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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-40

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 7614

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 93 - పతతతపపడడ (ఎస సస)
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

93 / 3

605

681

2

1,288

2

93 / 4

529

697

0

1,226

3

93 / 5

603

690

0

1,293

4

93 / 6

667

613

0

1,280

5

93 / 7

717

548

0

1,265

6

93 / 8

494

532

1

1,027

7

93 / 14

3

3

0

6

8

93 / 18

1

0

0

1

9

93 / 19

0

1

0

1

10

93 / 20

1

1

0

2

11

93 / 22

0

1

0

1

12

94 / 2

0

1

0

1

13

94 / 5

1

3

0

4

14

94 / 6

0

1

0

1

15

94 / 11

1

1

0

2

16

94 / 13

1

1

0

2

17

94 / 16

0

4

0

4

18

94 / 17

2

1

0

3

19

94 / 19

1

0

0

1

20

94 / 21

1

0

0

1

21

94 / 26

1

0

0

1

22

94 / 29

0

1

0

1

23

94 / 33

2

0

0

2

24

94 / 34

1

0

0

1

25

94 / 38

1

0

0

1

26

94 / 44

1

0

0

1

27

94 / 49

0

3

0

3

28

94 / 50

3

1

0

4

29

94 / 73

1

0

0

1

30

94 / 89

1

2

0

3

31

94 / 100

2

0

0

2

32

94 / 113

2

1

0

3

33

94 / 118

11

15

0

26

34

94 / 129

1

1

0

2

35

94 / 130

63

72

0

135

36

94 / 132

0

1

0

1

37

94 / 147

2

0

0

2

38

94 / 159

1

3

0

4

39

94 / 167

1

1

0

2

40

94 / 174

1

0

0

1

41

94 / 182

1

0

0

1

42

94 / 184

1

0

0

1

43

94 / 185

1

0

0

1

44

94 / 240

1

0

0

1

45

95 / 6

1

0

0

1

46

95 / 67

1

0

0

1

47

95 / 96

1

0

0

1

48

95 / 112

0

1

0

1

49

95 / 215

1

0

0

1

50

1,093 / 3

0

1

0

1

51

1,093 / 5

4

2

0

6

52

1,093 / 20

0

1

0

1

3,734

3,885

3

7,622

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

3801 SAA0366492
పపరర: వజయలకకక శనగల
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93-3/221

భరస : సరసబరరడకడ శనగల
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:42
లస: ససస స
3804 SAA0774142
పపరర: రమమదదవ బడకడ గస

93-6/837

భరస : శకనవరస రరడకడ బడకడ గస
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:25
లస: ససస స
3807 SAA0509836
పపరర: కకటట రరడకడ తలకకల

93-6/841

93-6/844

తసడక:డ అబనసదనత రరడకడ పరలమపప డ లల
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:18
లస: పప
3816 SAA0956989
పపరర: వనసకట రరడకడ మదసదల
తసడక:డ నతగగ రరడకడ మదసదల
ఇసటట ననస:120-11-450
వయససస:45
లస: పప
3819 SAA1165315
పపరర: ఫరతమమ షషషక

93-3/223

93-4/1036

భరస : శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:120-11-454
వయససస:34
లస: ససస స

93-6/842

3811 SAA0774423
పపరర: సరసబరరడకడ బచసచ

3814 SAA1252253
పపరర: రరకరశ రరడకడ సనగఅలమ

3817 JBV3469087
పపరర: ఖలల షపక

3820 SAA1145572
పపరర: బశర షపక

3823 JBV3655644
పపరర: సలమమ షపక�

93-4/1039

3826 SAA0741406
పపరర: తరరపత రరవప కకడద

93-6/845

3829 SAA0520320
పపరర: పరరసత కకమకసరన
భరస : జయచసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:120-11-454
వయససస:63
లస: ససస స

93-6/843

3812 SAA1257468
పపరర: సరసబ రరడకడ సనగఅలమ

93-6/1115

తసడక:డ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:49
లస: పప
93-7/1139

3815 SAA0957763
పపరర: పరరసత మదసదల

93-6/846

భరస : వనసకట రరడకడ మదసదల
ఇసటట ననస:120-11-450
వయససస:43
లస: ససస స
93-3/222

3818 JBV3469095
పపరర: ఫరతమమబ షపక

93-3/230

తసడక:డ ఖలలల షపక
ఇసటట ననస:120-11.452
వయససస:41
లస: పప
93-6/848

3821 SAA0559989
పపరర: శరసత పసడయ అలర స

93-4/1035

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:120-11-454
వయససస:23
లస: ససస స
93-4/1037

3824 JBV3655651
పపరర: జయయసదడ� ఏరరవ�

93-4/1038

భరస : బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:120-11-454
వయససస:34
లస: ససస స
93-4/1040

తసడక:డ బసవయఖ కకడద
ఇసటట ననస:120-11-454
వయససస:29
లస: పప
93-7/977

3809 SAA0957136
పపరర: అబననదతన రరడడ క పలర పప డ లల
తసడక:డ హనమ రరడకడ పలర పప డ లల
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:51
లస: పప

భరస : మమబమ ససభభన�
ఇసటట ననస:120-11-454
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకస పరటభకమమరగ
ఇసటట ననస:120-11-454
వయససస:23
లస: పప
3828 SAA0520338
పపరర: సరసబభడజఖస కకమకసరన

3808 SAA0632950
పపరర: మనననస వవసకటటశసర రరడడడ

93-6/840

తసడక:డ అపరపరరవప� mutgani
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:120-11-453
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వససథరరవ జరటట
ఇసటట ననస:120-11-454
వయససస:29
లస: ససస స
3825 SAA1022821
పపరర: లకకణ పరటభకమమరగ

3806 AP151010039039
పపరర: గగపయఖ మమతగరన�

93-6/839

తసడక:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:120-11-452
వయససస:56
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షషషక
ఇసటట ననస:120-11-453
వయససస:38
లస: ససస స
3822 SAA0954504
పపరర: నతగరసదడఎస జరటట

3805 SAA0957722
పపరర: పదతకవత పలర పప డ లల

తసడక:డ సరసబ రరడకడ
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:20
లస: పప
93-6/847

93-6/836

భరస : తరరపతయఖ మమతతతన
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ వరరరరడకడ బచసచ
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:81
లస: పప
93-6/1169

3803 SAA0774258
పపరర: ససమత మమతతతన

తసడక:డ వనసకటటససర రరడకడ వనసకటటససర రరడకడ
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ రరమ రరడకడ mannem
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ నరసససహహలల� mutgani
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:67
లస: పప
3813 SAA1258425
పపరర: పపరర సరయ రరడకడ పరలమపప డ లల

93-6/835

భరస : అబననదతన రరడడ క పలర పప డ లల
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ శసకర రరడకడ talakoala
ఇసటట ననస:120-11-448
వయససస:46
లస: పప
3810 AP151010039121
పపరర: అపరపరరవప మమతగరన�

3802 SAA1093079
పపరర: సరయ అమమలఖ మనననస

3827 SAA1177153
పపరర: ససభభన షపక

93-4/1041

తసడక:డ జన షపక
ఇసటట ననస:120-11-454
వయససస:42
లస: పప
93-7/978

3830 SAA0529370
పపరర: శవ రరడడడ కకమకసరన

93-7/979

తసడక:డ జయచసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:120-11-454
వయససస:40
లస: పప
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3831 SAA0529362
పపరర: వజయ చసదడ రరడడడ కకమకసరన

93-7/980

తసడక:డ గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:120-11-454
వయససస:68
లస: పప
3834 SAA1192038
పపరర: శవ తరరపత

93-3/225

93-6/849

93-6/852

93-7/981

93-7/984

93-6/1170

93-6/1207

భరస : indrani gogineni
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:70
లస: ససస స

3844 AP151010048036
పపరర: పప లలరర�

3847 SAA0892993
పపరర: బభజబ షపక

3850 SAA1296896
పపరర: చతసద బ షషషక

3853 SAA1037143
పపరర: ఖమజ షపక

93-6/856

3856 SAA1059187
పపరర: lakashmikantam akkasetty

93-7/982

3859 SAA1059237
పపరర: veralakashmamma
peddisetty
భరస : veralakshmamma peddisetty
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:74
లస: ససస స

3839 AP151010039109
పపరర: మమలమల షపక

93-6/851

3842 JBV3652476
పపరర: మమలక� షపక�

93-6/854

3845 JBV3475399
పపరర: నరసససహస లకరత�

93-7/983

తసడక:డ ససఖస�
ఇసటట ననస:120-13
వయససస:52
లస: పప
93-4/1043

3848 SAA1037366
పపరర: ఖమజజ షపక

93-4/1044

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:120/13/472
వయససస:34
లస: పప
93-6/1171

3851 SAA1296888
పపరర: రహహమమన షషషక

93-6/1172

తసడక:డ పషదద మసరసన షషషక
ఇసటట ననస:120-13-472
వయససస:37
లస: పప
93-3/226

3854 SAA1059229
పపరర: కలపన పషదద శశటట

93-6/855

భరస : కకటటశసరరరవప పషదద శశటట
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:34
లస: ససస స
93-6/857

భరస : kakashmikantan akkasetty
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:53
లస: ససస స
93-6/859

93-4/1169

భరస : మహహదదదన� shek
ఇసటట ననస:120-12-468
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:120-13-481
వయససస:31
లస: పప

భరస : anuradha kunamneni
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:46
లస: ససస స
3858 SAA1059195
పపరర: indrani gogineni

93-6/853

భరస : పషదద మసరసన షషషక
ఇసటట ననస:120-13-472
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:120-13-478
వయససస:21
లస: ససస స
3855 SAA1059278
పపరర: anuradha kunamneni

3841 AP151010039045
పపరర: మహనరరవప మమడకశశటట

3836 SAA1464254
పపరర: షపక అజశర షపక

తసడక:డ మసరసన shek
ఇసటట ననస:120-12-462
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:120/13/472
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ ఇమమస సరహహబ షషషక
ఇసటట ననస:120-13-472
వయససస:68
లస: పప
3852 SAA1464023
పపరర: ఆశ షపక

93-6/850

భరస : రరమమలల�
ఇసటట ననస:120-13
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహస�
ఇసటట ననస:120-13
వయససస:57
లస: పప
3849 SAA1297019
పపరర: పషదద మసరసన షషషక

3838 SAA0239467
పపరర: కరలలషర� షపక�

93-6/1206

తసడక:డ షపక మమలమల
ఇసటట ననస:120-12-462
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ జజజపప madishetty
ఇసటట ననస:120-12-466
వయససస:57
లస: పప

భరస : నరసససహస�
ఇసటట ననస:120-13
వయససస:53
లస: ససస స
3846 AP151010042106
పపరర: కకటయఖ లకరత�

93-4/1109

తసడక:డ మమలమల� shek
ఇసటట ననస:120-12-462
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ కకటటశసరమక పససపపలలటట
ఇసటట ననస:120-12-466
వయససస:25
లస: పప
3843 AP151010048115
పపరర: కకటమక�

3835 SAA1226695
పపరర: మమనఫ షపక

3833 SAA1440791
పపరర: వనసకటటష మమథగరణణ

తసడక:డ గగపయఖ మమథగరణణ
ఇసటట ననస:120-11-455
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:120-12-454
వయససస:19
లస: పప

భరస : యయసస దతసస akamothu
ఇసటట ననస:120-12-462
వయససస:65
లస: ససస స
3840 SAA0992926
పపరర: ససబబయఖ పససపపలలటట

93-4/1042

భరస : గగపస�
ఇసటట ననస:120-11-455
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:120-12-148
వయససస:38
లస: ససస స
3837 SAA0366195
పపరర: నతగ రతనమ ఆలమతష

3832 JBV3655636
పపరర: ధనలకడక మమతకరన�

3857 SAA1059260
పపరర: anjallikumarai aravapalli

93-6/858

భరస : anjallikumari aravapalli
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:58
లస: ససస స
93-6/860

3860 SAA1059211
పపరర: sekhar akkasetty

93-6/861

తసడక:డ sekhar akkasetty
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:34
లస: పప

Page 4 of 257

3861 SAA1059203
పపరర: nagababu mallu

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40
93-6/862

తసడక:డ nagababu mallu
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:39
లస: పప
3864 SAA1059179
పపరర: yalamanda akkasetty

93-6/865

93-6/868

93-6/870

3868 AP151010042322
పపరర: నతగభమషణస ఉసరగస�

3871 SAA0949174
పపరర: వనసకటటససరరరరవ మపరరగర

93-6/1208

3874 SAA1439462
పపరర: వనసకట శవ కలమమరగ కరశన

3877 SAA0948507
పపరర: అనసశర కరకలమమనస

తసడక:డ బభల గగపరల కకషర మమరగస కకసడమమదద
ఇసటట ననస:120-14-511
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ సదతశవరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:120-14-513
వయససస:28
లస: ససస స

3879 SAA0949158
పపరర: ససమసత కరకలమమనస

3880 SAA0957383
పపరర: సదతశవరరవప కరకలమమనస

93-6/876

తసడక:డ సదతశవరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:120-14-513
వయససస:25
లస: పప
3882 NDX3009669
పపరర: అబమదల రహహస షపక

94-26/1085

తసడక:డ శవపపరరయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:120-14-577
వయససస:25
లస: ససస స

93-6/871

93-6/1210

3886 SAA0977449
పపరర: వజయభభసతర రరడకడ మదసగమల

93-6/1265

3889 SAA0948333
పపరర: వజయలకకక గమసటటపలర
భరస : శవపపరర యఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:120-14-577
వయససస:47
లస: ససస స

3869 SAA0948473
పపరర: వజయలకకక మపరరగర

93-6/869

3872 SAA0949299
పపరర: కకషరమమరగస మపరరగర

93-6/872

3875 SAA1441062
పపరర: శసకర రరవప కసచరర

93-6/1209

తసడక:డ కకటటశసరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:120-14-496,FLAT NO-105
వయససస:57
లస: పప
93-6/874

3878 SAA0948093
పపరర: అరరణ కరకలమమనస

93-6/875

భరస : సదత శవ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:120-14-513
వయససస:50
లస: ససస స
93-6/877

3881 SAA0992900
పపరర: ససనత మదసగమల

93-6/878

భరస : కకటట రరడకడ మదసగమల
ఇసటట ననస:120-14-516
వయససస:38
లస: ససస స
94-49/627

3884 NDX3009628
పపరర: మనషర షపక

94-49/628

భరస : అబమదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:120-14-560
వయససస:23
లస: ససస స
93-3/227

తసడక:డ సరసబ రరడకడ మదసగమల
ఇసటట ననస:120-14-576
వయససస:53
లస: పప
93-6/880

93-6/867

తసడక:డ సరసబయఖ మపరరగర
ఇసటట ననస:120-14-491
వయససస:62
లస: పప

భరస : అబమదల ఖసడడస షపక
ఇసటట ననస:120-14-560
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రమమశ మదదదనవన
ఇసటట ననస:120-14-566
వయససస:48
లస: ససస స
3888 SAA0948275
పపరర: హరగక పసడయమ గమసటటపలర

3883 NDX3009594
పపరర: కలరరరద షపక

3866 SAA1059286
పపరర: venkataeswrarao aravapalli

భరస : వనసకటటససరరరరవ మపరరగర
ఇసటట ననస:120-14-491
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ ససరయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:120-14-513
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ మనషర షపక
ఇసటట ననస:120-14-560
వయససస:40
లస: పప
3885 SAA1433150
పపరర: రరఢ రరణణ మదదదనవన

93-7/985

భరస : శసకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:120-14-496
వయససస:57
లస: ససస స
93-6/873

93-6/864

తసడక:డ venkataeswrarao aravapalli
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:64
లస: పప

తసడక:డ కకషరమమరగస మపరరగర
ఇసటట ననస:120-14-491
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ శసకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:120-14-496
వయససస:31
లస: పప
3876 SAA0957490
పపరర: లకకక పడసరద కకసడమమదద

93-6/866

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-14-171
వయససస:69
లస: పప

భరస : కకషరమమరగస మపరరగర
ఇసటట ననస:120-14-491
వయససస:53
లస: ససస స
3873 SAA1440403
పపరర: అనల బభబమ కసచరర

3865 SAA1059252
పపరర: devanandam vitta

3863 SAA1059161
పపరర: samba Siva rao kasaraneni

తసడక:డ samba Siva rao kasaraneni
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:64
లస: పప

తసడక:డ devanandam vetti
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:64
లస: పప

తసడక:డ hanumaiah vejendla
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:67
లస: పప
3870 SAA0970195
పపరర: శకలకకక మపరరగర

93-6/863

తసడక:డ kotesawararao peddisetty
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ yalamanda akkasetty
ఇసటట ననస:120-14-149
వయససస:64
లస: పప
3867 SAA1059294
పపరర: hanumaiah vejendla

3862 SAA1059245
పపరర: koteswrarao peddisetty

3887 SAA0992470
పపరర: కకటట రరడకడ మదసగమల

93-6/879

తసడక:డ సరసబ రరడడ క మదసగమల
ఇసటట ననస:120-14-576
వయససస:49
లస: పప
93-6/881

3890 SAA0948879
పపరర: దదలపపతమమర గమసటటపలర

93-6/882

తసడక:డ శవపపరరయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:120-14-577
వయససస:27
లస: పప
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3891 SAA0948978
పపరర: శవపపరరయఖ గమసటటపలర

93-6/883

3892 SAA1404284
పపరర: పవన సరయ అపసపకటర

తసడక:డ రరమసరసమ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:120-14-577
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ పపరర చసదడ రరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:120-14-585
వయససస:21
లస: ససస స

93-6/1116
3894 SAA1257112
పపరర: వనసకట నతగ లకకక ఊమమసపవ
ఓగగరరల
భరస : వరరణతశ శకవరస భగవరన ఓగగరరల
ఇసటట ననస:120-14-586
వయససస:43
లస: ససస స

3895 SAA0992520
పపరర: మమరగ కమల గమజజరర పపడక
తసడక:డ పడభమ దతసస గమజజరర పపడక
ఇసటట ననస:120-14-590
వయససస:33
లస: ససస స

3897 SAA0970203
పపరర: మమరరకలమమరగ కలవనల

3898 SAA0956906
పపరర: నరసజన పడకరశ కలరగసటట

93-6/886

భరస : పపడమకలమమర కలవనల
ఇసటట ననస:120-14-591
వయససస:45
లస: ససస స
3900 SAA0948523
పపరర: హషసక నళపనవన

93-6/889

93-6/892

93-6/895

93-6/898

93-6/899

తసడక:డ కకటట రరడకడ తలకకల
ఇసటట ననస:120-41
వయససస:22
లస: పప

93-6/890

3910 AP151010042520
పపరర: దరరకసదడరరడకడ దసగరగస�

3913 JBV1901271
పపరర: గగవసదరరజలల� చచననసశశటట �

93-7/989

3916 SAA0774415
పపరర: ససరరసదడ బభబమ కకలల
ర రర

93-6/893

3919 SAA1466820
పపరర: రమమలల మనననస
తసడక:డ నరసససహ మనననస
ఇసటట ననస:120-45
వయససస:42
లస: పప

3899 SAA0948820
పపరర: పపడమకలమమర పప ననల

93-6/888

3902 SAA0948598
పపరర: పరరసతశమక నళపనవన

93-6/891

3905 SAA0948812
పపరర: పపరయఖ నళపనవన

93-6/894

తసడక:డ కకషరయఖ నళపనవన
ఇసటట ననస:120-14-592
వయససస:82
లస: పప
93-6/896

3908 SAA0948085
పపరర: శశభభరరణణ బబతపపడక

93-6/897

భరస : పడభమదతసస గమజజరర పపడక
ఇసటట ననస:120-14-599
వయససస:56
లస: ససస స
93-7/986

3911 JBV3649498
పపరర: హహసపసన షర�

93-7/987

తసడక:డ చసదతసహహబ�
ఇసటట ననస:120-21-415
వయససస:33
లస: పప
93-4/1045

3914 SAA0775918
పపరర: ఫరతమమన షపక

93-7/988

భరస : జజన వల
ఇసటట ననస:120-32
వయససస:51
లస: ససస స
93-6/900

తసడక:డ చన హనసమసతషలల కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:120-34
వయససస:72
లస: పప
93-6/1212

93-6/885

భరస : పపరయఖ నళపనవన
ఇసటట ననస:120-14-592
వయససస:77
లస: ససస స

తసడక:డ ససరఖనతరరయణ� �
ఇసటట ననస:120-27
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ అబమదలమర షసక
ఇసటట ననస:120-32
వయససస:45
లస: పప
3918 SAA1465996
పపరర: మహహసదడ రరడకడ తలకకల

3907 SAA1011857
పపరర: శకనవరస రరవప తతడపనవన

3896 SAA0949059
పపరర: పడభమదతసస గమజజరర పపడక

తసడక:డ జజన పప ననల
ఇసటట ననస:120-14-591
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ భమపతరరడ�కడ
ఇసటట ననస:120-21-414
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ ధతమస meda
ఇసటట ననస:120-22
వయససస:46
లస: పప
3915 SAA0952680
పపరర: బభషర షసక

93-6/887

తసడక:డ వనసకటటశసరరర తతడపనవన
ఇసటట ననస:120-14-598
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ రరఘవపలల గదదల
ఇసటట ననస:120-15
వయససస:50
లస: పప
3912 JBV3644622
పపరర: జజన మమడత

3904 SAA0949000
పపరర: కకషర తసడవ

93-6/1266

తసడక:డ చనదతనయయలల గమజజరర పపడక
ఇసటట ననస:120-14-590
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ పపరయఖ తసడవ
ఇసటట ననస:120-14-592
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ రరమ దతసస కలరగసటట
ఇసటట ననస:120-14-597
వయససస:67
లస: పప
3909 SAA0992645
పపరర: కకటటశసర రరవప గదదల

93-6/884

భరస : తతసడవకకషన నళపనవన
ఇసటట ననస:120-14-592
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ తతసడవకకషన నళపనవన
ఇసటట ననస:120-14-592
వయససస:29
లస: పప
3906 SAA0956922
పపరర: మలర కరరరజన రరవప కలరగసటట

3901 SAA0948341
పపరర: బమలలర మక కరమమపలర

3893 SAA1396233
పపరర: రరహహల సరయ అపసపకటర

తసడక:డ పపరర చసదడరరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:120-14-585
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప కలరగసటట
ఇసటట ననస:120-14-591
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ తతసడవకకషన నళపనవన
ఇసటట ననస:120-14-592
వయససస:27
లస: ససస స
3903 SAA0948853
పపరర: మహనకకషర నళపనవన

93-6/1211

3917 SAA0670893
పపరర: కకమకరరజ లకడక నరసససహ రరవప

93-6/901

తసడక:డ ఆదద నతరరయణ కకమకరరజ
ఇసటట ననస:120-34
వయససస:89
లస: పప
93-4/1172

3920 AP151010048007
పపరర: బబ లర మక మమమతషకలరగ�

93-7/990

భరస : శకరరమమలల�
ఇసటట ననస:120-80
వయససస:83
లస: ససస స
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3921 JBV3649209
పపరర: వనసకటటశసరరరవప తతడకపరగస

93-7/30

తసడక:డ శవ పడసరద తతడకపరగస
ఇసటట ననస:120-81
వయససస:29
లస: పప
3924 AP151010048559
పపరర: వనసకరయమక�

93-7/993

93-4/1115

93-7/999

93-7/1002

93-7/1005

93-7/1008

93-7/1011

తసడక:డ అదదయఖ�
ఇసటట ననస:120-86
వయససస:33
లస: పప

3934 SAA0671776
పపరర: తతడడబబ యన గగపసరరజ

3937 AP151010042350
పపరర: అసజయఖ కసదసల�

3940 JBV3657848
పపరర: నతగవరలకకక� తడపపరనవన�

3943 AP151010048216
పపరర: కకటమక మమదతసస�

93-4/1046

3946 JBV3485232
పపరర: వనసకట లకక చచననసశశటట

93-7/1003

3949 JBV1907039
పపరర: శకనవరసరరవప� చచననసశశటట �
తసడక:డ హరగబభబమ�
ఇసటట ననస:120-86
వయససస:34
లస: పప

3929 JBV3657798
పపరర: నతగజజఖత� కసదసల�

93-7/998

3932 AP151010048213
పపరర: ససతతరరమమక�

93-7/1001

3935 JBV1905967
పపరర: వనసకటటశసరరరవప� కసదసల�

93-7/1004

తసడక:డ వససతరరవప�
ఇసటట ననస:120-82
వయససస:34
లస: పప
93-7/1006

3938 JBV3657855
పపరర: వనసకట శరసత� తడపపరనవన�

93-7/1007

తసడక:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:120-83
వయససస:33
లస: ససస స
93-7/1009

3941 SAA0952052
పపరర: వనసకరటరరవ ఏరరవ

93-7/1010

తసడక:డ జగనతనథస ఏరరవ
ఇసటట ననస:120-83
వయససస:78
లస: పప
93-3/1013

3944 AP151010042031
పపరర: బడహకసమమదతసస�

93-7/1012

తసడక:డ వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:120-84
వయససస:43
లస: పప
93-4/1047

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:120-86
వయససస:29
లస: ససస స
93-7/1014

93-7/995

భరస : వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:120-82
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:120 84
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:120-86
వయససస:66
లస: ససస స
3948 JBV3646825
పపరర: రమమశ� తతకల�

93-7/1000

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:120-83
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:డ పషదకకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-83
వయససస:77
లస: పప
3945 JBV3656345
పపరర: శరరష చచననసశశ�టటట

3931 JBV3485554
పపరర: మరగయమక కసదసల�

3926 JBV3475589
పపరర: శవ తతటటపరగస

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:120-82
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-82
వయససస:87
లస: పప

భరస : వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:120-83
వయససస:56
లస: ససస స
3942 JBV3475548
పపరర: వరరసజననయమలల కసదసల�

93-7/996

తసడక:డ కకషరరరరజన
ఇసటట ననస:120-82
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ వససతరరవప� �
ఇసటట ననస:120-82
వయససస:35
లస: పప
3939 SAA0775645
పపరర: వనసకట ససబబమక కసదల

3928 SAA0671610
పపరర: మమధవ తతడడబబ యన

93-7/992

తసడక:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:120-81
వయససస:47
లస: పప

భరస : అసజయఖ�
ఇసటట ననస:120-82
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ వససత రరవప
ఇసటట ననస:120-82
వయససస:27
లస: పప
3936 JBV3475092
పపరర: సరసబశవరరవప� కసదసల�

93-7/994

భరస : గగపస రరజ
ఇసటట ననస:120-82
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:120-82
వయససస:51
లస: ససస స
3933 SAA0671438
పపరర: కసదసల శవ పడసరద

3925 SAA0242214
పపరర: సతష కలమమర తతటటపరగస

3923 JBV3657467
పపరర: ససతతరరవమక� యరకసశశటట �

భరస : ఓబయఖ�
ఇసటట ననస:120-81
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ శవ
ఇసటట ననస:120-81
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప రరమదసరగ
ఇసటట ననస:120-82
వయససస:36
లస: ససస స
3930 AP151010048217
పపరర: పరరసత కసదసల

93-7/991

భరస : సతష కలమమర తతటటపరగస
ఇసటట ననస:120-81
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:120-81
వయససస:83
లస: ససస స
3927 SAA1226737
పపరర: వనసకటరమణ రరమదసరగ

3922 SAA0741489
పపరర: నతగలకకక తతటటపరగస

3947 AP151010048119
పపరర: ఉమమదదవ చచననసశశటట

93-7/1013

భరస : హరగబభబమ
ఇసటట ననస:120-86
వయససస:48
లస: ససస స
93-7/1015

3950 JBV3646833
పపరర: అదదయఖ � తతకల�

93-7/1016

తసడక:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:120-86
వయససస:61
లస: పప
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3951 JBV1901826
పపరర: నతగరసదడమక� చచననసశశటట �

93-4/1048

భరస : వరరసజనవయమలల� �
ఇసటట ననస:120-87
వయససస:23
లస: ససస స
3954 AP151010042089
పపరర: ససరరఖనతరరయణ చచననసశశటట �

93-4/1051

93-7/1018

93-7/1021

93-4/1052

93-6/903

93-7/1025

93-7/1027

తసడక:డ అపపయఖ�
ఇసటట ననస:120-97
వయససస:87
లస: పప

3964 AP151010048416
పపరర: పరరసత� అపసపకటర �

3967 SAA0842824
పపరర: నసదద రరడకడ మమడగస

3970 AP151010042205
పపరర: పపలర యఖ అపసపకటర �

3973 JBV3657590
పపరర: పడభభవత� ఉపపప�

93-7/1030

3976 JBV1905652
పపరర: సరసబశవరరవప� ఉపపప�

93-4/1053

3979 SAA0560011
పపరర: వనసకట రమణమక బబ పపపడక
భరస : బ వ యస శసకరరరవప
ఇసటట ననస:120-99
వయససస:25
లస: ససస స

93-7/1020

3962 SAA0136572
పపరర: రరమకకషర� కరకలమమనస�

93-7/1023

3965 SAA0843137
పపరర: సససధస మమడగస

93-6/902

తసడక:డ నసదద రరడకడ మమడగస
ఇసటట ననస:120-95
వయససస:26
లస: ససస స
93-6/904

3968 SAA0520411
పపరర: గగవసదమక మమలలగమ

93-7/1024

తసడక:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:120-95
వయససస:45
లస: ససస స
93-7/1026

3971 JBV1905348
పపరర: వనసకటరమణ� ఉపపప�

93-4/1054

భరస : శసకర రరవప� �
ఇసటట ననస:120/97
వయససస:28
లస: ససస స
93-7/1028

3974 JBV3649688
పపరర: శవకకషప ర ఉపపప

93-7/1029

తసడక:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:120-97
వయససస:31
లస: పప
93-7/1031

తసడక:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:120-97
వయససస:34
లస: పప
93-7/1033

3959 JBV3646882
పపరర: నతగరరజ� జమకశశటట �

తసడక:డ వవసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-94
వయససస:33
లస: పప

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:120-97
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:120-97
వయససస:34
లస: పప
3978 AP151010042372
పపరర: కకటయఖ ఉపపప�

93-7/1022

తసడక:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:120-95
వయససస:67
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:120-97
వయససస:32
లస: ససస స
3975 JBV3475159
పపరర: అపరపరరవప� ఉపపప�

3961 JBV3646874
పపరర: వనసకటటశసరరరవప జమకశశటట

93-7/1017

తసడక:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:120-89
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ కకటట రరడకడ మమడగస
ఇసటట ననస:120-95
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:120-95
వయససస:42
లస: పప
3972 JBV3657582
పపరర: ససమలత�

93-7/1019

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:120-95
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : నసదద రరడకడ మమడగస
ఇసటట ననస:120-95
వయససస:47
లస: ససస స
3969 AP151010042407
పపరర: పరమమశసరరరవప

3958 JBV3657863
పపరర: సతఖవత� కలరపరటట�

3956 SAA0775850
పపరర: అనసత లకకక జమకసపటట
భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:120-89
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:120-89
వయససస:37
లస: పప

భరస : పరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:120/95
వయససస:29
లస: ససస స
3966 SAA0773771
పపరర: మనకద మమడగస

93-4/1117

భరస : రరధ కకషరమమరగస�
ఇసటట ననస:120-89
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:120-89
వయససస:35
లస: పప
3963 JBV1902675
పపరర: లకకక అపసపకటర

3955 SAA1224625
పపరర: లకకక చచననస శశటట

93-4/1050
3953 JBV3648896
పపరర: వర ఆసజనవయమలల� చచననసశశటట �

తసడక:డ ససరఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:120-87
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగవసద రరజ చచననస శశటట
ఇసటట ననస:120-87
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససనల కలమమర�
ఇసటట ననస:120-89
వయససస:31
లస: ససస స
3960 SAA0740820
పపరర: ససనలలతమమర జమకశశటట

93-4/1049

భరస : ససరఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:120-87
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ లకకకయఖ�
ఇసటట ననస:120-87
వయససస:63
లస: పప
3957 JBV3657459
పపరర: ససభభషసణణ� జమకశశటట �

3952 AP151010048103
పపరర: కలమమరగ చచననసశశటట �

3977 AP151010042653
పపరర: శసకరరరవప ఉపపప�

93-7/1032

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-97
వయససస:47
లస: పప
93-4/1055

3980 AP151010042316
పపరర: రరవపల సరహహబ�

93-7/1034

తసడక:డ చసద సరహహబ�
ఇసటట ననస:120-99
వయససస:52
లస: పప
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3981 AP151010042285
పపరర: శకనవరసరరవప ససదత�

93-7/1035

తసడక:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:120-100
వయససస:47
లస: పప
3984 JBV3656832
పపరర: నతగమర బ షపక

93-4/1056

93-7/1039

93-7/1040

93-7/1044

93-7/1047

93-7/1050

93-4/1061

భరస : సదతదస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:120-130
వయససస:25
లస: ససస స

3994 AP151010042222
పపరర: మమలమల షపక�

3997 SAA0136622
పపరర: అబమదల కలమమ� సయఖద�

4000 JBV3475282
పపరర: కరగమమన షపక

4003 SAA1011881
పపరర: గమలమజర షపక

93-7/1054

4006 JBV3476058
పపరర: మహమకద ఖమససస పఠరన

93-7/1045

4009 JBV3485299
పపరర: సయఖద షకకరర షపక
భరస : అహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:120-130
వయససస:45
లస: ససస స

3989 SAA1152784
పపరర: ససభభన షపక

93-4/1059

3992 SAA0671578
పపరర: మమసస ఫర షపక

93-7/1042

3995 JBV3657160
పపరర: ఖమసససబ� షపక�

93-7/1046

భరస : జజనభభషర�
ఇసటట ననస:120-120
వయససస:30
లస: ససస స
93-7/1048

3998 JBV3475134
పపరర: మసరసన వల షపక

93-7/1049

తసడక:డ సషషదత
ఇసటట ననస:120-121
వయససస:69
లస: పప
93-7/1051

4001 SAA0571380
పపరర: ఫరతమమ షపక

93-4/1060

భరస : జజనస
ఇసటట ననస:120-123
వయససస:28
లస: ససస స
93-7/1052

4004 SAA0134916
పపరర: అకకమమనవనశర� సయఖద�

93-7/1053

భరస : అబమదల కరరమ�
ఇసటట ననస:120-127
వయససస:52
లస: ససస స
93-7/1055

తసడక:డ మమలమల
ఇసటట ననస:120-127
వయససస:35
లస: పప
93-4/1062

93-7/1038

తసడక:డ మహమకద
ఇసటట ననస:120-116
వయససస:29
లస: పప

భరస : చతసద బభష షపక
ఇసటట ననస:120-126
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ మమలమల
ఇసటట ననస:120-127
వయససస:34
లస: పప
4008 SAA0955908
పపరర: హహసపసన బ షపక

93-7/1041

తసడక:డ మసరసన వలర
ఇసటట ననస:120-122
వయససస:54
లస: పప

భరస : జజన సషషద
ఇసటట ననస:120-123
వయససస:28
లస: ససస స
4005 JBV3475316
పపరర: ససభభన పఠరన

3991 SAA0671743
పపరర: అబమదల రజజక షపక

3986 AP151010042181
పపరర: పషసటట సరహహబ�

తసడక:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:120-116
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:120-121
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:120-122
వయససస:45
లస: పప
4002 JBV3486008
పపరర: మహబమబ బ షపక

93-8/39

తసడక:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:120-116
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:120-120
వయససస:46
లస: పప
3999 AP151010042046
పపరర: జజన శయఖద షపక

3988 SAA1116714
పపరర: బ బ ఆశ షపక

93-7/1271

తసడక:డ షపక మసరసన�
ఇసటట ననస:120-105
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ మహమకద
ఇసటట ననస:120-116
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:120-116
వయససస:47
లస: పప
3996 AP151010042416
పపరర: జజన భభషర షపక�

93-7/1037

తసడక:డ జన బభష షపక
ఇసటట ననస:120-110
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:120-116
వయససస:30
లస: ససస స
3993 AP151010042258
పపరర: జజన సయఖద షపక�

3985 AP151010042126
పపరర: ససభభన షపక�

3983 SAA1373778
పపరర: వనసకట రతనస అపసపకరసటభర

తసడక:డ పరరకశసరరరవ అపసపకరసటభర
ఇసటట ననస:120-102
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ పషసటట సరలలబ�
ఇసటట ననస:120-104
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:120-108
వయససస:53
లస: పప
3990 JBV3656972
పపరర: అపసర� షపక�

93-7/1036

తసడక:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:120-100
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:120/104
వయససస:28
లస: ససస స
3987 AP151010042334
పపరర: మహమకద జజన హనఫ షపక�

3982 JBV3475985
పపరర: ససబభబరరవప ససదత� �

4007 AP151010042311
పపరర: హహసపసన షపక�

93-7/1056

తసడక:డ గననసరహహబ�
ఇసటట ననస:120-129
వయససస:45
లస: పప
93-4/1063

4010 AP151010042373
పపరర: అలమరభక సయఖద�

93-7/1057

తసడక:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:120-130
వయససస:67
లస: పప
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93-7/1058

భరస : జజన బభషర�
ఇసటట ననస:120-131
వయససస:31
లస: ససస స
4014 JBV3486131
పపరర: హహసపసన బ షపక

93-4/1065

93-7/1061

93-4/1069

93-7/1065

93-4/1070

93-4/1072

తసడక:డ ఘససరఈద షపక
ఇసటట ననస:120-147
వయససస:29
లస: పప
93-7/1068

4035 AP151010048120
పపరర: ఆషర బ షపక

93-4/1074

93-7/1063

4024 SAA1416536
పపరర: రఫస షపక

4027 SAA0953811
పపరర: శకనవరస మమరగస ననలబబ టటట

93-4/1170

4022 JBV3475936
పపరర: చనమసరసన వల షపక

93-4/1071

4031 JBV3657145
పపరర: కకకషరవవణణ� లకణవరపప�

తసడక:డ మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:120-148
వయససస:57
లస: పప

93-7/1066

4028 SAA1461789
పపరర: నతగమర బభష షపక

4030 SAA1037374
పపరర: సషషదత షపక

4039 AP151010042048
పపరర: గననషసదత

93-7/1064

4025 JBV1905959
పపరర: మసరసన వల� షపక�

తసడక:డ అధమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:120-146
వయససస:18
లస: పప

4036 SAA1463256
పపరర: ధరకవవణణ మననవ

93-7/1062

తసడక:డ ఘనసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:120-142
వయససస:38
లస: పప

93-4/1073

93-4/1171

93-7/1067

భరస : అమరలసగరశసర చతరగ�
ఇసటట ననస:120-147
వయససస:37
లస: ససస స
93-7/1069

4034 SAA1379908
పపరర: రరఢ కకషర వననగళర

93-3/1333

తసడక:డ లకకక నరసససహ రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:120-148
వయససస:69
లస: పప
93-6/1267

భరస : బభపయఖ మననవ
ఇసటట ననస:120-148
వయససస:71
లస: ససస స
93-7/1071

4019 JBV3647195
పపరర: పషదమసరసన వల షషక�

తసడక:డ వనసకట ససబడమణఖ శరససస స ననలబబ టటట
ఇసటట ననస:120/143
వయససస:24
లస: పప

4033 AP151010042265
పపరర: ఘన షపక

93-4/1067

తసడక:డ మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:120-134
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:120-147
వయససస:57
లస: పప

భరస : అబమబ ల ఘన
ఇసటట ననస:120-148
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ ససభభన
ఇసటట ననస:120-148
వయససస:40
లస: పప

4021 SAA0743758
పపరర: మహమకద సలస

4016 JBV3485026
పపరర: మహబమబ బ షపక

తసడక:డ మహబమబ ససభభన�
ఇసటట ననస:120-133
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:120-147
వయససస:67
లస: పప

4032 JBV3649670
పపరర: అమరలసగరశసరచతరగ�
లకనవరపప�
తసడక:డ శసకరరచతరగ�
ఇసటట ననస:120-147
వయససస:43
లస: పప

4038 JBV3475167
పపరర: ఈససబ వల షపక

93-4/1068

తసడక:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:120-138
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస మమరగస ననలబబ టటట
ఇసటట ననస:120/143
వయససస:35
లస: ససస స
4029 SAA0955866
పపరర: అకబర అల షపక

4018 JBV3485448
పపరర: రహకతషన షపక

93-7/1060

భరస : గననసరహహబ
ఇసటట ననస:120-132
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:డ మహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:120-134
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ మసరసనసల�
ఇసటట ననస:120-135
వయససస:34
లస: పప
4026 SAA0953977
పపరర: గరయతడ దసరగ ననలబబ టటట

93-4/1066

భరస : రహమ తషన షపక
ఇసటట ననస:120-133
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:120-134
వయససస:25
లస: ససస స
4023 JBV3648995
పపరర: ఖమజవల� షపక�

4015 JBV1905868
పపరర: ఆదసబ� షపక�

4013 JBV3648375
పపరర: జజనబభషర� షపక �

తసడక:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:120-131
వయససస:36
లస: పప

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:120-132
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ మహబమబ ససభభన� �
ఇసటట ననస:120-132
వయససస:57
లస: పప
4020 AP151010048227
పపరర: లతపపన బ�

93-7/1059

తసడక:డ వ యస శసకర రరవప
ఇసటట ననస:120-131
వయససస:34
లస: పప

భరస : హహసపసన� �
ఇసటట ననస:120-132
వయససస:35
లస: ససస స
4017 JBV3475852
పపరర: ఘనసన షపక� �

4012 SAA0560813
పపరర: అసజన రరఘవ బబ పపపడక

4037 SAA0529461
పపరర: గగపయఖ వపలర సగమల

93-7/1070

తసడక:డ వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:120-148
వయససస:29
లస: పప
93-7/1072

4040 JBV3485216
పపరర: షరహహతషన బ� షపక�

93-4/1075

భరస : జజన భభషర� �
ఇసటట ననస:120-149
వయససస:35
లస: ససస స
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93-4/1076

భరస : ఈససబ వల� �
ఇసటట ననస:120-149
వయససస:25
లస: ససస స
4044 SAA1227115
పపరర: జకకర హహసపన షపక

93-4/1110

93-7/1143

93-6/907

93-6/910

93-6/913

93-3/229

93-4/1080

తసడక:డ బమడదసరహహబ�
ఇసటట ననస:120-193
వయససస:67
లస: పప

4054 AP151010039125
పపరర: ఆదసషఫస సయఖద�

4057 SAA0949067
పపరర: బభజ షసక

4060 AP151010048290
పపరర: జజన బ షపక

4063 SAA1177237
పపరర: ఖదదర షపక

93-6/916

4066 JBV3478989
పపరర: గగససయమ షప క � �

93-6/911

4069 AP151010039201
పపరర: బమడదసరహహబ�
తసడక:డ బమడదసరహహబ�
ఇసటట ననస:120-193
వయససస:82
లస: పప

4049 SAA0992918
పపరర: దరగయమ వల షపక

93-6/906

4052 AP151010045188
పపరర: మరరబ సయఖద

93-6/909

4055 AP151010039144
పపరర: నతగమర వల సయఖద

93-6/912

తసడక:డ ఆదససరహహబ sayyad
ఇసటట ననస:120-175
వయససస:62
లస: పప
93-6/914

4058 AP151010045244
పపరర: సలమమ షపక

93-3/228

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:120-182
వయససస:44
లస: ససస స
93-4/1078

4061 AP151010042427
పపరర: ససబభన షపక

93-4/1079

తసడక:డ జజన సషషదసలల
ఇసటట ననస:120-191
వయససస:47
లస: పప
93-4/1081

4064 JBV3650652
పపరర: ఇమమసబ షపక�

93-6/915

భరస : బభజ సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:120-193
వయససస:41
లస: ససస స
93-6/917

భరస : బడద సరహహబ � shek
ఇసటట ననస:120-193
వయససస:55
లస: ససస స
93-6/919

93-4/1077

భరస : నతగమర sayyad
ఇసటట ననస:120-175
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:120-193
వయససస:19
లస: పప

భరస : మసరసనసల� shek
ఇసటట ననస:120-193
వయససస:41
లస: ససస స
4068 AP151010039395
పపరర: బమడదసరహహబ�

93-6/908

భరస : జజన సషషదసలల
ఇసటట ననస:120-191
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:డ ససభభన
ఇసటట ననస:120-191
వయససస:49
లస: పప
4065 JBV3650660
పపరర: హససనబ షపక�

4051 SAA0948549
పపరర: షబనత సయఖద

4046 AP151010048101
పపరర: మమననసర షపక

తసడక:డ మమలమ బమడద షపక
ఇసటట ననస:120-165
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ మహబమబభసహహబ షసక
ఇసటట ననస:120-181
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ అబమదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:120-182
వయససస:49
లస: పప
4062 AP151010042199
పపరర: జలమన షపక

93-6/905

తసడక:డ నతగమర� sayyad
ఇసటట ననస:120-175
వయససస:42
లస: పప

భరస : బభజ షసక
ఇసటట ననస:120-181
వయససస:57
లస: ససస స
4059 AP151010039218
పపరర: ఖమధర వల షపక

4048 SAA0952334
పపరర: దరగయవఅల షపక

93-7/1074

భరస : సషషదత షపక
ఇసటట ననస:120-152
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మరవరల సయఖద
ఇసటట ననస:120-175
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ నతగమర � sayyad
ఇసటట ననస:120-175
వయససస:35
లస: పప
4056 SAA0947947
పపరర: ఫరతమమన షసక

93-4/1111

తసడక:డ ఖమజవఅల షపక
ఇసటట ననస:120-165
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ మరవఅల సయఖద
ఇసటట ననస:120-175
వయససస:23
లస: ససస స
4053 JBV1905686
పపరర: ససభభన సయఖద � �

4045 SAA1227198
పపరర: అజజ షపక

4043 JBV3475613
పపరర: ఇబడహహస షపక

తసడక:డ పషద అలమర బక
ఇసటట ననస:120-149
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:120-150
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజన వల షపక
ఇసటట ననస:120-152
వయససస:30
లస: ససస స
4050 SAA0948374
పపరర: అరగరయమ సయఖద

93-7/1073

తసడక:డ జజన
ఇసటట ననస:120-149
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ఈససబ వల షపక
ఇసటట ననస:120-150
వయససస:23
లస: పప
4047 SAA1294362
పపరర: జరహరబ షపక

4042 JBV3475662
పపరర: జజన బభషర షపక

4067 AP151010039280
పపరర: బభజసరహహబ�

93-6/918

తసడక:డ బమడదసరహహబ�
ఇసటట ననస:120-193
వయససస:47
లస: పప
93-6/920

4070 AP151010048619
పపరర: ససలమర బ షపక

93-4/1082

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:120-196
వయససస:45
లస: ససస స
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4071 AP151010048352
పపరర: లకకకపడసనన�

93-4/1083

భరస : వనసకటటశసరరరవ
ఇసటట ననస:120-199
వయససస:30
లస: ససస స
4074 AP151010048175
పపరర: జరరబ షపక

93-4/1086

93-4/1088

93-6/922

93-6/925

93-4/1173

93-4/1113

93-7/1272

భరస : చతసద సరహహబ
ఇసటట ననస:120,-10-386
వయససస:25
లస: ససస స

4084 SAA0320929
పపరర: అబమదల� ఖలస�

4087 SAA1349323
పపరర: వనసకటటశసరరర టట

4090 SAA1265412
పపరర: ఖదర బభష షపక

4093 SAA1258656
పపరర: గగపస మమడ

93-6/1089

4096 AP151010048541
పపరర: షపక మపస న భ�

93-6/926

4099 SAA0838302
పపరర: వరయఖ కలకటపలర
తసడక:డ గమరవయమఖ కలకటపలర
ఇసటట ననస:120,-94-301
వయససస:32
లస: పప

4079 SAA0957623
పపరర: రజన జసగర

93-6/921

4082 SAA0567552
పపరర: సతఖనతరరయణ చగరణణ

93-6/924

4085 SAA1349307
పపరర: మసరసన షపక

93-7/1274

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:120-450
వయససస:72
లస: పప
93-7/1275

4088 SAA1349067
పపరర: బభబమ మమపరపళర

93-7/1276

తసడక:డ గమరరనతథస మమపరపళర
ఇసటట ననస:120-465
వయససస:41
లస: పప
93-7/1158

4091 SAA1373786
పపరర: మలర యఖ నసదతఖల

93-7/1277

తసడక:డ కకటయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:120-487
వయససస:19
లస: పప
93-6/1118

4094 AP151010048405
పపరర: చనన ఖమసససబ షపక

93-6/1088

భరస : మహహదదదన
ఇసటట ననస:120,-9-338
వయససస:32
లస: ససస స
93-6/1090

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:120,-9-363
వయససస:32
లస: ససస స
93-6/1092

93-7/1075

తసడక:డ ససతతరరమమలల chagani
ఇసటట ననస:120-313
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:120-4150
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:120,-9-338
వయససస:32
లస: పప
4098 AP151010048344
పపరర: కరగమమన షపక

93-6/923

తసడక:డ వల షపక
ఇసటట ననస:120-487
వయససస:40
లస: పప

భరస : బభబమ మమపరపళర
ఇసటట ననస:120-1454
వయససస:36
లస: ససస స
4095 AP151010042370
పపరర: జజన షపక

4081 SAA0567545
పపరర: లకకక నతయమడడ

4076 JBV3656980
పపరర: మహబమలమ� షపక�

భరస : శవర రరడడ క జసగర
ఇసటట ననస:120-311
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ పసచనన టట
ఇసటట ననస:120-458
వయససస:83
లస: పప

భరస : ఖదర బభష షపక
ఇసటట ననస:120-487
వయససస:32
లస: ససస స
4092 SAA1349059
పపరర: ఎసమక మమపరపళర

93-3/1167

తసడక:డ హఫసజ అబమదల� అబమదల
ఇసటట ననస:120-313
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:120-458
వయససస:24
లస: పప
4089 SAA1293950
పపరర: గగసఖ షపక

4078 SAA1382746
పపరర: భభగఖస నసదతఖల

93-4/1085

భరస : జజన భభషర�
ఇసటట ననస:120-207
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ససతతరరస oireddy
ఇసటట ననస:120-313
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ ససరగ నతయమడడ oireddy
ఇసటట ననస:120-313
వయససస:51
లస: పప
4086 SAA1419480
పపరర: ససభభన షపక

93-4/1087

తసడక:డ పషద బల కకటయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:120-245
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సషషదసలల వదదద
ఇసటట ననస:120-313
వయససస:40
లస: ససస స
4083 JBV3641388
పపరర: సతఖమ ఒలరరడకడ

4075 SAA1037408
పపరర: సరసబశవ రరవప పరలకలలరగ

4073 JBV3485737
పపరర: మసరసనబ పఠరన

భరస : మమలమలపఠరన
ఇసటట ననస:120-199
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటససరరర పరలకలలరగ
ఇసటట ననస:120-204
వయససస:48
లస: పప

భరస : జజన సషషద
ఇసటట ననస:120-209
వయససస:48
లస: ససస స
4080 SAA0992850
పపరర: నతగమణణ వదదద

93-4/1084

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:120-199
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అలలరబక
ఇసటట ననస:120-204
వయససస:28
లస: ససస స
4077 JBV3485711
పపరర: రజయమ బబగ షపక

4072 AP151010048570
పపరర: అలవవలల మసగమక నడకకటటట

4097 JBV3646353
పపరర: జజన భభష� షపక�

93-6/1091

తసడక:డ బభజ�
ఇసటట ననస:120,-9-401
వయససస:32
లస: పప
93-6/1093

4100 SAA0947897
పపరర: శకవవణణౘ నవనళ

93-6/927

భరస : గగపసకకషర నవనళ
ఇసటట ననస:121-1-23
వయససస:41
లస: ససస స

Page 12 of 257

4101 SAA0949190
పపరర: గగపస కకషర నవనళ
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93-6/928

తసడక:డ చసదడమమళ నవనళ
ఇసటట ననస:121-1-23
వయససస:43
లస: పప
4104 SAA0322271
పపరర: శకకకషర పడభ ఉలలగమసడస�

93-4/1089

4105 SAA0322263
పపరర: రరఘవవసదడమక ఉలలగమసడస�

93-6/931

తసడక:డ సరసబశవ వరపడసరద రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:121-1-34
వయససస:30
లస: పప
4113 SAA1382225
పపరర: మమధవ గమరకస

4114 SAA1256460
పపరర: శకనవరసరరవప కస

93-7/1280

భరస : గరటయఖ గమరకస
ఇసటట ననస:121-1-54
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప కస
ఇసటట ననస:121-1-109
వయససస:21
లస: ససస స
4119 NDX0219717
పపరర: భభనసపడకరష రరడకడ� మమరరడకడ�

94-50/394

93-5/30

భరస : కకటటశసరరరవప బబజజకకత
ఇసటట ననస:121-2-45
వయససస:36
లస: ససస స

4120 NDX0207860
పపరర: శకనవరసరరడకడ మమరరడకడ

4123 JBV3644234
పపరర: రరజరసదడ పడసరద ఆలలరగ

93-5/33

4126 SAA1022706
పపరర: కకటటశసరమక తతకఅలమ

93-3/1039

4129 SAA0242867
పపరర: మరరబ షపక
భరస : మసరసన రరవప షపక
ఇసటట ననస:121-2-82
వయససస:49
లస: ససస స

4109 SAA0949018
పపరర: వనసకట నవన కలమమర కకపపపల

93-6/933

4112 SAA1370329
పపరర: మధవ గమరకస

93-3/1339

4115 SAA1400985
పపరర: నతగ దసరగ హరగక మమరరడకడ

93-3/1169

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ మమరరడకడ
ఇసటట ననస:121-1-109
వయససస:24
లస: ససస స
94-50/382

4118 NDX1192962
పపరర: నరసజన రరడకడ మమరరడకడ

94-50/392

తసడక:డ శకనవరస రరడడడ మమ రరడడ క
ఇసటట ననస:121-1-109
వయససస:27
లస: పప
94-50/405

4121 SAA1472455
పపరర: శవరరస కకషర చచరరకలరగ

93-3/1171

తసడక:డ పపరయఖ చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:121-1-109,FNO104
వయససస:45
లస: పప
93-5/31

4124 SAA0670216
పపరర: రమణమక బబ పపరరజ

93-5/32

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:121-2-22
వయససస:35
లస: ససస స
93-3/233

భరస : శకనవరస రరవప తతకఅలమ
ఇసటట ననస:121-2-38
వయససస:40
లస: ససస స
93-5/35

93-4/1091

భరస : గరటయఖ గమరకస
ఇసటట ననస:121-1-54
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకయఖ� ఆలలరగ
ఇసటట ననస:121-2-21
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:121-2-22
వయససస:42
లస: పప
4128 JBV3653466
పపరర: నతగ మలలర శసరగ బబజకకత

93-6/935

తసడక:డ నతగగరరడకడ మమ రరడడ క
ఇసటట ననస:121-1-109
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరజరసదడపస
డ రద� ఆలలరగ
ఇసటట ననస:121-2-21
వయససస:53
లస: ససస స
4125 SAA0670232
పపరర: పపలర యఖ బబ పపరరజ

4117 NDX0230433
పపరర: వనసకట లకకక మమ రరడడ క

4106 SAA0954173
పపరర: గగపయఖ ఉలర సగమల

తసడక:డ సరసబశవవరపడసరద కకపపపల
ఇసటట ననస:121-1-34
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడకడ మమ రరడడ క
ఇసటట ననస:121-1-109
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరడకడ� మమ రరడకడ
ఇసటట ననస:121-1-109
వయససస:31
లస: పప
4122 JBV3650553
పపరర: వసససధర ఆలలరగ

93-6/932

తసడక:డ చననయఖ కస
ఇసటట ననస:121-1-109
వయససస:47
లస: పప
93-3/1170

93-6/930

తసడక:డ వరరసజనవయమలల ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:121-1-27
వయససస:29
లస: పప

4108 JBV3644309
పపరర: వఠల పడసరద ఉలలగమసడస�

4111 SAA0322164
పపరర: సరసబశవ వరపడసరద రరవప�
కకపపపల�
తసడక:డ సరసబశవ రరవప� కకపపపల
ఇసటట ననస:121-1-34
వయససస:56
లస: పప

4116 SAA1438704
పపరర: వరసవ కస

93-4/1090

తసడక:డ హనసమసతరరవప� వపలలగమసడస
ఇసటట ననస:121-1-27
వయససస:59
లస: పప
93-6/934

4103 SAA0949034
పపరర: పపరర చసదడరరవప ధసళపరళర

తసడక:డ పషదదయఖ శరససస స ధసళపరళర
ఇసటట ననస:121-1-26
వయససస:61
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:121-1-27
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ వఠల పడసరద� వపలలగమసడస
ఇసటట ననస:121-1-27
వయససస:31
లస: పప
4110 SAA0322107
పపరర: పవన కలమమర కకపపపల

93-6/929

తసడక:డ వశసనదశరససస స ధసలర పళ
ఇసటట ననస:121-1-26
వయససస:53
లస: పప

భరస : వఠల పడసరద�
ఇసటట ననస:121-1-27
వయససస:63
లస: ససస స
4107 SAA0322149
పపరర: అరవసద� వపలలగమసడస�

4102 SAA0949042
పపరర: పదతకలయ ధసలర పళ

4127 SAA0243436
పపరర: నరసమక కలసదర

93-5/34

భరస : రరడమక
కడ
కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-41
వయససస:62
లస: ససస స
93-5/36

4130 JBV3650330
పపరర: జజఖత బతష
స ల

93-5/37

భరస : నతగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-2-83
వయససస:34
లస: ససస స
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4131 JBV3650322
పపరర: నతగమణణ బతష
స ల
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93-5/38

భరస : రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-2-83
వయససస:36
లస: ససస స
4134 SAA0740325
పపరర: శకదదవ కణధస

93-5/41

93-5/44

93-5/47

93-5/50

93-5/53

93-5/56

93-5/59

తసడక:డ పషద బసవయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-131
వయససస:31
లస: పప

4144 SAA0419705
పపరర: అసజల� చసదడగగర�ర

4147 SAA0949521
పపరర: రససల షపక

4150 SAA0419747
పపరర: మమరళ� కకలమగగటభర�

4153 JBV3652302
పపరర: ససబబమక లకరత

93-5/62

4156 AP151010048026
పపరర: కకటమక కలసదర

93-5/51

4159 JBV3645256
పపరర: శవయఖ� కలసదసర�
తసడక:డ బభబమ రరవప�
ఇసటట ననస:121-2-131
వయససస:33
లస: పప

4139 SAA0311175
పపరర: దసరగ � జగనతధస�

93-5/46

4142 AP151010045290
పపరర: శవపరరసత � సప మమల

93-5/49

4145 JBV3649993
పపరర: మననహరగ లకరత

93-5/52

భరస : కకషర లకరత
ఇసటట ననస:121-2-127
వయససస:34
లస: ససస స
93-5/54

4148 SAA0320754
పపరర: కకషర లకరత

93-5/55

తసడక:డ చన నరసససహ లలకరత
ఇసటట ననస:121-2-127
వయససస:37
లస: పప
93-5/57

4151 SAA0419309
పపరర: సరసబయఖ� గజజల�

93-5/58

తసడక:డ పషద బసవయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-127
వయససస:52
లస: పప
93-5/60

4154 JBV3652310
పపరర: నతగమక లకరత

93-5/61

భరస : చననరసససహహలల లకరత
ఇసటట ననస:121-2-129
వయససస:74
లస: ససస స
93-5/63

భరస : బభబమరరవప కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-131
వయససస:48
లస: ససస స
93-5/65

93-5/43

భరస : వనసకటటశసరరర� సప మమల
ఇసటట ననస:121-2-124
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనస లకరత
ఇసటట ననస:121-2-129
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-131
వయససస:28
లస: ససస స
4158 JBV3645215
పపరర: శకనస� గజరజల�

93-5/48

తసడక:డ వవసకటటశసరళళ�
ఇసటట ననస:121-2-127
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ నతగయఖ� మమదర
ఇసటట ననస:121-2-128
వయససస:30
లస: ససస స
4155 SAA0949687
పపరర: పదక కలసదర

4141 AP151010045289
పపరర: కనకవలర � సప మమల

4136 JBV3652229
పపరర: మసగమక పప టట
ర రగ

భరస : నతగరశసరరరవప� జగనతధస
ఇసటట ననస:121-2-108
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:121-2-127
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ చనన నరసససహహలల లకరత
ఇసటట ననస:121-2-127
వయససస:39
లస: పప
4152 JBV3649902
పపరర: నతగరసదడమక� మమదర�

93-5/45

భరస : శవనషయమ�
ఇసటట ననస:121-2-127
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నగరష లకరత
ఇసటట ననస:121-2-127
వయససస:36
లస: ససస స
4149 JBV3645413
పపరర: నగరశ లకరత

4138 JBV3643954
పపరర: సరసబశవరరవప పప టట
ర రగ

93-5/40

భరస : సరసబశవరరవప పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-104
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకహరగరరవప� సప మమల
ఇసటట ననస:121-2-124
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ మణణ భమషణత చతరగ�
ఇసటట ననస:121-2-124
వయససస:41
లస: పప
4146 JBV3655107
పపరర: దసరరగ లకరత

93-5/42

తసడక:డ చనవనసకటటశసరరర పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-104
వయససస:47
లస: పప

భరస : నతగరశసరరరవప� రరవనటర
ఇసటట ననస:121-2-117
వయససస:33
లస: ససస స
4143 JBV3644986
పపరర: ససరఖ నతరరయణ� అదదసకక�

4135 SAA0844705
పపరర: రమణ పప టట
ర రగ

4133 JBV3650348
పపరర: జజఖత మయపరగ

భరస : బభజ మయపరగ
ఇసటట ననస:121-2-88
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసత రరవప పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-104
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవ రరవప పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-104
వయససస:27
లస: పప
4140 JBV3652278
పపరర: శకలకకక� రరవనటర�

93-5/39

భరస : రరసబభబమ బతషల
ఇసటట ననస:121-2-87
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసయఖ కణధస
ఇసటట ననస:121-2-88
వయససస:38
లస: ససస స
4137 SAA0844820
పపరర: హనసమసత రరవప పప టట
ర రగ

4132 SAA0243261
పపరర: అననపపరర మక బతష
స ల

4157 SAA0969610
పపరర: గగపస కలసదసర

93-5/64

తసడక:డ బభబమరరవప కలసదసర
ఇసటట ననస:121-2-131
వయససస:24
లస: పప
93-5/66

4160 JBV3645264
పపరర: బభబమ రరవప� కలసదసర�

93-5/67

తసడక:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:121-2-131
వయససస:51
లస: పప

Page 14 of 257

4161 SAA1417203
పపరర: బమజజ కలసదర
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93-5/1158

భరస : గగపస కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-131
వయససస:22
లస: ససస స
4164 JBV3648136
పపరర: శకనస గజరజల�

93-5/70

93-5/73

93-5/75

93-3/234

93-5/78

93-5/80

93-5/83

భరస : శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:121-2-218
వయససస:50
లస: ససస స

4174 SAA1044098
పపరర: ససబభబరరవప తరరవదసల

4177 SAA1246388
పపరర: మలర శసరగ యమటసగరరర

4180 JBV3652203
పపరర: ఆదదలకకక నమకల

4183 JBV3643947
పపరర: కకటటశసరరరవప మమకల

93-5/86

4186 SAA0894957
పపరర: వనసకట రరమరరడకడ పపరస

93-3/235

4189 SAA1404755
పపరర: శరఖస సససదరరవప బబ సత
తసడక:డ మసరసన రరవప బబ సత
ఇసటట ననస:121-2-218, Flat - 301
వయససస:58
లస: పప

4169 SAA0463471
పపరర: శకనస గజరజలమ

93-5/74

4172 JBV3645207
పపరర: మహన రరవప � లసగరల�

93-5/77

4175 SAA1246339
పపరర: పవన చటర

93-5/1085

తసడక:డ కకటటశసరరవప చటర
ఇసటట ననస:121-2-142
వయససస:19
లస: ససస స
93-5/1086

4178 JBV3652187
పపరర: నతగమణణ రసగగశశటట

93-5/79

భరస : వనసకటటశసరరర రసగగశశటట
ఇసటట ననస:121-2-182
వయససస:32
లస: ససస స
93-5/81

4181 JBV3652195
పపరర: మమధవ మమకల

93-5/82

భరస : కకటటశసరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:121-2-182
వయససస:38
లస: ససస స
93-5/84

4184 SAA0894940
పపరర: కకటటశసరగ సససహదదడ

93-5/85

భరస : వనసకట రరడకడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:121-2-205
వయససస:30
లస: ససస స
93-5/87

తసడక:డ బభల రరడకడ పపరస
ఇసటట ననస:121-2-205
వయససస:42
లస: పప
93-3/1203

93-5/72

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-140
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ మమకల
ఇసటట ననస:121-2-182
వయససస:40
లస: పప

భరస : చనన శకనస యటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-205
వయససస:35
లస: ససస స
4188 SAA1437672
పపరర: ఉష రరణణ పససపపలలటట

93-5/76

భరస : శకనస నమకల
ఇసటట ననస:121-2-182
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసరరరవప రసగగశశటట
ఇసటట ననస:121-2-182
వయససస:38
లస: పప
4185 SAA1114792
పపరర: పదక యటగగరగ

4171 SAA0239996
పపరర: వవసకట శవ నతగ రరజ లసగరల

4166 JBV3644895
పపరర: శకనస� కలసదర�

తసడక:డ పపధత బసవయఖ
ఇసటట ననస:121-2-138
వయససస:34
లస: పప

భరస : పషదద శకనస యమటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-149
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవ వనసకట
ఇసటట ననస:121-2-182
వయససస:32
లస: ససస స
4182 JBV3643939
పపరర: వనసకటటశసరరర రసగగశశటట

93-5/1159

తసడక:డ రసగరరరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:121-2-141
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ జజలయఖ యమటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-149
వయససస:50
లస: పప
4179 SAA0327684
పపరర: రరజఖలకకక వనసకట

4168 SAA1431782
పపరర: రమణ కలసదర

93-5/69

తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-135
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:121-2-140
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ ససబభబరరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:121-2-141
వయససస:27
లస: పప
4176 AP151010039097
పపరర: పషదదశకనస యమటగగరగ

93-5/71

భరస : నగరశ కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-136
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:121-2-140
వయససస:29
లస: పప
4173 SAA1044114
పపరర: మహహశ బభబమ తరరవదసల

4165 SAA0463828
పపరర: బసవమక కలసదర

4163 SAA0668897
పపరర: తతరగరకకసడ ససబభబ రరవప

తసడక:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:121-2-133
వయససస:39
లస: పప

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-2-135
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-136
వయససస:36
లస: పప
4170 SAA0463679
పపరర: దదవ శవ రరగరవవమడరర లసగరల

93-5/68

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:121-2-133
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:121-2-134
వయససస:34
లస: పప
4167 JBV3645702
పపరర: నగరశ కలసదర

4162 SAA0668913
పపరర: తతరగరకకసడ ససజజత

4187 SAA1442854
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

93-3/1202

తసడక:డ వనసకటటశసరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:121-2-218
వయససస:55
లస: పప
93-3/1340

4190 NDX3080256
పపరర: ససలలమన షరరఫ మహమకద

94-44/619

తసడక:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:121-2-220
వయససస:47
లస: పప
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4191 SAA1083534
పపరర: షరరరఖ బబగ
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93-5/88

తసడక:డ అమమనసలమర బబగ
ఇసటట ననస:121-2-224
వయససస:23
లస: పప
4194 AP151010045096
పపరర: బసవమక బబ జజజ

93-5/90

93-5/93

93-5/1088

93-5/1160

93-5/97

93-5/99

93-5/101

భరస : శకనస గజజల
ఇసటట ననస:121-2-261
వయససస:20
లస: ససస స

4204 SAA1358308
పపరర: నతగమల షరరఫ నసరబభషర

4207 SAA1427160
పపరర: గగపస కలసదర

4210 SAA1417187
పపరర: కలమమరగ బబ డతర

4213 SAA0463604
పపరర: నతగ మణణ గజరజలమ

93-5/104

4216 SAA1245927
పపరర: శరసబమక గజజల

93-5/1161

4219 SAA0463802
పపరర: నరసమక గజజల
భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:121-2-261
వయససస:28
లస: ససస స

4199 SAA0419440
పపరర: నరసమక� బబ డతర�

93-5/95

4202 SAA1254838
పపరర: గగపస కలసదర

93-8/997

4205 SAA0463695
పపరర: అసజనవయమలల బబ డతర

93-5/96

తసడక:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-2-252
వయససస:39
లస: పప
93-5/1162

4208 SAA1108778
పపరర: జజన బ షపక

93-5/98

భరస : బభజ వరల షపక
ఇసటట ననస:121-2-254
వయససస:25
లస: ససస స
93-5/1163

4211 SAA0568394
పపరర: వజయ లకడక యమటగరరర

93-5/100

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-2-258
వయససస:29
లస: ససస స
93-5/102

4214 SAA0239970
పపరర: నతగరరజ� గజరజల�

93-5/103

తసడక:డ ససబభబ రరవప�
ఇసటట ననస:121-2-260
వయససస:33
లస: పప
93-5/1089

భరస : ససబబరరవప గజజల
ఇసటట ననస:121-2-260
వయససస:54
లస: ససస స
93-5/105

93-5/92

తసడక:డ కకటయఖ కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-250
వయససస:21
లస: పప

భరస : నతగ రరజ
ఇసటట ననస:121-2-260
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ భకకలల గజరజల
ఇసటట ననస:121-2-260
వయససస:57
లస: పప
4218 SAA1108786
పపరర: తషలసస భవరన గజజల

93-8/918

భరస : నరసససహ
ఇసటట ననస:121-2-257
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శవ కకశశర
ఇసటట ననస:121-2-260
వయససస:28
లస: ససస స
4215 AP151010042075
పపరర: ససబభబరరవప గజరజల

4201 SAA1254812
పపరర: చనన కలసదర

4196 JBV3644119
పపరర: ఏససదతసస బబ జజజ

భరస : అసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:121-2-245
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ నతరరయణ కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-253
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ నతగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:121-2-254
వయససస:31
లస: పప
4212 SAA0510149
పపరర: రమమదదవ మమడసరగ

93-5/94

తసడక:డ మరవల నసరబభషర
ఇసటట ననస:121-2-251
వయససస:19
లస: పప

భరస : నతరరయణ కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-253
వయససస:49
లస: ససస స
4209 SAA1108794
పపరర: బభజ వరల షపక

4198 SAA0419655
పపరర: కకనడ లల� అచచ�

93-5/89

తసడక:డ ససబభబరరవప� బబ జజజ
ఇసటట ననస:121-2-237
వయససస:34
లస: పప

భరస : గగపస కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-250
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ మరవల నసరబభషర
ఇసటట ననస:121-2-251
వయససస:21
లస: ససస స
4206 SAA0950262
పపరర: మలలర శసరగ కలసదర

93-5/91

తసడక:డ గగపయమఖ�
ఇసటట ననస:121-2-240
వయససస:48
లస: పప

భరస : గగపస కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-250
వయససస:19
లస: ససస స
4203 SAA1358134
పపరర: ఖరఖరరననసర నసరబభషర

4195 JBV3644887
పపరర: యమహహ నస� బబ జజజ�

4193 JBV1906734
పపరర: మరగయమక బబ జజజ

భరస : ససబభబరరవప � బబ జజజ
ఇసటట ననస:121-2-236
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ ససబభబ రరవప� భభజ
ఇసటట ననస:121-2-236
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకనడ లల�
ఇసటట ననస:121-2-240
వయససస:45
లస: ససస స
4200 SAA1278589
పపరర: చనన కలసదర

93-5/1087

తసడక:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:121-2-232
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప� బబ జజజ
ఇసటట ననస:121-2-236
వయససస:50
లస: ససస స
4197 SAA0419689
పపరర: రమన� అచచ�

4192 SAA1240647
పపరర: నతగమల ఖమజ షపక

4217 SAA1417161
పపరర: శరసబమక గజజల

93-5/1164

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:121-2-260
వయససస:54
లస: ససస స
93-5/106

4220 SAA0463661
పపరర: ఏడడకకసడలల గజరజలమ

93-5/107

తసడక:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:121-2-261
వయససస:30
లస: పప
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పపరర: శకనస గజజల
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93-5/108

తసడక:డ ససబబ రరవప గజజల
ఇసటట ననస:121-2-261
వయససస:30
లస: పప
4224 SAA1037440
పపరర: ససనత మమడబలమ

93-5/111

93-5/114

93-5/117

93-5/119

94-147/639

93-5/124

93-5/127

తసడక:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:121-2-278
వయససస:45
లస: పప

4234 SAA1108919
పపరర: కరశ వశసనతథస మడదలమ

4237 SAA0669614
పపరర: భభరగ వ మకగమసడస

4240 SAA0320770
పపరర: బభలబడహకమ మకకగమనదమ

4243 SAA0669655
పపరర: నతగ వనత తచలగవరపప

93-5/130

4246 SAA0669879
పపరర: గణణష తచలగవరపప

93-5/120

4249 SAA0895443
పపరర: కకటటశసర రరవప బమసర
తసడక:డ కకషరయఖ బమసర
ఇసటట ననస:121-2-279
వయససస:57
లస: పప

4229 JBV3653656
పపరర: నతగమలల షపక

93-5/116

4232 SAA1165356
పపరర: శవ పరరసత రరవపలకకలలర

93-3/236

4235 NDX1899675
పపరర: సరసబశవ రరవప చలమర

94-147/638

తసడక:డ పసచచయఖ చలమర
ఇసటట ననస:121-2-270 2ND LINE
వయససస:59
లస: పప
93-5/122

4238 SAA0669630
పపరర: సతఖవరణణ మకగమసడస

93-5/123

భరస : బభల బడహక చతరర
ఇసటట ననస:121-2-275
వయససస:56
లస: ససస స
93-5/125

4241 SAA0607358
పపరర: కకసడల రరవప చససడసరర

93-5/126

తసడక:డ వవసకటటశసరరరవ చససడసరర
ఇసటట ననస:121-2-276
వయససస:61
లస: పప
93-5/128

4244 SAA0669788
పపరర: తచలగవరపప వనసకట రమణ

93-5/129

భరస : నతగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-2-277
వయససస:67
లస: ససస స
93-5/131

తసడక:డ నతగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-2-277
వయససస:42
లస: పప
93-5/133

93-5/113

భరస : రరమ కకషర రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:121-2-270
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:121-2-277
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-2-277
వయససస:39
లస: పప
4248 JBV3648201
పపరర: జజన షపక�

93-5/118

తసడక:డ చన బభల వరయఖ
ఇసటట ననస:121-2-275
వయససస:77
లస: పప

తసడక:డ వవసకయఖ గమదసరర
ఇసటట ననస:121-2-276
వయససస:33
లస: పప
4245 SAA0669820
పపరర: శసకర తచలగ వరపప

4231 JBV3648144
పపరర: బమడద షపక�

4226 SAA0669721
పపరర: కకటటశసరమక మమడబలమ

భరస : బమడద షపక
ఇసటట ననస:121-2-269
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బభల బడహకచతరగ
ఇసటట ననస:121-2-275
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ బభల బడహక చతరగ
ఇసటట ననస:121-2-275
వయససస:30
లస: పప
4242 SAA0607341
పపరర: హనసమసత రరవప గమదసరర

93-5/115

తసడక:డ వనసకటటశసరరర మడదలమ
ఇసటట ననస:121-2-270
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ ససరరఖరరవప పపపపల
ఇసటట ననస:121-2-270 2ND LINE
వయససస:45
లస: పప
4239 SAA0669648
పపరర: అజయ కరసత మకగమసడస

4228 SAA0668947
పపరర: షపక దతవల బ

93-5/110

భరస : రతన౦
ఇసటట ననస:121-2-265
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ కరశసబమడద�
ఇసటట ననస:121-2-269
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ కరశ వశసనతధ
ఇసటట ననస:121-2-270
వయససస:38
లస: ససస స
4236 AP151000309066
పపరర: నసకరరజ పపపపల

93-5/112

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:121-2-269
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ సషషదత
ఇసటట ననస:121-2-269
వయససస:36
లస: పప
4233 SAA0668889
పపరర: కకటటశసరమక మదచల

4225 SAA0419788
పపరర: రరజరశసరగ� మమడపలర �

4223 SAA1108703
పపరర: సరసబయఖ గజజల

తసడక:డ బమజజ గజజల
ఇసటట ననస:121-2-263
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:121-2-265
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ రతన౦
ఇసటట ననస:121-2-265
వయససస:29
లస: పప
4230 SAA0668939
పపరర: షపక హహసపసన

93-5/109

భరస : సరసబయఖ గజజల
ఇసటట ననస:121-2-263
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహహశ మమడబలమ
ఇసటట ననస:121-2-265
వయససస:23
లస: ససస స
4227 SAA0669887
పపరర: మహహష మమడబలమ

4222 SAA1108851
పపరర: వనసకటరమణ గజజల

4247 SAA0419317
పపరర: మహబ� శశక�

93-5/132

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:121-2-278
వయససస:40
లస: ససస స
93-5/134

4250 SAA1372473
పపరర: ఈశసర అకకతనపలర

93-5/1165

తసడక:డ సరసబశవ రరవప అకకతనపలర
ఇసటట ననస:121-2-280
వయససస:29
లస: పప
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93-5/1166

భరస : ఈశసర అకకతనపలర
ఇసటట ననస:121-2-280
వయససస:20
లస: ససస స
4254 SAA0510008
పపరర: మసరసన వల షపక

93-5/137

93-5/140

93-5/143

93-5/146

93-5/149

93-5/152

93-5/153

తసడక:డ బడహకస�
ఇసటట ననస:121-2-312
వయససస:32
లస: పప

4264 SAA0510032
పపరర: జమలమ బబగ షపక

4267 SAA0510040
పపరర: నతగమర బ షపక

4270 SAA1370915
పపరర: మహసకరలయఖ సరలక

4273 SAA0240101
పపరర: రరమబడహకచతరగ� గమసడచమమడ�

93-5/156

4276 JBV3653623
పపరర: ససశల గమసడచమమడ

93-5/147

4279 JBV3648078
పపరర: రవ కలమమర � గమసడచమమడ�
తసడక:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:121-2-312
వయససస:36
లస: పప

4259 SAA0463570
పపరర: కకరసనత జటటటకక

93-5/142

4262 SAA0510081
పపరర: వవసకటరతనo గమసడచమమడ

93-5/145

4265 SAA0510024
పపరర: కరరస బబగ షపక

93-5/148

తసడక:డ హసన
ఇసటట ననస:121-2-309
వయససస:41
లస: పప
93-5/150

4268 SAA0463612
పపరర: గగపస గజరలమ

93-5/151

తసడక:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:121-2-310
వయససస:30
లస: పప
93-5/1167

4271 SAA1370956
పపరర: వనసకటరమణ సరలక

93-5/1168

భరస : మహమతలలషయమ సరలక
ఇసటట ననస:121-2-310
వయససస:38
లస: ససస స
93-5/154

4274 JBV3645025
పపరర: నతరరయణ� గమసడచమమడ�

93-5/155

తసడక:డ సరసమ�
ఇసటట ననస:121-2-311
వయససస:68
లస: పప
93-5/157

భరస : అనల కలమమర గమసడచమమడ
ఇసటట ననస:121-2-312
వయససస:30
లస: ససస స
93-5/159

93-5/139

భరస : నతరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:121-2-307
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ నతరరయణ�
ఇసటట ననస:121-2-311
వయససస:36
లస: పప

భరస : నతగచతరగ
ఇసటట ననస:121-2-312
వయససస:27
లస: ససస స
4278 JBV3648151
పపరర: వనసకట చతరగ పలకలలరగ�

93-5/144

తసడక:డ కకటటశసర రరవప సరలక
ఇసటట ననస:121-2-310
వయససస:40
లస: పప

భరస : లకకక కలమమర గమడచమమడత
ఇసటట ననస:121-2-311
వయససస:27
లస: ససస స
4275 SAA0509935
పపరర: సరసత శకపత

4261 JBV3653425
పపరర: పరమమశసరమక శకపత

4256 SAA0885238
పపరర: యయమమ మమరగకకపపడక

భరస : పడవణ
ఇసటట ననస:121-2-307
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యమసఫ
ఇసటట ననస:121-2-310
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ పషడనరసససహహలల లకరత
ఇసటట ననస:121-2-310
వయససస:45
లస: పప
4272 SAA0844960
పపరర: అరరణత గమడచమమడత

93-5/141

భరస : కరరo
ఇసటట ననస:121-2-309
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:121-2-310
వయససస:28
లస: ససస స
4269 SAA0950098
పపరర: నతగరశసరరరవప లకరత

4258 SAA0463596
పపరర: గరలలమమక కకలమ

93-5/136

తసడక:డ లలవ మమరగకకపపడక
ఇసటట ననస:121-2-292
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవరరమమ బడహక చతరగ శకపత
ఇసటట ననస:121-2-307
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ దనయమఖ
ఇసటట ననస:121-2-307
వయససస:36
లస: పప
4266 SAA0463620
పపరర: లకడక గజల

93-5/138

భరస : మలలషయ
ఇసటట ననస:121-2-306
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఇరగమయఖ మమరగగగపపడక
ఇసటట ననస:121-2-307
వయససస:36
లస: ససస స
4263 SAA0463562
పపరర: పడవణ జటటటకక

4255 SAA0885246
పపరర: ఎవలల మమరగకకపపడక

4253 SAA0509984
పపరర: నజర షపక

తసడక:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:121-2-287
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ లలవ మమరగకకపపడక
ఇసటట ననస:121-2-292
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లలవ మమరగకకపపడక
ఇసటట ననస:121-2-292
వయససస:46
లస: ససస స
4260 JBV3653839
పపరర: మరగయమక మమరగగగపపడక

93-5/135

భరస : నజర
ఇసటట ననస:121-2-287
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ బడద సరహహబ
ఇసటట ననస:121-2-287
వయససస:54
లస: పప
4257 SAA0886848
పపరర: మమరగ మమరగకకపపడక

4252 SAA0509992
పపరర: ఆదo బ షపక

4277 JBV3648086
పపరర: అనల కలమమర � గమసడచమమడ�

93-5/158

తసడక:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:121-2-312
వయససస:31
లస: పప
93-5/160

4280 JBV3648169
పపరర: శకరరస బడహకచతరగ� శకపత�

93-5/161

తసడక:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-312
వయససస:42
లస: పప
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4281 SAA0844515
పపరర: ధన లకకక గమమమదమమడ
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93-5/162

భరస : రవ కలమమర గమసడచమద
ఇసటట ననస:121-2-313
వయససస:30
లస: ససస స
4284 AP151010042111
పపరర: బసవయఖ గజరజల

93-5/165

93-5/167

93-5/169

4299 SAA0950031
పపరర: గగపస నతధ ససగరకవప

93-5/1093

93-5/1094

93-5/174

93-5/177

భరస : షషషదతవల షపక
ఇసటట ననస:121-2-344
వయససస:33
లస: ససస స

93-5/170

4294 SAA0419390
పపరర: మరగయమక� మదతబభలమ�

4297 SAA1236207
పపరర: వనసకట లమషసక పడసనన
మమడబలమ
తసడక:డ శకనస మమడబలమ
ఇసటట ననస:121-2-323
వయససస:19
లస: ససస స
4300 SAA0894627
పపరర: శవ నతగ వరణణ వనలగ

4303 SAA0419473
పపరర: శకనవరసరరవప� కకపపప�

93-5/180

4306 JBV3645710
పపరర: వనసకటటశసరరర ఉదర

93-5/171

4309 SAA0846131
పపరర: అసరన బ షపక
భరస : హలసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121-2-344
వయససస:41
లస: ససస స

4289 SAA1108935
పపరర: వనసకట లకకక టరగరకకనతడ

93-5/168

4292 SAA1234863
పపరర: రమదదవ తతరగరకకసడ

93-5/1092

4295 SAA0419481
పపరర: శకనస� మదతబభలమ�

93-5/172

తసడక:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-323
వయససస:45
లస: పప
93-5/1095

4298 SAA0950155
పపరర: లకకక పపరర కలమమరగ ససగరకవప

93-5/173

భరస : వనసకటటససర రరవప ససగరకవప
ఇసటట ననస:121-2-326
వయససస:66
లస: ససస స
93-5/175

4301 SAA1192152
పపరర: రరజరసదడ కలపపప

93-5/176

తసడక:డ గమరరసరసమ కలపపప
ఇసటట ననస:121-2-327 PLOT NO 286
వయససస:60
లస: పప
93-5/178

4304 SAA1432202
పపరర: జససకన బబగమ

93-5/1169

భరస : ఫసరగజ బబగమ
ఇసటట ననస:121-2-336
వయససస:19
లస: ససస స
93-8/889

తసడక:డ హనసమసతష ఉదర
ఇసటట ననస:121-2.342
వయససస:66
లస: పప
93-5/182

93-5/166

తసడక:డ కకషర తతరగరకకసడ
ఇసటట ననస:121-2-317
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ గమరరసరసమ�
ఇసటట ననస:121-2-331
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర ఉదర
ఇసటట ననస:121-2-342
వయససస:61
లస: ససస స
4308 JBV3653854
పపరర: నతగమర భ షపక

4291 SAA1108679
పపరర: కకషర టరగరకకనతడ

4286 SAA1108745
పపరర: శరకవరణణ పరమరరజ

తసడక:డ కకషర కలమమరర
ఇసటట ననస:121-2-317
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర వనలగ
ఇసటట ననస:121-2-327
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కలపప
ఇసటట ననస:121-2-331
వయససస:33
లస: ససస స
4305 JBV3653581
పపరర: నరసమక ఉదర

93-5/1091

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:121-2-323
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటససర రరవప ససగరకవప
ఇసటట ననస:121-2-326
వయససస:41
లస: పప
4302 JBV3654357
పపరర: లకకక కలపపప

4288 SAA1236371
పపరర: అనసరరధ చలర

93-5/164

భరస : జయవరధన రరజ పరమరరజ
ఇసటట ననస:121-2-315
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ జగనతనధస టరగరకకనతడ
ఇసటట ననస:121-2-317
వయససస:45
లస: పప

భరస : గగపస శసకర కకసడసరర
ఇసటట ననస:121-2-319
వయససస:19
లస: ససస స
4296 SAA1237015
పపరర: వనసకట పడసనన కలమమర
మమడబలమ
తసడక:డ శకనస మమడబలమ
ఇసటట ననస:121--2-323
వయససస:22
లస: పప

93-5/1090

భరస : పరమరరజ వనసకస రరజ చలర
ఇసటట ననస:121-2-315
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషర టరగరకకనతడ
ఇసటట ననస:121-2-317
వయససస:41
లస: ససస స
4293 SAA1245448
పపరర: శక లకకక తరరపతమక కకసడసరర

4285 SAA1234640
పపరర: శవ శసకరరవప వసగవవలల

4283 SAA0949836
పపరర: వనసకటటశ మమలపప లల

తసడక:డ లవ కలమమర మమలపప లల
ఇసటట ననస:121-2-314
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ సమమబససవరరరవ వసగవవలల
ఇసటట ననస:121-2-314
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ లసగరరజ పరమరరజ
ఇసటట ననస:121-2-315
వయససస:35
లస: పప
4290 SAA1108885
పపరర: సషషదమక టరగరకకనతడ

93-5/163

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:121-2-314
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ బమజజ� గజరజల
ఇసటట ననస:121-2-314
వయససస:47
లస: పప
4287 SAA0992298
పపరర: జయవరబ నరరజ పరమరరజ

4282 SAA0510156
పపరర: రరజరశసరర మమలపప లల

4307 JBV3653847
పపరర: బమజజ షపక

93-5/181

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:121-2-344
వయససస:31
లస: ససస స
93-5/184

4310 SAA0419630
పపరర: బభజ� శశక�

93-5/185

తసడక:డ మకరత సరహహబ�
ఇసటట ననస:121-2-344
వయససస:38
లస: పప
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4311 SAA0846057
పపరర: వలసరహహబ షపక
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93-5/186

తసడక:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:121-2-344
వయససస:45
లస: పప
4314 SAA0847147
పపరర: ఖమససస బ షపక

93-5/188

93-5/191

93-5/193

93-5/197

93-5/199

93-5/202

93-5/205

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:121-2-364
వయససస:41
లస: ససస స

4324 JBV3646130
పపరర: చచనతనరరవప మమదబరగమ

4327 SAA0419739
పపరర: లమవణఖ కకరస గ� యకతలలరగ�

4330 SAA0419523
పపరర: ససజవరరవప� యకతలలరగ�

4333 SAA1426998
పపరర: కరవవరగ పషషయరరబ

93-5/206

4336 JBV3653599
పపరర: లకడకకలమమరగ యలవరగస

93-5/198

4339 JBV3645298
పపరర: వనసకటటశసర రరవప� వడదడ పరటట�
తసడక:డ వశసనతధ చతరగ�
ఇసటట ననస:121-2-364
వయససస:52
లస: పప

4319 JBV3654811
పపరర: సరయ వవణమ మమధవ యలవరగస

93-5/192

4322 SAA0510164
పపరర: మరరణణ మమడబల

93-5/196

4325 SAA1246073
పపరర: రరణణ గమడచస

93-5/1096

భరస : ఆసజనవయమలల గమడచస
ఇసటట ననస:121-2-357
వయససస:34
లస: ససస స
93-5/200

4328 JBV3653490
పపరర: రహహమమననసర షపక

93-5/201

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:121-2-361
వయససస:59
లస: ససస స
93-5/203

4331 SAA0670034
పపరర: వనసకట రమణ కలపపల

93-5/204

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:121-2-362
వయససస:50
లస: ససస స
93-5/1172

4334 SAA1359827
పపరర: వనసకట మహలకకక మమడబలమ

93-5/1173

భరస : రరజరశ మమడబలమ
ఇసటట ననస:121-2-362
వయససస:23
లస: ససస స
93-5/207

భరస : భడమరరచతరగ యలవరగస
ఇసటట ననస:121-2-363
వయససస:70
లస: ససస స
93-5/209

93-5/190

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:121-2-357
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వవరనజనఉలల పషషయరరబ
ఇసటట ననస:121-2-362
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నతగ శశఖర యలవరగర
ఇసటట ననస:121-2-363
వయససస:35
లస: ససస స
4338 SAA0322057
పపరర: జయమక� వడదడ పరటట�

93-5/194

తసడక:డ ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:121-2-361
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ కరశయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:121-2-362
వయససస:48
లస: పప
4335 SAA1051325
పపరర: బభల సరససత యలవరగర

4321 SAA0419796
పపరర: వజయ శసకర� యమలవరగరపటట�

4316 SAA0847030
పపరర: నతగమర బభషర షపక

భరస : కకటటశసరరరవప యలవరగస
ఇసటట ననస:121-2-353
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:121-2-361
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ ఖమససమ�
ఇసటట ననస:121-2-361
వయససస:32
లస: పప
4332 SAA0669754
పపరర: గరలయఖ కకపపపల

93-5/1171

తసడక:డ అసజయఖ మమడబరగమ
ఇసటట ననస:121-2-357
వయససస:36
లస: పప

భరస : మయనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:121-2-361
వయససస:31
లస: ససస స
4329 SAA0419838
పపరర: మహహనసదదదన� శశక�

4318 SAA1357557
పపరర: ఈససబ భభష షపక

93-5/1170

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:121-2-350
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ కకటటశసర రరవ�
ఇసటట ననస:121-2-353
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-357
వయససస:31
లస: పప
4326 JBV3654837
పపరర: తససర స షపక

93-5/189

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:121-2-350
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప యలవరగసపరటట
ఇసటట ననస:121-2-353
వయససస:51
లస: ససస స
4323 JBV3644929
పపరర: రరజ� యయడబలమ�

4315 JBV3653896
పపరర: ఇతజ బబగస షపక

4313 SAA1432178
పపరర: శశఖర నతగయలసక

తసడక:డ ఆసజనవయమలల నతగయలసక
ఇసటట ననస:121-2-348
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:121-2-350
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ ఖమససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:121-2-350
వయససస:43
లస: పప
4320 JBV3653771
పపరర: మనతకక యలవరగసపరటట

93-5/187

తసడక:డ జఫరర కగలలరగ
ఇసటట ననస:121-2-344
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ మమబమ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:121-2-350
వయససస:24
లస: ససస స
4317 JBV3648003
పపరర: ససభభన షపక�

4312 SAA0846263
పపరర: మహమదద కగలలరగ

4337 JBV3648193
పపరర: శశఖర� యలవరగస�

93-5/208

తసడక:డ బడమరరచతరగ�
ఇసటట ననస:121-2-363
వయససస:36
లస: పప
93-5/210

4340 SAA1368174
పపరర: మహమకద జన షపక

93-5/1174

తసడక:డ కససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121-2-365
వయససస:36
లస: పప
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పపరర: ఆశ షపక
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93-5/1175

భరస : మహమకద జన షపక
ఇసటట ననస:121-2-365
వయససస:33
లస: ససస స
4344 SAA1257070
పపరర: అబమదల అజస షపక

93-5/1097

93-5/215

93-5/218

93-5/1176

93-5/221

93-5/224

93-5/226

భరస : సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:121-2-387
వయససస:50
లస: ససస స

4354 SAA1257740
పపరర: ఏససబభబమ షపక

4357 JBV3645686
పపరర: వవణమగగపరల సరదత

4360 JBV3645694
పపరర: గసగరరజ ఒబభబన

4363 SAA1246727
పపరర: శవ రరస కమల కకసడసరర

93-5/229

4366 JBV3644242
పపరర: సరసబశవరరవప � కకసడసరర

93-5/1098

4369 SAA0843996
పపరర: వనసకటటశసరరర గననవరపప
తసడక:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:121-2-387
వయససస:38
లస: పప

4349 SAA0669705
పపరర: ఆనసద రరవప బటడ

93-5/217

4352 SAA0843350
పపరర: ససబమబలల పషళరససరగ

93-5/220

4355 SAA1256551
పపరర: మసరసన బఇవనష షపక

93-5/1099

భరస : ఏససబభబమ షపక
ఇసటట ననస:121-2-378
వయససస:31
లస: ససస స
93-5/222

4358 SAA0845489
పపరర: రరజయక షపక

93-5/223

తసడక:డ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:121-2-381
వయససస:46
లస: పప
93-5/225

