ననస:59-56
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస కకసడమమరర
ఇసటట ననస:59-56
వయససస:58
లస: పప
8850 SQX0013581
పపరర: బమలమర శశశలజ

95-100/737

భరస : ససధడకర మమననసగర
ఇసటట ననస:59-55
వయససస:45
లస: ససస స
95-167/725

8828 SQX1121128
పపరర: షపక మసరసన

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:59-44-734
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:59-52
వయససస:70
లస: ససస స

95-167/926 8842 MLJ3621554
8841 SQX2133221
పపరర: మనషర లకడమ భవన కకరపరటట
పపరర: మమరరజయలల మమననసగర

8844 SQX1864198
పపరర: మననజ మమననసగర

95-167/717

తసడడ:డ ఇలయమస మహమమద
ఇసటట ననస:59-51
వయససస:51
లస: పప
95-167/721

95-167/712

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-44
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:59-50-507
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ దడవపద షపక
ఇసటట ననస:59-51
వయససస:44
లస: పప
8838 SQX0342139
పపరర: సతఖస వనసకటబదసరరర కకరపరటట

95-167/714

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-44
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నడగ బమశనస చలర వపరర
ఇసటట ననస:59-49
వయససస:73
లస: పప
8835 AP151000195267
పపరర: జలమన షపక

8827 MLJ2751402
పపరర: నసరర హన షపక

8825 SQX0621052
పపరర: యమససమన షపక

భరస : మౘ్్బమల షపక
ఇసటట ననస:59-44
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-44
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-44
వయససస:36
లస: పప
8832 SQX1372010
పపరర: కకర సరగర చలర వపరర

95-167/711

8849 SQX1766443
పపరర: గఫరర షపక

95-170/1197

తసడడ:డ మమబమ
ఇసటట ననస:59-58-1-177
వయససస:22
లస: పప
95-167/730

8852 MLJ3087277
పపరర: భరత బమలమర

95-167/731

తసడడ:డ బమలర యఖ బమలమర
ఇసటట ననస:59-61
వయససస:41
లస: పప
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8853 AP151000195083
పపరర: పవన బమలమర

95-167/732

తసడడ:డ బమలర యఖ బమలమర
ఇసటట ననస:59-61
వయససస:46
లస: పప
8856 MLJ2752145
పపరర: శశశలజ మమననసగర

95-167/735

95-167/937

95-167/740

95-167/743

95-167/744

95-167/747

95-167/939

తలర : జజజ పపల
ఇసటట ననస:59-67
వయససస:34
లస: పప

8866 SQX2097244
పపరర: రరకగష చలవనసదడ

8869 SQX1924265
పపరర: రతన కలమమరర కకమమమ

8872 MLJ3087293
పపరర: పడసరదస పపల

8875 SQX1917970
పపరర: సశరష కలమమరర పపల

95-171/720

8878 SQX1938257
పపరర: శరససన పపల

95-167/834

8881 MLJ1657857
పపరర: రవకలమమర పపల
తసడడ:డ జజజ పపల
ఇసటట ననస:59-67
వయససస:39
లస: పప

8861 SQX1493469
పపరర: రతన కలమమరర చసదదలల

95-167/739

8864 SQX1493493
పపరర: రతడనకర కకలకలకరర

95-167/742

8867 SQX2415164
పపరర: కకరస ర చలవనసదడ

95-167/938

తసడడ:డ కకరణ బబబమ చలవనసదడ
ఇసటట ననస:59-64
వయససస:18
లస: ససస స
95-167/745

8870 SQX0759449
పపరర: ససనత పపల

95-167/746

తసడడ:డ బబ డయఖ పపల
ఇసటట ననస:59-65
వయససస:31
లస: ససస స
95-167/748

8873 SQX1554774
పపరర: బబ డడయఖ పపల

95-167/749

తసడడ:డ రరమయఖ పపల
ఇసటట ననస:59-65
వయససస:79
లస: పప
95-79/874

8876 SQX1938273
పపరర: ససధఖ రరణణ పపల

95-171/719

తసడడ:డ వరయఖ పపల
ఇసటట ననస:59-66
వయససస:26
లస: ససస స
95-171/721

తసడడ:డ మరరయ దడసస పపల
ఇసటట ననస:59-66
వయససస:37
లస: పప
95-167/751

95-167/737

తసడడ:డ వనసకట సరశమ లలట కకలకలకరర
ఇసటట ననస:59-64
వయససస:50
లస: పప

భరస : శరససన పపల
ఇసటట ననస:59-66
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శరససన పపల
ఇసటట ననస:59-66
వయససస:29
లస: ససస స
8880 SQX0333948
పపరర: కకరణ పపల

95-167/741

తసడడ:డ బబ డడయఖ పపల
ఇసటట ననస:59-65
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పపల
ఇసటట ననస:59-65
వయససస:58
లస: పప
8877 SQX1938265
పపరర: సశరష కలమమరర పపల

8863 MLJ3616968
పపరర: కకరణ చలవనసదడస

8858 AP151000195297
పపరర: సరశమ మమననసగర

భరస : రతడనకర కకలకలకరర
ఇసటట ననస:59-64
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసదయఖ కకమమమ
ఇసటట ననస:59-65
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబ డడయఖ పపల
ఇసటట ననస:59-65
వయససస:56
లస: ససస స
8874 SQX2313070
పపరర: భభడడయమ పపల

95-167/738

తసడడ:డ కకరణ బబబమ చలవనసదడ
ఇసటట ననస:59-64
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబ డయఖ పపల
ఇసటట ననస:59-65
వయససస:27
లస: ససస స
8871 AP151000198119
పపరర: సరమమమజఖస పపల

8860 SQX0606947
పపరర: ససరగఖ చలవనసదడస

95-167/734

తసడడ:డ దదవదడనస మమననసగర
ఇసటట ననస:59-63
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శశరర చలవనసదడస
ఇసటట ననస:59-64
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పపల
ఇసటట ననస:59-64
వయససస:56
లస: పప
8868 SQX0759522
పపరర: అనసరరధడ పపల

95-167/736

భరస : కకరణ చలవనసదడస
ఇసటట ననస:59-64
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరయఖ పపల
ఇసటట ననస:59-64
వయససస:54
లస: ససస స
8865 AP151000195172
పపరర: వరయఖ పపల

8857 SQX0316372
పపరర: సతష బబబమ మమననసగర

8855 MLJ2752178
పపరర: నరజ మమననసగర

తసడడ:డ సరశమ మమననసగర
ఇసటట ననస:59-63
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమ మమననసగర
ఇసటట ననస:59-63
వయససస:37
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర చలలవపరర
ఇసటట ననస:59-63
వయససస:33
లస: ససస స
8862 AP151000198049
పపరర: నరమల పపల

95-167/733

తసడడ:డ గమరవయఖ బమలమర
ఇసటట ననస:59-61
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ సరశమ మమననసగర
ఇసటట ననస:59-63
వయససస:42
లస: ససస స
8859 SQX2264489
పపరర: రరథడణడ కకనడరర చలలవపరర

8854 AP151000195159
పపరర: బమలర యఖ బమలమర

8879 MLJ2752830
పపరర: మమరస మమ పపల

95-167/750

భరస : భమషణస పపల
ఇసటట ననస:59-67
వయససస:37
లస: ససస స
95-167/752

8882 MLJ3087681
పపరర: భమషణస పపల

95-167/753

తసడడ:డ జజజ పపల
ఇసటట ననస:59-67
వయససస:43
లస: పప
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95-175/984

భరస : జజజ పపల
ఇసటట ననస:59-67
వయససస:52
లస: ససస స
8886 SQX2457554
పపరర: ధనఖ డడయల కకడవటట

95-167/940

95-167/757

95-167/760

95-167/763

95-167/766

95-167/769

95-167/772

తసడడ:డ రరమయఖ బమలమర
ఇసటట ననస:59-72
వయససస:81
లస: పప

8896 MLJ3087475
పపరర: మషప కకకకమలర

8899 MLJ3621638
పపరర: నలమ పపటటటట

8902 SQX1399873
పపరర: జజసర కలమమర పపటటటట

8905 AP151000198566
పపరర: మణణకఖమమ బమలమర

95-167/775

8908 SQX0335836
పపరర: రరమకకషష బలమర

95-167/764

8911 MLJ2752350
పపరర: మమబబరక షపక
భరస : అహమదసర సపసన షపక
ఇసటట ననస:59-73
వయససస:39
లస: ససస స

8891 MLJ3616976
పపరర: మహన రరవప మమలకసరర

95-167/759

8894 MLJ1663939
పపరర: పడసననకలమమర కలకకమళళ

95-167/762

8897 AP151000195179
పపరర: ఇసరమయల కలకకమళళ�

95-167/765

తసడడ:డ బబనన�
ఇసటట ననస:59-70
వయససస:71
లస: పప
95-167/767

8900 SQX1739945
పపరర: అరరణ కలమమరర గగపప

95-167/768

భరస : ఆసజననయమలల గగపప
ఇసటట ననస:59-71
వయససస:48
లస: ససస స
95-167/770

8903 SQX1739986
పపరర: పడసనన కలమమర గగపప

95-167/771

తసడడ:డ ఆసజననయమలల గగపప
ఇసటట ననస:59-71
వయససస:30
లస: పప
95-167/773

8906 SQX1071414
పపరర: బబబమ బమలమర

95-167/774

తసడడ:డ రరజ శశఖర బమలమర
ఇసటట ననస:59-72
వయససస:26
లస: పప
95-167/776

తలర : రరజశశఖర బమలమర
ఇసటట ననస:59-72
వయససస:29
లస: పప
95-167/778

95-167/756

తసడడ:డ ఇసరమయల కలకకమళళ
ఇసటట ననస:59-70
వయససస:40
లస: పప

భరస : దదవసహయస బమలమర
ఇసటట ననస:59-72
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ శశఖర బమలమర
ఇసటట ననస:59-72
వయససస:27
లస: పప
8910 AP151000195018
పపరర: దదవసహయస బమలమర

95-167/761

తసడడ:డ వనసకయఖ పపటటటట
ఇసటట ననస:59-71
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజశశఖరబబబమ బమలమర
ఇసటట ననస:59-72
వయససస:62
లస: ససస స
8907 SQX1071406
పపరర: రరజగసదడ బబబమ బమలమర

8893 AP151000198102
పపరర: వజడస కలకకమళళ

8888 SQX1468165
పపరర: పసడయ మమలకసరర

తసడడ:డ పరరశదరరరవప మమలలపపరర
ఇసటట ననస:59-69
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పపటటటట
ఇసటట ననస:59-71
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ పపటటటట
ఇసటట ననస:59-71
వయససస:57
లస: ససస స
8904 AP151000198089
పపరర: శవపరరశత బమలమర

95-167/758

తసడడ:డ బబనన కలకకమళళ
ఇసటట ననస:59-70
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పపటటటట
ఇసటట ననస:59-71
వయససస:28
లస: ససస స
8901 SQX0831644
పపరర: ససలలచన పపటటటట

8890 AP151000198100
పపరర: రరజగశశరర చలకర

95-167/755

తసడడ:డ మహన రరవప మమలకసరర
ఇసటట ననస:59-69
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మజరస కలకకమళళ
ఇసటట ననస:59-70
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల కలకకమళళ
ఇసటట ననస:59-70
వయససస:46
లస: పప
8898 SQX1399881
పపరర: నహరరక పపటటటట

95-171/974

భరస : పపరరషనసదస చలక
ఇసటట ననస:59-69
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల కలకకమళళ
ఇసటట ననస:59-70
వయససస:38
లస: ససస స
8895 MLJ1662535
పపరర: రవ కలకకమళళ

8887 SQX2363331
పపరర: షపక మహబమబ

8885 SQX0358440
పపరర: ససబమదదబ మధస కకడవటట

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కకడవటట
ఇసటట ననస:59-68
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహహదబ దన
ఇసటట ననస:59-68-98
వయససస:63
లస: పప

భరస : మహన రరవప మమలలపపరర
ఇసటట ననస:59-69
వయససస:44
లస: ససస స
8892 MLJ2752533
పపరర: అరరణ కలకకమళళ

95-167/754

భరస : ససబమదదబ మధస కకడవటట
ఇసటట ననస:59-68
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబమధద మధస కకడవటట
ఇసటట ననస:59-68
వయససస:20
లస: ససస స
8889 MLJ3621620
పపరర: అరరణ జజఖత మమలలపపరర

8884 SQX0317701
పపరర: మమణణకఖవలర కకడవటట

8909 AP151000195087
పపరర: రరజశశఖర బబబమ బమలమర

95-167/777

తసడడ:డ దదవసహయస బమలమర
ఇసటట ననస:59-72
వయససస:64
లస: పప
95-167/779

8912 MLJ2752889
పపరర: ససరరజ షపక

95-167/780

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:59-73
వయససస:41
లస: ససస స
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8913 AP151000198569
పపరర: మమహరరననసర షపక

95-167/781

భరస : అబమబ ల హక షపక
ఇసటట ననస:59-73
వయససస:66
లస: ససస స
8916 AP151000195358
పపరర: అబమబ ల హక షపక

95-167/784

95-167/787

95-90/1122

95-167/792

95-167/795

95-169/756

95-169/759

తసడడ:డ రరఘవపలల వననగసటట
ఇసటట ననస:59-2313
వయససస:82
లస: పప

8926 MLJ2752673
పపరర: మరరయమమ పపరరకర

8929 SQX0279760
పపరర: దదవసహయస పపరరకర

8932 MLJ2766053
పపరర: యదడరషస పపరరక

8935 MLJ2766046
పపరర: ఏసయఖ పపరరక

95-167/797

8938 SQX0279778
పపరర: చనన దసడపరగ

95-167/793

8941 MLJ1656677
పపరర: నడరరయణ చదబబడ లల
తసడడ:డ శవ నడగగశశరరరవప చదబబడ ల
ఇసటట ననస:59-3455
వయససస:41
లస: పప

8921 AP151000198567
పపరర: కకటటశశరమమ గరరరకకపపడడ

95-167/789

8924 MLJ2751956
పపరర: ససనసద పపరరకర

95-167/791

8927 SQX0335935
పపరర: ఆనసద బబబమ పపరరక

95-167/794

తలర : లమజర పపరరక
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:28
లస: పప
95-167/796

8930 MLJ2767325
పపరర: వససత వడర మమడడ

95-169/755

భరస : prasad వడర మమడడ
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:38
లస: ససస స
95-169/757

8933 MLJ2766251
పపరర: వజడస పపరరక

95-169/758

భరస : యమకకబ పపరరకర
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:69
లస: ససస స
95-169/760

8936 SQX2192235
పపరర: అజయ బబబమ పపరరక

95-169/940

తసడడ:డ యయసయఖ పపరరక
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:29
లస: పప
95-167/798

తసడడ:డ నరసససహ దసడపరగ
ఇసటట ననస:59-77
వయససస:45
లస: పప
95-79/875

95-167/786

భరస : లలజర పపరరకగ
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ పపరరకర
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ దసడపరగ
ఇసటట ననస:59-77
వయససస:33
లస: పప
8940 AP151000195329
పపరర: శకరరమమలల వననగసటట

95-167/790

భరస : ఏసయఖ పపరరకర
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసయఖ పపరరక
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:25
లస: పప
8937 SQX1468157
పపరర: శశఖర దసడపరగ

8923 SQX1833201
పపరర: సపజనఖ రరవనల

8918 SQX1508441
పపరర: జజషషవర కరరరమమరర

భరస : ఉమమకలమమర గరరకరపపడడ
ఇసటట ననస:59-75
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచనన పపరరకగ
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:74
లస: పప

భరస : మహన వడర మమడడ
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:53
లస: ససస స
8934 SQX1448100
పపరర: వజయ బబబమ పపరరక

95-167/788

భరస : దదవసహయస పపరరకగ
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచనన పపరరకగ
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:64
లస: పప
8931 AP151000204521
పపరర: మణణమమ వడర మమడడ

8920 SQX1013382
పపరర: ఉపరకరరర కరరరమమరర

95-167/783

తసడడ:డ ఉపరకర కరరరమమరర
ఇసటట ననస:59-74
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససవర పడసరద రరవనల
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భబసకర ఎస.వ.యస.
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:50
లస: ససస స
8928 MLJ1662006
పపరర: లలజర పపరరకర

95-167/785

తసడడ:డ మతస యఖ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:59-74
వయససస:57
లస: పప

భరస : లమజర రవనల
ఇసటట ననస:59-76
వయససస:32
లస: ససస స
8925 MLJ2753432
పపరర: కకటటశశరర మటబట

8917 SQX1013408
పపరర: సరళ కరరరమమరర

8915 AP151000195497
పపరర: అయమబ మహమమద

తసడడ:డ అబమబ ల హక మహమమద
ఇసటట ననస:59-73
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఉపరకరరర కరరరమమరర
ఇసటట ననస:59-74
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపకరర కనసమమరర
ఇసటట ననస:59-74
వయససస:28
లస: పప
8922 SQX2522118
పపరర: సపజనఖ రవనల

95-167/782

తసడడ:డ అబమబ ల హక మహమమద
ఇసటట ననస:59-73
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల బబరర షపక
ఇసటట ననస:59-73
వయససస:74
లస: పప
8919 SQX0635359
పపరర: మతడనయమ� కనసమమరర�

8914 AP151000195359
పపరర: అహమద హహసపసన

95-167/799
8939 SQX1083013
పపరర: వసశ పవన కలమమర నడమమల

తసడడ:డ అపసస రరడడ నడమమల
ఇసటట ననస:59-465
వయససస:27
లస: పప
95-167/800

8942 MLJ3620754
పపరర: జజనబబగస షపక

95-79/876

భరస : అబమబ ల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:59-4673
వయససస:40
లస: ససస స
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8943 SQX1929686
పపరర: ససభబన బ షపబక
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95-167/801

భరస : ఖమజజ షపబక
ఇసటట ననస:59-6101
వయససస:29
లస: ససస స
8946 SQX2036325
పపరర: ఖమఖష మమల సయఖద

8944 SQX1917632
పపరర: వనసకయమమ తతట

భరస : ససత రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:59-6867
వయససస:63
లస: ససస స
95-171/757

8947 SQX2036622
పపరర: ఆఫసడన ససలమసన షపక

తసడడ:డ సయఖద సరహహబ బబష తతటటట
ఇసటట ననస:65-64 BLOCK 7 FLOT G4
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఖమఖష మమల సయఖద
ఇసటట ననస:65-64 B NO 7-G4
వయససస:21
లస: ససస స

8949 NDX2556504
పపరర: దసరర భవన పగడల

8950 NDX2613677
పపరర: వనసకట సరయ కకషష తచలర

94-63/836

భరస : రవకలమమర పగడల
ఇసటట ననస:111
వయససస:37
లస: ససస స
8952 SQX2077642
పపరర: హరల వరర న కకసరరజ

95-80/810

95-80/805

95-169/806

95-168/888

95-168/941

95-80/993

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:D. NO 15-6-141
వయససస:20
లస: పప
8970 SQX1960756
పపరర: రవసదడ రరడడడ మమదద రరడడ
తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మమదద రరడడ
ఇసటట ననస:D NO 15-6-227
వయససస:23
లస: పప

8959 MLJ3626066
పపరర: ససభబన షపక షపక

8962 SQX1603589
పపరర: వనసకట రతనస కరనసగమల

8965 SQX0836890
పపరర: ఆలపరటట జజఖత

95-168/960

95-168/885

8951 SQX2418887
పపరర: రరకలశరన షపక

95-171/761

8954 SQX1294321
పపరర: కకరణ దదవర

95-80/804

తసడడ:డ వససత రరవప దదవర
ఇసటట ననస:305
వయససస:23
లస: పప
95-168/966

8957 SQX2243822
పపరర: మహలకడమ తడతరరడడ

95-169/805

భరస : ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:559-4-559
వయససస:64
లస: ససస స
95-168/886

8960 AP151000207589
పపరర: బబజజన షపక

95-168/890

8963 SQX2472090
పపరర: లమవణఖ జజగమ

95-169/794

భరస : శశఖర జజగమ
ఇసటట ననస:15131/5
వయససస:34
లస: ససస స
95-168/303

8966 SQX1703677
పపరర: షపక ఖమదర జజనబ

95-80/581

భరస : ఆలపరటట ససనల
ఇసటట ననస:D NO 7-6-846/175/1437
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అబమబ ల జజఫర సరధదక
ఇసటట ననస:D NO 15-4-123
వయససస:20
లస: ససస స

8968 SQX2340677
పపరర: ఏడడకకసడలల గరదచల

8969 SQX2333086
పపరర: ఈశశరమమ గరదచల

8971 SQX2259455
పపరర: మహమమద షపక
భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:D NO 15-6-237
వయససస:43
లస: ససస స

95-168/887

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:582-393
వయససస:60
లస: ససస స

95-167/954

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ గరదచల
ఇసటట ననస:D NO 15-6-179
వయససస:33
లస: పప
95-80/807

8948 MLJ2772473
పపరర: పడససనడసబ జవరశజ

భరస : అబమబ ల సతర షపక
ఇసటట ననస:115-10-25
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కరనసగమలమ
ఇసటట ననస:1651-365
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 1-19-7-64
వయససస:21
లస: ససస స
8967 SQX2480127
పపరర: ఖజ మహహదబ దన షపక

94-160/465

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:581-339
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:583-446
వయససస:71
లస: ససస స
8964 SQX2056794
పపరర: మమహహమద షహహన షపక

8956 SQX2225167
పపరర: బబష షపక

95-171/1054

భరస : బడహమస
ఇసటట ననస:68-4-478
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:558-2-359
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:559-4-577
వయససస:21
లస: ససస స
8961 MLJ3635471
పపరర: మమసతడజ బబగస మహమమద

95-171/756

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప వదదగగనడడ
ఇసటట ననస:158-3-469
వయససస:28
లస: పప

భరస : రసబబబమ కసబబల
ఇసటట ననస:305
వయససస:28
లస: ససస స
8958 SQX2190213
పపరర: వనసకట మమనక గసట

8953 SQX2225985
పపరర: రరమమ వదదగగనడడ

8945 SQX2546885
పపరర: ఫరరరన ససలర న షపక

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:65-7-633/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తచలర
ఇసటట ననస:111
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:131/302
వయససస:19
లస: పప
8955 WPK1848094
పపరర: జయసత కసబబల

95-80/803

95-169/946

భరస : ఏడడకకసడలల గరదచల
ఇసటట ననస:D NO 15-6-179
వయససస:31
లస: ససస స
95-167/955

8972 SQX2180487
పపరర: రరషమ షపక

95-167/956

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:D NO 15-6-237
వయససస:21
లస: ససస స
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8973 SQX1979939
పపరర: ఫణణసదడరరడడడ మమకలక
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95-80/808

95-80/886 8975 SQX1990746
8974 SQX2012318
పపరర: తరరణ కలమమర రరడడడ సరనకకమమమ
పపరర: ఫరరరక మహమమద

95-80/885

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:D NO 15-6-263/B
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కరశ రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:D.no.15-6-273/a
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రససల మహమమద
ఇసటట ననస:D NO 15-8-82
వయససస:21
లస: పప

95-168/1192
8976 SQX2483261
పపరర: చమలమదదనడన.తరరమఅలమ రరవప
చమలమదదనడన
తసడడ:డ చమలమదదనడన.శకనవసర రరవప శకనవరస రర
ఇసటట ననస:DNO.15-8-95
వయససస:21
లస: పప

95-168/1193
8977 SQX2475457
పపరర: చమలమదదనడన.తరరమఅలమ రరవప
చమలమదదనడన
తసడడ:డ చమలమదదనడన.శకనవసర రరవప శకనవరస రర
ఇసటట ననస:DNO.15-8-95
వయససస:21
లస: పప

8978 SQX2128072
పపరర: జమన చకకవరరస దసడడ

తసడడ:డ శకధర దసడడ
ఇసటట ననస:DNO-15-8-120 2ND LINE
వయససస:19
లస: పప

8979 SQX1988260
పపరర: దసరర పడసరద రరమశశటట

8980 SQX2385730
పపరర: అహమద బబష షపక

8981 SQX2390219
పపరర: అసమత షపక

95-168/940

తసడడ:డ ససబబ రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:D No 15-8-137/A, 3rd Lane
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:D NO 15-10-14
వయససస:47
లస: పప

8982 SQX1803485
పపరర: యమనసస మహమమద

8983 SQX2157568
పపరర: అబమబ ల కరరస షపక

95-171/726

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:D NO 15-10-89
వయససస:33
లస: పప
8985 SQX2345916
పపరర: పరరశత వసకమళళ

95-169/947

తసడడ:డ ఇనడయతషలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:D NO 59-6-1036
వయససస:33
లస: పప
8991 SQX1802917
పపరర: పపలమరరరవప మమదదగగసడ

95-171/725

95-171/727

95-169/762

95-171/1024

8987 SQX1761188
పపరర: బబజ షపక

95-171/728

8990 SQX2461937
పపరర: అమర హజర సయద

95-171/1025

తసడడ:డ దడవపద సయద
ఇసటట ననస:DNO 65-109
వయససస:42
లస: పప

8992 SQX2536795
పపరర: బబజబ షపక

95-89/1582

8993 SQX1865534
పపరర: సరయ కలమమర రరడడ గగపసరరడడడ

8995 SQX0688481
పపరర: షపక అబమబ ల సలస

95-80/806

8996 SQX2224830
పపరర: భరత చతడరరససపల

95-169/948

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చతడరరససపల
ఇసటట ననస:DONO15-06-231
వయససస:24
లస: పప

8998 SQX1816594
పపరర: ఆడడవమమ కకరపరటట

95-171/730

8999 SQX2192466
పపరర: నసరరలమరహ అబమబ ల ఎసడడ

తసడడ:డ రరమసజననయమలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:DOOR NO 15-7-8
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నడగగసఢడ కకరపరటట
ఇసటట ననస:DOOR NO-15-10-153
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖసడడస అబమబ ల ఎసడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 58-2-389
వయససస:49
లస: పప

9000 SQX2192318
పపరర: హససన బబగమమ అబమబ ల ఎసడడ

9001 SQX2255404
పపరర: షఫసవపలమర అబమబ ల

9002 SQX2192441
పపరర: రఫసయమలమర అబమబ ల ఎసడడ

భరస : నసరరలమరహ అబమబ ల ఎసడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 58-2-389
వయససస:45
లస: ససస స

95-168/1196

తసడడ:డ నసరరలర అబమబ ల ఎసడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 58-2-389
వయససస:24
లస: పప

95-169/761

తసడడ:డ గగపస రరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:DNO: 59-4-689
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ షపక అబమబ ల రగహమమన
ఇసటట ననస:D.NO:59-5-792
వయససస:30
లస: పప
95-167/805

95-167/957

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D NO 59-6-1036
వయససస:26
లస: పప

భరస : మమజబబ షపక
ఇసటట ననస:D-no :- 58-1-79
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమ రరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO :59-4-689
వయససస:44
లస: పప
8997 SQX1964287
పపరర: శవ పసడయ చరతనగసడర

8986 SQX1761204
పపరర: రగషమ షపక

8989 SQX2482743
పపరర: రరహనడ సయయద

8984 SQX2369411
పపరర: వనసకటటశశరమమ మసడడఠగకర
భరస : బమజరబబబమ మసడడఠగకర
ఇసటట ననస:DNO 59-4-646
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల సయయద
ఇసటట ననస:D NO 65-109
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శసగయఖ మమదదగగసడ
ఇసటట ననస:D.NO:15-11-69
వయససస:69
లస: పప
8994 SQX1865559
పపరర: గగపస రరడడడ గగపసరరడడడ

95-171/1026

భరస : అబమబ ల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:D NO 59-6-1036
వయససస:24
లస: ససస స
95-171/729

95-171/1023

భరస : అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:D NO 15-10-14
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:DNO-15-10-122
వయససస:22
లస: పప

భరస : నడగగసదడస వరనకమమలమ
ఇసటట ననస:D NO 59-4-748
వయససస:75
లస: ససస స
8988 SQX1761196
పపరర: అబమబ ల ఖమదర షపక

95-171/1022

95-168/1194

95-168/1197

95-168/1195

95-168/1198

తసడడ:డ నసరరలమరహ అబమబ ల ఎసడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 58-2-389
వయససస:20
లస: పప
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9003 SQX2192474
పపరర: ఇరరరనసలమర అబమబ ల ఎసడడ

95-168/1199

తసడడ:డ నసరరలమరహ అబమబ ల ఎసడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 58-2-389
వయససస:19
లస: పప
9006 SQX1848829
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ వననన

9004 SQX1848845
పపరర: మమనక వననన

95-216/733

95-216/734

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ వననన
తసడడ:డ ఉషసత రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:DOOR NO 59-8-362 WARD NO ఇసటట ననస:DOOR NO 59-8-362 WARD NO
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:44
లస: పప
95-216/735

9007 SQX1817253
పపరర: అపరష కకమమననన

95-80/809

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ వననన
భరస : హరర బబబమ కకమమననన
ఇసటట ననస:DOOR NO 59-8-362 WARD NO ఇసటట ననస:DOOR NO:54-6-1833
వయససస:49
లస: పప
వయససస:34
లస: ససస స
9009 SQX2470607
పపరర: మహమమద పరవన

9005 SQX1848837
పపరర: వనసకట రమణ వననన

95-171/1028

9010 SQX2012102
పపరర: షపక గగసప బబష

9008 SQX2466753
పపరర: మహమమద ఖమదర బబష

తసడడ:డ మహమమద ఇసరసక
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 59-6-1098
వయససస:33
లస: పప
95-80/887

9011 SQX1863984
పపరర: దసరర అనననవరరర

95-167/806

భరస : మహమమద ఖమదర బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 59-6-1098
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-18-1741
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకషష లలట అనననవరరర
ఇసటట ననస:DR NO-15-7-19
వయససస:57
లస: ససస స

9012 SQX1961002
పపరర: హబబమర రహమమన సయద

9013 SQX2523074
పపరర: కలమమర రరవ

9014 SQX2547065
పపరర: శవ కలమమర థదదర డ

95-168/891

తసడడ:డ రహహస సయద
ఇసటట ననస:Dr no 58-2-360
వయససస:44
లస: పప
9015 SQX2391753
పపరర: వరణణ శక ఇమమడడబతన

9016 SQX2456648
పపరర: వరమమ ఇమమడడబతన

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఇమమడడబతన
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ ఇమమడడబతన
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:78
లస: ససస స

9018 SQX2372514
పపరర: సపమఖ ఇమమడడబథధనడ

9019 SQX2329308
పపరర: షరజజదద షపక

95-169/950

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఇమమడడబథధనడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:g m c no 1479
వయససస:46
లస: ససస స

9021 SQX2335545
పపరర: షరజజదద షపక

9022 SQX1769363
పపరర: మమజబ షపక

95-168/1203

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:gmc no 1479
వయససస:46
లస: ససస స
9024 SQX2311389
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ చదరరకలలమ

95-170/1440

తలర : ఆష pathan
ఇసటట ననస:59-6-574
వయససస:33
లస: పప

95-168/1200

95-89/1070

9028 SQX1563817
పపరర: అరచనడ గగనసగమసటర

95-168/1201

9031 MLJ3618428
పపరర: అబమబ ల ఖమదర జలమన షపక
తసడడ:డ అబమబ ల షషకకర shaik
ఇసటట ననస:59-6-800
వయససస:47
లస: పప

95-169/949

9020 SQX2335537
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-168/1202

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:gmc no 1479
వయససస:49
లస: పప
95-168/892

9023 AP151000204227
పపరర: కకసడమమ ఉసడదల�

95-169/763

భరస : నరసస రరడడడ�
ఇసటట ననస:L15-51-366
వయససస:62
లస: ససస స
95-171/851

9026 MLJ2774198
పపరర: కరరమమననసర

95-168/711

భరస : నడయబడససల
ఇసటట ననస:58-2-399
వయససస:49
లస: ససస స
95-89/1071

భరస : ఆసజననయమలల గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:58-7-731
వయససస:38
లస: ససస స
95-80/698

9017 SQX2395093
పపరర: లమవణఖ ఇమమడడబతన

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఇమమడడబతన
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పసడతల
ఇసటట ననస:58-1-222
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:58-7-730
వయససస:52
లస: పప
9030 SQX0810150
పపరర: యమససబ పటబన

9025 SQX2141471
పపరర: నడగరరజ పసడతల

95-168/1233

తసడడ:డ బబలయఖ థదదర డ
ఇసటట ననస:F 2 BLOCK NO 12
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:GUNTUR
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చదరరకలలమ
ఇసటట ననస:VINOBHA NAGAR
వయససస:19
లస: పప
9027 SQX0906594
పపరర: శవ శసకర రరడడడ తమమమ

95-90/1124

భసధసవప: నడగ సరయ లకడమ వనబఫ
ఇసటట ననస:DR.NO 58-5-527
వయససస:31
లస: పప
95-167/958

95-171/1027

9029 SQX0872440
పపరర: మహబమ జజన పఠరన

95-80/697

తసడడ:డ గనఖమన pathan
ఇసటట ననస:59-6-574
వయససస:28
లస: పప
95-80/700

9032 SQX1614412
పపరర: అబమబ ల షషకకర షపక

95-80/701

తసడడ:డ ఖద హర వరల షపక
ఇసటట ననస:59-6-800
వయససస:74
లస: పప
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95-80/703

భరస : కరరమమలమర shaik
ఇసటట ననస:59-6-804
వయససస:34
లస: ససస స
95-80/706

తసడడ:డ అబమబ ల రవపఫ shaik
ఇసటట ననస:59-6-804
వయససస:38
లస: పప
9039 SQX1765817
పపరర: షపనడజ బబగమ షపక

95-170/1075

95-170/1081

భరస : నసర�
ఇసటట ననస:59-6-1099
వయససస:31
లస: ససస స
95-167/803

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6997
వయససస:34
లస: పప

9043 MLJ3636644
పపరర: హఫస�్్ � షపక�

9038 SQX1404219
పపరర: హమదడ బబగ షపక

95-170/1074

95-170/1076

9041 MLJ3636651
పపరర: కమమర జహ� షపక�

95-170/1079

భరస : మజద�
ఇసటట ననస:59-6-1099
వయససస:31
లస: ససస స
95-170/1082

9046 MLJ3624376
పపరర: భబగఖలకకమ చసదవవలల

9044 SQX1864164
పపరర: అకస రరననసర షపక

95-167/802

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:59-6997
వయససస:67
లస: ససస స
95-167/804

భరస : హరర కకషష
ఇసటట ననస:69-3-335
వయససస:33
లస: ససస స
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95-171/1041

4
SQX1814813
పపరర: శకనవరసరరవప పరలపరరస

2
SQX2025443
పపరర: సరసశత రరయలచచరరవప

95-171/759

Deleted

తసడడ:డ యయషయఖ గదబల
ఇసటట ననస:7-6-846/163
వయససస:39
లస: పప
95-167/1

5
SQX2056877
పపరర: శక పడణవ సరయ బబ రక

తసడడ:డ రమమశ బసడరర
ఇసటట ననస:9-4-63
వయససస:21
లస: ససస స

8
SQX1815000
పపరర: నరజ వషష
ష మధసర మకరకన

95-168/939

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:13-4-59-3
వయససస:23
లస: ససస స

11
SQX2348449
పపరర: అపసర షపక

95-167/2

14
SQX1639996
పపరర: దదవదడనస పపరర పష గమ
తసడడ:డ ఆవపలయమ పపరర పష గమ
ఇసటట ననస:15/2/16
వయససస:22
లస: పప

95-80/884

9
SQX0618975
పపరర: ధన లకడమ చసతస

95-220/1047

భరస : సరసబశవరరవప చసతస
ఇసటట ననస:12-49
వయససస:61
లస: ససస స
95-168/942

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:15-0-120
వయససస:24
లస: ససస స
95-83/1278

6
SQX2078103
పపరర: రఫస షపక
తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:9-4-53
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససరర బబబమ మకరకన
ఇసటట ననస:9-6-19
వయససస:26
లస: పప
95-171/762

95-171/1040

తసడడ:డ పపద కకసడయఖ గదబల
ఇసటట ననస:7-6-897
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ రక
ఇసటట ననస:8-16-27
వయససస:19
లస: పప
95-80/1

3
SQX2533487
పపరర: మణణ కలమమర గదబల

Deleted

భరస : నగరజ రరయలచచరరవప
ఇసటట ననస:7-6-854/29
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస పరలపరరస
ఇసటట ననస:7-17-84/4/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : జసగస మహహశ
ఇసటట ననస:15-2-4
వయససస:19
లస: ససస స

9040 SQX1765783
పపరర: ఇదదస
డ షపక

95-80/705

తసడడ:డ అతస ర బబగ షపక
ఇసటట ననస:59-6-1096
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:59-6-1099
వయససస:31
లస: ససస స

9045 SQX1864115
పపరర: బబషర షపక

13
SQX2522209
పపరర: అనసష జసగస

95-170/1073

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:59-6-1097
వయససస:22
లస: పప

9042 SQX0380824
పపరర: జరరనడ షపక�

10
SQX2263069
పపరర: మసజ షపక

9037 SQX0407338
పపరర: నసర షపక�

9035 MLJ3625423
పపరర: మహబమబ బ షపక

భరస : అబమబ ల రవపఫ shaik
ఇసటట ననస:59-6-804
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస�
ఇసటట ననస:59-6-1096
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహమద గగస
ఇసటట ననస:59-6-1097
వయససస:47
లస: ససస స

7
SQX1917574
పపరర: పపజత బసడరర

95-80/704

తసడడ:డ ఇసరమయల shaik
ఇసటట ననస:59-6-804
వయససస:38
లస: ససస స

9036 MLJ3618386
పపరర: ఇసరమయల షపక

1
SQX2533503
పపరర: రరజశశఖర గదబల

9034 MLJ3620820
పపరర: అమరరన shaik

12
SQX2428944
పపరర: ఆససయమ బబ షపక

95-87/1251

భరస : సరబ ర బబబమ షపక
ఇసటట ననస:15-1-426
వయససస:49
లస: ససస స
95-78/3

15
SQX1865336
పపరర: మరరయమమ ఆరరమసద

95-77/3

భరస : బమచరరజ ఆరరమసద
ఇసటట ననస:15-2-16 1ST LANE ISRAIL PET
వయససస:30
లస: ససస స
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SQX2070423
పపరర: కకలకపప గమ పడవలర క
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95-78/939

తసడడ:డ కకలకపప గమ సససష న
ఇసటట ననస:15-2-28B
వయససస:18
లస: ససస స
19
SQX2331932
పపరర: కలమమరర గగన

95-77/845

95-172/565

95-78/940

23
SQX2503399
పపరర: పపణఖవత కటటకల

95-151/747

26
SQX2403467
పపరర: మగమబల బబష సయఖద

95-150/653

29
SQX2453538
పపరర: హరరశ అవపల

95-168/944

95-80/890

తలర : మలర శశరర అవపల
ఇసటట ననస:15-6-17/1
వయససస:18
లస: పప

95-169/800 32
31
SQX2409746
SQX1938851
పపరర: దదవ చడసదదన బబయ యరకసశశటట
పపరర: ససటఫపన హనసన గమసటటరర

Deleted

తసడడ:డ తడతజ సససగ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:15-6-27
వయససస:19
లస: ససస స
34
SQX2520831
పపరర: గఫపర షపక

95-169/963

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:15-6-31/1
వయససస:43
లస: పప
37
SQX2261063
పపరర: నవన రరడడడ పపసల
తసడడ:డ మలమఖదదడ రరడడడ పపసల
ఇసటట ననస:15-6-43
వయససస:18
లస: పప
40
SQX2469807
పపరర: వనసకట రరడడడ భమమ రరడడడ

95-169/804

తసడడ:డ మహమమద బబష షపక
ఇసటట ననస:15-6-59/2,
వయససస:21
లస: పప

95-148/691

27
SQX1864016
పపరర: వననద కలమమర తడడడశశటట

30
SQX2078145
పపరర: రమమశ రరడడడ మడతల
తసడడ:డ కకషష రరడడడ మడతల
ఇసటట ననస:15-6-22/A
వయససస:19
లస: పప
33
SQX2487395
పపరర: సరయ నసదదన బబయ తవరరర

35
SQX2084531
పపరర: సతశ కలమమర వనదగరరర

36
SQX2048742
పపరర: సరల వనదగరరర

38
NDX2852218
పపరర: కసచరర దసరరర దదవ

41
SQX1974286
పపరర: శవ సరయ కలమమర పపల

44
SQX2505659
పపరర: కటరరయమ బబలమజ సససగ
తసడడ:డ కటరరయమ కరపప సససగ
ఇసటట ననస:15-6-60
వయససస:51
లస: పప

95-167/3

95-80/820

భరస : పవన కలమమర తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:15-6-30
వయససస:24
లస: ససస స

95-149/443

95-215/1694

95-152/829

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనదగరరర
ఇసటట ననస:15-6-34/7
వయససస:22
లస: ససస స
94-213/886

39
SQX2257590
పపరర: మమలకకసడ రరడడడ చసగ రరడడడ

95-169/803

తసడడ:డ చనన మమలకకసడ రరడడ చసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-47
వయససస:41
లస: పప
95-169/3

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:15-6-51
వయససస:22
లస: పప
95-169/768

24
SQX2088144
పపరర: రరసబబబమ బసడ

తసడడ:డ వకటర శరససన బబబమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:15-6-27
వయససస:23
లస: పప

భరస : నగగశ
ఇసటట ననస:15-6-45/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడతడప రరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-47
వయససస:19
లస: పప
43
SQX2057016
పపరర: రఫస షపక

95-171/3

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనదగరరర
ఇసటట ననస:15-6-34/7
వయససస:23
లస: పప
95-169/802

95-77/808

తలర : శకనస తడడడశశటట
ఇసటట ననస:15-6-2
వయససస:23
లస: పప

Deleted

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:15-6-8
వయససస:25
లస: ససస స

21
SQX2059541
పపరర: పడదధప కలమమర షకకల

తసడడ:డ వనసకటటష బసడ
ఇసటట ననస:15-5-35
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:15-5-171/5
వయససస:50
లస: పప
95-167/4

95-77/1021

తసడడ:డ మరరయ బబబమ షకకల
ఇసటట ననస:15-2-92
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కటటకల
ఇసటట ననస:15-5-11/A
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రసబబబమ బసడ
ఇసటట ననస:15-5-35
వయససస:39
లస: ససస స
28
SQX1937945
పపరర: నసరజహన షపక

20
SQX2076750
పపరర: సకజన మదదబ పప గమ

18
SQX2544997
పపరర: హసనఅహమద షపక

తసడడ:డ యకకబ షపక
ఇసటట ననస:15-2-66
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర మదదబ పప గమ
ఇసటట ననస:15-2-87/A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ లలకనడథ కలసడ
ఇసటట ననస:15-05-09
వయససస:19
లస: పప
25
SQX2106532
పపరర: శకదదవ బసడ

95-77/2

తసడడ:డ జలన షపక
ఇసటట ననస:15-2-66
వయససస:33
లస: పప

భరస : దదవదడనస గగన
ఇసటట ననస:15-2-72
వయససస:46
లస: ససస స
22
SQX2036150
పపరర: పపడమ నడథ కలసడ

17
SQX1960863
పపరర: జమర షపక

42
SQX2054070
పపరర: సరయనడధ నశరసకరరరవప

95-80/811

తసడడ:డ మమధవరరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:15-06-52
వయససస:22
లస: పప
95-143/1008

45
SQX1891100
పపరర: అకబర సయఖద

95-10/46

తసడడ:డ మహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:15-6-61/2
వయససస:31
లస: పప
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46
SQX1926260
పపరర: రజయ ససలర న సయఖద

95-168/1

భరస : అనడశర సయఖద
ఇసటట ననస:15-6-61/2
వయససస:29
లస: ససస స
49
SQX2107969
పపరర: దదననశ యజల

95-169/770

50
SQX1927599
పపరర: లకడమ అనననవరరర

95-80/2

53
SQX2324713
పపరర: లకమ రరడడడ అలలపన

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:15-6-108
వయససస:20
లస: పప
95-80/815

95-80/817

భరస : కకషష మమరరస తడడకమళర
ఇసటట ననస:15-6-167
వయససస:20
లస: ససస స

95-168/3

65
SQX2465409
పపరర: లమవణఖ జజగమ

95-80/818

68
SQX2418929
పపరర: మసడ అమమలఖ మసడ

95-80/816

71
SQX1978204
పపరర: రరమ కకషష

95-169/797

74
SQX1980457
పపరర: లకడమ పసడతల
భరస : యహన బబబమ పసడతల
ఇసటట ననస:15-6-167
వయససస:24
లస: ససస స

95-80/814

60
SQX2461036
పపరర: ఇసరరమమదదధన షపక

95-171/809

63
SQX2236941
పపరర: అరరణ కలమమరర ఆలపరటట

95-80/888

66
SQX0032409
పపరర: అమనడ బబ సయఖద

95-80/3

తసడడ:డ ఇసరమయల ఝమన సయఖద
ఇసటట ననస:15-6-133
వయససస:37
లస: ససస స

95-80/889

69
SQX1866292
పపరర: నడగ భమవననశశరర గమపరస

95-80/4

భరస : సరసబశవరరవప గమపరస
ఇసటట ననస:15-6-150
వయససస:30
లస: ససస స
95-43/12

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-6-164
వయససస:59
లస: పప
95-80/5

57
SQX2031888
పపరర: మహమమద సయద షపక

భరస : దసరర పడసరద రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:15-6-125
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మసడ పడసరద మసడ
ఇసటట ననస:15-6-148/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-80/819

95-171/812

తసడడ:డ సయద అహమద షపక
ఇసటట ననస:15-6-110
వయససస:26
లస: పప

Deleted

భరస : అజమతతలమర షపక
ఇసటట ననస:15-6-159
వయససస:34
లస: ససస స
73
SQX1973882
పపరర: ససనత తడడకమళర

62
SQX2011104
పపరర: వనత ఠగలకకనడడ

54
SQX2310068
పపరర: గగసప షపక

తసడడ:డ అబమబ ల ఖదర జలమన షపక
ఇసటట ననస:15-6-102
వయససస:19
లస: పప

భరస : శశఖర జజగమ
ఇసటట ననస:15-6-131/5
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమరకపపసరల
ఇసటట ననస:15-6-147
వయససస:21
లస: పప
70
SQX2018588
పపరర: హహసరన పరరశన షపక

95-80/894

తసడడ:డ ఫరదర ఠగలకకనడడ
ఇసటట ననస:15-6-124
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదసడపరటట
ఇసటట ననస:15-6-126
వయససస:20
లస: పప
67
SQX2107944
పపరర: ససదధప కలమమర గమరకపపసరల

59
SQX1925510
పపరర: అసమతషలమర షపక

95-154/939
51
SQX2032985
పపరర: గరరర పరటట వజయ లకడమ గరరర పరటట

తసడడ:డ శజడ షపక
ఇసటట ననస:15-6-81
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:15-6-108
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ టట ససబబ రరవప ఠగలకకనడడ
ఇసటట ననస:15-6-124
వయససస:21
లస: ససస స
64
SQX1986512
పపరర: అభషపక నడయమడడ దదసడపరటట

95-154/1122

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-85
వయససస:19
లస: పప
95-168/2

95-169/769

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-6-76/1
వయససస:40
లస: ససస స

Deleted

భరస : లకమణ సససగ ససదనసరర
ఇసటట ననస:15-6-83
వయససస:19
లస: ససస స

61
SQX2011070
పపరర: చసదన మమధసరర ఠగలకకనడడ

95-169/5

తసడడ:డ అపసల రరడడడ అలలపన
ఇసటట ననస:15-6-79
వయససస:28
లస: పప

95-149/507 56
55
SQX2525335
SQX2120491
పపరర: థదద
పపరర: వనసకట దదననశ రరడడడ లకకకరరడడడ
డ దవ సరయ దసరర ససదనసరర

48
SQX2046894
పపరర: అతఖ షపక

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:15-6-61/3
వయససస:18
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ అనననవరరర
ఇసటట ననస:15-6-71
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: సరసబరరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:15-6-79
వయససస:59
లస: పప

58
SQX1925445
పపరర: నయమతషలమర షపక

95-169/4

తలర : గగససయమ షపక
ఇసటట ననస:15-6-61/2
వయససస:22
లస: పప

తలర : నడసచరమమ యజల
ఇసటట ననస:15-6-70
వయససస:20
లస: పప
52
SQX1961077
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ కరరనటట

47
SQX1960913
పపరర: రహమన షపక

72
SQX1980796
పపరర: శత రతనస కరమరరజగడడ

95-43/13

భరస : రరమ కకషషp
ఇసటట ననస:15-6-164
వయససస:54
లస: ససస స
95-80/6

75
SQX2056745
పపరర: ససభబన షపక

95-168/893

తసడడ:డ ఇజవపదధన షపక
ఇసటట ననస:15-6-171
వయససస:38
లస: పప
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SQX1966993
పపరర: రజత పసడతల
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95-24/49

తసడడ:డ కరరణకలమమర పసడతల
ఇసటట ననస:15-6-176
వయససస:23
లస: ససస స
79
SQX1938141
పపరర: మలలర శశరర తతరరరకకసడ

95-169/6

95-169/8

95-80/892

95-171/811

95-169/9

95-169/10

95-80/995

తసడడ:డ రమణ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:15-6-258
వయససస:18
లస: ససస స

89
SQX1966936
పపరర: ససవరష పసడతల

92
SQX2533131
పపరర: షపక ఖజ షపక ఖమదర బబష

95-167/837

95-80/9

87
SQX2358455
పపరర: జఫర సదధక షపక

95-167/966

96
SQX1990209
పపరర: చసదస పసడయ భవనస

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చచననమశశటట
ఇసటట ననస:15-6-259
వయససస:22
లస: పప

95-167/835

93
SQX2537033
పపరర: ఖజ షపక

95
SQX1987106
పపరర: చసదస పసడయ భవనస

104
SQX1975531
పపరర: సరసబశవరరవప చచననమశశటట

95-171/810

90
SQX2423226
పపరర: నడగ పదమ కరధసలలరర

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:15-6-237
వయససస:22
లస: పప

101
SQX2220135
పపరర: షపక అసమమ

95-169/798

భరస : బమలర బబబమ కరధసలలరర
ఇసటట ననస:15-6-231/A
వయససస:34
లస: ససస స

95-169/764

95-169/11

95-167/967

95-169/766

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:15-6-237
వయససస:19
లస: ససస స
99
SQX2117570
పపరర: గగసప మహహదదబన షపక

95-167/836

తసడడ:డ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:15-6-250/1
వయససస:52
లస: పప
95-167/838

తసడడ:డ గగసప మహహదదబన
ఇసటట ననస:15-6-250/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-80/821

84
SQX2209146
పపరర: వనసకటరరడడడ మర

తసడడ:డ షపక ఖమదర బబష షపక మహమమడ
ఇసటట ననస:15-6-237
వయససస:25
లస: పప

98
SQX1815497
పపరర: సరయ కలమమర మటమరరక

95-80/8

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:15-6-218
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:15-6-248/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గగసప మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:15-6-250/1
వయససస:23
లస: ససస స
103
SQX2078194
పపరర: శక నడగ కకరస ర రరడడడ దదడడ

95-169/799

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:15-6-237
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససధడకర రరదడవరపప
ఇసటట ననస:15-6-239
వయససస:20
లస: ససస స
100
SQX2311413
పపరర: రహమత షపక

86
SQX2363711
పపరర: తదజ బదబ

81
SQX1960731
పపరర: వనసకట శవ రరడడడ గగపస రరడడడ

తసడడ:డ బడబమమ రరడడడ మర
ఇసటట ననస:15-6-212/A
వయససస:45
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:15-6-237
వయససస:22
లస: పప
97
SQX2513000
పపరర: నడగ దసరర అలలఖఖ రరదడవరపప

95-80/891

భరస : యహనబబబమ పసడతల
ఇసటట ననస:15-6-229
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరడడడ మమరస రరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-232
వయససస:20
లస: ససస స
94
SQX1834548
పపరర: నరగసదడ భమపత రరడడడ భవనస

83
SQX2154185
పపరర: ససబబబరరడడడ చసతల

95-80/996

తసడడ:డ వనసకట నరసర రరడడ గగపస రరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-206/2
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: ధనవరరడడ బదబ
ఇసటట ననస:15-6-214
వయససస:34
లస: పప

భరస : జఫర సదధక షపక
ఇసటట ననస:15-6-218
వయససస:36
లస: ససస స
91
SQX1938117
పపరర: లకడమ పడతభ మమరస రరడడడ

95-169/7

తసడడ:డ రరమ సరశమ చసతల
ఇసటట ననస:15-6-212/4
వయససస:53
లస: పప

తలర : రమణమమ పపపసల
ఇసటట ననస:15-6-214
వయససస:18
లస: ససస స
88
SQX2360105
పపరర: ఫరతమ షపక

80
SQX1825504
పపరర: పదడమవత లసగసశశటట

78
SQX2515153
పపరర: వర రరఘవపలల బరస

తసడడ:డ కకటయఖ బరస
ఇసటట ననస:15-6-191/A
వయససస:50
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:15-6-204
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మసడదదబ స
ఇసటట ననస:15-06-210
వయససస:29
లస: పప
85
SQX2141000
పపరర: పడసనన పపపసల

95-80/7

తసడడ:డ హనసమసతరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:15-6-180
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమ రరజ తతరరర కకసడడ
ఇసటట ననస:15-6-204
వయససస:29
లస: ససస స
82
SQX1834555
పపరర: ససరగష రరడడడ మసడదదబ స

77
MLJ3618246
పపరర: శకనవరసరరవప యరకసశశటట

102
SQX2523041
పపరర: రరజ శశఖర పష పపల

95-80/998

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ పష పపల
ఇసటట ననస:15-6-252
వయససస:27
లస: పప
95-80/10

105
SQX1999440
పపరర: నడగ వరరర న కలమమరర కటర గమసట

95-80/822

భరస : రరసబబబమ కటర గమసట
ఇసటట ననస:15-6-259/3
వయససస:36
లస: ససస స
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106
SQX1974864
పపరర: హహహమవత అననపపరరడడ

95-167/5

భసధసవప: వనసకటటశశరరర కకమమశన
ఇసటట ననస:15-6-263
వయససస:21
లస: ససస స
109
SQX2421261
పపరర: పదమ శక నలగసగమలమ

95-167/839

95-80/823

95-167/842

95-167/6

95-167/845

95-167/970

95-80/16

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:15-6-307/1
వయససస:41
లస: పప

122
SQX2328813
పపరర: వనసకటటశశరర రరడడడ పరతకకటట

95-80/18

95-167/807

114
SQX2294684
పపరర: అరరణ గల

95-167/841

117
SQX2210029
పపరర: లకడమ నరరయణమమ కరపరరపప

95-167/843

120
SQX2272193
పపరర: రరణణ గరజల

95-167/844

భరస : నరసససహరరవప గరజల
ఇసటట ననస:15-6-276
వయససస:44
లస: ససస స
95-167/846

125
SQX1823293
పపరర: కరరస ఉననసర షపక

128
SQX1834019
పపరర: అరరణడ గరదదరరడడడ

131
SQX1866417
పపరర: జజఖత వతరర

134
SQX2328466
పపరర: హహసపన సరరఫ షపక
తసడడ:డ చనన ససభబన షపక
ఇసటట ననస:15-6-311/A 59-4-536
వయససస:36
లస: పప

123
SQX2551877
పపరర: వనసకటలకడమ గసజ

95-167/969

భరస : వనసకటరరమ రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:15-06-276
వయససస:63
లస: ససస స
95-80/15

126
SQX1971357
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-167/7

తసడడ:డ అబమబ ల జబబర షపక
ఇసటట ననస:15-6-278
వయససస:21
లస: పప
95-80/17

129
SQX2283596
పపరర: కలమఖణణ కకకకకరర

95-167/847

భరస : గసట ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-281
వయససస:26
లస: ససస స
95-80/19

తసడడ:డ వర రరడడడ వతరర
ఇసటట ననస:15-6-287/1
వయససస:21
లస: ససస స
95-151/856

95-80/14

భరస : కరపరరపప బల అసజయఖ
ఇసటట ననస:15-6-274
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ గరదదరరడడ
ఇసటట ననస:15-6-279/2
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:15-6-283
వయససస:31
లస: ససస స
133
SQX2301406
పపరర: సరసబ శవ రరడడ భవనస

95-172/647

భరస : అహమద లలట షపక
ఇసటట ననస:15-6-278
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ బబ గరల
ఇసటట ననస:15-6-279
వయససస:25
లస: పప
130
SQX1917715
పపరర: పరరశన షపక

119
SQX2056620
పపరర: ఉదయ భబసకర రరడడడ దదవరరడడడ

111
SQX1917749
పపరర: ఇమమమన షపక

భరస : శసకర రరడడడ గల
ఇసటట ననస:15-6-269/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససల రరడడడ పరతకకటట
ఇసటట ననస:15-6-276
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:15-06-276
వయససస:68
లస: పప
127
SQX1960707
పపరర: కకషషరరడడడ బబ గరల

95-167/840

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-276
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ దదవరరడడడ చనన వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:15-6-276
వయససస:39
లస: పప
124
SQX2551919
పపరర: వనసకటరరమ రరడడడ గసజ

116
SQX2519452
పపరర: మహమమద అసర స షరరఫ షపక

95-80/12

తసడడ:డ అబమబ ల సతడసర షపక
ఇసటట ననస:15-6-269
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద రరజశన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:15-6-272
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ కకషష
ఇసటట ననస:15-6-276
వయససస:23
లస: పప
121
SQX2340669
పపరర: దదవరరడడడ వనసకటటశశర రరడడడ

95-80/13

తసడడ:డ పపలర రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:15-6-269
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ పష నగగటట
ఇసటట ననస:15-6-272
వయససస:23
లస: ససస స
118
SQX1965557
పపరర: అవనడష యయలశశటట

110
SQX1881994
పపరర: ఫరరర న షపక

113
SQX2423820
పపరర: తడవనణణ చసతలపపడడ

108
SQX1975002
పపరర: వనసకట దధపసస పష లక

తసడడ:డ వనసకట రమణడ రరడడడ పష లక
ఇసటట ననస:15-6-264
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:15-06-269
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:15-6-269
వయససస:19
లస: ససస స
115
SQX2377158
పపరర: వనసకటటశశరమమ పష నగగటట

95-80/11

తసడడ:డ వనసకట రమణడ రరడడడ పష లక
ఇసటట ననస:15-6-264
వయససస:20
లస: పప

భరస : బల కకటట రరడడడ నలగసగమలమ
ఇసటట ననస:15-6-265
వయససస:18
లస: ససస స
112
SQX2077741
పపరర: సరసశత నసతలపరటట

107
SQX1975010
పపరర: అఖలలష పష లక

132
SQX2353894
పపరర: సశరష లత రరడడస

95-169/801

భరస : రరమకకషష రరడడడ రరడడస
ఇసటట ననస:15-6-287/1a
వయససస:27
లస: ససస స
95-80/893

135
SQX2480382
పపరర: సమర షపక

95-171/808

తసడడ:డ మహమమద సరధదక షపక
ఇసటట ననస:15-6-1030
వయససస:18
లస: పప
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136
SQX1926211
పపరర: అనవర సయఖద
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95-168/4

తసడడ:డ మహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:15-6-6112
వయససస:35
లస: పప
139
SQX2461002
పపరర: మహలకడమ ససరవరపప

95-167/859

తసడడ:డ బబలయఖ వసజ
ఇసటట ననస:15-7-7/1
వయససస:35
లస: పప
95-167/848

భరస : రమణ రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:15-7-10
వయససస:38
లస: ససస స
142
SQX2029783
పపరర: శకనవరస చకకవరరస మమమననన

137
SQX2249225
పపరర: హరర కలమమర వసజ

95-167/811

138
SQX2056612
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ససరవరపప

తసడడ:డ రమణ రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:15-7-10
వయససస:19
లస: పప

140
SQX1814466
పపరర: వనసకట రరమ జజగర చరతనగసడర

95-167/8

141
SQX2469658
పపరర: రరమనడ రరడడడ ససరవరపప

భసధసవప: మహలకడమ ససరవరపప
ఇసటట ననస:15-7-10 Redlands bazar
వయససస:43
లస: పప

143
SQX2039584
పపరర: సరయ గణణశ మమమననన

144
SQX2083608
పపరర: నవన కలమమర గమమమడడదల

95-167/812

తసడడ:డ షణమమఖ వనసకట రమణ రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:15-7-20
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబమ గమమమడడదల
ఇసటట ననస:15-7-25
వయససస:21
లస: పప

95-167/814
145
SQX2056570
పపరర: అజమథసలమర మహమమద ఖమదరర
షపక
తసడడ:డ మహమమద మహబమబ ఖమదరర జలమన ష
ఇసటట ననస:15-7-47
వయససస:21
లస: పప

146
SQX2155430
పపరర: హరర చసదన మమలలసపరటట

147
SQX1999218
పపరర: శకనవరస రరవప మలలర సపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:15-7-54
వయససస:18
లస: ససస స

148
SQX2213551
పపరర: ఆదమ ఖమన పటబన

149
SQX1968049
పపరర: షపబక ఇసతయమజ

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:15-7-63
వయససస:26
లస: పప
151
SQX2097210
పపరర: సష మమశశరరరవప చరతనడ గసడర

95-167/857

152
SQX2254894
పపరర: సరయ కతడరగసటబర

95-167/13

150
SQX2524718
పపరర: నడగలత పరవపలకరర

95-167/860

153
SQX2170280
పపరర: నజర సయద

తసడడ:డ నగగశశరరరవప కతడరగసతడ
ఇసటట ననస:15-7-76
వయససస:22
లస: పప

95-167/862
154
SQX2336840
పపరర: చటరరజ పలర రరజ చసదదక
డ
చటరరజపఅల
తసడడ:డ చటరరజ పలర అశశక కలమమర కలమమర
ఇసటట ననస:15-7-82
వయససస:18
లస: ససస స

155
SQX1988526
పపరర: నవఖ చతడరజపలర

భరస : శకరరస చతడరజపలర
ఇసటట ననస:15-7-82, KUMMARI BAZAR
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశనడథస కడడలకరర
ఇసటట ననస:15-7-84
వయససస:37
లస: పప

157
SQX2422962
పపరర: జరరన షపక

158
SQX2500965
పపరర: లకడమ కకరకపరటట

159
SQX2547446
పపరర: హహసపన షపక

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:15-7-118
వయససస:45
లస: ససస స
160
SQX1768340
పపరర: సరసశత మనడడరరప
భరస : శశషయఖ మసదడరపప
ఇసటట ననస:15-8-15/1
వయససస:30
లస: ససస స
163
SQX1980267
పపరర: ఇమమమన ఖమన పఠరన
తసడడ:డ హయతఉలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-8-21
వయససస:26
లస: పప

161
SQX1800713
పపరర: మహమమద షపక

95-167/816

95-167/961

164
SQX1815414
పపరర: మలర క షపక
తసడడ:డ అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:15-8-29/B
వయససస:26
లస: ససస స

95-167/861

156
SQX2431708
పపరర: బమలర బబబమ కడడలకరర

95-167/863

95-168/1234

తసడడ:డ యమససబ షపక
ఇసటట ననస:15-8-6
వయససస:22
లస: పప
95-168/7

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:15-8-15/12
వయససస:23
లస: పప
95-168/8

95-144/646

తసడడ:డ అలబక సయద
ఇసటట ననస:15-7-80
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: చసదడ శశఖర ససగమ
ఇసటట ననస:15-7-276/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-168/6

95-80/824

భరస : రమమసజనఉలక పరవపలకరర
ఇసటట ననస:15-7-76
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమనడరరయణ చరతనడ గసడర
ఇసటట ననస:15-7-76
వయససస:56
లస: పప

95-167/850

95-142/651

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలలర సపరటట
ఇసటట ననస:15-7-57
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ షపక కరరమమలర
ఇసటట ననస:15-7-63 2NDLNE
వయససస:24
లస: పప
95-167/815

95-167/849

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:15-7-10 KUMMARI BAZAR
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ షణమమఖ వనసకట రమణరరవప మమమననన
ఇసటట ననస:15-7-20
వయససస:22
లస: పప

95-167/858

95-167/808

162
SQX1866565
పపరర: అహమద షపక

95-171/4

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:15-8-15/12
వయససస:21
లస: పప
95-168/9

165
SQX1938737
పపరర: షరకకర షపక

95-171/5

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:15-8-32
వయససస:21
లస: ససస స
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166
SQX2545341
పపరర: సయద ఫపబరగజ ఎస. సలమస

95-171/1053

తసడడ:డ సయద సలమస
ఇసటట ననస:15-8-33
వయససస:24
లస: పప
169
SQX2089159
పపరర: శశభనడదదడ సప దగమడక

95-150/570

95-175/934

95-168/13

95-168/14

95-145/1122

95-150/567

95-150/2

తసడడ:డ షషకకర అబమబ ల
ఇసటట ననస:15-8-140/A,
వయససస:38
లస: పప

179
SQX1976273
పపరర: ఆమనబబగమ రహమమన

182
SQX1980531
పపరర: ఖమజ వల షపక

185
SQX1993351
పపరర: సమనడ పరరశన షపక

188
SQX2030245
పపరర: సరయ పడకరశ సప డడగమడక

95-171/814

191
SQX2506491
పపరర: రరజజశనడ షపక

95-168/15

194
SQX1994839
పపరర: అసవరన షపక
తసడడ:డ మహమమద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:15-8-141
వయససస:20
లస: ససస స

174
SQX1760651
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-168/12

177
SQX2056760
పపరర: దధపసస చసదదలల

95-168/903

180
SQX2353498
పపరర: అకబర బబష షపక

95-168/963

తసడడ:డ బమజర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:15-8-79
వయససస:45
లస: పప
95-80/21

183
SQX1993054
పపరర: గగసప బబష మహమమద

95-80/825

తసడడ:డ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:15-8-87/5
వయససస:20
లస: పప
95-150/568

186
SQX1991793
పపరర: అబమబ ల జబబబర షపక

95-150/569

తసడడ:డ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:15-8-108
వయససస:35
లస: పప
95-168/894

189
SQX2533677
పపరర: శరహహన షపక

95-168/1231

తసడడ:డ షర వల షపక
ఇసటట ననస:15-8-127
వయససస:19
లస: పప
95-168/1207

భరస : నడగమర వల షపక
ఇసటట ననస:15-8-133/A
వయససస:24
లస: ససస స
95-168/895

95-168/961

తసడడ:డ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:15-8-74/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సప డడగమడక
ఇసటట ననస:15-8-112
వయససస:20
లస: పప

భరస : మమజబ షపక
ఇసటట ననస:15-8-131
వయససస:31
లస: ససస స
193
SQX2056844
పపరర: ఖమజ మహహదబ దన షపక

95-168/962

భరస : రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:15-8-108
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసజమమన కకచపపడడ
ఇసటట ననస:15-8-109
వయససస:22
లస: పప
190
SQX2434660
పపరర: సలమ షపక

176
SQX2305860
పపరర: తససర స కగసర షపక

171
SQX2211407
పపరర: రరజగశ తదలగననన

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:15-8-72
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:15-8-86
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:15-8-108
వయససస:58
లస: పప
187
SQX1883735
పపరర: అననశష కకచపపడడ

95-145/1064

భరస : ఉసరమన సయద
ఇసటట ననస:15-8-79
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఏలవఅలమ
ఇసటట ననస:15-8--81
వయససస:21
లస: పప
184
SQX1993286
పపరర: రరహమన షపక

173
SQX2114643
పపరర: జలల ఖమన పఠరన

95-168/11

తసడడ:డ రరమ రరవప తదలగననన
ఇసటట ననస:15-8-47
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:15-8-73
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : షరజహన సయద
ఇసటట ననస:15-8-79
వయససస:27
లస: ససస స
181
SQX2316883
పపరర: అరవసద ఏలవఅలమ

95-151/748

తసడడ:డ జజన వల
ఇసటట ననస:15-8-66
వయససస:92
లస: పప

తసడడ:డ నడసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:15-8-72
వయససస:64
లస: పప
178
SQX1926518
పపరర: రజయమ సయద

170
SQX2073419
పపరర: బమసస వనసకటటశశరరరవప బమసస

168
SQX1800853
పపరర: శకనవరస రరవప కలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కలర
ఇసటట ననస:15-8-41
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:15-8-45
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస బసడడ
ఇసటట ననస:15-8-64/a
వయససస:27
లస: పప
175
SQX1800739
పపరర: అహమద షపక

95-168/10

భరస : శకనవరస రరవప కలర
ఇసటట ననస:15-8-41
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ మమరరస సప దగమడక
ఇసటట ననస:15-8-42
వయససస:19
లస: పప
172
SQX2057644
పపరర: జకకయఖ బసడడ

167
SQX1800846
పపరర: భబగఖ లకడమ కలర

192
SQX2459964
పపరర: జబవపలర షపక

95-168/945

తసడడ:డ సమ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:15-8-134
వయససస:29
లస: పప
95-168/896

195
SQX2312197
పపరర: రగషమ మహమమద

95-168/946

భరస : అబమబ ల రజజక
ఇసటట ననస:15-8-141
వయససస:25
లస: ససస స
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SQX2053262
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95-171/732

తసడడ:డ బబబమ పఠరన
ఇసటట ననస:15-8-141
వయససస:31
లస: పప
95-168/949

భరస : రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:15-8-154
వయససస:27
లస: ససస స
95-168/956

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ అసచ
ఇసటట ననస:15-8-181/A
వయససస:50
లస: పప
95-168/900

తసడడ:డ శలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:15-8-186
వయససస:47
లస: పప
95-168/1240

95-168/902

95-168/23

95-168/901

209
SQX1864578
పపరర: కమమల బ షపక

212
SQX2017341
పపరర: పపరష చసదడ రరవప మరరదస

215
SQX2401370
పపరర: షపక అనవర ���

95-168/1224

218
SQX2509354
పపరర: జరబబ పరరశన మహమమద

95-168/22

తసడడ:డ గగస సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:15-8-194/e
వయససస:47
లస: పప

221
SQX1995794
పపరర: సమర షపక

95-171/733

224
SQX2386084
పపరర: షరనస షపక
తసడడ:డ జబఉలర షపక
ఇసటట ననస:15-9-27
వయససస:18
లస: ససస స

95-168/20

207
SQX1821404
పపరర: కరరమమన సయఖద

95-168/1239

210
SQX1866433
పపరర: తహహరరననసరస షపక

95-171/8

213
SQX2057503
పపరర: సపవనడయకలడస భమకరఖ

95-154/940

తసడడ:డ లకడమపత భమకరఖ
ఇసటట ననస:15-8-190/A 4TH LANE
వయససస:43
లస: పప
95-168/957

216
SQX2404143
పపరర: అజజ అబమబ ల

95-168/958

తసడడ:డ అహమద నబ అబమబ ల
ఇసటట ననస:15-8-192
వయససస:25
లస: పప
95-168/1217

95-171/734

తసడడ:డ సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:15-9-7
వయససస:20
లస: పప
95-171/1055

204
SQX1760685
పపరర: అహ మమద షపక

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:15-8-188,5TH LINE,OLD GUNT
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కమమలలదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:15-8-194/3
వయససస:18
లస: ససస స
95-168/1230

95-168/1225

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:15-8-186,C/O SAIDA
వయససస:49
లస: ససస స

భసధసవప: ����� �����
ఇసటట ననస:15-8-192
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ షపక షపక అబమబ ల సలమస
ఇసటట ననస:15-8-192
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అకబర మహమమద
ఇసటట ననస:15-9-26
వయససస:43
లస: పప

206
SQX2056786
పపరర: సరజద బబగస షపక

201
SQX2511897
పపరర: షపక మసరసన వల

తసడడ:డ నడసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:15-8-182
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ మరరదస
ఇసటట ననస:15-8-190
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:15-8-192
వయససస:32
లస: ససస స

223
SQX2550762
పపరర: ససలలమన మహమమద

95-168/19

భరస : బదసడదధబన షపక
ఇసటట ననస:15-8-188
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:15-8-189/A
వయససస:19
లస: పప

220
SQX2532000
పపరర: కమమలలదధబ న మహమమద

203
SQX1760701
పపరర: అబమబ ల రహహస షపక

95-168/948

తసడడ:డ మహహదదబన
ఇసటట ననస:15-8-181
వయససస:65
లస: పప

భరస : రససల అహమద షపక
ఇసటట ననస:15-8-186
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:15-8-186,C/O SAIDA
వయససస:35
లస: పప

217
SQX2510857
పపరర: కలమమ షరగఫ షపక

95-168/18

తసడడ:డ సరమదదబ న షపక
ఇసటట ననస:15-8-182
వయససస:30
లస: పప

205
SQX2056778
పపరర: రససల అహమద షపక

214
SQX1865112
పపరర: జరబబమన షపక

200
SQX1865120
పపరర: మలర క షపక

198
SQX2189207
పపరర: పపబడడబబబమ వపడడ

తసడడ:డ పపబడడబబబమ వపడడ
ఇసటట ననస:15-8-147/A
వయససస:58
లస: పప

భరస : జజకకర షపక
ఇసటట ననస:15-8-181
వయససస:22
లస: ససస స

202
SQX2251569
పపరర: రరమ కకషష అసచ

211
SQX2056752
పపరర: మహమమద షష యబ షపక

95-168/947

తసడడ:డ రశద పఠరన
ఇసటట ననస:15-8-143
వయససస:22
లస: పప

199
SQX2402626
పపరర: నజనడ షపక

208
SQX1533133
పపరర: ఛడన బబషర సయఖద

197
SQX2475895
పపరర: గగసస పఠరన

95-168/959
219
SQX2316818
పపరర: చచరరకలల వనసకట ససరఖ కలమమర
రరడడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:15-8-194/B
వయససస:21
లస: పప

222
SQX1816669
పపరర: షకకర సయఖద

95-171/9

భరస : అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:15-09-25
వయససస:34
లస: ససస స
95-171/817

225
SQX2388502
పపరర: అశకఫపననసర షపక

95-171/818

భరస : షపర అల
ఇసటట ననస:15-9-35
వయససస:56
లస: ససస స
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226
SQX2080232
పపరర: షరకకరరదధబ న షపక
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95-144/514

తసడడ:డ మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:15-9-36
వయససస:19
లస: పప
229
SQX2015089
పపరర: సతఖవత జసక

95-168/905

భరస : శకనవరసరరవప జసక
ఇసటట ననస:15-9-45
వయససస:41
లస: ససస స
232
SQX2541472
పపరర: మహబమబ పసరన షపక

95-171/1048

తసడడ:డ అపసనన పటట
ఇసటట ననస:15-9-41
వయససస:51
లస: పప

230
SQX2097400
పపరర: అమరనడథ జసక

231
SQX2535821
పపరర: డ డ

233
SQX2500239
పపరర: డ డ

236
SQX2084192
పపరర: మసరసన వల షపక

95-171/799

239
SQX2290724
పపరర: నజర షపక
భరస : హఫసజ మహమమద
ఇసటట ననస:15-10-5
వయససస:45
లస: ససస స

241
SQX1866375
పపరర: మమనడన షపక

242
SQX2300069
పపరర: ఖజ షపక

95-171/11

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:15-10-17
వయససస:22
లస: పప

భరస : అబమబ ల గఫరరర షపక
ఇసటట ననస:15-10-20
వయససస:21
లస: ససస స
247
SQX2363224
పపరర: రఫస షపక

95-168/943

భరస : మహమమద అల జనడన షపక
ఇసటట ననస:15-10-49
వయససస:62
లస: ససస స

245
SQX2390094
పపరర: జన షపక

248
SQX2357507
పపరర: రససల షపక

95-171/795

251
SQX2380509
పపరర: శజదధ షపక

95-171/800

254
SQX2416444
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:డ సరడక షపక
ఇసటట ననస:15-10-57
వయససస:22
లస: పప

234
SQX2254225
పపరర: హరరశ రరడడడ యరకస

95-171/819

తసడడ:డ సరసబరరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:15-9-52
వయససస:20
లస: పప
237
SQX2274975
పపరర: నడగమర బబష షపక

95-171/821

240
SQX2269116
పపరర: షరరరక షపక

95-171/780

తసడడ:డ అలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:15-10-13
వయససస:18
లస: పప
95-171/788

243
SQX2300242
పపరర: అయయషర అసజమ మహమమద

95-171/789

తసడడ:డ జమర మహమమద
ఇసటట ననస:15-10-18
వయససస:20
లస: ససస స
95-171/791

246
SQX2392298
పపరర: కసస బ షపక

95-171/792

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:15-10-25
వయససస:47
లస: ససస స
95-171/793

249
SQX2355287
పపరర: ఆబబదడ షపక

95-171/794

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:15-10-42
వయససస:28
లస: ససస స
95-171/796

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:15-10-48
వయససస:42
లస: ససస స
95-171/798

95-171/1043

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-9-87
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బబబమలమల షపక
ఇసటట ననస:15-10-42
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:15-10-46
వయససస:28
లస: పప
253
SQX2236487
పపరర: హహరర షపక

95-144/515

తసడడ:డ అబమబ ల సతడసర షపక
ఇసటట ననస:15-10-25
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:15-10-42
వయససస:34
లస: పప
250
SQX2465243
పపరర: అకబర బబష షపక

95-167/960

తసడడ:డ కరరమమటటలమర షపక
ఇసటట ననస:15-10-18
వయససస:22
లస: పప
95-171/790

95-168/964

భరస : డ డ
ఇసటట ననస:15-9-50
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:15-9-76
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హహసససఆన షరహబ మహమమద
ఇసటట ననస:15-10-5
వయససస:51
లస: పప

244
SQX2383552
పపరర: మమమమమనడ షపక

95-168/906

Deleted

95-171/820

228
SQX2158160
పపరర: వనబకలసట రరవప పటట

భరస : మకకబల షపక
ఇసటట ననస:15-9-36 OLD GUNTUR
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : డ డ
ఇసటట ననస:15-9-50 vinobha
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర క అహమద
ఇసటట ననస:15-9-68, 7 LANE
వయససస:33
లస: పప
238
SQX2299915
పపరర: హఫసజ మహమమద

95-168/24

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జసక
ఇసటట ననస:15-9-45
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బబఖర ఆల షపక
ఇసటట ననస:15-9-50
వయససస:65
లస: ఇ
235
SQX2355758
పపరర: ఇసతయమజ అహమద షపక

227
SQX1865260
పపరర: జమలమ షపక

252
SQX2285435
పపరర: అల జనడన మహమమద

95-171/797

తసడడ:డ మహబమబ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:15-10-49
వయససస:68
లస: పప
95-171/801

255
SQX2419711
పపరర: గగసప షపక

95-171/802

తసడడ:డ సదధఖ షపక
ఇసటట ననస:15-10-57
వయససస:19
లస: పప
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256
SQX1816636
పపరర: నడయళమ ససలమసనడ
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95-171/12

భరస : అబమబ ల రహహస
ఇసటట ననస:15-10-82
వయససస:31
లస: ససస స
259
SQX2290815
పపరర: సయద అజర ర అల

95-171/805

95-177/1214

95-171/766

95-171/769

95-171/772

Deleted
95-171/774

తసడడ:డ వజరర సయఖద
ఇసటట ననస:15-10-114
వయససస:44
లస: పప
277
SQX2426831
పపరర: అయయషర సయఖద

95-171/777

భరస : షపక వరహబ
ఇసటట ననస:15-10-132
వయససస:74
లస: ససస స

95-171/767

269
SQX2368355
పపరర: రరహన షపక

272
SQX2294890
పపరర: షపక నసరర

95-171/770

95-171/16

95-171/773

267
SQX2199008
పపరర: అజజ బబగ హజ పరలలస

270
SQX2177095
పపరర: ఫజలలననసర షపక

273
SQX2246536
పపరర: జలమన షపక

95-171/775

276
SQX2422293
పపరర: హబబబ సయఖద

284
SQX2353415
పపరర: షపక సలస
తసడడ:డ షపక సతస ర
ఇసటట ననస:15-10-132
వయససస:58
లస: పప

95-171/768

95-171/771

95-171/764

95-171/776

తసడడ:డ మకకబల సయఖద
ఇసటట ననస:15-10-114
వయససస:21
లస: ససస స

95-171/778 279
278
SQX2359180
SQX1816545
పపరర: పఠరన అకకమమలమర కరఎనఎ పఠరన
పపరర: జబడబ బబగమ షపక

281
SQX2464790
పపరర: రహమన షపక

95-171/765

తసడడ:డ జలమన రరసజజన షపక
ఇసటట ననస:15 10 114
వయససస:22
లస: పప

95-171/15

భరస : నసరరదధన షపక
ఇసటట ననస:15-10-117
OLD GUNTUR
వయససస:55
లస: ససస స
95-171/779

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:15-10-125
వయససస:26
లస: పప
95-171/781

264
SQX2267094
పపరర: రహహస బబగ హజ పరలలస

భరస : అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:15-10-104
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:15-10-112
వయససస:19
లస: ససస స
275
SQX2422129
పపరర: హఫసజజ సయఖద

95-171/14

తసడడ:డ రహహమ బబగ
ఇసటట ననస:15-10-101, 4TH LINE
వయససస:28
లస: పప

తలర : షపక శకకల బబగమమ బబగమమ
ఇసటట ననస:15-10-115
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ షకకర షపక
ఇసటట ననస:15-10-124
వయససస:20
లస: ససస స
283
SQX2307510
పపరర: షపక జమల

266
SQX2264513
పపరర: అసమతషననసర హజ పరలలస

261
SQX1938315
పపరర: రరషమ షపక

తసడడ:డ అకస ర బబగ
ఇసటట ననస:15-10-101 , 4TH LINE
వయససస:58
లస: పప

భరస : మకకబల సయఖద
ఇసటట ననస:15-10-114
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మకకబల సయఖద
ఇసటట ననస:15-10-114
వయససస:19
లస: ససస స
280
SQX1938505
పపరర: మమబమనన షపక

95-183/737

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:15-10-102
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసప బబగ మగల
ఇసటట ననస:15-10-112
వయససస:36
లస: పప
274
SQX2422210
పపరర: మకకబల సయఖద

263
SQX2058543
పపరర: జశరర షపక

95-171/804

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:15-10-94/A
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రహహమ బబగ
ఇసటట ననస:15-10-101, 4TH LINE
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబదర షపక
ఇసటట ననస:15-10-102
వయససస:25
లస: పప
271
SQX2354819
పపరర: సప హహయల బబగ మగల

95-171/13

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:15-10-101
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అకస ర బబగ
ఇసటట ననస:15-10-101 , 4THLINE
వయససస:58
లస: పప
268
SQX2261766
పపరర: సలస షపక

260
SQX1866391
పపరర: సబబరర షపక

258
SQX2421634
పపరర: షపక అషష

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:15-10-91
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:15-10-94
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రగఫ షపక
ఇసటట ననస:15-10-101
వయససస:39
లస: ససస స
265
SQX2199032
పపరర: రహహమ బబగ హజ పరలలస

95-171/803

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:15-10-83
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సయద హహసపన
ఇసటట ననస:15-10-91/2
వయససస:18
లస: పప
262
SQX2233518
పపరర: జజహహర షపక

257
SQX2363299
పపరర: జలమన షపక

282
SQX1938463
పపరర: జజన బబగస షపక

95-171/17

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:15-10-130
వయససస:38
లస: ససస స
95-171/782

285
SQX2286789
పపరర: నసరర హ బబగస షపక

95-171/783

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:15-10-132
వయససస:56
లస: ససస స
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286
SQX1938778
పపరర: ఫరరద బబషర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-171/18

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:15-10-133
వయససస:21
లస: పప
289
SQX2533362
పపరర: ససమపసడయ అసదసగమల

95-171/1039

95-162/2

95-221/2

95-13/27

తసడడ:డ అదద శశషయఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:15-80
వయససస:45
లస: పప
301
SQX2428357
పపరర: అలమభబకక షపక

95-171/786

95-182/597

95-179/853

భరస : మకకబల మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-3
వయససస:37
లస: ససస స
313
MLJ2774313
పపరర: అమరరననసర మహమమద
భరస : సరరబ ర మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-3
వయససస:71
లస: ససస స

294
SQX1815158
పపరర: లలకగశ రరడడడ కకతడస

95-168/28

95-171/807
296
SQX2249498
పపరర: ససరఖ సతఖ రరమ వనసకట కకషరష
రరడడడ సతస
తసడడ:డ రరమ కకషరష రరడడడ సతస
ఇసటట ననస:15-18-51/A
వయససస:48
లస: పప

297
SQX2074136
పపరర: రహహల జజససమన షపక

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:15-18-115/A, 3 rd Line
వయససస:18
లస: ససస స

299
SQX1823285
పపరర: తడడడమళ రరజశశఖర

300
SQX2420123
పపరర: అలమభబకక షపక

95-80/28

302
SQX2400786
పపరర: జజఖత మనస పడవల

305
SQX2042620
పపరర: రమమశ తలర

308
పపరర: శకనడథ మసతడ

311
MLJ2774305
పపరర: మమలన షపక

314
MLJ2758043
పపరర: ఖలల మహమమద
తసడడ:డ సరరర ర మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-3
వయససస:45
లస: పప

95-151/746

95-171/785

తసడడ:డ మహభమ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:15-10146
వయససస:47
లస: పప
95-133/920

303
SQX0046649
పపరర: జయరతనవరణణ గడదడసస�

95-182/596

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద�
ఇసటట ననస:16-10-96
వయససస:33
లస: ససస స
95-201/828

306
SQX2058071
పపరర: షబన షపక

95-180/766

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:16-16-268
వయససస:21
లస: ససస స
95-134/977

309
SQX0836940
పపరర: అసమ మహమమద

95-168/29

భరస : ఖలల మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-3
వయససస:33
లస: ససస స
95-168/31

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-3
వయససస:39
లస: ససస స
95-168/33

95-169/793

తసడడ:డ ససధడకర రరడడడ కకతడస
ఇసటట ననస:15-18-7
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:16 DORMITARY 503
వయససస:20
లస: పప
95-168/30

291
SQX2367274
పపరర: రగఖయ షపక

తసడడ:డ రరమయఖ చచటట టపలర
ఇసటట ననస:15-13-123/53
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలర
ఇసటట ననస:16-15-51/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసగరరగకలల
ఇసటట ననస:16-30-280
వయససస:21
లస: పప
310
MLJ2774321
పపరర: షమమ మహమమద

95-149/442

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడవల
ఇసటట ననస:16-08-78
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట వరపడసరద�
ఇసటట ననస:16-10-96
వయససస:31
లస: ససస స
307
SQX2055044
పపరర: గగపస కకషష అసగరరగకలల

293
SQX2084663
పపరర: ససబబ రరవప చచటట టపలర

95-171/787

తసడడ:డ బలమల షపక
ఇసటట ననస:15-10-234
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప తడడడమళ
ఇసటట ననస:15-875
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహభమ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:15-10146
వయససస:47
లస: పప
304
SQX0046656
పపరర: కగసలఖ వరణణ గడదడసస�

95-171/1042

Deleted

భరస : శకనవరస రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:15-18-26/2
వయససస:24
లస: ససస స
298
SQX1807262
పపరర: శకనవరస రరవప తతటకకర

290
SQX2535490
పపరర: ససమమపరరయమ అసదసగమల

288
SQX2353373
పపరర: షపక వహహద

భరస : షపక సలస
ఇసటట ననస:15-10-152
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:15-10-160
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మకకబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:15-12-83
వయససస:23
లస: పప
295
SQX1772490
పపరర: నడగలకడమ యకకసటట

95-171/784

తసడడ:డ బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:15-10-135
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:15-10-160
వయససస:21
లస: ససస స
292
SQX1813534
పపరర: గగస మహహదబ ధన షపక

287
SQX2329795
పపరర: అల సరహహబ షపక

312
MLJ2774297
పపరర: ఆషరబ మహమమద

95-168/32

భరస : రససల మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-3
వయససస:41
లస: ససస స
95-168/34

315
AP151000201040
పపరర: మకకబల మహమమద
మహమమద
తసడడ:డ సరరర ర మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-3
వయససస:46
లస: పప

95-168/35
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316
AP151000201122
పపరర: రససల మహమమద

95-168/36

తసడడ:డ సరరర ర మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-3
వయససస:48
లస: పప
319
SQX1196493
పపరర: జనసన బబబమ షపక

95-168/38

95-168/41

95-168/44

95-168/47

95-168/50

95-168/53

95-168/56

తసడడ:డ మహమమద మహహదబ దన
ఇసటట ననస:58-1-16
వయససస:32
లస: పప

329
MLJ3633922
పపరర: అనసషరకలమమరర జసగస

332
AP151000207171
పపరర: బబలమమ జసగస

335
MLJ2772564
పపరర: ఇమమసబ షపక

338
MLJ2773018
పపరర: హససనడ షపక

95-168/979

341
SQX2228435
పపరర: జరబరర బ షపక

95-168/48

95-168/51

భరస : నడగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-17
వయససస:31
లస: ససస స

95-168/43

327
SQX1801133
పపరర: ససరగష బబబమ వపననస

95-168/46

330
MLJ3633930
పపరర: సపజనఖ జసగస

95-168/49

333
SQX0845354
పపరర: తదజ జసగస

95-168/52

తసడడ:డ చటటట బబబమ జసగస
ఇసటట ననస:58-1-12
వయససస:27
లస: పప
95-168/54

336
MLJ2758266
పపరర: సపబదడ షపక

95-168/55

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:58-1-14
వయససస:49
లస: పప
95-168/57

339
SQX2196061
పపరర: వల అహమద షపక

95-168/978

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-1-15
వయససస:19
లస: పప
95-168/980

Deleted

344
SQX0893776
పపరర: శసషరద బబగస షపక

324
SQX1800960
పపరర: ససమ బబల చలర గరల

తసడడ:డ చటటట బబబమ జసగస
ఇసటట ననస:58-1-12
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-16
వయససస:30
లస: ససస స
95-170/1332

95-168/40

తసడడ:డ రమణయఖ వపననస
ఇసటట ననస:58-1-10
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-1-15
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మహమమద మహహదబ దన
ఇసటట ననస:58-1-16
వయససస:32
లస: పప
343
SQX2228443
పపరర: ఖమజ షపక

95-168/45

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:58-1-14
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వల అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-14
వయససస:49
లస: పప
340
SQX2307247
పపరర: షపక ఖమజ

326
MLJ3628328
పపరర: రవ కలమమర కరసరల

321
SQX1098004
పపరర: ససభబన షపక

భరస : ససరగష బబబమ వపననస
ఇసటట ననస:58-1-10
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడభమచరణ జసగస
ఇసటట ననస:58-1-12
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సపబమన జసగస
ఇసటట ననస:58-1-12
వయససస:49
లస: పప
337
MLJ2759207
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

95-168/42

తసడడ:డ పడభమవ చరణ జసగస
ఇసటట ననస:58-1-12
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చటటటబబబమ జసగస
ఇసటట ననస:58-1-12
వయససస:42
లస: ససస స
334
MLJ3629730
పపరర: చటటటబబబమ జసగస

323
SQX1098061
పపరర: మమనక కరసరల

95-168/37

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-6
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఎన వ పడసరద కరసరల
ఇసటట ననస:58-1-10
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సపలల కరసరల
ఇసటట ననస:58-1-10
వయససస:61
లస: పప
331
MLJ2772135
పపరర: మణణ జసగస