4361 SAA1431303
పపరర: ససబబలకకక షపక

93-5/1177

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:121-2-381
వయససస:45
లస: ససస స
93-5/1100

4364 JBV3650561
పపరర: అననపపరర మక ఆలలరగ

93-5/228

భరస : బడహకయఖ� ఆలలరగ
ఇసటట ననస:121-2-386
వయససస:79
లస: ససస స
93-5/230

తసడక:డ ససబభబరరవప� కకసడసరర
ఇసటట ననస:121-2-386
వయససస:59
లస: పప
93-5/232

93-5/214

భరస : నతరరయణ పషళరససరగ
ఇసటట ననస:121-2-373
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వర నగరశసరరరవప కకసడసరర
ఇసటట ననస:121-2-384
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ బభలమ సషషదసలల�
ఇసటట ననస:121-2-386
వయససస:51
లస: పప
4368 SAA0419242
పపరర: సతఖ వత� గననవరపప�

93-5/219

తసడక:డ పప తషరరజ ఒబభబన
ఇసటట ననస:121-2-381
వయససస:33
లస: పప

భరస : నతగరశసరరరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:121-2-384
వయససస:50
లస: ససస స
4365 SAA0419291
పపరర: నతగమర వరల� శశక�

4351 SAA0510172
పపరర: గగవసదమక బటడ

4346 SAA0669689
పపరర: మమడబలమ రరజరష

తలర : కకటటశసరమక
ఇసటట ననస:121-2-371
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ కకటటరరడకడ సరదత
ఇసటట ననస:121-2-379
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ రరజయక షపక
ఇసటట ననస:121-2-381
వయససస:24
లస: పప
4362 JBV3654894
పపరర: శకదదవ కకడసరగ

93-5/216

తసడక:డ కరశయఖ షపక
ఇసటట ననస:121-2-378
వయససస:36
లస: పప

భరస : వవణమ గగపరల రరడడ �
ఇసటట ననస:121-2-379
వయససస:38
లస: ససస స
4359 SAA0845513
పపరర: మమబమ ససభభన షపక

4348 SAA0320796
పపరర: అజయ బబలమ

93-5/212

తసడక:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:121-2-371
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:121-2-372
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హహసషన పచర పత షపక
ఇసటట ననస:121-2-377
వయససస:21
లస: ససస స
4356 SAA0419606
పపరర: అరరణత కలమమరర� సరదత�

93-5/213

తసడక:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:121-2-371
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-371
వయససస:61
లస: పప
4353 SAA1431287
పపరర: కరగశరక పచర పత షపక

4345 JBV3653789
పపరర: రమణ మమడబలమ

4343 SAA0950213
పపరర: దసరరగపడసరద అసగలకలదసరర

తసడక:డ వనసకటటససరరర అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:121-2-368
వయససస:41
లస: పప

భరస : అసజయఖ మమడబలమ
ఇసటట ననస:121-2-371
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-371
వయససస:30
లస: పప
4350 JBV3645199
పపరర: రతనస � మమడబభలమ�

93-5/211

భరస : దసరగ పడసరద అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:121-2-368
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ అబమదలమర
ఇసటట ననస:121-2-368
వయససస:19
లస: పప
4347 JBV3644861
పపరర: రమమష� యయడబలమ�

4342 SAA0958159
పపరర: ధనలకకక అసగలకలదసరర

4367 SAA0670190
పపరర: కకటటశసరర కసదసల

93-5/231

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-2-387
వయససస:33
లస: ససస స
93-5/233

4370 SAA0419234
పపరర: సతఖనతరరయణ� గననవరపప�

93-5/234

తసడక:డ రరమసరసమ�
ఇసటట ననస:121-2-387
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: ససభభన షపక
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93-5/1178

తసడక:డ షరరఫ బభష షపక
ఇసటట ననస:121-2-388
వయససస:18
లస: పప
4374 JBV3653508
పపరర: దతనమక దదపపలపపడక

93-5/236

93-5/240

93-5/1101

93-5/246

93-5/1102

93-5/251

93-5/253

తసడక:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:121-2-399
వయససస:42
లస: పప

4384 SAA0949422
పపరర: నరసససహరరవప అసదసగమల

4387 JBV3653565
పపరర: శవ లల బబ కకతసస

4390 SAA1245240
పపరర: చనన శకనస యమతతసగరరర

4393 SAA0949729
పపరర: మమత కరకరర

93-5/256

4396 SAA0949885
పపరర: వనసకరయమమక కరకరర

93-5/247

4399 SAA1242197
పపరర: వనసకటటష nusunnu
తసడక:డ srinu nusunu
ఇసటట ననస:121-2-400
వయససస:18
లస: పప

4379 SAA1109701
పపరర: సరగర చలమర

93-5/242

4382 SAA0949950
పపరర: లకకక అణమదగమల

93-5/245

4385 SAA0950007
పపరర: కకటటశసరరరవప అసదసగమల

93-5/248

తసడక:డ నతగరశసరరవప అసదసగమల
ఇసటట ననస:121-2-394
వయససస:31
లస: పప
93-5/249

4388 SAA0669846
పపరర: శవకలమమరర బబ కకతసస

93-5/250

భరస : రరమమ బబ కకతసస
ఇసటట ననస:121-2-396
వయససస:56
లస: ససస స
93-5/1103

4391 SAA0669713
పపరర: నతరరయణమక చచవపల

93-5/252

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:121-2-397
వయససస:49
లస: ససస స
93-5/254

4394 SAA0949976
పపరర: బభడమమ ననదస కరకరర

93-5/255

తసడక:డ శవయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:121-2-398
వయససస:36
లస: పప
93-5/257

భరస : శవయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:121-2-398
వయససస:63
లస: ససస స
93-5/259

93-5/238

భరస : నరసససహరరవప అణమదగమల
ఇసటట ననస:121-2-394
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బడహనతదస కరకరర
ఇసటట ననస:121-2-398
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ సరస
ఇసటట ననస:121-2-398
వయససస:62
లస: ససస స
4398 SAA0419226
పపరర: తదజ� శనగపరటట�

93-5/244

తసడక:డ లకకయఖ యమటగరరర
ఇసటట ననస:121-2-396
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:121-2-397
వయససస:36
లస: పప
4395 SAA0992322
పపరర: కమమ మక సరస

4381 SAA0949505
పపరర: ససజజత అసదసగమల

4376 SAA0670133
పపరర: నరసససహ రరవప దదపపలపపడక

తసడక:డ రరజ చలమర
ఇసటట ననస:121-2-393
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరజ బబ కకతసస
ఇసటట ననస:121-2-396
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమ బబ కకతసస
ఇసటట ననస:121-2-396
వయససస:35
లస: పప
4392 SAA0669739
పపరర: చచవపల కకటయఖ

93-5/241

తసడక:డ నతగరశసరరరవప అసదసగమల
ఇసటట ననస:121-2-394
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప అసదసగమల
ఇసటట ననస:121-2-394
వయససస:56
లస: పప
4389 JBV3648235
పపరర: రరజజ బబ కకతసస

4378 JBV3654407
పపరర: మరగయమక చలమర

93-3/1050

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:121-2-391
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప అసదసగమల
ఇసటట ననస:121-2-394
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నతగరశసరరరవప అసదసగమల
ఇసటట ననస:121-2-394
వయససస:50
లస: ససస స
4386 SAA1245349
పపరర: నగరశసరరరవప అసదసగమల

93-5/237

భరస : అనసతతనస చలర
ఇసటట ననస:121-2-393
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:డ రరజ జసగస
ఇసటట ననస:121-2-393
వయససస:18
లస: పప
4383 SAA0949968
పపరర: లలత అసదసగమల

4375 SAA1114883
పపరర: రరజరష దదపపలపపడక

4373 SAA1218478
పపరర: కవత దదపపలపపడక

భరస : సతశ కటట
ఇసటట ననస:121-2-391
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటససరరర దదపపలపపడక
ఇసటట ననస:121-2-391
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:121-2-393
వయససస:49
లస: ససస స
4380 SAA1294164
పపరర: శరమమఖయయల చలర

93-5/235

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:121-2-389
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పషద వనసకటటశసరరర దదపపలపపడక
ఇసటట ననస:121-2-391
వయససస:36
లస: ససస స
4377 SAA0419549
పపరర: కలమమరర చలమర

4372 SAA0843954
పపరర: కరమమకక గననవరపప

4397 JBV3654332
పపరర: రరజశక శనగపరటట

93-5/258

భరస : తదజ శనగపరటట
ఇసటట ననస:121-2-399
వయససస:37
లస: ససస స
93-5/1104

4400 SAA0510131
పపరర: ఆదద లకడక గమనడ పపడడ

93-5/260

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-2-401
వయససస:36
లస: ససస స
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4401 SAA0510123
పపరర: వవసకటటశసర రరవప గమనడ పపడడ

93-5/261

తసడక:డ వవసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:121-2-401
వయససస:39
లస: పప
4404 SAA0510115
పపరర: చనన గమనడ పపడడ

93-5/264

93-5/266

93-5/269

93-5/272

93-5/275

93-5/278

93-5/279

భరస : వనసకటటశసరరర వరలచరర
ఇసటట ననస:121-2-426
వయససస:51
లస: ససస స

4414 JBV3653813
పపరర: సరమమమ జఖస పప దదల

4417 SAA0847253
పపరర: ఖమససస ఖమన పఠరన

4420 TMO0646513
పపరర: పపరరషప తస మ జలకసటట

4423 SAA0847188
పపరర: సరసబ రరడడ క మమటట ట

93-8/1043

4426 SAA1371681
పపరర: వనసకట రమణ కడకయస

93-5/273

4429 JBV3648268
పపరర: రరజ వరలచరర
తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:121-2-426
వయససస:33
లస: పప

4409 SAA0403212
పపరర: సరసబశవరరవప� మమటటకలరగ�

93-5/268

4412 SAA0510099
పపరర: ససభదడమక బసడకకకటర

93-5/271

4415 SAA0426296
పపరర: రరమనయమఖ పప దదల

93-5/274

తసడక:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:121-2-418
వయససస:51
లస: పప
93-5/276

4418 JBV3648045
పపరర: రరమమ � యలర మసదల�

93-5/277

తసడక:డ నతగ భమషణస�
ఇసటట ననస:121-2-420
వయససస:43
లస: పప
93-5/1179

4421 TMO1787217
పపరర: పపజ జలకసటట

93-5/1180

భరస : పపరరషప తస స జలకసటట
ఇసటట ననస:121-2-421
వయససస:22
లస: ససస స
93-5/280

4424 SAA1371806
పపరర: రసబభబమ కడకయస

93-8/1004

తసడక:డ మసరసన కడకయస
ఇసటట ననస:121-2-425
వయససస:32
లస: పప
93-8/1044

భరస : మసరసన కడకయస
ఇసటట ననస:121-2-425
వయససస:57
లస: ససస స
93-5/282

93-5/265

భరస : రరమ ససరర
ఇసటట ననస:121-2-411
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరడకడ మమటట ట
ఇసటట ననస:121-2-425
వయససస:70
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ కడకయస
ఇసటట ననస:121-2-425
వయససస:64
లస: పప
4428 JBV3653797
పపరర: మహలకకక వరలచరర

93-5/270

తసడక:డ వవసకటటశసర రరవప Julakanti
ఇసటట ననస:121-2-421
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరసబ రరడకడ మమటట ట
ఇసటట ననస:121-2-425
వయససస:48
లస: ససస స
4425 SAA1369826
పపరర: మసరసన కడకయస

4411 JBV3653516
పపరర: మమరగయరరణణ చతటర

4406 SAA0403337
పపరర: మలలర శసరగ� కకసడచటట�

తసడక:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:121-2-407
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ జజన అహకద పఠరన
ఇసటట ననస:121-2-419
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటటరరడకడ సరదత
ఇసటట ననస:121-2-421
వయససస:73
లస: ససస స
4422 SAA0847063
పపరర: వనసకట లకకక మమటట ట

93-5/267

భరస : మమసలయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:121-2-418
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఖమససస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:121-2-419
వయససస:36
లస: ససస స
4419 JBV3654423
పపరర: సరమమమ జఖస సరదత

4408 SAA0403196
పపరర: సరగజనమక� మమటటకలరగ�

93-5/263

భరస : కరశయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-407
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప చతటర
ఇసటట ననస:121-2-410
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ చతటర
ఇసటట ననస:121-2-411
వయససస:48
లస: పప
4416 SAA0846354
పపరర: ఇరరరదద పఠరన

93-5/1105

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:121-2-407
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ పపరరచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:121-2-407
వయససస:41
లస: పప
4413 SAA0847212
పపరర: నతగరశసర రరవప చతటర

4405 SAA1245513
పపరర: రరజరశ గమడడపపడడ

4403 SAA0510107
పపరర: మలలర శసరగ గమనడ పపడడ

భరస : చనన
ఇసటట ననస:121-2-402
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ చనన గమడకపపడక
ఇసటట ననస:121-2-402
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మమతషకలరర
ఇసటట ననస:121-2-407
వయససస:34
లస: ససస స
4410 SAA0403188
పపరర: పడసరద� చచటటరగ�

93-5/262

తసడక:డ వనసకటభకకటయఖ గమడకపపడక
ఇసటట ననస:121-2-401
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ వవసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:121-2-402
వయససస:43
లస: పప
4407 JBV3654324
పపరర: రమణ మమటటకలరర

4402 SAA0950171
పపరర: వనసకటటససరరర గమడకపపడక

4427 JBV3653391
పపరర: జమమలమక మమదదరరడడ క

93-5/281

భరస : రరమమ మమదదరరడడ క
ఇసటట ననస:121-2-426
వయససస:37
లస: ససస స
93-5/283

4430 JBV3644937
పపరర: వనసకట చతరర� వరలచరరర�

93-5/284

తసడక:డ రరజలసగర చతరగ�
ఇసటట ననస:121-2-426
వయససస:71
లస: పప
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93-5/1181

భరస : రరజజలసగరచతరర వరలచతరరర
ఇసటట ననస:121-2-426
వయససస:22
లస: ససస స
4434 SAA1245265
పపరర: జజనబబగస షపక

93-5/1107

93-5/288

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:121-2-430
వయససస:32
లస: ససస స
93-5/291

భరస : పసలల � జటటక
ఇసటట ననస:121-2-430
వయససస:43
లస: ససస స
93-5/294

తసడక:డ రరమ దతసస మమనగరటట
ఇసటట ననస:121-2-430
వయససస:44
లస: పప
93-5/1184

93-5/296

భరస : నతగమర వల షపక
ఇసటట ననస:121-2-432
వయససస:43
లస: ససస స

4441 JBV3655297
పపరర: నతగరతనమక మమనగరటట

4444 SAA1425586
పపరర: రససల షపక

4447 SAA1368182
పపరర: లహరగ సనతగపత

93-5/1187

93-5/292

భరస : మమరళ� పసత
ఇసటట ననస:121-2-434
వయససస:37
లస: ససస స

93-5/1182

4442 SAA0843806
పపరర: అదసషఫస షపక

93-5/1185

4448 JBV3653532
పపరర: మసరసన భ షపక

4450 JBV3654795
పపరర: దరగయమ బ షపక

4451 SAA1430156
పపరర: జజన బభష షపక

4459 SAA0843426
పపరర: మసరసన బ మమసలమమరగ
భరస : నతగమర సరహహబ మమసలమమరగ
ఇసటట ననస:121-2-438
వయససస:71
లస: ససస స

93-5/293

93-5/1183
4445 SAA1368216
పపరర: వజయ భభసతర సస పత సనతగపత

భరస : నతసర వల షపక
ఇసటట ననస:121-2-432
వయససస:29
లస: ససస స

4456 SAA0322024
పపరర: మమరళ పసట

93-5/290

తసడక:డ సరసబ శవ రరవప సనతగపత
ఇసటట ననస:121-2-431
వయససస:50
లస: పప

93-5/297

93-5/295

93-5/1186

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:121-2-432
వయససస:40
లస: పప
93-5/1188

4454 SAA0419853
పపరర: పదక� ఓసటటపపల�

93-5/298

భరస : నతరరయణ�
ఇసటట ననస:121-2-434
వయససస:35
లస: ససస స
93-5/300

తసడక:డ రరమమరరవప పసత
ఇసటట ననస:121-2-434
వయససస:42
లస: పప
93-5/302

4439 SAA0403329
పపరర: మమలమబ� షపక�

తసడక:డ వజయ భభసతర సస పత సనతగపత
ఇసటట ననస:121-2-431
వయససస:21
లస: ససస స

4453 SAA1428036
పపరర: రగజజసన షపక

93-5/287

తసడక:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:121-2-430
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:121-2-432
వయససస:20
లస: ససస స
93-5/299

4436 SAA0403261
పపరర: రరషక� షపక�

భరస : మసరసన వల� షపక
ఇసటట ననస:121-2-430
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:121-2-432
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:121-2-432
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-438
వయససస:35
లస: ససస స

93-5/289

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:121-2-430
వయససస:23
లస: పప

భరస : వజయ భభసతర సస పత సనతగపత
ఇసటట ననస:121-2-431
వయససస:48
లస: ససస స

4458 SAA0376863
పపరర: ససబమబలల� గమసటగలర �

4438 JBV3653805
పపరర: శవభభరత మమనగరటట

93-5/1106

భరస : రహమమన� షషషక
ఇసటట ననస:121-2-430
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమదతసస మమనగరటట
ఇసటట ననస:121-2-430
వయససస:66
లస: ససస స

4443 JBV3645660
పపరర: శకనవరసరరవప మమనగరటట

4455 JBV3650603
పపరర: వజయ పసత

93-5/286

భరస : శకనవరసరరవప మమనగరటట
ఇసటట ననస:121-2-430
వయససస:38
లస: ససస స

4440 JBV1900455
పపరర: మరగయమక� జటటక�

4452 SAA1430198
పపరర: మహరరననసర షపక

4435 SAA0843756
పపరర: నతగమర బ షపక

4433 SAA1234590
పపరర: రమణయఖ ఉరత

తసడక:డ గలయఖ ఉరత
ఇసటట ననస:121-2-429
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:121-2-430
వయససస:25
లస: ససస స

4437 SAA0843673
పపరర: మసరసన బ షపక

4449 JBV3654753
పపరర: సషషదతభ షపక

93-5/285

భరస : పడసరదరరవప చససడసరగ
ఇసటట ననస:121-2-427
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఉరతరరమమమయమ షపక
ఇసటట ననస:121-2-429
వయససస:25
లస: ససస స

4446 SAA1368190
పపరర: కరమమశసరమక సనతగపత

4432 JBV3654225
పపరర: చచసచసలకకక చససడసరగ

4457 SAA1032416
పపరర: శక రమఖకకషర దచసదసకలరగ

93-5/301

తసడక:డ శకనవరస శరక దచసదసకలరగ
ఇసటట ననస:121-2-436
వయససస:26
లస: ససస స
93-5/303

4460 SAA0419713
పపరర: బడహకయఖ� మమమలలమమరర�

93-5/304

తసడక:డ నతసర సరహహబ�
ఇసటట ననస:121-2-438
వయససస:35
లస: పప
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4461 SAA0846446
పపరర: నతసర సరహహబ మమసమమసఠగ

93-5/305

తసడక:డ చసదసరహహబ మమసమమసఠగ
ఇసటట ననస:121-2-438
వయససస:76
లస: పప
4464 JBV3645249
పపరర: బభజ� షపక�

93-5/306

93-5/309

93-5/312

93-5/1192

93-5/316

93-5/319

93-5/322

తసడక:డ వలర షపక
ఇసటట ననస:121-2-471
వయససస:43
లస: పప

4474 SAA0419358
పపరర: ఖరరమమననసర� శశక�

4477 SAA0992314
పపరర: మసరసనసల షసక

4480 SAA0992272
పపరర: శకనవరస రరవప తతరగరకకసడ

4483 SAA0845182
పపరర: మలలర శసరగ మమటటరగ

93-5/1109

4486 SAA1108620
పపరర: ఆబధ షపక

93-5/314

4489 SAA1108828
పపరర: రమమదదవ చదపపరగ
భరస : శకరసగరచతరర చదపపరగ
ఇసటట ననస:121-2-476
వయససస:37
లస: ససస స

4469 JBV3646122
పపరర: అమమనసలమర బబగ� షపక�

93-5/311

4472 SAA1426519
పపరర: దటట సరయ మమడసరగ

93-5/1191

4475 SAA0387324
పపరర: మసరసన బ� షపక�

93-5/315

భరస : కరలలషర�
ఇసటట ననస:121-2-448
వయససస:70
లస: ససస స
93-5/317

4478 SAA0419333
పపరర: కరగమమలమర� శశక�

93-5/318

తసడక:డ కలలశర�
ఇసటట ననస:121-2-448
వయససస:37
లస: పప
93-5/320

4481 JBV3648276
పపరర: బబ గరససర రరవప� అడడగమల�

93-5/321

తసడక:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-455
వయససస:75
లస: పప
93-5/323

4484 SAA1257179
పపరర: శకనవరస రరవప అకకతనతపఅల

93-5/1108

తసడక:డ సషషదసలల అకకతనతపఅల
ఇసటట ననస:121-2-462
వయససస:46
లస: పప
93-5/324

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:121-2-471
వయససస:38
లస: ససస స
93-5/326

93-5/308

తసడక:డ రవశసకర మమడసరగ
ఇసటట ననస:121-2-446
వయససస:22
లస: పప

భరస : మహన రరవప మమటటరగ
ఇసటట ననస:121-2-462
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అకకతనపల
ఇసటట ననస:121-2-462
వయససస:42
లస: ససస స
4488 SAA1108596
పపరర: హహసపన షపక

93-5/313

తసడక:డ రరమచసదడయఖ తతరగరకకసడ
ఇసటట ననస:121-2-449
వయససస:44
లస: పప

భరస : లకకణ
ఇసటట ననస:121-2-456
వయససస:34
లస: ససస స
4485 SAA1257187
పపరర: రమణ అకకతనపల

4471 JBV3645033
పపరర: రవ శసకర� మమడసరగ�

4466 SAA0820606
పపరర: వనసకటటశసరరర గమరజడ

తసడక:డ దతవద� షషషక
ఇసటట ననస:121-2-442
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:121-2-448
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:121-2-449
వయససస:37
లస: ససస స
4482 SAA0510065
పపరర: పదతక పలకలలరర

93-5/310

తసడక:డ కలలశర�
ఇసటట ననస:121-2-448
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చతసద సర�
ఇసటట ననస:121-2-448
వయససస:72
లస: ససస స
4479 JBV3650793
పపరర: బభగరఖ లకడక తతరగరకకసడ

4468 JBV3648185
పపరర: గగస బబగ�

93-5/1190

తసడక:డ అరరజన రరవప గమరజజడ
ఇసటట ననస:121-2-441
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ రరజగగపరల చతరగ�
ఇసటట ననస:121-2-446
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ రవశసకర మమడసరగ
ఇసటట ననస:121-2-446
వయససస:21
లస: పప
4476 SAA0387159
పపరర: మహమకద బ� షపక�

93-5/307

తసడక:డ అమమనసలమర�
ఇసటట ననస:121-2-442
వయససస:30
లస: పప

భరస : రవ శసకర� మమడసరగ
ఇసటట ననస:121-2-446
వయససస:45
లస: ససస స
4473 SAA1426535
పపరర: హహమసత కలమమర మమడసరగ

4465 SAA0844887
పపరర: పదతకవత గమరజడ

4463 SAA1462712
పపరర: ససభభన షపక

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:121-2-438
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర గమరజడ
ఇసటట ననస:121-2-441
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ అమమనసలమర బబగమఏ
ఇసటట ననస:121-2-442
వయససస:26
లస: పప
4470 JBV3650595
పపరర: కలససమ కలమమరగ � మమడసరగ

93-5/1189

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:121-2-438
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ బభబమ�
ఇసటట ననస:121-2-439
వయససస:33
లస: పప
4467 SAA0993361
పపరర: ఫసరగజ బబగమఏ

4462 SAA1457639
పపరర: జమల షపక

4487 SAA1108562
పపరర: మమబమ ససబభన షపక

93-5/325

తసడక:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:121-2-471
వయససస:22
లస: పప
93-5/327

4490 JBV3644994
పపరర: రసగర చతరగ� చదపపరగ�

93-5/328

తసడక:డ పపతషలలరయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-476
వయససస:45
లస: పప
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93-5/1110

తసడక:డ శకరసగ చరర చదపపరగ
ఇసటట ననస:121-2-476
వయససస:18
లస: ససస స
4494 JBV3653912
పపరర: శరయమక కలసస

93-5/329

93-5/332

93-5/335

93-5/336

93-5/339

93-5/342

93-5/345

తసడక:డ ససబబరరవప కలసచతల
ఇసటట ననస:121-2-493
వయససస:18
లస: ససస స

4504 SAA0970146
పపరర: కకరణ కలమమర తషలల
ర రగ

4507 SAA0992348
పపరర: కలమఖణణ చచరర గపలర

4510 JBV3653631
పపరర: నతగలకకక తతట

4513 SAA0242255
పపరర: యయసస రతనస� యమరర గడడ �

93-5/348

4516 SAA0949935
పపరర: ససబభబరరవప కలసచతల

93-5/337

4519 SAA1368141
పపరర: థదజరశసరగ శకపత
తసడక:డ బడహకచతరగ శకపత
ఇసటట ననస:121-2-495
వయససస:18
లస: ససస స

4499 SAA0669911
పపరర: జజన భభషర షపక

93-5/334

4502 SAA1255603
పపరర: shafiya shaik

93-8/919

4505 JBV3648177
పపరర: రరసబభబమ� తషళళరరగ�

93-5/338

తసడక:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:121-2-481
వయససస:51
లస: పప
93-5/340

4508 JBV3653433
పపరర: నతసర బ షపక� షపక

93-5/341

భరస : ససలలమన� షపక
ఇసటట ననస:121/2/488
వయససస:41
లస: ససస స
93-5/343

4511 JBV3648094
పపరర: వనసకటటశసరరర తతట

93-5/344

తసడక:డ నరసయఖ తతట
ఇసటట ననస:121-2-489
వయససస:52
లస: పప
93-5/346

4514 SAA0419515
పపరర: రమన� కలసచల�

93-5/347

భరస : బభలయమఖ�
ఇసటట ననస:121-2-493
వయససస:59
లస: ససస స
93-5/349

తసడక:డ బభలయఖ కలసచతల
ఇసటట ననస:121-2-493
వయససస:40
లస: పప
93-5/1194

93-5/331

తసడక:డ allabukshu shaik
ఇసటట ననస:121-2-480
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకస�
ఇసటట ననస:121-2-492
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ బభలయఖ కలసచతల
ఇసటట ననస:121-2-493
వయససస:35
లస: పప
4518 SAA1367689
పపరర: దసరగ భవన కలసచతల

93-5/1112

భరస : వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:121-2-489
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ రగశయఖ ఏ�
ఇసటట ననస:121-2-490
వయససస:38
లస: పప
4515 SAA0949943
పపరర: పడసరద కలసచతల

4501 SAA1245364
పపరర: బభలస షపక

4496 SAA0510057
పపరర: భభగఖమక బక

తసడక:డ అలమర బక
ఇసటట ననస:121-2-480
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ కకసడయఖ చచరర గపలర
ఇసటట ననస:121-2-488
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ అబమదల రహమమన�
ఇసటట ననస:121-2-488
వయససస:42
లస: పప
4512 SAA0426312
పపరర: రగశయఖ కకల మషష

93-5/333

తసడక:డ రరసబభబమ తషలల
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-481
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటససర రరవప మడచల
ఇసటట ననస:121-2-482
వయససస:29
లస: ససస స
4509 SAA0403246
పపరర: ససలలమమన� షపక�

4498 JBV3654852
పపరర: బభజ షపక

93-5/1193

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:121-2-479
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:121-2-480
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరసబభబమ తషళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-481
వయససస:39
లస: ససస స
4506 SAA0949646
పపరర: సరసబభడజఖస మడచల

93-5/330

భరస : అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:121-2-480
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ మమదదన�
ఇసటట ననస:121-2-480
వయససస:51
లస: పప
4503 SAA0243287
పపరర: చసదడ తషళళరరగ

4495 SAA1192228
పపరర: వనసకటటశసరరర కలచ

4493 SAA1357169
పపరర: తరరపతమక చదపపరగ

తసడక:డ శకరసగరచతరర చదపపరగ
ఇసటట ననస:121-2-476
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ కలచ
ఇసటట ననస:121-2-477
వయససస:64
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:121-2-479
వయససస:27
లస: పప
4500 JBV3648300
పపరర: అలమరభక� షపక�

93-5/1111

తసడక:డ శకరసగ చరర చదపపరగ
ఇసటట ననస:121-2-476
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కలసస
ఇసటట ననస:121-2-477
వయససస:56
లస: ససస స
4497 SAA0510073
పపరర: ఏడడకకసడలల భక

4492 SAA1245570
పపరర: పవతడ చదపపరగ

4517 SAA0949927
పపరర: బభలయఖ కలసచతల

93-5/350

తసడక:డ కకసడయఖ కలసచతల
ఇసటట ననస:121-2-493
వయససస:65
లస: పప
93-5/1195

4520 SAA0844929
పపరర: ఓసకరరశసరగ శకపత

93-5/351

భరస : ససబడమఖస శకపత
ఇసటట ననస:121-2-496
వయససస:29
లస: ససస స
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4521 JBV3645017
పపరర: ససబభడమణఖస శకపత
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93-5/352

తసడక:డ ససబభడమణఖస
ఇసటట ననస:121-2-496
వయససస:31
లస: పప
4524 JBV3645272
పపరర: కకటటసస� గజరజల�

93-5/355

93-5/358

93-5/361

93-5/1196

93-5/366

93-5/369

93-5/372

తసడక:డ శకనస తషలల
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-516
వయససస:24
లస: ససస స

4534 SAA1009167
పపరర: శకలకకక మననవ

4537 SAA0419499
పపరర: నరసమక� గజజల�

4540 SAA0419580
పపరర: నరసససహ� లకరత�

4543 SAA0845307
పపరర: దసరగ రరవప మమతస శశటట

93-5/1114

4546 AP151010045210
పపరర: నరసమక తషళళరరగ

93-5/364

4549 JBV3654761
పపరర: కరరణకలమమరగ గమడసరగ
భరస : హనసమసతషరరవప గమడసరగ
ఇసటట ననస:121-2-516
వయససస:32
లస: ససస స

4529 SAA0261032
పపరర: నతగచతరగ� శకపత�

93-5/360

4532 SAA1048843
పపరర: శకనస లకరత

93-5/363

4535 SAA0419374
పపరర: పరమమశసరర� గజజల�

93-5/365

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:121-2-509
వయససస:32
లస: ససస స
93-5/367

4538 SAA0419341
పపరర: ససబభబ రరవ� గజజల�

93-5/368

తసడక:డ నరససమమ �
ఇసటట ననస:121-2-509
వయససస:42
లస: పప
93-5/370

4541 SAA0845224
పపరర: రరమదదవ మమతతసశశటట

93-5/371

భరస : దసరగ రరవప మమతతసశశటట
ఇసటట ననస:121-2-511
వయససస:31
లస: ససస స
93-5/373

4544 SAA1236348
పపరర: నతగలకకక లకకత

93-5/1113

భరస : మశశ లకకత
ఇసటట ననస:121-2-511
వయససస:19
లస: ససస స
93-5/374

భరస : నరసససహరరవప తషళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-515
వయససస:70
లస: ససస స
93-5/376

93-5/357

తసడక:డ నరసససహ లకరత
ఇసటట ననస:121-2-505
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వటల రరవప మమతస స సషటట
ఇసటట ననస:121-2-511
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ శకనస బబ డతర
ఇసటట ననస:121-2-513
వయససస:34
లస: ససస స
4548 SAA0949661
పపరర: ససజనఖ తషలల
ర రగ

93-5/362

తసడక:డ పపదత నరసససహలల�
ఇసటట ననస:121-2-510
వయససస:38
లస: పప

భరస : వటల రరవప మమతస స సషటట
ఇసటట ననస:121-2-511
వయససస:51
లస: ససస స
4545 SAA1245398
పపరర: తరరపతమక బబ డతర

4531 JBV3653417
పపరర: అసజమక శకపత

4526 JBV3654845
పపరర: ఆబబదత� షపక�

తసడక:డ వశసరరపరచతరర�
ఇసటట ననస:121-2-504
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటషయమ�
ఇసటట ననస:121-2-509
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : నరససమమ �
ఇసటట ననస:121-2-510
వయససస:35
లస: ససస స
4542 SAA0844630
పపరర: పరరసత మమతస స శశటట

93-5/359

తసడక:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:121-2-508
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప గజజల
ఇసటట ననస:121-2-509
వయససస:41
లస: ససస స
4539 SAA0419325
పపరర: రమన� లకరత�

4528 SAA0376822
పపరర: ససలమర బ� మమమలమమరగ�

93-5/354

భరస : హహసపసన� షపక
ఇసటట ననస:121-2-502
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ శకపత
ఇసటట ననస:121-2-505
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహ లకరత
ఇసటట ననస:121-2-505
వయససస:27
లస: పప
4536 JBV3654431
పపరర: నరసమక గజజల

93-5/356

తసడక:డ బడహకస�
ఇసటట ననస:121-2-504
వయససస:30
లస: పప

భరస : వర పడసరద బదదద ల
ఇసటట ననస:121-2-504
వయససస:40
లస: ససస స
4533 SAA1370071
పపరర: శకనస లకరత

4525 SAA0949679
పపరర: మమరస మక లకరత

4523 SAA0950064
పపరర: దదవమక డకతమడడగమల

భరస : కరసతయఖ డకతమడడగమల
ఇసటట ననస:121-2-501
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మననబభబమ లకరత
ఇసటట ననస:121-2-502
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ వల�
ఇసటట ననస:121-2-502
వయససస:35
లస: పప
4530 SAA1192145
పపరర: రతన కలమమరగ బదదద ల

93-5/353

భరస : కకటటశసర రరవ
ఇసటట ననస:121-2-501
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:121-2-501
వయససస:34
లస: పప
4527 SAA0403402
పపరర: హహసపసన� షపక�

4522 SAA0419382
పపరర: తరరపతమక గజజల

4547 SAA0949489
పపరర: మషష లకరత

93-5/375

తసడక:డ రరమలసగరశసరరరవప లకరత
ఇసటట ననస:121-2-515
వయససస:23
లస: పప
93-5/377

4550 AP151010045208
పపరర: మలలర శసరగ పపలదతస

93-5/378

భరస : రసగ పపలదతస
ఇసటట ననస:121-2-516
వయససస:52
లస: ససస స
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4551 SAA0949455
పపరర: రవకలమమర తషలల
ర రగ
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93-5/379

తసడక:డ శకనస తషలల
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-516
వయససస:28
లస: పప
4554 JBV3654399
పపరర: లలతమక కలసదర

93-5/381

93-5/384

93-5/1200

93-5/1203

93-5/1206

93-5/387

93-5/390

తసడక:డ వనసకటటశసరరర యమటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-526
వయససస:21
లస: ససస స

4564 SAA1395813
పపరర: బల శశశదత షపక

4567 SAA0949653
పపరర: పప లలరగ లకరత

4570 JBV3650546
పపరర: హనసమమయమక లకరత� లకరత

4573 JBV3644218
పపరర: రరమలసగస లకకత

93-5/1207

4576 AP151010045046
పపరర: వజయ యమటగరరర

93-5/1204

4579 SAA1236504
పపరర: మలలర శసరరరవప యమటగగరగ
తసడక:డ శకనస యమటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-526
వయససస:20
లస: పప

4559 SAA1430917
పపరర: శవపరరసత రరపపరగ

93-5/1199

4562 SAA1397991
పపరర: ఆదసబ కరరరమసచ

93-5/1202

4565 SAA1397603
పపరర: మసరసన వల షపక

93-5/1205

తసడక:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:121-2-518
వయససస:23
లస: పప
93-5/385

4568 JBV3653649
పపరర: వనసకటటశసరమక పప టట
ర రగ

93-5/386

భరస : సరసబశవరరవప పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-519
వయససస:32
లస: ససస స
93-5/388

4571 SAA0949513
పపరర: శరఖమ బభబమ లకరత

93-5/389

తసడక:డ రరమలసగరశసరరరవప లకరత
ఇసటట ననస:121-2-519
వయససస:26
లస: పప
93-5/391

4574 SAA1296938
పపరర: అనసద మన కకల

93-5/1116

తసడక:డ రమమష
ఇసటట ననస:121-2-522
వయససస:19
లస: ససస స
93-5/392

భరస : శకనస యమటగరరర
ఇసటట ననస:121-2-526
వయససస:41
లస: ససస స
93-5/1117

93-5/383

భరస : ఖదర మసరసన కరరరమసచస
ఇసటట ననస:121-2-518
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ� లకకత
ఇసటట ననస:121-2-519
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరజరశ కకలమ
ఇసటట ననస:121-2-522
వయససస:40
లస: ససస స
4578 SAA1235084
పపరర: కసససరగ యమటగగరగ

93-5/1201

భరస : రరమలసగస� లకరత
ఇసటట ననస:121-2-519
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ ససబభబరరవప పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-519
వయససస:30
లస: పప
4575 SAA1366749
పపరర: నతగమక కకలమ

4561 SAA1397652
పపరర: నసరజహన షపక

4556 JBV3648284
పపరర: శకనస కలసదర

భరస : శకనవరస రరవప రరపపరగ
ఇసటట ననస:121-2-517
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శరఖమ బభబమ లకరత
ఇసటట ననస:121-2-519
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడవప సతదస టట
ఇసటట ననస:121-2-519
వయససస:43
లస: ససస స
4572 SAA0844606
పపరర: సరసబశవ రరవప పప టట
ర రగ

93-5/1198

భరస : శకనస షపక
ఇసటట ననస:121-2-518
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ ఖదర మసరసన కరరరమసచ
ఇసటట ననస:121-2-518
వయససస:18
లస: పప
4569 JBV1906700
పపరర: లకకరక సతదస టట

4558 SAA1426543
పపరర: శకనవరస రరవప రరపపరగ

93-5/1115

తసడక:డ పకకర
ఇసటట ననస:121-2-517
వయససస:43
లస: పప

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:121-2-518
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ నతగమర షపక
ఇసటట ననస:121-2-518
వయససస:34
లస: పప
4566 SAA1397629
పపరర: ఖమదర బభష కరరరమసచ

93-5/382

తసడక:డ రరఘవపలల రరపపరగ
ఇసటట ననస:121-2-517
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ కకషర చదవపరగ
ఇసటట ననస:121-2-517
వయససస:22
లస: ససస స
4563 SAA1397637
పపరర: శకనస బభబమ షపక

4555 SAA0950114
పపరర: శమనస కలసదసర

4553 SAA1257195
పపరర: పదక థసలలరర

భరస : శకనస తతలలరర
ఇసటట ననస:121-2-516
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస కలసడసరర
ఇసటట ననస:121-2-517
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ శనసవరసస రరవప రరపపరగ
ఇసటట ననస:121-2-517
వయససస:21
లస: పప
4560 SAA1470970
పపరర: వజయ లకకక చదవపరగ

93-5/380

తసడక:డ నరసససహరరవప� తషళళరరగ
ఇసటట ననస:121-2-516
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనస కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-517
వయససస:36
లస: ససస స
4557 SAA1200120
పపరర: వరసస రరపపరగ

4552 AP151010042534
పపరర: శకనస తషళళరరగ

4577 AP151010039073
పపరర: శకనస యదగగరగ

93-5/393

తసడక:డ పషదకకటటశసరరరవప యమదగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-526
వయససస:44
లస: పప
93-5/1118

4580 SAA1257005
పపరర: వనసకటటశసరరర యమటగగరగ

93-6/1125

తసడక:డ కకటటశసరరరవప యమటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-526
వయససస:23
లస: పప
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93-5/394

భరస : నరరష సతస టట
ఇసటట ననస:121-2-527
వయససస:25
లస: ససస స
4584 SAA0843442
పపరర: నరరష సతస టట

93-5/397

93-5/400

93-5/403

93-5/1119

93-5/1120

93-5/1209

93-5/411

భరస : వనసకయఖ వరగశశటట
ఇసటట ననస:121-2-541
వయససస:56
లస: ససస స

4592 SAA1431048
పపరర: శకనస వవటగగరగ

4594 JBV3655313
పపరర: నరకల కలమమరగ� మమడకకకసడ�

4597 JBV3654035
పపరర: మరగయమక నవలటటరగ

4600 JBV3653441
పపరర: వనసకటటశసరమక బబ జజ

4603 JBV3655123
పపరర: శవపరరసత కరటగరన

93-5/414

4606 SAA1369891
పపరర: వరసస కలసదర

93-5/405

4609 AP151010039084
పపరర: శకనస వరగశశటట
తసడక:డ వనసకయఖ వరగశశటట
ఇసటట ననస:121-2-541
వయససస:44
లస: పప

93-5/402

93-5/1208

4595 SAA0419663
పపరర: ససధతకర రరవప మమడకకకసడ

93-5/406

తసడక:డ చసదర మమల
ఇసటట ననస:121-2-532
వయససస:53
లస: పప
93-5/407

4598 JBV3645728
పపరర: చనన ననలటటరగ

93-5/408

తసడక:డ హరరణ నవలటటరగ
ఇసటట ననస:121-2-533
వయససస:38
లస: పప
93-5/409

4601 JBV3652393
పపరర: రరజఖస పప టట
ర రగ

93-5/410

భరస : వనసకయఖ పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-536
వయససస:45
లస: ససస స
93-5/412

4604 JBV3645454
పపరర: రగశయఖ కర కరటగరన

93-5/413

తసడక:డ ససబభబరరవప కటగరన
ఇసటట ననస:121-2-538
వయససస:59
లస: పప
93-5/1210

తసడక:డ నరసససహ కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-539
వయససస:36
లస: పప
93-5/415

93-5/399

తసడక:డ శవరరమకకషర వవటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-528
వయససస:36
లస: పప

భరస : రగశయఖ కటగరన
ఇసటట ననస:121-2-538
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శసకర గగల
ఇసటట ననస:121-2-539
వయససస:37
లస: ససస స
4608 JBV3479334
పపరర: నరసమక వరగశశటట

93-5/404

భరస : ఏససదతసస భభజ
ఇసటట ననస:121-2-536
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-536
వయససస:50
లస: పప
4605 JBV1906692
పపరర: పప లమక గగల

4589 JBV3647237
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప�
తషపకలల�
తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-528
వయససస:32
లస: పప

భరస : చనన� నవలటటరగ
ఇసటట ననస:121-2-533
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గసగధర బబ జజ
ఇసటట ననస:121-2-535
వయససస:19
లస: ససస స
4602 JBV3644093
పపరర: వనసకయఖ పప టట
ర రగ

4591 JBV3648292
పపరర: శకనస � ససగరల�

4586 SAA0243402
పపరర: శవపరరసత యమటగగరగ

93-5/401

భరస : ససధతకరరరవప� మమడకకకసడ
ఇసటట ననస:121-2-532
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ ససధతకరరరవప మమడకకకసడసరర
ఇసటట ననస:121-2-532
వయససస:21
లస: పప
4599 SAA1444462
పపరర: కరరణ వవటగగరగ

4588 SAA0669002
పపరర: తషమమకటట నతగరశసర రరవప

93-5/396

భరస : శకనస యమటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-528
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ ఎగయఖ�
ఇసటట ననస:121-2-528
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ శకనస లకత
ఇసటట ననస:121-2-531
వయససస:18
లస: ససస స
4596 SAA1236546
పపరర: చసదస మమడకకకసడసరర

93-5/398

తసడక:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:121-2-528
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ శవ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:121-2-528
వయససస:33
లస: పప
4593 SAA1245455
పపరర: నతగలకకక లకత

4585 SAA0973827
పపరర: జరరన షపక

4583 SAA0843418
పపరర: శవమక యటగగరగ

భరస : అసకమక రరవప యమటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-527
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ జజనబభష షపక
ఇసటట ననస:121-2-528
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమరళ�
ఇసటట ననస:121-2-528
వయససస:35
లస: ససస స
4590 SAA0463513
పపరర: కకటటశసర రరవప యమటగరరర

93-5/395

భరస : రరమ కకషర
ఇసటట ననస:121-2-527
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటభడవప సతస టట
ఇసటట ననస:121-2-527
వయససస:26
లస: పప
4587 SAA0419721
పపరర: రరజరశసరర� కకలమగగటభర�

4582 SAA0463836
పపరర: ససధత లకరత

4607 SAA1369875
పపరర: నతగమక కలసదర

93-5/1211

భరస : వరసస కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-539
వయససస:31
లస: ససస స
93-5/416

4610 JBV3652351
పపరర: కలమమరగ మమకల

93-5/417

భరస : రమమశ మమకల
ఇసటట ననస:121-2-542
వయససస:37
లస: ససస స
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4611 AP151010045223
పపరర: రమణ మమకల

93-5/418

భరస : రమమష మమకల
ఇసటట ననస:121-2-542
వయససస:41
లస: ససస స
4614 JBV3479326
పపరర: ససశల చచననసశశటట

93-5/421

93-5/424

93-5/426

93-5/429

93-5/432

93-5/435

93-5/438

తసడక:డ నతరరసససహ కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-550
వయససస:48
లస: పప

4624 SAA0844150
పపరర: హనసమమయమక మమకల

4627 SAA0844192
పపరర: రరగవలల చలసచరర

4630 SAA1108802
పపరర: నతగ రరజ గగల

4633 AP151010039072
పపరర: శవరరమమకకషరర యమటగరరర

93-5/441

4636 SAA1108927
పపరర: పప లలరమక కలసదర

93-5/430

4639 SAA0846982
పపరర: శరకవణణ పసడయ మమకల
తసడక:డ దతనయఖ మమకల
ఇసటట ననస:121-2-551
వయససస:26
లస: ససస స

4619 SAA0463422
పపరర: అసజమక చలమచతరర

93-5/425

4622 SAA0844101
పపరర: వనసకట రమణ చలసచరర

93-5/428

4625 JBV3478211
పపరర: లకడక పప టట
ర రగ

93-5/431

భరస : శసకర పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-546
వయససస:44
లస: ససస స
93-5/433

4628 SAA0844028
పపరర: రరమన జన ేదయమలల చలసచరర

93-5/434

తసడక:డ రరఘవపలల చలసచరర
ఇసటట ననస:121-2-546
వయససస:31
లస: పప
93-5/436

4631 JBV3644069
పపరర: శకనస చలసచరర

93-5/437

తసడక:డ రరఘవపలల చలసచరర
ఇసటట ననస:121-2-547
వయససస:40
లస: పప
93-5/439

4634 SAA1108901
పపరర: సరయ లకకక అర

93-5/440

భరస : ఏడడకకసడలల కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-550
వయససస:21
లస: ససస స
93-5/442

భరస : నరసససహ కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-550
వయససస:69
లస: ససస స
93-5/444

93-5/423

భరస : రరమమసజనవయమలల చలసచరర
ఇసటట ననస:121-2-546
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ కకకషరయఖ యమటగరరర
ఇసటట ననస:121-2-549
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనస కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-550
వయససస:42
లస: ససస స
4638 SAA1108695
పపరర: పషద శకనస కలసదర

93-5/427

తసడక:డ శసకర గగల
ఇసటట ననస:121-2-547
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవరరమకకకషర యమటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-549
వయససస:47
లస: ససస స
4635 JBV3653664
పపరర: పప లలరగ కలసదర

4621 SAA1114800
పపరర: ససవర పరరసత పప టట
ర రగ

4616 JBV1906866
పపరర: ఆదదలకడక పరమమరగ

భరస : రరగవపలలల
ఇసటట ననస:121-2-545
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహ చలసచరర
ఇసటట ననస:121-2-546
వయససస:66
లస: పప

భరస : నతగ రరజ గగల
ఇసటట ననస:121-2-547
వయససస:24
లస: ససస స
4632 AP151010045025
పపరర: తరరపతమక యమటగగరగ

93-5/1121

భరస : రరఘవలల మమకల
ఇసటట ననస:121-2-546
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరతనస పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-546
వయససస:46
లస: పప
4629 SAA1108752
పపరర: మమనస గగల

4618 SAA1236249
పపరర: నసకలమక చతలమచఅలమ

93-5/420

భరస : ఆదదలకడక� పరమమరగ
ఇసటట ననస:121-2-544
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ శసకర పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-546
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప కలవరయ
ఇసటట ననస:121-2-546
వయససస:37
లస: ససస స
4626 JBV3468212
పపరర: శసకర పప టట
ర రగ

93-5/422

భరస : గసగర చలస చతలమచఅలమ
ఇసటట ననస:121-2-544
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ శసకర పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-546
వయససస:21
లస: ససస స
4623 JBV3658051
పపరర: శవపరరసత కలవరయ

4615 JBV3469335
పపరర: ఆనసదరరవప చననసశశటట

4613 AP151010039107
పపరర: రమమష మమకల

తసడక:డ అసజయఖ మమకల
ఇసటట ననస:121-2-542
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ పపరరషప తస స చననసశశటట
ఇసటట ననస:121-2-543
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమకకటట తలలపపల
ఇసటట ననస:121-2-544
వయససస:63
లస: ససస స
4620 SAA1108729
పపరర: దదవఖ పప టట
ర రగ

93-5/419

తసడక:డ రరఘవలల పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-542
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:121-2-543
వయససస:49
లస: ససస స
4617 SAA1114826
పపరర: తషలశమక తలలపపల

4612 SAA0844275
పపరర: వనసకట రమణ పప టట
ర రగ

4637 SAA0949828
పపరర: ఏడడకకసడలల కలసదర

93-5/443

తసడక:డ శకనస కలసదర
ఇసటట ననస:121-2-550
వయససస:23
లస: పప
93-5/445

4640 JBV3652344
పపరర: పదక మమకల

93-5/446

భరస : దతనయఖ మమకల
ఇసటట ననస:121-2-551
వయససస:43
లస: ససస స
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4641 SAA0949554
పపరర: సతష కలమమర మమకల

93-5/447

తసడక:డ దతనయఖ మమకల
ఇసటట ననస:121-2-551
వయససస:24
లస: పప
4644 SAA1246446
పపరర: గమరవయఖ తళరపలర

93-5/1122

93-5/451

93-5/453

94-17/964

93-5/456

93-5/459

93-5/462

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:121-2-561
వయససస:25
లస: పప

4654 NDX3088259
పపరర: బభజ షపక

4657 SAA0419846
పపరర: మసరసన బ� శశక�

4660 SAA1037556
పపరర: రమమదదవ చలసచరర

4663 AP151010039079
పపరర: పషదకకటటశసరరరవప యమటగగరగ

93-5/465

4666 JBV3653482
పపరర: శవపరరసత� కతస

94-17/965

4669 SAA0669036
పపరర: యమరర గడడ సరసబయఖ
తసడక:డ బడహకస
ఇసటట ననస:121-2-561
వయససస:28
లస: పప

4649 SAA1449040
పపరర: హజమమన షపక

93-5/1213

4652 SAA1428002
పపరర: మసగమక యమటగగరగ

93-5/1214

4655 SAA0847436
పపరర: నతగ మలలర శసరగ చసదలలరగ

93-5/455

భరస : ఏడడకకసడలల చసదసలలరగ
ఇసటట ననస:121-2-555
వయససస:34
లస: ససస స
93-5/457

4658 SAA0419820
పపరర: మసరసన వరల� శశక�

93-5/458

తసడక:డ నతగమర సరహహబ�
ఇసటట ననస:121-2-557
వయససస:36
లస: పప
93-5/460

4661 JBV3644077
పపరర: వనసకటటశసరరర వవటగగరగ

93-5/461

తసడక:డ పషదకకటటశసరరరవప వవటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-560
వయససస:35
లస: పప
93-5/463

4664 JBV3653458
పపరర: గసగ యమకససరగ

93-5/464

భరస : వనసకటటశసరరర� యమకససరగ
ఇసటట ననస:121-2-561
వయససస:31
లస: ససస స
93-5/466

భరస : వనసకయఖ కతస
ఇసటట ననస:121-2-561
వయససస:36
లస: ససస స
93-5/468

93-5/450

భరస : కకసడయఖ యమటగగరగ
ఇసటట ననస:121-2-554
వయససస:74
లస: ససస స

తసడక:డ కకకషరయఖ యమటగరరర
ఇసటట ననస:121-2-560
వయససస:57
లస: పప

భరస : శరర��
ఇసటట ననస:121-2-561
వయససస:35
లస: ససస స
4668 SAA0669374
పపరర: భభరత కవ వవసకటటశ

93-5/454

భరస : శకనవరస రరవప చలసచరర
ఇసటట ననస:121-2-560
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ బసవయఖ చలసచరర
ఇసటట ననస:121-2-560
వయససస:54
లస: పప
4665 SAA0419267
పపరర: శకకలమ� శశక�

4651 SAA0949448
పపరర: రరఘవవసదడ రరవపరగ

4646 SAA1008128
పపరర: సరసత బబ పరడజ

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:121-2-553
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల�
ఇసటట ననస:121-2-557
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ జజనస� బబ జజజ
ఇసటట ననస:121-2-557
వయససస:57
లస: పప
4662 SAA1037549
పపరర: శకనవరస రరవప చలసచరర

93-5/452

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:121-2-554
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ రరమయఖ చసదసలలరగ
ఇసటట ననస:121-2-555
వయససస:44
లస: పప
4659 JBV3644101
పపరర: ససబభబరరవప బబ జజజ

4648 SAA0885220
పపరర: లలవ మమరగకకపపడక

93-5/449

భరస : కరశయఖ బబ పరడజ
ఇసటట ననస:121-2-553
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:121-2-554
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:121-2-554
వయససస:44
లస: పప
4656 SAA0847576
పపరర: ఏడడకకసడలల చసదలలరగ

93-5/1212

తసడక:డ సససదర రరవప మమరగకకపపడక
ఇసటట ననస:121-2-553
వయససస:52
లస: పప

భరస : అనసతరరమమలల చచటటరగ
ఇసటట ననస:121-2-554
వయససస:52
లస: ససస స
4653 NDX3089455
పపరర: మర వల షపక

4645 SAA1370279
పపరర: గగపస పషరల

4643 SAA1192137
పపరర: లకకక జయశక మమకల

తసడక:డ దతనయఖ మమకల
ఇసటట ననస:121-2-551
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ శసకర పషరల
ఇసటట ననస:121-2-552
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ ఝన షపక
ఇసటట ననస:121-2-553
వయససస:24
లస: పప
4650 AP151010045019
పపరర: సరమమమ జఖస చచటటరగ

93-5/448

తసడక:డ అసజయఖ మమకల
ఇసటట ననస:121-2-551
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ గమరవయఖ తళరపలర
ఇసటట ననస:121-2-552
వయససస:63
లస: పప
4647 SAA1114818
పపరర: మసరసన వరల షపక

4642 SAA0950130
పపరర: దతనయఖ మమకల

4667 SAA0970161
పపరర: భమలకకక భరతకవ

93-5/467

భరస : భభజ భడతకవ
ఇసటట ననస:121-2-561
వయససస:37
లస: ససస స
93-5/469

4670 SAA0419259
పపరర: షరరఫ షపక

93-5/470

తసడక:డ మహమకద జఫర
ఇసటట ననస:121-2-561
వయససస:39
లస: పప
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4671 JBV3468220
పపరర: వనసకటటశసరరర యమకససరగ

93-5/471

తసడక:డ రరమమలల యమకససరగ
ఇసటట ననస:121-2-561
వయససస:40
లస: పప
4674 SAA1114842
పపరర: నవఖ మమదరర

93-5/474

93-5/477

93-5/480

93-5/483

93-5/486

93-5/489

93-8/890

భరస : మరర సరహహబ కగలలరగ
ఇసటట ననస:121-2-585
వయససస:61
లస: ససస స

4684 SAA0607267
పపరర: నతగ వరగబ న కలరరచదత

4687 SAA0949851
పపరర: ససధతకర రరవప కకలర

4690 JBV3468196
పపరర: పప లయఖ కకలర

4693 JBV3644911
పపరర: కకటయఖ మడచస

93-5/494

4696 JBV3652211
పపరర: అసజమక పప టట
ర రగ

93-5/484

4699 JBV3654365
పపరర: శకలత కగలలరగ
భరస : అసరన కగలలరగ
ఇసటట ననస:121-2-591
వయససస:33
లస: ససస స

4679 SAA0403220
పపరర: జజజ బ� షపక�

93-5/479

4682 SAA0419812
పపరర: నతగమర సరహహబ� శశక�

93-5/482

4685 JBV3654746
పపరర: శకలకకక కకలర

93-5/485

భరస : పప లయఖ కకలర
ఇసటట ననస:121-2-567
వయససస:32
లస: ససస స
93-5/487

4688 SAA0509950
పపరర: రరమమసజనవయమలల కలరగచదడడ

93-5/488

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:121-2-567
వయససస:28
లస: పప
93-5/490

4691 JBV3644945
పపరర: కకసడలల� యమటగగరగ�

93-5/491

తసడక:డ కకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:121-2-567
వయససస:39
లస: పప
93-5/492

4694 SAA0403303
పపరర: రజన� నవలలరగ�

93-5/493

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:121-2-576
వయససస:35
లస: ససస స
93-5/495

భరస : శకనస పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-579
వయససస:45
లస: ససస స
93-5/497

93-5/476

తసడక:డ మగరలమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:121-2-566
వయససస:70
లస: పప

తసడక:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:121-2-568
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:121-2-576
వయససస:41
లస: పప
4698 JBV3653821
పపరర: ఓలల
ర రగ భ కగలలరగ

93-5/481

తసడక:డ సరసబయఖ కకలర
ఇసటట ననస:121-2-567
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ జగనతనధస
ఇసటట ననస:121-2.567
వయససస:39
లస: పప
4695 SAA0403204
పపరర: ఏడడకకసడలల� నవలలరగ�

4681 SAA0419671
పపరర: ఖమజజ వరల� శశక�

4676 SAA0509927
పపరర: నతగలకడక మమదడ

భరస : ఖమజజవల�
ఇసటట ననస:121-2-566
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ కకలర
ఇసటట ననస:121-2-567
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వవసకటటశసరళళ కలరచదటట
ఇసటట ననస:121-2-567
వయససస:32
లస: పప
4692 SAA0419556
పపరర: రరమమ నటనత

93-5/478

భరస : వసస బభబమ కలరరచదత
ఇసటట ననస:121-2-567
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:121-2-567
వయససస:53
లస: ససస స
4689 SAA0607259
పపరర: వసస బభబమ కలరచదటట

4678 SAA0509919
పపరర: పడసరద మమదడ

93-5/473

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:121-2-564
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ నతగమర సరహహబ�
ఇసటట ననస:121-2-566
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససధతకర కకలర
ఇసటట ననస:121-2-567
వయససస:22
లస: ససస స
4686 SAA0509976
పపరర: మలలశసరగ కలరగచదడడ

93-5/475

తసడక:డ వవసకటచతరర
ఇసటట ననస:121-2-564
వయససస:42
లస: పప

భరస : నతగమర సరహహబ�
ఇసటట ననస:121-2-566
వయససస:55
లస: ససస స
4683 SAA1114834
పపరర: ససజజత కకలర

4675 SAA0310847
పపరర: పదతకవత� చససడసరర

4673 AP151010039065
పపరర: రరమమలల యమకససరగ

తసడక:డ రరమయఖ యమకససరగ
ఇసటట ననస:121-2-561
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప� చససడసరర
ఇసటట ననస:121-2-564
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ పడసరద మమదరర
ఇసటట ననస:121-2-564
వయససస:23
లస: పప
4680 SAA0419432
పపరర: మగరలమ బ� శశక�

93-5/472

తసడక:డ అసకమకరరవప కతస
ఇసటట ననస:121-2-561
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ పడసరద మమదరర
ఇసటట ననస:121-2-564
వయససస:21
లస: ససస స
4677 SAA1114859
పపరర: ససవర నతగ భభసతర మమదరర

4672 JBV1906882
పపరర: వనసకయఖ కతస

4697 JBV3468238
పపరర: అకరతశసరరరవప పప టట
ర రగ

93-5/496

తసడక:డ వనసకటరతనస పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-2-579
వయససస:47
లస: పప
93-5/498

4700 JBV3653573
పపరర: సతఖవత మమకల

93-5/499

భరస : రరమసరసమ మమకల
ఇసటట ననస:121-2-593
వయససస:54
లస: ససస స
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పపరర: శవ పరరసత గగపరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40
93-5/500

భరస : నతగరరజ గగపరల
ఇసటట ననస:121-2-596
వయససస:47
లస: ససస స
4704 JBV3643921
పపరర: సరసబశవరరవప కరనసరగ

93-5/503

93-5/506

93-5/508

93-5/511

93-5/514

93-5/517

93-5/519

భరస : కరమమశసర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:121-3-172
వయససస:40
లస: ససస స

4714 SAA0376749
పపరర: దసరరగరరవప� యమరర గడడ �

4717 SAA0895385
పపరర: శకనవరస రరవప నవరరకసటట

4720 SAA0856627
పపరర: జజన బ షపక

93-5/520

93-5/512

4729 SAA0842584
పపరర: లలతతసబ లసగరల
భరస : మహన రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:121-3-296
వయససస:51
లస: ససస స

93-5/1123

4712 SAA0607366
పపరర: బకర శరరఫ శశక

93-5/510

4715 JBV3653540
పపరర: లకడక ఓసటటదద స

93-5/513

భరస : ససబభబరరవప ఓసటటదద స
ఇసటట ననస:121-2-883
వయససస:41
లస: ససస స
93-5/515

4718 JBV3653698
పపరర: నతగలకకక ఒసటటదద స

93-5/516

భరస : రరమమలల ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-2-982
వయససస:33
లస: ససస స
93-6/936

4721 SAA1032408
పపరర: వనసకట రరడకడ వటటట

93-5/518

తసడక:డ మసరసన రరడకడ వటటట
ఇసటట ననస:121-3-11
వయససస:49
లస: పప
93-7/1172

తసడక:డ రమణ కసదసల
ఇసటట ననస:121-3-46
వయససస:24
లస: ససస స
93-5/521

భరస : నతయబ రససల� షపక
ఇసటట ననస:121-3-69
వయససస:48
లస: ససస స
93-5/523

4709 SAA1246438
పపరర: అనసష యమచవరపప

93-7/1171 4724 SAA1273598
4723 SAA1273556
పపరర: వనసకట ఎసఐవనష కకషర kandhula
పపరర: పసయ
డ నతకన కసదసల

4726 JBV3656386
పపరర: మమనన� షపక �

93-5/505

తసడక:డ ఖమజజ మహహబమలమర శశక
ఇసటట ననస:121-2-781
వయససస:66
లస: పప

తసడక:డ brahmam kandula
ఇసటట ననస:121-3-45
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:121-3-56
వయససస:47
లస: పప
4728 SAA1068394
పపరర: ఆదదశశషమక కకతస పలర

93-5/509

భరస : మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:121-3-2
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:121-3-34
వయససస:40
లస: ససస స
4725 JBV3643509
పపరర: వనసకటటశసరరర ఉపపలదదననన�

4711 SAA0669564
పపరర: నగగరగకసటట దసరరగమలలర శసరర

4706 JBV3645926
పపరర: లకకణరరవప � భభగస�

భరస : ఆసజనవయమలల యమచవరపప
ఇసటట ననస:121-2-712
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ పప లయఖ నవరరకసటట
ఇసటట ననస:121-2-891
వయససస:48
లస: పప

భరస : మలర కరరరజనరరవప ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-2-983
వయససస:35
లస: ససస స
4722 SAA0375105
పపరర: దసరగ మక� ససకలల�

93-5/507

తసడక:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:121-2-845
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమణయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-2-886
వయససస:43
లస: ససస స
4719 JBV3653706
పపరర: అసజమక ఒసటటదద స

4708 SAA0844986
పపరర: శవకకశశర మమడసరగ

93-5/502

తసడక:డ రరఘవపలల� భభగస
ఇసటట ననస:121-2-686
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:121-2-772
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ ఓసటటదద స
ఇసటట ననస:121-2-801
వయససస:36
లస: ససస స
4716 JBV3653680
పపరర: చసతమక ఒసటటదద స

93-5/504

తసడక:డ బభబమ రరవప మమడసరగ
ఇసటట ననస:121-2-712
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ బకకలల తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-2-739
వయససస:38
లస: పప
4713 JBV3654589
పపరర: దసరగ మక ఒసటటదద స

4705 JBV1900372
పపరర: తషలసస� వపపరర �

4703 JBV3652179
పపరర: ససజజత కరనసరర

భరస : సరసబశవరరవప కరనసరగ
ఇసటట ననస:121-2-621
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పషదబభబమ � వపపరర
ఇసటట ననస:121-2-686
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ లకరకయఖ వపపరర
ఇసటట ననస:121-2-686
వయససస:60
లస: పప
4710 SAA0992256
పపరర: శకనస తషమమకటట

93-5/501

తసడక:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:121-2-604
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ రరమదతసస కరనసరగ
ఇసటట ననస:121-2-621
వయససస:51
లస: పప
4707 JBV1900208
పపరర: పషదబభబమ వపపరర

4702 SAA0463521
పపరర: పడభభకర తషమమకత

4727 SAA0845687
పపరర: నరసమక కలసదర

93-5/522

భరస : శకనస కలసదర
ఇసటట ననస:121-3-133
వయససస:36
లస: ససస స
93-5/525

4730 SAA0607333
పపరర: ఓరరప జతకర

93-5/526

భరస : మమరరత జతకర
ఇసటట ననస:121-3-303
వయససస:29
లస: ససస స
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93-5/527

భరస : చచనతన రరవప�
ఇసటట ననస:121-3-357
వయససస:31
లస: ససస స
93-5/1124

తసడక:డ తదజ శనగ పటట
ఇసటట ననస:121-3-399
వయససస:19
లస: పప
93-5/530

తసడక:డ వనసకటటససరరర గమడకపపడక
ఇసటట ననస:121-3-401
వయససస:25
లస: పప
4740 SAA0376731
పపరర: మమరగ� చతటర �

93-5/1125

4738 SAA0846545
పపరర: మధసర వరన చతటర

93-5/533

4741 SAA0846594
పపరర: కకటటశసర రరవప చతటర

93-5/531

93-5/536

తసడక:డ తరరపతయఖ� బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:121-3-506
వయససస:30
లస: పప
4746 JBV3645967
పపరర: పడసరదరరవప� చససడసరగ�

93-5/534

93-5/539

93-5/537

93-5/543

4750 JBV3654050
పపరర: సతఖలకకక కకట

93-5/540

తసడక:డ రరమ మహన రరవప పప తష
స రర
ఇసటట ననస:121-3-570
వయససస:26
లస: పప

4753 SAA1369636
పపరర: ససజతత పప తష
స రర

4742 SAA0669812
పపరర: కకపర రరవప చతటర

93-5/535

4745 JBV3645942
పపరర: ససబభబరరవప � తతరగటట�

93-5/538

4748 SAA1087626
పపరర: అనసశర ఉపపలదదననన

93-5/545

4751 JBV3645934
పపరర: బభజ � కకట�

93-5/541

93-5/546

తసడక:డ రగశయఖ� కకటట
ఇసటట ననస:121-3-570
వయససస:47
లస: పప
93-5/1223

భరస : గమపరస గగరరష కలమమర పప తష
స రర
ఇసటట ననస:121-3-570
వయససస:18
లస: ససస స
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93-4/1099

2
SAA1411057
పపరర: ససనల చగమరరపరటట

93-4/1152

తసడక:డ ఎలష చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:19
లస: పప

లస: ససస స

4
SAA1433903
పపరర: లలకరశసర రరడకడ ఉపపపలలరగ

93-5/532

తసడక:డ తరరపతయఖ ఉపపలదదననన
ఇసటట ననస:121-3-568
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బభజ కకటట
ఇసటట ననస:121-3-570
వయససస:43
లస: ససస స
93-5/1222

4739 SAA0375063
పపరర: జజఖత� చతటర �

తసడక:డ రరఘవపలల� తతరగటట
ఇసటట ననస:121-3-507
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ గజరససర రరవప� ఎస
ఇసటట ననస:121-3-508
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖ ఉపపలదదననన
ఇసటట ననస:121-3-568
వయససస:22
లస: పప
4752 SAA1369610
పపరర: గమపస గగరరష కలమమర పప తష
స రర

4747 JBV3646015
పపరర: సరహహబ� ఎస�

93-5/529

తసడక:డ నతగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-3-411
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:121-3-506
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ రరమ కకటట� చససడసరగ
ఇసటట ననస:121-3-508
వయససస:42
లస: పప
4749 SAA1073204
పపరర: నతగరశసర రరవప ఉపపలదదననన

4744 SAA0374710
పపరర: వగరనష చచటటరగ

4736 SAA0949406
పపరర: రరజజ గమడకపపడక

తసడక:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:121-3-410
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ చతటర
ఇసటట ననస:121-3-410
వయససస:56
లస: పప

4743 JBV3645959
పపరర: కరశయఖ � బబ పపరరజ�

93-5/1215

తసడక:డ వనసకటటససరరర గమడకపపడక
ఇసటట ననస:121-3-401
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ కకటటససరర రరవప చతటర
ఇసటట ననస:121-3-410
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:121-3-410
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ పషదద కకటరరడకడ
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:34
లస: పప

4735 SAA1246313
పపరర: వనసకట శక లత ఉపలమదదనన

4733 SAA1430172
పపరర: శవయఖ కరకరర

తసడక:డ నతగరసదడస కరకరర
ఇసటట ననస:121-3-398
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనస ఉపలమదదనన
ఇసటట ననస:121-3-400
వయససస:24
లస: ససస స

4737 SAA0949539
పపరర: రవకలమమర గమడకపపడక

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:1
వయససస:21

93-5/528

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:121-3-368
వయససస:39
లస: ససస స

4734 SAA1234780
పపరర: మహదదవ శనగ పటట

1
SAA1226554
పపరర: శహహదత షపక

4732 SAA0670349
పపరర: రమణ ఉపపపలదదననన

93-6/1185

5
SAA1417427
పపరర: ససజజత వసగల
భరస : రవ కలమమర వసగల
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:38
లస: ససస స

3
SAA1434208
పపరర: లకకక దసరగ యరర గడడ

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:34
93-8/1000

93-5/1157

లస: ససస స

6
SAA1086990
పపరర: రహహమమడచడ న షపక

93-3/1

తసడక:డ జజన వరల షపక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:23
లస: పప
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7
SAA1177211
పపరర: షరబమదదదన షపక
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93-4/3

తసడక:డ జజన వల షపక
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:21
లస: పప
10
SAA1464916
పపరర: వరరసరసమ కకలసరన

93-4/1184

తసడక:డ అసకమక కకలసరన
ఇసటట ననస:1-4
వయససస:55
లస: పప
93-7/3

తసడక:డ వవమమరరవప
ఇసటట ననస:1-8-329
వయససస:44
లస: పప
93-3/1161

తసడక:డ చనన కరమమకయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:1-15
వయససస:30
లస: పప
22
JBV3644978
పపరర: గసగర రరవప� మమకల�

93-5/3

93-5/6

93-5/9

17
SAA1440585
పపరర: వరసవ శరఖమమరగ

20
SAA1418250
పపరర: రమమశ బభబమ నతనబభల

23
JBV3644960
పపరర: నతగరశసర రరవప మమకల

26
SAA0419507
పపరర: రమణయఖ మమకల

29
SAA1367754
పపరర: వర వర పడసరద వడర మమడక

93-4/1121

32
SAA1419373
పపరర: మమభమ ససభభన షపక

15
SAA1218734
పపరర: నతగ వనసకట మణణశసకర
యరకసశశటట
తసడక:డ సరసబశవరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:1-12
వయససస:23
లస: పప

93-3/1162

18
SAA1119619
పపరర: రమణ శక కసచరర

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:1-29/1 RATNAGIRI NAGAR
వయససస:20
లస: పప

35
SAA1080092
పపరర: రవ తదజ మసదడపప
తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:1-29/1,
వయససస:21
లస: పప

93-3/1022

93-3/2

భరస : చనన కరమమకరకయమ కసచరర
ఇసటట ననస:1-15
వయససస:46
లస: ససస స
93-3/1163

21
SAA0243279
పపరర: మసగమక మమకల

93-5/2

భరస : నతగరశసర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:1-19-39
వయససస:56
లస: ససస స
93-5/4

24
JBV3654316
పపరర: సరగజ మమకల

93-5/5

భరస : రమణయఖ మమకల
ఇసటట ననస:1-19-40
వయససస:32
లస: ససస స
93-5/7

27
SAA0243295
పపరర: ససజజత మమకల

93-5/8

భరస : శకనస మమకల
ఇసటట ననస:1-19-41
వయససస:32
లస: ససస స
93-3/1166

30
SAA1294313
పపరర: గగపస కలసదర

93-4/1120

తసడక:డ కకటయఖ కలసదర
ఇసటట ననస:1-23-45
వయససస:22
లస: పప
93-7/1281

తసడక:డ అబమదల మమనఫ షపక
ఇసటట ననస:1-28
వయససస:19
లస: పప
93-3/4

93-8/1

93-6/1256

తసడక:డ వరసజనవయమలల వడర మమడక
ఇసటట ననస:1-20
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర లకకత
ఇసటట ననస:1-23-450
వయససస:48
లస: ససస స
34
SAA1191980
పపరర: పవన కలమమర మసదడపప

14
SAA1401918
పపరర: బభజ షపక

93-3/1254

తసడక:డ యయససదతసస దతనవరపప
ఇసటట ననస:1-7
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:1-19-40
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:1-19-41
వయససస:34
లస: పప
31
SAA1228204
పపరర: శసకరమక లకకత

12
SAA1083641
పపరర: అననక దతనవరపప

93-4/1185

తసడక:డ గసగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:1-19-39
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప సతదస టట
ఇసటట ననస:1-19-40
వయససస:44
లస: ససస స
28
JBV3644952
పపరర: శకనవరస రరవప మమకల

11
SAA1465426
పపరర: వరరసరసమ కకలసరన

తసడక:డ వనసకట ససబబరరవప నతనబభల
ఇసటట ననస:1-17
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసర రరవప�
ఇసటట ననస:1-19-39
వయససస:36
లస: పప
25
AP151010045033
పపరర: అసజమక సతదస టట

భసధసవప: wife Vadlapudi
ఇసటట ననస:1-4
వయససస:46
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప శరఖమమరగ
ఇసటట ననస:1-14
వయససస:21
లస: ససస స
93-4/4

9
SAA1435866
పపరర: Revathi prasad Vadlapudi

తసడక:డ నతరరయణ రరడకడ పరలకకలనస
ఇసటట ననస:1-2-7,RATNAGIRI NAGAR
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:1/9-3-40
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప వరనతరసస
ఇసటట ననస:1-12A RATNAGIRI NAGAR
వయససస:20
లస: పప
19
SAA1116565
పపరర: రమమష బభబమ కసచరర

93-3/1244

తసడక:డ అసకమక కకలసరన
ఇసటట ననస:1-4
వయససస:55
లస: పప

13
JBV3648557
పపరర: వనసకటభడవప తతకల

16
SAA1357540
పపరర: శక గణణశ వరనతరసస

8
SAA1404821
పపరర: లకకక రరడకడ పరలకకలనస

33
SAA1116540
పపరర: రవ తదజ సప సటటస

93-3/3

తసడక:డ ససరరష సప సటటస
ఇసటట ననస:1-29
వయససస:22
లస: పప
93-3/5

36
SAA1471895
పపరర: జయ కకషర సరయ ఆసగగతష

93-3/1245

తసడక:డ వనసకటటశసరరర ఆసగగతష
ఇసటట ననస:1-32
వయససస:22
లస: పప
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SAA1439173
పపరర: పరరసత తళరపలర
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93-3/1246

భరస : కసయఖ తళరపలర
ఇసటట ననస:1-33-103
వయససస:34
లస: ససస స
40
JBV3655156
పపరర: అననపపరర ఊటర

93-4/6

93-3/1249

93-3/1252

93-4/1183

93-4/1186

భరస : ఖమససస పఠరన
ఇసటట ననస:1-46
వయససస:33
లస: ససస స
55
SAA1435262
పపరర: జజజ నపడససనతసబ కరలశశటట

93-3/1347

93-3/7

తసడక:డ కగసయమలలనద న రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:1-65
వయససస:18
లస: ససస స

93-3/1253

50
SAA0606780
పపరర: శవ కకరణ కలరరకలల

93-3/1257

93-3/6

51
SAA1083492
పపరర: పవన కలమమర గకసథద

53
SAA1145564
పపరర: షకకలమ షపక

54
SAA1433549
పపరర: బల సరసమ కకచచరర

59
SAA1395979
పపరర: వవవక చసత

62
SAA1293943
పపరర: నసషమమ షపక

65
SAA1359710
పపరర: తడపపరనవన ససబబ రరవప
తసడక:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:1-66
వయససస:69
లస: పప

93-3/1251

48
SAA1463835
పపరర: నరసససహ సరసమ కకటటపలర

తసడక:డ వనసకటటశసరరర గకసథద
ఇసటట ననస:1-39
వయససస:22
లస: పప

93-6/4

93-3/1346

93-4/8

93-3/1255

భసధసవప: పపషరపవత కకచచరర
ఇసటట ననస:1-48
వయససస:40
లస: పప
93-6/1270

57
SAA1472331
పపరర: శకనవరసస బబ మకశశటట

93-7/1282

తసడక:డ పపలర రరవప బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:1-56
వయససస:19
లస: పప
93-3/1256

60
SAA1404805
పపరర: చసత రరమదదవ

93-3/1348

భరస : చసత ససరరష
ఇసటట ననస:1-59
వయససస:31
లస: ససస స
93-4/1122

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:1-63
వయససస:26
లస: ససస స
93-3/1259

45
SAA1357904
పపరర: ఉమదదవ మలర సపరటట

తసడక:డ మహన రరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:1-36/6 PEDAPALAKALURU RO
వయససస:28
లస: పప

56
SAA1371368
పపరర: రరమమరరవప కకడచల

93-3/1248

తసడక:డ కకషర
ఇసటట ననస:1-36
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ ససరరష చసత
ఇసటట ననస:1-59
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ బభజత షపక
ఇసటట ననస:1-63
వయససస:30
లస: ససస స
64
SAA1381953
పపరర: శశసత వనలగ

47
SAA1452606
పపరర: ససనత కకటటపలర

42
SAA1469261
పపరర: తరరపతయఖ కటభరర

భరస : శవ నతగశసర రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:1-36
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప కకడచల
ఇసటట ననస:1-54
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ అడతడల కనతనరరవప
ఇసటట ననస:1-59
వయససస:49
లస: పప
61
SAA1359686
పపరర: రమజజబ షపక

93-3/1250

భరస : నతగమల బభష షపక
ఇసటట ననస:1-46
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:1-53
వయససస:18
లస: ససస స
58
SAA1063841
పపరర: అడతడల అపరపరరవప

44
SAA1472109
పపరర: మలర శసరగ రరగగ

93-4/5

తసడక:డ వనసకటరతనస కటభరర
ఇసటట ననస:1-36
వయససస:74
లస: పప

భసధసవప: ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:1--36
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహ సరసమ
ఇసటట ననస:1-36
వయససస:26
లస: ససస స
52
SAA1457514
పపరర: జలలఖ పఠరన

93-4/7

భరస : ఆనసద రరగగ
ఇసటట ననస:1-36
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసససహ సరసమ
ఇసటట ననస:1-36
వయససస:26
లస: ససస స
49
SAA1463892
పపరర: దసరగ కకటటపలర

41
JBV3645470
పపరర: హరగ బభబమ ఊటర

39
JBV3655149
పపరర: లకకక కకటభనల

భరస : కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:1-35-246
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ యస సషషదసలల
ఇసటట ననస:1-35-247
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పడతస
ఇసటట ననస:1-36
వయససస:46
లస: ససస స
46
SAA1469451
పపరర: దసరగ కకటటపలర

93-3/1247

తసడక:డ హహసపన తళరపలర
ఇసటట ననస:1-33-103
వయససస:34
లస: పప

భరస : సషషదసలల మసరసన
ఇసటట ననస:1-35-247
వయససస:27
లస: ససస స
43
SAA1380633
పపరర: నతగమణణ పడతస

38
SAA1439199
పపరర: కసయఖ తళరపలర

63
SAA1442276
పపరర: జజనసన పసడతల

93-3/1258

తసడక:డ మరగయదతస పసడతల
ఇసటట ననస:1-64
వయససస:27
లస: పప
93-5/1301

66
SAA1470707
పపరర: వనసకటరమణ నమకల

93-5/1303

తసడక:డ వనసకటటశసరరర నమకల
ఇసటట ననస:1-66-1
వయససస:18
లస: ససస స

Page 36 of 257

67
SAA1366970
పపరర: రమమశ కలచ
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93-5/1302

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కలచ
ఇసటట ననస:1-66 TO 1-98
వయససస:33
లస: పప
70
SAA1218262
పపరర: నతగ అనల కలమమర మమనగ

93-3/1098

93-3/10

93-3/11

93-3/12

భరస : పలమస శకనస
ఇసటట ననస:1-94
వయససస:25
లస: ససస స
82
SAA1294552
పపరర: దరగయవల షపక

93-6/1098

93-4/9

93-3/1159

భరస : మరగయదతసస కకకలటర పఅల
ఇసటట ననస:1-128
వయససస:44
లస: ససస స
94
SAA1295278
పపరర: వర శశఖర పషరరమమళరపలర
తసడక:డ శకనవరసరరవప పషరరమమళరపలర
ఇసటట ననస:1-141
వయససస:20
లస: పప

75
SAA1429810
పపరర: గసగరరజ థదపలవరలసర

93-3/1262

93-3/1263

తసడక:డ కరశయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:1-90 JANMABHUMI NAGAR
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప ఆతషకలరగ
ఇసటట ననస:1-92
వయససస:22
లస: పప

80
SAA1108224
పపరర: శకనస పలస

81
SAA1255389
పపరర: షహహనత షపక

93-3/13

83
SAA1296961
పపరర: రససల షపక

86
SAA1218296
పపరర: పపననమక జజననకలటట

89
SAA1119585
పపరర: అనల బటటటల

92
AP151010045052
పపరర: బగగగద బ షపక

95
SAA1438092
పపరర: యహహ నస కకయఖలమమడక
తసడక:డ బభబమ కకయఖలమమడక
ఇసటట ననస:1-146
వయససస:35
లస: పప

93-8/995

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1-99
వయససస:21
లస: ససస స
93-7/1096

93-6/1186
84
SAA1464205
పపరర: KRISHNA BHAGAVAN
NEELAKANTI
తసడక:డ VENKATA RAMANA NEELAKANTI
ఇసటట ననస:1-109B
వయససస:37
లస: పప

93-3/1023

87
SAA1425040
పపరర: రమదదవ వలర పప

93-3/1332

తసడక:డ వనసకయఖ వలర పప
ఇసటట ననస:1-121-114
వయససస:19
లస: ససస స
93-3/14

90
SAA1080142
పపరర: ఉష చలలకలరగ

93-7/4

భరస : కకసడలల చలలకలరగ
ఇసటట ననస:1-125
వయససస:43
లస: ససస స
93-3/15

భరస : రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:1-130
వయససస:32
లస: ససస స
93-14/1003

93-5/1304

93-5/1153 78
77
SAA1234160
SAA1413368
పపరర: సరయ అసజల కలమమరగ తషమమకటట
పపరర: తదజ కలమమర ఆతషకలరగ

తసడక:డ ససబబరరవప బటటటల
ఇసటట ననస:1-122-/20
వయససస:22
లస: పప
93-3/1160

72
SAA1417401
పపరర: శకనవరసరరవప మమకల

తసడక:డ కనకయఖ థదపలవలమస
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:22
లస: పప

భరస : అజయ కలమమర జజననకలటట
ఇసటట ననస:1-121-90
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసత రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:1-121/120
వయససస:35
లస: పప
91
SAA1462126
పపరర: పడకరశమక కకకలటర పఅల

93-3/1261

తసడక:డ నతగమల షపక
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:1-111/A
వయససస:28
లస: పప
88
SAA1460831
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కలసచల

74
SAA1429604
పపరర: వనసకటపపయఖ కనడస

93-3/8

తసడక:డ కకటటశసరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:1-87
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ ఈదయఖ పలస
ఇసటట ననస:1-94
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ నతగమల షపక
ఇసటట ననస:1-103
వయససస:19
లస: పప
85
SAA1078880
పపరర: అజత షపక

93-3/9

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కనడస
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప కరనతదస
ఇసటట ననస:1-89
వయససస:22
లస: పప
79
SAA1143783
పపరర: పలమస బభలమణణ

71
SAA1116532
పపరర: రరజరశసరమక లకనవరరపప

69
SAA1165349
పపరర: గరయతడ దదవ కరనసరర

భరస : శశధర కరనసరర
ఇసటట ననస:1-74/a
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శసకర చతరగ లకనవరరపప
ఇసటట ననస:1-85
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటససర రరవప గమరరకల
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:23
లస: పప
76
SAA1116516
పపరర: నవన కరనతదస

93-4/1187

తసడక:డ ఇమమసవల షపక
ఇసటట ననస:1-67
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవ రరవప మమనగ
ఇసటట ననస:1-76
వయససస:20
లస: పప
73
SAA1116524
పపరర: గగరగధర గమరరకల

68
SAA1411784
పపరర: షబబర షపక

93
SAA0743287
పపరర: మహమకద సరధదక

93-7/5

తసడక:డ మహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:1-134
వయససస:25
లస: పప
93-6/1187

96
SAA1463975
పపరర: రహమతషలమర షపక

93-6/1188

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:1-148
వయససస:31
లస: పప
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97
SAA1459023
పపరర: రహమతషలమర షపక
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93-7/1266

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:1-148
వయససస:31
లస: పప
100
SAA1251917
పపరర: రరజ ఫపడ నసనన

93-7/1179

93-4/1190

93-5/13

93-6/1271

94-118/10

94-118/1087

భరస : కకటయఖ భరత
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:58
లస: ససస స

107
SAA1073253
పపరర: సరసబశవరరవప పనడస

93-5/14

110
NDX2658599
పపరర: ససబబరరడకడ పప లస

113
NDX2663904
పపరర: పసడయసకర ఇలమస

93-4/1123

94-118/1088

94-118/1085

94-118/11

122
SAA1227834
పపరర: ససరరసదడ లకకత

93-4/1124

125
SAA1282052
పపరర: వనసకటటశసరరర లకకత
తసడక:డ లకకణ రరవప లకకత
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:35
లస: పప

93-5/12

108
SAA1083476
పపరర: బషసర అహకద షపక

93-4/10

111
NDX2614279
పపరర: ధతరర రగషస

94-129/593

114
NDX2668481
పపరర: అనసష ఇలమస

94-118/1086

భరస : వనసకటటశసర ఇలమస
ఇసటట ననస:2-12-105
వయససస:18
లస: ససస స
117
SAA1218361
పపరర: నరసససహ లకత

93-3/1100

120
SAA1228261
పపరర: నరసససహ లకకత

93-4/1125

తసడక:డ శకనస లకకత
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:25
లస: పప
93-4/1127

తసడక:డ శకనస లకకత
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:20
లస: పప
93-6/1130

105
SAA1073220
పపరర: ఆశరజజఖత కకలవననసన

తసడక:డ శకనస లకత
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:25
లస: పప

భరస : నరసససహ లలకత
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:28
లస: ససస స
93-4/1126

93-3/1105

తసడక:డ వనసకట రమణ బభబమ రగషస
ఇసటట ననస:2-12-45/D
వయససస:22
లస: పప

116
NDX2291250
పపరర: వనసకట రమణ మమతఖస

119
SAA1227578
పపరర: నతగ లకకక లకత

102
SAA1293422
పపరర: వనసకటటశసరమక మరరరల

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-07
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ సతఖ నతరరయణ రరడడ క మమతఖస
ఇసటట ననస:2-12-106
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:23
లస: పప
124
SAA1257138
పపరర: నరసమక భరత

93-6/1131

తసడక:డ రరమమరరవప కకలవననసన
ఇసటట ననస:2-4-803
వయససస:28
లస: ససస స

Deleted

భరస : వనసకటటశసరరలల లకకత
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:33
లస: ససస స
121
SAA1227297
పపరర: వనసకట గగపస లకకత

93-5/11

భరస : వ శవ రరస పడసరద ఇలమస
ఇసటట ననస:2-12-105
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఇలమస
ఇసటట ననస:2-12-105
వయససస:18
లస: ససస స
118
SAA1226778
పపరర: మలర శసరగ లకకత

104
SAA1073147
పపరర: ఇసదడజ కకలవననసన

తసడక:డ నతగగరరడకడ
ఇసటట ననస:2-12-7
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ శవ రరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:2-12-76
వయససస:23
లస: ససస స
115
NDX2659233
పపరర: అనసష ఇలమస

99
SAA1257062
పపరర: రరమ గగపరల రరడడ క నసనన

భరస : వనసకటటశసరరర మరరరల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ గగపయఖ పనడస
ఇసటట ననస:2-4-803
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ కకటటరరడకడ తలకకల
ఇసటట ననస:2-10
వయససస:18
లస: ససస స
112
NDX2291318
పపరర: శరకవరణణ భవనస

93-3/1104

తసడక:డ రరమమరరవప కకలవననసన
ఇసటట ననస:2-4-803
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప పనడస
ఇసటట ననస:2-4-803
వయససస:41
లస: ససస స
109
SAA1438928
పపరర: భవరన తలకకల

101
SAA1218429
పపరర: వనసకటటశసరరర మరరరల
తసడక:డ శవ మరరరల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ మమనర
ఇసటట ననస:2-3-159
వయససస:32
లస: పప
106
SAA1073238
పపరర: గగవసదమక పనడస

93-5/10

భరస : బభజ షపక
తసడక:డ తమక రరడకడ నసనన
ఇసటట ననస:1ST LINE JANMABHUMI NAGAR ఇసటట ననస:2-2
వయససస:39
లస: ససస స
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమ గగపరల రరడడ క నసనన
ఇసటట ననస:2-2
వయససస:56
లస: ససస స
103
SAA1464080
పపరర: ననసన సరహహబ సయద

98
SAA1114875
పపరర: ఖమసససబ షపక

123
SAA1257542
పపరర: పషద రమమలల లలకత

93-6/1129

తసడక:డ నరసససహ లలకత
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:83
లస: పప
93-7/1178

126
NDX2594687
పపరర: షబన షపక

94-132/1082

తసడక:డ మమభమ
ఇసటట ననస:2-14-9
వయససస:23
లస: ససస స

Page 38 of 257

127
NDX1691212
పపరర: జహహశశసత ఆడకర
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94-130/1

తసడక:డ శకనవరస రరవప ఆడకర
ఇసటట ననస:2-14-12
వయససస:24
లస: ససస స
130
NDX0394569
పపరర: వనవకటలకకక� ఇకలతరగస�

94-130/4

94-130/7

94-130/10

94-130/13

94-130/16

94-130/19

94-130/22

తసడక:డ అలల
ర రగ రరడ�కడ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:49
లస: పప

140
AP151010339497
పపరర: నతగమలలర శసరగ చకకవరస

143
NDX0565390
పపరర: వనజజకక తతటకలర�

146
NDX1324474
పపరర: శశరసక పపవపసల

149
NDX0394759
పపరర: సరయ� ఎరరకలల�

94-130/25

152
NDX0565028
పపరర: శకనవరసరరవప అడకర

94-130/14

155
AP151010339498
పపరర: వనసకటనతగశవ శశషగగరగ రరవప�
తసడక:డ లకకకనతరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:59
లస: పప

135
NDX0735639
పపరర: వజయలకకక లసగమలలర�

94-130/9

138
AP151010339496
పపరర: నరకలమదదవ వపర�

94-130/12

141
NDX0467613
పపరర: లకకక� నడమమనసరర�

94-130/15

భరస : లకకకనతరరయణ�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:64
లస: ససస స
94-130/17

144
JBV2697068
పపరర: అననపపరర మక మమలలగమ�

94-130/18

భరస : వశసనతధస�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:82
లస: ససస స
94-130/20

147
NDX0714147
పపరర: శసకర� భమతద�

94-130/21

తసడక:డ బభల కకషన జ�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:38
లస: పప
94-130/23

150
NDX0467779
పపరర: పసచచయఖ� ఆతకకలరగ�

94-130/24

తసడక:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:41
లస: పప
94-130/26

తసడక:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:46
లస: పప
94-130/28

94-130/6

భరస : శశషగగరగ రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ పషదదయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ రరమమలల� �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:43
లస: పప
154
JBV2696326
పపరర: బభల కరశ రరడడ క� యయరరవ�

94-130/11

తసడక:డ మహహష నతయమడడ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ వనవకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:39
లస: పప
151
JBV2696599
పపరర: వనవకట కకషరరరరవప� పరగటభల�

137
JBV2696250
పపరర: ఉషర రరణణ� నడమమనసరర�

132
NDX0649368
పపరర: శశషగగరగ రరవప� గగగమల�

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణతరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : జగనతనథస మమళచదరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:91
లస: ససస స
148
JBV2696078
పపరర: రరమమ� దతచదపలర �

94-130/8

భరస : లకడకనతరరయణరరజ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ లకకకనతరరయణ�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:64
లస: ససస స
145
NDX1985185
పపరర: సతఖవత మమళచదరరవప

134
NDX0649327
పపరర: శరరష� గగగమల�

94-130/3

తసడక:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-12
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనవకట చలపతరరవప� �
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పడతతప సససగ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:55
లస: ససస స
142
NDX0467639
పపరర: నతగరశసరరరవప� నడమమనసరర�

94-130/5

తసడక:డ శశషగగరగ రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:41
లస: ససస స
139
NDX1138866
పపరర: వజయలకకక కతడ

131
NDX1053016
పపరర: వనసకట శరయరరమ తతటకలర

129
NDX1984922
పపరర: వరసవ ఉపపపల

భరస : నతగరశసరరరవప వపపపల
ఇసటట ననస:2-14-12
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ జగననకహన
ఇసటట ననస:2-14-12
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:30
లస: ససస స
136
NDX1052976
పపరర: వనసకటరమణ యనమదసరగస

94-130/2

భరస : శకనవరస శకధర కలమమర గగవసదస
ఇసటట ననస:2-14-12
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:2-14-12
వయససస:54
లస: ససస స
133
NDX1165968
పపరర: హహమబసదస చచకత

128
AP151010339524
పపరర: లకకక శవ పరరసత గగవసదస

153
AP151010339238
పపరర: మహబమబ షపక�

94-130/27

తసడక:డ భభససససరహహబ�
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:48
లస: పప
94-130/29

156
NDX1139195
పపరర: పడతతప సససహ ఖథదడ

94-130/30

తసడక:డ భన సససహ బ ఎన
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:61
లస: పప
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94-130/31
157
NDX1461698
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప
చచరరవపపలర
తసడక:డ వనసకట రమణయఖ చచరరవపపలర
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ మమతష
స లసగస
ఇసటట ననస:2-14-121
వయససస:63
లస: పప

160
NDX0885749
పపరర: ససధతమమధవ� వరగసటట�

161
JBV2697035
పపరర: కకటటశసరరదదవ మమకల

94-130/34

తసడక:డ వనసకట నతగరరజకలమమర�
ఇసటట ననస:2-14-121/జ
వయససస:24
లస: ససస స
163
JBV2696888
పపరర: రరధ� వచచవరయ�

94-130/37

94-130/41

94-130/44

94-130/47

94-130/50

94-130/53

భరస : వనవకట కకషరరరవప� �
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:42
లస: ససస స

94-130/42

173
JBV2696441
పపరర: శకనవరస ససమన� బచసచ�

176
NDX0395491
పపరర: సతఖనతరరయణ� మమనవపలర �

179
NDX1152578
పపరర: వరణణ గమనతపరటట

94-130/56

182
NDX1449132
పపరర: గగరగ బలపప ఇన

94-130/45

185
NDX0396564
పపరర: పదతకవత నతయమడడ�
భరస : నతయమడడ శకనవరసకలమమర�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:43
లస: ససస స

165
NDX1449140
పపరర: చసదదక
డ మమమళర పలర

94-130/40

168
NDX0565606
పపరర: ససజజత అసకకరరడకడ

94-130/43

171
NDX2152791
పపరర: ససరరఖ పడకరశ కలమమర గవర

94-130/46

తసడక:డ తడనద గవర
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:24
లస: పప
94-130/48

174
NDX1052992
పపరర: వనసకట భభసతరరరవప గటటట

94-130/49

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:51
లస: పప
94-130/51

177
AP151010339059
పపరర: ఆదమ షఫస షపక�

94-130/52

తసడక:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:67
లస: పప
94-130/54

180
NDX1053057
పపరర: నవఖ గగగమల

94-130/55

తసడక:డ కకషర
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:35
లస: ససస స
94-130/57

భరస : వనసకటటశసరరర బలపప ఇన
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:40
లస: ససస స
94-130/59

94-130/36

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కళళఖణ చకకవరగస
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ అనల కలమమర జవసగమల
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:37
లస: ససస స
184
JBV2696607
పపరర: నరకల� పరగటభల�

170
AP151010339219
పపరర: లలమవత కకతస �

162
AP151010141604
పపరర: ససబబయఖ పప లల

భరస : నతగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ వరనన�
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:74
లస: పప
181
NDX0469015
పపరర: జజఖతసత జవసగమల

94-130/38

తసడక:డ వనవకట ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:53
లస: పప
178
NDX0395442
పపరర: వనసకటగగపరల కకషర మమరగస�

167
AP151010339234
పపరర: గగససయమ షపక�

94-130/33

తసడక:డ నరసయఖ పప లల
ఇసటట ననస:2-14-121/జ
వయససస:72
లస: పప

భరస : నతగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:79
లస: ససస స

తసడక:డ సమమదడయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:31
లస: పప
175
NDX0397455
పపరర: తరరమలలశసర రరవప జమల

94-130/35

భరస : మహబమబ షపక�
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : డడ.కర.వశసనతధ రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:64
లస: ససస స
172
NDX1243872
పపరర: వవసకటరరవప శనకర

164
NDX0847707
పపరర: పపషపలత గగనసగమసటర �

159
NDX1256692
పపరర: సరయ ససదఖరరణణ బబ డడడపలర

తసడక:డ సప మశశఖరశరససస స
ఇసటట ననస:2-14-121/జ
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడసననకలమమర�
ఇసటట ననస:2-14-121/1
వయససస:42
లస: ససస స
169
NDX0397554
పపరర: రతన కలమమరగ అసదలస

94-130/32

భరస : మమకల రసగనతయకలలల
ఇసటట ననస:2-14-121/జ
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : కకషరసరరజ� �
ఇసటట ననస:2-14-121/జ
వయససస:62
లస: ససస స
166
AP151010339170
పపరర: చసదదక
డ చటటట�

158
NDX0409730
పపరర: బసవపడకరశ గడదస

183
JBV2696771
పపరర: లకకకకలమమరగ� దదవరశశటట �

94-130/58

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప� �
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:41
లస: ససస స
94-130/60

186
NDX0467647
పపరర: నతగమణణ గగగమల

94-130/61

భరస : శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:48
లస: ససస స
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187
AP151010339495
పపరర: శరసత దదవశశటట

94-130/62

భరస : ఆనసద కలమమర దదవశశటట
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:51
లస: ససస స
190
JBV2696961
పపరర: వవసకటటశసరరరవప కకకతస పలర

94-130/65

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:56
లస: ససస స
193
NDX0472621
పపరర: మనతకక� మలమరదద�

94-130/68

94-130/71

94-130/74

94-130/77

తసడక:డ వనసకట శవసతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:34
లస: పప
205
NDX2168616
పపరర: సతఖనతరరయణ యలలససరగ

94-130/81

197
AP151010339351
పపరర: శశషమక కసచబబ టర �

195
NDX0396754
పపరర: మలర వరపప పపషరపవతమక

94-130/72

198
NDX0396507
పపరర: అననపపరరరదదవ నతయమడడ�

94-130/75

203
NDX0718056
పపరర: అశశక కలమమర� భమతద�

94-130/78

201
NDX0847798
పపరర: బభలకకషరమమరగస కరరక�
తసడక:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:33
లస: పప
204
NDX1256734
పపరర: ససదదర చనన

94-130/80

తసడక:డ ససబభబరరయడడ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:46
లస: పప
94-130/83

207
NDX0472845
పపరర: వనసకట ససరఖనతరరయణ రరడడ క�
తపసప�
తసడక:డ అమరరరరడకడ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:50
లస: పప

94-130/84

94-130/86

210
AP151010339197
పపరర: వనసకటరరజశశఖరసతఖదదవ
దదశరరజ
తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:58
లస: పప

94-130/87

94-130/89 213
212
JBV1050111
NDX0369132
పపరర: సతఖనతరరయణ రరజ జజననలగడడ
పపరర: దసరగ పడసరద� యడవలర �

తసడక:డ చనలకకణరరజ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ బమడదసరహహబ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:82
లస: పప

94-130/73

94-130/76

94-130/88

215
AP151010339154
పపరర: ఖమససససరహహబ షపక�

94-130/70

భరస : నతయమడడ కకకషరమమరగస�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:77
లస: ససస స

209
JBV2696334
పపరర: వనసకట శవ పడసరదరరవప
అననసరరజ
తసడక:డ వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:55
లస: పప

94-130/91

94-130/67

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:69
లస: ససస స

200
NDX1748880
పపరర: వర వనసకట సరయ బభబమ
ఏలలచసరగ
తసడక:డ సతఖనతరరయణ ఏలలచసరగ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:25
లస: పప

206
AP151010339550
పపరర: రరమచసదడమమరగస పషదద భభటర �

192
AP151010339319
పపరర: రమమదదవ అలల
ర రగ

94-130/85

తసడక:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:28
లస: పప
214
NDX0799239
పపరర: పపరరచసదడ పడసరదస�
చచనతనవఝల�
తసడక:డ లకడక నరసససహమమరగస�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:69
లస: పప

94-130/69

తసడక:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:52
లస: పప
211
JBV2696144
పపరర: సరసబశవరరవప యయపపరర

194
AP151010339352
పపరర: భడమరసబ సససధద

94-130/64

భరస : వశసనతధ రరమరరజ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ బభల కకషన�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ వరనన యలలససరగ
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:49
లస: పప
208
AP151010339029
పపరర: శరయరరస చదలవరడ

94-130/66

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:78
లస: ససస స
202
NDX0395988
పపరర: ససదదప అమకశశటట �

191
NDX0871954
పపరర: వజయలకకక పప నసకలమమటట�

189
JBV2696151
పపరర: అననపపరర � యయపపరర�

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : గగరరశసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటపతరరజ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:75
లస: ససస స
199
NDX0084970
పపరర: లకకక సరగజ� చదలవరడ�

94-130/63

భరస : లకడకనతరరయణ�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషరమమరగస�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:66
లస: ససస స
196
NDX0458901
పపరర: వనసకటఝనస పషనసమతఖ�

188
NDX0670034
పపరర: కరరణ హహమమమలన�
కవరరయన�
భరస : జజనకక రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:50
లస: ససస స

94-130/90

తసడక:డ ధనససజయరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/12
వయససస:65
లస: పప
94-130/92

216
NDX1324433
పపరర: సతఖ తదజససస కకలల
ర రగ

94-130/93

తసడక:డ ఎస ఎస వ ఎస ఎన మమరగస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:28
లస: ససస స
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94-130/94

తసడక:డ వనసకటకకషరమమరగస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:31
లస: ససస స
220
NDX0735332
పపరర: నతగ లకకక భభరగ వ� దతచదపలర �

94-130/97

94-130/100

94-130/99

భరస : మలలర శసర రరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:39
లస: ససస స
94-130/101

225
AP151010339090
పపరర: శరరద పషదద భభటర �

94-130/102

భరస : రరమకకకషర�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:53
లస: ససస స
94-130/105

94-130/106

230
AP151010339114
పపరర: రరధతకలమమరగ మదతదల�

94-130/108

94-130/107

231
AP151010339480
పపరర: ససబడహకణఖ లకకకకలమమరగ
కకలమరర
భరస : సతఖనతరరయణమమరగస
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:62
లస: ససస స

94-130/110

94-130/111
234
NDX1414846
పపరర: వనసకటటససర కరకసత మసగమలలరగ

భరస : కలమమరసరసమ�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:59
లస: ససస స
94-130/109

233
NDX0394684
పపరర: రరకకకణణ మమమనవన
భరస : హరగనతరరయమ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:82
లస: ససస స

235
NDX1627829
పపరర: నతగ వనసకట సరయ కరరసక
చలర ర
తసడక:డ సరగర కసక చలర ర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:27
లస: పప

94-130/112

238
NDX1256700
పపరర: కరశవశసనతద రరమశరక
బబ డడడపలర
తసడక:డ సప మశశఖర శరససస స
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:34
లస: పప

94-130/115

241
AP151010339101
పపరర: నతగలకడక� చయనస�

94-130/118

236
NDX0472571
పపరర: శశసత జజననలగడడ

తసడక:డ వనసకటటససరరర మసగమలలరగ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:26
లస: పప
94-130/113

తసడక:డ సతఖనతరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:32
లస: పప
239
NDX0783506
పపరర: ఆనవద� నడమకలరర�

242
NDX0864470
పపరర: సరరధద� బసడర మమడక�

94-130/116

245
JBV1051200
పపరర: హనసమసతరరవప మదదద
తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:52
లస: పప

94-130/114

240
NDX0847632
పపరర: బడహకస చలమర

94-130/117

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:39
లస: పప
94-130/119

243
AP151010339363
పపరర: వశసనతధ అరరణకలమమర
రరయవరపప
తసడక:డ వశసనతధస రరయవరపప
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:48
లస: పప

94-130/122

94-130/123
246
NDX0565101
పపరర: వనసకట లకకక రరమమహన రరవప
గమసటటపలర
తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ మలలర శసరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:39
లస: పప
94-130/121

237
NDX0409524
పపరర: రజజక షపక
తసడక:డ ఫరతమమన
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ అకలతలల మమమళరపలర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:48
లస: పప

222
NDX0885806
పపరర: పడమల� బసడర మమడక�

94-130/104 228
227
AP151010339289
NDX1720847
పపరర: కనకరతనకలమమరగ తతడడవరయ�
పపరర: చన వనసకట మహలకకమక
గమసటటపలర
భరస : హరగగపరల�
భరస : శకనవరస వదతఖ సరగర చలర ర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:57
లస: ససస స
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:66
లస: ససస స

244
NDX2085091
పపరర: నతగరశసర రరవప మమమళరపలర

224
NDX0396812
పపరర: మదదదరరల అమమరరధ�

94-130/96

94-130/103

భరస : ససవర నతగరశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:59
లస: ససస స
232
AP151010339362
పపరర: సతఖవత గగపరరజ�

94-130/98

భరస : శవరరమకకషరర రరడకడ�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : లకకణరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:54
లస: ససస స
229
NDX2085190
పపరర: దసరగ కలమమరగ తతట

221
NDX1256742
పపరర: లమవరణతఖ చనన

219
NDX0783605
పపరర: శరకవణణ� కకసడ�

భరస : శవ బభలకకషర�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససదదర
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర మసగమలలరగ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:49
లస: ససస స
226
AP151010339491
పపరర: లలమ చయనస�

94-130/95

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:34
లస: ససస స
223
NDX1414820
పపరర: రరజరశసరగ మసగమలలరగ

218
NDX0847665
పపరర: రమఖ గగనసగమసటర �

94-130/120
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94-130/124 248
247
NDX0666552
AP151010339083
పపరర: వనసకట సససదరరరవప ఇమకడకశశటట
పపరర: ససతతరరమయఖజజనసఖలల
కసచబబ టర �
తసడక:డ ససబభబరరవప
తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:2-14-121/13
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:64
లస: పప
వయససస:67
లస: పప

94-130/125

250
AP151010339085
పపరర: పరఖరరజజన షపక�

94-130/128

94-130/127

భరస : ఆదమ షఫస�
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:62
లస: ససస స
253
NDX0847699
పపరర: శకరరమమక చలమర

94-130/130

94-130/134

94-130/137

93-6/1219

93-6/6

93-4/12

తసడక:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:2-32/1
వయససస:40
లస: పప

94-130/138

263
SAA1252139
పపరర: పడవణ పలలర

266
SAA1397983
పపరర: రమ రరడకడ ఆఉవర

269
JBV3655818
పపరర: శకదదవ దతరర

93-4/15

272
JBV3648433
పపరర: వనసకటటశసరరరవప బబలరసకకసడ

93-7/1180

275
JBV3646247
పపరర: శకనవరసరరవప దతరర
తసడక:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:2-32/1
వయససస:42
లస: పప

258
JBV2696722
పపరర: వననద� మవడడడ�

94-130/136

261
AP151010339389
పపరర: మహహష పపవపసల

94-130/139

264
SAA1192210
పపరర: వనసకట లకకక ఉలర సగమల

93-3/16

భరస : పడతతప ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:2-27
వయససస:23
లస: ససస స
93-7/1283

267
SAA1078971
పపరర: వనసకట రతనచతరగ లకనవరపప

93-4/11

తసడక:డ వర బడహక చతరగ లకనవరపప
ఇసటట ననస:2-32
వయససస:22
లస: పప
93-4/13

270
AP151010048021
పపరర: వనసకటససబబమక బబలరసకకసడ

93-4/14

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:2-32-1
వయససస:48
లస: ససస స
93-4/16

తసడక:డ మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:2-32/1
వయససస:30
లస: పప
93-4/18

94-130/133

తసడక:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-32-1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహనతడవప
ఇసటట ననస:2-32-1
వయససస:61
లస: ససస స
274
AP151010042242
పపరర: వశసరరపరచతరగ దతరర

260
NDX1414853
పపరర: వనసకటటససరరర మసగమలలరగ

255
NDX0409458
పపరర: ఫరతమమన� షపక�

తసడక:డ ససబభష చవదడబబ స� �
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ మనతరరదద ఆఉవర
ఇసటట ననస:2-30/a
వయససస:69
లస: పప

భరస : వశసరరపరచతరగ
ఇసటట ననస:2-32-1
వయససస:34
లస: ససస స
271
AP151010048270
పపరర: ససతతమహలకకక దతరర

94-130/135

తసడక:డ దసరగ యఖ పలలర
ఇసటట ననస:2-25
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ నగరశసరరరవప ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:2-27
వయససస:19
లస: ససస స
268
JBV3655826
పపరర: నతగలకకక దతరర

257
NDX1414812
పపరర: పడవణ పపవపసల

94-130/129

తసడక:డ మరర హహసపసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ జజలయఖ మసగమలలరగ
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:60
లస: పప

భరస : రమణ రరడకడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:2-18
వయససస:34
లస: ససస స
265
SAA1177120
పపరర: సరయ దసరగ ఉలర సగమల

94-130/131

తసడక:డ మహహశ పపవపసల
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:49
లస: పప
262
SAA1465608
పపరర: రజఖలకకక కలసడసరర

254
JBV2696730
పపరర: మమనక మవడడడ

252
AP151010339091
పపరర: రరమకకకషర పషదద భభటర �
తసడక:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ ససబభష చవదడబబ స
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సప మమశశకర శరససస స
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:68
లస: ససస స
259
NDX0847640
పపరర: ఆసజనవయమలల చలమర�

తసడక:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:2-14-121/13
వయససస:84
లస: పప

తసడక:డ వనవకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:2-14-121/16
వయససస:42
లస: పప

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:2-14-121/H
వయససస:33
లస: ససస స
256
NDX1256718
పపరర: వజయసరయ లల

251
JBV2696060
పపరర: లకకణరరవప� దతచదపలర �

94-130/126
249
NDX0467555
పపరర: లకకకనతరరయణ నడమమనసరర

273
JBV3648938
పపరర: కకషరసజనవయమలల లకణవరపప

93-4/17

తసడక:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:2-32/1
వయససస:30
లస: పప
93-4/19

276
SAA1445030
పపరర: అలబక షపక

93-4/1191

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:2-32/2
వయససస:37
లస: పప
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277
JBV1902477
పపరర: నతగమలలర శసరగ సప సతరరవపరగ

93-4/20

భరస : నతగభమషణతచతరగ
ఇసటట ననస:2-33-2
వయససస:41
లస: ససస స
280
AP151010042603
పపరర: నతరరయణసరసమ కకటట

93-4/22

తసడక:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:2-41/1
వయససస:60
లస: పప

278
SAA1453273
పపరర: భభగఖ లకకక sivalasetty

93-7/1284

భరస : sivalasetty వనసకటటశసరరవప వనసకటటశసరరవప
ఇసటట ననస:2-37
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నతరరయణసరసమ
ఇసటట ననస:2-41/1
వయససస:50
లస: ససస స

281
SAA0954603
పపరర: సరసబశవ రరవప గగవరడ

282
AP151010048146
పపరర: భభగఖమక నతగగనవన

93-4/23

తసడక:డ వనసకటభడ రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:2-42-1
వయససస:62
లస: పప

283
SAA0668830
పపరర: అబమదలమర షపక

93-4/25

తసడక:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:2-51/1
వయససస:26
లస: పప

284
SAA1454420
పపరర: ఇమమమ బఇవనష పఠరన

94-118/34

287
NDX2292233
పపరర: వరసవ మసదతడక

93-4/21

93-4/24

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:2-51/1
వయససస:26
లస: ససస స
93-4/1192

భరస : ససభభన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:2-51/2
వయససస:21
లస: ససస స

286
NDX2292381
పపరర: ససరరఖ గగటటటమమకలతల

279
AP151010048529
పపరర: కలమమరగ కకటట

285
SAA0136606
పపరర: వవసకటటశసరరర చదకలరగ

93-4/26

తసడక:డ మమణణకఖమ
ఇసటట ననస:2-57-9
వయససస:31
లస: పప
94-118/35

288
NDX2292019
పపరర: శకలసతల మమమనవన

94-118/36

భరస : శకనవరస రరవప గగటటటమమకలతల
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర చససడసరగ
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2/60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:50
లస: ససస స

289
NDX2292118
పపరర: శశశలజ గగటటటమమకలలమర

290
NDX2292308
పపరర: వజయలకకక మమమనవన

291
NDX2292431
పపరర: వజయ కలమమరగ గమసటటపలర

94-118/37

94-118/38

94-118/39

భరస : రరమసరసమ గగటటటమమకలతల
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజన రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవ ససకర రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:61
లస: ససస స

292
NDX2292514
పపరర: పవన కలమమర మమమనవన

293
NDX2291987
పపరర: శకనవరస రరవప గగటటటమమకలతల

294
NDX2292183
పపరర: చసదడ దదప మమమనవన

94-118/40

94-118/41

94-118/42

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ రరమసరసమ గగటటటమమకలతల
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:34
లస: పప

295
NDX2292282
పపరర: కకరణ కలమమర చససడసరగ

296
NDX2292274
పపరర: మలర కరరరజన రరవప మమమనవన

297
NDX2292464
పపరర: శవ శసకర రరవప గమసటటపలర

94-118/43

94-118/44

94-118/45

తసడక:డ పపననయఖ చససడసరగ
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ గగపరల రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:65
లస: పప

298
NDX2292498
పపరర: రరమ సరసమ గగటటటమమకలతల

299
SAA1218320
పపరర: వనసకట శవనతరరయణ
పరలకరయల
తసడక:డ మసరసన రరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:2-65
వయససస:20
లస: పప

300
SAA1256155
పపరర: వనసకటరమణ పరలకరయల

94-118/46

తసడక:డ రసగయఖ గగటటటమమకలతల
ఇసటట ననస:2-60, SAIRAJA TOWERS
వయససస:67
లస: పప
301
SAA1087816
పపరర: శవ శసకర వరపడసరద శవరలశశటట

93-7/6

తసడక:డ వనసకటటశసరరర శవరలసషటట
ఇసటట ననస:2-65
వయససస:21
లస: పప
304
NDX2978229
పపరర: వజయ లకకక పషసడతఖల
భరస : సతఖనతరరయణ పషసడతఖల
ఇసటట ననస:2-72-37
వయససస:63
లస: ససస స

302
SAA1143858
పపరర: శకనవరసరరవప ఏకససరగ
తసడక:డ వనసకటటశసరరర ఏకససరగ
ఇసటట ననస:2-66
వయససస:20
లస: పప

94-129/632

93-3/1107

భరస : మసరసన రరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:2-65
వయససస:41
లస: ససస స
93-5/15

303
SAA1083468
పపరర: కనక దసరగ జలలర పలర

93-4/27

భరస : ఆసజనవయమలల జలలర పలర
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:30
లస: ససస స

93-6/1221 306
305
SAA1396209
SAA1257591
పపరర: మధసససదన రరవప చచననమశశటట
పపరర: మహమకద అల షపక

తసడక:డ వరసజనవయమలల చచననమశశటట
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:18
లస: పప

93-6/1134

93-6/1135

తసడక:డ ఘనసన శశశదత షపక
ఇసటట ననస:2-73/2
వయససస:37
లస: పప
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307
SAA1252246
పపరర: మలర క షపక
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93-7/1187

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:2-73/2
వయససస:30
లస: ససస స

93-4/28

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:2-75-1
వయససస:63
లస: ససస స

310
JBV3475084
పపరర: పప తషరరజ� కసదసల�

93-4/30

తసడక:డ ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:2-75-1
వయససస:63
లస: పప

311
JBV3475035
పపరర: వనసకటటశసరరర జలలర పలర

93-4/32

భరస : పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:2-76-1
వయససస:63
లస: ససస స

314
AP151010048154
పపరర: అననపపరర కసదసల�

93-4/31

93-4/35

తసడక:డ నతగమల షపక
ఇసటట ననస:2-77/2
వయససస:29
లస: పప

317
SAA1403393
పపరర: వనషఎమఎ హసపసన షపక

93-4/33

320
NDX2292357
పపరర: పపషరపవత కసదసల

312
SAA0720905
పపరర: రసబభబమ బమరగక బమరగక

93-7/7

315
SAA1107952
పపరర: హసక షపక

93-4/34

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:2-77/2
వయససస:24
లస: ససస స
93-4/1196

తసడక:డ నతగమల షపక
ఇసటట ననస:2-77/2
వయససస:26
లస: పప
94-118/25

93-4/29

భరస : రతనస బమరగక
ఇసటట ననస:2-76
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:2-76-1
వయససస:63
లస: ససస స

316
SAA1107903
పపరర: మసరసన వల షపక

309
JBV3475043
పపరర: వనసకటపపయఖ జలలర పలర

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:2-75-1
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:2-75-1
వయససస:63
లస: పప

313
JBV3657095
పపరర: కకటటశసరగ� కసదసల�

319
NDX2292324
పపరర: ధతతడ దసరగ రరడకడ మమరరరగ

308
AP151010048291
పపరర: పడసననరరణణ అడపరల�

318
NDX2292258
పపరర: శకదదవ మమచవరపప

94-118/24

తసడక:డ చచడదససర రరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:2-79 RAJYA LAKSHMI TOWER
వయససస:22
లస: ససస స
94-118/26

321
NDX2292316
పపరర: పడమల వరససరరడకడ

94-118/27

తసడక:డ జగననకహన రరడకడ మమరరరగ
ఇసటట ననస:2-79 RAJYA LAKSHMI TOWER
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అరరజన రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:2-79 RAJYA LAKSHMI TOWER
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బభపయఖ చచదరగ వరససరరడడ క
ఇసటట ననస:2-79 RAJYA LAKSHMI TOWER
వయససస:62
లస: ససస స

322
NDX2292266
పపరర: వజయ కకషర మమచవరపప

323
NDX2292506
పపరర: జగననకహన రరడడ క మమరరరగ

324
NDX2292290
పపరర: బభపయఖ చచదరగ వరససరరడడ క

94-118/28

94-118/29

94-118/30

తసడక:డ చచడదససర రరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:2-79 RAJYA LAKSHMI TOWER
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ రరధతకకషర రరడకడ మమరరరగ
ఇసటట ననస:2-79 RAJYA LAKSHMI TOWER
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ గగపరల రరవప వరససరరడడ క
ఇసటట ననస:2-79 RAJYA LAKSHMI TOWER
వయససస:66
లస: పప

325
SAA1108950
పపరర: తడవవద కకమరగశశటట

326
JBV3657103
పపరర: శవపరరసత� ఎనసమమల�

327
SAA1087501
పపరర: జజఖతరకయ పలర పప డ లల

93-7/8

తసడక:డ వవణమగగపరల కకమరగశశటట
ఇసటట ననస:2-80
వయససస:23
లస: పప
328
SAA1087493
పపరర: నహరగక పలర పప డ లల

భరస : శవశసకర�
ఇసటట ననస:2-80-1
వయససస:63
లస: ససస స
93-3/18

తసడక:డ అభనసదన రరడకడ పలర పప డ లల
ఇసటట ననస:2-117
వయససస:23
లస: ససస స
331
SAA1088707
పపరర: రరమరరడకడ నరకల

భరస : హనసమయఖ� పప తనబబ యన
ఇసటట ననస:2-205
వయససస:33
లస: ససస స

329
SAA1464213
పపరర: నరకల రరమరరడకడ

93-3/19

332
SAA0954637
పపరర: వనసకరయమక దదడతద

93-4/1189

335
SAA0403451
పపరర: లకడకదదవ� పప తనబబ యన�
భరస : వనసకటటశసరరరవప� పప తనబబ యన
ఇసటట ననస:2-205
వయససస:34
లస: ససస స

330
SAA1118843
పపరర: వనసకరటరతనస కరరసన

93-6/7

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-118/D
వయససస:26
లస: పప
93-4/37

భరస : ససధతకర బభబమ దదడతద
ఇసటట ననస:2-192/1
వయససస:63
లస: ససస స
93-6/8

93-3/17

తసడక:డ అభనసదన రరడకడ పలర పప డ లల
ఇసటట ననస:2-117
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజగగపరల రరడడ క రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:2-118
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమరరడకడ రరజగగపరల రరడడ క నరకల
ఇసటట ననస:2-118 REDLA BAZAR
వయససస:43
లస: ససస స
334
SAA0403477
పపరర: వనసకటటశసరమక� పప తనబబ యన�

93-4/36

333
SAA0403055
పపరర: రమమదదవ� కటభరర�

93-4/38

భరస : వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:2-203/1
వయససస:63
లస: ససస స
93-6/9

336
SAA0773797
పపరర: అననపపరర పప తస బబ యన

93-6/10

భరస : శవయఖ పప తస బబ యన
ఇసటట ననస:2-205
వయససస:38
లస: ససస స
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337
SAA0774043
పపరర: అననమక పపలర గమర
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93-6/11

భరస : సతతఖనసదస పపలర గమర
ఇసటట ననస:2-205
వయససస:64
లస: ససస స
340
SAA0772815
పపరర: అబడహకస పపలర గమర

93-6/14

93-4/41

93-7/9

93-3/1101

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:3-2
వయససస:26

93-7/1189

93-6/1227

93-6/15

భరస : యహనస� koyalmudi
ఇసటట ననస:3-18
వయససస:35
లస: ససస స

350
SAA1293810
పపరర: రరమ లకకక పసనననట

353
NDX2765451
పపరర: నతగరశసర రరవప రరజ

356
SAA1257815
పపరర: ఖజ మహహదద న షషషక

359
SAA1294420
పపరర: మణణకరసత యయరరవ

93-6/16

362
SAA0632802
పపరర: యరరక వవసకట ససబభబ రరవప

93-3/1102

365
SAA1086800
పపరర: పడభభవత చగమరరపరటట
తసడక:డ సససదడడ రరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:22
లస: ససస స

345
SAA1108232
పపరర: వనసకట తరరపఠమక ఉపప

93-3/20

348
SAA1395854
పపరర: కకటటశసరగ ఉపపప

93-3/1266

351
SAA1252154
పపరర: కకపరరరవప వలలమమలమ

93-7/1188

తసడక:డ ఏసస వలలమమలమ
ఇసటట ననస:3-1/13
వయససస:34
లస: పప
94-33/806

354
NDX2765436
పపరర: వదతఖకకరన రరజ

94-33/807

తసడక:డ నతగరశసర రరవప రరజ
ఇసటట ననస:3-1-195
వయససస:36
లస: పప
93-6/1136

357
SAA1251909
పపరర: సలస షషషక

93-7/1192

తసడక:డ ఖమజజ మహహదద న షషషక
ఇసటట ననస:3-3-67/A
వయససస:32
లస: పప
93-7/1193

360
SAA1177203
పపరర: కవత దదడడ

93-4/43

తసడక:డ రరమసరసమ దదడడ
ఇసటట ననస:3-10
వయససస:21
లస: ససస స
93-6/17

తసడక:డ మసరసన రరవప yerra
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:47
లస: పప
93-6/18

93-4/40

తసడక:డ పప లయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:2-212
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ బడమకయఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ వవసకటససబభబ రరవప yarra
ఇసటట ననస:3-12-548
వయససస:33
లస: పప
364
SAA0320937
పపరర: రరజమక� కకయలమమడక�

93-3/1265

తసడక:డ అబమదల రరహకన షషషక
ఇసటట ననస:3-3-67/A
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ బడహకయఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:22
లస: పప
361
SAA0632919
పపరర: యమరక పడవణ కలమమకర

347
SAA1395805
పపరర: మలర శసరగ ఉపపప

342
SAA0403105
పపరర: వనసకటటశసరరర� పప తనబబ యన�

తసడక:డ శవయఖ ఉపప
ఇసటట ననస:2-211
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకనన రరజ
ఇసటట ననస:3-1-195
వయససస:65
లస: పప

లస: ససస స

358
SAA1199801
పపరర: మణణకరసత యయరరవ

93-4/42

భరస : గగరగ నతయమడడ పసనననట
ఇసటట ననస:2-219
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకపరరరవప వలలమమలమ
ఇసటట ననస:3-1/13
వయససస:29
లస: ససస స
355
SAA1358563
పపరర: శరకకర షపక

344
SAA1166719
పపరర: శకలసతల కకమకరరజ

93-6/13

తసడక:డ కకషర�
ఇసటట ననస:2-205/1
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ పప లయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:2-212
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ తతతసనతయమడడ పసనననట
ఇసటట ననస:2-219
వయససస:33
లస: పప
352
SAA1296219
పపరర: శవపరరసత వలలమమలమ

93-4/39

భరస : లకకక నరసససహరరవప కకమకరరజ
ఇసటట ననస:2-210A
వయససస:86
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ ఉపప
ఇసటట ననస:2-211
వయససస:24
లస: పప
349
SAA1293836
పపరర: గగరగ నతయమడడ పసనననట

341
SAA0403113
పపరర: హనసమయఖ� పప తనబబ యన�

339
SAA0773169
పపరర: శవయఖ పప తస బబ యన

తసడక:డ కకషర పప తస బబ యన
ఇసటట ననస:2-205
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ కకషర�
ఇసటట ననస:2-205/1
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:2-210/1
వయససస:63
లస: పప
346
SAA1116623
పపరర: నతగగగపస ఉపప

93-6/12

భరస : కకషర� పప తనబబ యన
ఇసటట ననస:2-205
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:డ సతతఖనసదస పపలర గమర
ఇసటట ననస:2-205
వయససస:68
లస: పప
343
SAA0668673
పపరర: గగగగనవన శక రరమయఖ

338
SAA0403501
పపరర: పపషరపవత� పప తనబబ యన�

363
SAA1074137
పపరర: ఏడడ కకసదలల పపరస

93-3/279

తసడక:డ గగపస పపరస
ఇసటట ననస:3-17
వయససస:23
లస: పప
93-3/21

366
SAA1471341
పపరర: రమణ బబ మకనవన

93-3/1267

భరస : హరగబభబమ బబ మకనవన
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:50
లస: ససస స
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SAA1087527
పపరర: అనసష బబ మకనవన
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93-4/44

భరస : వనసకటటశ బబ మకనవన
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:22
లస: ససస స
370
SAA1226505
పపరర: నషర షపక

93-4/1130

93-4/46

93-6/20

93-3/23

93-7/1286

93-6/1138

93-3/25

తసడక:డ ఎలయఖ పససమరగస
ఇసటట ననస:3-59
వయససస:20
లస: పప

380
SAA1257476
పపరర: జజఖత మమరగ గల

383
SAA0954975
పపరర: షపక షరగఫ

386
SAA1072909
పపరర: లలర రరవపరగ

389
SAA1152602
పపరర: ఉసరకన షపక

93-6/22

392
JBV3656907
పపరర: అచచమక పగడతల

93-6/1137

395
SAA1072958
పపరర: పవన కలమమర పససమరగస
తసడక:డ ఏలయఖ పససమరగస
ఇసటట ననస:3-59
వయససస:22
లస: పప

375
SAA0633677
పపరర: శశక మమసతతజ

93-6/19

378
SAA1429174
పపరర: ఏమమమబ పఠరన

93-4/1203

381
SAA1349364
పపరర: కరగమమననసర షపక

93-7/1285

భరస : ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:3-44
వయససస:34
లస: ససస స
93-4/48

384
JBV3652716
పపరర: రరమమలమక ఒలరరడడ క

93-3/24

భరస : సతఖస ఒలరరడకడ
ఇసటట ననస:3-44/3
వయససస:46
లస: ససస స
93-5/19

387
SAA1072982
పపరర: ససదదర రరవపరగ

93-6/21

తసడక:డ మరగయదతసస రరవపరగ
ఇసటట ననస:3-50
వయససస:24
లస: పప
93-4/49

390
SAA1080159
పపరర: శకనవరస గడదస

93-7/10

తసడక:డ ససబబ రరవప గడదస
ఇసటట ననస:3-56
వయససస:45
లస: పప
93-4/50

భరస : ససగమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:3-56-3
వయససస:46
లస: ససస స
93-3/26

93-6/1228

తసడక:డ ఖససస పఠరన
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ అబమదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:3-55
వయససస:26
లస: పప

భరస : బడహకస� pathakamuri
ఇసటట ననస:3-56/1-1
వయససస:42
లస: ససస స
394
SAA1196260
పపరర: మరగయనన పససమరగస

93-4/1202

భరస : పడబమదతసస రరవపరగ
ఇసటట ననస:3-50
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మశశ పససమరగస
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:26
లస: ససస స
391
AP151010045138
పపరర: లకకక పతకమమరగ�

377
SAA1430347
పపరర: ససభభన పఠరన

372
SAA1374297
పపరర: ఆఫసడన ఫరహద సయద

తసడక:డ బకరరర సరహహబ shek
ఇసటట ననస:3-40-1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ షపక సషషదత
ఇసటట ననస:3-44-1
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ సససదరరరవప పలర
ఇసటట ననస:3-45
వయససస:23
లస: పప
388
SAA1086974
పపరర: సపనహ పససమరగస

93-4/47

భరస : వజయ కలమమర గల
ఇసటట ననస:3-43/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-44
వయససస:32
లస: ససస స
385
SAA1257427
పపరర: పడభమదతసస పలర

374
SAA1107986
పపరర: రరషక షపక

93-3/22

తసడక:డ ఆడమస సయద
ఇసటట ననస:3-38
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ ఖమససస పఠరన
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ పరగశదబ రరవప గరల
ఇసటట ననస:3-43/1
వయససస:23
లస: పప
382
SAA1349372
పపరర: కగసర జహ షపక

93-5/17

భరస : ఖమజజ కమమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-40
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ బకరరర సరహహబ shek
ఇసటట ననస:3-40-1
వయససస:41
లస: పప
379
SAA1086826
పపరర: పడవణ కలమమర గరల

371
SAA1072917
పపరర: మరగయమ దతసస రసగగ

369
SAA1196245
పపరర: బషసరర షపక

భరస : నఅ ఘ షపక
ఇసటట ననస:3-31
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ యయససపరదస రసగగ
ఇసటట ననస:3-37
వయససస:43
లస: పప

భరస : నతగమల�
ఇసటట ననస:3-38-1
వయససస:43
లస: ససస స
376
SAA0632760
పపరర: శశక ససభభన

93-4/45

తసడక:డ హరగబభబమ బబ నననవన
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ శశశదత షపక
ఇసటట ననస:3-35
వయససస:33
లస: ససస స
373
JBV3485265
పపరర: మరరబ షపక�

368
SAA1087535
పపరర: గగపస దదవర బబ మకనవన

393
JBV3648508
పపరర: ససగమమశసరరరవప పగడతల

93-4/51

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-56-3
వయససస:51
లస: పప
93-5/20

396
SAA1072867
పపరర: ఏససబభబమ పససమరగస

93-5/21

తసడక:డ ఏలయ పససమరగస
ఇసటట ననస:3-59
వయససస:24
లస: పప
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పపరర: సరగర పలలర
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93-5/22

తసడక:డ ససతసత ర రరవప పలలర
ఇసటట ననస:3-60
వయససస:24
లస: పప
400
SAA0419895
పపరర: నతగమణణ� మమకకనవన�

93-4/52

93-4/55

93-4/58

93-4/61

93-3/28

93-5/23

93-4/1204

తసడక:డ మమబమ�
ఇసటట ననస:3-94-1
వయససస:32
లస: పప

410
SAA0403089
పపరర: పడవణ కలమమర కకలమ

413
SAA1118603
పపరర: ఇసరకయల షపక

416
SAA1086818
పపరర: వనసకట రమణ యయరరవ

419
SAA1251511
పపరర: జజఫసడన షపక

93-6/23

422
SAA1273457
పపరర: రరజరష కలకటర పలర

93-4/62

425
SAA1218874
పపరర: ససమసత దదడడ
తసడక:డ ససగరతరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:3-98
వయససస:20
లస: ససస స

405
AP151010042470
పపరర: నతగరశసరరరవప కకలమ

93-4/57

408
SAA0668749
పపరర: షరరఫ షపక

93-4/60

411
SAA1349190
పపరర: తడవవణణ ఉపపప

93-7/1287

భరస : పపనతనరరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:3-65
వయససస:22
లస: ససస స
93-3/29

414
SAA1177187
పపరర: యశన షపక

93-4/63

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:3-70
వయససస:24
లస: పప
93-3/30

417
SAA1408525
పపరర: శశభరరణణ పగగడకపలర

93-6/1277

తసడక:డ నగరశసరరరవప పగగడకపలర
ఇసటట ననస:3-80/1
వయససస:20
లస: ససస స
93-7/1194

420
SAA1072891
పపరర: ఆనసద అణమదగమల

93-5/24

తసడక:డ సమసనస అణమదగమల
ఇసటట ననస:3-82, R C M CHURCH
వయససస:24
లస: పప
93-7/1195

తసడక:డ యయసయఖ కలకటర పలర
ఇసటట ననస:3-89
వయససస:25
లస: పప
93-4/64

93-4/54

తసడక:డ అహకద
ఇసటట ననస:3-63-1
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ కరగమమలర షపక
ఇసటట ననస:3-82
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ ఏసయఖ కలకటర పలర
ఇసటట ననస:3-89
వయససస:26
లస: పప
424
JBV3646361
పపరర: జజన మమలమల� షపక�

93-4/59

భరస : వర రరడకడ యయరరవ
ఇసటట ననస:3-75/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:3-82
వయససస:39
లస: పప
421
SAA1087683
పపరర: రరజరష కలకటర పలర

407
AP151010048426
పపరర: నతగలకకక కకలమ

402
JBV3486040
పపరర: ఆనషర మగల� �

తసడక:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:3-62-1
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:3-70
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ జజన పరల ఆమదల
ఇసటట ననస:3-73
వయససస:22
లస: పప
418
SAA1403708
పపరర: మహబమబ బభష షపక

93-4/56

తసడక:డ నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:3-63-1
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:3-70
వయససస:19
లస: పప
415
SAA1072966
పపరర: రరమసరసమ ఆమదల

404
AP151010042381
పపరర: జజన భభషర షపక�

93-3/27

భరస : మగల గననబబగ� �
ఇసటట ననస:3-62-1
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:3-63-1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:3-63-1
వయససస:32
లస: పప
412
SAA1153345
పపరర: హహసపన బభష షపక

93-4/53

తసడక:డ జజన�
ఇసటట ననస:3-62-1
వయససస:45
లస: పప

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:3-63-1
వయససస:49
లస: ససస స
409
SAA0403097
పపరర: వనయ బభబమ� కకలమ�

401
AP151010048336
పపరర: బససకలమరబ షపక�

399
SAA1119577
పపరర: దసరగ పడసనన అవపల

భరస : రసబభబమ అవపల
ఇసటట ననస:3-61
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జజనభభషర�
ఇసటట ననస:3-62-1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:3-62-1
వయససస:32
లస: పప
406
SAA0668806
పపరర: గమలమజర షపక

93-6/1276

తసడక:డ పలల చననయ మమచర
ఇసటట ననస:3-60
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఉమమహహశసర రరవప�
ఇసటట ననస:3-61-1
వయససస:32
లస: ససస స
403
SAA0954454
పపరర: శశరరదదదన షపక

398
SAA1416510
పపరర: సరగర మమచర

423
SAA1375542
పపరర: సరగర బభబమ అమడతల

93-3/1349

తసడక:డ వనసకటటశసరరర అమడతల
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:19
లస: పప
93-3/1109

426
SAA1402163
పపరర: ఖదదర షపక

93-3/1270

తసడక:డ జమమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:3-98
వయససస:27
లస: పప
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427
AP151010048305
పపరర: మమరస మక దదడడ

93-4/65

భరస : ససగరత రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:3-98
వయససస:41
లస: ససస స
430
SAA1256684
పపరర: కకరణ బభబమ దదడడ

93-3/1108

93-4/67

తసడక:డ చటటట బభబమ
ఇసటట ననస:3-105-1
వయససస:27
లస: ససస స
93-4/70

భరస : రరజజరరవప కకపపరగ
ఇసటట ననస:3-105-1
వయససస:26
లస: ససస స
93-4/1198

437
SAA0837718
పపరర: అశశక కలమమర జజలమ

440
SAA1463777
పపరర: మరగయమక యయటటకలరగ

93-6/1223

443
SAA1371616
పపరర: నగరజ పసటటల

తసడక:డ రమమలల మనననస
ఇసటట ననస:3-108
వయససస:20
లస: పప
448
SAA1177179
పపరర: లకకక తరరపటమక కకసడవటట

93-4/69

93-4/71

438
SAA0841925
పపరర: రరజరష కకపపరగ

93-4/72

తలర : మమరస మక కకపపరగ
ఇసటట ననస:3-105-1
వయససస:26
లస: పప
93-4/1199

93-4/73

449
SAA1152750
పపరర: నతగమణణ గరరర

93-4/1200

భరస : మమకతఎనటటఇశసరరరవప పలకలలరగ
ఇసటట ననస:3-114
వయససస:33
లస: ససస స

452
SAA1116631
పపరర: రమఖ కకసడవటట

93-7/12

455
SAA0620971
పపరర: రరసనతధ రరమజ కలదతరర
తసడక:డ చచననయఖ కలదతరర
ఇసటట ననస:3-122
వయససస:27
లస: పప

444
SAA1072974
పపరర: జయశఅల జల

93-6/25

447
SAA1200575
పపరర: వజయ కలమమర జజల

93-7/13

తసడక:డ భమషణస జజల
ఇసటట ననస:3-108
వయససస:24
లస: పప
93-4/74

450
SAA1408533
పపరర: నతగమణణ గరరర

93-6/1274

భరస : నతగరశసర రరవప గరరర
ఇసటట ననస:3-113
వయససస:23
లస: ససస స
93-7/14

భరస : తరరపతయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-116/1
వయససస:23
లస: ససస స
93-6/26

93-6/1222

తసడక:డ భమషణస జల
ఇసటట ననస:3-108
వయససస:22
లస: పప

భరస : నతగరశసర రరవప గరరర
ఇసటట ననస:3-113
వయససస:23
లస: ససస స
93-3/31

441
SAA1463900
పపరర: మరగయమక యయటటకలరగ
భరస : పడకరశస యయటటకలరగ
ఇసటట ననస:3-106
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర జజల
ఇసటట ననస:3-108
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-109
వయససస:21
లస: ససస స
451
SAA1143833
పపరర: కలససమ రరణణ పలకలలరగ

446
SAA1191352
పపరర: రతన కలమమరగ జజల

93-7/1190

435
SAA0956120
పపరర: లకకక తరరపరటహమక
పరలకలలరగ
భరస : బడహమస పరలకలలరగ
ఇసటట ననస:3-105-1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ శకరరమలల పసటటల
ఇసటట ననస:3-108
వయససస:30
లస: పప
93-6/1224

432
SAA1251537
పపరర: భభరగ వ గసజ

93-4/68

భరస : పడకరశస యయటటకలరగ
ఇసటట ననస:3-106
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : దతవదస యయటటకలరగ
ఇసటట ననస:3-106
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకకరసత శశటట
ఇసటట ననస:3-120
వయససస:27
లస: ససస స

434
SAA0954389
పపరర: శక లకకక జజలమ

93-7/1196

తసడక:డ బడహకస గసజ
ఇసటట ననస:3-103
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ దదవర దతసస జజలమ
ఇసటట ననస:3-105-1
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: మమరస మక కకపపరగ
ఇసటట ననస:3-106
వయససస:57
లస: పప

454
SAA1108190
పపరర: అరరణ శశటట

93-4/66

తసడక:డ దదవదతసస జజలమ
ఇసటట ననస:3-105-1
వయససస:29
లస: ససస స

436
SAA0838013
పపరర: మమరస మక కకపపరగ

445
SAA1465913
పపరర: ఉపపసదడ మనననస

431
SAA1182807
పపరర: మమఘనతధ గగపస మగగలపరలలస

429
SAA1252071
పపరర: రమణమక వలలమమలమ

భరస : శకవణ కలమమర వలలమమలమ
ఇసటట ననస:3-99
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ కకషర మగగలపరలలస
ఇసటట ననస:3-102
వయససస:21
లస: పప

433
SAA0842097
పపరర: శరరద ఏటటకలరగ

442
SAA1441385
పపరర: దదవఖ యయటటకలరగ

93-6/24

తసడక:డ ససగరత రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:3-98
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ పడభకరరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:3-100
వయససస:22
లస: పప

439
SAA1365857
పపరర: కకపపరగ రరజ రరవప

428
SAA1108216
పపరర: మధస బభబమ దదడడ

453
SAA1192194
పపరర: జజన సషషదత షపక

93-3/32

తసడక:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:3-118
వయససస:22
లస: పప
93-4/75

456
SAA1294685
పపరర: రరమమఖటటజజ కలడదరర

93-7/1191

తసడక:డ చననయఖ కలడదరర
ఇసటట ననస:3-122
వయససస:21
లస: ససస స
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93-4/76

తసడక:డ చచననయఖ కలదతరర
ఇసటట ననస:3-122-1
వయససస:24
లస: ససస స
460
SAA1037424
పపరర: సరయ అరవసద రరడడ క మనననస

93-4/79

93-6/838

93-3/33

93-4/82

93-5/25

93-6/28

93-4/1221

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:4-11
వయససస:32
లస: ససస స

470
SAA1298728
పపరర: ససభభన షషషక

473
SAA1108083
పపరర: పపజ పరతకమమరగ

476
SAA1145598
పపరర: బమడచ షపక

479
SAA1415132
పపరర: చనన జమల షపక

95-67/3

482
SAA1396050
పపరర: రరజ రరజరశసరగ థదనతనళళరర

93-4/1129

485
SAA1415116
పపరర: దతడవరణతఖ పతకమమరగ
భరస : ససబడమణఖస పతకమమరగ
ఇసటట ననస:4-11/3
వయససస:28
లస: ససస స

465
SAA1418557
పపరర: ఖమజ షపక

93-6/1225

468
SAA1417476
పపరర: షపక ఆశ

93-6/1226

471
SAA1224765
పపరర: కరగమమలర షపక

93-4/1131

తసడక:డ యకకబమ షపక
ఇసటట ననస:3-499-4-5
వయససస:33
లస: పప
93-4/83

474
SAA1145614
పపరర: శకకల షపక

93-6/27

తసడక:డ బమడచ షపక
ఇసటట ననస:4-2-45
వయససస:39
లస: ససస స
93-6/29

477
SAA1087782
పపరర: రతన బభబమ పషరవల

93-7/15

తసడక:డ పడభమదతస పషరవల
ఇసటట ననస:4-4
వయససస:52
లస: పప
93-4/1222

480
SAA1109032
పపరర: శకనవరసరరవప కరసరణణ

93-7/16

తసడక:డ వనసకటనతరరయణ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-6
వయససస:20
లస: పప
93-6/1278

తసడక:డ ఏడడకకసడలల థదనతనళళరర
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:18
లస: ససస స
93-6/1279

93-4/81

తసడక:డ షపక ఇసరకయల
ఇసటట ననస:3-136,
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ పపడమయఖ గమసటట
ఇసటట ననస:4-9-240
వయససస:51
లస: పప
484
SAA1382605
పపరర: కకమల తతలయమకలలమ

93-6/1275

తసడక:డ ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:4-2-45
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:22
లస: ససస స
481
AP151000141241
పపరర: వజడయఖ గమసటట

467
SAA1375344
పపరర: రరహన షపక

462
SAA0973918
పపరర: తదజపఉల అలమమతష

తసడక:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:3-132
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ నతగరరజ పరతకమమరగ
ఇసటట ననస:4-1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ బమడచ షపక
ఇసటట ననస:4-2-45
వయససస:19
లస: పప
478
SAA1415124
పపరర: జమల షపక

93-4/1201

తసడక:డ ఖమదర వరల షషషక
ఇసటట ననస:3-200/a
వయససస:20
లస: పప

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:3RD LANE
వయససస:24
లస: ససస స
475
SAA1145606
పపరర: అబమదల సలమస షపక

464
SAA1467257
పపరర: ఖమజ షపక

93-4/78

తసడక:డ మహహశ బభబమ అలమమతష
ఇసటట ననస:3-122-1
వయససస:26
లస: పప

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:3-135
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసర రరవప పగగడకపలర
ఇసటట ననస:3-166
వయససస:20
లస: పప
472
SAA1073188
పపరర: నగరనత బబగమ షపక

93-4/80

తసడక:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:3-132
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవరరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:3-135
వయససస:22
లస: పప
469
SAA1152693
పపరర: నవన పగగడకపలర

461
SAA0668533
పపరర: వరరసదడ బభబమ మమతస కనత

459
SAA0668764
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : జజన
ఇసటట ననస:3-122-1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప మమతస కనత
ఇసటట ననస:3-122-1
వయససస:26
లస: పప

భరస : వవసకటటశసర రరడడడ మనననస
ఇసటట ననస:3-123
వయససస:44
లస: ససస స
466
SAA1119601
పపరర: నతగ గగపస ఉపపప

93-4/77

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:3-122-1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసర రరడకడ మనననస
ఇసటట ననస:3-122-1
వయససస:23
లస: పప
463
SAA0633354
పపరర: మనవనమ వరమమమ

458
SAA0837965
పపరర: హససనత బభనస షపక

483
SAA1251578
పపరర: రరజ రరజరశసరగ థదనతనళళరర

93-7/1197

తసడక:డ ఏడడకకసడలల థదనతనళళరర
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:18
లస: ససస స
93-3/1273

486
SAA1093194
పపరర: అనసష మమతఖస

93-7/17

తసడక:డ బడహకస మమతఖస
ఇసటట ననస:4-13
వయససస:22
లస: ససస స
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487
SAA1093178
పపరర: చచషతన మమతఖస
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93-7/18

తసడక:డ బడహకస మమతఖస
ఇసటట ననస:4-13
వయససస:24
లస: ససస స
490
SAA1263185
పపరర: మరవల షపక

93-7/1210

93-7/1213

93-3/36

93-4/1211

93-6/31

93-7/1216

93-3/1351

భసధసవప: శఖమల కలసదర
ఇసటట ననస:4-35
వయససస:38
లస: పప

500
SAA1108026
పపరర: ససరరసదడ కకటట

503
SAA0776346
పపరర: గగపసచసద బబ మకశశటట

506
SAA1072800
పపరర: రమణ మమతఖస

509
SAA1108000
పపరర: పప ససయమఖ పపలపలర

93-6/35

512
SAA1226539
పపరర: మమధసరగ ఉపపప

93-4/85

515
SAA1294693
పపరర: లకకక కలసదర
భరస : శకనస కలసదర
ఇసటట ననస:4-35
వయససస:34
లస: ససస స

495
SAA1119205
పపరర: సరయ కలమమర కసచరర

93-3/35

498
SAA1152677
పపరర: అబమదల జబభబర షపక

93-4/84

501
JBV3646569
పపరర: పడసరదతబబమ బబ మకశశటట

93-7/21

తసడక:డ వనసకటటససరరర బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:4-25
వయససస:45
లస: పప
93-7/22

504
SAA1196401
పపరర: రఘమవసశ బబ మకశశటట

93-7/23

తసడక:డ వనసకట శకనవరస బభబమ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:4-29
వయససస:20
లస: పప
93-6/32

507
SAA1072826
పపరర: నరరసదడ కలమమర మమతఖస

93-6/33

తసడక:డ శరఖమల రరవప మమతఖస
ఇసటట ననస:4-31
వయససస:23
లస: పప
93-4/86

510
SAA1116615
పపరర: భభనసమత పపలపలర

93-6/34

భరస : పప ససయమఖ పపలపలర
ఇసటట ననస:4-32-7
వయససస:37
లస: ససస స
93-4/1139

భరస : గగపస ఉపపప
ఇసటట ననస:4-34
వయససస:23
లస: ససస స
93-4/1140

93-6/30

తసడక:డ జజన సషషదత షపక
ఇసటట ననస:4-24/4
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ టభటభ రరవప పపలపలర
ఇసటట ననస:4-32-7
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ బడహకస ఉపపప
ఇసటట ననస:4-33
వయససస:22
లస: పప
514
SAA1228170
పపరర: నరసససహ కలసదర

93-3/37

తసడక:డ శరఖమల రరవప మమతఖస
ఇసటట ననస:4-31
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ హనసమయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:4-32
వయససస:27
లస: పప
511
SAA1072818
పపరర: చనన వనసకటసరసమ ఉపపప

497
SAA1119163
పపరర: నతరరయణ కసచరర

492
SAA1072792
పపరర: సరయ గగపస వరళరమమల

తసడక:డ నతరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:4-23-76
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ రమమశ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:4-29
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ కకషర రరడకడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:4-29
వయససస:19
లస: పప
508
SAA1358076
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపప

93-3/34

తసడక:డ రరమ చసద రరవప కకటట
ఇసటట ననస:4-25
వయససస:26
లస: పప

భరస : గగపసచసద బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:4-29
వయససస:23
లస: ససస స
505
SAA1294404
పపరర: సరయ రరహహల రరడడ క ఉయమఖరర

494
SAA1119221
పపరర: నతగమలలర శసరగ కసచరర

93-7/1288

తసడక:డ వనసకటటశసరరర వరళరమమల
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ రరమకకషర కసచరర
ఇసటట ననస:4-23-76
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ జజన శశశదత షపక
ఇసటట ననస:4-24/4
వయససస:20
లస: పప
502
SAA1199926
పపరర: లకకక తరరపఠమక బబ మకశశటట

93-3/1115

భరస : నతరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:4-23-76
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ నతరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:4-23-76
వయససస:25
లస: పప
499
SAA1441963
పపరర: అబమదల జహహర షపక

491
SAA1253517
పపరర: నరరసదడ కలమమర తతట

489
SAA1438860
పపరర: వనసకట సరయ వరళరమకల

తసడక:డ వనసకటటశసరరర వరళరమకల
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ పడసరద రరవప తతట
ఇసటట ననస:4-22
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరయ గగపస వలలమమలమ
ఇసటట ననస:4-23
వయససస:22
లస: ససస స
496
SAA1119213
పపరర: రరగవరచతరగ కసచరర

93-7/19

భరస : శవ శసకర ఉసరగర
ఇసటట ననస:4-13/C
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-20
వయససస:19
లస: పప
493
SAA1282078
పపరర: వరణణ వలలమమలమ

488
SAA1080134
పపరర: దయమమణణ ఉసరగర

513
SAA1371574
పపరర: హరగ కకషర బసడరర

93-4/1217

తసడక:డ వనసకటటశసరరర బసడరర
ఇసటట ననస:4-34
వయససస:38
లస: పప
93-7/1217

516
SAA1251982
పపరర: గగపస చసద కలసదర

93-7/1218

తసడక:డ శసకర కలసదర
ఇసటట ననస:4-35
వయససస:28
లస: పప
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517
SAA1252063
పపరర: తరరపటమక గజజల
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93-7/1219

తసడక:డ ససబబరరవప గజజల
ఇసటట ననస:4-35
వయససస:22
లస: ససస స
520
SAA1442839
పపరర: శక లకకక కకసడ

93-6/1235

521
SAA1251974
పపరర: లకకక కసఠస మమతఖస

93-6/1181

524
SAA1437938
పపరర: శకవదతఖ బబ డడడపలర

తలర : వనసకట ససజజత బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:4-37
వయససస:23
లస: పప

527
SAA1256742
పపరర: జజఖత కలసటటగమరల

తసడక:డ బభబమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-40
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ శకనస పతకమమరగ
ఇసటట ననస:4-42
వయససస:27
లస: పప
535
SAA1396241
పపరర: మమనసత కలమఖణణ దదసడడ

93-7/1295

93-4/1220

భరస : శసకర కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:37
లస: ససస స

93-6/37

93-6/1148

93-6/39

525
SAA1251990
పపరర: పసడయదరగరన వలలమమలమ

528
SAA1258474
పపరర: వనసకట పపషప అసజల
వలలమమలమ
భరస : భభగఖ రరజ వలలమమలమ
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:24
లస: ససస స

93-6/1147

531
SAA1093160
పపరర: ససజజత యయరరవ

93-6/38

534
SAA1200617
పపరర: పవన కలమఖణ డకసదస

93-6/40

93-6/1237 537
536
SAA1464031
SAA1372861
పపరర: వనసకట సరయ గగపస పరసరఖవఅలమ
పపరర: కకటయఖ లకత

539
SAA1192202
పపరర: రవతదజ కలసదర

542
SAA1257146
పపరర: రవతదజ కలసదర

545
SAA1282888
పపరర: శరసబయఖ కలసదర
తసడక:డ శసకరమక కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:29
లస: పప

93-7/1222

తలర : అసజనత దదవ డకసదస
ఇసటట ననస:4-43
వయససస:24
లస: పప
93-4/1219

తసడక:డ చనన నరసససహహలల లకత
ఇసటట ననస:4-45
వయససస:31
లస: పప
93-3/38

540
SAA1278704
పపరర: వనసకయమక కలసదర

93-4/1141

భరస : వనసకటటశసరరలల కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:33
లస: ససస స
93-6/1149

తసడక:డ రరమమ కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:21
లస: పప
93-7/1224

93-4/88

భరస : అసజ రరడకడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమ కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:51
లస: పప
544
SAA1284371
పపరర: అసజమక కలసదర

93-3/1118

తసడక:డ గగవసదరరజలల పరసరఖవఅలమ
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటయఖ లకత
ఇసటట ననస:4-45
వయససస:28
లస: ససస స
541
SAA1257344
పపరర: దదబబయఖ కలసదర

533
SAA1116599
పపరర: లకకణ వనసకట బభజ వలర మమల

522
SAA0992181
పపరర: నతగరసదడస చమట

తసడక:డ అశరరసదస వలలమమలమ
ఇసటట ననస:4-37
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ పషదదతరరమలయఖ వలర మమల
ఇసటట ననస:4-42/A
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ అసజనత దదవ దదసడడ
ఇసటట ననస:4-43
వయససస:20
లస: ససస స
538
SAA1382118
పపరర: రమణ లకత

93-6/1236

భరస : పడబభకర రరడకడ యయరరవ
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:25
లస: ససస స
93-7/1294

93-6/36

తసడక:డ వరబడహకస చమట
ఇసటట ననస:4-36/1
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ శవబభబమ కలసటటగమరల
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:20
లస: ససస స

93-4/1218 530
529
SAA1464163
SAA1093152
పపరర: వనసకట ససబబరరవప పససపపలలటట
పపరర: శవదసరరగ యయరరవ

532
SAA1371327
పపరర: నరరశ పతకమమరగ

93-7/1221

తలర : ససజజత బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:4-37
వయససస:22
లస: ససస స
93-7/1293

519
SAA1177021
పపరర: తడవవణణ మమతఖస

భరస : పప తషరరజ మమతఖస
ఇసటట ననస:4-36
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బడబమమమ మమతఖస
ఇసటట ననస:4-36
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ ఆశరరసదస వలలమమలమ
ఇసటట ననస:4-37
వయససస:22
లస: పప
526
SAA1373992
పపరర: రరఘవవసదడ రవ శసకర బబ డడడపలర

93-7/1220

తసడక:డ ససబబరరవప గజజల
ఇసటట ననస:4-35
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ నతగగ రరడడ క కకసడ
ఇసటట ననస:4-36
వయససస:24
లస: ససస స
523
SAA1257419
పపరర: పపడమ కలమమర వలలమమలమ

518
SAA1252022
పపరర: సరసబశవ రరవప గజజల

543
SAA1282870
పపరర: శసకర కలసదర

93-7/1223

తసడక:డ నరసససహ కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:41
లస: పప
93-7/1225

546
SAA1252196
పపరర: లకకక కలసదర

93-7/1226

భరస : రసబభబమ కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:27
లస: ససస స
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547
SAA1252188
పపరర: శసకరమక కలసదర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40
93-7/1227

భరస : శరసబయఖ కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:26
లస: ససస స
550
SAA1252212
పపరర: సరసబశవరరవప కలసదర

93-7/1230

93-4/1143

93-7/1232

93-7/25

93-5/1307

93-6/1150

93-7/26

భరస : సరసబశవరరవప దతదద
ఇసటట ననస:4-75
వయససస:25
లస: ససస స

560
SAA1416502
పపరర: గగతస రరడకడ కసదసల

563
SAA1374321
పపరర: లకకక చదకలరగ

566
SAA1396100
పపరర: రరఘవవసదడ రరడకడ నసనన

569
SAA1191931
పపరర: శరసబయఖ గరగకపరటట

93-7/29

572
SAA1165323
పపరర: జజఖత రరణణ పప పపరగ

93-6/1281

575
SAA1253525
పపరర: కకటటశసరమక తతట
భరస : సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:4-77
వయససస:28
లస: ససస స

555
SAA1218783
పపరర: నతగ జజఖత అడపరల

93-3/1119

558
SAA1409697
పపరర: గగపస రరడకడ భవనస

93-4/1223

561
SAA1263102
పపరర: భభణమ పసడయ చలమడడగమ

93-7/1234

భరస : దదనవశ రరడకడ చలమడడగమ
ఇసటట ననస:4-63
వయససస:29
లస: ససస స
93-7/1297

564
SAA1395821
పపరర: శలమర షపక

93-4/1224

తసడక:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:4-66
వయససస:18
లస: పప
93-6/1282

567
SAA1378306
పపరర: రరఘవవసదడ రరడకడ నసనన

93-7/1298

తసడక:డ రరమ గగపరల రరడడ క నసనన
ఇసటట ననస:4-66
వయససస:31
లస: పప
93-7/27

570
SAA1191923
పపరర: ససబబమక గరగకపరటట

93-7/28

భరస : శరసబయఖ గరగకపరటట
ఇసటట ననస:4-68
వయససస:43
లస: ససస స
93-3/39

తసడక:డ దతసస పప పపరగ
ఇసటట ననస:4-69
వయససస:21
లస: ససస స
93-3/1120

93-4/1142

తసడక:డ శసకర రరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:4-53
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ ససబబయఖ గరగకపరటట
ఇసటట ననస:4-68
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబబరరవప గరగకపరటట
ఇసటట ననస:4-68
వయససస:33
లస: ససస స
574
SAA1218817
పపరర: కకషరవనణణ దతదద

93-7/24

తసడక:డ రరమ గగపరల రరడడ క నసనన
ఇసటట ననస:4-66
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ శరసబయఖ గరగకపరటట
ఇసటట ననస:4-68
వయససస:38
లస: పప
571
SAA1191907
పపరర: గసగర గరగకపరటట

557
SAA1093186
పపరర: రగజజ మమతఖస

552
SAA1227966
పపరర: శకనస బబ డతర

తసడక:డ శకనవరస రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గగపస చదకలరగ
ఇసటట ననస:4-64
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ షపక ఖమససస
ఇసటట ననస:4-66
వయససస:18
లస: పప
568
SAA1191915
పపరర: కరనసరర లకకక కరసరన

93-7/1231

తసడక:డ శవ రరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:4-59
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప చదకలరగ
ఇసటట ననస:4-64
వయససస:25
లస: ససస స
565
SAA1294115
పపరర: షపక సలమర

554
SAA1282854
పపరర: శసకరమక బబ నతనన

93-7/1229

తసడక:డ వనసకటటశసరరర బబ డతర
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:26
లస: పప

భరస : శరఖమ నతధ మమతఖస
ఇసటట ననస:4-52
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లకకణ రరవప కలసదర
ఇసటట ననస:4-55
వయససస:30
లస: ససస స
562
SAA1366046
పపరర: నతగ రరణణ చదకలరగ

93-7/1296

భరస : వనసకటటశసరరర బబ నతనన
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ ససజవరరవప వలమర మల
ఇసటట ననస:4-50
వయససస:18
లస: ససస స
559
SAA1200187
పపరర: దసరగ కలసదర

551
SAA1436260
పపరర: రరస బభబమ ఇసడర

549
SAA1252238
పపరర: నతగలకకక కలసదర

భరస : దసరగ రరవప కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖనతరరయణ ఇసడర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరవప బబ డతర
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:21
లస: పప
556
SAA1281047
పపరర: సరయ లకకక వలమర మల

93-7/1228

తసడక:డ చననకకటయఖ కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ చనన కకటయఖ కలసదర
ఇసటట ననస:4-47
వయససస:22
లస: పప
553
SAA1228105
పపరర: గగపస బబ డతర

548
SAA1252204
పపరర: బభలకకషర కలసదర

573
SAA1108034
పపరర: ససదదప రరడకడ చచలమడడగమ

93-4/89

తసడక:డ కకటట రరడకడ చచలమడడగమ
ఇసటట ననస:4-69
వయససస:21
లస: పప
93-3/1121

576
SAA1435460
పపరర: నతగ గగపస తతట

93-7/1299

తసడక:డ నతగరశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:4-77
వయససస:20
లస: పప
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577
SAA1368075
పపరర: నవన కలసదర
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93-3/1279

తసడక:డ నతరరయణ కలసదర
ఇసటట ననస:4-79
వయససస:18
లస: పప
580
SAA1080126
పపరర: నతగరరణణ కలమమరగ పసటటల

93-6/42

93-7/1300

93-4/1225

93-7/1238

93-6/45

93-4/90

93-4/1132

భరస : పషదద అసజరరడకడ తలకకల
ఇసటట ననస:4-115
వయససస:44
లస: ససస స

590
SAA1252006
పపరర: రమఖ బబ పరర

593
SAA1093202
పపరర: రరమమరరవప లకరత

596
SAA1281906
పపరర: నతగలకకక కసదసల

599
SAA1293976
పపరర: నతగ జజఖత ఉలర

93-4/1134

602
SAA1252329
పపరర: శవ పడసరద తతకల

93-7/1239

605
SAA1294750
పపరర: రరయమడడ అనమసపత
తసడక:డ వనసకట రరమయఖ అనమసపత
ఇసటట ననస:4-115
వయససస:18
లస: పప

585
SAA1438902
పపరర: నతగ రరణణ ఆవపల

93-7/1302

588
SAA1257401
పపరర: ససధకర బబ డతర

93-6/1182

591
SAA1409358
పపరర: శకనస బబ డర

93-7/1303

తసడక:డ దదవరకర బబ డర
ఇసటట ననస:4-87
వయససస:36
లస: పప
93-7/31

594
SAA0671586
పపరర: కసదసల నతగమక

93-3/1123

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:4-96
వయససస:29
లస: ససస స
93-7/1240

597
SAA1252170
పపరర: గగపమక మమడ

93-7/1198

భరస : తతతరరవప మమడ
ఇసటట ననస:4-103/2
వయససస:31
లస: ససస స
93-4/1133

600
SAA1281898
పపరర: నతగ జజఖత ఉలర

93-7/1199

భరస : కకటటశసర రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:4-105
వయససస:20
లస: ససస స
93-7/1200

తసడక:డ అసకమకరరవప తతకల
ఇసటట ననస:4-106/1
వయససస:24
లస: పప
93-3/1350

93-6/44

తసడక:డ నరసససహహలల బబ డతర
ఇసటట ననస:4-87
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:4-105
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమకరరవప తతకల
ఇసటట ననస:4-106/1
వయససస:20
లస: పప
604
SAA1382902
పపరర: నతగలకకక తలకకల

93-4/1226

భరస : వవనతటటసససరరవ కసదసల
ఇసటట ననస:4-96
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ రరమయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:4-104
వయససస:26
లస: పప
601
SAA1283936
పపరర: వజయ కకషర తతకల

587
SAA1415298
పపరర: గగపస బబ దతర

582
SAA1072842
పపరర: సరయ కకరణ పరతతరగ

భరస : శవ నతగ రరజ ఆవపల
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతష లకరత
ఇసటట ననస:4-91
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ పడసరద కసదసల
ఇసటట ననస:4-96
వయససస:21
లస: ససస స
598
SAA1294529
పపరర: యలమసదయఖ కలసభ

93-7/1301

భరస : ససధకర బబ పరర
ఇసటట ననస:4-87
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రమమరరవప లకర
ఇసటట ననస:4-91
వయససస:29
లస: ససస స
595
SAA1153352
పపరర: భమలకకక కసదసల

584
SAA1440650
పపరర: శవ నతగ రరజ ఆవపల

93-3/1122

తసడక:డ నతగరశసరరరవప పరతతరగ
ఇసటట ననస:4-83
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ నరసససహహలల బబ దతర
ఇసటట ననస:4-87
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ కకటటశసరరవప బబ డతర
ఇసటట ననస:4-87
వయససస:46
లస: పప
592
SAA1196450
పపరర: మధవ లకర

93-6/43

తసడక:డ రరసబభబమ ఆవపల
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ నరసససహహలల బబ దతర
ఇసటట ననస:4-87
వయససస:26
లస: పప
589
SAA1284421
పపరర: వనసకటటశసరరర బబ డతర

581
SAA1087717
పపరర: లకకక కలసదర

579
SAA1293828
పపరర: నరగససరరడకడ కలసదర

తసడక:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:4-81
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరగసరరడకడ కలసదర
ఇసటట ననస:4-81
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవ రరసబభబమ ఆవపల
ఇసటట ననస:4-85
వయససస:54
లస: ససస స
586
SAA1415181
పపరర: ససధకర బబ దతర

93-6/41

తసడక:డ వవసకటటశసర రరడడడ chalimadugu
ఇసటట ననస:4-79
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట వర పడతతప పసటటల
ఇసటట ననస:4-81
వయససస:23
లస: ససస స
583
SAA1439801
పపరర: పరరసత ఆవపల

578
SAA0633636
పపరర: Bhargavi chalimadugu

603
SAA1087808
పపరర: వనసకటటశ కలసబ

93-7/33

తసడక:డ సరసబయఖ కలసబ
ఇసటట ననస:4-114
వయససస:22
లస: పప
93-7/1201

606
SAA1282698
పపరర: అజయ అనమసపత

93-7/1202

తసడక:డ వవనతటమమమయమ అనమసపత
ఇసటట ననస:4-115
వయససస:18
లస: పప
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607
SAA1176981
పపరర: పదతకవత అపసపకటర
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93-7/35

భరస : కకమల కలమమర అపసపకటర
ఇసటట ననస:4-116/1
వయససస:21
లస: ససస స
610
SAA1464262
పపరర: నవన ఉసడవలర

93-6/1232

93-3/1113

93-7/37

93-4/1205

93-7/1206

93-7/1208

93-4/92

తసడక:డ శవ నతగరశసర రరవప ఉసడవలర
ఇసటట ననస:4-202
వయససస:19
లస: పప

620
SAA1385731
పపరర: ఘనబ షపక

623
SAA1267004
పపరర: రరమకకషర కలసభ

626
SAA1192319
పపరర: పడవణ ఉసడవలర

629
SAA1079144
పపరర: రససల షపక

93-7/1289

632
SAA1252287
పపరర: శకనస చసతలపపడక

93-4/1206

635
SAA1294198
పపరర: ససనల కలమమర ఉసడవలర
తసడక:డ శవ నతగమఖజసరరవ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:4-202
వయససస:20
లస: పప

615
SAA1262450
పపరర: గగపరల కకషర కరసర

93-7/1203

618
SAA1252279
పపరర: సరసబ కలసబ

93-7/1205

621
SAA1226943
పపరర: తడవవణణ మమడ

93-4/1136

భరస : శకనవసరరర రరవప ఎమఆరడక
ఇసటట ననస:4-172
వయససస:20
లస: ససస స
93-6/1141

624
SAA1294768
పపరర: తడవవణణ కలసబ

93-7/1207

తసడక:డ ఏడడకకసడలల కలసబ
ఇసటట ననస:4-175
వయససస:24
లస: ససస స
93-6/46

627
SAA1256007
పపరర: చసడడ కలమమర బసడక

93-6/1142

తసడక:డ పడసరద బసడక
ఇసటట ననస:4-186
వయససస:19
లస: పప
93-4/93

630
SAA1396225
పపరర: నతగజజఖత పలకలలరర

93-6/1233

భరస : నగరశసరరరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:4-196
వయససస:28
లస: ససస స
93-7/1209

తసడక:డ వనసకటటశసరరర చసతలపపడక
ఇసటట ననస:4-199
వయససస:23
లస: పప
93-6/1143

93-6/1140

తసడక:డ రమమడడ కలసబ
ఇసటట ననస:4-150
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:4-189
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:4-198
వయససస:64
లస: ససస స
634
SAA1258235
పపరర: ససనల కలమమర ఉసడవలర

93-7/1204

తసడక:డ శకనవరస రరవప ఉసడవలర
ఇసటట ననస:4-183
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:4-189
వయససస:21
లస: పప
631
SAA1465368
పపరర: బలర మక ఉపపప

617
SAA1280304
పపరర: ససజజత మమడ

612
SAA1257583
పపరర: మమనక బలలససపత

తలర : వనసకట రమణ కరసర
ఇసటట ననస:4-138/a
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కలసభ
ఇసటట ననస:4-173
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ యయదసకకనసనన కలసబ
ఇసటట ననస:4-175
వయససస:18
లస: ససస స
628
SAA1079102
పపరర: బభషర షపక

93-4/91

భరస : ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:4-156
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:4-172
వయససస:53
లస: ససస స
625
SAA1282375
పపరర: వనసకట శవ నసదదన కలసబ

614
SAA1078922
పపరర: గగపరలకకషర కరసర

93-7/36

తసడక:డ ఎడడకకసడలల బలలససపత
ఇసటట ననస:4-137/b
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నతగరశసర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:4-146
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:4-156
వయససస:36
లస: ససస స
622
SAA1283761
పపరర: వరమక ఎమఆరడక

93-4/1135

తసడక:డ శకనస కరసర
ఇసటట ననస:4-138/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనస తతకల
ఇసటట ననస:4-142
వయససస:43
లస: ససస స
619
SAA1439876
పపరర: శసషరద షపక

611
SAA1227511
పపరర: నగరజ బలలససపత

609
JBV3648607
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప కరరసరన

తసడక:డ సరసమ కరరసరన
ఇసటట ననస:4-133/B
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ ఎడడకకసడలల బలలససపత
ఇసటట ననస:4-137/6
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ శకనస కస
ఇసటట ననస:4-138/A
వయససస:21
లస: పప
616
SAA1108976
పపరర: లకకక తతకల

93-6/1179

తసడక:డ వనసకటటశసరరర తతకల
ఇసటట ననస:4-127
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:4-134
వయససస:19
లస: పప
613
SAA1218353
పపరర: గగపరలకకషర కస

608
SAA1257450
పపరర: గగపస చసద తతకల

633
SAA1284850
పపరర: వజయ కకషర ససధ

93-7/1211

తసడక:డ శకనవసరరర రరవప ససధ
ఇసటట ననస:4-201
వయససస:23
లస: పప
93-6/1180

636
SAA1409846
పపరర: ససరరశ జజననలగడడ

93-6/1234

తసడక:డ నరసససహరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:4-205
వయససస:38
లస: పప
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SAA1264365
పపరర: నతగమల షపక
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93-7/1212

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-206
వయససస:48
లస: ససస స
640
SAA1119155
పపరర: కరగమమలర షపక

93-3/40

93-4/95

93-4/96

93-4/1137

93-4/1138

93-3/41

తసడక:డ రహహమమ షషషక
ఇసటట ననస:4-241
వయససస:22
లస: పప
658
SAA1385814
పపరర: ఆశ షపక

93-3/1276

భరస : మమసతతజ షపక
ఇసటట ననస:4-259
వయససస:25
లస: ససస స

93-4/97

650
SAA1108182
పపరర: బ ఫరతమమ షపక

653
SAA1465285
పపరర: అమరనతథ రరడకడ తతటటరరడకడ

93-4/1212

93-6/47

645
SAA1462555
పపరర: దసరగ భవరన పలకలలరగ

93-4/1209

648
SAA1466341
పపరర: ఇమమమ బ షపక

93-4/1210

651
SAA1252147
పపరర: ససబమబలల ససధ

93-7/1214

తసడక:డ ససబబరరవప ససధ
ఇసటట ననస:4-231
వయససస:60
లస: ససస స
93-7/1290

654
SAA1466457
పపరర: ససరఖ చసదడ రరడకడ తతటటరరడకడ

93-7/1291

తసడక:డ వనసకట రమణ శకనవరస రరడకడ తతటటరరడకడ
ఇసటట ననస:4-238
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రమణ శకనవరస రరడకడ తతటటరరడకడ
ఇసటట ననస:4-238
వయససస:20
లస: పప

656
SAA1256999
పపరర: రహహస షపక

657
SAA1385806
పపరర: ససభభన షపక

93-6/1144

659
SAA1489558
పపరర: రహహమమన షపక

662
SAA1078989
పపరర: ఖమససస షపక

665
SAA1177229
పపరర: అలమరబక సయఖద
తసడక:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:4-260
వయససస:63
లస: పప

93-3/1275

తసడక:డ మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:4-244
వయససస:32
లస: పప
93-4/1058

660
SAA1293257
పపరర: జన షపక

93-3/1116

తసడక:డ ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:4-246
వయససస:40
లస: పప
93-4/98

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:4-258
వయససస:27
లస: పప
93-4/1214

93-4/94

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:4-228
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:4-244
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:4-246
వయససస:40
లస: పప
664
SAA1441542
పపరర: మమసతతజ షపక

647
SAA1107994
పపరర: ఫరరజనత షపక

642
SAA1119130
పపరర: ఖమససస బ షపక

తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-219
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ మమబమ షపక
ఇసటట ననస:4-241
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:4-244
వయససస:20
లస: ససస స
661
SAA1440882
పపరర: జన షపక

93-3/1274

భరస : అరగపపళళహ షపక
ఇసటట ననస:4-230
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ ఇససబ వల షపక
ఇసటట ననస:4-235a
వయససస:27
లస: పప
655
SAA1143791
పపరర: రహసతషలమర షషషక

644
SAA1457829
పపరర: సరసబశవ రరవప పలకలలరగ

93-4/1208

తసడక:డ కరగమమలర షపక
ఇసటట ననస:4-211/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:4-224
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ బడదమయమ షపక
ఇసటట ననస:4-229
వయససస:29
లస: పప
652
SAA1226612
పపరర: ససభభన షపక

93-3/1114

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:4-218
వయససస:48
లస: పప

భరస : మమసస ఫ షపక
ఇసటట ననస:4-224
వయససస:22
లస: ససస స
649
SAA1226489
పపరర: మసరసన వల షపక

641
SAA1293745
పపరర: అషడబ షపక

639
SAA1419472
పపరర: భషసర సయఖద

తసడక:డ మహబమ సయఖద
ఇసటట ననస:4-209
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:4-211/1
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ కరగమమలర షపక
ఇసటట ననస:4-211/1
వయససస:23
లస: పప
646
SAA1079128
పపరర: మమననస బబగస షపక

93-4/1207

తసడక:డ ఘనసషషదత షపక
ఇసటట ననస:4-208
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:4-211/1
వయససస:44
లస: పప
643
SAA1119148
పపరర: ఖదర షపక

638
SAA1465657
పపరర: అబమదల జలమన షపక

663
SAA1444918
పపరర: నజర షపక

93-4/1213

తసడక:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:4-259
వయససస:37
లస: పప
93-4/99

666
SAA1200153
పపరర: హహసషషన బ సయఖద

93-4/100

భరస : అలబక సయఖద
ఇసటట ననస:4-260
వయససస:68
లస: ససస స
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667
SAA1078997
పపరర: ఆదమ బమడద సయఖద

93-4/101

తసడక:డ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:4-261
వయససస:23
లస: పప
670
SAA1078906
పపరర: షపక జజన బభషర

93-4/102

93-5/1306

93-8/3

93-3/1278

93-6/1280

93-4/104

93-7/1305

భరస : నరసససహరరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:5-13/1
వయససస:34
లస: ససస స

680
SAA1349380
పపరర: రరషక షపక

683
SAA1372218
పపరర: జజన బభష షపక

686
SAA1108968
పపరర: వనసకమక కలసదర

689
SAA1145713
పపరర: సరయ కలమమర తతక

93-4/106

692
SAA1257559
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర బబలరసకకసడ

93-4/1215

695
SAA1093137
పపరర: నరసససహరరవప శశటట పలర
తసడక:డ ససదదయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:5-13/1
వయససస:38
లస: పప

675
SAA1370196
పపరర: భభరగ వ రరస యమమరగస

93-8/1049

678
SAA1357680
పపరర: పరరసన షపక

93-3/1277

681
SAA1349422
పపరర: మసరసన బఇవనష షపక

93-4/1216

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:4-270
వయససస:22
లస: ససస స
93-7/1292

684
SAA1108125
పపరర: లకకక పరరసత జమమకల

93-4/103

భరస : యలర మసద రరవప జమమకల
ఇసటట ననస:4-486/1
వయససస:29
లస: ససస స
93-7/38

687
SAA1109016
పపరర: నతగరరజ కలసదర

93-7/39

తసడక:డ రరడమక
కడ
కలసదర
ఇసటట ననస:4-888
వయససస:42
లస: పప
93-8/5

690
SAA1108059
పపరర: నతగ గగపస పపతకమమరర

93-4/105

తసడక:డ కకషర రరవప పపతకమమరర
ఇసటట ననస:5-5/1
వయససస:21
లస: పప
93-6/1153

తసడక:డ మసరసన రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:5-7
వయససస:20
లస: పప
93-6/49

93-6/48

భరస : భభషర షపక
ఇసటట ననస:4-265/291
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసర రరవప తతక
ఇసటట ననస:5-4
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ ఆసజనవయమలల మమననసగగ
ఇసటట ననస:5-6
వయససస:22
లస: ససస స
694
SAA1093145
పపరర: అననపపరర శశటట పలర

93-8/4

భరస : నతగరరజ కలసదర
ఇసటట ననస:4-888
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ పపలరరదదద ససరసరన
ఇసటట ననస:5-1
వయససస:20
లస: ససస స
691
SAA1107895
పపరర: ససనత మమననసగగ

677
SAA1116656
పపరర: బభల వనసకట చనయఖ బబ నస

672
SAA1083559
పపరర: రబభబన సషషయద

తసడక:డ రరమమహన రరవప యమమరగస
ఇసటట ననస:4-265/164
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ అబమదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:4-270
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:4-629
వయససస:25
లస: ససస స
688
SAA1373802
పపరర: ససమత ససరసరన

93-8/2

భరస : అనవర బభష షపక
ఇసటట ననస:4-270
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ అబమదల రషసస షపక
ఇసటట ననస:4-270
వయససస:24
లస: పప
685
SAA1078955
పపరర: షహనతజ షపక

674
SAA1083682
పపరర: రవ మగగలగమసడర

93-3/42

తసడక:డ బభజ సషషయద
ఇసటట ననస:4-265
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ కరశవపలల బబ నస
ఇసటట ననస:4-265/261
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ కరరస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:4-266
వయససస:52
లస: పప
682
SAA1359199
పపరర: అనవర బభష షపక

93-6/1146

తసడక:డ బభలమసరసమ మగగలగమసడర
ఇసటట ననస:4-265-71
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ దతనయళలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:4-265/171
వయససస:21
లస: ససస స
679
SAA1371236
పపరర: రహహమమదదదన షపక

671
SAA1256072
పపరర: జన బభష షపక

669
SAA1116557
పపరర: కరశమ షపక

తసడక:డ వల షపక
ఇసటట ననస:4-262
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-264
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:4-265/49B
వయససస:18
లస: ససస స
676
SAA1083617
పపరర: శరరష బతష
స ల

93-6/1145

భరస : ఆడమ బమడచ సయఖద
ఇసటట ననస:4-261
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:4-263
వయససస:32
లస: పప
673
SAA1365600
పపరర: అభమమననసర షపక

668
SAA1256635
పపరర: సఫపర సయఖద

693
SAA1279231
పపరర: ససబడహకణఖస ఆచతరగ కలసదనస

93-7/1241

తసడక:డ రరడడపప చరర కలసదనస
ఇసటట ననస:5-12
వయససస:46
లస: పప
93-6/50

696
SAA1470277
పపరర: తరరపత రరవప ఉలసగమలమ

93-7/1306

తసడక:డ వరరసజనవయమలల ఉలసగమలమ
ఇసటట ననస:5-14
వయససస:20
లస: పప
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పపరర: అపపరరవప బబషరగ శశటట
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93-6/51

తసడక:డ నతగ మలలర శసరరరవప బబషరగ శశటట
ఇసటట ననస:5-18
వయససస:33
లస: పప
700
SAA1353093
పపరర: తడవవణణ జరటట

93-3/1352

93-6/1152

93-4/107

93-4/1227

93-4/1228

93-7/41

93-3/1125

భరస : శవ బభబమ చమట
ఇసటట ననస:6-26
వయససస:49
లస: ససస స

704
SAA1429695
పపరర: షపక ఖజ మహహదద న

భరస : షపక ఖజ మహహదద న
ఇసటట ననస:5-64
వయససస:48
లస: ససస స
93-6/1238

707
SAA1085448
పపరర: ఉమమ మహహశసరగ పప శస

710
SAA1294073
పపరర: శక రరజరసదడ డబమబరగ

93-4/108

93-6/52

93-7/1243

708
SAA1252162
పపరర: భభనన దయ రరడకడ అవపల

93-7/1244

తలర : మనతకక అవపల
ఇసటట ననస:5-88
వయససస:19
లస: పప
93-6/1151

711
SAA1294065
పపరర: అనల కలమమర డబమబరగ

93-6/1183

తసడక:డ రరమమరరవప డబమబరగ
ఇసటట ననస:5-143/A
వయససస:21
లస: పప

93-3/1282 714
713
SAA1434810
SAA1109024
పపరర: గగపరల సససదరయఖ కరకలమమనస
పపరర: నరసమక భభరత

716
SAA1227651
పపరర: అనల వకటట

719
SAA1263680
పపరర: శకనతథ కస

722
SAA1087261
పపరర: అపరప రరవప మమవసల

725
SAA1257674
పపరర: వసససధర అలర స
తలర : ససజజత అలర స
ఇసటట ననస:6-28
వయససస:19
లస: ససస స

93-7/40

భరస : కకటయఖ భభరత
ఇసటట ననస:5-818
వయససస:58
లస: ససస స
93-4/1148

717
SAA1226372
పపరర: శకకరసత బసడరర

93-4/1149

తసడక:డ వనసకటటశసరరర బసడరర
ఇసటట ననస:6-6
వయససస:21
లస: పప
93-7/1245

720
SAA1294107
పపరర: మమరళ కకషర ఇలమస

93-6/1155

తసడక:డ శకనవరస రరవప ఇలమస
ఇసటట ననస:6-12
వయససస:21
లస: పప
93-3/43

తసడక:డ సతఖనతరరయణ మమవసల
ఇసటట ననస:6-18
వయససస:69
లస: పప
93-6/1156

705
SAA1275551
పపరర: నజక షపక
తసడక:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:5-64
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ నగరశసరరరవప కస
ఇసటట ననస:6-11
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ బడహకయఖ పతకమమరగ
ఇసటట ననస:6-16
వయససస:27
లస: ససస స
724
SAA1294024
పపరర: కకటటశసరమక చమట

93-4/1229

తసడక:డ బడహకస వకటట
ఇసటట ననస:6-5
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనతథ కస
ఇసటట ననస:6-11
వయససస:30
లస: ససస స
721
SAA1079003
పపరర: తరరపతమక పతకమమరగ

702
SAA1429935
పపరర: షపక అబద

తసడక:డ సససదర రరమయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:5-376
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ హనసమసతష భభరత
ఇసటట ననస:5-818
వయససస:63
లస: పప
718
SAA1218270
పపరర: ససజజత కస

93-7/1307

తసడక:డ రరమమరరవప డబమబరగ
ఇసటట ననస:5-143/A
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ ఎలష బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-148
వయససస:21
లస: పప
715
SAA1109008
పపరర: కకటయఖ భభరత

701
SAA1349448
పపరర: రజన మకరరఅలమ

తసడక:డ సరసబశవరరవప పప శస
ఇసటట ననస:5-66
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరగర బభబమ దదడడ
ఇసటట ననస:5-113
వయససస:18
లస: ససస స
712
SAA1357474
పపరర: మధసబభబమ బబ డపరటట

93-4/1146

భసధసవప: షపక అబద
ఇసటట ననస:5-64
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవ రరవప పప శస
ఇసటట ననస:5-66
వయససస:23
లస: ససస స
709
SAA1349166
పపరర: శరకవసత దదడడ

699
SAA1227321
పపరర: వర వససత సరయ కలమమర
లకనవరపప
తసడక:డ పరబడమమక చరర లకనవరపపేస
ఇసటట ననస:5-36
వయససస:21
లస: పప

భరస : మధస బభబమ మకరరఅలమ
ఇసటట ననస:5-42
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:5-64
వయససస:26
లస: ససస స
706
SAA1083484
పపరర: వనసకట శవ హరగక పప శస

93-7/1242

తసడక:డ మలర కరరరజనరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:5-29/A
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ వరబడహకస జరటట
ఇసటట ననస:5-37
వయససస:19
లస: ససస స
703
SAA1258243
పపరర: శలక షపక

698
SAA1251867
పపరర: గగపరలకకషర యరకసశశటట

723
SAA1072776
పపరర: నతగశకనస పపటట

93-6/54

తసడక:డ శకనస పపటట
ఇసటట ననస:6-21, NEAR BRAHMAM GARI G
వయససస:26
లస: పప
93-6/1157

726
SAA1177195
పపరర: వషష
ర వరబన పసటటల

93-4/109

తసడక:డ పరమమశసర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:6-29
వయససస:20
లస: పప
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SAA1282359
పపరర: పడశరసత పసటటల
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93-7/1248

తసడక:డ పరమమశసరరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:6-29
వయససస:19
లస: పప
730
SAA1446228
పపరర: షరరఫపన షపక

93-4/1230

93-3/1283

93-3/1127

93-7/42

93-7/43

93-5/26

93-6/55

భరస : గరనన రరడకడ తషమక
ఇసటట ననస:9
వయససస:47
లస: ససస స

740
SAA1252055
పపరర: నరసమక కలసదర

743
SAA1145655
పపరర: సనతఖశ రరవప యరకవరపప

746
SAA1469121
పపరర: దసరగ భవరన కడకమమటర

749
SAA1443654
పపరర: ససబభన బఇవనష షపక

93-7/1253

752
SAA1176874
పపరర: గరనన రరడకడ తషమక

93-7/1246

755
SAA1072941
పపరర: రరణమక దదనవపపడక
భరస : దదవదతస దదనవపపడక
ఇసటట ననస:9-33
వయససస:35
లస: ససస స

735
SAA1444579
పపరర: సరయ చరగత కసరసల

93-6/1239

738
SAA1284728
పపరర: జజఖత పసలర

93-5/1156

741
SAA1251859
పపరర: చనబభబమ ఇరర

93-7/1247

తసడక:డ పప తషరరజ ఇరర
ఇసటట ననస:6-250/18
వయససస:36
లస: పప
93-7/44

744
SAA1261445
పపరర: షబన షపక

93-6/1154

భరస : అబమదల షపక
ఇసటట ననస:6_7_2
వయససస:30
లస: ససస స
93-5/1308

747
SAA1294727
పపరర: వనసకట నతరరయణ మమమల

93-7/1252

తసడక:డ హనసమసతరరవప మమమల
ఇసటట ననస:7-142/1
వయససస:22
లస: పప
93-4/1231

750
SAA1114867
పపరర: వనసకయఖ తననరర

93-5/27

తసడక:డ నతగమలల తననరర
ఇసటట ననస:8-180-202
వయససస:40
లస: పప
93-6/56

తసడక:డ పడకరశ రరడకడ తషమక
ఇసటట ననస:9
వయససస:54
లస: పప
93-6/58

93-4/110

భరస : యయససదతసస పసలర
ఇసటట ననస:6-129
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహకద షపక
ఇసటట ననస:8-59/a
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ శశషయఖ తనననరర
ఇసటట ననస:8-180-202
వయససస:62
లస: ససస స
754
SAA1176973
పపరర: రతన మమరగ తషమక