95-168/39

తసడడ:డ నడగగసదడ వర పడసరద కరసరల
ఇసటట ననస:58-1-10
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పడసరద కరసరల
ఇసటట ననస:58-1-10
వయససస:51
లస: ససస స
328
AP151000201204
పపరర: నడగగసదడ వర పడసరద కరరసరల

320
SQX1097972
పపరర: రరకకయ షపక

318
SQX0893719
పపరర: షపబక బబజ షపక

భరస : జజనసన బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-5
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-6
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సష వపర కరసరల
ఇసటట ననస:58-1-9
వయససస:51
లస: పప
325
AP151000207249
పపరర: రజన కరరసరల

95-170/1242

తసడడ:డ రససల మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-5
వయససస:40
లస: పప
322
SQX1156174
పపరర: ఆనసద రరవప కరసరల

317
SQX2094233
పపరర: ఫరహనడ మహమమద

95-168/58

342
SQX2307528
పపరర: షపక జయరభ

95-168/981

భరస : షపక ఖమజ
ఇసటట ననస:58-1-16
వయససస:22
లస: ససస స
345
SQX0893768
పపరర: చనబ షపబక షపక

95-168/59

భరస : మషరనడశల షపక
ఇసటట ననస:58-1-17
వయససస:67
లస: ససస స
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95-168/60

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-17
వయససస:36
లస: పప
349
MLJ2772630
పపరర: షకకల షపక

95-168/61

95-170/91

95-168/987

95-168/990

95-168/66

95-168/994

95-168/67

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-30
వయససస:25
లస: ససస స

359
SQX2405355
పపరర: దధపసస చసదదలల

362
SQX2346187
పపరర: సరశర సయద

365
SQX2345593
పపరర: కరరమమననసర బబగమమ షపక

368
SQX2189397
పపరర: ఉసరమన సయద

95-168/1001

95-168/71

371
SQX1960764
పపరర: అజస షపక

95-170/90

354
SQX2309094
పపరర: ఇసరమయల ఖమన పటబన

95-168/986

357
SQX2378149
పపరర: దదలప చసదదలల

95-168/989

తసడడ:డ బబపనయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:58-1-21 , 1 LINE
వయససస:20
లస: పప
95-168/991

360
MLJ3632007
పపరర: శసషరద సయఖద

95-168/65

భరస : సరశర� సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-22
వయససస:51
లస: ససస స
95-168/992

363
SQX2345346
పపరర: రరకన సయద

95-168/993

భరస : జమర సయద
ఇసటట ననస:58-1-22
వయససస:25
లస: ససస స
95-168/995

366
SQX2241461
పపరర: షరరమల షపక

95-168/996

భరస : ఉమర షరహహ షపక
ఇసటట ననస:58-1-23
వయససస:22
లస: ససస స
95-168/997

తసడడ:డ మమసస ఫర
ఇసటట ననస:58-1-26
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:58-1-29
వయససస:30
లస: ససస స
373
SQX1767912
పపరర: నడగమర బ షపక

95-168/988

భరస : ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-23
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఉసరమన సయద
ఇసటట ననస:58-1-26
వయససస:25
లస: ససస స
370
SQX2304665
పపరర: షకకర షపక

356
SQX2379022
పపరర: రరజగశశరర చసదదలల

351
SQX1927748
పపరర: షబయ షపక

తసడడ:డ హహసపన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:58-1-20
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సయద
ఇసటట ననస:58-1-22
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:58-1-23
వయససస:62
లస: పప
367
SQX1960947
పపరర: ఆమనబబగమమ అర

95-168/985

తసడడ:డ బబపనయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:58-1-21 ,1 LINE
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-22
వయససస:26
లస: పప
364
SQX2344505
పపరర: ఖదర వల షపక

353
SQX2309227
పపరర: అషడఫపననసర పఠరన

95-168/983

భరస : హహమమసస షపక
ఇసటట ననస:58-1-19
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబపనయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:58-1-21 , 1 LINE
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపనయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:58-1-21 , 1 LINE
వయససస:19
లస: ససస స
361
SQX1321595
పపరర: రరయమజ సయఖద

95-168/62

భరస : హహసపబన ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-20
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-20
వయససస:38
లస: ససస స
358
SQX2380061
పపరర: దధపసస చసదదలల

350
MLJ3633963
పపరర: �్రతమమననసర షపక

348
SQX2412179
పపరర: బశర షపక

భరస : అలమభబక షపక
ఇసటట ననస:58-1-17
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-19
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:58-1-19
వయససస:25
లస: పప
355
SQX2309417
పపరర: రరహనడ పఠరన

95-168/982

తసడడ:డ మమదబనడర షపక
ఇసటట ననస:58-1-17
వయససస:45
లస: పప

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-19
వయససస:48
లస: ససస స
352
SQX1927797
పపరర: మమనశర బబష షపక

347
SQX2411650
పపరర: అలబకలశ షపక

369
MLJ3634011
పపరర: బబజజన షపక

95-168/68

భరస : హహసపబన షరర�్్ షపక
ఇసటట ననస:58-1-28
వయససస:73
లస: ససస స
95-168/69

372
SQX1960921
పపరర: గగససయమ షపక

95-168/70

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-29 JAKEER HUSSIAN NA
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అజస షపక
ఇసటట ననస:58-1-29 JAKEER HUSSIAN NA
వయససస:23
లస: ససస స

374
SQX1768035
పపరర: ఫరతమమ షపక

375
MLJ3634854
పపరర: షరజదడ సయఖద

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-30
వయససస:43
లస: ససస స

95-168/72

95-168/73

భరస : కరరమమలమర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-32
వయససస:32
లస: ససస స
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376
MLJ3625936
పపరర: కరరమమలమర సయఖద
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95-168/74

తసడడ:డ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-32
వయససస:46
లస: పప
379
SQX1769546
పపరర: అలమరబకలర షపక

95-168/77

95-168/80

తసడడ:డ AQILA షపక
ఇసటట ననస:58-1-36
వయససస:29
లస: పప
388
AP151000207061
పపరర: చడసద బ షపక

95-168/86

95-168/89

95-168/91

383
SQX1768134
పపరర: అలమరబకలర షపక

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-39
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-39
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:58-1-39
వయససస:42
లస: ససస స

95-168/87

390
SQX1321561
పపరర: వల షపక

94-27/796

393
SQX1769702
పపరర: బబజ షపక

395
SQX2347854
పపరర: బబ ఆశ షపక

396
SQX1769496
పపరర: ఫఖమన బబగమ షపక

404
SQX2508091
పపరర: నసర అహమద షపక
తసడడ:డ షపక నసరసర అహమద
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:20
లస: పప

95-168/82

95-168/85

95-168/88

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-1-37
వయససస:37
లస: పప

95-168/1034

95-168/90

95-168/92

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-39
వయససస:24
లస: ససస స
95-168/94

399
SQX1769561
పపరర: ఫయమజ అహమద షపక

95-168/95

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-39
వయససస:26
లస: పప
95-168/97

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదబ ధన షపక
ఇసటట ననస:58-1-39
వయససస:53
లస: పప
95-168/1035

387
MLJ3631975
పపరర: షహహన షపక

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-1-38
వయససస:44
లస: పప

401
SQX1769645
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-168/79

భరస : షపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-1-37
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:58-1-39
వయససస:44
లస: ససస స
95-168/96

384
SQX1095935
పపరర: షపక మమకకత పరరశన

తసడడ:డ అహమద బబష అహమద బబష
ఇసటట ననస:58-1-38
వయససస:20
లస: పప

398
MLJ2773646
పపరర: నడజరర షపక

403
SQX2188985
పపరర: ఫరరరన షపక

95-168/84

392
NDX2529964
పపరర: షసషసర షసషసర

397
SQX1769488
పపరర: మలన బ షపక

95-168/93

381
SQX1769504
పపరర: ఆశర షపక

తసడడ:డ అబమబ ల గణణ షపక
ఇసటట ననస:58-1-36
వయససస:26
లస: ససస స

389
SQX1097899
పపరర: అహమద బబషర సయఖద

తసడడ:డ అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:58-1-38
వయససస:20
లస: ససస స

400
SQX1769652
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-168/81

386
SQX1462753
పపరర: షకకర షపక

తసడడ:డ షపక అహమద బబష అహమద బబష
ఇసటట ననస:58-1-38
వయససస:20
లస: పప

95-168/76

భరస : అలమరబకలర షపక
ఇసటట ననస:58-1-35
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-37
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-37
వయససస:46
లస: పప
394
SQX1960806
పపరర: షపక షసషసర షసషసర

95-168/78

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:58-1-37
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బకరరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-37
వయససస:66
లస: ససస స
391
MLJ3625746
పపరర: షపబదడ షపక

380
SQX1769512
పపరర: గగససయమ సయఖద

తసడడ:డ అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:58-1-35
వయససస:37
లస: పప
95-168/83

378
SQX1769538
పపరర: హససనడ షపక

భరస : అలమరబకలర షపక
ఇసటట ననస:58-1-33
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-35
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-35
వయససస:33
లస: పప
385
SQX1095927
పపరర: అబమబ ల మమనర పరషర షపక

95-168/75

తసడడ:డ rasool Khan
ఇసటట ననస:58-1-33
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-33
వయససస:43
లస: పప
382
SQX1768225
పపరర: ససభబన సయఖద

377
SQX0607028
పపరర: షరకకరర పఠరన

402
MLJ3626116
పపరర: గగస షపక

95-168/98

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-39
వయససస:54
లస: పప
95-152/1151

405
SQX1825058
పపరర: ఆససఫ అహమద షపక

95-156/36

తసడడ:డ ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:23
లస: పప
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SQX1825066
పపరర: ఖమదర బబషర షపక
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95-156/37

తసడడ:డ మహహదధబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:50
లస: పప
409
SQX1096297
పపరర: శకదదవ బడద

95-168/101

95-168/104

95-168/107

95-168/1232

95-168/109

95-168/112

95-168/115

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:29
లస: ససస స

419
SQX2510238
పపరర: ఖలల అహమద షపక

422
SQX1801091
పపరర: ఫర హహన షపక

425
SQX1768191
పపరర: మహమమద పఠరన

428
SQX2212934
పపరర: జజన షపక

95-168/1038

431
SQX2188621
పపరర: ససభబన షపక

95-170/1443

434
MLJ3634029
పపరర: హసనబ షపక
తలర : బమరరన షపక
ఇసటట ననస:58-1-42
వయససస:76
లస: ససస స

414
SQX1769587
పపరర: గగస షపక

95-168/106

417
SQX2510089
పపరర: ఫరరదడ బబనస షపక

95-168/1222

420
SQX1832997
పపరర: ఖమజజవల షపక

95-171/23

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:33
లస: పప
95-168/110

423
MLJ3634086
పపరర: తడహహరరన షపక

95-168/111

భరస : నడసరవల షపక
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:56
లస: ససస స
95-168/113

426
SQX1769421
పపరర: ససభబన షపక

95-168/114

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:33
లస: పప
95-168/1036

429
SQX2269363
పపరర: ఖమసససబ షపక

95-168/1037

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:60
లస: ససస స
95-168/1039

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:33
లస: పప
95-168/1041

95-168/103

భరస : షపక నసరసర అహమద
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ అబబబస
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:35
లస: పప
433
SQX2191211
పపరర: సన మమసరకన షపక

95-168/108

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:70
లస: పప
430
SQX2212900
పపరర: జమర బబష షపక

416
SQX1769553
పపరర: అహ మమద బబషర షపక

411
SQX1768787
పపరర: అకస రరననస షపక

తసడడ:డ అహ మమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:61
లస: ససస స
427
SQX1769454
పపరర: జజన షపక

95-168/105

తసడడ:డ షపక నసరసర అహమద
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:19
లస: పప

భరస : రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:32
లస: ససస స
424
AP151000207047
పపరర: ఖమశసబ షపక షపక

413
AP151000207009
పపరర: హజరరబ షపక

95-168/100

భరస : అహ మమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ షపక నసరసర అహమద
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:18
లస: పప
421
SQX1769447
పపరర: గగససయమ సయఖద

95-168/102

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:39
లస: పప
418
SQX2534352
పపరర: గగస బబనస షపక

410
SQX1801018
పపరర: షరజదడ షపక

408
SQX1020338
పపరర: హససనడ షపక

భరస : హమమద షరరఫ
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహహదధబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:72
లస: ససస స
415
SQX1495879
పపరర: జబఉలర మహమమద

95-168/99

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జబవపలమర మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-40
వయససస:41
లస: ససస స
412
SQX1800994
పపరర: జమలమ బ షపక

407
SQX1768654
పపరర: హలమమ షపకక

432
SQX2166585
పపరర: ససభబన షపక

95-168/1040

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:58-1-41
వయససస:33
లస: పప
95-168/116

435
MLJ2759918
పపరర: మసరసన వల� షపక�

95-168/117

తసడడ:డ బమరరన� �
ఇసటట ననస:58-1-42
వయససస:47
లస: పప
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MLJ2758126
పపరర: బమరరన షపక
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95-168/118

తసడడ:డ మమలమసరహహబ
ఇసటట ననస:58-1-42
వయససస:86
లస: పప
439
SQX1925114
పపరర: కరరషరమ సయద

95-168/121

95-168/1042

95-168/125

95-168/128

95-168/131

95-168/134

95-168/137

భరస : అపరసరరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:58-1-49
వయససస:71
లస: ససస స

449
MLJ2772242
పపరర: రఫత బబనస షపక

452
MLJ3625761
పపరర: ఛడన బబషర షపక

455
AP151000207434
పపరర: షకకలమ సయఖద

458
SQX2510220
పపరర: నసరసర అహమద షపక

95-168/123

444
SQX1321694
పపరర: షరహహన షపక

95-168/124

447
SQX1454800
పపరర: మమజదడ షపక

95-168/127

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-45
వయససస:25
లస: ససస స
95-168/129

450
SQX1459610
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-168/130

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-45
వయససస:31
లస: పప
95-168/132

453
SQX1063395
పపరర: రహమ తషలర షపక

95-168/133

తసడడ:డ హహససఇన షపక
ఇసటట ననస:58-1-45
వయససస:46
లస: పప
95-168/135

456
AP151000207016
పపరర: రరబయమబ సయఖద

95-168/136

భరస : కరశసపసరర సయఖ ద
ఇసటట ననస:58-1-46
వయససస:76
లస: ససస స
95-155/1061

459
AP151000207103
పపరర: నడగలకడమ గమమమడదల

95-168/138

తసడడ:డ షపక ఖలల అహమద షపక ఖలల అహమద భరస : శవనడనరరయమణ గమమమడడదల
ఇసటట ననస:58-1-48
ఇసటట ననస:58-1-49
వయససస:42
లస: పప
వయససస:48
లస: ససస స
95-168/139

భరస : సరసబయఖ పపససకకరర
ఇసటట ననస:58-1-49
వయససస:51
లస: ససస స
463
AP151000207183
పపరర: ససతమమ గమమమడడదల

95-168/126

భరస : మహబమబ భబషర సయఖ ద
ఇసటట ననస:58-1-46
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-46
వయససస:49
లస: పప
460
MLJ3634599
పపరర: కకటటశశరమమ పపససకకరర

446
SQX1321678
పపరర: సలమస షపక

441
MLJ2758233
పపరర: అతడవపలమర సయఖద

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:58-1-44
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లతఫ షపక
ఇసటట ననస:58-1-45
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-45
వయససస:61
లస: పప
457
SQX1841147
పపరర: బబషర షపక

95-168/1043

భరస : లతఫ షపక
ఇసటట ననస:58-1-45
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ లతఫ షపక
ఇసటట ననస:58-1-45
వయససస:37
లస: పప
454
AP151000201039
పపరర: లతఫ షపక

443
SQX2243343
పపరర: హససన షపక

95-168/120

తసడడ:డ మమలలసభబషర� సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-43
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-44
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబమబ ల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-45
వయససస:31
లస: ససస స
451
MLJ3625779
పపరర: అబమబ ల రహమమన షపక

95-168/122

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:58-1-43
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమమమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-44
వయససస:28
లస: పప
448
SQX1454867
పపరర: రగషరమ షపక

440
SQX1096008
పపరర: ఫరరద షపక షపక

438
AP151000207018
పపరర: నవషత సయఖద సయఖద

భరస : అతడవపలమర� సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-43
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరబ ర షపక
ఇసటట ననస:58-1-43
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-43
వయససస:42
లస: పప
445
SQX1740067
పపరర: ఫజల షపక

95-168/119

తసడడ:డ అతడహహలర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-43
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అతడవపలమర సయద
ఇసటట ననస:58-1-43
వయససస:23
లస: పప
442
SQX2243350
పపరర: మహబమబ బబష షపక

437
SQX1321652
పపరర: రగషమ సయఖద

461
MLJ3635000
పపరర: అపసమమ ఇసదసరరస

95-168/140

భరస : రరమకకషష ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:58-1-49
వయససస:51
లస: ససస స
95-168/142

464
MLJ3628492
పపరర: సరసబశవరరవప గమమమడడదల

462
AP151000207102
పపరర: చడయమమ గమమమడడదల

95-168/141

భరస : హనసమసతరరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:58-1-49
వయససస:54
లస: ససస స
95-168/143

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:58-1-49
వయససస:31
లస: పప

465
MLJ3628849
పపరర: గగవరబ నరరవప పపససకకరర

95-168/144

తసడడ:డ సరసబయఖ పపససకకరర
ఇసటట ననస:58-1-49
వయససస:32
లస: పప
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MLJ3628823
పపరర: సరసబయఖ పపససకకరర
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95-168/145

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ పపససకకరర
ఇసటట ననస:58-1-49
వయససస:56
లస: పప
469
SQX2291086
పపరర: ససబబన సయద

తసడడ:డ అపరసరరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:58-1-49
వయససస:58
లస: పప
95-168/1045

తసడడ:డ ఇమమనడస సయద
ఇసటట ననస:58-1-50
వయససస:42
లస: పప
472
SQX1741404
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

95-171/24

95-171/27

95-168/148

95-168/151

95-168/1049

95-62/1022

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:58-1-56
వయససస:42
లస: పప

479
SQX1769413
పపరర: ఖమదర బబషర షపక

482
MLJ3625811
పపరర: మహమమద ఆల షపక

485
SQX2414662
పపరర: మమన నసరబబషర

488
SQX2086536
పపరర: సమయమ

95-100/792

491
SQX1570689
పపరర: హజబబబబ షపక

95-168/149

494
SQX2320208
పపరర: హహర షపక
భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-57
వయససస:50
లస: ససస స

95-171/26

477
SQX1226381
పపరర: రహమమత షపక

95-168/147

480
MLJ3628500
పపరర: అజదర అల

95-168/150

తసడడ:డ మహమమద అల
ఇసటట ననస:58-1-54
వయససస:29
లస: పప
95-168/152

483
SQX2192383
పపరర: శరఫసయ ఖమనడస షపక

95-168/1048

భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:58-1-54
వయససస:24
లస: ససస స
95-168/1050

486
SQX2414860
పపరర: అఖల నసరబబషర

95-168/1051

తసడడ:డ సపబదసలల నసరబబషర
ఇసటట ననస:58-1-55
వయససస:18
లస: ససస స
95-95/1195

489
SQX2060408
పపరర: అబమబ ల ఖమదర షపక

95-100/791

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-56
వయససస:67
లస: పప
95-168/153

తసడడ:డ నడజర షపక షపక
ఇసటట ననస:58-1-56
వయససస:32
లస: పప
95-168/918

474
SQX1946045
పపరర: అబమబ ల రజజక షపక

భరస : మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:58-1-54
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-56
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:58-1-56
వయససస:35
లస: పప
493
SQX2056851
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-171/28

భరస : సపబదసలల నసరబబషర
ఇసటట ననస:58-1-55
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:58-1-56
వయససస:64
లస: ససస స
490
SQX2060416
పపరర: ఇసతయమజ షపక

476
SQX1764216
పపరర: జజన పఠరన

95-168/1047

తసడడ:డ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-53
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-54
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస నసర బబష
ఇసటట ననస:58-1-55
వయససస:48
లస: పప
487
SQX2086452
పపరర: జబబదడ బబగమమ షపక

95-171/25

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:58-1-54
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అల సరరబ ర షపక
ఇసటట ననస:58-1-54
వయససస:32
లస: పప
484
SQX2414712
పపరర: సపబదసలల నసర బబష

473
SQX1741750
పపరర: మమనన పఠరన

471
SQX2279628
పపరర: రరమ రరవప తదలగననన
తసడడ:డ వరయఖ తదలగననన
ఇసటట ననస:58-1-51
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర వరల పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-53
వయససస:58
లస: పప

భరస : మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:58-1-54
వయససస:58
లస: ససస స
481
MLJ3625829
పపరర: హనఫ షపక

95-168/1046

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-53
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-53
వయససస:29
లస: పప
478
AP151000207606
పపరర: రహమతషననసర షపక

470
SQX2201754
పపరర: పదడమవత తదలగననన

95-168/1044

భరస : ససభబన సయద
ఇసటట ననస:58-1-50
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప తదలగననన
ఇసటట ననస:58-1-51
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-53
వయససస:28
లస: ససస స
475
SQX1764265
పపరర: మహబమబ బబషర పఠరన

95-168/146 468
467
MLJ3625795
SQX2291078
పపరర: హనసమసతరరవప గమమమడడదల
పపరర: షరహహద సయద

492
SQX1960855
పపరర: అబమబ ల ఖమదర షపక

95-168/154

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-56
వయససస:68
లస: పప
95-168/1052

495
SQX2308898
పపరర: జజన బ షపక

95-168/1053

భరస : అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:58-1-57
వయససస:40
లస: ససస స
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496
SQX2308732
పపరర: నడగమర షరరఫ షపక
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95-168/1054

తసడడ:డ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:58-1-57
వయససస:22
లస: పప
499
SQX1222272
పపరర: వజయ లకడమ బసకర

95-168/155

95-168/158

95-168/161

95-168/164

95-168/167

95-168/170

95-168/173

భరస : సలమమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-66
వయససస:31
లస: ససస స

509
AP151000207229
పపరర: లకకమదదవ వడడడదద

512
SQX0968479
పపరర: చసదదలల రరజగశశరర

515
SQX0893784
పపరర: నజమ షపక

518
AP151000201502
పపరర: మహబమబ జజన షపక

95-168/1055

95-168/165

504
AP151000207316
పపరర: వనసకటవజయలకడమ పపల

507
SQX0542407
పపరర: వడడడదద ససధడరరణణ

95-168/163

510
AP151000207332
పపరర: సరగజనదదవ వడడడదద

95-171/29

513
SQX1410430
పపరర: రజన బబ మమన

భరస : ససబబరరవప గమబబస
ఇసటట ననస:58-1-66
వయససస:55
లస: ససస స

95-168/166

95-168/169

భరస : కలమమర బబబమ బబ మమన
ఇసటట ననస:58-1-64
వయససస:30
లస: ససస స
95-168/171

516
SQX1537291
పపరర: మధరబ సయఖద

95-168/172

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-65
వయససస:46
లస: ససస స
95-168/174

519
MLJ2758522
పపరర: ససభబన సయఖద

95-168/175

తసడడ:డ ఉమర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-65
వయససస:66
లస: పప

95-171/31 522
521
SQX0020016
SQX1098137
పపరర: రజయమ ససలమసనడ� మహమమద�
పపరర: నడగమలలర శశరర బబ మమన

524
AP151000207083
పపరర: శవకలమమరర గమబబబ

95-168/160

భరస : జగనడనధరరజ వడడడడడ
ఇసటట ననస:58-1-62
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ�
ఇసటట ననస:58-1-65
వయససస:36
లస: ససస స
95-168/177

95-168/157

తసడడ:డ కకషష రరజ వడడడదద
ఇసటట ననస:58-1-62
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-65
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:58-1-65
వయససస:31
లస: పప
523
MLJ3634532
పపరర: మమసతడజ షపక

95-168/162

భరస : నడగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-65
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-65
వయససస:51
లస: ససస స
520
SQX2425809
పపరర: యమకలబ జజన షపక

506
AP151000201200
పపరర: శసకర రరవప పపల

501
SQX1222223
పపరర: రమమష కలమమర బసకర

భరస : శసకరరరవప పపల
ఇసటట ననస:58-1-61
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబపనయఖ
ఇసటట ననస:58-1-63
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:58-1-64
వయససస:33
లస: పప
517
AP151000207226
పపరర: హనఫర షపక

95-168/159

భరస : కకషషసరరజ వడడడదద
ఇసటట ననస:58-1-62
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషసరరజ వడడడడడ
ఇసటట ననస:58-1-62
వయససస:37
లస: పప
514
SQX1098152
పపరర: ససరగష బబ మమన

503
SQX0945055
పపరర: వససతడ లకకమ పపలమ

95-171/860

తసడడ:డ వనసకట రమణ బసకర
ఇసటట ననస:58-1-58
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరవప పపల
ఇసటట ననస:58-1-61
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకషషసరరజ వడడడడడ
ఇసటట ననస:58-1-62
వయససస:33
లస: ససస స
511
MLJ2759397
పపరర: ఆనసదగజపత వడడడన

95-168/156

తసడడ:డ శసకరరరవప పప ల
ఇసటట ననస:58-1-61
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప పప ల
ఇసటట ననస:58-1-61
వయససస:27
లస: పప
508
MLJ3632155
పపరర: శకదదవ వదడబ డడ

500
SQX1222231
పపరర: నరగసదడ పడసరద బసకర

498
SQX2293496
పపరర: అబమబ ల రహమన షపక

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-57 , 1 LINE
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రమమష కలమమర బసకర
ఇసటట ననస:58-1-58
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ సష డగమడడ
ఇసటట ననస:58-1-59
వయససస:49
లస: పప
505
SQX0945089
పపరర: చచబతఖనఖ కకషష పపలమ

95-171/859

భరస : బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-57 , 1 LINE
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రమమష కలమమర బసకర
ఇసటట ననస:58-1-58
వయససస:53
లస: ససస స
502
AP151000201103
పపరర: శకనవరసరరవప సష డగమడడ

497
SQX2303808
పపరర: బబ పఠరన

95-168/176

భరస : ససరగష బబ మమన
ఇసటట ననస:58-1-66
వయససస:26
లస: ససస స
95-168/178

525
MLJ3628542
పపరర: కలమమర బబబమ బబ మమన

95-168/179

తసడడ:డ లకమయఖ బబ మమన
ఇసటట ననస:58-1-66
వయససస:33
లస: పప
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MLJ3625944
పపరర: సలస షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-168/180

తసడడ:డ షసషషదధబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-66
వయససస:39
లస: పప
529
SQX1410638
పపరర: సబబర సయఖద

95-168/183

95-171/34

95-168/185

95-168/188

95-168/191

95-168/194

95-168/197

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:58-1-69
వయససస:33
లస: పప

539
SQX1410224
పపరర: వజయ లకడమ గళర

542
AP151000207086
పపరర: శకవరణణ దసడడ

545
SQX1097881
పపరర: రగహహత కలమమర రరజజ దసడడ

548
AP151000201129
పపరర: రవ దసడడ

95-168/200

551
SQX1242056
పపరర: షపక నడగమర జజన

95-168/189

554
SQX0968461
పపరర: షపక సలమమ
భరస : అబమబ ల రరవపఫ
ఇసటట ననస:58-1-69
వయససస:27
లస: ససస స

534
SQX1929850
పపరర: షపహనడజ షపబక

95-168/184

537
MLJ3632031
పపరర: రరజఖలకడమ దసడడ

95-168/187

540
MLJ3634656
పపరర: జజన బ షపక

95-168/190

భరస : మహదధబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:41
లస: ససస స
95-168/192

543
MLJ2772416
పపరర: వజయ దసడడ

95-168/193

భరస : శకకకషషపడసరద దసడడ
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:56
లస: ససస స
95-168/195

546
SQX0038364
పపరర: మహహదధబన షపక

95-168/196

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:43
లస: పప
95-168/198

549
AP151000201128
పపరర: శకధర దసడడ

95-168/199

తసడడ:డ రరమమరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:48
లస: పప
95-168/201

తసడడ:డ షపక వరల షపక
ఇసటట ననస:58-1-69
వయససస:24
లస: పప
95-168/203

95-171/33

భరస : లలనన బబబమ దసడడ
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చనన వరయఖ దసడడ
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:69
లస: పప
553
MLJ3626108
పపరర: మహహన షపక

95-168/186

తసడడ:డ శకధర దసడడ
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నడగభమషణస గళర
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:45
లస: పప
550
MLJ2758092
పపరర: రరమమరరవప దసడడ

536
SQX1760834
పపరర: మమసతడజ బబగమ షపక

531
SQX1741727
పపరర: చగటటమమ షపక

తసడడ:డ మహహనసదధబ న షపబక
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:66
లస: ససస స
547
SQX1410299
పపరర: జయ పడసరద గళర

95-171/35

భరస : జయ పడసరద గళర
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకధర దసడడ
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:45
లస: ససస స
544
AP151000207247
పపరర: వనసకరయమమ దసడడ

533
SQX1741768
పపరర: భబషస షపక

95-168/182

భరస : బశ షపక
ఇసటట ననస:58-1-67
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల రహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రవ కరసత దసడడ
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:38
లస: ససస స
541
MLJ1223361
పపరర: ససనత దసడడ

95-171/32

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-67
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మహహనసదధబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-68
వయససస:24
లస: ససస స
538
SQX1411230
పపరర: శక దదవ దసడడ

530
SQX1741701
పపరర: రరకరసనడ షపక

528
MLJ3635646
పపరర: మహబమబ బ షపక

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-67
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-67
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-67
వయససస:66
లస: ససస స
535
SQX1760818
పపరర: షకకల షపక

95-168/181

భరస : షబబర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-67
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-67
వయససస:39
లస: పప
532
SQX1741735
పపరర: రరకరసనడ సయఖద

527
MLJ3634185
పపరర: ససరరజననసర సయఖద

552
MLJ3626090
పపరర: మమనర షపక

95-168/202

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:58-1-69
వయససస:32
లస: పప
95-171/36

555
SQX1769397
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-168/204

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-70
వయససస:34
లస: ససస స
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556
SQX1769405
పపరర: రజయమ షపక
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95-168/205

భరస : రగహమమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-70
వయససస:58
లస: ససస స
559
SQX2317766
పపరర: రజయ షపక

95-168/1056

95-175/983

95-168/209

95-168/212

95-168/214

95-168/217

95-168/220

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:58-1-79
వయససస:57
లస: పప

569
MLJ3628583
పపరర: ఆరరఫ భబషర షపక

572
AP151000207224
పపరర: జజహహద షపక

575
MLJ2774271
పపరర: రహహమమన షపక

578
SQX1222264
పపరర: అరరద బబషర షపక

95-168/223

581
SQX1769371
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-168/213

584
SQX2550507
పపరర: బబష షపక
తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-79
వయససస:38
లస: పప

564
SQX1206284
పపరర: షపక నససమమ

95-168/208

567
MLJ3634227
పపరర: మమకకరయర షపక

95-168/211

570
SQX2410553
పపరర: బమడచ షపక

95-168/1059

తసడడ:డ ఇససబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-74/1
వయససస:55
లస: పప
95-168/215

573
SQX1097501
పపరర: రగషమ షపక

95-168/216

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-1-75/2
వయససస:27
లస: ససస స
95-168/218

576
MLJ3634243
పపరర: సమమమన షపక

95-168/219

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-75/2
వయససస:49
లస: ససస స
95-168/221

579
SQX1097188
పపరర: రరయమజ బబషర షపక

95-168/222

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-75/2
వయససస:29
లస: పప
95-168/224

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-77
వయససస:53
లస: ససస స
95-168/226

95-170/1388

భరస : బమడద షపక
ఇసటట ననస:58-1-74/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:58-1-75/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:58-1-75/2
వయససస:44
లస: పప
583
SQX1459594
పపరర: రఫస షపక

95-168/210

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:58-1-75/2
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-75/2
వయససస:64
లస: ససస స
580
MLJ3625902
పపరర: అనశర షపక

566
MLJ3634102
పపరర: మరరబ షపక

561
SQX2312981
పపరర: రహహమమన షపక

భరస : షపక రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-72
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దడవపద షపక
ఇసటట ననస:58-1-75
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:58-1-75/2
వయససస:31
లస: ససస స
577
SQX1769389
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-148/51

తసడడ:డ బమడద షపక
ఇసటట ననస:58-1-74/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఇమమమ సర షపక
ఇసటట ననస:58-1-75
వయససస:33
లస: ససస స
574
SQX1097147
పపరర: రరహన షపక

563
SQX1817410
పపరర: హససనడ పఠరన

95-168/207

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-70
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఆబద షపక
ఇసటట ననస:58-1-73
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడద షపక
ఇసటట ననస:58-1-74/1
వయససస:31
లస: పప
571
MLJ3634391
పపరర: జజన బ షపక

95-168/1057

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:58-1-72
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అనడసరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-72
వయససస:39
లస: పప
568
MLJ3628591
పపరర: ఆససఫ భబషర షపక

560
SQX2312569
పపరర: రఫసయమ మహమమద

558
SQX1768837
పపరర: రహమమన షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-70
వయససస:48
లస: పప

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:58-1-70
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ������ ���
ఇసటట ననస:58-1-70
వయససస:33
లస: పప
565
SQX1206292
పపరర: షపక రరయమజ

95-168/206

తసడడ:డ రగహమమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-70
వయససస:38
లస: పప

భరస : రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-70
వయససస:57
లస: ససస స
562
SQX2225837
పపరర: ������ ���

557
SQX1768241
పపరర: కరరమమలమర షపక

582
MLJ3631892
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-168/225

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-79
వయససస:33
లస: ససస స
95-168/1237

585
SQX1463330
పపరర: లమలబ షపక

95-171/37

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-79
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: పదడమవత మసదడరపప
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95-168/227

భరస : శశషయఖ మసదడరపప
ఇసటట ననస:58-1-83
వయససస:56
లస: ససస స
589
MLJ3633658
పపరర: ఖతజజ షపక

95-168/230

95-168/233

95-168/236

95-168/239

95-168/242

95-171/40

95-168/245

తసడడ:డ మమలలశర సరహబ
ఇసటట ననస:58-1-87
వయససస:43
లస: పప

599
MLJ3628112
పపరర: ససభబన

602
SQX1741560
పపరర: రహహమమననసర షపక

605
SQX1864511
పపరర: రరయజ బబషర షపక

608
SQX0882563
పపరర: మలర కర బబగమ షపక

95-171/43

611
AP151000210282
పపరర: మమహరరననసర

95-168/240

614
SQX1882844
పపరర: ఇనసస సయద
తసడడ:డ సలమస సయద
ఇసటట ననస:58-1-88
వయససస:23
లస: పప

594
MLJ3633633
పపరర: సతడసజ షపక

95-168/235

597
MLJ3633674
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-168/238

600
MLJ3628120
పపరర: అమర భబషర షపక

95-168/241

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-85
వయససస:36
లస: పప
95-171/38

603
SQX1741594
పపరర: కగఖరరస సయఖద

95-171/39

భరస : కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-85
వయససస:41
లస: ససస స
95-168/243

606
SQX1801059
పపరర: శరరష కనగరచరర

95-168/244

తసడడ:డ పడసరద కనగరచరర
ఇసటట ననస:58-1-87
వయససస:23
లస: ససస స
95-171/41

609
SQX0501486
పపరర: సయఖద హబబమబ�

95-171/42

భరస : సలమస�
ఇసటట ననస:58-1-87
వయససస:40
లస: ససస స
95-171/44

భరస : భబష
ఇసటట ననస:58-1-87
వయససస:71
లస: ససస స
95-171/46

95-168/232

భరస : వరల బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-85
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : సరరబ
ఇసటట ననస:58-1-87
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:58-1-87
వయససస:52
లస: ససస స
613
SQX0501346
పపరర: సయఖద సలమస

95-168/237

తసడడ:డ సష ఫససర షపక
ఇసటట ననస:58-1-86
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బబబమ కనగరచరర
ఇసటట ననస:58-1-87
వయససస:26
లస: ససస స
610
SQX0882548
పపరర: శరరబ షపక

596
MLJ3633559
పపరర: జజనబ షపక

591
MLJ3625613
పపరర: షఫస షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-85
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరరబ ర షపక
ఇసటట ననస:58-1-85
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-85
వయససస:22
లస: పప
607
SQX1801075
పపరర: వనసకట నడగ మలర క కనగరచరర

95-168/234

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-85
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దడదడవల షపక
ఇసటట ననస:58-1-85
వయససస:60
లస: పప
604
SQX1741842
పపరర: అబమబ ల రహహమమన సయఖద

593
MLJ3628153
పపరర: అలమరభక షపక

95-168/229

తసడడ:డ అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:58-1-84
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-85
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవపద షపక
ఇసటట ననస:58-1-85
వయససస:30
లస: పప
601
MLJ2758050
పపరర: భబషర షపక

95-168/231

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-84
వయససస:53
లస: పప

భరస : అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-85
వయససస:33
లస: ససస స
598
SQX1098210
పపరర: రఫస షపక

590
MLJ3628161
పపరర: అబమబ ల రషసద షపక

588
MLJ3633666
పపరర: షహహనడ షపక

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-84
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర భక షపక
ఇసటట ననస:58-1-84
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:58-1-84
వయససస:35
లస: పప
595
MLJ3633567
పపరర: నడజయమబ షపక

95-168/228

తసడడ:డ శశషయఖ మసదడరపప
ఇసటట ననస:58-1-83
వయససస:62
లస: పప

భరస : అలమర భక షపక
ఇసటట ననస:58-1-84
వయససస:49
లస: ససస స
592
MLJ3625605
పపరర: రఫస షపక

587
SQX1769637
పపరర: శశషయఖ మసదడరపప

612
SQX0882555
పపరర: షషకకర షపక

95-171/45

తసడడ:డ సరరబ
ఇసటట ననస:58-1-87
వయససస:30
లస: పప
95-171/47

615
SQX1764406
పపరర: రగశరమ షపక

95-171/48

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:58-1-89
వయససస:26
లస: ససస స
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616
MLJ3625522
పపరర: సతఖనడనరరయణ దదడడడ

95-168/246

తసడడ:డ పసచచరరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:58-1-90
వయససస:49
లస: పప
619
SQX1740661
పపరర: శవరరమ కకషష పరకసడర

95-171/51

95-168/248

95-168/251

95-168/254

95-168/257

95-168/921

95-168/258

తసడడ:డ దదబబయఖ కళళళ
ఇసటట ననస:58-1-96
వయససస:26
లస: పప

629
MLJ3628211
పపరర: నజజమమదధబ న సయఖద

632
SQX1986447
పపరర: ఇమరరన బబబమ షపక

635
SQX1987882
పపరర: సలమమ ససలమసనడ షపక

638
SQX1768357
పపరర: బదసడనసరస షపక

95-168/260

641
MLJ2759595
పపరర: నడరరయణ మమరరస సష డగమడడ

95-168/255

644
SQX1741412
పపరర: భవరన కళళళ
తసడడ:డ ఆయపస కళళళ
ఇసటట ననస:58-1-97
వయససస:22
లస: ససస స

95-168/250
624
MLJ2759462
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సరదరబబ యన

627
MLJ3633781
పపరర: అబరలలననసర షపక

95-168/253

630
SQX1353143
పపరర: కలతషబమదధబ న సయఖద

95-168/256

తసడడ:డ మమనసదధబ న చససట సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-93
వయససస:41
లస: పప
95-168/919

633
SQX1987965
పపరర: గగససయ బబగస షపక

95-168/920

భరస : ఇమరరన బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-94
వయససస:52
లస: ససస స
95-168/922

636
SQX2463909
పపరర: సబహ షపక

95-171/861

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:58-1-94
వయససస:31
లస: ససస స
95-168/259

639
SQX1938802
పపరర: ఇరరరన బబషర షపక

95-171/53

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-95
వయససస:20
లస: పప
95-168/261

తసడడ:డ శశభనడదదడ సరడ గమ డడ
ఇసటట ననస:58-1-96
వయససస:49
లస: పప
95-171/1057

95-168/247

భరస : గరలబ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-93
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-95
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : నడరరయణమమరరస సరడ గర రర
ఇసటట ననస:58-1-96
వయససస:44
లస: ససస స
643
SQX2555175
పపరర: అజయ బబబమ కళళళ

95-168/252

తసడడ:డ ఇమరరన బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-94
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపబక
ఇసటట ననస:58-1-95
వయససస:43
లస: ససస స
640
MLJ2773570
పపరర: జయలకడమ సష డగరరర

626
MLJ3633765
పపరర: కరమర జహ సయఖద

621
MLJ3633757
పపరర: రగజ మమరర సరధరబబ యన

తసడడ:డ ససబబబరరవప సదరపష యన
ఇసటట ననస:58-1-91
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ దడల షపక
ఇసటట ననస:58-1-94
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఇమరరన బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-94
వయససస:52
లస: ససస స
637
SQX1929892
పపరర: మసరసన షపబక

95-168/249

తసడడ:డ మయనసదధబ న చషసట సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-93
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబబబస సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-93
వయససస:59
లస: పప
634
SQX1986439
పపరర: గగససయ బబగస షపక

623
MLJ2758274
పపరర: పడసరదస సరదరబబ యన

95-171/50

భరస : పడసరద సదరపష యన
ఇసటట ననస:58-1-91
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహహదధబన చషసట సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-93
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మయనసదధబ న సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-93
వయససస:36
లస: పప
631
MLJ3628203
పపరర: మయనసదధబ న చషసట సయఖద

95-171/52

తసడడ:డ ససబబబరరవప సదరపష యన
ఇసటట ననస:58-1-91
వయససస:40
లస: పప

భరస : కలతషబమదధబ న సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-93
వయససస:30
లస: ససస స
628
MLJ3628229
పపరర: ఫరరదసదధబన సయఖద

620
SQX0882357
పపరర: సతఖనడరరయణ పరకసడర

618
SQX1740653
పపరర: పవన గగపస పరకసడర

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పరకసడర
ఇసటట ననస:58-1-90
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:58-1-90
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప సదరపష యన
ఇసటట ననస:58-1-91
వయససస:56
లస: ససస స
625
MLJ3633773
పపరర: హహసరమ సయఖద

95-171/49

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:58-1-90
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పరకసడర
ఇసటట ననస:58-1-90
వయససస:24
లస: పప
622
AP151000207074
పపరర: జజనస సదరబబ యన

617
SQX0882340
పపరర: శశష కలమమరర పరకసడర

642
SQX2555167
పపరర: అసజమమ కళళళ

95-171/1056

భరస : దదబబయఖ కళళళ
ఇసటట ననస:58-1-96
వయససస:47
లస: ససస స
95-171/54

645
SQX1864958
పపరర: జజష మమరర కరవపరర

95-168/262

తసడడ:డ దదవ కలమమర కరవపరర
ఇసటట ననస:58-1-98
వయససస:21
లస: ససస స

Page 175 of 306

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04

646
SQX1321454
పపరర: లకడమ శశభన సష డడగమడడ

95-168/263

తసడడ:డ శవనడగగశశర రరవప సష డడగమడడ
ఇసటట ననస:58-1-98
వయససస:24
లస: ససస స
649
MLJ3628294
పపరర: వజయ బబబమ సష డడగమడడ

భరస : శవనడగగశశరరరవప సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-98
వయససస:46
లస: ససస స
95-168/266

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-98
వయససస:30
లస: పప
652
SQX1925817
పపరర: సమరర యరకగగపపల

95-168/269

95-168/272

653
SQX1095976
పపరర: మమధవ పరలపరరస పరలపరరస

656
MLJ2773745
పపరర: మసగమమ వపసరర

95-168/275

659
SQX1925635
పపరర: రవ తదజ ఎరకగగకలల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వసకరయపరటట
ఇసటట ననస:58-1-99
వయససస:21
లస: పప
95-168/281

95-171/55

భరస : కలటటసబ రరవప
ఇసటట ననస:58-1-103
వయససస:81
లస: ససస స

668
SQX1740620
పపరర: ససదడన షపక

95-168/285

671
MLJ2772879
పపరర: కళళఖణణ సష డగమడడ

95-168/276

674
SQX1312115
పపరర: రవ కకరణ సష డడగమడడ
తసడడ:డ నడగగశశర రరవప సష డడగమడడ
ఇసటట ననస:58-1-103
వయససస:36
లస: పప

95-168/271

657
MLJ2772028
పపరర: కరరణ పరలపరరస

95-168/274

660
MLJ2759728
పపరర: కకటటశశర రరవప వపసరర

95-168/277

తసడడ:డ వనసకటపసయఖ వపరసరరల
ఇసటట ననస:58-1-99
వయససస:47
లస: పప
95-168/278

663
AP151000207140
పపరర: కకటటశశరమమ గమసడడబబ యన

95-168/279

భరస : వనసకటటశశరరర గమసడడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-100
వయససస:56
లస: ససస స
95-168/282

666
AP151000201092
పపరర: సరసబశవ రరవప గసధస

95-168/283

తసడడ:డ నడరరయణ గసధస
ఇసటట ననస:58-1-100
వయససస:52
లస: పప
95-171/56

669
MLJ3631959
పపరర: దసరర పడవణ సష డడగమడడ

95-168/284

భరస : రవకకరణ� సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-103
వయససస:33
లస: ససస స
95-168/286

భరస : నడగరరజ సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-103
వయససస:41
లస: ససస స
95-168/288

654
SQX1095968
పపరర: సరశత పరలపరరస

భరస : నతననల పరలపరరస
ఇసటట ననస:58-1-99
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:58-1-101
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమమసజననయమలల సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-103
వయససస:37
లస: ససస స
673
MLJ3633831
పపరర: కలటటసబస దడమమరర

95-168/273

తసడడ:డ ఎసకటటశశరరర గమసడడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-100
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససదడన షపక
ఇసటట ననస:58-1-101
వయససస:33
లస: ససస స
670
MLJ2772861
పపరర: పడమలమరరణణ సష డగమడడ

665
AP151000201341
పపరర: శకనవరసరరవప గమసడడబబ యన

95-168/268

తసడడ:డ నతనయయల పరలపరరస
ఇసటట ననస:58-1-99
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నడరరయణ గసధస
ఇసటట ననస:58-1-100
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బమసస
ఇసటట ననస:58-1-100
వయససస:27
లస: పప
667
SQX1741008
పపరర: పరరశన షపక

95-168/270

తసడడ:డ శవ కలమమర యరకగగకలల
ఇసటట ననస:58-1-99
వయససస:28
లస: పప

95-170/1389 662
661
SQX2268589
AP151000207138
పపరర: లకడమ నడరరయణ వసకరయపరటట
పపరర: ససతమమ గసధస

651
MLJ2758787
పపరర: శవనడగగశశర రరవప సష దగమడడ
తసడడ:డ శశభనడదదడ సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-98
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప వపరసరరల
ఇసటట ననస:58-1-99
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నతనయమల పరలపరరస
ఇసటట ననస:58-1-99
వయససస:23
లస: పప

664
SQX1321496
పపరర: సరయ శకకరసత బమసస

95-168/267

తసడడ:డ నతనయయల పరలపరరస
ఇసటట ననస:58-1-99
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నతడననల పరలపరరస
ఇసటట ననస:58-1-99
వయససస:30
లస: ససస స
658
SQX1617945
పపరర: అశశక పరలపరరస

650
MLJ3628302
పపరర: సరయరరజ సష డడగమడడ

95-168/265

భరస : శకనవరసరరవప సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-98
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-98
వయససస:30
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:58-1-99
వయససస:24
లస: ససస స
655
SQX1095950
పపరర: జజఖత పరలపరరస

95-168/264 648
647
MLJ2772846
MLJ2772853
పపరర: రరజకలమమరర సష డగమడడ సష దగమడడ
పపరర: సరవతడ సష దగమడడ

672
AP151000207290
పపరర: కరమమశశరమమ సష దగమడడ

95-168/287

భరస : నడగగశశరరరవప సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-103
వయససస:61
లస: ససస స
95-168/289

675
MLJ3625696
పపరర: రరమమసజననయమలల సష దగమడడ

95-168/290

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-103
వయససస:41
లస: పప
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676
MLJ2759132
పపరర: నడగరరజ సష డగమడడ సష దగమడడ

95-168/291

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-103
వయససస:45
లస: పప
679
SQX2411122
పపరర: సలమ షపక

95-171/828

95-168/972

95-168/295

95-168/298

95-224/71

95-170/92

95-171/829

భరస : పడసరదరరవప సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-112
వయససస:46
లస: ససస స

689
SQX1617952
పపరర: ఫపబరగజ బబషర సయఖద

692
SQX1740166
పపరర: సరరసజ షపక

695
SQX1764372
పపరర: లకడమ ఆకరసకక పష టటట

698
SQX0836908
పపరర: సతఖవనదస సరదరబబ యన

95-168/306

701
MLJ2759140
పపరర: దదవదతష
స సరదరబబ యన

95-168/299

704
SQX1321074
పపరర: కకషష ర సరరదబబ యన
తసడడ:డ పడసరద సరరదబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-112
వయససస:29
లస: పప

684
SQX2233062
పపరర: గగపస కకషష చసతకరయల

95-170/1325

687
MLJ3633856
పపరర: రహహమ షపక

95-168/297

690
SQX0038448
పపరర: యమససన షపక

95-168/300

తసడడ:డ బబఘ షపక
ఇసటట ననస:58-1-108
వయససస:43
లస: పప
95-168/301

693
SQX1740091
పపరర: నడగమర షపక

95-168/302

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:58-1-109
వయససస:30
లస: పప
95-171/57

696
SQX1764091
పపరర: ఛడన బబషర రరడర

95-171/58

తసడడ:డ బబషర ఖమన రరడర
ఇసటట ననస:58-1-109
వయససస:39
లస: పప
95-168/304

699
MLJ2773042
పపరర: సలలమ సరదరబబ యన

95-168/305

భరస : దదవదతష
స సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-111
వయససస:54
లస: ససస స
95-168/307

తసడడ:డ దదవసహయస సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-111
వయససస:60
లస: పప
95-168/309

95-168/294

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:58-1-108
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససధడకర సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-111
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదతష
స సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-111
వయససస:35
లస: పప
703
AP151000207174
పపరర: అననమమ సరదరబబ యన

95-168/296

తసడడ:డ రఘమ కలమమర పష టటట
ఇసటట ననస:58-1-109
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద షరమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-109
వయససస:19
లస: ససస స
700
MLJ2758134
పపరర: ససధడకర సరదరబబ యన

686
MLJ3628187
పపరర: మమసరస�్ర షపక

681
MLJ2760270
పపరర: దసరరరరరవప సష డగమడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల చసతకరయల
ఇసటట ననస:58-1-106
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నడగమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-109
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల కరరస షపక
ఇసటట ననస:58-1-109
వయససస:26
లస: ససస స
697
SQX2424687
పపరర: షబన షపక

95-168/973

తసడడ:డ మసరసనశల సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-108
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అఫష డ జ షపక
ఇసటట ననస:58-1-108
వయససస:29
లస: ససస స
694
SQX1866094
పపరర: అకస రరననసర షపక

683
SQX2290856
పపరర: కలమమరర చసతకరయల

95-171/827

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-106
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జజన పసర షపక
ఇసటట ననస:58-1-107
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబషష షపక
ఇసటట ననస:58-1-108
వయససస:65
లస: ససస స
691
SQX1777358
పపరర: రషపద షపక

95-168/293

భరస : వనసకటటశశరలల చసతకరయల
ఇసటట ననస:58-1-106
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:58-1-107
వయససస:38
లస: ససస స
688
SQX1321546
పపరర: మమనరరల షపక

680
MLJ3631900
పపరర: నడగలత సష డగరరర

678
SQX2410751
పపరర: మహమమద ఖలద షపక

తసడడ:డ అబమబ ల అజస షపక
ఇసటట ననస:58-1-105
వయససస:44
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-106
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:58-1-106
వయససస:55
లస: పప
685
MLJ3633708
పపరర: నసరర హన షపక

95-168/292

తసడడ:డ నడగగసదడస సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-103
వయససస:66
లస: పప

భరస : మహమమద ఖలద షపక
ఇసటట ననస:58-1-105
వయససస:40
లస: ససస స
682
SQX2290930
పపరర: వనసకటటశశరలల చసతకరయల

677
AP151000201358
పపరర: నడగగసదడస సష దగమడడ

95-168/308
702
SQX1321041
పపరర: వజయ కలమమరర సరదర బబ యన

తసడడ:డ పడసరద సరదర బబ యన
ఇసటట ననస:58-1-112
వయససస:26
లస: ససస స
95-168/310

705
MLJ3628013
పపరర: కకషష ర సరదరబబ యన

95-168/311

తసడడ:డ పడసరదరరవప� సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-112
వయససస:30
లస: పప
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706
MLJ3625456
పపరర: పడసరద రరవప సరదరబబ యన

95-168/312

తసడడ:డ చననబబబయ సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-112
వయససస:54
లస: పప
709
AP151000207175
పపరర: ఎమమలయమమ సరదరబబ యన

95-168/313

95-168/316

94-27/797

95-168/321

95-168/323

95-168/326

95-168/328

తసడడ:డ జనసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-119
వయససస:76
లస: పప

719
SQX1929967
పపరర: శరఖస సదరబబ యన

722
SQX1585811
పపరర: వలసన సరదరబబ యన

725
SQX2426161
పపరర: శవ గమమమ

95-168/331

95-170/93

734
SQX1321132
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరరసరన
తసడడ:డ ఆసజననయమలల కరరసరన
ఇసటట ననస:58-1-120
వయససస:44
లస: పప

95-168/318

717
MLJ2772101
పపరర: ససశల సరదరబబ యన

95-168/320

720
MLJ2772754
పపరర: రమమదదవ సష దగమడడ

95-168/322

భరస : శకనస సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-116
వయససస:49
లస: ససస స
95-168/324

723
MLJ3625472
పపరర: శకనస సష దగమడడ

95-168/325

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప సష దగరడడ
ఇసటట ననస:58-1-116
వయససస:51
లస: పప
95-171/831

726
MLJ1222165
పపరర: వనసకటరమణ రరడచరర
డడ

95-168/327

భరస : సతఖనడరరయణ రరజ రరడడ చరర
ఇసటట ననస:58-1-117
వయససస:55
లస: ససస స
95-168/330

తసడడ:డ గగపరరజ రరడడడచరర
ఇసటట ననస:58-1-117
వయససస:61
లస: పప
95-168/332

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-1-119
వయససస:71
లస: ససస స
95-168/334

714
MLJ3625464
పపరర: వనసకటటసశరరర సదరబబ యన

95-168/329 729
728
MLJ1223064
MLJ1222017
పపరర: వనసకటససరగసదడనడధశరమ రరడడ చరర
పపరర: సతఖనడరరయణ రరజ రరడడ చరర

731
AP151000207334
పపరర: గగశరఖ షపక

95-168/315

భరస : చననబబబయ సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-114
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణరరజ రరడడ చరర
ఇసటట ననస:58-1-117
వయససస:38
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-119
వయససస:29
లస: ససస స
733
MLJ3625480
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-168/319

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమమమ
ఇసటట ననస:58-1-116
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణరరజ రరడడ చరర
ఇసటట ననస:58-1-117
వయససస:34
లస: పప
730
MLJ3633468
పపరర: ఫర జజనడ షపక

716
MLJ2772119
పపరర: మరరయమమ సరదరబబ యన

711
SQX1095984
పపరర: యయససదడసస సరదరబబ యన

తసడడ:డ చననబబబయ సదరపష యన
ఇసటట ననస:58-1-113/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కననయఖ
ఇసటట ననస:58-1-116
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనసవరస రరవప గమమమ
ఇసటట ననస:58-1-116
వయససస:23
లస: పప
727
MLJ3628005
పపరర: వజయహరలవరరనరరజ రరడడడచచరర

95-168/317

తసడడ:డ వనసకటటవరరర సదరబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-114
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సష డడగమడడ
ఇసటట ననస:58-1-116
వయససస:24
లస: పప
724
SQX1977933
పపరర: శవ గమమమ

713
SQX1491091
పపరర: సపరర సదరబబ యన

95-171/830

తసడడ:డ చననబబబయ సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-113
వయససస:47
లస: పప

భరస : రతనకలమమర సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-114
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చననబబబయ
ఇసటట ననస:58-1-114
వయససస:44
లస: పప
721
SQX1321090
పపరర: గగపస సష డడగమడడ

95-168/314

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర సదరబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-113/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-1-114
వయససస:69
లస: పప
718
MLJ2758282
పపరర: రతమకలమమర సరదరబబ యన

710
SQX1097030
పపరర: రరజ సదరపష యన

708
SQX2401719
పపరర: రవ కలమమర సదడరబబ ఇన

తసడడ:డ పడసరద సదడరబబ ఇనడ
ఇసటట ననస:58-1-112
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ యయససదడసస సదరపష యన
ఇసటట ననస:58-1-113
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-113/1
వయససస:39
లస: ససస స
715
AP151010108012
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ పష లకరర�

95-171/59

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:58-1-112
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఏససదడసస సదడబబ యన
ఇసటట ననస:58-1-113
వయససస:45
లస: ససస స
712
MLJ3631793
పపరర: జజఖత సరదరబబ యన

707
SQX0882613
పపరర: సరదరబబ యన రవకలమమర

732
MLJ2759967
పపరర: కరరమమలర షపక

95-168/333

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-1-119
వయససస:37
లస: పప
95-168/335

735
MLJ2772762
పపరర: షకకలమమహమద షపక

95-168/336

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-121
వయససస:41
లస: ససస స
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MLJ3633443
పపరర: నసరర హన షపక
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95-168/337

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-121
వయససస:49
లస: ససస స
739
SQX1574913
పపరర: బబపనయఖ చసదదలల

95-168/340

95-168/343

95-168/346

95-168/349

95-168/350

95-168/353

95-168/356

తలర : మమసరస�్ర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-126
వయససస:30
లస: ససస స

749
SQX2003572
పపరర: రరజశశకర బసడడ

752
SQX0606996
పపరర: హససనడ షపక

755
AP151000207534
పపరర: జజనబబగస షపక

758
MLJ2759892
పపరర: అబమబ ల సతడసర షపక

95-168/359

761
SQX1960988
పపరర: కకమల బసడడ

95-168/909

764
MLJ2773091
పపరర: ఫజలలనబ సయఖద
భరస : మమసస ఫర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-126
వయససస:54
లస: ససస స

744
MLJ3633500
పపరర: ససబబబయమమ బబజరసకక

95-168/345

747
MLJ3628039
పపరర: సరసబశవరరవప బబజరసకక

95-168/348

750
SQX2219400
పపరర: శకనవరస బసడడ

95-168/974

తసడడ:డ ససబబ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:58-1-124
వయససస:44
లస: పప
95-168/351

753
MLJ3633997
పపరర: సబరర షపక

95-168/352

తలర : అబమబ ల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:58-1-125
వయససస:34
లస: ససస స
95-168/354

756
AP151000207274
పపరర: రసగమమ రసగరశశటట

95-168/355

భరస : సరసబయఖ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:58-1-125
వయససస:76
లస: ససస స
95-168/357

759
AP151000201185
పపరర: గగపరలరరవప బసడడ

95-168/358

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:58-1-125
వయససస:52
లస: పప
95-168/360

భరస : వనసకటటష బసడడ
ఇసటట ననస:58-1-125
వయససస:25
లస: ససస స
95-168/362

95-168/342

తసడడ:డ వనసకటరతనస బబజరసకక
ఇసటట ననస:58-1-124
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-125
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వజర అహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-125
వయససస:76
లస: పప
763
MLJ3634003
పపరర: షమమ సయఖద

95-168/347

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-125
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:58-1-125
వయససస:28
లస: పప
760
AP151000201434
పపరర: భబషర షపక

746
AP151000201275
పపరర: సరసబశవరరవప బసడడ

741
SQX1097386
పపరర: ఖమదదర షపక

భరస : సరసబశవరరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:58-1-124
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మమననర� షపక
ఇసటట ననస:58-1-125
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:58-1-125
వయససస:49
లస: ససస స
757
SQX1096206
పపరర: వనసకటటష బసడడ

95-168/344

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:58-1-124
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:58-1-125
వయససస:25
లస: ససస స
754
AP151000207279
పపరర: లకడమ బసడడ

743
MLJ3633484
పపరర: వనసకట ససజజత బసడడ

95-168/339

తసడడ:డ మసరసన వల షపక షపక
ఇసటట ననస:58-1-122
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:58-1-124
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరజశశఖర బసడడ
ఇసటట ననస:58-1-124
వయససస:34
లస: ససస స
751
SQX1321215
పపరర: భబనస పసడయమ బసడడ

95-168/341

భరస : అసజన వరపడసరద బసడడ
ఇసటట ననస:58-1-124
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:58-1-124
వయససస:38
లస: పప
748
SQX1960962
పపరర: సకజన బసడడ

740
MLJ2758373
పపరర: మహమమద ఈససబ షపక

738
MLJ3627973
పపరర: ఆససఫ షపక

తసడడ:డ అయమబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-121
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-121
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-122
వయససస:46
లస: పప
745
MLJ3625530
పపరర: అసజన వర పడసరద బసడడ

95-168/338

తసడడ:డ అయమబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-121
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల చసదదలల
ఇసటట ననస:58-1-121
వయససస:49
లస: పప
742
SQX1097121
పపరర: మసరసన వల షపక

737
MLJ3627981
పపరర: ఆరరఫ షపక

762
SQX1528175
పపరర: అసమత ఫరతమమ సయఖద

95-168/361

భరస : ఉసరమన సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-126
వయససస:25
లస: ససస స
95-168/363

765
SQX0038299
పపరర: షరజహన షపక

95-168/364

తసడడ:డ మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:58-1-126
వయససస:30
లస: పప
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95-168/365

తసడడ:డ సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-1-126
వయససస:36
లస: పప
769
SQX1925619
పపరర: ససరజ షపక

95-168/368

95-171/63

95-171/67

95-168/370

95-168/373

95-170/95

95-168/375

తసడడ:డ హహసపసన బబగ
ఇసటట ననస:58-1-132
వయససస:52
లస: పప

779
MLJ3631827
పపరర: నడగమర బ షపక

782
AP151000201475
పపరర: వల షపక

785
MLJ3630985
పపరర: మహహష� కకపసర�

788
MLJ2759017
పపరర: బడద షపక

95-168/378

791
AP151000201504
పపరర: ఇసరమయలమనన పఠరన

95-168/371

794
SQX1926393
పపరర: జలమన బబగస షపక
భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-134
వయససస:33
లస: ససస స

774
SQX1741784
పపరర: మమలఖమన పఠరన

95-171/66

777
MLJ3631868
పపరర: హలమమ షపక

95-168/369

780
AP151000201015
పపరర: మహమమద రఫస షపక

95-168/372

తసడడ:డ షపబదడ వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-128
వయససస:41
లస: పప
95-168/374

783
MLJ3637154
పపరర: అసకమమ� గమసటట�

95-170/94

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:58-1-128
వయససస:29
లస: ససస స
95-170/96

786
MLJ3626900
పపరర: ఇశరకయయలలమమలపరటట�

95-170/97

తసడడ:డ చసదడపరల�
ఇసటట ననస:58-1-128
వయససస:42
లస: పప
95-168/376

789
MLJ3632130
పపరర: షఫసనడ పఠరన

95-168/377

భరస : ససభబనడనన ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-132
వయససస:39
లస: ససస స
95-168/379

తసడడ:డ హహసపసనడనన
ఇసటట ననస:58-1-132
వయససస:49
లస: పప
95-168/381

95-171/62

భరస : మహహమఅద రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-128
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-129
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-132
వయససస:47
లస: పప
793
MLJ3626025
పపరర: అనశర ఖమన పఠరన

95-171/832

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-128
వయససస:36
లస: పప

భరస : బమడచ షపక
ఇసటట ననస:58-1-129
వయససస:44
లస: ససస స
790
AP151000201152
పపరర: ససభబనడనన పఠరన

776
SQX2444107
పపరర: పరవన షపక

771
SQX1741545
పపరర: జరరనడ పఠరన

తసడడ:డ నవరబ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-127
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నడగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-128
వయససస:56
లస: పప

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:58-1-128
వయససస:48
లస: ససస స
787
MLJ3631835
పపరర: ఏడడకకసడలల షపక

95-171/65

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-128
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సపబదడవల షపక
ఇసటట ననస:58-1-128
వయససస:49
లస: పప
784
AP151000207408
పపరర: సరమమమజఖస గమసటట�

773
SQX1764059
పపరర: ససరరజ షపక

95-168/367

భరస : మమలఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-127
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మగమబల షపక
ఇసటట ననస:58-1-127
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హహసససన బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-128
వయససస:39
లస: ససస స
781
AP151000201013
పపరర: హహసపసన భబషర షపక షపక

95-171/61

తసడడ:డ మమజబమల షపక
ఇసటట ననస:58-1-127
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-127
వయససస:45
లస: పప
778
SQX0607002
పపరర: జరరన బబగస షపక

770
SQX1938554
పపరర: చడసదదన షపక

768
MLJ3625704
పపరర: సరరబ ర mohamed

తసడడ:డ sardar మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-126
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:58-1-127
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మమజబమల షపక
ఇసటట ననస:58-1-127
వయససస:40
లస: ససస స
775
SQX1763945
పపరర: మమజబమల షపక

95-168/366

తసడడ:డ రససల సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-126
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మగమబల షపక
ఇసటట ననస:58-1-127
వయససస:20
లస: పప
772
SQX1741644
పపరర: పరరశన షపక

767
MLJ2759694
పపరర: మమసరసఫర సయఖద

792
AP151000201084
పపరర: సరడడక ఖమన పఠరన

95-168/380

తసడడ:డ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-132
వయససస:52
లస: పప
95-168/382

795
SQX1977271
పపరర: గగసఖ షపక

95-168/384

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-134
వయససస:56
లస: ససస స
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పపరర: జలమన బబగస షపక
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95-168/385

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-134
వయససస:34
లస: ససస స
799
SQX1097931
పపరర: గగశఖ సయఖద

95-168/388

95-171/834

95-168/975

95-168/1213

95-168/390

95-170/1236

95-168/393

తసడడ:డ సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-1-141
వయససస:28
లస: పప

809
SQX2522530
పపరర: అనవర షపక

812
SQX2010148
పపరర: సలస షపక

815
SQX1768571
పపరర: నసరర హన మహమమద

818
SQX1768001
పపరర: సరహహ బబనస షపక

95-168/396

821
SQX1938588
పపరర: హలమమ షపక

95-168/1229

824
SQX2300549
పపరర: నసరర హన పసడతల
భరస : చనన పసడతల
ఇసటట ననస:58-1-142
వయససస:53
లస: ససస స

804
SQX2023620
పపరర: అహమద షపక

95-168/910

807
SQX2414480
పపరర: షబబర షపక

95-168/977

810
SQX2506608
పపరర: శబర ఎసససకర

95-170/1441

భరస : అనవర
ఇసటట ననస:58-1-137/2
వయససస:42
లస: ససస స
95-168/911

813
SQX2010122
పపరర: ఖమదర బబష షపక

95-168/912

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:58-1-138
వయససస:21
లస: పప
95-168/391

816
SQX1769470
పపరర: గయహహదధబ న మహమమద

95-168/392

తసడడ:డ అబమబ ల రహమమన మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-139
వయససస:42
లస: పప
95-168/394

819
MLJ3633625
పపరర: సరరబ షపక

95-168/395

భరస : బషసద షపక
ఇసటట ననస:58-1-140
వయససస:46
లస: ససస స
95-171/68

తసడడ:డ బబజ షరహహద షపక
ఇసటట ననస:58-1-140
వయససస:22
లస: ససస స
95-168/397

95-171/833

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-137/2
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఇసరమల షపక
ఇసటట ననస:58-1-140
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహఉస షపక
ఇసటట ననస:58-1-140
వయససస:37
లస: పప
823
SQX0845370
పపరర: ఖమజజ మహహదబ ధన షపక

95-168/976

భరస : గయమజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-1-139
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల రజజక షపక
ఇసటట ననస:58-1-140
వయససస:28
లస: ససస స
820
SQX1767938
పపరర: ఇసరమల షపక

806
SQX2213726
పపరర: రషసధ షపక

801
SQX2471472
పపరర: మహమమద యజజబ న

తసడడ:డ అనవర షపక
ఇసటట ననస:58-1-137/2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-138
వయససస:45
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:58-1-138
వయససస:34
లస: ససస స
817
SQX1925734
పపరర: అససమన షపక

95-171/835

తసడడ:డ దడవపద
ఇసటట ననస:58-1-137/2
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:58-1-138
వయససస:20
లస: పప
814
SQX2011369
పపరర: సమమమన షపక

803
SQX2439834
పపరర: అనశర సయఖద

95-168/387

తసడడ:డ మహమమద మహబమబ అల
ఇసటట ననస:58-1-137
వయససస:46
లస: పప

భరస : నడయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:58-1-137/2
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దడవపద
ఇసటట ననస:58-1-137/2
వయససస:67
లస: ససస స
811
SQX1960699
పపరర: ససహహల షపక

95-168/389

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-137/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-137/2
వయససస:40
లస: పప
808
SQX2508687
పపరర: హమదడబ షపక

800
SQX0893743
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

798
MLJ2758241
పపరర: భబషర షపక

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-135
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రహహమ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-137
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మహమమద యజజబ న
ఇసటట ననస:58-1-137
వయససస:41
లస: ససస స
805
SQX2213700
పపరర: నడయబ రససల షపక

95-168/386

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:58-1-135
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-137
వయససస:25
లస: ససస స
802
SQX2479111
పపరర: మహమమద ఫరతమ

797
MLJ2773059
పపరర: మమనన షపక

822
SQX1938471
పపరర: అబమబ ల రజజరఖ షపక

95-171/69

తసడడ:డ అబమబ ల కలస షపక
ఇసటట ననస:58/-1-140
వయససస:35
లస: పప
95-171/836

825
SQX2220911
పపరర: లకడమ శశభన కరకలమమనస

95-170/1326

తసడడ:డ లల కకషష కరకలమమనస
ఇసటట ననస:58-1-145
వయససస:20
లస: ససస స
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95-86/1086

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:58-1-146
వయససస:41
లస: పప
829
SQX0380907
పపరర: అరరణ కలమమరర కరకలమమనస

95-170/99

95-170/102

95-170/105

95-170/108

95-170/111

95-170/114

95-170/117

భరస : హరరనడరరయణ�
ఇసటట ననస:58-1-153
వయససస:45
లస: ససస స

839
MLJ3638392
పపరర: రహమత సయఖద

842
MLJ3631603
పపరర: ఈససబ షపక

845
SQX0903542
పపరర: కరశయఖ రగకఏటట

848
MLJ3638426
పపరర: మరరభ� రరమగరరర�

95-170/120

851
MLJ3638111
పపరర: కకటటశశరర� యరకస�

95-170/109

854
MLJ3627239
పపరర: కకషరషరరడడడ యరకస�
తసడడ:డ కకటటరరడడడ యరకస�
ఇసటట ననస:58-1-153
వయససస:45
లస: పప

834
SQX0383133
పపరర: లలమ కకషష కరకలమమనస

95-170/104

837
AP151000201210
పపరర: శసకరరరవప ఆవపల�

95-170/107

840
SQX0903559
పపరర: నరమల రగకఏటట

95-170/110

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:58-1-148
వయససస:30
లస: ససస స
95-170/112

843
MLJ3631611
పపరర: అబమబ ల హకకమ షపక

95-170/113

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:58-1-148
వయససస:30
లస: పప
95-170/115

846
MLJ3637998
పపరర: అసజల� ఆవపల�

95-170/116

భరస : వనసకట సరరదదబబబమ�
ఇసటట ననస:58-1-149
వయససస:32
లస: ససస స
95-170/118

849
MLJ3631637
పపరర: మసరసనబ� పఠరన�

95-170/119

తసడడ:డ బబబమ�
ఇసటట ననస:58-1-149
వయససస:66
లస: పప
95-170/121

భరస : కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-1-153
వయససస:45
లస: ససస స
95-170/123

95-170/101

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-1-147
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబబమలల�
ఇసటట ననస:58-1-149
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-149
వయససస:71
లస: పప
853
MLJ3638087
పపరర: ససశల� కనగరచరర �

95-170/106

తసడడ:డ బబలయమఖ
ఇసటట ననస:58-1-148
వయససస:30
లస: పప

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-149
వయససస:41
లస: ససస స
850
AP151000201329
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆవపల�

836
AP151000201051
పపరర: వనసకటసరరధదబబబమ ఆవపల�

831
MLJ3627593
పపరర: హహసపసన రరమగరరర

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:58-1-146
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహబమససబబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-148
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ యయసష బమ
ఇసటట ననస:58-1-148
వయససస:30
లస: పప
847
MLJ2772929
పపరర: రగవతలత� ఆవపల�

95-170/103

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:58-1-148
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అమరయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-148
వయససస:34
లస: ససస స
844
MLJ3631629
పపరర: అబడహహమమ గనపలర

833
MLJ3627585
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-170/98

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:58-1-146
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-1-147
వయససస:46
లస: పప

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:58-1-148
వయససస:51
లస: ససస స
841
AP151000207527
పపరర: సరమమమజఖస బబలరసకకసడ�

95-170/100

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-1-146
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-1-147
వయససస:26
లస: ససస స
838
MLJ3638400
పపరర: మమనక గనపలర

830
SQX1443589
పపరర: సరమమమజఖస కరకలమమనస

828
MLJ2773380
పపరర: మసరసనబ రరమగరరర

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:58-1-146
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:58-1-146
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-146
వయససస:49
లస: పప
835
AP151000207450
పపరర: బబలగమరవమమ ఆవపల�

95-86/1087

భరస : రరజగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-1-146
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లలమ కకషష
ఇసటట ననస:58-1-146
వయససస:40
లస: ససస స
832
SQX1403948
పపరర: హహసపసన షపక

827
MLJ3651023
పపరర: మణణ లమమ

852
AP151000207262
పపరర: శవపరరశత యరకస�

95-170/122

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-1-153
వయససస:45
లస: ససస స
95-170/124

855
AP151000201226
పపరర: శకనవరసరరడడడ యరకస�

95-170/125

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-1-153
వయససస:45
లస: పప
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856
AP151000201306
పపరర: సరసబరరడడడ యరకస

95-170/126

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:58-1-153
వయససస:45
లస: పప
859
MLJ3637899
పపరర: కకటటశశరరరణణ వనపపసట

95-170/128

95-170/131

95-170/134

95-170/137

95-170/140

95-170/143

95-170/146

తసడడ:డ ఖమదర వల�
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:45
లస: పప

869
MLJ1221514
పపరర: శరఖసపడకరష � వనపపసట�

872
AP151000201418
పపరర: రససల షపక�

875
AP151000201180
పపరర: చనశతడరరడడడ వనపపసట�

878
SQX1598590
పపరర: మసరసన బ షపక

95-170/149

881
SQX0987859
పపరర: రరజజశన షపక

95-170/138

884
MLJ3631256
పపరర: బబజ భబషర� షపక�
తసడడ:డ కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:41
లస: పప

864
SQX1299784
పపరర: అసమత బబగస షపక

95-170/133

867
SQX1176511
పపరర: జమర అహమమద షపక

95-170/136

870
MLJ2759702
పపరర: ఖదధర అహమద సయఖద�

95-170/139

తసడడ:డ అబమబ ల హమద�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:45
లస: పప
95-170/141

873
MLJ3631652
పపరర: మఖమయయలల� కరటటరర�

95-170/142

తసడడ:డ నతడనయయలల�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:45
లస: పప
95-170/144

876
MLJ3637923
పపరర: మమలమబ� షపక�

95-170/145

భరస : బబజబబషర�
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:25
లస: ససస స
95-170/147

879
MLJ2773125
పపరర: వసరసదసమరరబ� �

95-170/148

భరస : హహమమససర� �
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:69
లస: ససస స
95-170/150

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:26
లస: పప
95-170/152

95-170/130

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:28
లస: పప

భరస : నసరరలర మ షపక
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:25
లస: ససస స
883
MLJ3631678
పపరర: ససభబన� షపక�

95-170/135

తసడడ:డ లకకమరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:45
లస: పప

భరస : నససమయమ
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:48
లస: ససస స
880
MLJ3637915
పపరర: ఫరతమమన � షపక�

866
MLJ3633062
పపరర: ఫరతమమననసర సయఖద�

861
AP151000207472
పపరర: హససనడబ షపక�

భరస : అబమబ ల సలమస షపక
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశస�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల హమద�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:45
లస: పప
877
AP151000207465
పపరర: హహసపనబ షపక

95-170/132

తసడడ:డ చనశతడరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల హమద�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:46
లస: పప
874
AP151000201346
పపరర: హహసపసన సయఖద�

863
AP151000207410
పపరర: రహహమమబ సయఖద�

95-170/127

భరస : రససల�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబమబ లర మన�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:28
లస: పప
871
SQX2552685
పపరర: అమర అల సయఖద

95-170/129

భరస : హహసపన�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:45
లస: ససస స
868
SQX1403971
పపరర: జమర అహమద షపక

860
AP151000207411
పపరర: అయయషర సయఖద

858
SQX1598483
పపరర: ఆయయషర షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అమరఅల�
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:25
లస: ససస స
865
AP151000207141
పపరర: సరగజన తతట�

95-171/70

తసడడ:డ సరసబ రరడడ యరకస
ఇసటట ననస:58-1-153
వయససస:21
లస: పప

భరస : శరఖమమమకరశ
ఇసటట ననస:58-1-154
వయససస:45
లస: ససస స
862
MLJ3637907
పపరర: మహబమబ జజనడ షపక

857
SQX1764315
పపరర: హరరష రరడడడ యరకస

882
MLJ3631694
పపరర: నసరరదధబ న� షపక�

95-170/151

తసడడ:డ నజరరదధబ న �
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:45
లస: పప
95-170/153

885
MLJ3631231
పపరర: కరరమమలమర� షపక�

95-170/154

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:49
లస: పప
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95-170/155

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:45
లస: పప
889
SQX1404052
పపరర: గగససయమ షపక

95-170/158

95-170/161

95-170/164

95-170/167

95-170/170

95-170/173

95-170/176

భరస : బబజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:39
లస: ససస స

899
SQX0523456
పపరర: మసరసన� షపక�

902
SQX0516310
పపరర: షపక చనన ఖమదర వల�

905
MLJ3631736
పపరర: శనవజ కమల షపక

908
MLJ3627619
పపరర: వనసకటససబబయఖ పపల

95-170/178

911
SQX1815943
పపరర: నగరన షపక

95-170/168

914
MLJ2773604
పపరర: సరజదడ షపక
భరస : జమమల
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:31
లస: ససస స

894
MLJ2773547
పపరర: ఛడనససలమసనడ షపక� �

95-170/163

897
MLJ3638483
పపరర: జరససస ఎలజగబబత� సరతషలకరర�

95-170/166

900
MLJ3631710
పపరర: సరసబ రరడడడ కరరక

95-170/169

తసడడ:డ బబపస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: పప
95-170/171

903
MLJ3638434
పపరర: రగషరమ పరరశన షపక

95-170/172

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:58-1-157
వయససస:32
లస: ససస స
95-170/174

906
SQX1415422
పపరర: లయమఖత బబష షపక

95-170/175

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-157
వయససస:36
లస: పప
95-170/177

909
SQX1819846
పపరర: తడహహరర షపక

95-152/59

తసడడ:డ బబజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:23
లస: ససస స
95-170/179

భరస : జమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:29
లస: ససస స
95-170/181

95-170/160

భరస : పడభమదడసస�
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపత
ఇసటట ననస:58-1-157
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:23
లస: ససస స
913
SQX1815877
పపరర: ఆససయమ షపక

95-170/165

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:58-1-157
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఘన షపబదడ� �
ఇసటట ననస:58-1-157
వయససస:57
లస: పప
910
SQX1765122
పపరర: నగరన షపక

896
MLJ2773521
పపరర: మమసతడజగబగస షపక

891
MLJ3638475
పపరర: ఆససయమ� షపక�

భరస : షరరఫ� �
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడద సరహహబ�
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:58-1-157
వయససస:36
లస: ససస స
907
MLJ2759546
పపరర: మసరసనశల� షపక�

95-170/162

తసడడ:డ నబ�
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజమదధబ న
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: పప
904
MLJ2773265
పపరర: షమమమసలమసనడ షపక

893
MLJ3638491
పపరర: గగశరఖ షపక

95-170/157

తసడడ:డ ససబబన�
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అనశరలరరఫ
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన�
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: పప
901
MLJ2759629
పపరర: అనశర షరరఫ షపక

95-170/159

భరస : మహబమబ ససబబన
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: ససస స
898
MLJ3627601
పపరర: బబషర� షపక�

890
MLJ3638467
పపరర: ఫపబరగజ మమనన� షపక�

888
MLJ3631660
పపరర: కరరమమలమర� పఠరన�

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:45
లస: పప

భరస : చడరరరస�
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:49
లస: ససస స
895
AP151000207057
పపరర: సమరరననసర షపక

95-170/156

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:58-1-155
వయససస:45
లస: పప

భరస : లయమఖత అల షపక
ఇసటట ననస:58-1-156
వయససస:30
లస: ససస స
892
SQX0632968
పపరర: షపక రజయమ�

887
MLJ3631702
పపరర: మహబమబ ససభబన� షపక�

912
MLJ3637857
పపరర: హససనడ షపక

95-170/180

తసడడ:డ జమమల షపక
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:31
లస: ససస స
95-170/182

915
MLJ3632866
పపరర: హహసపసనబ షపక

95-170/183

భరస : హహసపసనడసహహబ
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:31
లస: ససస స
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916
SQX0381038
పపరర: వనసకరయమమ ససరరశశటట �

95-170/184

భరస : అపరసరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:31
లస: ససస స
919
SQX0778902
పపరర: మహబమబ వల షపక షపక

95-170/187

95-170/1327

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:44
లస: పప
925
SQX2457745
పపరర: ఖజ నజమమదధబ న సయఖద

95-170/1330

95-170/190

95-170/193

95-170/196

95-170/199

భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:58-1-165
వయససస:34
లస: ససస స

95-170/1331

935
MLJ3633849
పపరర: అరరణ� జగడద�

938
SQX1013770
పపరర: ఆసజననయమలల జగద

95-170/202

941
SQX1938430
పపరర: నడగ లకడమ యసబడడ

95-170/191

944
SQX0837062
పపరర: శవమమ బబలరసకకసడ
భరస : శకనస
ఇసటట ననస:58-1-165
వయససస:34
లస: ససస స

924
SQX2467082
పపరర: బఐవనబ బబణణ సయఖద

95-170/1329

927
SQX2469310
పపరర: బససరరనస సయద

95-171/837

930
SQX1450378
పపరర: షపక ఆర సస పపరస మమలమల

95-170/192

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-160
వయససస:31
లస: పప
95-170/194

933
SQX1765403
పపరర: ససశల జజజల

95-170/195

భరస : మమసలయఖ జజజల
ఇసటట ననస:58-1-161
వయససస:72
లస: ససస స
95-170/197

936
SQX1766716
పపరర: కకషష కలమమరర జరడడ

95-170/198

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:58-1-162
వయససస:39
లస: ససస స
95-170/200

939
SQX1353499
పపరర: మమనననమమ యసబబడడ

95-170/201

భరస : పపదబనన యసబడడ
ఇసటట ననస:58-1-163
వయససస:34
లస: ససస స
95-171/71

భరస : శవ శసకర రరవప యసబడడ
ఇసటట ననస:58-1-163
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/203

95-170/189

భరస : దయబన సయద
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ జగద
ఇసటట ననస:58-1-162
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పష లయఖ యసబబడడ
ఇసటట ననస:58-1-163
వయససస:34
లస: పప
943
MLJ3638210
పపరర: ఆససయమపరఖరర� షపక�

932
SQX1928282
పపరర: ససశల జజజల

921
MLJ2759587
పపరర: జమమల షపక

తసడడ:డ జరబనసలమబబ న సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:42
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-162
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:58-1-162
వయససస:34
లస: పప
940
SQX1353549
పపరర: పపదబనన యసబబడడ

95-170/1328

భరస : మమసర యమఖ జజజల
ఇసటట ననస:58-1-161
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:58-1-162
వయససస:22
లస: ససస స
937
MLJ3627262
పపరర: హనసమసతరరవప�

923
SQX2483253
పపరర: బఐవనబ బబణణ సయఖద

929
MLJ2773919
పపరర: గగవరరరసలమసనడ� �

95-170/186

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబమబ లడవపఫ� �
ఇసటట ననస:58-1-160
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమ�
ఇసటట ననస:58-1-160
వయససస:31
లస: పప
934
SQX1766336
పపరర: యగ నసదదశశరర జగడడ

95-170/188

తసడడ:డ బఐవనబ బబణణ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:29
లస: పప

భరస : సలస�
ఇసటట ననస:58-1-160
వయససస:31
లస: ససస స
931
MLJ3627627
పపరర: షఫస షపక�

920
MLJ3631090
పపరర: సతఖశకనవరసరరవప�
పరలకరయల�
తసడడ:డ పపదబశవయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:31
లస: పప

926
SQX2457489
పపరర: ఖజ నజమమదధబ న సయఖద

918
SQX0903492
పపరర: మహబమబ వరల షపక

తసడడ:డ జమమల
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జరబనసలమబబ న సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బఐవనబ బబణణ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:29
లస: పప
928
MLJ3633054
పపరర: రజయమ ససలమసనడ షపక�

95-170/185

తలర : ఆససయమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-159
వయససస:29
లస: పప
922
SQX2221042
పపరర: బబజన షపక

917
SQX1815828
పపరర: షఫస షపక

942
SQX1938422
పపరర: శవ శసకర రరవప యసబడడ

95-171/72

తసడడ:డ పపదబనన యసబడడ
ఇసటట ననస:58-1-163
వయససస:34
లస: పప
95-170/204

945
SQX1353580
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబలరసకకసడ

95-170/205

తసడడ:డ శకనస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:58-1-165
వయససస:34
లస: పప
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95-170/206

తసడడ:డ అమరయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:58-1-165
వయససస:34
లస: పప
949
MLJ2773364
పపరర: రమమదదవ� కటటట బబ యన�

95-170/209

95-170/212

95-170/215

953
MLJ2760221
పపరర: ససమన� కటటట బబ యన�

956
MLJ2760114
పపరర: శకధర కటటట బబ యన�

95-170/218

959
AP151000207530
పపరర: ససతడరరవమమ చడవల�

తసడడ:డ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-169
వయససస:27
లస: పప

962
SQX1760941
పపరర: సరగజన వరసరల

భరస : గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-173
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-174
వయససస:36
లస: ససస స
970
MLJ3637816
పపరర: రమమదదవ� మమరరబతష
స ల�

భరస : వనసకటటశ �
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:38
లస: ససస స

968
SQX1401850
పపరర: పయమరరజన షపక

95-170/230

971
MLJ3637824
పపరర: భమలకడమ� మమరరబతష
స ల�

95-170/219

974
MLJ3637444
పపరర: మరరయమమ� ఎనసమమల�
భరస : మమరరస�
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:46
లస: ససస స

954
MLJ3627197
పపరర: గగపసకటటటబబ యన�

95-170/214

957
AP151000201530
పపరర: మమతస సరరజ కటటట బబ యన�

95-170/217

960
SQX1766641
పపరర: నడగ సరయ చడవల

95-170/220

తసడడ:డ వనణమ
ఇసటట ననస:58-1-169
వయససస:22
లస: పప
95-170/222

963
SQX1760925
పపరర: నడగగశశరరరవప మమదడసస

95-170/223

తసడడ:డ పష తషరరజ మమదడసస
ఇసటట ననస:58-1-170
వయససస:45
లస: పప
95-170/225

966
AP151000201182
పపరర: గగపరలరరవప కరకలలవరపప�

95-170/226

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-173
వయససస:74
లస: పప
95-170/228

969
SQX0845537
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-170/229

తసడడ:డ కగ ఎస చషసట
ఇసటట ననస:58-1-174
వయససస:43
లస: పప
95-170/231

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:27
లస: ససస స
95-170/233

95-170/211

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-1-168
వయససస:27
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-174
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర�
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:27
లస: ససస స
973
MLJ3637451
పపరర: మరరయరరణణ� పటబడ�

95-170/216

తసడడ:డ మమరరస�
ఇసటట ననస:58-1-173
వయససస:31
లస: పప
95-170/227

951
AP151000207421
పపరర: ససలలచన కటటట బబ యన�

తసడడ:డ మమతస స రరజ�
ఇసటట ననస:58-1-168
వయససస:27
లస: పప

భరస : నడగగశశరరరవప మమదడసస
ఇసటట ననస:58-1-170
వయససస:45
లస: ససస స

95-170/224 965
964
AP151000207418
MLJ3631116
పపరర: బసవపపరషమమ కరకలలవరపప�
పపరర: మననవరర న � ఎనసమల�

967
MLJ3637949
పపరర: వనసకటనడగజజఖత� బసడడరర�

95-170/213

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-169
వయససస:27
లస: ససస స
95-170/221

95-170/208

భరస : మమతస సరరజ�
ఇసటట ననస:58-1-168
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతస సరరజ కటటట బబ యన�
ఇసటట ననస:58-1-168
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనణమ� �
ఇసటట ననస:58-1-169
వయససస:27
లస: ససస స
961
MLJ3627213
పపరర: వనణమ� చడవల�

95-170/210

తసడడ:డ మమతస స రరజ� �
ఇసటట ననస:58-1-168
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమతస సరరజ కటటట బబ యన�
ఇసటట ననస:58-1-168
వయససస:27
లస: పప
958
MLJ2772937
పపరర: పరరశత� చడవల�

950
AP151000207626
పపరర: పదమ కటటట బబ యన�

948
MLJ2773356
పపరర: వజయలకడమ� కటటట బబ యన�

భరస : గగపస� �
ఇసటట ననస:58-1-168
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకధర�
ఇసటట ననస:58-1-168
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-168
వయససస:27
లస: పప
955
MLJ2760106
పపరర: రమమశ కటటట బబ యన�

95-170/207

భరస : ససమన కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:58-1-168
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:58-1-168
వయససస:27
లస: ససస స
952
MLJ3631025
పపరర: రమణ� పపదబమలలర�

947
SQX1352848
పపరర: వజయ లలత కటటట బబ యన

972
MLJ2773463
పపరర: కకమలమదదవ� కరలశశటట �

95-170/232

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:37
లస: ససస స
95-170/234

975
MLJ3637808
పపరర: ససబమబలల� మమరరబతష
స లల�

95-170/235

భరస : శవశసకర�
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:27
లస: ససస స
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976
MLJ3637436
పపరర: ఆదదలకడమ� ఏనసమమల�

95-170/236

భరస : మమరరక�
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:27
లస: ససస స
979
MLJ3631033
పపరర: బబబమ� తచలగపలర �

95-170/239

95-170/1333

95-170/243

95-170/245

95-170/247

భరస : గగపస కకషష పడవల
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:30
లస: ససస స
994
MLJ3632973
పపరర: అషడఫపన� షపక�

95-170/251

95-170/254

భరస : నడగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: ససస స

95-171/839

989
SQX1926070
పపరర: సరయ మమడడ

95-170/257

95-170/242

987
SQX1766187
పపరర: రహహమ షపక

95-170/244

95-170/246

తసడడ:డ ఎస వ ఎన నడరరయణ మమడడ
ఇసటట ననస:58-1-179
వయససస:22
లస: పప

990
SQX1299131
పపరర: మమనక సరయ పసడయ
కరకలమమనస
తసడడ:డ లలమ కకషష కరకలమమనస
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:25
లస: ససస స