93-5/1155

భరస : వనసకటటశసరరర కడకమమటర
ఇసటట ననస:7-14
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రసబభబమ తలమమల
ఇసటట ననస:8-7-101
వయససస:50
లస: ససస స
751
SAA1251560
పపరర: మమరస మక తనవనరర

737
SAA1284694
పపరర: యయససదతస పసలర

732
SAA1078948
పపరర: కలససమ రరణణ పలకలలరగ

తసడక:డ హరగబభబమ కసరసల
ఇసటట ననస:6-78
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ ణమక రరజ యరకవరపప
ఇసటట ననస:6-541
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర అననవరపప
ఇసటట ననస:7/2-1
వయససస:40
లస: పప
748
SAA1118355
పపరర: మమరమక తలమమల

93-7/1251

తసడక:డ కకటయఖ కలసదర
ఇసటట ననస:6-146/6
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సనతఖశ రరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:6-541
వయససస:53
లస: ససస స
745
SAA0969628
పపరర: శకనస అననవరపప

734
SAA1294461
పపరర: మమత కరసరణణ

93-7/1250

భరస : మమకతసటటససర రరవప పలకలలరగ
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ లమజర పసలర
ఇసటట ననస:6-129
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటయఖ కలసదర
ఇసటట ననస:6-146/6
వయససస:43
లస: ససస స
742
SAA1145663
పపరర: యలర మక యరకవరపప

93-6/53

తసడక:డ రరమమరరవప కరసరణణ
ఇసటట ననస:6-57
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పడభభకర రరవప సప దదశశటట
ఇసటట ననస:6-88
వయససస:34
లస: ససస స
739
SAA1108984
పపరర: నరసమక కలసదర

731
SAA1085455
పపరర: కకశశర బసడతరర

729
SAA1282920
పపరర: రరఘవ రరడకడ దగమగల

తసడక:డ సరసబరరడకడ దగమగల
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ శశషగగరగరరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:6-52
వయససస:32
లస: పప

భరస : వరరసదడ కలమమర పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:6-55
వయససస:32
లస: ససస స
736
SAA1291848
పపరర: వరహలమక సప దదశశటట

93-3/1126

భరస : సలమస సయఖద
ఇసటట ననస:6-32-48/b
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : గఫర షపక
ఇసటట ననస:6-47
వయససస:48
లస: ససస స
733
SAA1382597
పపరర: శఖమల పరలకరళళరర

728
SAA1309756
పపరర: మసరసన బ సయఖద

753
SAA1176957
పపరర: మమరగ పసడయసకర తషమక

93-6/57

తసడక:డ గరనన రరడకడ తషమక
ఇసటట ననస:9
వయససస:20
లస: ససస స
93-5/28

756
SAA1072933
పపరర: దదవదతస దదనవపపడక

93-5/29

తసడక:డ కకటటశసర రరవప దదనవపపడక
ఇసటట ననస:9-33
వయససస:38
లస: పప
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757
AP151010048381
పపరర: వనసకట రతనస కసదసల

93-4/112

భరస : శవర రరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:11
వయససస:44
లస: ససస స
760
SAA0992827
పపరర: జగజవన రరవప పప తషరర సక

93-6/59

93-14/1004

93-8/7

93-8/10

93-8/13

93-8/17

93-8/20

తసడక:డ బభలససరగ మమగగలగమసటర
ఇసటట ననస:12/5/1243
వయససస:42
లస: పప

770
JBV3642303
పపరర: జయపరలల కరరక

773
JBV3650918
పపరర: మరగయమక తమకదల

776
JBV3650884
పపరర: మరగయమక పపరరల

779
JBV3650827
పపరర: బబజజన పఠరన

93-8/23

782
JBV3642220
పపరర: ససనదరరర గరరర

93-8/11

785
SAA0799363
పపరర: బభలమససరగ మగగలగమసడర
తసడక:డ రరమమలల మగగలగమసడర
ఇసటట ననస:12/5/1243
వయససస:65
లస: పప

765
JBV3650983
పపరర: వరణణ మమటట

93-8/6

768
JBV3642360
పపరర: వనసకటటశసరరర అలర డక

93-8/9

771
JBV3642311
పపరర: సతఖరరజ కరరక

93-8/12

తసడక:డ యహహ నస కరరక
ఇసటట ననస:12/5/1179
వయససస:34
లస: పప
93-8/15

774
SAA0243121
పపరర: వరమక బతష
స ల

93-8/16

భరస : లకకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:12/5/1199
వయససస:65
లస: ససస స
93-8/18

777
JBV3650876
పపరర: శరసతకలమమరగ గదచద

93-8/19

భరస : రరబబన గదచద
ఇసటట ననస:12/5/1206
వయససస:45
లస: ససస స
93-8/21

780
JBV3642238
పపరర: బభజ పటభన

93-8/22

తసడక:డ ఖమససస పటభన
ఇసటట ననస:12/5/1212
వయససస:40
లస: పప
93-8/24

తసడక:డ వనసకటటశసరరర గరరర
ఇసటట ననస:12/5/1215
వయససస:55
లస: పప
93-8/26

93-3/1149

తసడక:డ ససబభబరరవప అలర డక
ఇసటట ననస:12/5/1170
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఖమశస పటభన
ఇసటట ననస:12/5/1212
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప గరరర
ఇసటట ననస:12/5/1215
వయససస:50
లస: ససస స
784
JBV3642378
పపరర: బభల సరసమ మమగగలగమసటర

93-8/8

భరస : జజజబభబమ పపరరల
ఇసటట ననస:12/5/1205
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ యసప బమ గదచద
ఇసటట ననస:12/5/1206
వయససస:47
లస: పప
781
JBV3650819
పపరర: ఉమమదదవ� గరరర�

767
JBV3650975
పపరర: లకకక అలర డక

762
SAA1293679
పపరర: ససతతరవమక కకమమకలపరటట

భరస : యయసస బభబమ మమటట
ఇసటట ననస:12/5/1071
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప తమకదల
ఇసటట ననస:12/5/1199
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ సలలమనస పప కలరగ
ఇసటట ననస:12/5/1203
వయససస:45
లస: పప
778
JBV3642253
పపరర: రరబబన గదచద

93-5/1151

తసడక:డ యహహ నస కరరక
ఇసటట ననస:12/5/1178
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ రతనస కరరక
ఇసటట ననస:12/5/1179
వయససస:65
లస: పప
775
JBV3642261
పపరర: జజరగజ పప కలరగ

764
SAA1234897
పపరర: బబసజమమన డదకతమడడగమలమ

93-4/114

భరస : వనసకటటశసరరర కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:11-979/3
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప అలర డక
ఇసటట ననస:12/5/1170
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జయపరలల కరరక
ఇసటట ననస:12/5/1178
వయససస:35
లస: ససస స
772
JBV3642295
పపరర: యహహ నస కరరక

93-4/115

తసడక:డ కరసతయఖ డదకతమడడగమల
ఇసటట ననస:12-2-367
వయససస:19
లస: పప

భరస : లయమమన మదసదల
ఇసటట ననస:12/5/1143
వయససస:35
లస: ససస స
769
JBV3650934
పపరర: జయశక కరగక

761
SAA1078963
పపరర: గగపస ఇమకడకశశటట

759
AP151010042041
పపరర: మషప శశటట �

తసడక:డ పడభమదతస�
ఇసటట ననస:11-5-259
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ దసరరగ పడసరద ఇమకడకశశటట
ఇసటట ననస:11-17
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:12-1-271
వయససస:90
లస: ససస స
766
JBV3650942
పపరర: అరరణ మదతదల

93-4/113

తసడక:డ దదవసహయస dodda
ఇసటట ననస:11-3-186
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ రగశయఖ పప తషరర సక
ఇసటట ననస:11-6-33
వయససస:44
లస: పప
763
SAA1280338
పపరర: నజక షపక

758
SAA0310839
పపరర: మమణణకఖరరవప దదడతడ dodda

783
JBV3651007
పపరర: మమరగ మగగలగమసటర

93-8/25

భరస : బభలసరసమ మమగగలగమసటర
ఇసటట ననస:12/5/1243
వయససస:40
లస: ససస స
93-8/27

786
SAA0797425
పపరర: మధసబభబమ లమమ

93-8/28

తసడక:డ సరమమఖల లమమ
ఇసటట ననస:12/5/1244
వయససస:31
లస: పప
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SAA0951138
పపరర: గరయతడ మమచదపలర
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93-8/29

భరస : రరసబభబమ మమచదపలర
ఇసటట ననస:12/5/1287
వయససస:28
లస: ససస స
93-8/32

తసడక:డ పడకరశస గమడకపపడక
ఇసటట ననస:12/5/2015
వయససస:53
లస: పప
93-6/60

తసడక:డ అసజయఖ కటభట
ఇసటట ననస:12-126E
వయససస:22
లస: పప
93-5/1152

93-6/1128

93-4/116

93-7/45

తసడక:డ శవ నతగరశసర రరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:19-172
వయససస:25
లస: పప

93-7/1176

800
SAA1093103
పపరర: వనసకట సరయ చసద చచనసనపరటట

803
AP151010048187
పపరర: మమణణకఖస దదడతడ

806
AP151010048622
పపరర: గమరవమక� పలమనటట�

93-7/48

809
AP151010048548
పపరర: ధనమక ఉసరగస

93-6/61

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:20-1-16
వయససస:47
లస: పప

812
SAA0969560
పపరర: బభలమక చదటట పలర

93-4/117

815
SAA1254242
పపరర: వనసకటటశసరమక గరగక
భరస : కకటయఖ గరగక
ఇసటట ననస:22-5-52
వయససస:22
లస: ససస స

93-8/1041

798
SAA1313402
పపరర: కకరస గ పసడయ మటటటపలర

93-3/1260

801
SAA1422849
పపరర: సషషదతవల షషషక

93-5/1305

804
JBV3645165
పపరర: బభజ� షపక�

93-6/62

తసడక:డ రససల సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:19-10-825
వయససస:31
లస: పప
93-7/46

807
AP151010048446
పపరర: దసరరగ� పలమనటట�

93-7/47

భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:20-1-15
వయససస:63
లస: ససస స
93-7/50

810
SAA0956302
పపరర: భభసతర ఉసరగస

93-7/51

తసడక:డ అదదయఖ ఉసరగస
ఇసటట ననస:20-1-16
వయససస:26
లస: పప
93-8/33

భరస : కకషర చదటట పలర
ఇసటట ననస:21/5-1433
వయససస:33
లస: ససస స
94-100/22

795
SAA1422914
పపరర: కరగక పప లమక

తసడక:డ మమకకజసహహద షషషక
ఇసటట ననస:19-3
వయససస:39
లస: పప

భరస : అదదయఖ
ఇసటట ననస:20-1-16
వయససస:43
లస: ససస స
93-7/52

93-6/1215

భరస : ఆనసద మటటటపలర
ఇసటట ననస:17-107/G
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:20-1-15
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:20-1-15
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ రరజజ రతనస తతమమటట
ఇసటట ననస:21-13-1126
వయససస:65
లస: పప

797
SAA1252261
పపరర: ఖమదర బభష ఇనకకనతడ

792
SAA1466671
పపరర: రమణ మనననస

భరస : కరగక సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:13-42
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమసరసమ
ఇసటట ననస:19-4-237
వయససస:42
లస: ససస స

805
SAA0775520
పపరర: శకకరసత చసతలపపడక

814
NDX2273555
పపరర: వనసకట రతనస తతమమటట

95-112/15

తసడక:డ చసడడ శశఖర రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:18-92
వయససస:23
లస: పప

భరస : రమమష బభబమ
ఇసటట ననస:19-4-237
వయససస:30
లస: ససస స

811
AP151010042626
పపరర: అదచదయఖ ఉసరగస�

794
SQX1796523
పపరర: రతన కలమమరగ గకసథద

93-8/31

తసడక:డ రమమలల మనననస
ఇసటట ననస:12-44A
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ పషదద మసరసన ఇనకకనతడ
ఇసటట ననస:15-10-15
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ నగరశసరరరవప బమరగక
ఇసటట ననస:17TH LINE
వయససస:19
లస: ససస స

808
SAA0671883
పపరర: పలమనటట హరరష

93-3/1207

భరస : మహన రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:13-2-63
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ చనన కకసడయఖ కలసచతల
ఇసటట ననస:13-130
వయససస:46
లస: పప

802
JBV3656709
పపరర: ఆషరలత దదడతడ

791
SAA1404722
పపరర: నతగలకకక శకరరమమలల

789
JBV3650959
పపరర: ససజజత జజననకలటట

భరస : మరగయదతసస జజననకలటట
ఇసటట ననస:12/5/1297
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ
ఇసటట ననస:12-17-1527
వయససస:49
లస: ససస స

793
SAA1116607
పపరర: కరరరసక కటభట

799
SAA1258433
పపరర: పసడయసకర బమరగక

93-8/30

తసడక:డ బభల గమరవయఖ మమచదపలర
ఇసటట ననస:12/5/1287
వయససస:31
లస: పప

790
JBV3642246
పపరర: నరరకరణరరవప గమడకపపడక

796
SAA1271469
పపరర: ఆసజనవయమలల కలసచతల

788
SAA0951047
పపరర: రరసబభబమ మమచదపలర

813
NDX2273571
పపరర: రరజరశ బభబమ తతమమటట

94-100/21

తసడక:డ వనసకట రరథతణత తతమమటట
ఇసటట ననస:21-13-1126
వయససస:29
లస: పప
93-3/1103

816
SAA1472356
పపరర: బమజజ కకటర

93-6/1220

తసడక:డ రమమడడ కకటర
ఇసటట ననస:22-13
వయససస:43
లస: పప
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93-6/1132

తసడక:డ బమజజ కకటర
ఇసటట ననస:22B
వయససస:18
లస: పప
820
SAA1281880
పపరర: బమజజ కకటర

93-7/1181

93-4/1128

93-4/1194

824
SAA1009001
పపరర: కకటటశసరరవప బతష
స ల

827
SAA1440296
పపరర: నతగమర బఇవనష షపక

93-4/1197

830
SAA1430792
పపరర: కకషర రరవప జసగరల

833
SAA1404847
పపరర: జగదదషప maddineni

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ పమడకమమకతల
ఇసటట ననస:39
వయససస:81
లస: పప

తసడక:డ ramesh maddineni
ఇసటట ననస:39
వయససస:30
లస: పప

835
SAA1278720
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కలసదర

836
SAA0952615
పపరర: ససనతత రరవపరగ

93-7/1233

తసడక:డ షరరరబసడక కలసదర
ఇసటట ననస:45-25-125
వయససస:21
లస: పప
838
SAA1252089
పపరర: ససనల కలమమర ఉసడవలర

93-7/1095

93-4/1195

93-4/118

842
SAA0955734
పపరర: సరయ కకషర వర పడసరద తతకల

93-6/1273

తసడక:డ ఉదయ చసదడ రరవప నశససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-154
వయససస:20
లస: ససస స

845
JBV1905413
పపరర: జజన బ� షపక�
భరస : ఇసకయల
ఇసటట ననస:104-159
వయససస:32
లస: ససస స

825
SAA1440320
పపరర: రహహమమననసర షపక

93-4/1193

828
SAA0843046
పపరర: అకబర అల షపక

93-6/63

831
SAA1257153
పపరర: పడమల వవజరసడర

93-6/1139

భరస : హనసమయఖ వవజరసడర
ఇసటట ననస:38
వయససస:64
లస: ససస స
93-6/1230

834
SAA1359314
పపరర: రరజరశసరగ మదదదనవన

93-6/1231

భరస : జగదదశ మదదదనవన
ఇసటట ననస:39
వయససస:23
లస: ససస స
93-6/64

837
SAA1083567
పపరర: అనసష చచవల

93-8/35

తసడక:డ మహన రరవప చచవల
ఇసటట ననస:100
వయససస:21
లస: ససస స
93-3/1158

840
SAA1284843
పపరర: గడడసస మధవ

93-14/1001

భరస : గడడసస సషషదసలల
ఇసటట ననస:101
వయససస:38
లస: ససస స
93-4/119

తసడక:డ శకనవరసరరవప తతకల
ఇసటట ననస:103/279
వయససస:24
లస: పప
93-4/121

93-7/1183

తసడక:డ ఘన సషషదత షపక
ఇసటట ననస:27-32
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ నతగయఖ కర
ఇసటట ననస:101
వయససస:75
లస: పప

భరస : పప లనతయమడడ
ఇసటట ననస:103/279
వయససస:24
లస: ససస స
844
SAA1152636
పపరర: కరవఖ నశససకరరరవప

839
SAA1438712
పపరర: లకకయఖ కర

822
SAA1282722
పపరర: వనసకటటష కకటర

భరస : గమణ శశశదత షపక
ఇసటట ననస:27-32
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యయససరతనస రరవపరగ
ఇసటట ననస:49-3-94
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసరర రరవప ఉసడవలర
ఇసటట ననస:100-4-150
వయససస:19
లస: పప
841
SAA0668426
పపరర: ఇజజజదద కళళవత

93-3/689

తసడక:డ లకకక నరసయఖ జసగరల
ఇసటట ననస:29, TEJA TOWNSHIP
వయససస:45
లస: పప
93-6/1229

93-6/1272

తసడక:డ బమజజ కకటర
ఇసటట ననస:22-b
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:27-32
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకషర రరవప జసగరల
ఇసటట ననస:29, TEJA TOWNSHIP
వయససస:41
లస: ససస స
832
SAA1404854
పపరర: సరసబశవరరవప పమడకమమకతల

93-7/1182

తసడక:డ వనసకటటససరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-22-11/B
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ గమన శశశదత షపక
ఇసటట ననస:27-32
వయససస:31
లస: పప
829
SAA1464338
పపరర: వజయ లకకక జసగరల

821
SAA1252097
పపరర: ధనలకకక కకతస కకట

819
SAA1472364
పపరర: జజఖత కకలర

భరస : బమజ కకలర
ఇసటట ననస:22-B
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అపపలనతయమడడ కకతస కకట
ఇసటట ననస:22-B
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:25-1
వయససస:31
లస: ససస స
826
SAA1454313
పపరర: షరరఫ షపక

93-6/1133

భరస : బమజజ కకటర
ఇసటట ననస:22-b
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ రమమడడ కకటర
ఇసటట ననస:22-b
వయససస:43
లస: పప
823
SAA1219187
పపరర: శబర షపక

818
SAA1257443
పపరర: జజఖత కకటర

843
JBV1905363
పపరర: షపక ఇసరకయల

93-4/120

తసడక:డ మమబమ
ఇసటట ననస:104-152
వయససస:32
లస: పప
93-4/122

846
AP151010042726
పపరర: జజన షపక

93-4/123

తసడక:డ పషదమసరసన
ఇసటట ననస:106-203
వయససస:32
లస: పప
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847
AP151010042415
పపరర: పషదదమసరసన షపక

93-4/124

తసడక:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:106-203
వయససస:32
లస: పప
850
SAA1218742
పపరర: అసజన తతటట

93-3/1021

848
SAA1218700
పపరర: హనసమమన పడసరద తతటట

93-3/1019

849
SAA1218718
పపరర: అజయ కలమమర తతటట

తసడక:డ పరపపయఖ తతటట
ఇసటట ననస:106 AMBICA APARTMENTS
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ హనసమమన పడసరద తతటట
ఇసటట ననస:106AMBICA APARTMENTS
వయససస:22
లస: పప

851
SAA1218726
పపరర: పదక తతటట

852
AP151010048047
పపరర: కకటమక� కలసదసర�

93-3/1146

తసడక:డ హనసమమన పడసరద తతటట
ఇసటట ననస:106AMBICA APARTMENTS
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : హనసమమన పడసరద
ఇసటట ననస:106AMBICA APARTMENTS
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దదబబ�
ఇసటట ననస:110-1-4
వయససస:41
లస: ససస స

853
AP151010048090
పపరర: నతగమణణ� గజరజల�

854
JBV3652062
పపరర: చచననమక ఉపపలదదనన�
Uppaldinni
భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:110-5-1098
వయససస:41
లస: ససస స

93-6/65

855
JBV3657194
పపరర: సరగజ లకణవరపప

857
SAA0529487
పపరర: గగపస శరకనత చమట

93-7/55

93-7/54

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:110-2-36
వయససస:45
లస: ససస స
856
AP151010048527
పపరర: వజయకలమమరగ లకణవరపప

93-4/126

భరస : వరబడహకచతరగ
ఇసటట ననస:110-6-444
వయససస:43
లస: ససస స
859
SAA0957755
పపరర: వజయలకకక కకసడమమడక
భరస : లకకకపడసరద కకసడమమడక
ఇసటట ననస:110-9-748
వయససస:62
లస: ససస స
862
SAA0773888
పపరర: హససన షపక

93-6/70

94-19/700

93-3/46

తసడక:డ శరఖసయయలల
ఇసటట ననస:116-230
వయససస:32
లస: పప

93-6/71

869
JBV3485141
పపరర: ససజజత� తతట�

94-5/787

93-4/130

93-3/45

861
AP151010045168
పపరర: సరగజన మమడకశశటట

93-6/69

864
JBV3652435
పపరర: షరగకలమ షపక

93-3/44

867
SAA0837585
పపరర: కరరసమమన షపక

93-4/127

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:113-3-409
వయససస:29
లస: ససస స
93-4/128

870
AP151010042313
పపరర: పడసరదరరవప తతట

93-4/129

తసడక:డ ఓబయఖ
ఇసటట ననస:114-12-959
వయససస:63
లస: పప

872
NDX2578524
పపరర: బభబ లమవన ససజజత
బనతదనదతమ
తసడక:డ బభలసరసమ బనతదనదతమ
ఇసటట ననస:116-2-46
వయససస:27
లస: ససస స

94-5/788

875
SAA0396317
పపరర: జజన బ షపక

93-4/131

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:116-259
వయససస:32
లస: ససస స

93-6/66

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:110-110
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:114-12-959
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సబససటన కటట
ఇసటట ననస:116-2-46
వయససస:43
లస: ససస స
874
JBV3646155
పపరర: వదతఖసరగర తతమమటట

866
SAA0607044
పపరర: మమసలయఖ బతష
స ల

858
SAA0968620
పపరర: యసగ శహహ కలరగసటట

భరస : కకసడయఖ మమడకశశటట
ఇసటట ననస:110-9-814
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:112--52
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ దతసస మటటటపల
ఇసటట ననస:113-117
వయససస:33
లస: పప
871
NDX2578680
పపరర: ససరమక కటట

93-6/68

తసడక:డ నరసససహరరవప పసబభ
ఇసటట ననస:110-17
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ మమలచయర రరజ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:111 Invito House
వయససస:33
లస: పప
868
SAA1011733
పపరర: రరజరశ మమట పరళ

863
SAA0457358
పపరర: ససబభబ రరవప పసబభ

93-4/125

భరస : నరసజన పడకరశ కలరగసటట
ఇసటట ననస:110-9-675
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజన రరవప కలరగసటట
ఇసటట ననస:110-9-764
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:110-10-621
వయససస:25
లస: ససస స
865
పపరర: రరజరశ బల బబలరసకకసడ

860
SAA0973868
పపరర: కకటటశసరమక కలరగసటట

93-7/53

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:110-6-443
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ శవ బభబమ
ఇసటట ననస:110-8-690
వయససస:27
లస: పప
93-6/67

93-3/1020

873
NDX2569580
పపరర: సరగజన సబత కకరగ

94-6/537

తసడక:డ మమరరశస కకరగ
ఇసటట ననస:116-2-46
వయససస:37
లస: ససస స
876
AP151010048234
పపరర: తతజ బ షపక

93-4/132

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:116-259
వయససస:32
లస: ససస స
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877
AP151010048442
పపరర: అనసతలకకక శవరలశశటట

93-4/133

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:117-8-736
వయససస:63
లస: ససస స
880
SAA0647420
పపరర: కకషర కలమమరగ అవపల

93-6/73

93-6/1099

93-6/75

93-6/77

93-6/80

93-4/135

93-4/138

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:119-3
వయససస:25
లస: పప

890
SAA0773094
పపరర: గగపస బసడతరర

893
JBV3478138
పపరర: కకటమక మమడత�

896
SAA0956013
పపరర: నతగరరజ కసచరర

899
SAA0396838
పపరర: శకనవరస� పటట
ర �

93-7/1114

902
JBV3656717
పపరర: మరగయమక పలలకలరగ

93-6/78

905
AP151010042436
పపరర: ఆదతస కనపరగస
తసడక:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:119-3వయససస:62
లస: పప

885
SAA1252345
పపరర: సరయ వరగరన మమఘస

93-7/1098

888
SAA0952953
పపరర: శకనస కలసదర

93-6/76

891
SAA1003649
పపరర: శకనస మమడ

93-6/79

తసడక:డ వనసకట రరవప మమడ
ఇసటట ననస:119-2-44
వయససస:29
లస: పప
93-6/81

894
SAA0955932
పపరర: గసగమక కసచరర

93-4/134

భరస : నతగరరజ కసచరర
ఇసటట ననస:119-2-220
వయససస:25
లస: ససస స
93-4/136

897
SAA0668616
పపరర: రరసబభబమ కకటటల

93-4/137

తసడక:డ జగనతనధస
ఇసటట ననస:119-2-220
వయససస:63
లస: పప
93-6/82

900
SAA0322255
పపరర: నరకల� నసససమ�

93-6/83

భరస : శకనస� నససస
ఇసటట ననస:119-2-837
వయససస:46
లస: ససస స
93-4/139

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:119-3
వయససస:25
లస: ససస స
93-4/141

93-6/1189

తసడక:డ నరసససహరరవప కలసదర
ఇసటట ననస:119-2-3
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ శవనషయమ� పటట
ర
ఇసటట ననస:119-2-818
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:119-2-910
వయససస:21
లస: పప
904
AP151010042528
పపరర: మసరసన రరడకడ చలమడడగమ

93-6/1191

తసడక:డ నతగరశసరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:119-2-220
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ రరమమమరగస నతయమడడ
ఇసటట ననస:119-2-220
వయససస:63
లస: పప
901
SAA1252113
పపరర: గగపస తరరమలశశటట

887
SAA1433317
పపరర: పడసనన అలర పరటట

882
SAA1459304
పపరర: మధవ పసబ

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప మమఘస
ఇసటట ననస:119/1/3
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : తతతయఖ� మద
ఇసటట ననస:119-2-179
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసర రరవప వరనగమసటర
ఇసటట ననస:119-2-220
వయససస:27
లస: పప
898
SAA0668624
పపరర: పసనసటట తచషటట నతయమడడ

93-6/1257

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:119-2-44
వయససస:27
లస: పప

భరస : వవసకట ససబభబ రరవప yarra
ఇసటట ననస:119-2-113
వయససస:52
లస: ససస స
895
SAA0837478
పపరర: రరజ వరనగమసటర

884
SAA1449057
పపరర: నసదదన మమగస

93-6/72

తసడక:డ ససబబ రరవప పసబ
ఇసటట ననస:119-1-2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శవయఖ అలర పరటట
ఇసటట ననస:119-1-7
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ ససతతరరమ
ఇసటట ననస:119-2-33
వయససస:32
లస: పప
892
SAA0633289
పపరర: యరరక పరరసత దదవ

93-6/74

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప మమగస
ఇసటట ననస:119-1-3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ పరపయఖ మమననసగగ
ఇసటట ననస:119-1-7
వయససస:56
లస: పప
889
SAA0571133
పపరర: లకడక నతయడస ససతతరరమ

881
SAA0633123
పపరర: రరస బభబమ అవపల

879
SAA0952177
పపరర: నతరరయణ బననల

తసడక:డ నరసససహరరవప బననల
ఇసటట ననస:118-4-30
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ కకటటశసర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:119-1
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖ కరవపరగ
ఇసటట ననస:119/1/3
వయససస:69
లస: పప
886
SAA0992843
పపరర: రరజరశసర రరవప మమననసగగ

94-17/963

తసడక:డ ససబబరరవప చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:118/3/383
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:119-1
వయససస:59
లస: ససస స
883
SAA1257609
పపరర: ఆసజనవయలల కరవపరగ

878
NDX2964674
పపరర: చసదడకరసత చచరరకలరగ

903
AP151010042299
పపరర: పడసరదస కనపరగస

93-4/140

తసడక:డ ఆదతస
ఇసటట ననస:119-3వయససస:40
లస: పప
93-4/142

906
SAA0740747
పపరర: రమఖ దదడడ

93-4/143

తసడక:డ దదవమణణ
ఇసటట ననస:119-3-2
వయససస:30
లస: ససస స
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93-4/144

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:119-3-2
వయససస:35
లస: ససస స
910
SAA0670950
పపరర: సరజద సయఖద

93-6/84

93-6/87

93-6/90

93-7/58

93-3/47

93-3/50

93-4/147

భరస : మమణణకఖ రరవప జలమర
ఇసటట ననస:119-3-43
వయససస:25
లస: ససస స

920
SAA0952110
పపరర: అసజమక లకకర

923
AP151010039271
పపరర: పడకరశస ఏటటకలరర

926
JBV3652781
పపరర: శరసత� దతవపలలరర�

929
JBV3652708
పపరర: షకకరర షపక

93-4/148

932
AP151010045258
పపరర: దదమనదయ జలమర

93-6/91

935
SAA0838237
పపరర: వజయ రరణణ గరల
తసడక:డ పరగశదబ రరవప గరల
ఇసటట ననస:119-3-43
వయససస:25
లస: ససస స

915
JBV3468915
పపరర: కకషరరరవ కరరసరన

93-6/89

918
JBV1900893
పపరర: నతగరరజ� కలకటర పలర �

93-7/57

921
SAA0952219
పపరర: నతగలకకక కలసబ

93-6/92

భరస : రరమమడడ కలసబ
ఇసటట ననస:119-3-33
వయససస:25
లస: ససస స
93-3/48

924
AP151010045257
పపరర: నతగరసదడస ఏటటకలరగ

93-3/49

భరస : రరయపప ఏటటకలరగ
ఇసటట ననస:119-3-37
వయససస:47
లస: ససస స
93-6/93

927
SAA0317644
పపరర: తమత� దతవపలలరగ�

93-6/94

తసడక:డ సససదరరరవప� davluri
ఇసటట ననస:119-3-38
వయససస:31
లస: పప
93-3/51

930
JBV3641362
పపరర: మహమకద సలమస షపక

93-3/52

తసడక:డ మబభబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:119-3-41
వయససస:34
లస: పప
93-3/53

భరస : సప మయఖ జలమర
ఇసటట ననస:119-3-43
వయససస:52
లస: ససస స
93-4/150

93-6/86

తసడక:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:119-3-14
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహమద సలమస షపక
ఇసటట ననస:119-3-41
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:119-3-41
వయససస:35
లస: ససస స
934
SAA0838229
పపరర: రరణణ జలమర

93-7/56

భరస : ఇశరకయయలల� davluri
ఇసటట ననస:119-3-38
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:119-3-40
వయససస:30
లస: ససస స
931
SAA0973926
పపరర: ఆష షపక

917
JBV1905116
పపరర: నతగరశసరరరవప మటటటపలర

912
SAA0952482
పపరర: వనసకరయమమక కకజజజ

తసడక:డ వనసకటటశసరరరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:119-3-8
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ భమషణసరరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:119-3-36
వయససస:57
లస: పప

భరస : సససదరరరవప దతవపలలరగ
ఇసటట ననస:119-3-38
వయససస:50
లస: ససస స
928
SAA0954850
పపరర: నతగమల బ షపక

93-6/88

భరస : దసరరగరరవప లకకర
ఇసటట ననస:119-3-33
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పడకరశస ఏటటకలరగ
ఇసటట ననస:119-3-36
వయససస:49
లస: ససస స
925
AP151010045113
పపరర: ససశల దతవపలలరగ

914
JBV3468105
పపరర: సరసబశవరరవప తషపరకలల � �

93-4/146

భరస : శవపప లర యఖ కకజజజ
ఇసటట ననస:119-3-2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ దతసస
ఇసటట ననస:119-3-14
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ బభలయఖ� �
ఇసటట ననస:119-3-14
వయససస:35
లస: పప
922
AP151010045224
పపరర: మరగయమక ఏటటకలరగ

93-6/85

తసడక:డ రసగనతయకలలల � తషపరకలల
ఇసటట ననస:119-3-4
వయససస:52
లస: పప

భరస : పషసటట సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-3-9
వయససస:77
లస: ససస స
919
JBV1900570
పపరర: సరసబయఖ� కలకటర పలర �

911
SAA0670943
పపరర: ఫరతమ షపక

909
JBV1905934
పపరర: కకషప ర దదడతడ

తసడక:డ దదవమణణ
ఇసటట ననస:119-3-2
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబమదల రరహమమన Shaik
ఇసటట ననస:119-3-2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస కలసదర
ఇసటట ననస:119-3-4
వయససస:33
లస: ససస స
916
AP151010045193
పపరర: జజన బ షపక�

93-4/145

భరస : దదవమణణ
ఇసటట ననస:119-3-2
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అబమదల సతతసర sayyad
ఇసటట ననస:119-3-2
వయససస:28
లస: ససస స
913
SAA0952524
పపరర: లకకక కలసదర

908
JBV1905397
పపరర: మసగ దదడడ

933
SAA0838203
పపరర: లకకక జలమర

93-4/149

తసడక:డ సప మయఖ జలమర
ఇసటట ననస:119-3-43
వయససస:25
లస: ససస స
93-4/151

936
SAA0954520
పపరర: నససమమ పటభన

93-4/152

తసడక:డ ఖమససస పటభన
ఇసటట ననస:119-3-43
వయససస:26
లస: ససస స
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SAA0838195
పపరర: పరపయఖ జలమర
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93-4/153

తసడక:డ సప మయఖ జలమర
ఇసటట ననస:119-3-43
వయససస:26
లస: పప

938
SAA0838211
పపరర: మమణణకఖ రరవప జలమర

93-4/155

తసడక:డ సప మయఖ జలమర
ఇసటట ననస:119-3-43
వయససస:29
లస: పప

940
SAA0992124
పపరర: ఖమససస వల షపక

93-4/157

తసడక:డ భకరరగ షపక
ఇసటట ననస:119-3-43
వయససస:25
లస: పప

941
JBV3650397
పపరర: ఫజలలనననసర షపక

93-3/59

తసడక:డ హభభబమలమర షపక
ఇసటట ననస:119-3-47
వయససస:34
లస: పప

944
JBV3468279
పపరర: ఖమధర వల షపక

93-3/56

93-4/158

తసడక:డ సరసబశవరరవప కరబసడక
ఇసటట ననస:119-3-47
వయససస:23
లస: ససస స
949
JBV1900745
పపరర: సరసబశవరరవప కకరబసడక

947
JBV1900752
పపరర: సరవతడ కకరబసడక

942
AP151010045259
పపరర: అఖలమజజన షపక

93-3/57

భరస : అబబమలమర షపక
ఇసటట ననస:119-3-47
వయససస:50
లస: ససస స
93-3/60

తసడక:డ హభభబమలమర షపక
ఇసటట ననస:119-3-47
వయససస:35
లస: పప

946
SAA1037184
పపరర: పసడయమసక రబసడక

93-4/156

తసడక:డ ఖమజజ పటభన
ఇసటట ననస:119-3-43
వయససస:31
లస: పప

భరస : అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:119-3-47
వయససస:34
లస: ససస స

943
JBV1906452
పపరర: మసరసన వల షపక

939
SAA0954660
పపరర: అసజన ేదయమలల పటభన

945
JBV1906445
పపరర: అమమనసలమర షపక

93-3/61

తసడక:డ హభభబమలమర షపక
ఇసటట ననస:119-3-47
వయససస:37
లస: పప
93-4/159

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:119-3-47
వయససస:37
లస: ససస స

948
SAA0954306
పపరర: మననహర కకరబసడక

93-4/160

తసడక:డ సరసబశవ రరవప కకరబసడక
ఇసటట ననస:119-3-47
వయససస:24
లస: పప

93-4/161

తసడక:డ అగససటన
ఇసటట ననస:119-3-47
వయససస:42
లస: పప

950
JBV3478286
పపరర: హహసపసన బ షపక
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93-3/63

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:119-3-48
వయససస:45
లస: ససస స
953
SAA0560201
పపరర: షరహహన షపక

93-6/96

93-4/164

భరస : వనసకయఖ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:119-3-51
వయససస:56
లస: ససస స

93-4/162

957
SAA0954769
పపరర: ససభభన షపక

93-6/98

960
SAA0320911
పపరర: జజన వల పఠరన�

93-4/165

963
AP151010045336
పపరర: ఫరతమమబ నలల
ర రర
భరస : దతవదస� నలల
ర రర
ఇసటట ననస:119-3-51
వయససస:62
లస: ససస స

955
SAA0837825
పపరర: మసజల మటటటపలర

93-4/163

958
JBV3643491
పపరర: మరగయదతసస బడడగమల�

93-6/97

తసడక:డ చననపప� బడడగమల
ఇసటట ననస:119-3-49
వయససస:55
లస: పప
93-6/99

తసడక:డ మహబమబ ఖమన� pathan
ఇసటట ననస:119-3-50
వయససస:41
లస: పప
93-3/66

93-6/95

తసడక:డ నతగరశసర రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:119-3-49
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:119-3-49
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజన వల pathan
ఇసటట ననస:119-3-50
వయససస:39
లస: ససస స
962
AP151010045058
పపరర: చటటటమక నలల
ర రగ

954
SAA0973975
పపరర: ససభభన బ షపక

952
SAA0560219
పపరర: జహహదత షపక

భరస : రహసతషలమర shek
ఇసటట ననస:119-3-48
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:119-3-49
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:119-3-49
వయససస:25
లస: పప
959
JBV3652468
పపరర: జమరరన పఠరన

93-3/64

తసడక:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:119-3-48
వయససస:50
లస: పప

భరస : కరగమమలమర shek
ఇసటట ననస:119-3-48
వయససస:31
లస: ససస స
956
SAA0954207
పపరర: అల బభషర షపక

951
JBV3468634
పపరర: ససబభన షపక

961
JBV1901503
పపరర: మమరగ నలల
ర రగ

93-3/65

భరస : యహహ నస నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:119-3-51
వయససస:36
లస: ససస స
93-3/67

964
AP151010045049
పపరర: చననమమకయ నలల
ర రగ

93-3/68

భరస : దతవదస నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:119-3-51
వయససస:77
లస: ససస స
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965
AP151010039112
పపరర: యహనస నలల
ర రగ

93-3/69

తసడక:డ వనసకయఖ నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:119-3-51
వయససస:41
లస: పప
968
JBV3468022
పపరర: ఖమససస పఠరన

93-3/72

93-3/73

93-4/167

93-4/170

93-4/173

93-6/102

93-3/75

భరస : బమజజ బభబమ అలమమతష
ఇసటట ననస:119-3-81
వయససస:35
లస: ససస స
989
JBV3652807
పపరర: రగజజ� కతస �

భరస : ఏసజడయ చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:119-3-87
వయససస:38
లస: ససస స

93-4/168

978
SAA1152792
పపరర: పడవణ కలమమర గరల

981
AP151010042175
పపరర: మరగయదతసస రరవపరగ

984
JBV3642089
పపరర: శరరశ బభబమ కరతవరపప
రరతతవరపప
తసడక:డ దతనయఖ కరతవరపప
ఇసటట ననస:119-3-76
వయససస:35
లస: పప
987
SAA0892944
పపరర: బమజజ బభబమ అలమమతష

93-6/106

990
JBV3652450
పపరర: నతగమలలర శసరగ� కతస �

93-4/171

993
JBV1902485
పపరర: ఇజడయఖ చచరరకలరగ
తసడక:డ ఏససరతనస చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:119-3-87
వయససస:43
లస: పప

973
SAA0838179
పపరర: జజఖత పలలర

93-4/166

976
SAA0838005
పపరర: ససనత రరవపరగ

93-4/169

979
AP151010048519
పపరర: మమరగమమక రరవపరగ

93-4/172

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-3-69
వయససస:42
లస: ససస స
93-4/174

982
AP151010042015
పపరర: పరమమలల ఆమడతల

93-4/175

తసడక:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:119-3-69/1
వయససస:67
లస: పప
93-6/103

985
JBV3642105
పపరర: నజర షపక�

93-6/104

తసడక:డ రససల� shek
ఇసటట ననస:119-3-77
వయససస:33
లస: పప
93-3/76

988
JBV1907468
పపరర: వరరరఘవమక కరరసరన � �

93-6/105

భరస : కకకషర రరరవప � KARaSANI
ఇసటట ననస:119-3-82
వయససస:42
లస: ససస స
93-6/107

భరస : జవయఖ� kathi
ఇసటట ననస:119-3-85
వయససస:32
లస: ససస స
93-3/77

93-6/101

భరస : సససప నస రరవపరగ
ఇసటట ననస:119-3-57
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ యయససదతసస అలమమతష
ఇసటట ననస:119-3-81
వయససస:41
లస: పప

భరస : రవ� kathi
ఇసటట ననస:119-3-85
వయససస:31
లస: ససస స
992
JBV1901800
పపరర: నతగమణణ చచరరకలరగ

975
SAA0838153
పపరర: ఏససపరదస రసగగ

970
SAA0457309
పపరర: జజసఫ యయటటకలరర

భరస : పపతషరర పలలర
ఇసటట ననస:119-3-56
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-3-69
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ దతనయమఖ కరతవరపప
ఇసటట ననస:119-3-76
వయససస:25
లస: ససస స
986
SAA0892951
పపరర: దదవమణణ అలమమతష

93-3/74

తసడక:డ పరగశదబరరవప గరల
ఇసటట ననస:119-3-61
వయససస:23
లస: పప

భరస : మరగయదతసస
ఇసటట ననస:119-3-69
వయససస:53
లస: ససస స
983
SAA1037580
పపరర: లల కరతవరపప

972
JBV3650405
పపరర: ససనత రసగగ

93-3/71

తసడక:డ మరగయ దతసస యయటటకలరర
ఇసటట ననస:119-3-52
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ నతతన యయలల రసగగ
ఇసటట ననస:119-3-56
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ కకటటశసర రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:119-3-57
వయససస:25
లస: పప
980
AP151010048194
పపరర: మరగయమక రరవపరగ

93-6/100

భరస : మరగయదతసస రసగగ
ఇసటట ననస:119-3-55
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏససపరదస రసగగ
ఇసటట ననస:119-3-56
వయససస:27
లస: ససస స
977
SAA0837999
పపరర: సససప నస రరవపరగ

969
SAA0947715
పపరర: ససల
డ లఖమ మమడకశశటట

967
JBV3478252
పపరర: అజమమన పఠరన

భరస : ఖమససస పఠరన
ఇసటట ననస:119-3-52
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రవ మమడకశశటట
ఇసటట ననస:119-3-52
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఏబమ చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:119-3-54
వయససస:36
లస: ససస స
974
SAA0838161
పపరర: మమరస మక రసగగ

93-3/70

తసడక:డ దతవదస నలల
ర రగ
ఇసటట ననస:119-3-51
వయససస:61
లస: పప

తసడక:డ అలమర భకలర పఠరన
ఇసటట ననస:119-3-52
వయససస:45
లస: పప
971
JBV1901834
పపరర: ఎమయమక చచరరకలరగ

966
AP151010039096
పపరర: వనసకయఖ నలల
ర రగ

991
JBV3644374
పపరర: రవ� కతస �

93-6/108

తసడక:డ యహనస� kathi
ఇసటట ననస:119-3-85
వయససస:35
లస: పప
93-3/78

994
JBV1902238
పపరర: దదనమక కలకటర పలర

93-4/176

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:119-3-91
వయససస:51
లస: ససస స
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995
AP151010042049
పపరర: రరమమలల కలకటర పలర

93-4/177

తసడక:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:119-3-91
వయససస:57
లస: పప
998
SAA0457267
పపరర: మలలర శసర రరవప కలకతతర పలర

93-6/110

93-3/82

93-6/2

93-3/86

93-6/113

93-3/88

93-4/181

తసడక:డ ఆదదనతరరయణ కలకటపలర
ఇసటట ననస:119-3-108
వయససస:41
లస: పప

1008 JBV3652849
పపరర: దదవఖ� పససమరగస�

1011 SAA0317735
పపరర: అశశక పససమరగస�

1014 JBV1900810
పపరర: ఆశరరసదస పససమరగస

1017 AP151010045036
పపరర: నరసమక కలకటర పలర

93-3/92

1020 SAA0837643
పపరర: పడశరసత కలకటపలర

93-6/111

1023 SAA0621177
పపరర: పఅమమబ మనత
తసడక:డ వవసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:119-3-109
వయససస:32
లస: ససస స

1003 AP151010039113
పపరర: ఏససరతనస రరవపరగ

93-3/84

1006 AP151010045077
పపరర: కలమమరగ పససపరగస

93-3/85

1009 SAA0457283
పపరర: దచషవర వరమ పససమరరస

93-6/112

భరస : ఆనసద బభబమ పససమరరస
ఇసటట ననస:119-3-96
వయససస:31
లస: ససస స
93-6/114

1012 JBV1901040
పపరర: జకకకలమమరగ పససమరగస

93-3/87

భరస : ఆశరరసదస పససమరగస
ఇసటట ననస:119-3-97
వయససస:35
లస: ససస స
93-3/89

1015 AP151010048126
పపరర: ససగమణ అమడతల

93-4/180

భరస : జజన పరల
ఇసటట ననస:119-3-98
వయససస:43
లస: ససస స
93-3/90

1018 JBV1900422
పపరర: ఆసజనవయమలల కలకటర పలర

93-3/91

తసడక:డ ఆదదనతరరయణ కలకటర పలర
ఇసటట ననస:119-3-101
వయససస:34
లస: పప
93-4/182

భరస : ఆసజనవయమలల కలకటపలర
ఇసటట ననస:119-3-101
వయససస:32
లస: ససస స
93-3/93

93-3/81

భరస : బమచచయఖ పససపరగస
ఇసటట ననస:119-3-96
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఆదదనతరరయణ కలకటర పలర
ఇసటట ననస:119-3-101
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటయఖ కలకటపలర
ఇసటట ననస:119-3-101
వయససస:62
లస: పప
1022 AP151010039049
పపరర: మరగయదతసస కలకటపలర

93-4/179

తసడక:డ బమచచయఖ పససమరగస
ఇసటట ననస:119-3-97
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ యయసస
ఇసటట ననస:119-3-98
వయససస:47
లస: పప
1019 AP151010039057
పపరర: ఆదదనతరరయణరరవప కలకటపలర

1005 SAA1059153
పపరర: raheem shaik

1000 AP151010045055
పపరర: పదక రరవపరగ

తసడక:డ ససబభబరరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:119-3-94
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ బమజజ బభబమ� pasumarthi
ఇసటట ననస:119-3-96
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ బమచచయఖ పససమరగస
ఇసటట ననస:119-3-97
వయససస:34
లస: పప
1016 AP151010042324
పపరర: జన పరల ఆమదతల

93-3/83

భరస : అశశక� pasumarthi
ఇసటట ననస:119-3-96
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ బమజజ బభబమ పససమమరరస
ఇసటట ననస:119-3-96
వయససస:29
లస: పప
1013 JBV1901123
పపరర: ఆనసదబభబమ పససమరగస

1002 AP151010045056
పపరర: రరమకకటమక రరవపరగ

93-4/178

భరస : రతనస రరవపరగ
ఇసటట ననస:119-3-94
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ jilani sk
ఇసటట ననస:119-3-95
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర పససమరస త
ఇసటట ననస:119-3-96
వయససస:57
లస: పప
1010 SAA0457275
పపరర: మశశ పససమమరరస

93-3/79

భరస : ససబభబరరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:119-3-94
వయససస:82
లస: ససస స

తసడక:డ దదవదతస దదనవపపడక
ఇసటట ననస:119-3-94
వయససస:29
లస: పప
1007 AP151010039122
పపరర: బమచచయఖ పససమరస త

999
AP151010045229
పపరర: వజయకలమమరగ రరవపరగ

997
SAA0837536
పపరర: లకకక కలకటపలర

తసడక:డ నతగ మలలర శసర రరవప కలకటపలర
ఇసటట ననస:119-3-92
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరయఖ రరవపరగ
ఇసటట ననస:119-3-93
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఏసస రతనస రరవపరగ
ఇసటట ననస:119-3-94
వయససస:42
లస: ససస స
1004 SAA1087709
పపరర: పపడమ కలమమర దదనవపపడక

93-6/109

భరస : నతగరరజ� kukatlapalli
ఇసటట ననస:119-3-91
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమలల కలకతతర పలర
ఇసటట ననస:119-3-92
వయససస:31
లస: పప
1001 AP151010045054
పపరర: ససత రరవపరగ

996
JBV3652831
పపరర: మరగయరరణణ� కలకటర పలర �

1021 JBV1902105
పపరర: బమజజ కలకటర పలర

93-4/183

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:119-3-106
వయససస:32
లస: ససస స
93-4/184

1024 JBV1900596
పపరర: ఆలసస పసబభ

93-4/185

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:119-3-109
వయససస:45
లస: ససస స
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1025 AP151010042223
పపరర: సరమమఖల జజన నతస ల

93-4/186

తసడక:డ అబడహస
ఇసటట ననస:119-3-109
వయససస:67
లస: పప
1028 SAA0955031
పపరర: కరరమమన షపక

93-4/189

93-4/192

93-4/194

93-4/197

93-4/200

93-4/203

93-4/206

తసడక:డ యమవన
ఇసటట ననస:119-3-150
వయససస:25
లస: ససస స

1038 JBV3655271
పపరర: చచసచమక నసధతఖల

1041 AP151010048094
పపరర: సరసబభడజఖస కలకటర పలర

1044 JBV3645637
పపరర: చన కకటయఖ నసదతఖల

1047 SAA0842006
పపరర: రమమ దదవ కరతవరపప

93-4/209

1050 SAA0952540
పపరర: పరరసత మమడడ త

93-4/198

1053 SAA0838260
పపరర: మహహష బభబమ కకరబసడక
తసడక:డ యన కకరబసడక
ఇసటట ననస:119-3-150
వయససస:29
లస: పప

1033 SAA1411305
పపరర: సనతరమనత దతసరగ

93-4/1155

1036 JBV1901552
పపరర: మమసలయఖ� పలలకలరగ�

93-4/196

1039 JBV3655263
పపరర: నరసమక పషరరగమ

93-4/199

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-3-143
వయససస:78
లస: ససస స
93-4/201

1042 JBV3655255
పపరర: శమసతక మమరరమమత కలరపరటట

93-4/202

భరస : ఇమమనయయలల
ఇసటట ననస:119-3-143
వయససస:78
లస: ససస స
93-4/204

1045 JBV3645603
పపరర: వర పడసరద కలరపరటట

93-4/205

తసడక:డ ఇమమకనయయలల
ఇసటట ననస:119-3-143
వయససస:78
లస: పప
93-4/207

1048 JBV1900612
పపరర: పసచచమక� కరతవరపప�

93-4/208

భరస : దతనయఖ�
ఇసటట ననస:119-3-144
వయససస:45
లస: ససస స
93-6/115

భరస : మలర కరరరజనరరవప మమడడ త
ఇసటట ననస:119-3-149
వయససస:28
లస: ససస స
93-4/211

93-4/191

తసడక:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:119-3-140
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససరరష కరతవరపప
ఇసటట ననస:119-3-144
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబడహస�
ఇసటట ననస:119-3-148
వయససస:53
లస: ససస స
1052 AP151010048130
పపరర: ఆదదలకడక కకరబసడక

93-4/195

తసడక:డ బభల కకటయఖ
ఇసటట ననస:119-3-143
వయససస:78
లస: పప

తసడక:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:119-3-143
వయససస:72
లస: పప
1049 AP151010048049
పపరర: పపననమక గరరర�

1035 JBV1902014
పపరర: లలరరదమమరగ పలలకలరగ

1030 SAA0953928
పపరర: ససభదడ దదవ గగవరడ

తసడక:డ యలర మసద దతసరగ
ఇసటట ననస:119-3-116
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:119-3-143
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ పపరరచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:119-3-143
వయససస:78
లస: పప
1046 AP151010042016
పపరర: బభలయఖ కలకటర పలర

93-4/193

భరస : చనన బభలకకటయఖ
ఇసటట ననస:119-3-143
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : గరటయఖ
ఇసటట ననస:119-3-143
వయససస:78
లస: ససస స
1043 JBV3645629
పపరర: ససధతకర నతమమ

1032 SAA0954736
పపరర: ససలమర బభబమ షపక

93-4/188

భరస : సరసబశవ రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:119-3-116
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమసలయఖ
ఇసటట ననస:119-3-140
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:119-3-141
వయససస:32
లస: ససస స
1040 JBV3655248
పపరర: మమధవ గమరకస

93-4/190

తసడక:డ మమబమ వల షపక
ఇసటట ననస:119-3-116
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడదదప పలలకలరగ
ఇసటట ననస:119-3-139
వయససస:20
లస: ససస స
1037 JBV3656626
పపరర: ససరరప� కలకటర పలర �

1029 SAA0954033
పపరర: మలలర శసరగ కకటట

1027 SAA0954330
పపరర: నతగమర బ షపక

భరస : హననన షపక
ఇసటట ననస:119-3-116
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ సరసమ కకటట
ఇసటట ననస:119-3-116
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ పరపయఖ చసత మళళర
ఇసటట ననస:119-3-116
వయససస:29
లస: పప
1034 SAA1152610
పపరర: కకరసన పలలకలరగ

93-4/187

భరస : మధస చసతమమల
ఇసటట ననస:119-3-116
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససలమర బభబమ షపక
ఇసటట ననస:119-3-116
వయససస:38
లస: ససస స
1031 SAA0838294
పపరర: మధస చసత మళళర

1026 SAA1152628
పపరర: మరగయమక చసతమమల

1051 SAA0621060
పపరర: కకరరబసడడ ససజజతత

93-4/210

భరస : మహహశ
ఇసటట ననస:119-3-150
వయససస:27
లస: ససస స
93-4/212

1054 SAA0621011
పపరర: కకరరబసడడ మహహశ

93-4/213

తసడక:డ యనత
ఇసటట ననస:119-3-150
వయససస:27
లస: పప
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93-4/214

భరస : నజర షసక
ఇసటట ననస:119-3-160
వయససస:32
లస: ససస స
1058 JBV1901701
పపరర: కకటటశసరమక దదడతడ

93-4/217

93-4/220

93-4/222

93-4/225

93-4/228

93-3/95

93-4/223

1068 SAA0837528
పపరర: ఏడడకకసడలల కసచరర

1071 AP151010042054
పపరర: హకదయరరజ గరరర

1074 JBV1907476
పపరర: యలమసద దతసరర

93-4/231

1079 SAA0647396
పపరర: కసడడలమ అనతత

93-4/234

1077 SAA0403071
పపరర: జజన� జజననలగడడ �

93-4/226

తసడక:డ వవసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:119-3-171
వయససస:27
లస: ససస స

93-4/229

1083 JBV1902493
పపరర: అమకతయఖ మచరర
తసడక:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:119-3-171
వయససస:25
లస: పప

93-6/116

1066 SAA0837510
పపరర: చసదడ లల తషరక

93-4/224

1069 JBV1902113
పపరర: మలలర శసరగ� పగగడకపలర �

93-4/227

1072 JBV1900562
పపరర: భభరతదదవ దతసరగ

93-3/94

భరస : యలమసద దతసరగ
ఇసటట ననస:119-3-169
వయససస:37
లస: ససస స
93-3/96

1075 SAA0520312
పపరర: శకవదఖ జజననలగడడ

93-4/230

తసడక:డ ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:119-3-169
వయససస:32
లస: ససస స
93-4/232

1078 SAA1056085
పపరర: శక శరకవరణణ బతష
స ల

93-4/233

తసడక:డ సతఖనతరరయణ సరసమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:119-3-171
వయససస:27
లస: ససస స
93-4/235

భరస : అమకతయఖ
ఇసటట ననస:119-3-171
వయససస:25
లస: ససస స
93-4/237

1063 SAA0366211
పపరర: మమరగమమక� ఓరరగదతద�

భరస : నతగరశసర రరవప� �
ఇసటట ననస:119-3-166
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:119-3-170
వయససస:36
లస: పప
1080 JBV3656667
పపరర: ఝమనస మచరర

93-4/219

భరస : జకకయఖ తషరక
ఇసటట ననస:119-3-165
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ బమలర యఖ దతసరర
ఇసటట ననస:119-3-169
వయససస:42
లస: పప

1076 SAA0621102
పపరర: జజననలగడడ శరసత కలమమరర
జజననలగడడ
భరస : లసగయమఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:119-3-170
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:119-3-171
వయససస:25
లస: ససస స

1065 SAA0620997
పపరర: చసతతబతస న సనథత

1060 JBV1900919
పపరర: బభలసరసమ దదడతడ

భరస : జ�న� origadda
ఇసటట ననస:119-3-164
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ ససశల
ఇసటట ననస:119-3-166
వయససస:52
లస: పప

భరస : పపడమమనసదస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:119-3-169
వయససస:53
లస: ససస స

1082 JBV3655719
పపరర: వజయమక మచరర

93-4/221

తసడక:డ నతరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:119-3-165
వయససస:27
లస: పప

భరస : హకదయ రరజ
ఇసటట ననస:119-3-166
వయససస:48
లస: ససస స
1073 JBV1901016
పపరర: దయమమణణ జజననలగడడ

1062 AP151010042699
పపరర: ఏససపరదస దదడతడ

93-4/216

తసడక:డ యయససపరదస
ఇసటట ననస:119-3-160
వయససస:25
లస: పప

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:119-3-165
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ జకరశకయమ
ఇసటట ననస:119-3-165
వయససస:27
లస: పప
1070 AP151010048249
పపరర: రరణణ గరరర

93-4/218

తసడక:డ మమరరత
ఇసటట ననస:119-3-161
వయససస:25
లస: పప

భరస : యయసఅబమ
ఇసటట ననస:119-3-165
వయససస:27
లస: ససస స
1067 SAA0620955
పపరర: చసతతబటటట న యయసస

1059 SAA0668582
పపరర: నటకలడడత శవకకషర

1057 SAA0668657
పపరర: లసకర పపషరపవత

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:119-3-160
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:119-3-160
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ మమరరత
ఇసటట ననస:119-3-160
వయససస:25
లస: పప
1064 SAA0620948
పపరర: చసతతబతస న పడభభవత

93-4/215

తసడక:డ ఏససపరదస
ఇసటట ననస:119-3-160
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏససపరదస
ఇసటట ననస:119-3-160
వయససస:25
లస: ససస స
1061 AP151010042224
పపరర: దదవమణణ దదడతడ

1056 JBV1901636
పపరర: మమరగససతతషస దదడతడ

1081 SAA0621243
పపరర: వరడదర మమడడ కలమఖన

93-4/236

భరస : మమరగయమ దతస
ఇసటట ననస:119-3-171
వయససస:27
లస: ససస స
93-4/238

1084 AP151010042022
పపరర: రరమయఖ మచరర

93-4/239

తసడక:డ అమకతయఖ
ఇసటట ననస:119-3-171
వయససస:25
లస: పప
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1085 SAA0621151
పపరర: వరడదర మమడడ మమరగయమ దతస

93-4/240

తసడక:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:119-3-172
వయససస:27
లస: పప
1088 JBV1902097
పపరర: శరరర నలస

93-4/243

93-4/246

93-4/249

93-4/252

93-6/117

93-4/256

93-4/259

తసడక:డ దదవసహయస కలరగసటట
ఇసటట ననస:119-3-183
వయససస:25
లస: ససస స

1098 JBV1901107
పపరర: పడసరదస ఆసడడ

1101 JBV1907120
పపరర: పపరరషప తస స దదడతడ

1104 JBV1900661
పపరర: రమమదదవ దదడతడ

1107 AP151010042080
పపరర: ససగరతరరవప దదడతడ

93-4/262

1110 JBV1904994
పపరర: ససనత దతరర

93-4/253

1113 JBV1900679
పపరర: ఇసదడవవణణ� దదడతడ�
భరస : ఆసదడయఖ�
ఇసటట ననస:119-3-186
వయససస:37
లస: ససస స

1093 JBV1900489
పపరర: బమజజ మమరగగ

93-4/248

1096 SAA0837858
పపరర: మణణ ఆసడడ

93-4/251

1099 AP151010042254
పపరర: కకటటశసరరరవప ఆసడడ

93-4/254

తసడక:డ శశరగ
ఇసటట ననస:119-3-176
వయససస:25
లస: పప
93-4/255

1102 SAA1218833
పపరర: మమధసరగ దదడడ

93-3/1025

తసడక:డ ససధతకరరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:119-3-181
వయససస:19
లస: ససస స
93-4/257

1105 JBV3655693
పపరర: తదరరజమక దదడతడ

93-4/258

భరస : పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:119-3-181
వయససస:32
లస: ససస స
93-4/260

1108 AP151010042186
పపరర: ససధతకరరరవప దదడడ

93-4/261

తసడక:డ మమరరత
ఇసటట ననస:119-3-181
వయససస:45
లస: పప
93-4/263

భరస : పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:119-3-182
వయససస:44
లస: ససస స
93-3/97

93-4/245

భరస : పడసరదస ఆసడడ
ఇసటట ననస:119-3-176
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ మమరరత
ఇసటట ననస:119-3-181
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ మమరరత
ఇసటట ననస:119-3-181
వయససస:47
లస: పప
1112 SAA0954256
పపరర: భభగఖ రతన కలరగసటట

93-4/250

భరస : ససధతకర రరవప
ఇసటట ననస:119-3-181
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:119-3-181
వయససస:32
లస: పప
1109 AP151010042094
పపరర: పడభభకరరరవప దదడతడ

1095 AP151010042596
పపరర: ఆశరరసదస మమరగగర

1090 AP151010048196
పపరర: వజయ కలమమరగ నతస ల

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:119-3-175
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ మమరరత
ఇసటట ననస:119-3-180
వయససస:29
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:119-3-181
వయససస:36
లస: ససస స
1106 JBV3648771
పపరర: రవకలమమర దదడతడ

93-4/247

తసడక:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-3-176
వయససస:32
లస: పప

భరస : మమరరత� dodda
ఇసటట ననస:119-3-179
వయససస:80
లస: ససస స
1103 JBV3655701
పపరర: నతగరసదడస దదడతడ

1092 AP151010042095
పపరర: ఏససపరదస నతస ల

93-4/242

భరస : యయససపరదస
ఇసటట ననస:119-3-174
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ జజన
ఇసటట ననస:119-3-175
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ రరయపప ఆసడడ
ఇసటట ననస:119-3-176
వయససస:32
లస: పప
1100 SAA0366542
పపరర: మరగయమక� దదడతడ�

93-4/244

తసడక:డ అబడహస
ఇసటట ననస:119-3-174
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ ఆశరరసదస
ఇసటట ననస:119-3-175
వయససస:25
లస: పప
1097 SAA0838278
పపరర: వనసకయఖ ఆసడడ

1089 SAA0311407
పపరర: నతగమక కకలమ

1087 JBV3656683
పపరర: ససనత నతస ల

భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:119-3-174
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:119-3-174
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మషప
ఇసటట ననస:119-3-174
వయససస:25
లస: ససస స
1094 JBV1900695
పపరర: రమమష మమరగగ

93-4/241

తసడక:డ జకరశకయమ
ఇసటట ననస:119-3-173
వయససస:27
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:119-3-174
వయససస:35
లస: ససస స
1091 SAA0311415
పపరర: చననమక కకలమ

1086 SAA0621086
పపరర: చతతబతస న యహనస

1111 AP151010042050
పపరర: పడవణమతమమర

93-4/264

తసడక:డ మజరస
ఇసటట ననస:119-3-182
వయససస:51
లస: పప
93-4/265

1114 AP151010048180
పపరర: బమజజ దదడతడ�

93-4/266

భరస : దదవడ రరజ�
ఇసటట ననస:119-3-186
వయససస:43
లస: ససస స
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1115 AP151010042279
పపరర: ఆసధడయఖ దదడతడ� dodda

93-4/267

తసడక:డ పపనతనరరవప� దదడడ
ఇసటట ననస:119-3-186
వయససస:40
లస: పప
1118 AP151010042013
పపరర: పపనతనరరవప దదడతడ�

93-4/270

93-6/119

93-4/274

93-4/277

93-4/280

93-6/120

93-3/100

భరస : కకటటశసరరరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:119-3-205
వయససస:43
లస: ససస స

1128 JBV1901628
పపరర: తషలశమక గరరర

1131 JBV3657715
పపరర: ఆసతతనమక బతష
స ల

1134 SAA0948804
పపరర: జజహనకఅల షసక

1137 JBV3641974
పపరర: కకటటశసరరరవప చగమరరపరటట

93-3/103

1140 AP151010045157
పపరర: వనసకరయమక పలలర

93-4/278

1143 AP151010039200
పపరర: కకటటశసరరరవప ఏటటకలరర
తసడక:డ భమషణస ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:119-3-205
వయససస:47
లస: పప

1123 AP151010042090
పపరర: దతసస జజలమ�

93-4/273

1126 AP151010042081
పపరర: భమషణమమ జజలమ�

93-4/276

1129 AP151010042396
పపరర: చనమరగయదతసస మమరగగ�

93-4/279

తసడక:డ సరమమఖలల�
ఇసటట ననస:119-3-193
వయససస:42
లస: పప
93-4/281

1132 JBV3478302
పపరర: పసచచమక బబ లర సపలర

93-3/98

భరస : రరమమలల బబ లర సపలర
ఇసటట ననస:119-3-198
వయససస:67
లస: ససస స
93-6/121

1135 AP151010045162
పపరర: మరగయమక చగగరరపరటట

93-3/99

భరస : కకటటశసరరరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:119-3-203
వయససస:41
లస: ససస స
93-3/101

1138 AP151010039078
పపరర: రరయపప చగమరరపరటట

93-3/102

తసడక:డ కకటయఖ చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-3-203
వయససస:67
లస: పప
93-3/104

భరస : ఇసరసకల పలలర
ఇసటట ననస:119-3-204
వయససస:57
లస: ససస స
93-3/106

93-6/118

తసడక:డ చన ఏసస�
ఇసటట ననస:119-3-192
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ రరమపప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-3-203
వయససస:47
లస: పప

భరస : దసరగ యఖ పలలర
ఇసటట ననస:119-3-204
వయససస:41
లస: ససస స
1142 AP151010045182
పపరర: రరతష ఏటటకలరర

93-4/275

తసడక:డ శయమససదదదన షసక
ఇసటట ననస:119-3-200
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరయపప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-3-203
వయససస:59
లస: ససస స
1139 AP151010045159
పపరర: నయమ పలలర

1125 AP151010048140
పపరర: లలరద మక జజలమ�

1120 SAA0311332
పపరర: జజఖత� దదడతడ�

తసడక:డ చన ఏసస� jala
ఇసటట ననస:119-3-190
వయససస:46
లస: పప

భరస : శరసతరరవప
ఇసటట ననస:119-3-196
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జజహనకఅల షసక
ఇసటట ననస:119-3-200
వయససస:40
లస: ససస స
1136 AP151010045197
పపరర: శవరమక చగమరరపరటట

93-4/272

భరస : ససశలరరవప
ఇసటట ననస:119-3-193
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:119-3-194
వయససస:48
లస: పప
1133 SAA0947996
పపరర: షహహన షసక

1122 AP151010048141
పపరర: సలలమ జజలమ�

93-4/269

భరస : అనల కలమమర� dodda
ఇసటట ననస:119-3-187
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : భమషణస� jala
ఇసటట ననస:119-3-192
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పషద మరగయదతసస�
ఇసటట ననస:119-3-193
వయససస:43
లస: ససస స
1130 SAA0362103
పపరర: సరసబ రరడకడ శనగల

93-4/271

భరస : దతసస� jala
ఇసటట ననస:119-3-190
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బభబమరరవప� jala
ఇసటట ననస:119-3-191
వయససస:41
లస: ససస స
1127 AP151010048199
పపరర: లల మమరగగ�

1119 AP151010048198
పపరర: శరసతకలమమరగ దదడడ � దదడడ

1117 AP151010042433
పపరర: డదవడ రరజ దదడతడ�

తసడక:డ దదవసహయస�
ఇసటట ననస:119 -3-186
వయససస:44
లస: పప

భరస : పపనతనరరవప� దదడడ
ఇసటట ననస:119-3-187
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ పపనతనరరవప� dodda
ఇసటట ననస:119-3-187
వయససస:34
లస: పప
1124 JBV3655685
పపరర: ఫరతమమ జజలమ�

93-4/268

తసడక:డ ఇమమమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-3-186
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ� dodda
ఇసటట ననస:119-3-186
వయససస:62
లస: పప
1121 SAA0317628
పపరర: అనల కలమమర దదడడ �

1116 AP151010042226
పపరర: మహమకద షపక�

1141 JBV1906569
పపరర: దసరగ యఖ పలలర

93-3/105

తసడక:డ ఇసరసకల పలలర
ఇసటట ననస:119-3-204
వయససస:45
లస: పప
93-3/107

1144 SAA0837957
పపరర: కలమమరగ ఏటటకలరగ

93-4/282

భరస : దతవదస ఏటటకలరగ
ఇసటట ననస:119-3-205
వయససస:27
లస: ససస స
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93-4/283

తసడక:డ కకటటశసర రరవప ఏటటకలరగ
ఇసటట ననస:119-3-205
వయససస:27
లస: పప
1148 AP151010045151
పపరర: వజయరతనస ఏటటకలరగ

93-3/110

93-4/285

93-4/288

93-4/290

93-7/59

93-4/293

93-6/125

తసడక:డ రరధతకకషర�
ఇసటట ననస:119-3-926
వయససస:25
లస: పప

1158 AP151010042463
పపరర: వనసకట రరడకడ నసనన

1161 AP151010045261
పపరర: ససతమహలకడక నసనన

1164 SAA0837791
పపరర: బభబమ మటటటపలర

1167 SAA0567495
పపరర: వవసకటరరవ థసమమకత

93-4/298

1170 AP151010048432
పపరర: రరణమకరదదవ చచననసశశటట �

93-4/291

1173 SAA0957417
పపరర: శరఖమమబబమ కలరగసటట
తసడక:డ దదవసహయస కలరగసటట
ఇసటట ననస:119-3-1830
వయససస:33
లస: పప

1153 AP151010042595
పపరర: బభలమసరసమ ఆమదతల

93-4/287

1156 AP151010048364
పపరర: వనసకట రమణమక నసనవ

93-4/289

1159 SAA0136580
పపరర: సరసబశవరరవప మమరస లమ

93-4/292

తసడక:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:119-3-344
వయససస:36
లస: పప
93-6/123

1162 SAA0426049
పపరర: యయససబభబమ దవలలరర

93-6/124

తసడక:డ ససనదరరరవ davluri
ఇసటట ననస:119-3-383
వయససస:31
లస: పప
93-4/294

1165 SAA0621250
పపరర: మమరగగర రరజరశ

93-4/295

తసడక:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:119-3-449
వయససస:28
లస: పప
93-6/126

1168 JBV1906908
పపరర: రజన� కకమరగశశటట �

93-4/297

భరస : కకటటశసర రరవప� �
ఇసటట ననస:119-3-920
వయససస:37
లస: ససస స
93-4/299

భరస : రరధతకకషర�
ఇసటట ననస:119-3-926
వయససస:25
లస: ససస స
93-4/301

93-4/284

భరస : వనసకట రరడకడ నసనవ
ఇసటట ననస:119-3-344
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబషయమఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:119-3-818
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ ఒబయఖ�
ఇసటట ననస:119-3-920
వయససస:72
లస: పప
1172 AP151010042216
పపరర: మమరళ చచననసశశటట �

93-6/122

తసడక:డ నతగయఖ మటటటపలర
ఇసటట ననస:119-3-449
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనస� పపటట
ఇసటట ననస:119-3-703
వయససస:41
లస: ససస స
1169 AP151010042703
పపరర: సరసబయఖ కకమరగశశటట �

1155 JBV3468501
పపరర: రవ మమడకశశటట � �

1150 SAA0842147
పపరర: అసజల ఏటటకలరగ

తసడక:డ యయసస
ఇసటట ననస:119-3-235
వయససస:32
లస: పప

భరస : తమమకరరడకడ nune
ఇసటట ననస:119-3-365
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరజరశ మతష
స పలర
ఇసటట ననస:119-3-449
వయససస:28
లస: ససస స
1166 JBV3479383
పపరర: మలలర శసరగ పపటభట�

93-4/286

తసడక:డ తమమక రరడడ క నసనన
ఇసటట ననస:119-3-344
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ ససబభబ రరడడడ
ఇసటట ననస:119-3-361
వయససస:30
లస: పప
1163 SAA1011782
పపరర: ససజజత మతష
స పలర

1152 AP151010048124
పపరర: మమణణకఖమక ఆమదతల

93-3/109

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:119-3-206
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ మహనరరవప � మమడకశశటట
ఇసటట ననస:119-3-341
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ బడహక రరడడ క దతరరడర
ఇసటట ననస:119-3-344
వయససస:36
లస: పప
1160 SAA0529388
పపరర: రరమ కకషర రరడడడ చలమడడగమ

93-3/111

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:119-3-235
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:119-3-235
వయససస:32
లస: పప
1157 JBV3648961
పపరర: మహహశసర రరడకడ దతరరడర

1149 AP151010039159
పపరర: మరగయదతసస ఏటటకలరర

1147 AP151010045231
పపరర: అగరనసస ఏటటకలరరI

భరస : మరగయదతసస ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:119-3-206
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ భమషణస ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:119-3-206
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ యయసస
ఇసటట ననస:119-3-235
వయససస:32
లస: ససస స
1154 AP151010042092
పపరర: నతగయఖ రరవపరగ

93-3/108

తసడక:డ సససదరరరవప పలలర
ఇసటట ననస:119-3-206
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భమషణస ఏటటకలరగ
ఇసటట ననస:119-3-206
వయససస:77
లస: ససస స
1151 SAA0317693
పపరర: లకకమక ఆమదతల

1146 SAA0327700
పపరర: అవల పలలర

1171 JBV1902550
పపరర: వనసకటటశసరరవప పరలకరయల

93-4/300

తసడక:డ వనసకటభడవప� �
ఇసటట ననస:119-3-926
వయససస:25
లస: పప
93-6/127

1174 SAA0670976
పపరర: మమనసర ససలమసన షపక

93-6/128

భరస : అబమదల మమజద షషషక
ఇసటట ననస:119-4-2
వయససస:34
లస: ససస స
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1175 SAA0322180
పపరర: కకటటశసరమక� కమమలలరగ�

93-6/129

భరస : నరసససహ రరవప� కమమలలరగ
ఇసటట ననస:119-4-4
వయససస:61
లస: ససస స
1178 SAA0949083
పపరర: రవకలమమర రసగగ

93-6/132

93-6/135

93-4/302

93-4/305

93-4/308

93-6/138

93-4/313

తసడక:డ మహమద జజన
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:30
లస: పప

1188 SAA0621201
పపరర: గరరర తషలశమక

1191 AP151010048058
పపరర: వరలకకక చలమడడగమ

1194 SAA1056077
పపరర: వనసకట నతగ అవనతశ బతష
స ల

1197 JBV3485760
పపరర: సతతసజ బ షపక

93-4/316

1200 AP151010048542
పపరర: హహసపసన బ

93-4/306

1203 AP151010042616
పపరర: అబమదల మమనతన షపక
తసడక:డ మమసరసన
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:26
లస: పప

1183 SAA0570515
పపరర: ఖమదర బభబమ తతతనబబ యయన

93-6/137

1186 SAA0560029
పపరర: మమనన షపక

93-4/304

1189 SAA0621276
పపరర: గరరర నతగరశసరరరవ

93-4/307

తసడక:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:119-4-102
వయససస:32
లస: పప
93-4/309

1192 AP151010042004
పపరర: ససబభబరరడకడ చలమడడగమ

93-4/310

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:119-4-103
వయససస:62
లస: పప
93-4/311

1195 SAA0955742
పపరర: హససనత షపక

93-4/312

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:26
లస: ససస స
93-4/314

1198 AP151010048543
పపరర: అతస ర మమననసర

93-4/315

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:26
లస: ససస స
93-4/317

భరస : బమడద
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:26
లస: ససస స
93-4/320

93-6/134

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:119-4-101
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబమదల మమనతన
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహమకదతజన
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:30
లస: ససస స
1202 AP151010042618
పపరర: చతన బభషరషపక

93-4/303

తసడక:డ సతఖనతరరయణ సరసమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:119-4-149
వయససస:25
లస: పప

భరస : చతన భభషర
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:30
లస: ససస స
1199 AP151010048114
పపరర: జబబదత షపక

1185 SAA0954678
పపరర: జజససకన షసక

1180 SAA0974197
పపరర: గగపస ఉపపప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర తటవబబ యన
ఇసటట ననస:119-4-55
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబభబరరడకడ
ఇసటట ననస:119-4-103
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటటశసరరర� ఉపపలదదననన
ఇసటట ననస:119-4-124
వయససస:30
లస: పప
1196 JBV3485596
పపరర: మమలమబ షపక

93-6/136

తసడక:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:119-4-102
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:119-4-103
వయససస:62
లస: ససస స
1193 JBV3645041
పపరర: శకనస� ఉపపలదదననన�

1182 SAA0571240
పపరర: ససబబషయమఖ యమగగ మ

93-6/131

తసడక:డ సరసబశవరరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:119-4-32
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ మహబమబ ససబభన షసక
ఇసటట ననస:119-4-101
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:119-4-101
వయససస:32
లస: ససస స
1190 SAA0621144
పపరర: చతలమడడగమ ససనతత

93-6/133

తసడక:డ రరమమలల మగగ స
ఇసటట ననస:119-4-33
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ రరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:119-4-79
వయససస:30
లస: పప
1187 SAA0973884
పపరర: ఇమసబ పఠరన

1179 SAA0560227
పపరర: వరకలమమరగ పరటట pati

1177 SAA0947582
పపరర: వరలకకక రసగగ

భరస : రవకలమమర రసగగ
ఇసటట ననస:119-4-22
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససరరష Pati
ఇసటట ననస:119-4-32
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర మమతఖస
ఇసటట ననస:119-4-32
వయససస:39
లస: పప
1184 SAA0668665
పపరర: శవరరడకడ జసగ

93-6/130

భరస : ఏససబభబమ� కకయలమమడక
ఇసటట ననస:119-4-22
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ఏససపరదస రసగగ
ఇసటట ననస:119-4-22
వయససస:35
లస: పప
1181 SAA0561415
పపరర: వనసకట శకనస మమతఖస

1176 SAA0320945
పపరర: కలమమరగ� కకయలమమడక�

1201 JBV3649506
పపరర: మహబమబమసభభన షపక

93-4/319

తసడక:డ మహకదతజన
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:30
లస: పప
93-4/321

1204 AP151010042617
పపరర: మహమకద జజన షపక

93-4/322

తసడక:డ సనవన సరహహబ
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:30
లస: పప
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1205 AP151010042521
పపరర: జలమన షపక

93-4/323

తసడక:డ ననవన సహబ
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:26
లస: పప
1208 JBV3655420
పపరర: మహబమబ బ

93-4/325

93-4/326

93-6/141

93-4/327

93-3/118

93-6/143

93-3/122

భరస : నతగరశసరరరవప వరనగమసటర
ఇసటట ననస:119-4-222
వయససస:40
లస: ససస స

1218 SAA0457317
పపరర: జజసఫ నసదదగమ

1221 AP151010039290
పపరర: సససదరరరవప చగమరరపరటట

1224 SAA1022839
పపరర: దదలప కలమమర చగమరరపరటట

1227 AP151010045163
పపరర: నరకల చగమరరపరటట

93-3/125

1230 AP151010039411
పపరర: నతగరసదడస చగమరరపరటట

93-6/142

1233 SAA0317610
పపరర: రవ కకయలమమడక
తసడక:డ బభబమ కకయలమమడక
ఇసటట ననస:119-4-222
వయససస:30
లస: పప

1213 SAA1022862
పపరర: కరకసత చగమరరపరటట

93-6/140

1216 JBV3641982
పపరర: వనసకటటశసరరర నసదదగస

93-3/116

1219 AP151010045396
పపరర: రగజ మమరగ చగగరరపరటట

93-3/117

భరస : సససదరరరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-220
వయససస:41
లస: ససస స
93-3/119

1222 AP151010039054
పపరర: వనసకటటశసరరర చగమరరపరటట

93-3/120

తసడక:డ కకసడయఖ చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-220
వయససస:69
లస: పప
93-6/144

1225 JBV1901750
పపరర: లమవణఖ చగమరరపరటట

93-3/121

భరస : వనసకటరతనస చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-221
వయససస:34
లస: ససస స
93-3/123

1228 JBV1902261
పపరర: దతవదస చగమరరపరటట

93-3/124

తసడక:డ నతగరసదడస చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-221
వయససస:34
లస: పప
93-3/126

తసడక:డ ససబబయఖ చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-221
వయససస:67
లస: పప
93-3/127

93-3/113

తసడక:డ రతనస నసదదగస
ఇసటట ననస:119-4-218
వయససస:52
లస: పప

భరస : నతగరసదడస చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-221
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరసదడస చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-221
వయససస:37
లస: పప
1232 JBV1901057
పపరర: మరగయమక వరనగమసటర

93-3/115

తసడక:డ సససదర రరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-220
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఏలషర చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-221
వయససస:36
లస: ససస స
1229 JBV1900828
పపరర: వనసక టరతనస చగమరరపరటట

1215 AP151010045192
పపరర: మలలర శసరగ నసదదగస

1210 AP151010039110
పపరర: జవరతనస పససమరగస

భరస : ఇమమకనసఖయల చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-216
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ రరమపప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-220
వయససస:43
లస: పప

భరస : దదలప కలమమర చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-220
వయససస:23
లస: ససస స
1226 JBV3650389
పపరర: ససనత చగమరరపరటట

93-3/114

తసడక:డ వవసకటటశసరళళ నసదదగమ
ఇసటట ననస:119-4-218
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-220
వయససస:47
లస: ససస స
1223 SAA1022847
పపరర: వనల రరణణ చగమరరపరటట

1212 AP151010045164
పపరర: శరఖమల చగమరరపరటట

93-6/139

తసడక:డ వనసకటటశసరరర పససమరగస
ఇసటట ననస:119-4-212
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర నసదదగస
ఇసటట ననస:119-4-218
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-4-218
వయససస:26
లస: పప
1220 AP151010045158
పపరర: రరణణ చగమరరపరటట

93-3/112

భరస : పడభమదతసస చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-216
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ పడభమ దతస చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-216
వయససస:34
లస: పప
1217 SAA0842121
పపరర: కకరణ నసదదగస

1209 AP151010045142
పపరర: జజఖత పససమరగస

1207 SAA1200138
పపరర: శవపరరసత తతట

భరస : వనసకటటశసరరరవప తతట
ఇసటట ననస:119-4-158
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జవరతనస పససమరగస
ఇసటట ననస:119-4-212
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ జవరతనస
ఇసటట ననస:119-4-212
వయససస:32
లస: పప
1214 SAA1022854
పపరర: ఇమమకనసఖయల చగమరరపరటట

93-4/324

తసడక:డ నననన సరహహబ
ఇసటట ననస:119-4-153
వయససస:26
లస: పప

భరస : కరగమమలమర
ఇసటట ననస:119-4-199
వయససస:34
లస: ససస స
1211 SAA0560847
పపరర: రరజ పససమరగస

1206 JBV3475514
పపరర: బమడద సరహహబ శశక

1231 SAA1022870
పపరర: పడభభవత చగమరరపరటట

93-6/145

భరస : దతవద చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-221
వయససస:32
లస: ససస స
93-3/128

1234 AP151010045141
పపరర: లలరర
డ మమరగ పససమరగస

93-3/130

భరస : ఏలయఖ పససమరగస
ఇసటట ననస:119-4-223
వయససస:41
లస: ససస స
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1235 AP151010039042
పపరర: ఏలయమ పససమరగస

93-3/131

తసడక:డ వనసకటటశసరరర పససమరగస
ఇసటట ననస:119-4-223
వయససస:44
లస: పప
1238 SAA1264274
పపరర: పవన కలమమర పససమరగస

93-7/1116

93-3/134

93-3/137

93-3/140

93-6/146

93-6/148

93-6/149

తసడక:డ meda meda
ఇసటట ననస:119-4-256
వయససస:51
లస: పప

1248 AP151010039040
పపరర: జకరయఖ ఆరరమళర

1251 AP151010042188
పపరర: రరయపప ఆమదతల

1254 AP151010048341
పపరర: జననమక

1257 JBV3644325
పపరర: రమమశ బభబమ� దదడడ �

93-3/143

1260 SAA0633073
పపరర: తతడడగగరర నతగరశసర రరవప

93-3/141

1263 SAA0567503
పపరర: దసరరగరరడడడ జరర
తసడక:డ ససరఖనతరరయణ jiroo
ఇసటట ననస:119-4-256
వయససస:56
లస: పప

1243 JBV1901412
పపరర: కవతత ఆరరమళర

93-3/136

1246 AP151010045161
పపరర: రరహహలల అరరమళర

93-3/139

1249 SAA0317602
పపరర: నతగరశసరరరవప కరరసరల

93-3/142

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ కరరసరల
ఇసటట ననస:119-4-230
వయససస:51
లస: పప
93-4/328

1252 SAA0311316
పపరర: సరగరమమరగ� అమకదల�

93-6/147

భరస : పరపయఖ� అమకదల
ఇసటట ననస:119-4-234
వయససస:33
లస: ససస స
93-4/329

1255 AP151010042156
పపరర: ఇననయఖ దదడతడ

93-4/330

తసడక:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:119-4-237
వయససస:32
లస: పప
93-6/150

1258 JBV3644333
పపరర: రరసబభబమ� దదడతడ�

93-6/151

తసడక:డ ఇననయఖ� dodda
ఇసటట ననస:119-4-237
వయససస:36
లస: పప
93-6/152

తసడక:డ గగవసద రరవప tadigiri
ఇసటట ననస:119-4-238
వయససస:35
లస: పప
93-6/154

93-3/133

భరస : కకటటరతనస అరరమళర
ఇసటట ననస:119-4-230
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ ఇననయఖ� dodda
ఇసటట ననస:119-4-237
వయససస:35
లస: పప

భరస : నగరష బభబమ తతటటగగరగ
ఇసటట ననస:119-4-238
వయససస:35
లస: ససస స
1262 SAA0571190
పపరర: ససబభశవరరవ మమదత

93-3/138

భరస : ఇననయఖ
ఇసటట ననస:119-4-237
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ� dodda
ఇసటట ననస:119-4-237
వయససస:33
లస: ససస స
1259 JBV1902584
పపరర: ససధతరరణణ తతటటగగరగ

1245 JBV3652674
పపరర: పడకరశమక కరరశరల

1240 JBV1902188
పపరర: మమషక చగమరరపరటట

భరస : కకటటశసరరరవప ఆరరమళర
ఇసటట ననస:119-4-229
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ యయసస
ఇసటట ననస:119-4-234
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ వవసకటటషయమ kukatlapalli
ఇసటట ననస:119-4-236
వయససస:45
లస: పప
1256 SAA0311324
పపరర: మరగయరరణణ� దదడతడ�

93-3/135

తసడక:డ కకటటరతనస ఆరరమళర
ఇసటట ననస:119-4-230
వయససస:41
లస: పప

భరస : దతనయయలల� armalla
ఇసటట ననస:119-4-230
వయససస:31
లస: ససస స
1253 SAA0361782
పపరర: యయసషయమ కలకటర పలర

1242 AP151010039051
పపరర: వనసకటటశసరరర పససమరగస

93-7/1115

తసడక:డ పడభమదతసస చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-225
వయససస:36
లస: పప

భరస : నతగరశసరరరవప కరరశరల
ఇసటట ననస:119-4-230
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటరతనస ఆరరమళర
ఇసటట ననస:119-4-230
వయససస:37
లస: పప
1250 JBV3652856
పపరర: ససపన� ఆరమళర�

93-3/132

తసడక:డ బమచచయఖ పససమరగస
ఇసటట ననస:119-4-228
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ కకటటరతనస ఆరమళర
ఇసటట ననస:119-4-229
వయససస:43
లస: పప
1247 SAA0320895
పపరర: దతనయయలల ఆరరమళర

1239 JBV1902170
పపరర: మరగయమక చగమరరపరటట

1237 SAA1264266
పపరర: ఏససబభబమ పససమరగస

తసడక:డ ఎలయఖ పససమరగస
ఇసటట ననస:119-4-223
వయససస:23
లస: పప

భరస : మమషక చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:119-4-225
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర పససమరగస
ఇసటట ననస:119-4-228
వయససస:68
లస: ససస స
1244 AP151010039085
పపరర: కకటటశసరరరవప ఆరమళర

93-6/1259

భరస : పవన కలమమర పససమరగస
ఇసటట ననస:119-4-223
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ ఏలయ పససమరగస
ఇసటట ననస:119-4-223
వయససస:22
లస: పప
1241 AP151010045140
పపరర: అననమక పససమరగస

1236 SAA1441732
పపరర: పసడయసకర పససమరగస

1261 JBV3650843
పపరర: కమలమక� ఎనమమల�

93-6/153

భరస : శశరరయఖ� enamala
ఇసటట ననస:119-4-256
వయససస:65
లస: ససస స
93-6/155

1264 SAA0571604
పపరర: శవ లసగమ మడకయమలమ

93-6/156

తసడక:డ కకటటలసగమ మడకయమలమ
ఇసటట ననస:119-4-265
వయససస:46
లస: పప
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1265 SAA1037317
పపరర: గగపస నతథ గరగకపరటట
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93-4/331

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప గరగకపరటట
ఇసటట ననస:119-4-430
వయససస:23
లస: పప
1268 AP151010048333
పపరర: మలలర శసరగ కరకలమమనస�

93-7/60

93-6/160

93-6/163

93-6/166

93-6/170

93-4/334

93-4/337

భరస : వదతఖసరగరర
ఇసటట ననస:119-5-243
వయససస:32
లస: ససస స

1278 SAA0560235
పపరర: మమలత దదవ పససమరగస

1281 SAA0366351
పపరర: వరలకడక� నవలలబబ లల�

1284 JBV3657608
పపరర: మహరరననస� షపక�

1287 JBV1905512
పపరర: బభలసరసమ దదడతడ

93-4/340

1290 AP151010048396
పపరర: గగవసదమక మమలలగమ

93-6/167

1293 AP151010048186
పపరర: వనసకరయమక దదడతడ
భరస : చనవనసకయఖ
ఇసటట ననస:119-5-243
వయససస:32
లస: ససస స

1273 SAA0772781
పపరర: నతగ సతఖ నతరరయణ వనసగచదరగ

93-6/162

1276 SAA0509828
పపరర: బడహకస కకటట

93-6/165

1279 SAA0952425
పపరర: ఆదచమక పరలపరగస

93-6/168

భరస : అసకమకరరవప పళపరరగర
ఇసటట ననస:119-5-33
వయససస:40
లస: ససస స
93-6/171

1282 JBV3649068
పపరర: రహసతషలమర� షపక�

93-4/333

తసడక:డ నతయబడససల�
ఇసటట ననస:119-5-49
వయససస:27
లస: పప
93-4/335

1285 AP151010048302
పపరర: మరగయమక పసలర

93-4/336

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:119-5-239
వయససస:32
లస: ససస స
93-4/338

1288 AP151010048276
పపరర: పదక కసచరర

93-4/339

భరస : లకకక నతరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:119-5-242
వయససస:32
లస: ససస స
93-4/341

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:119-5-242
వయససస:29
లస: ససస స
93-4/343

93-6/159

తసడక:డ వనసకటటశసరరర Koti
ఇసటట ననస:119-5-17
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:119-5-241
వయససస:32
లస: పప

భరస : నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-5-242
వయససస:29
లస: ససస స
1292 AP151010048189
పపరర: శరసతమక తతమమటట

93-6/164

భరస : కరరమ�
ఇసటట ననస:119-5-149
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బభబమరరవప
ఇసటట ననస:119-5-241
వయససస:32
లస: ససస స
1289 JBV3655792
పపరర: వరకలమమరగ కసచరర

1275 SAA0887549
పపరర: నతగ లకకక కలసభ

1270 SAA0361741
పపరర: కకటటశసర రరవ� దదడతడ�

తసడక:డ రఘమపత వనసగచదరగ
ఇసటట ననస:119-5-5
వయససస:33
లస: పప

భరస : వవసకట ససభడమనఖమ� నవలబబ లలర
ఇసటట ననస:119-5-36
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:119-5-49
వయససస:27
లస: పప
1286 AP151010048280
పపరర: తచరసమక దదడడ

93-6/161

భరస : రరజ పససమరగస
ఇసటట ననస:119-5-33
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ ససబభబరరడకడ మదదదసరన
ఇసటట ననస:119-5-33
వయససస:58
లస: పప
1283 JBV3649019
పపరర: నతయబ రససల� షపక�

1272 SAA0772971
పపరర: నతగరరజ కకడద

93-4/332

తసడక:డ రరయపప� dooda
ఇసటట ననస:119-5-2
వయససస:42
లస: పప

భరస : గగపస కలసభ
ఇసటట ననస:119-5-6
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ రతనబభబమ పషరవల
ఇసటట ననస:119-5-22
వయససస:31
లస: ససస స
1280 SAA0992934
పపరర: పపలర రరడకడ మదదదసరన

93-6/158

తసడక:డ బసవయఖ కకడద
ఇసటట ననస:119-5-4
వయససస:26
లస: పప

భరస : నతగసతఖనతరరయమణ వనసగచదరగ
ఇసటట ననస:119-5-6
వయససస:29
లస: ససస స
1277 SAA0568402
పపరర: ఇసదస పషరవల

1269 SAA0952094
పపరర: దసరరగరరవప లకరత

1267 SAA0992165
పపరర: లకకక తరరపతమక తతట

భరస : నతగ రరజ తతట
ఇసటట ననస:119-4-479
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ దసరరగరరవప లకరత
ఇసటట ననస:119-5-2
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరజరశసర రరవప మమననసగగ
ఇసటట ననస:119-5-3
వయససస:40
లస: ససస స
1274 SAA0773656
పపరర: హరగక పడసనన వనసగ చదరర

93-6/157

తసడక:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:119-4-476
వయససస:29
లస: పప

భరస : మమరహరగ�
ఇసటట ననస:119-4-897
వయససస:49
లస: ససస స
1271 SAA0992660
పపరర: గరయతడ మమననసగగ

1266 SAA0957540
పపరర: రససల షపక

1291 AP151010042260
పపరర: నతగరశసరరరవప కసచరర

93-4/342

తసడక:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:119-5-242
వయససస:29
లస: పప
93-4/344

1294 JBV3646163
పపరర: కరరణ కలమమర తతమమటట

93-4/345

తసడక:డ వదతఖ సరగర
ఇసటట ననస:119-5-243
వయససస:32
లస: పప
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1295 SAA1261635
పపరర: ససరగబభబమ దదడడ
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93-7/1117

తసడక:డ రరమసరసమ దదడడ
ఇసటట ననస:119-5-244
వయససస:22
లస: పప
1298 JBV3656659
పపరర: మరగయరరణణ కలకటర పలర

93-4/347

93-4/350

93-4/353

93-4/356

93-4/359

93-6/1166

93-4/360

తసడక:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:119-5-253
వయససస:32
లస: పప

1308 AP151010042389
పపరర: భభసతరరరవప మమరగగ

1311 SAA0311357
పపరర: నరకల ఆమడతల

1314 SAA1256585
పపరర: మమధసరగ గరరర

1317 AP151010048521
పపరర: శశరమక దసతమమల

93-4/363

1320 AP151010042139
పపరర: కకటటశసరరరవప గరరర

93-4/357

1323 SAA0311084
పపరర: నరసససహరరవప దసతమల
తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-5-253
వయససస:65
లస: పప

1303 JBV3656618
పపరర: రతనకలమమరగ మమరగగ

93-4/352

1306 SAA0838054
పపరర: బభలల మమరగగ

93-4/355

1309 AP151010048225
పపరర: ఆలషష గసడమమల

93-4/358

భరస : చనవనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-5-251
వయససస:32
లస: ససస స
93-6/172

1312 SAA1294016
పపరర: కకటటశసర రరవప అమడతల

93-6/1165

తసడక:డ రరయపప అమడతల
ఇసటట ననస:119-5-252
వయససస:53
లస: పప
93-3/1030

1315 SAA1256726
పపరర: రమఖశక గరరర

93-3/1031

తసడక:డ కకటటశసరరరవప గరరర
ఇసటట ననస:119-5-253
వయససస:18
లస: ససస స
93-4/361

1318 JBV1905009
పపరర: ఫసలమనత లమస

93-4/362

భరస : నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-5-253
వయససస:32
లస: ససస స
93-4/364

తసడక:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:119-5-253
వయససస:32
లస: పప
93-4/366

93-4/349

తసడక:డ భభసతర రరవప మమరగగ
ఇసటట ననస:119-5-250
వయససస:32
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:119-5-253
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:119-5-253
వయససస:34
లస: పప
1322 AP151010042321
పపరర: నతగరశసరరరవప లమస

93-4/354

తసడక:డ కకటటశసర రరవప గరరర
ఇసటట ననస:119-5-253
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-5-253
వయససస:32
లస: ససస స
1319 JBV3648763
పపరర: రరసబభబమ దసతమమల�

1305 JBV3648912
పపరర: బభలసరసమ మమరగగ

1300 AP151010042136
పపరర: వనసకటటశసరరర అమడతల�

భరస : సరఖమమఖల బభబమ
ఇసటట ననస:119-5-250
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప ఆమడల
ఇసటట ననస:119-5-252
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : దతసస అమడతల
ఇసటట ననస:119-5-252
వయససస:35
లస: ససస స
1316 AP151010048279
పపరర: రమమదదవ గరరర

93-4/351

తసడక:డ జజనస
ఇసటట ననస:119-5-250
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:119-5-251
వయససస:32
లస: పప
1313 SAA1239086
పపరర: రజన అమడతల

1302 SAA0838070
పపరర: కకమల మమరగగ

93-4/346

తసడక:డ థతమస�
ఇసటట ననస:119-5-247
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ భభసతరరరవప
ఇసటట ననస:119-5-250
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ భభసతరరరవప
ఇసటట ననస:119-5-250
వయససస:36
లస: పప
1310 AP151010042128
పపరర: చనవనసకటటశసరరర గసడమమల

93-4/348

భరస : బభలల మమరగగ
ఇసటట ననస:119-5-250
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : భభసతరరరవప
ఇసటట ననస:119-5-250
వయససస:51
లస: ససస స
1307 JBV1902568
పపరర: శరమమఖల బభబమ మమరగగ

1299 JBV3655677
పపరర: కలమమరగ� అమడతల�

1297 SAA0837692
పపరర: బమజజ అమడతల

భరస : పసచచయఖ అమడతల
ఇసటట ననస:119-5-246
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-5-247
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ రరయపప
ఇసటట ననస:119-5-249
వయససస:52
లస: పప
1304 JBV1906551
పపరర: శశరమక మమరగగ

93-3/1029

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:119-5-246
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:119-5-247
వయససస:32
లస: ససస స
1301 AP151010042137
పపరర: జజజపప ఆమదతల

1296 SAA1218379
పపరర: రరషక షపక

1321 AP151010042413
పపరర: ఇసరసకల పసలర

93-4/365

తసడక:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:119-5-253
వయససస:32
లస: పప
93-4/367

1324 AP151010048125
పపరర: నకతడస పరలపరగస�

93-4/368

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:119-5-258
వయససస:48
లస: ససస స
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1325 JBV1900547
పపరర: శకకరసత� పరలపరగస�
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93-4/369

తసడక:డ రవ� �
ఇసటట ననస:119-5-258
వయససస:36
లస: పప
1328 AP151010048222
పపరర: సమమధతనస గరరర

93-4/372

93-4/375

93-4/378

93-4/381

93-4/384

93-4/387

93-4/390

భరస : మహహశసర రరడకడ దతరరడర
ఇసటట ననస:119-6వయససస:29
లస: ససస స

1338 SAA0838120
పపరర: ససరరష గగర

1341 JBV3646171
పపరర: రరమమరగస కరతవరపప

1344 AP151010042377
పపరర: వనసకటయఖ కలకటర పలర

1347 AP151010048273
పపరర: మమరస మక మమరగగ

93-4/392

1350 SAA0954777
పపరర: జజనకక అడపరల

93-4/382

1353 SAA0885253
పపరర: తమమక రరడడ క నసనన
తసడక:డ వనసకట రరడకడ నసనన
ఇసటట ననస:119-6వయససస:24
లస: పప

1333 JBV1901461
పపరర: వరణణ నతస ల

93-4/377

1336 AP151010048277
పపరర: అసజల కరతవరపప

93-4/380

1339 JBV1901305
పపరర: నతగరశసరరరవప కరతవరపప

93-4/383

తసడక:డ రరమమకరగస
ఇసటట ననస:119-5-262
వయససస:32
లస: పప
93-4/385

1342 AP151010048098
పపరర: యయసమమక కలకటర పలర

93-4/386

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:119-5-263
వయససస:32
లస: ససస స
93-4/388

1345 AP151010042044
పపరర: గమరవయఖ కలకటర పలర

93-4/389

తసడక:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:119-5-263
వయససస:32
లస: పప
93-4/391

1348 SAA1224740
పపరర: అబమదల రహహస షపక

93-4/1103

తసడక:డ ఘన శశశదత షపక
ఇసటట ననస:119-5-458
వయససస:34
లస: పప
93-4/393

భరస : శవనతగరససరరరరవ అడపరల
ఇసటట ననస:119-5-541
వయససస:23
లస: ససస స
93-6/174

93-4/374

భరస : రరమమమరగస
ఇసటట ననస:119-5-262
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:119-5-267
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరరజజ రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:119-5-541
వయససస:23
లస: ససస స
1352 SAA0327551
పపరర: లకడక తడవవణణ దతరరడర

93-4/379

తసడక:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:119-5-263
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ ఆసస�
ఇసటట ననస:119-5-266
వయససస:40
లస: పప
1349 SAA0953803
పపరర: లకకక తరరపఠమక అడపరల

1335 JBV3656675
పపరర: నరకల కలడతరర

1330 AP151010042298
పపరర: జజసఫ గరరర�

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:119-5-262
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ దదబబయఖ
ఇసటట ననస:119-5-262
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:119-5-263
వయససస:32
లస: పప
1346 SAA0317669
పపరర: నతగరశసరరరవప� పగగడకపలర �

93-4/376

తసడక:డ బభలసరసమ గగర
ఇసటట ననస:119-5-262
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ ససశలరరవప� dodda
ఇసటట ననస:119-5-262
వయససస:47
లస: పప
1343 JBV1901115
పపరర: నతగరశసరరరవప కలకటర పలర

1332 JBV1902022
పపరర: ససభభషసణణ కరతవరపప

93-4/371

తసడక:డ ససశలరరవప�
ఇసటట ననస:119-5-260
వయససస:57
లస: పప

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:119-5-262
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరమమఖల జజన
ఇసటట ననస:119-5-262
వయససస:32
లస: ససస స
1340 AP151010042486
పపరర: బభలసరసమ గరరర� dodda

93-4/373

భరస : నతగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:119-5-262
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బభలసరసమ�
ఇసటట ననస:119-5-262
వయససస:45
లస: ససస స
1337 AP151010048313
పపరర: గరకసమక నతస ల

1329 AP151010048224
పపరర: ఫసలలమనత గరరర

1327 AP151010048142
పపరర: అగరనసస శశటట

భరస : మషప
ఇసటట ననస:119-5-259
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:119-5-260
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససరరష గరరర
ఇసటట ననస:119-5-262
వయససస:25
లస: ససస స
1334 AP151010048274
పపరర: జయరరన గరరర�

93-4/370

తసడక:డ చరసజవ�
ఇసటట ననస:119-5-258
వయససస:57
లస: పప

భరస : శశరగ గరరర
ఇసటట ననస:119-5-259
వయససస:32
లస: ససస స
1331 SAA0838112
పపరర: సపసదన గరరర

1326 AP151010042198
పపరర: రవ పరలపరగస�

1351 SAA1019489
పపరర: శరకవఖ నసనన

93-6/173

తసడక:డ వనసకట రరడకడ నసనన
ఇసటట ననస:119-6
వయససస:23
లస: ససస స
93-6/175

1354 JBV3468378
పపరర: చమట శవబభబమ

93-6/176

తసడక:డ సరసబయఖ� chimata
ఇసటట ననస:119-6
వయససస:66
లస: పప
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1355 SAA0670935
పపరర: ఫరతమ షపక
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93-6/177

భరస : జజన అహకద షషషక
ఇసటట ననస:119-6-1
వయససస:32
లస: ససస స
1358 JBV1907138
పపరర: శకకరసత రరడకడ తతతరరడకడ

93-7/61

93-6/182

93-6/184

93-4/396

93-4/399

93-4/402

93-6/187

భరస : పరరబ శరరరధద కకలర
ఇసటట ననస:119-6-289
వయససస:31
లస: ససస స

1368 SAA0668509
పపరర: అరసగర సతఖవత

1371 SAA0668707
పపరర: తవరరగ ససరఖనతరరయణ పడసరద

1374 AP151010042598
పపరర: సరసబరరడకడ చలమడడగమ

1377 AP151010039174
పపరర: శశరగరరడకడ ఉడడమమల�

93-6/190

1380 AP151010039368
పపరర: మసరసనసల షపక�

93-4/397

1383 SAA0740762
పపరర: వరరరరడకడ ఏరరవ
తసడక:డ కకటటరరడకడ eruva
ఇసటట ననస:119-6-299
వయససస:40
లస: పప

1363 SAA0885261
పపరర: రరహహత షపక

93-6/183

1366 SAA0668517
పపరర: అరసగర నతగమణణ

93-4/395

1369 SAA0668525
పపరర: అరసగర లకడక నతరరయణ

93-4/398

తసడక:డ ససతత రరమయఖ
ఇసటట ననస:119-6-210
వయససస:25
లస: పప
93-4/400

1372 SAA0135145
పపరర: నతగజజఖత చలమడడగ

93-4/401

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:119-6-268
వయససస:33
లస: ససస స
93-4/403

1375 AP151010045191
పపరర: నరకల ఉడడమమల

93-6/186

భరస : జజజరరడద క udumula
ఇసటట ననస:119-6-273
వయససస:44
లస: ససస స
93-6/188

1378 AP151010039304
పపరర: జజజరరడకడ ఉడడమమల�

93-6/189

తసడక:డ కకటటరరడకడ� udumula
ఇసటట ననస:119-6-273
వయససస:52
లస: పప
93-6/191

తసడక:డ ఘననషసదత� shek
ఇసటట ననస:119-6-277
వయససస:47
లస: పప
93-6/192

93-6/181

భరస : లకడక నతరరయణ
ఇసటట ననస:119-6-210
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటరరడకడ� udumula
ఇసటట ననస:119-6-273
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర� మమటట ట
ఇసటట ననస:119-6-276
వయససస:60
లస: ససస స
1382 SAA1145580
పపరర: ఝనస రరణణ కకలర

93-6/185

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-268
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససరగరరడకడ udumula
ఇసటట ననస:119-6-273
వయససస:44
లస: ససస స
1379 AP151010045196
పపరర: ఊరగకళ మమటట�

1365 SAA0740788
పపరర: ససధతకర బభబమ దదడతడ

1360 SAA0957151
పపరర: రరఘవవసదడ రవ శసకర బదసదపలర

తసడక:డ రహహమ షపక
ఇసటట ననస:119-6-80
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ పరశ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:119-6-210
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-268
వయససస:25
లస: ససస స
1376 AP151010045166
పపరర: మమరగససరర ఉడడమమల

93-4/394

భరస : ససతత రరమయఖ
ఇసటట ననస:119-6-210
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ గమరర నతయమడడ
ఇసటట ననస:119-6-210
వయససస:25
లస: పప
1373 AP151010048523
పపరర: అననపపరరమక చలమడడగమ

1362 JBV1905595
పపరర: నతగలకకక నతగగనవన

93-6/179

తసడక:డ హరగనతథ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:119-6-22
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ యయససపరదస దసడ
ఇసటట ననస:119-6-192
వయససస:31
లస: పప

భరస : తచషటట నతయమడడ
ఇసటట ననస:119-6-210
వయససస:25
లస: ససస స
1370 SAA0668491
పపరర: అరసగర ససతత రరమయఖ

93-6/180

భరస : పపనతనరరవప
ఇసటట ననస:119-6-46
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ చనన గసగయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:119-6-106
వయససస:46
లస: పప
1367 SAA0668483
పపరర: పసనసటట రరజరశసరర

1359 SAA0366427
పపరర: మదసరర వరన� జజననలగడడ �

1357 SAA0633032
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడక:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-6-5
వయససస:40
లస: పప

భరస : జ�న� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:119-6-20
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ పరమమశసరరరవప� అలర స
ఇసటట ననస:119-6-25
వయససస:36
లస: పప
1364 SAA0887531
పపరర: గగపస కలసభ

93-6/178

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:119-6-5
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ శవర రరడకడ తతటట రరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-5
వయససస:39
లస: పప
1361 JBV3644200
పపరర: కకషప ర అలర స�

1356 SAA0633388
పపరర: బబ అసకతషన షపక

1381 AP151010048184
పపరర: వరరరఘవమక కకలర �

93-4/404

భరస : వనసకటరరడ�కడ
ఇసటట ననస:119-6-289
వయససస:27
లస: ససస స
93-6/193

1384 AP151010045251
పపరర: ససతతరరవమక నడకకటటట�

93-6/194

భరస : ససతతరరమరరడకడ� nadikattu
ఇసటట ననస:119-6-300
వయససస:49
లస: ససస స
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93-6/195

తసడక:డ ససతతరరమరరడకడ nadikattu
ఇసటట ననస:119-6-300
వయససస:31
లస: పప
1388 SAA1177138
పపరర: మలర క నడకకటటట

93-6/198

93-6/201

93-4/405

93-4/408

93-6/205

93-6/207

93-6/210

భరస : సరసబశవరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-342
వయససస:25
లస: ససస స

1398 AP151010042380
పపరర: శవరరరడకడ కసదసల

1401 SAA1464007
పపరర: చసదడశశకర రరడకడ మసడల

1404 SAA0992892
పపరర: రమణ మమడకశశటట

1407 SAA0327403
పపరర: పరపరరరవప� మమడకశశటట �

93-4/411

1410 JBV3656725
పపరర: ససతతరరమలకడక గమటక

93-4/409

1413 AP151010048365
పపరర: రమమదదవ నసనన
భరస : శవనతగగరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-342
వయససస:63
లస: ససస స

1393 AP151010039188
పపరర: వనసకటకకటటరరడకడ నడకకటటట�

93-6/203

1396 JBV3658093
పపరర: ససజజత చలమడడగమ

93-4/407

1399 SAA0633206
పపరర: అనసష తదలలగమసటర

93-6/204

భరస : శవర రరడడ క తదలలగమసటర
ఇసటట ననస:119-6-303
వయససస:29
లస: ససస స
93-6/1261

1402 SAA0957631
పపరర: శరరష మమడకశశటట

93-6/206

భరస : కకషప ర మమడకశశటట
ఇసటట ననస:119-6-321
వయససస:28
లస: ససస స
93-6/208

1405 SAA0773243
పపరర: గగపస మమడక శశటట

93-6/209

తసడక:డ పరపరరరవప మమడక శశటట
ఇసటట ననస:119-6-321
వయససస:25
లస: పప
93-6/211

1408 SAA0135004
పపరర: మలలర శసరగ చదకలరగ

93-4/410

భరస : మమణణకఖమ
ఇసటట ననస:119-6-334
వయససస:24
లస: ససస స
93-4/412

భరస : వవసకటభడమరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-340
వయససస:27
లస: ససస స
93-4/414

93-6/200

భరస : మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:119-6-302
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ ఆరగగఖస� మమడకశశటట
ఇసటట ననస:119-6-321
వయససస:51
లస: పప

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:119-6-334
వయససస:24
లస: ససస స
1412 SAA0134957
పపరర: తరరపతమమక మమరరరలమ�

93-4/406

భరస : పరపర రరవప మమడకశశటట
ఇసటట ననస:119-6-321
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ పరప రరవప� మమడకశశటట
ఇసటట ననస:119-6-321
వయససస:30
లస: పప
1409 SAA0135038
పపరర: ఖమససమ� షపక�

1395 JBV3655743
పపరర: శవకలమమరగ దదడతడ

1390 AP151010045014
పపరర: వనసకటరతస మక నడకకటటట

తసడక:డ వనసకటటశసరరరడ�కడ నడకకటటట
ఇసటట ననస:119-6-301
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ మమధవ రరడకడ మసడల
ఇసటట ననస:119-6-318
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహహశ madishetty
ఇసటట ననస:119-6-321
వయససస:29
లస: ససస స
1406 SAA0327387
పపరర: మహహశ� మమడకశశటట �

93-6/202

తసడక:డ చనబడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-302
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ నతగగ రరడకడ తదలలగమసటర
ఇసటట ననస:119-6-303
వయససస:33
లస: పప
1403 SAA0992454
పపరర: కరవఖ మమడకశశటట

1392 JBV3469293
పపరర: వరరరఘవరరడకడ నడకకటటట�

93-6/197

భరస : వనసకటకకటటరరడకడ nadikattu
ఇసటట ననస:119-6-301
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-302
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన రరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-302
వయససస:25
లస: పప
1400 SAA0740770
పపరర: ససవర రరడకడ తదలలగమసటర

93-6/199

తసడక:డ వనసకటకకటటరరడ�కడ NADIKATTU
ఇసటట ననస:119-6-301
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ మసరసన రరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-302
వయససస:25
లస: ససస స
1397 JBV3648979
పపరర: వనసకటకకటటరరడకడ చలమడడగమ

1389 SAA0243089
పపరర: అనసష� నడకకటటట�

1387 AP151010039186
పపరర: ససతతరరమరరడకడ నడకకటటట�

తసడక:డ వరరరరడ�కడ nadikattu
ఇసటట ననస:119-6-300
వయససస:59
లస: పప

భరస : వర రరఘవ రరడకడ� nadikattu
ఇసటట ననస:119-6-301
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ శవరరరడకడ� కసదసల
ఇసటట ననస:119-6-301
వయససస:38
లస: పప
1394 JBV1901495
పపరర: రరధదక చలమడడగమ

93-6/196

తసడక:డ ససతతరరమరరడకడ � nadikattu
ఇసటట ననస:119-6-300
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటట రరడకడ నడకకటటట
ఇసటట ననస:119-6-300
వయససస:22
లస: ససస స
1391 JBV3644176
పపరర: వనసకటటశసరరరడకడ కసదసలల�

1386 JBV1905546
పపరర: సరసబరరడకడ నడకకటటట � �

1411 SAA0668632
పపరర: నసనన ససజనఖ

93-4/413

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-342
వయససస:30
లస: ససస స
93-4/415

1414 JBV1905538
పపరర: కకటటరరడకడ నసనన

93-4/416

తసడక:డ శవ నతగగరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-342
వయససస:39
లస: పప
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1415 AP151010042467
పపరర: రవసధడనతధరరడకడ నసనన

93-4/417

తసడక:డ శవనతగగరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-342
వయససస:25
లస: పప
1418 AP151010048314
పపరర: కకషరవవణణ చలమడడగమ

93-4/420

93-4/423

93-4/426

93-4/429

93-4/432

94-174/777

93-4/436

భరస : బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-358
వయససస:44
లస: ససస స

1428 SAA0668640
పపరర: కసదసల వనసకట కకటటరరడకడ

1431 AP151010042319
పపరర: కకటటరరడకడ చలమడడగమ

1434 SAA0837460
పపరర: అనత కసదసల

1437 JBV3649035
పపరర: శవరరడకడ కసదసల

93-4/439

1440 JBV1901966
పపరర: లకడకకరసతమక చలమడడగమ

93-4/430

1443 SAA1270255
పపరర: సరసబరరడకడ తరరమల రరడకడ
తసడక:డ వనసకట కకటటరరడకడ తరరమల రరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-360
వయససస:20
లస: పప

1423 JBV3656774
పపరర: పరరసత తలకకల

93-4/425

1426 SAA0621268
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ క కసదసల

93-4/428

1429 JBV3648383
పపరర: నతగరరరజన రరడకడ కసదసల

93-4/431

తసడక:డ సరసబ రరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-352
వయససస:27
లస: పప
93-4/433

1432 NDX2643542
పపరర: నతగ మలలర శసరగ కనతన

94-2/966

భరస : చసదడ శశఖర కనతన
ఇసటట ననస:119-6-355
వయససస:25
లస: ససస స
93-4/434

1435 AP151010048377
పపరర: ససతతరరవమక కసదసల

93-4/435

భరస : లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-356
వయససస:24
లస: ససస స
93-4/437

1438 AP151010042250
పపరర: వనసకటటశసరరరడకడ కసదసల

93-4/438

తసడక:డ లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-356
వయససస:24
లస: పప
93-4/440

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-357
వయససస:44
లస: ససస స
93-4/442

93-4/422

తసడక:డ శవర రరడడ క కసదసల
ఇసటట ననస:119-6-352
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-356
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-356
వయససస:24
లస: పప
1442 AP151010048430
పపరర: రమణమక దగమగల

93-4/427

తసడక:డ వనసకటటశసర రరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:119-6-356
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసర రరడకడ కకసడత
ఇసటట ననస:119-6-356
వయససస:26
లస: పప
1439 JBV3649027
పపరర: కకటటరరడకడ కసదసల

1425 JBV3655750
పపరర: పదతకవత కసదసల

1420 AP151010042165
పపరర: కకటటరరడకడ చలమడడగమ

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-352
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-353
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ లకకయఖ కనతన
ఇసటట ననస:119-6-355
వయససస:31
లస: పప
1436 SAA0621128
పపరర: జగదదశ రరడకడ కకసడత

93-4/424

తసడక:డ సరసబ రరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-352
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ చనబహకరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-352
వయససస:24
లస: పప
1433 NDX2643302
పపరర: చసదడ శశఖర కనతన

1422 JBV1905611
పపరర: నలమ దగమగల

93-4/419

తసడక:డ నతగగరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-347
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-352
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:119-6-352
వయససస:27
లస: పప
1430 AP151010042432
పపరర: సరసబరరడకడ కసదసల

93-4/421

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-352
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:119-6-352
వయససస:41
లస: ససస స
1427 SAA0621052
పపరర: కసడడలమ అనల రరడడడ

1419 SAA0956096
పపరర: మహహష రరడకడ చలమడడగమ

1417 JBV3656782
పపరర: మమధసరగ చలమడడగమ

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-347
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ కకటట రరడకడ చలమడడగమ
ఇసటట ననస:119-6-347
వయససస:24
లస: పప

భరస : చచసచరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-349
వయససస:63
లస: ససస స
1424 JBV3656766
పపరర: వజయ లకకక దగమగల

93-4/418

తసడక:డ తమమకరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-342
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-347
వయససస:25
లస: ససస స
1421 JBV3655735
పపరర: సరసబభడజఖస దదడతడ

1416 AP151010042515
పపరర: శవనతగగరరడకడ నసనన

1441 JBV3646189
పపరర: కకటటరరడకడ దగమగల

93-4/441

తసడక:డ బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-357
వయససస:44
లస: పప
93-4/1104

1444 SAA0134981
పపరర: లకడక� తతనతపరరరర�

93-7/62

భరస : అసజరరడ�కడ
ఇసటట ననస:119-6-361
వయససస:33
లస: ససస స
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1445 SAA0135012
పపరర: శవ కలమమరర మమతతకనత

93-7/63

భరస : శకనవరసన రరవప
ఇసటట ననస:119-6-361
వయససస:46
లస: ససస స
1448 AP151010042306
పపరర: హనమరరడకడ తరరమలరరడకడ

93-4/444

93-6/212

93-6/215

93-6/218

93-6/221

93-6/224

93-6/227

భరస : కకకషర రరరడ�కడ చలవరడడగమ
ఇసటట ననస:119-6-367
వయససస:60
లస: ససస స

1458 AP151010039016
పపరర: సరయరరస ఏరరవ�

1461 SAA0403014
పపరర: హరరనతధ� బబ డడ పలర �

1464 JBV3468394
పపరర: ఉమమమహహశసరరరడకడ నసనన

1467 SAA0632869
పపరర: నసనన కకటట రరడడ

93-7/67

1470 SAA0426197
పపరర: శకనవరసరరడకడ చలమడడగమ

93-6/219

1473 SAA0632729
పపరర: కకనతడ శవ నతజ రరడడ
తసడక:డ వవసకటటశసర రరడడడ కకసడత
ఇసటట ననస:119-6-367
వయససస:26
లస: పప

1453 SAA0403535
పపరర: ఋషపసదడమణణ కకమకనవన

93-6/214

1456 SAA0632588
పపరర: చననస మహహష కనతన

93-6/217

1459 SAA0632836
పపరర: రరవపరటట శకనవరస రరవప

93-6/220

తసడక:డ కకషరయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:119-6-364
వయససస:46
లస: పప
93-6/222

1462 SAA0242958
పపరర: అనసష నసనన

93-6/223

భరస : ఉమమమహహశసరరరడకడ nune
ఇసటట ననస:119-6-365
వయససస:31
లస: ససస స
93-6/225

1465 AP151010039310
పపరర: దశరథరరమరరడకడ నసనన

93-6/226

తసడక:డ తమమకరరడకడ నసనన
ఇసటట ననస:119-6-365
వయససస:42
లస: పప
93-6/228

1468 SAA0520353
పపరర: వవసకట శవ జజఖత నసనన

93-7/66

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:119-6-365
వయససస:33
లస: ససస స
93-7/68

తసడక:డ కకషరరరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-365
వయససస:33
లస: పప
93-6/230

93-6/1104

తసడక:డ గగపరల కకషర పడసరద కనతన
ఇసటట ననస:119-6-364
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ వవసకట రరడకడ nine
ఇసటట ననస:119-6-365
వయససస:67
లస: పప

తసడక:డ దశరథరరమరరడ�కడ
ఇసటట ననస:119-6-365
వయససస:36
లస: ససస స
1472 AP151010045111
పపరర: వజయరరణణ చలవరడడగమ�

93-6/216

తసడక:డ తమమకరరడకడ nune
ఇసటట ననస:119-6-365
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ వరరరరడకడ nune
ఇసటట ననస:119-6-365
వయససస:62
లస: పప
1469 SAA0242131
పపరర: చచషతనఖ� నసనన�

1455 SAA0632976
పపరర: చననస హరరష కనతన

1450 SAA1257567
పపరర: బమదబ కకటటరరడకడ పప లలరగ

భరస : గగపరలకకషర పడసరద kommineni
ఇసటట ననస:119-6--364
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ శకమనతనరరయణ� బబ డడ పలర
ఇసటట ననస:119-6-364
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఏసయఖ� kukatlapalli
ఇసటట ననస:119-6-365
వయససస:38
లస: ససస స
1466 AP151010039185
పపరర: తమమకరరడకడ నసనన

93-6/213

తసడక:డ కకటటరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-6-364
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ కకటటరరడకడ polluri
ఇసటట ననస:119-6-364
వయససస:49
లస: పప
1463 SAA0366385
పపరర: మరగయమక� కలకటర పలర �

1452 AP151010045087
పపరర: శకలలత ఏరరవ�

93-4/443

తసడక:డ వనసకటరరడకడ పప లలరగ
ఇసటట ననస:119-6-363
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ గగపరల కకషర పడసరద కనతన
ఇసటట ననస:119-6-364
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ తమమకరరడకడ నసనన
ఇసటట ననస:119-6-364
వయససస:34
లస: పప
1460 SAA0327320
పపరర: వనసకటరరడకడ పప లల

93-4/445

భరస : కకటటరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-6-364
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-6-364
వయససస:68
లస: ససస స
1457 JBV3468337
పపరర: చసదడ శశఖర రరడకడ నసనన

1449 AP151010042442
పపరర: శకనవరసరరడకడ దగమగల

1447 JBV3646304
పపరర: కకటటరరడకడ దగమగల�

తసడక:డ సరసబరరడకడ�
ఇసటట ననస:119-6-362
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-362
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటరరడకడ polluri
ఇసటట ననస:119-6-364
వయససస:43
లస: ససస స
1454 AP151010045262
పపరర: జగదదశసరగ ఏరరవ�

93-7/64

తసడక:డ వససతరరవప
ఇసటట ననస:119-6-361
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-362
వయససస:27
లస: పప
1451 AP151010045088
పపరర: శకవవణణ పప లల
ర రగ

1446 SAA0136598
పపరర: అసజరరడకడ తతనపరగస

1471 JBV3478369
పపరర: శరరష చలమడడగమ

93-6/229

తసడక:డ కకకషర రరరడకడ chalimadugu
ఇసటట ననస:119-6-367
వయససస:34
లస: ససస స
93-6/231

1474 JBV3645124
పపరర: శకనవరసరరడకడ చలమడడగమ

93-6/232

తసడక:డ కకషరరరరడకడ chalimadugu
ఇసటట ననస:119-6-367
వయససస:31
లస: పప
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1475 AP151010039210
పపరర: కకషరరరరడకడ చలమడడగమ

93-6/233

తసడక:డ రరమరరడకడ chalimadugu
ఇసటట ననస:119-6-367
వయససస:62
లస: పప
1478 AP151010039106
పపరర: వనసకటటశసరరరడకడ మమటట ట�

93-6/236

93-6/237

భరస : వరయఖ తతకల
ఇసటట ననస:119-6-373
వయససస:55
లస: ససస స
1487 JBV1906429
పపరర: వరరరరడకడ తరరమలరరడకడ
తసడక:డ కకటటరరడకడ� �
ఇసటట ననస:119-6-374
వయససస:35
లస: పప
1490 JBV1901156
పపరర: శరసతమక తదలలగమసటర

93-4/451

93-6/241

93-6/244

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-378
వయససస:40
లస: పప

1488 AP151010042349
పపరర: కకటటరరడకడ తరరమలరరడకడ

1491 SAA0242065
పపరర: రగశరరడకడ తదలలగమసటర

1494 SAA0740341
పపరర: ధనలకకక మమటట ట

1497 AP151010039055
పపరర: వరరరఘవరరడకడ మమటట ట�

93-6/246

1500 JBV3655776
పపరర: ససరర లత ఏరరవ

93-4/449

1503 AP151010042428
పపరర: రరమరరడకడ ఏరరవ
తసడక:డ బడహకరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-378
వయససస:57
లస: పప

1486 JBV3656741
పపరర: పదతకవత తరరమలరరడడ

93-4/447

1489 JBV1901164
పపరర: ససధ తదలలగమసటర

93-4/450

తసడక:డ మలలర శసరరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-375
వయససస:34
లస: ససస స
93-4/452

1492 AP151010042599
పపరర: మలలర శసరరకడకడ తదలలగమసటర

93-4/453

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-375
వయససస:40
లస: పప
93-6/242

1495 JBV3479284
పపరర: ససజజత మమటట ట� �

93-6/243

భరస : వరరరఘవరరడకడ � mettu
ఇసటట ననస:119-6-376
వయససస:40
లస: ససస స
93-6/245

1498 SAA1257013
పపరర: జజనకకరరస రరడకడ మమటట ట

93-6/1168

తసడక:డ వరరరఘవ రరడకడ మమటట ట
ఇసటట ననస:119-6-376
వయససస:18
లస: పప
93-4/454

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-378
వయససస:35
లస: ససస స
93-4/456

93-6/239

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-374
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర� mettu
ఇసటట ననస:119-6-376
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ దరగయమ shek
ఇసటట ననస:119-6-377
వయససస:33
లస: పప
1502 AP151010042032
పపరర: సరసబరరడకడ ఏరరవ

93-4/446

భరస : వనసకట కకటట రరడకడ mettu
ఇసటట ననస:119-6-376
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరరడకడ � mettu
ఇసటట ననస:119-6-376
వయససస:34
లస: పప
1499 SAA0426080
పపరర: నతగమల మరర షపక

1485 JBV3656758
పపరర: ససధతఖ రరణణ తరరమలరరడడ

1483 SAA0995193
పపరర: రవకలమమర గదదల
తసడక:డ కకటటశసర రరవప గదదల
ఇసటట ననస:119-6-372
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-375
వయససస:35
లస: పప

భరస : రగశరరడకడ తచలలగమసటర
ఇసటట ననస:119-6-375
వయససస:40
లస: ససస స
1496 JBV3468469
పపరర: వనసకటకకటటరరడకడ మమటట ట � �

93-6/238

తసడక:డ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-374
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-375
వయససస:58
లస: ససస స
1493 SAA0671339
పపరర: అరరణ తదలలగమసటర

1482 SAA0992884
పపరర: ససబభగఖస గదదల

93-6/1167

తసడక:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:119-6-370
వయససస:22
లస: పప

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-374
వయససస:31
లస: ససస స
93-4/448

93-6/235

93-6/1105 1480 SAA1258011
1479 SAA1257989
పపరర: మహమకద యమససర హమద షపక
పపరర: మహమకద యససర షపక

భరస : కకటటశసర రరవప గదదల
ఇసటట ననస:119-6-372
వయససస:40
లస: ససస స
93-6/240

1477 SAA0633065
పపరర: షపకర జన సరహహబ

తసడక:డ మహహదద న సరహహబ సరహహబ
ఇసటట ననస:119-6-368
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:119-6-370
వయససస:19
లస: పప

భరస : రవ కలమమర గదదల
ఇసటట ననస:119-6-372
వయససస:32
లస: ససస స
1484 SAA0366625
పపరర: రగశమక తతకల

93-6/234

భరస : మహమకద ర�ేస shek
ఇసటట ననస:119-6-368
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ కకకషర రరరడ�కడ mettu
ఇసటట ననస:119-6-368
వయససస:67
లస: పప
1481 SAA0992561
పపరర: లమవణఖ గదదల

1476 SAA0633420
పపరర: శశక గగససయమ

1501 AP151010048621
పపరర: సరసబభడజఖస ఏరరవ

93-4/455

భరస : రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-378
వయససస:51
లస: ససస స
93-4/457

1504 SAA0136523
పపరర: దతసస� ఆళర�

93-7/69

తసడక:డ వవసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:119-6-378
వయససస:60
లస: పప
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93-4/458

భరస : రమణతరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-379
వయససస:27
లస: ససస స
1508 AP151010042360
పపరర: రమణతరరడకడ కలసదసరర

93-4/461

93-4/464

93-4/1157

93-4/465

93-6/251

93-6/254

93-3/144

తసడక:డ నతగరశసరరరవప somulu
ఇసటట ననస:119-6-418
వయససస:45
లస: పప

1518 JBV3650678
పపరర: పరరసత బబ సతష

1521 AP151010039367
పపరర: శకనవరసరరడకడ శరఖమల�

1524 AP151010039252
పపరర: నతగగరరడడడ తదలలగసటభర

1527 AP151010042259
పపరర: నతగరశసరరరవప ఉలర సగమల

93-4/1106

1530 SAA1437847
పపరర: ఇరరరన రశద షపక

93-6/249

1533 SAA1251776
పపరర: హహమబసదస సప మమల
తసడక:డ శకహరగరరవప సప మమల
ఇసటట ననస:119-6-418
వయససస:22
లస: ససస స

1513 SAA1464221
పపరర: రమణ కలమమరగ నసదమమరగ

93-4/1156

1516 AP151010039102
పపరర: అచచరరడకడ మమటట ట�

93-6/248

1519 SAA0670745
పపరర: శరఖమల పపరరషప తస మ రరడకడ

93-6/250

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ Shyamala
ఇసటట ననస:119-6-399
వయససస:26
లస: పప
93-6/252

1522 AP151010039026
పపరర: సరసబరరడకడ శరఖమల�

93-6/253

తసడక:డ బడహకరరడకడ� Shyamala
ఇసటట ననస:119-6-399
వయససస:72
లస: పప
93-6/255

1525 SAA1257757
పపరర: రరఘవవసదడ పలకలలరర

93-6/1106

తసడక:డ ఆసజనవయమలల పలకలలరర
ఇసటట ననస:119-6-412
వయససస:19
లస: పప
93-4/466

1528 SAA1224773
పపరర: హహమ బసదస సప మమల

93-4/1105

తసడక:డ శకహరగ రరవప సప మమల
ఇసటట ననస:119-6-418
వయససస:22
లస: ససస స
93-4/1158

భసధసవప: RAHEEM SHAIK పఠరన
ఇసటట ననస:119-6-418
వయససస:32
లస: పప
93-6/256

93-4/463

తసడక:డ కకకషర రరరడ�కడ mettu
ఇసటట ననస:119-6-380
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:119-6-415
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ శకహరగ రరవప సప మమల
ఇసటట ననస:119-6-418
వయససస:19
లస: ససస స
1532 AP151010039232
పపరర: శకహరగ సప మమలల

93-6/247

తసడక:డ వరరరరడకడ teluguntla
ఇసటట ననస:119-6-406
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ చసదడయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:119-6-415
వయససస:49
లస: పప
1529 SAA1226455
పపరర: హరగక సప మమల

1515 AP151010039288
పపరర: కకకషర రరరడకడ మమటట ట

1510 SAA0317677
పపరర: గమరరనధరరవప వకతలగడడ

భరస : మమన రరజ నసదమమరగ
ఇసటట ననస:119-6-380
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ� Shyamala
ఇసటట ననస:119-6-399
వయససస:47
లస: పప

భరస : నతగగరరడకడ� teluguntla
ఇసటట ననస:119-6-406
వయససస:52
లస: ససస స
1526 SAA1025288
పపరర: నతగరశసర రరవప కసచరర

93-7/1118

భరస : కకటటరరడకడ బబ సతష
ఇసటట ననస:119-6-399
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ Shyamala
ఇసటట ననస:119-6-399
వయససస:27
లస: పప
1523 AP151010045179
పపరర: వరలకకక తచలలగమసటర �

1512 SAA1251636
పపరర: శరణ కలమమర రరడకడ కలసదసరర

93-4/460

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-6-379
వయససస:75
లస: పప

తసడక:డ అచచరరడకడ మమటట ట
ఇసటట ననస:119-6-380
వయససస:47
లస: పప

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:119-6-397
వయససస:38
లస: ససస స
1520 SAA0670448
పపరర: శరఖమల ఉపపసదడ రరడకడ

93-4/462

తసడక:డ శకనవరసరరడకడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:119-6-379
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కరటడ
ఇసటట ననస:119-6-380
వయససస:28
లస: ససస స
1517 SAA1177161
పపరర: ఖససస బ షపక

1509 AP151010042232
పపరర: శకనవరసరరడకడ కలసదసరర

1507 AP151010048368
పపరర: హనసమమయమక కలసదసరర

భరస : నరసససహరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-379
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-379
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వనసకటపరపరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-379
వయససస:27
లస: పప
1514 SAA1454362
పపరర: ససజనఖ కరటడ

93-4/459

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-379
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-379
వయససస:45
లస: పప
1511 AP151010042261
పపరర: నరసససహరరడకడ కలసదసర

1506 AP151010048367
పపరర: పరరసత కలసదసరర

1531 SAA1443779
పపరర: రరషక ససలమ న షపక

93-4/1159

భసధసవప: బభమషర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:119-6-418
వయససస:25
లస: ససస స
93-7/1121

1534 SAA1251768
పపరర: హరగక సప మమల

93-7/1122

తసడక:డ శకహరగరరవప సప మమల
ఇసటట ననస:119-6-418
వయససస:19
లస: ససస స
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1535 SAA1263433
పపరర: వనసకట లకకక పసచల
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93-4/1107

భరస : పడసరద రరవప పసచల
ఇసటట ననస:119-6-419
వయససస:50
లస: ససస స
1538 SAA0837973
పపరర: నరసససహ రరవప ఉలర సగమల

93-4/468

93-4/471

93-4/469

1542 JBV3646213
పపరర: నతగరశసరరరవప మసదపరటట

93-4/474

1545 JBV3649308
పపరర: వనసకటటశసరరర భవరగశశటట

93-4/472

1548 SAA1098433
పపరర: అపరప రరవప బబషరగశశటట

1540 JBV3656816
పపరర: ఈశసరమక మసదపరటట

93-4/470

1543 SAA1037309
పపరర: వనసకరటరతనస బబషరగ శశటట

93-4/473

భరస : అపరపరరవప బబషరగ శశటట
ఇసటట ననస:119-6-437
వయససస:28
లస: ససస స
93-4/475

తసడక:డ నతగమలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:119-6-437
వయససస:36
లస: పప
93-4/477

93-4/467

భరస : నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-434
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ పడసరద
ఇసటట ననస:119-6-434
వయససస:29
లస: పప

భరస : నతగమలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:119-6-437
వయససస:51
లస: ససస స
1547 SAA1098458
పపరర: వనసకట రతనస బబషరగశశటట

1539 SAA0837890
పపరర: నతగలకకక మతషకలరగ

1537 SAA0837981
పపరర: పదక ఉలర సగమల

భరస : నరసససహ రరవప ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:119-6-432
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మతషకలరగ
ఇసటట ననస:119-6-434
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప లలట నడకకకటట
ఇసటట ననస:119-6-434
వయససస:29
లస: ససస స
1544 JBV3657012
పపరర: నతగరసదడస భవరగశశటట

93-6/257

తసడక:డ నతగభమషణచతరగ ససతరరవపరగ
ఇసటట ననస:119-6-425
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ ఇదదయఖ ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:119-6-432
వయససస:29
లస: పప
1541 SAA0837494
పపరర: కకటటశసరమక నడకకకటట

1536 SAA1087733
పపరర: వనసకటటశసరరర ససతరరవపరగ

1546 JBV3649290
పపరర: నతగమలలర శసర రరవప భవరగశశటట
తసడక:డ బభపయఖ
ఇసటట ననస:119-6-437
వయససస:56
లస: పప

93-4/478

1549 JBV3655784
పపరర: వనసకటనరసమక తతట

93-4/479

భరస : అపరపరరవప బబషరగ సషటట
ఇసటట ననస:119-6-437 SIVALAYAM VEEDH
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ నతగ మలలర శసర రరవప బబషరగ శశటట
ఇసటట ననస:119-6-437 SIVALAYAM VEEDH
వయససస:33
లస: పప

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:119-6-442
వయససస:57
లస: ససస స

1550 JBV3646197
పపరర: నతగరరజ తతట

1551 AP151010042180
పపరర: పప తషరరజ తతట

1552 AP151010042249
పపరర: వనసకటటశసరరరవప లకణవరపప

93-4/480

తసడక:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:119-6-442
వయససస:34
లస: పప
1553 AP151010042601
పపరర: వరబడహకచతరగ లకణవరపప
తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:119-6-444
వయససస:44
లస: పప
1556 SAA1294032
పపరర: హరగణణ

93-6/1107

తసడక:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:119-6-449
వయససస:36
లస: పప

93-4/484

1557 SAA1093061
పపరర: అరరణత కకటట

93-4/487

1560 JBV3649407
పపరర: వనసకటటశసర రరవప శవరలశశటట

93-4/485

1563 AP151010042027
పపరర: గగవసదస శవరలశశటట
తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-6-449
వయససస:56
లస: పప

93-7/1123

1558 JBV3656808
పపరర: జయలకకక శవరలశశటట

93-4/486

భరస : హరగకకషర
ఇసటట ననస:119-6-449
వయససస:32
లస: ససస స
93-4/488

తసడక:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:119-6-449
వయససస:33
లస: పప
93-4/490

1555 SAA1251784
పపరర: సరయ దతరర
తసడక:డ శకనవరసరరవప దతరర
ఇసటట ననస:119-6-446
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల కకటట
ఇసటట ననస:119-6-449
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:119-6-449
వయససస:47
లస: ససస స
1562 JBV3649050
పపరర: హరగ కకషర శవరలశశటట

1554 AP151010048285
పపరర: కలససమకలమమరగ కరరసరన

93-4/482

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:119-6-443
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:119-6-445
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప మగదతసస
ఇసటట ననస:119-6-448
వయససస:18
లస: ససస స
1559 JBV3655842
పపరర: నతగమలలర శసరగ శవరలశశటట

93-4/481

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:119-6-442
వయససస:62
లస: పప
93-4/483

93-4/476

1561 JBV3648839
పపరర: ఆసజనవయమలల� కకటట�

93-4/489

తసడక:డ శవనతనరరయణ�
ఇసటట ననస:119-6-449
వయససస:32
లస: పప
93-4/491

1564 JBV3657202
పపరర: మమధవ శవరలశశటట

93-4/492

భరస : రరధతకకకషర
ఇసటట ననస:119-6-450
వయససస:35
లస: ససస స
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1565 JBV1905579
పపరర: అనసరరధ శవరలశశటట
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93-4/493

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:119-6-450
వయససస:24
లస: ససస స
1568 AP151010042278
పపరర: శకనవరసరరవప శవరలశశటట

93-4/496

93-7/1125

93-6/260

93-4/498

93-4/501

93-4/504

93-4/507

తసడక:డ శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-459
వయససస:29
లస: పప

1578 AP151010048528
పపరర: నతగలకకక లకనవరపప

1581 JBV3646254
పపరర: నతగభమషణతచతరగ సప సతరరవపరగ

1584 AP151010042214
పపరర: అనసతతచతరగ లకణవరపప

1587 JBV3475829
పపరర: చసదడశశఖర కరరసరన

93-4/510

1590 JBV3646239
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటట

93-4/499

1593 JBV3657640
పపరర: మలర శసరర� కకటట�
భరస : బడహకస�
ఇసటట ననస:119-6-460
వయససస:32
లస: ససస స

1573 JBV3650454
పపరర: శవలల కకమరగశశటట

93-6/259

1576 SAA0239285
పపరర: బభలచసదడరరవప కకమరగశశటట

93-6/262

1579 AP151010048006
పపరర: ససతతరరవమక లకణవరపప

93-4/500

భరస : అనసతతచతరగ
ఇసటట ననస:119-6-455
వయససస:63
లస: ససస స
93-4/502

1582 AP151010042602
పపరర: పరబడహకచతరగ లకణవరపప

93-4/503

తసడక:డ అనసతతచతరగ
ఇసటట ననస:119-6-455
వయససస:46
లస: పప
93-4/505

1585 SAA0136614
పపరర: పపనతనరరవ నతగగనవన

93-4/506

తసడక:డ ఆదదనతరరయణ
ఇసటట ననస:119-6-456
వయససస:63
లస: పప
93-4/508

1588 AP151010042217
పపరర: రమమష బభబమ కరరసరన

93-4/509

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:119-6-459
వయససస:29
లస: పప
93-4/511

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:119-6-459
వయససస:29
లస: పప
93-4/513

93-7/1124

తసడక:డ శవనతనరరయణ komirisetty
ఇసటట ననస:119-6-452
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:119-6-459
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-459
వయససస:29
లస: పప
1592 SAA0396473
పపరర: రరమరరడకడ ఆవపల

93-6/261

తసడక:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:119-6-455
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:119-6-459
వయససస:24
లస: ససస స
1589 JBV3646221
పపరర: శకనవరసరరడకడ ఆవపల

1575 SAA0948846
పపరర: సరయమపనత కకమరగశశటట

1570 SAA1251800
పపరర: ససధఖ శవరలశశటట

భరస : బభలచసదడ రరవప komirisetty
ఇసటట ననస:119-6-452
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-6-455
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:119-6-455
వయససస:47
లస: పప
1586 AP151010048534
పపరర: నతగరశసరమక కకటట�

93-6/258

భరస : శవకకటటలసగరచతరగ
ఇసటట ననస:119-6-455
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ శవకకటటలసగచతరగ
ఇసటట ననస:119-6-455
వయససస:30
లస: పప
1583 AP151010042506
పపరర: శవకకటటలసగరచతరగ లకణవరపప

1572 SAA0947384
పపరర: శకకవఖ కకమరగశశటట

93-4/495

తసడక:డ వనసకట శకనవరసరరవప శవరలశశటట
ఇసటట ననస:119-6-450
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ బభలచసదడరరవప కకమమశశటట
ఇసటట ననస:119-6-452
వయససస:24
లస: పప

భరస : పరబడహకచతరగ
ఇసటట ననస:119-6-455
వయససస:40
లస: ససస స
1580 JBV3649415
పపరర: దదవశవపడసరద లకణవరపప

93-4/497

తసడక:డ బభలచసదడరరవప కకమమశశటట
ఇసటట ననస:119-6-452
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నజర� shek
ఇసటట ననస:119-6-452
వయససస:36
లస: ససస స
1577 JBV3655834
పపరర: వనసకటమహలకకక లకణవరపప

1569 AP151010042218
పపరర: సరసబశవరరవప శవరలశశటట

1567 JBV1904911
పపరర: రరధతకకషర శవరలశశటట

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:119-6-450
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-6-450
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వనసకట శకవరసరరవప శవరలశశటట
ఇసటట ననస:119-6-450
వయససస:19
లస: పప
1574 JBV3652880
పపరర: గగససయమ� షపక�

93-4/494

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:119-6-450
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:119-6-450
వయససస:24
లస: పప
1571 SAA1251743
పపరర: అరవసద శవరలశశటట

1566 JBV1905561
పపరర: చసదడమక శవరలశశటట

1591 AP151010042606
పపరర: సరసబయఖ కకటట

93-4/512

తసడక:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:119-6-459
వయససస:24
లస: పప
93-4/514

1594 SAA0954363
పపరర: కకటటశసరగ కరమమకక లకనవరపప

93-4/515

భరస : దదవ శవ పడసరద లకనవరపప
ఇసటట ననస:119-6-461
వయససస:24
లస: ససస స
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1595 AP151010048229
పపరర: వనసకరయమక నతగగనవన

93-4/516

భరస : భమవనవశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-461
వయససస:24
లస: ససస స
1598 AP151010042237
పపరర: శవశసకర బభబమ నతగగననన

93-4/519

93-7/71

93-7/72

93-6/263

93-6/266

93-7/1269

భరస : మసరసన రరవప కకటట
ఇసటట ననస:119-6-476
వయససస:21
లస: ససస స
1616 SAA0620849
పపరర: రవన నతగరరజ

93-7/74

తసడక:డ వనసకట రరవప కకటట
ఇసటట ననస:119-6-482
వయససస:22
లస: ససస స

93-4/522

1608 JBV3478922
పపరర: నతగలకకరక సససగసశశటట � �

1611 AP151010039302
పపరర: శవశసకర శసగసశశటట �

93-4/525

93-6/264

1606 AP151010042605
పపరర: వనసకటసరసమ కకటట

1609 AP151010045232
పపరర: సరవతడ శసగసశశటట �

93-6/267

1612 SAA1465673
పపరర: మమనక కకటట
భరస : మసరసన రరవప కకటట
ఇసటట ననస:119-6-476
వయససస:21
లస: ససస స

1614 JBV1906049
పపరర: వరసవససతరరవప జరటట

1615 SAA0620880
పపరర: రవన శవ పరరసత

1620 AP151010042456
పపరర: సరసబయఖ జరటట

1623 SAA0137539
పపరర: వవసకటరరజఖలకడక కకటట
తసడక:డ వవసకట రరవప కకటట
ఇసటట ననస:119-6-482
వయససస:30
లస: ససస స

93-4/521

93-4/523

93-6/265

భరస : శవ శసకర� shigamshetti
ఇసటట ననస:119-6-469
వయససస:57
లస: ససస స

93-4/524

93-4/1160

93-7/73

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:119-6-478
వయససస:47
లస: ససస స
93-7/75

1618 SAA1098441
పపరర: శకనవరస జరటట

93-4/585

తసడక:డ బడహకస జరటట
ఇసటట ననస:119-6-479, SIVALAYAM STREE
వయససస:21
లస: పప
93-4/526

తసడక:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:119-6-480
వయససస:72
లస: పప
93-6/268

1603 AP151010048228
పపరర: మసగమక నతగగనవన

తసడక:డ వనసకటససబబయఖ� shigamshetti
ఇసటట ననస:119-6-469
వయససస:62
లస: పప

1617 JBV3657251
పపరర: నతగరరజకలమమరగ� జజననలగడడ �

93-7/70

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:119-6-469
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:119-6-479
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:119-6-480
వయససస:43
లస: ససస స
1622 SAA1108208
పపరర: యగరశసరగ కకటట

1605 JBV3475530
పపరర: బడహకస� కకటట�

1600 JBV3657038
పపరర: ససభభషసణణ� జలలర పలర �

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-6-462
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:119-6-477
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ అపపయమఖ
ఇసటట ననస:119-6-478
వయససస:54
లస: పప
1619 JBV3485109
పపరర: నతగరశసరమక జరటట

93-4/520

భరస : మసరసన రరవప � shigamshetti
ఇసటట ననస:119-6-469
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ శవశసకర� shigamshetti
ఇసటట ననస:119-6-469
వయససస:40
లస: పప
1613 SAA1465632
పపరర: మమనక కకటట

1602 AP151010048230
పపరర: మమనస నతగగనవన

93-4/518

భరస : వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:119-6-461
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:119-6-469
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప � shigamshetti
ఇసటట ననస:119-6-469
వయససస:34
లస: ససస స
1610 AP151010039309
పపరర: మసరసనతడవప శసగసశశటట �

93-6/1108

భరస : శవశసకర బభబమ
ఇసటట ననస:119-6-462
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:119-6-466
వయససస:36
లస: ససస స
1607 JBV3478914
పపరర: సరమమమ జఖస సససగసశశటట � �

1599 SAA1256981
పపరర: పవనకళళఖణ నతగగనవన

1597 AP151010042309
పపరర: కకరణ కలమమర నతగగననన

తసడక:డ కకపశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-461
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ భమవనవశసరరరవప నతగగనవన
ఇసటట ననస:119-6-461
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ భమవనవససర రరవప
ఇసటట ననస:119-6-461
వయససస:25
లస: పప
1604 SAA0520429
పపరర: అనసరరధత కకటట

93-4/517

తసడక:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-461
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ కకపశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-461
వయససస:24
లస: పప
1601 SAA0776163
పపరర: కకటటశసర రరవప నతగరనవన

1596 JBV3475704
పపరర: పపనతనరరవప నతగగనవన

1621 SAA0955759
పపరర: జజనకక దదవ కకటట

93-4/527

తసడక:డ వనసకట రరవప కకటట
ఇసటట ననస:119-6-482
వయససస:26
లస: ససస స
93-6/269

1624 AP151010045178
పపరర: కకకషర కలమమరగ కకటట�

93-6/270

భరస : వనసకటభడవప� koti
ఇసటట ననస:119-6-482
వయససస:47
లస: ససస స
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1625 AP151010039142
పపరర: వనసకటభడవప కకటట�

93-6/271

తసడక:డ వనసకటటశసరరర� koti
ఇసటట ననస:119-6-482
వయససస:50
లస: పప
1628 JBV1905751
పపరర: మసగమక కకటట

93-4/528

93-4/531

93-6/1110

93-4/536

93-4/539

93-7/77

93-4/541

భరస : నతరయణసరసమ
ఇసటట ననస:119-6-495
వయససస:50
లస: ససస స

1638 JBV1906262
పపరర: అనససరఖమక కకటట

1641 SAA0671487
పపరర: గణణష కకటట

1644 JBV3657681
పపరర: వనసకట రమణ� వరసర�

1647 JBV1902295
పపరర: నతగ సరసబశవరరవప కకటట�

93-4/544

1650 JBV3475225
పపరర: నతగపడసరదరరవ కకటట

93-4/537

1653 JBV3648722
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప వనతనకకట
తసడక:డ నతరరయణసరసమ
ఇసటట ననస:119-6-495
వయససస:32
లస: పప

1633 AP151010042208
పపరర: కకటటశసరరరవప కకటట

93-4/533

1636 AP151010048282
పపరర: అసజనదదవ తషలసస

93-4/535

1639 SAA0668418
పపరర: నతగరరజన తషలసస

93-4/538

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:119-6-486
వయససస:26
లస: పప
93-7/76

1642 AP151010048533
పపరర: అరరణ కకటట

93-4/540

భరస : శకనవరససరరవప
ఇసటట ననస:119-6-489
వయససస:24
లస: ససస స
93-7/78

1645 JBV3648425
పపరర: గమరరసరసమ� వరసర�

93-7/79

తసడక:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:119-6-491
వయససస:36
లస: పప
93-4/542

1648 JBV3657046
పపరర: శరరద కకటట

93-4/543

భరస : నతగపడసరద బభబమ
ఇసటట ననస:119-6-493
వయససస:32
లస: ససస స
93-4/545

తసడక:డ చన కకషరయఖ
ఇసటట ననస:119-6-493
వయససస:37
లస: పప
93-4/547

93-4/530

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:119-6-486
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ చన కకషరయఖ
ఇసటట ననస:119-6-492
వయససస:35
లస: పప

భరస : చననకకషరయఖ
ఇసటట ననస:119-6-493
వయససస:63
లస: ససస స
1652 AP151010048524
పపరర: బకమక వననకకట

93-4/534

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:119-6-491
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:119-6-492
వయససస:33
లస: ససస స
1649 AP151010048151
పపరర: వనసకరయమక కకటట

1635 JBV3657384
పపరర: భభగఖలకకక తషలసస

1630 JBV3655867
పపరర: హనసమమయమక కకటట

తసడక:డ నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-483
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:119-6-487
వయససస:27
లస: పప

భరస : గమరరసరసమ�
ఇసటట ననస:119-6-491
వయససస:30
లస: ససస స
1646 JBV3657053
పపరర: భమలకకక కకటట

93-4/532

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:119-6-486
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:119-6-486
వయససస:51
లస: పప
1643 JBV3657699
పపరర: రమఖకకషర� వరసర�

1632 AP151010042057
పపరర: చసదడమమళ కకటట

93-6/1109

భరస : నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-483
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:119-6-486
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ తషలసస
ఇసటట ననస:119-6-486
వయససస:46
లస: ససస స
1640 AP151010042268
పపరర: లకకయఖ తషలసస

93-4/529

తసడక:డ నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-483
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ కకటటశసరరరవప కకటట
ఇసటట ననస:119-6-484
వయససస:23
లస: ససస స
1637 SAA1037291
పపరర: అసజన దదవ తషలసస

1629 AP151010048530
పపరర: మమధవ కకటట

1627 SAA1294099
పపరర: చరసజవ కకటట

తసడక:డ వనసకట రరవప కకటట
ఇసటట ననస:119-6-482
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-483
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:119-6-483
వయససస:33
లస: పప
1634 SAA1253889
పపరర: అరరణ కకటట

93-6/272

తసడక:డ లకకయఖ� koti
ఇసటట ననస:119-6-482
వయససస:87
లస: పప

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:119-6-483
వయససస:37
లస: ససస స
1631 SAA0992116
పపరర: జజన షపక

1626 AP151010039133
పపరర: వనసకటటశసరరర కకటట�

1651 AP151010042293
పపరర: చనకకషరయఖ కకట

93-4/546

తసడక:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:119-6-493
వయససస:72
లస: పప
93-4/548

1654 AP151010042509
పపరర: వరరసజనవయమలల ఉలర సగమల

93-4/549

తసడక:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:119-6-495
వయససస:52
లస: పప
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1655 JBV3646205
పపరర: నతరరయణ సరసమ వననకకట

93-4/550

తసడక:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-495
వయససస:53
లస: పప
1658 SAA0136499
పపరర: నతగరరజ� కకటట�

93-4/552

93-4/554

93-7/80

93-4/557

93-4/560

93-4/562

93-7/84

తసడక:డ నతసచతరయఖ కకడద
ఇసటట ననస:119-6-517
వయససస:57
లస: పప

1668 AP151010048402
పపరర: సరససత నతగగనవన

1671 JBV3649266
పపరర: ససనలలతమమర నతగగనవన

1674 JBV3475217
పపరర: నతరరయణసరసమ కరవటట

1677 JBV1905942
పపరర: శవరరరడకడ� తతతరరడకడ�

93-4/565

1680 AP151010042607
పపరర: నతగయఖ కకటట

93-4/558

1683 SAA1196302
పపరర: నతగ సరసబడజఖస శలస
భసధసవప: శకనవరస రరవప శలస
ఇసటట ననస:119-6-524
వయససస:28
లస: ససస స

1663 AP151010042337
పపరర: రరమచసదడరరవప కకటట

93-4/556

1666 AP151010042267
పపరర: వనసకటసరసమ మమడకశశటట

93-7/492

1669 JBV3649282
పపరర: పపరర చసదడరరవప తరరమలశశటట

93-4/559

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:119-6-499
వయససస:32
లస: పప
93-4/561

1672 JBV3646445
పపరర: ససనల కలమమర నతగగనవన

93-7/82

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-6-500
వయససస:32
లస: పప
93-4/563

1675 JBV3657152
పపరర: ససజజత� తతతరరడకడ�

93-7/83

భరస : శకకరసతరరడ�కడ
ఇసటట ననస:119-6-505
వయససస:36
లస: ససస స
93-7/85

1678 AP151010048535
పపరర: పదకచసకరత

93-4/564

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:119-6-508
వయససస:46
లస: ససస స
93-4/566

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:119-6-508
వయససస:26
లస: పప
93-6/273

93-6/1194

తసడక:డ అసబయఖ
ఇసటట ననస:119-6.498
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ కకటటరరడకడ�
ఇసటట ననస:119-6-505
వయససస:52
లస: పప

భరస : నతగయఖ
ఇసటట ననస:119-6-508
వయససస:68
లస: ససస స
1682 SAA0949109
పపరర: బసవయమఖ కకడద

93-7/81

తసడక:డ వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:119-6-502
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ శవరరరడకడ�
ఇసటట ననస:119-6-505
వయససస:34
లస: పప
1679 AP151010048370
పపరర: శశషరరతనస కకటట

1665 SAA0856650
పపరర: తరరపత రరవప మమడకసషటట

1660 SAA1383223
పపరర: వనసకటరమణ కకటట

తసడక:డ వనసకటభడమయఖ
ఇసటట ననస:119-6-497
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరర
ఇసటట ననస:119-6-500
వయససస:63
లస: పప

భరస : నతరరయణసరసమ
ఇసటట ననస:119-6-502
వయససస:63
లస: ససస స
1676 JBV3646379
పపరర: శకరరమ రరడకడ� తతతరరడకడ�

93-4/555

భరస : వరకకటటశసరరరవ
ఇసటట ననస:119-6-499
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-6-500
వయససస:63
లస: పప
1673 JBV1905777
పపరర: ససతతరరవమక కరవటట

1662 AP151010048532
పపరర: అసజమక కకటట�

93-4/551

భరస : నగరజ కకటట
ఇసటట ననస:119-6-496
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట సరసమ మమడకసషటట
ఇసటట ననస:119-6-498
వయససస:27
లస: పప

భరస : నతగరశసర రరవ
ఇసటట ననస:119-6-499
వయససస:63
లస: ససస స
1670 JBV3649274
పపరర: మమరళకకషర� నతగగనవన�

93-4/553

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:119-6-497
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:119-6-498
వయససస:28
లస: ససస స
1667 SAA0243469
పపరర: మమధవ నతగగనవన

1659 AP151010042036
పపరర: కకటయఖ కకటట�

1657 AP151010048531
పపరర: ససశల కకటట�

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:119-6-496
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటభడమయఖ�
ఇసటట ననస:119-6-496
వయససస:52
లస: పప

భరస : నతగరసదడయఖ కలసదర
ఇసటట ననస:119-6-497
వయససస:26
లస: ససస స
1664 SAA0672048
పపరర: మమడకశశటట మగగలలశసర రరవప

93-3/145

తసడక:డ కకటయఖ కకట
ఇసటట ననస:119-6-496
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:119-6-496
వయససస:30
లస: పప
1661 SAA1003607
పపరర: పదక కలసదర

1656 SAA0402958
పపరర: మసరసన రరవప కకట

1681 JBV3475878
పపరర: ఏడడకకసడలల కకటట

93-4/567

తసడక:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:119-6-509
వయససస:42
లస: పప
93-3/146

1684 SAA1196310
పపరర: లకకక పరరసత మమమపత

93-3/147

భసధసవప: నతరరయణరరవప మమమపత
ఇసటట ననస:119-6-530
వయససస:26
లస: ససస స
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1685 SAA0957680
పపరర: నతగ హహసపసన బ షపక

93-6/274

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:119-6-538
వయససస:29
లస: ససస స
1688 AP151010048395
పపరర: సససదరమక కరవటట

93-4/569

93-7/88

93-4/571

93-4/574

93-7/92

93-3/1032

93-7/94

భరస : శకనవరసరరవ కకటట
ఇసటట ననస:119-6-579
వయససస:27
లస: ససస స

1698 SAA0992959
పపరర: భమ లకకక శవరలశశటట

1701 SAA0671420
పపరర: శవరలశశటట వనసకట సరసమ

1704 SAA1256197
పపరర: ఆదదనతరరయణ నతగగనవన

1707 JBV3469392
పపరర: తషలససనతగరశసరరరవప కకటట� �

93-6/277

1710 SAA0947855
పపరర: భమలకకక కకడద

93-7/90

1713 AP151010045177
పపరర: రరమమసజమక కకటట�
భరస : బడహకస� koti
ఇసటట ననస:119-6-579
వయససస:50
లస: ససస స

1693 AP151010048440
పపరర: వనసకటనరసమకశవరలశశటట �

93-4/570

1696 JBV3649324
పపరర: కకటటశసరరరవప� ఏరరవ�

93-4/573

1699 SAA0739963
పపరర: శకదదవ యయరరవ

93-7/91

భరస : కకటటశసరరరవప యయరరవ
ఇసటట ననస:119-6-565
వయససస:28
లస: ససస స
93-7/93

1702 JBV1905587
పపరర: ససతతమహలకకక నతగగనవన

93-4/575

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:119-6-566
వయససస:24
లస: ససస స
93-3/1147

1705 SAA1255116
పపరర: పపనన రరవప నతగగనవన

93-3/1148

తసడక:డ ఆదదనతరరయణ నతగగనవన
ఇసటట ననస:119-6-568
వయససస:29
లస: పప
93-6/276

1708 SAA0136549
పపరర: వరరసజనవయమలల కకటట�

93-4/576

తలర : శశషమమక
ఇసటట ననస:119-6-576
వయససస:24
లస: పప
93-6/278

భరస : బసవయమఖ కకడద
ఇసటట ననస:119-6-577
వయససస:44
లస: ససస స
93-4/577

93-7/87

తసడక:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:119-6-565
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ వనసకటససబబయఖ� Koti
ఇసటట ననస:119-6-575
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబయఖ� koti
ఇసటట ననస:119-6-576
వయససస:50
లస: ససస స
1712 SAA1008102
పపరర: జవత కకటట

93-4/572

తసడక:డ పపననయఖ నతగగనవన
ఇసటట ననస:119-6-568
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ కకషర మమరగస
ఇసటట ననస:119-6-574
వయససస:39
లస: పప
1709 AP151010045337
పపరర: శశషమక కకటట�

1695 JBV3657061
పపరర: వనసకట ససబబమక� ఏరరవ�

1690 JBV3657285
పపరర: వనసకరయమక� తతట�

భరస : చనవనసటభడవప�
ఇసటట ననస:119-6-565
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:119-6-565
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఆదదనతరరయణ లమతద నతగగనవన
ఇసటట ననస:119-6-568
వయససస:45
లస: ససస స
1706 SAA0568030
పపరర: ససబభబరరవప తతట

93-7/89

తసడక:డ వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:119-6-565
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:119-6-565
వయససస:26
లస: పప
1703 SAA1255090
పపరర: సరగజన నతగగనవన

1692 SAA0740549
పపరర: శవనతనరరయణ తతట

93-4/568

భరస : కకషరమమరగస�
ఇసటట ననస:119-6-564
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : పషదద మసరసన�
ఇసటట ననస:119-6-565
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ పషదమసరసనతడవప�
ఇసటట ననస:119-6-565
వయససస:63
లస: పప
1700 SAA0671602
పపరర: శవరలశశటట వనసకట నతరరయణ

93-7/86

తసడక:డ కకషర మమరగస
ఇసటట ననస:119-6-564
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:119-6-565
వయససస:63
లస: ససస స
1697 JBV3649316
పపరర: నరసససహరరవప� ఏరరవ�

1689 JBV3657301
పపరర: జజఖత� తతట�

1687 SAA1152719
పపరర: శకదదవ ఏరరవ

భరస : కకటటశసరరరవప ఏరరవ
ఇసటట ననస:119-6-541
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవనతనరరయణ�
ఇసటట ననస:119-6-564
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదదనతరరయణ నగగనవన
ఇసటట ననస:119-6-564
వయససస:24
లస: పప
1694 JBV3657079
పపరర: పదక� ఏరరవ�

93-6/275

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:119-6-538
వయససస:37
లస: పప

భరస : వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:119-6-563
వయససస:63
లస: ససస స
1691 SAA0956328
పపరర: శకకరసత నగగనవన

1686 SAA0956823
పపరర: రహహస షపక

1711 SAA1256056
పపరర: రమమ దదవ బతస నవన

93-3/1033

భరస : సతఖనతరరయణ కకటట
ఇసటట ననస:119-6-579
వయససస:22
లస: ససస స
93-6/279

1714 SAA0136788
పపరర: సతఖనతరరయణ కకటట

93-6/280

తసడక:డ బడహకస కకటట
ఇసటట ననస:119-6-579
వయససస:31
లస: పప
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1715 SAA0136713
పపరర: శకనవరసరరవప� కకటట�
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93-6/281

తసడక:డ బడహకస� koti
ఇసటట ననస:119-6-579
వయససస:33
లస: పప
1718 AP151010045398
పపరర: రమదదవ పప శస�

93-6/283

93-4/586

93-6/287

93-4/579

93-4/582

93-7/95

93-6/291

తసడక:డ ఇనతనరరడకడ� మమటట ట
ఇసటట ననస:119-6-597
వయససస:45
లస: పప

1728 SAA0837734
పపరర: నతగ వరణణ జమమకల

1731 SAA0773706
పపరర: భవరన సప మమల

1734 NDX2664001
పపరర: పడతతప పరలదద

1737 JBV3468402
పపరర: వనసకటరరడకడ తదలలగమసటర � �

93-6/294

1740 AP151010045270
పపరర: సరమమమ జఖస మమదద స�

93-4/580

1743 JBV3469376
పపరర: కకకషర రరరడకడ మమటట ట�
తసడక:డ రరమరరడకడ� mettu
ఇసటట ననస:119-6-597
వయససస:54
లస: పప

1723 JBV1905785
పపరర: రగజజరరణణ పప శస

93-6/286

1726 AP151010048129
పపరర: శశరరఖ కకమరగశశటట

93-4/578

1729 SAA0837767
పపరర: జజఖత జమమకల

93-4/581

తలర : ససజజత జమమకల
ఇసటట ననస:119-6-588
వయససస:40
లస: ససస స
93-6/288

1732 AP151010039283
పపరర: వనసకటటశసరరర సప మమలల�

93-6/289

తసడక:డ నతగరశసరరరవప� somulu
ఇసటట ననస:119-6-589
వయససస:49
లస: పప
94-185/1281

1735 SAA0242941
పపరర: ససజనఖ� తదలలగమసటర �

93-6/290

భరస : వనసకటరరడ�కడ teluguntla
ఇసటట ననస:119-6-593
వయససస:31
లస: ససస స
93-6/292

1738 AP151010045022
పపరర: జయలకకక తచలలగమసటర �

93-6/293

భరస : మమగగలరరడ�కడ teluguntla
ఇసటట ననస:119-6-594
వయససస:50
లస: ససస స
93-6/295

భరస : ఆనసదరరడ�కడ meddu
ఇసటట ననస:119-6-597
వయససస:67
లస: ససస స
93-6/297

93-6/285

భరస : శవనతరరయణరరవప
ఇసటట ననస:119-6-584
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ నతగగరరడకడ � teluguntla
ఇసటట ననస:119-6-593
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వరరరరడకడ teluguntla
ఇసటట ననస:119-6-594
వయససస:52
లస: పప
1742 JBV3644317
పపరర: పరపసరరడకడ మమటట ట�

93-6/1111

తసడక:డ కకటటశసరరరవప పరలదద
ఇసటట ననస:119-6-590
వయససస:32
లస: పప

భరస : నతగరశసర రరవ� gurukula
ఇసటట ననస:119-6-593
వయససస:38
లస: ససస స
1739 AP151010039035
పపరర: మజలరరదదద తదలలగమసటర

1725 SAA1256106
పపరర: వనసకట నసదదన పప శO

1720 AP151010039233
పపరర: సరసబశవరరవప పప శస�

భరస : శకనస posam
ఇసటట ననస:119-6-582
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప సప మమల
ఇసటట ననస:119-6-589
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:119-6-589
వయససస:42
లస: ససస స
1736 SAA0366310
పపరర: మమలన� గమరరకలలమ�

93-4/587

తలర : ససజజత జమమకల
ఇసటట ననస:119-6-588
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటససరరరరవ సప మమల
ఇసటట ననస:119-6-589
వయససస:24
లస: పప
1733 SAA0403576
పపరర: శవపరరసత� సప మమల�

1722 SAA1088772
పపరర: వనసకట శవ హరగక పప శస

93-7/1270

తసడక:డ వనసకటటశసరరర� posham
ఇసటట ననస:119-6-581
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప పప శO
ఇసటట ననస:119-6-582
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:119-6-584
వయససస:69
లస: పప
1730 SAA0954413
పపరర: మహహశ సప మమల

93-6/284

తసడక:డ సరసబశవరరవప పప శస
ఇసటట ననస:119-6-581,
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర� posham
ఇసటట ననస:119-6-582
వయససస:42
లస: పప
1727 AP151010042341
పపరర: శవనతనరరయణ కకమరగశశటట

1719 AP151010045263
పపరర: సరవతడ పప శస�

1717 SAA1436047
పపరర: వజయలకకక కకటట

తసడక:డ బడహకస కకటట
ఇసటట ననస:119-6-579
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర� పప శస
ఇసటట ననస:119-6-581
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప పప శస
ఇసటట ననస:119-6-581,
వయససస:22
లస: ససస స
1724 AP151010039358
పపరర: శకనస పప శస�

93-6/282

తసడక:డ కకటయఖ� koti
ఇసటట ననస:119-6-579
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� posham
ఇసటట ననస:119-6-581
వయససస:50
లస: ససస స
1721 SAA1088780
పపరర: ఉమ మహహశసరగ పప శస

1716 JBV3468329
పపరర: బడహకయఖ కకటట�

1741 AP151010045272
పపరర: సరమమమ జఖమ మమటట ట

93-6/296

భరస : రరమకకటటరరడకడ mettu
ఇసటట ననస:119-6-597
వయససస:87
లస: ససస స
93-6/298

1744 JBV3479508
పపరర: నరజ మమటట� �

93-6/299

భరస : శకనవరస రరడకడ� mettu
ఇసటట ననస:119-6-598
వయససస:40
లస: ససస స
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పపరర: రతస మక మమటట� �
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93-6/300

భరస : అసజ రరడ�కడ mettu
ఇసటట ననస:119-6-598
వయససస:69
లస: ససస స
1748 SAA0327510
పపరర: ససనత� కకకససరగ�

93-6/304

93-6/307

93-6/310

93-6/313

93-6/314

93-7/1126

93-6/319

భరస : మలర కరరరజనరరవప కరరసన
ఇసటట ననస:119-6-614
వయససస:24
లస: ససస స

1758 SAA1438985
పపరర: శకలకకక కసదసల

1761 SAA0327668
పపరర: యగరసదడ రరడకడ నడకకటటట

1764 SAA0773292
పపరర: అసకకత చలమడడగమ

1767 SAA0327395
పపరర: దదనవష రరడకడ చలమడడగమ

93-7/1127

1770 SAA1251651
పపరర: గరయతడ నడకకటటట

93-6/1262

1773 AP151010045247
పపరర: మలలర శసరగ కసదసల
భరస : శవరరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-6-614
వయససస:40
లస: ససస స

1753 SAA0670612
పపరర: భవనస శకకరసత రరడకడ

93-6/309

1756 AP151010045237
పపరర: అరరణ కసదసల

93-6/312

1759 AP151010042007
పపరర: లకకకరరడకడ చలమడడగమ

93-4/583

తసడక:డ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:119-6-606
వయససస:72
లస: పప
93-6/315

1762 AP151010039227
పపరర: చచసచరరడకడ నడకకటటట

93-6/316

తసడక:డ వరరరరడకడ NADIKATTU
ఇసటట ననస:119-6-607
వయససస:60
లస: పప
93-6/317

1765 AP151010045252
పపరర: వజయలకడక చలమడడగమ

93-6/318

భరస : సరసబరరడకడ chalimadugu
ఇసటట ననస:119-6-608
వయససస:60
లస: ససస స
93-6/320

1768 AP151010039100
పపరర: సరసబరరడకడ చలమడడగమ�

93-6/321

తసడక:డ నతగగరరడకడ� chalimadugu
ఇసటట ననస:119-6-608
వయససస:67
లస: పప
93-7/1128

భరస : యగరసదడ రరడకడ నడకకటటట
ఇసటట ననస:119-6-608
వయససస:23
లస: ససస స
93-6/322

93-6/306

భరస : వనసకటటశసరరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-6-605
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ chalimadugu
ఇసటట ననస:119-6-608
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ ససబబరరడకడ అవల
ఇసటట ననస:119-6-608
వయససస:28
లస: పప
1772 SAA0947558
పపరర: రతనకలమమరగ కరరసన

93-6/311

భరస : దదనవష రరడకడ చలమడడగమ
ఇసటట ననస:119-6-608
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ chalimadugu
ఇసటట ననస:119-6-608
వయససస:31
లస: పప
1769 SAA1251628
పపరర: రరమ గగపపన రరడడ క అవల

1755 SAA0633313
పపరర: కసదసల అశసన

1750 SAA0327346
పపరర: సరసబశవరరవప� కకససరగ�

తసడక:డ సరసబరరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:119-6-603
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ చచసచ రరడకడ నడకకటటట
ఇసటట ననస:119-6-607
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ గగవసద రరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:119-6-607
వయససస:21
లస: పప
1766 SAA0327452
పపరర: ససరరష రరడకడ చలమడడగమ

93-6/308

తసడక:డ వనసకటటశసరరరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:119-6-605
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చచసచరరడకడ NADIKATTU
ఇసటట ననస:119-6-607
వయససస:46
లస: ససస స
1763 SAA1251685
పపరర: అశశక రరడకడ కసదసల

1752 AP151010045183
పపరర: వనసకట రమణ నడకకటటట

93-6/303

తసడక:డ సషషదసలల� కకససరగ
ఇసటట ననస:119-6-599
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వవసకటటశసర రరడడడ kandula
ఇసటట ననస:119-6-605
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ లకకకరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-6-605
వయససస:52
లస: పప
1760 AP151010045248
పపరర: నతగమలలర శసరగ నడకకటటట

93-6/305

భరస : పషదకకటటరరడకడ NADIKATTU
ఇసటట ననస:119-6-603
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ పషద కకటటరరడకడ� NADIKATTU
ఇసటట ననస:119-6-603
వయససస:39
లస: పప
1757 AP151010039254
పపరర: వనసకటటశసరరరడకడ కసదసల

1749 SAA0570507
పపరర: గగరరష రరజ చకకవరస

1747 JBV3468089
పపరర: అసజరరడకడ మమటట ట

తసడక:డ వనసకటరరడకడ mettu
ఇసటట ననస:119-6-598
వయససస:78
లస: పప

తసడక:డ రమమషరడజ చకకవరరస
ఇసటట ననస:119-6-599
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవనతగగరరడకడ nadikattu
ఇసటట ననస:119-6-603
వయససస:33
లస: ససస స
1754 JBV1906437
పపరర: శవనతగగరరడకడ నడకకటటట� �

93-6/301

తసడక:డ అసజ రరడకడ mettu
ఇసటట ననస:119-6-598
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� కకకససరగ
ఇసటట ననస:119-6-599
వయససస:31
లస: ససస స
1751 SAA0327494
పపరర: సడవసత నడకకటటట

1746 JBV3469491
పపరర: శకనవరసరరడకడ మమటట ట

1771 SAA1251610
పపరర: లకకక అవల

93-7/1129

భరస : రరమ గగపర రరడకడ అవల
ఇసటట ననస:119-6-608
వయససస:21
లస: ససస స
93-6/323

1774 AP151010045246
పపరర: ఇసదదరర కసదసల

93-6/324

భరస : కకటటరరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:119-6-614
వయససస:47
లస: ససస స
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1775 AP151010045249
పపరర: వరరరఘవమక కసదసల�

93-6/325

భరస : శవరరరడద క� kandula
ఇసటట ననస:119-6-614
వయససస:62
లస: ససస స
1778 AP151010039293
పపరర: కకటటరరడకడ కసదసల

93-6/328

93-6/331

93-6/334

93-7/1130

93-6/339

93-6/340

93-6/343

తసడక:డ కకటటరరడకడ nune
ఇసటట ననస:119-6-622
వయససస:57
లస: పప

1788 JBV1901529
పపరర: వజయలకకరక భవనస�

1791 SAA1251701
పపరర: గగపస రరడకడ భవనస

1794 AP151010045184
పపరర: మలలర శసరగ నసనన

1797 SAA0243022
పపరర: రజనరరడకడ పపలలసస

93-6/346

1800 AP151010045253
పపరర: సతఖవత నసనన

93-6/337

1803 AP151010039189
పపరర: శవరరమరరడకడ నసనన�
తసడక:డ కకటటరరడకడ� nune
ఇసటట ననస:119-6-622
వయససస:62
లస: పప

1783 SAA0243048
పపరర: కకకషషషవవణణ భవనస�

93-6/333

1786 AP151010039294
పపరర: శసకరరరడకడ భవనస�

93-6/336

1789 AP151010039256
పపరర: కకటటరరడకడ భవనస�

93-6/338

తసడక:డ వనసకటపరపసరరడకడ� bhavanam
ఇసటట ననస:119-6-619
వయససస:43
లస: పప
93-7/1131

1792 SAA1251644
పపరర: అచసఖత రరడకడ భవనస

93-7/1132

తసడక:డ కకటటరరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:119-6-619
వయససస:18
లస: పప
93-6/341

1795 SAA0670547
పపరర: నసనన శకనవరస రరడకడ

93-6/342

తసడక:డ సరసబరరడకడ nune
ఇసటట ననస:119-6-621
వయససస:26
లస: పప
93-6/344

1798 SAA0633230
పపరర: నసనన శవ పరరసత

93-6/345

భరస : వవసకట రరడడడ Parvathi
ఇసటట ననస:119-6-622
వయససస:29
లస: ససస స
93-6/347

భరస : సరసబరరడకడ nune
ఇసటట ననస:119-6-622
వయససస:52
లస: ససస స
93-6/349

93-6/330

తసడక:డ వనసకటపరపసరరడకడ� bhavanam
ఇసటట ననస:119-6-618
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరరసదడ రరడకడ పపలలసస
ఇసటట ననస:119-6-622
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడ� nune
ఇసటట ననస:119-6-622
వయససస:47
లస: ససస స
1802 AP151010039248
పపరర: సరసబరరడకడ నసనన

93-6/335

భరస : వరరరరడకడ nune
ఇసటట ననస:119-6-621
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరడ�కడ nune
ఇసటట ననస:119-6-621
వయససస:54
లస: పప
1799 AP151010045203
పపరర: కకటటశసరమక నసనన�

1785 SAA0567156
పపరర: శకకరసత శశటట

1780 AP151010039031
పపరర: గగవసదరరడకడ

భరస : వనసకటపరపసరరడద క� భవనస
ఇసటట ననస:119-6-618
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ శసకర రరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:119-6-619
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసబరరడకడ nune
ఇసటట ననస:119-6-621
వయససస:27
లస: ససస స
1796 AP151010039413
పపరర: సరసబరరడకడ నసనన�

93-6/332

భరస : కకటటరరడకడ� bhavanam
ఇసటట ననస:119-6-619
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరడ�కడ bhavanam
ఇసటట ననస:119-6-619
వయససస:77
లస: పప
1793 SAA0670539
పపరర: నసనన పదతకవత

1782 SAA0242990
పపరర: శవపరరసత భభవనస

93-6/327

తసడక:డ కకకషర రరరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:119-6-615
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ మషష
ఇసటట ననస:119-6-618
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ శసకరరరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:119-6-618
వయససస:22
లస: పప
1790 AP151010039129
పపరర: వనసకటపరపసరరడకడ భవనస�

93-6/329

భరస : హరనతధ రరడకడ bhavanam
ఇసటట ననస:119-6-618
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ హరగనతధ రరడకడ bhavanam
ఇసటట ననస:119-6-618
వయససస:31
లస: పప
1787 SAA1251677
పపరర: శకనవరసరరడకడ భవనస

1779 AP151010039048
పపరర: లకకకరరడకడ కసదసల�

1777 AP151010039265
పపరర: శవరరరడకడ కసదసల

తసడక:డ లకకకరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-6-614
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ హనమరరడకడ� kandula
ఇసటట ననస:119-6-614
వయససస:82
లస: పప

భరస : శసకర రరడకడ bhavanam
ఇసటట ననస:119-6-618
వయససస:40
లస: ససస స
1784 SAA0509844
పపరర: శవనతగగ రరడకడ భవనస

93-6/326

భరస : లకకకరరడకడ� kandula
ఇసటట ననస:119-6-614
వయససస:77
లస: ససస స

తసడక:డ లకకకరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-6-614
వయససస:54
లస: పప
1781 JBV1901479
పపరర: ధనలకడక భభవనస

1776 AP151010045005
పపరర: లకకకకరసతస కసదసల�

1801 SAA0633008
పపరర: నసనన వవసకటరరడకడ

93-6/348

తసడక:డ సరసబ రరడడ క nine
ఇసటట ననస:119-6-622
వయససస:32
లస: పప
93-6/350

1804 AP151010045112
పపరర: పదక కసదసల�

93-6/351

భరస : కకకషర రరరడ�కడ kandula
ఇసటట ననస:119-6-623
వయససస:50
లస: ససస స
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1805 AP151010039153
పపరర: కకషరరరరడకడ కసదసల

93-6/352

తసడక:డ వనసకటరరమరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-6-623
వయససస:57
లస: పప
1808 AP151010039298
పపరర: చనకకటటరరడకడ ఏరరవ�

93-6/355

93-6/357

93-6/1260

93-6/361

93-6/364

93-6/367

93-4/589

భరస : శసకర రరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:119-7-630
వయససస:30
లస: ససస స

1818 SAA0457333
పపరర: దతవదస యయటటకలరర

1821 AP151010045340
పపరర: కరసతమక తతతరరడడ క�

1824 JBV3485695
పపరర: సరమమమ జఖస తషళళరర

1827 SAA0396382
పపరర: మలలర శసరగ� సటర �

93-6/370

1830 SAA0670836
పపరర: సరయ నతధ రరడడ క కసదసల

93-6/362

1833 AP151010045239
పపరర: కకకషరకలమమరగ కసదసల�
భరస : సరసబరరడకడ� kandula
ఇసటట ననస:119-7-630
వయససస:47
లస: ససస స

1813 SAA0520346
పపరర: జయలకడక కసదసల

93-7/96

1816 SAA0740333
పపరర: పరగససదడతరరవ గల

93-6/360

1819 SAA0457325
పపరర: జజఖత రరజ యయటటకలరర

93-6/363

తసడక:డ పడకరశమ యయటటకలరర
ఇసటట ననస:119-7-43
వయససస:29
లస: పప
93-6/365

1822 SAA0311365
పపరర: మలర శసరర� గరల�

93-6/366

భరస : పరగశదదరరవప� గరల
ఇసటట ననస:119-7-66
వయససస:46
లస: ససస స
93-4/588

1825 SAA0633719
పపరర: కసదసల ఊషరశక

93-6/368

తసడక:డ కకటట రరడడడ kandula
ఇసటట ననస:119-7-190
వయససస:26
లస: ససస స
93-4/590

1828 SAA0670638
పపరర: గగరగ పరవన కసదసల

93-6/369

తసడక:డ కకటటరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-7-628
వయససస:27
లస: ససస స
93-6/371

తసడక:డ కకటట రరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:119-7-628
వయససస:25
లస: పప
93-6/373

93-6/356

తసడక:డ వవసకయఖ గరల
ఇసటట ననస:119-7-22
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:119-7-410
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడకడ� kandula
ఇసటట ననస:119-7-628
వయససస:47
లస: ససస స
1832 SAA0843293
పపరర: శరకవరణణ కసదసల

93-6/359

భరస : వనసకటటశసరర
ఇసటట ననస:119-7-140
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ దతసస అలమర
ఇసటట ననస:119-7-302
వయససస:24
లస: పప
1829 AP151010045255
పపరర: రమమదదవ కసదసల�

1815 SAA0952383
పపరర: శకనస లకరత

1810 AP151010045401
పపరర: మలలర శసరగ కసదసలల

భరస : వవసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:119-6-805
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససతతరరమరరడకడ� tatireddy
ఇసటట ననస:119-7-62
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ శవ కకటటశసరమక� jammula
ఇసటట ననస:119-7-99
వయససస:41
లస: పప
1826 SAA0953886
పపరర: శక వనసకట రరజశశఖర అలమర

93-6/358

తసడక:డ పడకరశమ యయటటకలరర
ఇసటట ననస:119-7-43
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ గగవసద రరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-7-61
వయససస:26
లస: ససస స
1823 JBV3642113
పపరర: శకనవరసరరవప జమమకల�

1812 JBV3479235
పపరర: రరకకకణమక పసటటల� �

93-6/354

భరస : వవమమరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-6-649
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ నరససమమలలర లకరత
ఇసటట ననస:119-7-3
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనస మమటటకన
ఇసటట ననస:119-7-33
వయససస:27
లస: ససస స
1820 SAA0670760
పపరర: కళళఖణణ కసదసల

93-4/584

భరస : మహనరరవప� pittala
ఇసటట ననస:119-6-684
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మమధవ రరడకడ మసడల
ఇసటట ననస:119-6-3041
వయససస:63
లస: ససస స
1817 SAA0633537
పపరర: మమతతకరన మసగమక

1809 JBV3486180
పపరర: శకదదవ ఉలర సగమల

1807 SAA0327361
పపరర: సరసబరరడకడ ఏరరవ�

తసడక:డ చనకకటటరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-6-626
వయససస:36
లస: పప

భరస : నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-6-645
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకరరడకడ� kandula
ఇసటట ననస:119-6-649
వయససస:57
లస: పప
1814 SAA1471622
పపరర: రజఖలకకక మసడల

93-6/353

భరస : చనకకటటరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-6-626
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ గగపరలరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-6-626
వయససస:67
లస: పప
1811 AP151010039032
పపరర: వవమమరరడకడ కసదసల�

1806 AP151010045278
పపరర: ససశల ఏరరవ�

1831 AP151010039036
పపరర: వనసకటకకటటరరడకడ కసదసల

93-6/372

తసడక:డ వనసకటరరమరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-7-628
వయససస:52
లస: పప
93-6/374

1834 SAA0239434
పపరర: శసకరరరడకడ కసదసల

93-6/375

తసడక:డ సరసబరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-7-630
వయససస:35
లస: పప
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1835 AP151010039396
పపరర: సరసబరరడకడ కసదసల�

93-6/376

తసడక:డ వనసకటరరమరరడ�కడ kandula
ఇసటట ననస:119-7-630
వయససస:52
లస: పప
1838 SAA0948119
పపరర: పదతకవత వవదసలర పఅల

93-6/379

93-6/382

93-6/385

93-6/1263

93-6/388

93-7/97

93-7/99

93-6/394

తసడక:డ బమలర యఖ� మమమడక
ఇసటట ననస:119-8-44
వయససస:31
లస: పప
1862 SAA0837551
పపరర: రమజజ షపక
భరస : ఆదమషరఫస షపక
ఇసటట ననస:119-8-50
వయససస:40
లస: ససస స