992
MLJ3638285
పపరర: రహమ తషననసర� షపక�

993
MLJ3632940
పపరర: మథధ� షపక�

95-170/250

95-168/398

95-170/249

995
MLJ3638301
పపరర: రహమ తషన� షపక�

భరస : జజనఅహమద�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/252

998
AP151000207571
పపరర: ఉమ పడవల�

1001 AP151000207407
పపరర: రగణమకదదవ పడవల

1004 SQX1443746
పపరర: కమల కలమమర కరవపరర
తసడడ:డ జజసఫ కరవపరర
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: పప

996
MLJ3632965
పపరర: నసరర హన� షపక�

95-170/253

భరస : మహమమద�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:30
లస: ససస స
95-170/255

999
MLJ3632932
పపరర: మసరసనడ� షపక�

95-170/256

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/258

భరస : వనసకటటశశరరరవప పడవల
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:50
లస: ససస స
95-170/260

984
AP151000207166
పపరర: ధనలకడమ మమతడఖల

భరస : అయమబ
ఇసటట ననస:58-1-177
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రషసద�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: ససస స
1003 AP151000207572
పపరర: పపణఖవత పడవల�

986
SQX2381200
పపరర: రరహన షపక

95-170/241

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:58-1-176
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నజర�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:25
లస: ససస స
1000 MLJ3638293
పపరర: మమనన� షపక�

95-171/838

భరస : ఇరరసన�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : యమససన�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:30
లస: ససస స
997
AP151000207269
పపరర: రరఖమసనడ షపక�

983
SQX2304657
పపరర: భబవనడరరయణ కలశశటట

981
SQX0360800
పపరర: చచననయఖ మమరబతష
స ల�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:27
లస: పప

భరస : మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-176
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:58-1-177
వయససస:29
లస: ససస స
991
SQX1353754
పపరర: జయ శక పడవల

95-170/240

తసడడ:డ శరసబయఖ కలశశటట
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:58-1-176
వయససస:31
లస: పప
988
SQX1766310
పపరర: నసరర షపక

980
SQX1598640
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలశశటట

95-170/238
978
MLJ3630977
పపరర: తరరపతరరవప� మమరరబతష
స ల�

తసడడ:డ శవశసకర�
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కలశశటట
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:41
లస: పప

భరస : శరసబయఖ కలశశటట
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:71
లస: ససస స
985
AP151000201138
పపరర: సతఖనడరరయణ మమతడఖల

95-170/237

తసడడ:డ శవశసకర�
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపసటట�
ఇసటట ననస:58-1-175
వయససస:36
లస: పప
982
SQX2303832
పపరర: నరసమమ కలశశటట

977
MLJ3630969
పపరర: శకనవరసరరవప� మమరరబతష
స ల�

1002 AP151000207179
పపరర: హజరరబ షపక�

95-170/259

భరస : ససబబన�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/261

1005 SQX1077230
పపరర: రబబబన షపక

95-170/262

తసడడ:డ రగహమమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:27
లస: పప
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95-170/263

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: పప
1009 AP151000201460
పపరర: శకనవరసరరవప పడవల

95-170/266

95-170/269

95-168/984

95-170/274

95-170/277

95-170/280

95-170/283

తసడడ:డ అబమబ ల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-185
వయససస:45
లస: పప

1019 SQX1176495
పపరర: కరరమమలమర షపక

1022 SQX0717918
పపరర: ఫరడసససస మమలతతటట

1025 SQX0717900
పపరర: శకనసబబబమ చననసశశటట

1028 MLJ3637980
పపరర: షరకకరర� షపక�

95-170/286

1031 AP151000207265
పపరర: నడగగసదడమమ యరకస

95-170/275

1034 SQX0613232
పపరర: మసరసన వల షపక�
తసడడ:డ అబమబ ల రహహస�
ఇసటట ననస:58-1-185
వయససస:55
లస: పప

1014 SQX1187401
పపరర: అమన షపక

95-170/271

1017 SQX0548735
పపరర: జకకకయ షపక

95-170/273

1020 SQX0730994
పపరర: అరరణకలమమరర కలర గమసట

95-170/276

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:58-1-184
వయససస:32
లస: ససస స
95-170/278

1023 SQX0903351
పపరర: నడగరరజ కళళగమసట

95-170/279

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:58-1-184
వయససస:32
లస: పప
95-170/281

1026 MLJ3631561
పపరర: ఎలర యఖ కలర గమసట

95-170/282

తసడడ:డ వనసకయఖ కలర గమసట
ఇసటట ననస:58-1-184
వయససస:32
లస: పప
95-170/284

1029 AP151000207264
పపరర: వనసకటలకడమ యరకస

95-170/285

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:58-1-185
వయససస:45
లస: ససస స
95-170/287

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:58-1-185
వయససస:45
లస: ససస స
95-170/289

95-170/268

తసడడ:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:58-1-182
వయససస:26
లస: పప

భరస : జలమన�
ఇసటట ననస:58-1-185
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సపబ పపదధబ న
ఇసటట ననస:58-1-185
వయససస:63
లస: ససస స
1033 SQX1598624
పపరర: అబమబ ల మసరసన వల షపక

95-170/272

తసడడ:డ దశరధసల రరమయఖ
ఇసటట ననస:58-1-184
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఖమదదరఅహమద� �
ఇసటట ననస:58-1-185
వయససస:37
లస: ససస స
1030 MLJ3638376
పపరర: నజరరన మహమమద

1016 SQX1353879
పపరర: నససమమ షపక

1011 AP151000201339
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పడవల

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-181
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరమమలల
ఇసటట ననస:58-1-184
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఎలర యఖ కలర గమసట
ఇసటట ననస:58-1-184
వయససస:32
లస: పప
1027 MLJ2773729
పపరర: కగసర� సయఖద�

95-170/270

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:58-1-182
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనసబబబమ
ఇసటట ననస:58-1-184
వయససస:32
లస: ససస స
1024 SQX0745117
పపరర: శవ కలమమర కలర గమసట

1013 SQX1076984
పపరర: ఆససయమ అహమద షపక

95-170/265

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప పడవల
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:57
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-182
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:58-1-182
వయససస:38
లస: పప
1021 SQX0718585
పపరర: రరధదకలకడమ చననసశశటట

95-170/267

భరస : మలర క అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-181
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : నడగమర వల
ఇసటట ననస:58-1-182
వయససస:32
లస: ససస స
1018 SQX1231455
పపరర: షపక నడగమర వల

1010 MLJ3627379
పపరర: రషసద� షపక�

1008 MLJ3627395
పపరర: మహమమద� షపక�

తసడడ:డ ఆదడస షఫస�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆదడస షఫస�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జలమన�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:25
లస: పప
1015 SQX2187896
పపరర: జమల ససలమసనడ షపక

95-170/264

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-1-180
వయససస:26
లస: పప
1012 AP151000201486
పపరర: ఖమదరరబషర షపక�

1007 MLJ3627361
పపరర: గగపసకకషష పడవల�

1032 SQX1403955
పపరర: నడసర వల సయఖద

95-170/288

తసడడ:డ ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-185
వయససస:35
లస: పప
95-170/290

1035 SQX1800564
పపరర: రరజ కమల ఆకరపప

95-171/73

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆకరపప
ఇసటట ననస:58-1-185/1
వయససస:21
లస: పప
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95-170/291

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:58-1-186
వయససస:40
లస: ససస స
1039 SQX1403930
పపరర: మసరసన షపక

95-170/294

95-170/296

భరస : ఖమజజ మహహదబ ధన షపక
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:25
లస: ససస స
1045 SQX1004464
పపరర: కరరమమన షపక

95-170/299

95-170/303

95-170/306

95-170/1314

95-78/1096

భరస : వహహద�
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:24
లస: ససస స

95-170/300

1055 SQX2278158
పపరర: ససమయ షపక

1058 SQX1960780
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-170/310

1061 MLJ3638046
పపరర: కరరమమ� షపక�

95-170/304

1064 MLJ3632825
పపరర: బససడ షపక�
భరస : అనశరరబషర�
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:24
లస: ససస స

1044 MLJ1220201
పపరర: దదలల మద�

95-170/298

1047 MLJ3631462
పపరర: ఇరరలద� షపక�

95-170/301

1050 MLJ3627098
పపరర: చనబబజ షపక�

95-170/305

తసడడ:డ మరర షపక�
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:46
లస: పప
95-170/307

1053 MLJ3627072
పపరర: మరర షపక

95-170/308

తసడడ:డ మహబమబమసబబన
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:76
లస: పప
95-170/1334

1056 SQX2307130
పపరర: జజన బబష షపక

95-171/841

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:26
లస: పప
95-168/399

1059 SQX1450469
పపరర: షరజయమ షపక

95-170/309

తసడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:25
లస: ససస స
95-170/311

భరస : నడగమలమరర�
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:34
లస: ససస స
95-170/313

95-171/840

తసడడ:డ బబబబవల�
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:27
లస: ససస స
1063 MLJ3638160
పపరర: షరహహనడ� షపక�

1052 AP151000201300
పపరర: సలమససరహహబ షపక�

1041 SQX2384378
పపరర: గఫర షపక

భరస : మమలమరఅబమబ లడహహస�
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:38
లస: పప
1060 SQX1450345
పపరర: సలమమ షపక

95-170/297

తసడడ:డ ఖమశససరహహబ�
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:56
లస: పప

భరస : చనన బబజ షపక
ఇసటట ననస:58-01-189
వయససస:22
లస: ససస స
1057 SQX2523645
పపరర: నసరర షపక

1043 MLJ3632833
పపరర: �లమబ� షపక�

1049 MLJ3627106
పపరర: ససభబన� షపక�

95-170/293

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:58-1-188
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మరరషపక�
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మరర షపక�
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:52
లస: పప
1054 SQX2278315
పపరర: షకకర షపక

95-170/295

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మరరషపక
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:37
లస: పప
1051 MLJ3627080
పపరర: బబజ షపక�

1040 MLJ3631595
పపరర: మహమమద నఇఫపదధబ న
మహమమద
తసడడ:డ ఆదస షరరఫ
ఇసటట ననస:58-1-187
వయససస:74
లస: పప

1046 SQX1955749
పపరర: ఖమజజ మహహదబ ధన షపక

1038 MLJ3638178
పపరర: రసజనబ షపక

భరస : అబమబ ల రరవపఫ
ఇసటట ననస:58-1-186
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:58-1-189
వయససస:34
లస: ససస స
1048 MLJ3627114
పపరర: నడగమల మరర షపక

95-170/292

భరస : మససదససబబన
ఇసటట ననస:58-1-186
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడషరబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-186
వయససస:40
లస: పప
1042 SQX1955731
పపరర: నజన షపక

1037 AP151000207365
పపరర: బబజజన షపక

1062 MLJ3638038
పపరర: యమససమన � బబగ�

95-170/312

భరస : కరరమ�
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:24
లస: ససస స
95-170/314

1065 SQX0476408
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-170/315

భరస : అల బబబగ
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:24
లస: ససస స
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95-170/316

తసడడ:డ ఆల బబగ
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:39
లస: పప
1069 SQX0516302
పపరర: షపక ఆల బబగ

95-170/319

95-170/1337

95-170/322

95-170/325

95-91/676

95-170/326

95-170/329

భరస : రహమమనడనన�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:61
లస: ససస స

1079 SQX2292803
పపరర: అఫసఫర తససనన షపక

1082 SQX2032308
పపరర: అమర అహమమద షపక

1085 SQX1401991
పపరర: బబజద బ పటబన

1088 MLJ3637873
పపరర: హమదడ� షపక�

95-170/332

1091 MLJ3637865
పపరర: పదమ� ససదబపలర �

95-170/1338

1094 AP151000207069
పపరర: నసరర హన షపక�
భరస : మహబమబససబబన�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:63
లస: ససస స

1074 MLJ2774065
పపరర: షబబనడ� షపక�

95-170/321

1077 MLJ2759496
పపరర: అలమరభకడ� షపక�

95-170/324

1080 SQX2032290
పపరర: నగరనడ షపక

95-89/1268

భరస : అమర అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-193
వయససస:38
లస: ససస స
95-95/1194

1083 SQX2287084
పపరర: మహమమద అనశర షపక

95-170/1339

తసడడ:డ మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-193
వయససస:18
లస: పప
95-170/327

1086 MLJ3637766
పపరర: గగశరఖ సరధదక � షపక�

95-170/328

భరస : సరధదక �
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:31
లస: ససస స
95-170/330

1089 MLJ3637402
పపరర: పరచడచబ� పఠరన�

95-170/331

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:36
లస: ససస స
95-170/333

భరస : జవరతనకలమమర �
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:38
లస: ససస స
95-170/335

95-170/1336

తసడడ:డ అబమబ ల నబ�
ఇసటట ననస:58-1-191
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరహమమన
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:38
లస: ససస స
1093 MLJ3637386
పపరర: ఖమసససబ� పఠరన�

95-170/323

భరస : మధర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : మమజఫ�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:32
లస: ససస స
1090 SQX0628933
పపరర: గగససయమ షపక

1076 AP151000207258
పపరర: అససప
డ పన సయఖద�

1071 SQX2323905
పపరర: రమజ షపక

భరస : జలమనమహమద�
ఇసటట ననస:58-1-191
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-1-193
వయససస:39
లస: పప

భరస : అససఫ ఖమన పపతదన
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:49
లస: ససస స
1087 SQX0022145
పపరర: మహహమమద షపక�

95-170/320

తసడడ:డ మహమమద లయమస షపక
ఇసటట ననస:58-1-192
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-193
వయససస:41
లస: పప
1084 SQX1402015
పపరర: రరజజశన పపతదన

1073 MLJ3638079
పపరర: సరమవపన � షపక�

95-170/318

భరస : నసరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అనశర�
ఇసటట ననస:58-1-191
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ �
ఇసటట ననస:58-1-191
వయససస:25
లస: పప
1081 SQX2048700
పపరర: మహమమద రఫస షపక

95-170/1335

భరస : నయమజ�
ఇసటట ననస:58-1-191
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబమబ లనబ
ఇసటట ననస:58-1-191
వయససస:25
లస: ససస స
1078 MLJ2759306
పపరర: అబమబ ల నబ� షపక�

1070 SQX2323913
పపరర: మమలసబ షపక

1068 MLJ1222835
పపరర: అనశరరబషర షపక

తసడడ:డ మహబమబససబబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:26
లస: పప
1075 MLJ2773075
పపరర: మమనన షపక

95-170/317

తసడడ:డ మమలమరహహసపసన�
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:58-1-190
వయససస:70
లస: పప
1072 SQX2434645
పపరర: జబబర షపక

1067 MLJ1220763
పపరర: మమలమరఅబమబ ల రహహస�

1092 MLJ3637774
పపరర: నసరర ఫరతమమ� షపక�

95-170/334

భరస : అబమబ ల�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:42
లస: ససస స
95-170/336

1095 MLJ3633088
పపరర: మసరసన షపక�

95-170/337

భరస : మరర�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:71
లస: ససస స
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1096 AP151000207071
పపరర: రహహమమననసర షపక�

95-170/338

భరస : అబమబ లకరరమ�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:94
లస: ససస స
95-170/341

తసడడ:డ రహమమన ఖమన�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:35
లస: పప
95-170/344

తసడడ:డ బబలరరజ�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:41
లస: పప
95-170/1340

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:33
లస: పప

1103 SQX1077610
పపరర: అబమబ ల రజజక షపక

1106 SQX2190189
పపరర: ఫపబరగజ షపక

95-170/348

భరస : గగసపలక� �
ఇసటట ననస:58-1-199
వయససస:49
లస: ససస స

1109 MLJ1221779
పపరర: రహహమమ షపక

95-170/345

95-170/351

తసడడ:డ బబషర�
ఇసటట ననస:58-1-199
వయససస:49
లస: పప

1112 SQX1136952
పపరర: అఫరల ఖమన పఠరన

95-170/1341

95-170/1237

తసడడ:డ అఫరల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-199/1
వయససస:22
లస: పప

1115 SQX2106920
పపరర: ఆరరఫ అల ఖమన పఠరన

95-170/343

1104 MLJ3627148
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక�

95-170/346

1107 SQX1482009
పపరర: నలలఫర ఖమన పఠరన

95-170/347

భరస : అఫరల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-199
వయససస:45
లస: ససస స
95-170/349

1110 SQX1482033
పపరర: ఆససఫ అల ఖమన పఠరన

95-170/350

తసడడ:డ అఫరల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-199
వయససస:26
లస: పప
95-170/352

తసడడ:డ ససబహహహన ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-199
వయససస:50
లస: పప

1114 SQX2109791
పపరర: అససఫ అల ఖమన పఠరన

1101 MLJ3630951
పపరర: ససభబన� పఠరన�

తసడడ:డ ఆదససరహహబ�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:71
లస: పప

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:58-1-199
వయససస:49
లస: ససస స

1111 SQX0562983
పపరర: షపక మహమమద రఫస�

95-170/340

తసడడ:డ రహహమమన�
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:29
లస: పప

1108 MLJ2774248
పపరర: సలమసఠరన� �

1113 MLJ2758993
పపరర: బబషర షపక

95-170/353

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:58-1-199
వయససస:49
లస: పప
95-170/1238

తసడడ:డ అఫరల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-199/1
వయససస:22
లస: పప
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95-152/856

తసడడ:డ చడసద బబష షపక
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:23
లస: పప

1117 MLJ3637733
పపరర: కరరమమన � షపక�

95-170/354

భరస : ఉసరమన �
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:25
లస: ససస స
95-170/356

భరస : మహహదధబన సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల�
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:25
లస: పప

95-170/342

తసడడ:డ బషష సరయబ
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:49
లస: పప

1105 SQX2220960
పపరర: మమజబ షపక

1122 MLJ3627163
పపరర: సరధదక షపక�

1100 MLJ3627130
పపరర: పఠరన మసరసన ఖమన

1098 MLJ3630944
పపరర: రహహమస మలమర పఠరన

తసడడ:డ రహహసఖమన
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:39
లస: పప

1102 MLJ3631223
పపరర: జవ రతనకలమమర� ససదబపలర �

1119 SQX1402056
పపరర: రరశమమన షపక

95-170/339

తసడడ:డ జలమన పపతదన
ఇసటట ననస:58-1-197
వయససస:49
లస: పప

1099 MLJ3627122
పపరర: మదడర ఖమన� పఠరన�

1116 SQX2049401
పపరర: అలస బబష పఠరన

1097 SQX1402007
పపరర: అససఫ ఖమన పపతదన

1120 MLJ3632841
పపరర: సరదదక�

1123 MLJ2760056
పపరర: ఉసరమన� షపక�
తసడడ:డ ఖలల� �
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:25
లస: పప

95-170/355

భరస : మహహదదబ న
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/357

భరస : ఇసరమయల�
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:25
లస: ససస స
95-170/360

1118 MLJ3637881
పపరర: రహమమననసర షపక

1121 AP151000207111
పపరర: నసరర హననబగస మహమమద�

95-170/358

భరస : ఖలల�
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:29
లస: ససస స
95-170/361

1124 MLJ2758647
పపరర: ఖమజజ � షపక�

95-170/362

తసడడ:డ ఖలల� �
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:25
లస: పప
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1125 SQX1402064
పపరర: మహహదధబన షపక
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95-170/363

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:26
లస: పప
1128 MLJ2758704
పపరర: ఖలల మహమమద�

95-170/366

95-171/843

95-170/1342

95-168/400

95-170/371

95-170/1344

95-171/845

తసడడ:డ ఖమదరశల
ఇసటట ననస:58-1-208
వయససస:65
లస: పప

1138 SQX0380857
పపరర: హహసపసన షపక�

1141 SQX1401777
పపరర: గలయఖ చలకరబతన

1144 SQX1741271
పపరర: షరఖరర సయఖద

1147 SQX1320258
పపరర: లకడమ పపరరపష గమ

95-170/375

1150 SQX1443662
పపరర: రబబబన షపక

95-170/369

1153 SQX2119089
పపరర: ఆలయమ ఫసరడ గసప షపక
తసడడ:డ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-208
వయససస:21
లస: ససస స

1133 SQX1866060
పపరర: తహహరరననసర షపక

95-170/368

1136 SQX2056513
పపరర: జబన సయద

95-166/1073

1139 SQX1401736
పపరర: అహమద షరరఫ షపక

95-170/370

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-206
వయససస:31
లస: పప
95-170/372

1142 SQX2368553
పపరర: ససలలమమన మహమమద

95-170/1343

తసడడ:డ అకబర మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-207
వయససస:43
లస: పప
95-171/76

1145 SQX2243046
పపరర: గగససయమ షపక

95-171/844

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:58-1-207
వయససస:37
లస: ససస స
95-170/373

1148 SQX1320191
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-170/374

భరస : ఇమమససర శక
ఇసటట ననస:58-1-208
వయససస:34
లస: ససస స
95-170/376

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-208
వయససస:34
లస: పప
95-170/378

95-171/75

భరస : నషర సయద
ఇసటట ననస:58-1-205
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : థడమస పరరపష గమ
ఇసటట ననస:58-1-208
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:58-1-208
వయససస:34
లస: ససస స
1152 SQX0635854
పపరర: మసరసనశల షపక

95-129/931

భరస : అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-207
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససలలమమన మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-207
వయససస:34
లస: ససస స
1149 SQX0621466
పపరర: తడజననసర షపక

1135 SQX2066975
పపరర: సరజద సయఖద

1130 MLJ2779643
పపరర: జజనభబష

తసడడ:డ అబమబ ల కరరస షపక
ఇసటట ననస:58-1-204
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప చలకరబతన
ఇసటట ననస:58-1-206
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:58-1-207
వయససస:42
లస: పప
1146 SQX2365559
పపరర: పరవన మహమమద

95-170/1315

తసడడ:డ కరరస�
ఇసటట ననస:58-1-206
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:58-1-206
వయససస:31
లస: పప
1143 SQX2243038
పపరర: జలమన షపక

1132 SQX2277473
పపరర: జమల షపక

95-170/365

తసడడ:డ సపబదడ ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-205
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-206
వయససస:23
లస: పప
1140 SQX1401769
పపరర: మహబమబ జజన షపక

95-171/74

భరస : మకకబల షపక
ఇసటట ననస:58-01-201/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:58-1-204
వయససస:18
లస: పప
1137 SQX1865005
పపరర: మహమమద షరరఫ షపక

1129 SQX0841742
పపరర: రహహమమ షపక

1127 MLJ2759512
పపరర: ఇసరమయల మహమమద�

తసడడ:డ ఖలల మహమమద�
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:29
లస: పప

భరస : నజర
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:38
లస: పప
1134 SQX2172641
పపరర: ఖయమఖస షపక

95-170/364

తసడడ:డ ఖలల మహమమద�
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ�
ఇసటట ననస:58-1-201
వయససస:29
లస: పప
1131 SQX2194090
పపరర: మకకబల షపక

1126 MLJ3627171
పపరర: మహహదదబన మహమమద�

1151 SQX0635441
పపరర: రహమమన షపక

95-170/377

తసడడ:డ మహమమద అల
ఇసటట ననస:58-1-208
వయససస:42
లస: పప
95-170/1345

1154 SQX2261550
పపరర: మహమమద అల షపక

95-170/1346

తసడడ:డ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-208
వయససస:20
లస: పప

Page 192 of 306

1155 SQX1766526
పపరర: జజరరన బబగమ షపక
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95-170/379

భరస : యమసఫ
ఇసటట ననస:58-1-209
వయససస:41
లస: ససస స
1158 MLJ3637600
పపరర: అకస రర షపక

95-170/382

95-170/385

95-170/388

95-170/391

95-170/1347

95-170/1348

95-171/846

తసడడ:డ అకబర బబషర
ఇసటట ననస:58-1-216
వయససస:35
లస: పప

1168 AP151000201213
పపరర: అబమబ లకరరమ షపక�

1171 SQX1960996
పపరర: షరహహనడ షపక

1174 SQX2277960
పపరర: కరరషరమ షపక

1177 SQX2220952
పపరర: ణనస బ షపక

95-171/78

1180 SQX1938653
పపరర: సడడ స హహసపన సయఖద

95-170/392

1183 SQX1938794
పపరర: అమర షపక
తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-1-216
వయససస:50
లస: పప

1163 MLJ3637675
పపరర: ఆషర� షపక�

95-170/387

1166 MLJ3631132
పపరర: అలమర భక� షపక�

95-170/390

1169 MLJ3631124
పపరర: అమర� షపక�

95-170/393

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:58-1-213
వయససస:32
లస: పప
95-168/401

1172 SQX1765320
పపరర: బబజ షపక

95-170/394

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-214
వయససస:23
లస: పప
95-170/1349

1175 SQX1938786
పపరర: ఆఖస రరననసర షపక

95-171/77

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-214
వయససస:67
లస: ససస స
95-170/1350

1178 SQX2220861
పపరర: ససభబన షపక

95-170/1351

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:58-1-215
వయససస:44
లస: పప
95-171/79

తసడడ:డ అసర స సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-216
వయససస:24
లస: పప
95-171/81

95-170/384

తసడడ:డ దడదడవల�
ఇసటట ననస:58-1-213
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-215
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అకబర బబషర
ఇసటట ననస:58-1-216
వయససస:53
లస: ససస స
1182 SQX0541896
పపరర: అససఫ బబషర షపక

95-170/389

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-214
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక కరరమమలర
ఇసటట ననస:58-1-214
వయససస:18
లస: ససస స
1179 SQX0527515
పపరర: అయషర బబగస షపక

1165 MLJ2760239
పపరర: అమర షపక� �

1160 MLJ1221761
పపరర: అరరఫపననసర షపక

భరస : అబమబ లకరరమ�
ఇసటట ననస:58-1-213
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రగషన షపక
ఇసటట ననస:58-1-214
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:58-1-214
వయససస:18
లస: ససస స
1176 SQX2142404
పపరర: షపక సబహ

95-170/386

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:58-1-213
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబమబల షపక
ఇసటట ననస:58-1-213
వయససస:20
లస: పప
1173 SQX2220994
పపరర: సబహ షపక

1162 MLJ1220656
పపరర: మహమమద హహసపసన షపక

95-170/381

భరస : మహమమద హహసపసన
ఇసటట ననస:58-1-212
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన� �
ఇసటట ననస:58-1-213
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన లలట షపక
ఇసటట ననస:58-1-213
వయససస:49
లస: పప
1170 SQX2193183
పపరర: సపబదడ షపక

95-170/383

తసడడ:డ మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:58-1-212
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ లకరరస షపక
ఇసటట ననస:58-1-213
వయససస:22
లస: పప
1167 SQX1929439
పపరర: అబమబ ల కరరస షపక

1159 MLJ3637592
పపరర: ఆససయమ షపక

1157 SQX1866300
పపరర: అబమబ ల షపక

తసడడ:డ హరరన షపక
ఇసటట ననస:58-1-210
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన
ఇసటట ననస:58-1-212
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద హహసపబసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-212
వయససస:29
లస: పప
1164 SQX1929942
పపరర: రబబన షపక

95-170/380

తసడడ:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-209
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన
ఇసటట ననస:58-1-212
వయససస:32
లస: ససస స
1161 SQX0950287
పపరర: మమషరసక అహమద షపక

1156 SQX1955764
పపరర: రషసద షపక

1181 SQX0527556
పపరర: ఆరరఫ బబషర షపక

95-171/80

తసడడ:డ అకబర బబషర
ఇసటట ననస:58-1-216
వయససస:32
లస: పప
95-171/82

1184 SQX2278810
పపరర: ఫసరబ గస షపక

95-170/1352

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:58-1-217
వయససస:23
లస: ససస స
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95-170/1353

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:58-1-217
వయససస:20
లస: ససస స
1188 SQX2293272
పపరర: బశరరననసర పఠరన

95-171/849

95-170/395

95-170/398

95-170/401

95-170/404

95-170/1354

95-170/408

భరస : శవ
ఇసటట ననస:58-1-223
వయససస:24
లస: ససస స
1209 SQX2038859
పపరర: బబ హజజడ షపక

95-170/1239

తసడడ:డ కలమమ బబష షపక
ఇసటట ననస:58-1-224
వయససస:21
లస: ససస స
1212 SQX1865815
పపరర: నగరనడ షపక
తసడడ:డ హమమదధ షపక
ఇసటట ననస:58-1-225
వయససస:23
లస: ససస స

1195 SQX1401686
పపరర: ఫసరబ గస షపక

1198 AP151000201474
పపరర: చడనడబషర షపక

1201 MLJ1220334
పపరర: సరసబశవరరవప జజననకకటట

1204 SQX2153872
పపరర: ఆదదలకడమ పసడతల

95-170/399

1193 MLJ3626868
పపరర: సలస సయఖద

95-170/402

1199 SQX1442912
పపరర: సపబదమమ జజనడనకకటట

95-170/400

95-170/403

భరస : దదవదడనస జజనడనకకటట
ఇసటట ననస:58-1-222
వయససస:24
లస: ససస స
95-170/405

1202 AP151000201419
పపరర: దదవదడనస జజననకకటట

95-170/406

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:58-1-222
వయససస:24
లస: పప
95-171/852

1205 SQX1401702
పపరర: ఆరరఫర బబగస షపక
భరస : ఆదమషరఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-223
వయససస:24
లస: ససస స

95-170/409
1207 MLJ1220151
పపరర: అబమబ ల జహహర అహమమద బబగగమ
బబగ
తసడడ:డ జజన అహమద బబగ మగల
ఇసటట ననస:58-1-223
వయససస:24
లస: పప

1208 MLJ1220045
పపరర: శవ పసడతల
తసడడ:డ లకమయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:58-1-223
వయససస:24
లస: పప

1210 SQX2038826
పపరర: బబబబహజరర షపక

1211 SQX2278208
పపరర: షహనడజ షపక

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలలలకకరర
ఇసటట ననస:58-01-227
వయససస:20
లస: ససస స

95-170/397

1196 AP151000207476
పపరర: ఆదచసబ షపక�

భరస : నడగరజ పసడతల
ఇసటట ననస:58-1-222
వయససస:21
లస: ససస స

1213 SQX2220929
పపరర: నడగ లకడమ కలలలకకరర

95-171/1031

భరస : ఖమశసపసరర�
ఇసటట ననస:58-1-220
వయససస:26
లస: ససస స

95-170/1240

తసడడ:డ కలమమ బబష షపక
ఇసటట ననస:58-1-224
వయససస:21
లస: ససస స
95-170/411

1190 SQX2511798
పపరర: షబన షపక

తసడడ:డ గపపర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-218
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ దదవదడనస
ఇసటట ననస:58-1-222
వయససస:24
లస: పప

భరస : శరమమఖయయల కకమమథదటట
ఇసటట ననస:58-1-222
వయససస:46
లస: ససస స
1206 MLJ1222413
పపరర: ససశల పసడతల

95-170/396

తసడడ:డ గపపర
ఇసటట ననస:58-1-220
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శవ పసదతల
ఇసటట ననస:58-1-222
వయససస:24
లస: పప
1203 SQX2220887
పపరర: యయసమమ కకమమథదటట

1192 MLJ3632700
పపరర: పజరరననసర సయఖద

95-171/848

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:58-1-217
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమర బకలర షపక
ఇసటట ననస:58-1-219
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : ఫరజరరననసర
ఇసటట ననస:58-1-220
వయససస:24
లస: పప
1200 SQX1401694
పపరర: దడసస పసదతల

95-171/850

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:58-1-218
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-218
వయససస:48
లస: పప
1197 SQX0903369
పపరర: మహబమబ జజన షపక

1189 SQX2293348
పపరర: జన ఫసరగజ ఖమన పటబన

1187 SQX2293322
పపరర: మసరసన బ పఠరన

భరస : ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-217
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:58-1-217
వయససస:27
లస: పప

భరస : అనడసర
ఇసటట ననస:58-1-218
వయససస:48
లస: ససస స
1194 MLJ1220953
పపరర: అనడసర షపక

95-171/847

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-217
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-217
వయససస:29
లస: ససస స
1191 MLJ3637147
పపరర: నసరర హ బబగస షపక

1186 SQX2400919
పపరర: మమహరరననసర పఠరన

95-170/407

95-170/410

95-170/1316

భరస : కలమమ బబష షపక
ఇసటట ననస:58-01-224
వయససస:43
లస: ససస స
95-170/1317

1214 SQX1004407
పపరర: అసజల జమమ

95-170/412

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:58-1-228
వయససస:31
లస: ససస స
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1215 MLJ3637188
పపరర: జజజ నసససదరర కలలకకరర

95-170/413

భరస : ఏడడకకసడల
ఇసటట ననస:58-1-228
వయససస:43
లస: ససస స
1218 SQX2029312
పపరర: ససరగశ జమమ

95-168/913

95-170/418

95-170/421

95-170/423

95-170/426

95-170/429

95-170/432

భరస : సష మయఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:58-1-231
వయససస:36
లస: ససస స

1228 MLJ3637790
పపరర: గమలమలన�

1231 SQX1240159
పపరర: జకకయమ షపక

1234 MLJ3630837
పపరర: ఉమర � షపక�

1237 MLJ3630860
పపరర: సలస షపక

95-170/435

1240 SQX1077644
పపరర: అకబర బబషర షపక

95-170/424

1243 SQX1077511
పపరర: హనఫ ఖమన మహమమద
తసడడ:డ సపబదడ ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-231
వయససస:25
లస: పప

1223 SQX1077164
పపరర: బబల చచనననయ దదర

95-170/420

1226 SQX2027456
పపరర: అసజల జమమ

95-170/1241

1229 SQX0903310
పపరర: సయఖదడ బబగస సయఖద

95-170/425

తలర : శహహనడ
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:28
లస: ససస స
95-170/427

1232 SQX0632927
పపరర: అబమబ ల మమనన�

95-170/428

భరస : అబమబ ల అలవ�
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:37
లస: ససస స
95-170/430

1235 MLJ3627023
పపరర: ఆయమబ� షపక�

95-170/431

తసడడ:డ సపబదడషపక�
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:31
లస: పప
95-170/433

1238 SQX0613182
పపరర: ఆలమ అబమబ ల�

95-170/434

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:45
లస: పప
95-170/436

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:28
లస: పప
95-170/437

95-170/417

భరస : ససరగశ జమమ
ఇసటట ననస:58-1-229
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరరలమర
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సపబదడషపక�
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:31
లస: పప
1242 SQX1153154
పపరర: శక లకడమ మమరరగ

95-170/422

తసడడ:డ వరల�
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల మజద�
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:28
లస: పప
1239 MLJ3627015
పపరర: ఖమజజమహహదబ ధన� షపక�

1225 MLJ3626876
పపరర: వనసకటనడరరయణ� ఆదసరర�

1220 MLJ3637717
పపరర: అమరరన � షపక�

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-1-229
వయససస:43
లస: పప

భరస : బషసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గగసప మహహదధబన
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:28
లస: ససస స
1236 MLJ3631140
పపరర: జబల� షపక�

95-170/419

భరస : హసన�
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:31
లస: ససస స
1233 SQX0903328
పపరర: శహహనడ సయఖద

1222 MLJ1221837
పపరర: ఆదచమమ ఆదసరర

95-170/415

భరస : అకకమ�
ఇసటట ననస:58-1-229
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:58-1-229
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బమడచ షపక
ఇసటట ననస:58-1-230
వయససస:28
లస: ససస స
1230 SQX1299529
పపరర: సమరర షపక

95-170/416

భరస : వనసకటనడరరయణ
ఇసటట ననస:58-1-229
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటనడరరయణ�
ఇసటట ననస:58-1-229
వయససస:34
లస: పప
1227 SQX1929983
పపరర: కమర జహ షపక

1219 SQX1077172
పపరర: చచటట మమ దదర

1217 MLJ3630795
పపరర: ఏడడకకసడలల కలలకకరర

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:58-1-228
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబల చచననయ
ఇసటట ననస:58-1-229
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:58-1-229
వయససస:30
లస: ససస స
1224 MLJ3630852
పపరర: నడగరరజ� అదసరర�

95-170/414

తసడడ:డ దడనయయలల
ఇసటట ననస:58-1-228
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ డడనయయలల జమమ
ఇసటట ననస:58-1-229
వయససస:32
లస: పప
1221 AP151000207167
పపరర: అసతతనమమ జసగరల

1216 SQX1004399
పపరర: ససరగఖ జమమ

1241 SQX1321702
పపరర: అలమరబక షపక

95-168/403

తసడడ:డ అకబర వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-231
వయససస:37
లస: పప
95-170/438

1244 SQX1077198
పపరర: సరలర ఖమన మహమమద

95-170/439

తసడడ:డ సపబదడ ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-231
వయససస:28
లస: పప
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పపరర: కరరమమలమర� షపక�
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95-170/440

తసడడ:డ దడదడ వల�
ఇసటట ననస:58-1-231
వయససస:31
లస: పప
1248 MLJ2759850
పపరర: ఖమదరశల సయఖద�

95-170/443

95-170/446

95-170/449

95-170/452

95-170/455

95-170/458

95-170/461

భరస : రరమకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:39
లస: ససస స

1258 MLJ3637576
పపరర: రహమమననసర� షపక�

1261 SQX0514976
పపరర: షపక హససనడ

1264 MLJ3632759
పపరర: ససశల కకడచడ�

1267 SQX0380170
పపరర: పపషస ఎసగమడ�

95-170/464

1270 MLJ3637279
పపరర: పపషస� లసగమడడ�

95-170/453

1273 MLJ1221829
పపరర: సపబదడన� సయఖద�
భరస : నడగమలమరర�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స

1253 SQX1765254
పపరర: ఫరతమమన షపక

95-170/448

1256 SQX1539545
పపరర: అమరరననసర షపక

95-170/451

1259 SQX0903443
పపరర: మబనడ పఠరన

95-170/454

భరస : అమర భబషర
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
95-170/456

1262 SQX1004449
పపరర: బషసరరన షపక

95-170/457

భరస : సరరబ ర
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:62
లస: ససస స
95-170/459

1265 MLJ3637352
పపరర: యయససమమ� కకమమతతటట�

95-170/460

భరస : జజజ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:28
లస: ససస స
95-170/462

1268 SQX0903476
పపరర: షహహడ బబగస

95-170/463

భరస : మహమమద బబజ బబబబ
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:62
లస: ససస స
95-170/465

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
95-170/467

95-170/445

భరస : షబబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పడకరష�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అజమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:38
లస: ససస స
1272 MLJ3637295
పపరర: ఆదదలకకమ� తడడకమళళ�

95-170/450

భరస : రరయపస�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
1269 SQX1764984
పపరర: జజరరన షపక

1255 MLJ3637311
పపరర: అమరరననసర� షపక�

1250 MLJ3637196
పపరర: రహహమమన బ� షపక�

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:58-1-234
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఇరరన
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
1266 MLJ3632734
పపరర: వరకలమమరర� అసదచ�

95-170/447

భరస : మహహదధబన�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమమశ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
1263 MLJ3637287
పపరర: ఆదదలకడమ షపక

1252 AP151000207207
పపరర: జరబనడబ సయఖద�

95-170/442

భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:58-1-232
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : షబర బబషర�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:30
లస: ససస స
1260 MLJ3632809
పపరర: లకడమ చలమమల�

95-170/444

భరస : ఖమదరశల�
ఇసటట ననస:58-1-232
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:62
లస: ససస స
1257 MLJ3637535
పపరర: పర జజనడ� షపక�

1249 MLJ3632726
పపరర: బబజబ� సయఖద�

1247 MLJ3626918
పపరర: చనన గగళళ�

తసడడ:డ కకటయఖ గగళళ�
ఇసటట ననస:58-1-231
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఖమజజ�
ఇసటట ననస:58-1-232
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చనన�
ఇసటట ననస:58-1-232
వయససస:46
లస: ససస స
1254 SQX1004415
పపరర: హవరబ షపక

95-170/441

తసడడ:డ ఖమదర వల�
ఇసటట ననస:58-1-231
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనశల�
ఇసటట ననస:58-1-231
వయససస:76
లస: పప
1251 AP151000207107
పపరర: పపణఖవత గగళళ�

1246 SQX0393108
పపరర: ఖమజవల�

1271 MLJ3637642
పపరర: హససనడ� షపక�

95-170/466

భరస : జలబ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:28
లస: ససస స
95-170/468

1274 MLJ3632742
పపరర: లకడమ చసకరక

95-170/469

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
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1275 MLJ3637378
పపరర: కరశమమ అకలల
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95-170/470

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:41
లస: ససస స
1278 MLJ2773976
పపరర: రరజజమణణ అసదచ�

95-170/473

95-170/476

95-170/479

95-170/482

95-170/485

95-170/488

95-170/491

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:62
లస: పప

1288 MLJ1220276
పపరర: ఆససయమ అహమమద�

1291 SQX1077255
పపరర: పటబన బ బ జజన

1294 AP151000207392
పపరర: కకటటశశరమమ ఇసదసరరస�

1297 SQX1765189
పపరర: ఫరరరక షపక

95-170/494

1300 SQX0903450
పపరర: బషస షపక

95-170/483

1303 MLJ3630829
పపరర: మమబమ ససభబన� షపక�
తసడడ:డ మహమమదడస�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప

1283 MLJ3637212
పపరర: ఇసదదరర� అననసదడసస�

95-170/478

1286 AP151000207424
పపరర: మమనన షపక�

95-170/481

1289 MLJ3637329
పపరర: మమలనబ�

95-170/484

భరస : సభబన�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
95-170/486

1292 AP151000207427
పపరర: వరరరఘవమమ చసకరక�

95-170/487

భరస : నడరరయణ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
95-170/489

1295 MLJ1220268
పపరర: వనసకరయమమ ససరరసపలర � �

95-170/490

భరస : అపరస రరవప� �
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
95-170/492

1298 SQX1299214
పపరర: ఇమమమన షపక

95-170/493

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:26
లస: పప
95-170/495

తలర : మమబబ
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:27
లస: పప
95-170/497

95-170/475

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:28
లస: పప
1302 SQX1004423
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-170/480

భరస : అరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:31
లస: ససస స
1299 SQX1299487
పపరర: ఇబడహహస షపక

1285 MLJ2774149
పపరర: మమమమమన� షపక�

1280 MLJ3637584
పపరర: బససరర� షపక�

భరస : శకరరమమలల�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సపబదడ ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హలమ బబషర�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
1296 AP151000207283
పపరర: వనసకటరతస మమ చసకరక�

95-170/477

భరస : మలర కఅహమమద�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : భబషర� �
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:31
లస: ససస స
1293 MLJ3637303
పపరర: రహమ తషననసర� షపక�

1282 MLJ3637204
పపరర: నడగమరమమ� బబ సగవరపప�

95-170/472

భరస : అమర�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతడసర�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
1290 MLJ2772994
పపరర: ఫరతమమబ� నసబమరర�

95-170/474

భరస : పసరయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబలకకటట�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
1287 MLJ2773471
పపరర: నడగమమ అసదచ�

1279 MLJ3637527
పపరర: మసరసనబ� షపక�

1277 MLJ1222082
పపరర: మరరయనబ� షపక�

భరస : బబమ
ర �
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబమబమసభబన�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:31
లస: ససస స
1284 AP151000207106
పపరర: లసగమమ అననసదడసస�

95-170/471

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: ససస స
1281 SQX1443704
పపరర: వహహదడ షపక

1276 SQX1764992
పపరర: అజమ షపక

1301 SQX1077073
పపరర: ఖమజజ మహహహదబ దన షపక

95-170/496

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:31
లస: పప
95-170/498

1304 MLJ3630811
పపరర: అశశకరబబమ� అననసదడసస�

95-170/499

తసడడ:డ శకరరమమలల�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప
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1305 SQX0903435
పపరర: అమర భబషర షపక
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95-170/500

తలర : ఫరతమమన
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప
1308 MLJ2760072
పపరర: నడగమర మరర�

95-170/503

95-170/506

95-170/509

95-170/512

95-170/515

95-170/518

95-170/521

తసడడ:డ సతస ర బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-237
వయససస:36
లస: పప

1318 SQX1077248
పపరర: రఫస షపక

1321 MLJ3630803
పపరర: పసరయఖ� బబ సగవరపప�

1324 MLJ3626884
పపరర: శకరరమమలల అననసదడసస�

1327 SQX1740513
పపరర: అమర షపక

95-170/523

1330 SQX1490663
పపరర: షరరమల షపక

95-170/513

1333 MLJ3624822
పపరర: నససమ సయఖద
భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:58-1-239
వయససస:33
లస: ససస స

1313 MLJ2758746
పపరర: రహమమన ఖమన� పఠరన�

95-170/508

1316 MLJ2759843
పపరర: పడభబకరరరవప అసదచ

95-170/511

95-170/514
1319 MLJ3630902
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప� తడడడమళర�

తసడడ:డ కరశయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:50
లస: పప
95-170/516

1322 SQX0718056
పపరర: అలమ బబషర షపక

95-170/517

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప
95-170/519

1325 MLJ2759488
పపరర: సససదరరరవప అసదచ�

95-170/520

తసడడ:డ ఏసస�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప
95-171/83

1328 SQX1765569
పపరర: సరతడజ షపక

95-170/522

భరస : అబమబ ల కరరస షపక
ఇసటట ననస:58-1-236
వయససస:33
లస: ససస స
95-171/84

తసడడ:డ నడగమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-236
వయససస:24
లస: ససస స
95-168/404

95-170/505

తసడడ:డ సససదరరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:58-1-236
వయససస:38
లస: పప
1332 SQX1864966
పపరర: ససరరజ బబగ మహమమద

95-170/510

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:31
లస: పప
1329 SQX1765155
పపరర: అబమబ ల కరరస షపక

1315 SQX0383091
పపరర: పడకరష లసగమడడ�

1310 SQX0903468
పపరర: మహమమద బబజ బబబబ

తసడడ:డ జలమన పఠరన� �
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరలయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కలరరర స �
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప
1326 MLJ2758670
పపరర: బబషర� షపక�

95-170/507

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:51
లస: పప
1323 MLJ3631322
పపరర: జలమన� పఠరన�

1312 SQX1539552
పపరర: షబబర బబషర షపక

95-170/502

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ యరకనన�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:48
లస: పప
1320 MLJ3630936
పపరర: కకషష� ఆకలల�

95-170/504

తసడడ:డ అలస బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యరకనన�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప
1317 MLJ3626934
పపరర: ససరగష చసకరక�

1309 MLJ3626892
పపరర: రమమష అననసదడసస�

1307 MLJ3629706
పపరర: మ�హర బబషర� షపక�

తసడడ:డ బబషర�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సలమస�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప
1314 MLJ3630878
పపరర: పడకరశరరవప� లసగమడడ�

95-170/501

తసడడ:డ మహబమబమసభబన�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతడర షపక�
ఇసటట ననస:58-1-235
వయససస:36
లస: పప
1311 MLJ3630894
పపరర: ససభబన� షపక�

1306 MLJ3631082
పపరర: ఖమససస� షపక�

1331 SQX0842054
పపరర: నడగమర షపక

95-171/85

తసడడ:డ బబజద షపక
ఇసటట ననస:58-1-236
వయససస:29
లస: పప
95-80/41

1334 SQX0872531
పపరర: మమహరరననసర సయఖద

95-80/42

భరస : అకబర భబషర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-239
వయససస:62
లస: ససస స
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1335 SQX0872457
పపరర: రషసద షపక
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95-80/43

తసడడ:డ ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:58-1-239
వయససస:33
లస: పప
1338 SQX2277994
పపరర: జలలక భ షపక

95-170/1355

95-170/525

95-170/1358

95-168/968

95-170/1319

95-170/529

95-170/532

భరస : వల
ఇసటట ననస:58-1-250
వయససస:71
లస: ససస స

1348 MLJ3637253
పపరర: హలమమ షపక

1351 SQX2259869
పపరర: మమనన షపక

1354 MLJ2774008
పపరర: సరమమమజఖస� ఆవపల�

1357 SQX1764893
పపరర: మహబమబ బ షపక

95-170/535

1360 SQX2220937
పపరర: ఈశశరర షపక

95-170/527

1363 MLJ3630845
పపరర: జజన షపక
తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:58-1-250
వయససస:34
లస: పప

1343 SQX2278240
పపరర: రరహన షపక

95-170/1318

1346 MLJ2779585
పపరర: మహమమద ఇసరమయల సక

95-171/87

1349 MLJ3630993
పపరర: జమరరలమర� షపక�

95-170/528

తసడడ:డ బజజన�
ఇసటట ననస:58-1-245
వయససస:31
లస: పప
95-170/1359

1352 SQX2220879
పపరర: జలమన షపక

95-170/1360

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-245
వయససస:36
లస: పప
95-170/530

1355 SQX1764968
పపరర: కకకర షపక

95-170/531

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-248
వయససస:31
లస: ససస స
95-170/533

1358 SQX1765130
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-170/534

తసడడ:డ జజన మహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-248
వయససస:35
లస: పప
95-170/1361

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:58-1-249
వయససస:18
లస: ససస స
95-170/537

95-170/1357

తసడడ:డ అబమబ ల ససబబన
ఇసటట ననస:58-1-244
వయససస:49
లస: పప

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-248
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-248
వయససస:39
లస: పప
1362 MLJ3637238
పపరర: �్రతమమ షపక

95-171/86

భరస : గగపయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-246
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఫజల
ఇసటట ననస:58-1-248
వయససస:36
లస: ససస స
1359 SQX1765353
పపరర: ఫరజల షపక

1345 MLJ2779510
పపరర: నససమమ సక

1340 SQX2278760
పపరర: రగషమ షపక

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:58-01-243
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:58-1-245
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జరబన�
ఇసటట ననస:58-1-246
వయససస:34
లస: ససస స
1356 MLJ3637410
పపరర: అపసరర షపక

95-170/526

భరస : సలస
ఇసటట ననస:58-1-245
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబమలమర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:58-01-245
వయససస:29
లస: పప
1353 MLJ2773992
పపరర: ధనలకడమ� ఆవపల�

1342 MLJ3637345
పపరర: నసరర హ�

95-170/524

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:58-1-241
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మహమమద ఇసరమయల సక
ఇసటట ననస:58-1-244
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-01-245
వయససస:27
లస: ససస స
1350 SQX2277606
పపరర: సమయమలర ఖమన పటబన

95-170/1356

భరస : రహమమన�
ఇసటట ననస:58-1-243
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-243
వయససస:46
లస: పప
1347 SQX2278380
పపరర: జబన షపక

1339 SQX2277408
పపరర: సరమన పటబన

1337 SQX1930007
పపరర: ససదడన సయఖద

తసడడ:డ జబబర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-239
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జఫరరర పటబన
ఇసటట ననస:58-1-241
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఉసరమన �
ఇసటట ననస:58-1-243
వయససస:62
లస: ససస స
1344 SQX2220978
పపరర: రహమన షపక

95-80/44

తసడడ:డ జబబబర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-239
వయససస:35
లస: పప

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:58-1-241
వయససస:59
లస: ససస స
1341 MLJ3637667
పపరర: గగశరఖ� షపక�

1336 SQX1831718
పపరర: ససదడన సయఖద

1361 MLJ3637220
పపరర: హససనడ� షపక�

95-170/536

భరస : ఉమర�
ఇసటట ననస:58-1-250
వయససస:35
లస: ససస స
95-170/538

1364 SQX2220895
పపరర: నసరర హన పటబన

95-170/1362

భరస : మసరసన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:58-1-251
వయససస:36
లస: ససస స
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95-170/539

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-254
వయససస:34
లస: ససస స
1368 SQX1929272
పపరర: మమహహ హననసరస షపక

95-170/541

95-170/1364

95-170/544

95-170/1366

95-171/88

95-171/91

95-171/94

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:58-1-263
వయససస:32
లస: ససస స

1378 SQX2273423
పపరర: గగపస గమసటట

1381 SQX0841916
పపరర: మలర కర బబగస బబగ

1384 SQX0374231
పపరర: షబబర బబబగ

1387 SQX0374801
పపరర: కరరమమలమర బబబగ

95-170/547

1390 SQX1955756
పపరర: సరబర షపక

95-170/1367

1393 SQX1766583
పపరర: మఖసబల షపక
తసడడ:డ అలమరభక
ఇసటట ననస:58-1-264
వయససస:24
లస: పప

1373 SQX2417210
పపరర: లకడమ తదలగపలర

95-171/854

1376 SQX2132181
పపరర: కకపర రరవప వడచడ

95-170/1365

1379 SQX2264786
పపరర: షకకర షపక

95-168/998

భరస : అపసర షపక
ఇసటట ననస:58-1-261
వయససస:33
లస: ససస స
95-171/89

1382 SQX0841924
పపరర: హససనడ బబగస ఎస

95-171/90

భరస : కరరమమలమర బబగ
ఇసటట ననస:58-1-262
వయససస:36
లస: ససస స
95-171/92

1385 SQX0374892
పపరర: నడగమర ఖమన పఠరన

95-171/93

తసడడ:డ ససభబన బబగ
ఇసటట ననస:58-1-262
వయససస:36
లస: పప
95-171/95

1388 SQX1955723
పపరర: ససమమయఖ ఖమన పఠరన

95-170/546

తసడడ:డ గరఫరరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-263
వయససస:21
లస: ససస స
95-170/548

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-263
వయససస:33
లస: పప
95-170/1368

95-170/543

తసడడ:డ నడసచడరయఖ
ఇసటట ననస:58-1-259
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఫజల బబబగ
ఇసటట ననస:58-1-262
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అజర
ఇసటట ననస:58-1-263
వయససస:22
లస: పప
1392 SQX2221059
పపరర: రహహమ షపక

95-170/545

తసడడ:డ ఫపబజల బబబగ
ఇసటట ననస:58-1-262
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఫజల బబబగ
ఇసటట ననస:58-1-262
వయససస:36
లస: పప
1389 SQX1766559
పపరర: రహహస షపక

1375 SQX0903393
పపరర: కరసతడ రరవప వడదడ

1370 SQX1825546
పపరర: అశకఫ అహమద షపక

భరస : జజన తదలగపలర
ఇసటట ననస:58-1-258
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జఫరరలలర
ఇసటట ననస:58-1-262
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఫజసల బబబగ
ఇసటట ననస:58-1-262
వయససస:58
లస: ససస స
1386 SQX0374942
పపరర: జపపక లమర

95-171/853

తసడడ:డ పడసరద గమసటట
ఇసటట ననస:58-1-260
వయససస:19
లస: పప

భరస : షబబర బబబగ
ఇసటట ననస:58-1-262
వయససస:29
లస: ససస స
1383 SQX0841932
పపరర: వరహహదడ బబగస

1372 SQX2366953
పపరర: జజన తదలగపలర

95-170/540

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-256
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నడసచడరయఖ
ఇసటట ననస:58-1-259
వయససస:24
లస: పప

భరస : కరసత రరవప
ఇసటట ననస:58-1-259
వయససస:22
లస: ససస స
1380 SQX0994194
పపరర: సబరర బబబగ

95-170/542

తసడడ:డ నరసయఖ తదలగపలర
ఇసటట ననస:58-1-258
వయససస:76
లస: పప

భరస : నడసచడరయఖ
ఇసటట ననస:58-1-259
వయససస:24
లస: ససస స
1377 SQX2144244
పపరర: లకడమ తరరపతమమ వడచడ

1369 SQX1833029
పపరర: అసమ షపక

1367 SQX1929330
పపరర: మమననరరననసర షపక

తసడడ:డ షబర షపక
ఇసటట ననస:58-1-255
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-256
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసర
ఇసటట ననస:58-1-256
వయససస:21
లస: ససస స
1374 SQX0903385
పపరర: ఏడడకకసడలల వడదడ

95-170/1363

భరస : కమల బబష సయద
ఇసటట ననస:58-1-254
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:58-1-255
వయససస:41
లస: ససస స
1371 SQX2162824
పపరర: ఖతజజ షపక

1366 SQX2148658
పపరర: శరహహన సయద

1391 SQX1955772
పపరర: నయజ షపక

95-170/549

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-263
వయససస:41
లస: పప
95-170/550

1394 MLJ3637469
పపరర: లకడమ� పరలకరయల�

95-170/551

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-265
వయససస:41
లస: ససస స
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1395 SQX0745323
పపరర: పపద శవయఖ పరలకరయల

95-170/552

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:58-1-265
వయససస:31
లస: పప
1398 MLJ3637501
పపరర: రమజన షపక

95-170/555

95-170/558

95-170/561

95-170/564

95-170/567

95-170/570

95-170/573

తసడడ:డ మరవల�
ఇసటట ననస:58-1-267
వయససస:34
లస: పప

1408 SQX0516344
పపరర: అబమబ ల హమద బబగ

1411 MLJ1220771
పపరర: ఫజల � షపక�

1414 SQX1353176
పపరర: ఖలల షపక

1417 SQX1024561
పపరర: బబజ షపక

95-170/576

1420 MLJ3637477
పపరర: మరరబ� షపక�

95-170/565

1423 SQX0845545
పపరర: ఖమశస పసరర షపక
తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:58-1-267
వయససస:39
లస: పప

1403 SQX1353051
పపరర: కరరమమన సయఖద

95-170/560

1406 SQX1359232
పపరర: ఛడన బబషర సయఖద

95-170/563

1409 MLJ3631066
పపరర: నడగమలమరర� సయఖద�

95-170/566

తసడడ:డ బబజ�
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:31
లస: పప
95-170/568

1412 MLJ1220813
పపరర: ఖలల � షపక�

95-170/569

తసడడ:డ జజన షపబదడ �
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:26
లస: పప
95-170/571

1415 SQX1353150
పపరర: బబజ సయఖద

95-170/572

తసడడ:డ బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:54
లస: పప
95-170/574

1418 MLJ3637485
పపరర: మసరసనబ� షపక�

95-170/575

భరస : ఖమసససఫసరర�
ఇసటట ననస:58-1-267
వయససస:31
లస: ససస స
95-170/577

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:58-1-267
వయససస:61
లస: ససస స
95-170/579

95-170/557

తసడడ:డ బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-267
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అసరద హహసపసన
ఇసటట ననస:58-1-267
వయససస:46
లస: ససస స
1422 MLJ3631041
పపరర: మసరసనశల� షపక�

95-170/562

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-267
వయససస:26
లస: ససస స
1419 SQX1766476
పపరర: మమసతడజ షపక

1405 MLJ3637956
పపరర: మసగమమ� పడవల�

1400 SQX1353093
పపరర: ఫకకరరననసర బబగస సయఖద

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపబదడ షపక�
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపబదడ షపక�
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:26
లస: పప
1416 SQX1077560
పపరర: ఆససయమ షపక

95-170/559

తసడడ:డ అల బబగ
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబజ�
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:31
లస: పప
1413 MLJ3627056
పపరర: రగషన� షపక�

1402 MLJ1221191
పపరర: మమహతడబ� షపక�

95-170/554

భరస : మహబమబ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:31
లస: పప
1410 MLJ3631058
పపరర: మహబమబబరన� సయఖద�

95-170/556

తసడడ:డ జజననల నదడ�
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఫకలకదధబ న�
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:26
లస: ససస స
1407 SQX1353010
పపరర: షరరఫ సయఖద

1399 MLJ3637519
పపరర: అయయషర షపక

1397 MLJ3637493
పపరర: ఆఫసనడ� షపక�

భరస : ఖలల�
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఫజల
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:31
లస: ససస స
1404 MLJ3632783
పపరర: బషసరరననసర� షపక�

95-170/553

భరస : షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రగషన
ఇసటట ననస:58-1-266
వయససస:26
లస: ససస స
1401 SQX1353234
పపరర: ఫరతమమ షపక

1396 SQX1359158
పపరర: అఖల సయఖద

1421 SQX1077461
పపరర: బబజ షపక

95-170/578

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:58-1-267
వయససస:31
లస: పప
95-170/580

1424 SQX1766385
పపరర: మరర బ షపక

95-170/581

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:58-1-268
వయససస:32
లస: ససస స
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1425 SQX1765858
పపరర: ఖమదర మసరసన వల షపక

95-170/582

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:58-1-268
వయససస:34
లస: పప
1428 SQX2220945
పపరర: నసరజహన షపక

95-170/1371

95-170/585

95-170/588

95-170/1372

95-170/593

95-170/595

1438 MLJ3631173
పపరర: ఫసరగజ� షపక�

1441 MLJ3631108
పపరర: జజన� షపక�

1444 SQX1765080
పపరర: జజరరన షపక

95-170/598

1447 SQX1765213
పపరర: చసద బబషర షపక

95-170/1374

1450 SQX2221026
పపరర: రరజశనడ నసడసరర
భరస : సపబదవల బబ దరగమసడర
ఇసటట ననస:58-1-275
వయససస:26
లస: ససస స

1452 SQX2161412
పపరర: సలమ షపక

1453 SQX1815984
పపరర: బబగస షపక

95-168/1000

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-1-279
వయససస:24
లస: ససస స

95-170/584

1433 SQX0903500
పపరర: మహమమద షపక

95-170/587

1436 SQX1927714
పపరర: మకకబల షపక

95-170/590

తసడడ:డ అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:58-1-271
వయససస:34
లస: పప
95-170/591

1439 SQX0845552
పపరర: రససల షపక

95-170/592

తసడడ:డ మహహదధబన
ఇసటట ననస:58-1-272
వయససస:34
లస: పప
95-170/594

1442 SQX2273365
పపరర: సరదదక షపక

95-170/1373

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-272/1
వయససస:21
లస: పప
95-170/596

1445 SQX1764935
పపరర: జమలమ బబగమ షపక

95-170/597

భరస : దరరయమ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-273
వయససస:53
లస: ససస స
95-170/599

తసడడ:డ రహమల షపక
ఇసటట ననస:58-1-273
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబ ధరగమసడర దసస గరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-275
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇలయమజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-277
వయససస:23
లస: ససస స

95-170/589

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-273
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హమమత షపక
ఇసటట ననస:58-1-273
వయససస:24
లస: పప
1449 SQX2278877
పపరర: బబ ధరగమసడర షపబదడ వరల షపక

1435 MLJ3626975
పపరర: జజన షపక

1430 MLJ3637568
పపరర: గగశరఖ� షపక�

తసడడ:డ సపబదడ
ఇసటట ననస:58-1-271
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రససల సరహహబ�
ఇసటట ననస:58-1-272
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-273
వయససస:25
లస: ససస స
1446 SQX1765379
పపరర: మసరసన షపక

95-170/586

తసడడ:డ మహహదధబన�
ఇసటట ననస:58-1-272
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-272
వయససస:34
లస: పప
1443 SQX1765486
పపరర: పరరశన షపక

1432 MLJ3637550
పపరర: షరకకరర� షపక�

95-170/1370

తసడడ:డ మహహదధబన�
ఇసటట ననస:58-1-271
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫడకకలదధబన
ఇసటట ననస:58-1-271
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అలర భక షపక
ఇసటట ననస:58-1-271
వయససస:35
లస: పప
1440 SQX1353267
పపరర: బబబమ జజన షపక

95-170/583

భరస : మహహదధబన�
ఇసటట ననస:58-1-271
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకలకదధబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-271
వయససస:34
లస: పప
1437 SQX2278356
పపరర: మకకబల షపక

1429 SQX0903336
పపరర: షకకల షపక

1427 SQX2278307
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-270
వయససస:38
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:58-1-271
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మకకబల�
ఇసటట ననస:58-1-271
వయససస:26
లస: ససస స
1434 SQX1030972
పపరర: జజన షపక

95-170/1369

భరస : అబమబ ల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:58-1-268
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-270
వయససస:33
లస: ససస స
1431 MLJ3637543
పపరర: ఆషర� షపక�

1426 SQX2164416
పపరర: సబహ షపక

1448 SQX2278604
పపరర: బబ ధరగమసడర సపబధడబ షపక

95-170/1320

భరస : దసస గరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-01-275
వయససస:57
లస: ససస స
95-170/1375

1451 SQX2144772
పపరర: ఇలయమజ షపక

95-168/999

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:58-1-277
వయససస:29
లస: పప
95-170/600

1454 SQX1764802
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-170/601

భరస : పరఖరరజజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-279
వయససస:25
లస: ససస స
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95-170/602

భరస : అబమర లడహహస� �
ఇసటట ననస:58-1-279
వయససస:35
లస: ససస స
1458 SQX2272813
పపరర: రఫత జహన షపక

95-170/1377

95-170/606

95-170/609

95-170/612

95-170/615

95-170/1378

95-170/619

తసడడ:డ నసరరల
ఇసటట ననస:58-1-284
వయససస:20
లస: ససస స

1468 AP151000207252
పపరర: పదమ కసటట�

1471 MLJ3627304
పపరర: దసరరరరరవప కసటట

1474 SQX2125391
పపరర: సయఖద అసమ

1477 AP151000207178
పపరర: సరబరర షపక

95-170/622

1480 SQX2244754
పపరర: షకకల షపక

95-170/613

1483 SQX1766088
పపరర: అబబబస షపక
తసడడ:డ మమసస ఫర
ఇసటట ననస:58-1-284-16
వయససస:20
లస: పప

1463 MLJ3638228
పపరర: గరయతడ� కసటట�

95-170/608

1466 AP151000207253
పపరర: రమణమమ కసటట�

95-170/611

1469 MLJ3632890
పపరర: పసచచమమ కసటట�

95-170/614

భరస : మమసలయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:34
లస: ససస స
95-170/616

1472 MLJ3627296
పపరర: మసరసనడడవప కసటట�

95-170/617

తసడడ:డ మమసలయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:58
లస: పప
95-170/1379

1475 SQX1766070
పపరర: బబజ షపక

95-170/618

భరస : మమసస ఫర
ఇసటట ననస:58-1-284
వయససస:37
లస: ససస స
95-170/620

1478 MLJ3627502
పపరర: జజభవపలమర� మహమమద�

95-170/621

తసడడ:డ కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:58-1-284
వయససస:32
లస: పప
95-170/1380

భరస : నసరరలర
ఇసటట ననస:58-1-284
వయససస:42
లస: ససస స
95-170/1382

95-170/605

భరస : మసరసనడడవప�
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మహహదధబన
ఇసటట ననస:58-1-284
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదధబన�
ఇసటట ననస:58-1-284
వయససస:32
లస: పప
1482 SQX2244762
పపరర: పరరశన షపక

95-170/610

భరస : సయఖద ఫసరబగష
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:58-1-284
వయససస:26
లస: ససస స
1479 MLJ2759603
పపరర: గఫపర� షపక�

1465 MLJ3638236
పపరర: రరజగశశరర� కసటట�

1460 SQX1004472
పపరర: ససలమర షపక

తసడడ:డ మసరసనడడవప�
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద బబబబవల
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:43
లస: పప
1476 MLJ2773596
పపరర: కరరమమన షపక

95-170/607

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:34
లస: ససస స
1473 SQX2188092
పపరర: సయఖద ఫసరబగష

1462 SQX1598129
పపరర: అనసశర కరసతష

95-170/1376

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:58-1-281
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనడడవప�
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:54
లస: ససస స
1470 MLJ3638251
పపరర: ఆయయశర తషననసర�

95-170/604

భరస : దసరర రరవప కరసతష
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఇలయమస
ఇసటట ననస:58-1-283
వయససస:34
లస: ససస స
1467 AP151000207254
పపరర: ససత కసటట�

1459 SQX0903344
పపరర: జలమన షపక

1457 SQX2298222
పపరర: అబమబ ల రహహస షపక

తసడడ:డ అబమబ ల రజజక షపక
ఇసటట ననస:58-1-279
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:58-1-281
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబమసబబన�
ఇసటట ననస:58-1-282
వయససస:26
లస: పప
1464 MLJ3638053
పపరర: షరహహన షపక

95-170/603

భరస : అబమబ లడజజక�
ఇసటట ననస:58-1-279
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల రహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-279
వయససస:20
లస: ససస స
1461 MLJ3627353
పపరర: జజనఅహమమద షపక�

1456 MLJ3632858
పపరర: నససమమననసర షపక�

1481 SQX2226272
పపరర: మమబమ ససభబన షపక

95-170/1381

తసడడ:డ నసరరలర
ఇసటట ననస:58-1-284
వయససస:24
లస: పప
95-170/623

1484 SQX1766153
పపరర: మమసస ఫర షపక

95-170/624

తసడడ:డ నడయబ రససల
ఇసటట ననస:58-1-284-16
వయససస:40
లస: పప
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1485 AP151000207125
పపరర: సరమమమజఖస చడనస

95-170/625

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:58-1-285
వయససస:35
లస: ససస స
1488 SQX1512129
పపరర: వనసకటటష నసడసరర

95-170/628

95-170/631

95-170/1383

95-170/634

95-170/637

95-170/640

95-170/643

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: పప

1498 MLJ3638277
పపరర: షబనడ � ఖమన�

1501 MLJ3632916
పపరర: పదమ� మమమడడల�

95-170/646

95-170/635

1493 SQX2278281
పపరర: రరజకలమమర శరనస

95-170/1321

1496 MLJ3627312
పపరర: నజర షపక�

95-170/633

1499 MLJ2774180
పపరర: మమకస ర� షపక�

95-170/636

భరస : మమజబ�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: ససస స
95-170/638

1502 AP151000207260
పపరర: కమల మమమడడల�

95-170/641 1505 SQX0903534
1504 SQX1120344
పపరర: సరసబ ససవర రరవప మమమడడల
పపరర: గగపసనడధ మమమడడల

1507 MLJ3627338
పపరర: బబషర షపక�

1510 AP151000201100
పపరర: రరమకకషష మమమడడల�

1513 MLJ3627346
పపరర: సరసబశవరరవప మమమడడల
తసడడ:డ హనసమయఖ మమమడడల
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:26
లస: పప

95-170/639

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: ససస స
95-170/642

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:26
లస: పప
95-170/644

1508 MLJ3631504
పపరర: అసకరరజ� మమమడడల�

95-170/645

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: పప
95-170/647

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: పప
95-170/649

95-170/630

తసడడ:డ జలమన�
ఇసటట ననస:58-1-290
వయససస:25
లస: పప

తలర : నజరరన�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: పప
1512 MLJ1220847
పపరర: వనసకటటశశరరర మమమడడల�

95-170/1384

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమడడల
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: పప
1509 MLJ3631512
పపరర: ఫసరగజ ఖమన� ఖమన�

1495 SQX2277416
పపరర: సతఖవత లమస

1490 MLJ1220755
పపరర: నరసససహరరవప

తసడడ:డ పరప రరవప శరనస
ఇసటట ననస:58-01-289
వయససస:19
లస: పప

భరస : నడగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: ససస స
1506 MLJ3631496
పపరర: భబనస కకషష ర� మమమడడల�

95-170/632

భరస : ఫసరగజ �
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: ససస స
1503 AP151000207567
పపరర: లకడమ మమమడడల�

1492 SQX1766419
పపరర: ఎలఫ కగసర షపక

95-170/627

తసడడ:డ దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:58-1-285
వయససస:38
లస: పప

భరస : పరపరరవప లస
ఇసటట ననస:58-1-289
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వహహదడజజన�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: ససస స
1500 AP151000207250
పపరర: నరమల మమమడడల�

95-170/629

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:58-1-287
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప లస
ఇసటట ననస:58-1-289
వయససస:48
లస: పప
1497 MLJ3638137
పపరర: మసరసన� షపక�

1489 SQX0020164
పపరర: గగపస� నసడసరర�

1487 SQX0845511
పపరర: గగపస నసడసరర

తసడడ:డ పపలర యఖ నసడసరర
ఇసటట ననస:58-1-285
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:58-1-285
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:58-1-285
వయససస:35
లస: పప
1494 SQX2277440
పపరర: పరప రరవప లస

95-170/626

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:58-1-285
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ నసడసరర
ఇసటట ననస:58-1-285
వయససస:27
లస: పప
1491 MLJ2759157
పపరర: దసరరరరరవప చడనస�

1486 AP151000207420
పపరర: సరమమమజఖస నసడసరర�

95-170/648
1511 SQX0038430
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� మమమవనల�

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:58-1-291
వయససస:61
లస: పప
95-170/650

1514 SQX1833045
పపరర: అనససయ కలర గమసట

95-170/651

భరస : యలర యఖ కలర గమసట
ఇసటట ననస:58-1-293
వయససస:48
లస: ససస స
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1515 SQX2263317
పపరర: శరమ షపక
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95-171/855

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-293
వయససస:46
లస: ససస స
1518 SQX2372886
పపరర: మమసరసక షపక

95-171/856

95-170/653

95-170/656

95-168/405

95-168/914

95-168/410

95-168/413

భరస : ఉమర సయఖద షపక
ఇసటట ననస:58-1-302
వయససస:71
లస: ససస స

1528 AP151000207355
పపరర: జరబనడ షపక

1531 SQX0893792
పపరర: సలమమ షపక

1534 AP151000207052
పపరర: ససలమర బ షపక

1537 SQX1769736
పపరర: జలమన షపక

95-168/416

1540 SQX0523191
పపరర: రరహన షపక

95-168/406

1543 MLJ3628617
పపరర: కరరమమలమర షపక
తసడడ:డ సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-1-302
వయససస:33
లస: పప

1523 MLJ3631520
పపరర: అమర జజన� సయఖద�

95-170/655

1526 MLJ3627403
పపరర: యమససన� షపక�

95-170/658

1529 AP151000201114
పపరర: ససలమరర షపక

95-168/407

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-299
వయససస:56
లస: పప
95-168/408

1532 MLJ3634276
పపరర: హససనడ సపబయద

95-168/409

భరస : ఖమజమదధబ న
ఇసటట ననస:58-1-301
వయససస:36
లస: ససస స
95-168/411

1535 MLJ3631983
పపరర: తడహహరర సయఖద

95-168/412

భరస : గగస మహహదధబన
ఇసటట ననస:58-1-301
వయససస:66
లస: ససస స
95-168/414

1538 MLJ3634284
పపరర: ఫససమమ షపక

95-168/415

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-302
వయససస:30
లస: ససస స
95-168/417

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-302
వయససస:35
లస: ససస స
95-168/419

95-170/652

తసడడ:డ ఆదస షఫస�
ఇసటట ననస:58-1-296
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అజగరమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-301
వయససస:33
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:58-1-302
వయససస:33
లస: ససస స
1542 MLJ3634417
పపరర: భబనస బ షపక

95-170/657

భరస : హజస షపక
ఇసటట ననస:58-1-301
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల షసక
ఇసటట ననస:58-1-301
వయససస:26
లస: పప
1539 MLJ3634300
పపరర: మహహబ షపక

1525 MLJ3631538
పపరర: జమర భబషర� షపక�

1520 SQX1766617
పపరర: ససలమసనడ బబగమ షపక

తసడడ:డ బబబమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:58-1-295
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ షసషషదధబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-301
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-1-301
వయససస:50
లస: ససస స
1536 SQX1769629
పపరర: జబబబర షపక

95-170/654

భరస : ససలమరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-299
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శలమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-299
వయససస:38
లస: పప
1533 SQX1353200
పపరర: బబ జజన షపక

1522 MLJ3627411
పపరర: జలమన సయఖద�

95-170/1386

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-295
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద�
ఇసటట ననస:58-1-296
వయససస:26
లస: పప

భరస : షరరఫ మహమద
ఇసటట ననస:58-1-299
వయససస:35
లస: ససస స
1530 SQX1990803
పపరర: నజర బబష షపక

95-171/857

తసడడ:డ బబబమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:58-1-295
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబషషఖ� �
ఇసటట ననస:58-1-295
వయససస:26
లస: పప
1527 MLJ3634409
పపరర: నజయమ మమహమద

1519 SQX2371425
పపరర: మమశర షపక

1517 SQX2276541
పపరర: మసరసణణ షపక

భరస : మమనశర షపక
ఇసటట ననస:58-1-294
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:58-1-294
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబబమ� �
ఇసటట ననస:58-1-295
వయససస:26
లస: ససస స
1524 MLJ2759405
పపరర: బబబమ� సయఖద�

95-170/1385

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:58-1-294
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:58-1-294
వయససస:26
లస: పప
1521 MLJ2773307
పపరర: మమసతడజగబగస� సయఖద�

1516 SQX2276483
పపరర: మమనశర షపక

1541 MLJ2772218
పపరర: జహహరరబ షపక

95-168/418

భరస : షపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-1-302
వయససస:54
లస: ససస స
95-168/420

1544 MLJ2758639
పపరర: గగస షపక

95-168/421

తసడడ:డ షపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-1-302
వయససస:44
లస: పప
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1545 MLJ3628906
పపరర: ఇసరమయల షపక
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95-168/422

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-302
వయససస:51
లస: పప
1548 SQX1801166
పపరర: ఘన శశశడడ షపక

95-168/425

95-168/429

95-168/434

95-168/437

95-168/440

95-168/443

95-168/446

భరస : నడయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:58-1-314
వయససస:34
లస: ససస స

1558 SQX1768720
పపరర: హహబ శర ఇక

1561 SQX1768159
పపరర: మమనర షపక

1564 SQX1740174
పపరర: మసగర దదవ కకలలర రర

1567 MLJ3628807
పపరర: సపబదడ షపక

95-168/449

1570 SQX2299865
పపరర: కమమరరనబ పటబన

95-168/438

1573 MLJ2772234
పపరర: నసరర షపక
తసడడ:డ ఇమమసవల షపక
ఇసటట ననస:58-1-314
వయససస:37
లస: ససస స

1553 SQX0308585
పపరర: మసరసన వల పఠరన

95-168/433

1556 SQX1769355
పపరర: నగరన షపక

95-168/436

1559 MLJ3638558
పపరర: మమషపటరర షపక

95-168/439

భరస : షసషషదధబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-307
వయససస:41
లస: ససస స
95-168/441

1562 MLJ3628732
పపరర: జమర సయఖద

95-168/442

తసడడ:డ మగమబ స సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-308
వయససస:33
లస: పప
95-168/444

1565 SQX0607010
పపరర: నడగలకకమ కకలలర రర

95-168/445

భరస : రరఘవరరవప కకలలర రర
ఇసటట ననస:58-1-311
వయససస:50
లస: ససస స
95-168/447

1568 MLJ3628815
పపరర: సతడసర షపక

95-168/448

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:58-1-311
వయససస:39
లస: పప
95-168/1002

భరస : జజన వల పటబన
ఇసటట ననస:58-1-312
వయససస:64
లస: ససస స
95-168/450

95-168/427

తలర : మమనద షపక
ఇసటట ననస:58-1-307
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:58-1-311
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:58-1-311
వయససస:75
లస: పప
1572 MLJ3634466
పపరర: గగశఖ షపక

95-168/435

భరస : వనసకటటష కకలలర రర
ఇసటట ననస:58-1-311
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప కకలలర రర
ఇసటట ననస:58-1-311
వయససస:30
లస: పప
1569 AP151000201043
పపరర: సరసబయఖ కకసరరజ

1555 SQX1411040
పపరర: ఇమమమన షపక

1550 MLJ3634334
పపరర: షరకకరర షపక

తసడడ:డ రరహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-304
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అనశర సహహక
ఇసటట ననస:58-1-307
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మదసబ స యస డడ
ఇసటట ననస:58-1-308
వయససస:41
లస: పప
1566 MLJ3628757
పపరర: వనసకటటశ కకలలర రర

95-168/432

భరస : జఫరర కహన షపక
ఇసటట ననస:58-1-307
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ భససర షపక
ఇసటట ననస:58-1-307
వయససస:21
లస: పప
1563 MLJ1221795
పపరర: మహబమబ ససభబన యస డక

1552 MLJ3628633
పపరర: బకరరరషరహహబ షపక

95-168/424

భరస : బకరరషరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-304
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల రజజక షపక
ఇసటట ననస:58-1-305
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఇబబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-307
వయససస:29
లస: ససస స
1560 SQX1768084
పపరర: అజజ షపక

95-168/426

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-304
వయససస:33
లస: పప

భరస : మకకబల షపక
ఇసటట ననస:58-1-305
వయససస:58
లస: ససస స
1557 SQX0893834
పపరర: రహహమమ షపక

1549 SQX0655753
పపరర: జజన అహమమద సయఖద

1547 MLJ3625878
పపరర: ఈససఫ షపక

తసడడ:డ జజన అహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-303
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-303
వయససస:74
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-304
వయససస:71
లస: ససస స
1554 SQX0731109
పపరర: పరఖరర జజన షపక

95-168/423

భరస : ఈససఫ సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-303
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర అహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-303
వయససస:68
లస: పప
1551 MLJ3634326
పపరర: హహసపసన బ షపక

1546 MLJ3632056
పపరర: గగసరఖబబగస సయఖద

1571 SQX2288231
పపరర: జలల ఖమన పటట న

95-168/1003

తసడడ:డ జజహనవరల పటబన
ఇసటట ననస:58-1-312
వయససస:48
లస: పప
95-168/451

1574 MLJ2760189
పపరర: ఇమమసవల షపక

95-168/452

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:58-1-314
వయససస:40
లస: పప
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పపరర: నడయబ రససల షపక
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95-168/453

తసడడ:డ ఖమససస షపక షపక
ఇసటట ననస:58-1-314
వయససస:41
లస: పప
1578 MLJ3634425
పపరర: కమర జహ షపక

95-168/454

95-168/457

95-168/460

95-168/463

95-168/466

95-168/469

95-168/1005

1588 MLJ3625951
పపరర: ఇబడహహస షపక

1591 MLJ3638665
పపరర: సలమమ షపక

1594 SQX1385120
పపరర: హబబ బబషర సయఖద

1597 SQX2310373
పపరర: అబమబ ల రజజక మహమమద

95-168/473

1600 SQX0893859
పపరర: నసదడరపప శకనవరస రరవప

95-168/464

1603 SQX2420578
పపరర: ఫసబబ పపరరకల
తసడడ:డ జజన బబబమ
ఇసటట ననస:58-1-322
వయససస:46
లస: ససస స

1583 MLJ2772200
పపరర: గగసఖ పఠరన

95-168/459

1586 AP151000207452
పపరర: బకబ మహమమద

95-168/462

1589 MLJ2758258
పపరర: తడజదధబ న మహమమద

95-168/465

తసడడ:డ జహరరదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-316
వయససస:45
లస: పప
95-168/467

1592 MLJ3638657
పపరర: జరబతషన షపక

95-168/468

భరస : బబససద షపక
ఇసటట ననస:58-1-317
వయససస:61
లస: ససస స
95-168/470

1595 MLJ3628716
పపరర: జజన భబషర షపక

95-168/471

తసడడ:డ బషసద షపక
ఇసటట ననస:58-1-317
వయససస:36
లస: పప
95-168/1006

1598 SQX0893842
పపరర: నసదడరపప వనసకట లకకమ

95-168/472

భరస : శకనవరస రరవప నసదడరపప
ఇసటట ననస:58-1-318
వయససస:32
లస: ససస స
95-168/474

95-168/475
1601 SQX1353333
పపరర: రహహమమననసర సపదడగగర
మహమమద
భరస : మసరసన వల సపదడగగర మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-321
వయససస:64
లస: ససస స

95-84/1115

1604 AP151000207090
పపరర: ఫసబ పపరరకల

తసడడ:డ సనన బబబమ నసదడరపప
ఇసటట ననస:58-1-318
వయససస:36
లస: పప
95-168/476

95-168/456

భరస : జహరరదధబ న
ఇసటట ననస:58-1-316
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ జహహరరదధబ న
ఇసటట ననస:58-1-317/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : aadinarayana నడసదడరపప
ఇసటట ననస:58-1-318
వయససస:35
లస: ససస స
1602 MLJ3631744
పపరర: మహమమద మసరసనశల
మహమమద
తసడడ:డ నజరరదధబన మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-321
వయససస:41
లస: పప

95-168/461

తసడడ:డ మమకలసస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-317
వయససస:27
లస: పప

భరస : జహహరరదధబ న
ఇసటట ననస:58-1-317/1
వయససస:72
లస: ససస స
1599 MLJ3634573
పపరర: లకడమ నసదడరపప

1585 AP151000207447
పపరర: రరహనడబబగస షపక

1580 MLJ3628724
పపరర: షపక రహమతషలర త

భరస : ఇబబనసబల పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-316
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-317
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమరరబబసషర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-317
వయససస:79
లస: ససస స
1596 SQX2311116
పపరర: బకబ మహమమద

95-168/458

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-316
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-316
వయససస:53
లస: పప
1593 MLJ3632346
పపరర: మకకబలబ సయఖద

1582 MLJ3626157
పపరర: రఫస షరరఫ

95-168/1227

తసడడ:డ షపక రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-315
వయససస:32
లస: పప

భరస : నడగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-1-316
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:58-1-316
వయససస:74
లస: ససస స
1590 MLJ3628658
పపరర: షరరఫ షపక

95-168/455

తసడడ:డ యమకలబ షరరఫ
ఇసటట ననస:58-1-315
వయససస:54
లస: పప

భరస : తడజదధబ న
ఇసటట ననస:58-1-316
వయససస:36
లస: ససస స
1587 MLJ2772150
పపరర: మమలమభ షపక

1579 MLJ3632189
పపరర: జజనబబగస షపక

1577 SQX2516334
పపరర: షపక మమనన

తసడడ:డ షపక శశశదడ
ఇసటట ననస:58-1-314
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-315
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-315
వయససస:37
లస: పప
1584 MLJ3634383
పపరర: ఫరరర నడ

95-168/1004

తసడడ:డ అజస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-314
వయససస:27
లస: పప

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-315
వయససస:33
లస: ససస స
1581 MLJ3626165
పపరర: అహమద షపక

1576 SQX2402535
పపరర: అహమద ఖమన పఠరన

95-168/477

భరస : జజన బబబమ పపరరకరలమ
ఇసటట ననస:58-1-322
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: గణణష శరఖససససగ కత
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95-168/478

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణసససగ కత
ఇసటట ననస:58-1-322
వయససస:51
లస: పప
1608 SQX1030907
పపరర: మమరర కలటటట పపరరకఅలమ

95-168/479

95-168/482

95-168/485

95-168/486

95-168/915

95-168/1011

95-168/490

భరస : జఫర మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-329
వయససస:29
లస: ససస స

1618 MLJ3632106
పపరర: మమనన షపక

1621 SQX2312163
పపరర: కలస shaik

1624 SQX2188142
పపరర: ఫయమ
ర న పఠరన

1627 AP151000207400
పపరర: కరరమమననసర షపక

95-168/493

1630 AP151000201297
పపరర: జజనబబషర షపక

95-168/487

1633 SQX2334373
పపరర: ఇమమమన షపక
తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-329
వయససస:22
లస: పప

1613 SQX1768597
పపరర: వజయఆనసద సరతషలకరర

95-168/484

1616 SQX2129021
పపరర: కకరస ర కరవపరర

95-79/964

1619 MLJ3626009
పపరర: సలమ షపక

95-168/488

తసడడ:డ salimshek షపక
ఇసటట ననస:58-1-327
వయససస:46
లస: పప
95-168/1009

1622 SQX2192664
పపరర: మహబమబ జజన షపక

95-168/1010

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:58-1-327
వయససస:20
లస: పప
95-171/858

1625 MLJ3634664
పపరర: జరరనడ బబగస షపక

95-168/489

భరస : జజన భబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-329
వయససస:31
లస: ససస స
95-168/491

1628 SQX1454909
పపరర: ఇమమమన షపక

95-168/492

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-329
వయససస:25
లస: పప
95-168/494

తసడడ:డ యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:58-1-329
వయససస:45
లస: పప
95-168/1012

95-168/481

తసడడ:డ జజసఫ కరవపరర
ఇసటట ననస:58-1-326 , 2 LINE
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:58-1-329
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:58 -1-329
వయససస:27
లస: పప
1632 SQX2315075
పపరర: ఖమరరహ మహమమద

95-79/903

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:58-1-328
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-329
వయససస:41
లస: ససస స
1629 SQX0845461
పపరర: మసరసన మహమమద

1615 SQX2023398
పపరర: జజషస జయ పడకరశ కరవపరర

1610 MLJ1223056
పపరర: శరఖసవరరరన పపరరకల

తసడడ:డ శరసత రరవప సరతషలకరర
ఇసటట ననస:58-1-325
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ Father షపక
ఇసటట ననస:58-1-327
వయససస:46
లస: పప

భరస : షరయళద పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-328
వయససస:20
లస: ససస స
1626 MLJ3634672
పపరర: మమసతడజ షపక

95-168/483

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:58-1-327
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కలస షపక
ఇసటట ననస:58-1-327
వయససస:19
లస: పప
1623 SQX2120988
పపరర: కరరశరమ పఠరన

1612 AP151000207582
పపరర: రతనకలమమరర పపరరకల

95-168/1008

తసడడ:డ జజన బబబమ పపరరకల
ఇసటట ననస:58-1-325
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ కరవపరర
ఇసటట ననస:58-1-326
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఖలమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-327
వయససస:40
లస: ససస స
1620 SQX2032027
పపరర: నయళమ షపక

95-168/480

భరస : జజన బబబమ పపరరకరలమ
ఇసటట ననస:58-1-325
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన శరమమఖల పపరరక
ఇసటట ననస:58-1-325
వయససస:69
లస: పప
1617 MLJ3632098
పపరర: రహమతషననసర షపక

1609 MLJ2774032
పపరర: పడశరసత పపరరకల

1607 SQX2432169
పపరర: ససజన కతడ

తసడడ:డ గణణశ శరఖస సససగ
ఇసటట ననస:58-1-322
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబబమ పపరరకరలమ
ఇసటట ననస:58-1-325
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జజన బబబమ పపరరకరలమ
ఇసటట ననస:58-1-325
వయససస:45
లస: ససస స
1614 SQX1768860
పపరర: జజన బబబమ పపరరకఅలమ

95-168/1007

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:58-1-322
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబబమ పపరరకఅలమ
ఇసటట ననస:58-1-325
వయససస:42
లస: ససస స
1611 AP151000207374
పపరర: కలటటట పపరరకల

1606 SQX2451441
పపరర: గణణశ శరఖస సససగ కతడ

1631 MLJ3626017
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-168/495

తసడడ:డ యమసఫ షపక షపక
ఇసటట ననస:58-1-329
వయససస:56
లస: పప
95-168/1013

1634 SQX1767854
పపరర: షకకల పపనసగగసడ

95-168/496

భరస : సరబ న బబషర పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:58-1-330
వయససస:34
లస: ససస స
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95-168/497 1636 SQX2406601
1635 SQX1767870
పపరర: అబమబ లమ జహహర అహ మమద బబబగ
పపరర: యమససబ షపక

తసడడ:డ మఘల జజన అహ మమద బబబగ
ఇసటట ననస:58-1-330
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-330
వయససస:38
లస: పప

1638 SQX2131605
పపరర: అసమతషననసర సయద

1639 SQX0038315
పపరర: అహమద బబషర సయఖద

95-157/1395

భరస : ఖమజజ పసర
ఇసటట ననస:58-1-331
వయససస:53
లస: ససస స
1641 SQX2119329
పపరర: ఖమజ పసరర సయఖద

95-168/1016

95-168/500

95-168/503

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:58-1-333
వయససస:27
లస: ససస స
1653 MLJ3628880
పపరర: సఫస షపక

95-168/508

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:58-1-334
వయససస:33
లస: ససస స
1659 MLJ2678696
పపరర: ఉబబదసలమర ఖమన పఠరన

95-168/514

తసడడ:డ ఖమదర ఆలఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-336
వయససస:43
లస: పప
1662 SQX1926112
పపరర: అనవర బబష సయఖద
తసడడ:డ జఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-337
వయససస:20
లస: పప