93-7/1133

1848 SAA1037622
పపరర: అనసష తతత రరడడ క

1851 JBV3644416
పపరర: గగపరలకకషర పరతకమమరగ

1854 SAA0671917
పపరర: పతకమమరగ ససతత రరమయఖ

1857 SAA0895609
పపరర: కకసడయగమసట వర నతసచతరమక

93-6/386

1843 SAA0670679
పపరర: వననద మమడకశశటట

93-6/384

1846 SAA1458116
పపరర: పదక కట

93-3/1165

1849 AP151010045339
పపరర: నరసమక తతతరరడడ క�

93-6/387

భరస : ససతతరరమరరడకడ� tatireddy
ఇసటట ననస:119-7-662
వయససస:42
లస: ససస స
93-6/389

1852 SAA0239301
పపరర: పపలమరరరడ�కడ ససరగరన�

93-6/390

తసడక:డ గగపసరరడకడ� surgani
ఇసటట ననస:119-7-791
వయససస:51
లస: పప
93-7/98

1855 SAA0957664
పపరర: శరరష కరట

93-6/391

భరస : వనసకట రరడకడ కరట
ఇసటట ననస:119-8-22
వయససస:27
లస: ససస స
93-6/392

1858 SAA0895591
పపరర: కకసడయగమసట పడసరద

93-6/393

భరస : కకసడయగమసట పడసరద కకసడతయగమసట
ఇసటట ననస:119-8-34
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ కకసడయగమసట సప మయఖ కకసడతయగమసట
ఇసటట ననస:119-8-34
వయససస:70
లస: పప

1860 JBV3655800
పపరర: లకకక ఆవపల

1861 SAA0842055
పపరర: ససధ రరణణ తతడకగగరగ

93-4/591

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:119-8-49
వయససస:38
లస: ససస స
93-4/593

93-6/381

భరస : శవరరడకడ కట
ఇసటట ననస:119-7-639
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:119-8-12
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:119-8-28
వయససస:39
లస: ససస స
1859 SAA0239954
పపరర: వమల బభబమ� మమమడక�

1845 SAA1294347
పపరర: జజజ బభబమ మమడకశశటట

1840 SAA0949075
పపరర: రరమకకషర ససతలపప

తసడక:డ కకషర meddishetti
ఇసటట ననస:119-7-637
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ కకషరరరరవప pathakamuri
ఇసటట ననస:119-7-718
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసమ�
ఇసటట ననస:119-8-10
వయససస:48
లస: ససస స
1856 SAA0135103
పపరర: ధనలకడక� మమనగరలమ�

93-6/383

భరస : నరరసదడ రరడకడ తతత రరడడ క
ఇసటట ననస:119-7-662
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ ససతత రరమ రరడడ తతత రరడడడ
ఇసటట ననస:119-7-662
వయససస:28
లస: పప
1853 AP151010048163
పపరర: శవకలమమరగ� కరరసరన�

1842 JBV3650694
పపరర: లకడక మమడకశశటట

93-6/378

తసడక:డ నరసససహరరవప ససతలపప
ఇసటట ననస:119-7-632
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ మహన రరవప మమడకశశటట
ఇసటట ననస:119-7-638
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ శవరరడకడ కట
ఇసటట ననస:119-7-639
వయససస:34
లస: పప
1850 SAA0457291
పపరర: నరరసదడ రరడడడ తతత రరడడడ

93-6/380

భరస : కకకషర meddishetti
ఇసటట ననస:119-7-637
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ జజజపప meddishetti
ఇసటట ననస:119-7-637
వయససస:42
లస: పప
1847 SAA1462035
పపరర: వనసకటరరడకడ కట

1839 SAA0992512
పపరర: రరధ కకషర ససతలపప

1837 SAA0670471
పపరర: యయరరవ అసజనత దదవ

భరస : సరసబ రరడకడ yeruva
ఇసటట ననస:119-7-632
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహ రరవప ససతలపప
ఇసటట ననస:119-7-632
వయససస:34
లస: పప

భరస : వననద meddishetti
ఇసటట ననస:119-7-637
వయససస:26
లస: ససస స
1844 AP151010039211
పపరర: కకషర మమడకశశటట

93-6/377

తసడక:డ జజజ రరడకడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:119-7-632
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప seetalapu
ఇసటట ననస:119-7-632
వయససస:48
లస: ససస స
1841 SAA0670695
పపరర: సరసత మమడకశశటట

1836 SAA0670596
పపరర: మమరగ వమల ఉడడమమల

1863 SAA0841974
పపరర: అధమ సరహహబ షపక
తసడక:డ బభజ సషషదత షపక
ఇసటట ననస:119-8-50
వయససస:44
లస: పప

93-4/592

భరస : నతగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:119-8-50
వయససస:36
లస: ససస స
93-4/594

1864 JBV3478625
పపరర: నతగమలలర శసరగ కసదసల � �

93-6/395

భరస : వనసకటటశసరరర � kandula
ఇసటట ననస:119-8-73
వయససస:37
లస: ససస స
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1865 SAA0969602
పపరర: నతగ వనసకట బడహకస అలర స

93-4/595

తసడక:డ వనసకట రరవప అలర స
ఇసటట ననస:119-8-78
వయససస:40
లస: పప
1868 JBV3649738
పపరర: దసరరగరరవప పచచమళర

93-4/598

తసడక:డ మరగడయఖ
ఇసటట ననస:119-8-92
వయససస:36
లస: పప
1871 SAA0956955
పపరర: అబమదల మమగహహద షపక

93-6/397

93-4/601

93-4/604

93-4/607

93-6/401

93-4/610

తసడక:డ జజన� �
ఇసటట ననస:119-8-401
వయససస:34
లస: పప

93-4/602

1878 JBV1905660
పపరర: పరరదసరరధదరరడకడ� కకలర �

1881 SAA0670430
పపరర: అరరణత గమతస కకసడ

1884 SAA0973892
పపరర: రషసద షపక

1887 SAA0242966
పపరర: శకలతత� మమటట ట�

93-4/612

1890 JBV3485927
పపరర: మసరసన బ�

93-4/605

1893 AP151010042240
పపరర: జజన షపక�
తసడక:డ మసరసన సరహహద�
ఇసటట ననస:119-8-401
వయససస:27
లస: పప

1873 SAA0668798
పపరర: గగససయమ షపక

93-4/600

1876 AP151010048307
పపరర: తతజ మమననసర షపక

93-4/603

1879 AP151010042271
పపరర: వనసకటరరడకడ చలమడడగమ�

93-4/606

తసడక:డ కకటరరడకడ�
ఇసటట ననస:119-8-172
వయససస:72
లస: పప
93-6/399

1882 SAA0670414
పపరర: శరరష గమతస కకసడ

93-6/400

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ గమతస కకసడ
ఇసటట ననస:119-8-269
వయససస:27
లస: ససస స
93-4/608

1885 SAA0668574
పపరర: నటకలడడత కమల

93-4/609

భరస : శవకకషర
ఇసటట ననస:119-8-316
వయససస:32
లస: ససస స
93-6/402

1888 SAA0992140
పపరర: ఖమజజభ షపక

93-4/611

భరస : రరహస తషలర షపక
ఇసటట ననస:119-8-401
వయససస:27
లస: ససస స
93-4/613

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:119-8-401
వయససస:27
లస: ససస స
93-4/615

93-6/396

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:119-8-172
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరడ�కడ teluguntla
ఇసటట ననస:119-8-380
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అదససర
ఇసటట ననస:119-8-401
వయససస:27
లస: ససస స
1892 JBV1902741
పపరర: జలమన� షపక�

1875 JBV3486032
పపరర: మమసతతజ బ� షపక�

1870 SAA0773755
పపరర: మహబ షపక

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:119-8-140
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ చన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:119-8-313
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:119-8-316
వయససస:32
లస: పప
1889 JBV3486057
పపరర: హససనత భభనస సయఖద

93-6/398

తసడక:డ శకనవరస రరడడ క గమతస కకసడ
ఇసటట ననస:119-8-268
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసర రరడకడ tadiparthi
ఇసటట ననస:119-8-269
వయససస:40
లస: పప
1886 SAA0668566
పపరర: లసకర శకనవరస రరవప

1872 JBV3641313
పపరర: అలర షపక�

93-4/597

భరస : అలర షపక
ఇసటట ననస:119-8-117
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరరడకడ � �
ఇసటట ననస:119-8-172
వయససస:27
లస: పప

భరస : అలమర బక
ఇసటట ననస:119-8-232
వయససస:38
లస: ససస స
1883 SAA0670562
పపరర: అసజరరడకడ తతడకపరగస

93-4/599

భరస : రహహమమ�
ఇసటట ననస:119-8-172
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడ�కడ
ఇసటట ననస:119-8-172
వయససస:55
లస: ససస స
1880 SAA0668780
పపరర: అజమమన షపక

1869 JBV3645447
పపరర: నతగమల మరర� షపక�

1867 SAA1003615
పపరర: చచషతనఖ దతస సరయ sottem

తలర : నతగ మలలర శసరగ సప తస స
ఇసటట ననస:119-8-92
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ హహసపసన� shek
ఇసటట ననస:119-8-117
వయససస:35
లస: పప

భరస : అసకమక రరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:119-8-172
వయససస:27
లస: ససస స
1877 AP151010048185
పపరర: శవమక చలమడడగమ�

93-4/596

తసడక:డ దరగయమ సరహహబ
ఇసటట ననస:119-8-92
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:119-8-117
వయససస:31
లస: పప
1874 SAA1037416
పపరర: వర లకకక ఉపపప

1866 SAA1025296
పపరర: ననహహ హ సరయ ససతతష రరడడ క
ఆరరమళర
తసడక:డ యయససరరడకడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:119-8-92
వయససస:23
లస: పప

1891 SAA0992215
పపరర: ఫజలమర షపక

93-4/614

తసడక:డ వరయమబ రససల షపక
ఇసటట ననస:119-8-401
వయససస:27
లస: పప
93-4/616

1894 JBV3475894
పపరర: ఈససబ � షపక�

93-4/617

తసడక:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-8-401
వయససస:57
లస: పప
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పపరర: ఉషరరరణణ� కరవపరగ�
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93-6/403

భరస : భభసతరరరవప� కరవపరగ
ఇసటట ననస:119-8-418
వయససస:56
లస: ససస స

1896 JBV3657020
పపరర: శశషషకలమమర కకట

93-4/618

భరస : రరమకకటటశసర రరవ
ఇసటట ననస:119-8-488
వయససస:63
లస: ససస స

1898 JBV3646262
పపరర: రరమకకటటశసరరరవప� కకటట�

93-4/620

తసడక:డ శవనతనరరయణ�
ఇసటట ననస:119-8-488
వయససస:63
లస: పప

1899 SAA0529347
పపరర: వవసకటసరసమ శవరలశశటట

93-4/619

భరస : శవనతనరరయణ�
ఇసటట ననస:119-8-488
వయససస:63
లస: ససస స
93-4/621

తసడక:డ వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:119-8-565
వయససస:24
లస: పప

1901 SAA0670489
పపరర: చసదడ శశఖర రరడకడ భవనస

1897 AP151010048450
పపరర: పరరసత కకటట�

1900 SAA0773011
పపరర: సరసబశవ రరవప మతషకలరగ

93-6/404

తసడక:డ నతగరషష మతషకలరగ
ఇసటట ననస:119-8-610
వయససస:33
లస: పప

93-6/405

తసడక:డ హరగనతధ రరడకడ bhavanam
ఇసటట ననస:119-8-618
వయససస:29
లస: పప

1902 JBV3655982
పపరర: అకతమక దగమగల�
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93-4/622

భరస : వనసకటటశసర రరడ�కడ
ఇసటట ననస:119-8-642
వయససస:27
లస: ససస స
1905 AP151010045400
పపరర: రమమదదవ కసదసలల�

93-6/406

93-6/409

93-6/412

93-6/415

భరస : నతగగరరడకడ� chalimadugu
ఇసటట ననస:119-8-667
వయససస:47
లస: ససస స

93-6/410

1912 SAA0670513
పపరర: శరసత బబ డ

1915 AP151010039366
పపరర: సరసబరరడకడ కసదసల

93-4/1161

1918 SAA0520775
పపరర: తడవవణణ చలమడడగమ

93-6/413

1921 SAA0957029
పపరర: రరమలసగర రరడకడ కలమగగటర
తసడక:డ చన రసగరరరడకడ కలమగగటర
ఇసటట ననస:119-8-667
వయససస:38
లస: పప

93-6/408

1910 AP151010039287
పపరర: శవ Reddy కసదసల

93-6/411

1913 SAA0670505
పపరర: యయసస రరఘవయఖ బబ డ

93-6/414

తసడక:డ నరసససహ రరవప boda
ఇసటట ననస:119-8-655
వయససస:35
లస: పప
93-6/416

1916 AP151010045148
పపరర: కకకషరకలమమరగ కసదద�

93-6/417

భరస : శకనవరసరరడకడ� kandi
ఇసటట ననస:119-8-665
వయససస:42
లస: ససస స
93-6/418

తసడక:డ శవనతగగ రరడకడ చచలమడడగమ
ఇసటట ననస:119-8-667
వయససస:27
లస: ససస స
93-6/420

1907 SAA0670588
పపరర: బడహక రరడకడ కసదసల

తసడక:డ వరరరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-8-650
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ ససతతరరమరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-8-663
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ నతగగరరడకడ చలమడడగమ
ఇసటట ననస:119-8-667
వయససస:25
లస: ససస స
1920 SAA0240812
పపరర: ఆదదశశషమక� చలమడడగమ�

1909 SAA0670646
పపరర: నలమ కసదసల

93-4/624

తసడక:డ రరజశశఖర రరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-8-647
వయససస:28
లస: పప

భరస : యయసస రరఘవయఖ boda
ఇసటట ననస:119-8-655
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబరరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-8-663
వయససస:37
లస: పప
1917 SAA1348754
పపరర: శక వవణణ చలమడడగమ

93-6/407

భరస : వవసకటటశసర రరడకడ kandula
ఇసటట ననస:119-8-650
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగవసదతరరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:119-8-651
వయససస:42
లస: ససస స
1914 JBV3468386
పపరర: రవసదతడరరడకడ కసదసల

1906 SAA0773250
పపరర: నరరసదడ రరడకడ కసదసల

1904 AP151010042502
పపరర: వనసకటటశసరరరడకడ దగమగల�

తసడక:డ కకటరరడకడ�
ఇసటట ననస:119-8-642
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ రరజశశఖర రరడకడ కసదసల
ఇసటట ననస:119-8-647
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ బడహకరరడకడ� kandula
ఇసటట ననస:119-8-647
వయససస:54
లస: పప
1911 AP151010045250
పపరర: వజయలకడక కసదసల

93-4/623

తసడక:డ వనసకటటశసరరరడ�కడ
ఇసటట ననస:119-8-642
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరజశశఖరరకడ�కడ kandula
ఇసటట ననస:119-8-647
వయససస:44
లస: ససస స
1908 AP151010039041
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ కసదసల�

1903 JBV1901487
పపరర: ఈశసర రరడకడ దగమగల�

1919 SAA0740358
పపరర: సరగత కళరగగటర

93-6/419

భరస : రరమలసగ రరడకడ కళరగగటర
ఇసటట ననస:119-8-667
వయససస:31
లస: ససస స
93-6/421

1922 AP151010039215
పపరర: శవనతగగరరడకడ చలమడడగమ

93-6/422

తసడక:డ రరమరరడకడ చచలమడడగమ
ఇసటట ననస:119-8-667
వయససస:57
లస: పప
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పపరర: శరకవణణ కసదద
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93-4/1162

తలర : కకషరవనేదణణ కసదద
ఇసటట ననస:119-8-668
వయససస:23
లస: ససస స
1926 SAA0362111
పపరర: శకనవరస రరడకడ బదదదగస

93-7/100

93-7/101

93-7/104

93-4/1164

తసడక:డ వనసకట రరవప కకసడకశశటట
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:24
లస: ససస స
1938 AP151010045129
పపరర: రమమదదవ నలర పరటట�

93-6/427

93-6/430

93-6/433

తసడక:డ శవ శసకర రరవప అలర
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:29
లస: ససస స

93-3/148

1936 SAA0843335
పపరర: సరసత నలర పరటట

93-6/425

1942 JBV1900729
పపరర: రరసబభబమ నలర పరటట

1945 JBV1905058
పపరర: బడహకయఖ నలర పరటట� �

93-6/1197

1948 SAA1444959
పపరర: మలర కరరరజన పడసరద నలర పరటట

1951 SAA0773532
పపరర: శకలకకక అపరర తరరమలశశటట
తసడక:డ పపరర చసదడ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:119-8-680
వయససస:26
లస: ససస స

1931 SAA0520387
పపరర: దదవఖ వరణణ నడకకటటట

93-7/103

1934 SAA1257898
పపరర: శక హరర శకనవరససల

93-6/1114

1937 JBV1907005
పపరర: రమమదదవ ఇమకడకశశటట � �

93-6/426

భరస : దసరరగపడసరదస� immadishetti
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:41
లస: ససస స
93-6/428

1940 AP151010045124
పపరర: ససతమకపలర �

93-6/429

భరస : వనసకటటశసరరర� palla
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:77
లస: ససస స
93-6/431

1943 JBV1907070
పపరర: దసరరగపడసరదస ఇమకడకశశటట

93-6/432

తసడక:డ ఆదదశశషయఖ emmadisetty
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:40
లస: పప
93-6/434

1946 SAA1440718
పపరర: వర సరసమ నలర పరటట

93-6/1196

తసడక:డ బడహకయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:58
లస: పప
93-6/1198

తసడక:డ వరరసరసమ నలర పరటట
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:34
లస: పప
93-6/1200

93-6/424

తసడక:డ శక రసబభబమ శకనవరససల
ఇసటట ననస:119-8-674
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ వరసరసమ� nallapati
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:81
లస: పప

భరస : వర సరసమ నలర పరటట
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:50
లస: ససస స
1950 SAA1464114
పపరర: వజయ లకకక అలర

1933 SAA1143809
పపరర: అనసత వవద సరయ భగవరన
శకనవరససల
తసడక:డ శక రరసబభబమ శకనవరససల
ఇసటట ననస:119-8-674
వయససస:25
లస: పప

1939 AP151010045338
పపరర: నతగరశసరమక నలర పరటట�

1928 JBV3468345
పపరర: గసగరధరరరడకడ నసనన � �

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:119-8-673
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ బభలసరసమ నలర పరటట
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ బడహకయఖ� nallapati
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:58
లస: పప
1947 SAA1435734
పపరర: నతచతరమక నలర పరటట

93-7/102

భరస : సరసబయఖ� nallapati
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరమకకటయఖ� బబ డపరటట
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:82
లస: ససస స
1944 AP151010039004
పపరర: బభలసరసమ నలర పరటట�

1930 SAA0242149
పపరర: వనసకటరరడ�కడ నసనన�

93-6/1195

తసడక:డ వనసకటకకటటరరడకడ � noone
ఇసటట ననస:119-8-672
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరసబభబమ నలర పరటట
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బభలసరసమ� nallapati
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:52
లస: ససస స
1941 AP151010045125
పపరర: సరగజన బభడపరటట�

93-6/423

తసడక:డ వరరరరడ�కడ
ఇసటట ననస:119-8-672
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససతతరరమరరడకడ తతత రరడడ క
ఇసటట ననస:119-8-673
వయససస:59
లస: ససస స
1935 SAA1464122
పపరర: శక త కకసడకశశటట

1927 JBV3650512
పపరర: మలలర శసరగ నసనన�

1925 SAA1374313
పపరర: రరజఖ లకకక గగపసశశటట

భరస : రసబభబమ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:119-8-671
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటరరడకడ� noone
ఇసటట ననస:119-8-672
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : గసగరధర రరడడడ
ఇసటట ననస:119-8-672
వయససస:30
లస: ససస స
1932 AP151010048319
పపరర: లకకక కరసతమక తతత రరడడ క

93-4/1163

భరస : రసబభబమ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:119-8-671
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ కకషర రరడకడ బదదదగస
ఇసటట ననస:119-8-671
వయససస:48
లస: పప
1929 SAA0520379
పపరర: పకధదస నసనన

1924 SAA1372226
పపరర: రరజఖ లకకక గగపసశశటట

1949 SAA1442904
పపరర: గగపస సరయ రరస నలర పరటట

93-6/1199

తసడక:డ వర సరసమ నలర పరటట
ఇసటట ననస:119-8-679
వయససస:29
లస: పప
93-6/435

1952 SAA0843467
పపరర: నతగలకకక తరరమలశశటట

93-6/436

భరస : ఏడడ కకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:119-8-680
వయససస:37
లస: ససస స
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1953 SAA0947913
పపరర: భమలకకక తరరమలశశటట

93-6/437

భరస : శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:119-8-680
వయససస:39
లస: ససస స
1956 SAA0773979
పపరర: రరవపలమక తరరమలశశటట

93-6/440

93-6/443

93-6/446

93-6/449

93-6/452

93-6/455

93-6/458

భరస : పడసరద అలమరస
ఇసటట ననస:119-8-693
వయససస:26
లస: ససస స

1966 AP151010039363
పపరర: నతగరశసరరరవప పసటటల�

1969 AP151010045198
పపరర: కకటటశసరమక చమట

1972 SAA0773615
పపరర: మమనక చమట

1975 SAA0136770
పపరర: చచషతనఖ� చమటభ�

93-6/461

1978 SAA0135087
పపరర: వననద� నసదదటట�

93-6/450

1981 AP151010045234
పపరర: శరసతత కలమమరగ అలర స
భరస : పరమమశసరరరవప Allam
ఇసటట ననస:119-8-693
వయససస:57
లస: ససస స

1961 JBV3478567
పపరర: శరసతమక అలర స � �

93-6/445

1964 AP151010039296
పపరర: మహనరరవప పసటటల

93-6/448

1967 JBV1901081
పపరర: శవకలమమరరగ పసతసల

93-6/451

భరస : పరమమశసరరరవప pittala
ఇసటట ననస:119-8-686
వయససస:40
లస: ససస స
93-6/453

1970 JBV3478898
పపరర: ససజజత అలర స�

93-6/454

భరస : బడహకస� Allam
ఇసటట ననస:119-8-688
వయససస:40
లస: ససస స
93-6/456

1973 SAA0773631
పపరర: రరధదక చమట

93-6/457

తసడక:డ నతగరశసర రరవప చమట
ఇసటట ననస:119-8-689
వయససస:29
లస: ససస స
93-6/459

1976 AP151010039393
పపరర: నతగరశసరరరవప చమట�

93-6/460

తసడక:డ సరసబయఖ� chimata
ఇసటట ననస:119-8-689
వయససస:58
లస: పప
93-7/105

భరస : రరజరశ�
ఇసటట ననస:119-8-690
వయససస:41
లస: ససస స
93-6/462

93-6/442

తసడక:డ వరయఖ pittala
ఇసటట ననస:119-8-684
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసరరరవప� chimata
ఇసటట ననస:119-8-689
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ కకషరయఖ� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-690
వయససస:31
లస: పప
1980 SAA0947798
పపరర: నతగరరజకలమమరగ అలమరస

93-6/447

తసడక:డ చచషతనఖ చమట
ఇసటట ననస:119-8-689
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నతగరశసరరరవప� చమట
ఇసటట ననస:119-8-689
వయససస:52
లస: ససస స
1977 SAA0403030
పపరర: వనసకట నతరరయణ� కరరసరన�

1963 JBV3469459
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కరరసరన�

1958 SAA0773276
పపరర: రరమమరరవప తరరమలశశటట

భరస : అసకమసరసమ � అలర స
ఇసటట ననస:119-8-683
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : శవబభబమ chimata
ఇసటట ననస:119-8-687
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర� chimata
ఇసటట ననస:119-8-688
వయససస:67
లస: ససస స
1974 AP151010045199
పపరర: జజఖత చమట�

93-6/444

తసడక:డ మహనరరవప� pittala
ఇసటట ననస:119-8-685
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ మహనరరవప pittala
ఇసటట ననస:119-8-686
వయససస:43
లస: పప
1971 AP151010045130
పపరర: ససతత మహలకకక అలర స�

1960 SAA0732777
పపరర: వజయలకకక తతతరరడకడ

93-6/439

తసడక:డ సరసబయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:119-8-680
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-684
వయససస:52
లస: పప

భరస : నతగరశసరరరవప � pittala
ఇసటట ననస:119-8-685
వయససస:37
లస: ససస స
1968 AP151010039361
పపరర: పరమమశసరరరవప పసటటల

93-6/441

భరస : శకరరమరరడకడ తతతరరడకడ
ఇసటట ననస:119-8-681
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ మహనరరవప� అలర స
ఇసటట ననస:119-8-683
వయససస:40
లస: పప
1965 JBV1901099
పపరర: తరరమల దదవ� పసటటల�

1957 JBV1902196
పపరర: ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట � �

1955 JBV3650496
పపరర: పసచచమక తరరమలశశటట �

భరస : వనసకయఖ� tirumulshetti
ఇసటట ననస:119-8-680
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ� thirumulashetti
ఇసటట ననస:119-8-680
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ� tirumulashetti
ఇసటట ననస:119-8-680
వయససస:72
లస: పప
1962 AP151010039414
పపరర: హరగబభబమ అలర స�

93-6/438

భరస : రరమమరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:119-8-680
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:119-8-680
వయససస:72
లస: ససస స
1959 AP151010039313
పపరర: వనసకయఖ తరరమలశశటట �

1954 SAA0774209
పపరర: రమమదదవ తరరమలశశటట

1979 SAA0362053
పపరర: సరసబశవరరవప చమమతత

93-7/106

తసడక:డ శవ బభబమ
ఇసటట ననస:119-8-690
వయససస:34
లస: పప
93-6/463

1982 SAA0885279
పపరర: పడసరద అలమరస

93-6/464

తసడక:డ పరమమశసర రరవప అలమరస
ఇసటట ననస:119-8-693
వయససస:34
లస: పప
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1983 AP151010039230
పపరర: పరమమశసరరరవప అలర స

93-6/465

తసడక:డ శసకరయఖ అలర స
ఇసటట ననస:119-8-693
వయససస:59
లస: పప
1986 SAA0520767
పపరర: వజయలకడక సససకర

93-6/468

93-6/471

93-6/474

93-6/477

93-6/480

93-6/482

93-4/625

తసడక:డ షపక గగస మహహదదదన� shek
ఇసటట ననస:119-8-698
వయససస:44
లస: పప

1996 JBV3652872
పపరర: రరణమకర పప ననగసటట�

1999 JBV3468451
పపరర: శకనవరసరరవ పప ననగసటట

2002 AP151010039166
పపరర: మసరసన వల యస.కర�

2005 SAA1079086
పపరర: జజన షపక

93-6/485

2008 SAA0977696
పపరర: మసద శక వదతఖ భభరత

93-6/478

2011 SAA0843962
పపరర: శరరష బబ డదడ పలర
భరస : శకనవరసస boddupalli
ఇసటట ననస:119-8-702
వయససస:36
లస: ససస స

1991 JBV3469418
పపరర: సరసబయఖ కరరసరన�

93-6/473

1994 SAA0647438
పపరర: కరసరన హరగ కకషర

93-6/476

1997 JBV3479425
పపరర: సరమమమ జఖస పప నసనగసటట�

93-6/479

భరస : వరరసరసమ� పప నసగసటట
ఇసటట ననస:119-8-696
వయససస:42
లస: ససస స
93-6/481

2000 SAA1396191
పపరర: యమమన పసడయసకర పప ననగసటట

93-6/1201

తసడక:డ శకనవరసరరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:119-8-696
వయససస:19
లస: ససస స
93-6/483

2003 SAA1251792
పపరర: ఆరగఫ షపక

93-7/1134

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:119-8-697
వయససస:19
లస: పప
93-4/626

2006 SAA1011873
పపరర: వనసకట పదక అనతనపరరరమ

93-6/484

భరస : శకనస అనతనపరరరమ
ఇసటట ననస:119-8-698
వయససస:29
లస: ససస స
93-6/486

భరస : మసద శకనవరసమమరగస manda
ఇసటట ననస:119-8-698
వయససస:44
లస: ససస స
93-6/488

93-6/470

తసడక:డ రరమమ రరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-695
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ బమడద షపక
ఇసటట ననస:119-8-698
వయససస:23
లస: పప

భరస : బమడదసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:119-8-698
వయససస:41
లస: ససస స
2010 AP151010039137
పపరర: బమడద సరహహబమ యస కర�

93-6/475

తసడక:డ ఈససబ� షపక
ఇసటట ననస:119-8-697
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ బమడద షపక
ఇసటట ననస:119-8-698
వయససస:21
లస: పప
2007 JBV3650470
పపరర: చననమరరబ షపక�

1993 SAA0773110
పపరర: గగపస కరరసరన

1988 SAA0509794
పపరర: మణణదదప కరరసరన

తసడక:డ రరమయఖ� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-694
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ వరరసరసమ ponnuganti
ఇసటట ననస:119-8-696
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన వల� షపక
ఇసటట ననస:119-8-697
వయససస:39
లస: ససస స
2004 SAA1079110
పపరర: రఫస షపక

93-6/472

భరస : శకనవరసరరవప� ponnagani
ఇసటట ననస:119-8-696
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:119-8-696
వయససస:21
లస: పప
2001 JBV3650488
పపరర: షరజదత షపక�

1990 SAA0509968
పపరర: వరససదదవ రరవప తతళళర రగ

93-6/467

తసడక:డ వవసకటటశసర రరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-694
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ రరమమరరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-695
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-695
వయససస:45
లస: పప
1998 SAA1093129
పపరర: పవన కలమమర పప ననగసటట

93-6/469

తసడక:డ నతగరశసర రరవప తతళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:119-8-694
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమమరరవప� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-695
వయససస:40
లస: ససస స
1995 JBV3469434
పపరర: రరమమరరవప కరరసరన

1987 SAA1145630
పపరర: బబమ
ర కరరసరన

1985 JBV3479359
పపరర: మహహశసరగ కరరసరన�

భరస : రరమమహనతడవప కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-694
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ రరమ మహన రరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-694
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-694
వయససస:43
లస: పప
1992 JBV1900760
పపరర: ససబబమక కరరసరన� �

93-6/466

తసడక:డ రరమ మహన రరవప కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-694
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వరససదదవ రరవప సససకర
ఇసటట ననస:119-8-694
వయససస:52
లస: ససస స
1989 JBV3469426
పపరర: రరమమహనరరవప కరరసణణ

1984 SAA1145622
పపరర: అసజల కరరసరన

2009 SAA0327544
పపరర: వనసకట ససజజత� బబ డడడపలర �

93-6/487

భరస : హరగనతథ� బబ డడ పలర
ఇసటట ననస:119-8-698
వయససస:29
లస: ససస స
93-6/489

2012 JBV3479219
పపరర: శకలకకక దతలవవమమలల� �

93-6/490

భరస : వనసకటరమణ� dalivemulu
ఇసటట ననస:119-8-702
వయససస:39
లస: ససస స
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2013 AP151010045225
పపరర: వజయలకకక బబ డడడపలర �

93-6/491

2014 AP151010039317
పపరర: శకనవరస బబ డడ పలర �

93-6/492

2015 SAA0136762
పపరర: శవరరమకకషర� పతదళర�

భరస : సతఖనతరరయణమమరగస� boddupalli
ఇసటట ననస:119-8-702
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖనతనరరయణమమరగస� boddupalli
ఇసటట ననస:119-8-702
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసరరరవప� patella
ఇసటట ననస:119-8-704
వయససస:26
లస: పప

2016 SAA0740028
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప పతదళర

2017 AP151010039123
పపరర: నతగససరరరవ పతచళర

2018 SAA1463496
పపరర: వనసకట రమణ పతదళర

93-6/494

తసడక:డ శవశసకరరరవప patella
ఇసటట ననస:119-8-704
వయససస:32
లస: పప
2019 SAA0948309
పపరర: శకలకకక పరటభకమమరగ

తసడక:డ ససరయఖ pathella
ఇసటట ననస:119-8-704
వయససస:56
లస: పప
93-6/496

భరస : గగపరలకకషర పరటభకమమరగ
ఇసటట ననస:119-8-706
వయససస:25
లస: ససస స
2022 AP151010045349
పపరర: ససబబమక బసడతరర

93-6/499

93-6/502

93-6/505

93-6/508

93-6/511

భరస : బడహకయఖ పతకమమరగ
ఇసటట ననస:119-8/715
వయససస:34
లస: ససస స

93-6/503

2029 AP151010039178
పపరర: శశషగగరగ బసడతరర�

2032 JBV1907237
పపరర: నతగరసదడమక పతకమమరగ�

2035 JBV3650736
పపరర: వనసకటనతగమలలర శసరగ పపటభట�

93-6/514

2038 JBV3468055
పపరర: శకనవరసరరవప పపటభట

93-6/506

2041 AP151010045137
పపరర: మలలర శసరగ పతకమమరగ�
భరస : అసజ� పరతకమమరగ
ఇసటట ననస:119-8-717
వయససస:47
లస: ససస స

93-6/501

2027 AP151010039269
పపరర: వనసకటటశసరరర బసడతరర�

93-6/504

2030 JBV1905884
పపరర: వనసకట రమణమక పరతకమమరగ

93-6/507

భరస : వనసకటటశసరరర pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8-712
వయససస:43
లస: ససస స
93-6/509

2033 JBV3468519
పపరర: శకనవరసరరవ పతకమమరగ

93-6/510

తసడక:డ ససతతరరమయఖ pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8-712
వయససస:47
లస: పప
93-6/512

2036 AP151010045144
పపరర: మహలకకక పపటట �

93-6/513

భరస : రసగరరరవప� putta
ఇసటట ననస:119-8-713
వయససస:64
లస: ససస స
93-6/515

తసడక:డ ససబభబరరవప pitta
ఇసటట ననస:119-8-713
వయససస:36
లస: పప
93-6/517

2024 AP151010045143
పపరర: శశషమక బసడతరర�

తసడక:డ రతస యఖ� bandaru
ఇసటట ననస:119-8-710
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనస� pitta
ఇసటట ననస:119-8-713
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప� putta
ఇసటట ననస:119-8-713
వయససస:72
లస: ససస స
2040 SAA0774019
పపరర: లకకక రమమదదవ పతకమమరగ

2026 JBV3468923
పపరర: పరమమలల బసడతరర � �

93-6/498

భరస : శశషగగరగ� bandaru
ఇసటట ననస:119-8-710
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససతతరరమయఖ� pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8--712
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతరరవప పతకమమరగ
ఇసటట ననస:119-8-712
వయససస:47
లస: పప
2037 AP151010045127
పపరర: నతరరయణమక పపటట �

93-6/500

తసడక:డ రతస యఖ� bandaru
ఇసటట ననస:119-8-710
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనస� pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8-712
వయససస:43
లస: ససస స
2034 AP151010039136
పపరర: శకడనస పతకమమరగ

2023 JBV3479268
పపరర: శకదదవ బసడతరర�

2021 JBV3479250
పపరర: ఉషరరరణణ బసడతరర � �
భరస : శశషగగరగ � bandaru
ఇసటట ననస:119-8-710
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ శశషగగరగ � bandaru
ఇసటట ననస:119-8-710
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ ససతతరరమయఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:119-8-710
వయససస:54
లస: పప
2031 AP151010045185
పపరర: వనసకట నరసమక పతకమమరగ�

93-6/497

భరస : వనసకటభడ మయఖ� bandaru
ఇసటట ననస:119-8-710
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససతరరమయఖ� bandaru
ఇసటట ననస:119-8-710
వయససస:80
లస: ససస స
2028 AP151010039303
పపరర: వనసకటటశసరరర బసడతరర

2020 SAA0992736
పపరర: రరమమ పథకఅమమరగ

93-6/1202

తసడక:డ నతగరశసర రరవప పతదళర
ఇసటట ననస:119-8-704
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకస pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8-707
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర bandaru
ఇసటట ననస:119-8-710
వయససస:47
లస: ససస స
2025 AP151010045350
పపరర: భభరత బసడతరర�

93-6/495

93-6/493

2039 AP151010039114
పపరర: సరసబశవరరవప పపటభట�

93-6/516

తసడక:డ రసగరరరవప� putta
ఇసటట ననస:119-8-713
వయససస:41
లస: పప
93-6/519

2042 SAA0772740
పపరర: నరసససహ రరవప పతకమమరగ

93-6/520

తలర : మలలర శసరగ పతకమమరగ
ఇసటట ననస:119-8-717
వయససస:26
లస: పప
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2043 AP151010045136
పపరర: శవ పతకమమరగ�

93-6/521

భరస : చననబడహకస� pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8-718
వయససస:41
లస: ససస స
2046 AP151010045211
పపరర: సరమమమ జఖస పతకమమరగ�

93-6/524

93-6/527

93-6/530

93-6/532

93-6/535

93-6/537

93-6/540

తసడక:డ ససరయఖ కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:46
లస: పప

2056 AP151010045273
పపరర: మహలకడక కరరసరన

2059 SAA1395565
పపరర: మమఘన కరసరణణ

2062 JBV1907302
పపరర: లకకక కరసరన�

2065 JBV1907294
పపరర: కలమమరగ కరరసరన�

93-6/543

2068 JBV3468956
పపరర: నతగరశసరరరవప కరసర

93-6/533

2071 SAA0741836
పపరర: వరగబ న బసడతరర
భరస : కకషప ర బసడతరర
ఇసటట ననస:119-8-725
వయససస:27
లస: ససస స

2051 AP151010045214
పపరర: ససతతమహలకకక పతకమమరగ�

93-6/529

2054 JBV3478393
పపరర: వసససధర గడదస�

93-6/531

2057 JBV1907286
పపరర: శసకరరరవప కరరసరన�

93-6/534

తసడక:డ ససరయఖ� KARaSANI
ఇసటట ననస:119-8-721
వయససస:55
లస: పప
93-4/1165

2060 JBV1907393
పపరర: పడతమ పససపపలలటట�

93-6/536

భరస : పపరరచసదడరరవప� pasupuleti
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:34
లస: ససస స
93-6/538

2063 JBV3479342
పపరర: కకషరకలమమరగ కరసరన�

93-6/539

భరస : వససతరరవప� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:44
లస: ససస స
93-6/541

2066 JBV1907310
పపరర: నతగరశసరమక కరరసరన�

93-6/542

భరస : కకకషరమమరగస� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:65
లస: ససస స
93-6/544

తసడక:డ వనసకటభడవప కస
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:35
లస: పప
93-6/546

93-6/526

తసడక:డ వనసకటసరసమ� గడడ స
ఇసటట ననస:119-8-721
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస� KARaSANI
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:71
లస: ససస స
2070 SAA0261115
పపరర: శకనవరసరరవప కరరసరన

93-4/627

భరస : శకనస� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నతగరశసరరరవప కరసర
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:48
లస: ససస స
2067 JBV1907484
పపరర: సరమమమ జఖస కరరసరన� �

2053 JBV3645587
పపరర: చననప రరడకడ పమడకమళర

2048 AP151010039187
పపరర: చననబడహకస పతకమమరగ�

భరస : కకషరరరరవప� pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8-719
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప KARaSANI
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:42
లస: ససస స
2064 JBV3478930
పపరర: పరరసత కరసర

93-6/528

భరస : ససరయఖ KARaSANI
ఇసటట ననస:119-8-721
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:డ ససరయఖ� KARaSANI
ఇసటట ననస:119-8-721
వయససస:60
లస: పప
2061 JBV1907450
పపరర: పదతకవత కరరసరన

2050 AP151010039099
పపరర: వరయఖ పతకమమరగ�

93-6/523

తసడక:డ నరసససహరరవప� pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8-718
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ నతగగరరడకడ
ఇసటట ననస:119-8-721
వయససస:78
లస: పప

భరస : భభసతర KARaSANI
ఇసటట ననస:119-8-721
వయససస:50
లస: ససస స
2058 JBV1907260
పపరర: కకషరమమరగస కరరసరన�

93-6/525

తసడక:డ గగపయఖ� pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8-718
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ శవశసకర� శసగసశశటట
ఇసటట ననస:119-8-719
వయససస:36
లస: పప
2055 AP151010045274
పపరర: గగరమమక కరరసరన

2047 JBV1901263
పపరర: బడహకస పతకమమరగ � �

2045 JBV3479417
పపరర: సరగజన బబ డపరటట � �

భరస : రరమకకటయఖ� బబ డపరటట
ఇసటట ననస:119-8-718
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:డ ససతతరరమయఖ� pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8-718
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ పషదదసరసబయఖ� pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8-718
వయససస:46
లస: పప
2052 JBV3468246
పపరర: ససబభబరరవప షససగసషషటట �

93-6/522

భరస : ససతతరరమయఖ� పరతకమమరగ
ఇసటట ననస:119-8-718
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : యలమసద� pathakamuri
ఇసటట ననస:119-8-718
వయససస:82
లస: ససస స
2049 AP151010039301
పపరర: బడహకస పతకమమరగ�

2044 AP151010045212
పపరర: రరజరశసరగ పతకమమరగ�

2069 JBV1907385
పపరర: పపరర చసదడరరవప పససపపలలటట�

93-6/545

తసడక:డ వనసకటసరసమ� pasupuleti
ఇసటట ననస:119-8-722
వయససస:37
లస: పప
93-7/107

2072 SAA0774860
పపరర: లకకక బసడతరర

93-7/108

భరస : పరమమలల
ఇసటట ననస:119-8-725
వయససస:31
లస: ససస స
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93-7/109

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:119-8-725
వయససస:51
లస: ససస స
2076 JBV3485240
పపరర: మమణణకఖస మమపపరరజ

93-7/112

93-7/114

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కకటట
ఇసటట ననస:119-8-735
వయససస:20
లస: ససస స
2085 AP151010042537
పపరర: శవరరమకకషరయఖ కకటట� కకటట

93-4/631

93-4/633

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-8-741
వయససస:63
లస: ససస స
2094 SAA1152669
పపరర: శవరలశశటట శరఖమల

93-4/638

భరస : నతగరశసరరరవప� tulasi
ఇసటట ననస:119-8-750
వయససస:52
లస: ససస స

2083 JBV3486149
పపరర: భభగఖలకకక� కకటట�

93-4/629

93-7/119

93-4/632

93-7/117

2092 SAA1011766
పపరర: రరస సరయ సచస

2101 JBV3657319
పపరర: అనసరరధ� పతకమమరగ�
భరస : పపరర చసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:119-8-750
వయససస:30
లస: ససస స

93-7/116

2084 AP151010048382
పపరర: అననపపరర కకటట

93-4/630

2087 SAA1294354
పపరర: తడవవణణ కలమఖణణ కకటట

93-7/1135

2090 JBV3657087
పపరర: కలమమరగ� సచసచ�

93-4/634

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:119-8-741
వయససస:63
లస: ససస స
93-4/636

2093 AP151010048441
పపరర: సరసబభడజఖస శవరలశశటట �

93-4/637

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:119-8-742
వయససస:24
లస: ససస స
93-4/1108

2096 SAA0736266
పపరర: అనసష లకడక కకమరగశశటట

93-7/118

భరస : నరసజన బభబమ కకమరగశశటట
ఇసటట ననస:119-8-747
వయససస:26
లస: ససస స
93-7/120

తసడక:డ నతగరశసరరరవప కకమరగశశటట
ఇసటట ననస:119-8-747
వయససస:37
లస: పప
93-6/548

2081 JBV3647229
పపరర: బడహకయఖ ఏరరవ�

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కకటట
ఇసటట ననస:119-8-735
వయససస:18
లస: ససస స

2089 SAA0671693
పపరర: అనసత లకడక కరవటట

2098 JBV3646494
పపరర: శసకరరరవప కకమరగశశటట

93-6/547

భరస : శవరరమకకషరయఖ కకటట
ఇసటట ననస:119-8-735
వయససస:63
లస: ససస స

2086 AP151010042365
పపరర: వనసకటటశసరరర కకటట కకటట

2095 SAA1293968
పపరర: గగపయఖ ససవరలసపత

2078 AP151010045117
పపరర: ససపపరర మక కసదసల�

తసడక:డ పషద మసరసనయఖ�
ఇసటట ననస:119-8-731
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ చనన వనసకట సరసమ ససవరలసపత
ఇసటట ననస:119-8-744
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసరరరవప కకమరగశశటట
ఇసటట ననస:119-8-747
వయససస:34
లస: పప
2100 AP151010045276
పపరర: వనసకరయమక తషలసస�

93-7/115

తసడక:డ శకనవరస రరవప సచస
ఇసటట ననస:119-8-741
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట నతరరయణ శవరలశశటట
ఇసటట ననస:119-8-744
వయససస:22
లస: ససస స
2097 JBV3646486
పపరర: నరసజన బభబమ కకమరగశశటట

2080 SAA0739948
పపరర: నరరష కతచస రమళర

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:119-8-738
వయససస:28
లస: ససస స
93-4/635

93-7/111

భరస : సరసబయఖ� kandula
ఇసటట ననస:119-8-731
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ శవరరమకకషర కకటట
ఇసటట ననస:119-8-735
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:119-8-738
వయససస:63
లస: పప
2091 JBV3485083
పపరర: కకటమక శకపత�

93-7/113

భరస : వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:119-8-735
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ� కకటట
ఇసటట ననస:119-8-735
వయససస:40
లస: పప
2088 JBV1901362
పపరర: రమమష కరవటట

2077 SAA1120146
పపరర: శకనవరస గడడ స

తసడక:డ నతరరయణ కతచస రమళర
ఇసటట ననస:119-8-731
వయససస:33
లస: పప
93-4/628

2075 SAA0775496
పపరర: శకనవరస రరవప యలవరగస

తసడక:డ కరసత రరవప
ఇసటట ననస:119-8-725
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ ససబభబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:119-8-730
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరరశ కతచస రమళర
ఇసటట ననస:119-8-731
వయససస:31
లస: ససస స
2082 SAA1152768
పపరర: మహహశసరర కకటట

93-7/110

తసడక:డ శశషగగరర రరవ�
ఇసటట ననస:119-8-725
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:119-8-730
వయససస:58
లస: ససస స
2079 SAA0739955
పపరర: లకకక కతచస రమళర

2074 SAA0362087
పపరర: కకశశర� బసడతరర�

2099 SAA0775124
పపరర: రగజజరరణణ వవమమల

93-7/121

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:119-8-749
వయససస:44
లస: ససస స
93-7/122

2102 JBV3655891
పపరర: శవ పరరసత� పతకమమరగ�

93-7/123

భరస : నతగరరజ�
ఇసటట ననస:119-8-750
వయససస:33
లస: ససస స
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2103 JBV1905728
పపరర: అసజల� పతకమమరగ�

93-7/124

భరస : రరమకకటటశసర రరవప� �
ఇసటట ననస:119-8-750
వయససస:37
లస: ససస స
2106 AP151010042064
పపరర: నతగరరజ పతకమమరగ

93-7/127

93-7/130

తసడక:డ గమనస సరహహబ
ఇసటట ననస:119-8-750
వయససస:81
లస: పప
2112 JBV3649217
పపరర: హరగకకషప ర మరగమశశటట

93-7/133

93-7/136

93-7/139

93-6/550

93-7/141

తసడక:డ వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:119-8-757
వయససస:26
లస: పప

93-7/134

2122 AP151010045342
పపరర: పరమమశసరమక తతట�

2125 JBV3485844
పపరర: పరమమశసరగ తతట

93-7/144

2128 AP151010048011
పపరర: రరజరశసరగ� తతట�

93-7/137

2131 SAA1022656
పపరర: ససధత రమఖ పమమన
తసడక:డ సతఖనతరరయణ పమమన
ఇసటట ననస:119-8-763
వయససస:24
లస: ససస స

2111 JBV3657129
పపరర: భమలకకక� మరగమశశటట �

93-7/132

2114 AP151010042320
పపరర: గగవసద రరజలల� మరగమశశటట �

93-7/135

2117 AP151010042310
పపరర: ఏడడకకసడలల టటనలలరగ�

93-7/138

తసడక:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:119-8-753
వయససస:45
లస: పప
93-7/140

2120 JBV3650520
పపరర: పరరసత వరకరటట�

93-6/549

భరస : బడహనయఖ� వరకరటట
ఇసటట ననస:119-8-755
వయససస:40
లస: ససస స
93-6/551

2123 JBV1905645
పపరర: శకనస తతట�

93-6/552

తసడక:డ వనసకటసరసమ� thota1
ఇసటట ననస:119-8-755
వయససస:39
లస: పప
93-7/142

2126 AP151010042029
పపరర: శకనస తతట

93-7/143

తసడక:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:119-8-755
వయససస:40
లస: పప
93-7/145

భరస : వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:119-8-756
వయససస:58
లస: ససస స
93-7/147

93-7/129

తసడక:డ సతతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:119-8-752
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:119-8-755
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:119-8-756
వయససస:43
లస: ససస స
2130 SAA0671925
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కరరసరన

2119 AP151010042247
పపరర: చనననరసయఖ టటనలలరగ�

2108 AP151010042176
పపరర: సరసబయఖ � పతకమమరగ�

భరస : గగవసదరరజ�
ఇసటట ననస:119-8-752
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరసమ� thota
ఇసటట ననస:119-8-755
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:119-8-755
వయససస:34
లస: ససస స
2127 JBV3656428
పపరర: పదకజ� కటటకక�

93-7/131

తసడక:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:119-8-754
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటడతనస� thora
ఇసటట ననస:119-8-755
వయససస:77
లస: ససస స
2124 JBV3656477
పపరర: ససతతమహలకడక తతట

2110 SAA0671750
పపరర: నవన కలమమర కసరసల

2116 AP151010048241
పపరర: రసగనతయకమక తననలలరగ

93-7/126

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:119-8-750
వయససస:70
లస: పప

భరస : పషదద నరసయఖ
ఇసటట ననస:119-8-753
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : చనన నరసయఖ
ఇసటట ననస:119-8-754
వయససస:51
లస: ససస స
2121 JBV1906080
పపరర: రరజరశసరగ తతట� �

93-7/128

తసడక:డ సతఖనతరరయణ� �
ఇసటట ననస:119-8-752
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:119-8-753
వయససస:34
లస: ససస స
2118 AP151010048002
పపరర: శశషమక తననలలరగ

2107 AP151010042246
పపరర: రరమకకటటశసరరరవప �
పతకమమరగ�
తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:119-8-750
వయససస:43
లస: పప

2113 JBV1901214
పపరర: పవన కలమమర� మరగమశశటట �

2105 JBV1902733
పపరర: పపరర చసదడరరవప పతకమమరగ

తసడక:డ సరసబయఖ పతకమమరగ
ఇసటట ననస:119-8-750
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:119-8-751
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:119-8-752
వయససస:31
లస: పప
2115 JBV1905280
పపరర: లకకకనరసమక తననలలరగ

93-7/125

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:119-8-750
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ పతకమమరగ
ఇసటట ననస:119-8-750
వయససస:39
లస: పప
2109 SAA0895963
పపరర: మహమకద ఖమససస

2104 AP151010048169
పపరర: సరసబభడజఖస� పతకమమరగ�

2129 AP151010048320
పపరర: వనసకటరమణ కరరసరన

93-7/146

భరస : నతరరయణ
ఇసటట ననస:119-8-757
వయససస:45
లస: ససస స
93-3/149

2132 SAA1022615
పపరర: రగజజ రరణణ వవమమల

93-3/150

భరస : శకనవరస రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:119-8-763
వయససస:43
లస: ససస స
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93-4/639

తసడక:డ గగపరల రరవప చతరరగమసడర
ఇసటట ననస:119-8-763
వయససస:32
లస: పప
2136 AP151010045068
పపరర: ససతతరవమక పతదళర

93-6/555

2137 AP151010039228
పపరర: సరసబభశవరరవ పతచళర

93-6/1203

2140 AP151010045282
పపరర: ససనత వవమమల�

2143 AP151010045215
పపరర: శరఖమల చతరరగమసడర �

భరస : శవసప మసరయశశఖరరకవప� charugundla
ఇసటట ననస:119-8-767
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకకకణ సరయ� charugundla
ఇసటట ననస:119-8-767
వయససస:51
లస: ససస స

2145 AP151010045284
పపరర: శశషమక కసరసల�

2146 AP151010039212
పపరర: వరసస వవమమల�

93-6/563

భరస : నరసససహరరవప� kastala
ఇసటట ననస:119-8-767
వయససస:62
లస: ససస స
2148 AP151010039214
పపరర: హరగబభబమ కసరసల�

93-6/566

93-3/1034

93-6/571

తసడక:డ బడహకస కరరరసన
ఇసటట ననస:119-8-771
వయససస:20
లస: ససస స

93-6/561

2155 SAA0949026
పపరర: శవ కకషర పటటలర మ

93-7/1136

2158 JBV3655198
పపరర: పదతకవత కసదసకలరగ

93-6/564

2161 AP151010045114
పపరర: పదతకవత కరరసరన�
భరస : బడహకస� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-771
వయససస:48
లస: ససస స

2141 AP151010045283
పపరర: మలలర శసరగ కసరసల�

93-6/559

2144 AP151010045285
పపరర: హనసమమయమక వవమమల�

93-6/562

2147 AP151010039398
పపరర: రరసబభబమ వవమమరగ�

93-6/565

తసడక:డ వనసకటటశసరరరవప� vemula
ఇసటట ననస:119-8-767
వయససస:41
లస: పప
93-6/567

2150 AP151010039371
పపరర: వనసకటటశసరరరవప వవమమల�

93-6/568

తసడక:డ రరమయఖ� vemula
ఇసటట ననస:119-8-767
వయససస:67
లస: పప
93-6/569

2153 AP151010039221
పపరర: శసకరరరవ పతచళర

93-6/570

తసడక:డ ససరయఖ pathella
ఇసటట ననస:119-8-768
వయససస:54
లస: పప
93-6/572

2156 AP151010039163
పపరర: శవబభబమ పతచళర

93-6/573

తసడక:డ ససరయఖ pathella
ఇసటట ననస:119-8-770
వయససస:48
లస: పప
93-4/640

భరస : లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:119-8-771
వయససస:29
లస: ససస స
93-6/574

93-6/557

భరస : వనసకటటశసరరరవప� vemula
ఇసటట ననస:119-8-767
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ శవ బభబమ పటటలర మ
ఇసటట ననస:119-8-770
వయససస:24
లస: పప

భరస : శవ బభబమ పతదళ
ఇసటట ననస:119-8-770
వయససస:34
లస: ససస స
2160 SAA1119809
పపరర: తడవవణణ కరరసరన

2152 AP151010045235
పపరర: లలత పతళర�

2138 AP151010039104
పపరర: శవససబభబరరవ పతచళర

భరస : రరమమరరవప� kastala
ఇసటట ననస:119-8-767
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప� pathella
ఇసటట ననస:119-8-768
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవబభబమ pathella
ఇసటట ననస:119-8-770
వయససస:42
లస: ససస స
2157 SAA1251693
పపరర: ససశల పతదళ

93-6/558

తసడక:డ నరసససహరరవప� kastala
ఇసటట ననస:119-8-767
వయససస:47
లస: పప

భరస : మలర కరరరజన రరవప పఠరలమ
ఇసటట ననస:119-8-768
వయససస:20
లస: ససస స
2154 AP151010045267
పపరర: వవసకట ససశల పతదళర

2149 AP151010039101
పపరర: రరమమరరవప కసరసల�

93-6/554

తసడక:డ సరసబశవరరవప pathella
ఇసటట ననస:119-8-766
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరరవప� vemula
ఇసటట ననస:119-8-767
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప� kastala
ఇసటట ననస:119-8-767
వయససస:45
లస: పప
2151 SAA1256031
పపరర: లమవణఖ పఠరలమ

93-6/556

భరస : వనసకటటశసరరరవప� vemula
ఇసటట ననస:119-8-767
వయససస:40
లస: ససస స
93-6/560

2135 AP151010045145
పపరర: మహలకకక గగనస�

భరస : పపననయఖ� gonam
ఇసటట ననస:119-8-764
వయససస:82
లస: ససస స

తసడక:డ ససరయఖ pathella
ఇసటట ననస:119-8-765
వయససస:61
లస: పప

భరస : శవ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:119-8-766
వయససస:34
లస: ససస స
2142 AP151010045216
పపరర: వజయలకకక చతరరగమసడర �

93-6/553

తసడక:డ చననససబభబరరవప charugundla
ఇసటట ననస:119-8-763
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప pathella
ఇసటట ననస:119-8-765
వయససస:56
లస: ససస స
2139 SAA1403146
పపరర: మలర శసరగ పటటలర

2134 JBV3469012
పపరర: మహనరరవప చతరరగమసడర

2159 JBV3645538
పపరర: పడసరదరరవప ఆవపల

93-4/641

తసడక:డ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:119-8-771
వయససస:53
లస: పప
93-6/575

2162 AP151010045343
పపరర: అననపపరర కరరసరన�

93-6/576

భరస : చనన వనసకటటశసరరర� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-8-771
వయససస:82
లస: ససస స
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2163 AP151010039132
పపరర: బడహక కరరసరన

93-6/577

తసడక:డ వనసకటటశసరరర KARaSANI
ఇసటట ననస:119-8-771
వయససస:53
లస: పప
2166 SAA1403153
పపరర: కలమఖణణ పటటలర

93-6/1204

93-7/150

93-4/642

93-7/154

93-7/156

93-7/159

93-7/162

తసడక:డ బకకలల�
ఇసటట ననస:119-8-786
వయససస:40
లస: పప

2176 SAA0671842
పపరర: సరయనతధ పసటటల

2179 JBV1907013
పపరర: వనసకటరమణ� అలర స�

2182 AP151010042524
పపరర: నతగబడహకస అలర స�

2185 JBV3646387
పపరర: రరమమరరవప� గగపసశశటట �

93-7/165

2188 JBV1906973
పపరర: మమణణకఖస గసజ� �

93-7/155

2191 AP151010042619
పపరర: శకనవరస రరవప గసజ�
తసడక:డ బకకలల�
ఇసటట ననస:119-8-786
వయససస:52
లస: పప

2171 AP151010042023
పపరర: శవ ససబభబరరవప పసటటల�

93-7/152

2174 SAA0671867
పపరర: లకడక పడసనన పసటటల

93-7/153

2177 JBV3645579
పపరర: శకనవరసరరవప సస.హహచ

93-4/644

తసడక:డ వరదయఖ
ఇసటట ననస:119-8-778
వయససస:78
లస: పప
93-7/157

2180 JBV3656048
పపరర: వజయకలమమరగ� గగపసశశటట �

93-7/158

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:119-8-781
వయససస:50
లస: ససస స
93-7/160

2183 AP151010048206
పపరర: పదతకవత అలర స�

93-7/161

భరస : వనసకటరతస యఖ�
ఇసటట ననస:119-8-782
వయససస:48
లస: ససస స
93-7/163

2186 JBV1905124
పపరర: వనసకట రతస యఖ� అలర స�

93-7/164

తసడక:డ వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:119-8-782
వయససస:60
లస: పప
93-7/166

భరస : శకనవరససరరవప� �
ఇసటట ననస:119-8-786
వయససస:48
లస: ససస స
93-7/168

93-7/149

తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:119-8-777
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ ససరయఖ�
ఇసటట ననస:119-8-782
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:119-8-786
వయససస:38
లస: ససస స
2190 JBV3475340
పపరర: ఏడసకకసడలల గసజ�

93-4/643

తసడక:డ వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:119-8-781
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:119-8-782
వయససస:32
లస: పప
2187 JBV1906999
పపరర: వమల� గసజ�

2173 SAA0953845
పపరర: పరపరరరవప పసటటల

2168 AP151010048373
పపరర: సరసబభడజఖస పసటటల�

తసడక:డ వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:119-8-776
వయససస:52
లస: పప

భరస : నతగబడహకస� �
ఇసటట ననస:119-8-781
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:119-8-781
వయససస:58
లస: ససస స
2184 JBV3648714
పపరర: సరసబశవరరవప� గగపసశశటట �

93-7/151

తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:119-8-777
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:119-8-780
వయససస:63
లస: ససస స
2181 AP151010048219
పపరర: కకటటశసరమక అలర స�

2170 AP151010042419
పపరర: సరసబశవరరవప పసటటల�

93-6/579

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:119-8-776
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ పసటటల
ఇసటట ననస:119-8-777
వయససస:78
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప 8J
ఇసటట ననస:119-8-777
వయససస:46
లస: ససస స
2178 JBV3656055
పపరర: వనసకటససబబమక కసకణతల�

93-7/148

తసడక:డ వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:119-8-776
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:119-8-777
వయససస:23
లస: పప
2175 SAA0671834
పపరర: చచసచస లకకక

2167 AP151010048369
పపరర: శవకలమమరగ పసటటల�

2165 JBV1900463
పపరర: శకనవరసరరవప పతదళర � �

తసడక:డ సరసబశవరరవప � pathella
ఇసటట ననస:119-8-773
వయససస:34
లస: పప

భరస : శవససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:119-8-776
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ శవససబభబ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:119-8-776
వయససస:29
లస: పప
2172 SAA1116573
పపరర: చరసజవ పసటటల

93-6/578

భరస : నతగరశసరరరవప pathella
ఇసటట ననస:119-8-773
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పటటలర
ఇసటట ననస:119-8-773
వయససస:30
లస: ససస స
2169 JBV3649449
పపరర: వనసకట వర పడతతప పసటటల

2164 AP151010045069
పపరర: దతనతలకడక పతదళర

2189 JBV3475837
పపరర: బడహకస � గసజ�

93-7/167

తసడక:డ బకకలల� �
ఇసటట ననస:119-8-786
వయససస:39
లస: పప
93-7/169

2192 AP151010042478
పపరర: రహహమమన షపక�

93-4/645

తసడక:డ మహబమబ సరహబ�
ఇసటట ననస:119-8-787
వయససస:42
లస: పప
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2193 AP151010042401
పపరర: ససభభన సరహహబ షపక�

93-4/646

తసడక:డ మహబమబ సరహబ�
ఇసటట ననస:119-8-787
వయససస:62
లస: పప
2196 AP151010045089
పపరర: రమమదదవ కసదసల�

93-6/582

93-6/585

93-6/588

93-6/591

93-6/594

93-4/647

93-4/650

తసడక:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-8-801
వయససస:62
లస: పప

2206 AP151010039068
పపరర: ససబభబరరవప మమడకశశటట �

2209 SAA0426098
పపరర: రరజరశ మమడకశశటట

2212 JBV3475563
పపరర: ఆల షపక

2215 JBV3656022
పపరర: రసజజన బ షపక

93-4/653

2218 SAA0327478
పపరర: ఇబడహహస షపక

93-6/592

2221 SAA1251586
పపరర: సరసబడజఖస గసజ
తసడక:డ ఏడడ కకసడలల గసజ
ఇసటట ననస:119-8-802
వయససస:21
లస: ససస స

2201 AP151010045067
పపరర: నతగమక మమడకశశటట

93-6/587

2204 AP151010045064
పపరర: పదతక మమడకశశటట

93-6/590

2207 AP151010045066
పపరర: నగమరర మమడకశశటట

93-6/593

భరస : శకనస madishetty
ఇసటట ననస:119-8-798
వయససస:44
లస: ససస స
93-6/595

2210 JBV1906171
పపరర: ఆరగగఖస మమడకశశటట

93-6/596

తసడక:డ ఎలమసద madishetty
ఇసటట ననస:119-8-799
వయససస:75
లస: పప
93-4/648

2213 AP151010042404
పపరర: బలమల షపక

93-4/649

తసడక:డ పషదఖమససస
ఇసటట ననస:119-8-800
వయససస:41
లస: పప
93-4/651

2216 JBV3485646
పపరర: ఫరతమమన షపక� �

93-4/652

భరస : రససల� �
ఇసటట ననస:119-8-801
వయససస:34
లస: ససస స
93-4/654

తసడక:డ రససల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-8-801
వయససస:34
లస: పప
93-4/656

93-6/584

భరస : ససబభబరరవప madishetty
ఇసటట ననస:119-8-797
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన
ఇసటట ననస:119-8-801
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:119-8-801
వయససస:32
లస: పప
2220 AP151010042411
పపరర: రససల సరహహబ షపక�

93-6/589

తసడక:డ పషద ఖమససస
ఇసటట ననస:119-8-800
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:119-8-801
వయససస:32
లస: ససస స
2217 SAA0621193
పపరర: పఅమమబ వవసకటటశసరళళ

2203 AP151010039047
పపరర: బభబమ మమడకశశటట �

2198 AP151010045090
పపరర: బసవమక కసదసల�

భరస : బభబమ madishetty
ఇసటట ననస:119-8-796
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస madishetty
ఇసటట ననస:119-8-799
వయససస:31
లస: పప

భరస : పషదఖమససస
ఇసటట ననస:119-8-800
వయససస:63
లస: ససస స
2214 JBV3656857
పపరర: హలమమ షపక

93-6/586

తసడక:డ జజజపప� మమడకశశటట
ఇసటట ననస:119-8-797
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనస madishetty
ఇసటట ననస:119-8-799
వయససస:47
లస: ససస స
2211 AP151010048174
పపరర: జజన బ షపక

2200 AP151010045061
పపరర: ససజజతత మమడకశశటట

93-6/581

భరస : ససతతరరమరరడకడ� kandula
ఇసటట ననస:119-8-794
వయససస:87
లస: ససస స

తసడక:డ జజజపప� madishetty
ఇసటట ననస:119-8-796
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ ససబభబ రరవప madishetty
ఇసటట ననస:119-8-797
వయససస:32
లస: పప
2208 AP151010045062
పపరర: పదతక మమడకశశటట

93-6/583

భరస : మహన రరవప meddishetti
ఇసటట ననస:119-8-796
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడ� kandula
ఇసటట ననస:119-8-796
వయససస:56
లస: ససస స
2205 JBV3645140
పపరర: కకషప ర మమడకశశటట

2197 AP151010045116
పపరర: ససజజత కసదసల�

2195 SAA0948788
పపరర: ససరరష కలమమర రరడడ క ససరరసన

తసడక:డ పపలమరరరడకడ ససరరసన
ఇసటట ననస:119-8-791
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససజవరరడ�కడ madishetty
ఇసటట ననస:119-8-794
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ రరమబడహకరరడకడ� kandula
ఇసటట ననస:119-8-794
వయససస:48
లస: పప
2202 AP151010045083
పపరర: మలలర శసరగ కసదసల�

93-6/580

భరస : పపలమరరరడ�కడ surgani
ఇసటట ననస:119-8-791
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడ� kandula
ఇసటట ననస:119--8-794
వయససస:40
లస: ససస స
2199 AP151010039217
పపరర: ససజవరరడకడ కసదసల�

2194 SAA0242974
పపరర: నతగమలలర శసరగ� ససరగరన�

2219 AP151010042229
పపరర: ఉసరకన షపక�

93-4/655

తసడక:డ పషదఖమససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-8-801
వయససస:32
లస: పప
93-7/1137

2222 SAA1251594
పపరర: సరసబశవరరవప గసజ

93-7/1138

తసడక:డ ఏడడకకసడలల గసజ
ఇసటట ననస:119-8-802
వయససస:19
లస: పప

Page 108 of 257

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40

2223 SAA1072784
పపరర: వజయ కలమమర ఆళళర

93-6/613

2224 JBV3478047
పపరర: కళళఖణణ పసటటల

తసడక:డ దతసస ఆళళర
ఇసటట ననస:119-8-803, C/O PITTALA SAM
వయససస:21
లస: పప

భరస : వరరశసరరరవప pittala
ఇసటట ననస:119-8-804
వయససస:37
లస: ససస స

2226 JBV1902717
పపరర: వరరశసరరరవప పసటటల

2227 AP151010039364
పపరర: సరసబయఖ పసటటల�

93-6/599

తసడక:డ మహనరరవప pittala
ఇసటట ననస:119-8-804
వయససస:35
లస: పప
2229 SAA0843533
పపరర: నననబ షపక

93-6/602

93-6/605

93-6/608

93-6/611

93-7/172

93-3/152

తసడక:డ యలమసద meddishetti
ఇసటట ననస:119-9-84
వయససస:62
లస: పప

2239 AP151010042644
పపరర: వనసకటభడవప బయఖవరపప

2242 SAA0947624
పపరర: లకడకదసరగ కరరసన

2245 SAA0948416
పపరర: జజఖత మమడకశశటట

93-4/658

2248 JBV3475738
పపరర: మసరసన వల షపక

93-6/609

2251 JBV3485901
పపరర: ధనలకకక జజనతనదసల
భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-9-140
వయససస:53
లస: ససస స

2231 SAA0948986
పపరర: ఖమససస షపక

93-6/604

2234 AP151010045122
పపరర: బబ జజన షపక�

93-6/607

2237 SAA0571448
పపరర: ససభభన షపక

93-6/610

తసడక:డ జజన shek
ఇసటట ననస:119-8-830
వయససస:36
లస: పప
93-7/170

2240 JBV3476033
పపరర: రరజ బయఖవరపప�

93-7/171

తసడక:డ అపపలససమ�
ఇసటట ననస:119-8-849
వయససస:57
లస: పప
93-6/612

2243 JBV3641958
పపరర: జజన సషషదత షపక

93-3/151

తసడక:డ సరహహబ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:119-9-1
వయససస:35
లస: పప
93-6/614

2246 SAA1019414
పపరర: రరషక షపక

93-4/657

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:119-9-34
వయససస:27
లస: ససస స
93-4/659

తసడక:డ ఘనసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-9-34
వయససస:37
లస: పప
93-6/615

93-6/601

భరస : ఘన సషషదత� shek
ఇసటట ననస:119-8-830
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరజరష మమడకశశటట
ఇసటట ననస:119-9-8-799
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:119-9-34
వయససస:27
లస: ససస స
2250 AP151010039033
పపరర: అపరపరరవ మమడకశశటట

93-6/606

తసడక:డ మణణదదప కరరసన
ఇసటట ననస:119-8-889
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ సరసర సరహహబ షపకల
ఇసటట ననస:119-9-1
వయససస:69
లస: పప
2247 JBV3655131
పపరర: జజఖత శరసరల

2236 JBV3644408
పపరర: అబమదలమర షపక�

2228 JBV3652914
పపరర: మసరసన బ� షపక�

తసడక:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:119-8-807
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ బయఖవరపప
ఇసటట ననస:119-8-849
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:119-8-850
వయససస:43
లస: పప
2244 AP151010039103
పపరర: ససభభన సరహహబ షపకల

93-6/603

తసడక:డ ఘన సషషదత� shek
ఇసటట ననస:119-8-830
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ మసరసన� shek
ఇసటట ననస:119-8-830
వయససస:72
లస: పప
2241 SAA0895971
పపరర: అజస షరఫస షపక

2233 SAA0774399
పపరర: మసరసన వల షపక

93-6/598

భరస : ఖమససస� shek
ఇసటట ననస:119-8-807
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ జజన పసర షపక
ఇసటట ననస:119-8-807
వయససస:48
లస: పప

భరస : పషదద జజన� shek
ఇసటట ననస:119-8-830
వయససస:67
లస: ససస స
2238 JBV3468998
పపరర: పషదదజజన షపక� �

93-6/600

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:119-8-807
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ మసరసన� shek
ఇసటట ననస:119-8-807
వయససస:33
లస: పప
2235 AP151010045348
పపరర: జజన బ షపక�

2230 SAA0774381
పపరర: సరరదర హహసపసన షపక

2225 AP151010045131
పపరర: శశషరరతనస పసటటల�

భరస : సరసబయఖ� pittala
ఇసటట ననస:119-8-804
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ వరయఖ� pittala
ఇసటట ననస:119-8-804
వయససస:70
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:119-8-807
వయససస:37
లస: ససస స
2232 JBV3642139
పపరర: అబమదలమర షపక�

93-6/597

2249 AP151010042728
పపరర: ఆదసషఫస షపక

93-4/660

తసడక:డ ఘనసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-9-34
వయససస:44
లస: పప
93-4/661

2252 JBV3656790
పపరర: లచచచశసరమక జజనతనదసలమ

93-4/662

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:119-9-140
వయససస:71
లస: ససస స
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పపరర: రమణ బభడడగమల
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93-4/663

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:119-9-301
వయససస:33
లస: ససస స
2256 SAA0559971
పపరర: వనసకట హరగక పశరఖవపల

93-4/665

93-4/668

93-4/671

93-6/617

93-6/620

93-6/623

93-6/626

తసడక:డ అలర సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-9-808
వయససస:57
లస: పప

2266 SAA0973843
పపరర: మమహమకద రఫస షపక

2269 SAA0571182
పపరర: నతగమరబశర శశక

2272 SAA0973835
పపరర: మమలమ బ షపక

2275 SAA0774357
పపరర: ఖమజజ షపక

93-6/629

2278 JBV1905702
పపరర: హసన శశక

93-6/618

2281 JBV3650686
పపరర: రగశమక మమతకరన�
భరస : ఏడడకకసడలల� muthakani
ఇసటట ననస:119-9-809
వయససస:40
లస: ససస స

2261 SAA1037242
పపరర: నరసససహ సరసమ యయరకసశశటట

93-4/670

2264 AP151010039169
పపరర: భభసతరరరవప కరరసరన

93-6/616

2267 SAA0567131
పపరర: కలలశర శశక

93-6/619

తసడక:డ మమలలష shek
ఇసటట ననస:119-9-805
వయససస:31
లస: పప
93-6/621

2270 SAA0571216
పపరర: కరససమ శశక

93-6/622

తసడక:డ మసరసన సరహహబ shek
ఇసటట ననస:119-9-805
వయససస:38
లస: పప
93-6/624

2273 SAA0774290
పపరర: ఆషర షపక

93-6/625

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:119-9-807
వయససస:36
లస: ససస స
93-6/627

2276 SAA0773953
పపరర: మమబన షపక

93-6/628

భరస : ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:119-9-808
వయససస:27
లస: ససస స
93-6/630

తసడక:డ బకరరగసరహహబ shek
ఇసటట ననస:119-9-808
వయససస:36
లస: పప
93-6/632

93-4/667

తసడక:డ ససరయఖ KARaSANI
ఇసటట ననస:119-9-721
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ ఘనసనసర షపక
ఇసటట ననస:119-9-807
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ బకరరగసరహహబ � shek
ఇసటట ననస:119-9-808
వయససస:34
లస: పప
2280 AP151010039226
పపరర: బకరరగ సరహహబ షపక�

93-4/672

భరస : నతగరర షపక
ఇసటట ననస:119-9-807
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ ఘనసనసర షపక
ఇసటట ననస:119-9-807
వయససస:28
లస: పప
2277 JBV3469020
పపరర: ఖమసససవల షపక � �

2263 JBV3656360
పపరర: ఉమ రసజత ఆకలల

2258 AP151010048411
పపరర: ససజజత తరరమలరరడద క

తసడక:డ వనసకట రరవప యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:119-9-403
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ జజనసఈదత shek
ఇసటట ననస:119-9-805
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ మసరసన షపక� shek
ఇసటట ననస:119-9-805
వయససస:82
లస: పప
2274 SAA0774340
పపరర: కరరస షపక

93-4/669

తసడక:డ మమహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:119-9-805
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ ససలమర సరహహబ shek
ఇసటట ననస:119-9-805
వయససస:31
లస: పప
2271 AP151010039046
పపరర: ఘనన సరహహబ షపక�

2260 AP151010042445
పపరర: వనసకటకకటటరరడకడ తరరమలరరడకడ

93-3/1035

భరస : వవసకట కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:119-9-403
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:119-9-714
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఘననసరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-9-805
వయససస:72
లస: ససస స
2268 SAA0426163
పపరర: రశద శశక

93-4/666

తసడక:డ పపరగరరడకడ
ఇసటట ననస:119-9-403
వయససస:62
లస: పప

భరస : రవ తతమమటట
ఇసటట ననస:119-9-701
వయససస:26
లస: ససస స
2265 AP151010045347
పపరర: జరషనతబ షపక�

2257 JBV3655321
పపరర: ససనత తచలగనవన

2255 SAA1254192
పపరర: లకకక పడసనన తదలగనవన

తసడక:డ నతరరయణ తదలగనవన
ఇసటట ననస:119-9-403
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ
ఇసటట ననస:119-9-403
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పపరగ రరడకద
ఇసటట ననస:119-9-403
వయససస:62
లస: ససస స
2262 SAA0837650
పపరర: ససజజత తతమమటట

93-4/664

తసడక:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:119-9-301
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:119-9-403
వయససస:24
లస: ససస స
2259 AP151010048398
పపరర: అనససరఖమక తరరమల రరడడ క

2254 SAA1037200
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

2279 AP151010039038
పపరర: శకనస మమడకశశటట

93-6/631

తసడక:డ జజజపప madishetty
ఇసటట ననస:119-9-808
వయససస:48
లస: పప
93-6/633

2282 AP151010045063
పపరర: ధనలకడక మమడకశశటట

93-6/634

భరస : జజజపప madishetty
ఇసటట ననస:119-9-809
వయససస:80
లస: ససస స
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పపరర: శకనస మమతకరన
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93-6/635

తసడక:డ ఏడడకకసడలల మమతకరన
ఇసటట ననస:119-9-809
వయససస:33
లస: పప
2286 SAA0773920
పపరర: ఇరరరబన మమన

93-6/638

93-6/641

93-6/644

93-6/647

93-6/650

93-6/653

93-6/656

భరస : బడదసరహహబ shek
ఇసటట ననస:119-10-32
వయససస:30
లస: ససస స

2296 JBV3478971
పపరర: కరసససబ షపక� �

2299 SAA0772906
పపరర: రససల మమన

2302 JBV1900687
పపరర: ససరరష మమడకశశటట

2305 AP151010039007
పపరర: కకసడయఖ మడకశశటట �

93-6/659

2308 SAA0317701
పపరర: కవళమక� మమరగగ�

93-6/648

2311 JBV3649373
పపరర: ససభభన షపక
తసడక:డ గఫపర
ఇసటట ననస:119-10-85
వయససస:30
లస: పప

2291 SAA0239418
పపరర: శవకకషర మమడకశశటట

93-6/643

2294 AP151010039027
పపరర: భభసతరరరవప మడకశశటట �

93-6/646

2297 SAA0773763
పపరర: మహబ మమన

93-6/649

భరస : ససభభన మమన
ఇసటట ననస:119-9-812
వయససస:62
లస: ససస స
93-6/651

2300 SAA0772930
పపరర: ససలలమమన మమన

93-6/652

తసడక:డ ససభభన మమన
ఇసటట ననస:119-9-812
వయససస:32
లస: పప
93-6/654

2303 SAA0773227
పపరర: గగపస మమడక శశటట

93-6/655

తసడక:డ కకసడయఖ మమడక శశటట
ఇసటట ననస:119-9-813
వయససస:39
లస: పప
93-6/657

2306 AP151010045189
పపరర: మరరబ షపక�

93-6/658

భరస : జజన సషషదత� shek
ఇసటట ననస:119-9-820
వయససస:52
లస: ససస స
93-4/673

తసడక:డ ఆశరరసదస�
ఇసటట ననస:119-10-14
వయససస:32
లస: ససస స
93-6/661

93-6/640

తసడక:డ యలమసద� madishetty
ఇసటట ననస:119-9-811
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ యలమసద� madishetty
ఇసటట ననస:119-9-814
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ ఘననసరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-9-820
వయససస:57
లస: పప
2310 SAA0520783
పపరర: రమజజ షపక

93-6/645

తసడక:డ కకసడయఖ madishetty
ఇసటట ననస:119-9-813
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ కకసడయఖ madishetty
ఇసటట ననస:119-9-814
వయససస:41
లస: పప
2307 AP151010039120
పపరర: జజన సషషదత షపక�

2293 JBV3468642
పపరర: గగపస మమడకశశటట

2288 SAA0773714
పపరర: రమణ మమడక శశటట

తసడక:డ భభసతర రరవప madishetty
ఇసటట ననస:119-9-811
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ ససభభన మమన
ఇసటట ననస:119-9-812
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససరరష మమడక శశటట
ఇసటట ననస:119-9-813
వయససస:30
లస: ససస స
2304 AP151010039111
పపరర: రమమష మమడకశశటట

93-6/642

భరస : బకరరగసరయబ� shek
ఇసటట ననస:119-9-812
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ పరపస రరడకడ కటకస
ఇసటట ననస:119-9-812
వయససస:25
లస: పప
2301 SAA0843392
పపరర: నతగలకకక మమడక శశటట

2290 SAA0571141
పపరర: శకకరసత మమడకశశటట

93-6/637

భరస : గగపయఖ మమడక శశటట
ఇసటట ననస:119-9-811
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ భభసతరరరవప madishetty
ఇసటట ననస:119-9-811
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ జమమల సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-9-811
వయససస:62
లస: పప
2298 SAA0670729
పపరర: కటకస మననహరరకడకడ

93-6/639

తసడక:డ బభసతరరరవప madishetty
ఇసటట ననస:119-9-811
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ ససభభన� momin
ఇసటట ననస:119-9-811
వయససస:34
లస: పప
2295 SAA0239376
పపరర: ససభభన మమన�

2287 SAA0992462
పపరర: మమలశక మమడకశశటట

2285 SAA1037606
పపరర: మసజల మమడక శశటట

భరస : శవకకషర మమడక శశటట
ఇసటట ననస:119-9-810
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకకరసత madishetty
ఇసటట ననస:119-9-811
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భభసతరరరవప madishetty
ఇసటట ననస:119-9-811
వయససస:52
లస: ససస స
2292 SAA0396861
పపరర: మసరసన మమన�

93-6/636

తసడక:డ వనసకటటశసరరర� muthakani
ఇసటట ననస:119-9-809
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససలలమమన మమన
ఇసటట ననస:119-9-811
వయససస:28
లస: ససస స
2289 AP151010045172
పపరర: ఛతయమదదవ మమడకశశటట

2284 JBV3644366
పపరర: ఏడడకకసడలల మమతకరన�

2309 SAA1037572
పపరర: రరమ బడహకస పప లశశటట

93-6/660

తసడక:డ పసచచయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:119-10-23
వయససస:37
లస: పప
93-7/175

2312 JBV3486222
పపరర: అలమరబ షపక

93-4/674

భరస : ఈససబ�
ఇసటట ననస:119-10-101
వయససస:26
లస: ససస స
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93-4/675

భరస : మహహదద న
ఇసటట ననస:119-10-101
వయససస:24
లస: ససస స
2316 SAA0953936
పపరర: రరవరన శవపరరసత రరవరన

93-4/678

93-4/680

93-4/683

93-7/176

93-4/686

93-4/689

93-4/692

తసడక:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:119-10-720
వయససస:43
లస: పప

2326 JBV3656063
పపరర: లకకక కకసడవటట�

2329 SAA0668814
పపరర: షపక షకకరర

2332 SAA0668541
పపరర: ఇజజజదద పప లనతయమడడ

2335 AP151010048055
పపరర: రరబమబ షపక�

93-4/696

2338 SAA0403485
పపరర: అరరణ� అదదదసటట�

93-7/177

2341 SAA0888620
పపరర: మమలమబ షపక
భరస : కరరమ బభషర షపక
ఇసటట ననస:119-10-721
వయససస:28
లస: ససస స

2321 AP151010048233
పపరర: కరగమమన షపక

93-4/682

2324 AP151010042335
పపరర: నతగమర షపక

93-4/685

2327 JBV1906007
పపరర: బడహకస � కకసడవటట�

93-7/178

తసడక:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:119-10-177
వయససస:36
లస: పప
93-4/687

2330 SAA0396358
పపరర: వజయ� తతతనబబ యన�

93-4/688

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-10-184
వయససస:22
లస: ససస స
93-4/690

2333 SAA0668558
పపరర: కకసడల వనసకట రరమరరడకడ

93-4/691

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:119-10-184
వయససస:26
లస: పప
93-4/693

2336 SAA1037358
పపరర: రజయమ షపక

93-4/694

భరస : శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:119-10-271
వయససస:26
లస: ససస స
93-6/662

భరస : కకషరశవదసరరగవరపడసరద� అదదదసటట
ఇసటట ననస:119-10-421
వయససస:35
లస: ససస స
93-6/663

93-4/679

తసడక:డ చనమసరసన
ఇసటట ననస:119-10-152
వయససస:42
లస: పప

భరస : మళదతఖమససస�
ఇసటట ననస:119-10-201
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ పడభభకర
ఇసటట ననస:119-10-403
వయససస:26
లస: ససస స
2340 SAA0773136
పపరర: ససభభన షపక

93-4/684

తసడక:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:119-10-184
వయససస:22
లస: పప

భరస : జజన మమలమల�
ఇసటట ననస:119-10-201
వయససస:32
లస: ససస స
2337 SAA0621037
పపరర: దదడతడ దదవరఖవరన ఏ�

2323 JBV3655669
పపరర: ఖమసససబ షపక

2318 SAA0955007
పపరర: గణణశ మమనవపలర

భరస : మహమకదస
ఇసటట ననస:119-10-151
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అబమదల రహహస
ఇసటట ననస:119-10-184
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటససరరర బబ పరడజ
ఇసటట ననస:119-10-184
వయససస:35
లస: పప
2334 JBV3656030
పపరర: మరరబ� షపక�

93-4/681

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:119-10-177
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస గమఱఱ స
ఇసటట ననస:119-10-184
వయససస:23
లస: ససస స
2331 SAA1008110
పపరర: కరశయఖ బబ పరడజ

2320 AP151010042047
పపరర: మరర సరహబ షపక

93-4/677

తసడక:డ శకనవరసరరవప మమనవపలర
ఇసటట ననస:119-10-143
వయససస:26
లస: పప

భరస : చనమసరసన
ఇసటట ననస:119-10-152
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:119-10-177
వయససస:33
లస: ససస స
2328 SAA1037192
పపరర: చసదన గమఱఱ స

93-6/1164

తసడక:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:119-10-149
వయససస:27
లస: పప

భరస : నతగమర మరర
ఇసటట ననస:119-10-152
వయససస:41
లస: ససస స
2325 JBV3657764
పపరర: ఎలర మక కకసడవటట

2317 SAA1294040
పపరర: చనన గగపస రరవన

2315 SAA0954017
పపరర: శవ పరరసత కకనవదన

భరస : సరసబశవ రరవప కకనవదన
ఇసటట ననస:119-10-110
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ నగరజ రరవన
ఇసటట ననస:119-10-110
వయససస:22
లస: పప

భరస : మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:119-10-149
వయససస:58
లస: ససస స
2322 AP151010048357
పపరర: ఖమతజజ షపక

93-4/676

భరస : మహహదదదన�
ఇసటట ననస:119-10-103
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : నతగబభబమ రరవరన
ఇసటట ననస:119-10-110
వయససస:39
లస: ససస స
2319 AP151010048232
పపరర: ఖమదర బ షపక

2314 AP151010048322
పపరర: మహరరన బ

2339 SAA0838096
పపరర: మననహర మటటటపలర

93-4/697

తసడక:డ నతగయఖ మటటటపలర
ఇసటట ననస:119-10-443
వయససస:29
లస: పప
93-6/664

2342 JBV3650744
పపరర: హనసరన మమగల�

93-6/665

భరస : ఘనసనబబగ� Mogal
ఇసటట ననస:119-10-729
వయససస:61
లస: ససస స
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2343 AP151010045134
పపరర: ఖరరమమననబ షపక�

93-6/666

భరస : రససలమసహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-10-825
వయససస:57
లస: ససస స
2346 JBV3478427
పపరర: వరహహదసన షపక � �

93-6/668

93-6/671

93-6/674

93-6/677

93-6/680

93-4/700

93-4/703

భరస : మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:119-10-845
వయససస:34
లస: ససస స

2356 SAA0671271
పపరర: షరరఫపన షపక

2359 JBV3656899
పపరర: రగహనత షపక

2362 JBV3475902
పపరర: బడదసరహహబ� షపక�

2365 JBV3656584
పపరర: కరరమమననసర� షషక�

93-4/706

2368 JBV3475944
పపరర: సరసబరరడకడ దగమగల�

93-6/678

2371 JBV3656519
పపరర: మమలమబ� షత�
భరస : బడదసరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-845
వయససస:35
లస: ససస స

2351 AP151010039281
పపరర: జజన షపక�

93-6/673

2354 SAA0732785
పపరర: జజనబ సయఖద

93-6/676

2357 SAA1009183
పపరర: హరరస సయఖద

93-6/679

తసడక:డ బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:119-10-835
వయససస:31
లస: పప
93-4/698

2360 AP151010048172
పపరర: మమహరరజ ఉననసర షపక

93-4/699

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:119-10-838
వయససస:30
లస: ససస స
93-4/701

2363 JBV3475928
పపరర: ససభభన షపక�

93-4/702

తసడక:డ బడద సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-838
వయససస:30
లస: పప
93-4/704

2366 JBV3648466
పపరర: బడదసరహహబ� షపక�

93-4/705

తసడక:డ ససబభన�
ఇసటట ననస:119-10-839
వయససస:30
లస: పప
93-4/707

తసడక:డ వనసకటటశసరరరడ�కడ
ఇసటట ననస:119-10-840
వయససస:27
లస: పప
93-4/709

93-6/670

తసడక:డ సతతసర సయఖద
ఇసటట ననస:119-10-832
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బ�ే్సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-839
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:119-10-840
వయససస:27
లస: ససస స
2370 JBV3657566
పపరర: ఫరతమమ షరయయపస ర షపక�

93-6/675

తసడక:డ ససభభన� �
ఇసటట ననస:119-10-838
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ బడద సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-838
వయససస:30
లస: పప
2367 JBV3486123
పపరర: రరధమక దగమగల

2353 AP151010039147
పపరర: మరరసరహహబ షపక�

2348 JBV1904853
పపరర: భభషష షపక

తసడక:డ మమబమసరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-10-830
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఫజరరదదదన
ఇసటట ననస:119-10-838
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ ససభభన�
ఇసటట ననస:119-10-838
వయససస:30
లస: పప
2364 AP151010042182
పపరర: జజన షపక�

93-6/672

తసడక:డ అలమర బక shek
ఇసటట ననస:119-10-835
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ బభషష సయఖద
ఇసటట ననస:119-10-835
వయససస:34
లస: పప
2361 JBV1902774
పపరర: ఫజలలదదదన� షపక�

2350 JBV3468485
పపరర: జజన అహమకద షపక

93-6/667

తసడక:డ మరరసరహహబ shek
ఇసటట ననస:119-10-830
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ ఖమససససరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-10-830
వయససస:77
లస: పప

భరస : జజన సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:119-10-833
వయససస:31
లస: ససస స
2358 JBV3642071
పపరర: హసజల హహసషషసన సయఖద

93-6/669

తసడక:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-10-830
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ మరరసరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-10-830
వయససస:43
లస: పప
2355 SAA0732793
పపరర: శరకకర సయఖద

2347 AP151010045271
పపరర: జజన బ షపక�

2345 SAA0243113
పపరర: జజనబ� షపక�

భరస : భభషర� shek
ఇసటట ననస:119-10-830
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మరరసరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-10-830
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:డ పషదజజన � shek
ఇసటట ననస:119-10-830
వయససస:34
లస: పప
2352 AP151010039130
పపరర: నబసరహహబ షపక�

93-3/153

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:119-10-830
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నబ సరహహబ � shek
ఇసటట ననస:119-10-830
వయససస:40
లస: ససస స
2349 JBV1907419
పపరర: మహబససభభన షపక � �

2344 JBV3652526
పపరర: మమలన షపక

2369 AP151010048403
పపరర: కకసకత బ�

93-4/708

భరస : అలమరబక�
ఇసటట ననస:119-10-843
వయససస:48
లస: ససస స
93-4/710

2372 JBV3656006
పపరర: రహమద బ షపక�

93-4/711

భరస : సషషదత�
ఇసటట ననస:119-10-845
వయససస:50
లస: ససస స
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2373 JBV3476132
పపరర: మహబమబ ససభభన� షపక�

93-4/712

తసడక:డ సషషదత�
ఇసటట ననస:119-10-845
వయససస:35
లస: పప
2376 JBV3485885
పపరర: గరలబ బ షపక� �

93-4/716

93-4/719

93-3/154

93-4/722

93-4/725

93-4/728

93-4/731

భరస : అలమరబక� �
ఇసటట ననస:119-10-857
వయససస:27
లస: ససస స

2386 AP151010042197
పపరర: ఆబమదల గపపర షపక�

2389 AP151010048159
పపరర: మసరసన బ షపక�

2392 JBV3485612
పపరర: బబ షపక� �

2395 AP151010048642
పపరర: హససనత షపక�

93-4/734

2398 JBV3649381
పపరర: హసన� షపక�

93-4/723

2401 JBV1905132
పపరర: మహకద ఖమససస� షపక�
తసడక:డ అలమర బక� �
ఇసటట ననస:119-10-857
వయససస:27
లస: పప

2381 JBV3475118
పపరర: నతగమలల షపక�

93-4/721

2384 AP151010045209
పపరర: మమలన బ షపక�

93-6/682

2387 JBV3657574
పపరర: అమరరన � షపక�

93-4/724

భరస : నతగమలల�
ఇసటట ననస:119-10-853
వయససస:43
లస: ససస స
93-4/726

2390 AP151010042498
పపరర: నతగమలల షపక�

93-4/727

తసడక:డ ససభభన�
ఇసటట ననస:119-10-853
వయససస:42
లస: పప
93-4/729

2393 JBV3475290
పపరర: మహబమబ ససబభన షపక�

93-4/730

తసడక:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-854
వయససస:57
లస: పప
93-4/732

2396 AP151010048538
పపరర: అమనతబ షపక�

93-4/733

భరస : బభజత�
ఇసటట ననస:119-10-855
వయససస:63
లస: ససస స
93-7/179

తసడక:డ బభజ�
ఇసటట ననస:119-10-855
వయససస:30
లస: పప
93-4/736

93-4/718

భరస : మహబమబ సరహహబ షపక� shek
ఇసటట ననస:119-10-850
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:119-10-855
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:119-10-855
వయససస:44
లస: పప
2400 JBV1906213
పపరర: నభమమననసర� �

93-6/681

భరస : మహబమబ ససభభవ� �
ఇసటట ననస:119-10-854
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబభన�
ఇసటట ననస:119-10-855
వయససస:36
లస: ససస స
2397 AP151010042732
పపరర: ఖమససస మహమకద� షపక�

2383 SAA0948762
పపరర: జజన బభషర షపక

2378 AP151010048158
పపరర: ఖమజజబ షపక�

తసడక:డ మమలమల సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-848
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససబభన�
ఇసటట ననస:119-10-853
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ లమల సహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-853
వయససస:72
లస: పప
2394 JBV3656956
పపరర: షకకలమ� షపక�

93-4/720

తసడక:డ బడద సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-852
వయససస:23
లస: పప

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:119-10-853
వయససస:43
లస: ససస స
2391 AP151010042209
పపరర: ససబభన షపక�

2380 SAA0837619
పపరర: పడదదప పరలలకలరగ

93-4/714

భరస : నతగమలల�
ఇసటట ననస:119-10-848
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:119-10-849
వయససస:24
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:119-10-852
వయససస:23
లస: ససస స
2388 JBV3655990
పపరర: ఖమదర బ షపక�

93-4/717

తసడక:డ మమసలయఖ పరలలకలరగ
ఇసటట ననస:119-10-848
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ ససభభన కససమ
ఇసటట ననస:119-10-849
వయససస:34
లస: ససస స
2385 AP151010048157
పపరర: మసరసన షపక

2377 AP151010042204
పపరర: ఘన సషషదత షపక�

2375 AP151010042178
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక�

తసడక:డ భభజద�
ఇసటట ననస:119-10-845
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ లమలమసహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-846
వయససస:62
లస: పప

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:119-10-848
వయససస:58
లస: ససస స
2382 JBV3479482
పపరర: హససనత షపక

93-4/713

తసడక:డ సషషదత�
ఇసటట ననస:119-10-845
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఘన సషషదత� �
ఇసటట ననస:119-10-846
వయససస:53
లస: ససస స
2379 AP151010048345
పపరర: మహబబ షపక

2374 AP151010042288
పపరర: బడద సరహహబ�

2399 JBV3656840
పపరర: జబబదత షపక

93-4/735

భరస : మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:119-10-857
వయససస:27
లస: ససస స
93-4/737

2402 AP151010042332
పపరర: అలమరబక షపక�

93-4/738

తసడక:డ మహబమబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-857
వయససస:27
లస: పప
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2403 SAA0954561
పపరర: లకకక పడసనన పలకలలరగ

93-4/739

తసడక:డ బడహకయఖ పలకలలరగ
ఇసటట ననస:119-10-859
వయససస:25
లస: ససస స
2406 SAA1022813
పపరర: ఆయయశర పరరసన షపక

93-4/742

93-7/181

93-4/745

93-4/748

93-4/751

93-6/685

93-7/183

భరస : చనన జజన� shek
ఇసటట ననస:119-10-875
వయససస:62
లస: ససస స

2416 AP151010048454
పపరర: ఆదసబ�

2419 SAA0732678
పపరర: రమజజ షపక

2422 SAA0732686
పపరర: మమలమల షపక

2425 JBV3475860
పపరర: జజన షపక

93-4/753

2428 JBV3476157
పపరర: ఖమససస� షపక�

93-4/749

2431 JBV3469327
పపరర: ససభభన షపక � �
తసడక:డ చనజజన � shek
ఇసటట ననస:119-10-875
వయససస:34
లస: పప

2411 SAA0955767
పపరర: చగటటబ షపక

93-4/744

2414 AP151010042412
పపరర: కరరమమలమర షపక

93-4/747

2417 SAA0892985
పపరర: కరరమ బభషర షపక

93-4/750

తసడక:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:119-10-868
వయససస:32
లస: పప
93-6/683

2420 SAA0732652
పపరర: మహబ షపక

93-6/684

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:119-10-871
వయససస:33
లస: ససస స
93-6/686

2423 SAA0732660
పపరర: ససభభన షపక

93-6/687

తసడక:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-10-871
వయససస:35
లస: పప
93-7/184

2426 JBV3656543
పపరర: జజన బ షపక

93-4/752

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:119-10-873
వయససస:39
లస: ససస స
93-7/185

తసడక:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:119-10-873
వయససస:51
లస: పప
93-6/688

93-7/180

తసడక:డ ఆదమశఫసర షపక
ఇసటట ననస:119-10-867
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:119-10-872
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:119-10-873
వయససస:66
లస: ససస స
2430 AP151010045123
పపరర: చనన బబ షపక�

93-4/746

తసడక:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-10-871
వయససస:30
లస: పప

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:119-10-872
వయససస:41
లస: ససస స
2427 JBV3657624
పపరర: హనషర� షపక�

2413 JBV3656014
పపరర: మమనతనసర�

2408 JBV3656873
పపరర: ఈశసరమక� కకసడవటట�

భరస : మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:119-10-867
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:119-10-871
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-10-871
వయససస:68
లస: ససస స
2424 JBV3485935
పపరర: మసరసన బ� షపక�

93-7/182

భరస : ఇమమస సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-868
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ ఇమమమ సరహహబ� �
ఇసటట ననస:119-10-868
వయససస:36
లస: పప
2421 SAA0732694
పపరర: అమరరననసరస షపక

2410 AP151010042621
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడవటట

93-4/741

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:119-10-860
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆదసషల�
ఇసటట ననస:119-10-867
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ మహబమబ సరహహబ
ఇసటట ననస:119-10-867
వయససస:62
లస: పప
2418 JBV1907351
పపరర: మహబమబ భభషర� షపక�

93-4/743

తసడక:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:119-10-860
వయససస:48
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:119-10-867
వయససస:36
లస: ససస స
2415 AP151010042264
పపరర: ఇమమణ సహహబ షపక

2407 SAA1037267
పపరర: రరస పడసరద పరలకలలరగ

2405 SAA0744327
పపరర: చటటట వరలకకక

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:119-10-859
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకయఖ పరలకలలరగ
ఇసటట ననస:119-10-859
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:119-10-860
వయససస:29
లస: పప
2412 SAA0955957
పపరర: అబదసననసర షపక

93-4/740

భరస : ససరరష మరరజవపల
ఇసటట ననస:119-10-859
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబమదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:119-10-859
వయససస:37
లస: ససస స
2409 JBV3648474
పపరర: తరరపరటయఖ కకసడవటట

2404 SAA0954900
పపరర: సరసత మరరజవపల

2429 JBV3657616
పపరర: అజమమన � షపక�

93-4/754

భరస : అలర �
ఇసటట ననస:119-10-874
వయససస:36
లస: ససస స
93-6/689

2432 AP151010039090
పపరర: చనన జజన షపక�

93-6/690

తసడక:డ గరజల మసరసన� shek
ఇసటట ననస:119-10-875
వయససస:67
లస: పప
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2433 AP151010048422
పపరర: రససల బ షపక�

93-4/755

భరస : జజన సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-881
వయససస:63
లస: ససస స
2436 JBV1902758
పపరర: జజన� సయఖద�

93-4/758

93-4/761

93-4/764

93-6/691

93-4/768

93-7/188

93-7/191

తసడక:డ కకషర�
ఇసటట ననస:119-11-880
వయససస:34
లస: పప

2446 JBV1906189
పపరర: సరసబభడజఖస పరతతరగ� �

2449 AP151010042400
పపరర: బకకలల కరకలమమనస�

2452 JBV3656964
పపరర: మమధవ� కరకమమనస�

2455 JBV1906494
పపరర: కకటటశసరరరవప� కరకలమమనస�

93-7/1101

2458 JBV3657749
పపరర: వరలకకక� పలకలలరగ�

93-7/186

2461 JBV1907062
పపరర: మమకతసటటశసరరరవప�
పలకలలరర�
తసడక:డ కకషర�
ఇసటట ననస:119-11-880
వయససస:36
లస: పప

2441 JBV3486024
పపరర: హజరర పరరసన సయఖద�

93-4/763

2444 JBV3646296
పపరర: మహమకద వల� షపక�

93-4/766

2447 SAA0570499
పపరర: మలలర శసరగ దసగరసపపడక

93-4/767

భరస : భమపత రరడకడ
ఇసటట ననస:119-11-238
వయససస:30
లస: ససస స
93-7/187

2450 AP151010048099
పపరర: లకకక కరకలమమనస

93-4/769

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:119-11-877
వయససస:28
లస: ససస స
93-7/189

2453 JBV3656089
పపరర: పదతకవత� కరకలమమనస�

93-7/190

భరస : కకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:119-11-878
వయససస:35
లస: ససస స
93-7/193

2456 SAA1251719
పపరర: గగపసచరణ కరకలమమనస

93-7/1100

తసడక:డ
శకనవరసరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:119-11-879
వయససస:21
లస: పప
93-7/194

భరస : బడహకస�
ఇసటట ననస:119-11-880
వయససస:33
లస: ససస స
93-7/196

93-4/760

తసడక:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-885
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ బకకలల� �
ఇసటట ననస:119-11-878
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:119-11-879
వయససస:19
లస: పప
2460 JBV3646403
పపరర: బడహకస� పలకలలరర�

93-4/765

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:119-11-878
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బకకలల�
ఇసటట ననస:119-11-878
వయససస:53
లస: ససస స
2457 SAA1251727
పపరర: సరయ చరణ కరకలమమనస

2443 AP151010042448
పపరర: భభషర సయఖద�

2438 AP151010048425
పపరర: జజన బ సయఖద�

భరస : బభషర�
ఇసటట ననస:119-10-885
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:119-11-818
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ బకకలల�
ఇసటట ననస:119-11-877
వయససస:35
లస: పప
2454 AP151010048547
పపరర: సరసబభడజఖస కరకలమమనస�

93-4/762

భరస : అసకమకరరవప� �
ఇసటట ననస:119-11-136
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరడకడ
ఇసటట ననస:119-11-238
వయససస:30
లస: ససస స
2451 JBV3648706
పపరర: వనసకటభడవప� కరకలమనస�

2440 SAA1003599
పపరర: షబన బభనస సయద

93-4/757

భరస : హహసపసన�
ఇసటట ననస:119-10-884
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ రససల�
ఇసటట ననస:119-10-885
వయససస:52
లస: పప

భరస : భభసతరరరవప� miriyala
ఇసటట ననస:119-11-3
వయససస:48
లస: ససస స
2448 SAA0570481
పపరర: ససతతమహలకకక

93-4/759

భరస : హనజల హహసపసన సయద
ఇసటట ననస:119-10-885
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహమకద వల�
ఇసటట ననస:119-10-885
వయససస:50
లస: ససస స
2445 SAA0403436
పపరర: వరలకకక� మరగయమల�

2437 AP151010042382
పపరర: సతస ర సయఖద�

2435 AP151010048404
పపరర: రహసతషననసర సయఖద�

భరస : సతస ర సయఖద�
ఇసటట ననస:119-10-883
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ మమకస స సరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-883
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ రససల�
ఇసటట ననస:119-10-884
వయససస:49
లస: పప
2442 JBV3655974
పపరర: ససభభన బ� షపక�

93-4/756

తసడక:డ బభబమసరహహబ�
ఇసటట ననస:119-10-881
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ సతతసర� �
ఇసటట ననస:119-10-883
వయససస:34
లస: పప
2439 AP151010042304
పపరర: హహసపసన సయఖద�

2434 AP151010042458
పపరర: జజన సరహహబ షపక�

2459 AP151010048067
పపరర: శవపరరసత పలకలలరర�

93-7/195

భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:119-11-880
వయససస:48
లస: ససస స
93-7/197

2462 AP151010042038
పపరర: కకషర పలకలలరర�

93-7/198

తసడక:డ ససతతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:119-11-880
వయససస:57
లస: పప
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93-7/199

భరస : మమతతఖలరరవప�
ఇసటట ననస:119-11-881
వయససస:32
లస: ససస స
2466 JBV1905330
పపరర: కలమమరగ� కరసర�

93-7/202

93-7/205

93-7/208

93-7/211

93-7/214

93-3/1014

93-7/218

తసడక:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:119-11-897
వయససస:48
లస: పప

2476 JBV3657350
పపరర: సరమమమ జఖస� చచరరకలరగ�

2479 AP151010042028
పపరర: వనసకటటశసరరర చచరరకలరగ

2482 JBV1906247
పపరర: శసకరమక కరరసరన

2485 AP151010042020
పపరర: శకనవరసరరవప కరసర�

93-7/222

2488 AP151010048204
పపరర: లకకక కరకలమమనస�

93-7/212

2491 AP151010042453
పపరర: శకనవరసరరవప కరకలమమనస�
తసడక:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:119-11-897
వయససస:50
లస: పప

2471 AP151010042145
పపరర: శకనస రరమశశటట �

93-7/207

2474 JBV1907344
పపరర: ధనలకకక రరమశశటట � �

93-7/210

2477 JBV1905496
పపరర: పరరసత చచరరకలరగ� �

93-7/213

భరస : వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:119-11-888
వయససస:58
లస: ససస స
93-7/215

2480 SAA1251750
పపరర: చటటటమక కరరసరన

93-7/1102

భరస : సరసబయఖ కరరసరన
ఇసటట ననస:119-11-889
వయససస:67
లస: ససస స
93-7/216

2483 SAA0135020
పపరర: సరమమమ జఖమ� గమతస కకసడ�

93-7/217

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:119-11-893
వయససస:45
లస: ససస స
93-7/220

2486 JBV1905322
పపరర: పపషరపవత కరరసరన

93-7/221

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:119-11-895
వయససస:42
లస: ససస స
93-7/223

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:119-11-897
వయససస:42
లస: ససస స
93-7/225

93-7/204

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:119-11-886
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ పషదహనసమయఖ�
ఇసటట ననస:119-11-893
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:119-11-895
వయససస:44
లస: పప
2490 JBV3475746
పపరర: మమరహరగ కరకలమమనస�

93-7/209

భరస : శకనవరససరరవప
ఇసటట ననస:119-11-893
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:119-11-893
వయససస:48
లస: ససస స
2487 AP151010042060
పపరర: శకనస కరసర�

2473 AP151010042507
పపరర: వనసకటభడవప రరమశశటట �

2468 JBV1906288
పపరర: రరమమలల రరమశశటట � �

తసడక:డ వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:119-11-885
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:119-11-888
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస రరవప కరసర
ఇసటట ననస:119-11-891
వయససస:20
లస: పప
2484 SAA0136507
పపరర: శకనవరసరరడడడ� గమతస కకసడ�

93-7/206

భరస : రరమకకకషర�
ఇసటట ననస:119-11-888
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-11-888
వయససస:40
లస: పప
2481 SAA1145671
పపరర: ససరరష కరసర

2470 SAA1098466
పపరర: ఆనసద రరమశశటట

93-7/201

భరస : వనసకటభడవప� �
ఇసటట ననస:119-11-884
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:119-11-885
వయససస:72
లస: పప

భరస : బడహకస�
ఇసటట ననస:119-11-886
వయససస:43
లస: ససస స
2478 AP151010042008
పపరర: శకనస చచరరకలరగ�

93-7/203

తసడక:డ బడహకస రరమశశటట
ఇసటట ననస:119-11-885
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:119-11-885
వయససస:46
లస: పప
2475 AP151010048304
పపరర: రమణణ రరమశశటట �

2467 JBV1907427
పపరర: వనసకరయమక కరసర�

2465 JBV3656097
పపరర: పదక� పరతతరగ�

భరస : బడహకస�
ఇసటట ననస:119-11-882
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరసదడస�
ఇసటట ననస:119-11-883
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస రరమశశటట
ఇసటట ననస:119-11-884
వయససస:20
లస: పప
2472 AP151010042125
పపరర: బడహకస రరమశశటట �

93-7/200

తసడక:డ అసకమకరరవప� �
ఇసటట ననస:119-11-881
వయససస:34
లస: పప

భరస : లకడకనతరరయణ� �
ఇసటట ననస:119-11-883
వయససస:37
లస: ససస స
2469 SAA1119791
పపరర: హరరష రరమశశటట

2464 JBV1907369
పపరర: మమతతఖలరరవప� పరతతరగ�

2489 AP151010048325
పపరర: లసగమక కరకలమమనస�

93-7/224

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:119-11-897
వయససస:68
లస: ససస స
93-7/226

2492 SAA1251891
పపరర: ఏడడకకసడలల కరకలమమనస

93-7/1103

తసడక:డ మమరహరగ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:119-11-897
వయససస:20
లస: పప
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2493 SAA1461540
పపరర: గగపస కకషర కరకలమమనస
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93-7/1267

తసడక:డ మమరహరగ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:119-11-897
వయససస:22
లస: పప
2496 SAA1293430
పపరర: దతడవరణతఖ పతకమమరగ

93-3/1024

93-7/230

93-7/233

93-7/237

93-7/240

93-7/243

93-7/246

తసడక:డ వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:119-12-909
వయససస:68
లస: పప

2506 SAA0992975
పపరర: నసదదన ససపడజ గరగకకపరటట

2509 SAA0396366
పపరర: వనసకటససబబమక బసడతరర�

2512 JBV3475555
పపరర: సరసబయఖ� బతష
స ల�

2515 AP151010048326
పపరర: రరమతషలశమక బతష
స ల

93-7/249

2518 JBV1901982
పపరర: నతగరశసరరరవప బతష
స ల

93-7/238

2521 SAA1278985
పపరర: గగపస తరరమలశశటట
తసడక:డ వనసకయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:119-12-910
వయససస:21
లస: పప

2501 JBV3646510
పపరర: ససబడమణఖస� పతకమమరగ�

93-7/232

2504 SAA0620799
పపరర: పపతకమమరర నరరశ

93-7/235

2507 AP151010048433
పపరర: గరయతడ� గరగకపరటట�

93-7/239

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:119-12-906
వయససస:53
లస: ససస స
93-7/241

2510 JBV3646478
పపరర: వనసకటటశసరరరరవప� గరగకపరటట�

93-7/242

తసడక:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:119-12-906
వయససస:50
లస: పప
93-7/244

2513 JBV3485034
పపరర: భమలకకక� బతష
స ల�

93-7/245

భరస : శకనసబభబమ� �
ఇసటట ననస:119-12-909
వయససస:34
లస: ససస స
93-7/247

2516 AP151010048147
పపరర: హహహమమవత పరనతదద�

93-7/248

భరస : ఎరరకలయఖ�
ఇసటట ననస:119-12-909
వయససస:68
లస: ససస స
93-7/250

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:119-12-909
వయససస:40
లస: పప
93-7/252

93-7/229

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:119-12-904
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:119-12-909
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:119-12-909
వయససస:78
లస: ససస స
2520 AP151010042283
పపరర: రరమమరరవప� బతష
స ల�

93-7/234

తసడక:డ వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:119-12-908
వయససస:66
లస: పప

భరస : నతగరశసర రరవప�
ఇసటట ననస:119-12-909
వయససస:35
లస: ససస స
2517 AP151010048183
పపరర: వరమక బతష
స ల

2503 JBV3646528
పపరర: ఆసజనవయమలల� పతకమమరగ�

2498 JBV3655909
పపరర: బడహహకశసరగ� పతకమమరగ�

తసడక:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:119-12-901
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:119-12-906
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:119-12-908
వయససస:58
లస: ససస స
2514 JBV1902030
పపరర: మలలర శసరగ� బతష
స ల�

93-7/231

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:119-12-906
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దతసస�
ఇసటట ననస:119-12-906
వయససస:53
లస: ససస స
2511 AP151010048246
పపరర: వనసకటససబబమక బతష
స ల

2500 SAA0396440
పపరర: కకటటశసరరరవప పతకలమమరగ

93-7/228

భరస : అసకమక రరవప�
ఇసటట ననస:119-12-901
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:119-12-901
వయససస:59
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:119-12-904
వయససస:62
లస: పప
2508 SAA0135111
పపరర: ఆదదలకడక� ఆళర�

93-3/1164

తసడక:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:119-12-901
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:119-12-901
వయససస:36
లస: పప
2505 AP151010042146
పపరర: ససబభబరరవప పతకమమరగ

2497 SAA1056549
పపరర: కకటటశసర రరవప పతకమమరగ

2495 AP151010048253
పపరర: ఆదచమక� మమడకశశటట �

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:119-12-899
వయససస:63
లస: ససస స

భసధసవప: ససబడమణఖస పతకమమరగ
ఇసటట ననస:119-12-901
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:119-12-901
వయససస:48
లస: ససస స
2502 JBV3649431
పపరర: అసకమకరరవప పతకలమమరగ

93-7/227

తసడక:డ హనసమయఖ ఉపప
ఇసటట ననస:119-11-898
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస పతకమమరగ
ఇసటట ననస:119-12-901
వయససస:28
లస: ససస స
2499 AP151010048162
పపరర: శశషమక పతకమమరగ

2494 SAA1019497
పపరర: బడహకయఖ ఉపప

2519 AP151010042292
పపరర: శకనసబభబమ� బతష
స ల�

93-7/251

తసడక:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:119-12-909
వయససస:41
లస: పప
93-7/1104

2522 JBV1906155
పపరర: వరలకకక� పచతవల�

93-7/253

భరస : గగవసదరరజలల� �
ఇసటట ననస:119-12-911
వయససస:34
లస: ససస స
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2523 SAA0135061
పపరర: మసగరదదవ� పరల�
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93-7/254

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:119-12-911
వయససస:41
లస: ససస స
2526 AP151010048316
పపరర: భభరత� పచతవపల�

93-7/257

93-7/260

93-7/263

93-7/266

93-7/269

93-4/1100

93-6/692

భరస : చతవలరరవప�
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:41
లస: ససస స

2536 SAA0529396
పపరర: బమచచ బభబమ మరగయమల

2539 AP151010042257
పపరర: నరసససహరరవప మరగయమల�

2542 SAA1294388
పపరర: కరమమకకయమ శరక కలరపరటట

2545 JBV3652484
పపరర: చన అననమక పలలర

93-7/273

2548 SAA0671503
పపరర: భభరగ వ మమతఖ౦

93-7/267

2551 AP151010048551
పపరర: రగహహణణ దదవ� మమతఖస�
భరస : నతగబమషణస�
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:41
లస: ససస స

2531 AP151010042504
పపరర: రతస యఖ పచతవల�

93-7/262

2534 SAA0741380
పపరర: రగహహణణ కలమమరగ మరగయమల

93-7/265

2537 JBV3649258
పపరర: రరసబభబమ మరగయమల

93-7/268

తసడక:డ నరసససహరరవప మరగయమల
ఇసటట ననస:119-12-914
వయససస:32
లస: పప
93-7/270

2540 AP151010042058
పపరర: భభసతరరరవప మరగయమల�

93-7/271

తసడక:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:119-12-914
వయససస:57
లస: పప
93-7/1106

2543 SAA1251826
పపరర: ఉషరరరణణ కలేరరపరటట

93-7/1108

భరస : కరమమకయఖ శరక కలేరరపరటట
ఇసటట ననస:119-12-914/1
వయససస:61
లస: ససస స
93-6/693

2546 JBV1901909
పపరర: అరరణ� మసచతల�

93-7/272

తసడక:డ బభలకకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:119-13-121
వయససస:39
లస: ససస స
93-7/274

భరస : శకనస బభబమ
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:28
లస: ససస స
93-7/276

93-7/259

భరస : లకకక నతరరయణ మరగయమల
ఇసటట ననస:119-12-914
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నననయఖ palle
ఇసటట ననస:119-13-45
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:119-13-914
వయససస:63
లస: ససస స
2550 AP151010048552
పపరర: మలలర శసరగ� మమతఖస�

93-7/264

తసడక:డ వర బడహక చతరర కలరపరటట
ఇసటట ననస:119-12-914/1
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ దతసస� palle
ఇసటట ననస:119-13-45
వయససస:33
లస: ససస స
2547 AP151010048259
పపరర: వనసకటససబబమక� కకమరగశశటట �

2533 JBV3485836
పపరర: శవపరరసత� ప తకమమరగ�

2528 AP151010042150
పపరర: వనసకటభడవప పచతవల�

తసడక:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:119-12-911
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:119-12-914
వయససస:44
లస: పప

భరస : కరమమకకయమ శరక కలరపరటట
ఇసటట ననస:119-12-914/1
వయససస:57
లస: ససస స
2544 SAA0317685
పపరర: ఝమనసరరణణ� పలలర �

93-7/261

తసడక:డ భభసతర రరవప మరగయమల
ఇసటట ననస:119-12-914
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ నరశసహరరవప� �
ఇసటట ననస:119-12-914
వయససస:34
లస: పప
2541 SAA1293935
పపరర: ఉషరరణణ కలరపరటట

2530 AP151010042357
పపరర: వనసకయఖ తరరమలశశటట �

93-7/256

తసడక:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:119-12-911
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరససరరవప�
ఇసటట ననస:119-12-913
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:119-12-914
వయససస:48
లస: ససస స
2538 JBV1902287
పపరర: లకడకనతరరయణ� మరగయమల�

93-7/258

తసడక:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:119-12-911
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ గగపరలకకషర
ఇసటట ననస:119-12-912
వయససస:34
లస: పప
2535 AP151010048447
పపరర: ధనమక� మరగయమల�

2527 AP151010042151
పపరర: గగవసద రరజ పచతవల�

2525 SAA0741463
పపరర: సరమమమ జఖస తరరమలసపటట

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:119-12-911
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:119-12-911
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ససబబ రరవప పరలమ
ఇసటట ననస:119-12-911
వయససస:48
లస: పప
2532 JBV3646452
పపరర: శవ నతగరశసరరరవప అడపరల

93-7/255

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:119-12-911
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ�
ఇసటట ననస:119-12-911
వయససస:58
లస: ససస స
2529 SAA0878738
పపరర: శకనవరస రరవప పరలమ

2524 AP151010048317
పపరర: పడభభవత పచతవపల

2549 SAA0740382
పపరర: రమమదదవ కకణణ దస

93-7/275

తసడక:డ రరధతకకకషర
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:34
లస: ససస స
93-7/277

2552 JBV3656139
పపరర: ఉమమమహహశసరగ� కకమరగశశటట �

93-7/278

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:43
లస: ససస స
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2553 AP151010048092
పపరర: వనసకటససబబమక� మమతఖస�

93-7/279

భరస : వరరసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:68
లస: ససస స
2556 AP151010042633
పపరర: శరఖమలరరవప మమతఖస

93-7/282

93-7/286

93-7/289

93-7/292

93-7/295

93-4/771

93-4/774

తసడక:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:119-13-921
వయససస:58
లస: పప

2566 AP151010042262
పపరర: ససబభబరరవప మసచతల

2569 SAA0952581
పపరర: శశషగగరగ కకమరగశశటట

2572 JBV3649241
పపరర: శవశసకర� ఎనసమమల�

2575 SAA0741398
పపరర: అనత మసచతల

93-7/299

2578 SAA0740804
పపరర: ససబబమక మసచతల

93-7/293

2581 JBV3656568
పపరర: అరరణ� చచననసశశటట �
భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-13-923
వయససస:63
లస: ససస స

2561 SAA1056317
పపరర: దదవఖ మసచతల

93-7/288

2564 JBV3649662
పపరర: అశశక� వరగకలలర�

93-7/291

2567 JBV3649704
పపరర: ససబబయఖ� చచననసశశటట �

93-7/294

తసడక:డ వనసకటటశస�
ఇసటట ననస:119-13-917
వయససస:81
లస: పప
93-7/296

2570 JBV3485257
పపరర: భమలకడక కకమరగశశటట

93-4/770

భరస : వవణమ
ఇసటట ననస:119-13-920
వయససస:63
లస: ససస స
93-4/772

2573 AP151010042611
పపరర: వవణమగగపరల కకమరగశశటట

93-4/773

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-13-920
వయససస:63
లస: పప
93-7/297

2576 SAA0740366
పపరర: భభగఖలకకక మసచతల

93-7/298

తసడక:డ తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:119-13-921
వయససస:40
లస: ససస స
93-7/300

భరస : నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-13-921
వయససస:58
లస: ససస స
93-7/302

93-7/285

తసడక:డ బడహకస�
ఇసటట ననస:119-13-917
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరఘవవసదడ బభబమ
ఇసటట ననస:119-13-921
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బభలకకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:119-13-921
వయససస:57
లస: ససస స
2580 AP151010042629
పపరర: బభలకకటటశసరరరవప మసచతల�

93-7/290

తసడక:డ అరరజనరరవప�
ఇసటట ననస:119-13-920
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ ఒబయఖ�
ఇసటట ననస:119-13-920
వయససస:63
లస: పప
2577 AP151010048549
పపరర: మమలకకమక� మసచతల�

2563 SAA0620914
పపరర: సరయ రరమ మసచతల

2558 AP151010042116
పపరర: వరరసజనవయమలల మమతఖస�

తసడక:డ సరయ రరస మసచతల
ఇసటట ననస:119-13-917
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ పపరరషప తస స కకమమశశటట
ఇసటట ననస:119-13-919
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరర
ఇసటట ననస:119-13-920
వయససస:63
లస: ససస స
2574 AP151010042612
పపరర: వనసకటటశసరరర కకమరగశశటట �

93-7/287

తసడక:డ అసజయఖ మసచతల
ఇసటట ననస:119-13-917
వయససస:54
లస: పప

భరస : శశషగగరగ కకమమశశటట
ఇసటట ననస:119-13-919
వయససస:55
లస: ససస స
2571 JBV3485364
పపరర: రతస మక కకమరగషషటట

2560 SAA0620823
పపరర: అపరర లకకక మసచతల

93-7/281

తసడక:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ ససబభబరరవప మసచతల
ఇసటట ననస:119-13-917
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:119-13-917
వయససస:51
లస: పప
2568 SAA0952805
పపరర: శశషష కకమమకరగశశటట

93-7/284

తసడక:డ ససబభబరరవప మసచతల
ఇసటట ననస:119-13-917
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప మసచతల
ఇసటట ననస:119-13-917
వయససస:49
లస: ససస స
2565 JBV3649712
పపరర: అచచయఖ� చచననసశశటట �

2557 AP151010042423
పపరర: వనసకట రరవప కకమరగ శశటట

2555 JBV3648391
పపరర: శకనసబభబమ� మమతఖస�

తసడక:డ శరఖమల రరవప�
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవ రరవప కకమరగ శశటట
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ కకటటరతనస�
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:70
లస: పప
2562 AP151010048419
పపరర: లలత మసచతల

93-7/280

తసడక:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వరరసజననయమలల
ఇసటట ననస:119-13-915
వయససస:42
లస: పప
2559 AP151010042499
పపరర: సరసబశవరరవప కకమరగశశటట �

2554 SAA0992967
పపరర: ససజవ రరహహల కకమరగశశటట

2579 JBV1901180
పపరర: రరఘవవసదడరరవప� మసచతల�

93-7/301

తసడక:డ బభలకకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:119-13-921
వయససస:34
లస: పప
93-4/775

2582 JBV3485976
పపరర: నతగవవణణ పరలకరయల

93-4/776

భరస : వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:119-13-923
వయససస:25
లస: ససస స
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2583 JBV3655875
పపరర: నతగలకకక� సససగసశశటట �

93-4/777

తసడక:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:119-13-923
వయససస:25
లస: ససస స
2586 SAA0322172
పపరర: సతష కలమమర� కరవపరగ�

93-4/780

93-4/783

93-4/785

93-4/788

93-7/306

93-7/309

93-7/311

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-14-936
వయససస:35
లస: పప

2596 SAA0620757
పపరర: చదననమ సపటట రమమదదవ

2599 SAA0776262
పపరర: చననస శశటట నరరష కలమమర

2602 SAA1374008
పపరర: బడద సరహహబ షపక

2605 SAA0741471
పపరర: ససధదర బభబమ గసట

93-7/314

2608 JBV3648342
పపరర: వరసస పససపపలలటట

93-7/304

2611 JBV3657558
పపరర: పసచచమక� పససపపలలటట�
భరస : చనవనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119.14-937
వయససస:56
లస: ససస స

2591 JBV3657186
పపరర: ఇసదడకలమమరగ� తపపనబబ యన�

93-4/784

2594 AP151010042613
పపరర: సరసబశవరరవప చచననసశశటట �

93-4/787

2597 SAA0776320
పపరర: హనసమ ససత చచననసశశటట

93-7/305

భరస : పపరరచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:119-13-927
వయససస:31
లస: ససస స
93-7/307

2600 SAA0776312
పపరర: పపరర చసదడ రరవప చచననసశశటట

93-7/308

తసడక:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:119-13-927
వయససస:54
లస: పప
93-7/1268

2603 SAA0775298
పపరర: శరఖమల కలమమరగ గసట

93-7/310

భరస : ససధదర బభబమ
ఇసటట ననస:119-14-931
వయససస:35
లస: ససస స
93-7/312

2606 AP151010042109
పపరర: బభబమ పససపపలలటట

93-7/313

తసడక:డ చన వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-14-931
వయససస:52
లస: పప
93-7/315

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-14-935
వయససస:31
లస: పప
93-7/317

93-4/782

తసడక:డ ససతతరరమమమరగస�
ఇసటట ననస:119-13-925
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ ససనతధ రరవప
ఇసటట ననస:119-14-931
వయససస:40
లస: పప

భరస : వరసస�
ఇసటట ననస:119-14-935
వయససస:33
లస: ససస స
2610 JBV3648334
పపరర: ఏడడకకసడలల పససపపలలటట

93-4/786

తసడక:డ బమడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-14-484
వయససస:38
లస: పప

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:119-14-931
వయససస:48
లస: ససస స
2607 JBV3656451
పపరర: కలమమరర� పససపపలలట�

2593 JBV3649472
పపరర: ససతతరరమయఖ� చచననసశశటట �

2588 JBV1901172
పపరర: ఏడడకకసడలల� చచననసశశటట �

భరస : సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:119-13-925
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:119-13-927
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ గగపరలస�
ఇసటట ననస:119-13-928
వయససస:33
లస: పప
2604 AP151010048388
పపరర: అచచమక పససపపలలటట

93-7/303

భరస : మమరళ
ఇసటట ననస:119-13-926
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ మలర కరరరజనరరవప
ఇసటట ననస:119-13-927
వయససస:45
లస: ససస స
2601 JBV3649175
పపరర: సరసబశవరరవప� దతదద�

2590 JBV3657442
పపరర: వనసకట రమణ� చచననసశశటట �

93-4/779

తసడక:డ వనసకటభడమయఖ� �
ఇసటట ననస:119-13-924
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:119-13-925
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:119-13-926
వయససస:63
లస: పప
2598 SAA0740374
పపరర: పదతకవత యరకసశశటట

93-4/781

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:119-13-924
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:119-13-925
వయససస:63
లస: ససస స
2595 AP151010042301
పపరర: రరధతకకషర చచననసశశటట �

2587 AP151010048089
పపరర: గగవసదమక చచననసశశటట �

2585 JBV1902147
పపరర: వనసకటటశసరరర� చచననసశశటట �

తసడక:డ వనసకటభడమయఖ� �
ఇసటట ననస:119-13-923
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:119-13-924
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ లకకకయఖ�
ఇసటట ననస:119-13-924
వయససస:63
లస: పప
2592 AP151010048181
పపరర: కకటటశసరమక చచననసశశటట �

93-4/778

తసడక:డ శకనవరస రరవప YANDAMURI
ఇసటట ననస:119-13-923
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ వర భభసతరరరవప�
ఇసటట ననస:119-13-923
వయససస:23
లస: పప
2589 AP151010042398
పపరర: వనసకటభడమయఖ చచననసశశటట �

2584 SAA1037218
పపరర: హరగ కకషర YANDAMURI

2609 SAA0620781
పపరర: పససపపలలటట సరమమమమజజఖమ

93-7/316

భరస : యయడడకకoడలల
ఇసటట ననస:119-14-936
వయససస:37
లస: ససస స
93-3/1011

2612 SAA0774746
పపరర: ధనలకకక పససపపలలటట

93-7/318

భరస : వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:119-14-937
వయససస:44
లస: ససస స

Page 121 of 257

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40

2613 JBV3646627
పపరర: చనన వనసకటరరవప పససపపలలటట

93-7/319

తసడక:డ చనన వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-14-937
వయససస:41
లస: పప
2616 JBV3475233
పపరర: రమమష� నతగగనవన�

93-7/321

93-4/791

93-4/792

93-4/796

93-7/323

93-7/326

93-7/329

తసడక:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:119-14-964
వయససస:39
లస: పప

2626 SAA1257369
పపరర: సససహదదడ తతకల

2629 SAA0620682
పపరర: భటటట వవసకరయమక

2632 JBV3648417
పపరర: వనసకటటశసరరర పప లబబ యన

2635 JBV3656493
పపరర: పదతకవత�

93-7/332

2638 JBV3656535
పపరర: చసదడమమక� టమటమ�

93-6/1101

2641 JBV3656444
పపరర: ఆదదలకడక� తతకల�
భరస : కకసడల రరవప�
ఇసటట ననస:119-14-965
వయససస:32
లస: ససస స

2621 SAA1464239
పపరర: శవపరరసత తతట

93-6/1190

2624 JBV3485315
పపరర: వరమక జలలర పలర � �

93-4/795

2627 SAA1257351
పపరర: కలమఖణణ తతకల

93-6/1102

భరస : సససహదదడ తతకల
ఇసటట ననస:119-14-960
వయససస:36
లస: ససస స
93-7/324

2630 JBV3648565
పపరర: వరసస� తతకల�

93-7/325

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:119-14-960
వయససస:37
లస: పప
93-7/327

2633 SAA0620872
పపరర: ఈనతనన భభరత

93-7/328

తసడక:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:119-14-964
వయససస:27
లస: ససస స
93-7/330

2636 AP151010048555
పపరర: వనసకటకలమమరగ తతకల

93-7/331

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:119-14-964
వయససస:53
లస: ససస స
93-7/333

భరస : కకటటశసరరవప�
ఇసటట ననస:119-14-964
వయససస:71
లస: ససస స
93-7/335

93-4/790

భరస : వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:119-14-958
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:119-14-964
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వవసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:119-14-964
వయససస:61
లస: ససస స
2640 JBV3648813
పపరర: వరరసజనవయమలల వలర మమల

93-4/794

తసడక:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:119-14-963
వయససస:34
లస: పప

భరస : అపరపరరవ
ఇసటట ననస:119-14-964
వయససస:27
లస: ససస స
2637 JBV3656469
పపరర: ససతమక� వలర మమల�

2623 JBV3485133
పపరర: ససతతరరవమక� తతట�

2618 JBV1905769
పపరర: మలలర శసరగ� తతట�

భరస : వనసకటటశసరరరవప తతట
ఇసటట ననస:119-14-956
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:119-14-960
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-14-963
వయససస:31
లస: ససస స
2634 SAA0620831
పపరర: తతకల పడశరసత

93-7/322

తసడక:డ వనసకటటశసరరర తతకల
ఇసటట ననస:119-14-960
వయససస:43
లస: పప

భరస : వరసస�
ఇసటట ననస:119-14-960
వయససస:33
లస: ససస స
2631 JBV3657673
పపరర: వరమక� పప లబబ యన�

2620 SAA0671552
పపరర: శవమక తతట

93-7/320

భరస : ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:119-14-954
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడవప� �
ఇసటట ననస:119-14-958
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ ఓబయఖ�
ఇసటట ననస:119-14-958
వయససస:63
లస: పప
2628 JBV3656527
పపరర: ససబబలకడక� తతకల�

93-4/789

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:119-14-954
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:119-14-957
వయససస:24
లస: పప
2625 AP151010042368
పపరర: వనసకటభడవప తతట�

2617 JBV3485166
పపరర: తరరపతమక కరవటట

2615 SAA0720897
పపరర: ఏ కరకసత కలమమర నతగగనవన

తసడక:డ మలర ఖమరరజనరరవప నతగగనవన
ఇసటట ననస:119-14-951
వయససస:34
లస: పప

భరస : పషద అసజయఖ
ఇసటట ననస:119-14-952
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-14-954
వయససస:63
లస: ససస స
2622 JBV1901685
పపరర: బడహకస� తతట�

93-4/1153

భరస : అనసత కకసత కలమమర నతగగనవన
ఇసటట ననస:119-14-951
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:119-14-951
వయససస:39
లస: పప
2619 AP151010048436
పపరర: ససబబమక తతట�

2614 SAA1452671
పపరర: నతగ పడసనన నతగగనవన

2639 JBV3648581
పపరర: అపరపరరవప� తతకల�

93-7/334

తసడక:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:119-14-964
వయససస:31
లస: పప
93-7/337

2642 JBV3648573
పపరర: కకసడలరరవప� తతకల�

93-7/338

తసడక:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:119-14-965
వయససస:35
లస: పప
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2643 JBV3648615
పపరర: సతఖనతరరయణ� ఇసడర �

93-7/339

తసడక:డ కకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:119-14-965
వయససస:46
లస: పప
2646 SAA0620674
పపరర: కలసటటగమరఅలమ పదతక

93-7/342

93-7/345

93-7/348

93-7/351

93-7/354

93-7/357

93-7/360

తసడక:డ పషద వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-15-974
వయససస:34
లస: పప

2656 AP151010042387
పపరర: అశరరసదస వలర మమల�

2659 AP151010042170
పపరర: వనసకటభడవప మమతఖస

2662 AP151010042434
పపరర: రరమచసదడరరవప కకమరగశశటట �

2665 AP151010042289
పపరర: జయరరవప వలర మమల�

93-7/362

2668 SAA0672014
పపరర: హరరష బభబమ మమమల

93-7/352

2671 JBV3657004
పపరర: సరమమమ జఖస� తరరమలశశటట �
భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:119-15-978
వయససస:46
లస: ససస స

2651 JBV3648623
పపరర: శకనస మఖమమటస

93-7/347

2654 JBV3648524
పపరర: వనసకటభడవప� కలసటటగగరర �

93-7/350

2657 JBV3485984
పపరర: రరమమసజమక వలర మమల

93-7/353

భరస : ఆశరరసదస
ఇసటట ననస:119-14-972
వయససస:41
లస: ససస స
93-7/355

2660 SAA0740796
పపరర: మలలర శసరగ కకమరగశశటట

93-7/356

భరస : రరమచసదతడరరవప
ఇసటట ననస:119-15-909
వయససస:53
లస: ససస స
93-7/358

2663 AP151010048383
పపరర: వనసకటరతనస వలర మమల

93-7/359

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:119-15-972
వయససస:48
లస: ససస స
93-7/361

2666 SAA1252030
పపరర: పదక వలలమమలమ

93-7/1109

భరస : పకథదస రరజ వలలమమలమ
ఇసటట ననస:119-15-972
వయససస:22
లస: ససస స
93-7/363

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:119-15-973
వయససస:27
లస: పప
93-7/365

93-7/344

తసడక:డ నతగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:119-14-970
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ బకకలల�
ఇసటట ననస:119-15-972
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:119-15-973
వయససస:49
లస: ససస స
2670 JBV1902154
పపరర: గగవసదరరజలల మమతఖస

93-7/349

తసడక:డ పపరరషప తస స�
ఇసటట ననస:119-15-909
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:119-15-972
వయససస:28
లస: పప
2667 JBV3656147
పపరర: మసరసనమక మమమలమ�

2653 JBV1906965
పపరర: రసగమక� కలసటటగగరర �

2648 JBV3656501
పపరర: వనసకమక�

తసడక:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:119-14-969
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-14-975
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఏసస�
ఇసటట ననస:119-15-909
వయససస:56
లస: ససస స
2664 SAA0560821
పపరర: పకధదసరరజ వలర మమల

93-7/346

తసడక:డ బకకలల�
ఇసటట ననస:119-14-971
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:119-14-975
వయససస:37
లస: ససస స
2661 AP151010048292
పపరర: నతగరరజకలమమరగ� కకమరగశశటట �

2650 SAA0620807
పపరర: కలసటటగమరఅలమ ససబభశవరరవ

93-7/341

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:119-14-969
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నతగరశసర రరవప� �
ఇసటట ననస:119-14-970
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:119-14-970
వయససస:62
లస: పప
2658 JBV3648631
పపరర: అసజల� మమతఖస�

93-7/343

తసడక:డ పపదత గమరవయఖ
ఇసటట ననస:119-14-969
వయససస:27
లస: పప

భరస : వవసకట రరవప�
ఇసటట ననస:119-14-970
వయససస:30
లస: ససస స
2655 AP151010042634
పపరర: నతగరశరసరరరవప కలసటటగగరర �

2647 JBV3648656
పపరర: కకషర� కలసటటగగరర �

2645 AP151010042636
పపరర: శవబభబమ కలసటటగగరర �

తసడక:డ నతగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:119-14-967
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ చనగమరవయఖ�
ఇసటట ననస:119-14-968
వయససస:31
లస: పప

భరస : చనగమరవయఖ
ఇసటట ననస:119-14-969
వయససస:63
లస: ససస స
2652 JBV3656436
పపరర: పదతక� కలసటటగగరర �

93-7/340

భరస : శవబభబమ
ఇసటట ననస:119-14-967
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:119-14-968
వయససస:25
లస: ససస స
2649 AP151010048044
పపరర: శశషమక కలసటటగగరర

2644 AP151010048554
పపరర: రసగమక కలసటటగగరర

2669 JBV3655941
పపరర: పపషపలత� మమకమమటస�

93-7/364

తసడక:డ కకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:119-15-974
వయససస:67
లస: ససస స
93-7/366

2672 SAA0560052
పపరర: నతగలకకక బభణతల

93-4/797

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:119-15-993
వయససస:24
లస: ససస స
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పపరర: లకకక కలసదర
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93-4/798

భరస : నతగరరజ కలసదర
ఇసటట ననస:119-15-993
వయససస:29
లస: ససస స
2676 SAA0560003
పపరర: ససధదషర బభణతల

93-4/801

93-4/804

93-7/368

93-7/371

93-7/375

93-6/694

93-6/697

భరస : పరపర రరవప కరనసబమడకడ
ఇసటట ననస:119-24
వయససస:35
లస: ససస స

2689 JBV3649654
పపరర: శకనవరసరరవప బబ మకశశటట

2692 SAA0457341
పపరర: కలమమరర పసబభ

2695 JBV3479375
పపరర: ససతమహలకకక కరరసరన�

93-6/700

2698 AP151010042447
పపరర: యయసస వలర మమల�

2701 SAA1044296
పపరర: పరపర రరవప కరనసబమడకడ
తసడక:డ బసగరరరయ కరనసబమడకడ
ఇసటట ననస:119-24
వయససస:50
లస: పప

93-7/367

93-7/370

93-7/372

2687 AP151010042709
పపరర: పడసరదస వలర మమల�

93-7/374

తసడక:డ చకకలల�
ఇసటట ననస:119-15-997
వయససస:54
లస: పప
93-7/376

2690 JBV3646544
పపరర: వనసకట కకటటశసర రరవప
బబ మకశశటట
తసడక:డ వనసకటటససరరర బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:119-15-998
వయససస:33
లస: పప

93-7/377

93-6/695

2693 JBV3479367
పపరర: ససజజత కరరసరన�

93-6/696

భరస : వనసకటటశసరరర� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-18-889
వయససస:44
లస: ససస స
93-6/698

2696 SAA0948747
పపరర: నతగ బడహకస రరమశశటట

93-6/699

తసడక:డ శకనస రరమశశటట
ఇసటట ననస:119-19-33
వయససస:25
లస: పప
93-7/378

తసడక:డ బకకలల�
ఇసటట ననస:119-19-996
వయససస:57
లస: పప
93-6/702

2681 JBV3656485
పపరర: రతతనకలమమరర� వలర మల�

2684 SAA0362095
పపరర: వవసకట ససభడమనతఖ శరససస �స
నవలలబబ టభర�
తసడక:డ జజసలమ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:119-15-996
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబయఖ� కరరసరన
ఇసటట ననస:119-18-889
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:119-19-721
వయససస:29
లస: ససస స
2700 SAA1044288
పపరర: ససతమక కరనసబమడకడ

2686 AP151010048371
పపరర: పసచచమక వలర మమల

93-4/803

93-7/369

భరస : ససబభబరరవ పసబభ
ఇసటట ననస:119-17
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:119-18-889
వయససస:44
లస: ససస స
2697 SAA0888612
పపరర: రరషక షపక

2683 JBV1907088
పపరర: ససదరరన� వలర మమల�

2678 SAA0992173
పపరర: గగపస చదకలరగ

భరస : ససదరరన�
ఇసటట ననస:119-15-996
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-15-998
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ రరజ� గరరర
ఇసటట ననస:119-16
వయససస:30
లస: పప
2694 JBV3479433
పపరర: పదతక పప లశశటట

93-4/805

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:119-15-997
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-15-998
వయససస:48
లస: ససస స
2691 SAA0361733
పపరర: బభబమ� గరరర�

2680 SAA1037275
పపరర: నతగరరజ కలసదర

93-4/800

తసడక:డ మమణణకఖస చదకలరగ
ఇసటట ననస:119-15-993
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ ఏసస� �
ఇసటట ననస:119-15-996
వయససస:38
లస: పప

భరస : శరసత రరజ
ఇసటట ననస:119-15-997
వయససస:33
లస: ససస స
2688 AP151010048155
పపరర: పదక� బబ మకశశటట �

93-4/802

తసడక:డ కకటటశసర రరవప కలసదర
ఇసటట ననస:119-15-993
వయససస:32
లస: పప

భరస : యయసస�
ఇసటట ననస:119-15-996
వయససస:51
లస: ససస స
2685 SAA0620856
పపరర: వలలమమలమ కరమమకడ

2677 SAA1009159
పపరర: సససరసత పడసరద వలలరకల

2675 SAA0559997
పపరర: లకడక తషలసస బభణతల

భరస : గమరరమమరగస
ఇసటట ననస:119-15-993
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ జయ రరవప వలలరకల
ఇసటట ననస:119-15-993
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:119-15-993
వయససస:24
లస: పప
2682 AP151010048384
పపరర: నతగరసదడమక� వలమమల�

93-4/799

భరస : శవ యలమసద
ఇసటట ననస:119-15-993
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:119-15-993
వయససస:24
లస: ససస స
2679 SAA0621227
పపరర: గసడతమమలమ మహహశ బభబమ

2674 SAA0560037
పపరర: ససనత కకమమక

2699 SAA1044346
పపరర: నసదదన మమగమ

93-6/701

తసడక:డ వనసకటటససరరరరవ మమగమ
ఇసటట ననస:119-20
వయససస:23
లస: ససస స
93-6/703

2702 SAA1459411
పపరర: భభసతర కటట

93-6/1192

తసడక:డ భమషణస కటట
ఇసటట ననస:119-26
వయససస:26
లస: పప
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93-6/1193

భరస : భభసతర కటట
ఇసటట ననస:119-26
వయససస:24
లస: ససస స
2706 SAA0948051
పపరర: రజన మమరకకసడత

93-6/706

93-6/709

93-6/712

93-6/716

2713 SAA0957367
పపరర: మమలకకసడయఖ మమపపవరపప

2716 SAA1143817
పపరర: సరగజన ఆచ

93-6/718

93-3/1028

2719 SAA1293505
పపరర: కకసడరరత శకనస

2730 AP151010045200
పపరర: పదక శరఖమల�
భరస : శకనవరససరరడకడ� shyamal
ఇసటట ననస:119-60-2543
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదదశశష రరవప మమరకకసడ
ఇసటట ననస:119/27
వయససస:35
లస: పప
93-6/713

2714 SAA0948929
పపరర: సరసబశవ రరవప మమరకకసడ

93-6/715

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ మమరకకసడ
ఇసటట ననస:119/27
వయససస:64
లస: పప
93-3/155

2717 SAA1044353
పపరర: అసజనయలల కరవపరగ

93-6/717

తసడక:డ తరరపతయఖ కరవపరగ
ఇసటట ననస:119-33
వయససస:70
లస: ససస స
93-3/1026

93-4/806

2720 SAA1293521
పపరర: కకసడరరత ఈశసరగ

93-3/1027

2728 SAA1108141
పపరర: శశరగ ఇనఖసమక పషదదకకటర

93-3/156

తలర : మరగయమక దదడతడ
ఇసటట ననస:119-49
వయససస:30
లస: పప
93-4/808

భరస : రరయపప
ఇసటట ననస:119-49
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ గమరవయఖ banala
ఇసటట ననస:119-53
వయససస:43
లస: పప

93-6/711

2723 SAA0402982
పపరర: వననద బభబమ దదడతడ

2725 JBV1902048
పపరర: మరగయమక దదడతడ

93-6/719

2711 SAA0948952
పపరర: చచషతనఖ కలమమర మమరకకసడ

2722 SAA0953902
పపరర: సతష కలమమర వసగవటట

2724 JBV1906304
పపరర: సలలమ దదడతడ
భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:119-49
వయససస:35
లస: ససస స

93-6/708

భరస : కకసడరరత శకనస
ఇసటట ననస:119-36 PEDAPALAKALURU
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ నతరరయణ వసగవటట
ఇసటట ననస:119/41
వయససస:35
లస: పప

93-4/807

2708 SAA0948036
పపరర: రమమ దదవ మమరకకసడ

తసడక:డ కకసడరరత నతరరయణ
ఇసటట ననస:119-36 PEDAPALAKALURU
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ కకసడరరత శకనస
ఇసటట ననస:119-36 PEDAPALAKALURU
వయససస:24
లస: పప

2727 SAA0561423
పపరర: గమరరమమరగస బభణతల

93-6/710

భరస : పపటట రరవప ఆచ
ఇసటట ననస:119-32
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ మమరగయదతసస రరవపరగ
ఇసటట ననస:119-35
వయససస:26
లస: పప
2721 SAA1293513
పపరర: కకసడరరత బడహకస

2710 SAA0949240
పపరర: వనసకట రమణ నతగమలపరటట

93-6/705

భరస : అదదశశషరరవప మమరకకసడ
ఇసటట ననస:119-27
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహ రరవప మమపపవరపప
ఇసటట ననస:119/27
వయససస:58
లస: పప

భరస : షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:119-28-1
వయససస:27
లస: ససస స
2718 SAA0992678
పపరర: పడభమ దతసస రరవపరగ

93-6/707

తసడక:డ రరమమనసజ దతసస నతగమలపరటట
ఇసటట ననస:119-27
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ సరసబశవ రరవప మమరకకసడ
ఇసటట ననస:119/27
వయససస:43
లస: పప
2715 SAA0952359
పపరర: షహనతజననసర షపక

2707 SAA0948648
పపరర: సరసబభడజఖస మమపపవరపప

2705 SAA0948242
పపరర: ససధత రరణణ తననలలరగ

భరస : రరమ కకషర తననలలరగ
ఇసటట ననస:119-27
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ మమపపవరపప
ఇసటట ననస:119-27
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మమరకకసడత
ఇసటట ననస:119-27
వయససస:58
లస: ససస స
2712 SAA0949265
పపరర: నరరసదడ కలమమర మమరకకసడ

93-6/704

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప పషరరమమళ
ఇసటట ననస:119--26-30
వయససస:32
లస: పప

భరస : నరరసదడ కలమమర మమరకకసడత
ఇసటట ననస:119-27
వయససస:38
లస: ససస స
2709 SAA0948069
పపరర: శసకరమక మమరకకసడత

2704 SAA0426106
పపరర: వకకమ పషరరమమళర

2726 SAA0969594
పపరర: అనల కలమమర దదడడ

93-4/809

తసడక:డ కకటయఖ దదడడ
ఇసటట ననస:119-49
వయససస:63
లస: పప
93-6/720

2729 SAA1108158
పపరర: పడసరద బభబమ కకపపపల

93-6/721

భరస : పడసరద బభబమ కకపపపల
తసడక:డ బభల సరసమ కకపపపల
ఇసటట ననస:119-55 SRI SAI MANIKANTA NA ఇసటట ననస:119-55 SRI SAI MANIKANTA NA
వయససస:39
లస: ససస స
వయససస:38
లస: పప
93-6/722

2731 SAA1271360
పపరర: నరరసదడ కకతసఅలమ
తసడక:డ లకకయఖ కకతసఅలమ
ఇసటట ననస:119-66
వయససస:18
లస: పప

93-5/1084

2732 SAA0668467
పపరర: కకటటల జయమక

93-4/810

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:119/70
వయససస:24
లస: ససస స
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93-4/811

తసడక:డ రరమమనతయమడడ
ఇసటట ననస:119/70
వయససస:24
లస: పప
2736 JBV3652690
పపరర: లకకక పషనసమచసచ

93-3/159

93-3/162

93-3/165

93-4/813

93-4/816

93-3/168

93-4/819

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:119-102
వయససస:52
లస: ససస స

2746 SAA0668459
పపరర: లకడక ససనసదదన నలకసటట

2749 SAA0560862
పపరర: కరగమమలమర షపక

2752 AP151010039314
పపరర: సరసబయఖ ఒసగగలల

2755 SAA0954843
పపరర: వనసకట లకకక వసగవటట

93-4/821

2758 SAA1294446
పపరర: శకలకకక బసడతరర

93-4/814

2761 AP151010045292
పపరర: కకటటశసరమక ఉపపప
భరస : శవయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:119-102
వయససస:52
లస: ససస స

2741 JBV3644150
పపరర: నతగరశసరరరవప తషరకర

93-3/164

2744 SAA0668608
పపరర: కవత తషరక

93-4/812

2747 SAA0838187
పపరర: ఏససమక అరరమళర

93-4/815

భరస : జకకయఖ అరరమళర
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:32
లస: ససస స
93-4/817

2750 SAA1108166
పపరర: రరజరశసరగ గరదదల

93-6/1

భరస : మలలర ససర రరవప గరదదల
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:27
లస: ససస స
93-3/170

2753 SAA1200179
పపరర: ఖజ షపక

93-4/818

తసడక:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:119-82
వయససస:22
లస: పప
93-4/820

2756 SAA0949273
పపరర: శవశసకర పలలర పప

93-6/723

తసడక:డ భకకలల పలలర పప
ఇసటట ననస:119-100
వయససస:36
లస: పప
93-7/1099

తసడక:డ వనసకటటశసరరర బసడతరర
ఇసటట ననస:119-101-4
వయససస:21
లస: ససస స
93-3/172

93-3/161

భరస : ఆదద నతరరయణ
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర వసగవటట
ఇసటట ననస:119/91
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-101-4
వయససస:22
లస: పప
2760 AP151010045287
పపరర: పరఖరగజసబ షపక

93-3/166

తసడక:డ నతగయఖ ఒసగగలల
ఇసటట ననస:119-79
వయససస:32
లస: పప

భరస : బడహకయఖ మమలలగమ
ఇసటట ననస:119/91
వయససస:34
లస: ససస స
2757 SAA1056051
పపరర: రగహహణణ కలమమర బసడతరర

2743 SAA0402941
పపరర: మసరసన షపక

2738 SAA0402966
పపరర: సషషయద బభజ షపక

తసడక:డ ఏసయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ ససబభన
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఒసగగలల
ఇసటట ననస:119-79
వయససస:72
లస: ససస స
2754 SAA0955775
పపరర: వనసకట రమణ మమలలగమ

93-3/163

భరస : కకషర భగవరన
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:78
లస: ససస స
2751 AP151010045294
పపరర: రరకకకణణ దదవ ఒసగగలల

2740 SAA0740432
పపరర: కకషరభగవరన నలకసఠ

93-3/158

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ వల షపక
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:58
లస: పప

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:32
లస: ససస స
2748 SAA0668442
పపరర: నలకసటట శరసత

93-3/160

తసడక:డ వనసకటరమణ నలకసఠ
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప పషనసమచచ
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:56
లస: పప
2745 SAA0838252
పపరర: మమలన షపక

2737 JBV3652682
పపరర: వరరలమక ఒలరరడకడ

2735 SAA0739997
పపరర: కకటటశసరమక తషరకర

భరస : నతగరశసరరరవప తషరకర
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససరగ నతయమడడ ఒలరరడడ క
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:81
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసర రరవప తషరక
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:34
లస: పప
2742 JBV3641370
పపరర: ససబభబరరవప పషనసమచచ

93-3/157

భరస : లకకయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప పషనసమచసచ
ఇసటట ననస:119-71
వయససస:48
లస: ససస స
2739 SAA0396903
పపరర: నతరరయణ తషరక

2734 SAA0322248
పపరర: ఉమ కకపపపల

2759 JBV3652401
పపరర: వనసకరయమక ఉపపప

93-3/171

భరస : పప లయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:119-102
వయససస:47
లస: ససస స
93-3/173

2762 AP151010045152
పపరర: మహబమబబ షపక

93-3/174

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:119-102
వయససస:52
లస: ససస స
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93-3/175

తసడక:డ శవయఖ వపపప
ఇసటట ననస:119-102
వయససస:24
లస: పప
2766 SAA1027755
పపరర: సరసబశవరరవప మమరస ల

93-7/379

93-6/724

93-6/727

93-6/730

93-3/180

93-6/732

93-3/185

తసడక:డ సతతసరర షపక
ఇసటట ననస:119-111
వయససస:57
లస: పప

2779 JBV3468097
పపరర: బభజ షపక

2782 SAA0137497
పపరర: ఆషర షపక

2785 JBV3649878
పపరర: జహరభ షపక

93-3/189

2788 JBV3645116
పపరర: సతతసర షపక

2791 AP151010039315
పపరర: మసరసన షపక
తసడక:డ హహసషసన షపక
ఇసటట ననస:119-111
వయససస:57
లస: పప

93-6/726

93-6/729

93-4/822

2777 JBV3642048
పపరర: ఖమజజవల షపక�

93-6/731

తసడక:డ మహబమబ సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-109
వయససస:58
లస: పప
93-3/181

2780 AP151010039148
పపరర: గగస మహహదదదన షపక

93-3/182

తసడక:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:119-110
వయససస:62
లస: పప
93-3/183

2783 AP151010045155
పపరర: ఖమజజబ షపక

93-3/184

భరస : భభజ షపక
ఇసటట ననస:119-111
వయససస:42
లస: ససస స
93-3/187

2786 SAA1037150
పపరర: ఖమజజ వరల పఠరన

93-3/188

తసడక:డ మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:119-111
వయససస:27
లస: పప
93-3/190

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:119-111
వయససస:33
లస: పప
93-3/192

2771 JBV3469475
పపరర: ససభభన షపక � �

2774 SAA0419978
పపరర: ఉమమమహహశసరరరవప�
మమకకనవన�
తసడక:డ అసజనవయమలల� మమకకనవన
ఇసటట ననస:119-105
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-111
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:డ దరగయమవల షపక
ఇసటట ననస:119-111
వయససస:29
లస: పప
2790 AP151010039236
పపరర: మసరసనసల షపక

2776 JBV3655339
పపరర: ససధతరరణ గగల

93-3/179

93-6/728

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:119-111
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:119-111
వయససస:52
లస: ససస స
2787 SAA0240580
పపరర: నతగమర బభష షపక

2773 SAA0633164
పపరర: ఆవపల రవ కకరణ

2768 AP151010039219
పపరర: జజన బభషర షపక

తసడక:డ ఖమదర సరహహబ � shek
ఇసటట ననస:119-104
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ బకరగ షపక
ఇసటట ననస:119-110
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:119-110
వయససస:25
లస: పప
2784 AP151010045154
పపరర: మహబమలమర షపక

93-6/725

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:119-108
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గగస మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:119-110
వయససస:57
లస: ససస స
2781 SAA0992777
పపరర: అలమర బక షపక

2770 JBV3642097
పపరర: ససభభన షపక�

93-3/177

తసడక:డ పషసటసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-104
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ కకటటశసర రరవప aavula
ఇసటట ననస:119-105
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ మసరసనసల షసక
ఇసటట ననస:119-107
వయససస:28
లస: పప
2778 AP151010045275
పపరర: సరరసజ షపక

93-3/178

తసడక:డ జజన బభషర� shek
ఇసటట ననస:119-104
వయససస:34
లస: పప

తలర : ఖమససససరహహబ shek
ఇసటట ననస:119-104
వయససస:72
లస: పప
2775 SAA0948903
పపరర: రఫస షసక

2767 AP151010045156
పపరర: షకకలమ షపక షపక

2765 JBV3644135
పపరర: పప లయఖ ఉపపప

తసడక:డ అసకమక ఉపపప
ఇసటట ననస:119-102
వయససస:57
లస: పప

భరస : జజన భభషర షపక
ఇసటట ననస:119-104
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సషషదతసరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-104
వయససస:72
లస: ససస స
2772 AP151010039234
పపరర: కగదరర సరహహబ షపక

93-3/176

తసడక:డ శవయఖ ఊపప
ఇసటట ననస:119-102
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ కకటటశసరరరవప మమరస ల
ఇసటట ననస:119-103
వయససస:27
లస: పప
2769 AP151010045190
పపరర: మమసరబ షపక�

2764 SAA0396846
పపరర: వరరసజనవయమలల ఉపప

2789 JBV3641198
పపరర: సరహహబ ఖమససస

93-3/191

తసడక:డ మహబమబ సరహహబ ఖమససస
ఇసటట ననస:119-111
వయససస:48
లస: పప
93-3/193

2792 SAA0403006
పపరర: కకటటశసరరరవప పలకలలరగ

93-3/195

తసడక:డ లకకయఖ పలకలలరగ
ఇసటట ననస:119-111
వయససస:75
లస: పప
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పపరర: ఫరతమమ షపక
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93-3/196

భరస : ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:119-113
వయససస:47
లస: ససస స
2796 AP151010045086
పపరర: జజన బ షపక

93-3/200

93-7/381

93-4/823

93-6/734

93-6/737

93-6/740

93-6/743

భరస : బషసర అహమకద � shek
ఇసటట ననస:119-142
వయససస:42
లస: ససస స

2806 SAA0243014
పపరర: పదతకవత� ఏరరవ�

2809 AP151010045101
పపరర: ఈశసరమక ఏరరవ�

2812 SAA0239400
పపరర: శకనవరసరరడకడ� ఏరరవ�

2815 SAA1037614
పపరర: అలమరబకలర షపక

93-6/746

2818 SAA0567875
పపరర: అల షపక

93-6/735

2821 JBV3478195
పపరర: గమలమజరగ షపక�
భరస : మసరసనసల� shek
ఇసటట ననస:119-142
వయససస:42
లస: ససస స

2801 AP151010042624
పపరర: వనసకటశరసరరవప� మమడకశశటట �

93-7/383

2804 SAA0670653
పపరర: యయరరవ పడభభకర రరడకడ

93-6/733

2807 AP151010045344
పపరర: రమమదదవ ఏరరవ�

93-6/736

భరస : ససతతరరమరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-130
వయససస:47
లస: ససస స
93-6/738

2810 SAA0670794
పపరర: యయరరవ గగపరల రరడకడ

93-6/739

తసడక:డ శవరరరడకడ yeruva
ఇసటట ననస:119-130
వయససస:26
లస: పప
93-6/741

2813 AP151010039369
పపరర: ససతతరరమరరడకడ ఏరరవ�

93-6/742

తసడక:డ గగపరలరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-130
వయససస:52
లస: పప
93-6/744

2816 AP151010045115
పపరర: నతగమక కసదసలల�

93-6/745

భరస : రఘమరరమరరడకడ� kandula
ఇసటట ననస:119-135
వయససస:57
లస: ససస స
93-6/747

తసడక:డ ఘన సషషదత shek
ఇసటట ననస:119-137
వయససస:39
లస: పప
93-6/749

93-7/380

తసడక:డ అసజరరడకడ yeruva
ఇసటట ననస:119-129
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-132
వయససస:70
లస: పప

తసడక:డ ససజవరరడ�కడ kandula
ఇసటట ననస:119-135
వయససస:62
లస: పప
2820 JBV3478229
పపరర: షఫసమమననసర షపక � �

93-3/202

తసడక:డ శవరరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-130
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ గగపరలరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-130
వయససస:52
లస: పప
2817 AP151010039156
పపరర: రఘమరరమరరడకడ కసదసల�

2803 SAA0740440
పపరర: రమమష నతస ల

2798 JBV1905629
పపరర: అనత� మమడకశశటట �

తసడక:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:119-120
వయససస:42
లస: పప

భరస : గగపరలరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-130
వయససస:84
లస: ససస స

తసడక:డ ససతతరరమ రరడకడ yeruva
ఇసటట ననస:119-130
వయససస:27
లస: పప
2814 AP151010039143
పపరర: శవరరరడకడ ఏరరవ�

93-7/382

భరస : శవరరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-130
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవరరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:119-130
వయససస:47
లస: ససస స
2811 SAA0670554
పపరర: శసకర రరడకడ యయరరవ

2800 JBV3657368
పపరర: శవమక� లకరతకలల�

93-3/199

భరస : నతరరయణసరసమ� �
ఇసటట ననస:119-120
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ సరమయయలల జజన నతస ల
ఇసటట ననస:119-125
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ససతతరరమరరడకడ yeruva
ఇసటట ననస:119-130
వయససస:25
లస: ససస స
2808 AP151010045109
పపరర: లకకకకరసతస ఏరరవ�

93-3/201

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-120
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ మమరగయమదతసస�
ఇసటట ననస:119-124
వయససస:32
లస: ససస స
2805 SAA0671370
పపరర: తడవవణణ యయరరవ

2797 SAA0396804
పపరర: ససభభన షపక

2795 AP151010045153
పపరర: మరర బ షపక

భరస : భభషర షపక
ఇసటట ననస:119-115
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ అబమదలమర షపక
ఇసటట ననస:119-115
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప� �
ఇసటట ననస:119-120
వయససస:34
లస: ససస స
2802 JBV3655883
పపరర: రగజజ� మమరగగ�

93-3/198

తసడక:డ శరసతయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:119-113
వయససస:34
లస: పప

భరస : అబమదలమర షపక
ఇసటట ననస:119-115
వయససస:67
లస: ససస స
2799 JBV3485182
పపరర: కకటటశసరమక� మమడకశశటట �

2794 JBV3468303
పపరర: రతనబభబమ గమసటటరర

2819 JBV3478203
పపరర: రజయమ షపక

93-6/748

భరస : దరగయమవల షపక
ఇసటట ననస:119-142
వయససస:34
లస: ససస స
93-6/750

2822 JBV3478476
పపరర: రగహనత షపక � �

93-6/751

భరస : జమమల సరహహబ � shek
ఇసటట ననస:119-142
వయససస:45
లస: ససస స
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పపరర: రహహమమనషర షపక�
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93-6/752

భరస : ఆనసదదబగ� షపక
ఇసటట ననస:119-142
వయససస:46
లస: ససస స
93-6/1100

తసడక:డ జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:119-144
వయససస:18
లస: పప

2827 SAA0671354
పపరర: షపక ఫరతమ

93-6/757

తసడక:డ ఇమమస వల షపక
ఇసటట ననస:119-146
వయససస:24
లస: పప

2830 JBV3642055
పపరర: అహకద షపక�

93-6/755

93-6/760

తసడక:డ మసరసన shek
ఇసటట ననస:119-146
వయససస:37
లస: పప

2833 JBV3642030
పపరర: మసరసన షపక

93-6/758

93-6/763

భరస : ససలమర సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-148
వయససస:47
లస: ససస స

2836 AP151010045180
పపరర: ఖదర బ పఠరన�

93-6/761

93-6/766

తసడక:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:119-148
వయససస:32
లస: పప

2839 SAA0670901
పపరర: పఠరన బభబమష ఖమన

93-6/764

93-6/769

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:119-148
వయససస:40
లస: పప

2842 AP151010039025
పపరర: ససలమరర సరహహబ షపక�

93-6/767

93-6/772

భరస : ఫరగద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:119-149
వయససస:31
లస: ససస స

2845 SAA0670844
పపరర: పఠరన ససభభన ఖమన

93-6/770

93-7/384

భరస : కకసడయగమసట ఆనసద
ఇసటట ననస:119-150
వయససస:36
లస: ససస స

2848 SAA0895617
పపరర: కకసడయగమసట ఆనసద

93-6/773

2851 AP151010045269
పపరర: లతపపన షపక�

93-6/762

2837 SAA0239525
పపరర: రషసద� షపక�

93-6/765

2840 JBV1904895
పపరర: ఖమజజ కమరరదదదన షపక

93-6/768

2843 SAA0671305
పపరర: పఠరన ఇమమ౦ బ

93-6/771

2846 JBV1904861
పపరర: పరరదబ తన పఠరన � �

93-6/774

తసడక:డ ఈససబ ఖమన � pathan
ఇసటట ననస:119-149
వయససస:34
లస: పప
93-7/385

తసడక:డ కకసడయగమసట పడసరద
ఇసటట ననస:119-150
వయససస:42
లస: పప
93-6/776

2834 SAA0774084
పపరర: బషసరర షపక

భరస : బభబమష ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:119-149
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ ఈససబ ఖమన pathan
ఇసటట ననస:119-149
వయససస:29
లస: పప

2847 SAA0895625
పపరర: కకసడయగమసట వరవవణణ

93-6/759

తసడక:డ ససలమర సరహహబ shek
ఇసటట ననస:119-148
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ అలర సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-148
వయససస:54
లస: పప

2844 SAA0671313
పపరర: పఠరన షహహన ససలమసన

2831 SAA0239335
పపరర: నతగమర బభషర� షపక�

తసడక:డ ససలమర సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-148
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ యమససఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:119-148
వయససస:32
లస: పప

2841 SAA0957516
పపరర: జహహర షపక

93-6/756

భరస : ఖమజవల షపక
ఇసటట ననస:119-148
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఈససబభబ న� pathan
ఇసటట ననస:119-148
వయససస:52
లస: ససస స

2838 SAA0740481
పపరర: ఖమజవల షపక

2828 SAA0571372
పపరర: అజమమన షపక

తసడక:డ జజన సషషదత� shek
ఇసటట ననస:119-146
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ చతసద సరహహబ shek
ఇసటట ననస:119-146
వయససస:60
లస: పప

2835 AP151010045060
పపరర: బషసరరననసర షపక�

93-6/754

భరస : అలమరబక shek
ఇసటట ననస:119-146
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ రససల� shek
ఇసటట ననస:119-146
వయససస:32
లస: పప

2832 SAA0567537
పపరర: అలమరభక షపక

2825 JBV3468477
పపరర: జమమలమసహహబ షపక�

తసడక:డ మసరసనసల� shek
ఇసటట ననస:119-142
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహబమబ బభష Fathima
ఇసటట ననస:119-146
వయససస:32
లస: ససస స

2829 SAA1037598
పపరర: అకబర అల షపక

తలర : లతఫపననసర షసక
ఇసటట ననస:119-151
వయససస:28
లస: ససస స

93-6/753

తసడక:డ ఆదసబమడద � shek
ఇసటట ననస:119-142
వయససస:40
లస: పప

2826 SAA1258441
పపరర: అబమదల మమజహహద షపక

2850 SAA0948358
పపరర: జవవరగయమ షసక

2824 JBV3469368
పపరర: దరగయమ వల షపక � �

2849 SAA0948564
పపరర: ఫసర ఢదస షసక

93-6/775

తలర : లతఫపననసర షసక
ఇసటట ననస:119-151
వయససస:26
లస: ససస స
93-6/777

భరస : ససభభన� shek
ఇసటట ననస:119-151
వయససస:42
లస: ససస స
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6655 SAA0463380
పపరర: వవసగయఖ చపసనతపస
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93-8/874

తసడక:డ కకనడ యమఖ
ఇసటట ననస:121-59
వయససస:39
లస: పప
6658 SAA0950049
పపరర: వజయ తతతనబబ యన

93-8/877

93-8/880

93-8/883

93-8/886

93-4/1092

భరస : ఖమదర మసరసన� �
ఇసటట ననస:121-133
వయససస:25
లస: ససస స
6673 AP151010045408
పపరర: సరసబభడజఖస కరటటరర

93-3/482

93-3/485

తసడక:డ వవసకటపరప కణదస
ఇసటట ననస:121-226
వయససస:27
లస: పప

93-8/884

6668 SAA1083658
పపరర: దసరగ దదవ ఆవపల

93-3/488

93-8/818

6672 JBV1906346
పపరర: జజహహదత కమమల

6680 SAA0946188
పపరర: వజయ లకకక కనదస

6683 JBV3644655
పపరర: వనసకట నరసయఖ కణధస
తసడక:డ వనసకటపపయఖ కణధస
ఇసటట ననస:121-226
వయససస:39
లస: పప

93-8/885

6669 SAA0322198
పపరర: శశరమక జపలర

6671 JBV1906353
పపరర: షరజహన కమమల

6677 AP151010039141
పపరర: శకనవరసరరవ కణదస

93-8/882

6666 SAA0510016
పపరర: అసజమక లకకత

భరస : శవ జపలర
ఇసటట ననస:121-130
వయససస:46
లస: ససస స

93-4/1093

93-3/481

93-4/1094

భరస : పషదమసరసన వల
ఇసటట ననస:121-192
వయససస:35
లస: ససస స
93-3/483

6675 JBV3478054
పపరర: నతగమణణ కరణదస

93-3/484

భరస : శకనవరసరరవప కరణదస
ఇసటట ననస:121-225
వయససస:37
లస: ససస స
93-3/486

6678 JBV1902253
పపరర: ససభభన షపక

93-3/487

తసడక:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121--225
వయససస:45
లస: పప
93-3/489

తసడక:డ వనసకటపయఖ కనదస
ఇసటట ననస:121-226
వయససస:24
లస: ససస స
93-3/491

6663 SAA0845901
పపరర: వనసకట గగల

భరస : నతగరశసర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:121-118, SWARNANDRA NAGA
వయససస:34
లస: ససస స

6674 AP151010039385
పపరర: నరసససహరరవప కటభరర

93-8/879

తసడక:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:121-86
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కణదస
ఇసటట ననస:121-225
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:121-225
వయససస:20
లస: పప
6682 SAA0668293
పపరర: సతష కణదస

6665 SAA0374751
పపరర: శరఖమల� కలసదర�

6660 SAA1192160
పపరర: భవరన తతతనబబ యన

తసడక:డ లకకయఖ గగల
ఇసటట ననస:121-80
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ రరధతకకకషరమమరగస కటభరర
ఇసటట ననస:121-220
వయససస:52
లస: పప

భరస : మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121--225
వయససస:70
లస: ససస స
6679 SAA1192053
పపరర: నగమల షపక

93-8/881

భరస : చనమసరసన వల
ఇసటట ననస:121-192
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరదత కకకషరమమరగస కరటటరర
ఇసటట ననస:121-220
వయససస:68
లస: ససస స
6676 JBV1901974
పపరర: అజమమన షపక

6662 SAA0846024
పపరర: ఏససరరన గగల

93-8/876

భరస : ఖదర బభబమ తతతనబబ యన
ఇసటట ననస:121-68
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసససహ�
ఇసటట ననస:121-85
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:121-86
వయససస:31
లస: పప
6670 JBV3485018
పపరర: బబ� షపక�

93-8/878

భరస : వనసకట గగల
ఇసటట ననస:121-80
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహహలల� లకరత
ఇసటట ననస:121-82
వయససస:62
లస: పప
6667 SAA0740457
పపరర: శవ నతగరశసర రరవప లకరత

6659 SAA0949992
పపరర: వనసకటటససరరర తతతబబ యన

6657 SAA0843277
పపరర: శకనస సటర

తసడక:డ వనసకటటశసరరర సటర
ఇసటట ననస:121-66
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ తతతబబ యన
ఇసటట ననస:121-68
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటససరరర తతతనబబ ేసయన
ఇసటట ననస:121-78
వయససస:29
లస: పప
6664 AP151010042731
పపరర: రరమమలల లకరత� లకరత

93-8/875

భరస : శకనస సటర
ఇసటట ననస:121-66
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర తతతనబబ యన
ఇసటట ననస:121-68
వయససస:52
లస: ససస స
6661 SAA0949562
పపరర: ఖబ రరబబమ తతతనబబ యన

6656 SAA0842758
పపరర: భమలకకక సటర

6681 AP151010045174
పపరర: కలపన కణదస

93-3/490

భరస : వనసకటపపయఖ కణదస
ఇసటట ననస:121-226
వయససస:44
లస: ససస స
93-3/492

6684 SAA0239145
పపరర: శవరరమయఖ పసచకరర

93-3/493

తసడక:డ పరపయఖ పసచకరర
ఇసటట ననస:121-226
వయససస:71
లస: పప
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6685 NDX2226157
పపరర: ససవ నతగలకకక కనదస

94-16/1064

తసడక:డ వనసకట నరసయఖ కర
ఇసటట ననస:121-226
వయససస:23
లస: ససస స
6688 SAA0965063
పపరర: రవసదడ బభబమ బసడతరర

6686 SAA0965154
పపరర: లమవణఖ బసడతరర

భరస : రవసదడ బభబమ బసడతరర
ఇసటట ననస:121-227
వయససస:26
లస: ససస స
93-3/496

6689 AP151010039077
పపరర: శవరరమపడసరద బసడతరర

తసడక:డ శవ యస రరస పడసరద బసడతరర
ఇసటట ననస:121-227
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ రరధతకకషరమమరగస బసడతరర
ఇసటట ననస:121--227
వయససస:52
లస: పప

6691 AP151010045147
పపరర: కకషరరకలమమరర నతనబభల

6692 JBV3641768
పపరర: ససధతకర నతనబభల

93-3/499

భరస : సరసబశవరరవప నతనబభల
ఇసటట ననస:121--228
వయససస:54
లస: ససస స
6694 SAA0238790
పపరర: శవ నతగరశసర రరవప మలర సపరటట

93-3/504

93-3/507

93-3/510

93-3/513

93-3/515

తసడక:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:121-282,F.NO.103
వయససస:19
లస: పప

6693 AP151010039167
పపరర: సరసబభశవరరవ నతనబభలమ

93-3/501

తసడక:డ శతతరరమయఖ నతనబభలమ
ఇసటట ననస:121--228
వయససస:50
లస: పప
93-3/505

6701 AP151010045133
పపరర: పదతక తదలకపలర

6704 SAA1384379
పపరర: నమకల గగపస

6707 SAA0136705
పపరర: వవసకటటశసరరర� వరలలర పప�

95-6/739

6710 SQX2033686
పపరర: సమర షపక

93-3/508

6713 SAA1451475
పపరర: శవరరస కకషర పరమమలపరటట
తసడక:డ బèరహమమమయమ పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:121-301
వయససస:62
లస: పప

93-3/506

6699 JBV3652583
పపరర: రతన నతగమణణ తచలగపలర

93-3/509

భరస : యలర యఖ తచలగపలర
ఇసటట ననస:121/236
వయససస:33
లస: ససస స
93-3/511

6702 JBV3468881
పపరర: శకనస తలకపలర

93-3/512

తసడక:డ నరసససహహలల తలకపలర
ఇసటట ననస:121/236
వయససస:34
లస: పప
93-3/1341

6705 SAA0772369
పపరర: బబబకలమమరగ వనసకకసడ

93-3/514

భరస : మమరగయమ దతసస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:121-239
వయససస:26
లస: ససస స
93-6/954

6708 NDX0751073
పపరర: శవ రరమ కకషరరరరడకడ కలర

94-38/213

తసడక:డ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:121-282
వయససస:48
లస: పప
95-96/919

తసడక:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:121-282
వయససస:19
లస: పప
93-3/1204

6696 AP151010045206
పపరర: ససతతరరవమక పలర క
భరస : రమణతరరడకడ పలర క
ఇసటట ననస:121-230
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ ఏసస� vallepu
ఇసటట ననస:121-239
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:121-282
వయససస:23
లస: పప
6712 SAA1427087
పపరర: సమర షపక

93-3/500

తసడక:డ వనసకటటశసరరర నమకల
ఇసటట ననస:121-236
వయససస:18
లస: పప

భరస : దదవదతనస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:121-239
వయససస:42
లస: ససస స
6709 SQX2042281
పపరర: మమనన షపక

93-3/498

భరస : సరసససహహలల తదలకపలర
ఇసటట ననస:121/236
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహహలల తలకపలర
ఇసటట ననస:121/236
వయససస:36
లస: పప
6706 SAA0772336
పపరర: కకపమక వనసకకసడ

6690 JBV3478435
పపరర: రతన కలమమరగ నతనబభల
నతనబభల
భరస : ససధతకర నతనబభల
ఇసటట ననస:121--228
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ పడభభకర రరవప జజలమ
ఇసటట ననస:121/234
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తచలకపలర
ఇసటట ననస:121/236
వయససస:34
లస: ససస స
6703 JBV3469509
పపరర: యలర యఖ తలకపలర

6698 SAA0668160
పపరర: ససరఖ బభబమ జజలమ

93-3/495

93-3/497

తసడక:డ నరసయఖ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:121--229
వయససస:58
లస: పప

భరస : ససరఖ బభబమ జజలమ
ఇసటట ననస:121/234
వయససస:42
లస: ససస స
6700 SAA0242594
పపరర: రరణమక తచలకపలర

6695 JBV3641818
పపరర: అమకరరవప మలర సపరటట

6687 AP151010045047
పపరర: భమలకకక బసడతరర

భరస : శవరరమ పడసద బసడతరర
ఇసటట ననస:121--227
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప నతనబభల
ఇసటట ననస:121-228
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ అమమకరరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:121--229
వయససస:33
లస: పప
6697 SAA0668152
పపరర: నతగ ససధతఖ జజలమ

93-3/494

6711 SQX2029866
పపరర: ఆఫసడద షపక

95-215/1266

తసడక:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:121-282
వయససస:21
లస: పప
93-6/1268

6714 SAA1044320
పపరర: శవ కలమమరగ గసగ

93-6/955

భరస : శకనవరస గమరకస
ఇసటట ననస:121-312
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: వజయలకకక కకట
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93-6/956

భరస : ససబభబరరవప కకట
ఇసటట ననస:121-312
వయససస:47
లస: ససస స
6718 SAA1044338
పపరర: శకనవరస గమరకస

93-6/959

93-6/962

93-6/965

93-6/968

93-6/971

93-8/887

93-5/1197

భరస : వనసకటరతనస కలకతపలర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:42
లస: ససస స

6728 SAA0992942
పపరర: సరయలల గమడకఫపడక

6731 SAA0992751
పపరర: శక రరమమలల పసటటల

6734 SAA1191949
పపరర: మలర శసరగ ఒసటటదద స

6737 SAA0965196
పపరర: శకలత వడడ వలర

93-3/522

6740 SAA0944372
పపరర: శవనగలకకక పషసడకర

93-6/969

6743 SAA0943838
పపరర: బబబ రరణణ మమవస
భరస : శకనవరస మమవస
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:42
లస: ససస స

6723 SAA0992793
పపరర: నరకల కకలమ

93-6/964

6726 SAA0992694
పపరర: నతగ రరజ పసటటల

93-6/967

6729 SAA0992876
పపరర: రరసబభబమ కకల

93-6/970

తసడక:డ లకకయఖ కకల
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:44
లస: పప
93-6/972

6732 JBV3641263
పపరర: ఆసజనవయమలల కలసభ

93-3/517

తసడక:డ నతగయఖ కలసభభ
ఇసటట ననస:121-324
వయససస:31
లస: పప
93-8/888

6735 SAA1114891
పపరర: కరగకల రరణణ గమడపరటట

93-8/817

భరస : రరమమ గమడపరటట
ఇసటట ననస:121/1145
వయససస:32
లస: ససస స
93-3/520

6738 SAA0944414
పపరర: లకకక సససధసర గడకపరరరమ

93-3/521

తసడక:డ రరమమసజనవయమలల గడకపరరరమ
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:27
లస: ససస స
93-3/523

6741 SAA0943390
పపరర: అసజన కలససమ కలమమరగ
పప పపరగ
భరస : అజయ బభబమ పప పపరగ
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:39
లస: ససస స

93-3/524

93-3/526

6744 SAA0945313
పపరర: ఉమమదదవ బతష
స ల

93-3/527

భరస : శకనవరస రరవప పషసడకర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:35
లస: ససస స
93-3/525

93-6/961

తసడక:డ శక రరమమలల పసటటల
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ రరమ కకటటశసరరరవప వడడ వలర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రవ పడసరద రరడడ క కరసరపప
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:33
లస: ససస స
6742 SAA0945271
పపరర: లకకక కళ కలకతపలర

93-6/966

భరస : బభజ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-496-4
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప లకరత
ఇసటట ననస:121-2508
వయససస:18
లస: ససస స
6739 SAA0943655
పపరర: భభరతమక కరసరపప

6725 SAA0995607
పపరర: వననద కరనసగ

6720 SAA0992405
పపరర: శరకవరణణ పసటట ట

భరస : రరసబభబమ కకలమ
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమలల pittala
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ సరయళనన ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-496-4
వయససస:20
లస: పప
6736 SAA1369842
పపరర: జజఖత లకరత

93-6/963

తసడక:డ నరసససహహలల గమడకపపడక
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ రరమమలల పరసగరన
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:52
లస: పప
6733 SAA1191956
పపరర: బభజ ఒసటటదద స

6722 SAA0992413
పపరర: రమణ మనననస

93-6/958

భరస : నతగ రరజ పసటట ట
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహ కరనసగ
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ రరమమలల వడడడ
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:33
లస: పప
6730 SAA0992868
పపరర: శసకర పరసగరన

93-6/960

భరస : రరమమలల మనననస
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శక రరమమలల పసటటల
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:49
లస: ససస స
6727 SAA0992587
పపరర: సషషదసలల వదదద

6719 SAA1041169
పపరర: ససబభబరరవప కకట

6717 SAA1041201
పపరర: వనసకట హరరష కకట

తసడక:డ ససబభబ రరవప కకట
ఇసటట ననస:121-312
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ రరమచసదడయఖ కకట
ఇసటట ననస:121-312
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరయలల
ఇసటట ననస:121-313
వయససస:33
లస: ససస స
6724 SAA0992835
పపరర: రరమమలమక పసటటల

93-6/957

తసడక:డ ససబభబ రరవప కకట
ఇసటట ననస:121-312
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ ససరఖపడకరశరరవప గమరకస
ఇసటట ననస:121-312
వయససస:53
లస: పప
6721 SAA0995227
పపరర: లకకక గమడకపపడక

6716 SAA1041185
పపరర: శక హరర కకట

భరస : సతఖనతరరయణ సరసమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: పదతకవత గడకపరరరమ
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93-3/528

భరస : రరమమసజనవయమలల గడకపరరరమ
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:54
లస: ససస స
6748 SAA0943747
పపరర: వనసకట లకకమక కరసరపప

93-3/531

93-3/534

93-3/537

తసడక:డ వజయ కలమమర బబ డడడ
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:37
లస: పప
6757 SAA0944331
పపరర: అజయ బభబమ పప పపరగ

93-3/540

93-3/543

93-3/546

తసడక:డ తరరపత రరయమడడ కకలమర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:70
లస: పప
6766 SAA0945420
పపరర: సమత దసరరగసపపడక

93-3/548

93-3/551

తసడక:డ ఇనతన రరడడ క మమకల
ఇసటట ననస:122-1-39
వయససస:44
లస: పప
6772 SAA1192285
పపరర: ససకనఖ పసలర
భరస : నరసయఖ పసలర
ఇసటట ననస:122-2-01
వయససస:54
లస: ససస స

93-3/535

93-3/554

6750 SAA0944828
పపరర: ససమత అగరరసల

తసడక:డ రరజ వడచడ మమన
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:34
లస: పప

6755 SAA0943689
పపరర: రవ పడసరద రరడడ క కరసరపప

6756 SAA0944356
పపరర: శకనవరస రరవప పషసడకర

6758 SAA0943465
పపరర: శకనవరస మమవస

93-3/538

93-3/541

93-3/539

6759 SAA0945263
పపరర: వనసకట రతనస కలకతపలర

93-3/542

తసడక:డ ససబభబరరవప కలకతపలర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:45
లస: పప
93-3/544

6764 SAA0943713
పపరర: పషదదద రరడకడ కరసరపప

93-3/547

6762 SAA0943507
పపరర: దసపత రరవప కకలమర

93-3/545

తసడక:డ రరఘవయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:65
లస: పప
6765 SAA1437417
పపరర: నతన కలమమర రరడడ క చలర

93-3/1214

తసడక:డ నగగరరడకడ చలర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:25
లస: పప
93-3/549

6768 SAA0945446
పపరర: నరకల మమరర మమకల

భరస : వనసకట మలర ఖమరరజన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:122-1-39
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఇనతన రరడడ క మమకల
ఇసటట ననస:122-1-39
వయససస:65
లస: ససస స

6770 SAA0945123
పపరర: జయచసదడ నతయమడడ
కలవకలసట
తసడక:డ గగవసద నతయమడడ కలవకలసట
ఇసటట ననస:122-1-39
వయససస:55
లస: పప

93-3/552

6771 SAA0969669
పపరర: ఇనతనరరడకడ మమకల

6773 SAA1192293
పపరర: రసబభబమ పసలర

93-3/555

తసడక:డ నరసయఖ పసలర
ఇసటట ననస:122-2-01
వయససస:29
లస: పప

93-3/536

తసడక:డ చననవనసకటటససరరర పషసడకర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:41
లస: పప

6761 SAA0969636
పపరర: వనసకట మలర ఖమరరజన రరవప
పససపపలలటట
తసడక:డ సరసబ శవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:59
లస: పప

6767 SAA0969644
పపరర: నళన పససపపలలటట

93-3/533

6753 SAA0885204
పపరర: మలర కరరరజన రరవప వడచడమమన

తసడక:డ వనసకట మలర ఖమరరజనరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ నతగగరరడకడ కరసరపప
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:69
లస: పప

భరస : జజసఫ రరడకడ మమకల
ఇసటట ననస:122-1-39
వయససస:41
లస: ససస స
6769 SAA0945412
పపరర: జజసఫ రరడకడ మమకల

6752 SAA0969651
పపరర: రరజవ పససపపలలటట

93-3/530

తసడక:డ గణణశ కలమమర అగరరసల
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ రరమనతధస మమవస
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ లకకయఖ గడకపరరరమ
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:56
లస: పప
6763 SAA0943572
పపరర: కకటటశసర రరవప కకలమర

93-3/532

తసడక:డ పషదదద రరడకడ కరసరపప
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ రసగరరరవప పప పపరగ
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:42
లస: పప
6760 SAA0944380
పపరర: రరమమసజనవయమలల గడకపరరరమ

6749 SAA0943358
పపరర: శరత కరరగసక గమసటటపలర

6747 SAA0943556
పపరర: వజయ లకకక కకలమర

భరస : కకటటశసర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ శసకర రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప పషరరమమళర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:32
లస: పప
6754 SAA0945297
పపరర: ససధతకర బబ డడడ

93-3/529

భరస : దసపత రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పషదద రరడకడ కరసరపప
ఇసటట ననస:122-1-29
వయససస:66
లస: ససస స
6751 SAA1008722
పపరర: వకకమ పషరరమమళర

6746 SAA0943523
పపరర: ససధత రరణణ కకలమర

93-3/550

93-3/553

తసడక:డ రరయపరరడకడ మమకల
ఇసటట ననస:122-1-39
వయససస:69
లస: పప
6774 SAA1192301
పపరర: రరజ కలమమరగ పసలర