1645 AP151000207049
పపరర: మహహబబ షపక

95-168/501

1648 AP151000201276
పపరర: బబబబవల షపక

95-168/504

1651 MLJ3634706
పపరర: రషసదడ షపక

1654 MLJ3628872
పపరర: సలస షపక

95-168/506

95-168/509

1646 SQX0745307
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

95-168/502

1649 SQX2245728
పపరర: అబమబ ల రహహమమన షపక

95-168/1019

1652 AP151000207050
పపరర: షసషతమన షపక

95-168/507

1655 AP151000201034
పపరర: ఖమశస షపక

95-168/510

తసడడ:డ moulali షపక
ఇసటట ననస:58-1-333
వయససస:56
లస: పప
95-168/512

1660 SQX1768407
పపరర: అతవపలమర కహన పఠరన

95-168/515

తసడడ:డ నరరబ ర బబషర పటబన
ఇసటట ననస:58-1-337
వయససస:37
లస: పప

95-168/1018

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:58-1-333
వయససస:51
లస: ససస స

1657 MLJ2760163
పపరర: మహమమద అహమద
మహమమద
తసడడ:డ షమమ అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:58-1-335
వయససస:51
లస: పప

1663 MLJ1223114
పపరర: ఖమదర బబషర పటబన

1643 SQX2245694
పపరర: రరహన ఫసరడ గసప సయద

తసడడ:డ బబబ వల
ఇసటట ననస:58-1-332
వయససస:34
లస: పప

1658 SQX1800937
పపరర: ఖదదర ఖమతతన పఠరన

95-168/513

భరస : ఖమదర అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-336
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదహహరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-336
వయససస:46
లస: పప
95-168/517

95-168/916

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:58-1-332
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:58-1-333
వయససస:36
లస: పప
95-168/511

1640 SQX2024511
పపరర: అయయషర తససర స సయఖద

భరస : అహమద బబష
ఇసటట ననస:58-1-331
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సఫస షపక
ఇసటట ననస:58-1-333
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:58-1-333
వయససస:33
లస: పప
1656 MLJ3634698
పపరర: వహహదడ షపక

95-168/1017

తసడడ:డ జనసనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-332
వయససస:64
లస: పప
95-168/505

95-168/1015

భరస : జలమలలదధబ న సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-331
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:58-1-332
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబవల షపక షపక
ఇసటట ననస:58-1-332
వయససస:44
లస: పప
1650 SQX1321892
పపరర: రహమతషననసర షపక

95-168/498

భరస : ఖమజ పసర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-331
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-1-332
వయససస:31
లస: ససస స
1647 MLJ2759777
పపరర: ఇబడహహస షపక

1642 SQX2119337
పపరర: అసమతషననసర సయఖద

1637 SQX2457331
పపరర: అబమబ ల జహహర అహమద బబగ

తసడడ:డ ఎమజరఎ బబగ
ఇసటట ననస:58-1-330 NEW
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజఫసరర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-331
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మరరఫ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-331
వయససస:58
లస: పప
1644 MLJ3634680
పపరర: జబనడ బబగస షపక

95-168/1014

1661 SQX1925312
పపరర: అసడతషస సయఖద

95-168/516

భరస : జఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-337
వయససస:32
లస: ససస స
95-168/518

1664 SQX1926286
పపరర: జఫరరర సయఖద

95-168/519

తసడడ:డ మరరఫ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:58-1-337
వయససస:37
లస: పప
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95-168/1020

తసడడ:డ షసషషదధబన పటబన
ఇసటట ననస:58-1-337
వయససస:62
లస: పప
1668 AP151000207419
పపరర: ఆషరబ షపక షపక

95-168/521

95-168/524

95-168/527

95-168/530

95-168/1022

95-168/533

95-168/536

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-344
వయససస:41
లస: ససస స

1678 SQX1769462
పపరర: మహమమద గగస షపక

1681 SQX2345544
పపరర: పరఖరర షపక

1684 SQX1768514
పపరర: రరహన షపక

1687 MLJ3628997
పపరర: అబమబ ల రరహమన షపక

95-168/539

1690 SQX2305597
పపరర: షరజహన మగల

95-168/531

1693 MLJ1223130
పపరర: మమససమ షపక
తసడడ:డ అబమబ ల జలల షపక
ఇసటట ననస:58-1-344
వయససస:45
లస: పప

1673 MLJ3628971
పపరర: ఖమజజమహహదబ ధన షపక

95-168/526

1676 SQX1768530
పపరర: హబమబల రగహమమన షపక

95-168/529

1679 SQX2056737
పపరర: జజన షపక

95-168/917

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:58-1-340
వయససస:22
లస: పప
95-168/1023

1682 SQX1768266
పపరర: జకకర షపక

95-168/532

భరస : జకకర షపక
ఇసటట ననస:58-1-341
వయససస:26
లస: ససస స
95-168/534

1685 AP151000207306
పపరర: హససనడ షపక షపక

95-168/535

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:58-1-341
వయససస:46
లస: ససస స
95-168/537

1688 SQX1769678
పపరర: అహ మమద బబషర షపక

95-168/538

తసడడ:డ బషపరరదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-1-341
వయససస:39
లస: పప
95-168/1024

భరస : శశశదడ మగల
ఇసటట ననస:58-1-342
వయససస:49
లస: ససస స
95-168/540

95-168/523

తసడడ:డ మహమమద గగస షపక
ఇసటట ననస:58-1-340
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:58-1-341
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-342
వయససస:31
లస: ససస స
1692 MLJ3632163
పపరర: నసరర హన షపక

95-168/528

భరస : అహ మమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-1-341
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:58-1-341
వయససస:29
లస: పప
1689 MLJ3633526
పపరర: శశరర భబణమ షపక

1675 SQX1769694
పపరర: నజర షపక

1670 MLJ3634789
పపరర: కమర జహ షపక

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:58-1-339
వయససస:35
లస: పప

భరస : షహహన షపక
ఇసటట ననస:58-1-340
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:58-1-341
వయససస:31
లస: ససస స
1686 SQX0845487
పపరర: ఫసర దదష షపక షపక

95-168/525

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-340
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పరఖరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-340
వయససస:53
లస: పప
1683 SQX1097345
పపరర: ఫరతమమ షపక

1672 MLJ3634797
పపరర: అజమమన షపక

95-168/520

తసడడ:డ ఖమజజమమదబ ధన షపక
ఇసటట ననస:58-1-339
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహమమద గగస షపక
ఇసటట ననస:58-1-340
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద గగస షపక
ఇసటట ననస:58-1-340
వయససస:22
లస: పప
1680 SQX2349298
పపరర: మహమమద రఫస షపక

95-168/522

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-339
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-1-339
వయససస:38
లస: పప
1677 SQX1769660
పపరర: ఖలలలలల రగహమమన షపక

1669 MLJ3626033
పపరర: ఇమమససరహహబ షపక షపక

1667 MLJ3634771
పపరర: రజయమ షపక

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-338
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-338
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-1-339
వయససస:35
లస: ససస స
1674 SQX1574889
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-168/1021

భరస : సరరబ ర బబష పటబన
ఇసటట ననస:58-1-337
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఇమమససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-338
వయససస:56
లస: ససస స
1671 MLJ3634805
పపరర: నడససర షపక

1666 SQX2345098
పపరర: సమవపననస పటబన

1691 SQX2305522
పపరర: రఫస మగల

95-168/1025

తసడడ:డ శశశదడ మగల
ఇసటట ననస:58-1-342
వయససస:31
లస: పప
95-168/541

1694 SQX2258556
పపరర: మహమమద హహసపన షపక

95-168/1026

తసడడ:డ మమససస షపక
ఇసటట ననస:58-1-344
వయససస:22
లస: పప
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పపరర: బబష షపక
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95-168/1027

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:58-1-344/1
వయససస:66
లస: పప
1698 AP151000207043
పపరర: అమనడబ షపక షపక

95-168/543

95-168/1028

95-168/548

95-168/551

95-168/1030

95-168/554

95-168/557

తసడడ:డ హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:58-1-352
వయససస:28
లస: పప

1708 SQX1222249
పపరర: నగమల మరర వరల షపక

1711 SQX2308542
పపరర: దరరయమ వల పఠరన

1714 AP151000201057
పపరర: ఖజ పఠరన

1717 SQX1769272
పపరర: పస షరజహన ఖమన పఠరన

95-168/560

1720 SQX2522605
పపరర: రససల షపక

95-168/552

1723 SQX2508877
పపరర: మహబమబ షపక
భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:58-1-352
వయససస:38
లస: ససస స

1703 SQX1925155
పపరర: మమసతడజ బబగస షపక

95-168/547

1706 SQX1760867
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-168/550

1709 SQX2308666
పపరర: సతడసర పటబన

95-168/1029

తసడడ:డ హహసపన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:58-1-347
వయససస:48
లస: పప
95-168/1031

1712 AP151000207028
పపరర: కరరమమన పఠరన పఠరన

95-168/553

భరస : ఖమజజ పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-348
వయససస:47
లస: ససస స
95-168/555

1715 SQX1096172
పపరర: నససమమ

95-168/556

భరస : హఫసజలర త ఖమన
ఇసటట ననస:58-1-349
వయససస:33
లస: ససస స
95-168/558

1718 SQX1291061
పపరర: సరరఫ పఠరన

95-168/559

తసడడ:డ భబజజన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-349
వయససస:27
లస: పప
95-90/1123

తసడడ:డ బమడదసరబ షపక
ఇసటట ననస:58-1-352
వయససస:61
లస: పప
95-168/1033

95-168/545

భరస : అహ మమద లలట షపక
ఇసటట ననస:58-1-347
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బజజన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-349
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-349
వయససస:51
లస: పప
1722 SQX2406478
పపరర: మమజబ షపక

95-168/549

తసడడ:డ హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-348
వయససస:51
లస: పప

భరస : జలమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-349
వయససస:47
లస: ససస స
1719 AP151000201399
పపరర: బబజన పఠరన

1705 SQX1768480
పపరర: సటట ర పఠరన

1700 AP151000201078
పపరర: మహహదధమసరర షపక షపక

భరస : అబమబ ల రహహస షపక
ఇసటట ననస:58-1-347
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడసర పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-347
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-348
వయససస:26
లస: పప
1716 AP151000207030
పపరర: వహహదడ పఠరన

95-168/546

తసడడ:డ అహ మమద షపక
ఇసటట ననస:58-1-347
వయససస:33
లస: పప

భరస : సతడసర పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-347
వయససస:43
లస: ససస స
1713 SQX0893941
పపరర: రబబన పఠరన పఠరన

1702 SQX1769330
పపరర: అశకఫపననసర షపక

95-168/542

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:58-1-346
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-1-347
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడసర పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-347
వయససస:24
లస: పప
1710 SQX2308575
పపరర: నజరరననసర పఠరన

95-168/544

భరస : నగమల మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:58-1-347
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతడసర పఠరన
ఇసటట ననస:58-1-347
వయససస:39
లస: ససస స
1707 SQX1769579
పపరర: దరరయవఅల పఠరన

1699 AP151000201224
పపరర: జలమన షపక షపక

1697 MLJ2773661
పపరర: అసరరనడ షపక

భరస : మహహదధనసరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-346
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:58-1-346
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:58-1-346
వయససస:50
లస: పప
1704 SQX1769348
పపరర: నజరరన పఠరన

95-85/752

భరస : నడగమల మరర
ఇసటట ననస:58-1-346
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:58-1-346
వయససస:61
లస: ససస స
1701 SQX2230894
పపరర: నడగమల మర షపక

1696 SQX0989772
పపరర: మసరసన బ షపక

1721 SQX2423432
పపరర: మహబమబ బ షపక

95-168/1032

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:58-1-352
వయససస:41
లస: ససస స
95-168/1216

1724 SQX1077214
పపరర: ఉమమదదవ యమ

95-170/659

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:58-1-352
వయససస:44
లస: ససస స
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పపరర: బబలమమ యమ
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95-170/660

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-1-352
వయససస:44
లస: ససస స
1728 MLJ3625738
పపరర: ససబబబరరవప పపగర స

95-170/663

95-170/666

95-168/564

95-168/567

95-170/1387

95-168/571

95-168/574

తసడడ:డ మమధడవ�
ఇసటట ననస:58-2-185
వయససస:54
లస: ససస స

1738 MLJ3632296
పపరర: భవరన బలజ

1741 SQX2385243
పపరర: సహనడజ షపక

1744 MLJ3635273
పపరర: హససనడ షపక

1747 SQX2152999
పపరర: జనడథ షపక

95-171/97

1750 SQX0452003
పపరర: ఖమజ పఠరన

95-168/568

1753 MLJ3636552
పపరర: కలససమ� మకరకన�
భరస : మమధడవ�
ఇసటట ననస:58-2-185
వయససస:54
లస: ససస స

1733 SQX0718072
పపరర: నసరరదదబ న షపక

95-170/668

1736 SQX1768811
పపరర: అబమబ లమర షపక

95-168/566

1739 SQX1925205
పపరర: రరకరసనడ షపక

95-168/569

భరస : అబమబ ల అససఫ అల షపక
ఇసటట ననస:58-1-401
వయససస:28
లస: ససస స
95-171/842

1742 MLJ3635299
పపరర: రహమత షపక

95-168/570

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-2-35
వయససస:37
లస: ససస స
95-168/572

1745 SQX1410661
పపరర: ఆబద షరరఫ షపక

95-168/573

తసడడ:డ యమససఫ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-2-35
వయససస:24
లస: పప
95-170/1392

1748 SQX1583336
పపరర: షరజహన పఠరన

95-171/96

తసడడ:డ బజజన పఠరన
ఇసటట ననస:58-2-63
వయససస:23
లస: పప
95-171/98

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:58-2-63
వయససస:33
లస: పప
95-170/670

95-170/665

తసడడ:డ ఘన సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-1-385
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:58-2-63
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ భజన
ఇసటట ననస:58-2-63
వయససస:29
లస: పప
1752 MLJ3636545
పపరర: కవత� మకరకన�

95-168/565

భరస : ఇససబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-2-35
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మదర షరరఫ షపక షపక
ఇసటట ననస:58-2-35
వయససస:49
లస: పప
1749 SQX1176578
పపరర: పఠరన సపబదడ

1735 SQX1769249
పపరర: జబద షపక

1730 SQX1401660
పపరర: జబబదడ షపక

తసడడ:డ మహహదబ దన బమడద
ఇసటట ననస:58-1-354
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-1-1984
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యమససన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-2-35
వయససస:43
లస: ససస స
1746 MLJ3626447
పపరర: హహసపసన షరరఫ షపక

95-170/667

భరస : కకటటశశరరరవప బలజ
ఇసటట ననస:58-1-387
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప జగడద
ఇసటట ననస:58-1-511
వయససస:18
లస: ససస స
1743 SQX0893883
పపరర: ఫరరర ద బబగస షపక

1732 SQX1598632
పపరర: అకకకమమననసర షపక

95-170/662

భరస : సతడర షపక
ఇసటట ననస:58-1-354
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఘససరఈద గమసటటరర
ఇసటట ననస:58-1-385
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగమరరమరర షపక
ఇసటట ననస:58-1-385
వయససస:56
లస: పప
1740 SQX2132389
పపరర: గరయతడ జగడద

95-170/664

తలర : బశరరన షపక
ఇసటట ననస:58-1-354
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:58-1-385
వయససస:27
లస: ససస స
1737 SQX1768753
పపరర: ఖమన సపబదడ షపక

1729 MLJ2758530
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఉగర స

1727 SQX1077156
పపరర: ససబడహమణఖస యమ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-1-352
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:58-1-352
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-1-354
వయససస:44
లస: ససస స
1734 SQX1768951
పపరర: రగశరమ షపక

95-170/661

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-1-352
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-1-352
వయససస:44
లస: పప
1731 MLJ3634839
పపరర: ససభబణణన ఉగర స

1726 SQX1077180
పపరర: ససధడకర యమ

1751 MLJ3633096
పపరర: అసరమ బబగస పఠరన�

95-170/669

భరస : మమజబ ఖమన�
ఇసటట ననస:58-2-185
వయససస:54
లస: ససస స
95-170/671

1754 MLJ3627767
పపరర: మమసరసపర� షపక�

95-170/672

తసడడ:డ చడన�
ఇసటట ననస:58-2-185
వయససస:54
లస: పప
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1755 AP151000201408
పపరర: అమర జజన షపక�

95-170/673

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:58-2-185
వయససస:54
లస: పప
1758 MLJ3633120
పపరర: బబజద బ షపక�

95-170/676

95-170/679

95-170/681

95-170/684

95-168/576

95-171/99

95-168/1061

భరస : ఖసడడస సయద
ఇసటట ననస:58-2-356
వయససస:49
లస: ససస స

1768 SQX0903427
పపరర: నడగమర భబషర షపక

1771 SQX1864545
పపరర: మమలక బబష షపక

1774 SQX1143031
పపరర: రరయమ� షపక

1777 SQX2057958
పపరర: లకడమ పపరరక

95-168/1063

1780 SQX2299832
పపరర: పప లమమ పపరరకల

95-170/685

1783 SQX2188761
పపరర: సలమవపదధబ న షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-2-356
వయససస:37
లస: పప

1763 SQX1768704
పపరర: రహనతషన సయఖద

95-168/575

1766 AP151000207143
పపరర: ఇమమసబ షపక

95-170/683

1769 AP151000207259
పపరర: ససబమబలల కసకణడల

95-170/686

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-2-226
వయససస:43
లస: ససస స
95-168/577

1772 SQX2352995
పపరర: జలమన బబష షపక

95-168/1060

తసడడ:డ ఖసరరలద బ షపక
ఇసటట ననస:58-2-352
వయససస:56
లస: పప
95-171/100

1775 SQX1143049
పపరర: హబబమలమర షపక

95-171/101

తసడడ:డ అబమబ ల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:58-2-352
వయససస:63
లస: పప
95-89/1270

1778 SQX2299840
పపరర: అజయ గ

95-168/1062

తసడడ:డ కచ తత
ఇసటట ననస:58-2-354
వయససస:29
లస: పప
95-168/1064

భరస : యయసయమఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:58-2-354
వయససస:23
లస: ససస స
95-168/1066

95-170/678

భరస : జజన
ఇసటట ననస:58-2-224
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : పష లయఖ పపరరక
ఇసటట ననస:58-2-354
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ తడ డ
ఇసటట ననస:58-2-354
వయససస:27
లస: ససస స
1782 SQX2373843
పపరర: రషసద సయద

95-170/682

తసడడ:డ హబబమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-2-352
వయససస:35
లస: పప

భరస : జలమన బబష షపక
ఇసటట ననస:58-2-352 , 2 LINE
వయససస:52
లస: ససస స
1779 SQX2397966
పపరర: హ గ

1765 SQX1299735
పపరర: సబర షపక

1760 AP151000207387
పపరర: రహమతషననసర షపక�

భరస : మకలర స బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-210
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:58-2-330
వయససస:29
లస: పప

భరస : హబబమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-2-352
వయససస:57
లస: ససస స
1776 SQX2314045
పపరర: నసరర హన షపక

95-170/680

తసడడ:డ ఇసరమయయల
ఇసటట ననస:58-2-225
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ పఠరన
ఇసటట ననస:58-2-316
వయససస:32
లస: పప
1773 SQX1143064
పపరర: మలర క తడజ షపక

1762 SQX1598376
పపరర: ఉమమర షపక

95-170/675

భరస : ఖమశసమహమమద�
ఇసటట ననస:58-2-186
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహహదధబన షపక
ఇసటట ననస:58-2-224
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : నడగమర
ఇసటట ననస:58-2-225
వయససస:43
లస: ససస స
1770 SQX1537283
పపరర: ఇబబనసబల పఠరన

95-170/677

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-2-186
వయససస:44
లస: పప

భరస : హమదద షపక
ఇసటట ననస:58-2-224
వయససస:43
లస: ససస స
1767 MLJ3637170
పపరర: నసరర హ షపక

1759 AP151000207335
పపరర: అకస రరననస సయఖద

1757 MLJ3633104
పపరర: హరరపపననసర సయఖద

భరస : ఖమశసమహమమద
ఇసటట ననస:58-2-186
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-186
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర ఖమన�
ఇసటట ననస:58-2-186
వయససస:54
లస: పప
1764 SQX0837039
పపరర: మమనన షపక

95-170/674

భరస : నసరరదధబ న
ఇసటట ననస:58-2-186
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బబబమ�
ఇసటట ననస:58-2-186
వయససస:51
లస: ససస స
1761 MLJ3627643
పపరర: మమజబ ఖమన పఠరన�

1756 MLJ3633112
పపరర: మలక షపక

1781 SQX2350106
పపరర: ఖసడడస సయఖద

95-168/1065

తసడడ:డ అజజ సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-356
వయససస:54
లస: పప
95-168/1067

1784 SQX2188753
పపరర: అకస రరననసర బబగమమ షపక

95-168/1068

భరస : సలమవపదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-2-356
వయససస:31
లస: ససస స
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95-168/578 1786 SQX2421154
1785 SQX1291046
పపరర: ఖమజజ మహహనసదధబ న చససట షపక
పపరర: నజర అహమద షపక

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-2-357
వయససస:27
లస: పప
1788 SQX2261733
పపరర: నజరరదధబన బబష సయఖద

తసడడ:డ బరన షపక
ఇసటట ననస:58-2-357
వయససస:41
లస: పప
95-168/1070

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-358
వయససస:45
లస: పప
1791 SQX1607680
పపరర: షపక ఫరరద

95-168/584

95-168/1073

95-169/24

95-168/27

95-168/587

95-168/590

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-2-361
వయససస:64
లస: పప

1798 SQX1924893
పపరర: నజరరనసర బ షపక

1801 SQX1096164
పపరర: సరరసజ బబగస

1804 SQX0781229
పపరర: పఠరన కరరమమలమర ఖమన

1807 SQX2026078
పపరర: రరజజశస షపక

95-168/1074

1810 SQX2422715
పపరర: గగససయ షపక

95-168/25

95-168/585

1813 SQX2130607
పపరర: నజమ ససలమసనడ షపక
భరస : షకకల అహమద
ఇసటట ననస:58-2-361
వయససస:31
లస: ససస స

1793 SQX2480325
పపరర: రరయమజ షపక

95-168/1072

1796 SQX0744318
పపరర: అఖలమర షపక

95-169/23

95-168/26
1799 SQX1924828
పపరర: మహమమద గగసప జజకకర హహసపన
షపక
తసడడ:డ అబమబ ల గఫపర
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:32
లస: పప

1802 SQX0564708
పపరర: జరబబమననసర బబగస

95-168/586

భరస : అబమబ ల సతడసర
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:70
లస: ససస స
95-168/588

1805 SQX1096982
పపరర: రహహస ఖమన

95-168/589

తసడడ:డ అల ఖమన
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:69
లస: పప
95-168/923

1808 SQX2026060
పపరర: ససహహహల సయద

95-168/924

తసడడ:డ హబబమర రహమమన సయద
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:18
లస: పప
95-168/1075

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:24
లస: ససస స
95-168/1076

95-168/583

తసడడ:డ మగమబల షపక
ఇసటట ననస:58-2-359
వయససస:36
లస: పప

భరస : హబబమర రహమమన సయద
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:24
లస: ససస స
1812 SQX2346476
పపరర: గఫర షపక

95-169/22

తసడడ:డ పఠరన లమల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల సతడసర మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:72
లస: పప
1809 SQX2426674
పపరర: గగససయ షపక

1795 SQX0744482
పపరర: షబబనడ అజమ షపక

1790 SQX1924687
పపరర: మమరరసజ వల షపక

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:58-2-359
వయససస:22
లస: పప

భరస : రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:40
లస: పప
1806 SQX0564716
పపరర: అబమబ ల సతడసర మహమమద

95-168/1071

భరస : అబమబ ల గఫపర
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసప సరహహబ
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:62
లస: పప
1803 SQX1096180
పపరర: హఫసజలర ఖమన

1792 SQX2131571
పపరర: షకకల షపక

95-170/1390

తసడడ:డ నడయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:58-2-359
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : సరధదక మహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-2-359
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మగమబల షపక
ఇసటట ననస:58-2-359
వయససస:37
లస: పప
1800 SQX1924745
పపరర: అబమబ ల గఫపర షపక

95-168/581

భరస : మమరరసజ వల
ఇసటట ననస:58-2-359
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:58-2-359
వయససస:19
లస: పప
1797 SQX0744219
పపరర: షకకల అహమద షపక

1789 SQX1607698
పపరర: సయఖద నససడత అయయషర

1787 SQX2237816
పపరర: రససల షపక

తసడడ:డ మమలక బబష షపక
ఇసటట ననస:58-2-357
వయససస:33
లస: పప

భరస : షపక ఫరరద
ఇసటట ననస:58-2-359
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక లమలమహమమద
ఇసటట ననస:58-2-359
వయససస:37
లస: పప
1794 SQX2349561
పపరర: సలస షపక

95-168/1069

1811 SQX1866003
పపరర: షబనడ బబనస షపక

95-170/367

తసడడ:డ అబమబ ల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:58-2-360
వయససస:23
లస: ససస స
95-168/1077

1814 SQX2345585
పపరర: గగససయ షపక

95-168/1078

భరస : శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-361
వయససస:28
లస: ససస స
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95-168/1079

భరస : అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:58-2-361
వయససస:27
లస: ససస స
1818 SQX1937986
పపరర: ఆఫసడన షపక

1816 SQX2205953
పపరర: నడగమర షపక

95-168/1080

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-2-362
వయససస:18
లస: పప
95-168/591

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:23
లస: ససస స

1819 SQX1047993
పపరర: మమహరరననసర షపక

1817 SQX2248318
పపరర: హమద షపక

95-88/1770

తసడడ:డ ఖమజ వల
ఇసటట ననస:58-02-363
వయససస:29
లస: పప
95-168/592

తసడడ:డ బమడద సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:31
లస: ససస స

1820 AP151000207010
పపరర: నససమమ బబగస షపక

95-168/593

భరస : భమరరషఈదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:59
లస: ససస స

95-168/594 1822 SQX0715896
95-168/595 1823 SQX0715920
1821 SQX0715979
పపరర: మహమమద షఫస మమరర
పపరర: రఫస మహమమద మమరర
పపరర: మహమమద అల ఎమ షపక
ట రర షపక
ట రర షపక

తసడడ:డ భమరర సపబదడ మరర
ట రర షపక
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:28
లస: పప
1824 MLJ2758431
పపరర: మమలమల షపక

తసడడ:డ భమరర సపబదడ మరర
ట రర షపక
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:29
లస: పప
95-168/597

తసడడ:డ భమరరషపదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:38
లస: పప
1827 SQX2189421
పపరర: హమద షపక

95-168/1082

95-171/103

95-168/601

95-168/1083

తసడడ:డ జలమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-2-365
వయససస:25
లస: పప

1831 SQX1924653
పపరర: షహహన పఠరన

1834 SQX1924786
పపరర: మహమమద అల షపక

1837 SQX2251536
పపరర: శక వరణణ అసచ

95-168/605

1840 SQX1769231
పపరర: దదవ వశరలకడమ నకక

95-168/599

1843 SQX1097253
పపరర: ఖమజజ మయనసదదబ న షపక
తసడడ:డ జలమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-2-365
వయససస:27
లస: పప

1829 SQX1603506
పపరర: ససధడన షపక

95-171/102

1832 MLJ3632247
పపరర: బబనస ససలమసనడ

95-168/600

భరస : రరహమన
ఇసటట ననస:58-2-364
వయససస:42
లస: ససస స
95-168/602

1835 SQX1924661
పపరర: దడవపద ఖమన పఠరన

95-168/603

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖమన
ఇసటట ననస:58-2-364
వయససస:36
లస: పప
95-168/1084

1838 SQX1769074
పపరర: మఉనక గళర

95-168/604

తసడడ:డ ససవర నడగగశశర రరవప గళర
ఇసటట ననస:58-2-365
వయససస:24
లస: ససస స
95-168/606

భరస : సతఖ వనసకట కకషష నకక
ఇసటట ననస:58-2-365
వయససస:31
లస: ససస స
95-168/608

95-168/1081

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష అసచ
ఇసటట ననస:58-2-364/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:58-2-365
వయససస:27
లస: ససస స
1842 SQX1321769
పపరర: సమవపదదబ న షపక

95-168/1214

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:58-2-364
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:58-2-364
వయససస:34
లస: పప
1839 SQX0893818
పపరర: హససనడ షపక

1828 SQX2508695
పపరర: పరవన

1826 SQX2131910
పపరర: ససమయఖ షపక
భరస : హమద
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దడవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-2-364
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:58-2-364
వయససస:49
లస: ససస స
1836 SQX2445385
పపరర: మమజబ షపక

95-168/598

భరస : మహమమద అల ఎమఎసకర
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మహమమద ఆదదల
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:35
లస: పప
1833 SQX1924729
పపరర: సమమమననసర షపక

తసడడ:డ బమరర సపబదడ ఎమ షపక
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ తసగరళళసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఖజజవల
ఇసటట ననస:58-2-363
వయససస:29
లస: పప
1830 SQX0687814
పపరర: షపక ఆరరఫ బబష

1825 AP151000201037
పపరర: మమరర
ట రర భమరరషపబదడ షపక

95-168/596

1841 MLJ3632288
పపరర: రమణమమ నకరక

95-168/607

భరస : సతఖనడనరరయణ నకరక
ఇసటట ననస:58-2-365
వయససస:59
లస: ససస స
95-168/609

1844 MLJ2759447
పపరర: కకషష నకరక

95-168/610

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ రరవప నకరక
ఇసటట ననస:58-2-365
వయససస:39
లస: పప
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1845 SQX2224608
పపరర: అబమబ ల కరరస మహమమద

95-168/1085

తసడడ:డ రహహస
ఇసటట ననస:58-2-365
వయససస:70
లస: పప
1848 SQX2224616
పపరర: హససన మహమమద

95-168/1088

95-168/613

95-171/104

95-168/617

95-168/620

95-168/622

95-168/623

తసడడ:డ సయయద బబబమ
ఇసటట ననస:58-2-374
వయససస:43
లస: పప

1858 SQX1063569
పపరర: వనసకటటష ఆకలల

1861 SQX2240596
పపరర: వనసకట శకధర ఆకలల

1864 SQX2187789
పపరర: ఆరరఫ బబష షపక

1867 MLJ2774222
పపరర: షసషరద షపక

95-168/626

1870 SQX1960897
పపరర: సరయ అనసష ఆకలల

95-168/618

1873 SQX2290799
పపరర: షరయయద మమసటబజ బబగమమ
భరస : షరయయద హహసపన
ఇసటట ననస:58-2-374
వయససస:37
లస: ససస స

1853 MLJ3626264
పపరర: హహసపసన షపక

95-168/615

1856 MLJ2773927
పపరర: ససజజత ఆకలల

95-168/616

1859 AP151000201159
పపరర: గగపరలకకషష ఆకలల

95-168/619

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:58-2-370
వయససస:50
లస: పప
95-168/1089

1862 MLJ3635018
పపరర: శవ రసజజన ఆళళ

95-168/621

భరస : కకటటశశరరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:58-2-371
వయససస:34
లస: ససస స
95-168/1090

1865 SQX2130532
పపరర: ససమమ షపక

95-168/1091

భరస : ఆరరఫ బబష
ఇసటట ననస:58-2-371
వయససస:28
లస: ససస స
95-168/624

1868 MLJ3626298
పపరర: బబజ షపక

95-168/625

తసడడ:డ ననననసర షపక
ఇసటట ననస:58-2-372
వయససస:44
లస: పప
95-168/627

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:58-2-372
వయససస:23
లస: ససస స
95-168/1092

95-168/612

భరస : గగపరలకకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:58-2-370
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:58-2-372
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక షపక
ఇసటట ననస:58-2-372
వయససస:45
లస: పప
1872 SQX2294882
పపరర: సయయద హహసపన

95-171/862

తసడడ:డ బమడచ
ఇసటట ననస:58-2-371
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-2-372
వయససస:36
లస: ససస స
1869 MLJ2758969
పపరర: బబబమ షపక

1855 SQX2119659
పపరర: ఇఫరడన షపక

1850 MLJ2772366
పపరర: కరరమమన షపక

తసడడ:డ ఖమజజసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-2-366
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:58-2-370
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఆళళ
ఇసటట ననస:58-2-371
వయససస:47
లస: పప
1866 MLJ3634821
పపరర: షమ షపక

95-168/614

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:58-2-370
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:58-2-370
వయససస:52
లస: పప
1863 MLJ3626280
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆళళ

1852 MLJ2758852
పపరర: అబమబ ల రజజక షపక

95-168/1087

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-2-366
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల రజజక షపక
ఇసటట ననస:58-2-366
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకమనడనరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:58-2-370
వయససస:49
లస: ససస స
1860 AP151000201199
పపరర: శకమనడనరరయణ ఆకలల

95-168/611

తసడడ:డ ఖమజజసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-2-366
వయససస:50
లస: పప

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:58-2-366
వయససస:38
లస: ససస స
1857 AP151000207294
పపరర: కకషషవనణణ ఆకలల

1849 SQX1096214
పపరర: అసరమ షపక

1847 SQX2399905
పపరర: హససన మహమమద

భరస : అబమబ ల కరరస మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-365
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-2-366
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సమ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-2-366
వయససస:27
లస: పప
1854 MLJ1221738
పపరర: ఖతజజ షపక

95-168/1086

తసడడ:డ అబమబ ల రహహస మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-365
వయససస:69
లస: పప

భరస : అబమబ ల కరరస
ఇసటట ననస:58-2-365
వయససస:60
లస: ససస స
1851 SQX1096065
పపరర: ఖలస షపక

1846 SQX2399921
పపరర: అబమబ ల కరరస మహమమద

1871 SQX2507762
పపరర: కకషష వనణణ ఆకలల

95-168/1211

భరస : శకమనడనరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:58-2-372
వయససస:46
లస: ససస స
95-168/1093

1874 SQX2290948
పపరర: షరయయద సలమమ

95-168/1094

తసడడ:డ షరయయద హహసపన
ఇసటట ననస:58-2-374
వయససస:19
లస: ససస స
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95-168/1095

తసడడ:డ షరయయద హహసపన
ఇసటట ననస:58-2-374
వయససస:19
లస: ససస స
1878 SQX0745265
పపరర: అనశర భబష సయఖద

95-168/629

95-168/632

95-168/635

95-168/638

95-168/641

95-168/644

95-168/647

1888 MLJ2759181
పపరర: శకనవరసరరవప గటబట

1891 MLJ2760015
పపరర: సతస బబబమ వపడడ

1894 AP151000207631
పపరర: మలర మమ వపడడ

1897 MLJ3634516
పపరర: మసగర దడనబబ యన

95-168/650

1900 MLJ2759124
పపరర: గగస బబబమ షపక

95-168/639

1903 MLJ3634581
పపరర: వరలకడమ సవరస
భరస : శకనవరసరరవప సవరస
ఇసటట ననస:58-2-385
వయససస:31
లస: ససస స

1883 MLJ3634524
పపరర: పపషస గటబట

95-168/634

1886 AP151000207632
పపరర: రమణమమ దడనబబ యన

95-168/637

1889 SQX1769223
పపరర: భబరత లకడమ వపడడ

95-168/640

భరస : సతస బబబమ వపడడ
ఇసటట ననస:58-2-382
వయససస:25
లస: ససస స
95-168/642

1892 SQX1768100
పపరర: ఈశశరమమ వపడడ

95-168/643

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపడడ
ఇసటట ననస:58-2-383
వయససస:25
లస: ససస స
95-168/645

1895 SQX0893875
పపరర: పడసరద వపడడ

95-168/646

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వపడడ
ఇసటట ననస:58-2-383
వయససస:26
లస: పప
95-168/648

1898 MLJ2773950
పపరర: వనసకటలకడమ యసడపలర

95-168/649

భరస : శకనవరసరరవప యసడపలర
ఇసటట ననస:58-2-384
వయససస:38
లస: ససస స
95-168/651

తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-2-384
వయససస:38
లస: పప
95-168/653

95-168/631

భరస : గసగయఖ దడనడబబ యన
ఇసటట ననస:58-2-381
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శవయఖ దడనడబబ యన
ఇసటట ననస:58-2-384
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అపరసరరవప దడనడబబ యన
ఇసటట ననస:58-2-384
వయససస:66
లస: ససస స
1902 SQX1096032
పపరర: రరమ మమరరస యసడవలర
యసడవలర
తసడడ:డ వరనన యసడవలర
ఇసటట ననస:58-2-384
వయససస:58
లస: పప

95-168/636

భరస : పపబడడ బబబమ వపడడ
ఇసటట ననస:58-2-383
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ పపబడడ బబబమ వపడడ
ఇసటట ననస:58-2-383
వయససస:54
లస: పప
1899 AP151000207078
పపరర: గసగమమ దడనబబ యన

1885 AP151000207064
పపరర: వరలకడమ గటబట

1880 AP151000201184
పపరర: ఉసరమన భబషర సయఖద

భరస : గగవసదస గటట
ఇసటట ననస:58-2-381
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పపబడడ బబబమ వపడడ
ఇసటట ననస:58-2-382
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వపడడ
ఇసటట ననస:58-2-383
వయససస:49
లస: ససస స
1896 AP151000201203
పపరర: సరసబశవరరవప వపడడ

95-168/633

తసడడ:డ చటటట బబబమ గటట
ఇసటట ననస:58-2-381
వయససస:38
లస: పప

భరస : పపబడడ బబబమ వపడడ
ఇసటట ననస:58-2-382
వయససస:51
లస: ససస స
1893 AP151000207024
పపరర: లకడమ వపడడ

1882 MLJ3625860
పపరర: అమరరలమర షపక

95-168/628

తసడడ:డ ఖమశసపరర సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-378
వయససస:56
లస: పప

భరస : చటటటబబబమ గటట
ఇసటట ననస:58-2-381
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటట బబబమ గటట
ఇసటట ననస:58-2-381
వయససస:33
లస: పప
1890 AP151000207022
పపరర: నడకరతనస వపడడ

95-168/630

తసడడ:డ మమలమల షపక షపక
ఇసటట ననస:58-2-380
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గటట
ఇసటట ననస:58-2-381
వయససస:37
లస: ససస స
1887 MLJ3628799
పపరర: గగవసదస గటబట

1879 MLJ3629227
పపరర: హబబ భబషర సయఖద

1877 SQX0893867
పపరర: భబషసరరననసర బబగస సయయఖద

తసడడ:డ ఉషరమమన భబషర సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-378
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరమన భబషర సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-378
వయససస:34
లస: పప

భరస : అమరరలమర షపక
ఇసటట ననస:58-2-380
వయససస:39
లస: ససస స
1884 MLJ2773067
పపరర: సరశత గటబట

95-168/1096

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:58-2-377
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరమన భబషర సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-378
వయససస:29
లస: పప
1881 MLJ3634938
పపరర: ఆరరఫర షపక

1876 SQX2192094
పపరర: నజమ షపక

1901 MLJ3628518
పపరర: శకనస యసడపలర

95-168/652

తసడడ:డ రరమమమరరస యసడపలర
ఇసటట ననస:58-2-384
వయససస:41
లస: పప
95-168/654

1904 MLJ3634615
పపరర: రగషమ షపక

95-168/655

భరస : అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:58-2-385
వయససస:31
లస: ససస స
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1905 AP151000207003
పపరర: నడరరయణమమ గటబట

95-168/656

భరస : సనన బబబమ గటట
ఇసటట ననస:58-2-385
వయససస:61
లస: ససస స
1908 AP151000201017
పపరర: సననబబబమ గటబట

95-168/659

95-168/660

95-168/663

95-168/666

95-168/669

95-168/1097

95-168/1099

తసడడ:డ బషసద షపక
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:30
లస: పప

1918 AP151000201426
పపరర: శసకరరకవప నకరక

1921 MLJ3634490
పపరర: గగరర వరళళపలర

1924 SQX1960715
పపరర: జవరశద మహమమద

1927 SQX1097568
పపరర: నససమ షపక

95-168/675

1930 MLJ2773984
పపరర: కరరమమన

95-168/667

1933 SQX0845446
పపరర: సలమస షపక
తసడడ:డ మహమస షపక
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:32
లస: పప

1913 AP151000207154
పపరర: ధనలకడమ నకరక

95-168/662

1916 AP151000207150
పపరర: పరరశత నకరక

95-168/665

1919 MLJ3634508
పపరర: పపబడమమ బలజ

95-168/668

భరస : చచలరయఖ బలజ
ఇసటట ననస:58-2-387
వయససస:69
లస: ససస స
95-168/670

1922 SQX1486530
పపరర: శకనవరస రరవప వపడడ

95-168/671

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వపడడ
ఇసటట ననస:58-2-388
వయససస:29
లస: పప
95-168/672

1925 SQX2392488
పపరర: సయఖద షహసజ

95-168/1098

భరస : సయఖద ఖజ హహసపన
ఇసటట ననస:58-2-389
వయససస:33
లస: ససస స
95-168/673

1928 MLJ3635257
పపరర: చనన మహబబ షపక

95-168/674

భరస : గగస భబషర షపక
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:32
లస: ససస స
95-168/676

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:37
లస: ససస స
95-168/678

95-168/1226

భరస : సరసబయఖ నకరక
ఇసటట ననస:58-2-386
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:37
లస: ససస స
1932 SQX1097840
పపరర: జజన బబషర షపక

95-168/664

తసడడ:డ కమమలలదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-389
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఖయమస షపక
ఇసటట ననస:58-2-389
వయససస:22
లస: ససస స
1929 MLJ3632312
పపరర: గగసరఖబబగస

1915 SQX0731034
పపరర: నడగరతనస జసగల

1910 SQX2513521
పపరర: హససన బబగస మహమమద

భరస : సరసబయఖ నకరక
ఇసటట ననస:58-2-386
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ వరళళపలర
ఇసటట ననస:58-2-388
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మరయఖ కరరసరల
ఇసటట ననస:58-2-388
వయససస:63
లస: పప
1926 SQX2417558
పపరర: ససమయఖ షపక

95-168/661

తసడడ:డ సరసబయఖ నకరక
ఇసటట ననస:58-2-386
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చచలరయఖ బలజ
ఇసటట ననస:58-2-387
వయససస:49
లస: పప
1923 SQX2350536
పపరర: కకటటశశర రరవప కరరసరల

1912 SQX0380139
పపరర: అబబబయమమ గమటబలల

95-168/658

భరస : ససరరజ బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-385/A
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కరసరల
ఇసటట ననస:58-2-386
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనడనథస
ఇసటట ననస:58-2-386
వయససస:40
లస: పప
1920 MLJ2759280
పపరర: కకటటశశర రరవప బలజ

95-168/876

భరస : ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-2-386
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప నకరక
ఇసటట ననస:58-2-386
వయససస:45
లస: ససస స
1917 SQX0382523
పపరర: ఈశశరరరవప గమటబలల

1909 AP151000201208
పపరర: ఘననల నదడ షపక

1907 MLJ3629219
పపరర: అబమబ లమర షపక

తసడడ:డ ఘన సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-385
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మరరసర షపక
ఇసటట ననస:58-2 385
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరసబయఖ నకక
ఇసటట ననస:58-2-386
వయససస:29
లస: ససస స
1914 AP151000207155
పపరర: కలమమరర నకరక

95-168/657

భరస : ఘన సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-385
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సమమదడస గటట
ఇసటట ననస:58-2-385
వయససస:71
లస: పప
1911 SQX1768985
పపరర: సతఖవత నకక

1906 MLJ3634607
పపరర: జబబదడ షపక

1931 AP151000207243
పపరర: ఖమజజబ షపక

95-168/677

భరస : మహమమసరస షపక
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:61
లస: ససస స
95-168/679

1934 MLJ3629151
పపరర: గగస భబషర

95-168/680

తసడడ:డ మహమమద సరస
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:35
లస: పప
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1935 MLJ2759991
పపరర: కరరమమలమర షపక
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95-168/681

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:44
లస: పప
1938 AP151000201270
పపరర: మహమమద సరస షపక

95-168/684

95-168/687

95-168/690

95-168/693

95-168/696

95-168/697

తసడడ:డ పససపపలలటట వనసకటటసశరరలల
ఇసటట ననస:58-2-394
వయససస:25
లస: ససస స
1956 MLJ3629177
పపరర: ససరరసత వరసస పససపపలలటట

95-168/700

తసడడ:డ రరమకకషష ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:58-2-396
వయససస:29
లస: పప

95-168/691

1951 SQX2166700
పపరర: ఝమనస రరణణ బబ రక

95-168/703

95-168/694

1943 AP151000207390
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-168/689

1946 MLJ3629193
పపరర: ఆదమ షరరఫ షపక

95-168/692

1949 AP151000201523
పపరర: మహబమససభబన షపక

95-168/695

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:64
లస: పప

భసధసవప: కణక లసగ వర పడసరద కటట
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:44
లస: ససస స

95-168/1101
1952 SQX2148518
పపరర: నడగ సరయ అనరరదర యమదవ
కకలలసస
తలర : ఝనస రరణణ బబ రక
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:19
లస: పప

1954 AP151000207293
పపరర: కకషషకలమమరర పససపపలలటట

1955 AP151000207341
పపరర: సరమమమజఖస పససపపలలటట

95-168/1100

95-168/698

1957 MLJ3629169
పపరర: ససరగష పససపపలలటట

1960 SQX1769181
పపరర: లకడమ పడసనన ఇసదసరరస

1963 SQX1769611
పపరర: రరమ కకషష ఇసదసరరస
తసడడ:డ వనసకయఖ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:58-2-396
వయససస:56
లస: పప

95-168/699

భరస : ససరరఖరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:58-2-394
వయససస:76
లస: ససస స
95-168/701

1958 AP151000201330
పపరర: శకనస పససపపలలటట

95-168/702

తసడడ:డ ససరరఖరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:58-2-394
వయససస:52
లస: పప
95-168/704

భరస : వనసకటటశ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:58-2-396
వయససస:24
లస: ససస స
95-168/706

95-168/686

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:58-2-394
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:58-2-394
వయససస:54
లస: పప
1962 SQX1769686
పపరర: వనసకటటశ ఇసదసరరస

1948 AP151000201485
పపరర: మసరసనశల షపక

1940 MLJ3635059
పపరర: షరహహదడ షపక

భరస : అబమబ లనభ షపక
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:58-2-394
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:58-2-394
వయససస:29
లస: పప
1959 AP151000201464
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పససపపలలటట

95-168/688

తసడడ:డ మహబమససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మహహదధన షపక
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:66
లస: పప
1953 SQX1321801
పపరర: శకలకడమ చచననసశశటట

1945 MLJ3629201
పపరర: మహబమబ భబషర షపక

95-168/683

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:35
లస: పప
1950 MLJ3626314
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-168/685

భరస : వనసకట నడగ రమమశ కకలలసస
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహబమససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:60
లస: ససస స
1947 MLJ3629185
పపరర: అనశర షపక

1939 SQX1815216
పపరర: సపజనఖ యమదవ కకలలసస

1942 SQX1815273
పపరర: ఝమనస రరణణ బబ రరక

1937 MLJ3626306
పపరర: మహమమద ఖమశస

తసడడ:డ మహమమద సరస
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నడగ రమమశ కకలలసస
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఆదసషబబర షపక
ఇసటట ననస:58-2-393
వయససస:41
లస: ససస స
1944 AP151000207598
పపరర: ఫరతమమన షపక

95-168/682

తసడడ:డ మహమమసరస షపక
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మకలస షపక
ఇసటట ననస:58-2-390
వయససస:76
లస: పప
1941 MLJ3632320
పపరర: షరహహన షపక

1936 MLJ2758399
పపరర: బబజ షపక

1961 SQX1769157
పపరర: అపరసమమ ఇసదసరరస

95-168/705

భరస : రరమ కకషష ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:58-2-396
వయససస:50
లస: ససస స
95-168/707

1964 SQX1926351
పపరర: నజమబబగస షపక

95-168/708

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:58-2-397/1
వయససస:23
లస: ససస స

Page 219 of 306

1965 SQX1926310
పపరర: గలమరర హహసపన షపక
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95-168/709

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:58-2-397/1
వయససస:26
లస: పప
1968 SQX2193993
పపరర: షరహహద బబగమమ షపక

95-168/1102

95-171/863

95-168/713

95-170/1451

95-168/925

95-86/1297

95-90/1129

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-2-408
వయససస:35
లస: పప

1978 SQX2518710
పపరర: మమలక షపక

1981 SQX2020717
పపరర: సలస మహమమద

1984 SQX2457703
పపరర: రమలకడమ మయఖ

1987 SQX2532422
పపరర: వయమయమలకకసక గగవరడ

95-168/1109

1990 SQX1937952
పపరర: హససనడ సయఖద

95-170/1452

1993 SQX1929827
పపరర: బబషర షపబక
తసడడ:డ మహహదధబన షపబక
ఇసటట ననస:58-2-408
వయససస:66
లస: పప

1973 MLJ3626330
పపరర: నడగమల మరర షపక

95-168/712

1976 SQX1865070
పపరర: జహహర ఆలయమ షపక

95-168/714

1979 SQX2393726
పపరర: ససదడన షపక

95-168/1106

తసడడ:డ అహమద నబ షపక
ఇసటట ననస:58-2-401
వయససస:24
లస: పప
95-168/926

95-168/1107

1982 SQX2020741
పపరర: మహమమద నడజయ ససలమసనడ
షపక
తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:58-2-402
వయససస:22
లస: ససస స
1985 SQX2504488
పపరర: భవన కకడడల

95-168/927

95-168/1205

భసధసవప: ససరగశ కకడడల
ఇసటట ననస:58-2-405
వయససస:27
లస: ససస స
95-155/1080

1988 SQX2231678
పపరర: కకషష గగవరడ

95-168/1108

తసడడ:డ శవ నడగగశశర రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:58-2-406/1
వయససస:32
లస: పప
95-168/716

భరస : ఆదస సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-408
వయససస:38
లస: ససస స
95-168/718

95-168/1104

భరస : వహహద షపక
ఇసటట ననస:58-2-400
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:58-2-406
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమర బక
ఇసటట ననస:58-2-407
వయససస:52
లస: పప
1992 SQX1937960
పపరర: ఖమజజ మహహదబ ధన షపక

95-168/1105

తసడడ:డ ససమమనన మయఖ
ఇసటట ననస:58-2-405
వయససస:96
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటచలస గగవరడ
ఇసటట ననస:58-2-406
వయససస:49
లస: పప
1989 SQX2190494
పపరర: చడన బబష షపక

1975 SQX1288340
పపరర: షకకల షపక

1970 SQX2304905
పపరర: షకకల షపక

తసడడ:డ నడయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:58-2-399
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఇబబడహహమ మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-402
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట రమమశ కకడడల
ఇసటట ననస:58-2-405
వయససస:85
లస: ససస స
1986 SQX2530269
పపరర: వనసకట ససబబరరవప గగవరడ

95-133/959

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-2-400
వయససస:41
లస: పప

భరస : సలస మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-402
వయససస:50
లస: ససస స
1983 SQX2462067
పపరర: పదమజ కకడడల

1972 SQX1298281
పపరర: రఫస షపక

95-168/710

భరస : రరయమజ బబగ
ఇసటట ననస:58-2-398
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-2-399
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమలక షపక
ఇసటట ననస:58-2-400
వయససస:39
లస: ససస స
1980 SQX2020733
పపరర: నససమకస ర మహమమద

95-168/1103

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-2-399
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-2-399
వయససస:54
లస: పప
1977 SQX2518702
పపరర: రరఖఖ బ షపక

1969 SQX2194017
పపరర: జన బబష షపక

1967 SQX1865245
పపరర: షకకలమ షపక

భరస : మమరరసజ వల షపక
ఇసటట ననస:58-2-397/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:58-2-397/2
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ షబర బబగ
ఇసటట ననస:58-2-398
వయససస:27
లస: పప
1974 MLJ3626322
పపరర: నడయబ రససల షపక

95-142/104

భరస : మమరరసజ వరల షపక
ఇసటట ననస:58-2-397/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబష
ఇసటట ననస:58-2-397/2
వయససస:47
లస: పప
1971 SQX2304848
పపరర: రరయమజ బబగ

1966 SQX1873934
పపరర: శకరకల షపక

1991 SQX1929843
పపరర: మహతడబ షపబక

95-168/717

భరస : బబషర షపబక
ఇసటట ననస:58-2-408
వయససస:56
లస: ససస స
95-168/719

1994 SQX1490655
పపరర: సశపన లతడ రరయనసతల

95-171/105

తసడడ:డ సససదర రరవప రరయనసతల
ఇసటట ననస:58-2-410
వయససస:25
లస: ససస స
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95-171/106 1996 SQX2144160
1995 SQX1490929
పపరర: పడవణ కలమమర రరయమనసతల
పపరర: లకడమ పసడయసకర యడర పలర

తసడడ:డ సససదర రరవప రరయమనసతల
ఇసటట ననస:58-2-410
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గమరరసరశమ
ఇసటట ననస:58-2-411
వయససస:21
లస: ససస స

1998 SQX1767961
పపరర: హహరర పరరశన షపక

1999 SQX1865146
పపరర: షహనడజ షపక

95-168/720

భరస : నడగమర జజన షపక
ఇసటట ననస:58-2-415
వయససస:24
లస: ససస స
2001 SQX1865179
పపరర: ఫజల అహమద షపక

95-168/723

95-168/1113

95-168/724

2008 SQX1769728
పపరర: శసషరద పఠరన

95-168/1116

2011 SQX2507697
పపరర: షపక షబన షపక సరబర జన

95-168/728

2014 MLJ3635307
పపరర: షరకకరర షపక
భరస : మహమమద ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-2-420
వయససస:31
లస: ససస స

2016 SQX0562546
పపరర: ఆయశర షపక

2017 MLJ3635315
పపరర: జజన బ షపక

95-168/731

భరస : ససలమర సపబదడ
ఇసటట ననస:58-2-420
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-420
వయససస:38
లస: పప
2022 SQX1740117
పపరర: నడగ లకడమ రరయల
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరయల
ఇసటట ననస:58-2-421
వయససస:25
లస: ససస స

95-168/1114

2020 MLJ2758902
పపరర: ససలమర షపక

95-168/725

2023 AP151000207609
పపరర: లకడమ రరయల
భరస : వనసకటటశశరరరవప రరయల
ఇసటట ననస:58-2-421
వయససస:45
లస: ససస స

2003 SQX2411049
పపరర: జలమన షపక

95-168/1112

2006 SQX2408300
పపరర: కరరమమలర షపక

95-168/1115

2009 SQX1768647
పపరర: ససభబన పఠరన

95-168/726

తసడడ:డ మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:58-2-418
వయససస:26
లస: పప
95-168/1210

2012 SQX0302513
పపరర: ఉమమసలమమ షపక

95-168/727

తసడడ:డ సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-420
వయససస:28
లస: ససస స
95-168/729

2015 SQX0562306
పపరర: సరజదడ షపక

95-168/730

భరస : ఆల సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-420
వయససస:40
లస: ససస స
95-168/732

95-168/733
2018 SQX1095992
పపరర: రఖబ అర రహమమన
మహమమద
తసడడ:డ హహబర మల రహమమన మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-420
వయససస:31
లస: పప

95-168/735

2021 AP151000201072
పపరర: సయదడ షపక

తసడడ:డ సయదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-420
వయససస:47
లస: పప
95-168/737

95-168/722

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-2-416
వయససస:28
లస: పప

భరస : సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-420
వయససస:66
లస: ససస స
95-168/734

2000 MLJ3626504
పపరర: మహమమద ఆరరఫ భబషర

తసడడ:డ అబమబ ల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:58-2-416
వయససస:53
లస: పప

భరస : షపక సరబర జన
ఇసటట ననస:58-2-418
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రఖబ ఊర రహమమన మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-420
వయససస:31
లస: ససస స

2019 MLJ3629441
పపరర: మహమమద ఇసరమయల షపక

95-168/768

భరస : బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:58-2-418
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : BABA VALI షపక
ఇసటట ననస:58-2-418
వయససస:32
లస: ససస స
2013 SQX1096016
పపరర: ఉమమమ సలమమ మహమమద

2005 SQX2408995
పపరర: బబజద షపక

95-168/1111

తసడడ:డ ఇకరబల భబషర షపక మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-415
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-2-416
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఖమజజ పఠరన
ఇసటట ననస:58-2-418
వయససస:25
లస: ససస స
2010 SQX2253516
పపరర: శరకకర షపక

95-168/721

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-2-415, 2ND LINE
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-2-416
వయససస:49
లస: ససస స
2007 SQX1769124
పపరర: షరజహన పఠరన

2002 SQX1864487
పపరర: షబనడ షపక

1997 SQX2212603
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ దడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-2-414
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఫజల అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-2-415
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదసద షపక
ఇసటట ననస:58-2-415
వయససస:43
లస: పప
2004 SQX2411676
పపరర: కగసర షపక

95-168/1110

95-168/736

తసడడ:డ సయదడ షపక
ఇసటట ననస:58-2-420
వయససస:71
లస: పప
95-168/738

2024 AP151000207608
పపరర: హనసమమయమమ రరయల

95-168/739

భరస : లకకమనరసయఖ రరయల
ఇసటట ననస:58-2-421
వయససస:76
లస: ససస స
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95-168/740

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:58-2-421
వయససస:24
లస: పప
2028 MLJ3629458
పపరర: శవరరమకకషష రరయల

95-168/743

95-168/746

95-168/748

95-168/1120

95-168/750

95-168/1122

95-168/1125

భరస : గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:58-2-427
వయససస:32
లస: ససస స

2038 SQX2128601
పపరర: జరరన షపక

2041 SQX1097865
పపరర: తడజ బబబమ షపక

2044 SQX2235513
పపరర: సబల కలమ

2047 SQX2235596
పపరర: మరరయస శజ కలమ

95-168/1127

2050 SQX1864446
పపరర: ససఫసయమ అసజమ షపక

95-168/1121

2053 SQX0955906
పపరర: అబమబ ల ఖమదర జలమన
తసడడ:డ కరరమమలమర జలమన
ఇసటట ననస:58-2-428
వయససస:32
లస: పప

2033 SQX1769017
పపరర: జజరరన షపక

95-168/747

2036 SQX2421287
పపరర: మమలమల సయఖద

95-168/1119

2039 SQX1098269
పపరర: ఫరరరనడ షపక

95-168/749

భరస : గగస బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-2-423
వయససస:30
లస: ససస స
95-168/751

2042 SQX1410992
పపరర: మహబమబ జజన షపక

95-168/752

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-2-423
వయససస:62
లస: పప
95-168/1123

2045 SQX2118479
పపరర: సరలరర కలమ

95-168/1124

తసడడ:డ ఏమ శరఫస కలమ
ఇసటట ననస:58-2-424
వయససస:24
లస: ససస స
95-170/1391

2048 SQX2353738
పపరర: రరయమజ షరరఫ షపక

95-168/1126

తసడడ:డ హహసపన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-2-425
వయససస:40
లస: పప
95-168/753

తసడడ:డ మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:58-2-426
వయససస:22
లస: ససస స
95-168/1129

95-168/745

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-422
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఏమ శరఫస కలమ
ఇసటట ననస:58-2-424
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఇలయమస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-2-425
వయససస:39
లస: ససస స
2052 SQX2376077
పపరర: ససఫసయమ షపక

95-168/1118

భరస : ఏమ శరఫస కలమ
ఇసటట ననస:58-2-424
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఫస కలమ మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-424
వయససస:19
లస: పప
2049 SQX2393817
పపరర: గగససయ షపక

2035 SQX2421642
పపరర: రహమత సయఖద

2030 MLJ2759934
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరయల

భరస : తడజ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:58-2-422
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-2-423
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-2-424
వయససస:55
లస: పప
2046 SQX2460277
పపరర: జఫర కలమ మహమమద

95-168/1117

భరస : తడజ బబష షపక
ఇసటట ననస:58-2-422
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-2-423
వయససస:51
లస: ససస స
2043 SQX2120269
పపరర: ఖసమమహమమద షపక

2032 SQX2345528
పపరర: నడగమణణ రరయల

95-168/742

తసడడ:డ లకకమనరసయఖ రరయల రరయల
ఇసటట ననస:58-2-421
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-422
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:58-2-422
వయససస:25
లస: ససస స
2040 MLJ2772689
పపరర: షరకకరర షపక

95-168/744

భరస : ఏడడకకసడలల ఆరఎహహచ
ఇసటట ననస:58-2-421
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-2-422
వయససస:35
లస: ససస స
2037 SQX2443026
పపరర: హహసపసన బ సయఖద

2029 AP151000201480
పపరర: శకనవరసరరవప రరయల

2027 SQX0382556
పపరర: కకషష ర కలమమర రరయల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:58-2-421
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకకమనరసయఖ రరయల
ఇసటట ననస:58-2-421
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ lakshminarsaiah రరయల
ఇసటట ననస:58-2-421
వయససస:56
లస: పప
2034 SQX1924851
పపరర: ఫరతమమననసర షపక

95-168/741

తసడడ:డ నజజస షపక
ఇసటట ననస:58-2-421
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరయల
ఇసటట ననస:58-2-421
వయససస:29
లస: పప
2031 AP151000201472
పపరర: ఏడడకకసడలల రరయల

2026 SQX1768613
పపరర: ఇరరరన షపక

2051 SQX2357523
పపరర: గగసప బబష షపక

95-168/1128

భసధసవప: ససఫసయమ షపక
ఇసటట ననస:58-2-427
వయససస:38
లస: పప
95-168/754

2054 SQX0202754
పపరర: నసరర ననసర బబగమ షపక

95-171/107

భరస : అబమబ ల హఫసజ
ఇసటట ననస:58-2-429
వయససస:44
లస: ససస స
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95-171/108

తసడడ:డ హఫసజ
ఇసటట ననస:58-2-429
వయససస:49
లస: పప
2058 SQX1801125
పపరర: ఆససయమ మహమమద

95-168/756

95-168/759

95-168/762

2062 SQX1800887
పపరర: హఫసజదధబ న మహమమద

2065 SQX0288480
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-168/765

2068 SQX0717959
పపరర: మహమమద షరరఫ షపక

తసడడ:డ రరజజరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:58-2-478
వయససస:36
లస: పప
95-90/198

95-168/770

తసడడ:డ బబబమసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-3 437
వయససస:80
లస: పప

2077 MLJ2774263
పపరర: జబనడ షపక

95-168/773

2080 MLJ3626363
పపరర: ఖసతషబమదధబ న

95-168/766

2083 SQX1984541
పపరర: అలమసఫ షపక
తసడడ:డ ఖమదర బబష షపక
ఇసటట ననస:58-3-439
వయససస:44
లస: పప

2063 MLJ3632379
పపరర: రరహన పరరశన షపక

95-168/761

2066 SQX1232115
పపరర: ససఫసయమ షపక

95-168/764

2069 SQX2295905
పపరర: నలలఫర షపక

95-168/1130

తసడడ:డ ఫజల అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-2-465
వయససస:19
లస: ససస స
95-171/109

2072 SQX2293652
పపరర: జజన షపక

95-170/1393

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:58-2-714
వయససస:32
లస: పప
95-90/199

2075 SQX1864602
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప గగవరడ

95-168/769

Deleted

తసడడ:డ వనసకటబచలస గగవరడ
ఇసటట ననస:58-3-166
వయససస:49
లస: పప
95-168/771

2078 AP151000207345
పపరర: మమసతడజ షపక

95-168/772

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-3-437
వయససస:46
లస: ససస స
95-168/774

తసడడ:డ అబమబ ల షషకకర
ఇసటట ననస:58-3-437
వయససస:46
లస: పప
95-168/877

95-168/758

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-2-444
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఖసతషబమదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-3-437
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:58-3-437
వయససస:56
లస: ససస స
2082 MLJ2758506
పపరర: అబమబ లషషకకర షపక

95-168/763

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:58-3
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప రరయల
ఇసటట ననస:58-3 -421
వయససస:39
లస: ససస స
2079 MLJ3635265
పపరర: హఫసజజభ షపక

2074 MLJ3652179
పపరర: సరమమమజఖస� తడటట �

2060 SQX1800911
పపరర: తబసససమ మహమమద

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:58-2-443
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:58-2-479
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:58-3
వయససస:34
లస: ససస స
2076 MLJ2773141
పపరర: రమమదదవ ్రయల

95-168/760

తసడడ:డ బబషష షపక
ఇసటట ననస:58-2-445
వయససస:47
లస: పప

95-168/767 2071 SQX0325837
2070 SQX1864420
పపరర: వనసకట శవరతన కలమమర దడసరర
పపరర: రవకలమమర తతట

95-168/755

భరస : ఫకలకదధబన మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-431
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస పసరర
ఇసటట ననస:58-2-443
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-2-445
వయససస:33
లస: ససస స

2073 MLJ3652187
పపరర: శక దసరరర� నలమగగరర �

95-168/757

తసడడ:డ ఫకలకదధబన మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-431
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-2-443
వయససస:24
లస: పప
2067 SQX0718627
పపరర: నయళమమ ససలమసనడ షపక

2059 SQX1800861
పపరర: షబన మహమమద

2057 SQX1800895
పపరర: ఆససయమ మహమమద

భరస : హఫసజదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-431
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరయమజదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-431
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకలకదధబన మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-431
వయససస:36
లస: పప
2064 SQX1321843
పపరర: నససర అహమద షపక

95-171/735

తసడడ:డ అబమబ ల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:58-2-429
వయససస:31
లస: పప

భరస : హఫసజదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:58-2-431
వయససస:24
లస: ససస స
2061 SQX1800903
పపరర: రరయమజదధబ న మహమమద

2056 SQX2053247
పపరర: ఖమజజ మహహనసదధబ న షపక

2081 MLJ3626355
పపరర: నడయబడససల షపక

95-168/775

తసడడ:డ అబమబ లలలకకర
ఇసటట ననస:58-3-437
వయససస:48
లస: పప
95-168/928

2084 SQX2221968
పపరర: మహమమద మమజ షపక

95-168/1131

తసడడ:డ అబమబ ల రజజక షపక
ఇసటట ననస:58-3-439
వయససస:19
లస: పప
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2085 MLJ3632429
పపరర: లకకమ పడససన కకమమమరర

95-168/776

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:58-3-442
వయససస:64
లస: ససస స
2088 MLJ3635364
పపరర: నడజలమ షపక

95-168/780

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:58-3-443
వయససస:43
లస: ససస స
2091 MLJ3628773
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-168/783

95-171/111

95-168/785

95-168/788

95-168/791

95-171/116

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకడడల
ఇసటట ననస:58-3-446
వయససస:34
లస: పప

95-171/112

2098 MLJ3635182
పపరర: కలమమరర కసబబల

2101 SQX1769058
పపరర: అనల కలమమర తతటపఅల

2104 SQX0448563
పపరర: శరసతమమ తతటపలర

2107 MLJ2779411
పపరర: అసతతనసరశమ తతటపలర

95-168/793

2110 MLJ3632395
పపరర: హఫస మహమమద

95-168/786

2113 MLJ3629573
పపరర: శరసత కలమమర తతటపలర
తసడడ:డ అసథదన పడసరద తతటపలర
ఇసటట ననస:58-3-446
వయససస:35
లస: పప

2093 SQX1490804
పపరర: నడగ మలలర శశరర మమచరర

95-171/110

95-171/113
2096 MLJ2779833
పపరర: మమసతడజ బబగస మహమద � �

2099 SQX1769595
పపరర: పడదధప కలమమర తతటపఅల

95-168/787

తసడడ:డ యమసథదన సరశమ తతటపఅల
ఇసటట ననస:58-3-445
వయససస:22
లస: పప
95-168/789

2102 MLJ3626561
పపరర: ఆసతతన జజసఫ తతటపలర

95-168/790

తసడడ:డ ఆసతతన పడసరద తతటపలర
ఇసటట ననస:58-3-445
వయససస:35
లస: పప
95-171/114

2105 AP151000210092
పపరర: భబగఖలకడమ తతటపలర

95-171/115

భరస : అసతతనసరశమ
ఇసటట ననస:58-3-445
వయససస:51
లస: ససస స
95-171/117

2108 SQX1574905
పపరర: భబరత తతటపఅల

95-168/792

భరస : శరసత కలమమర తతటపఅల
ఇసటట ననస:58-3-446
వయససస:26
లస: ససస స
95-168/794

భరస : షరనవరజ బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:58-3-446
వయససస:34
లస: ససస స
95-168/796

95-168/782

భరస : ఇబడహహస � �
ఇసటట ననస:58-3-444
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:58-3-445
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:58-3-446
వయససస:31
లస: ససస స
2112 MLJ3629532
పపరర: ససరగష కకడడల

2095 SQX1448308
పపరర: ససలమర బ షపక

2090 MLJ3635695
పపరర: అజమమననసర షపక

భరస : నడగరరజ మమచరర
ఇసటట ననస:58-3-443
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఉదయరరజ
ఇసటట ననస:58-3-445
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:58-3-445
వయససస:48
లస: పప
2109 MLJ3636487
పపరర: షబబనడ షపక

95-168/784

తసడడ:డ యమసథదన సరశమ తతటపఅల
ఇసటట ననస:58-3-445
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ తతటపలర
ఇసటట ననస:58-3-445
వయససస:49
లస: పప
2106 SQX0448639
పపరర: కకకసస స రరజ తతటపలర

2092 MLJ3629482
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-168/779

భరస : జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-3-443
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల కసబబల
ఇసటట ననస:58-3-445
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ యమసథదన సరశమ తతటపఅల
ఇసటట ననస:58-3-445
వయససస:22
లస: పప
2103 MLJ3629375
పపరర: కకకసస సరరజ తతటపలర

95-168/781

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-3-444
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆసటటన సరమ తతటపలర
ఇసటట ననస:58-3-445
వయససస:46
లస: ససస స
2100 SQX1769603
పపరర: బబల సరశమ తతటపఅల

2089 MLJ3635372
పపరర: జజన బ షపక

2087 MLJ3634540
పపరర: షరహహన

భరస : సతడసర
ఇసటట ననస:58-3-443
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సపబదడ
ఇసటట ననస:58-3-443
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:58-3-444
వయససస:29
లస: ససస స
2097 MLJ3635380
పపరర: భబగఖలకకమ తతటపలర

95-168/777

భరస : జజన సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-3-443
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:58-3-443
వయససస:33
లస: పప
2094 SQX0968446
పపరర: షపక మయమమన

2086 MLJ3626603
పపరర: సతఖనడరరయణ కకమమమరర
కకమమమరర
తసడడ:డ నడగయఖ కకమమమరర
ఇసటట ననస:58-3-442
వయససస:70
లస: పప

2111 MLJ3635596
పపరర: మరరయ గగరసటట తతటపలర

95-168/795

భరస : ఆసథదన పడసరద తతటపలర
ఇసటట ననస:58-3-446
వయససస:56
లస: ససస స
95-168/797

2114 MLJ3626538
పపరర: ససలమర షపక

95-168/798

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-3-446
వయససస:36
లస: పప
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2115 MLJ3626546
పపరర: షరనవరజ బబష మహమమద

95-168/799

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:58-3-446
వయససస:42
లస: పప
2118 SQX0448548
పపరర: పదమ గగవరడ

95-171/120

95-171/123

95-168/801

95-171/126

95-171/129

95-146/40

95-168/805

తసడడ:డ తడజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-3-455
వయససస:26
లస: ససస స

2128 MLJ2780385
పపరర: శకలసతల మమకకపరటట

2131 SQX0950410
పపరర: మసరసన వల షపక

2134 MLJ3635638
పపరర: ఖతజజబ షపక

2137 AP151000210060
పపరర: రరజజశన బబగమ షపక

95-171/134

2140 SQX0380279
పపరర: రరహనడ షపక షపక

95-171/127

2143 MLJ3635414
పపరర: షపక హససనడ షపక
భరస : షపక యసడడ అషడఫ అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-3-455
వయససస:29
లస: ససస స

2123 SQX1769108
పపరర: మమహహ బబగమ షపక

95-168/800

2126 SQX0968453
పపరర: షపక సలమమ

95-171/125

2129 AP151000210046
పపరర: భబగఖమమ ససరరమమవళళ

95-171/128

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:58-3-450
వయససస:71
లస: ససస స
95-171/130

2132 AP151000210165
పపరర: కకషష మమరరస ససరరమమవళళ

95-171/131

తలర : కకటయఖ
ఇసటట ననస:58-3-450
వయససస:81
లస: పప
95-168/803

2135 SQX0893933
పపరర: షబబర షపక షపక

95-168/804

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-3-453
వయససస:27
లస: పప
95-171/132

2138 AP151000210061
పపరర: ఖతజజబ షపక

95-171/133

తసడడ:డ అలమరబక
ఇసటట ననస:58-3-453
వయససస:61
లస: ససస స
95-168/806

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:58-3-454
వయససస:38
లస: ససస స
95-168/807

95-171/122

తసడడ:డ ఇబడహహమ
ఇసటట ననస:58-3-450
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:58-3-453
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : ఫకకర అహమమద
ఇసటట ననస:58-3-453
వయససస:76
లస: పప
2142 SQX1231513
పపరర: రగజశస షపక

95-168/802

భరస : అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:58-3-453
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:58-3-453
వయససస:49
లస: పప
2139 AP151000210026
పపరర: అలర బక షపక

2125 SQX1321918
పపరర: నడగరరజ మమచచరర

2120 SQX0448621
పపరర: బబజ గగవరడ

భరస : మమస బబబగ షపక
ఇసటట ననస:58-3-448
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-3-450
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-3-453
వయససస:23
లస: పప
2136 MLJ3629607
పపరర: షరరఫ షపక

95-171/124

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:58-3-450
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహమ
ఇసటట ననస:58-3-450
వయససస:25
లస: పప
2133 SQX1817691
పపరర: సలస షపక

2122 AP151000210038
పపరర: కకటటశశరరరవప కకడడల

95-171/119

తసడడ:డ శవనడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-3-447
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప మమచచరర
ఇసటట ననస:58-3-448
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జజన సపబదడ
ఇసటట ననస:58-3-450
వయససస:64
లస: ససస స
2130 SQX0968701
పపరర: షపక ఇరరరన

95-171/121

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:58-3-447
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరసబబబమ వనలపపరర
ఇసటట ననస:58-3-448
వయససస:43
లస: ససస స
2127 MLJ2779502
పపరర: జజన బ షపక

2119 AP151000210196
పపరర: నడగమలలశశరర గగవరడ

2117 SQX0448589
పపరర: తతటపలర బబలరరజ

తసడడ:డ ఆవథదన పడసరద
ఇసటట ననస:58-3-446
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవనడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-3-447
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబచలస
ఇసటట ననస:58-3-447
వయససస:66
లస: పప
2124 SQX1026245
పపరర: నడగమణణ వనలపపరర వనలపపరర

95-171/118

తసడడ:డ ఆవధదన పడసరద
ఇసటట ననస:58-3-446
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:58-3-447
వయససస:39
లస: ససస స
2121 SQX0649525
పపరర: శవనడగగశశరరరవప గగవరడ

2116 SQX0448530
పపరర: శరసత కలమమర తతటపలర

2141 SQX2505329
పపరర: సలమమన షపక

95-168/1206

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:58-3-454
వయససస:18
లస: పప
95-168/808

2144 MLJ3635406
పపరర: షపక షబబనడ షపక

95-168/809

భరస : షపక జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-3-455
వయససస:30
లస: ససస స
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95-168/810

భరస : తడజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-3-455
వయససస:56
లస: ససస స
2148 SQX0308619
పపరర: సలమమ షపక షపక

95-168/813

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-3-455
వయససస:40
లస: పప
2151 SQX1063619
పపరర: హదఖతషర రరహమమన షపక

95-171/135

95-168/1134

95-168/815

95-168/818

95-168/821

95-171/140

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-3-459
వయససస:25
లస: పప

95-168/1135

2158 MLJ3635737
పపరర: ఆషడవపననసర షపక

2161 MLJ3629516
పపరర: జజన బషర

2164 SQX1222116
పపరర: ఆయయశర షపక

2167 AP151000210084
పపరర: మహమమద ఖమససస షపక

95-171/143

2170 SQX1938752
పపరర: జబర షపక

95-168/816

2173 SQX1187658
పపరర: అహ మమద బబషర పఠరన
తసడడ:డ సరరబ ర బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:58-3-459
వయససస:32
లస: పప

2153 SQX2378016
పపరర: మకకబల బబష సయఖద

95-168/1133

2156 SQX1617846
పపరర: లతఫపననసర సయఖద

95-171/137

2159 MLJ3629540
పపరర: గన సపబయద

95-168/817

తసడడ:డ మరర
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:43
లస: పప
95-168/819

2162 MLJ3629748
పపరర: ఖమససస షపక

95-168/820

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:49
లస: పప
95-171/138

2165 AP151000210051
పపరర: అషడఫపననసర షపక

95-171/139

భరస : మహమమద ఖమససస
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:45
లస: ససస స
95-171/141

2168 AP151000210030
పపరర: జజన బబషర షపక

95-171/142

తసడడ:డ అలమరబక
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:49
లస: పప
95-171/144

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-3-459
వయససస:21
లస: పప
95-171/146

95-168/1132

భరస : రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:58-3-457
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరరబ ర బబషర�
ఇసటట ననస:58-3-459
వయససస:34
లస: ససస స
2172 SQX1938711
పపరర: మహమమద యమససన షపక

2155 SQX2378206
పపరర: రరహన సయఖద

95-168/812

తసడడ:డ రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:58-3-457
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:44
లస: ససస స
2169 SQX0637629
పపరర: పపనసగగసడ షకకల�

95-171/136

తసడడ:డ అలబక
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చనడన కకషషయఖ యయససల
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:67
లస: పప
2166 AP151000210053
పపరర: నడజరరననసర షపక

2152 SQX1091446
పపరర: చడసద బబషర సయఖద

2147 SQX1231505
పపరర: ఖమససస షపక

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:58-3-455, OPP CHURCH
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరవప యయససల
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:45
లస: పప
2163 SQX1321975
పపరర: జయ రరవప యయససల

2150 SQX2325413
పపరర: అయయషర షపక

95-168/814

భరస : మకకబల బబష సయఖద
ఇసటట ననస:58-3-457
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వననద యయససల
ఇసటట ననస:58-3-458
వయససస:40
లస: ససస స
2160 SQX1321959
పపరర: వననద యయససల

2149 MLJ3629490
పపరర: తడజదధబ న షపక

తసడడ:డ రరషసద
ఇసటట ననస:58-3-456
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:58-3-457
వయససస:48
లస: పప
2157 SQX1321934
పపరర: రతనదదవ యయససల

తసడడ:డ తడజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-3-455
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-3-455
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ తడజదధబ న
ఇసటట ననస:58-3-456
వయససస:26
లస: పప
2154 SQX2434488
పపరర: సమద బబష సయఖద

95-168/811
2146 SQX1027193
పపరర: షపక హహదయతషల రహమమన
షపక
తసడడ:డ తడజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-3-455
వయససస:24
లస: పప

2171 SQX1938729
పపరర: మహమమద సరధదక షపక

95-171/145

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:58-3-459
వయససస:23
లస: పప
95-171/147

2174 SQX1938406
పపరర: జమర బబష షపక

95-171/148

తసడడ:డ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:58-3-459
వయససస:35
లస: పప
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2175 MLJ3636529
పపరర: అసమతషననసర మహమమద

95-168/822

భరస : షమమ అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:58-3-460
వయససస:73
లస: ససస స
2178 SQX0882365
పపరర: ఎసడడ అససఫ బబష

95-171/149

95-164/46

95-168/826

95-168/829

95-171/153

95-168/831

95-168/929

తసడడ:డ వలఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-3-465
వయససస:41
లస: పప

2188 SQX1491109
పపరర: మసరసన బబబమ షపక

2191 SQX0448613
పపరర: రరజజశన షపక

2194 SQX1282599
పపరర: ఖమజజ మయనసదధబ న షపక

2197 SQX2019339
పపరర: జరరనడ షపక

94-171/9

95-168/835

95-171/151

2183 MLJ3635653
పపరర: జజకకరర షపక

95-168/825

2186 SQX1768639
పపరర: సరధదక షపక

95-168/828

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-3-461
వయససస:25
లస: పప
95-168/830

2189 SQX0637645
పపరర: ససభబన షపక�

95-171/152

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:58-3-461
వయససస:50
లస: పప
95-171/154

2192 SQX0448597
పపరర: షమబబబమ షపక

95-171/155

తసడడ:డ మహమద
ఇసటట ననస:58-3-462
వయససస:56
లస: పప
95-168/832

2195 SQX0308643
పపరర: నజమమదదబ న షపక షపక

95-168/833

తసడడ:డ ఖమజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-3-464
వయససస:73
లస: పప
95-168/930

భరస : బదసడలమ షపక
ఇసటట ననస:58-3-464
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద సరదదక షపక
ఇసటట ననస:58-3-465
వయససస:21
లస: పప
2202 MLJ3629383
పపరర: రహమ తషళళళఖణవ పఠరన

95-168/827

తసడడ:డ నజమమదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-3-464
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల అజజమద షపక
ఇసటట ననస:58-3-464
వయససస:42
లస: పప
2199 NDX2414829
పపరర: మహమమద సరజద షపక

2185 SQX1768464
పపరర: జబర షపక

2180 SQX0649541
పపరర: కరరమమ షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-3-461
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సమ బబబమ
ఇసటట ననస:58-3-462
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నజమమదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-3-464
వయససస:49
లస: ససస స
2196 SQX2019321
పపరర: బదసడలమ షపక

95-168/824

తసడడ:డ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:58-3-461
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-3-462
వయససస:23
లస: ససస స
2193 MLJ3632445
పపరర: ససహనడ బబగస షపక

2182 MLJ3634953
పపరర: జరరనడ షపక

95-168/878

తసడడ:డ బబబమలమల
ఇసటట ననస:58-3-460
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-3-461
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆబబ యస బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-3-461
వయససస:36
లస: పప
2190 SQX1585761
పపరర: రగషమ షపక

95-171/150

భరస : జబర భబషర షపక
ఇసటట ననస:58-3-461
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబబసస షపక
ఇసటట ననస:58-3-461
వయససస:61
లస: ససస స
2187 SQX1768431
పపరర: జఅమర బబషర షపక

2179 SQX0649475
పపరర: ఇసరమయయలల షపక

2177 MLJ3636537
పపరర: షకకలమ నరరరస షపక

భరస : అబమబ ల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:58-3 460
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:58-3-460
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-3-461
వయససస:26
లస: పప
2184 MLJ3634961
పపరర: బబజజన షపక

95-168/823

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-3-460
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఎసడడ ఎకరబల బబష
ఇసటట ననస:58-3-460
వయససస:29
లస: పప
2181 SQX1832625
పపరర: యమససమన షపక

2176 MLJ3630415
పపరర: అబమబ లమనదర షపక

2198 SQX0606848
పపరర: ఫయరగజజ షపక�

95-171/156

భరస : రరయమజదధబ న�
ఇసటట ననస:58-3-464
వయససస:46
లస: ససస స

95-79/904 2201 MLJ3635216
2200 SQX2077188
పపరర: మహమమద సరజద షపక కరగరజ
పపరర: షకకలమ పఠరన

95-168/834

తసడడ:డ మహమమద సదధఖ షపక కరగరజ
ఇసటట ననస:58-3-465
వయససస:20
లస: పప

భరస : రహమ తషళవళ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-3-465
వయససస:39
లస: ససస స

2203 SQX1490770
పపరర: కరరషరమ షపక

2204 NDX2414803
పపరర: అమమన బబషర షపక

తసడడ:డ అమన బబష షపక
ఇసటట ననస:58-3-465
వయససస:26
లస: ససస స

95-171/157

94-171/10

తసడడ:డ అబమబ ల మజద షపక
ఇసటట ననస:58-3-466
వయససస:65
లస: పప
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95-168/836

భరస : అమమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-3-466
వయససస:51
లస: ససస స
2208 SQX1768290
పపరర: అఫష డ జ షపక

95-168/837

95-168/840

95-168/843

95-171/159

95-171/865

95-171/867

95-168/1137

2218 AP151000210289
పపరర: కకటటశశరరరవప చసతడ

2221 SQX2138212
పపరర: వరణణ వడడగగసడ

95-168/847

95-171/160

2213 SQX1187054
పపరర: నవన బబబమ చసత

95-168/842

2216 AP151000210283
పపరర: మమణణకఖమమ చసతడ

2219 SQX2147601
పపరర: మమణణకఖమమ చసత

95-171/864

95-171/866

2222 MLJ2780468
పపరర: కలషసద
కకలమ �

95-171/161

తసడడ:డ కలషసద �
ఇసటట ననస:58-3-470
వయససస:59
లస: పప

95-171/868 2225 SQX2355147
2224 SQX2122646
పపరర: మహమమద యకలబ షరరఫ షపక
పపరర: ఆదస శరఫస షపక

2227 MLJ3632460
పపరర: నలలఫర షపక

2230 MLJ3635844
పపరర: నససమమ షపక

2233 MLJ3629813
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక
తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-3-473
వయససస:58
లస: పప

95-171/158

భరస : నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-3-469
వయససస:72
లస: ససస స

95-168/1136

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-3-471
వయససస:46
లస: పప
95-168/845

2228 SQX0404814
పపరర: కర అసమ

95-168/846

భరస : సరధదక
ఇసటట ననస:58-3-473
వయససస:48
లస: ససస స
95-168/848

భరస : బబఘమయమ షపక
ఇసటట ననస:58-3-473
వయససస:71
లస: ససస స
95-168/850

95-168/839

భరస : నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-3-469
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-3-473
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-3-473
వయససస:55
లస: ససస స
2232 SQX0308403
పపరర: మహమమద సరదదక కరగజ
మహమమద
తసడడ:డ అబమబ ల రరహమమన
ఇసటట ననస:58-3-473
వయససస:54
లస: పప

95-168/844

భసధసవప: షపకత అల ఖమన
ఇసటట ననస:58-3-470
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:58-3-471
వయససస:40
లస: ససస స
2229 AP151000207499
పపరర: మమసతడజ షపక షపక

2215 MLJ3629771
పపరర: కకటటశశర రరవప చసత

2210 SQX1768175
పపరర: ఉసరమన షపక

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చసత
ఇసటట ననస:58-3-469
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమమ వడడగగసడ
ఇసటట ననస:58-3-469
వయససస:28
లస: ససస స

భసధసవప: షపకత అల ఖమన
ఇసటట ననస:58-3-470
వయససస:63
లస: ససస స
2226 SQX2355139
పపరర: మమసతడజ షపక

95-168/841

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-3-469
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససత రరమయఖ చడవ
ఇసటట ననస:58-3-469
వయససస:45
లస: ససస స
2223 SQX2122547
పపరర: మహమమద జరరనడ షపక

2212 SQX1234442
పపరర: ససనత కలమమర చసతడ

95-169/26

తసడడ:డ బబగర షపక
ఇసటట ననస:58-3-467
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నడగశశర రరవప చసత
ఇసటట ననస:58-3-469
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససత రమమయమ చడవలమ
ఇసటట ననస:58-3-469
వయససస:27
లస: పప
2220 SQX2154268
పపరర: ధనలకడమ చడవ

95-168/838

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చసతడ
ఇసటట ననస:58-3-469
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససతడ రరమమలయఖ చడవల
ఇసటట ననస:58-3-469
వయససస:27
లస: పప
2217 SQX1411305
పపరర: నవనడబబమ చడవలమ

2209 SQX1768670
పపరర: అపసన షపక

2207 SQX0038232
పపరర: బబషర షపక

తసడడ:డ సతడసర షపక
ఇసటట ననస:58-3-466
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:58-3-467
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప చసతడ
ఇసటట ననస:58-3-469
వయససస:48
లస: ససస స
2214 SQX1410836
పపరర: నవన బబబమ చడవల

95-169/25

భరస : మహమమద షర ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:58-3-466
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:58-3-467
వయససస:26
లస: ససస స
2211 MLJ3635778
పపరర: శరరషర రరణణ చసతడ

2206 SQX0707901
పపరర: ఆససఫర షపక

2231 MLJ3626637
పపరర: ఉమర షరరఫ షపక

95-168/849

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-3-473
వయససస:38
లస: పప
95-168/851

2234 AP151000201413
పపరర: మసరసనశల షపక షపక

95-168/852

తసడడ:డ మహహదధన షపక
ఇసటట ననస:58-3-473
వయససస:66
లస: పప
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2235 AP151000210011
పపరర: నససమమ షపక

95-171/162

భరస : బబషషమయమ
ఇసటట ననస:58-3-474
వయససస:75
లస: ససస స
95-168/853

భరస : రరయమజ బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:58-3-493/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-168/1138

95-170/688

95-170/691

95-170/694

95-170/697

95-170/700

భరస : చనన కకటయఖ శశషస
ఇసటట ననస:58-4-478
వయససస:35
లస: ససస స

2248 SQX1293331
పపరర: హహమమరర సరదదయమ సయఖద

2251 MLJ3636479
పపరర: ఎసపస రమమ� కకసగల�

2254 SQX1077057
పపరర: రరజజ కలమమరర జగ

2257 MLJ3636230
పపరర: జబబదడ బబగస షపక

95-168/856

2260 AP151000201325
పపరర: బడహమస తమమమబతష
స ల

95-170/692

2263 MLJ3629888
పపరర: చననకకటయఖ శశషస
తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:58-4-478
వయససస:40
లస: పప

2243 MLJ3636255
పపరర: రరకరసనడ షపక

95-170/687

2246 MLJ3629029
పపరర: ఖమజవల పఠరన

95-170/690

2249 SQX1401603
పపరర: రరహమమన షపక

95-170/693

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:58-4-140
వయససస:36
లస: పప
95-170/695

2252 MLJ2760155
పపరర: పపల కకసగల�

95-170/696

తసడడ:డ ఇదబయఖ�
ఇసటట ననస:58-4-154
వయససస:49
లస: పప
95-170/698

2255 MLJ3632635
పపరర: వరలకడమ తడతరరడడ

95-170/699

భరస : వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-159
వయససస:48
లస: ససస స
95-170/701

2258 SQX1927839
పపరర: జననబడ షపక

95-170/702

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-4-454
వయససస:19
లస: పప
95-168/857

తసడడ:డ పలర యఖ
ఇసటట ననస:58-4-475
వయససస:66
లస: పప
95-164/937

95-168/855

తసడడ:డ నవరబ జజన
ఇసటట ననస:58-4-09
వయససస:34
లస: పప

భరస : నడసర వల
ఇసటట ననస:58-4-409
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : బడహమస
ఇసటట ననస:58-4-475
వయససస:65
లస: ససస స
2262 SQX2188878
పపరర: దసరర భవరన శశషస

95-170/689

భరస : వలయససన
ఇసటట ననస:58-4-159
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-159
వయససస:48
లస: పప
2259 MLJ3635869
పపరర: పపరష జవన వనజసడర

2245 MLJ3638566
పపరర: అరరలతషన షపక

2240 AP151000492306
పపరర: చడనడబష యస.డడ

భరస : మమల సలస
ఇసటట ననస:58-4-09
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇదబయఖ�
ఇసటట ననస:58-4-154
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-159
వయససస:48
లస: ససస స
2256 MLJ3626835
పపరర: ససదరమనరరడడడ తడతరరడడడ

95-90/200

భరస : హమద బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:58-4-140
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పపల� �
ఇసటట ననస:58-4-154
వయససస:39
లస: ససస స
2253 MLJ3632643
పపరర: శకదదవ తడతరరడడడ

2242 MLJ3648839
పపరర: మహలకడమ� తతట�

95-171/164

తసడడ:డ అమరరబష మహమమద
ఇసటట ననస:58-3-493/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : నవరబ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:58-4-09
వయససస:56
లస: ససస స

తలర : జయమమ
ఇసటట ననస:58-4-09
వయససస:50
లస: పప
2250 MLJ2774123
పపరర: కలసన� కకసగల�

95-168/854

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-4
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:58-4-09
వయససస:39
లస: ససస స
2247 SQX0379263
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమళళళరర

2239 AP151000492303
పపరర: రరయమజ బబషర మహమమద

2237 MLJ2779205
పపరర: అబమబ ల రవపఫ షపక�

తసడడ:డ మహబమబ పసరర�
ఇసటట ననస:58-3-476
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అమర బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:58-3-493/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరయమజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-3-494
వయససస:18
లస: పప
2244 MLJ3636248
పపరర: మమహరరజ బబగస ,్దక

95-171/163

తసడడ:డ రరమకకషష అసచ
ఇసటట ననస:58-3-475
వయససస:26
లస: పప

2238 SQX0295659
పపరర: ఫరరర నడ ఫసర దదస మహమమద

2241 SQX2222248
పపరర: మహహనసదధబన షపక

2236 SQX0882399
పపరర: సరయ చచబతనఖ అసచ

2261 SQX1833003
పపరర: హససనడ బబగస సయఖద

95-171/165

భరస : రషసద బబగ సయఖద
ఇసటట ననస:58-4-477
వయససస:39
లస: ససస స
95-168/858

2264 SQX2141018
పపరర: దసరర భవన శశషస

95-168/1139

భరస : చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:58-4-478
వయససస:36
లస: ససస స
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2265 MLJ2772499
పపరర: పదమ జవరశజ
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95-168/859

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:58-4-479
వయససస:38
లస: ససస స
95-171/166

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:58-4-479
వయససస:39
లస: ససస స

2274 SQX2057719
పపరర: బబజ బబగ మగల

95-168/1215

95-177/1182

తసడడ:డ గగసప బబగ
ఇసటట ననస:58-4-480
వయససస:34
లస: పప
2277 SQX2213213
పపరర: ఖమజ పఠరన

2280 MLJ2773422
పపరర: సరయరరజగశశరర మమలలసపరటట

95-168/1140

95-170/707

2272 MLJ3632528
పపరర: రహహమమననసర మహమమద

95-170/703

భరస : అకబరర
ఇసటట ననస:58-4-480
వయససస:25
లస: ససస స

95-168/1209

2275 SQX2058279
పపరర: షహనడజ మగల

2278 MLJ3635943
పపరర: మసజల బబ మమపరల

2281 MLJ3632197
పపరర: షసషరద షపక

95-170/710

2284 MLJ2758720
పపరర: కనకదసరరరపడసరద మమలలసపటట

95-180/792

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:30
లస: ససస స

2287 SQX1490960
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-170/705

భరస : బబబబవలర షపక
ఇసటట ననస:58-4-482
వయససస:62
లస: ససస స

2290 SQX2119196
పపరర: శరసత శక తలశల

95-170/708

2293 SQX2128411
పపరర: బబబమ వర పడసరద తలశల
తసడడ:డ కరమమశశరరరవప తలశల
ఇసటట ననస:58-4-482
వయససస:56
లస: పప

95-150/606

2279 MLJ3632536
పపరర: మమలలసపరటట వరలకడమ

95-170/706

2282 MLJ2773414
పపరర: రమమదదవ మమలలసపరటట

95-170/709

భరస : పపతరతస యఖ
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:25
లస: ససస స
95-170/711

2285 MLJ2759041
పపరర: పపదబ రతస యఖ మమలలసపటట

95-170/712

తసడడ:డ ఆదదశశషష
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:25
లస: పప
95-171/168

2288 SQX2205235
పపరర: గగసఖ పఠరన

95-171/869

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:48
లస: ససస స
95-170/1394

భరస : బబబమ వర పడసరద తలశల
ఇసటట ననస:58-4-482
వయససస:45
లస: ససస స
95-171/736

2276 SQX2213775
పపరర: బబజ పఠరన

భరస : కనకదసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల అజస షపక
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:41
లస: పప
95-168/1141

95-170/704

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపదబ డరతయఖ
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:25
లస: పప
95-171/167

2273 MLJ3629946
పపరర: అకబర షపక

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:58-4-480
వయససస:25
లస: పప

భరస : హఫసఇజ
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబ రతస యఖ
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:25
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:58-4-482
వయససస:27
లస: ససస స

2270 SQX2506939
పపరర: ఇబడహహస షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-4-480
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవశసకర మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:25
లస: ససస స

2292 SQX2106367
పపరర: తడహహరరనసరస షపక

95-20/762

భరస : మగల బబగ
ఇసటట ననస:58-4-480
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:58-4-481
వయససస:28
లస: పప

2289 SQX2246874
పపరర: ఫరతమమమ షపక

95-168/861
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Deleted

2286 SQX1490747
పపరర: రరజజశన షపక

2269 SQX2519478
పపరర: ఇమమమన షపక

2267 MLJ2758738
పపరర: శకనవరసరరవప జవరశజ

తసడడ:డ బడహమస జవరశజ
ఇసటట ననస:58-4-479
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-4-480
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-4-480
వయససస:28
లస: పప

2283 MLJ2758696
పపరర: శవశసకరర మమలలసపరటట

95-168/860

భరస : అరరరన రరవప తడయ
ఇసటట ననస:58-4-479
వయససస:60
లస: ససస స

2268 SQX0325852
పపరర: మలలర శశరర తతట

2271 SQX2508836
పపరర: జన షపక

2266 SQX1769710
పపరర: లకడమ తడయ

95-171/870

95-171/169
2291 SQX1094093
పపరర: వ యస ఆర పడశరసత కలమమర
అలవలపరటట
తసడడ:డ ససవర పడసరద అలవలపరటట
ఇసటట ననస:58-4-482
వయససస:28
లస: పప

2294 SQX2140929
పపరర: వననద తలశల

95-171/871

తసడడ:డ బబబమ వర పడసరద
ఇసటట ననస:58-4-482
వయససస:26
లస: పప
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2295 SQX2119675
పపరర: శవ తలశల
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95-171/872

తసడడ:డ అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:58-4-482
వయససస:30
లస: పప
95-170/714

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:58-4-482/1
వయససస:25
లస: పప
2301 SQX2252039
పపరర: ఖజస షపక

95-168/1143

95-168/862

95-168/1146

95-170/716

95-170/719

95-170/722

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:58-4-489
వయససస:31
లస: ససస స

2308 SQX2253920
పపరర: యశన అహమద షపక

2311 MLJ3632551
పపరర: ఫరతమమ షపక

2314 MLJ3626702
పపరర: గన షపబదడ సయఖద

2317 MLJ2758795
పపరర: సరదడబ అహమద షపక

95-170/725

2320 SQX2246940
పపరర: నడనడబ షపక

95-168/1147

2323 SQX1299545
పపరర: రకడసద బబగస షపక
భరస : జజఫపక లమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-4-489
వయససస:31
లస: ససస స

2300 SQX2257525
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-168/1142

2303 SQX1222124
పపరర: హఫసజలమర బబబగ అబమబ ల

95-171/170

2306 SQX2379626
పపరర: రరహన షపక

95-168/1145

2309 MLJ3636024
పపరర: మమమరరజ షపబరర బబనస షపక

95-170/715

భరస : బషసర అహమద
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:32
లస: ససస స
95-170/717

2312 MLJ2772911
పపరర: మమతహర షపక

95-170/718

భరస : షరదడబఅహమద
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:32
లస: ససస స
95-170/720

2315 MLJ3629995
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-170/721

తసడడ:డ మమకలసస
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:32
లస: పప
95-170/723

2318 MLJ2758845
పపరర: జమరఅహమద షపక

95-170/724

తసడడ:డ బషసర అహమద
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:32
లస: పప
95-168/1148

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:58-4-488
వయససస:47
లస: ససస స
95-168/1149

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరటబ
ఇసటట ననస:58-4-482/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బరర శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:58-4-486
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర అహమద
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:32
లస: పప
2322 SQX2347110
పపరర: శరకకర షపక

95-168/863

తసడడ:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బషసర అహమద
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:32
లస: పప
2319 MLJ2758951
పపరర: బషసర అహమద షపక

2305 SQX0038406
పపరర: బమరగ సపబదడ షపక

95-170/713

తసడడ:డ గఫరర బబబగ అబమబ ల
ఇసటట ననస:58-4-484
వయససస:30
లస: పప

భరస : జమరఅహమద
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బషసరఅహమద
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:32
లస: ససస స
2316 MLJ2759165
పపరర: మసరడత అహమద షపక

95-168/1144

తసడడ:డ మసడత అహమద
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:20
లస: పప

భరస : మసరడతఅహమద
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:32
లస: ససస స
2313 MLJ2772614
పపరర: మమహరరబననబబగస

2302 SQX2194181
పపరర: మసరసన షపక

2297 MLJ3629987
పపరర: శకనవరసస కరటబ

తసడడ:డ మహహడదఈన షపక
ఇసటట ననస:58-4-483
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షరరఫ
ఇసటట ననస:58-4-486
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మసడత అహమద
ఇసటట ననస:58-4-487
వయససస:22
లస: ససస స
2310 MLJ2772903
పపరర: ఆససయమ షపక

95-90/884

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-4-483
వయససస:28
లస: పప

భరస : బమరగ సపబదడ
ఇసటట ననస:58-4-486
వయససస:41
లస: ససస స
2307 SQX2187821
పపరర: మజహర బబగస షపక

2299 SQX2255768
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-4-483
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-4-483
వయససస:59
లస: ససస స
2304 MLJ3634847
పపరర: సప గరక షపక

95-200/1046

Deleted

తసడడ:డ బబబమ వర తలశల
ఇసటట ననస:58-4-482
వయససస:24
లస: పప
2298 MLJ3629979
పపరర: నరసససహరరవప కరటబ

2296 SQX2106300
పపరర: హనఫ షపక

2321 SQX0882407
పపరర: అబమబ ల సతడసర సయఖద

95-171/171

తసడడ:డ మమలమ అల
ఇసటట ననస:58-4-488
వయససస:28
లస: పప
95-170/726

2324 MLJ3636396
పపరర: పరఖరర మహమమద

95-170/727

భరస : అబమబ లమర
ఇసటట ననస:58-4-489
వయససస:32
లస: ససస స
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95-170/728

భరస : నజర�
ఇసటట ననస:58-4-489
వయససస:29
లస: ససస స
2328 SQX1076992
పపరర: బబజ షపక

95-170/731

95-168/1151

95-168/865

95-168/1154

95-170/733

95-170/736

95-169/808

తసడడ:డ చన ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-4-494
వయససస:49
లస: పప

2338 SQX2228799
పపరర: రగశన షపక

2341 MLJ3636016
పపరర: షకకలమ షపక

2344 SQX2082949
పపరర: మయళద అబమబ ల

2347 SQX2474831
పపరర: నససమ షపక

95-170/737

2350 MLJ3626751
పపరర: అబమబ ల రషసద అహమద షపక

95-168/1155

2353 SQX0424754
పపరర: అబమబ ల రషసద అహమద� షపక�
తసడడ:డ హఫసజ అబమబ ల బబససత�
ఇసటట ననస:58-4-494
వయససస:31
లస: పప

2333 SQX1769033
పపరర: రగషసన షపక

95-168/864

2336 SQX2440113
పపరర: మమహరరననస బబగమమ షపక

95-168/1153

2339 MLJ3636057
పపరర: షరకకరర షపక

95-170/732

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:58-4-492
వయససస:32
లస: ససస స
95-170/734

2342 MLJ3636065
పపరర: సరరరబ షపక

95-170/735

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:58-4-492
వయససస:32
లస: ససస స
95-168/931

2345 SQX2301497
పపరర: ఉమమర మహమమద

95-169/807

తసడడ:డ అబమబ ల రవపఫ
ఇసటట ననస:58-4-493
వయససస:68
లస: పప
95-168/1156

2348 SQX0947002
పపరర: గగసఖ బబగస షపక

95-168/1157

భరస : అబమబ ల షషకకర అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-4-494
వయససస:31
లస: ససస స
95-170/738

తసడడ:డ హఫసజ అబమబ ల బబససత షపక
ఇసటట ననస:58-4-494
వయససస:49
లస: పప
95-170/740

95-168/1150

భరస : మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:58-4-491
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల రశద అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-4-494
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హఫసజ బబససత షపక
ఇసటట ననస:58-4-494
వయససస:49
లస: ససస స
2352 MLJ3626744
పపరర: హఫసజ బబససత షపక

95-168/866

తసడడ:డ ఫసరగజ అబమబ ల
ఇసటట ననస:58-4-493
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల ఫసరగజ
ఇసటట ననస:58-4-493
వయససస:19
లస: పప
2349 SQX0469486
పపరర: అమనడబ షపక

2335 MLJ3626140
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

2330 SQX2302859
పపరర: కమమల బ షపక

భరస : ఉసరమన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-4-491
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:58-4-492
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-4-492
వయససస:32
లస: పప
2346 SQX2274074
పపరర: అబమబ ల మయళద

95-168/1152

భరస : ఉసరమన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-4-491
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:58-4-492
వయససస:32
లస: ససస స
2343 MLJ2759223
పపరర: జబబబర సయఖద

2332 SQX2132199
పపరర: రజయ షపక

95-170/730

భరస : బదసడదధబన షపక
ఇసటట ననస:58-4-489 , 4 LINE
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదబ ధన షపక
ఇసటట ననస:58-4-491
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-4-491
వయససస:33
లస: పప
2340 MLJ3636032
పపరర: ససధడన సయఖద

95-171/172

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:58-4-490
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:58-4-491
వయససస:33
లస: పప
2337 SQX2228807
పపరర: ఉసరమన షరరఫ షపక

2329 SQX1222090
పపరర: జఫపక లమర ఖమన పఠరన

2327 MLJ3626728
పపరర: బకలకదధబ న షపక

తసడడ:డ ఖలలససన బ
ఇసటట ననస:58-4-489
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర వరల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-4-489
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:58-4-490
వయససస:53
లస: ససస స
2334 MLJ2759108
పపరర: ఉసరమన షరరఫ

95-170/729

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:58-4-489
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రహహతషలమర
ఇసటట ననస:58-4-489
వయససస:32
లస: పప
2331 SQX2131514
పపరర: మర బ షపక

2326 SQX1526617
పపరర: జలమన షపక

2351 MLJ3626769
పపరర: అబమబ ల షషకకర అహమద షపక

95-170/739

తసడడ:డ హఫసజ అబమబ ల బబససత షపక
ఇసటట ననస:58-4-494
వయససస:35
లస: పప
95-171/173

2354 SQX0424630
పపరర: అబమబ ల షషకకర అహమద

95-171/174

తసడడ:డ హఫసజ అబమబ ల బబససత
ఇసటట ననస:58-4-494
వయససస:35
లస: పప
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2355 SQX0424671
పపరర: హఫసజ అబమబ ల బబససద షపక

95-171/175

తసడడ:డ చన ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:58-4-494
వయససస:55
లస: పప
2358 SQX2248086
పపరర: వజయ లకడమ జడ

95-168/1160

95-168/1163

95-171/873

95-168/1165

95-168/1166

95-152/857

95-152/997

95-168/1170

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చమనదదనడన
ఇసటట ననస:58-4-497
వయససస:23
లస: పప
2382 MLJ3632585
పపరర: ఆరరఫర ససలమసనడ షపక
తసడడ:డ హఫసజ అబమబ ల బబససత షపక
ఇసటట ననస:58-4-499
వయససస:31
లస: ససస స

95-190/969

2368 SQX2300200
పపరర: వనజకక జడ

2371 SQX2247153
పపరర: జయ లకడమ జడ

2374 SQX2129450
పపరర: రమమశ కలడడమమల

95-170/742

2377 SQX2476661
పపరర: శకనవరసరరవప చమలమదదనడన

95-168/1162

2363 SQX2246965
పపరర: భబసరకర రరవప జడ

95-170/1395

2366 SQX2120970
పపరర: దధపసక జడ

95-190/1090

తసడడ:డ భమఆసకర జడ
ఇసటట ననస:58-4-495
వయససస:20
లస: ససస స
95-170/1396

2369 MLJ2612703
పపరర: వశ బబబమ జడ

95-171/874

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప జడ
ఇసటట ననస:58-4-495/1
వయససస:43
లస: పప
95-168/1167

2372 MLJ3730900
పపరర: జయ లకడమ జడ

95-170/1397

భరస : ససబబయఖ జడ
ఇసటట ననస:58-4-496
వయససస:31
లస: ససస స
95-152/995

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ కలడడమమల
ఇసటట ననస:58-4-497
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ థదటటపథయమ కలడడమమల
ఇసటట ననస:58-4-497
వయససస:24
లస: పప
2379 SQX2478337
పపరర: ఏడడకకసడడలల చమలమదదనడన

2365 SQX2060119
పపరర: దధపసక జడ

2360 MLJ2618700
పపరర: భబరత జడ

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప జడ
ఇసటట ననస:58-4-495
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబబయఖ జడ
ఇసటట ననస:58-4-496
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమయఖ కలడడమమల
ఇసటట ననస:58-4-497
వయససస:59
లస: ససస స
2376 SQX2129443
పపరర: ససతడరరమయఖ కలడడమమల

95-168/1164

భరస : వశ బబబమ జడ
ఇసటట ననస:58-4-495/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగశశరరరవప జడ
ఇసటట ననస:58-4-496
వయససస:40
లస: పప
2373 SQX2049468
పపరర: పడసనడనసబ కలడడమమల

2362 SQX2288256
పపరర: ఉమ శసకర జడ

95-168/1159

భరస : భబసకర రరవప జడ
ఇసటట ననస:58-4-495
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ భమఆసకరరరవ జడ
ఇసటట ననస:58-4-495
వయససస:20
లస: పప

భరస : వశ బబబమ జడ
ఇసటట ననస:58-4-495/1
వయససస:36
లస: ససస స
2370 SQX2237519
పపరర: ససబబయమఖ జడ

95-168/1161

తసడడ:డ భబసకర రరవప జడ
ఇసటట ననస:58-4-495
వయససస:18
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:58-4-495
వయససస:37
లస: ససస స
2367 SQX2295129
పపరర: వనజకక జడ

2359 SQX2290450
పపరర: భబసకర రరవప జడ

2357 SQX2295103
పపరర: వజయ లకడమ జడ

భరస : నడగగశశర రరవప జడ
ఇసటట ననస:58-4-495
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగకసవరర రరవప జడ
ఇసటట ననస:58-4-495
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వశ బబబమ జడ
ఇసటట ననస:58-4-495
వయససస:18
లస: పప
2364 SQX2286581
పపరర: భబరత జడ

95-168/1158

భరస : రమణయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:58-4-495
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : నడగగశశర రరవప జడ
ఇసటట ననస:58-4-495
వయససస:66
లస: ససస స
2361 SQX2295095
పపరర: బబలమజ జడ

2356 SQX2297612
పపరర: శశషరరతనస అడపరల

2375 SQX2120590
పపరర: అనసష కలడడమమల

95-152/996

భరస : రరమమశ కలడడమమల
ఇసటట ననస:58-4-497
వయససస:33
లస: ససస స
95-168/1168

2378 SQX2482974
పపరర: పరరశత చమలమదదనడన

95-168/1169

భసధసవప: పరరశత చమలమదదనడన
ఇసటట ననస:58-4-497
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చమలమదదనడన
ఇసటట ననస:58-4-497
వయససస:38
లస: ససస స

95-168/1171
2380 SQX2477172
పపరర: చమలమదదనడన.తరరమఅలమ రరవప
చమలమదదనడన
తసడడ:డ చమలమదదనడన.శకనవసర రరవప శకనవరస రర
ఇసటట ననస:58-4-497
వయససస:21
లస: పప

2381 SQX1401629
పపరర: అఖలమసదదశశరర కకననటట
భరస : రరమకకకషణ కకననటట
ఇసటట ననస:58-4-499
వయససస:25
లస: ససస స

2383 SQX1306670
పపరర: సరయకకరణ కకననటట

2384 AP151000201280
పపరర: రరమకకషష కకననటట

తసడడ:డ రరమ కకటటశశరరరవప కకననటట
ఇసటట ననస:58-4-499
వయససస:25
లస: పప

95-170/743

95-170/741

95-170/744

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప కకననటట
ఇసటట ననస:58-4-499
వయససస:49
లస: పప
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2385 AP151000201305
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప కకననటట

95-170/745

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప కకననటట
ఇసటట ననస:58-4-499
వయససస:49
లస: పప
2388 MLJ3636180
పపరర: నఖత పరరశన షపక

95-170/747

2389 MLJ3636172
పపరర: షమమ బబగ మహమమద

95-170/750

2392 MLJ3630084
పపరర: సపబదడ షపక
తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-4-500
వయససస:51
లస: పప

2394 SQX2514487
పపరర: బషసరరన షపక

2395 SQX2515286
పపరర: మరరవల షపక

95-171/1033

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:58-4-500
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అససఫ
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:23
లస: ససస స
2400 SQX2163780
పపరర: రరజజశనడ షపక

95-156/870

95-170/754

95-170/1398

తసడడ:డ మహమమద రహమతషలమర
ఇసటట ననస:58-4-502
వయససస:68
లస: పప

95-171/1034

2404 MLJ3636222
పపరర: ఆశర బబ మహమమద

2407 SQX1456855
పపరర: షబనడ సయఖద

95-171/1059

2410 SQX2528925
పపరర: మహమమద రబబన షపక

95-156/868

2413 SQX2388130
పపరర: షమన ససలర న సయద

95-170/752

2396 SQX1456822
పపరర: ఖమశమయమ సయఖద

95-171/177

2399 SQX2163798
పపరర: కరరమమలర షపక

95-156/869

2402 MLJ3636214
పపరర: ననషద పరరశన మహమమద

95-170/753

భరస : బలమల ఉదధబ న
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:60
లస: ససస స
95-170/755

2405 MLJ3630126
పపరర: ఉసరమన షపక

95-170/756

తసడడ:డ యస.ఎస.ససబబన
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:35
లస: పప
95-171/178

2408 SQX2301018
పపరర: షహన షపక

95-171/875

భరస : ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-90/1127

95-68/914

Deleted

భరస : ఇమమమ గగరర సయద
ఇసటట ననస:58-4-503
వయససస:33
లస: ససస స

95-171/176
2393 SQX1187583
పపరర: ఆససయమ ససలమసనడ మహమమద

తసడడ:డ జజన మయ
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల మమఘహన షపక
ఇసటట ననస:58-4-502
వయససస:40
లస: పప
95-171/180

95-170/749

తసడడ:డ గగస మహహదబ దన సయఖద
ఇసటట ననస:58-4-501
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఖమశమయమ సయఖద
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షషకకర షపక
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:28
లస: ససస స
2412 SQX1187567
పపరర: మహమమద గగస

2401 MLJ3636206
పపరర: సలమమ షపక

2390 MLJ3630076
పపరర: ఖమజజ వల షపక

భరస : ఆరరఫ హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:58-4-500
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గగస సరహహబ
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:32
లస: ససస స
2409 SQX2560613
పపరర: అసమమ షపక

95-170/751

తసడడ:డ ఏస.ఏమ. ససభబన
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససభబన1
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:60
లస: ససస స
2406 SQX2300978
పపరర: షహన షపక

2398 SQX2163772
పపరర: జరరన షపక

95-170/746

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:58-4-500
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజనమయమ
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:58-4-501/1
వయససస:31
లస: ససస స
2403 MLJ3636198
పపరర: హససనడ బబగస షపక

95-170/748

తసడడ:డ మరర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-4-500
వయససస:40
లస: పప
95-114/756

2387 SQX1153162
పపరర: అమనడ హశశమట షపక

తసడడ:డ సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-4-500
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబరల బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:58-4-500
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర లమల బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:58-4-500
వయససస:50
లస: పప

2397 SQX2284933
పపరర: గమలనర షపక

95-168/1204

భరస : మరరవరలల షపక
ఇసటట ననస:58-4-500
వయససస:36
లస: పప

భరస : సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-4-500
వయససస:43
లస: ససస స
2391 MLJ3630068
పపరర: అఫరల బబగ మహమమద

2386 SQX2496792
పపరర: షపక బషసరరన

95-171/179
2411 SQX1187526
పపరర: మహమమద గగహర ససలమసనడ
బబగమ
భరస : మహమమద గగస
ఇసటట ననస:58-4-502
వయససస:61
లస: ససస స

2414 SQX2402477
పపరర: షమన ససలర న సయద

95-166/1148

Deleted

భరస : ఇమమమ గగరర సయద
ఇసటట ననస:58-4-503
వయససస:33
లస: ససస స
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95-168/1172

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-4-503
వయససస:36
లస: పప
2418 SQX1490689
పపరర: నససన
డ షపక

95-171/181

95-168/1175

95-168/1178

95-168/1181

95-170/759

95-170/762

95-170/765

భరస : బబబమ ఖమన
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:54
లస: ససస స

2428 MLJ3635505
పపరర: ఆరర�్్ షపక

2431 MLJ3636271
పపరర: జరరన పఠరన

2434 MLJ3632627
పపరర: సరజదడ షపక

2437 MLJ3630191
పపరర: జలమన షపక

95-170/1399

2440 SQX2131647
పపరర: పరరశన షపక

95-170/757

2443 SQX2382695
పపరర: ఖలల షపక
తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:20
లస: పప

2423 SQX2320174
పపరర: వల షపక

95-168/1177

2426 SQX2320190
పపరర: శశశదడ షపక

95-168/1180

2429 MLJ3632619
పపరర: ఫరరదడ షపక

95-170/758

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:73
లస: ససస స
95-170/760

2432 MLJ3636263
పపరర: రజయమ షపక

95-170/761

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:60
లస: ససస స
95-170/763

2435 MLJ3635513
పపరర: ఆబబబ భబనస శశషప

95-170/764

భరస : ఖమదర భబషర
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:73
లస: ససస స
95-170/766

2438 SQX1884451
పపరర: కరరమమలర షపక

95-170/767

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:47
లస: పప
95-170/1400

భరస : సపబదడ
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:21
లస: ససస స
95-171/876

95-168/1174

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మదర సరస
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రససల ఖమన
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:24
లస: పప
2442 SQX2245504
పపరర: మలన బఇవనబ పఠరన

95-168/1179

భరస : అబమబ ల రజజక
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:19
లస: పప
2439 SQX2132231
పపరర: బబబమ ఖమన పఠరన

2425 SQX2320182
పపరర: హజరబ షపక

2420 SQX2352847
పపరర: దదననపపడడ నడగగశశర రరవప

తసడడ:డ మమబమ షపక
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:61
లస: పప

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:42
లస: ససస స
2436 SQX1928498
పపరర: ఆదదల షపక

95-172/598

భరస : అబమబ ల అలస ఫ
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ఆబబమల రహన
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:73
లస: ససస స
2433 SQX1884469
పపరర: నసరరహన షపక

2422 SQX2164168
పపరర: వససత కలమమరర దదననపపడడ

95-168/1223

తసడడ:డ దదననపపడడ మమటట యఖ
ఇసటట ననస:58-4-505/3
వయససస:60
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:25
లస: పప
2430 MLJ3635497
పపరర: షరకకరర షపక

95-171/182

భరస : రరజగసదడ బబబమ
ఇసటట ననస:58-4-505/3
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ ఖమన
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:54
లస: పప
2427 SQX2406056
పపరర: రహమతతలమర షపక

2419 SQX1490671
పపరర: కగసర షపక

2417 SQX2510840
పపరర: నసరర సపబయయఖదడ షపక

భసధసవప: షపక రగజశస
ఇసటట ననస:58-4-503
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-4-505
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : దదననపపడడ నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-4-505/3
వయససస:59
లస: ససస స
2424 SQX2245553
పపరర: గగస ఖమన పఠరన

95-168/1173

భరస : ఇమమమ గగరర సయద
ఇసటట ననస:58-4-503
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-4-505
వయససస:28
లస: ససస స
2421 SQX2352896
పపరర: దదననపపడడ అరగగఖస

2416 SQX2412765
పపరర: షమన ససలర న సయద

2441 SQX2130482
పపరర: ఆదదల షపక

95-170/1401

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:58-4-506
వయససస:19
లస: పప
95-171/877

2444 SQX2509487
పపరర: గగసప షపక

95-168/1219

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:58-4-508
వయససస:34
లస: పప
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2445 SQX2509495
పపరర: సజన షపక
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95-168/1220

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:58-4-508
వయససస:34
లస: ససస స
2448 SQX2346260
పపరర: శవ కలమమరర అమమటట

95-168/1184

95-170/1322

95-171/826

95-170/769

95-170/772

2455 SQX2166502
పపరర: ఖమజజ షపక

2458 MLJ3636305
పపరర: రరజజశనడ

2461 MLJ3635539
పపరర: ఛగటటమమ సయఖద

95-170/775

2464 AP151000207198
పపరర: కలమమరర లసగస

2467 SQX0562769
పపరర: ఆవపల చసదడశశఖర రరడ�డడ

భరస : రరమకకషష పడసరద రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:35
లస: పప

2469 AP151000201249
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యలవరరస

2470 AP151000201282
పపరర: బసవరరవప లసగస

95-170/781

తసడడ:డ రరమకకషషపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:73
లస: పప
2472 SQX0687855
పపరర: ఖమజజ షపక
తసడడ:డ ససలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:51
లస: పప

95-171/878

95-170/770

2473 SQX2292100
పపరర: మహహసజ షపక
తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:58-4-512
వయససస:18
లస: ససస స

2453 SQX2197614
పపరర: గఫరర సయఖద

95-171/825

2456 SQX0480426
పపరర: రహమత షపక

95-170/768

2459 MLJ3635224
పపరర: నడగమలలర శశరర ఆవపల

95-170/771

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:63
లస: ససస స
95-170/773

2462 SQX0380881
పపరర: ససలమసనడ షపక

95-170/774

భరస : హససన
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:73
లస: ససస స
95-170/776

2465 MLJ3636297
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-170/777

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:73
లస: ససస స
95-170/779

2468 MLJ3626819
పపరర: అనల లసగస

95-170/780

తసడడ:డ బసవ రరవప
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:73
లస: పప
95-170/782

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:73
లస: పప
95-171/183

95-168/970

భరస : కలమస షరరఫ
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : శశషషకమమర
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:73
లస: ససస స
95-170/778

2450 SQX2269413
పపరర: మమసర సయఖద

తసడడ:డ కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:58-04-508/3
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషషపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:63
లస: ససస స
2466 AP151000207364
పపరర: లకడమ సరమమమజఖస యలవరరస

95-170/1323

భరస : సపబదడ
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:63
లస: ససస స
2463 AP151000207197
పపరర: రరణణ యలవరరస

2452 SQX2197580
పపరర: షబబనడ సయఖద

95-168/1183

తసడడ:డ కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:58-04-508/3
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గయమజ షపక
ఇసటట ననస:58-4-508/3
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:73
లస: ససస స
2460 MLJ3636313
పపరర: లకడమ శక యలపరరస

95-168/969

భరస : గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:58-04-508/3
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:58-04-508/3
వయససస:27
లస: ససస స
2457 MLJ3635521
పపరర: సష ఫసయమ సయఖద

2449 SQX2287423
పపరర: కరరస సయఖద

2447 SQX2347458
పపరర: నడగగశశర రరవప అమత

తసడడ:డ వషష
ష మమరరస అమత
ఇసటట ననస:58-4-508/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనశర సయఖద
ఇసటట ననస:58-04-508/3
వయససస:61
లస: పప

భరస : కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:58-04-508/3
వయససస:57
లస: ససస స
2454 SQX2363778
పపరర: రహమత షపక

95-168/1182

భరస : వషష
ష మమరరస అమమటట
ఇసటట ననస:58-4-508/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నడగగశశర రరవప అమమటట
ఇసటట ననస:58-4-508/1
వయససస:32
లస: ససస స
2451 SQX2288009
పపరర: బబ మరరయస సయఖద

2446 SQX2349967
పపరర: నడగగశశరమమ అమమటట

95-170/783
2471 AP151000201248
పపరర: రరమకకషష పడసరద రరవప యలవరరస

తసడడ:డ రరఘవయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:58-4-510
వయససస:73
లస: పప
95-168/1185

2474 MLJ3632676
పపరర: నససమ షపక

95-170/784

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:58-4-512
వయససస:60
లస: ససస స
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2475 MLJ3632668
పపరర: ఆరరఫర షపక
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95-170/785

భరస : మహబమబబసషర
ఇసటట ననస:58-4-512
వయససస:60
లస: ససస స
2478 MLJ2760098
పపరర: సలమస షపక

95-170/788

95-168/1187

95-170/792

95-170/795

2485 AP151000207199
పపరర: లకడమ లసగరస

2488 MLJ3630266
పపరర: రరమకకకషష కకమమమరర

95-170/798

2491 MLJ3629565
పపరర: ససభబన సపబయద

95-170/801

2494 SQX2132249
పపరర: రవ తదజ రరడడడ ససరసరన
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-516
వయససస:24
లస: పప

95-168/1188
2496 SQX2259505
పపరర: ������� ����� ������
������ �������
తసడడ:డ ������� ��������� ������ �����
ఇసటట ననస:58-4-518
వయససస:18
లస: పప

2497 SQX2247161
పపరర: చచనన రరడడడ కకమమమసరణణ
తసడడ:డ వనసగల రరడడడ కకమమమసరణణ
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:60
లస: పప

2499 MLJ3636107
పపరర: జజఖత కకమమసరన

2500 MLJ3636131
పపరర: శవకలమమరర చచరరకలల

95-170/803

భరస : నడగరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:39
లస: ససస స

95-170/793

2503 MLJ3636149
పపరర: కరశ అననపపరష చచరరకలల
భరస : వనసకట ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:39
లస: ససస స

95-168/1186

2483 MLJ3635547
పపరర: గమలమరర

95-170/791

2486 MLJ3626777
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమమరర

95-170/794

తసడడ:డ రరమకకకషష కకమమమరర
ఇసటట ననస:58-4-514
వయససస:35
లస: పప
95-170/796

2489 MLJ3636362
పపరర: షరహహదడ పఠరన

95-170/797

తసడడ:డ గగస ఖమన
ఇసటట ననస:58-4-515
వయససస:29
లస: ససస స
95-170/799

2492 MLJ3636081
పపరర: ససజజత ససరసరన

95-170/800

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-516
వయససస:29
లస: ససస స
95-170/1402

2495 SQX2558104
పపరర: మమలమల సయద

95-171/1058

తసడడ:డ మహబమబ సయద
ఇసటట ననస:58-4-516
వయససస:35
లస: పప
95-168/1189

2498 MLJ3636115
పపరర: సరగజ కకమమసరన

95-170/802

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:29
లస: ససస స
95-170/804

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:39
లస: ససస స
95-170/806

2480 SQX2284560
పపరర: ససషమ కకమమమరర

భరస : ఇసరమయల
ఇసటట ననస:58-4-514
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:58-4-515
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-516
వయససస:32
లస: పప

2502 AP151000207082
పపరర: ససకకసదరకలమమరర కకననటట

95-170/790

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:58-4-514
వయససస:32
లస: పప

భరస : రససల
ఇసటట ననస:58-4-515
వయససస:60
లస: ససస స
2493 SQX0718031
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ తడతరరడడడ

2482 MLJ3636339
పపరర: హరరలణణ ఆలవలపరటట

95-170/787

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:58-4-514
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బసవరరవప
ఇసటట ననస:58-4-514
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:58-4-514
వయససస:73
లస: పప
2490 MLJ3635570
పపరర: మహబమనన సయఖద

95-170/789

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:58-4-514
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:58-4-514
వయససస:32
లస: ససస స
2487 AP151000201484
పపరర: శశషషకలమమర లసగస

2479 MLJ2758811
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

2477 MLJ3630258
పపరర: కరలలషర షపక

తసడడ:డ యస.ఎస.ససబబన
ఇసటట ననస:58-4-512
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల రషసద
ఇసటట ననస:58-4-512
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:58-4-514
వయససస:19
లస: ససస స
2484 MLJ3636321
పపరర: వనసకటరతనస కకమమమరర

95-170/786

భరస : అబమర లడషసద
ఇసటట ననస:58-4-512
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద ఎస ఏ
ఇసటట ననస:58-4-512
వయససస:48
లస: పప
2481 SQX2284677
పపరర: హహమ లత కకమమమరర

2476 MLJ3632650
పపరర: అఫసరరననసర షపక

2501 MLJ3636099
పపరర: పదమ ససరరసరన

95-170/805

భరస : వనసకట రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:29
లస: ససస స
95-170/807

2504 SQX1884865
పపరర: అహమదసననసర బబగస షపక

95-170/808

భరస : ఏకర నడరరయణ మపరరస
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:54
లస: ససస స
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2505 MLJ3636123
పపరర: వనసకట ససబబమమ కకమమసరన

95-170/809

భరస : తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:29
లస: ససస స
2508 MLJ3630027
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ ససరరసరన

2514 SQX1937994
పపరర: పరరశన ససలమసనడ షపక

95-170/812

95-80/45

95-168/867

95-168/932

95-170/814

95-170/817

తసడడ:డ కకటట నడగమ
ఇసటట ననస:58-05-527
వయససస:18
లస: ససస స

95-168/868

2518 SQX2057313
పపరర: రమజ బబగస షపక

2521 MLJ2773240
పపరర: రఫసపపన� షపక�

2524 MLJ3627635
పపరర: సలస� షపక�

95-89/722

2527 SQX2394930
పపరర: హనఫ షపక

95-170/1235

2530 AP151000225355
పపరర: రమమదదవ తతట�

95-170/815

2533 SQX2220812
పపరర: తలకస రరవ
భరస : సరసబశవరరవప రరవ
ఇసటట ననస:58-5-527
వయససస:51
లస: ససస స

95-168/1221

2516 SQX1865203
పపరర: సపబదడ షపక

95-168/869

2519 SQX2057222
పపరర: శలమర సరహహబ షపక

95-170/1243

2522 MLJ3632874
పపరర: ఆదచమమ� పపరగటట�

95-170/816

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-4-1151
వయససస:27
లస: ససస స
95-170/818

2525 AP151000222141
పపరర: శవరరమ రరడడ గరదచ

95-89/721

తసడడ:డ ఆదద రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:58-5-56
వయససస:43
లస: పప
95-90/886

2528 SQX2354348
పపరర: తహహరరననసర షపక

95-90/887

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:58-5-525
వయససస:27
లస: ససస స
95-89/724

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-527
వయససస:50
లస: ససస స
95-90/842

2513 SQX2509677
పపరర: జవరశద మహమమద

తసడడ:డ రససల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-4-522
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ లమర షపక
ఇసటట ననస:58-5-525
వయససస:30
లస: పప
95-89/723

95-79/31

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-4-522
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజమహహనసదధబ న�
ఇసటట ననస:58-4-1151
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటనడగమ
ఇసటట ననస:58-5-527
వయససస:27
లస: ససస స
2532 SQX2171809
పపరర: చటటట గగల

2515 SQX1937978
పపరర: హఫసజలమర షపక

2510 SQX1919042
పపరర: జరరన షపక

తసడడ:డ కమమలలదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:58-4-521
వయససస:47
లస: పప

భరస : సలస� �
ఇసటట ననస:58-4-1151
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల రజజక షపబక
ఇసటట ననస:58-5-88/2
వయససస:28
లస: ససస స
2529 SQX1009612
పపరర: కకపరవత గగల

95-168/1218

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:58-04-522
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ అననస
ఇసటట ననస:58-4-1151
వయససస:31
లస: పప
2526 SQX1918382
పపరర: అససమన షపబక

2512 SQX2509362
పపరర: నససన
డ మహమమద

95-170/811

భరస : జజనమయమ షపక
ఇసటట ననస:58-4-520
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-4-522
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కలమమర జరరగమమళ
ఇసటట ననస:58-4-1151
వయససస:27
లస: ససస స
2523 SQX1404243
పపరర: అషష క అననస

95-170/1324

తసడడ:డ కమమలలదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:58-4-521
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:58-4-522
వయససస:67
లస: ససస స
2520 SQX1443563
పపరర: దధపసస చచబతనఖ జరరగమమళ

2509 SQX2123024
పపరర: కశమమ కకమమసరణణ

2507 MLJ3630035
పపరర: నడగరరరడడడ కకమమసరన

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:39
లస: పప

భరస : చచనన రరడడడ కకమమసరణణ
ఇసటట ననస:58-04-519
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-4-522
వయససస:41
లస: ససస స
2517 SQX2056810
పపరర: తడఫపకé్సననసబ షపక

95-170/810

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:58-4-519
వయససస:39
లస: పప
2511 SQX1703909
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప
జవశనబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర జవశనబబ యన
ఇసటట ననస:58-4-520/1
వయససస:29
లస: పప

2506 MLJ3630043
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకమమసరన

2531 SQX0372250
పపరర: శకనవరసరరవప తతట�

95-89/725

తసడడ:డ రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:58-5-527
వయససస:43
లస: పప
95-90/888

2534 SQX2171791
పపరర: మసగమమ గగల

95-90/889

భరస : కకటట నడగమ
ఇసటట ననస:58-5-527
వయససస:49
లస: ససస స
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95-90/890

భరస : పపబడడ రరజ
ఇసటట ననస:58-5-527
వయససస:44
లస: ససస స
2538 SQX0454777
పపరర: కనకదసరర � తతట�

95-89/726

2539 AP151000225504
పపరర: నడగమణణ తతట

95-90/893

2542 SQX2271245
పపరర: లకడమ తతట
భరస : మణణకసట తతట
ఇసటట ననస:58-5-528
వయససస:26
లస: ససస స

95-90/896
2544 SQX2336360
పపరర: వనసకట లకమణ పవన కలమమర
తతట
తసడడ:డ వనసకట దసరర నడగగశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-528
వయససస:19
లస: పప

2545 SQX1896463
పపరర: వజయ లకడమ తతట
భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-531
వయససస:37
లస: ససస స

2547 SQX1896448
పపరర: భమ రరవప తతట

2548 SQX2400307
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

95-89/731

తసడడ:డ రరమ సరశమ తతట
ఇసటట ననస:58-5-531
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:58-5-532
వయససస:49
లస: పప
2553 SQX2307023
పపరర: వనసకట లకడమ బబ బబల

95-89/1508

95-89/732

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:58-5-534
వయససస:31
లస: ససస స

2554 SQX2307049
పపరర: ఈశశరమమ బబ బబల

2557 AP151000225322
పపరర: ససతడమహలకడమ మమవరశ�

95-89/735

2560 SQX0371013
పపరర: మమవశ వనసకటటశశర రరవప�

95-89/729

2563 SQX2165256
పపరర: ఇసరమయల సయఖద
తసడడ:డ ఖదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:58-5-534
వయససస:57
లస: పప

95-89/728

2543 SQX2413896
పపరర: తడవనణణ తతట

95-90/895

2546 SQX1896489
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

95-89/730

తసడడ:డ భమరరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-531
వయససస:41
లస: పప
95-90/897

2549 SQX2400224
పపరర: వజయ లకడమ తతట

95-90/898

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-531
వయససస:38
లస: ససస స
95-89/1506

2552 SQX2306983
పపరర: వనసకట లకడమ బబ బబల

95-89/1507

భరస : రరమమ బబ బబల
ఇసటట ననస:58-5-532
వయససస:37
లస: ససస స
95-89/1509

2555 SQX2306975
పపరర: శరసత బబ బబల

95-89/1510

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:58-5-532
వయససస:18
లస: ససస స
95-89/733

2558 AP151000225465
పపరర: మలలర శశరర అసదచ

95-89/734

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-533
వయససస:63
లస: ససస స
95-89/736

తసడడ:డ పడకరశ రరవప�
ఇసటట ననస:58-5-533
వయససస:48
లస: పప
95-89/1271

2540 SQX1352483
పపరర: మణణకసఠ తతట

తసడడ:డ బబ లర రరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-528
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-533
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప మమవరశ
ఇసటట ననస:58-5-533
వయససస:22
లస: పప
2562 SQX2027183
పపరర: సలమ షపక

95-90/894

భరస : శకనవరస రరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:58-5-532
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-533
వయససస:44
లస: ససస స
2559 SQX1918853
పపరర: పడకరష బబబమ మమవరశ

2551 SQX2307007
పపరర: రరమమ బబ బబల

95-90/892

తసడడ:డ బబ లమర రరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-528
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:58-5-532
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:58-5-532
వయససస:37
లస: ససస స
2556 AP151000225513
పపరర: గసగరభవరన మమవరశ�

95-89/727

తసడడ:డ భమరరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-531
వయససస:42
లస: పప
95-89/1505

2537 SQX2180347
పపరర: నడగ సరయ లకడమ రరవ

భరస : కలమమర రరవ
ఇసటట ననస:58-5-527
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబ లమరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-528
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:58-5-528
వయససస:72
లస: పప

2550 SQX2307015
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ బబల

95-90/891

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:58-5-527
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబ లమరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-528
వయససస:37
లస: ససస స
2541 SQX2163442
పపరర: బబ లర రరవప తతట

2536 SQX2171064
పపరర: కలమమర రరవ

2561 AP151000225627
పపరర: కకటటశశరర తతట�

95-89/737

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-5-534
వయససస:53
లస: ససస స
95-90/899

2564 SQX2165272
పపరర: సయఖద ఖతదజ బబగస

95-90/900

భరస : ఇసరమయల సయఖద
ఇసటట ననస:58-5-534
వయససస:48
లస: ససస స

Page 239 of 306

2565 SQX2220820
పపరర: సలమ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-90/901

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:58-5-534
వయససస:31
లస: ససస స
2568 SQX0370692
పపరర: కకతస ససధడకర రరడడడ�

95-89/739

95-89/742

95-89/745

తసడడ:డ నడగ భమషణస కటకసశశటట
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:23
లస: పప
2577 MLJ3640596
పపరర: నడగభమషణస� కటకసశశటట �

95-89/748

95-89/751

95-89/753

95-89/756

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:58-5-540
వయససస:44
లస: పప

95-89/746

2584 MLJ3104882
పపరర: శసకరరరవప అసదచ�

2587 SQX1876077
పపరర: పపరష చసదడ రరవప అసదచ

95-89/759

2590 SQX0454793
పపరర: అరరణ అసదచ

95-89/749

2593 SQX0383729
పపరర: అసదచ వజయలకడమ�
తసడడ:డ నడగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:58-5-541
వయససస:55
లస: ససస స

2573 SQX1717461
పపరర: అఫష డ జ షపక

95-89/744

2576 SQX0372086
పపరర: మమనర షపక�

95-89/747

2579 MLJ3647682
పపరర: సరసబశవ రరవప� కలరరక�

95-89/750

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ�
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:54
లస: పప
95-90/201

2582 AP151000225452
పపరర: లకకమకరసతమమ మమవరశ�

95-89/752

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-538
వయససస:76
లస: ససస స
95-89/754

2585 SQX0461053
పపరర: మమధవ� అసదచ�

95-89/755

భరస : కనకసససదరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-539
వయససస:41
లస: ససస స
95-89/757

2588 SQX1596404
పపరర: రవ తదజ అసదచ

95-89/758

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:58-5-539
వయససస:24
లస: పప
95-89/760

భరస : కనకమహనరరవప
ఇసటట ననస:58-5-540
వయససస:39
లస: ససస స
95-89/762

95-89/741

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:44
లస: పప

తలర : అరరణ కలమమరర అసదచ
ఇసటట ననస:58-5-539
వయససస:22
లస: పప

తలర : అరరణ కలమమరర అసడ
ఇసటట ననస:58-5-539
వయససస:24
లస: పప
2592 SQX0372169
పపరర: మహనరరవప అసదచ�

2575 SQX1499939
పపరర: ఖమజజ మహహదబ ధన షపక

2581 MLJ3648755
పపరర: వనసకటదసరర � కటకసశశటట �

2570 SQX0383653
పపరర: షపక మమహరరననసర�

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నడగభమషణస�
ఇసటట ననస:58-5-538
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:58-5-539
వయససస:44
లస: ససస స
2589 SQX1875517
పపరర: రవ తదజ అసడ

95-89/743

భరస : నడగభమషణస�
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-538
వయససస:44
లస: పప
2586 SQX1601989
పపరర: అరరణడ కలమమరర అసదచ

2572 SQX1718857
పపరర: వనసకట నడగ పకథదశ రరడడ
అరగకలటట
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ అరగకలటట
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:22
లస: పప

2578 SQX0455246
పపరర: శకనవరసరరడడడ� అరగకకటట�

95-89/738

తసడడ:డ మమనర�
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:64
లస: పప
2583 MLJ3640208
పపరర: శకనవరసరరవప అసదచ�

95-89/740

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:50
లస: పప
2580 MLJ3115813
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట�

2569 SQX0402420
పపరర: పప ననమమడడ రజన

2567 SQX0383935
పపరర: కకతస కలమఖణణ�

తసడడ:డ ససధడకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-535
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-536
వయససస:44
లస: ససస స
2574 SQX1717768
పపరర: ఉదయ రరజ కటకసశశటట

95-90/902

తసడడ:డ ఇసరమయల సయఖద
ఇసటట ననస:58-5-534
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-5-535
వయససస:40
లస: పప
2571 SQX0454876
పపరర: మమధవ� ఆరరకకటట�

2566 SQX2165280
పపరర: హహసపసన సయఖద

2591 SQX1206938
పపరర: రరజగశ అసదచ

95-89/761

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:58-5-540
వయససస:38
లస: పప
95-89/763

2594 SQX0148510
పపరర: రవ కలమమర అసదచ

95-89/764

తసడడ:డ నడగగశశరయఖ
ఇసటట ననస:58-5-541
వయససస:31
లస: పప
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2595 SQX0371070
పపరర: అసదచ నడగగశశర రరవప�

95-89/765

తసడడ:డ నడగభమషణస�
ఇసటట ననస:58-5-541
వయససస:64
లస: పప
2598 SQX0810770
పపరర: రరజగష అసదచ

95-89/768

95-89/771

95-89/774

95-42/1008

95-90/904

95-89/777

95-89/780

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:25
లస: ససస స

2608 SQX1847300
పపరర: నరగషర ఆకలల

2611 SQX0884247
పపరర: ఆకలల అనసష

2614 SQX1368944
పపరర: రరఘవ రరవప పపపరసల

2617 MLJ3640224
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆకలల

95-90/905

2620 SQX2301992
పపరర: బబగ బసస మహమమద

95-42/1009

2623 SQX2163467
పపరర: లకడమ ఆకలల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:20
లస: ససస స

2603 MLJ3645959
పపరర: శవపపరష చసదడ రరవప ఆసదచ

95-89/773

2606 MLJ3651528
పపరర: లకకమ కలమమరర� అసదచ�

95-90/203

2609 SQX2220853
పపరర: రజయ షపక

95-90/903

భరస : అబమబ ల రహమన షపక
ఇసటట ననస:58-5-545
వయససస:28
లస: ససస స
95-89/775

2612 SQX0884239
పపరర: ఆకలల శరరష

95-89/776

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:32
లస: ససస స
95-89/778

2615 SQX0383885
పపరర: ఆకలల రరఘవమమ�

95-89/779

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:54
లస: ససస స
95-89/781

2618 MLJ3647641
పపరర: నడగ భమషణస నడగగసడర

95-89/782

తసడడ:డ బమజరయఖ
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:88
లస: పప
95-90/906

తసడడ:డ మనససర మహమమద
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:42
లస: పప
95-90/908

95-89/770

భరస : శవ పపరష చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-543
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప అకలలలరర
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:53
లస: పప
2622 SQX2248359
పపరర: నరరశర ఆకలల

95-90/202

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస పపపరసల
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:55
లస: ససస స
2619 SQX2167492
పపరర: కకటటశశర రరవప అకలలలరర

2605 SQX0363051
పపరర: హహమలత అసదచ�

2600 SQX0383919
పపరర: అసదచ అనసరరధ�

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:58-5-543
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:32
లస: ససస స
2616 SQX0383877
పపరర: పపషరసల ససగమణమమ

95-89/772

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:58-5-545
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:58-5-545
వయససస:27
లస: పప
2613 SQX0884254
పపరర: పపపరసల గమణచసదడ

2602 SQX0370528
పపరర: అసదచ వనసకటటశశర రరవప�

95-89/767

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:58-5-543
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:58-5-543
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:58-5-545
వయససస:21
లస: ససస స
2610 SQX2220838
పపరర: అబమబ ల రహమన షపక

95-89/769

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-543
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నడగభమషణస�
ఇసటట ననస:58-5-543
వయససస:65
లస: పప
2607 SQX1847292
పపరర: లకడమ ఆకలల

2599 SQX0810721
పపరర: కకటటశశర రరవప అసదచ

2597 SQX1188847
పపరర: శవరసరగజన అసదచ

భరస : కకటటశశరరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:58-5-542
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభమషణస
ఇసటట ననస:58-5-542
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:58-5-543
వయససస:60
లస: ససస స
2604 SQX0370635
పపరర: అసదచ వనసకట ససబబబరరవప�

95-89/766

భరస : రరజగశ అసదచ
ఇసటట ననస:58-5-542
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-5-542
వయససస:37
లస: పప
2601 SQX0383927
పపరర: అసదచ సరసబబడజఖస

2596 SQX1188839
పపరర: అనడనపపరరన అసదచ

2621 SQX2304426
పపరర: అసమమ షపక

95-90/907

తసడడ:డ మహమమద బబగ షపక
ఇసటట ననస:58-5-546
వయససస:38
లస: ససస స
95-90/909

2624 SQX2505964
పపరర: లకడమ నడరరయణ మమజగటట

95-89/1531

తసడడ:డ పసచచయఖ మమజగటట
ఇసటట ననస:58-5-547
వయససస:66
లస: పప
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పపరర: పరరశత మమజగటట
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95-164/47

భరస : లకడమ నడరరయణ మమజగత
ఇసటట ననస:58-5-547
వయససస:47
లస: ససస స
2628 SQX2446409
పపరర: ఇరరరన షపక

95-90/912

తసడడ:డ రశద షపక
ఇసటట ననస:58-5-550
వయససస:36
లస: పప
2631 SQX2443208
పపరర: మలర క షపక

95-90/915

95-89/785

తసడడ:డ వషష
ష రరవప
ఇసటట ననస:58-5-554
వయససస:53
లస: పప
2640 SQX2192508
పపరర: పరలడడగమ శరసత పరలడడగమ

95-171/879

95-89/793

95-90/205

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-559
వయససస:75
లస: ససస స

95-89/783

2635 SQX0400077
పపరర: శరసతలకడమ పరలడడగమ

2638 MLJ3640232
పపరర: వషష
ష రరవప పరలడడగమ

2641 AP151000222139
పపరర: రవసదడరరడడడ ఆరరగ

2644 SQX2561066
పపరర: లకడమ వజయ గరత కటబట

2647 MLJ3651338
పపరర: హహహమమవత ఆరరగ�

95-89/794

2650 SQX0400879
పపరర: లకకమ పడసనన ఆరరగ

95-89/786

2653 SQX0764084
పపరర: వనసకటరరడడడ అరరగ
తసడడ:డ అనమరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-560
వయససస:28
లస: పప

2633 SQX0756163
పపరర: శకతదజ పరలడడగమ

95-89/784

2636 MLJ3104643
పపరర: శకనవరసరరవప పరలడడగమ

95-89/787

తసడడ:డ వషష
ష రరవప
ఇసటట ననస:58-5-554
వయససస:51
లస: పప
95-89/789

2639 SQX0756148
పపరర: సశరష లత పరలడడగమ

95-89/790

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-555
వయససస:45
లస: ససస స
95-89/791

2642 MLJ3647781
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఆరరగ�

95-89/792

తసడడ:డ శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-556
వయససస:49
లస: పప
95-89/1604

2645 SQX0281485
పపరర: రరపర దదవ� ఆరరగ�

95-90/204

భరస : కకషష రరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-556
వయససస:32
లస: ససస స
95-90/206

2648 SQX0902742
పపరర: హరర పడసరద ఆరరగ

95-90/207

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-558
వయససస:25
లస: పప
95-90/208

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-559
వయససస:30
లస: ససస స
95-90/210

95-90/914

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-554
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-558
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-559
వయససస:54
లస: పప
2652 AP151000228329
పపరర: సరమమమజఖస ఆరరగ�

2632 SQX1119024
పపరర: మమనక పరలడడగమ

95-90/911

తసడడ:డ అబమబ ల షపక
ఇసటట ననస:58-5-550
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జనడరబ న రరవప కటబట
ఇసటట ననస:58-5-556
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-558
వయససస:28
లస: ససస స
2649 AP151000222212
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ ఆరరగ

2630 SQX2443679
పపరర: అలస ఫ షపక

95-90/913

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-556
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-556
వయససస:76
లస: పప
2646 SQX0400218
పపరర: ఆషరలత ఆరరగ

2629 SQX2442457
పపరర: జమలలననసర షపక

తసడడ:డ జగనడనధస
ఇసటట ననస:58-5-554
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలడడగమ
ఇసటట ననస:58-5-555
వయససస:18
లస: ససస స
2643 MLJ3115698
పపరర: శవరరరడడడ ఆరరగ

తసడడ:డ అబమబ ల రశద షపక
ఇసటట ననస:58-5-550
వయససస:52
లస: పప

భరస : వషష
ష రరవప
ఇసటట ననస:58-5-554
వయససస:74
లస: ససస స
95-89/788

2627 SQX2447092
పపరర: కలరరలద బబగస షపక

తసడడ:డ జగన మమరళమహన రరవప చసకక
ఇసటట ననస:58-5-548
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప పరలడడగమ
ఇసటట ననస:58-5-554
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:58-5-554
వయససస:42
లస: ససస స
2637 MLJ3104601
పపరర: నడగగశశరరరవప పరలడడగమ

95-90/910

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:58-5-550
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:58-5-550
వయససస:29
లస: ససస స
2634 SQX0756262
పపరర: సరరత పరలడడగమ

2626 SQX2452506
పపరర: గగవరరన చసకక

2651 AP151000228315
పపరర: వనసకటరమణ ఆరరగ

95-90/209

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-559
వయససస:50
లస: ససస స
95-89/795

2654 SQX0455295
పపరర: సరసబ రరడడడ� ఆరరగర�

95-89/796

తసడడ:డ హనమ రరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-560
వయససస:32
లస: పప
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95-89/797

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:58-5-560
వయససస:40
లస: పప
95-89/799

భరస : శకకరనస రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-561
వయససస:28
లస: ససస స

2659 SQX1484823
పపరర: రమమదదవ అననపపరరడడ

95-89/802

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-561
వయససస:33
లస: పప

2662 SQX1615071
పపరర: శకకరనస రరడడడ అననపపరరడడడ

95-89/800

95-90/212

భరస : శవరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-562
వయససస:46
లస: ససస స

2665 SQX0950253
పపరర: శవరరమకకషష రరడడడ దదడడడ

95-89/803

95-89/807

భరస : లమఖఖతల పఠరన
ఇసటట ననస:58-5-564
వయససస:34
లస: ససస స

95-89/805

95-89/810

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:58-5-564
వయససస:43
లస: పప
95-90/213

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-564
వయససస:31
లస: ససస స

2674 MLJ3648441
పపరర: నడగలకడమ ఆరరగ

95-89/811

95-90/216

భరస : రవసదడరరడడడ ఆరరగ
ఇసటట ననస:58-5-564
వయససస:42
లస: ససస స

95-90/214

2677 SQX0424820
పపరర: పపషరసవత ఓరరగసటట

95-89/813

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:28
లస: పప

2680 AP151000222091
పపరర: సరసబరరడడడ ఆరరగ

95-90/217

2683 SQX2509024
పపరర: మసగమ కసటట
భరస : అసక రరజ కసటట
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:54
లస: ససస స

95-89/809

2672 MLJ3645819
పపరర: శవకకటట రగడకడ ఓరరగసటట

95-89/812

2675 MLJ3651361
పపరర: భబరర వ� అననపరరడడడ�

95-90/215

2678 SQX2505857
పపరర: సరమమజఖస కకసడమడడగమల

95-87/1773

భరస : ససజవ రరడడడ కకసడమడడగమల
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:56
లస: ససస స
95-89/814

తసడడ:డ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:41
లస: పప
95-89/1511

95-89/806

భరస : జగననమహనరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-564
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవ కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:58-5-564
వయససస:40
లస: ససస స

2679 SQX0764043
పపరర: మమరళధర రరడడడ కకసడమడడగమల

2666 AP151000222250
పపరర: మహనరరడడడ అననపపరరడడడ

తసడడ:డ నరరస రగడకడ
ఇసటట ననస:58-5-564
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-564
వయససస:34
లస: ససస స

2676 SQX1369744
పపరర: లకడమ శరరష ఆరరగ

95-89/804

తసడడ:డ ఖమశయస
ఇసటట ననస:58-5-564
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:58-5-564
వయససస:43
లస: పప

2673 MLJ3651387
పపరర: కలసన ఆరరగ

2663 AP151000222215
పపరర: శవరరమరరడడడ అననపపరరడడడ

95-89/808 2669 MLJ3645835
2668 SQX1530725
పపరర: బడహమ ససరగసదడ బబబమ బబలగన
పపరర: శకనస గగసగటట

2671 MLJ3645827
పపరర: నడగగశశర రరవప బబలగరన

95-89/801

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-563
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప బబలగన
ఇసటట ననస:58-5-564
వయససస:24
లస: పప

2670 MLJ3645801
పపరర: దదవపడడ నడయడడ గమమమడడ

2660 SQX1717446
పపరర: సరయ చరణ రరడడ అననపరరడడడ

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-562
వయససస:56
లస: పప

తలర : శవనడగగశశరర దదడడడ
ఇసటట ననస:58-5-563
వయససస:38
లస: పప

2667 SQX1173806
పపరర: పరరశన పఠరన

95-89/798

తసడడ:డ జగన మహన రరడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-561
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదచడ
డ డడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-561
వయససస:36
లస: పప

2664 AP151000228323
పపరర: లకడమలలమవత అననపపరరడడ �

2657 SQX1717875
పపరర: దసరర పడసనన అననపరరడడ

తసడడ:డ జగన మహన రరడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-561
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-561
వయససస:54
లస: ససస స

2661 SQX0906834
పపరర: శకహరల రరడడడ అననపపరరడడడ

తసడడ:డ మసరసన రరవప కసటట
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:51
లస: పప

95-90/211

భరస : హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-560
వయససస:53
లస: ససస స

2658 SQX1615089
పపరర: అనసశర అననపపరరడడడ

2682 SQX2282523
పపరర: అసకక రరజ కసటట

2656 AP151000228305
పపరర: పదడమవత ఆరరగ

2681 MLJ3640281
పపరర: గగపసరరడడడ� ఆరరగ�

95-89/815

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:61
లస: పప
95-89/1538

2684 SQX2509255
పపరర: శవ నడగగశవరరర దదడడ

95-89/1539

భరస : సరసబరరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:54
లస: ససస స
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2685 SQX1249490
పపరర: మసగళ గగరర రరమనబబ యన

95-90/218

భరస : నరసససహ రరవప రరమనబబ యన
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:32
లస: ససస స
2688 SQX2164010
పపరర: అబమబ ల గఫరర షపక

95-90/916

95-90/919

95-90/223

95-89/816

95-90/226

95-89/817

95-89/1274

భరస : మహబమబ ఇరరరన సయఖద
ఇసటట ననస:58-5-569
వయససస:32
లస: ససస స

2692 MLJ3648417
పపరర: రతనకలమమరర� ఆరరగ�

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:38
లస: పప
95-90/221

2695 SQX2160588
పపరర: మమఘన అరరగ

2698 MLJ3648433
పపరర: వనసకటరమణ గరదచ

2701 SQX2166015
పపరర: ససబబ రరడడడ యమకకనటట

2704 SQX2110815
పపరర: నసర అహమద షపక

2707 SQX1983907
పపరర: నసరర హన షపక

95-90/924

2710 SQX2168961
పపరర: ఫరర నపరరశన షపక

95-90/920

2713 SQX2163343
పపరర: హబబమల రహమన షపక
తసడడ:డ అబమబ ల అజజ షపక
ఇసటట ననస:58-5-569
వయససస:54
లస: పప

95-90/222

2696 SQX2160521
పపరర: అనసష అరరగ

95-90/921

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ అరరగ
ఇసటట ననస:58-5-566
వయససస:18
లస: ససస స
95-90/224

2699 MLJ3648425
పపరర: శవలల గరదచ

95-90/225

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-567
వయససస:37
లస: ససస స
95-90/922

2702 SQX2162204
పపరర: శకనవరస రరడడడ యయకకసటట

95-90/923

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ యయకరకసత
ఇసటట ననస:58-5-567
వయససస:31
లస: పప
95-89/1272

2705 SQX2106813
పపరర: నసరజహన షపక

95-89/1273

భరస : నసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-5-568
వయససస:51
లస: ససస స
95-90/227

2708 SQX2168979
పపరర: గఫర షపక

95-90/843

తసడడ:డ జబబర
ఇసటట ననస:58-05-568
వయససస:29
లస: పప
95-90/925

తసడడ:డ అమర జజన
ఇసటట ననస:58-5-568
వయససస:20
లస: ససస స
95-89/1275

2693 SQX1369694
పపరర: ధనలకడమ ఆరరగ
భరస : గగపసరరడడడ ఆరరగ
ఇసటట ననస:58-5-566
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : నసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-5-568
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నసర అహమద
ఇసటట ననస:58-5-568
వయససస:22
లస: పప
2712 SQX2038479
పపరర: పరరశన ససలమసనడ షపక

95-90/918

తసడడ:డ బడద మమబమ షపక
ఇసటట ననస:58-5-568
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ నసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-5-568
వయససస:22
లస: ససస స
2709 SQX2251916
పపరర: బరరరరలర మ షపక

2690 SQX2162147
పపరర: మమకకసయమర షపక

తసడడ:డ అమబరగదబ ధ యమకకనటట
ఇసటట ననస:58-5-567
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బడద మమబమ షపక
ఇసటట ననస:58-5-568
వయససస:62
లస: పప
2706 SQX2110971
పపరర: షబన బబనస షపక

95-90/917

భరస : శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-567
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆదదరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-567
వయససస:62
లస: ససస స
2703 SQX1983865
పపరర: నసర అహమద షపక

2689 SQX2162139
పపరర: మమసతడజ షపక

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ అరరగ
ఇసటట ననస:58-5-566
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గరడచ
ఇసటట ననస:58-5-567
వయససస:21
లస: పప
2700 AP151000228300
పపరర: దదవక గరదచ

95-90/220

భరస : సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-566
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ ఆరరగ
ఇసటట ననస:58-5-566
వయససస:62
లస: పప
2697 SQX1717735
పపరర: వజయ వనసకటటశశర రరడడడ గరడచ

2687 SQX1083732
పపరర: నరసససహ రరవప
రమనబబ యన
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:40
లస: పప

భరస : అబమబ ల గఫరర
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మమకకసయమర
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:31
లస: ససస స
2694 SQX1369603
పపరర: గగపసరరడడడ ఆరరగ

95-90/219

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల బబరర
ఇసటట ననస:58-5-565
వయససస:60
లస: పప
2691 SQX2162154
పపరర: రరహన షపక

2686 AP151000228173
పపరర: శవనడగగశశరర దదడడడ

2711 SQX2091171
పపరర: బరరరరలర మ షపక

95-92/657

తసడడ:డ నసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:58-5-568
వయససస:21
లస: పప
95-90/926

2714 SQX2384279
పపరర: షపక వజరరననసర

95-90/927

భరస : షపక హబబ
ఇసటట ననస:58-5-569
వయససస:50
లస: ససస స
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పపరర: వణ పపవపశల
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95-90/928

తసడడ:డ చకకపరణణ పపవపశల
ఇసటట ననస:58-5-569
వయససస:18
లస: ససస స
95-89/1276

భరస : సరసబశవరరవప మసదగరన
ఇసటట ననస:58-5-570
వయససస:49
లస: ససస స
2721 SQX1505975
పపరర: లకడమ మమధసరర నళపననన

95-90/228

95-90/231

95-90/234

95-90/237

95-90/240

95-89/822

తసడడ:డ రరమ సరశమ మమననసగర
ఇసటట ననస:58-5-573
వయససస:77
లస: పప

2734 SQX2536092
పపరర: సదడశవ రరడడడ మమననసగర

2737 SQX1967207
పపరర: లమల అహమమద షపక

95-89/825

2740 SQX2508307
పపరర: నడగ లకడమ మమననసగర

95-90/235

2743 SQX1415984
పపరర: మహహశశరర కకసడమడడగమల
భరస : ఆదదరరడడడ కకసడమడడగమల
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:34
లస: ససస స

2720 AP151000222070
పపరర: నడగగశశరరరవప నలర పపననన

95-89/820

2723 SQX1118083
పపరర: కకటటశశరమమ పపనసమళళ

95-90/230

2726 AP151000228301
పపరర: మలలర శశరర నలర పననన

95-90/233

2729 SQX1200781
పపరర: ససశల తతట

95-90/236

భరస : మసరసన రరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:73
లస: ససస స
95-90/238

2732 SQX1200930
పపరర: నరసససహ రరజ పడతసగమడడపప

95-90/239

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరజ పడతసగమడడపప
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:45
లస: పప
95-79/1080

2735 MLJ3115680
పపరర: శవరరరడడడ కకసడమడడగమల

95-89/821

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-573
వయససస:73
లస: పప
95-89/823

2738 SQX1967215
పపరర: షస షరద బబగస షపక

95-89/824

భరస : లమల అహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-5-573
వయససస:55
లస: ససస స
95-89/1536

2741 SQX2508315
పపరర: నడగ లకడమ మమననసగర

95-89/1537

Deleted

భరస : ససబబ రరడడడ మమననసగర
ఇసటట ననస:58-5-573
వయససస:68
లస: ససస స
95-90/1131

తసడడ:డ venkateswarlu^ మమమలమ
ఇసటట ననస:58-5-570
వయససస:49
లస: పప

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:58-5-573
వయససస:58
లస: పప

భరస : అలస ఫ షపక
ఇసటట ననస:58-5-573
వయససస:23
లస: ససస స
2742 SQX2531895
పపరర: అసజరరడడడ మమననసగర

95-90/232

తసడడ:డ ససబబరరడడడ మమననసగర
ఇసటట ననస:58-5-573
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ లమల అహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-5-573
వయససస:33
లస: పప
2739 SQX1967249
పపరర: ఫరతమ రరకన షపక

2725 SQX1317834
పపరర: వనసకటటసశరమమ మఖమమఠస

2731 SQX0421289
పపరర: కరజజ మహహదబ ధన సయఖద�

95-89/818

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జహహరరదధబ న�
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ వర బడహమస కకమమమరర
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:32
లస: పప
2736 SQX1967223
పపరర: అలస ఫ షపక

95-90/229

భరస : నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద నజర షపక
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:29
లస: పప
2733 SQX1506106
పపరర: రరమ కకషష కకమమమరర

2722 SQX1083864
పపరర: నడగ లకడమ మమకల

2728 AP151000228312
పపరర: జయలకడమ నలర పననన

2717 SQX1881325
పపరర: సరసబశవ రరవప మమమలమ

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప మఖమమఠస
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:38
లస: ససస స
2730 SQX1030832
పపరర: ఖమశజజ ౘ్సటటబమదధబ న షపక

95-89/819

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరజ పడతసగమడడపప
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:32
లస: ససస స
2727 AP151000228529
పపరర: ససబబమమ దదరరడర�

2719 AP151000222069
పపరర: రసగరరరవప నలర పపననన
తసడడ:డ నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప నళపననన
ఇసటట ననస:58-5-572
వయససస:26
లస: ససస స
2724 SQX1200955
పపరర: ఉమ పడతసగమడడపప

95-163/992

Deleted

తసడడ:డ చకకపరణణ పపవపశల
ఇసటట ననస:58-5-569
వయససస:18
లస: ససస స
2718 SQX2108066
పపరర: వజయ మసదగరన

2716 SQX2054625
పపరర: వణ పపవపశల

భరస : ససబబ రరడడడ మమననసగర
ఇసటట ననస:58-5-573
వయససస:68
లస: ససస స
95-89/826

2744 MLJ3640372
పపరర: వనసకటరరవప� పపరరల�

95-89/827

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:35
లస: పప
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2745 MLJ3646155
పపరర: ఆదదరరడడడ కకసడమడడగమల

95-89/828

తసడడ:డ నడగరరరడడడ కకసడమడడగమల
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:35
లస: పప
2748 MLJ3115664
పపరర: రరమరరడడడ కకసడమడడగమల

95-89/831

95-89/1512

95-90/243

95-90/246

95-90/249

95-89/834

95-89/837

తసడడ:డ నరసససహరరవ
ఇసటట ననస:58-5-579
వయససస:26
లస: ససస స

2758 MLJ3652104
పపరర: వరలకకమ� గమమమమడడ�

2761 SQX0831313
పపరర: లకకమ రరజగశశరర ససధడబతన

2764 SQX0402529
పపరర: బబబవరపప లకడమ

2767 SQX0906883
పపరర: నవన రరడడడ కకసడమడడగమల

95-89/840

2770 MLJ3648664
పపరర: జయలకడమ� చటటటపష డ లల�

95-90/247

2773 SQX2169415
పపరర: వజయ బబబమ చటటటపష డ లల
తలర : జయలకడమ చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:58-5-579
వయససస:19
లస: పప

2753 MLJ3651668
పపరర: భబరర వ� కకసడమడడగమల�

95-90/242

2756 AP151000228313
పపరర: పదడమవత కకసడమడడగమల�

95-90/245

2759 SQX0831321
పపరర: శరరష ససదబ డ బతన

95-90/248

తసడడ:డ చసదడశశకర
ఇసటట ననస:58-5-578
వయససస:28
లస: ససస స
95-90/250

2762 SQX2483428
పపరర: నడఖమథసలమర షపక

95-90/929

Deleted

భసధసవప: రహసతషలమర షపక షపక
ఇసటట ననస:58-5-578
వయససస:30
లస: పప
95-89/835

2765 SQX1173616
పపరర: ఫరతమమననసర షపక

95-89/836

భరస : అబమబ ల మమనడఫ షపక
ఇసటట ననస:58-5-579
వయససస:63
లస: ససస స
95-89/838

2768 SQX0372227
పపరర: రమణ బబబవరపప

95-89/839

తసడడ:డ చనననడడ
ఇసటట ననస:58-5-579
వయససస:48
లస: పప
95-90/251

భరస : ఈశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-579
వయససస:37
లస: ససస స
95-90/253

95-89/833

భరస : చసదడశశఖర రరడ�కడ
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-579
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-579
వయససస:54
లస: పప
2772 MLJ3651593
పపరర: ససలలచనడ దదవ బబబబళళపరటట

95-90/244

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:58-5-579
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-579
వయససస:26
లస: పప
2769 MLJ3116001
పపరర: శకనవరసరరడడడ� కకసడమడడగమల�

2755 MLJ3648383
పపరర: అరరణ కరసడదగ
డ మల

2750 MLJ3115854
పపరర: ససజవరరడడడ కకసడమడడగమల

భరస : ససధడకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చసదడశశకర
ఇసటట ననస:58-5-578
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల మమనఫ
ఇసటట ననస:58-5-579
వయససస:28
లస: ససస స
2766 SQX0906875
పపరర: వనసకట రరడడడ కకసడమడడగమల

95-90/241

భరస : చనన�
ఇసటట ననస:58-5-575
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-578
వయససస:35
లస: ససస స
2763 SQX0906586
పపరర: రసజజన షపక

2752 SQX1318063
పపరర: మమనస కకసదమమడడగమల

95-89/830

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమమషషకమమర
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నడగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:53
లస: ససస స
2760 MLJ3648391
పపరర: వజయలకడమ కకసడడశశటట

95-89/832

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ కకసదమమడడగమల
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమరగడడడ
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:32
లస: ససస స
2757 AP151000228324
పపరర: పపననమమ కకసడమడడగమల�

2749 MLJ3640240
పపరర: రమమష కలమమర కరసడదగ
డ మల

2747 MLJ3115805
పపరర: ససధడకరరరడ�డడ కకసడమడడగమల�

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససరనన
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:27
లస: ససస స
2754 MLJ3651650
పపరర: వజయలకకమ కకసడ మడడగమల

95-89/829

తసడడ:డ లమలమహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-574
వయససస:41
లస: పప
2751 SQX2213627
పపరర: వనసకట లకడమ పపరరల

2746 SQX1615055
పపరర: ఫరరద షపక

2771 SQX1369652
పపరర: రజన కకసడమడడగమల

95-90/252

భరస : శకనవరస రరడడ కకసడమడడగమల
ఇసటట ననస:58-5-579
వయససస:26
లస: ససస స
95-90/930

2774 SQX1826486
పపరర: ఇమమమనసఖయల పపలవరరస

95-19/1272

తసడడ:డ మననజ కలమమర పపలవరరస
ఇసటట ననస:58-5-579/1
వయససస:21
లస: పప
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95-89/841

భరస : శకనవరసరరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:58-5-579/1
వయససస:44
లస: ససస స
2778 SQX1993443
పపరర: కరరమమలర మహమమద

95-89/1277

95-90/255

95-89/844

95-89/847

95-90/259

95-89/850

95-89/853

తసడడ:డ ససరనన
ఇసటట ననస:58-5-584
వయససస:35
లస: పప

2788 MLJ3645850
పపరర: పపబడడ బబబమ అకకకరరడడ

2791 MLJ3648466
పపరర: నరసమమ మమదచ

2794 MLJ3645942
పపరర: శకనవరస కకనశశటట

2797 MLJ3640299
పపరర: ఆదదరరడడబ గరదచ

95-90/931

2800 SQX2294213
పపరర: షబబనడ షపక

95-89/848

2803 MLJ3645876
పపరర: చసదడ శశఖర కరపప
తసడడ:డ ససరనన
ఇసటట ననస:58-5-584
వయససస:39
లస: పప

2783 SQX1318139
పపరర: రరజజ మహమమద షపక

95-90/257

2786 MLJ3645967
పపరర: బబజ బరనడలమ

95-89/846

2789 MLJ3651494
పపరర: ఆష మమధద

95-90/258

భరస : వరహలనడయమడడ
ఇసటట ననస:58-5-581
వయససస:31
లస: ససస స
95-90/260

95-89/849
2792 SQX0764415
పపరర: మణణకసఠ కకషష రరడడడ
కకసడమడడగమల
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడ కకసడమడడగమల
ఇసటట ననస:58-5-582
వయససస:29
లస: పప

95-89/851

2795 AP151000222252
పపరర: శకనవరసరరడడడ గరదచ

95-89/852

తసడడ:డ ఆదదరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-582
వయససస:50
లస: పప
95-89/854

2798 SQX1188813
పపరర: మమలక బబషర షపక

95-89/855

తసడడ:డ రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:58-5-583
వయససస:26
లస: పప
95-90/932

భరస : హహసపన అలస షపక
ఇసటట ననస:58-5-583
వయససస:28
లస: ససస స
95-89/857

95-90/254

తసడడ:డ మరర
ఇసటట ననస:58-5-581
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-582
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:58-5-583
వయససస:34
లస: పప
2802 MLJ3645892
పపరర: శకనవరసస కరపప

95-89/845

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:58-5-582
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:58-5-582
వయససస:76
లస: పప
2799 SQX2468593
పపరర: హహసపబమసన అలస షపక

2785 MLJ3645926
పపరర: వరహల నడయమడడ మమధద

2780 SQX1318188
పపరర: పరరశన షపక

తసడడ:డ షషకకర షపక
ఇసటట ననస:58-5-580
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరమనడయమడడ
ఇసటట ననస:58-5-581
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ నడయమడడ
ఇసటట ననస:58-5-582
వయససస:31
లస: పప
2796 MLJ3640307
పపరర: రరమమనడయడడ మమదచ

95-90/256

తసడడ:డ నడయమడడ
ఇసటట ననస:58-5-581
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమ నడయమడడ
ఇసటట ననస:58-5-581
వయససస:36
లస: ససస స
2793 MLJ3645934
పపరర: చసదడ నడయమడడ మమధద

2782 SQX1072040
పపరర: జజన బబషర సయఖద

95-89/843

భరస : షషకకర షపక
ఇసటట ననస:58-5-580
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ నడయమడడ
ఇసటట ననస:58-5-581
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:58-5-581
వయససస:38
లస: పప
2790 MLJ3651502
పపరర: గరటటల మమదచ

95-89/1278

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:58-5-580
వయససస:64
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:58-5-581
వయససస:25
లస: ససస స
2787 SQX1359299
పపరర: షషకకర షపక

2779 SQX1993427
పపరర: రరకరసన మహమమద

2777 SQX1896414
పపరర: శకనవరస రరవప కసదసకకరర

తసడడ:డ కణక దసరర
ఇసటట ననస:58-5-579/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : కరరమమలర మహమమద
ఇసటట ననస:58-5-579/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపబడడబబబమ
ఇసటట ననస:58-5-580
వయససస:64
లస: ససస స
2784 SQX0901710
పపరర: పడసనన దదవ

95-89/842

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:58-5-579/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఘమజ మహమమద
ఇసటట ననస:58-5-579/1
వయససస:39
లస: పప
2781 MLJ3651429
పపరర: చలకమమ అకకకరరడడడ

2776 SQX1896380
పపరర: హహమసత కలమమర కసదసకకరర

2801 SQX1874155
పపరర: మమరళ కకషష నకక

95-89/856

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ నకక
ఇసటట ననస:58-5-584
వయససస:25
లస: పప
95-89/858

2804 MLJ3645884
పపరర: ససరననడ కపప

95-89/859

తసడడ:డ చసదచయ
బస మ
ఇసటట ననస:58-5-584
వయససస:71
లస: పప
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2805 SQX1876333
పపరర: లకడమ కరపప
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95-90/261

భరస : శకనవరస రరవప కరపప
ఇసటట ననస:58-5-584
వయససస:31
లస: ససస స
2808 SQX1596487
పపరర: మసగ కలరరక

95-89/860

95-90/265

95-90/267

95-90/270

95-90/272

95-90/934

95-171/184

తసడడ:డ శకనస కరపప
ఇసటట ననస:58-5-591
వయససస:25
లస: పప

2818 MLJ3645975
పపరర: దసరరర రరవప బరనడల

2821 MLJ3640356
పపరర: సతఖనడరరయణ మమమమన

2824 SQX2251106
పపరర: సలలమ ఇమమలమ

2827 SQX1718832
పపరర: శరకవరణణ తషపకలళ

95-89/867

2830 SQX2369502
పపరర: నరమల తషపరకలల

95-89/863

2833 MLJ3645983
పపరర: శకనవరసరరవప కరపప
తసడడ:డ అపరస రరవప
ఇసటట ననస:58-5-591
వయససస:49
లస: పప

2813 MLJ3651486
పపరర: దసరర � కకనశశటట �

95-90/266

2816 MLJ3651478
పపరర: కకటటశశరమమ� కకనశశటట �

95-90/269

2819 MLJ3651544
పపరర: దసరరర బరనడల

95-90/271

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-587
వయససస:33
లస: ససస స
95-89/864

2822 SQX2298925
పపరర: పడసరద ఇమలమ

95-90/933

తసడడ:డ చటట యఖ ఇమలమ
ఇసటట ననస:58-5-588/1
వయససస:51
లస: పప
95-171/880

2825 SQX2250744
పపరర: ససధఖ ఇమమలమ

95-171/881

భరస : జజన బబబమ ఇమమలమ
ఇసటట ననస:58-5-588/1
వయససస:27
లస: ససస స
95-89/865

2828 SQX1718881
పపరర: మమరర ససజజత చచనడన

95-89/866

భరస : రమమశ చచనడన
ఇసటట ననస:58-5-590
వయససస:29
లస: ససస స
95-90/935

భరస : పడసరద తషపరకలల
ఇసటట ననస:58-5-590
వయససస:46
లస: ససస స
95-89/868

95-90/264

భరస : లకమణరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-586
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద తషపకలళ
ఇసటట ననస:58-5-590
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస ససధదన రరవప చచనడన
ఇసటట ననస:58-5-590
వయససస:36
లస: పప
2832 SQX1206896
పపరర: వనణమగగపరల సరయచసదస కరపప

95-90/268

భరస : పడసరద ఇమమలమ
ఇసటట ననస:58-5-588/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల సలస షపక
ఇసటట ననస:58-5-588/2
వయససస:35
లస: పప
2829 SQX1718915
పపరర: రమమశ చచనడన

2815 AP151000228306
పపరర: రరజగశశరర ఆరరగ�

2810 MLJ3648482
పపరర: తషలసస కలరరక

భరస : సతష�
ఇసటట ననస:58-5-586
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరసరరవప
ఇసటట ననస:58-5-588
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద ఇమమలమ
ఇసటట ననస:58-5-588/1
వయససస:30
లస: పప
2826 SQX1832963
పపరర: అబమబ ల రజజక షపక

95-89/862

తసడడ:డ మరర
ఇసటట ననస:58-5-587
వయససస:37
లస: పప

భరస : మరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:58-5-587
వయససస:51
లస: ససస స
2823 SQX2180867
పపరర: జజన బబబమ ఇమమలమ

2812 MLJ3645918
పపరర: సతష కకనశశటట

95-90/263

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:58-5-585
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-5-586
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : దదవపడడ నడయమడడ
ఇసటట ననస:58-5-586/1
వయససస:40
లస: ససస స
2820 SQX0424986
పపరర: మమసతడజ� షపక�

95-89/861

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:58-5-586
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-586
వయససస:40
లస: ససస స
2817 MLJ3651395
పపరర: లకడమ గమమమడడ

2809 MLJ3640331
పపరర: గగవసదస కలరరక

2807 MLJ3651460
పపరర: గసగమమ� కరపప�

భరస : ససరనన�
ఇసటట ననస:58-5-584
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపబడడబబబమ
ఇసటట ననస:58-5-585
వయససస:41
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ�
ఇసటట ననస:58-5-585
వయససస:38
లస: ససస స
2814 AP151000228401
పపరర: రజన కకసడమడడగమల�

95-90/262

భరస : చసదడ శశఖర�
ఇసటట ననస:58-5-584
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపబడడ బబబమ కలరరక
ఇసటట ననస:58-5-585
వయససస:33
లస: ససస స
2811 SQX0583609
పపరర: అరరణ� మమమమన�

2806 MLJ3651452
పపరర: నడగదసరర � కరపప�

2831 MLJ3651510
పపరర: లకకమ� కకనశశటట �

95-90/273

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:58-5-590/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-89/869

2834 MLJ3651551
పపరర: నడగమణణ కరపప

95-90/274

భరస : ఇరకనన
ఇసటట ననస:58-5-591
వయససస:39
లస: ససస స
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2835 SQX2353407
పపరర: లమఖఖటఅల పఠరన
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95-90/936

తసడడ:డ ఇబడహహస పఠరన
ఇసటట ననస:58-5-591
వయససస:41
లస: పప
2838 SQX2246924
పపరర: నససన
డ షపక

95-90/939

95-90/277

95-89/871

తలర : మమరర రమణ దదవ తడళళళరర
ఇసటట ననస:58-5-595
వయససస:28
లస: ససస స
2847 SQX1454271
పపరర: ఆనసద కకరణ తడళళళరర

95-89/874

95-90/278

భరస : సతఖనడరరయణ�
ఇసటట ననస:58-5-595
వయససస:26
లస: ససస స
2853 MLJ3646007
పపరర: దసరర వర పడసరద బమడడద

95-89/878

95-90/281

భరస : పవన పమడడ
ఇసటట ననస:58-5-597
వయససస:28
లస: ససస స

2845 SQX1454032
పపరర: ఆనసద జజఖత తడళళళరర

95-89/872

95-89/882

95-89/875

2851 MLJ3132792
పపరర: ఉమమరరణణ గగరర

95-90/279

2860 SQX0657536
పపరర: రరజగశశరర పమడడ

2863 SQX0884270
పపరర: వజయలకకమ కకసడడశశటట
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:58-5-598
వయససస:38
లస: ససస స

2843 SQX1149997
పపరర: లకడమ నడగ మమధసరర గగరర

95-89/870

2846 SQX1454008
పపరర: మమరర రమణ దదవ తడళళళరర

95-89/873

2849 AP151000222375
పపరర: సతఖనడరరయణ గగరర

95-89/876

తసడడ:డ నసదదకగశవరరవప
ఇసటట ననస:58-5-595
వయససస:56
లస: పప
2852 MLJ3646015
పపరర: సతష కలమమర బమడడద

95-89/877

తసడడ:డ గణణష
ఇసటట ననస:58-5-596
వయససస:32
లస: పప
95-89/879

2855 MLJ3651577
పపరర: నరజ లకకమ� గగరర�

95-90/280

తసడడ:డ కకషష దసరరర పడసరద�
ఇసటట ననస:58-5-596
వయససస:32
లస: ససస స
95-89/880

2858 MLJ3116084
పపరర: రరమమరరవప పమడడ

95-89/881

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:58-5-597
వయససస:66
లస: పప
95-90/282

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:58-5-597
వయససస:37
లస: ససస స
95-90/941

95-90/276

భరస : ఆనసద రరవప తడళళళరర
ఇసటట ననస:58-5-595
వయససస:50
లస: ససస స

2848 SQX1396945
పపరర: దదవ వరరసజననయ వర పడసరద
సససకర
తలర : కరసతమమ సససకర
ఇసటట ననస:58-5-595
వయససస:39
లస: పప

2857 MLJ3115763
పపరర: పవన పమడడ

2840 MLJ3651601
పపరర: అసజన కలమమరర బచచచళళపరటట

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గగరర
ఇసటట ననస:58-5-595
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:58-5-597
వయససస:40
లస: పప

భరస : పవన పమడడ
ఇసటట ననస:58-5-597
వయససస:29
లస: ససస స
2862 SQX2220762
పపరర: శక రగజ పమడడ

95-90/940

తసడడ:డ సరసబమమరరస
ఇసటట ననస:58-5-596
వయససస:60
లస: పప

భరస : గణణష�
ఇసటట ననస:58-5-596
వయససస:54
లస: ససస స
2859 SQX1965938
పపరర: శక రగజజ పమడడ

2842 SQX2374114
పపరర: హరర వనసకట నరగష కలమమర
గగరర
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గగరర
ఇసటట ననస:58-5-594
వయససస:27
లస: పప

2854 MLJ3116092
పపరర: గణణష బమడడద

95-90/938

తసడడ:డ నరసససహరరవ
ఇసటట ననస:58-5-594
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకషరషదసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:58-5-595
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణష
ఇసటట ననస:58-5-596
వయససస:34
లస: పప
2856 MLJ3132784
పపరర: వజయలకడమ బమడడద�

95-90/275

తసడడ:డ ఆనసద రరవప తడళళళరర
ఇసటట ననస:58-5-595
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : మమరర రమణ దదవ తడళళళరర
ఇసటట ననస:58-5-595
వయససస:33
లస: పప
2850 AP151000228443
పపరర: లకడమ గగరర�

2839 MLJ3651619
పపరర: కరతడఖయన బబబబళళపరటట

2837 SQX2220077
పపరర: కగసర షపక

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-5-592
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవ
ఇసటట ననస:58-5-594
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నరరససహరరవప
ఇసటట ననస:58-5-594
వయససస:29
లస: ససస స
2844 SQX1454370
పపరర: ససధడరరణణ తడళళళరర

95-90/937

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:58-5-591
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-5-592
వయససస:27
లస: ససస స
2841 SQX0424580
పపరర: సరగజనదదవ బచచచళళపరటట

2836 SQX2162162
పపరర: కరపప వససత దదవ

2861 MLJ3132727
పపరర: జయలకడమ పమడడ

95-90/283

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:58-5-597
వయససస:61
లస: ససస స
95-89/883

2864 MLJ3640265
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకస�డడశశటట

95-89/884

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:58-5-598
వయససస:49
లస: పప
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95-89/1279

తసడడ:డ అపసల నడయమడడ తడళరపరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-599
వయససస:18
లస: ససస స
2868 SQX2166916
పపరర: మసరసన వల షపక

95-90/942

తసడడ:డ రజక
ఇసటట ననస:58-5-599/1
వయససస:38
లస: పప
2871 SQX2221745
పపరర: చననయఖ పపరరల

95-90/945

95-90/948

95-90/949

95-89/1267

95-90/946

2875 AP151000228145
పపరర: ఖమసససబ షపక

2878 SQX2270205
పపరర: దసరరరభవరన గగతడలల

2881 MLJ3648524
పపరర: కలసన డదకలక

95-90/288

2884 SQX2170652
పపరర: కకటటశశర రరవప లసక

95-90/284

95-90/950

95-90/286

95-90/951

2889 AP151000222319
పపరర: చసదడశశఖర డదకలక

2890 MLJ3640380
పపరర: ఉదయశసకర డదకలక

95-89/890

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:58-5-606
వయససస:74
లస: పప

2893 SQX0667220
పపరర: గగతమ మమచరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:58-5-606
వయససస:29
లస: ససస స

95-90/285

2879 MLJ3115367
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

95-89/887

2882 MLJ3651684
పపరర: బబలమ అపరష డదకలక

95-90/287

2885 SQX2172740
పపరర: పదడమవత లసక

95-90/952

2888 MLJ3646106
పపరర: జయమ కకషష మమచడరర

95-89/888

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:58-5-606
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహలకమయఖ
ఇసటట ననస:58-5-606
వయససస:46
లస: పప
95-89/892

2876 AP151000228144
పపరర: రసజజనబ షపక

భరస : బల కకటటశశర ఆరఆరఓ లసక
ఇసటట ననస:58-5-604
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మమరరత మహన రరవప అనసమలసపటట
ఇసటట ననస:58-5-605
వయససస:23
లస: ససస స

2892 AP151000222364
పపరర: మహలకమయఖ డదకలక

95-90/947

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:58-5-604
వయససస:36
లస: ససస స

95-90/954

తసడడ:డ మహలకమయఖ
ఇసటట ననస:58-5-606
వయససస:42
లస: పప

2873 SQX2291771
పపరర: హనసమసత రరవప పపరరల

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:58-5-603
వయససస:76
లస: పప

2887 SQX2248367
పపరర: మమరరత మహన రరవప
అనసమలశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:58-5-605
వయససస:22
లస: పప

95-89/889

95-90/944

భరస : ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:58-5-601
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష లసక
ఇసటట ననస:58-5-604
వయససస:53
లస: పప
95-90/953

2870 SQX2274520
పపరర: చడసద బ షపక

తసడడ:డ చననయఖ పపరరల
ఇసటట ననస:58-5-600/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఉదయశసకర
ఇసటట ననస:58-5-604
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహలకమయఖ
ఇసటట ననస:58-5-604
వయససస:29
లస: ససస స
2886 SQX2163426
పపరర: బబజమమ అనసమలసపటట

2872 SQX2220754
పపరర: బబల అసకమమ పపరరల

95-89/886

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:58-5-599/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశరరరవప గగతడలల
ఇసటట ననస:58-5-602
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ వనరస
ఇసటట ననస:58-05-604
వయససస:24
లస: పప
2883 AP151000228444
పపరర: నడగమణణ డదకలక

95-90/943

భరస : మహబమససభబన
ఇసటట ననస:58-5-601
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ పటబన
ఇసటట ననస:58-5-602
వయససస:23
లస: పప
2880 SQX2017903
పపరర: సరయ బబబమ వనరస

2869 SQX2289775
పపరర: చడసద బ షపక

2867 SQX1471978
పపరర: రఘమనడథ రరవప బబ బబబళళపరటట

తసడడ:డ నరసససహరరవప బబ బబబళళపరటట
ఇసటట ననస:58-5-599/1
వయససస:68
లస: పప

భరస : చననయఖ పపరరల
ఇసటట ననస:58-5-600/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:58-5-600/1
వయససస:23
లస: ససస స
2877 SQX2373744
పపరర: సమర ఖమన పటబన

95-89/885

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:58-5-599/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ పపరరల
ఇసటట ననస:58-5-600/1
వయససస:63
లస: పప
2874 SQX2220713
పపరర: వనసకట లకడమ పపరరల

2866 MLJ3646031
పపరర: మధస ససధన రరవప
బ�బబబలర పరటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:58-5-599/1
వయససస:61
లస: పప

2891 AP151000222075
పపరర: శకనవరసరరవప మమచరర

95-89/891

తసడడ:డ కగశవరరవప
ఇసటట ననస:58-5-606
వయససస:60
లస: పప
95-90/289

2894 MLJ3648532
పపరర: కకరణమయ మమచరర

95-90/290

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:58-5-606
వయససస:34
లస: ససస స
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2895 AP151000228447
పపరర: నడగలకడమ మమచరర

95-90/291

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:58-5-606
వయససస:50
లస: ససస స
2898 MLJ3115334
పపరర: వర సరశమ మమచచరర

95-89/895

95-89/896

95-89/899

95-89/1560

95-158/43

95-89/1601

95-90/956

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:58-5-619
వయససస:30
లస: ససస స

2908 MLJ3132453
పపరర: లకకమ పడసనడన మమచరర

2911 SQX1792183
పపరర: నడగరరజ ఈరర

2914 SQX2095115
పపరర: వనసకట రమణ ఈరర

2917 SQX2220705
పపరర: లమవణఖ మమమమడడ

95-90/294

2920 MLJ3648573
పపరర: దసరరరవత కకనడ

95-90/293

2923 MLJ3646288
పపరర: అసష డ జ� సపబయద�
తసడడ:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:58-5-621
వయససస:30
లస: పప

2903 MLJ3640513
పపరర: ససధడకర రరడడడ బతస న

95-89/898

2906 SQX2521383
పపరర: శకనవరస రరవప గమదద

95-89/1556

2909 SQX2248409
పపరర: సరయ కకరణ రరడడడ ససరపపరరడడడ

95-90/955

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-610
వయససస:22
లస: పప
95-158/44

2912 SQX2524973
పపరర: శకనవరస రరవప గమదద

95-170/1455

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గమదద
ఇసటట ననస:58-5-610
వయససస:43
లస: పప
95-89/1280

2915 SQX2095214
పపరర: నడగ రరజ ఈరర

95-89/1281

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఈరర
ఇసటట ననస:58-5-615/4
వయససస:34
లస: పప
95-90/957

2918 MLJ3646114
పపరర: దసరర అపడసద� కకనడ�

95-89/900

తసడడ:డ దసరరర రరవప�
ఇసటట ననస:58-5-618
వయససస:37
లస: పప
95-90/295

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-618
వయససస:54
లస: ససస స
95-90/296

95-89/716

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గమదద
ఇసటట ననస:58-5-610
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ మమమమడడ
ఇసటట ననస:58-5-616
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:58-5-618
వయససస:33
లస: ససస స
2922 MLJ3652013
పపరర: మహలకకమ� బసగరరర�

95-89/1547

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:58-5-615/4
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగ రరడడడ మమమమడడ
ఇసటట ననస:58-5-616
వయససస:42
లస: పప
2919 MLJ3651775
పపరర: భమలకకమ కకనడ

2905 SQX2515716
పపరర: శశభరరణణ గమదద

2900 MLJ3640505
పపరర: దసరరర శవపడసరద రరడడడ బతస న

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:58-5-609
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఈరర
ఇసటట ననస:58-5-610
వయససస:35
లస: పప

భరస : మ
ఇసటట ననస:58-5-612
వయససస:58
లస: ససస స
2916 SQX2220697
పపరర: శకనవరస రరడడడ మమమమడడ

95-89/897

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:58-5-610
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ఈరర
ఇసటట ననస:58-5-610
వయససస:57
లస: ససస స
2913 SQX2555258
పపరర: క

2902 SQX0623876
పపరర: పడకరష రరడడడ చరసరన�

95-89/894

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:58-5-609
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గమదద
ఇసటట ననస:58-5-610
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గమదచ
ఇసటట ననస:58-5-610
వయససస:29
లస: ససస స
2910 SQX1792142
పపరర: వనసకట రమణ ఈరర

95-90/292

తసడడ:డ సరశమరరడడ �
ఇసటట ననస:58-5-609
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:58-5-610
వయససస:69
లస: పప
2907 SQX2523223
పపరర: శశభ రరణణ గమదచ

2899 MLJ3651734
పపరర: హససనడ బబగస్స షపక

2897 SQX0034785
పపరర: మమరళ కకషష మమచచరర

తసడడ:డ వర సరశమ మమచచరర
ఇసటట ననస:58-5-607
వయససస:35
లస: పప

భరస : నడసర మసరసన
ఇసటట ననస:58-5-608
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : వజయ కకట
ఇసటట ననస:58-5-609
వయససస:26
లస: ససస స
2904 MLJ3640471
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గమదచ

95-89/893

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:58-5-607
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కగశవరరవప
ఇసటట ననస:58-5-607
వయససస:62
లస: పప
2901 SQX1206953
పపరర: ఐశశరఖ కకట

2896 MLJ3640406
పపరర: గగపసకకషష మమచరర

2921 SQX2381077
పపరర: భమలకడమ కకన

95-90/958

భరస : దసరర పడసరద కకన
ఇసటట ననస:58-5-618
వయససస:32
లస: ససస స
95-89/901

2924 MLJ3646270
పపరర: అబమబ ల రహహమమన� సయసద�

95-89/902

తసడడ:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:58-5-621
వయససస:32
లస: పప
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2925 MLJ3646262
పపరర: మహబమబ సపబయద
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95-89/903

తసడడ:డ హహసపబన
ఇసటట ననస:58-5-621
వయససస:56
లస: పప
2928 MLJ3647146
పపరర: పరమమశశర రరవప� అసతరరజ�

95-89/905

95-42/1039

95-89/909

95-90/300

95-171/882

95-89/911

95-89/914

భరస : అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-5-626
వయససస:71
లస: ససస స

2938 SQX1315291
పపరర: భవరన దసరర పడసరద అరజ

2941 SQX2364990
పపరర: శకనవరసరరవప నలర మమకల

2944 MLJ3640463
పపరర: హనసమసతరరవప కరపప

2947 MLJ3651791
పపరర: దసరరర � చచనడన�

95-90/305

2950 MLJ3115169
పపరర: నడసర మసరసన షపక
తసడడ:డ చన మసరసన
ఇసటట ననస:58-5-625
వయససస:26
లస: పప

95-90/307

95-42/1010

2933 SQX1918820
పపరర: సరయ జజనసన అరరర

95-89/908

2936 SQX1200823
పపరర: నరసమమ అరరర

95-90/299

భరస : కకపర రరవప అరరర
ఇసటట ననస:58-5-623
వయససస:36
లస: ససస స
95-90/301

2939 SQX1200849
పపరర: శకనవరస రరవప అరరర

95-90/302

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప అరరర
ఇసటట ననస:58-5-623
వయససస:51
లస: పప
95-90/959

2942 SQX0719534
పపరర: నడగరరజ కరపప

95-89/910

తసడడ:డ చనడనరరవప
ఇసటట ననస:58-5-624
వయససస:32
లస: పప
95-89/912

2945 MLJ3646189
పపరర: చనన రరవప� కరపప�

95-89/913

తసడడ:డ సససహ బలమ�
ఇసటట ననస:58-5-624
వయససస:60
లస: పప
95-90/303

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:58-5-624
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-624
వయససస:67
లస: ససస స
2952 MLJ3648649
పపరర: వజయలకడమ� ఆళళ�

95-90/298

తసడడ:డ చనడనరరవప
ఇసటట ననస:58-5-624
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:58-5-624
వయససస:81
లస: పప
2949 AP151000228303
పపరర: చరసజవపలల బసడడ�

2935 SQX1776277
పపరర: తదజశశ నలర మమకల

2930 SQX1847318
పపరర: సరయ జజనడససన అరరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అరరర
ఇసటట ననస:58-5-623
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల నలర మమకల
ఇసటట ననస:58-5-623/A
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-624
వయససస:34
లస: పప
2946 AP151000222060
పపరర: కకటటశశరరరవప బసడడ

95-89/907

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అరజ
ఇసటట ననస:58-5-623
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప అరరర
ఇసటట ననస:58-5-623
వయససస:40
లస: పప
2943 MLJ3115904
పపరర: కకషష� చచనడన�

2932 SQX1359240
పపరర: ససబబ లకడమ అరరర

2948 MLJ3651783
పపరర: రమణమమ� చచనడన�

95-90/304

భరస : దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-624
వయససస:50
లస: ససస స
95-89/915

2951 AP151000228325
పపరర: లకకమ ఆళళ

95-90/306

భరస : రతడనరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-626
వయససస:39
లస: ససస స

95-89/916 2954 MLJ3646163
2953 SQX1717404
పపరర: వనసకట కకరణ కలమమర తషమమల
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తషమమల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:58-5-627
వయససస:23
లస: పప

95-89/904

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అరరర
ఇసటట ననస:58-5-623
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:58-5-623
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అరరర
ఇసటట ననస:58-5-623
వయససస:46
లస: ససస స
2940 SQX2389294
పపరర: కకపర రరవప అరరర

95-89/906

భరస : శకనవరసరరవప అరరర
ఇసటట ననస:58-5-623
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప లలట అరరర
ఇసటట ననస:58-5-623
వయససస:49
లస: పప
2937 SQX1200807
పపరర: ససబబ లకడమ అరరర

2929 MLJ3647138
పపరర: రమమశ� అసతరరజ�

2927 MLJ3647153
పపరర: దసరర పడసరద� అసత రరజ�

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:58-5-622
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:58-5-622
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:58-5-623
వయససస:21
లస: ససస స
2934 SQX1359372
పపరర: శకనవరసరరవప అరరర

95-90/297

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:58-5-621
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:58-5-622
వయససస:37
లస: పప
2931 SQX2103786
పపరర: తదజగససశ నలర మమకల

2926 MLJ3651940
పపరర: షరకకరర సయఖద

95-89/917

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:58-5-627
వయససస:47
లస: పప
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2955 MLJ3651809
పపరర: పదడమవత తషమమల
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95-90/308

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-627
వయససస:38
లస: ససస స
2958 SQX1249383
పపరర: శరసత కరపప

95-90/310

95-90/961

95-90/313

95-90/316

95-89/1555

95-90/963

95-90/966

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:58-5-637
వయససస:58
లస: పప

2968 SQX2516359
పపరర: అబమబ ల రహహస షపక

2971 SQX1886910
పపరర: గగససయ షపక

2974 SQX2341626
పపరర: మసరసన రరడడడ ఆళర

2977 SQX2341816
పపరర: రరజ రరజగశశరర ఆళళ

95-90/319

2980 SQX1084011
పపరర: హరరష ససదబ డబతష
స న

95-89/1548

2983 MLJ3648714
పపరర: భబరత ఆవపల
తసడడ:డ చననకగశవపలల
ఇసటట ననస:58-5-637
వయససస:33
లస: ససస స

2963 MLJ3646171
పపరర: బమడద షపక

95-89/919

2966 MLJ3651882
పపరర: గమలమరర� షపక�

95-90/315

2969 SQX2516367
పపరర: మమసతడజ బబగస షపక

95-89/1549

భసధసవప: నజయమ
ఇసటట ననస:58-5-634
వయససస:23
లస: ససస స
95-90/317

2972 SQX1384965
పపరర: పరఖరరజజహన షపక

95-90/962

భరస : అహమద లమతద షపక
ఇసటట ననస:58-5-634
వయససస:60
లస: ససస స
95-90/964

2975 SQX2350965
పపరర: అసజమమ ఆళర

95-90/965

భరస : మసరసన రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:58-5-635
వయససస:63
లస: ససస స
95-90/967

2978 SQX1505967
పపరర: లకడమ మమనస నలర పననన

95-90/318

తసడడ:డ రసగ రరవప నళపననన
ఇసటట ననస:58-5-636
వయససస:25
లస: ససస స
95-90/320

తసడడ:డ చసధడ శశఖహర ససదడబతషన
ఇసటట ననస:58-5-636
వయససస:29
లస: పప
95-89/921

95-90/312

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:58-5-632
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:58-5-635
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-636
వయససస:43
లస: ససస స
2982 MLJ3640570
పపరర: చచననకగశవపలల� ఆవపల�

95-90/314

తసడడ:డ రతన రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:58-5-635
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:58-5-635
వయససస:45
లస: పప
2979 MLJ3648409
పపరర: మమతడఖలమమ� రగతష�

2965 MLJ3651833
పపరర: గసగమమ� గమడడపప�

2960 MLJ3651825
పపరర: అచడచయమమ సతస

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:58-5-632
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బమడచ షపక
ఇసటట ననస:58-5-634
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నడగమల మర వల షపక
ఇసటట ననస:58-5-634
వయససస:23
లస: ససస స
2976 SQX2221729
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఆళళ

95-89/918

భసధసవప: నజయమ
ఇసటట ననస:58-5-634
వయససస:32
లస: పప

భసధసవప: నజయమ
ఇసటట ననస:58-5-634
వయససస:32
లస: పప
2973 SQX2272342
పపరర: నజయమ షపక

2962 MLJ3646205
పపరర: ఖమదర వల షపక

95-90/960

భరస : రరమ కకషష రరడడడ సతస
ఇసటట ననస:58-5-630
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : నడరరయణ�
ఇసటట ననస:58-5-632
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమరరవప కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:58-5-632
వయససస:39
లస: పప
2970 SQX2520955
పపరర: నడగమల మర వల షపక

95-90/311

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:58-5-632
వయససస:32
లస: పప

భరస : బమడద�
ఇసటట ననస:58-5-632
వయససస:34
లస: ససస స
2967 SQX1832328
పపరర: శకనవరసరరవప కటటట బబ యన

2959 SQX0667253
పపరర: దదవ కరపప

2957 SQX2167021
పపరర: వజయ కలమమర అసతరరజ

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ అసతరరజ
ఇసటట ననస:58-5-628
వయససస:18
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:58-5-629
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ
ఇసటట ననస:58-5-631
వయససస:23
లస: పప
2964 MLJ3651841
పపరర: పరఖరర � షపక�

95-90/309

భరస : రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:58-5-628
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ కరపప
ఇసటట ననస:58-5-629
వయససస:26
లస: ససస స
2961 SQX2161768
పపరర: సరయ భమపత

2956 MLJ3653227
పపరర: వజయలకడమ� అసతరరజ�

2981 MLJ3640588
పపరర: మణణకసఠ� ఆవపల�

95-89/920

తసడడ:డ చచననకగశవపలల�
ఇసటట ననస:58-5-637
వయససస:31
లస: పప
95-90/321

2984 MLJ3648680
పపరర: వనసకటరమణ� ఆవపల�

95-90/322

భరస : చచననకగశవపలల�
ఇసటట ననస:58-5-637
వయససస:48
లస: ససస స

Page 253 of 306

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04

2985 SQX2465136
పపరర: రమమశ బబబమ ఉదరపప

95-90/968

తసడడ:డ నగగశశరరరవప ఉదరపప
ఇసటట ననస:58-5-637
వయససస:56
లస: పప
2988 MLJ3646312
పపరర: లకకమ నడరరయణ� ఆళళరర�

95-89/922

95-90/325

95-90/328

95-90/972

95-90/331

95-90/975

95-90/976

తసడడ:డ బమససరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-648
వయససస:63
లస: పప

2998 SQX2553626
పపరర: రసగ రతన రరడడడ బబ డడడ

3001 SQX2169134
పపరర: ససరఖ సతఖ రరమ వనసకటకకషరష
రరడడడ సతస
తసడడ:డ రరమ కకషరష రరడడడ సతస
ఇసటట ననస:58-5-642
వయససస:48
లస: పప
3004 SQX1847326
పపరర: సలమమన షపక

3007 SQX2248334
పపరర: వనసకట రరవప కకలర

95-90/333

3010 MLJ3640547
పపరర: జగదధశశరరరడడడ జసగర

95-89/1600

3013 SQX0835157
పపరర: సససదసజ రరడడడ జసగర
భరస : జగదధశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-648
వయససస:28
లస: ససస స

95-90/327
2993 AP151000228328
పపరర: శరసతకలమమరర కకసడమడడగమల�

2996 SQX2163616
పపరర: రమణ బబబవరపప

95-90/971

2999 MLJ3132644
పపరర: వజయలకడమ� కకసడమడడగమల�

95-90/330

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-642
వయససస:45
లస: ససస స
95-90/973

95-42/1011

3002 SQX2468544
పపరర: నడగ ససధ వడర పపడడ

95-90/974

Deleted

భరస : సతఖనడరరయణ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:58-5-642
వయససస:26
లస: ససస స
3005 MLJ3648896
పపరర: దసరరరదదవ బటబడ

95-90/332

భరస : గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:58-5-644
వయససస:58
లస: ససస స
95-90/977

3008 SQX2325058
పపరర: వనసకట రరవప కకలర

95-90/978

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:58-5-644
వయససస:21
లస: పప
95-89/923

తసడడ:డ వనసకటపరసరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-648
వయససస:38
లస: పప
95-89/925

95-90/324

తసడడ:డ చనననడడ
ఇసటట ననస:58-5-641
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-5-644
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-645
వయససస:40
లస: ససస స
3012 MLJ3640521
పపరర: వనసకటపరసరరడడడ జసగర

95-90/329

తసడడ:డ అసరరస షపక
ఇసటట ననస:58-5-644
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-5-644
వయససస:29
లస: పప
3009 MLJ3652021
పపరర: సరమమమజఖస ఈమన

2995 SQX0616078
పపరర: భమపత తరరమలదదవ

2990 MLJ3651999
పపరర: దసరరర భవరన� దడమచరర �

భరస : గగపసరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-640
వయససస:56
లస: ససస స

Deleted

భరస : సతఖనడరరయణ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:58-5-642
వయససస:26
లస: ససస స
3006 SQX2160547
పపరర: అమర బబష షపక

95-90/326

తసడడ:డ వజయ శసకర రరడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:58-5-642
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ కకసదమమడడగమల
ఇసటట ననస:58-5-642
వయససస:64
లస: ససస స
3003 SQX2475911
పపరర: నడగ ససధ వడర పపడడ

2992 MLJ3652567
పపరర: జబబదడ షపక

95-90/970

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-638
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:58-5-641
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:58-5-641
వయససస:44
లస: ససస స
3000 SQX1317552
పపరర: కకటటశశరమమ కకసదమమడడగమల

95-90/323

భరస : హహసపసన షపబక
ఇసటట ననస:58-5-640
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-5-640
వయససస:66
లస: ససస స
2997 SQX2170538
పపరర: లకడమ బబబవరపప

2989 MLJ3652005
పపరర: పరవన� ఆలకరర�

2987 SQX2360469
పపరర: లవకలమమర ఉదరపప

తసడడ:డ రమమశ బబబమ ఉదరపప
ఇసటట ననస:58-5-637
వయససస:27
లస: పప

భరస : లకకమనడరరయణ�
ఇసటట ననస:58-5-638
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజలయఖ�
ఇసటట ననస:58-5-638
వయససస:86
లస: ససస స
2994 MLJ3652575
పపరర: హహసపన బ షపక

95-90/969

భరస : రమమశ బబబమ ఉదరపప
ఇసటట ననస:58-5-637
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరసరశమ�
ఇసటట ననస:58-5-638
వయససస:38
లస: పప
2991 MLJ3651981
పపరర: ఆదచమమ� దడమచరర �

2986 SQX2437960
పపరర: వర లకడమ ఉదరపప

3011 MLJ3640539
పపరర: మహన బమససరరడడడ జసగర

95-89/924

తసడడ:డ వనసకటపరసరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-648
వయససస:41
లస: పప
95-90/334

3014 MLJ3652054
పపరర: అనసషర� దదడడ �

95-90/335

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-648
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: రమ దదవ� దదడడడ�
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95-90/336

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-648
వయససస:49
లస: ససస స
3018 SQX1776392
పపరర: అబమబ ల రరహమన షపక

95-90/339

95-89/926

95-89/928

95-90/342

95-89/931

95-89/933

95-89/1282

భరస : చసదడడరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-658/1
వయససస:66
లస: ససస స

3028 MLJ3646387
పపరర: చనడన� గమమమడడ�

3031 AP151000222322
పపరర: శసకరరరడడడ గగటట స

3034 SQX0763573
పపరర: వరలలశశర రరవప సష మరగతష

3037 SQX2014397
పపరర: రగఖ బరమ

95-90/981

3040 SQX0884288
పపరర: మమకలసద లకడమ ఉయమఖరర

95-89/929

3043 SQX2378321
పపరర: చసదడ రరడడడ ఉయమఖరర
తసడడ:డ శశషస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-658/1
వయససస:62
లస: పప

3023 SQX0906800
పపరర: మసజల మమతడఖల

95-89/927

3026 MLJ3648706
పపరర: లకకమ శకదదవ మమతడఖల

95-90/341

3029 SQX1717719
పపరర: మణణ కసఠ రరడడడ గగటట స

95-89/930

తసడడ:డ శసకర రరడడడ గగటట స
ఇసటట ననస:58-5-656
వయససస:23
లస: పప
95-89/932

3032 AP151000228451
పపరర: కకటటశశరమమ గగటట స�

95-90/343

భరస : శసకరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-5-656
వయససస:66
లస: ససస స
95-89/934

3035 SQX1009570
పపరర: నడగగశశర రరవప సష మరగతష

95-89/935

తసడడ:డ వలయఖ
ఇసటట ననస:58-5-657
వయససస:64
లస: పప
95-89/1283

3038 AP151000228466
పపరర: జరబతషన బ షపక�

95-90/344

భరస : మహమమద షఫస�
ఇసటట ననస:58-5-657
వయససస:66
లస: ససస స
95-89/936

భరస : చసదడడరగడడడ
ఇసటట ననస:58-5-658/1
వయససస:72
లస: ససస స
95-90/346

95-90/979

భరస : శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-654
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పష తష రరజ బరమ
ఇసటట ననస:58-5-657
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-658
వయససస:38
లస: పప
3042 MLJ3648748
పపరర: మమకలసదలకడమ వపయమఖరర

95-90/340

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-5-657
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పష తషరరజ బరమ
ఇసటట ననస:58-5-657
వయససస:19
లస: ససస స
3039 SQX2379121
పపరర: భమశ రరడడడ ఉయమఖరర

3025 MLJ3652088
పపరర: కలమఖణణ మమతడఖల

3020 SQX2166692
పపరర: అఖల సయద

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-654
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-656
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప సష మరగఉతష
ఇసటట ననస:58-5-657
వయససస:33
లస: ససస స
3036 SQX2055937
పపరర: రగఖ బరమ

95-90/980

తసడడ:డ రరజజ బబబమ�
ఇసటట ననస:58-5-655
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పడభబరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-5-656
వయససస:41
లస: పప
3033 SQX1030774
పపరర: పసడయమ సష మరగఉతష

3022 SQX2252823
పపరర: కరరమమన షపక

95-90/338

భరస : అనడసరర
ఇసటట ననస:58-5-649
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-654
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-654
వయససస:43
లస: ససస స
3030 MLJ3640653
పపరర: లకకమనడధరరడడడ� జసగర�

95-90/766

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:58-5-652
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-654
వయససస:25
లస: పప
3027 AP151000228450
పపరర: పదడమవత మమతడఖల

3019 SQX2033678
పపరర: యమనసస సయఖద

3017 SQX1776400
పపరర: రహహమమననసర బబగస షపక

భరస : అబమబ ల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:58-5-649
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అనడసరర
ఇసటట ననస:58-5-649
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:58-5-651
వయససస:66
లస: పప
3024 SQX0906776
పపరర: మణణకసఠ రరడడడ మమతడఖల

95-90/337

భరస : వనసకటపరస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-648
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:58-5-649
వయససస:42
లస: పప
3021 MLJ3640620
పపరర: పదడమరరవప తతట�

3016 MLJ3652039
పపరర: శవ నడగగసదడమమ జసగర

3041 MLJ3652070
పపరర: ససధడఖ రరణణ అడపర

95-90/345

తసడడ:డ మమకలసద రరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-658/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-90/982

3044 SQX1718741
పపరర: కమల ఇససనసరర

95-89/937

భరస : కకషష రరవప ఏససమమరర
ఇసటట ననస:58-5-659
వయససస:41
లస: ససస స
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3045 SQX1717818
పపరర: ససరరఖ పడకరశ ఇససనసరర

95-89/938

తసడడ:డ కకషష రరవప ఇససనసరర
ఇసటట ననస:58-5-659
వయససస:22
లస: పప
3048 SQX2374296
పపరర: తషలశ పష గమల

95-90/983

95-89/1533

95-89/941

95-90/350

95-90/352

95-90/986

95-90/989

భరస : భమమరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-667
వయససస:56
లస: ససస స

3058 AP151000228387
పపరర: వజయ జరటట

3061 MLJ3652138
పపరర: బసవపపననమమ� తతట�

3064 SQX2439925
పపరర: సప మమసపఖర తతట

3067 AP151000222324
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతట�

95-90/354

3070 AP151000228352
పపరర: కకటటశశరమమ తతట

95-90/351

3073 SQX1359174
పపరర: సరసబశవరరవప తతట
తసడడ:డ భమరరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-667
వయససస:40
లస: పప

3053 AP151000222193
పపరర: లకకమరరడడడ పపపసల�

95-89/940

3056 MLJ3648789
పపరర: ధనలకడమ� జరటట �

95-90/349

3059 SQX1601963
పపరర: వనసకటటసరశరరవ తతట

95-89/942

తసడడ:డ పసచచఈఆ తతట
ఇసటట ననస:58-5-665
వయససస:63
లస: పప
95-90/353

3062 SQX2439842
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట

95-90/985

తసడడ:డ పసచచయఖ తతట
ఇసటట ననస:58-5-665
వయససస:63
లస: పప
95-90/987

3065 SQX2450674
పపరర: మసడ పడసరద మసడ

95-90/988

తసడడ:డ మసడ ఇసరసక మసడ
ఇసటట ననస:58-5-665/1
వయససస:57
లస: పప
95-89/943

3068 MLJ3640604
పపరర: పపదబబ లమరరరవప తతట

95-89/944

తసడడ:డ సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:58-5-666
వయససస:61
లస: పప
95-90/355

భరస : బబ లమర రరవప పపదబ
ఇసటట ననస:58-5-666
వయససస:40
లస: ససస స
95-89/946

95-89/939

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-5-664
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబబబ లమరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-666
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపదబ బబ లమరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-666
వయససస:40
లస: ససస స
3072 AP151000225351
పపరర: పరరశత తతట�

95-90/348

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:58-5-665
వయససస:18
లస: పప

భరస : మసడ పడసరద మసడ
ఇసటట ననస:58-5-665/1
వయససస:50
లస: ససస స
3069 MLJ3652153
పపరర: లకకమ తరరపతమమ� తతట�

3055 AP151000228382
పపరర: ధనలకడమ పపపసల

3050 SQX1948082
పపరర: యమదగరరర కటకసశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-5-662
వయససస:44
లస: పప

భరస : అపరసరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-665
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-665
వయససస:20
లస: ససస స
3066 SQX2454940
పపరర: మసడ సతఖవత మసడ

95-89/1561

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:58-5-664
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-5-665
వయససస:66
లస: ససస స
3063 SQX2436871
పపరర: కలససమ లకడమ తతట

3052 SQX2526416
పపరర: ససరగశ కకకకకలగడడ

95-90/844

తసడడ:డ వరయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:58-5-661
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-5-662
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-5-664
వయససస:66
లస: ససస స
3060 MLJ3648813
పపరర: భబగఖలకడమ తతట�

95-90/984

తసడడ:డ ససబబరరవప కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:58-5-661
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకసడడరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-5-662
వయససస:73
లస: పప
3057 MLJ3648771
పపరర: కకటటశశరర జరటట �

3049 SQX2381242
పపరర: జగదధశ కలమమర పష గమల

3047 SQX2251940
పపరర: వరణణ రగతష

భరస : వనసకట శవ కలమమర
ఇసటట ననస:58-05-659
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమమర పష గమల
ఇసటట ననస:58-5-659
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససరగశ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:58-5-661
వయససస:29
లస: ససస స
3054 AP151000222264
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ పపపసల�

95-90/347

భరస : నడగభమషణస కటకసశశటట
ఇసటట ననస:58-5-659
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర పష గమల
ఇసటట ననస:58-5-659
వయససస:41
లస: ససస స
3051 SQX2506483
పపరర: సరశత కకకకకలగడడ

3046 SQX1249466
పపరర: దసరర కటకసశశటట

3071 SQX1301266
పపరర: ససధఖ రరణణ తతట

95-89/945

భరస : సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-667
వయససస:33
లస: ససస స
95-89/947

3074 SQX1615105
పపరర: భమమరరవప తతట

95-89/948

తసడడ:డ రరమసరశమ తతట
ఇసటట ననస:58-5-667
వయససస:68
లస: పప
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95-90/356

భరస : ససరఖనడరరయణ రరవప తతట
ఇసటట ననస:58-5-667
వయససస:70
లస: ససస స
3078 MLJ3652500
పపరర: జరబతషన షపక

95-90/359

95-89/949

95-90/990

95-89/1286

95-89/952

95-89/953

95-89/955

తసడడ:డ కకసడల రరవప కరపప
ఇసటట ననస:58-6-667
వయససస:57
లస: పప

3088 SQX2110732
పపరర: ఆశరరర అల షపక

3091 MLJ3651924
పపరర: జజనడ బ బబగస� మహమమద�

3094 MLJ3646213
పపరర: మమరరయనడన యమటగరరర

3097 MLJ3640562
పపరర: శసకరరరడడడ మమతడఖల�

95-89/958

3100 SQX1484831
పపరర: సతఖవత కరపప

95-89/1287

3103 MLJ3116076
పపరర: గగపరలబబలకకషషరరడడడ మవరశ�
తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-6-668
వయససస:45
లస: పప

3083 MLJ3640646
పపరర: అపరసరరవప తతట�

95-89/950

3086 SQX2106938
పపరర: కలమమ షపక

95-89/1285

3089 AP151000228412
పపరర: ససశల కకనపరరస

95-90/363

భరస : ఆనసద
ఇసటట ననస:58-6-604
వయససస:54
లస: ససస స
95-90/364

3092 MLJ3651742
పపరర: వజయ కకటబ

95-90/365

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:58-6-609
వయససస:46
లస: ససస స
95-89/954

3095 MLJ3652344
పపరర: హససనడ షపక

95-90/366

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:58-6-644
వయససస:49
లస: ససస స
95-89/956

3098 AP151000222198
పపరర: శకనవరసరరడడడ మమతడఖల

95-89/957

తసడడ:డ నడగభమషణరరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-654
వయససస:49
లస: పప
95-89/959

భరస : మరడడయమ కరపప
ఇసటట ననస:58-6-667
వయససస:47
లస: ససస స
95-89/961

95-90/361

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:58-6-72
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నడగభమషణరరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-6-654
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-654
వయససస:66
లస: పప
3102 SQX1484856
పపరర: మరడడయమ కరపప

95-89/951

తసడడ:డ జజఖజయస
ఇసటట ననస:58-6-615
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నడగభమషణరరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-654
వయససస:44
లస: పప
3099 MLJ3640554
పపరర: నడగభమషణరగడడడ మమతడఖల

3085 SQX1614982
పపరర: రరజజరరవప బమరరడగమసట

3080 AP151000228461
పపరర: శవపరరశత కకరరకలల

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:58-6
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహబమబ రహమమన�
ఇసటట ననస:58-6-609
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరయనన�
ఇసటట ననస:58-6-615
వయససస:34
లస: పప
3096 AP151000222245
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ మమతడఖల

95-90/362

తసడడ:డ అబమబ ల కలమమ షపక
ఇసటట ననస:58-6-72
వయససస:26
లస: పప

తలర : వజయ కకట
ఇసటట ననస:58-6-609
వయససస:29
లస: ససస స
3093 MLJ3646221
పపరర: మననజ కలమమర� యమటగరరర�

3082 MLJ3648540
పపరర: మమరర రవపతష�

95-90/358

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:58-5-705
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ బమరరడగమసట
ఇసటట ననస:58-6-70
వయససస:66
లస: పప

భరస : అబమబ ల కలమమ షపక
ఇసటట ననస:58-6-72
వయససస:44
లస: ససస స
3090 SQX1188797
పపరర: నలమ కకట

95-90/360

భరస : నడగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-5-6181/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:58-6-65
వయససస:35
లస: ససస స
3087 SQX2107175
పపరర: బరకతషననసర షపక

3079 MLJ3651692
పపరర: వనసకట పదమజ డదకలక

3077 MLJ3652146
పపరర: ఉమమ దదవ� తడడడబబ యన�

భరస : శవ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-5-685
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:58-5-689
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వ యస రరమకకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:58-5-775
వయససస:33
లస: ససస స
3084 SQX2163491
పపరర: లకడమ కకసడ

95-90/357

భరస : అనశర� షపక
ఇసటట ననస:58-5-685
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:58-5-685
వయససస:29
లస: ససస స
3081 SQX0018648
పపరర: నడగ పదడమవత వసకరయల

3076 SQX0400291
పపరర: గగససయమ షపక

3101 SQX1484849
పపరర: నడగ రరజ కరపప

95-89/960

తసడడ:డ మరడడయమ కరపప
ఇసటట ననస:58-6-667
వయససస:28
లస: పప
95-89/962

3104 MLJ3116175
పపరర: వరరశశఖరరరడడడ మవరశ�

95-89/963

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-6-668
వయససస:46
లస: పప
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95-89/964

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-668
వయససస:68
లస: పప
3108 MLJ3652294
పపరర: నడగలకడమ� మవశ�

95-90/369

95-90/992

95-90/372

95-90/995

95-89/966

95-90/375

95-90/378

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:58-6-675
వయససస:51
లస: పప

3118 MLJ3652336
పపరర: పపషరసవత� నలర మమకల�

95-90/996

95-90/374

95-90/371

3116 SQX2483154
పపరర: శరకవఖ బమరదగమసట

95-90/994

3119 SQX0906925
పపరర: వనసకట శవ కలమమరర అవపతష

3127 AP151000222326
పపరర: భమమరరవప ననపసలర

3130 SQX1485219
పపరర: సపజనఖ రగఖమసదడర

3133 AP151000222135
పపరర: ఆనసద కకనపరరస
తసడడ:డ బడహమనసదస
ఇసటట ననస:58-6-675
వయససస:64
లస: పప

95-89/965

భరస : శవ సతఖనడరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:58-6-673
వయససస:50
లస: ససస స
95-89/968

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-6-673
వయససస:60
లస: పప
95-90/376

3125 AP151000228397
పపరర: నడగమలలర శశరర ననపసలర �

95-90/377

భరస : భమమరరవప�
ఇసటట ననస:58-6-673
వయససస:57
లస: ససస స
95-89/969

3128 SQX2189652
పపరర: పప లరరడడడ సరనకకమమమ

95-89/1513

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-674
వయససస:54
లస: పప
95-89/970

తసడడ:డ బబజ రరవప రగఖమసదడర
ఇసటట ననస:58-6-675
వయససస:47
లస: ససస స
95-89/972

3113 SQX1506015
పపరర: శరకవఖ బమరరదగమసట

95-89/967 3122 MLJ3640794
3121 SQX0906941
పపరర: శవ సతఖనడరరయణ రరడడ అవపతష
పపరర: శవయఖ� బసడడరర�

3124 MLJ3648979
పపరర: కకటటశశరర� బసడడరర�

95-90/991

తసడడ:డ రరజరరవప బమరదగమసట
ఇసటట ననస:58-6-670
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ ననపసలర
ఇసటట ననస:58-6-674
వయససస:66
లస: పప

భరస : పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-674
వయససస:51
లస: ససస స
3132 MLJ3640687
పపరర: ససభబన షపక

95-90/373

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:58-6-673
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర సతఖనడరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:58-6-673
వయససస:25
లస: పప
3129 SQX2189637
పపరర: వనసకట రమణమమ సరనకకమమమ

3115 SQX0881474
పపరర: రరజజరరవప బమరదగసట

3110 SQX2167096
పపరర: సతఖనడరరయణ సససగ భట

భరస : రరజజ రరవప బమరరదగమసట
ఇసటట ననస:58-6-670
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-673
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:58-6-673
వయససస:33
లస: ససస స
3126 SQX1049833
పపరర: అవపతష నరగసదడ రరడడడ

95-90/993

భరస : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:58-6-672
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:58-6-673
వయససస:30
లస: పప
3123 MLJ3648961
పపరర: ఉషర రరణణ� బసడడరర�

3112 SQX2167088
పపరర: భబనసమత బబయ భట

95-90/368

తసడడ:డ బలరస సససగ భట
ఇసటట ననస:58-6-669
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:58-6-670
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరజరరవప బమరదగమసట
ఇసటట ననస:58-6-670
వయససస:21
లస: ససస స
3120 MLJ3640802
పపరర: మహహశశర పడసరద� బసడడరర�

95-90/370

భరస : సతఖనడరరయణ సససగ భట
ఇసటట ననస:58-6-669
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:58-6-670
వయససస:52
లస: ససస స
3117 SQX2475747
పపరర: మమనక బమరదగమసట

3109 AP151000228174
పపరర: శవపరరశత మవరశ�

3107 MLJ3652302
పపరర: వరణణ చచబతనఖ� మమవరశ�

భరస : గగపరల బబలకకషష రరడడడ�
ఇసటట ననస:58-6-669
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-6-669
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ ఏనడపఅలమ
ఇసటట ననస:58-6-669
వయససస:66
లస: పప
3114 MLJ3648888
పపరర: శవకలమమరరబమరదగమసట

95-90/367

తసడడ:డ దడనయఖ కకసగల
ఇసటట ననస:58-6-669
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వర శశఖర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-6-669
వయససస:39
లస: ససస స
3111 SQX2402261
పపరర: నడగగశశర రరవప ఏనడపఅలమ

3106 SQX1369918
పపరర: పడశరసత కకసగల

3131 SQX1485193
పపరర: నడగమమ రగఖమసదడర

95-89/971

భరస : బబజ రగఖమసదడర
ఇసటట ననస:58-6-675
వయససస:70
లస: ససస స
95-89/973

3134 MLJ3646551
పపరర: వనమయఖ� తడడడబబ యన�

95-89/974

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-6-675
వయససస:66
లస: పప
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3135 SQX1485201
పపరర: బబజ రరవప రగఖమసదడర

95-89/975

తసడడ:డ వనసకటబడవప రగఖమసదడర
ఇసటట ననస:58-6-675
వయససస:75
లస: పప
3138 MLJ3646536
పపరర: అసరరమ షపక

95-89/977

95-89/979

95-89/982

95-90/382

95-89/985

95-89/988

95-90/997

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:58-6-681
వయససస:33
లస: పప

3148 SQX1471945
పపరర: వజయ దసరర జవసగమల

3151 MLJ3115151
పపరర: పదడమరరవప తతలలచసరర�

3154 SQX1444231
పపరర: జజజ న వజయ మమచరర

3157 SQX1615006
పపరర: పదమ శశశత దదడడడకలల

95-89/1113

3160 SQX1614966
పపరర: పదమనడభమడడ దదడడడకలల

95-89/983

3163 MLJ3646650
పపరర: మమజబ షపక
తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:58-6-681
వయససస:38
లస: పప

3143 MLJ3646585
పపరర: రమణ బజసతడ

95-89/981

3146 MLJ3652435
పపరర: వరణణ త�లలచసరర

95-90/381

3149 MLJ3652963
పపరర: నడగ మలలర శశరర� తషమమమ�

95-89/984

భరస : సరసబ రరడడడ�
ఇసటట ననస:58-6-678
వయససస:56
లస: ససస స
95-89/986

3152 SQX0763888
పపరర: శశఖర బబబమ జవసగమల

95-89/987

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:58-6-678
వయససస:46
లస: పప
95-90/383

3155 MLJ3652427
పపరర: నడసచడరమమ మమచరర

95-90/384

భరస : నడగగశశరరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:58-6-678
వయససస:50
లస: ససస స
95-89/1111

3158 SQX1614990
పపరర: పదమ దదడడడకలల

95-89/1112

భరస : పదమనడభమడడ దదడడడకలల
ఇసటట ననస:58-6-680
వయససస:50
లస: ససస స
95-89/1114

తసడడ:డ రసగరరరవప దదడడడకలల
ఇసటట ననస:58-6-680
వయససస:57
లస: పప
95-89/990

95-1/1164

భరస : పదమరరవప తతలలచసరర
ఇసటట ననస:58-6-677
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమనడభమడడ దదడడడకలల
ఇసటట ననస:58-6-680
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమనడభమడడ దదడడడకలల
ఇసటట ననస:58-6-680
వయససస:24
లస: పప
3162 MLJ3646668
పపరర: మమనర షపక

95-90/380

భరస : వసశ కకషష మమచరర
ఇసటట ననస:58-6-678
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వసశ కకషష డదకలక
ఇసటట ననస:58-6-678
వయససస:28
లస: ససస స
3159 SQX1615048
పపరర: పదమ శకకర దదడడడకలల

3145 SQX1444348
పపరర: అనసకకరస ర చడటడగడడ

3140 SQX2114551
పపరర: జయ సరయ శరణఖ బజసతడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:58-6-677
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సదడశవ రరవప�
ఇసటట ననస:58-6-678
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కగశవరరవప
ఇసటట ననస:58-6-678
వయససస:57
లస: పప
3156 SQX2249043
పపరర: జరనడనడ వజయ డదకలక

95-89/980

భరస : శశఖర బబబమ జవసగమల
ఇసటట ననస:58-6-678
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-6-678
వయససస:32
లస: పప
3153 MLJ3115052
పపరర: నడగగశశరరరవప మమచరర

3142 MLJ3646569
పపరర: శకనవరస రరవప చడటడగడడ

95-89/976

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:58-06-677
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడటడగడడ
ఇసటట ననస:58-6-677
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సదడశవరరవప తతలలససరర
ఇసటట ననస:58-6-677
వయససస:29
లస: ససస స
3150 MLJ3646635
పపరర: వసశ కకషష మమచరర

95-89/978

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-6-677
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:58-6-677
వయససస:63
లస: పప
3147 AP151000228408
పపరర: ధనలకడమ తతలలససరర

3139 MLJ3647674
పపరర: అబమబ ల� షపక�

3137 MLJ3646544
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:58-6-676
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సలమస షపక�
ఇసటట ననస:58-6-676
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మననహర ఏ�
ఇసటట ననస:58-6-677
వయససస:43
లస: పప
3144 MLJ3640943
పపరర: వర వనసకట నడరరయణ కగసరన

95-90/379

భరస : వనమయఖ
ఇసటట ననస:58-6-675
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:58-6-676
వయససస:34
లస: పప
3141 MLJ3646577
పపరర: నడగ శశషష కలమమర శరఖమసపన

3136 MLJ3652351
పపరర: వనసకట రతనస తడడడబబ యన

3161 MLJ3646676
పపరర: మమకకమ షపక

95-89/989

తసడడ:డ కరససస షపక
ఇసటట ననస:58-6-681
వయససస:30
లస: పప
95-89/991

3164 SQX1896307
పపరర: అమరరననసర షపక

95-89/992

భరస : బబబమ లమల
ఇసటట ననస:58-6-682
వయససస:52
లస: ససస స
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3165 SQX1896331
పపరర: వలబ షపక
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95-89/993

భరస : బకలర
ఇసటట ననస:58-6-682
వయససస:77
లస: ససస స
3168 SQX2343234
పపరర: అలమర బక షపక

95-90/998

95-88/1771

95-90/1001

95-89/997

95-90/386

95-90/389

95-90/1004

తసడడ:డ రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:45
లస: పప

95-92/787

3181 MLJ3648920
పపరర: ససరరజ పఠరన

3184 SQX2313435
పపరర: ఫజలలలమర ఖమన పఠరన

3187 SQX2161818
పపరర: అనశర పఠరన

95-89/1000

3190 MLJ3640729
పపరర: వనసకటరరమరరడ�డడ తడటటరరడడడ�

95-89/998

3193 MLJ3640711
పపరర: లకకమరరడడడ� తడతరరడడడ�
తసడడ:డ బకకలలడడడడ�
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:59
లస: పప

95-90/1000

3176 MLJ3646130
పపరర: వర నడగగనబ �జ బసగరరర�

95-89/996

3179 SQX0623256
పపరర: ఖమససస మహమమద

95-89/999

తసడడ:డ అబమబ ల లతఫ
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:52
లస: పప
95-90/387

3182 MLJ3648912
పపరర: జరరనడ పఠరన

95-90/388

భరస : మహమమదడనన పఠరన
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:45
లస: ససస స
95-90/1002

3185 SQX2313484
పపరర: జనత నసరస పఠరన

95-90/1003

భరస : ఫజలలలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:37
లస: ససస స
95-90/1005

3188 SQX2113207
పపరర: షకకలమబ షపక

95-1/1165

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:69
లస: ససస స
95-89/1001

తసడడ:డ లకకమ రరడడ �
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:31
లస: పప
95-89/1003

3173 SQX2163434
పపరర: వర రరఘవయఖ ససరరశశటట

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద ఖమన
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ రరడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:27
లస: పప
3192 AP151000222088
పపరర: �రరద ఖమన పఠరన

3178 MLJ3646148
పపరర: దసరరర పడసరద� అరజ�

95-90/1132

Deleted

తసడడ:డ రహమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద ఖమన
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:21
లస: ససస స
3189 SQX1368381
పపరర: బబలకకషష రరడడడ తడతరరడడడ

3175 SQX2521169
పపరర: సలమమ షపక

3170 SQX2531937
పపరర: బదరరననసర షపక

తసడడ:డ అపసరరవప
ఇసటట ననస:58-6-685
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఫరరదన డన� పఠరన
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద ఖమన PATHAN
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:20
లస: పప
3186 SQX2161800
పపరర: ససజదడ పఠరన

95-90/385

తసడడ:డ రరజ�
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఖమదదర ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:27
లస: ససస స
3183 SQX1918002
పపరర: షరహహద ఖమన PATHAN

3172 MLJ3648565
పపరర: అనససరఖదదవ అరరర� బసగరరర�

95-89/995

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-6-683
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:58-6-685
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:58-6-686
వయససస:32
లస: పప
3180 SQX1876515
పపరర: నజజమ షపక

95-90/999

తసడడ:డ దసరరర పడసరద�
ఇసటట ననస:58-6-685
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:58-6-685
వయససస:42
లస: పప
3177 MLJ3646122
పపరర: ఏడడకకసడలక� బసగరరర�

3169 SQX2350809
పపరర: ఖమలద షపక

3167 SQX1896349
పపరర: అలర బకలర షపక

తసడడ:డ బబబమ లమల
ఇసటట ననస:58-6-682
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబబమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-6-682
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:58-6-685
వయససస:23
లస: పప
3174 SQX2242972
పపరర: శవ కకసడ

95-89/994

తసడడ:డ బబబమ లమల షపక
ఇసటట ననస:58-6-682
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ లమల షపక
ఇసటట ననస:58-6-682
వయససస:38
లస: పప
3171 SQX2245678
పపరర: సరయ కకరణ కకసడ

3166 SQX1896281
పపరర: ఖలద షపక

3191 AP151000222103
పపరర: �జలమర ఖమన పఠరన

95-89/1002

తసడడ:డ రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:44
లస: పప
95-89/1004

3194 SQX1876473
పపరర: తడవనణణ తడత రరడడ

95-90/390

భరస : వనసకట రరమ రరడడ తడత రరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:22
లస: ససస స
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3195 MLJ3652609
పపరర: లకకమ� ఏదసబ ల�
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95-90/391

భరస : పడకరశ ఎదసబ ల
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:33
లస: ససస స
95-90/1006

భరస : నడగమల మర షపక
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:40
లస: ససస స

3199 SQX2112746
పపరర: కరరమమన షపక

95-90/767

3202 SQX2350973
పపరర: భవరన చరసరన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప డదకలక
ఇసటట ననస:58-6-689
వయససస:21
లస: పప

3205 SQX2264638
పపరర: పపడమ డద కలక

95-90/394

3208 MLJ3649191
పపరర: శకలకడమ వషష
ష మలకల

తసడడ:డ మమరరత వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:58-6-691
వయససస:19
లస: పప
95-42/1040

95-89/1009

95-90/1011

95-90/395

3220 SQX2538742
పపరర: మలర శశరర పసననమ శశటట

95-170/1461

3223 SQX1188862
పపరర: హజజరర షపక
భరస : జమమల షపక
ఇసటట ననస:58-6-693
వయససస:33
లస: ససస స

3203 AP151000222253
పపరర: శకనవరసరరవప డదకలక

95-89/1005

3206 MLJ3641180
పపరర: మమరరత� వషష
ష మలకల�

95-89/1006

3209 MLJ3652476
పపరర: వరహహదడ షపక

95-90/396

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:58-6-691
వయససస:29
లస: ససస స
95-42/1012

3212 SQX1847342
పపరర: రబబబన సయఖద

95-42/1013

తసడడ:డ మసరసన వలర సయఖద
ఇసటట ననస:58-6-692
వయససస:25
లస: పప
95-89/1007

3215 MLJ3640752
పపరర: మసరసనశల� సయఖద�

95-89/1008

తసడడ:డ బబబబవల�
ఇసటట ననస:58-6-692
వయససస:49
లస: పప
95-90/397

3218 MLJ3652591
పపరర: లమల బ షపక

95-90/398

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-6-692
వయససస:76
లస: ససస స
95-89/1585

తసడడ:డ శకనస పసననమ శశటట
ఇసటట ననస:58-6-692/1
వయససస:20
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ శకనస పసననమ శశటట
ఇసటట ననస:58-6-692/1
వయససస:20
లస: ససస స

3217 SQX0455790
పపరర: జజనబ సయఖద

95-170/1403

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:58-6-691
వయససస:48
లస: పప

భరస : మసరసనశల సయఖద
ఇసటట ననస:58-6-692
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:58-6-692
వయససస:33
లస: పప
3222 SQX2538858
పపరర: మలర శశరర పసననమ శశటట

95-90/1009

తసడడ:డ అసతషలమర
ఇసటట ననస:58-6-692
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హహసపబన సరహహబ�
ఇసటట ననస:58-6-692
వయససస:91
లస: పప
3219 SQX2248094
పపరర: సపబద దసదదకలల

3214 SQX0764142
పపరర: ససభబన షపక

3200 SQX2482537
పపరర: శకకలమబ షపక

తసడడ:డ మహలకమయఖ
ఇసటట ననస:58-6-689
వయససస:48
లస: పప

భరస : సపబదలర హడస సపబడ
ఇసటట ననస:58-6-692
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సపబదలర సయఖద
ఇసటట ననస:58-6-692
వయససస:41
లస: ససస స
3216 MLJ3646767
పపరర: మమలమల� షపక�

95-90/1007

భరస : మమరరత వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:58-6-691
వయససస:38
లస: ససస స

95-90/1010 3211 SQX1847334
3210 SQX2161917
పపరర: వనసకట ససమసత వషష
పపరర: మరరయస బ సపబడ
ష మలకల

95-90/393

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప డదకలక
ఇసటట ననస:58-6-689
వయససస:20
లస: పప

భరస : మమజబ షపక
ఇసటట ననస:58-6-691
వయససస:29
లస: ససస స

3213 SQX2002590
పపరర: మరరయస బ సయఖద

95-162/778

భరస : పడకరశ రరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:58-6-688
వయససస:27
లస: ససస స
95-90/1008

3197 MLJ1663608
పపరర: అమరరననసర షపక

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నడగమలమరర
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:40
లస: ససస స

3201 SQX2075968
పపరర: ఆనసద శకనవరస రరవప
రరజమహహసదడవరపప
భసధసవప: శరరష రరజమహహసదడవరపప
ఇసటట ననస:58-6-688
వయససస:36
లస: పప

3207 MLJ3652484
పపరర: షహనడజ షపక

95-90/392

భరస : లకకమరరడడడ తడతరరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-687
వయససస:45
లస: ససస స

3198 SQX2432821
పపరర: కరరమమన షపక

3204 SQX2342079
పపరర: రరజ రరజగశశరర డదకలక

3196 MLJ3648938
పపరర: నడగమమ తడతరరడడ

3221 SQX2531796
పపరర: సరయ పసననమ శశటట

95-170/1458

తసడడ:డ శకనస పసననమ శశటట
ఇసటట ననస:58-6-692/1
వయససస:22
లస: పప
95-89/1010

3224 SQX1896521
పపరర: ఖజ వల షపక

95-89/1011

తసడడ:డ గన సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:58-6-693
వయససస:23
లస: పప
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3225 SQX0810739
పపరర: జమమల షపక
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95-89/1012

తసడడ:డ గన సపబదడ
ఇసటట ననస:58-6-693
వయససస:36
లస: పప
3228 MLJ3646783
పపరర: మరర ఇసరమయల షపక

95-89/1014

95-89/1016

95-89/1284

95-90/403

95-90/406

95-90/409

95-90/1014

తసడడ:డ జరబలమవపదదబ న షపక
ఇసటట ననస:58-6-697
వయససస:29
లస: పప

3238 MLJ3652641
పపరర: మలర క షపక

3241 AP151000228232
పపరర: షసషషననసర అబమబ ల

3244 SQX2342442
పపరర: అబమబ ల అమన షపక

3247 SQX1847367
పపరర: బబజ షపక

95-90/1015

3250 SQX2344307
పపరర: జజహహద షపక

95-90/404

3253 SQX2347128
పపరర: తససర స కగసర మగల
భరస : రఫస మగల
ఇసటట ననస:58-6-697
వయససస:18
లస: ససస స

3233 AP151000222112
పపరర: అజస అబమబ ల

95-89/1018

3236 MLJ3652633
పపరర: వహహదడ అబమబ ల

95-90/402

3239 MLJ3132396
పపరర: రహహస మమననసర బబగస అబమబ ల

95-90/405

భరస : మహమమద ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:29
లస: ససస స
95-90/407

3242 SQX1776244
పపరర: ఫసరగజ నజర షపక

95-90/408

తసడడ:డ మహమమద గగస షపక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:23
లస: పప
95-90/1012

3245 SQX2166569
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-90/1013

తసడడ:డ మహహమమద గగసప షపక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:24
లస: ససస స
95-42/1014

3248 MLJ3115607
పపరర: రజజక అబమబ ల

95-89/1019

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:58-6-697
వయససస:43
లస: పప
95-90/1016

భరస : హహసపసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:58-6-697
వయససస:39
లస: ససస స
95-90/1018

95-89/1015

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జరబలలదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-6-697
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బమరరన షపక
ఇసటట ననస:58-6-697
వయససస:41
లస: పప
3252 SQX2343341
పపరర: బబజ షపక

95-90/401

తసడడ:డ అబమబ ల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:20
లస: పప
3249 SQX2343564
పపరర: హహసపసన షరరఫ షపక

3235 SQX1818988
పపరర: అబమబ ల షమన షపక

3230 MLJ3115565
పపరర: ఫపబజలమర� అబమబ ల�

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:48
లస: పప

భరస : లతఫ సరహహబ� షపబక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక షపక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:48
లస: పప
3246 SQX2347557
పపరర: ఆరరఫపలమర సమర షపక

95-89/1017

భరస : అమమన షపక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల అజజ� షపబక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:29
లస: ససస స
3243 SQX0902775
పపరర: అమమనస షపక

3232 AP151000222107
పపరర: రహహస అబమబ ల�

95-90/399

తసడడ:డ లతఫ�
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:39
లస: పప

భరస : అబమబ ల అమన షపక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రహహస� షపక
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:29
లస: ససస స
3240 AP151000228233
పపరర: మలర క అబమబ ల

95-90/400

తసడడ:డ లతఫ�
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద గగసప
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:20
లస: ససస స
3237 MLJ3648953
పపరర: నసరరననసరబబగస అబమబ ల

3229 MLJ3652617
పపరర: జరబతషన బ షపక

3227 AP151000228143
పపరర: అమనడ బ షపక

భరస : గన సపబదడ� షపక
ఇసటట ననస:58-6-693
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మరర ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-6-695
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ లతఫ�
ఇసటట ననస:58-6-696
వయససస:40
లస: పప
3234 SQX2106375
పపరర: సమధడన సష న షపక

95-89/1013

తసడడ:డ జమమల
ఇసటట ననస:58-6-693
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ నబ
ఇసటట ననస:58-6-694
వయససస:73
లస: పప
3231 MLJ3115524
పపరర: నజర� అబమబ ల�

3226 MLJ3640745
పపరర: గన సపబదడ షపక

3251 SQX2343945
పపరర: జజన బబగస షపక

95-90/1017

తసడడ:డ జరబలమవపదదబ న షపక
ఇసటట ననస:58-6-697
వయససస:31
లస: ససస స
95-90/1019

3254 MLJ3646817
పపరర: పడసనన కలమమర� కకసగల�

95-89/1020

తసడడ:డ దడనయఖ�
ఇసటట ననస:58-6-699
వయససస:31
లస: పప
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3255 MLJ3132628
పపరర: అననమమ కకసగల
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95-90/410

భరస : దడనయఖ� కకసగల
ఇసటట ననస:58-6-699
వయససస:33
లస: ససస స
3258 MLJ3646825
పపరర: పదడమ రరవప� మమదడల�

95-89/1021

95-90/413

95-90/415

95-89/1024

Deleted
95-89/1027

తసడడ:డ అబమబ ల రజజక షపక
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:49
లస: పప
3273 MLJ3653250
పపరర: కకషషకలమమరర� జవరశజ�

95-90/419

95-90/422

95-90/425

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:35
లస: పప
3282 SQX2168953
పపరర: హసజజట అల షపక
తసడడ:డ అబమబ ల కలమమ
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:26
లస: పప

3265 MLJ3652690
పపరర: నసర భబషర సయఖద

3268 SQX1874411
పపరర: అషరడఫ అల షపక

95-90/416

3274 AP151000228460
పపరర: గగససయమ షపక

3277 SQX0853499
పపరర: సససదర గరరర అమర బబషర
హహసపసన SK
తసడడ:డ జజన పపరర
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:35
లస: పప
3280 SQX2341832
పపరర: భగఖలకడమ గగల

95-89/1025

3283 SQX2390862
పపరర: ఆరరఫర షపక
తసడడ:డ మరవరల షపక
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:21
లస: ససస స

3263 MLJ3652708
పపరర: అసజనడ నసరర భబషర

95-90/414

3266 SQX1876226
పపరర: హఫసజన షపక

95-89/1023

3269 SQX1873983
పపరర: హసజత అల షపక

95-89/1026

తసడడ:డ అబమబ ల కలమస షపక
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:26
లస: పప
95-90/417

3272 SQX0902825
పపరర: షబనడ షపక

95-90/418

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:35
లస: ససస స
95-90/420

3275 SQX0902866
పపరర: నజర నడజరరన షపక

95-90/421

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:28
లస: ససస స
95-90/423

3278 SQX1118125
పపరర: శకనవరస రరడడ కసదసల

95-90/424

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:35
లస: పప
95-90/1020

3281 SQX2391498
పపరర: జజబర షపక

95-90/1021

Deleted

భరస : కకటటబబబమ
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:38
లస: ససస స
95-90/1022

95-90/412

తసడడ:డ అబమబ ల కలమస షపక
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల కలమస షపక
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:25
లస: పప
3271 MLJ3652666
పపరర: తబసససస అఫసడన� పఠరన�

3260 MLJ3652674
పపరర: ఝమనస మమదడల

తసడడ:డ నసర బబషర నసర
ఇసటట ననస:58-6-701
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బరరన�
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:66
లస: ససస స
3279 SQX0853507
పపరర: సససదరగరరర జజన పసర SK

95-89/1022

భరస : అబమబ ల ర�్రక పఠరన
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:39
లస: ససస స
3276 MLJ3653292
పపరర: ఖమశసబ� షపక�

3262 MLJ3646833
పపరర: ససదబయస నసర బబషర

95-170/1460

భరస : పదమరరవప మమదడల
ఇసటట ననస:58-6-700
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససదబయఖ కరశపప
ఇసటట ననస:58-6-701
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబమబ ల కలమస షపక
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:44
లస: ససస స
3270 SQX1876200
పపరర: అబమబ ల కలమస షపక

95-90/411

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:58-6-701
వయససస:61
లస: పప

భరస : నడగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-6-701
వయససస:44
లస: ససస స
3267 SQX1876168
పపరర: బరకతషననసర షపక

3259 SQX1213958
పపరర: లకకమ చసదన

3257 SQX2538817
పపరర: కకషషవనణణ లకరకకలల

భరస : వనసకట పడసరద కకసడ
ఇసటట ననస:58-6-699/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రతన శకధర చసదన
ఇసటట ననస:58-6-700
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ KALASHA
ఇసటట ననస:58-6-700
వయససస:35
లస: పప
3264 MLJ3653524
పపరర: పదమ � ససరరడ�డడ

95-90/1143

భరస : వనసకట పడసరద కకసడ
ఇసటట ననస:58-6-699/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శశషయస�
ఇసటట ననస:58-6-700
వయససస:73
లస: పప
3261 SQX1083757
పపరర: మసరసన వల షపక

3256 SQX2538767
పపరర: కకషషవనణణ లకరకకలల

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:58-6-702
వయససస:30
లస: పప
95-90/1023

3284 SQX2367035
పపరర: సరసబ శవ రరవప కరరసపపడడ

95-90/1024

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కరరపపడక
ఇసటట ననస:58-6-703
వయససస:76
లస: పప
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3285 SQX2382224
పపరర: కకషష కకషన గమడడసపటట
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95-90/1025

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గమడడసపటట
ఇసటట ననస:58-6-705
వయససస:35
లస: పప
3288 MLJ3646932
పపరర: జయకకషష వనలలర ల

95-89/1029

95-90/1029

95-89/1514

95-89/1031

95-89/1032

95-90/426

95-90/427

భరస : కలమమర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:58-6-715/1
వయససస:43
లస: ససస స

3298 SQX2343960
పపరర: రజయమ బ షపక

3301 SQX1012970
పపరర: సలస షపక

3304 MLJ3640844
పపరర: పడసరదరరవప తషపరకలల

3307 SQX2242923
పపరర: సపమఖ బబ సతష

95-90/1036

3310 MLJ3115771
పపరర: జయభబరతరరడడడ కకసడడ

95-90/1033

3313 MLJ1658566
పపరర: పదడమవత తతట
భరస : వనసకటదసరరరనడగగశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:58-6-754
వయససస:38
లస: ససస స

3293 SQX2343937
పపరర: వరణణ మమనక వనలలర ల

95-90/1031

3296 MLJ3115912
పపరర: మమలమల షపక

95-89/1030

3299 SQX2346625
పపరర: నడగమర బ షపక

95-90/1034

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:58-6-710
వయససస:33
లస: ససస స
95-89/1033

3302 AP151000222106
పపరర: చనమసరసన షపక

95-89/1034

తసడడ:డ బబబమసరహహబ
ఇసటట ననస:58-6-711
వయససస:61
లస: పప
95-89/1035

3305 SQX1007228
పపరర: రమఖసజల బబ డదపపడడ

95-89/1036

భరస : గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:58-6-713
వయససస:36
లస: ససస స
95-90/845

3308 SQX2163475
పపరర: శకనవరస రరడడడ బబ సతష

95-90/1035

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-714
వయససస:41
లస: పప
95-89/1037

తసడడ:డ శవరరరమ రరడడ
ఇసటట ననస:58-6-715
వయససస:49
లస: పప
95-90/1038

95-90/1028

తసడడ:డ చనమసరసన
ఇసటట ననస:58-6-710
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-06-714
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-6-714
వయససస:38
లస: ససస స
3312 SQX2167906
పపరర: హహమ బసధస బబ సదదల

95-90/1032

తసడడ:డ గమరరమమరరస
ఇసటట ననస:58-6-712
వయససస:50
లస: పప

భరస : గగవసదరరజచడదరర బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:58-6-714
వయససస:37
లస: ససస స
3309 SQX2169696
పపరర: కవత బబ సతష

3295 SQX2325892
పపరర: ఇమమమన షపక

3290 SQX2350817
పపరర: కనఖ కలమమరర వనలలర ల

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప వనలలర ల
ఇసటట ననస:58-6-707
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడసర
ఇసటట ననస:58-6-711
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతడసర సరహహబ�
ఇసటట ననస:58-6-711
వయససస:48
లస: ససస స
3306 MLJ3132503
పపరర: రమమఖసజల బబ డదపపడడ

95-90/1030

భరస : బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:58-6-710
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:58-6-711
వయససస:34
లస: ససస స
3303 AP151000228140
పపరర: దదలల మదధబ షపక�

3292 SQX2343606
పపరర: రగహహణణ కకషష సరయ నసకల

95-89/1028

భరస : రరఢ కకషష మమరరస వనలలర ల
ఇసటట ననస:58-6-707
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-6-708
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనమసరసన
ఇసటట ననస:58-6-710
వయససస:44
లస: పప
3300 SQX1013036
పపరర: మరరబ షపక

95-90/1027

భరస : హరర కకషష వనలలర ల
ఇసటట ననస:58-6-707
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:58-6-708
వయససస:30
లస: ససస స
3297 MLJ3115870
పపరర: బబబబవల షపక

3289 SQX2344661
పపరర: రరఢ కకషష మమరరస వనలలర ల

3287 MLJ3646940
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప వనలలర ల

తసడడ:డ రరధడకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:58-6-707
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనలలర ల
ఇసటట ననస:58-6-707
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస వనలలర ల
ఇసటట ననస:58-6-707
వయససస:31
లస: పప
3294 SQX2470201
పపరర: అలమమస షపక

95-90/1026

భరస : కకషష కకషన గమడడసపటట
ఇసటట ననస:58-6-705
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధడకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:58-6-707
వయససస:32
లస: పప
3291 SQX2348951
పపరర: హరర కకషష వనలలర ల

3286 SQX2379535
పపరర: శరరష గమడడసపటట

3311 SQX2167914
పపరర: కలమమర సససగ బబ సదదల

95-90/1037

తసడడ:డ ధరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:58-6-715/1
వయససస:45
లస: పప
95-90/428

3314 MLJ1657667
పపరర: లకకమపరరశత తతట

95-90/429

భరస : ససబబబరరవప� తతట
ఇసటట ననస:58-6-754
వయససస:60
లస: ససస స
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3315 SQX1948181
పపరర: అమనడబ షపక
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95-95/949

భరస : మహమమద హహసపబసన షపక
ఇసటట ననస:58-6-987
వయససస:59
లస: ససస స
3318 MLJ3648847
పపరర: లకకమకరసతస� తతట�

95-90/431

95-89/1039

95-170/819

95-170/822

95-170/825

95-170/828

95-170/831

తసడడ:డ ఖమశస పసరర షపక�
ఇసటట ననస:58-7-220
వయససస:26
లస: పప

3328 AP151000201237
పపరర: మరరవల షపక

3331 SQX1403898
పపరర: నబన షపక

3334 AP151000207457
పపరర: షసషరదసననసర షపక

3337 MLJ2759116
పపరర: ససభబన షపక

95-170/834

3340 MLJ3638350
పపరర: సపబదడబ� షపక�

95-170/823

3343 MLJ3646809
పపరర: నడగరరజ� కకసడడ�
తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:58-7-698
వయససస:33
లస: పప

3323 AP151000222195
పపరర: పడభబకరరరడడడ జసగర

95-89/1041

3326 MLJ3631785
పపరర: పసచచయఖ షపక

95-170/821

3329 SQX1306621
పపరర: పరరశన షపక

95-170/824

భరస : నడగమర షపక
ఇసటట ననస:58-7-129
వయససస:25
లస: ససస స
95-170/826

3332 SQX0380493
పపరర: గగసఖ షపక

95-170/827

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:58-7-129
వయససస:36
లస: ససస స
95-170/829

3335 SQX0382713
పపరర: నడగమర షపక

95-170/830

తసడడ:డ చనన ఖమససస
ఇసటట ననస:58-7-129
వయససస:30
లస: పప
95-170/832

3338 SQX0383190
పపరర: మసరసనశల షపక

95-170/833

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:58-7-129
వయససస:46
లస: పప
95-170/835

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:58-7-220
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/837

95-90/433

తసడడ:డ అజరత
ఇసటట ననస:58-7-128
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చననఖమశస
ఇసటట ననస:58-7-129
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లతస సరహహబ
ఇసటట ననస:58-7-129
వయససస:68
లస: పప
3342 MLJ3627452
పపరర: మసరసన షపక�

95-170/820

భరస : చనఖమససస
ఇసటట ననస:58-7-129
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ఖమససస
ఇసటట ననస:58-7-129
వయససస:32
లస: పప
3339 MLJ2759504
పపరర: చనఖమశస షపక

3325 SQX1077495
పపరర: హహసపసన షపక

3320 SQX1019505
పపరర: హరర గగపరల నసససకర రరవప

తసడడ:డ బమససరరడడడ
ఇసటట ననస:58-7/2
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-7-129
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చనన ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:58-7-129
వయససస:60
లస: ససస స
3336 SQX0382747
పపరర: అబమబ ల ఖమదర షపక

95-89/1040

తసడడ:డ అజరత
ఇసటట ననస:58-7-128
వయససస:56
లస: పప

భరస : అబమబ ల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:58-7-129
వయససస:25
లస: ససస స
3333 SQX1403914
పపరర: షసషరద షపక

3322 MLJ3640661
పపరర: శకకరసత రరడడడ� జసగర�

95-90/430

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:58-7/1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మరర వల
ఇసటట ననస:58-7-128
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అజరత
ఇసటట ననస:58-7-128
వయససస:51
లస: పప
3330 SQX1359414
పపరర: నససమమ షపక

95-90/432

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:58-7/2
వయససస:35
లస: పప

తలర : హహసపసన బ షపక
ఇసటట ననస:58-7-128
వయససస:24
లస: పప
3327 AP151000201529
పపరర: చన మరరవల షపక

3319 SQX1019497
పపరర: కళళవత ఎన

3317 MLJ3652195
పపరర: పదమ� తతట�

భరస : అపరసరరవప�
ఇసటట ననస:58-7
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హరర గగపరల
ఇసటట ననస:58-7/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకకరనస రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:58-7/2
వయససస:27
లస: ససస స
3324 SQX1353994
పపరర: మరర షరరఫ షపక

95-89/1038

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర
ఇసటట ననస:58-7
వయససస:31
లస: పప

భరస : పదడమరరవప�
ఇసటట ననస:58-7
వయససస:60
లస: ససస స
3321 SQX1114065
పపరర: శరరష రరడడడ జసగర

3316 MLJ3646452
పపరర: జజన బబషర షపక

3341 MLJ3627445
పపరర: ఇమమమ షపక�

95-170/836

తసడడ:డ ఖమశస పసరర షపక�
ఇసటట ననస:58-7-220
వయససస:26
లస: పప
95-89/1042

3344 MLJ3646791
పపరర: పడసరద కకసడడ

95-89/1043

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:58-7-698
వయససస:34
లస: పప
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3345 MLJ3646882
పపరర: నడగమర వల షపక
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95-89/1044

తసడడ:డ నడగమర వల
ఇసటట ననస:58-7-702
వయససస:34
లస: పప
3348 MLJ3641214
పపరర: శకకరసత కలరకలల

95-89/1047

95-89/1050

95-89/1288

95-90/436

95-90/437

95-90/438

95-89/1057

భరస : ఫణణసదడ రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:58-7-724
వయససస:24
లస: ససస స

3358 MLJ3640927
పపరర: ససబబబరరవప రరమశశటట �

3361 MLJ1646207
పపరర: కకషష రరకమమర� గడడ స�

3364 MLJ3652971
పపరర: భబవన గడడ స

3367 AP151000228202
పపరర: లకకమ వడడడ

95-89/1058

3370 MLJ3640968
పపరర: ఏడడకకసడలల� దబబకకటట�

95-89/1053

3373 SQX1602045
పపరర: అచచమమ జసగర
భరస : గగపరల రరడడ జసగర
ఇసటట ననస:58-7-724
వయససస:65
లస: ససస స

3353 MLJ3640919
పపరర: శకనవరసరరవప రరమశశటట �

95-89/1052

3356 AP151000228417
పపరర: రమమదదవ రరమశశటట

95-90/435

3359 MLJ3640935
పపరర: మధసససధనరరవప రరమశశటట

95-89/1054

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:58-7-719
వయససస:44
లస: పప
95-89/1055

3362 MLJ1645175
పపరర: సరసబశవరరవప గడడ స

95-89/1056

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:58-7-721
వయససస:64
లస: పప
95-90/439

3365 MLJ1645662
పపరర: ఆదదలకడమ గడడ స

95-90/440

భరస : సరసబశవరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:58-7-721
వయససస:53
లస: ససస స
95-90/441

3368 AP151000228338
పపరర: అలవనలలమసగమమ పపలలగమజ�

95-90/442

భరస : గగపరలరరవప� పపలలగమజ
ఇసటట ననస:58-7-723
వయససస:57
లస: ససస స
95-89/1059

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:58-7-724
వయససస:44
లస: పప
95-90/443

95-89/1049

భరస : శకనవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:58-7-717
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శశఖర వడకడ
ఇసటట ననస:58-7-723
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవ నడగగసదడ పడసరద రరచకలలర
ఇసటట ననస:58-7-724
వయససస:39
లస: ససస స
3372 SQX1530717
పపరర: గరయతడ జసగర

95-90/434

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:58-7-721
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:58-7-723
వయససస:46
లస: పప
3369 SQX1615022
పపరర: శకవరణణ రరచకలలర

3355 MLJ3649035
పపరర: ధనలకకమ రరమశశటట

3350 MLJ3641115
పపరర: వనసకటటశశరరర� మసడర �

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:58-7-717
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:58-7-721
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకశశర కలమమర గడడ స
ఇసటట ననస:58-7-721
వయససస:34
లస: ససస స
3366 MLJ3641396
పపరర: శశఖర వడడడ

95-89/1051

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:58-7-718
వయససస:48
లస: పప

భరస : మధసససధనరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:58-7-719
వయససస:34
లస: ససస స
3363 MLJ3652989
పపరర: అనల కలమమరర గడడ స

3352 SQX1173723
పపరర: గగపసనడద రరమశశటట

95-89/1046

తసడడ:డ ససబబబరరయమడడ�
ఇసటట ననస:58-7-716
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:58-7-717
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� రరమశశటట
ఇసటట ననస:58-7-717
వయససస:62
లస: ససస స
3360 MLJ3649043
పపరర: నడగ మలర శశరర రరమశశటట

95-89/1048

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:58-7-717
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: నగగశశరరరవప పర
ఇసటట ననస:58-7-717
వయససస:22
లస: పప
3357 AP151000228416
పపరర: ససతడమహలకడమ రరమశశటట �

3349 AP151000222114
పపరర: సతఖనడరరయణ కకరరకలల

3347 MLJ3640786
పపరర: షపక జజన

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:58-7-702
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:58-7-705
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ నడగభమషణ�
ఇసటట ననస:58-7-716
వయససస:76
లస: పప
3354 SQX2001360
పపరర: ఈశశర రరమశశటట

95-89/1045

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:58--7-702
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:58-7-705
వయససస:32
లస: పప
3351 MLJ3647039
పపరర: నడగగశశర రరవప� వడచడ �

3346 MLJ3115466
పపరర: షషకకర అబమబ ల

3371 SQX1615063
పపరర: శవ నడగగసదడ పడసరద రరచకలలర

95-89/1060

తసడడ:డ గమరరమమరరస రరచకలలర
ఇసటట ననస:58-7-724
వయససస:44
లస: పప
95-90/444

3374 SQX2253086
పపరర: మహమమద గరలబ షపక

95-90/1040

తసడడ:డ అబమబ ల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-7-724
వయససస:78
లస: పప
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3375 SQX2172104
పపరర: గగపరల రరడడడ జసగ
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95-90/1041

తసడడ:డ కకటట రరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:58-7-724
వయససస:68
లస: పప
3378 MLJ3640992
పపరర: నరశసహరరవప� ఎలమరవపల�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-7-725
వయససస:38
లస: పప
95-89/1063

తసడడ:డ చనమసరసనడడవప�
ఇసటట ననస:58-7-726
వయససస:40
లస: పప
3381 SQX2166924
పపరర: షపక అబద

95-90/1043

95-89/1065

95-90/446

95-89/1067

95-90/1046

95-89/1074

భరస : గమరవయఖ దససపల
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:28
లస: ససస స

3388 MLJ3649076
పపరర: కళళవత జమమమల�

3391 MLJ1651678
పపరర: శకనవరస జమమమల

3394 SQX1563791
పపరర: కకకషషవనణణ గగనసగమసటర

3397 MLJ3641032
పపరర: సరసబబశవరరవప గగనసగమసటర

95-89/1076

3400 MLJ3641057
పపరర: వనసకటశవ నడడసపలర �

95-90/447

3403 SQX1232230
పపరర: కవత సపరవత
తలర : బమజర సపరవత
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:33
లస: ససస స

95-90/1045

3386 MLJ3653011
పపరర: సరళ� బదసబ లకరర�

95-90/445

3389 SQX1579921
పపరర: రతన రరవప బబ దసబ లకరర

95-90/448

తలర : శశష రతనస బబ దసబ లకరర
ఇసటట ననస:58-7-728
వయససస:39
లస: పప
95-89/1068

3392 MLJ3641024
పపరర: వనసకటరరవప జమమమల�

95-89/1069

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:58-7-729
వయససస:65
లస: పప
95-89/1072

3395 SQX1563767
పపరర: అనసతలకడమ గగనసగమసటర

95-89/1073

భరస : రరమమరరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:58-7-731
వయససస:66
లస: ససస స
95-89/1075

3398 SQX1776251
పపరర: దసరర భవరన గగనసగమసటర

95-90/449

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:58-7-731/1
వయససస:21
లస: ససస స
95-89/1077

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:51
లస: పప
95-90/451

3383 SQX2179794
పపరర: షపక మకé్్హమమద రరయమజ

భరస : రతనరరవప� బదసబ లకరర
ఇసటట ననస:58-7-728
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:58-7-731
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ�
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:29
లస: పప
3402 SQX1369512
పపరర: అసజలదదవ దససపల

95-89/1066

భరస : సరసబశవ రరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:58-7-731
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:58-7-731
వయససస:44
లస: పప
3399 SQX0372441
పపరర: శవ నడగగశశర రరవప యన�

3385 SQX0860221
పపరర: గరనకల శకనవరస రరవప

95-90/1042

తసడడ:డ షపక మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:58-7-727/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:58-7-729
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస జమమమల
ఇసటట ననస:58-7-729
వయససస:29
లస: ససస స
3396 MLJ3641040
పపరర: అసజననయమలల � గగనసగమసటర �

95-90/1044

భరస : వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:58--7-728
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:58-7-729
వయససస:41
లస: పప
3393 SQX2172377
పపరర: నడగలకడమ జమమమల

3382 SQX2166668
పపరర: షపక సరదబమమ
ర సపబసన

3380 SQX2172435
పపరర: షపక మత
భరస : షపక మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:58-7-727/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:58-7-728
వయససస:48
లస: పప

భరస : వరరరఘవపలల బదసబ లకరర
ఇసటట ననస:58-7-728
వయససస:57
లస: ససస స
3390 MLJ1653625
పపరర: రరసబబబమ� జమమమల�

95-89/1064

తసడడ:డ షపక మమబససభబన
ఇసటట ననస:58-7-727/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:58-7-728
వయససస:39
లస: ససస స
3387 AP151000228473
పపరర: శశషరతనస బదసబ లకరర

3379 MLJ3640984
పపరర: చనమసరసనడడవప� ఎలమరవపల�

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:58-7-725
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:58-7-726
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:58-7-727/1
వయససస:30
లస: ససస స
3384 SQX0882688
పపరర: పదడమ వత గగనకల

95-89/1061 3377 AP151000222222
95-89/1062
3376 MLJ3640950
పపరర: నడగగశశరరరవప� పసదరబబ యన�
పపరర: వనసకటటశశరరర� పసదరబబ యన�

3401 SQX1371301
పపరర: శకలత మవరశ

95-90/450

భరస : శకనడధ మవరశ
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:28
లస: ససస స
95-90/452

3404 SQX1370956
పపరర: భమవననశశరర కరకలమమనస

95-90/453

భరస : నడగగశశర రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:28
లస: ససస స
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3405 SQX1370873
పపరర: కరరమమన బ షపక
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95-90/454

భరస : అహమద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:28
లస: ససస స
3408 MLJ3649118
పపరర: సరమమమజఖస నడడసపలర

95-90/455

భరస : వనసకటశవ� నడడసపలర
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:43
లస: ససస స
95-90/457

భరస : మలర కరరరరనరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:72
లస: ససస స
3411 SQX0281451
పపరర: బషసర� మహమమద�

3406 AP151000228234
పపరర: రగణమకరదదవ నడడసపలర �

తసడడ:డ రఫస అహమమద�
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:28
లస: పప

3409 SQX1315234
పపరర: వనసకటటశ నడడసపలర

95-90/458

95-89/1078

3412 MLJ3643871
పపరర: శకనవరస రరవప� గగల�

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:58-7-734
వయససస:61
లస: పప

3415 SQX1297606
పపరర: సరయ కకషష గగనసగమసటర

95-90/461

95-89/1081

తసడడ:డ నరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-7-735
వయససస:73
లస: పప

3418 MLJ3653052
పపరర: వనసకట నరరస రరడడడ కరశపప

95-89/1079

95-89/1082

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:58-7-736
వయససస:66
లస: పప

3421 SQX1976067
పపరర: సపజనఖ బలమర

95-90/462

3416 MLJ3647088
పపరర: వనసకట నరరసరరడ�డడ కరశపప�

95-89/1080

3419 MLJ3653045
పపరర: ఆదదలకడమ కరశపప

95-90/463

భరస : యరరకలల రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:58-7-735
వయససస:61
లస: ససస స
95-89/1083

భరస : హరరకకషష చటటట ల
ఇసటట ననస:58-7-736
వయససస:34
లస: ససస స

3423 MLJ3653060
పపరర: శవకనకదసరర గళళళ

95-151/783

తసడడ:డ మమరరకలల రరడడడ�
ఇసటట ననస:58-7-735
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆదదలకకమ కరశపప
ఇసటట ననస:58-7-735
వయససస:32
లస: ససస స

3420 MLJ3647096
పపరర: సరసబశవ రరవప గళర

3413 SQX2048536
పపరర: కలససమ నడడసపలర
భరస : శవ నడగగశశర రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:58-07-733
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:58-7-735
వయససస:24
లస: పప

3417 SQX0372649
పపరర: ఎరరకలరరడడడ కరశపప�

95-90/459
3410 SQX1114073
పపరర: భబరత కకషష యమధవ మతష
స పలర

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:40
లస: పప

3414 MLJ3641164
పపరర: బలరరమపడసరద తతట�

95-90/456

భరస : మసగఖ సపరవత
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససవ నడడసపలర
ఇసటట ననస:58-7-733
వయససస:25
లస: పప
95-90/460

3407 SQX1205955
పపరర: బమజర సపరవత

3422 MLJ3653078
పపరర: అననపపరష గళళళ

95-90/464

తసడడ:డ అననపపరష గళళ
ఇసటట ననస:58-7-736
వయససస:34
లస: ససస స

95-90/465

భరస : సరసబశవరరవప గళళ
ఇసటట ననస:58-7-736
వయససస:54
లస: ససస స

3424 SQX0383679
పపరర: తతట కలసన�
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95-89/1084

తసడడ:డ నడసచడరయఖ�
ఇసటట ననస:58-7-737
వయససస:37
లస: ససస స
3427 MLJ3116142
పపరర: నరగసదడకలమమర గగరర�

భరస : మహమమద మజర ర షరరఫ
ఇసటట ననస:58-7-738/1
వయససస:53
లస: ససస స

95-89/1085

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:58-7-737
వయససస:33
లస: పప
95-89/1087

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:58-7-737
వయససస:45
లస: పప
3430 SQX2253953
పపరర: జరబబమన షపక

3425 MLJ3647351
పపరర: బడహమయఖ బబలగరన

3428 AP151000222368
పపరర: సరసబశవరరవప గగరర

3431 SQX2190098
పపరర: మమనశర అల శఖదడరర
మహమమద
తసడడ:డ మజహర షరరఫ
ఇసటట ననస:58-7-738/1
వయససస:35
లస: పప

95-89/1086

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:58-7-737
వయససస:44
లస: పప
95-89/1088

తసడడ:డ నసదదకగశవరరవప
ఇసటట ననస:58-7-737
వయససస:72
లస: పప
95-88/1772

3426 AP151000222369
పపరర: నటరరజకలమమర గగరర�

3429 SQX2461184
పపరర: నటరరజ కలమమర గగరర

95-89/1515

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగరర
ఇసటట ననస:58-7-737
వయససస:45
లస: పప
95-90/1047

3432 SQX2190106
పపరర: ఫసరదడస షపక

95-90/1048

భరస : మహమమద మమనశర అల శకదడరర
ఇసటట ననస:58-7-738/1
వయససస:26
లస: ససస స
Page 268 of 306

3433 SQX2411015
పపరర: నరమల జజఖత పపల
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95-90/1049

తలర : నదదయమ పపల
ఇసటట ననస:58-7-738/2
వయససస:66
లస: ససస స
3436 SQX2344208
పపరర: సరల రరడడడ మలలర ల

95-90/1051

95-89/1089

95-90/1055

95-89/1092

95-90/466

95-90/469

95-90/1057

95-89/1095

తసడడ:డ గగపసరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-7-741
వయససస:61
లస: పప

భరస : షపక వల సరహహబ
ఇసటట ననస:58-7-741
వయససస:63
లస: ససస స

3446 MLJ3641073
పపరర: హరరబబబమ నడదచసడర

95-89/1093

95-90/467

95-90/470

3441 SQX2344232
పపరర: పరరశత భజసతడ

95-90/1054

3444 SQX0763698
పపరర: శకనవరస రరడడ మమమమడడ

95-89/1091

3447 MLJ3641081
పపరర: కనకపడసరద� ఇసటటరర�

95-89/1094

3450 MLJ3653763
పపరర: వజయకలమమరర నడదచసడర

95-90/468

3453 SQX2449841
పపరర: శశష గరరర రరవప పసననమ శశటట

95-90/1056

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:25
లస: పప
95-90/1058

తసడడ:డ హరరబబబమ నడదచసడర
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:21
లస: ససస స

3456 SQX2348324
పపరర: శరకవణణ నడదచసడర

95-90/1059

తసడడ:డ హరరబబబమ నడదచసడర
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:19
లస: ససస స
95-89/1096

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ
ఇసటట ననస:58-7-741
వయససస:71
లస: పప
95-90/1061

Deleted

భరస : సపలమరగదబ ధ మలలర ల
ఇసటట ననస:58-7-738/3
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నడగగసదడరరవప నడదచసడర
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:29
లస: ససస స

3452 SQX1315242
పపరర: దదననష కలమమర నడదచసడర

3458 MLJ3647112
పపరర: వనసకటటసశరరర కకటబరర

95-92/658

తసడడ:డ లకకమనరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:59
లస: పప

3449 MLJ3653755
పపరర: నడగమణణ పసననసశశటట

3455 SQX2348654
పపరర: నలమ నడదచసడర

3438 SQX2092609
పపరర: నరమల మలలర ల

తసడడ:డ లసగర రరడడడ మమమమడడ
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నడగగసదడరరవప నడదచసడర
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:26
లస: పప

Deleted

3460 SQX2360725
పపరర: షపక షకకర బ

95-89/1090

భరస : శకనస పసననసశశటట
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబమ నడదచసడర
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:23
లస: ససస స

3457 MLJ3647104
పపరర: ససబబ రరడడడ� దచవగరరర�

3443 SQX1454396
పపరర: సరమమమజఖస పసననససపటట

95-89/1289

భరస : రమణ భజసతడ
ఇసటట ననస:58-7-739
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నడగగసదడ రరవప నడదచసడర
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:24
లస: పప
3454 SQX2349629
పపరర: లలత నడదచసడర

95-90/1053

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పసననససపటట
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హరరబబబమ� నడదచసడర
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:29
లస: ససస స
3451 SQX1315259
పపరర: పడశరసత కలమమర నడదచసడర

3440 SQX2427490
పపరర: పరరశత బతసటటడ
భరస : రమణ బతసటటడ
ఇసటట ననస:58-7-739
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర రరమయఖ
ఇసటట ననస:58-7-740
వయససస:44
లస: పప
3448 MLJ3649126
పపరర: పదమ నడదచసడర

95-90/1052

Deleted

భరస : శకనవరస రరడడడ మమరస రరడడడ
ఇసటట ననస:58-7-739
వయససస:36
లస: ససస స
3445 MLJ3647658
పపరర: శకనస పసననఎసశశటట

3437 SQX2345379
పపరర: నరమల మలలర ల

3435 SQX2103299
పపరర: సపలమరగదబ ధ మలలర ల

తసడడ:డ వనసకటశశర మలలర ల
ఇసటట ననస:58-7-738/3
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరలరగడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:58-7-738/3
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : తరరపఠమమ మమరరసరరడడ
ఇసటట ననస:58-7-739
వయససస:43
లస: పప
3442 SQX2388981
పపరర: రజన మమరస రరడడడ

95-90/1050

తలర : నరమల జజఖత పపల
ఇసటట ననస:58-7-738/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:58-7-738/3
వయససస:43
లస: పప
3439 SQX1585712
పపరర: శకనవరసరరడడడ మమరరసరరడడడ

3434 SQX2452878
పపరర: నదదయమ పపల

3459 SQX2361665
పపరర: షపక వల సరహహబ

95-90/1060

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:58-7-741
వయససస:72
లస: పప

95-170/1404 3462 MLJ1656750
95-89/1097
3461 SQX2289189
పపరర: వనసకట శశష కరమమశశరర నడయమడడ
పపరర: వనసకటదసరరరనడగగశశరరరవప తతట

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప నడయమడడ
ఇసటట ననస:58-7-741/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:58-7-744
వయససస:46
లస: పప
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3463 MLJ1657675
పపరర: ససబబబరరవప తతట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-89/1098

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:58-7-744
వయససస:68
లస: పప
3466 MLJ3653136
పపరర: పసచచమమ నలర మమకల

3472 MLJ1649441
పపరర: గసపల కకశశర కలమమర

95-90/472

95-90/473

95-89/1101

95-90/1064

95-89/1103

3473 MLJ1650746
పపరర: నడగగశశరరరవప గసపల

3476 SQX2363042
పపరర: శక వరణణ అసచ

3479 MLJ3653128
పపరర: లకడమ తరరపతమమ గసపల

95-90/477

3482 MLJ3653151
పపరర: కకటటశశరమమ కకలమ

3485 AP151000228189
పపరర: వనసకరయమమ కకలసనకకటట�

భరస : పపదవనసకటటశశరరర� కకలసనకకటట
ఇసటట ననస:58-7-775
వయససస:62
లస: ససస స

95-90/1065

3491 SQX2407054
పపరర: జరరన మహమమద
భరస : అనవర మహమమద
ఇసటట ననస:58-7-1120
వయససస:40
లస: ససస స

3471 SQX2017333
పపరర: సరయ చసద అసచద

95-4/979

3474 MLJ3649134
పపరర: గసపల లకడమ కవత

95-90/474

3477 SQX2458081
పపరర: ఉషరరణణ సససకర

95-168/971

భరస : లలకనడథస
ఇసటట ననస:58-07-749
వయససస:64
లస: ససస స
95-90/475

3480 MLJ3653169
పపరర: కలసన కకలమ

95-90/476

భరస : శకనవరసరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:58-7-749/2
వయససస:33
లస: ససస స
95-90/478

3483 MLJ3641271
పపరర: సరసబశవరరవప గసపల

95-89/1104

తసడడ:డ వలరరజ
ఇసటట ననస:58-7-755
వయససస:46
లస: పప
95-90/479

3486 AP151000228193
పపరర: ససమత కకలసనకకటట

95-90/480

భరస : శకనవరసరరవప� కకలసనసకటట
ఇసటట ననస:58-7-775
వయససస:42
లస: ససస స
95-90/482

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర కకలసనకకటట
ఇసటట ననస:58-7-796
వయససస:30
లస: ససస స
95-90/1066

95-89/1100

భరస : గసపల కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:58-7-749
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప� కకలసనకకటట
ఇసటట ననస:58-7-775
వయససస:41
లస: ససస స

95-90/481 3488 MLJ3653565
3487 AP151000228207
పపరర: పపదవనసకరయమమ కకలసనకకటట�
పపరర: సరమమమజఖస కకలసనకకటట

తసడడ:డ జలలపప లక అపకకనడడ
ఇసటట ననస:58-7-798
వయససస:56
లస: పప

95-89/1102

భరస : మలర కరరరరనరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:58-7-749/2
వయససస:33
లస: ససస స
95-89/1105

3468 MLJ1657188
పపరర: చచసబయఖ మమమలమ

తసడడ:డ రరమ కకషష అసచద
ఇసటట ననస:58-07-749
వయససస:20
లస: పప

భరస : అనల కలమమర గసపల
ఇసటట ననస:58-7-749/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సయఖద బబజ
ఇసటట ననస:58-7-761A
వయససస:47
లస: ససస స

3490 SQX2196228
పపరర: సతఖనడరరయణ అపకకనడడ

95-90/1063

భరస : రరమ కకషష అసచ
ఇసటట ననస:58-7-749
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:58-7-749/2
వయససస:33
లస: ససస స
3484 SQX1206870
పపరర: సయఖద రజయమ

3470 SQX2171031
పపరర: గగరర యలమసచ

95-90/471

తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:58-7-748
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వలరరజ గసపల
ఇసటట ననస:58-7-749
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప గసపల
ఇసటట ననస:58-7-749/1
వయససస:40
లస: పప
3481 MLJ3653177
పపరర: ససగమణకనన కకలమ

95-90/1062

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:58-7-748
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ అసచ
ఇసటట ననస:58-7-749
వయససస:51
లస: పప
3478 MLJ1654482
పపరర: అనల కలమమర గసపల

3467 SQX2335495
పపరర: జజన షపక

3465 MLJ3653110
పపరర: అలవనలలమసగ గసపల

భరస : రరసబబబమ గసపల
ఇసటట ననస:58-7-746
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-7-747/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గసపల నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-7-749
వయససస:39
లస: పప
3475 SQX2354074
పపరర: రరమకకషష అసచ

95-89/1099

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప గసపల
ఇసటట ననస:58-7-746
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:58-7-747
వయససస:75
లస: ససస స
3469 MLJ3653771
పపరర: అలలవనలలమసగతయమరర
యలమసచ
భరస : గగరరశసకర యలమసచ
ఇసటట ననస:58-7-748
వయససస:34
లస: ససస స

3464 MLJ1650720
పపరర: రరసబబబమ గసపల

3489 AP151000228224
పపరర: వనసకటససబమబలల కకలసకకటట�

95-90/483

భరస : వనసకటటశశరరర� కకలమససకత
ఇసటట ననస:58-7-796
వయససస:31
లస: ససస స
95-90/1039

3492 SQX2529972
పపరర: రరమ అసజమమ చదటల

95-89/1567

భరస : అసజయఖ చదటల
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:54
లస: ససస స
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95-89/1584

తసడడ:డ ససబబయఖ చదటల
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:56
లస: పప
3496 SQX0400267
పపరర: మలలర శశరర పసననబబ యన�

95-90/486

95-90/489

95-90/492

95-90/495

95-90/498

95-168/871

95-90/1067

భరస : నటరరజకలమమర గగరర
ఇసటట ననస:58-8-737
వయససస:36
లస: ససస స

95-90/491

3503 MLJ3639127
పపరర: రతనస� పడవల�

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:43
లస: పప
95-90/493

3506 MLJ3652286
పపరర: జయమలకడమ� ఎలమరవపల�

3509 SQX1083914
పపరర: ఖమససస షపక

3512 MLJ3629953
పపరర: రరజగష బబ మమపరల

3515 MLJ3647237
పపరర: ఖమజజ� షపక�

95-89/1109

3518 MLJ3646890
పపరర: నడగరరజ గగల

95-90/496

3521 MLJ3132743
పపరర: వనసకటలకడమ గగరర
భరస : నరగసదడకలమమర గగరర
ఇసటట ననస:58-8-737
వయససస:38
లస: ససస స

95-90/494

3507 SQX1083963
పపరర: నడగమర బఇవనబ షపక

95-90/497

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:58-8-157
వయససస:43
లస: ససస స
95-90/499

3510 SQX1574897
పపరర: నడగ సపజనఖ తతటపఅల

95-168/870

భరస : యమసథదన జజసఫ తతటపఅల
ఇసటట ననస:58-8-168
వయససస:32
లస: ససస స
95-170/838

3513 MLJ3640612
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� తతట�

95-89/1106

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:58-8-535
వయససస:44
లస: పప
95-89/1107

3516 MLJ3647187
పపరర: ససబడహమణఖస నలక

95-89/1108

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:58-8-559
వయససస:35
లస: పప
95-89/1110

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:58-8-559
వయససస:50
లస: పప
95-90/501

3504 MLJ1655885
పపరర: దవపద షపక
తసడడ:డ అబమబ ల ఖమదర
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ బరన�
ఇసటట ననస:58-8-558
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:58-8-559
వయససస:43
లస: పప
3520 MLJ3653086
పపరర: వరలకడమ గగరర

3501 MLJ3643723
పపరర: చదసచస సరఈ పపరర ర

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:58-8-481
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ పప సడడగల
ఇసటట ననస:58-8-548
వయససస:29
లస: పప
3517 MLJ3647195
పపరర: శకనవరస రరవప జవరశజ

95-90/490

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-8-157
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకకసస స రరజ తతటపలర
ఇసటట ననస:58-8-168
వయససస:43
లస: ససస స
3514 SQX2340271
పపరర: పష ల రరడడడ పప సడడగల

95-90/488

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:58-8-157
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరసరశమ
ఇసటట ననస:58-8-157
వయససస:55
లస: ససస స
3511 MLJ3635091
పపరర: శకదదవ తతటపలర

3498 MLJ3644028
పపరర: బబల కకషష ర నడయక�
దసమమవత�
తసడడ:డ పపదబ బడమయమన�
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడగరసదడస
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:74
లస: పప
3508 MLJ3132461
పపరర: గసగమమ మమచరర

3500 MLJ1663186
పపరర: శకకరసత� దడసరర�

95-90/485

95-90/487

తసడడ:డ కకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సదఖల�
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:48
లస: పప
3505 MLJ3643962
పపరర: వనసకట రరవప వరదడ

3497 MLJ3652260
పపరర: ససతమమ� ఎలమరవపల�

3495 MLJ3652278
పపరర: లకకమ� ఎలమరవపల�

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:34
లస: పప
3502 MLJ3103454
పపరర: మ�్కతష
స జజ� మహమమద�

95-90/484

భరస : ససనల చడదరర
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యలమసదయఖ�
ఇసటట ననస:58-8
వయససస:33
లస: ససస స
3499 MLJ3643988
పపరర: కకటటశశర రరవప� దడసరర�

3494 SQX1009315
పపరర: వజయ లకకమ మమకకననన

3519 MLJ3649175
పపరర: లకడమ దదవ� మసడడర�

95-90/500

భరస : వనసకటటశశరరర� మసడల
ఇసటట ననస:58-8-581
వయససస:41
లస: ససస స
95-90/502

3522 MLJ3648458
పపరర: సరమమమజఖస గగరర

95-90/503

భరస : సరసబశవరరవప గగరర
ఇసటట ననస:58-8-737
వయససస:61
లస: ససస స
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3523 SQX1292341
పపరర: మమహజబన బబగస సయఖద

95-90/504

భరస : బమరరనసదధబ న సయఖద
ఇసటట ననస:58-8-750
వయససస:31
లస: ససస స
3526 MLJ3649167
పపరర: సరమమమజఖస� గసపల�

95-90/507

95-90/510

95-89/1115

95-90/513

95-90/1069

95-90/516

భరస : వనసకటటశశరరర మసడర
ఇసటట ననస:58-8-761
వయససస:41
లస: ససస స
3547 MLJ3647229
పపరర: మసరసన రరవప� నలమరమమకల�
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:58-8-761A
వయససస:56
లస: పప
3550 MLJ3649209
పపరర: లకకమ� బబ లర మమడడ�
భరస : వనసకటటశసశరరవప�
ఇసటట ననస:58-8-762/1
వయససస:42
లస: ససస స

3536 MLJ3653284
పపరర: ఊరరమళ� నలక�

95-90/514

3539 MLJ3115284
పపరర: శకనవరసరరవప బబ సతల

3542 AP151000228386
పపరర: లకడమ బబ సతల

3545 SQX2103489
పపరర: గగపసనడధ నలర మమకల

3548 MLJ3647211
పపరర: వనసకట రరవప నలక

3551 SQX1895473
పపరర: ఖలల షపక
తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:58-8-762/1
వయససస:24
లస: పప

95-90/1068

95-90/512

3537 AP151000228230
పపరర: అమరరవత తతట

95-90/515

భరస : వనసకటరరమయఖ� తతట
ఇసటట ననస:58-8-760
వయససస:43
లస: ససస స
95-89/1117

3540 AP151000222110
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప బబ సతల

95-89/1118

తసడడ:డ అపసలసరశమ
ఇసటట ననస:58-8-760/1
వయససస:85
లస: పప
95-90/517

3543 AP151000228404
పపరర: గసగరదదవ నలర మమకల�

95-90/518

భరస : మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:58-8-761
వయససస:47
లస: ససస స
95-89/1290

3546 SQX2251981
పపరర: సశపన నలర మమకల

95-90/1071

భరస : గగపసనడధ
ఇసటట ననస:58-8-761/1
వయససస:29
లస: ససస స
95-89/1120

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:58-8-762
వయససస:41
లస: పప
95-90/519

3531 SQX2318574
పపరర: శరత చసదడ పడసరద తతట

భరస : ససబడమణఖస� నలక
ఇసటట ననస:58-8-759
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనడడవప
ఇసటట ననస:58-8-761/1
వయససస:29
లస: పప
95-89/1119

95-90/509

95-89/1116 3534 MLJ3653243
3533 SQX0763672
పపరర: ససతడరరమమసజననయమలల గబబట
పపరర: ససజజత నలక

భరస : ఉమమహహశశరరరవప� బబ సతల
ఇసటట ననస:58-8-760/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-90/1070

3528 SQX1213750
పపరర: సయఖద హహహదర అల

తసడడ:డ వనసకట దసరర నడగగశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:58-8-754
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-8-760/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� బబ సతల
ఇసటట ననస:58-8-760/1
వయససస:43
లస: ససస స
3544 SQX2309128
పపరర: లకకమదదవ మసడర

95-90/511

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:58-8-760
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:58-8-760
వయససస:59
లస: ససస స
3541 SQX0424762
పపరర: నడగరరజగశశరర� బబ సతల�

3530 SQX1213677
పపరర: డడ. సయఖద ఇమమమ

95-90/506

తసడడ:డ డడ. సయఖద ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:58-8-750
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:58-8-757
వయససస:74
లస: పప

భరస : శకధర తతట
ఇసటట ననస:58-8-760
వయససస:43
లస: ససస స
3538 SQX2411791
పపరర: అమరరవత తతట

95-90/508

తసడడ:డ డడ. సయఖద లతఫ సయఖ
ఇసటట ననస:58-8-750
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససతడరరమసజననయమలల
ఇసటట ననస:58-8-757
వయససస:69
లస: ససస స
3535 MLJ3653276
పపరర: లకడమసరశత తతట

3527 SQX1213891
పపరర: సయఖద షఫస

3525 SQX1213719
పపరర: సయఖద శకకలమ బబగమ

భరస : డడ. సయఖద ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:58-8-750
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:58-8-750
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:58-8-750
వయససస:36
లస: పప
3532 SQX0756205
పపరర: జయలకడమ గబబట

95-90/505

భరస : నడగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-8-750
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వలరరజ�
ఇసటట ననస:58-8-750
వయససస:75
లస: ససస స
3529 SQX1292291
పపరర: బమరరనసదధబ న సయఖద

3524 MLJ3649159
పపరర: రతనకలమమరర� గసపల�

3549 SQX2344380
పపరర: నడగ భబనస నలక

95-90/1072

తసడడ:డ వనసకట రరవప నలక
ఇసటట ననస:58-8-762
వయససస:19
లస: ససస స
95-90/520

3552 SQX1895440
పపరర: సరయ కలమమర బబ లర సఉడక

95-90/521

తసడడ:డ ఎసకటటశశర రరవప బబ లర సఉడక
ఇసటట ననస:58-8-762/1
వయససస:26
లస: పప
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3553 SQX2281863
పపరర: లకడమ బబ లలమమదధ
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95-90/1073

భరస : సరయ కలమమర బబ లలమమదధ
ఇసటట ననస:58-8-762/1
వయససస:25
లస: ససస స
3556 SQX1776319
పపరర: ధనమమ షపక

95-90/524

95-90/1074

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:58-8-762/4/16
వయససస:18
లస: పప
3562 MLJ1657485
పపరర: సతఖవరణణ కరజజ�

95-90/527

భరస : ససజవరరవప� కరజజ
ఇసటట ననస:58-8-763
వయససస:43
లస: ససస స
3565 SQX2162105
పపరర: సతఖనడరరయణ ధసపరటట

95-90/1075

95-90/530

95-90/533

95-90/534

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-8-770
వయససస:65
లస: ససస స

3561 SQX1368985
పపరర: చనన కకషష కరజజ

తసడడ:డ ఆసజననయమలల కరజజ
ఇసటట ననస:58-8-763
వయససస:57
లస: పప

3563 MLJ3641248
పపరర: శకనవరసరరవప ధసపరటట

3564 MLJ3649233
పపరర: వరరసజమమ దసపరటట

95-89/1123

3569 MLJ3653326
పపరర: సరమమమజఖస� డదగల�

3572 MLJ3641255
పపరర: జనడరర నరరవప తడదదబబ యన

3575 MLJ3649241
పపరర: వనసకటశకలకడమ� తడడడబబ యన�

95-89/1128

3578 MLJ3641297
పపరర: ధరరమరరవప� పరలలరర�

95-89/1124

3581 SQX2164424
పపరర: లకడమ కరసత పరలలరర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరలలరర
ఇసటట ననస:58-8-770
వయససస:20
లస: పప

95-89/1122

Deleted
95-90/528

3567 SQX0363259
పపరర: డదగరల అనసషర�

95-90/529

భరస : చసదడ శశఖర�
ఇసటట ననస:58-8-765
వయససస:28
లస: ససస స
95-90/531

3570 MLJ3649217
పపరర: దడకకయమమ� మమదడసస�

95-90/532

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:58-8-765
వయససస:75
లస: ససస స
95-89/1125

95-90/535

3573 MLJ3641263
పపరర: శవ నడగమలలర శశర రరవప
తడదదబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:58-8-768
వయససస:61
లస: పప

95-89/1126

95-89/1127
3576 SQX1102995
పపరర: శవ నడగ మలలర శశరర తడడడబబ యన

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:58-8-769
వయససస:60
లస: ససస స
95-89/1129

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-8-770
వయససస:39
లస: పప
95-90/536

95-90/526

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:58-8-764
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవ నడగమలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:58-8-768
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:58-8-769
వయససస:68
లస: పప
3580 MLJ3132412
పపరర: కకటటశశరమమ� పరలలరర�

95-89/1121
3560 SQX0624213
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ ససజవరరవప
కరజ
తసడడ:డ రరమ చసదడ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:58-8-763
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవ నడగ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:58-8-768
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:58-8-768
వయససస:37
లస: ససస స
3577 SQX0719435
పపరర: వనసకట సరశమ తడడడబబ యన

తసడడ:డ మకకబల షపక
ఇసటట ననస:58-8-762/4
వయససస:38
లస: పప

3566 MLJ3647260
పపరర: చసదడ శశఖర� డదగల�

95-90/523

3558 SQX1776301
పపరర: బబషర షపక

తసడడ:డ మకకబల షపక
ఇసటట ననస:58-8-762/4
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:58-8-765
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:58-8-765
వయససస:36
లస: పప
3574 SQX0424705
పపరర: రరజఖలకక� గసపల�

95-90/525

తసడడ:డ వనసకనన�
ఇసటట ననస:58-8-765
వయససస:34
లస: పప

భరస : యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:58-8-765
వయససస:33
లస: ససస స
3571 SQX1776343
పపరర: యమసఫ షపక

3557 SQX1776293
పపరర: జలమన షపక

3555 SQX1776327
పపరర: ససలర న షపక

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-8-762/4
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమనడరరయణ
ఇసటట ననస:58-8-764
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: శకనస
ఇసటట ననస:58-8-764
వయససస:21
లస: పప
3568 SQX1776335
పపరర: బశర షపక

95-90/522

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:58-8-762/4
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మకకబల షపక
ఇసటట ననస:58-8-762/4
వయససస:56
లస: ససస స
3559 SQX2167955
పపరర: షపక సలమస

3554 SQX1776236
పపరర: కరరమమన షపక

3579 MLJ3641289
పపరర: కకటటశశరరరవప� పరలలరర�

95-89/1130

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-8-770
వయససస:43
లస: పప
95-90/1076

3582 SQX2350338
పపరర: నడగమణణ పపసరపరటట

95-90/1077

భరస : శకనవరస రరవప పపసరపరటట
ఇసటట ననస:58-8-770/1
వయససస:64
లస: ససస స
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3583 SQX2346336
పపరర: ససజన శక ఓలలటట
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95-90/1078

భరస : సతఖనడరరయణ ఓలలటట
ఇసటట ననస:58-8-770/1
వయససస:30
లస: ససస స
3586 SQX1716182
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-85/754

95-90/539

95-89/1133

95-90/543

95-90/545

95-89/1136

95-90/549

భరస : బబబమరరవప�
ఇసటట ననస:58-9-778
వయససస:47
లస: ససస స

3596 MLJ3641313
పపరర: ఏడడకకసడలల పసబబ�

3599 MLJ3653359
పపరర: పరరశత� కకలససనకకటట�

3602 MLJ1657105
పపరర: రరజగశశరర� జగమసట�

3605 MLJ3647302
పపరర: సరయ� కకట�

95-90/550

3608 MLJ3653417
పపరర: పదమ తతట

95-89/1134

3611 AP151000228191
పపరర: లకడమ పసలర�
భరస : నలమసబరస�
ఇసటట ననస:58-9-778
వయససస:63
లస: ససస స

3591 MLJ3647005
పపరర: శవరరరడడడ� బబ సతష�

95-89/1132

3594 MLJ3649266
పపరర: మమణణకఖమమ పసబబ�

95-90/542

3597 MLJ3653334
పపరర: ససదబ చశశరర� పరలలరర�

95-90/544

భరస : ధరరమరరవప�
ఇసటట ననస:58-9-773
వయససస:34
లస: ససస స
95-90/546

3600 MLJ3641339
పపరర: సరసబశవరరవప� కకలసనకకటట�

95-89/1135

తసడడ:డ వరరరఘవపలల�
ఇసటట ననస:58-9-774
వయససస:38
లస: పప
95-90/547

3603 MLJ3653367
పపరర: కకటటశశరమమ� జగమసట�

95-90/548

భరస : రమణ�
ఇసటట ననస:58-9-774
వయససస:56
లస: ససస స
95-89/1137

95-89/1138
3606 MLJ3647385
పపరర: శకనవరస రరవప� కరలమసరనకకటట�

తసడడ:డ పపదబ వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:58-9-775
వయససస:49
లస: పప
95-90/551

భరస : అపరసరరవప� తతట
ఇసటట ననస:58-9-775
వయససస:64
లస: ససస స
95-90/552

95-90/538

భరస : కసబయఖ�
ఇసటట ననస:58-9-771
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరస రరవప�
ఇసటట ననస:58-9-775
వయససస:49
లస: పప

భరస : అపరసరరవప� కకట
ఇసటట ననస:58-9-775
వయససస:45
లస: ససస స
3610 MLJ3649316
పపరర: నడగమణణ పసలర�

95-90/541

భరస : దసరరరపడసరద� �
ఇసటట ననస:58-9-774
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:58-9-774
వయససస:71
లస: ససస స
3607 MLJ3653409
పపరర: ఆదదలకడమ� కకట�

3593 MLJ3649274
పపరర: మరరయమమ పసబబ�

3588 MLJ3652237
పపరర: కవత జసగ

తసడడ:డ బబపస రరడడడ�
ఇసటట ననస:58-9-719
వయససస:70
లస: పప

భరస : వర రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:58-9-773
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:58-9-774
వయససస:71
లస: పప
3604 MLJ3653649
పపరర: పడకరశమమ� పపదదబపరగ�

95-90/540

తసడడ:డ కసబయఖ�
ఇసటట ననస:58-9-773
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:58-9-773
వయససస:47
లస: ససస స
3601 MLJ3641321
పపరర: వరరరఘవపలల కకలససనకకటట�

3590 AP151000228373
పపరర: శకలకడమ జసగర

95-85/753

భరస : లకకమనడద రరడడ
ఇసటట ననస:58-9/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:58-9-771
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:58-9-772
వయససస:34
లస: ససస స
3598 MLJ3653540
పపరర: లకడమ� జడడగమ�

95-90/537

భరస : పడభబకరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-9/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసష బమ�
ఇసటట ననస:58-9-754
వయససస:61
లస: పప
3595 MLJ3649290
పపరర: శశభబరరణణ� పసబబ�

3587 MLJ3648946
పపరర: శకదదవ జసగర

3585 SQX1716158
పపరర: రగషమ షపక

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:58-8-1049
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-9/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రసగరరరడడడ వ
ఇసటట ననస:58-9/1
వయససస:51
లస: ససస స
3592 MLJ3647278
పపరర: రమణ� జగమసట�

95-89/1131

తసడడ:డ రరజ నడయమడడ�
ఇసటట ననస:58-8-774/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబబమ లలట
ఇసటట ననస:58-8-1049
వయససస:53
లస: ససస స
3589 SQX1317487
పపరర: కలమమరర ఉయమఖరర

3584 MLJ3646304
పపరర: మహహష � గమమమడడ�

3609 SQX0034835
పపరర: జసగర ఫణణసదడ రరడడడ�

95-89/1139

తసడడ:డ గగపరల రరడడ �
ఇసటట ననస:58-9-776
వయససస:38
లస: పప
95-90/553

3612 MLJ3647344
పపరర: ససరగష బబబమ� గమసధడల�

95-89/1140

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:58-9-779
వయససస:31
లస: పప
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3613 MLJ3647013
పపరర: శకనవరస రరడడడ� బబ సతష�

95-89/1141

తసడడ:డ శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:58-9-779
వయససస:44
లస: పప
3616 SQX2347722
పపరర: రమమష బబబమ గమసడడల

95-90/1079

95-90/555

భరస : తరరపత రరవప పసబబ
ఇసటట ననస:58-9-780
వయససస:26
లస: ససస స
95-89/1145

తసడడ:డ జకకయఖ�
ఇసటట ననస:58-9-781
వయససస:36
లస: పప
3625 MLJ3653391
పపరర: శవ లల� తషరరమమళళ�

95-90/557

భరస : లకథర పరల�
ఇసటట ననస:58-9-783
వయససస:42
లస: ససస స
95-90/560

భరస : ఇశరకయయలల�
ఇసటట ననస:58-9-783
వయససస:26
లస: ససస స
95-90/563

భరస : నడగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-9-785
వయససస:26
లస: ససస స

95-90/556

95-89/1148

భరస : ససబబబరరవప� దదడడ
ఇసటట ననస:58-9-789
వయససస:31
లస: ససస స

3621 MLJ3647369
పపరర: రరజ కకనతస

95-89/1144

95-89/1146
3623 MLJ3641354
పపరర: జకకయఖ అలయమస ససబబబరరవప
కకణతస
తసడడ:డ అబడహస కకణతస
ఇసటట ననస:58-9-781
వయససస:68
లస: పప

3624 MLJ3647310
పపరర: అపరస రరవప� కకట�
తసడడ:డ వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:58-9-783
వయససస:71
లస: పప

3626 MLJ3653490
పపరర: మరరయమమ� జజఖత�

3627 AP151000228339
పపరర: లకకమ కరమమశశరరపసదరరబబ యన

95-90/558

3629 SQX1596636
పపరర: రరసబబబమ కకట

3632 MLJ3649050
పపరర: శవలకడమ� దబబకకటట�

3635 MLJ3641404
పపరర: నరగష కలమమర దదడడ

3638 SQX2172302
పపరర: నడగమర బ షపక

3641 AP151000222370
పపరర: కకషష పసబబ�
తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:58-9-792
వయససస:66
లస: పప

95-89/1147

95-90/559

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:58-9-783
వయససస:57
లస: ససస స
95-90/561

3630 SQX1315309
పపరర: మమనక తషపసల

95-90/562

భరస : యయససకలమమర తషపసల
ఇసటట ననస:58-9-785
వయససస:31
లస: ససస స
95-90/564

3633 MLJ3649324
పపరర: ససజజత దదడడ �

95-90/565

తసడడ:డ ససబబబరరవప� దదడడ
ఇసటట ననస:58-9-788
వయససస:31
లస: ససస స
95-89/1149

3636 MLJ3115631
పపరర: ససబబబరరవప� దదడడడ�

95-89/1150

తసడడ:డ నడగయఖ�
ఇసటట ననస:58-9-789
వయససస:54
లస: పప
95-90/1081

భరస : అలబక
ఇసటట ననస:58-9-790
వయససస:50
లస: ససస స
95-89/1151

95-89/1143

తసడడ:డ జకకయఖ కకనతస
ఇసటట ననస:58-9-781
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:58-9-789
వయససస:30
లస: పప
95-90/566

3618 SQX0422337
పపరర: తరరపత రరవప పసబబ�

భరస : వనసకటటశశర రరవప పసబబ
ఇసటట ననస:58-9-780
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసజలల�
ఇసటట ననస:58-9-787
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:58-9-789
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషష�
ఇసటట ననస:58-9-792
వయససస:32
లస: పప

3620 SQX1369488
పపరర: సరసబబడజఖస దదవర

95-90/554

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:58-9-780
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అపరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:58-9-783
వయససస:34
లస: పప

3631 MLJ3653003
పపరర: కకషష కలమమరర� పసదరబబ యన�

3640 MLJ3647336
పపరర: రవ కలమమర� పసజజ�

95-90/1080

భరస : చన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-9-783
వయససస:49
లస: ససస స

3628 AP151000228484
పపరర: ఎలమసదమమ గమసటటరర�

3637 MLJ3132206
పపరర: ఏససదయమమ� దదడడడ�

3617 SQX2344604
పపరర: సపమఖ గమసడడల

3615 AP151000228227
పపరర: నడగగసదడస గమసడల�

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:58-9-779
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబమ గమసడడల
ఇసటట ననస:58-9-779
వయససస:23
లస: ససస స

3619 SQX1506080
పపరర: సరశత పసబబ

3634 SQX0906859
పపరర: వననద కలమమర దదడడ

95-89/1142

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:58-9-779
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ గమసడడల
ఇసటట ననస:58-9-779
వయససస:36
లస: పప

3622 MLJ1656693
పపరర: కకషష రరబబమ� కకణతస�

3614 AP151000222078
పపరర: సరసబయఖ గమసడడల�

3639 AP151000228487
పపరర: సరమమమజఖస పసబబ�

95-90/567

భరస : కలకషష� పసబ
ఇసటట ననస:58-9-791
వయససస:34
లస: ససస స
95-89/1152

3642 SQX2508257
పపరర: సరసబడజఖస పసబ

95-89/1535

భరస : కకషష పసబ
ఇసటట ననస:58-9-792
వయససస:58
లస: ససస స
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95-89/1554

భరస : కకషష పసబ
ఇసటట ననస:58-9-792
వయససస:58
లస: ససస స
95-89/1581

Deleted

తసడడ:డ వనసకటయఖ పసబ
ఇసటట ననస:58-9-792
వయససస:60
లస: పప

3649 MLJ3647377
పపరర: ససబబ రరవప� రరసకలరర�

95-89/1153

తసడడ:డ పష లయఖ�
ఇసటట ననస:58-9-794
వయససస:56
లస: పప
3652 SQX2170983
పపరర: వనననల పపటట

95-90/847

95-142/105

Deleted

తసడడ:డ వనసకటయఖ పసబ
ఇసటట ననస:58-9-792
వయససస:60
లస: పప

3650 AP151000228226
పపరర: లకకమ రరసకలమమరర

3653 MLJ3647294
పపరర: లలధర పరల� తషరరమమళ�

3656 MLJ3647484
పపరర: రవ కకరణ� జజఖత�

95-89/1157

3659 SQX0719310
పపరర: వనసకట శవరరరడడడ ఉడడమమల

తసడడ:డ అసజయఖ చదతల
ఇసటట ననస:58-10
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:58-10-798
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గరలబమ�
ఇసటట ననస:58-10-801
వయససస:57
లస: పప

3665 MLJ3641412
పపరర: జజనడబబమ� చలకర�

95-90/569

3668 MLJ3653466
పపరర: కలమమరర� చలకర�

95-89/1155

3671 MLJ3653458
పపరర: లకడమ� మమనగగటట�
భరస : నరసససహరరవప� మమనగగటట
ఇసటట ననస:58-10-801
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ పసబ
ఇసటట ననస:58-9-792
వయససస:60
లస: పప
3648 SQX2519049
పపరర: ససదరరరన మరరయమల

95-145/1252

Deleted

భరస : వనసకట రవకలమమర పసబ
ఇసటట ననస:58-9-792
వయససస:27
లస: ససస స
3651 SQX2248284
పపరర: శసకర రరవప రరమకకరర

95-90/846

3654 SQX1880434
పపరర: జజన అఫష డ జ షపక

95-85/755

3657 MLJ3647476
పపరర: మహహశ � జజఖత�

95-89/1156

తసడడ:డ చన వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:58-9-798
వయససస:33
లస: పప
95-89/1158

3660 SQX2036507
పపరర: ససపపరష చదతల

95-93/660

భరస : వనసకట రరమమసజననయమలల చదతల
ఇసటట ననస:58-10
వయససస:26
లస: ససస స
95-89/1159

3663 MLJ3647450
పపరర: రమమశ చలక

95-89/1160

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చలక
ఇసటట ననస:58-10-798
వయససస:28
లస: పప
95-89/1162

3666 AP151000222081
పపరర: వనసకటటశశరరర చలకర

95-89/1163

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:58-10-798
వయససస:71
లస: పప
95-90/570

భరస : వనసకటటశశరరర� చలక
ఇసటట ననస:58-10-798
వయససస:51
లస: ససస స
95-89/1164

95-89/1580

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:58-9-797
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-10-798
వయససస:38
లస: పప

భరస : జజనడబబమ� చలమక
ఇసటట ననస:58-10-798
వయససస:33
లస: ససస స
3670 MLJ3641420
పపరర: నరసససహస కకరస ప
ర రటట�

95-89/1154

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:58-10-798
వయససస:28
లస: ససస స
95-89/1161

3645 SQX2536621
పపరర: కకషష పసబ

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:58-09-794
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:58-9-979
వయససస:35
లస: పప

95-146/757 3662 SQX0944884
3661 SQX2038073
పపరర: వనసకట రరమమసజననయమలల చదతల
పపరర: వజయ చలక

3667 MLJ3653474
పపరర: సరశత� చలకర�

95-90/568

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:58-9-798
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నసరయఖ�
ఇసటట ననస:58-9-798
వయససస:53
లస: పప

3664 MLJ3647443
పపరర: రగశయఖ� చలక�

95-89/1594

తసడడ:డ ఎననక �
ఇసటట ననస:58-9-795
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస: షపక
ఇసటట ననస:58-9-797
వయససస:47
లస: పప
3658 MLJ3647468
పపరర: చన వనసకటటసశరరర� జజఖత�

3647 SQX2544401
పపరర: కకషష పసబ

భరస : ససబబబరరవప� లసచమ
ఇసటట ననస:58-9-794
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజనడల
ఇసటట ననస:58-09-794
వయససస:29
లస: ససస స
3655 SQX1874551
పపరర: అఫష డ జ షపక

95-89/1579

Deleted

భరస : వనసకట రవకలమమర పసబ
ఇసటట ననస:58-9-792
వయససస:27
లస: ససస స
3646 SQX2536704
పపరర: కకషష పసబ

3644 SQX2536548
పపరర: సరసబడజఖస పసబ

3669 SQX2164002
పపరర: వనసకటటష కకలసనకకటట

95-90/848

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:58-10-800
వయససస:25
లస: పప
95-90/571

3672 MLJ3653482
పపరర: రతనకలమమరర� కకరస ప
ర రటట�

95-90/572

భరస : కకటటశశరరరవప� కకరస ప
ర త
ఇసటట ననస:58-10-802/1
వయససస:31
లస: ససస స
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3673 AP151000228186
పపరర: శవకలమమరర కకరస రపరటట�

95-90/573

భరస : నరసససహస� కకరస ప
ర త
ఇసటట ననస:58-10-802/1
వయససస:51
లస: ససస స
3676 SQX2348803
పపరర: షరలలస రరజ ససరరశశటట

95-90/851

95-89/1167

95-90/574

95-90/852

95-90/576

భరస : కరరమమలమర షపబక
ఇసటట ననస:58-10-804
వయససస:43
లస: ససస స
3691 SQX2171825
పపరర: షబజ షపక

95-90/854

95-89/1172

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:58-10-808
వయససస:50
లస: ససస స

95-89/1170

3686 SQX1847805
పపరర: అమర బబషర షపక

95-90/578

95-45/1009

3681 MLJ1655216
పపరర: దడనయయలల� జజఖత�

95-89/1169

3684 MLJ3647518
పపరర: శకనవరస రరవప� జడడగమ�

3687 SQX0835173
పపరర: అఫసడన షపక
తసడడ:డ కరరమమలమర షపబక
ఇసటట ననస:58-10-804
వయససస:26
లస: ససస స

3689 SQX0881490
పపరర: ఆసస� అహమదస షపబక

3690 SQX2329969
పపరర: మనససర అల సయఖద

3692 SQX2248375
పపరర: షబన షపక

3695 SQX1819440
పపరర: జజన షపక

3698 SQX0035030
పపరర: మసరసన షపక

3701 SQX1173699
పపరర: అఫసడన షపక
తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-10-809
వయససస:26
లస: ససస స

95-89/1171

95-90/575

తసడడ:డ చగటట మహబమబ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58-10-803 OLD GUNTUR
వయససస:44
లస: పప
95-90/577

95-90/853

తసడడ:డ గగస మహహదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:58-10-804
వయససస:28
లస: పప
95-90/855

3693 SQX2171478
పపరర: షబన షపక

95-90/856

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:58-10-804
వయససస:20
లస: ససస స
95-89/1173

3696 SQX1397315
పపరర: జకకకయ షపక

95-89/1174

తసడడ:డ జరబనబ షపక
ఇసటట ననస:58-10-805
వయససస:58
లస: పప
95-89/1175

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:58-10-808
వయససస:32
లస: పప
95-142/106

95-89/1166

తసడడ:డ కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:58-10-803/3
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జకరరయమ షపక
ఇసటట ననస:58-10-805
వయససస:37
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:58-10-805
వయససస:33
లస: ససస స
3700 SQX1874205
పపరర: మమనన షపక

3683 SQX1397042
పపరర: సతష బబబమ జడడగమ

3678 SQX1415950
పపరర: జజఖత కలమమరర

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:58-10-803/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:58-10-804
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జకకకయమ షపక
ఇసటట ననస:58-10-805
వయససస:51
లస: ససస స
3697 SQX1776384
పపరర: సలమమ షపక

95-89/1168

తసడడ:డ కరరమమలమర షపబక
ఇసటట ననస:58-10-804
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:58-10-804
వయససస:23
లస: పప
3694 SQX1819580
పపరర: జజన బ షపక

3680 SQX0035014
పపరర: జజఖత వరపడసరద�

95-90/850

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:58-10-803/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జడడగమ
ఇసటట ననస:58-10-803/3
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనస జడడగమ
ఇసటట ననస:58-10-803/3
వయససస:23
లస: పప
3688 SQX0835181
పపరర: బబజ ఆషర షపక

95-89/1165

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:58-10-803/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : నడగగశశరరరవప సరమమమజఖస
ఇసటట ననస:58-10-803/1
వయససస:36
లస: ససస స
3685 SQX2164309
పపరర: చరసజవ జడడగమ

3677 SQX1819291
పపరర: షరహహన షపక

3675 SQX2344844
పపరర: మరరయమమ ససరరశశటట

భరస : రమమరరవప ససరరశశటట
ఇసటట ననస:58-10-802/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-10-803
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:58-10-803/1
వయససస:30
లస: పప
3682 AP151000228026
పపరర: సరమమమజఖస జజఖత

95-90/849

తసడడ:డ తవపడడ ససరరశశటట
ఇసటట ననస:58-10-802/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప ససరరశశటట
ఇసటట ననస:58-10-802/1
వయససస:19
లస: పప
3679 MLJ3647500
పపరర: అనల కలమమర� జజఖత�

3674 SQX2344703
పపరర: రరమమరరవప ససరరశశటట

3699 MLJ3640703
పపరర: ఖమదర� షపక�

95-89/1176

తసడడ:డ ననననమయమ�
ఇసటట ననస:58-10-808
వయససస:59
లస: పప
95-89/1177

3702 SQX1173608
పపరర: బబ ఆయయశర షపక

95-89/1178

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:58-10-809
వయససస:46
లస: ససస స

Page 277 of 306

3703 SQX0372292
పపరర: రబబబన షపక�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-89/1179

తసడడ:డ అనశర�
ఇసటట ననస:58-10-809
వయససస:30
లస: పప
3706 SQX0455360
పపరర: రరయమ�్సదధబ న� మహమమద�

95-89/1182

95-89/1183

95-90/582

95-124/735

95-90/857

95-90/587

95-90/859

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:58-12-823
వయససస:48
లస: పప

3716 SQX0363341
పపరర: గమలరర బబగస�

95-90/583

3719 AP151000228394
పపరర: కలమమరర తతట

3722 MLJ3653631
పపరర: ఆఫసడన షపక

3725 SQX2172146
పపరర: గమరరజ అహమమద షపక

95-90/861

3728 SQX2169639
పపరర: అబమబ ల సలమస షపక

95-90/585

3731 MLJ3653680
పపరర: మమబబరరబబగస షపక
భరస : అబమబ లలనబబషర షపబక
ఇసటట ననస:58-12-825
వయససస:41
లస: ససస స

3711 SQX0424622
పపరర: జరరనడబబగస� షపక�

95-90/581

95-90/1137
3714 SQX2535524
పపరర: షపక జరరనడ బబగమమ షపక జరరనడ
బబగమమ
భసధసవప: షపక నసరరదధబ న షపక నసరరదధబ న
ఇసటట ననస:58-11-810
వయససస:38
లస: ససస స

3717 SQX1966027
పపరర: జబబద సయద

95-90/584

3720 SQX0363440
పపరర: వజయ లకడమ గలమర

95-90/586

భరస : సరసబశవ రరవప గళళ
ఇసటట ననస:58-12-736
వయససస:33
లస: ససస స
95-90/588

3723 SQX2313948
పపరర: గగస షపక

95-90/858

తసడడ:డ అబమబ ల వదసద షపక
ఇసటట ననస:58-12-818
వయససస:42
లస: పప
95-90/860

3726 SQX1791466
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-155/27

తసడడ:డ అబమబ ల షపక
ఇసటట ననస:58-12-819
వయససస:22
లస: పప
95-90/862

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:58-12-821
వయససస:29
లస: పప
95-90/863

95-90/580

భరస : నడగమల మరవల సయద
ఇసటట ననస:58-12-66
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చడసద బబష
ఇసటట ననస:58-12-818
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:58-12-820
వయససస:27
లస: ససస స
3730 SQX2316800
పపరర: బబ సదల చననబబబమ

95-90/1121

భరస : బబజ షపబక
ఇసటట ననస:58-12-818
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల ఉదసద
ఇసటట ననస:58-12-818
వయససస:33
లస: పప
3727 SQX2164192
పపరర: లకడమ పడసనన కకలసనకకటట

3713 SQX2511939
పపరర: షపక నసరరదధబ న షపక నసరరదధబ న

3708 SQX0881516
పపరర: ఇలయమస షపబక షపబక

భరస : నసరరదధబ న� షపబక
ఇసటట ననస:58-11-810
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బలరరమపడసరద తతట
ఇసటట ననస:58-12-734
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరయమజఊదదబ న � షపబక
ఇసటట ననస:58-12-811
వయససస:47
లస: ససస స
3724 SQX2171049
పపరర: మర షపక

95-89/1184

తసడడ:డ ఫజలలదధబ న� షపబక
ఇసటట ననస:58-11-915
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గగపస కకషష చసతకరయల
ఇసటట ననస:58-12-106
వయససస:24
లస: ససస స
3721 MLJ3649340
పపరర: షరహహదడబబగస � షపక�

3710 SQX1971035
పపరర: ససదదబక మహమమద

95-89/1181

తసడడ:డ అబమబ ల రరయమజదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-11-809
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల వహహద అబమబ ల వహహద
ఇసటట ననస:58-11-810
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ షపక నసరరదధబ న షపక నసరరదధబ న
ఇసటట ననస:58-11-810
వయససస:18
లస: ససస స
3718 SQX2213601
పపరర: శక గగరర చసతకరయల

95-90/579

తసడడ:డ నసరరదధబ న మహమమద
ఇసటట ననస:58-11-810
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నసరరదధబ న షపక
ఇసటట ననస:58-11-810
వయససస:20
లస: పప
3715 SQX2511962
పపరర: షపక శరహహన షపక శరహహన

3707 SQX0881508
పపరర: యమసస� షపబక షపబక

3705 MLJ3641479
పపరర: ఫజలలదధబ న షపక�

తసడడ:డ వరహహద సరహహబ�
ఇసటట ననస:58-11-809
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ లమ రరయమ�్సదడడన షపబక
ఇసటట ననస:58-11-809
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వరహహద సరహహబ�
ఇసటట ననస:58-11-810
వయససస:53
లస: పప
3712 SQX1971423
పపరర: మహమమద మహమమద షపక

95-89/1180

తసడడ:డ రహహస�
ఇసటట ననస:58-10-809
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరహహద సరహహబ�
ఇసటట ననస:58-11-809
వయససస:58
లస: పప
3709 MLJ3641461
పపరర: నసరరదదబ న � మహమమద�

3704 SQX0372391
పపరర: అనశర షపక�

3729 MLJ1657121
పపరర: వజయ బబ సడడల

95-90/589

భరస : చనబబబమ బబ సడడల
ఇసటట ననస:58-12-822
వయససస:38
లస: ససస స
95-90/590

3732 MLJ3653706
పపరర: వనసకటలకడమ� కలరరటట�

95-90/591

భరస : లసగయఖ�
ఇసటట ననస:58--12-825
వయససస:26
లస: ససస స
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3733 SQX2459105
పపరర: సతఖవత దగమరమలర
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95-90/864

భరస : కలమమర దగమరమలర
ఇసటట ననస:58-12-825
వయససస:48
లస: ససస స
3736 SQX2463941
పపరర: శరకవణణ దగమరమలర

95-90/867

95-90/870

95-90/592

95-89/1187

95-90/873

95-168/872

95-90/595

తసడడ:డ రరమ రరడడడ వరరకకటట
ఇసటట ననస:58-15-1149
వయససస:25
లస: పప

3746 MLJ3653722
పపరర: రరహనబబగస షపక

3749 SQX2161750
పపరర: కలమఖణణ తషరరమమళళ

3752 AP151000222246
పపరర: ససధడకర రరడడడ జసగర

3755 AP151000228375
పపరర: జయలకడమ జసగర

95-90/598

3758 SQX2434520
పపరర: కరరమమననసర షపక

95-90/593

3761 SQX2438869
పపరర: షపక సమధడన బబష షపక బబజ
తసడడ:డ షపక బబజ .షపక ఇరరరనడ
ఇసటట ననస:58-16
వయససస:18
లస: పప

3741 SQX2163459
పపరర: సపబదడబ షపక

95-90/872

3744 MLJ1661792
పపరర: చడనడసషర� షపక�

95-89/1186

3747 SQX1973718
పపరర: ఆశయ షపక

95-90/594

తసడడ:డ చడన బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-12-827
వయససస:23
లస: ససస స
95-90/874

3750 SQX2161743
పపరర: పవన తషరరమమళళ

95-90/875

తసడడ:డ లకథర పరల
ఇసటట ననస:58-12-827
వయససస:20
లస: ససస స
95-89/1188

3753 AP151000222325
పపరర: శవ శసకర రరడడడ జసగ

95-89/1189

తసడడ:డ బమససరరడడడ
ఇసటట ననస:58-13
వయససస:70
లస: పప
95-90/596

3756 AP151000228393
పపరర: నడగగసదడమమ జసగర

95-90/597

భరస : బమససరరడడడ
ఇసటట ననస:58-13
వయససస:84
లస: ససస స
95-156/867

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:58-13
వయససస:39
లస: ససస స
95-216/19

95-90/869

తసడడ:డ అబమబ లశదసద� �
ఇసటట ననస:58-12-827
వయససస:47
లస: పప

భరస : శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-13
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబమ బసడడరరపలర
ఇసటట ననస:58-13
వయససస:38
లస: పప
3760 SQX1473891
పపరర: లకకమ రరడడ వరరకకటట

95-89/1185

తసడడ:డ శసకర రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:58-13
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససధడకరరరడడడ
ఇసటట ననస:58-13
వయససస:34
లస: ససస స
3757 SQX1202332
పపరర: రసజత కలమమర బసడడరరపలర

3743 MLJ3647542
పపరర: బబజ� షపక�

3738 SQX2456390
పపరర: పసడయసకర దగమరమలర

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:58-12-825
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ లకథర పరల
ఇసటట ననస:58-12-827
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బమలలర షపక
ఇసటట ననస:58-12-1016
వయససస:62
లస: ససస స
3754 MLJ3648870
పపరర: రమఖ జసగర

95-90/871

భరస : అమమనసలమర షపబక
ఇసటట ననస:58-12-827
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చడన బబష
ఇసటట ననస:58-12-827
వయససస:44
లస: ససస స
3751 SQX1925270
పపరర: మసరసన బ షపక

3740 SQX2458776
పపరర: నడగమర బ షపక

95-90/866

భరస : ఆనసద బబబమ దగమరమలర
ఇసటట ననస:58-12-825
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషష�
ఇసటట ననస:58-12-827
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చడసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:58-12-827
వయససస:25
లస: పప
3748 SQX2171056
పపరర: గగసఖ బబగస షపక

95-90/868

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:58-12-825
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబడహస బబ నగలమ
ఇసటట ననస:58-12-826
వయససస:63
లస: ససస స
3745 SQX1971415
పపరర: గమరరజజ అహమమద షపక

3737 SQX2248300
పపరర: అబమబ ల సలమస షపక

3735 SQX2483287
పపరర: ఆనసద బబబమ దగమరమలర

తసడడ:డ కలమమర దగమరమలర
ఇసటట ననస:58-12-825
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:58-12-825
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల నబసర షపక
ఇసటట ననస:58-12-825
వయససస:22
లస: పప
3742 SQX0424747
పపరర: శరసతమమ బబ నగల

95-90/865

తసడడ:డ అనడనథ కలమమర దగమరమలర
ఇసటట ననస:58-12-825
వయససస:31
లస: పప

భరస : రతన రరజ దగమరమలర
ఇసటట ననస:58-12-825
వయససస:29
లస: ససస స
3739 SQX2231140
పపరర: నడగమల షరరఫ షపక

3734 SQX2444859
పపరర: రతన రరజ దగమరమలర

3759 AP151000696038
పపరర: తరరపతరరడడడ పప నగగటట

95-216/18

తసడడ:డ వనలలగగసడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:58-15-1148
వయససస:71
లస: పప
95-90/876

3762 SQX1766567
పపరర: జబబదడ సపబయద

95-170/840

తసడడ:డ సపబయద
ఇసటట ననస:58-16-1266
వయససస:26
లస: ససస స
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3763 SQX2309318
పపరర: వనసకటటశశరరర మసడర
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95-90/877

తసడడ:డ ససబబరరయమడడ మసడర
ఇసటట ననస:58-18-761
వయససస:48
లస: పప
3766 SQX2220804
పపరర: నడగగశశర రరవప గసపల

95-90/878

95-89/1193

95-90/601

95-90/604

95-90/881

95-90/885

95-213/22

భరస : మమనర షపక
ఇసటట ననస:58-172
వయససస:40
లస: ససస స

3776 SQX1327866
పపరర: బబషష షపక

3779 SQX2295871
పపరర: మసరసన వల షపక

3782 MLJ3646908
పపరర: కకటట బబబమ గగల

3785 MLJ2131605
పపరర: రరమకకకషష తరరమలశశటట

95-168/873

3788 MLJ2774347
పపరర: నడగమలర � కరనసగమల�

95-90/605

3791 SQX2245520
పపరర: కగసర పఠరన
భరస : గగసప ఖమన
ఇసటట ననస:58-4506
వయససస:30
లస: ససస స

3771 SQX1505959
పపరర: పదమ పలర

95-90/600

3774 SQX1596628
పపరర: లకడమ తషలశమమ కసదసకకరర

95-90/603

3777 SQX2382174
పపరర: ఉమర ఫరరరక మహమమద

95-90/880

తసడడ:డ శసషషదదబన మహమమద
ఇసటట ననస:58-29
వయససస:21
లస: పప
95-90/882

3780 SQX2295830
పపరర: మమననరరననసర బబగస షపక

95-90/883

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:58-34
వయససస:56
లస: ససస స
95-89/1194

3783 SQX1628314
పపరర: కనసమమరర మమరస మమ

95-211/28

భరస : కనసమమరర శరఖమ బబబమ
ఇసటట ననస:58-94-675
వయససస:46
లస: ససస స
95-213/23

3786 MLJ2132173
పపరర: నడగగశశరరరవప తరరమలశశటట

95-213/24

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:58-94-675
వయససస:51
లస: పప
95-168/874

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:58-94-855
వయససస:40
లస: ససస స
95-168/1058

95-89/1192

భరస : లకమయఖ కసదసకకరర
ఇసటట ననస:58--29
వయససస:92
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:58-94-675
వయససస:43
లస: పప

భరస : రతన సససగ
ఇసటట ననస:58-94-855
వయససస:33
లస: ససస స
3790 SQX2344802
పపరర: నససమ షపక

95-90/602

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:58-62
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ దశరధ నసడసరర
ఇసటట ననస:58-94-675
వయససస:53
లస: ససస స
3787 SQX0836882
పపరర: మనడకడమ బబయ కతడయ

3773 MLJ3653664
పపరర: బమజర� పసస�

3768 MLJ3647559
పపరర: అబమబ ల మతన� మహమమద�

భరస : రమమష పలర
ఇసటట ననస:58--29
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల సతస ర
ఇసటట ననస:58-34
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:58-53
వయససస:19
లస: ససస స
3784 SQX0199497
పపరర: వనసకటరమణ నసడసరర

95-90/599

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:58--29
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శసషషదదబన మహమమద
ఇసటట ననస:58-29
వయససస:20
లస: ససస స
3781 SQX2190221
పపరర: గగసఖ షపక

3770 MLJ3651726
పపరర: రససలమర బ షపక

95-89/1191

తసడడ:డ గగస�
ఇసటట ననస:58-29
వయససస:38
లస: పప

భరస : మసగరయఖ�
ఇసటట ననస:58--29
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సపబదసలల పలర
ఇసటట ననస:58--29
వయససస:43
లస: పప
3778 SQX2393502
పపరర: సరరసజ మహమమద

95-90/879

భరస : మమబమ ససభబన
ఇసటట ననస:58--29
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : షమమ
ల దధబన షపబక
ఇసటట ననస:58-29
వయససస:45
లస: ససస స
3775 SQX1505942
పపరర: రమమష పలర

3767 SQX2289528
పపరర: నడగ శశశత గసపల

3765 SQX0372409
పపరర: శకనవరసరరవప గసపల�

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:58-20
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గసపరల
ఇసటట ననస:58-21
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల సతడసర�
ఇసటట ననస:58-29
వయససస:38
లస: పప
3772 SQX0363481
పపరర: దదలల మద షపక

95-89/1190

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:58-19
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వలరరజ గసపల
ఇసటట ననస:58-21
వయససస:64
లస: పప
3769 SQX0372797
పపరర: జబబరరల హక షపక�

3764 AP151000222333
పపరర: సరసబరరడడడ తమమమ�

3789 MLJ3631876
పపరర: వజయలకడమ� కళళర �

95-168/875

భరస : వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:58-94-855
వయససస:54
లస: ససస స
95-168/1176

3792 MLJ3641347
పపరర: బబబమరరవప పసలర�

95-89/1200

తసడడ:డ నలమసబరస�
ఇసటట ననస:58,-9-778
వయససస:53
లస: పప
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3793 SQX1401579
పపరర: దదవ బబయ కగతడవత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-78/621

తలర : తషలసస బబయ కగతడవత
ఇసటట ననస:59/1/2
వయససస:26
లస: ససస స
3796 SQX0440297
పపరర: వజయలకకమ వనలలసరర

95-78/624

95-78/1058

తసడడ:డ ఆసజననయమలల కగతడవత
ఇసటట ననస:59-1-2
వయససస:22
లస: పప
3802 SQX0608893
పపరర: వరరసజననయలల కగతడవతష

95-78/629

95-78/630

95-78/633

తసడడ:డ జగనడనధనడయక
ఇసటట ననస:59/1/8
వయససస:40
లస: పప
3814 SQX1559212
పపరర: వజయ లకడమ రరడడ

95-78/639

తసడడ:డ ఠరవరరఖ నడయక మమదడవథ
ఇసటట ననస:59-1-10/1
వయససస:27
లస: పప

3801 SQX1572867
పపరర: హనసమసత నడయక కగతవథ

95-78/627

3803 SQX2440220
పపరర: పరరమళ బబయ కగతవథ

95-78/1065

95-168/880

3812 SQX0440172
పపరర: సరయ బబబమ వనలకసరర

3815 SQX1559097
పపరర: కకటటశశర రరవప రరడడ

3818 SQX1941475
పపరర: హహసపసన బ షపబక

3821 SQX2256055
పపరర: ససవరచల బబయ కగతవథ
భరస : కకషష నడయక మమదడవథ
ఇసటట ననస:59-1-10/1
వయససస:18
లస: ససస స

95-78/626

95-78/628

95-78/1066

తసడడ:డ మసగఖ నడయక మమదడవథ
ఇసటట ననస:59-1-4
వయససస:18
లస: పప
95-78/632

భరస : మసగరనడయక
ఇసటట ననస:59/1/8
వయససస:44
లస: ససస స
95-78/634

3810 SQX1167858
పపరర: కగతవత బబలమజ

95-78/635

తసడడ:డ కగతవత ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:59/1/8
వయససస:27
లస: పప
95-78/637

3813 AP151000192134
పపరర: మసగరనడయక మమడడవత

95-78/638

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:59/1/8
వయససస:48
లస: పప
95-78/640

3816 SQX1926005
పపరర: హహసపసనబ షపక

95-168/879

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:59-1-10
వయససస:53
లస: ససస స
95-170/841

భరస : మసరసన వరల షపబక
ఇసటట ననస:59-1-10
వయససస:53
లస: ససస స
95-78/1048

3804 SQX2256063
పపరర: వనసకట మమదడవథ

95-78/631 3807 AP151000192171
3806 SQX1132729
పపరర: పపద మసగర నడయక మమడడవత
పపరర: హనసమమయమమ మమడడవత

3809 SQX1341957
పపరర: పపదబ గగపసనడయక కగతవథ

95-78/623

తసడడ:డ ఆసజననయమలల నడయక కగతవథ
ఇసటట ననస:59/1/4
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:59/1/9
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-1-10
వయససస:55
లస: పప
3820 SQX2403061
పపరర: కకషష నడయక మమదడవథ

3800 MLJ1661016
పపరర: మసగరభబయ కగతడవతష

తసడడ:డ శక రరస వనలకసరర
ఇసటట ననస:59/1/8
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:59/1/9
వయససస:45
లస: ససస స
3817 SQX1925890
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ ఆసజననయమలల మమదవథ
ఇసటట ననస:59/1/2
వయససస:36
లస: పప

తలర : తషలసస భబయ కగతవథ
ఇసటట ననస:59/1/8
వయససస:24
లస: పప
95-78/636

3798 SQX1345090
పపరర: మమసగఖ నడయక మమదవత

భరస : ఆసజననయమలల నడయక కగతడవత
ఇసటట ననస:59/1/2
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:59/1/8
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జగనడనథస కగటబవత
ఇసటట ననస:59/1/8
వయససస:44
లస: ససస స
3811 MLJ1657162
పపరర: సరసబశవరరవప కగతడవతష

95-78/625

భరస : హనసమసతష నడయక కగతవథ
ఇసటట ననస:59-1-4
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబలమజ కగతడవత
ఇసటట ననస:59-1-8
వయససస:23
లస: ససస స
3808 SQX1401553
పపరర: సరసశత కగటబవత

3797 SQX1401595
పపరర: తషలసస బబయ కగతడవత

3795 SQX1401587
పపరర: రమణ బబయ మమడడవత

భరస : మసగ నడయక కగతడవత
ఇసటట ననస:59/1/2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయమలల
ఇసటట ననస:59/1/4
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమనడయక
ఇసటట ననస:59/1/4
వయససస:46
లస: పప
3805 SQX1836774
పపరర: భవరన బబయ కగతడవత

95-78/622

భరస : చన ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:59/1/2
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరయబబబమ
ఇసటట ననస:59/1/2
వయససస:43
లస: ససస స
3799 SQX2278430
పపరర: చనన గగపస నడయక కగతడవత

3794 SQX1132711
పపరర: ఇసదదరర భబయ దయవరత

3819 SQX1941483
పపరర: మసరసన వరల షపబక

95-170/842

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపబక
ఇసటట ననస:59-1-10
వయససస:55
లస: పప
95-78/1049

3822 SQX1865872
పపరర: రగణమక కకసడ

95-78/641

భరస : మమణణకఖ రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:59-1-11
వయససస:23
లస: ససస స
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3823 SQX1865880
పపరర: రగజజ కకసడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-78/642

తసడడ:డ రరమమలల మమకస
ఇసటట ననస:59-1-12
వయససస:47
లస: పప
95-78/644

భరస : వనసకటటశశరరర కకసడడ
ఇసటట ననస:59/1/21
వయససస:55
లస: ససస స
3829 SQX2156370
పపరర: సరమమజఖస కరరనటట

95-78/1059

95-78/649

95-78/652

95-78/1061

95-78/654

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:59/1/32
వయససస:33
లస: ససస స

3836 SQX0441253
పపరర: సరసబయఖ వనలబ కరర

3839 SQX2229870
పపరర: పవన దససపల

3842 SQX0932152
పపరర: మహ లకకమ గసడడకకట

95-78/657

3845 SQX0932145
పపరర: సససగయఖ గసడడకకట

95-78/660

3848 AP151000192019
పపరర: పదమ మమదడబబ యన

95-78/653

3828 SQX1781053
పపరర: లకడమ కకసడడ

95-78/646

3831 SQX1494897
పపరర: గగపమమ గరరర పరటట

95-78/648

3834 SQX0440289
పపరర: సరమమమజఖస వనలబ లరర

95-78/651

3837 SQX2155661
పపరర: రరమ కకషష దససపల

95-78/1060

తసడడ:డ మమనయఖ దససపల
ఇసటట ననస:59-1-29
వయససస:29
లస: పప
95-78/1062

3840 SQX2261717
పపరర: వరసజననయమలల దససపల

95-78/1063

తసడడ:డ మమనయఖ దససపల
ఇసటట ననస:59-1-29
వయససస:23
లస: పప
95-78/655

3843 AP151000192027
పపరర: శతడరరవమమ గసడడకకట

95-78/656

భరస : నడగయఖ
ఇసటట ననస:59/1/31
వయససస:71
లస: ససస స
95-78/658

3846 SQX1557323
పపరర: నడగమణణ కకసడడ

95-78/659

భరస : వనసకటటశశరరర కకసడడ
ఇసటట ననస:59/1/32
వయససస:33
లస: ససస స
95-78/661

భరస : బసవనడనరరయణ
ఇసటట ననస:59/1/32
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/33
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కకసడడ
ఇసటట ననస:59/1/21
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:59/1/27
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:59/1/31
వయససస:59
లస: పప

95-78/663 3851 SQX0863787
3850 AP151000192063
పపరర: భబవనడనరరయణ మమదడబబ యన
పపరర: రరమ కకషష జటటరర

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:59/1/32
వయససస:58
లస: పప

95-78/650

భరస : సససగయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:59/1/31
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:59/1/31
వయససస:37
లస: పప
3847 SQX0454330
పపరర: తరరపతమమ జటటరర

3833 AP151000192083
పపరర: మసగమమ కకసడడ

95-78/643

భరస : రరసబబబమ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:59/1/27
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష దససపల
ఇసటట ననస:59-1-29
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:59/1/31
వయససస:30
లస: ససస స
3844 SQX0238931
పపరర: బబబమ పరకర

95-78/647

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:59/1/27
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మమనయఖ దససపల
ఇసటట ననస:59-1-29
వయససస:25
లస: పప
3841 SQX0440636
పపరర: వజయలకడమ పసదదటట

3830 SQX1865831
పపరర: కకరణమయ ఖగరర

3825 SQX1401512
పపరర: ససజజత కకసడడ

భరస : అపసలసరశమ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-1-23
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కనకరరరవప
ఇసటట ననస:59/1/27
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:59/1/27
వయససస:27
లస: పప
3838 SQX2155570
పపరర: శకనవరస రరవప దససపల

95-78/645

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఖగరర
ఇసటట ననస:59-1-26/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:59/1/27
వయససస:41
లస: ససస స
3835 SQX1494921
పపరర: రరసబబబమ గరరర పరటట

3827 SQX1345264
పపరర: ఏడడకకసడలల కకసడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడడ
ఇసటట ననస:59/1/21
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆదదనడరరయణ కరరనటట
ఇసటట ననస:59-1-26
వయససస:52
లస: ససస స
3832 SQX0441238
పపరర: శశశలజ కరగరర

95-78/1053

Deleted

భరస : నడగగశశర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:59-1-11
వయససస:40
లస: ససస స
3826 SQX1401520
పపరర: సరవతడ కకసడడ

3824 SQX2310837
పపరర: లసగయఖ మమకస

3849 SQX1557315
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడడ

95-78/662

తసడడ:డ శవ కకటయఖ కకసడడ
ఇసటట ననస:59/1/32
వయససస:38
లస: పప
95-78/664

3852 AP151000192177
పపరర: తరరపతయఖ జటటరర

95-78/665

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/33
వయససస:46
లస: పప
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3853 SQX0440107
పపరర: శవ కకటటశశరమమ రరడడ
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95-78/666

భరస : ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:59/1/35
వయససస:38
లస: ససస స
3856 SQX1880210
పపరర: చడమమసడదశశరర పసనడపష డ లల

95-77/782

95-78/670

95-78/673

95-78/676

95-78/679

95-78/682

95-78/685

తసడడ:డ సరయబబబమ
ఇసటట ననస:59/1/43
వయససస:28
లస: పప

3866 SQX0440198
పపరర: అసకమమరరవప కలలవకకలలర

3869 SQX1558446
పపరర: వనసకటటశశరరర చసడడ

3872 SQX0045633
పపరర: నడగగశశర రరవప కగరర

3875 SQX1113919
పపరర: మమనక బనవతష

95-78/688

3878 SQX0776328
పపరర: సపజనఖ వనలకసరర

95-78/677

3881 SQX0776716
పపరర: సరయబబబమ వనలకసరర
తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:59/1/43
వయససస:51
లస: పప

3861 SQX1132810
పపరర: అమమ శశటట పడసరద రరవప

95-78/672

3864 AP151000192026
పపరర: పరమమలల కటబరర

95-78/675

3867 MLJ3084399
పపరర: సరసబశవరరవప క లలవకకలలర

95-78/678

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:59/1/38
వయససస:59
లస: పప
95-78/680

3870 SQX0045641
పపరర: పదడమవత కరగరర

95-78/681

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:59/1/40
వయససస:31
లస: ససస స
95-78/683

3873 SQX0313742
పపరర: వరయఖ కకసడడలల

95-78/684

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:59/1/40
వయససస:50
లస: పప
95-78/686

3876 MLJ1658137
పపరర: రరధడ కకసడడ

95-78/687

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:59/1/42
వయససస:41
లస: ససస స
95-78/689

తసడడ:డ సరయబబబమ
ఇసటట ననస:59/1/43
వయససస:27
లస: ససస స
95-78/691

95-78/669

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:59/1/38
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర నడయక బనవతష
ఇసటట ననస:59/1/41
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:59/1/42
వయససస:44
లస: పప
3880 SQX0776781
పపరర: వనసకట సరయకలమమర వనలకసరర

95-78/674

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:59/1/40
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర నడయక బనవతష
ఇసటట ననస:59/1/41
వయససస:26
లస: ససస స
3877 MLJ1658301
పపరర: శకనస కకసడడ

3863 SQX1401546
పపరర: నడగలకడమ కలవకకలలర

3858 AP151000192271
పపరర: శవపరరశత పసనపష డ లల

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:59/1/37
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ చసడడ
ఇసటట ననస:59/1/39
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:59/1/40
వయససస:33
లస: పప
3874 SQX1113901
పపరర: అనసశర బనవతష

95-78/671

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:59/1/38
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/39
వయససస:38
లస: ససస స
3871 SQX0045773
పపరర: ససదబ దక షపక

3860 SQX0863761
పపరర: మధస బబబమ బ

95-78/1064

భరస : సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:59/1/37
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:59/1/38
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:59/1/38
వయససస:66
లస: ససస స
3868 SQX1559188
పపరర: అరరణడ చసదడ

95-78/668

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:59/1/37
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:59/1/37
వయససస:66
లస: పప
3865 AP151000192316
పపరర: అనససయ కలవకకల

3857 SQX0045757
పపరర: కనకదసరర అమమసపటట

3855 SQX2269645
పపరర: నరరయణమమ కకసడటట

భరస : వరయఖ కకసడటట
ఇసటట ననస:59-1-35
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:59/1/37
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:59/1/37
వయససస:30
లస: పప
3862 AP151000192018
పపరర: సతఖనడనరరయణ పసనపష డ లల

95-78/667

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:59/1/35
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పసనడపష డ లల
ఇసటట ననస:59-1-37
వయససస:28
లస: ససస స
3859 SQX0045765
పపరర: కకషష కగశవ పసనపష డ లక

3854 SQX0441097
పపరర: ససతడరరమయఖ రరడడ

3879 AP151000192111
పపరర: వనసకటరమణమమ వనలకసరర

95-78/690

భరస : సరయబబబమ
ఇసటట ననస:59/1/43
వయససస:48
లస: ససస స
95-78/692

3882 SQX1132760
పపరర: శశశలజ కకసడడ

95-78/693

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:59/1/44
వయససస:25
లస: ససస స
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3883 SQX1772334
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడ
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95-78/694

తసడడ:డ కకటయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:59-1-44
వయససస:65
లస: పప
3886 AP151000192178
పపరర: కలమమరర కగరర

95-78/697

3887 SQX1323369
పపరర: శవ శసకర వర పడసరద ఖగరర

95-78/700

3890 SQX0440909
పపరర: చసదడ దసపరటట

భరస : శవ నడగయఖ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:59/1/48
వయససస:28
లస: ససస స

3893 SQX1401504
పపరర: మలర క దదవగరరర

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప దదవరగణణ
ఇసటట ననస:59/1/48
వయససస:34
లస: పప

భరస : పష లయఖ
ఇసటట ననస:59/1/49
వయససస:37
లస: ససస స
3901 AP151000192148
పపరర: వనసకటటశశరరర జటటరర

95-78/712

95-78/715

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడడ
ఇసటట ననస:59-1-52
వయససస:23
లస: పప

3902 SQX1401538
పపరర: పడభబవత జటటరర

3905 SQX1880228
పపరర: ఆదదలకడమ కకసడడ

95-77/839

3908 SQX1865823
పపరర: లలమవత కకసడడ

95-78/707

3911 MLJ3084175
పపరర: అపసలసరశమ కకసడడ
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:59/1/52
వయససస:37
లస: పప

3891 SQX0440248
పపరర: ఏసయఖ దసపరటట

95-78/702

3894 MLJ3084431
పపరర: మలర క దదవగరరర

95-78/705

3897 AP151000192311
పపరర: నడగగశశరరరవప దదవగరరర

95-78/708

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/48
వయససస:53
లస: పప
95-78/710

3900 AP151000192217
పపరర: వరయఖ జటటరర

95-78/711

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:59/1/49
వయససస:48
లస: పప
95-78/713

3903 SQX0440214
పపరర: శవమమ జటటరర

95-78/714

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:59/1/49/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-77/783

3906 SQX1880236
పపరర: నడగరరరరన కకసడడ

95-77/784

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడడ
ఇసటట ననస:59-1-52
వయససస:22
లస: పప
95-78/716

భరస : లకడమ నడరరయణ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-1-52
వయససస:24
లస: ససస స
95-78/718

95-78/699

భరస : నడగగశశరరకవప
ఇసటట ననస:59/1/48
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకసడడ
ఇసటట ననస:59-1-52
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:59-1-52
వయససస:21
లస: పప
3910 SQX1865799
పపరర: లకడమ నడరరయణ కకసడడ

95-78/704

భరస : శవయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:59/1/49/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరకవప
ఇసటట ననస:59/1/50
వయససస:76
లస: ససస స
3907 SQX1987130
పపరర: నడగరరరరన కకసడ

3899 AP151000192104
పపరర: భమలకడమ జటటరర

3888 SQX0777045
పపరర: పకధదశ రరజ ఖగరర

తసడడ:డ మజగస
ఇసటట ననస:59/1/47
వయససస:44
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:59/1/49
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:59/1/49
వయససస:66
లస: పప
3904 AP151000192035
పపరర: నరసమమ కకసడడ

95-78/701

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప దదవగరరర
ఇసటట ననస:59/1/48
వయససస:34
లస: పప
95-78/709

95-78/696

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:59/1/45
వయససస:26
లస: పప

భరస : నడగగశశర రరవప దదవగరరర
ఇసటట ననస:59/1/48
వయససస:44
లస: ససస స

95-78/706 3896 SQX1345132
3895 SQX1345033
పపరర: ససవర నడగగశశర రరవప దదవరగణణ
పపరర: శవనగయఖ దదవగరరర

3898 SQX0441246
పపరర: దసరరర భవరన గసడడకకట

95-78/698

భరస : ఏసయఖ
ఇసటట ననస:59/1/47
వయససస:42
లస: ససస స
95-78/703

3885 SQX0776682
పపరర: కకటటశశరమమ ఖగరర

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:59/1/45
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ఖగరర
ఇసటట ననస:59/1/45
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:59/1/45
వయససస:58
లస: పప
3892 SQX1401496
పపరర: ఆదదలకడమ దదవరగరరర

95-78/695

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/45
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:59/1/45
వయససస:71
లస: ససస స
3889 SQX0776732
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప ఖగరర

3884 SQX0045682
పపరర: కకటయఖ కకసడడ

3909 AP151000192113
పపరర: వరల అసకమమ కకసడడ

95-78/717

భరస : కకటటశశరరకవప
ఇసటట ననస:59/1/52
వయససస:71
లస: ససస స
95-78/719

3912 SQX2554384
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడడ

95-78/720

తసడడ:డ కకటటశశరరకవప
ఇసటట ననస:59/1/52
వయససస:46
లస: పప
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3913 SQX1987163
పపరర: ఆదద లకడమ కకసడ
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95-78/968

భరస : శకనవరస రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:59-1-52
వయససస:37
లస: ససస స
3916 SQX0776765
పపరర: శకనవరసరరవప రరడడడ

95-78/723

95-78/726

95-78/729

95-78/732

95-78/735

95-78/738

95-78/742

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:59/1/67
వయససస:44
లస: ససస స

3926 MLJ3084365
పపరర: వనసకటరతనస పసదదటట

3929 MLJ1658442
పపరర: కకటటశశరరరవప పసదదటట

3932 SQX0045716
పపరర: నడగమలలర శశరర తడడడశశటట

3935 SQX0863738
పపరర: రరసబబబమ కలవకకలలర

95-78/794

3938 SQX2156073
పపరర: శవ చసదడ శశఖర కకసడ

95-78/733

3941 SQX0863720
పపరర: సరసబడజఖస తడడడచచటట
తలర : సరసబడజఖస
ఇసటట ననస:59/1/67
వయససస:77
లస: ససస స

3921 AP151000192114
పపరర: పదమ పష తషరరడడడ

95-78/728

3924 SQX0440255
పపరర: నడగలకడమ జటటరర

95-78/731

3927 MLJ1658459
పపరర: ససజజత పసదదటట

95-78/734

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:59/1/58
వయససస:37
లస: పప
95-78/736

3930 MLJ3084357
పపరర: వనసకటటశశరరర పసదదటట

95-78/737

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:59/1/58
వయససస:61
లస: పప
95-78/740

3933 AP151000192107
పపరర: ససబమబలల తడటటచచటట ట

95-78/741

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:59/1/60
వయససస:66
లస: ససస స
95-78/743

3936 SQX0776955
పపరర: పపదబబబబమ బలజగపలర

95-78/744

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:59/1/62
వయససస:53
లస: పప
95-78/1067

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:59-1-65/2
వయససస:21
లస: పప
95-78/745

95-78/725

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/57
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడ రరవప
ఇసటట ననస:59/1/61
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపదబబబమ
ఇసటట ననస:59-1-62
వయససస:37
లస: ససస స
3940 MLJ1658103
పపరర: సరమమమజఖస మసడడల

95-78/730

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:59/1/60
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:59/1/61
వయససస:36
లస: ససస స
3937 MLJ1658004
పపరర: రరజఖలకడమ తదలగథదటట

3923 MLJ1658434
పపరర: సరసబశవరరవప పసదదటట

3918 SQX1405068
పపరర: బబబమ సరహహబ షపక

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:59/1/56
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/58
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అల
ఇసటట ననస:59/1/59
వయససస:61
లస: పప
3934 SQX0440156
పపరర: అననపపరష కలవకకలలర

95-78/727

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/58
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/58
వయససస:41
లస: పప
3931 AP151000192240
పపరర: యమసబమ షపక

3920 SQX0863795
పపరర: వనసకటటశశరమమ పసదదటట

95-78/722

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-1-55
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/56
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/57
వయససస:31
లస: పప
3928 MLJ3084332
పపరర: రరఘవరరవప పసదదటట

95-78/724

భరస : రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:59/1/56
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరదయఖ
ఇసటట ననస:59/1/56
వయససస:76
లస: ససస స
3925 SQX0454231
పపరర: శవయఖ జటటరర

3917 SQX1371442
పపరర: మరర బ షపక

3915 SQX0863779
పపరర: ససబమబలల రరడడ

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/54
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బబబమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59/1/55
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:59/1/55
వయససస:51
లస: పప
3922 AP151000192082
పపరర: వనసకటరమణమమ కలలవకకలలర

95-78/721

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:59/1/54
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/54
వయససస:43
లస: పప
3919 AP151000192212
పపరర: శకనవరసరరడడడ పష తషరరడడడ

3914 SQX0776369
పపరర: శవకలమమరర రరడడడ

3939 SQX2258127
పపరర: పదమజ కకసడ

95-78/1068

భరస : శవ చసదడ శశఖర కకసడ
ఇసటట ననస:59-1-65/2
వయససస:19
లస: ససస స
95-78/746

3942 SQX0863712
పపరర: వనసకటటశశరరర మమదడబబ యన

95-78/747

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:59/1/67
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: శకనవరసస మసడడల
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95-78/748

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/67
వయససస:49
లస: పప
3946 SQX0608885
పపరర: ససశల మమదడబబ యన

95-78/751

95-78/754

95-78/757

95-78/760

95-78/761

95-78/764

95-78/766

భరస : వరణణమరగదబ ధ నసడడ వహన రరడడడ
ఇసటట ననస:59-1-73
వయససస:23
లస: ససస స

3956 SQX2370971
పపరర: గగపస రరజ తలమమల

3959 SQX1132943
పపరర: సరగర బబబమ గసగగలల

3962 SQX2076388
పపరర: సరగర మమరర గసగగలల

3965 SQX1601740
పపరర: జగదధశశర రరడడడ వనమ రరడడడ

95-78/769

95-78/1071

95-78/1069

3951 SQX0284182
పపరర: పదమ తలమమల

95-78/756

3954 SQX1480508
పపరర: గగపరల కకషష దసపరటట

95-78/759

3957 SQX2074128
పపరర: గగపసరరజ తలమమల

95-96/961

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తలమమల
ఇసటట ననస:59-1-70
వయససస:21
లస: పప
95-78/762

3960 SQX1132877
పపరర: రరమమ గసగగలల

95-78/763

తసడడ:డ బబలమ శశరర
ఇసటట ననస:59/1/71
వయససస:26
లస: పప
95-78/969

3963 SQX1132745
పపరర: లకడమ గమడడశ

95-78/765

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:59/1/73
వయససస:29
లస: ససస స
95-78/767

3966 SQX0863688
పపరర: బమజర బబబమ గమడడసప

95-78/768

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:59/1/73
వయససస:28
లస: పప

3968 MLJ1656909
పపరర: అలయస ఆచడరర మగరలలశశర
రరమరరడడడ వరణణమ రరడడ మహన
తసడడ:డ రరమలరర
డడడ డడడ
ఇసటట ననస:59/1/73
వయససస:51
లస: పప

95-78/770

3971 SQX1893825
పపరర: భబరత వనమరరడడడ

95-96/870

భరస : నసదద వరహన రరడడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-1-73
వయససస:23
లస: ససస స

95-78/753

తసడడ:డ యయసయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:59/1/70
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరడడ వనమ రరడడడ
ఇసటట ననస:59/1/73
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:59/1/73
వయససస:31
లస: పప
3970 SQX2233864
పపరర: వరణణమరగదబ ధ భబరత

95-78/758

తసడడ:డ బల సపరర గసగగలల
ఇసటట ననస:59-1-71
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మహనరరడడడ
ఇసటట ననస:59/1/73
వయససస:45
లస: ససస స
3967 SQX1132737
పపరర: నరసససహ రరవప గమడడశ

3953 MLJ1657345
పపరర: ఏసమమ బలజగపలర

3948 SQX0863746
పపరర: ససరగష కలమమర గరజల

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:59/1/70
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమ శశరర
ఇసటట ననస:59/1/71
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దడవదస
ఇసటట ననస:59/1/71
వయససస:44
లస: పప
3964 MLJ1656917
పపరర: కకటటశశరమమ వనమరరడడ

95-78/755

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప తలమమల
ఇసటట ననస:59-1-70
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబలమ శశరర
ఇసటట ననస:59/1/71
వయససస:41
లస: ససస స
3961 SQX1132836
పపరర: బబల శశరర గసగగల

3950 SQX0441261
పపరర: వనసకటటశశరరర గరరర పరటట

95-78/750

తసడడ:డ పరసడడ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:59/1/68
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:59/1/70
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయనన
ఇసటట ననస:59/1/70
వయససస:44
లస: పప
3958 SQX1132844
పపరర: కకటటశశరమమ గసగగల

95-78/752

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:59/1/68
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఏసమమ
ఇసటట ననస:59/1/70
వయససస:44
లస: ససస స
3955 SQX0284158
పపరర: సరసబశవరరవప తలమమల

3947 SQX0241919
పపరర: దదవ గరరర పరటట

3945 SQX1200294
పపరర: తరరపతమమ గరరర పరటట

భరస : శవ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:59/1/68
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/68
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/68
వయససస:34
లస: పప
3952 AP151000192130
పపరర: అకకమమ బలజగపలర

95-78/749

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:59/1/68
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:59/1/68
వయససస:46
లస: ససస స
3949 SQX0045740
పపరర: శవకలమమర గరరర పరటట

3944 SQX0987669
పపరర: రరజగశశరర గరరర పరటట

3969 SQX2278414
పపరర: చననమమమయ గమడడసప

95-78/1070

భరస : బమజర బబబమ గమడడసప
ఇసటట ననస:59-1-73
వయససస:26
లస: ససస స
3972 SQX0863704
పపరర: ఆదద లకకమ పపసల

95-78/771

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:59/1/74
వయససస:29
లస: ససస స
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3973 SQX1511196
పపరర: నజమ షపక
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95-78/772

భరస : బమజ షపక
ఇసటట ననస:59/1/74
వయససస:35
లస: ససస స
3976 SQX0863696
పపరర: అసకమమ ఫణణధరపప

95-78/775

95-78/779

95-78/780

95-78/783

95-78/786

95-78/789

95-78/792

తసడడ:డ చనన బబబమ
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:26
లస: పప

3986 SQX0241760
పపరర: లకమమమ పపసల

3989 SQX0045732
పపరర: ససజజత కకట

3992 SQX0313668
పపరర: వనసకటటశశరరర

3995 SQX0776963
పపరర: రరధ బలజగపలర

95-78/796

3998 AP151000192129
పపరర: నడగరతనస బలజగపలర

95-78/784

4001 SQX0776500
పపరర: రరజగష తచలగతతటట
తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:37
లస: పప

3981 SQX1803998
పపరర: మమణణకఖ రరవప కకసడడ

95-78/27

3984 SQX0313619
పపరర: మసగ పడడదలపప

95-78/782

3987 SQX0238923
పపరర: వనసకట ససవర కకషష ఫసనదడరపప

95-78/785

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఫసనదడరపప
ఇసటట ననస:59/1/75
వయససస:32
లస: పప
95-78/787

3990 MLJ1658335
పపరర: శకనస పపసల

95-78/788

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:59/1/75
వయససస:38
లస: పప
95-78/790

3993 SQX1401470
పపరర: వరలకడమ బలజగపలర

95-78/791

తసడడ:డ పపదబ బబబమ బలజగపలర
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:24
లస: ససస స
95-78/793

3996 MLJ1657402
పపరర: ససజజత బలజగపలర

95-78/795

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:42
లస: ససస స
95-78/797

భరస : పపదబబబమ
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:56
లస: ససస స
95-78/799

95-78/778

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/75
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబబబబమ
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చనబబబమ
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:51
లస: ససస స
4000 SQX1132950
పపరర: కరరరసక బలజగపలర

95-78/781

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:59/1/75
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పపద బబబమ
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:29
లస: ససస స
3997 AP151000192131
పపరర: రరణణ బలజజపలర

3983 SQX1371525
పపరర: వజయ లకడమ పసదదటట

3978 SQX1089706
పపరర: బసడ రరమ బబబమ

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప కకసడడ
ఇసటట ననస:59-1-74/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవకలమమర
ఇసటట ననస:59/1/75
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మహదదవ
ఇసటట ననస:59/1/75
వయససస:44
లస: పప
3994 SQX1132851
పపరర: మసగ బలజగపలర

95-160/725

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:59/1/75
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:59/1/75
వయససస:38
లస: పప
3991 SQX0045724
పపరర: శవకలమమర కకట

3980 SQX1802834
పపరర: జయ వననన

95-78/774

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:59/1/74
వయససస:46
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప పసదదటట
ఇసటట ననస:59/1/75
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:59/1/75
వయససస:54
లస: ససస స
3988 SQX1601724
పపరర: మలర రరడడడ

95-78/777

భరస : శకనవరస వననన
ఇసటట ననస:59-1-74
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యలమసద ఫనదరపప
ఇసటట ననస:59-1-75
వయససస:28
లస: ససస స
3985 MLJ1662022
పపరర: వనసకటరతనస తడడడశశటట

3977 MLJ1657352
పపరర: యలర మసద ఫణణ దడరపప

3975 AP151000192202
పపరర: ఏడడకకసడలల పససపపలలటట

భరస : నడగభమషణస
ఇసటట ననస:59/1/74
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ ఫణణ దడరపప
ఇసటట ననస:59/1/74
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:59/1/74
వయససస:48
లస: పప
3982 SQX1865757
పపరర: సరసబబడజఖస ఫనదరపప

95-78/773

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:59/1/74
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబడమయఖ
ఇసటట ననస:59/1/74
వయససస:57
లస: ససస స
3979 MLJ1657337
పపరర: శనస పనదడరపప

3974 MLJ1657022
పపరర: సరసబ ఫణణదరపప

3999 SQX1132935
పపరర: అనల బబ లజగపల

95-78/798

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:26
లస: పప
95-78/800

4002 SQX1398115
పపరర: నరసససహరరవప మమలపష లల

95-78/801

తసడడ:డ నరసయఖ మమలపష లల
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:37
లస: పప
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4003 MLJ1657394
పపరర: రరసబబబమ బలజగపలర
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95-78/802

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:39
లస: పప
4006 SQX0863597
పపరర: యలమసద బలజగపలర

95-78/805

95-78/808

4012 SQX1090265
పపరర: బబ సదలపరటట రమణ

95-78/811

95-78/814

95-78/817

95-78/820

95-78/812

4016 SQX0583674
పపరర: రరమమలమమ కకటపరటట

4019 SQX0608869
పపరర: లమజరర బబ సదలపరటట

4022 MLJ1661081
పపరర: మమరర బబ సదలపరటట

95-78/823

4025 SQX0776583
పపరర: రవబబబమ మమనగరల

95-78/815

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:59/1/84
వయససస:28
లస: ససస స

4028 SQX1535329
పపరర: శశశలజ బబ సదలపరటట

95-78/818

4031 AP151000192204
పపరర: పరరశత గమసడదజ
భరస : జవరనసదరరవప
ఇసటట ననస:59/1/84
వయససస:56
లస: ససస స

95-78/810

4014 SQX1511170
పపరర: అసకమమ రరవప బబ సదలపరటట

95-78/813

4017 SQX0440164
పపరర: వనసకటటశశరరర కకటపరటట

95-78/816

4020 SQX1401454
పపరర: హహపససభబ మమనగరల

95-78/819

తసడడ:డ పడసరద మమనగరల
ఇసటట ననస:59/1/83
వయససస:24
లస: ససస స
95-78/821

4023 AP151000192210
పపరర: రమణ మమనగరల

95-78/822

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:59/1/83
వయససస:51
లస: ససస స
95-78/824

4026 SQX1527771
పపరర: దసరర బబ సదలపరటట

95-78/825

తసడడ:డ ఆనసద రరవప లలట బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:59/1/84
వయససస:25
లస: ససస స
95-78/827

భరస : పడభమ దడస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:59/1/84
వయససస:30
లస: ససస స
95-78/829

4011 AP151000192226
పపరర: అసజయఖ చరతనగళళ

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:59/1/82
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:59/1/83
వయససస:29
లస: పప
95-78/826

95-78/807

తసడడ:డ లమజర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:59/1/81
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లమజరర
ఇసటట ననస:59/1/83
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:59/1/83
వయససస:27
లస: పప

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:59/1/84
వయససస:44
లస: ససస స

4013 SQX1090216
పపరర: బబ సదలపరటట శవపరరశత

4008 AP151000192180
పపరర: దదవ చరతనగళళ

తసడడ:డ వరరసజననయమలల
ఇసటట ననస:59/1/80
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దడవదస
ఇసటట ననస:59/1/82
వయససస:76
లస: పప

భరస : రవ బబబమ మమనగరల
ఇసటట ననస:59/1/83
వయససస:26
లస: ససస స

4030 AP151000192157
పపరర: వనసకరయమమ బబ సదలపరటట

95-78/809

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:59/1/82
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లమజరర
ఇసటట ననస:59/1/82
వయససస:71
లస: ససస స

4027 SQX1132893
పపరర: వనసకటటశశరమమ బబ సదడలపరటట

4010 SQX1594598
పపరర: వనసకటటశశరరర చరతనగలర

95-78/804

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:59/1/80
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:59/1/81
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/82
వయససస:35
లస: ససస స

4024 SQX1132869
పపరర: మమనగరల బబబమ రరవప

95-78/806

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:59/1/80
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లమజర
ఇసటట ననస:59/1/81
వయససస:26
లస: ససస స

4021 SQX1579210
పపరర: అరరణ మమనగరల

4007 SQX1702844
పపరర: జయ రరమ లకడమ చరరతగడడ

4005 AP151000192205
పపరర: వససతరరవప నసకతదటట

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర చసరరతగడ
ఇసటట ననస:59-1-80
వయససస:24
లస: ససస స

4009 SQX1836790
పపరర: చనన ఆసజననయమలల
చరతనగల
తసడడ:డ అసజయఖ చరతనగల
ఇసటట ననస:59-1-80
వయససస:22
లస: పప

4018 AP151000192123
పపరర: నరసమమ బబ సదలపరటట

95-78/803

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:59/1/79
వయససస:67
లస: పప

4015 SQX0313718
పపరర: ససవర లల కకటపరటట

4004 SQX0608810
పపరర: శకనస బలజగపలర

4029 SQX0608844
పపరర: కమలమమ బబ సదలపరటట

95-78/828

భరస : పపదలసగయఖ
ఇసటట ననస:59/1/84
వయససస:37
లస: ససస స
95-78/830

4032 SQX1132901
పపరర: బబ సదలపరటట మరరయమమ

95-78/831

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:59-1-84
వయససస:66
లస: ససస స
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4033 AP151000192119
పపరర: తదరగజమమ రరపలర రరపలర

95-78/832

భరస : రరజజ రరపలర
ఇసటట ననస:59-1-84
వయససస:66
లస: ససస స
4036 MLJ1659051
పపరర: పడభమదడసస బబ సదవపరటట

95-78/835

95-78/838

95-78/839

95-78/842

95-78/843

95-78/846

95-78/849

భరస : చననరరజ
ఇసటట ననస:59/1/89
వయససస:54
లస: ససస స

4046 SQX2134039
పపరర: హరరశ బబబమ దడమల

4049 SQX1132927
పపరర: గమసజగటట అసకమమ రరవప

4052 SQX1405050
పపరర: ఫలల
ర ణ వడచడ

4055 SQX0863621
పపరర: యశశద ఆకలల

95-78/852

4058 SQX1416230
పపరర: పడసనన ఆకలల

95-78/1074

4061 SQX0805101
పపరర: సరయ కలమమర ఆకలల
తసడడ:డ రరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:59-1-89
వయససస:30
లస: పప

4041 SQX2116747
పపరర: మహహశ బబ సదలపరటట

95-78/1073

4044 SQX1836758
పపరర: అషప క భబనస దమల

95-78/841

4047 SQX1741826
పపరర: కరరమ సయఖద

95-171/185

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:59-1-85
వయససస:53
లస: పప
95-78/844

4050 SQX0805119
పపరర: రజన వడదడ

95-78/845

భరస : ఆదదవనశశర రరవప
ఇసటట ననస:59/1/87
వయససస:33
లస: ససస స
95-78/847

4053 SQX0805127
పపరర: వజయ చసదర వడచడ

95-78/848

తసడడ:డ కకషష రరవప వడచడ
ఇసటట ననస:59-1-87
వయససస:29
లస: పప
95-78/850

4056 SQX1185926
పపరర: లలత ఆకలల

95-78/851

భరస : సరయ కలమమర ఆకలల
ఇసటట ననస:59/1/89
వయససస:30
లస: ససస స
95-78/853

తసడడ:డ రరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:59/1/89
వయససస:34
లస: ససస స
95-78/855

95-78/837

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దమల
ఇసటట ననస:59-1-85
వయససస:21
లస: పప

భరస : చనన ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:59/1/89
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపదబ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:59/1/89
వయససస:29
లస: ససస స
4060 AP151000192095
పపరర: మమరరమమ ఆకలల

95-78/840

తసడడ:డ కకషష రరవప వడచడ
ఇసటట ననస:59/1/87
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:59/1/87
వయససస:44
లస: పప
4057 SQX0863613
పపరర: మమరరస రరణణ ఆకలల

4043 SQX1132703
పపరర: సరమమమజఖస చపససడడ

4038 SQX0608851
పపరర: యహనస బబ సదలపరటట

తసడడ:డ పపదబ వనసగయఖ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:59-1-84
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:59/1/86
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:59/1/87
వయససస:56
లస: ససస స
4054 AP151000192006
పపరర: అడవనశశరరకవప వడదడ

95-78/1072

తసడడ:డ హరరశ బబబమ దడమల
ఇసటట ననస:59-1-85
వయససస:20
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప గమసడచజ
ఇసటట ననస:59/1/86
వయససస:23
లస: ససస స
4051 AP151000192096
పపరర: హహలలన వడదడ

4040 SQX2278422
పపరర: పపద వనసగయఖ బబ సదలపరటట

95-78/834

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:59-1-84
వయససస:46
లస: పప

భరస : నరగసదడ
ఇసటట ననస:59-1-85
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:59-1-85
వయససస:51
లస: పప
4048 SQX1558958
పపరర: సశపన గమసడచజ

95-78/836

తసడడ:డ ఆనసద రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:59-1-84
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరగసదడ చపససడడ
ఇసటట ననస:59-1-85
వయససస:27
లస: ససస స
4045 SQX1132695
పపరర: నరగసదడ చపససడడ

4037 MLJ1662212
పపరర: చనలసగయఖ బబ సదలపరటట

4035 SQX0311365
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ సదలపరటట

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:59-1-84
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:59/1/84
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ దదవదడసస
ఇసటట ననస:59/1/84
వయససస:66
లస: పప
4042 SQX1401462
పపరర: అనత చపససడడ

95-78/833

తసడడ:డ యహహ నస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:59-1-84
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:59/1/84
వయససస:37
లస: పప
4039 AP151000192173
పపరర: జవరనసదరరవప గమసడదజ

4034 SQX1702877
పపరర: దసరర రరవప బబ సదలపరటట

4059 SQX0238907
పపరర: సరళ ఆకలల

95-78/854

తసడడ:డ చన రరజ
ఇసటట ననస:59/1/89
వయససస:39
లస: ససస స
95-78/856

4062 SQX0863605
పపరర: చనన ఆసజననయమలల ఆకలల

95-78/857

తసడడ:డ చనన రరజ
ఇసటట ననస:59/1/89
వయససస:30
లస: పప
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4063 SQX0441089
పపరర: పపద ఆసజననయమలల ఆకలల

95-78/858

తసడడ:డ చన రరజ
ఇసటట ననస:59-1-89
వయససస:38
లస: పప
4066 SQX2561082
పపరర: మధసబబబమ కనపరరస

95-78/1100

95-78/862

95-78/865

95-78/868

95-78/870

95-78/872

95-78/875

భరస : రరజ వజయ
ఇసటట ననస:59/1/103
వయససస:27
లస: ససస స

4076 SQX2133908
పపరర: రరకగశ బబ సదలపరటట

4079 MLJ1659986
పపరర: పడసరద పలలర టట

4082 SQX1480813
పపరర: ససగమణ కరరయమసశశటట

4085 AP151000192125
పపరర: నడగమణణ మమడడద

95-78/878

4088 SQX1527755
పపరర: వజయ అవజ

95-78/1076

4091 SQX0776625
పపరర: రరణణజజఖత కలసడడ
భరస : రరజ రరమనడధ
ఇసటట ననస:59/1/103
వయససస:27
లస: ససస స

4071 MLJ1659606
పపరర: అరరణ బబ సదసలపరటట

95-78/864

4074 SQX0863589
పపరర: రరజగష బబ సదలపరటట

95-78/867

4077 SQX1559030
పపరర: ససశల పలలర టట

95-78/869

తసడడ:డ పడసరద పలలర టట
ఇసటట ననస:59/1/95
వయససస:26
లస: ససస స
95-78/871

4080 SQX1964790
పపరర: నడగమలలర శశరర కరరయససపటట

95-172/5

భరస : వనణమ కరరయససపటట
ఇసటట ననస:59-1-97
వయససస:26
లస: ససస స
95-78/873

4083 SQX1480789
పపరర: వనణమ కరరయమసశశటట

95-78/874

తసడడ:డ సలమమన రరజ కరరయమసశశటట
ఇసటట ననస:59/1/98
వయససస:33
లస: పప
95-78/876

4086 AP151000192122
పపరర: వజయమమ మమడడద

95-78/877

భరస : కకటటశశరరకవప
ఇసటట ననస:59/1/101
వయససస:66
లస: ససస స
95-78/879

భరస : వనసకట అవజ
ఇసటట ననస:59/1/102
వయససస:33
లస: ససస స
95-78/881

95-78/861

తసడడ:డ శరమమఖల జజన
ఇసటట ననస:59/1/94
వయససస:25
లస: పప

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:59/1/101
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయమమ
ఇసటట ననస:59/1/101
వయససస:45
లస: పప
4090 SQX0776823
పపరర: రరణణ అసజల కలసడడ

95-78/866

భరస : సలమమన రరజ కరరయమసశశటట
ఇసటట ననస:59/1/98
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బమజరబబబమ
ఇసటట ననస:59/1/101
వయససస:37
లస: ససస స
4087 AP151000192181
పపరర: బమజరబబబమ మమడడద

4073 AP151000192195
పపరర: మసగమమ బబ సదలపరటట

4068 AP151000192094
పపరర: పపదబరరజ ఆకలల

భరస : పపలల
ఇసటట ననస:59/1/94
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవరరజ
ఇసటట ననస:59/1/95
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సలమమన రరజ కరరయమసశశటట
ఇసటట ననస:59/1/98
వయససస:27
లస: ససస స
4084 MLJ1659580
పపరర: కకటటశశరమమ మమడడద

95-78/863

తసడడ:డ పరల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:59-1-94
వయససస:19
లస: పప

భరస : పడసరద పలలర టట
ఇసటట ననస:59/1/95
వయససస:49
లస: ససస స
4081 SQX1480797
పపరర: లమవణఖ కరరయమసశశటట

4070 SQX0863571
పపరర: రరజ మమలపష డ లల

95-78/1075

తసడడ:డ తరరమలరరవప
ఇసటట ననస:59/1/92
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరమమఖలల
ఇసటట ననస:59/1/94
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలమమ
ఇసటట ననస:59/1/94
వయససస:47
లస: పప
4078 SQX1559063
పపరర: మమరర

95-78/860

తసడడ:డ వనసకట రమణ బబబమ
ఇసటట ననస:59/1/94
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరమమఖలలజజన
ఇసటట ననస:59/1/94
వయససస:46
లస: ససస స
4075 AP151000192115
పపరర: పపలల బబ సదలపరటట

4067 AP151000192097
పపరర: మమరర రగటట ఆకలల

4065 SQX2276822
పపరర: ఉమదదవ కనపరరస

భరస : మధస బబబమ కనపరరస
ఇసటట ననస:59-1-89
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపదబరరజ
ఇసటట ననస:59/1/92
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సమమఖల జజన బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:59/1/94
వయససస:29
లస: ససస స
4072 AP151000192124
పపరర: లలమవత బబ సదలపరటట

95-78/859

భరస : పపదబ ఆసజననయమలల ఆకలల
ఇసటట ననస:59-1-89
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:59-1-89
వయససస:41
లస: పప
4069 SQX1559048
పపరర: రజన బబ సదలపరటట

4064 SQX1964816
పపరర: మమరరస రరణణ ఆకలల

4089 SQX1345157
పపరర: వనసకట అవజ

95-78/880

తసడడ:డ ఓబమలల అవజ
ఇసటట ననస:59/1/102
వయససస:36
లస: పప
95-78/882

4092 SQX1371400
పపరర: హహపససబబ రరణణ కలసడడ

95-78/883

భరస : రరజగగపసనడథ కలసడడ
ఇసటట ననస:59/1/103
వయససస:31
లస: ససస స
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4093 MLJ1659598
పపరర: రరణణ కలసడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-04
95-78/884

భరస : రరజలలకరనధ
ఇసటట ననస:59/1/103
వయససస:39
లస: ససస స
4096 MLJ1659739
పపరర: రరజగగపసనడధ కలసడడ

95-78/887

95-78/890

95-170/843

95-78/891

95-78/894

95-78/896

తసడడ:డ దదవదడనస
ఇసటట ననస:59/1/117
వయససస:37
లస: ససస స

4100 SQX2221687
పపరర: పపడమనడధ కలసద

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:59/1/103
వయససస:46
లస: పప
95-78/1050

4103 SQX2151231
పపరర: వనసకట రమణ వసస

95-170/1405

4106 AP151000192239
పపరర: వనసకరయమమ సరతషలకరర

4109 SQX0863522
పపరర: బబన హర బబబమ మసదపరటట

4112 AP151000192102
పపరర: దడనయయలలరరజ సరతషలకరర

95-78/898

4115 SQX1132802
పపరర: ససజజత బబలరసకకసడ

95-78/892

4118 SQX1200286
పపరర: చడసదదన పఠరన

95-78/895

4121 MLJ1660018
పపరర: పడమలమ జజననకసటట
భరస : అమకతరరవప
ఇసటట ననస:59/1/117
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకనడథ కలసడ
ఇసటట ననస:59-1-103
వయససస:19
లస: పప
4104 SQX1971787
పపరర: నడగ రరజ రరపలర

95-148/52

4107 AP151000192186
పపరర: వనసకటటశశరరర సరతషలకరర

95-78/893

4110 SQX2260024
పపరర: బమజర మమరరస

95-169/792

భరస : రవ బబబమ మమరరస
ఇసటట ననస:59-1-114
వయససస:27
లస: ససస స
95-78/897

4113 SQX2384444
పపరర: పడశరసత గరసధధ సరధరబబ ఈనడ

95-78/1051

తసడడ:డ లలత సరధరబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:59-1-115
వయససస:21
లస: పప
95-78/899

4116 AP151000192060
పపరర: వరమమ బబలరసకకసడ

95-78/900

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:59/1/116
వయససస:56
లస: ససస స
95-78/902

భరస : నసరరలర మ పఠరన
ఇసటట ననస:59/1/117
వయససస:32
లస: ససస స
95-78/904

95-79/966

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:59/1/109
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశ
ఇసటట ననస:59/1/116
వయససస:27
లస: ససస స
95-78/901

4101 SQX2238863
పపరర: పపడమనడధ కలసడ

తసడడ:డ రరజజ రరవప రరపలర
ఇసటట ననస:59-1-107
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:59-1-115
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:59/1/116
వయససస:33
లస: పప
4120 MLJ1660877
పపరర: ససనత జజననకరసత

95-78/889

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:59/1/110
వయససస:31
లస: పప

భరస : హరర కకషష కకమమమరర
ఇసటట ననస:59/1/116
వయససస:24
లస: ససస స
4117 SQX1132828
పపరర: వనసకటటశ బబలరసకకసడ

4098 AP151000192208
పపరర: రరజలలకనడధ కలసడడ

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:59/1/109
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : దడనయయలల రరజ
ఇసటట ననస:59-1-115
వయససస:44
లస: ససస స
4114 SQX1305854
పపరర: లకకమ తరరపతమమ కకమమమరర

95-78/888

తసడడ:డ కకటయఖ వసస
ఇసటట ననస:59-1-105
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ గళర
ఇసటట ననస:59/1/110
వయససస:25
లస: ససస స
4111 AP151000192192
పపరర: చచననమమ సరతషలకరర

4097 MLJ3084258
పపరర: రరజరరమమమధ కలసడడ

Deleted

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:59/1/109
వయససస:39
లస: ససస స
4108 SQX1371210
పపరర: రరబక గళర

95-78/886

తసడడ:డ లలకనడథ 2356127
ఇసటట ననస:59-1-103
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ ఈసస
ఇసటట ననస:59-1-104
వయససస:43
లస: పప
4105 MLJ3084241
పపరర: కకటటశశరమమ సరతషలకరర

4095 MLJ3084274
పపరర: రరజవజయకలమమర లకకమనడధ
కలసడడ
తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:59/1/103
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:59/1/103
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:59/1/103
వయససస:74
లస: పప
4102 SQX1883594
పపరర: కకటయఖ ఈసస

95-78/885

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:59/1/103
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:59/1/103
వయససస:39
లస: పప
4099 AP151000192201
పపరర: పష తషరరజ కలసడడ

4094 MLJ1659572
పపరర: ససత ఈసస

4119 SQX0313510
పపరర: ససనత అసదచ

95-78/903

భరస : రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:59/1/117
వయససస:34
లస: ససస స
95-78/905

4122 MLJ1660000
పపరర: రరజఖలకడమ జజననకసటట

95-78/906

భరస : మరరయదడసస
ఇసటట ననస:59/1/117
వయససస:48
లస: ససస స
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4123 SQX0776591
పపరర: కలమమరర తతట
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95-78/907

భరస : పష తషరరజ
ఇసటట ననస:59/1/117
వయససస:52
లస: ససస స
4126 AP151000192227
పపరర: శకలకడమ పపలచచరర

95-78/910

95-78/913

95-78/915

95-170/1450

95-95/950

95-79/34

95-79/37

తసడడ:డ శకనస తడడడశశటట
ఇసటట ననస:59-1-169
వయససస:24
లస: పప

4136 SQX1702893
పపరర: వరగసఢడ కలమమర చసధడ వసక

4139 MLJ3621737
పపరర: ఖమర ఆరర పఠరన

4142 SQX1831619
పపరర: నడగలకడమ కటర గమసట

4145 SQX1614354
పపరర: సరయ నడగ చసదవవలల

95-79/40

4148 AP151000198283
పపరర: పదమ చదపరరస

95-78/918

4151 SQX2236750
పపరర: లసగగశశరర యరకసశశటట
భరస : కకశశర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:59-1-175
వయససస:50
లస: ససస స

4131 MLJ3084134
పపరర: గగవసదమమ పపలచరర

95-78/914

4134 MLJ3084068
పపరర: జరననబబబమ సరదరబబ యన

95-78/917

4137 SQX2234862
పపరర: మలర శశరర చసదడవసక

95-88/1773

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదడవసక
ఇసటట ననస:59-1-141
వయససస:24
లస: ససస స
95-79/32

4140 SQX1349662
పపరర: ససబబ రరడడ కకసడపపరరడడడ

95-79/33

తసడడ:డ కకసడడ రరడడ కకసడపపరరడడడ
ఇసటట ననస:59-1-165
వయససస:34
లస: పప
95-79/35

4143 MLJ3621794
పపరర: భవరన కటర గమసట

95-79/36

తసడడ:డ వరయఖ కటర గమసట
ఇసటట ననస:59-1-168
వయససస:36
లస: ససస స
95-79/38

4146 AP151000195457
పపరర: వరయఖ కటర గమసట

95-79/39

తసడడ:డ ఎలర యఖ కటర గమసట
ఇసటట ననస:59-1-168
వయససస:63
లస: పప
95-79/41

భరస : పపదబ మసరసన రరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:59-1-169
వయససస:54
లస: ససస స
95-79/43

95-78/912

తసడడ:డ వజయయసదడరరవప
ఇసటట ననస:59/1/121
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసదచడరర చసదవవలల
ఇసటట ననస:59-1-168
వయససస:22
లస: పప

భరస : చననమసరసనరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:59-1-169
వయససస:36
లస: ససస స
4150 SQX1511204
పపరర: వననద తడడడశశటట

95-78/916

భరస : దసరర రరవప కటటహగమసట
ఇసటట ననస:59-1-168
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వరయఖ కటర గమసట
ఇసటట ననస:59-1-168
వయససస:59
లస: ససస స
4147 MLJ3621786
పపరర: నడగదసరర చదపరరస

4133 MLJ3084084
పపరర: వరకలమమరర సరదరబబ యన

4128 SQX1271808
పపరర: రరమమ చడరర పపలచచరర

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59/1/120
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖమససస పసరర పఠరన
ఇసటట ననస:59-1-165
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-1-165
వయససస:68
లస: పప
4144 MLJ2752723
పపరర: సరసబబడజఖస కటర గమసట

95-78/1052

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చసధడడవరసక
ఇసటట ననస:59-1-141
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చసదడవరసక
ఇసటట ననస:59-1-141
వయససస:25
లస: ససస స
4141 MLJ3618527
పపరర: ఖమససస పసరర పఠరన

4130 SQX2367233
పపరర: అసజల దదవ పపలచరర

95-78/909

తసడడ:డ శకనవరస చడరర పపలచచరర
ఇసటట ననస:59/1/119
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబననబబబమ
ఇసటట ననస:59/1/121
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:59-1-124
వయససస:26
లస: ససస స
4138 SQX1728997
పపరర: మలలర సవరర చసదడవరసక

95-78/911

తసడడ:డ శకనవరసచడరర పపలచరర
ఇసటట ననస:59-1-119
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరశత
ఇసటట ననస:59/1/120
వయససస:46
లస: పప
4135 SQX2516706
పపరర: షబన షపక

4127 SQX1271824
పపరర: ఆసజననయ చడరర పపలచచరర

4125 AP151000192147
పపరర: అమకతరరజస జజననకసటట

తసడడ:డ దదవదడనస
ఇసటట ననస:59/1/117
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస చడరర పపలచచరర
ఇసటట ననస:59/1/119
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర చడరర పపలచచరర
ఇసటట ననస:59/1/119
వయససస:48
లస: పప
4132 MLJ3084126
పపరర: వనసకటటశశరరర పపలచచరర

95-78/908

భరస : దదవదడనస
ఇసటట ననస:59/1/117
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శనస
ఇసటట ననస:59/1/119
వయససస:47
లస: ససస స
4129 SQX1271774
పపరర: శకనవరస చడరర పపలచచరర

4124 SQX0440271
పపరర: తదరగయమమ జజననకసటట

4149 SQX1884725
పపరర: దదవ పసడడరర

95-79/42

భరస : ఏడడకకసడలల పసడడరర
ఇసటట ననస:59-1-169
వయససస:54
లస: ససస స
95-78/1054

4152 SQX1640077
పపరర: శకవనలమనత యరకసశశటట

95-79/44

భరస : నవన యరకసశశటట
ఇసటట ననస:59-1-175
వయససస:27
లస: ససస స
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95-79/45

తసడడ:డ చచనన రరడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:59-1-175
వయససస:28
లస: ససస స
95-79/48

తసడడ:డ కకషష ర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:59-1-175
వయససస:30
లస: పప
95-168/881

4162 SQX1703180
పపరర: కరమమశశరర నడరరమసచ

4165 SQX0688457
పపరర: ఖమజజవల షపక

95-79/54

4168 SQX0944728
పపరర: పపరష చసదడ శకనవరస నరరమసచ

95-79/57

95-79/52

4163 SQX1386813
పపరర: హనసమమన సరయ నరరమసచ

4166 SQX1451459
పపరర: గగస షపక

95-79/60

95-79/63

భరస : సరసబరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-1-177
వయససస:55
లస: ససస స

4169 SQX0842559
పపరర: ఉసరమన మహమమద

95-79/55

తసడడ:డ కకసడడరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-1-177
వయససస:55
లస: పప

95-79/58

భరస : శవ కకషష జసపరలనడథధ
ఇసటట ననస:59-1-182
వయససస:32
లస: ససస స

95-79/61

4167 SQX1111616
పపరర: రవ తషమమలచరర

4173 SQX1559360
పపరర: లకకమ రరడడ తటట రరడడ

4181 AP151000198517
పపరర: మసగమమ జసపనడత జసపనడత
భరస : రరఘవపలల జసపనడత
ఇసటట ననస:59-1-183
వయససస:59
లస: ససస స

95-79/56

95-79/59

4170 SQX1559238
పపరర: వనసకట ససబమబలల తటట రరడడ

4172 SQX1703206
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకసడడ

95-79/64

95-79/62

95-79/65

తసడడ:డ రరమ రరడడ తటట రరడడ
ఇసటట ననస:59-1-177
వయససస:48
లస: పప
95-79/67

4176 SQX2261139
పపరర: లకమణ నడయక కగతడవత

95-78/1047

తసడడ:డ నడగమల నడయక కగతడవత
ఇసటట ననస:59-01-180
వయససస:23
లస: పప
95-80/47

తసడడ:డ అబమబ ల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:59-1-182
వయససస:35
లస: ససస స
95-80/49

4164 SQX0842567
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

భరస : లకకమ రరడడ తటట రరడడ
ఇసటట ననస:59-1-177
వయససస:40
లస: ససస స

4178 SQX0376632
పపరర: కరరమమన పఠరన

95-79/53

తసడడ:డ నడసచడరయఖ తషమమలచరర
ఇసటట ననస:59-1-176
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-1-177
వయససస:62
లస: పప
95-80/46

4161 MLJ3620903
పపరర: ససదధపసస రరడడడ గరయస

తసడడ:డ షపక మసరసన సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:59-1-176
వయససస:59
లస: పప

4175 SQX1232404
పపరర: వనసకట సరసబశవరరడడ గరయస

95-79/50

తసడడ:డ మహమమద ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:59-1-176
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసగల రరడడడ కకసడడ
ఇసటట ననస:59-1-177
వయససస:28
లస: పప
95-79/66

4158 SQX1918978
పపరర: చచనన రరడడడ బబపతష

భరస : సరసబ శవరరడడ gayam
ఇసటట ననస:59-1-176
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:59-1-176
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అసజననయమ శరససస స నరరమసచ
ఇసటట ననస:59-1-176
వయససస:54
లస: పప

4180 SQX0768333
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప పరనకరల
పరనకరల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరనకరల
ఇసటట ననస:59-1-182
వయససస:61
లస: పప

4160 SQX1142074
పపరర: వజయభబరర వ తషమమలచరర

95-79/47

తసడడ:డ కకటట రరడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:59-1-175
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస నరరమసచ
ఇసటట ననస:59-1-176
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:59-1-176
వయససస:31
లస: పప

4177 SQX1364413
పపరర: మమరరమమ జసపరలనడథధ

95-79/49

భరస : రవ తషమమలచరర
ఇసటట ననస:59-1-176
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ శకనవరస నడరరమసచ
ఇసటట ననస:59-1-176
వయససస:44
లస: ససస స

4174 AP151000195157
పపరర: శకనవరస రరడకడ గరయస

4157 SQX1640069
పపరర: కకషష ర యరకసశశటట

4155 SQX1918986
పపరర: సరయ కకరణ రరడడడ బబపతష

తసడడ:డ చచనన రరడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:59-1-175
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:59-1-175
వయససస:59
లస: పప

భరస : చచనన రరడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:59-1-175
వయససస:52
లస: ససస స

4171 AP151000198264
పపరర: రమమదదవ గరయస

95-79/46

భరస : కకషష ర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:59-1-175
వయససస:51
లస: ససస స

4156 SQX1640085
పపరర: నవన యరకసశశటట

4159 SQX1926252
పపరర: శవ రరమమశశరర బబపతష

4154 SQX1640051
పపరర: లసగగశశరర యరకసశశటట

4179 MLJ3623931
పపరర: కకటటశశరమమ జసపనడత

95-80/48

భరస : శవయఖ జసపనడత
ఇసటట ననస:59-1-182
వయససస:49
లస: ససస స
95-80/50

4182 SQX1364363
పపరర: శవ కకషష జసపరలనడథధ

95-80/51

తసడడ:డ శవయఖ జసపరలనడథధ
ఇసటట ననస:59-1-183
వయససస:34
లస: పప
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4183 AP151000195459
పపరర: రరఘవపలల జసపలనడత

95-80/52

తసడడ:డ కకటయఖ జసపలనడత
ఇసటట ననస:59-1-183
వయససస:67
లస: పప
95-80/55

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలలవకకలలర
ఇసటట ననస:59-1-188
వయససస:31
లస: ససస స
95-80/58

భరస : వనసకటససబబబరరవప వనలకసరర
ఇసటట ననస:59-1-189
వయససస:45
లస: ససస స
95-80/61

తలర : లకకమనడరరయణ వనలకసరర
ఇసటట ననస:59-1-189
వయససస:59
లస: పప
95-80/862

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప వనలకసరర
ఇసటట ననస:59-1-189
వయససస:21
లస: ససస స
95-80/64

4193 SQX2016608
పపరర: వజయ కలమమర వనలకసరర

4196 MLJ3623972
పపరర: వశరలమకడ కగరర

4199 SQX1294438
పపరర: రవ కలమమర ఖగరర

95-80/67

4202 AP151000192256
పపరర: పరరశతమమ కకసడడ

95-80/860

తసడడ:డ సరరనవసరరరవ నకక
ఇసటట ననస:59-1-192
వయససస:22
లస: పప

4205 SQX2388478
పపరర: శకకరసత నకక

95-80/62

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:59/1/193
వయససస:43
లస: ససస స

4208 SQX1480821
పపరర: వనసకటటశ కరగరర

95-80/65

4211 MLJ3621117
పపరర: వరర వనసకమమ కకసడడ
తలర : వనసకటటశశరరరవప కకసడడ
ఇసటట ననస:59-1-193
వయససస:39
లస: ససస స

95-80/60

4194 SQX2016657
పపరర: సశరరప తదజససశ వనలకసరర

95-80/861

4197 AP151000198406
పపరర: పదడమ కగరర

95-80/63

4200 SQX1132976
పపరర: వనయ కలమమర కగరర

95-80/66

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కగరర
ఇసటట ననస:59-1-191
వయససస:25
లస: పప
95-78/919

4203 SQX2389484
పపరర: శకనవరస రరవప నకక

95-78/1055

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నకక
ఇసటట ననస:59-1-192
వయససస:47
లస: పప
95-78/1057

4206 SQX1133115
పపరర: నకక yedukondalu

95-80/68

భరస : శకనసవరస రరవప yedukondalu
ఇసటట ననస:59-1-192
వయససస:31
లస: ససస స
95-78/921

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కరగరర
ఇసటట ననస:59/1/193
వయససస:26
లస: పప
95-78/923

4191 SQX1364256
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప వనలలసరర

భరస : కకటటశశరరరవప కగరర
ఇసటట ననస:59-1-191
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నకక
ఇసటట ననస:59-1-192
వయససస:20
లస: పప
95-78/920

95-80/57

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప వనలకసరర
ఇసటట ననస:59-1-189
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:59/1/192
వయససస:71
లస: ససస స
95-78/1056

4188 MLJ3616703
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కలవకకలలర

తసడడ:డ లకడమ నడరరయణ వనలలసరర
ఇసటట ననస:59-1-189
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఖగరర
ఇసటట ననస:59-1-191
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసదస కగరర
ఇసటట ననస:59-1-191
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:59/1/193
వయససస:45
లస: పప

95-80/59

భరస : ససరగష బబబమ కగరర
ఇసటట ననస:59-1-191
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బడహమనసదస కగరర
ఇసటట ననస:59-1-191
వయససస:66
లస: ససస స

4210 SQX0441188
పపరర: ఏడడకకసడలల కగరర

4190 MLJ2752566
పపరర: శవపరరశత వనలకసరర

95-80/54

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:59-1-188
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబ రరవప వనలకసరర
ఇసటట ననస:59-1-189
వయససస:24
లస: పప

4195 SQX2015915
పపరర: లమవణఖ వనలకసరర

4207 SQX0440701
పపరర: వరర సకమమ కగరర

95-80/56

భరస : సరసబశవరరవప వనలకసరర
ఇసటట ననస:59-1-189
వయససస:54
లస: ససస స

4192 MLJ3616695
పపరర: సరసబశవరరవప వనలకసరర

4204 SQX2386332
పపరర: నరసససహ రరవప నకక

4187 AP151000198042
పపరర: శవనడగగశశరమమ కలవకకలలర

4185 MLJ3616687
పపరర: శవయఖ మమదడబబ యన

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మమదడబబ యన
ఇసటట ననస:59-1-185
వయససస:49
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:59-1-188
వయససస:56
లస: ససస స

4189 MLJ2752574
పపరర: రగజ వనలకసరర

4201 AP151000195425
పపరర: కకటటశశరరరవప కగరర

95-80/53

భరస : శవయఖ మమదడబబ యన
ఇసటట ననస:59-1-185
వయససస:49
లస: ససస స

4186 MLJ3623964
పపరర: రరజఖ లకకమ కలలవకకలలర

4198 AP151000198405
పపరర: ససజజత కగరర

4184 MLJ3621091
పపరర: శవపరరశత మమదడబబ యన

4209 SQX1089748
పపరర: అసకమమరరజ కరగర

95-78/922

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కరగర
ఇసటట ననస:59/1/193
వయససస:26
లస: పప
95-80/69

4212 MLJ3623949
పపరర: పరమమలల కకసడ

95-80/70

భరస : శకనస కకసడ
ఇసటట ననస:59-1-193
వయససస:45
లస: ససస స
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4213 AP151000195434
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకసడడ� konda

95-80/71

తసడడ:డ పప టట యఖ� konda
ఇసటట ననస:59-1-193
వయససస:49
లస: పప
4216 SQX0138081
పపరర: కకషష మమరరస చరతనగసడర

95-167/18

95-170/846

95-170/849

95-79/70

తసడడ:డ మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:59-1-301
వయససస:28
లస: పప
4228 MLJ3638673
పపరర: ఆససయమ షపక

95-170/850

95-170/853

95-170/856

తసడడ:డ దడదడ�
ఇసటట ననస:59-1-1094
వయససస:26
లస: పప

95-170/864

95-170/859

4226 SQX2528727
పపరర: ఉదయ లకడమ మమక

4227 SQX1479410
పపరర: సతడసర షపక

95-144/649

4232 SQX1077099
పపరర: ఖమదర బ షపక

4235 AP151000207443
పపరర: మమలన షపక�

4238 MLJ3630506
పపరర: సలస� షపక�

4241 MLJ3627841
పపరర: షరరఫ షపక�
తసడడ:డ దడదడ�
ఇసటట ననస:59-1-1094
వయససస:26
లస: పప

95-170/848

95-79/69

95-90/606

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:59-1-480
వయససస:30
లస: పప
95-170/851

4230 MLJ2773562
పపరర: బబ� షపక�

95-170/852

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:59-1-1091
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/854

4233 MLJ3636727
పపరర: నసరర హ� షపక�

95-170/855

భరస : అనశర భబషర�
ఇసటట ననస:59-1-1093
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/857

4236 AP151000207445
పపరర: పపబబడ షపక�

95-170/858

భరస : షఫసవపలర �
ఇసటట ననస:59-1-1093
వయససస:26
లస: ససస స
95-170/860

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:59-1-1093
వయససస:26
లస: పప
95-170/862

4224 SQX1947076
పపరర: ఫరతమమ సయయద
భరస : మమలమల సయయద
ఇసటట ననస:59-1-301
వయససస:47
లస: ససస స

4229 SQX1222207
పపరర: షపక మరర బ

95-170/845

4221 SQX1076976
పపరర: మలర క అహమమద షపక

భరస : నడగరరజ కళళగమసట
ఇసటట ననస:59-1-293,VINOBHA NAGAR
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : దడదడ�
ఇసటట ననస:59-1-1093
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దడదడ�
ఇసటట ననస:59-1-1093
వయససస:26
లస: ససస స
4240 MLJ3628252
పపరర: హబబ� షపక�

4223 SQX1760917
పపరర: శరకవన కళళగమసట

4218 SQX1076968
పపరర: షరహహన షపక

తసడడ:డ అబమబ ల కరరమ
ఇసటట ననస:59-1-290
వయససస:61
లస: పప

భరస : అలమరభక
ఇసటట ననస:59-1-1092
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మమజలల�
ఇసటట ననస:59-1-1093
వయససస:26
లస: ససస స
4237 AP151000207092
పపరర: మహబమబ షపక�

95-170/847

తసడడ:డ మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:59-1-1091
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబబ�
ఇసటట ననస:59-1-1092
వయససస:26
లస: ససస స
4234 AP151000207444
పపరర: మమనన షపక�

4220 MLJ3631249
పపరర: ససభబన� షపక�

95-167/17

భరస : మహమమద ఇలయమస
ఇసటట ననస:59-1-290
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మమక
ఇసటట ననస:59-1-352
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నజర
ఇసటట ననస:59-1-1076
వయససస:26
లస: ససస స
4231 MLJ2773034
పపరర: మహబమలమ� షపక�

95-170/844

తసడడ:డ ఖమదర�
ఇసటట ననస:59-1-290
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మరర�
ఇసటట ననస:59-1-290
వయససస:61
లస: పప
4225 SQX1451400
పపరర: సతడసర సయఖద

4217 SQX1760974
పపరర: జజన షపక

4215 MLJ3624020
పపరర: లకడమ కకటటశశరమమ చరతనగసడర

భరస : శకరరమమలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-1-199
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-1-254
వయససస:37
లస: పప

భరస : నజర
ఇసటట ననస:59-1-290
వయససస:61
లస: ససస స
4222 MLJ3627320
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక�

95-80/72

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:59-1-193
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-1-199
వయససస:39
లస: పప
4219 SQX0903526
పపరర: రరకసన షపక

4214 MLJ3617107
పపరర: శకనసగమరర భవరన కకసడ

4239 AP151000201246
పపరర: షఫస షపక

95-170/861

తసడడ:డ దడదడ�
ఇసటట ననస:59-1-1093
వయససస:26
లస: పప
95-170/863

4242 NDX0107540
పపరర: కరరమమన పఠరన�

94-4/1160

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:59-2
వయససస:56
లస: ససస స
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95-80/73

భరస : సదకఉలమర షపక
ఇసటట ననస:59-2-127
వయససస:65
లస: ససస స
4246 MLJ3623253
పపరర: హససనడ షపక

95-80/76

95-80/79

95-80/82

95-80/85

95-80/88

95-80/902

భరస : రరమజజగర చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:63
లస: ససస స

4256 AP151000198160
పపరర: వనసకరయమమ కకసడ

4259 SQX1917608
పపరర: ఆసజననయమలల గళర

4262 SQX1801521
పపరర: పదమ పసడయమ చరతనగసడర

95-167/21

4265 AP151000198014
పపరర: రరధ చరతనగసడర

95-167/24

4268 AP151000198016
పపరర: అపసమమ చరతనగసడర

95-80/86

4251 MLJ2752897
పపరర: కలమమరరబబయ కరతడవతష
స

95-80/81

4254 SQX0809756
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-80/84

4257 SQX1614404
పపరర: నసర అహమమద షపక

95-80/87

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-2-197
వయససస:23
లస: పప
95-80/89

4260 SQX2258655
పపరర: లకడమ దసరర మమమలమ

95-80/901

భరస : కకషష మమమలమ
ఇసటట ననస:59-2-198
వయససస:50
లస: ససస స
95-167/19

4263 AP151000198015
పపరర: పదడమవత చరతనగసడర

95-167/20

భరస : రరమమసజననయమలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:45
లస: ససస స
95-167/22

4266 AP151000198013
పపరర: ఆదదలకడమ యనగసటట

95-167/23

భరస : ఆదదనడరరయణ యనగసటట
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:56
లస: ససస స
95-167/25

భరస : శవరదడనస చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:28
లస: పప

95-80/78

తసడడ:డ షబమడదధబన షపక
ఇసటట ననస:59-2-192
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:49
లస: ససస స

95-167/27 4271 SQX0636001
4270 SQX1801513
పపరర: వనసకట రరమ జజగర చరతనగసడర
పపరర: గరరరధర చరతనగసడర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:23
లస: పప

95-80/83

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:48
లస: ససస స
4267 AP151000198224
పపరర: నడగగసదడస చరతనగసడర

4253 SQX0872507
పపరర: ఆషర షపక

4248 MLJ2753085
పపరర: పపషరశవత వరరకకటట

భరస : నడగమలమనయక కరతడవతష
స
ఇసటట ననస:59-2-181
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గళర
ఇసటట ననస:59-2-198
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలఖ
ఇసటట ననస:59-2-198
వయససస:50
లస: ససస స
4264 AP151000198511
పపరర: మసగ దదవ చరతనగసడర

95-80/80

భరస : ససబబబరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:59-2-197
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పప టట యఖ కకసడ
ఇసటట ననస:59-2-197
వయససస:35
లస: పప
4261 SQX2258598
పపరర: కకషష మలఖ

4250 MLJ3616661
పపరర: వజయశశఖరరరడడడ వరరకకటట

95-80/75

భరస : బబలవనసకటరరడడడ వరరకకటట
ఇసటట ననస:59-2-180
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:59-2-192
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:59-2-197
వయససస:33
లస: ససస స
4258 SQX0635870
పపరర: లకమయఖ కకసడ

95-80/77

తసడడ:డ బబలవనసకటరరడడడ వరరకకటట
ఇసటట ననస:59-2-180
వయససస:59
లస: పప

తలర : లకకమనడయక కరతడవతష
స
ఇసటట ననస:59-2-181
వయససస:49
లస: పప
4255 MLJ3624004
పపరర: చనడన కకసడ

4247 MLJ2753093
పపరర: శరకవణణ వరరకకటట

4245 SQX1367938
పపరర: ఫపబజజమమననసర షపక

భరస : మమష రరఖ షపక
ఇసటట ననస:59-2-180
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వజయశశఖరరరడడడ వరరకకటట
ఇసటట ననస:59-2-180
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-2-180
వయససస:38
లస: పప
4252 MLJ1657170
పపరర: నడగమలమనయక కరతడవతష
స

95-80/74

భరస : నడయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:59-2-127
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నడగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:59-2-180
వయససస:41
లస: ససస స
4249 SQX0809814
పపరర: నడగమలమ షపక

4244 SQX1975150
పపరర: అసతషన షపక

4269 SQX1284587
పపరర: సరయ కకరణ చరతనగసడర

95-167/26

తసడడ:డ రరమమసజననయమలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:23
లస: పప
95-167/28

4272 SQX0635557
పపరర: శకనవరసరరవప చరతనగసడర

95-167/29

తసడడ:డ రరమజజగర చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:46
లస: పప
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4273 AP151000195423
పపరర: రరమమసజననయమలల చరతనగసడర

95-167/30

తసడడ:డ శవరదడనస చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:49
లస: పప
4276 SQX0342204
పపరర: ససధడలకడమ వరరకలలర

95-167/33

95-167/36

95-167/39

95-167/42

తసడడ:డ శవరరడడడ కరరషటట
ఇసటట ననస:59-2-205
వయససస:30
లస: ససస స
4291 AP151000195296
పపరర: శవరరరడడడ కరరషటట
తసడడ:డ సరసబరరడడడ కరరషటట
ఇసటట ననస:59-2-205
వయససస:57
లస: పప
4294 AP151000198309
పపరర: కకషషకలమమరర పపల
భరస : వనసకటటశశరరరడడడ పపల
ఇసటట ననస:59-2-206
వయససస:56
లస: ససస స
4297 AP151000195166
పపరర: ఓబమల రరడడడ పపల

భరస : భదడడరరడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:59-2-207
వయససస:59
లస: ససస స

4286 SQX1089565
పపరర: వనసకరటబడమయఖ దసడడ

4289 AP151000198139
పపరర: పదడమవత కరరషటట

4292 SQX1284611
పపరర: కకకషషవనణణ పపల

4295 AP151000198308
పపరర: యగమమమ పపల

95-167/54

4298 SQX1554758
పపరర: నడగమణణ యరకబబ తషల

4284 SQX0461616
పపరర: నసదధశశరర లసకరపష తష
లసకరపష తష
భరస : అచచరరడడడ లసకరపష తత
ఇసటట ననస:59-2-204
వయససస:62
లస: ససస స

95-167/41

95-167/43

4287 SQX0138412
పపరర: అచచరరడడడ లసకపష తష

95-167/44

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ లసకరపష తత
ఇసటట ననస:59-2-204
వయససస:66
లస: పప
95-167/46

4301 MLJ3616745
పపరర: కరరణడకరరరడడడ యరకబబ తషల
తసడడ:డ భదడడరరడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:59-2-207
వయససస:44
లస: పప

4290 MLJ3616711
పపరర: శకకరసత రరడడడ కరరషటట

95-167/47

తసడడ:డ శవ రరడడడ కరరషటట
ఇసటట ననస:59-2-205
వయససస:37
లస: పప
95-167/49

4293 MLJ3621299
పపరర: ఆదదలకడమ పలమనటట

95-167/50

భరస : సష మశశఖర రరడడడ పలమనటట
ఇసటట ననస:59-2-206
వయససస:41
లస: ససస స
95-167/52

4296 MLJ3616729
పపరర: పడభబకరరరడడడ పపల

95-167/53

తలర : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-206
వయససస:38
లస: పప
95-167/55

భరస : వరర రరడడడ మమళరగమసడర
ఇసటట ననస:59-2-207
వయససస:35
లస: ససస స
95-167/57

95-167/38

95-167/40

భరస : శసగరరరడడడ పపల
ఇసటట ననస:59-2-206
వయససస:96
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:59-2-206
వయససస:42
లస: పప
4300 AP151000198108
పపరర: వనసకరయమమ యరకబబ తషల

4283 SQX1574871
పపరర: వనసకరయమమమ దసడడ

భరస : ఓబమల రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:59-2-206
వయససస:36
లస: ససస స
95-167/51

95-167/35

తలర : శవ నడగ గమపస తలర స
ఇసటట ననస:59-2-203/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ కరరషటట
ఇసటట ననస:59-2-205
వయససస:52
లస: ససస స
95-167/48

4278 SQX0375915
పపరర: శకనవరసరరవప వరరకలలర

95-167/37 4281 MLJ1658830
4280 SQX1047738
పపరర: జ బ నడగ హనసమమన తళళస
పపరర: లకడమ నడగ పవన కలమమర తలర స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:59-2-204
వయససస:54
లస: పప
95-167/45

95-167/32

తసడడ:డ ససబబబరరవప వరరకలలర
ఇసటట ననస:59-2-203
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకరటబడమయఖ దసడడ
ఇసటట ననస:59-2-204
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ దసడడ
ఇసటట ననస:59-2-204
వయససస:23
లస: పప
4288 MLJ3621307
పపరర: లకడమ పడసనన కరరషటట

95-167/34

తసడడ:డ శవ నడగ గమపరస తళళస
ఇసటట ననస:59-2-203/1
వయససస:35
లస: పప

తలర : రరమమమరరస స
ఇసటట ననస:59-2-203/1
వయససస:64
లస: పప
4285 SQX1313113
పపరర: లకడమ చచబతనఖ కలమమర దసడడ

4277 SQX1082999
పపరర: పవన కలమమర వరరకలలర

4275 SQX0342394
పపరర: దదవఖ వరరకలలర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరరకలలర
ఇసటట ననస:59-2-203
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరరకలలర
ఇసటట ననస:59-2-203
వయససస:24
లస: పప

భరస : శవనడగగమపస తలర స
ఇసటట ననస:59-2-203/1
వయససస:57
లస: ససస స
4282 MLJ1657063
పపరర: శవనడగగమపస తలర స

95-167/31

తసడడ:డ శవరదడనస చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-202
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వరరకలలర
ఇసటట ననస:59-2-203
వయససస:45
లస: ససస స
4279 MLJ2751162
పపరర: నడగపరమమశశరర తలర స

4274 MLJ3088168
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చరతనగసడర

4299 SQX1554790
పపరర: ధన లకడమ యరకబబ తషల

95-167/56

భరస : మమతడఖలల గమరజజల
ఇసటట ననస:59-2-207
వయససస:46
లస: ససస స
95-167/58

4302 MLJ3616752
పపరర: వసశబబబమ యరకబబ తషల

95-167/59

తసడడ:డ భదడడరగడకడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:59-2-207
వయససస:44
లస: పప
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4303 MLJ3616737
పపరర: రరఘవరరడడడ యరకబబ తషల

95-167/60

తసడడ:డ భదడడరరడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:59-2-207
వయససస:45
లస: పప
4306 MLJ3617297
పపరర: శకనవరసరరవప బమరర

95-167/63

95-167/64

95-167/67

95-167/871

95-167/69

95-169/27

95-169/29

భరస : ఆసజననయమలల తషరర పరటట
ఇసటట ననస:59-2-215
వయససస:69
లస: ససస స

4316 SQX1606963
పపరర: మసరసన బ షపక

4319 AP151000195060
పపరర: శకనవరససలరరడడడ ససరసరన

4322 AP151000204371
పపరర: మహబమబబ షపక

4325 MLJ3623857
పపరర: వనసకట రతనమమ దదవరరడడడ

95-80/94

4328 SQX1938067
పపరర: పదమ తషరర పరటట

95-80/90

4331 SQX0839084
పపరర: కకషరష రరడడడ దదసతరరడడడ
తసడడ:డ రరమ రరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-215
వయససస:67
లస: పప

4311 SQX0635417
పపరర: రమమష గసగరశశటట

95-167/66

4314 SQX2118669
పపరర: దదవత సరరత

95-167/870

4317 MLJ1223163
పపరర: వనసకటరమణ ససరసరన

95-167/68

భరస : శకనవరసరరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:59-2-212
వయససస:45
లస: ససస స
95-167/70

4320 AP151000195088
పపరర: జగనడనధరరడడడ ససరసరన

95-167/71

తసడడ:డ కకటటరరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:59-2-212
వయససస:71
లస: పప
95-169/28

4323 MLJ3616984
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ దదసతరరడడడ

95-80/91

తసడడ:డ కకటట రరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-213
వయససస:84
లస: పప
95-80/92

4326 SQX0598052
పపరర: శకధరరరడడడ దదవరరడడడ

95-80/93

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-214
వయససస:41
లస: పప
95-169/30

భరస : వరగసదడబబబమ తషరర పరటట
ఇసటట ననస:59-2-215
వయససస:35
లస: ససస స
95-169/32

95-167/868

భరస : దదవత ససరగష
ఇసటట ననస:59-2-210
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబ రరడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-214
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరగడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-214
వయససస:72
లస: పప
4330 SQX1938091
పపరర: శవపరరశత తషరర పరటట

95-167/869

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:59-2-212
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-213
వయససస:68
లస: ససస స
4327 MLJ3616992
పపరర: వనసకట ససబబబరగడడడ దదవరగడడడ

4313 SQX2118644
పపరర: దదవత ససరగష

4308 SQX2443125
పపరర: శవ కకషషకలమరర నకక

తసడడ:డ ససభబష బబ ససర గసగరశశటట
ఇసటట ననస:59-2-210
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జగనడనధరరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:59-2-212
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఖమజజసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:59-2-212
వయససస:60
లస: ససస స
4324 SQX0839076
పపరర: జగననదమమమ దదసతరరడడ

95-167/65

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:59-2-212
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జగనడనధరరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:59-2-212
వయససస:61
లస: ససస స
4321 SQX0744300
పపరర: మమమమమననసర అబమబ ల షపక

4310 SQX0629485
పపరర: సశరష కలమమరర గసగరశశటట

95-167/62

భరస : పష తషరరజ నకక
ఇసటట ననస:59-2-209
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవత సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:59-2-210
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దదవత ససరగష
ఇసటట ననస:59-2-210
వయససస:18
లస: ససస స
4318 AP151000198179
పపరర: ససబబబయమమ ససరసరన

95-167/867

భరస : ససభబష బబ స గసగరశశటట
ఇసటట ననస:59-2-210
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమ నడరరయణ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:59-2-210
వయససస:62
లస: పప
4315 SQX2121036
పపరర: దదవత హరరణణ

4307 SQX2423929
పపరర: పష తషరరజ నకక

4305 AP151000198541
పపరర: బబలకకటటశశరమమ కనమరర

భరస : లకడమ రసగరరరడడడ కనమరర
ఇసటట ననస:59-2-208
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప నకక
ఇసటట ననస:59-2-209
వయససస:35
లస: పప

భరస : రమమష గసగరశశటట
ఇసటట ననస:59-2-210
వయససస:31
లస: ససస స
4312 SQX0809699
పపరర: ససబబష బబబమ గసగరశశటట

95-167/61

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:59-2-207
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ బమరర
ఇసటట ననస:59-2-208
వయససస:48
లస: పప
4309 SQX0629436
పపరర: హహమ ససససమత గసగరశశటట

4304 AP151000195189
పపరర: భదడడరరడడడ యరకబబ తషల

4329 SQX0839092
పపరర: అనసతమమ దదసతరరడడడ

95-169/31

భరస : కకషరష రరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-215
వయససస:62
లస: ససస స
95-169/33

4332 SQX0316414
పపరర: గగపసరరడడడ ససరవరపప

95-80/95

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-2-217
వయససస:30
లస: పప
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4333 MLJ3617008
పపరర: గగపస రరడడడ ససరవరపప
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95-80/96

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-2-217
వయససస:31
లస: పప
4336 AP151000198096
పపరర: వజయలకడమ ససరవరపప

95-80/98

95-169/34

95-169/37

95-80/102

95-80/105

95-79/72

95-79/75

తసడడ:డ యలమసద రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-224
వయససస:26
లస: ససస స

4346 AP151000198429
పపరర: రరణణ ససరవరపప

4349 SQX0279695
పపరర: శవరరరడడడ ససరవరపప

4352 SQX1252253
పపరర: కలమఖణణ రరడడ గరయస

4355 AP151000198214
పపరర: కకసడమమ గరయస

95-79/78

4358 SQX1947258
పపరర: గరల రరడడడ ఆవపల

95-80/103

4361 SQX0812180
పపరర: ససనత సరనకకమమమ
తసడడ:డ యలర మసద రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-224
వయససస:28
లస: ససస స

95-169/36

4344 MLJ3623881
పపరర: రరధదక ససరవరపప

95-80/101

4347 MLJ3617032
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ ససరవరపప

95-80/104

తసడడ:డ శవరరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-2-220
వయససస:34
లస: పప
95-80/106

4350 SQX1703016
పపరర: సరయ మమనస గరయస

95-79/71

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-2-221
వయససస:21
లస: ససస స
95-79/73

4353 MLJ3620481
పపరర: బబలతడపపరసససదరర గరయస

95-79/74

భరస : శకనవరసరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-2-221
వయససస:48
లస: ససస స
95-79/76

4356 AP151000195141
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ గరయస

95-79/77

తసడడ:డ కకసడడరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-2-221
వయససస:52
లస: పప
95-79/79

తసడడ:డ మణణష రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:59-2-223
వయససస:61
లస: పప
95-79/80

4341 SQX0693598
పపరర: బబలల గసగగలల

తసడడ:డ శవ రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-2-220
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకసడడరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-2-221
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : గరల రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:59-2-223
వయససస:56
లస: ససస స
4360 SQX1286799
పపరర: శశశలజజరరడడడ సరనకకమమమ

95-169/38

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-2-221
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-2-221
వయససస:49
లస: ససస స
4357 SQX1947324
పపరర: శవ కలమమరర ఆవపల

4343 SQX0693168
పపరర: యయససదడనస గసగగలల

95-80/100

తసడడ:డ పరడనసస గసగగలల
ఇసటట ననస:59-2-219
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమదడససరరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-2-220
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:59-2-221
వయససస:23
లస: ససస స
4354 MLJ3620499
పపరర: వరణణ గరయస

95-169/35

భరస : శవరరరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-2-220
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:59-2-220
వయససస:54
లస: పప
4351 SQX1559402
పపరర: సరయ మమఘన గరయస

4340 SQX0839118
పపరర: అసమతడ షపక

4338 AP151000195080
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ ససరవరపప
తసడడ:డ రరమదడససరరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-2-219
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పరడనసన గసగగలల
ఇసటట ననస:59-2-219
వయససస:51
లస: పప

భరస : పడశరసత రరజ� జసపన
ఇసటట ననస:59-2-220
వయససస:34
లస: ససస స
4348 MLJ3617057
పపరర: అబమబ లమర షపక

95-80/99

భరస : మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:59-2-219
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మమభమ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-2-219
వయససస:41
లస: పప
4345 SQX0629071
పపరర: వజయలకడమ జసపన

4337 MLJ3617065
పపరర: రరజగష రరడడడ ససరవరపప

95-78/924
4335 SQX1409219
పపరర: శరరద సతఖ కరమమశశరర చదబబడ లల

భరస : రరమ కకషష చదబబడ లల
ఇసటట ననస:59/2/218
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-2-219
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబలల గసగగలల
ఇసటట ననస:59-2-219
వయససస:34
లస: ససస స
4342 SQX0839100
పపరర: మరరవల షపక

95-80/97

తసడడ:డ రరమదడససరరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-2-217
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:59-2-219
వయససస:52
లస: ససస స
4339 SQX0693754
పపరర: నరమల గసగగలల

4334 AP151000195158
పపరర: నడరరయణరరడడడ ససరవరపప

4359 SQX2244077
పపరర: వనసకట పడతడప రరడడడ మమకలక

95-80/903

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-223
వయససస:28
లస: పప
95-79/81

4362 SQX1794593
పపరర: పదమ సరనకకమమమ

95-79/82

భరస : ఏలమసద రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-224
వయససస:46
లస: ససస స
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4363 SQX1349480
పపరర: జహహర సయఖద
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95-79/83

భరస : ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:59-2-224
వయససస:50
లస: ససస స
4366 MLJ3616588
పపరర: అనశర సయఖద

95-79/86

95-79/89

95-80/904

95-80/109

95-80/112

95-80/114

95-167/73

భరస : ససబబబరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:38
లస: ససస స

4376 AP151000198403
పపరర: రరజఖలకడమ మమకకల

4379 SQX2062354
పపరర: మహమమద మమసస ఫర షపక

4382 AP151000198307
పపరర: మసగర దదవ ఆదసరర

4385 MLJ3618840
పపరర: నరసససహరరవప రరచకకసడడ

95-79/92

4388 SQX1579319
పపరర: అసజల దదవ యమజల

95-80/110

4391 SQX0620500
పపరర: కకషషకలమమరర కరరనటట
భరస : వనసకట రరమరరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:57
లస: ససస స

4371 MLJ1652254
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ దదసతరరడడడ

95-80/108

4374 SQX1769256
పపరర: సమర సససహ రరడడ దదసత రరడడడ

95-167/72

4377 AP151000195135
పపరర: శకధర రరడడడ మమకకల

95-80/111

తసడడ:డ సతఖనడరరయణరరడడడ మమకకల
ఇసటట ననస:59-2-226
వయససస:41
లస: పప
95-104/1181

4380 MLJ3622198
పపరర: పపషసలత ఆదసరర

95-80/113

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ aduri
ఇసటట ననస:59-2-228
వయససస:32
లస: ససస స
95-80/115

4383 AP151000195022
పపరర: వనసకటరరడడడ ఆదసరర

95-80/116

తసడడ:డ చచనడనరరడడడ aduri
ఇసటట ననస:59-2-228
వయససస:56
లస: పప
95-79/90

4386 SQX1568056
పపరర: రగఖ తపసరరడడడ

95-79/91

భరస : వనసకట రరడడడ తపసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:29
లస: ససస స
95-79/93

తలర : కకటటశశరరరవప యమజల
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:34
లస: ససస స
95-79/95

95-79/88

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ దదసత రరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-225
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అపసయమఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:59-2-231
వయససస:63
లస: పప

భరస : బబల రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:33
లస: ససస స
4390 MLJ3622248
పపరర: రరజఖలకడమ గమసటటపలర

95-80/905

భరస : వనసకటరరడడడ ఆదసరర
ఇసటట ననస:59-2-228
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ భమమ రరడడ
ఇసటట ననస:59-2-230
వయససస:43
లస: పప
4387 SQX1216630
పపరర: సససధన భమమరరడడడ

4373 SQX2331171
పపరర: సరల తలర

4368 SQX1640176
పపరర: మమలమఖదదడ దదడడడ

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-225
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:59-2-227
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ aduri
ఇసటట ననస:59-2-228
వయససస:34
లస: ససస స
4384 SQX1584508
పపరర: బబల రరడడడ భమమ రరడడడ

95-80/107

భరస : సతఖనడరరయణ రరడడ మమకకల
ఇసటట ననస:59-2-226
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-226
వయససస:63
లస: పప
4381 MLJ3622180
పపరర: వజయలకడమ ఆదసరర

4370 MLJ3620507
పపరర: వనసకటరమణ దదసతరరడడడ

95-79/85

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-2-224
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ తలర
ఇసటట ననస:59-2-225
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకధర రరడడడ మమకకల
ఇసటట ననస:59-2-226
వయససస:34
లస: ససస స
4378 AP151000195146
పపరర: సతఖనడరరయణ రరడడడ మమకరకల

95-79/87

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-225
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ తలర
ఇసటట ననస:59-2-225
వయససస:35
లస: పప
4375 MLJ3622164
పపరర: కకమల మమకకల

4367 SQX0810119
పపరర: ఇబడహహస సయఖద

4365 SQX0899260
పపరర: ఖమజజ సయఖద

తసడడ:డ ఇబబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:59-2-224
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:59-2-224
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-225
వయససస:21
లస: పప
4372 SQX2330702
పపరర: వనసకట రరడడడ తలర

95-79/84

భరస : మమలమఖదదడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-2-224
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:59-2-224
వయససస:53
లస: పప
4369 SQX1866110
పపరర: సమరసససహరరడడడ దదసతరరడడడ

4364 SQX1640044
పపరర: కకసడమమ దదడడడ

4389 SQX0620450
పపరర: లకడమ కరరనటట

95-79/94

భరస : చచబతనఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:35
లస: ససస స
95-79/96

4392 SQX1386862
పపరర: పరరశత భమమ రరడడ

95-79/97

భరస : రరమకకషష రరడడడ భమమ రరడడ
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:66
లస: ససస స
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4393 AP151000198265
పపరర: రతస మమ వణమకకరర

95-79/98

భరస : సససదరరరమరరడడడ వణమకకరర
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:66
లస: ససస స
4396 SQX1579343
పపరర: కకటటశశర రరవప యమజల

95-79/101

4397 MLJ3616315
పపరర: రఫస మహమమద

95-79/104

4400 SQX1568072
పపరర: రమమష పరసడడ కరనసరర
తసడడ:డ హరర పడసరదస కరనసరర
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:48
లస: పప

4402 SQX1568049
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తపసరరడడడ

4403 MLJ2753150
పపరర: లకడమ కరసతమమ భమమరరడడ

95-79/107

తసడడ:డ రరమ రరడడడ తపసరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:79
లస: పప

భరస : హసనఅహమద మహమమద
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:38
లస: ససస స
4408 MLJ2752426
పపరర: జహరబ మహమమద

95-79/113

95-79/116

95-79/119

భరస : నడగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:57
లస: ససస స

95-79/108

4412 MLJ3618907
పపరర: కకనడడ రరడడడ వజజడలమ

4415 MLJ3088085
పపరర: అబమబ ల రషసద మహమమద

95-79/122

4418 MLJ1221555
పపరర: ఖగతషరరననసర షపక

95-79/111

4421 SQX1579285
పపరర: ఖమజజ షపక
తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:23
లస: పప

95-79/106
4401 MLJ3618865
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప గమసటటపలర

4404 MLJ3622263
పపరర: అబమబ ల మలర క అబమబ ల

95-79/109

4407 AP151000198547
పపరర: హససనడబబగస మహమమద

95-79/112

భరస : అబమబ లమ రషసద మహమమద
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:52
లస: ససస స
95-79/114

4410 MLJ3618899
పపరర: అబమబ ల గగస మహమమద

95-79/115

తసడడ:డ అబమబ ల రషసద మహమమద
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:32
లస: పప
95-79/117

4413 AP151000195451
పపరర: ఆరరఫ బబషర షపక

95-79/118

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:46
లస: పప
95-79/120

4416 AP151000195428
పపరర: ససభబన షపక

95-79/121

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:91
లస: పప
95-79/123

భరస : అహమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:48
లస: ససస స
95-79/125

95-79/103

తసడడ:డ అబమబ ల రషసద మహమమద
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబ ల రహహస మహమమద
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప kamepalli
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:30
లస: ససస స
4420 SQX1703255
పపరర: కకకషషవనణణ కరమమపలర

4409 AP151000198354
పపరర: ఇమమసబ షపక

4398 SQX0635433
పపరర: చచబతనఖ కరరనటట

తసడడ:డ తరరపత రరయమడడ guntupalli
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ రరడడడ వజజడలమ
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల రహహస మహమమద
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:51
లస: పప
4417 SQX1594630
పపరర: కరతడఖయన కరమమపలర

95-79/105

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫసద మహమమద
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:38
లస: పప
4414 AP151000195498
పపరర: అబమబ ల కలమ మహమమద

4406 MLJ2753333
పపరర: సలమమ షపక

95-79/100

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ karnati
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:41
లస: పప

భరస : అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబమబ లడససల మహమమద
ఇసటట ననస:59-2-233
వయససస:81
లస: ససస స
4411 MLJ3616323
పపరర: షఫస మహమమద

95-79/102

భరస : పడతడప రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:38
లస: ససస స
95-79/110

4395 SQX1261551
పపరర: గణణష కలమమర రరడడ కలసటటరర

తసడడ:డ సశరఠ రరడడడ కలసటటరర
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబమబ ల రషసద మహమమద
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప guntupalli
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:43
లస: పప

4405 MLJ2752418
పపరర: షరకకరరబబగస మహమమద

95-79/99

తసడడ:డ పడతడప రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:59-02-232
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యమజల
ఇసటట ననస:59-2-232
వయససస:37
లస: పప
4399 MLJ3618873
పపరర: ససబబబ రరవప గమసటటపలర

4394 SQX1947050
పపరర: వనసకట రరడడడ భమమరరడడడ

4419 MLJ2753325
పపరర: షమమ షపక

95-79/124

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:49
లస: ససస స
95-79/126

4422 SQX1640093
పపరర: మమనడన షపక

95-79/127

తసడడ:డ రరయసరత షపక
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:28
లస: పప
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4423 SQX0335497
పపరర: దరరయమ హహసపసన షపక

95-79/128

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:29
లస: పప

4424 SQX1703248
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరమమపలర

95-79/129

4426 SQX0403329
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:35
లస: పప
95-79/131

తసడడ:డ సయఖద అహమద షపక
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:40
లస: పప

4427 MLJ3616513
పపరర: ఖమజజ షపక

95-79/134

తసడడ:డ సలమవపదధబ న షపక
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:56
లస: పప

4430 SQX1703271
పపరర: నడగగశశర రరవప కరమమపలర

95-79/132

95-76/1456

తసడడ:డ శశకట అల బబగ
ఇసటట ననస:59-2-235
వయససస:25
లస: పప

4433 SQX2322006
పపరర: రబయమ బబగమమ బబగ

95-79/135

95-79/137

తసడడ:డ శసకర రరడడడ మదదబ కర
ఇసటట ననస:59-2-236
వయససస:23
లస: ససస స

4436 MLJ3625365
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-79/967

95-79/140

భరస : రరసరయత షపక
ఇసటట ననస:59-2-236
వయససస:44
లస: ససస స

4439 MLJ3625340
పపరర: నడజరరననసర షపక

95-79/138

95-79/143

తసడడ:డ పపదసరసబరరడడడ మదదబ కర
ఇసటట ననస:59-2-236
వయససస:48
లస: పప

4442 SQX2348175
పపరర: రరమకకషష మగరల

95-79/141

95-167/75

తసడడ:డ మలమర రరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-2-237
వయససస:41
లస: పప

4445 SQX2413540
పపరర: వనణమ కరరసకక

95-79/968

95-167/874

తసడడ:డ నడగరరజ పపనగళళ
ఇసటట ననస:59-2-237/1
వయససస:22
లస: పప
4450 SQX1703073
పపరర: అరరణ కలమమరర కరనసరర
భరస : వనసకట మహన రరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:59-2-240
వయససస:36
లస: ససస స

4448 SQX2128254
పపరర: మననజ కలమమర పపనగళళ

95-167/872

4451 SQX1703057
పపరర: వనసకరట రరవప కరనసరర
తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:59-2-240
వయససస:69
లస: పప

4437 MLJ3621919
పపరర: కకటటశశరర మదదబ కర

95-79/139

4440 MLJ3621927
పపరర: కకటమమ మదదబ కర

95-79/142

4443 SQX0944355
పపరర: భమలకకమ దదడడడ

95-167/74

4446 SQX2347433
పపరర: అలవనలల మగరల

95-167/873

భరస : రరమ కకషష మగరల
ఇసటట ననస:59-2-237
వయససస:30
లస: ససస స
95-167/875

తసడడ:డ నడగరరజ పపనగళళ
ఇసటట ననస:59-2-237/1
వయససస:21
లస: పప
95-79/145

95-168/1190

భరస : మమరకసడ రరడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:59-2-237
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కరరసకక
ఇసటట ననస:59-2-237
వయససస:36
లస: పప

4447 SQX2128270
పపరర: సరయ పడకరష పపనగళళ

4434 SQX2400034
పపరర: టటనడ సయఖద

భరస : పపదబ సరసబ రరడడ మదదబ కర
ఇసటట ననస:59-2-236
వయససస:91
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:59-2-237
వయససస:37
లస: పప

4444 SQX0891895
పపరర: మమరగకసడ రరడడడ దదడడడ

95-79/136

భరస : శవశసకరరరడడడ మదదబ కర
ఇసటట ననస:59-2-236
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మమబమ షపక
ఇసటట ననస:59-2-236
వయససస:46
లస: ససస స

4441 MLJ3618642
పపరర: శవశసకర రరడడడ మదదబ కర

4431 MLJ3617743
పపరర: సమ ఉల హసన షపక

తసడడ:డ ఇనయతషలర సయఖద
ఇసటట ననస:59-2-235
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దరరయమ వల షపక
ఇసటట ననస:59-2-236
వయససస:33
లస: ససస స

4438 MLJ3625357
పపరర: నడజరరననసర షపక

95-79/133

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శశకట అల బబగ
ఇసటట ననస:59-2-235
వయససస:23
లస: ససస స

4435 SQX1823251
పపరర: సరయ తడవనణణ మదదబ కర

4428 SQX0335901
పపరర: సయఖద అహమద షపక
తలర : రసజజన అలర షపక
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:61
లస: పప

4432 SQX2356566
పపరర: అశకఫ అల బబగ

95-79/130

తసడడ:డ సమ ఉల హసన షపక
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సపబదడ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:59-2-234
వయససస:42
లస: పప

4429 MLJ3620242
పపరర: సరదదక షపక

4425 MLJ3617750
పపరర: ఇబడహహస షపక

4449 SQX1568064
పపరర: సరళ కరనసరర

95-79/144

భరస : రమమష పరసడడ కరనసరర
ఇసటట ననస:59-2-239
వయససస:42
లస: ససస స
95-79/146

4452 MLJ3621760
పపరర: శవపరరశత మమకమమటస

95-79/147

భరస : బబజబబబమ మమఖమమటస
ఇసటట ననస:59-2-241
వయససస:38
లస: ససస స
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4453 SQX1816768
పపరర: నడగగశశరమమ కరనసరర

95-79/148

భరస : శసకర రరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:59-2-241
వయససస:42
లస: ససస స
4456 SQX0899427
పపరర: బబజ బబబమ మమఖమమటస

95-79/151

95-77/786

95-79/155

95-169/811

95-79/159

95-79/162

95-79/165

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వనలకరర
ఇసటట ననస:59-2-247
వయససస:18
లస: ససస స

4466 SQX1559303
పపరర: గగతమ పససపపలలటట

4469 SQX0628990
పపరర: వరలకడమ సరనకకమమమ

4472 SQX0694372
పపరర: ససబబలకకమ మమటట ట

4475 SQX0688671
పపరర: హనమ రరడడడ మమటట ట

95-79/168

4478 SQX2497949
పపరర: శక లకడమ ఆవపల

95-79/157

4481 SQX2077071
పపరర: చచనన రరడడడ రరచమలర
తసడడ:డ అసకకరరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:59-2-248
వయససస:57
లస: పప

4461 MLJ3621844
పపరర: వనసకటరతనస పపటట

95-79/154

4464 SQX2318897
పపరర: వనసకట గరయతడ యమనడగసటట

95-79/969

4467 SQX1109298
పపరర: అసకరరవప పససపపలలటట

95-79/158

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:59-2-244
వయససస:34
లస: పప
95-79/160

4470 SQX0316646
పపరర: దదననష రరడడడ సరనకకమమమ

95-79/161

తసడడ:డ లకకమరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-245
వయససస:30
లస: పప
95-79/163

4473 MLJ2753036
పపరర: శకదదవ సరనకకమమమ

95-79/164

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ sanikommu
ఇసటట ననస:59-2-246
వయససస:41
లస: ససస స
95-79/166

4476 MLJ3616422
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ సరనకకమమమ

95-79/167

తసడడ:డ రగససరరడడడ sanikommu
ఇసటట ననస:59-2-246
వయససస:44
లస: పప
95-169/956

భరస : శకనవరస రరడడడ డడరరశనమ
ఇసటట ననస:59-2-246
వయససస:27
లస: ససస స
95-79/970

95-77/785

భరస : వనణమ బబబమ యమనడగసటట
ఇసటట ననస:59-2-243
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:59-2-246
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకసడడరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-246
వయససస:59
లస: పప
4480 SQX2347953
పపరర: శక లకడమ సమరర వనలకరర

95-79/156

భరస : హనమ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:59-2-246
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకషష రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-246
వయససస:53
లస: ససస స
4477 SQX0688689
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ సరనకకమమమ

4463 MLJ3618584
పపరర: రరమమ రరవప పపటబట

4458 SQX1880103
పపరర: శవలల పపటట

భరస : వనసకటటశశరరరవప పపటట
ఇసటట ననస:59-2-243
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : లకడమరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-245
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రగససరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-245
వయససస:60
లస: పప
4474 SQX0694265
పపరర: గగవసదమమ సరనకకమమమ

95-79/153

భరస : అసకరరవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:59-2-244
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లకకమరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-245
వయససస:33
లస: ససస స
4471 SQX0636019
పపరర: లకకమరరడడడ సరనకకమమమ

4460 SQX1702976
పపరర: నడరరయణ యనగసటట

95-79/150

భరస : రరమమరరవప పపటట
ఇసటట ననస:59-2-243
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపటట
ఇసటట ననస:59-2-243
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప పపటబట
ఇసటట ననస:59-2-243
వయససస:20
లస: పప
4468 SQX0620187
పపరర: శవపరరశత సరనకకమమమ

95-79/152

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప యనగసటట
ఇసటట ననస:59-2-243
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ యనగసటట
ఇసటట ననస:59-2-243
వయససస:28
లస: పప
4465 SQX2271757
పపరర: వనసకటటశ పపటబట

4457 MLJ3620317
పపరర: నడగగశశర రరవప ఆకలల

4455 MLJ3621752
పపరర: సతఖవత మమకమమటస

భరస : నడగగశశరరరవప మమఖమమటస
ఇసటట ననస:59-2-241
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:59-2-241
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప పపటట
ఇసటట ననస:59-2-243
వయససస:23
లస: పప
4462 SQX1702992
పపరర: వనణమ బబబమ యనగసటట

95-79/149

భరస : నడగగశశరరరవప akula
ఇసటట ననస:59-2-241
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశశర రరవప మమఖమమటస
ఇసటట ననస:59-2-241
వయససస:43
లస: పప
4459 SQX1880095
పపరర: వనసకట వనరయఖ పపటట

4454 MLJ3621802
పపరర: ససత మహలకడమ ఆకలల

4479 SQX2542801
పపరర: మలలవరరర కకసరర

95-169/967

భరస : థధరరపటబఈహ కకసరర
ఇసటట ననస:59-2-246
వయససస:41
లస: ససస స
95-79/906

4482 SQX2323475
పపరర: గగవసదమమ రరచమలర

95-79/971

భరస : చచనన రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:59-2-248
వయససస:52
లస: ససస స
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4483 SQX2323327
పపరర: శకనవరస అసకక రరడడడ రరచమలర

95-79/972

తసడడ:డ చచనన రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:59-2-248
వయససస:32
లస: పప
4486 SQX2400984
పపరర: చచసచమమ మసడచదబ సల

95-167/876

95-79/170

95-79/173

95-79/176

95-79/179

95-169/813

95-79/181

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస బచమసచ
ఇసటట ననస:59-2-300
వయససస:44
లస: పప

4496 SQX0124818
పపరర: సరవతడ ససరసరన

4499 SQX0124586
పపరర: శవరరరడడడ ససరసరన

4502 SQX2238871
పపరర: వనసకట లకడమ మనస బటటటల

4505 SQX0317958
పపరర: అజమమన షపక

95-167/78

4508 SQX0375980
పపరర: జజన భబషర షపక

95-79/177

4511 SQX1399824
పపరర: నరగశ కలమమర నరరడర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప నరరడర
ఇసటట ననస:59-2-300/1
వయససస:24
లస: పప

4491 MLJ3620457
పపరర: ససజజత వసగపలర

95-79/172

4494 SQX0584771
పపరర: దసరరరరరవప వసగపలర

95-79/175

4497 SQX0124735
పపరర: ససధడఖరరణణ ససరసరన

95-79/178

భరస : శవరరరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:59-2-252
వయససస:53
లస: ససస స
95-79/180

4500 SQX2325942
పపరర: యలర మసదడ చడరర చసదవవలల

95-169/812

భసధసవప: చసదవవలల లకకమ దసరర
ఇసటట ననస:59-2-299
వయససస:56
లస: పప
95-79/965

4503 SQX2208569
పపరర: లకడమ మమరసరరడడ

95-79/974

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-299/2
వయససస:30
లస: ససస స
95-167/76

4506 SQX0694232
పపరర: జజన బ షపక

95-167/77

భరస : అజజ సరహహబ
ఇసటట ననస:59-2-300
వయససస:58
లస: ససస స
95-167/79

తసడడ:డ అజజ
ఇసటట ననస:59-2-300
వయససస:40
లస: పప
95-167/820

95-79/169

తసడడ:డ బడహమయఖ వసగపలర
ఇసటట ననస:59-2-250
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అజజ
ఇసటట ననస:59-2-300
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజ
ఇసటట ననస:59-2-300
వయససస:35
లస: పప
4510 SQX2056687
పపరర: రరజశశఖర బచమసచ

95-79/174

తసడడ:డ తరరపరలల రరడడ బటటటల
ఇసటట ననస:59/2/299/2
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:59--2-300
వయససస:47
లస: ససస స
4507 SQX0375956
పపరర: ఖజర బబషర షపక

4493 SQX0584748
పపరర: వనసకటటష వసగపలర

4488 SQX1979889
పపరర: మహహష రరడడడ దసగరరసపపడడ

భరస : రరమమరరవప వసగపలర
ఇసటట ననస:59-2-250
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:59-2-252
వయససస:57
లస: పప

భరస : చసదవవలల యలర మసదడ చడరర
ఇసటట ననస:59-2-299
వయససస:51
లస: ససస స
4504 SQX1261387
పపరర: కరరమమన షపక

95-79/171

భరస : శకరరమరరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:59-2-252
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:59-2-252
వయససస:34
లస: పప
4501 SQX2329738
పపరర: లకకమ దసరర చసదవవలల

4490 MLJ3620473
పపరర: లకడమ వసగ పలర

95-79/973

తసడడ:డ మరరకడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:59-2-249
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప వసగపలర
ఇసటట ననస:59-2-250
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వసగపలర
ఇసటట ననస:59-2-250
వయససస:50
లస: పప
4498 SQX0450163
పపరర: శకరరమరరడడడ ససరసరన

95-167/877

భరస : దసరరరరరవప వసగపలర
ఇసటట ననస:59-2-250
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప వసగపలర
ఇసటట ననస:59-2-250
వయససస:26
లస: పప
4495 SQX0584722
పపరర: రరమమరరవప వసగపలర

4487 SQX2401495
పపరర: భబగఖ లకడమ దసగరరసపపడడ

4485 SQX2401453
పపరర: మరరకడడడ దసగరరసపపడడ

తసడడ:డ షపవరరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:59-2-248/2
వయససస:51
లస: పప

భరస : మరరకడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:59-2-248/2
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ వసగపలర
ఇసటట ననస:59-2-250
వయససస:28
లస: ససస స
4492 SQX1213032
పపరర: అనల కలమమర వసగపలర

95-80/863

తసడడ:డ కకషష రరడడడ kessari
ఇసటట ననస:59-2-248/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : నడగరరరడడడ మసడచదబ సల
ఇసటట ననస:59-2-248/2
వయససస:74
లస: ససస స
4489 SQX1214923
పపరర: కరమమశశరర వసగపలర

4484 SQX0357608
పపరర: చనన అసజరరడడడ కకసరర

4509 SQX0688747
పపరర: అజజ సరహహబ షపక

95-167/80

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ
ఇసటట ననస:59-2-300
వయససస:67
లస: పప
95-167/81

4512 SQX0891762
పపరర: నడగ వజయ కలమమర నరగడ

95-167/82

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:59-2-300/1
వయససస:26
లస: పప
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95-167/83

తసడడ:డ నడగయఖ నరరడర
ఇసటట ననస:59-2-300/1
వయససస:38
లస: పప
4516 MLJ3620416
పపరర: వనజజకడ కలవకకలలర

95-79/184

95-79/186

95-79/189

95-77/787

95-79/191

95-79/194

95-77/789

4526 SQX2318871
పపరర: శవమమ తపససరరడడ

4529 MLJ2751584
పపరర: వనసకటససబమబలల varikuti

4532 SQX0279646
పపరర: సరసబశవరరవప వరరకకటట

4535 MLJ3616331
పపరర: వనసకటటష కనసగమల

95-79/977

4538 SQX1880145
పపరర: లమవణఖ జజగమ

95-79/976

భరస : సరసబశవరరవప chiratanagandla
ఇసటట ననస:59-2-309
వయససస:46
లస: ససస స

4541 SQX1451871
పపరర: వరమమ ఎనగసటట
భరస : వనసకటటశశరరర ఎనగసటట
ఇసటట ననస:59-2-309
వయససస:63
లస: ససస స

4521 SQX0688739
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమమమ

95-79/188

4524 SQX2376721
పపరర: చకకవరరస బలజగపలర

95-169/814

4527 MLJ3621810
పపరర: అదదలకడమ బయఖస

95-79/190

భరస : ససరగష biyyam
ఇసటట ననస:59-2-306
వయససస:32
లస: ససస స
95-79/192

4530 MLJ3616349
పపరర: సతష కనసగమల

95-79/193

తసడడ:డ సరసబశవరరవప kanugula
ఇసటట ననస:59-2-306
వయససస:31
లస: పప
95-79/195

4533 SQX1880111
పపరర: సరగజన కనసగమలమ

95-77/788

భరస : సరసబశవరరవప కనసగమలమ
ఇసటట ననస:59-2-307
వయససస:48
లస: ససస స
95-79/196

4536 SQX0601740
పపరర: సరసబశవరరవప కనసగమల

95-79/197

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర kanugula
ఇసటట ననస:59-2-307
వయససస:76
లస: పప
95-77/790

భరస : శశఖర జజగమ
ఇసటట ననస:59-2-309
వయససస:35
లస: ససస స
95-79/199

95-78/925

తసడడ:డ శకనస బలజగపలర
ఇసటట ననస:59-2-305
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప kanugula
ఇసటట ననస:59-2-307
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కరనసగమల
ఇసటట ననస:59-2-307
వయససస:54
లస: ససస స
4540 MLJ3620424
పపరర: నడగరరజకలమమరర చరతన గసడర

95-79/975

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరరకకటట
ఇసటట ననస:59-2-306
వయససస:63
లస: పప

భరస : సరసబ శవరరవప కనసగమలమ
ఇసటట ననస:59-2-307
వయససస:48
లస: ససస స
4537 SQX2319069
పపరర: సరగజన కరనసగమల

4523 SQX2422558
పపరర: చసదడలల బలజగపలర

4518 SQX0943753
పపరర: సష మ శశఖర పలమర

తసడడ:డ పపదబ దరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-305
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప varikuti
ఇసటట ననస:59-2-306
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపరస బయఖస
ఇసటట ననస:59-2-306
వయససస:39
లస: పప
4534 SQX1880129
పపరర: సరగజన కనసగమలమ

95-79/187

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ తపససరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-305/1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరస avula
ఇసటట ననస:59-2-306
వయససస:36
లస: ససస స
4531 MLJ3618576
పపరర: ససరగష బయమఖస

4520 SQX0694380
పపరర: పరరశత సరనకకమమమ

95-79/183

తసడడ:డ శవ నడగగశశర రరవప పలమర
ఇసటట ననస:59/2/304/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : రసబబబమ బలజగపలర
ఇసటట ననస:59-2-305
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ తపససరరడడడ
ఇసటట ననస:59-2-305/1
వయససస:27
లస: ససస స
4528 MLJ2751592
పపరర: మలలర శశరర ఆవపల

95-79/185

భరస : పపదదబరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-305
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-305
వయససస:68
లస: పప
4525 SQX1880137
పపరర: రగఖ తపససరరడడడ

4517 SQX0789644
పపరర: నడగ మహనరరవప రరడడ

4515 SQX1947167
పపరర: ససత మహ లకడమ రరడడ

భరస : నడగ మహన రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:59-2-302
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరడడ
ఇసటట ననస:59-2-302
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:59-2-305
వయససస:37
లస: ససస స
4522 SQX0688432
పపరర: పపదబ ద రరడడడ సరనకకమమమ

95-79/182

తసడడ:డ నడగ మహన రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:59-2-302
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప kolavakallu
ఇసటట ననస:59-2-302
వయససస:53
లస: ససస స
4519 SQX0694398
పపరర: నడరరయణమమ సరనకకమమమ

4514 SQX1196568
పపరర: అనత రరడడడ

4539 SQX1579251
పపరర: సపజనఖ చరతనగసడర

95-79/198

భరస : ఉమమమహహశశరరరరవ చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-309
వయససస:28
లస: ససస స
95-79/200

95-79/201
4542 SQX0796466
పపరర: మమధవ రరవప chintanagundla

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప chiratanagandla
ఇసటట ననస:59-2-309
వయససస:27
లస: పప
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4543 SQX0316547
పపరర: ఉమమమహహశశరరరరవ
చరతనగసడర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:59-2-309
వయససస:34
లస: పప

95-79/202

4546 MLJ3621851
పపరర: anasuryamma kanulla

95-79/205

95-79/208

95-79/209

95-79/212

95-79/215

4553 MLJ3621885
పపరర: తడహహరర బబగస షపక

4556 SQX1451673
పపరర: అదద లకడమ వననగసటట

4559 AP151000198299
పపరర: భమలకడమ వననగసటట

95-79/218

4562 SQX2384170
పపరర: లలకగశశరర వననగసటట

95-79/210

తసడడ:డ ససబబ రరవప నసనన
ఇసటట ననస:59-2-315
వయససస:63
లస: పప

4565 SQX1880178
పపరర: సష నయమబబగస మహమమద

95-79/213

మతత స

4551 SQX2375160
పపరర: సరయతదజ జజగమ

95-169/815

4554 MLJ3618618
పపరర: జజన సపబదడ షపక

95-79/211

4557 MLJ2751600
పపరర: లకడమ వననగసటట

95-79/214

భరస : గణణశ వననగసటట
ఇసటట ననస:59-2-313
వయససస:37
లస: ససస స
95-79/216

4560 SQX1045989
పపరర: కకటటశశరరరవప చదపరరరర

95-79/217

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చదపరరరర
ఇసటట ననస:59-2-313
వయససస:28
లస: పప
95-169/816

4563 MLJ3620531
పపరర: వనజ కలమమరర నసనన

95-79/219

భరస : మమనసదడ పడసరద నసనన
ఇసటట ననస:59-2-315
వయససస:63
లస: ససస స
95-77/791

భరస : మహమమద మమహబ ససభబన మహమమ
ఇసటట ననస:59-2-316
వయససస:40
లస: ససస స

ఇతరరలల

95-79/207

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:59-2-311
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గణణశ వననడగసటట
ఇసటట ననస:59-2-313
వయససస:18
లస: ససస స
95-79/220

4548 SQX1604835
పపరర: బబబమ షపక

తలర : లమవణఖ జజగమ
ఇసటట ననస:59-2-310
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకరరమమలల వననగసటట
ఇసటట ననస:59-2-313
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమలల వననగసటట
ఇసటట ననస:59-2-313
వయససస:38
లస: పప
4564 SQX1703172
పపరర: మమనసదడ పడసరద నసనన

95-79/978

భరస : శకనవరస వననగసటట
ఇసటట ననస:59-2-313
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమలల వననగసటట
ఇసటట ననస:59-2-313
వయససస:42
లస: ససస స
4561 SQX1451707
పపరర: శకనవరస వననగసటట

4550 SQX2133247
పపరర: సరయ తదజ జగమ

95-79/204

తసడడ:డ అలమ షపక
ఇసటట ననస:59-2-310
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:59-2-311
వయససస:73
లస: ససస స

తలర : తడహహరర బబగస షపక
ఇసటట ననస:59-2-311
వయససస:46
లస: పప
4558 SQX0620377
పపరర: సపజనఖ వననగసటట

95-79/206

తలర : లమవణఖ జగమ
ఇసటట ననస:59-2-310
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజన సపబదడ షపక
ఇసటట ననస:59-2-311
వయససస:37
లస: ససస స
4555 SQX1261189
పపరర: ఖమజజ మహహదబ ధన షపక

4547 SQX0768721
పపరర: వజయకలమమర cheparthi

4545 MLJ3624186
పపరర: సరసబబడజఖస కరనసగల

భరస : కకటట రతనస kanugula
ఇసటట ననస:59-2-310
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : కకషషకలమమరర cheparthi
ఇసటట ననస:59-2-310
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ syamalarao kanulla
ఇసటట ననస:59-2-310
వయససస:53
లస: పప
4552 MLJ3621893
పపరర: ఆససయమ బబగస షపక

95-79/203

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:59-2-310
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : shyamala Rao kanulla
ఇసటట ననస:59-2-310
వయససస:71
లస: ససస స
4549 MLJ3618592
పపరర: srinivasarao kanulla

4544 SQX1604843
పపరర: రగశరమ షపక

4566 SQX1880152
పపరర: మహమమద మహబమ ససభబన
మహమమద
తసడడ:డ ఇబబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:59-2-316
వయససస:50
లస: పప

పపరరషషలల
4,447

ససత సలల
4,596

ఇతరరలల
3

మతత స
9,046

4,447

4,596

3

9,046

95-77/792
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