93-3/556

భరస : రవ కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:122-2-01
వయససస:21
లస: ససస స
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93-3/557

తసడక:డ నరసయఖ పసలర
ఇసటట ననస:122-2-01
వయససస:27
లస: పప
6778 SAA1192111
పపరర: నతగమణణ బటటటల

93-3/559

93-6/973

93-3/562

93-3/565

93-6/974

6785 SAA0965287
పపరర: అనసరరధ గమళపలర

6788 JBV3649944
పపరర: రరధ చతవల

93-6/975

6791 JBV3468154
పపరర: పపననయఖ చతవల � �

93-3/563

తసడక:డ మరగయమదతస మమసఠరల
ఇసటట ననస:122-2-36
వయససస:23
లస: పప

6794 SAA1009050
పపరర: వనసకటటశ మమసఠరల

93-3/566

6783 NDX2725711
పపరర: కకటటశసర రరవప యమరకమమలమ

6786 SAA0965261
పపరర: నతగరరరజన గమళపలర

93-6/976

93-3/570

6795 SAA1008896
పపరర: మరగదతసస మమసఠరల

93-3/1343

6798 SAA1044056
పపరర: బబబ పళపరటట

6800 SAA0945974
పపరర: షరగకల షపక

6801 SAA0945651
పపరర: షసషసర షపక

తసడక:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:122-2-42
వయససస:30
లస: పప

93-3/575

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:122-2-42
వయససస:27
లస: ససస స
6803 SAA0945958
పపరర: ససభభన షపక
తసడక:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:122-2-42
వయససస:32
లస: పప

93-3/571

తసడక:డ చన లలరబయఖ మమసఠరల
ఇసటట ననస:122-2-36
వయససస:49
లస: పప

6799 SAA0965246
పపరర: సరఏసదరరవప పళపరటట

93-3/577

93-3/568

తసడక:డ దతస మమసతచన
ఇసటట ననస:122-2-36
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ పళపరటట
ఇసటట ననస:122-2-40
వయససస:26
లస: ససస స

6802 JBV3641214
పపరర: బభషర షపక

93-3/567

6792 SAA0944968
పపరర: రరణణ మమసతచన

భరస : జజజ న రరజ మమరళమహన రరవప చచలర
ఇసటట ననస:122-2-38
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ యయసస పళపరటట
ఇసటట ననస:122-2-40
వయససస:26
లస: పప

93-3/564

6789 SAA0945719
పపరర: వసశ చచవపల

తసడక:డ వనసకట సరసమ అమకనబబడ లల
ఇసటట ననస:122-2-37 ,RATNAGIRI NAGAR
వయససస:37
లస: పప
93-3/573

94-182/1215

తసడక:డ పపననయఖ చచవపలమర
ఇసటట ననస:122-2-34
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ మరగదతసస మమసఠరల
ఇసటట ననస:122-2-36
వయససస:26
లస: పప

94-184/1013 6797 SAA1470749
6796 NDX1592428
పపరర: చచననకరశవపలల అమకనబబడ లల
పపరర: రరణణ కకమమకలపరటట

93-3/561

తసడక:డ పడభభకర గమళపలర
ఇసటట ననస:122-2-33
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ యలమసద � chavala
ఇసటట ననస:122-2-34
వయససస:55
లస: పప
93-3/569

6780 SAA1044031
పపరర: కకటటసస రరవప యరరకమల

తసడక:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:122-2-31
వయససస:35
లస: పప

భరస : యలమసద చతవల
ఇసటట ననస:122-2-34
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ� chavala
ఇసటట ననస:122-2-34
వయససస:50
లస: ససస స
6793 SAA1044049
పపరర: లలరర
డ రరజ మమసఠరల

6782 JBV1902337
పపరర: నరసససహరరవప ససదద �

93-3/558

తసడక:డ కకషరయఖ యరరకమల
ఇసటట ననస:122-2-31
వయససస:36
లస: పప

భరస : పడభభకర గమళపలర
ఇసటట ననస:122-2-33
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయమలల గమళపలర
ఇసటట ననస:122-2-33
వయససస:46
లస: పప
6790 JBV3478179
పపరర: ఏసమక చతవల � �

93-3/560

తసడక:డ దదవదతనస� siddi
ఇసటట ననస:122-2-31
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ నరసససహ రరవప ససదద
ఇసటట ననస:122-2-32
వయససస:24
లస: పప
6787 SAA0965279
పపరర: పడభభకర గమళపలర

6779 SAA1044130
పపరర: షపశ రతనస యరరకమల

6777 SAA1192277
పపరర: సతశ కలమమర ససదద

తసడక:డ నరసససహరరవప ససదద
ఇసటట ననస:122-2-03
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకటటశసరరవప యరరకమల
ఇసటట ననస:122-2-31
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప� siddi
ఇసటట ననస:122-2-31
వయససస:35
లస: ససస స
6784 SAA1044239
పపరర: వనసకటటశ ససదదద

93-3/1062

తసడక:డ రరమయఖ పసలర
ఇసటట ననస:122-2-01
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబబరరవప బటటటల
ఇసటట ననస:122-2-30
వయససస:42
లస: ససస స
6781 JBV1902436
పపరర: మమరగ ససదద �

6776 SAA1293240
పపరర: నరసయఖ పసలర

93-3/572

93-3/576

తసడక:డ ఇబడహహస షసక
ఇసటట ననస:122-2-42
వయససస:24
లస: పప
93-3/578

6804 JBV1902402
పపరర: మహబమబ బ షపక � �

93-6/977

భరస : ఇబడహహస � shek
ఇసటట ననస:122-2-42
వయససస:42
లస: ససస స
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93-6/978

భరస : మహమకద � shek
ఇసటట ననస:122-2-42
వయససస:65
లస: ససస స
6808 SAA0965253
పపరర: ఉషరరన యరకగమసటర

93-3/579

93-3/582

93-6/981

93-3/586

93-6/985

93-3/589

93-3/592

భరస : జజన మమడత
ఇసటట ననస:122-2-52
వయససస:30
లస: ససస స

6818 JBV3649852
పపరర: అననపపరర మక� కకల�

6821 JBV1906502
పపరర: శవపరరసత వసస

6824 JBV3469053
పపరర: దసరరగరరవ వసస

6827 SAA0945487
పపరర: బభలమజసససహ బబ నదతల

93-6/986

6830 SAA0567529
పపరర: అసజ రరడకడ పరలకకలనస

93-6/983

6833 SAA0945503
పపరర: తరరపతయఖ మమడ
తసడక:డ జజన మమడ
ఇసటట ననస:122-2-52
వయససస:31
లస: పప

6813 JBV3469079
పపరర: సరసబశవరరవప అతష
స లలరగ

93-3/584

6816 JBV1905827
పపరర: సరగజన అతస లలరగ

93-3/585

6819 JBV3641479
పపరర: నతగరరజ పరశస�

93-6/984

తసడక:డ ససబభబరరవప� pasham
ఇసటట ననస:122--2-48
వయససస:34
లస: పప
93-3/587

6822 SAA0945909
పపరర: వరమక వసస

93-3/588

భరస : మమరగస వసస
ఇసటట ననస:122-2-49
వయససస:71
లస: ససస స
93-3/590

6825 SAA0945784
పపరర: లకకక బభయ బబ సదదల

93-3/591

తసడక:డ బభలమజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:122-2-50
వయససస:28
లస: ససస స
93-3/593

6828 SAA0945552
పపరర: అసజ రరడకడ పరలకకలనస

93-3/594

తసడక:డ లకకక రరడడ క పరలకకలనస
ఇసటట ననస:122-2-51
వయససస:30
లస: పప
93-6/987

తసడక:డ లకడక రరడకడ palkolnu
ఇసటట ననస:122-2-51
వయససస:33
లస: పప
93-3/596

93-3/581

భరస : మమరగసయఖ అతస లలరగ
ఇసటట ననస:122-2-46
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ నగరససససఘ బబ సదతల
ఇసటట ననస:122-2-50
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ లకకకరరడకడ పరలకకలఅణమ
ఇసటట ననస:122-2-51
వయససస:26
లస: ససస స
6832 SAA0242552
పపరర: ఆదదలకకక మమడత

93-6/982

తసడక:డ కకషరమమరగస వసస
ఇసటట ననస:122-2-49
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససగమ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:122-2-50
వయససస:80
లస: ససస స
6829 SAA1025338
పపరర: అసజల పరలకకలఅణమ

6815 JBV1902378
పపరర: లలమవత తతటటపరగస � �

6810 SAA0238634
పపరర: ససరరష కలమమర యరకగమసటర

తసడక:డ మమరరసయఖ అతష
స లలరగ
ఇసటట ననస:122-2-45
వయససస:43
లస: పప

భరస : దసరరగరరవప వసస
ఇసటట ననస:122-2-49
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ దసరరగ రరవప వసస
ఇసటట ననస:122-2-49
వయససస:24
లస: పప
6826 SAA0945800
పపరర: కమల బభయ బబ సదదల

93-3/583

భరస : వనసకటటశసర రరవప� koal
ఇసటట ననస:122-2-48
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప� kola
ఇసటట ననస:122-2-48
వయససస:34
లస: పప
6823 SAA0945883
పపరర: నరసససహ రరవప వసస

6812 JBV1906510
పపరర: లకకర క అతస లలరగ

93-6/980

తసడక:డ ఏలయమ యరకగమసటర
ఇసటట ననస:122-2-44
వయససస:33
లస: పప

భరస : జగనతనధరరడకడ � taliparthi
ఇసటట ననస:122-2-45
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ నరసయఖ అతష
స లలరగ
ఇసటట ననస:122-2-46
వయససస:65
లస: పప
6820 JBV3641487
పపరర: గగపస� కకల�

93-3/580

భరస : సరసబశవరరవప అతస లలరగ
ఇసటట ననస:122-2-45
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జగనతనధరరడకడ tatiparthi
ఇసటట ననస:122-2-45
వయససస:38
లస: ససస స
6817 JBV1905819
పపరర: మమరగసయఖ అతష
స లలరగ

6809 SAA0243352
పపరర: లలయమక యరకగమసటర

6807 JBV3468907
పపరర: ఇబడహహస షపక � �

తసడక:డ ససభభన � shek
ఇసటట ననస:122-2-43
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఏలయమ యరకగమసటర
ఇసటట ననస:122-2-44
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట సరసమ యరకగమసటర
ఇసటట ననస:122-2-44
వయససస:57
లస: పప
6814 JBV1902386
పపరర: లకకరక కరసతస తతటటపరగస

93-6/979

తసడక:డ పప లరరడ�కడ sanikommu
ఇసటట ననస:122-2-42
వయససస:75
లస: పప

భరస : ససరరష కలమమర యరకగమసటర
ఇసటట ననస:122-2-44
వయససస:31
లస: ససస స
6811 SAA0238667
పపరర: ఏలయమ యరకగమసటర

6806 SAA0327312
పపరర: కకషరరరరడకడ సరనకకమమక�

6831 SAA1044205
పపరర: మమధసరగ మమడ

93-3/595

భరస : తరరపరటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:122-2-52
వయససస:23
లస: ససస స
93-3/597

6834 SAA1044163
పపరర: వరసస కటటట

93-3/598

తసడక:డ వనసకయఖ కటటట
ఇసటట ననస:122-2-54
వయససస:24
లస: పప
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93-3/1070

తసడక:డ నగరశసరరరవప మమనసగరటట
ఇసటట ననస:122-2-54
వయససస:57
లస: పప
6838 JBV3643608
పపరర: బభబమ బభణతల�

93-6/989

93-3/602

93-3/606

93-6/990

93-3/609

93-3/613

93-6/994

తసడక:డ కకటటశసరరరవప కలసదర
ఇసటట ననస:122-2-78
వయససస:29
లస: పప

6848 JBV1902345
పపరర: దసరరగరరవప వసస�

6851 JBV3641347
పపరర: శకనస పరలపరగస

6854 JBV1906023
పపరర: మలర కరరరజనరరవప ఉయమఖల�

6857 SAA0361923
పపరర: శకనస తతకల

93-3/615

6860 SAA1074301
పపరర: వరమక ఉయమల

93-6/991

6863 SAA0567883
పపరర: మమరరత జకరటట
తసడక:డ దతనయఖ
ఇసటట ననస:122-2-78
వయససస:32
లస: పప

6843 SAA0945578
పపరర: పవన కలమమర బతష
స ల

93-3/605

6846 JBV3641941
పపరర: శకనవరసరరవప వసస

93-3/608

6849 JBV3469442
పపరర: ససబభబరరవప వసస � �

93-6/992

తసడక:డ పసచచయఖ� visam
ఇసటట ననస:122-2-70
వయససస:60
లస: పప
93-3/610

6852 SAA1044023
పపరర: నతగ రరణణ పరలపరగస

93-3/612

భరస : ఆదద నతరరయణ పరలపరగస
ఇసటట ననస:122-2-73
వయససస:25
లస: ససస స
93-6/993

6855 SAA1074319
పపరర: లకకక పడసనన తతకఅలమ

93-3/614

తసడక:డ శకనస తతకఅలమ
ఇసటట ననస:122-2-77
వయససస:21
లస: ససస స
93-6/995

6858 SAA0361907
పపరర: వరయమఖ� తతకల�

93-6/996

తసడక:డ లకకయఖ� thokala
ఇసటట ననస:122-2-77
వయససస:60
లస: పప
93-3/616

భరస : సతఖయఖ ఉయమల
ఇసటట ననస:122-2-78
వయససస:82
లస: ససస స
93-6/998

93-3/601

తసడక:డ ససబభబరరవప వసస
ఇసటట ననస:122-2-70
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ thokala
ఇసటట ననస:122-2-77
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటససరరర తతకఅలమ
ఇసటట ననస:122-2-78
వయససస:22
లస: ససస స
6862 SAA1003631
పపరర: నతగరసదడయఖ కలసదర

93-3/607

తసడక:డ సతస యఖ� uyyala
ఇసటట ననస:122-2-76
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవ శకనస� thokala
ఇసటట ననస:122-2-77
వయససస:35
లస: ససస స
6859 SAA1074277
పపరర: శక లకకక తతకఅలమ

6845 SAA0992041
పపరర: సరయ బభబమ వసస

6840 SAA0945610
పపరర: జజన బభషర షపక

తసడక:డ ససబభబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:122-2-61
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసరరరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:122-2-72
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ మలర కరరరజనరరవప వపయర
ఇసటట ననస:122-2-76
వయససస:30
లస: ససస స
6856 SAA0366609
పపరర: మమరస మమక� తతకల�

93-3/603

తసడక:డ ససబభబరరవప� visam
ఇసటట ననస:122-2-70
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనస పరలపరగస
ఇసటట ననస:122-2-72
వయససస:34
లస: ససస స
6853 SAA0945693
పపరర: రమమదదవ వపయర

6842 SAA0973595
పపరర: ససరరష అననస

93-6/988

తసడక:డ సషషదత షసక
ఇసటట ననస:122-2-57
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ ససబభబరరవప వసస
ఇసటట ననస:122-2-70
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప� visam
ఇసటట ననస:122-2-70
వయససస:53
లస: ససస స
6850 JBV3652609
పపరర: ససజజత పరలపరగస

93-3/600

తసడక:డ నతగరసరసరరవ అననస
ఇసటట ననస:122-2-60
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:122-2-61
వయససస:44
లస: పప
6847 JBV1902428
పపరర: కకషరవవణణ వసస�

6839 SAA0945628
పపరర: సలస షపక

6837 JBV1902444
పపరర: కలమమరగ బభణతల�

భరస : బభబమ� banala
ఇసటట ననస:122-2-55
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ సషషదత షసక
ఇసటట ననస:122-2-57
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససరరష అననస
ఇసటట ననస:122-2-60
వయససస:29
లస: ససస స
6844 SAA0945594
పపరర: ససబభబరరవప బతష
స ల

93-3/1071

భరస : మశశ మమనసగరటట
ఇసటట ననస:122-2-54
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ� banala
ఇసటట ననస:122-2-55
వయససస:54
లస: పప
6841 SAA0973587
పపరర: ఈసస ర రరణణ అననస

6836 SAA1218767
పపరర: భమదదవ మమనసగరటట

6861 SAA0366617
పపరర: సరమమమ జఖమ తతకల

93-6/997

భరస : వనసకటటశసరరర thokala
ఇసటట ననస:122-2-78
వయససస:38
లస: ససస స
93-6/999

6864 SAA0240770
పపరర: శవ బడహకయఖ మమదర

93-6/1000

తసడక:డ బకలల
ఇసటట ననస:122-2-78
వయససస:32
లస: పప
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93-6/1001

తసడక:డ వనసకయఖ� thokala
ఇసటట ననస:122-2-78
వయససస:41
లస: పప
6868 SAA1011691
పపరర: సతఖవత కలమమమ

93-3/619

93-3/622

93-3/625

93-3/628

93-3/630

93-3/631

93-6/1006

తసడక:డ వనసకయఖ� annam
ఇసటట ననస:122-2-89
వయససస:60
లస: పప

6878 SAA0944919
పపరర: మమరస మక మమచరర

6881 SAA0361931
పపరర: శకనవరస రరవ� కకజజజ�

6884 SAA0973637
పపరర: దసరగ ఆతకకలరగ

6887 JBV1905447
పపరర: శకనస మమడత � �

93-3/635

6890 JBV1902360
పపరర: అననపపరర అననస � �

93-3/629

6893 SAA0973645
పపరర: కనక మహలకకక అననస
భరస : సతష అననస
ఇసటట ననస:122-2-95
వయససస:26
లస: ససస స

6873 JBV3650314
పపరర: దదవకలమమరర యయరకగమసటర

93-3/624

6876 JBV3479185
పపరర: కరటమక పపరస

93-3/627

6879 JBV3649779
పపరర: సరససత� మమదర�

93-6/1003

భరస : నతగరరజ� medara
ఇసటట ననస:122-2-83
వయససస:35
లస: ససస స
93-6/1004

6882 SAA0361949
పపరర: వవసకట నతరరయణ� కకజజజ�

93-6/1005

తసడక:డ గగపయమఖ� kojja
ఇసటట ననస:122-2-84
వయససస:52
లస: పప
93-3/632

6885 SAA0973652
పపరర: బభజ ఆతకకలరగ

93-3/633

తసడక:డ నరసయఖ ఆతకకలరగ
ఇసటట ననస:122-2-86
వయససస:33
లస: పప
93-6/1007

6888 SAA1044189
పపరర: ఈశసరమక గమసటటపలర

93-3/634

భరస : కకటటశసరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:122-2-87
వయససస:49
లస: ససస స
93-6/1008

భరస : వనసకటటశసరరరవప � annam
ఇసటట ననస:122-2-89
వయససస:53
లస: ససస స
93-6/1010

93-3/621

భరస : శవయఖ పపరస
ఇసటట ననస:122-2-83
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయమలల � meda
ఇసటట ననస:122-2-86
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకరణ
ఇసటట ననస:122-2-89
వయససస:34
లస: ససస స
6892 JBV1902576
పపరర: వనసకటటశసరరరవప అననస � �

93-3/626

భరస : బభజ ఆతకకలరగ
ఇసటట ననస:122-2-86
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల � meda
ఇసటట ననస:122-2-86
వయససస:55
లస: ససస స
6889 JBV3649837
పపరర: నళన కలమమరగ అననస

6875 SAA0238642
పపరర: మమరరత యరకగమసటర

6870 SAA1008912
పపరర: లకకక కలమమమ

భరస : మమరరత యయరకగమసటర
ఇసటట ననస:122-2-82
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకట నతరరయణ� kojja
ఇసటట ననస:122-2-84
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ ససబభబరరవప మమపపవరపప
ఇసటట ననస:122-2-86
వయససస:25
లస: ససస స
6886 JBV1907245
పపరర: నతగమక మమడత � �

93-6/1002

భరస : లసగయఖ మమచరర
ఇసటట ననస:122-2-83
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనస కకజజజ
ఇసటట ననస:122-2-84
వయససస:29
లస: ససస స
6883 SAA0973660
పపరర: సరసత మమపపవరపప

6872 SAA0740499
పపరర: నతగయఖ కలసభభ

93-3/618

తసడక:డ నతగయఖ కలమమమ
ఇసటట ననస:122-2-81
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ బభల కకటయఖ యరకగమసటర
ఇసటట ననస:122-2-82
వయససస:45
లస: పప

భరస : మమరరత మమచరర
ఇసటట ననస:122-2-83
వయససస:45
లస: ససస స
6880 SAA1008979
పపరర: ససనత కకజజజ

93-3/620

తసడక:డ కకటయఖ kumbha
ఇసటట ననస:122-2-81
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ మమరత యరకగమసటర
ఇసటట ననస:122-2-82
వయససస:25
లస: పప
6877 SAA0242875
పపరర: బబబ మమచరర

6869 SAA1009027
పపరర: నతగ లకకక పలర పప

6867 SAA1008920
పపరర: నసదదన కలమమమ

భరస : వనసకటటససరరర కలమమమ
ఇసటట ననస:122-2-81
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర పలర పప
ఇసటట ననస:122-2-81
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : నతగమక కలసభ
ఇసటట ననస:122-2-81
వయససస:56
లస: ససస స
6874 SAA0992090
పపరర: చరణకలమమర యరకగమసటర

93-3/617

భరస : శకనస మమడ
ఇసటట ననస:122-2-80
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రవ పడసరద కలమమమ
ఇసటట ననస:122-2-81
వయససస:30
లస: ససస స
6871 SAA0137521
పపరర: అసజమక కలసభ

6866 SAA1044072
పపరర: పరరసత మమడ

6891 JBV1902352
పపరర: కకరణ అననస � �

93-6/1009

తసడక:డ వనసకటటశసరరరవప � annam
ఇసటట ననస:122-2-89
వయససస:35
లస: పప
93-3/636

6894 SAA0973579
పపరర: వససథ కకల

93-3/637

భరస : శరమ కకల
ఇసటట ననస:122-2-95
వయససస:26
లస: ససస స
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93-3/638

భరస : నరరశ అననస
ఇసటట ననస:122-2-95
వయససస:26
లస: ససస స
6898 SAA0239061
పపరర: నరరశ అననస

93-3/641

93-3/644

93-3/646

93-3/648

93-3/649

93-3/652

93-3/655

తసడక:డ వనసకయఖ పడ
ఇసటట ననస:122-2-105
వయససస:31
లస: పప

6908 SAA1218858
పపరర: శవ మణణ కసట గగగమల

6911 SAA1008763
పపరర: తరరమల గగనల

6914 SAA1009084
పపరర: రరసబభబమ బసడతరర

6917 SAA1008987
పపరర: కలమమరగ చపసడక

93-3/658

6920 SAA0973777
పపరర: మమరగ జడకత వ యస పర

93-3/1063

6923 SAA1008847
పపరర: వనసకయఖ పర
తసడక:డ రరయపప పర
ఇసటట ననస:122-2-105
వయససస:67
లస: పప

6903 SAA1218791
పపరర: దసరగ పడసరద బసడరర

93-3/1072

6906 SAA1253848
పపరర: మరగయమక పరతరర

93-3/1155

6909 SAA1218866
పపరర: మరగయమక గగగమల

93-3/1064

భరస : శవ మణణ కసట గగగమల
ఇసటట ననస:122-2-100
వయససస:20
లస: ససస స
93-3/650

6912 SAA1008789
పపరర: వరయఖ గగనల

93-3/651

తసడక:డ అసజయఖ గగనల
ఇసటట ననస:122-2-101
వయససస:47
లస: పప
93-3/653

6915 SAA1009100
పపరర: వనసకటటససరరర బసదతరగ

93-3/654

తసడక:డ శకనస బసదతరగ
ఇసటట ననస:122-2-103
వయససస:32
లస: పప
93-3/656

6918 SAA0973785
పపరర: రమమశ బభబమ చపసడక

93-3/657

తసడక:డ జజసఫ చపసడక
ఇసటట ననస:122-2-104
వయససస:28
లస: పప
93-3/659

భరస : సతష బభబమ పర
ఇసటట ననస:122-2-105
వయససస:31
లస: ససస స
93-3/661

93-3/643

భరస : చనన కకటయఖ పరతరర
ఇసటట ననస:122-2-99
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజసఫ చపసడక
ఇసటట ననస:122-2-104
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ గగపయఖ చపసపడక
ఇసటట ననస:122-2-104
వయససస:45
లస: పప
6922 SAA0973769
పపరర: సతష బభబమ పడ

93-3/1073

తసడక:డ ఏడడకకసదలల బసడతరర
ఇసటట ననస:122-2-103
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ జజసఫ చపసడక
ఇసటట ననస:122-2-104
వయససస:29
లస: ససస స
6919 SAA0795130
పపరర: జజజపప చపసపడక

6905 SAA1293356
పపరర: చనన కకటయఖ పరతరర

6900 SAA1044080
పపరర: రరజజ కలమమరగ బసదతరగ

తసడక:డ ఓబమలల బసడరర
ఇసటట ననస:122-2-96
వయససస:18
లస: పప

భరస : వరయఖ గగనల
ఇసటట ననస:122-2-101
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ బసడతరర
ఇసటట ననస:122-2-103
వయససస:30
లస: ససస స
6916 SAA1008771
పపరర: జజఖత చపసడక

93-3/645

తసడక:డ వరయఖ గగగమల
ఇసటట ననస:122-2-100
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసతదససరరర బసదరగ
ఇసటట ననస:122-2-101
వయససస:29
లస: ససస స
6913 SAA1009076
పపరర: భభరఘవ బసడతరర

6902 SAA1192079
పపరర: వరసజనవయమలల బసడరర

93-3/640

భరస : శకనవరసరరవప బసదతరగ
ఇసటట ననస:122-2-96
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ పషద కకటయఖ పరతరర
ఇసటట ననస:122-2-99
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవ కకటటశసరరవప దదవళర
ఇసటట ననస:122-2-100
వయససస:28
లస: ససస స
6910 SAA0973678
పపరర: శవ ధనలకకక బసదతరగ

93-3/642

తసడక:డ ఓబమలల బసడరర
ఇసటట ననస:122-2-96
వయససస:20
లస: పప

భరస : మౘే్ససద మహమకద
ఇసటట ననస:122-2-98
వయససస:39
లస: ససస స
6907 SAA1008797
పపరర: అరరణత కలమమరగ దదవళర

6899 JBV3641206
పపరర: సదతశవరరవప అననస

6897 SAA0238659
పపరర: సతష అననస

తసడక:డ సదతశవరరవప అననస
ఇసటట ననస:122-2-95
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర అననస
ఇసటట ననస:122-2-95
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ ఓబమలల బసడతరర
ఇసటట ననస:122-2-96
వయససస:22
లస: పప
6904 SAA0965220
పపరర: ఉమమర బబగమ మహమకద

93-3/639

భరస : సదతశవరరవప అననస
ఇసటట ననస:122-2-95
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ సదతశవరరవప అననస
ఇసటట ననస:122-2-95
వయససస:31
లస: పప
6901 SAA1008938
పపరర: శకనవరసరరవప బసడతరర

6896 JBV3649811
పపరర: అరరణమక అననస

6921 SAA1008854
పపరర: సతఖవత పర

93-3/660

భరస : వనసకయఖ పర
ఇసటట ననస:122-2-105
వయససస:66
లస: ససస స
93-3/662

6924 SAA0973801
పపరర: ససనత కలకర

93-3/663

భరస : సతఖస కలకర
ఇసటట ననస:122-2-106
వయససస:27
లస: ససస స
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93-3/664

తసడక:డ దదవదతసస కలకర
ఇసటట ననస:122-2-106
వయససస:31
లస: పప
6928 SAA1191881
పపరర: అసజల పఠరన

93-3/667

93-3/670

93-3/673

93-3/676

93-3/679

93-3/682

93-3/1154

తసడక:డ వనసకటటససరరర వవతగగరగ
ఇసటట ననస:122-2-116
వయససస:32
లస: పప

6938 SAA1044247
పపరర: ఏసస బబ యన

6941 SAA1192095
పపరర: మసరసన బ షపక

6944 SAA1218445
పపరర: వనసకటటశసరరర కటట

6947 JBV1902469
పపరర: వనసకరయమక� పలర పప�

93-3/683

6950 SAA1008862
పపరర: వనసకట రమణ వవతగగరగ

93-3/677

6953 SAA1044197
పపరర: అసజ ససటటరగ
తసడక:డ నతగరరజ ససటటరగ
ఇసటట ననస:122-2-117
వయససస:33
లస: ససస స

6933 SAA1009142
పపరర: నతగమణణ జజలకసటట

93-3/672

6936 SAA1048827
పపరర: శరసత బబ యన

93-3/675

6939 SAA1044262
పపరర: యరకయఖ బబ యన

93-3/678

తసడక:డ అసకయఖ బబ యన
ఇసటట ననస:122-2-112
వయససస:73
లస: పప
93-3/680

6942 SAA0973728
పపరర: భమలకకక పలర పప

93-3/681

భరస : శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:122-2-114
వయససస:26
లస: ససస స
93-3/1065

6945 SAA1218452
పపరర: ససమతడ కటట

93-3/1066

భరస : వనసకటట రరసరర
ర కటట
ఇసటట ననస:122-2-114
వయససస:49
లస: ససస స
93-6/1011

6948 JBV1902311
పపరర: కకటటశసరరరవప పలర పప�

93-6/1012

తసడక:డ వనసకటటశసరరర� pallapu
ఇసటట ననస:122-2-114
వయససస:65
లస: పప
93-3/684

భరస : శవయఖ వవతగగరగ
ఇసటట ననస:122-2-116
వయససస:31
లస: ససస స
93-3/686

93-3/669

భరస : ఏసస బబ యన
ఇసటట ననస:122-2-112
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటససరరరవప� pallapu
ఇసటట ననస:122-2-114
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖ పప ననగసటట
ఇసటట ననస:122-2-115
వయససస:49
లస: పప
6952 SAA1008870
పపరర: శవయఖ వవతగగరగ

93-3/674

తసడక:డ భమషయఖ కటట
ఇసటట ననస:122-2-114
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కటట
ఇసటట ననస:122-2-114
వయససస:32
లస: పప
6949 SAA1009068
పపరర: నతరరయణ రరవప పప ననగసటట

6935 SAA1087444
పపరర: సససదరస జజలకసటట

6930 SAA1009035
పపరర: కకటమక పలర పప

భరస : సససదర రరవప జజలకసటట
ఇసటట ననస:122-2-111
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: ఫపజలలస షపక
ఇసటట ననస:122-2-112
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:122-2-114
వయససస:31
లస: పప
6946 SAA1218486
పపరర: సతశ కటట

93-3/671

తసడక:డ యరకయఖ బబ యన
ఇసటట ననస:122-2-112
వయససస:38
లస: పప

తలర : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:122-2-112
వయససస:58
లస: ససస స
6943 SAA0973819
పపరర: శకనస పలర పప

6932 SAA1087394
పపరర: చనన జజలకసటట

93-3/666

భరస : వనసకటటససరరర పలర పప
ఇసటట ననస:122-2-109
వయససస:74
లస: ససస స

తసడక:డ సమమల జజన జజలకసటట
ఇసటట ననస:122-2-111
వయససస:49
లస: పప

భరస : యరకయఖ బబ యన
ఇసటట ననస:122-2-112
వయససస:70
లస: ససస స
6940 SAA1192087
పపరర: ఫపజలలస షపక

93-3/668

భరస : సరయ జజలకసటట
ఇసటట ననస:122-2-111
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ సససదరరరవ జజలకసటట
ఇసటట ననస:122-2-111
వయససస:28
లస: పప
6937 SAA1044254
పపరర: కరసతమక బబ యన

6929 SAA1008839
పపరర: వనసకరయమమక పలర పప

6927 SAA1191873
పపరర: రరజరశసరగ కకలకకటర

భరస : మమరళ కకలకకటర
ఇసటట ననస:122-2-107
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:122-2-109
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరయ జజలకసటట
ఇసటట ననస:122-2-111
వయససస:21
లస: ససస స
6934 SAA0973611
పపరర: సరయ జజలకసటట

93-3/665

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కకలకకటర
ఇసటట ననస:122-2-107
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఆడమ వల పఠరన
ఇసటట ననస:122-2-108
వయససస:30
లస: ససస స
6931 SAA1087410
పపరర: కలమఖణణ జజలకసటట

6926 SAA1191899
పపరర: మమరళ కకలకకటర

6951 SAA1008888
పపరర: అసజమక ససటగగరగ

93-3/685

భరస : నతగరరజ ససటగగరగ
ఇసటట ననస:122-2-116
వయససస:49
లస: ససస స
93-3/687

6954 SAA1251842
పపరర: వనసకట రమణ కకటటరగ

93-7/1175

భరస : రసగ కకటటరగ
ఇసటట ననస:122-2-117
వయససస:33
లస: ససస స
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93-3/688

భరస : కకటటశసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:122-2-119
వయససస:31
లస: ససస స
6958 SAA0973710
పపరర: అజయ కలమమర బసడతరర

93-3/692

93-3/695

93-3/698

93-8/892

93-8/895

93-8/897

94-5/799

తసడక:డ వనసకటటశసరరర చదసబబటట
ఇసటట ననస:122-2-175
వయససస:25
లస: పప

6968 JBV3652328
పపరర: మసగమక భరరస

6971 JBV3468444
పపరర: జజలయఖ యమటగరరగ

6974 AP151010039069
పపరర: చనవనసకటటశసరరర పప టట
ర రగ

6977 SAA1008904
పపరర: ఏడడ కకసడలమక వలలరల

93-3/701

6980 SAA1108281
పపరర: మమఘన చదసబబటట

93-8/893

6983 SAA1108265
పపరర: కనకదసరగ రరవప చదసబబటట
తసడక:డ వనసకటటశసరరర చదసబబటట
ఇసటట ననస:122-2-175
వయససస:27
లస: పప

6963 SAA1044122
పపరర: మహ లకకక తరరవదసల

93-3/697

6966 JBV3652336
పపరర: జజలమక పప తషలలరగ

93-8/891

6969 JBV3644051
పపరర: వనసకటటశసరరర భరరస

93-8/894

తసడక:డ కకటయఖ భరరస
ఇసటట ననస:122-2-148
వయససస:39
లస: పప
93-8/896

6972 SAA1044171
పపరర: అజయ శరలగల

93-3/699

తసడక:డ వనసకటటససరరర శరలగల
ఇసటట ననస:122-2-155
వయససస:24
లస: పప
93-8/898

6975 SAA1294479
పపరర: అసజమక టభటగరరర

93-5/1150

భరస : ససబబరరవప టభటగరరర
ఇసటట ననస:122-2-158
వయససస:34
లస: ససస స
93-3/700

6978 SAA1472521
పపరర: అసకరలల కలసచల

93-3/1342

భరస : హనసమసత రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:122-2-172
వయససస:49
లస: ససస స
93-3/702

తసడక:డ వనసకటటశసరరర చదసబబటట
ఇసటట ననస:122-2-175
వయససస:21
లస: ససస స
93-3/704

93-3/694

భరస : శకనస పప తషలలరగ
ఇసటట ననస:122-2-147
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమమలల వలలరల
ఇసటట ననస:122-2-170
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శవ జసకఅలమ
ఇసటట ననస:122-2-174
వయససస:29
లస: ససస స
6982 SAA1108299
పపరర: గగపస చదసబబటట

93-5/1149

తసడక:డ చనవనసకటటశసరరర పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:122-2-157
వయససస:67
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:122-2-169
వయససస:34
లస: ససస స
6979 SAA0973603
పపరర: జజఖత జసకఅలమ

6965 SAA1246693
పపరర: అసకమకరరవప పప టట
ర రగ

6960 SAA1008805
పపరర: పడభమ కలమమరగ బసడతరర

తసడక:డ ససబభబరరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:122-2-141
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖ యమటగగరగ
ఇసటట ననస:122-2-149
వయససస:75
లస: పప

భరస : చన వనసకటటశసరరర పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:122-2-157
వయససస:57
లస: ససస స
6976 NDX2651727
పపరర: అసక లకకక వలలర పప

93-3/696

భరస : వనసకటటశసరరర భరరస
ఇసటట ననస:122-2-148
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ యమటగగరగ
ఇసటట ననస:122-2-149
వయససస:70
లస: ససస స
6973 AP151010045031
పపరర: శవమక పప టట
ర రగ

6962 SAA1192269
పపరర: శకనస బసడరర

93-3/691

తసడక:డ శకనస బసడతరర
ఇసటట ననస:122-2-126
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:122-2-147
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ చనవనసకటటశసరరర పప తషలలరగ
ఇసటట ననస:122-2-147
వయససస:42
లస: పప
6970 JBV3478245
పపరర: చటటటమక యమటగగరగ

93-3/693

తసడక:డ వనసకటటశసరరర బసడరర
ఇసటట ననస:122-2-126
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:122-2-141
వయససస:44
లస: ససస స
6967 AP151010039083
పపరర: శకనస పప తషలలరగ

6959 SAA0840984
పపరర: లకకయఖ బసడతరర

6957 SAA0973702
పపరర: తరపఠమక బసడతరర

భరస : నతగరసరసరరవ బసడతరర
ఇసటట ననస:122-2-123
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర బసడతరర
ఇసటట ననస:122-2-125
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస బసడతరర
ఇసటట ననస:122-2-126
వయససస:35
లస: ససస స
6964 SAA1044106
పపరర: బమజజ తరరవదసల

93-3/690

భరస : పపననయఖ వలలరల
ఇసటట ననస:122-2-123
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ యయసప బమ బసడతరర
ఇసటట ననస:122-2-123
వయససస:36
లస: పప
6961 SAA1008821
పపరర: శవ బసడతరర

6956 SAA0973694
పపరర: లకకక వలలరల

6981 SAA1108273
పపరర: గమరవమక చదసబబటట

93-3/703

భరస : వనసకటటశసరరర చదసబబటట
ఇసటట ననస:122-2-175
వయససస:56
లస: ససస స
93-3/705

6984 SAA1044148
పపరర: చసదతడవత నమకల

93-3/707

భరస : కకషర నమకల
ఇసటట ననస:122-2-176
వయససస:33
లస: ససస స
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93-3/708

తసడక:డ పపతర యఖ నమకల
ఇసటట ననస:122-2-176
వయససస:37
లస: పప
6988 SAA1009019
పపరర: శవ శసకర పలర పప

93-3/710

93-3/713

93-3/716

93-3/719

93-3/722

93-3/724

93-3/726

తలర : లలరరద మక మమసతషల
ఇసటట ననస:122-2-209
వయససస:34
లస: పప

6998 SAA1074293
పపరర: కకటటశసరరవప తతకఅలమ

7001 SAA1044064
పపరర: వనసకయఖ తతకలమ

7004 SAA1074335
పపరర: హరరతషన షపక

7007 SAA1008961
పపరర: రమణమక పప లశశటట

93-3/729

7010 JBV3641271
పపరర: దతనయయలల కరలలవ

93-3/721

7013 SAA0944562
పపరర: పడసరద బభనల
తసడక:డ బభబమ బభనల
ఇసటట ననస:122-2-211
వయససస:35
లస: పప

6993 SAA0322131
పపరర: నతగరరజ గడదస

93-3/715

6996 SAA1009118
పపరర: ఆసజనవయమలల గరగక

93-3/718

6999 JBV3649845
పపరర: రరమకకటమక� తతకల�

93-6/1014

భరస : కకటటశసరరరవప� thokala
ఇసటట ననస:122-2-197
వయససస:76
లస: ససస స
93-3/723

7002 JBV1905983
పపరర: వనసకరయమమక కకసదరత �

93-6/1015

భరస : నతరరయణ � kondarathi
ఇసటట ననస:122--2-199
వయససస:65
లస: ససస స
93-3/725

7005 SAA1226661
పపరర: నజయమ షపక

93-4/1119

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:122-2-202
వయససస:19
లస: ససస స
93-3/727

7008 SAA1008953
పపరర: రమణయఖ పప లశశటట

93-3/728

తసడక:డ వనసకయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:122-2-204
వయససస:64
లస: పప
93-3/730

తసడక:డ ఆసదడ కరలలవ
ఇసటట ననస:122-2-205
వయససస:48
లస: పప
93-3/732

93-3/712

తసడక:డ సరసబయఖ గరగక
ఇసటట ననస:122-2-193
వయససస:34
లస: పప

భరస : రమణయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:122-2-204
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : దతనయయలల కరలలవ
ఇసటట ననస:122-2-205
వయససస:43
లస: ససస స
7012 SAA0945479
పపరర: శకనస మమసతషల

93-3/717

భరస : ఖమలమమ షపక
ఇసటట ననస:122-2-202
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల కలసబ
ఇసటట ననస:122-2-203
వయససస:23
లస: ససస స
7009 SAA0322214
పపరర: చనన అమమకయ కరలలవ

6995 SAA1011667
పపరర: కకటయఖ గరగక

6990 SAA0973793
పపరర: కకటటశసరరవప జరటట

తసడక:డ వనసకటటశసరరర గడదస
ఇసటట ననస:122-2-192
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ లకకయఖ తతకలమ
ఇసటట ననస:122-2-199
వయససస:69
లస: పప

తసడక:డ వనసకట నతరరయణ కకజజజ
ఇసటట ననస:122-2-200
వయససస:31
లస: పప
7006 SAA1074285
పపరర: తరరపఠమక కలసబ

93-3/714

తసడక:డ లకకయఖ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:122-2-197
వయససస:79
లస: పప

భరస : వనసకయఖ తతకల
ఇసటట ననస:122-2-198
వయససస:76
లస: ససస స
7003 SAA1008946
పపరర: ససభభశవరరవ కకజజజ

6992 SAA1044155
పపరర: శశశ రరఖ గడదస

93-6/1013

తసడక:డ కకటయఖ జరటట
ఇసటట ననస:122-2-183
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:122-2-193
వయససస:25
లస: పప

భరస : నతగరరరజనచతరగ వపమకడదలల
ఇసటట ననస:122-2-195
వయససస:30
లస: ససస స
7000 JBV3649829
పపరర: అసజమక తతకల

93-3/711

భరస : చచసచయఖ గడదస
ఇసటట ననస:122-2-192
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల గరగక
ఇసటట ననస:122-2-193
వయససస:30
లస: ససస స
6997 SAA0945743
పపరర: నతగలకకక వపమకడదలల

6989 SAA1008755
పపరర: మరగమక జరటట

6987 SAA0240507
పపరర: అసకమకరరవప పలర పప�

తసడక:డ వనసకటటశసరరర� pallapu
ఇసటట ననస:122-2-180
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప జరటట
ఇసటట ననస:122-2-183
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ గడదస
ఇసటట ననస:122-2-192
వయససస:34
లస: ససస స
6994 SAA1009134
పపరర: నతగరసదడఎస గరగక

93-3/709

భరస : సరసబయఖ వలలరల
ఇసటట ననస:122-2-180
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ అసకమకరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:122-2-181
వయససస:34
లస: పప
6991 SAA0322222
పపరర: సరమమమ జఖస గడదస

6986 SAA1008813
పపరర: అసకమక వలలరల

7011 SAA0945008
పపరర: జజఖత మమసతషల

93-3/731

భరస : శకనస మమసతషల
ఇసటట ననస:122-2-209
వయససస:30
లస: ససస స
93-3/733

7014 SAA0945214
పపరర: శవరకళళఖణణ దదవరపలర

93-3/734

భరస : రవకలమమర దదవరపలర
ఇసటట ననస:122-2-212
వయససస:27
లస: ససస స
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7015 SAA0945248
పపరర: ఇనఖసమక దదవరపలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40
93-3/735

భరస : పడసరద దదవరపలర
ఇసటట ననస:122-2-212
వయససస:54
లస: ససస స
7018 SAA0945925
పపరర: లకకమక మలర చచటట ట

93-3/738

93-6/1017

93-6/1019

93-3/742

93-3/745

93-3/748

93-3/1069

భరస : నతగరశసరరరవప చతటర
ఇసటట ననస:122-2-411
వయససస:43
లస: ససస స

7028 SAA0668244
పపరర: సరమమమ జఖమ౦ చసతతమలర

7031 JBV3649936
పపరర: మమరగ చతవల

7034 SAA1256387
పపరర: ఆష షపక

7037 SAA0965337
పపరర: శవ బతష
స ల

93-6/1021

7040 AP151010039009
పపరర: సరసబశవరరవప అడకగగపపల

93-3/743

7043 SAA0963810
పపరర: శసకరమక బతష
స ల
భరస : అయఖపప బతష
స ల
ఇసటట ననస:122-2-2301
వయససస:39
లస: ససస స

7023 JBV3649860
పపరర: దసరగ � పరశస�

93-6/1018

7026 SAA0945057
పపరర: అరరణత చదరరల

93-3/741

7029 SAA0668194
పపరర: దదవమణణ బభయ కకడవరగస

93-3/744

భరస : పపలమర నతయక కకడవరగస
ఇసటట ననస:122-2-224
వయససస:30
లస: ససస స
93-3/746

7032 SAA0945933
పపరర: ఏడడకకసడలల చదవల

93-3/747

తసడక:డ పపననయఖ చదవల
ఇసటట ననస:122-2-226
వయససస:33
లస: పప
93-3/1067

7035 SAA1293687
పపరర: అసమమ షపక

93-3/1068

తసడక:డ ససభమన షపక
ఇసటట ననస:122-2-228
వయససస:19
లస: పప
93-3/749

7038 SAA0965360
పపరర: రమణ బసడతరర

93-3/750

భరస : రవ బసడతరర
ఇసటట ననస:122-2-230
వయససస:44
లస: ససస స
93-3/752

తసడక:డ రరమకకటయఖ అడకగగపపల
ఇసటట ననస:122-2-324
వయససస:71
లస: పప
93-8/899

93-6/1016

భరస : బడసహస చదరరల
ఇసటట ననస:122-2-219
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసరసరరవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:122-2-230
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దసరరగరరవప� visam
ఇసటట ననస:122-2-279
వయససస:31
లస: ససస స
7042 JBV3654621
పపరర: యయసమక చతటర

93-6/1020

తసడక:డ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:122-2-228
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:122-2-228
వయససస:19
లస: ససస స
7039 SAA0243063
పపరర: ససభభషసణణ� వసస�

7025 SAA0240549
పపరర: రరమమ� గడడ స�

7020 SAA0970187
పపరర: సరగజన పససపపలలటట

భరస : నతగరరజ� pasham
ఇసటట ననస:122-2-218
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల చతవల
ఇసటట ననస:122-2-226
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ మననయఖ జపలర
ఇసటట ననస:122-2-226
వయససస:53
లస: పప
7036 SAA1279868
పపరర: అసరక షపక

93-3/740

భరస : కకటటశసర రరవప చసతతమలర
ఇసటట ననస:122-2-222
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ చనన నతయక కకడవరగస
ఇసటట ననస:122-2-224
వయససస:32
లస: పప
7033 SAA0945735
పపరర: శవ జపలర

7022 SAA0310870
పపరర: నతసచతరమక గడదస

93-3/737

తసడక:డ ససవపడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:122-2-217
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప� gaddam
ఇసటట ననస:122-2-218
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటససరరర చదరరల
ఇసటట ననస:122-2-219
వయససస:41
లస: పప
7030 SAA0668202
పపరర: పపలమర నతయక కకడవరగస

93-3/739

భరస : రరమమ గడదస
ఇసటట ననస:122-2-218
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యయససకకసడడ యఖ�
ఇసటట ననస:122-2-218
వయససస:36
లస: ససస స
7027 SAA0945024
పపరర: బడహకస చదరరల

7019 SAA0945107
పపరర: శకనస నతగబబ యన

7017 SAA0945198
పపరర: రవకలమమర దదవరపలర

తసడక:డ పడసరద దదవరపలర
ఇసటట ననస:122-2-212
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ నతరరయణ నతగబబ యన
ఇసటట ననస:122-2-216
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:122-2-217
వయససస:31
లస: పప
7024 SAA0311399
పపరర: కళళఖణణ� చచరర గపలర �

93-3/736

తసడక:డ పడసరద దదవరపలర
ఇసటట ననస:122-2-212
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటససరరర మలర చచటట ట
ఇసటట ననస:122-2-214
వయససస:80
లస: ససస స
7021 SAA0136648
పపరర: వవసకటటశసర రరవప� పతదళర�

7016 SAA0945172
పపరర: అశశక కలమమర దదవరపలర

7041 AP151010045204
పపరర: శకలకకక అడకగగపపపల

93-3/753

భరస : సరసబశవరరవప అడకగగపపపల
ఇసటట ననస:122-2-325
వయససస:61
లస: ససస స
93-3/754

7044 SAA0568329
పపరర: వనసకటమక బసడతరర

93-3/755

భరస : ఏడడకకసడలల బసడతరర
ఇసటట ననస:122-2-2301
వయససస:51
లస: ససస స
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పపరర: రవ బసడతరర
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93-3/756

తసడక:డ ఏడడకకసదలల బసడతరర
ఇసటట ననస:122-2-2301
వయససస:41
లస: పప
7048 SAA0242628
పపరర: వనసకట రమణ మసచత

93-3/759

93-3/762

93-3/765

93-3/768

93-3/771

93-3/774

93-3/777

భరస : మహన రరవప కలరకలల
ఇసటట ననస:122-3-306
వయససస:48
లస: ససస స

7058 JBV3643897
పపరర: వనసకటపపయఖ కటభరర

7061 SAA0238816
పపరర: శకనవరస రరవప అసబటట

7064 SAA1011725
పపరర: వనయ కలమమర కలరరక

7067 SAA0963901
పపరర: అరరణత పససపపలలటట

93-3/1074

7070 SAA0606806
పపరర: సరగజజ కలరకలలమ

93-3/769

7073 JBV3641776
పపరర: శవరరమపడసరద కలరరకలల
తసడక:డ మహనరరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:122-3-306
వయససస:33
లస: పప

7053 SAA1087311
పపరర: శక లత అసబటట

93-3/764

7056 SAA0963844
పపరర: సదతశవరరవప అసబటట

93-3/767

7059 JBV3643889
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప కటభరర

93-3/770

తసడక:డ వరరసరసమ కటభరర
ఇసటట ననస:122-3--235
వయససస:33
లస: పప
93-3/772

7062 SAA1011741
పపరర: కవత వనలగ

93-3/773

భరస : కగసలలసదడ రరవప లలట వనలగ
ఇసటట ననస:122-3-236
వయససస:38
లస: ససస స
93-3/775

7065 SAA0668145
పపరర: లకడక చవరసకలల

93-3/776

భరస : నతగరశసర రరవప చవరసకలల
ఇసటట ననస:122-3-240
వయససస:48
లస: ససస స
93-3/778

7068 SAA0963893
పపరర: వనసకటపత పససపపలలటట

93-3/779

తసడక:డ ససతతరరమయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:122-3-298
వయససస:44
లస: పప
93-3/780

భరస : శవరరమ పడసరద కలరకలలమ
ఇసటట ననస:122--3-306
వయససస:26
లస: ససస స
93-3/782

93-3/761

తసడక:డ శకనవరసరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:122-3--235
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటపత పససపపలలటట
ఇసటట ననస:122-3-297
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ అపరపననయదస వలమర
ఇసటట ననస:122-3-303
వయససస:42
లస: పప
7072 AP151010045027
పపరర: నతగరసదడస కలరకలల

93-3/766

తసడక:డ సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:122-3-236
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ రరమ రరవప చవరసకలల
ఇసటట ననస:122-3-240
వయససస:57
లస: పప
7069 SAA1218593
పపరర: లకకణ రరవప వలమర

7055 AP151010045205
పపరర: అరరణ కటభరర

7050 JBV3641222
పపరర: శకనస మసచత మసచత

భరస : అశశక కలమమర అసబటట
ఇసటట ననస:122-3-235
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ రరమయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:122-3--235
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరసబభబమ రరవపరటట
ఇసటట ననస:122-3-236
వయససస:51
లస: ససస స
7066 SAA0668137
పపరర: నతగరశసర రరవప చవరసకలల

93-3/763

తసడక:డ వరరసరసమ కటభరర
ఇసటట ననస:122-3-235
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ వనసకటభదదడ కటభరర
ఇసటట ననస:122-3-235
వయససస:54
లస: పప
7063 JBV3652146
పపరర: వనసకరయమక రరవపరటట

7052 SAA0606756
పపరర: వవసకటటశసర రరవప మసచత

93-3/758

తసడక:డ వనసకటటశసరరర మసచత
ఇసటట ననస:122-3-233
వయససస:30
లస: పప

భరస : వరరసరసమ కటభరర
ఇసటట ననస:122-3-235
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:122-3--235
వయససస:30
లస: పప
7060 AP151010039193
పపరర: వరరసరసమ కటభరర

93-3/760

తసడక:డ బభలయమఖ మసచత
ఇసటట ననస:122-3-233
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:122-3-235
వయససస:44
లస: ససస స
7057 SAA0238899
పపరర: అశశక కలమమర అసబటట

7049 SAA0242669
పపరర: వరమక మసచత

7047 SAA0771536
పపరర: నతగదసరగ యరకస ససటట

తసడక:డ సరసబశవ రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:122-3-233
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర మసచత
ఇసటట ననస:122-3-233
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటటశసరరర మసచత
ఇసటట ననస:122-3-233
వయససస:34
లస: పప
7054 SAA1087337
పపరర: పదతకవత అసబటట

93-3/757

తసడక:డ శకనవరస చతవరకలలమ
ఇసటట ననస:122-3-48
వయససస:21
లస: పప

భరస : నతగరరజ మసచత
ఇసటట ననస:122-3-233
వయససస:31
లస: ససస స
7051 JBV3468162
పపరర: నతగరరజ మసచత

7046 SAA1087360
పపరర: చతవరకలలమ పడసరద

7071 JBV3652575
పపరర: వనసకటటశసరమక కటభరర

93-3/781

భరస : వనసకటభదదడ కటభరర
ఇసటట ననస:122-3-306
వయససస:31
లస: ససస స
93-3/783

7074 SAA0327353
పపరర: వవసకటభదదడ కటటరగ

93-3/784

తసడక:డ బడహకనసద రరవప కటటరగ
ఇసటట ననస:122-3-306
వయససస:38
లస: పప
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7075 AP151010039354
పపరర: మహనరరవప

93-3/785

తసడక:డ రరమయఖ కలరరకలల
ఇసటట ననస:122-3-306
వయససస:62
లస: పప
7078 SAA0238774
పపరర: కకటటశసరరరవప గరరర

93-3/786

93-3/788

7090 JBV3641735
పపరర: వరయఖ కకరగవ

93-3/791

93-7/1079

93-3/795

93-3/798

భరస : హబభబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:122--4-321
వయససస:50
లస: ససస స

93-3/792

7088 SAA1008144
పపరర: అనసరరధ మసతడ

7091 SAA0771718
పపరర: మరగయనన గరల

7094 AP151010045243
పపరర: లకకకదదవమక కఠరరర కఠరరర

93-3/802

7097 SAA0771809
పపరర: వనసకటటశసరరర అసగగతష

93-7/1080

7100 JBV3641727
పపరర: హనసమసతరరవప అదదసకక

93-3/796

7103 SAA1027714
పపరర: చసదడ శశఖర పసడతల
తసడక:డ పడభభకర రరవప పసడతల
ఇసటట ననస:122-4-321
వయససస:40
లస: పప

93-3/790

7086 SAA0310953
పపరర: రతస యఖ తతటటకకసడ

93-3/793

7089 SAA0242636
పపరర: పడసనన కకరగవ

93-3/794

7092 JBV3650173
పపరర: ఝమనసరరణణ కకలసరన

93-3/797

భరస : ఏడడకకసడలల కకలసరన
ఇసటట ననస:122-4-310
వయససస:35
లస: ససస స
93-3/799

7095 SAA0771734
పపరర: తదజససస అసగగతష

93-3/801

తసడక:డ వనసకటటశసరరర అసగగతష
ఇసటట ననస:122-4-318
వయససస:26
లస: ససస స
93-3/803

7098 JBV3650157
పపరర: నతగలకకక అదదసకక

93-3/804

భరస : హనసమసతషరరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:122--4--319
వయససస:38
లస: ససస స
93-3/806

తసడక:డ వనసకటటశసరరర అదదసకక
ఇసటట ననస:122--4--319
వయససస:43
లస: పప
93-3/808

7083 AP151010045021
పపరర: వజయలకకక తతడకకకసడ

భరస : వరయఖ కకరగవ
ఇసటట ననస:122-4-309
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ పరడసదమయఖ అసగగతష
ఇసటట ననస:122-4-318
వయససస:54
లస: పప
93-3/805

93-3/787

తసడక:డ కకటటశసరరరవప తతడకకకసడ
ఇసటట ననస:122-4-308
వయససస:71
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ కఠరరర
ఇసటట ననస:122-4-311
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశసరళళ అడడ సకక
ఇసటట ననస:122--4--319
వయససస:67
లస: ససస స
7102 SAA0242560
పపరర: ఆబధ షపక

7085 AP151010039175
పపరర: శకనవరసరరవప తతడకకకసడ

7080 SAA0771650
పపరర: తరపతమక మమడక

భరస : రతస యఖ తతడకకకసడ
ఇసటట ననస:122-4-308
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ రరమనన గరల
ఇసటట ననస:122-4-309
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కకగసటట
ఇసటట ననస:122-4-318
వయససస:52
లస: ససస స
7099 SAA0606731
పపరర: శవమమక అదదదసకక

93-3/789

భరస : ససవర రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:122-4-308
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : తతమసయఖ గరల
ఇసటట ననస:122-4-311
వయససస:24
లస: ససస స
7096 SAA0771742
పపరర: భలకకక కకగసటట

7082 JBV3650165
పపరర: వజయలకకక మమడక

93-8/901

భరస : గగపస మమడక
ఇసటట ననస:122-4-308
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ రతస యఖ తతడకకకసడ
ఇసటట ననస:122-4-308
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ శరఖమ కకరగవ
ఇసటట ననస:122-4-309
వయససస:41
లస: పప
7093 SAA0242586
పపరర: శశరరలల గరల

93-6/1022

భరస : శకనవరసరరవప� మమడక
ఇసటట ననస:122-4-308
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప మమడక
ఇసటట ననస:122-4-308
వయససస:31
లస: పప
7087 SAA1025346
పపరర: లకకక బసదస నతయమడడ
ససదదసశశటట
భరస : వవణమ గగపరల ససదదసశశటట
ఇసటట ననస:122-4-308
వయససస:33
లస: ససస స

7079 SAA0402990
పపరర: వనసకటరతనస� కటభరర�

7077 SAA0949471
పపరర: చచనన కకటటయఖ మరసపలర

తసడక:డ గమరవయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:122-3-731
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ పరలలలచన� కటభటరర
ఇసటట ననస:122-4-236
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:122-4-308
వయససస:31
లస: ససస స
7084 SAA0771676
పపరర: గగపస మమడక

93-8/900

భరస : పషద సషషదత�
ఇసటట ననస:122-3-395
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ గరరర
ఇసటట ననస:122/4
వయససస:86
లస: పప
7081 SAA0242677
పపరర: లకకక తతటటకకసడ

7076 SAA0374611
పపరర: అమనత బ� షపక�

7101 SAA1027698
పపరర: ససధతరరణణ పసడతల

93-3/807

భరస : చసదడ శశఖర పసడతల
ఇసటట ననస:122-4-321
వయససస:33
లస: ససస స
93-3/809

7104 JBV3641677
పపరర: షపక మహబమబ ససభభన షపక

93-3/810

తసడక:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:122-4--321
వయససస:54
లస: పప
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93-3/811

భరస : ససరరష శశసఠరస
ఇసటట ననస:122--4--324
వయససస:44
లస: ససస స
93-3/815

భరస : భభనస పడసరద చలమర
ఇసటట ననస:122-4-326
వయససస:36
లస: ససస స

7109 JBV3478419
పపరర: రమమదదవ రరవపల రరవపల

93-3/819

భరస : మలర కరరరజన రరవప కరరనతమ
ఇసటట ననస:122-4-327
వయససస:28
లస: ససస స

7112 AP151010045016
పపరర: మలలర శసరగ కరణస

93-3/822

తసడక:డ శకనవరసరరవప కరణస
ఇసటట ననస:122-4-327
వయససస:33
లస: పప

7115 AP151010039015
పపరర: శకనవరసరరవప కరణస

94-11/5

తసడక:డ నరసససహరరవప తతడక
ఇసటట ననస:122-4-351, Flat No. 201
వయససస:44
లస: పప

7118 SAA1118819
పపరర: బసడక పదక బసడక

7121 AP151010045074
పపరర: అరరణ యరకసశశటట

తసడక:డ ససరఖనతరరయణ రరవప రగతష
ఇసటట ననస:122-4-355, F-301, BALAJI NIV
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:122-4-360
వయససస:41
లస: ససస స

7123 AP151010039196
పపరర: సరసబశవరరవప యరకసశశటట
యరకసశశటట
తసడక:డ కకటటశసరరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:122-4--360
వయససస:42
లస: పప

93-3/827

7124 SAA0242347
పపరర: రమణ కలరరకలల

7126 JBV3644549
పపరర: రరసపడసరద కలరకలల

93-3/830

7127 JBV3644531
పపరర: నరరష కలరకలల

93-3/823

తసడక:డ రరజశశఖర కలరకలల
ఇసటట ననస:122-4-362
వయససస:21
లస: ససస స

7130 SAA1218650
పపరర: అమమమ అదదసకక

93-3/824

7133 SAA0943952
పపరర: జజఖతసత నతనబభల
భరస : నరసససహ రరవప నతనబభల
ఇసటట ననస:122-4-364
వయససస:24
లస: ససస స

7113 SAA0771577
పపరర: రవ కలమరర కరణస

93-3/821

7116 NDX1885732
పపరర: కవత తతడక

94-11/3

7119 SAA1074004
పపరర: కవత రగతష

93-3/872

భరస : లకడకకరసతరరవప రగతష
ఇసటట ననస:122-4-355, F-301, BALAJI NIV
వయససస:40
లస: ససస స
93-3/825

7122 AP151010045001
పపరర: వరమక యరకసశశటట

93-3/826

భరస : కకటటశసరరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:122-4-360
వయససస:58
లస: ససస స
93-3/828

7125 SAA0238675
పపరర: రరజశశఖర కలరరకలల

93-3/829

తసడక:డ శవయఖ కలరరకలల
ఇసటట ననస:122-4-362
వయససస:31
లస: పప
93-3/831

7128 JBV3644523
పపరర: శవయఖ కలరరకలల

93-3/832

తసడక:డ రరమయఖ కలరరకలల
ఇసటట ననస:122-4-362
వయససస:57
లస: పప
93-3/1076

తసడక:డ హనసమసతష రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:122-4-362
వయససస:19
లస: ససస స
93-3/834

93-3/818

భరస : పడసరద తతడక
ఇసటట ననస:122-4-351, Flat No.201
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ కలరరకలల
ఇసటట ననస:122-4-362
వయససస:35
లస: పప
93-3/1075

7110 SAA0771551
పపరర: లకకక దదరగ ర కరణస

తసడక:డ శకనవరస రరవప కరణస
ఇసటట ననస:122--4--327
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవయఖ కలరరకలల
ఇసటట ననస:122-4-362
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ కలరకలల
ఇసటట ననస:122-4-362
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ సషషదసలల కరణస
ఇసటట ననస:122--4--363
వయససస:45
లస: పప

93-3/820

భరస : బ వనసకటటససర రరడడ క
ఇసటట ననస:122-4-355
వయససస:45
లస: ససస స
93-3/873

93-3/814

భరస : రవకలమమర కరణస
ఇసటట ననస:122--4--327
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ సషషదసలల కరణస
ఇసటట ననస:122-4-327
వయససస:52
లస: పప

7117 NDX1885690
పపరర: పడసరద తతడక

7132 AP151010039012
పపరర: పరలసక వరయఖ కరణస

93-3/816

భరస : శకనవరస కరణస
ఇసటట ననస:122--4--327
వయససస:47
లస: ససస స

7114 JBV3641636
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప కరణస

7107 JBV3641651
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప మసదడపప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర మసదడపప
ఇసటట ననస:122--4--325
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరజ రరవపల
ఇసటట ననస:122---4--326
వయససస:50
లస: ససస స

7111 SAA0606681
పపరర: ససజజతత కరరనతమ

7129 SAA1219070
పపరర: తడవవణణ కలరకలల

93-3/813

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:122-4-325
వయససస:40
లస: ససస స

7108 SAA0946055
పపరర: రరధదక రరవపలల

7120 SAA1074012
పపరర: లకడకకరసతరరవప రగతష

7106 JBV3650090
పపరర: మలలర శసరగ మసదడపప

7131 AP151010045120
పపరర: సరమమమ జఖస కరణస

93-3/833

భరస : సషషదసలల కరణస
ఇసటట ననస:122--4--363
వయససస:62
లస: ససస స
93-3/836

7134 AP151010045078
పపరర: రతన కలమమరగ నతనబభల

93-3/837

భరస : నరసససహరరవప నతనబభల
ఇసటట ననస:122-4-364
వయససస:42
లస: ససస స
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7135 AP151010045409
పపరర: మమరగయమరరన నతనబభల

93-3/838

భరస : ససబభబరరవప నతనబభల
ఇసటట ననస:122-4-364
వయససస:45
లస: ససస స
7138 SAA0606954
పపరర: శయమక హససనత షపక

93-3/841

93-3/844

93-3/847

93-3/850

93-3/853

93-3/1078

93-3/856

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఆససల
ఇసటట ననస:122-4-370
వయససస:56
లస: ససస స

7148 AP151010045410
పపరర: సరసరరజఖస గరర

7151 JBV3644606
పపరర: వవసకటటశసర రరవప గరర

7154 SAA1218528
పపరర: శకనవరస రరవప గరరక

7157 JBV3469137
పపరర: కకటటశసరరరవప మమణణకరఖల

93-3/859

7160 JBV3641701
పపరర: మరగయరరజ బసడక

93-3/851

7163 SAA0238709
పపరర: కకటటశసర రరవప పశరఖవపల
తసడక:డ నతరరయణ పశరఖవపల
ఇసటట ననస:122-4-370
వయససస:36
లస: పప

7143 AP151010045222
పపరర: ఉదయలకకక కలరకలల

93-3/846

7146 AP151010045097
పపరర: వజయలకకక గరర

93-3/849

7149 JBV3644614
పపరర: పకదదస కలమమర గరర

93-3/852

తసడక:డ వనసకటటశసరరరవప గరర
ఇసటట ననస:122--4--367
వయససస:30
లస: పప
93-3/854

7152 SAA1219096
పపరర: యమకరమమమమ వసగ

93-3/1077

తసడక:డ మలర యమ వసగ
ఇసటట ననస:122-4-367
వయససస:34
లస: పప
93-3/1156

7155 JBV3478062
పపరర: పదతకవత మమణణకరఖల

93-3/855

భరస : కకటటశసరరరవప మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:122-4-368
వయససస:43
లస: ససస స
93-3/857

7158 JBV3650140
పపరర: మమరర ససజజత బసడక

93-3/858

భరస : మరగయరరజ బసడక
ఇసటట ననస:122-4-369
వయససస:38
లస: ససస స
93-3/860

తసడక:డ లలరరద సరసమ బసడక
ఇసటట ననస:122-4-369
వయససస:43
లస: పప
93-3/862

93-3/843

భరస : వనసకట ససబభబరరవప గరర
ఇసటట ననస:122--4--367
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:122-4-368
వయససస:48
లస: పప

భరస : లలరరదసరసమ బసడక
ఇసటట ననస:122-4-369
వయససస:66
లస: ససస స
7162 SAA0944489
పపరర: లకకక ససభభగఖమక ఆససల

93-3/848

తసడక:డ బభలకకటయఖ గరరక
ఇసటట ననస:122-4-367
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ కకటటశసర రరవప మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:122-4-368
వయససస:30
లస: పప
7159 SAA0310888
పపరర: మరగయ రగజమక బసడక

7145 SAA0607101
పపరర: వవసకరయమక టటతకఅల

7140 SAA0606939
పపరర: హహసషషన షపక

భరస : ససతతరరమయఖ కలరకలల
ఇసటట ననస:122-4-366
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసర రరవప గరర
ఇసటట ననస:122--4--367
వయససస:53
లస: పప

భరస : యమకరమమమమ వసగ
ఇసటట ననస:122-4-367
వయససస:31
లస: ససస స
7156 JBV3644598
పపరర: ససరరష మమణణకరఖల

93-3/845

భరస : కకటటశసరరరవప గరర
ఇసటట ననస:122--4--367
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసరరరవప గరర
ఇసటట ననస:122--4--367
వయససస:48
లస: పప
7153 SAA1219153
పపరర: సపనహ లత వసగ

7142 JBV3644564
పపరర: ఆసజనవయమలల వడర మమడక

93-3/840

తసడక:డ బమడద శర షపక
ఇసటట ననస:122--4--365
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప టటతకఅల
ఇసటట ననస:122-4-367
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప గరర
ఇసటట ననస:122--4--367
వయససస:50
లస: ససస స
7150 AP151010039250
పపరర: వనసకతససబభబరరవప గరర

93-3/842

తసడక:డ వనసకట సరసమ వడర మమడక
ఇసటట ననస:122-4-365
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:122-4-366
వయససస:57
లస: పప
7147 SAA0242537
పపరర: ధనలకకక గరర

7139 SAA0771387
పపరర: ససపన కణదస

7137 AP151010039093
పపరర: ససబభబరరవప నతనబభల

తసడక:డ రసగరరరవప నతనబభల
ఇసటట ననస:122-4-364
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కణదస
ఇసటట ననస:122-4-365
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకరటభడమయఖ సనతదస
ఇసటట ననస:122-4-365
వయససస:39
లస: పప
7144 SAA0238923
పపరర: శవ శసకర రరవప చసతల

93-3/839

తసడక:డ రసగరరరవప నతనతబభలమ
ఇసటట ననస:122-4-364
వయససస:46
లస: పప

భరస : హహసషషన షపక
ఇసటట ననస:122--4--365
వయససస:29
లస: ససస స
7141 SAA0771403
పపరర: సరసబశవ రరవప సనతదస

7136 AP151010039208
పపరర: నరసససహరరవప నతనతబభలమ

7161 JBV3649910
పపరర: పడవణ పశరఖవపల

93-3/861

భరస : కకటటశసరరరవప పశరఖవపల
ఇసటట ననస:122-4-370
వయససస:30
లస: ససస స
93-3/863

7164 SAA0606764
పపరర: కకటటశసరర గమసటటర

93-3/864

భరస : పపలమరరరవ గమసటటర
ఇసటట ననస:122-4-373
వయససస:26
లస: ససస స
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7165 AP151010045011
పపరర: మహలకకక గమసటటరర

93-3/865

భరస : వనసకటటశసరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:122-4-373
వయససస:47
లస: ససస స
7168 SAA1469295
పపరర: కసచరర సపనహ దదపసక

93-3/1344

93-3/870

93-3/874

భరస : రతస యఖ కటభరర
ఇసటట ననస:122-5-376
వయససస:47
లస: ససస స
7177 SAA1218536
పపరర: లకకక పసడయమక కటకస

93-3/1085

93-3/1087

93-3/879

93-3/882

93-3/869

తసడక:డ నతగరశసర రరవప శరఖమమరగ
ఇసటట ననస:122--4--375
వయససస:25
లస: పప

7172 SAA1037127
పపరర: హహమ వనసకట సతఖనతగ మలర క
వరనరరశ
తసడక:డ శకనవరసరరవప వరనరరశ
ఇసటట ననస:122-4-386
వయససస:23
లస: ససస స

93-3/871

7175 AP151010039001
పపరర: రతస యఖ కటభరర కటభరర

93-3/875

7178 SAA0520742
పపరర: ససతతరరవమక వడర పపడడ

7181 SAA0242396
పపరర: రరజరశసరర సప పపవరపప

7184 AP151010045024
పపరర: ససఈత కరసగగనస

7187 JBV3478096
పపరర: మసగమక సససగడక సససగడక

93-3/1088

7190 JBV3650009
పపరర: అరరణ జజఖత నతనబలమ

7193 SAA0238717
పపరర: రరమమరరవ నతనబభల
తసడక:డ రసగరరరవప నతనబభల
ఇసటట ననస:122-5-383
వయససస:61
లస: పప

93-3/1079

7176 SAA1218569
పపరర: నతరరయణ కటకస

93-3/1084

తసడక:డ చన వనసకటయఖ కటకస
ఇసటట ననస:122-5-376
వయససస:29
లస: పప
93-3/876

7179 SAA1218916
పపరర: నతగ సరయ చచషతనఖ వడర పపడక

93-3/1086

తసడక:డ రరవత పడసరద వడర పపడక
ఇసటట ననస:122-5-377
వయససస:20
లస: పప
93-3/877

7182 JBV3478559
పపరర: మమరగ సప పపరపప సప పపరపప

93-3/878

భరస : పడసరదస సప పపరపప
ఇసటట ననస:122-5-378
వయససస:49
లస: ససస స
93-3/880

7185 AP151010039060
పపరర: సససదరరరవప కరసగగనస

93-3/881

తసడక:డ జజజయమఖ కరసగగనస
ఇసటట ననస:122--5--381
వయససస:52
లస: పప
93-3/883

7188 JBV3468014
పపరర: శవ నతగరశసరరరవప సససగరడక

93-3/884

తసడక:డ సరసబశవ రరవప సససగరడక
ఇసటట ననస:122-5-382
వయససస:37
లస: పప
93-3/885

భరస : వనసకటనతగరశసరరరవప నతనబలమ
ఇసటట ననస:122--5--383
వయససస:35
లస: ససస స
93-3/887

7173 SAA1219120
పపరర: umamaheswari degala
భరస : naresh degala
ఇసటట ననస:122-4-632
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నతగరశసరరరవప సససగడక
ఇసటట ననస:122-5-382
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ నతగససరర రరవప సససగదద
ఇసటట ననస:122-5-382
వయససస:18
లస: పప
7192 JBV3468493
పపరర: వనసకటనతగరశసరరరవపనతనతబభలమ
నతనబలమ
తసడక:డ రరమమరరవప నతనబలమ
ఇసటట ననస:122-5-383
వయససస:39
లస: పప

7170 SAA0944257
పపరర: రఘమ బభబమ శరఖమమరగ

భరస : సససదరరరవప కరసగగనస
ఇసటట ననస:122--5--381
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ శవనతగరశసర రరవప సససగడక
ఇసటట ననస:122-5-382
వయససస:22
లస: ససస స
7189 SAA1219104
పపరర: ససజయ అమరడ థ సససగదద

93-3/868

భరస : అశశక సప పపవరపప
ఇసటట ననస:122-5-378
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ పడసరదస సప పపరపప
ఇసటట ననస:122-5-378
వయససస:35
లస: పప
7186 SAA1145549
పపరర: నతగ దదపసస సససగడక

7169 AP151010045009
పపరర: రమమదదవ శరఖమమరగ

భరస : రరవతపడసరద వడర పపడడ
ఇసటట ననస:122-5-377
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ రరవత పడసరద వడర పపడక
ఇసటట ననస:122-5-377
వయససస:19
లస: ససస స
7183 SAA0238683
పపరర: అశశక సప పపరపప

93-3/867

తసడక:డ రరధతకకకషరమమరగస కటభరర
ఇసటట ననస:122-5-376
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ నతరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:122-5-376
వయససస:23
లస: ససస స
7180 SAA1218932
పపరర: హరర లకకక పడవలర క వడర పపడక

7167 AP151010039019
పపరర: వనసకటటశసరరరవప గమసటటరర
గమసటటరర
తసడక:డ పపలమరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:122-4-373
వయససస:52
లస: పప

భరస : నతగరశసరరరవప శరఖమమరగ
ఇసటట ననస:122-4-375
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసర రరవప శరకమమరగ
ఇసటట ననస:122-4-375
వయససస:27
లస: పప
7174 AP151010045003
పపరర: వవసకటరమణ కటభరర కటభరర

93-3/866

తసడక:డ వనసకటటశసరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:122-4-373
వయససస:34
లస: పప

భరస : కసచరర రమమష బభబమ
ఇసటట ననస:122-4-374
వయససస:30
లస: ససస స
7171 SAA0944281
పపరర: నరసససహ రరవప శరకమమరగ

7166 JBV3468261
పపరర: పపలమరరరవప గమసటటరర

7191 JBV3478070
పపరర: పరరసత నతనబభల

93-3/886

భరస : రరమమరరవప నతనబభల
ఇసటట ననస:122-5-383
వయససస:53
లస: ససస స
93-3/888

7194 JBV3650017
పపరర: శశశలజ పప తసశశటట

93-3/889

భరస : కకటటశసరరరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:122-5-385
వయససస:39
లస: ససస స
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7195 SAA0242495
పపరర: వజయ లకకక పప తసశశటట

93-3/890

భరస : సరసబశవ రరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:122-5-385
వయససస:73
లస: ససస స
7198 SAA0396796
పపరర: ఏడడకకసడలల వరనరరశ

93-3/893

93-3/895

93-6/1023

93-3/898

93-6/1028

93-3/900

93-3/903

తసడక:డ బకకలల మమదర
ఇసటట ననస:122-52
వయససస:38
లస: పప

7208 SAA0740507
పపరర: కకటటశసర రరవప చటర

7211 JBV3645371
పపరర: దసరగ పడసరద� అసగలకలదసరర�

7214 SAA1087386
పపరర: మసరసనబ షపక

7217 SAA0607069
పపరర: రరమ బతషలమ

93-3/906

7220 SAA1027631
పపరర: నరసససహరరవప అసబటట

93-6/1026

7223 JBV3641834
పపరర: నతగరరజ అసబటట
తసడక:డ పషద నరసససహరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:122-52
వయససస:40
లస: పప

7203 AP151010039017
పపరర: నతగరశసరరరవప శరఖమమరగ

93-3/897

7206 SAA1025320
పపరర: కకరస గ ఓరరస

93-6/1025

7209 SAA0571455
పపరర: నతగ రరజ చలమర

93-6/1027

తసడక:డ ఆసథదన
ఇసటట ననస:122-11-1996
వయససస:41
లస: పప
93-6/1029

7212 SAA0242800
పపరర: మలర శసరర చవరసకలల

93-3/899

భరస : శకనస చవరసకలల
ఇసటట ననస:122-48
వయససస:41
లస: ససస స
93-3/901

7215 JBV3468188
పపరర: కకటటశసరరరవప గగన

93-3/902

తసడక:డ రరసబభబమ గగన
ఇసటట ననస:122-48
వయససస:34
లస: పప
93-3/904

7218 JBV3650264
పపరర: ధనలకకక అసబటట

93-3/905

భరస : నతగరరజ అసబటట
ఇసటట ననస:122-52
వయససస:38
లస: ససస స
93-3/907

తసడక:డ నతగరరజ అసబటట
ఇసటట ననస:122-52
వయససస:24
లస: పప
93-3/909

93-3/1089

భరస : శకకరసత ఓరరస
ఇసటట ననస:122-11-1194
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నటరరజ బతషలమ
ఇసటట ననస:122-52
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమసలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:122--52
వయససస:46
లస: ససస స
7222 JBV3641404
పపరర: బడహకయఖ మమదర

93-6/1024

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:122-48
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటససబబయఖ గగన
ఇసటట ననస:122-48
వయససస:57
లస: పప
7219 JBV3652617
పపరర: వజయలకకక బతష
స ల

7205 JBV3645231
పపరర: బభబమ� షపక�

7200 SAA1218643
పపరర: హనఫ బ షపక

తసడక:డ సరసబయఖ శరఖమమరగ
ఇసటట ననస:122-11-375
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:122-11-1996
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరసబభబమ గగన
ఇసటట ననస:122-48
వయససస:48
లస: ససస స
7216 AP151010039028
పపరర: రరసబభబమ గగన

93-3/896

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:122-11-1994
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:122-11-1996
వయససస:41
లస: పప
7213 AP151010045028
పపరర: లకకక గగన

7202 AP151010045010
పపరర: నతగరశసరమక నతమమల నతమమల

93-3/892

భరస : పఠరనడఫస షపక
ఇసటట ననస:122-5-390
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ అబమదలమర�
ఇసటట ననస:122-11-1121
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ హనసమసతచతరరఖలల అదదదపలర
ఇసటట ననస:122-11-1716
వయససస:56
లస: పప
7210 SAA0311027
పపరర: వనసగయఖ� బపసవరపస�

93-3/894

భరస : శవయఖ నతమమల
ఇసటట ననస:122--7--375
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ ఇమమమసరహహబ
ఇసటట ననస:122-11-1121
వయససస:41
లస: పప
7207 SAA0240655
పపరర: కకషరమమచతరరఖలల అదదదపలర

7199 JBV3644721
పపరర: శకనవరస రరవప వరనరరశ

7197 SAA0242503
పపరర: రరజఖలకకక వరనరరశ

భరస : శకనవరస రరవప వరనరరశ
ఇసటట ననస:122-5-386
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ పసచచయఖ వరనరరశ
ఇసటట ననస:122--5--386
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ పపలర యఖ మమమడతల
ఇసటట ననస:122-5-1120
వయససస:35
లస: పప
7204 SAA0571224
పపరర: ససబభన శశక

93-3/891

తసడక:డ సరసబశవరరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:122-5-385
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ శసకర రరవప వరనరరశ
ఇసటట ననస:122-5-386
వయససస:35
లస: పప
7201 JBV3642022
పపరర: నతగరశసరరరవప మమమడతల

7196 JBV3641594
పపరర: కకటటశసరరరవప పప తసశశటట

7221 SAA0607036
పపరర: నటరరజ బతషలమ

93-3/908

తసడక:డ మమసలయఖ బతషలమ
ఇసటట ననస:122--52
వయససస:33
లస: పప
93-3/910

7224 SAA1219179
పపరర: మమరళమహన గగసగటట

93-3/1080

తసడక:డ చసతయఖ గగసగటట
ఇసటట ననస:122-52
వయససస:58
లస: పప
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93-3/1081

భరస : మమరళమహన గగసగటట
ఇసటట ననస:122-52
వయససస:48
లస: ససస స
7228 SAA1192327
పపరర: నససరరననసర బబగస షపక

93-3/912

93-3/914

93-3/918

93-3/921

93-3/924

93-3/928

93-3/931

తసడక:డ సప మయఖ కరలశశటట
ఇసటట ననస:122/61
వయససస:67
లస: పప

7238 SAA0993247
పపరర: ససబభబరరవప కనపరరగర

7241 JBV3479078
పపరర: పరరసత నతనబభల

7244 SAA0606988
పపరర: అనసష రరమశశటట

7247 AP151010045071
పపరర: నతగమణణ కరలశశటట కరలశశటట

93-3/934

7250 JBV3641669
పపరర: రరమకకషర మమతతఖల

93-3/922

7253 SAA0607010
పపరర: ఆదద లకడక మసచత
భరస : పడసరద మసచత
ఇసటట ననస:122/62
వయససస:27
లస: ససస స

7233 AP151010045268
పపరర: శరసతశక కటభరర

93-3/916

7236 JBV3469046
పపరర: రవకలమమర కటభరర

93-3/920

7239 SAA0772146
పపరర: సతఖనతరరయణ దసగగగరరల

93-3/923

తసడక:డ మలర కరరరజన రరవప దసగగగరరల
ఇసటట ననస:122-56
వయససస:71
లస: పప
93-3/925

7242 SAA0239012
పపరర: నగరష నతనబభల

93-3/926

తసడక:డ ససరఖనతరరయణ నతనబభల
ఇసటట ననస:122/58
వయససస:43
లస: పప
93-3/929

7245 JBV3650124
పపరర: మమధవ మమతతఖల

93-3/930

భరస : రరమకకకషర� మమతతఖల
ఇసటట ననస:122--61
వయససస:32
లస: ససస స
93-3/932

7248 AP151010045072
పపరర: లకకక కరలశశటట

93-3/933

భరస : వనసకటటశసరరర కరలశశటట
ఇసటట ననస:122-61
వయససస:57
లస: ససస స
93-3/935

7251 AP151010039195
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప కరలశశటట
కరలశశటట
తసడక:డ వనసకటటశసరరర కరలశశటట
ఇసటట ననస:122/61
వయససస:42
లస: పప

93-3/936

93-3/938

7254 JBV3478468
పపరర: వనసకట నరసమక యరకసషషటట

93-3/939

తసడక:డ రమణయఖ మమతతఖల
ఇసటట ననస:122-61
వయససస:36
లస: పప
93-3/937

93-3/913

తసడక:డ తరరపతయఖ కటభరర
ఇసటట ననస:122-56
వయససస:41
లస: పప

భరస : నతగమలలర శసరరరవప� కరలశశటట
ఇసటట ననస:122-61
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖ నతరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:122-61
వయససస:35
లస: పప
7252 AP151010039087
పపరర: వనసకటటశసరరర కరలశశటట కరలశశటట

93-3/919

భరస : శకనవరస రరమశశటట
ఇసటట ననస:122-61
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప కరలసషటట
ఇసటట ననస:122-61
వయససస:35
లస: ససస స
7249 SAA0606996
పపరర: శకనవరస రరమశశటట

7235 SAA1056028
పపరర: పడవణ మసతడ

7230 JBV3652740
పపరర: రరజరశసరగ పసడతల

భరస : శకధర కటభరర
ఇసటట ననస:122-56
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససరఖనతరరయణ నతనబభల
ఇసటట ననస:122/58
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:122/60
వయససస:27
లస: పప
7246 JBV3478187
పపరర: రమమదదవ కరలసషటట

93-3/915

తసడక:డ కకటయఖ కనపరరగర
ఇసటట ననస:122--56
వయససస:53
లస: పప

భరస : నగరశ నతనబభల
ఇసటట ననస:122/58
వయససస:40
లస: ససస స
7243 SAA0771494
పపరర: వనసకట నతగ రరజరష తతట

7232 SAA0970237
పపరర: మమధవ కనపరరగర

93-3/911

భరస : మరగయదతసస పసడతల
ఇసటట ననస:122-54
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ శవరరవ మసతడ
ఇసటట ననస:122-56
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖ కటభరర
ఇసటట ననస:122--56
వయససస:48
లస: పప
7240 JBV3650249
పపరర: వనసకటరమణ నతనబభల

93-3/1083

భరస : ససబబ రరవప కనపరరగర
ఇసటట ననస:122--56
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ దసగగగరరల
ఇసటట ననస:122-56
వయససస:68
లస: ససస స
7237 AP151010039285
పపరర: శకధర కటభరర

7229 SAA1219146
పపరర: నససరరననసర బబగమమ షపక

7227 SAA0396887
పపరర: నతగమర షరరఫ షపక

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:122/53
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ నతగమల షరరర షపక
ఇసటట ననస:122-53
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర కటభరర
ఇసటట ననస:122--56
వయససస:35
లస: ససస స
7234 SAA0772104
పపరర: నరకల దసగగగరరల

93-3/1082

తసడక:డ మమరళమహన గగసగటట
ఇసటట ననస:122-52
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:122-53
వయససస:23
లస: ససస స
7231 JBV3650116
పపరర: రరజఖలకకనక కటభరర

7226 SAA1219062
పపరర: మరగయదతసస గగసగటట

భరస : నరగససహ రరవప యరకసషషటట
ఇసటట ననస:122/62
వయససస:46
లస: ససస స
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7255 JBV3644507
పపరర: పడసరదస మసచత
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93-3/940

తసడక:డ వవసకటటశసరరర మసచత
ఇసటట ననస:122/62
వయససస:30
లస: పప
7258 SAA0944117
పపరర: ధన లకకక కవపలలరగ

93-3/943

93-3/946

93-3/949

93-3/951

93-3/947

7265 SAA1469311
పపరర: పపషరపవత కకచచరర

7268 JBV3650025
పపరర: కనకదసరగ రరమశశటట రరమశశటట

93-3/954

7271 AP151010045241
పపరర: శశషమక కలరకలల

93-3/1345

93-3/952

93-3/955

93-3/958

తసడక:డ వ ఎన నరసససహ రరవప అససల
ఇసటట ననస:122-74
వయససస:25
లస: పప
7276 AP151010045245
పపరర: మరగయరరజమక నతనబలమ

7277 JBV3641826
పపరర: నతరరయణసరసమ నతనబభల

93-3/962

భరస : నతరరయణసరసమ నతనబలమ
ఇసటట ననస:122/77
వయససస:50
లస: ససస స
7279 JBV3478310
పపరర: శవకలమమరగ మమతతఖల
భరస : శకనవరసరరవప మమతతఖల
ఇసటట ననస:122/80
వయససస:35
లస: ససస స
7282 SAA0606665
పపరర: నతగరశసర రరవప మమతతఖల
తసడక:డ రమమమనయయ మమతతఖల
ఇసటట ననస:122-80
వయససస:42
లస: పప

7280 JBV3650108
పపరర: కకటమక మమతతఖల

7283 SAA0668343
పపరర: ససషరక శశష
క ట ఆకలరరత
తసడక:డ అమరనతధ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:122-87
వయససస:26
లస: ససస స

7266 JBV1906577
పపరర: సరసబశవరరవప మమనగర
మమనగర
తసడక:డ కకటయఖ మమనగర
ఇసటట ననస:122--67
వయససస:50
లస: పప

93-3/950

7269 JBV3641800
పపరర: పషదద సషషదయఖ రరమశశటట

93-3/953

7272 SAA0772252
పపరర: హనసమమయమక అససల

93-3/956

7275 JBV3478997
పపరర: ససతతమహలకకరక రరచరర రరచరర

93-3/960

7278 SAA0606640
పపరర: నరకదత మమతతఖల

93-3/963

భరస : నతగరశసర రరవప మమతతఖల
ఇసటట ననస:122-80
వయససస:34
లస: ససస స
93-3/965

7281 JBV3468352
పపరర: శకనవరసరరవప మమతతఖల
మమతతఖల
తసడక:డ రమణయఖ మమతతఖల
ఇసటట ననస:122/80
వయససస:39
లస: పప

93-3/966

93-3/968

7284 SAA0668368
పపరర: లత ఉనన౦

93-3/969

భరస : రమణయఖ మమతతఖల
ఇసటట ననస:122/80
వయససస:65
లస: ససస స
93-3/967

93-3/948

భరస : సతఖనతనరరయణ రరచరర
ఇసటట ననస:122--75
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ ససతతరరమయఖ నతనబభల
ఇసటట ననస:122/77
వయససస:57
లస: పప
93-3/964

7263 JBV3641784
పపరర: రరజరశ కకచచచరర

భరస : వనసకటటశసరరర అససల
ఇసటట ననస:122-74
వయససస:77
లస: ససస స

7274 SAA0238857
పపరర: వనసకట నతగ నరసససహ రరవప
ఆససల
తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప ఆససల
ఇసటట ననస:122-74
వయససస:57
లస: పప

93-3/961

93-3/945

తసడక:డ వరయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:122/73
వయససస:58
లస: పప

భరస : అపరపరరవప కలరకలల
ఇసటట ననస:122--74
వయససస:67
లస: ససస స
93-3/957

7260 SAA0944141
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కవపలలరగ

తసడక:డ తతనవశసర రరవప కకచచచరర
ఇసటట ననస:122/65
వయససస:35
లస: పప

భరస : పషదదయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:122/73
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప ఆససల
ఇసటట ననస:122-74
వయససస:47
లస: ససస స
7273 SAA0771445
పపరర: జరషకక షప ర అససల

7262 AP151010045207
పపరర: తతమసమక కకచచచరర కకచచచరర

93-3/942

తసడక:డ ససరఖ పడకరశ రరవప కవపలలరగ
ఇసటట ననస:122-64
వయససస:58
లస: పప

భరస : బల సరసమ కకచచరర
ఇసటట ననస:122-66
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గగకరకకసడ
ఇసటట ననస:122-73
వయససస:29
లస: ససస స
7270 SAA0242685
పపరర: ససభభషసణణ ఆససల

93-3/944

భరస : తతనవశసరరరవప కకచచచరర
ఇసటట ననస:122--65
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ లలరబయఖ కకచచచరర
ఇసటట ననస:122--65
వయససస:50
లస: పప
7267 SAA0771882
పపరర: రమణ గగకరకకసడ

7259 SAA0396770
పపరర: వనసకటరరవప చకరకల

7257 JBV3650223
పపరర: నతగమణణ చకరకల

భరస : వవసకటరరవప చకరకల
ఇసటట ననస:122/64
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖనతరరయణ చకరకల
ఇసటట ననస:122-64
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరజరశ కకచచచరర
ఇసటట ననస:122/65
వయససస:27
లస: ససస స
7264 AP151010039202
పపరర: తతనవశసరరరవప కకచచచరర కకచచచరర

93-3/941

తసడక:డ రరమయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:122/62
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప కవపలలరగ
ఇసటట ననస:122-64
వయససస:53
లస: ససస స
7261 SAA0606855
పపరర: కవతత కకచచచరర

7256 AP151010039179
పపరర: నరసససహరరవప యరకసశశటట

భరస : జగననకహన రరవప ఉనన౦
ఇసటట ననస:122-87
వయససస:48
లస: ససస స

Page 150 of 257

7285 SAA0885188
పపరర: శరసత లత ఆరగనపలర
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93-3/970

భరస : ససబడహకణణఖశసర రరవప మరదతన
ఇసటట ననస:122--87
వయససస:51
లస: ససస స
7288 SAA0943895
పపరర: ఝమనస లకకక మరడతన

93-3/973

93-3/976

93-3/979

7292 SAA0668335
పపరర: అమరనతధ ఆకలరరత

7295 SAA0668319
పపరర: లకడక అననపపరర మమడకశశటట

93-3/982

7298 SAA0965238
పపరర: నరరసదడ పళపరటట

7301 SAA1463983
పపరర: మమధవ రరడకడ మసడల

భరస : జజజరరడకడ గగపరరడకడ
ఇసటట ననస:122-369
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ కకటట రరడకడ మసడల
ఇసటట ననస:123-6-126
వయససస:68
లస: పప

93-8/820
7303 SAA1093251
పపరర: వనసకట సరమమమ జఖ రతనస
బబ లశశటట
భరస : లకకక సతఖనతరరయణ వర పక బబ లశశటట
ఇసటట ననస:123-18-2790
వయససస:63
లస: ససస స

7304 SAA1443498
పపరర: భమపత మలకపపడడ
తసడక:డ శకనవరసరరవప మలకపపడడ
ఇసటట ననస:123-19-3667
వయససస:32
లస: పప

7306 SAA1165331
పపరర: ససగమణ కసభసపరటట

7307 SAA1255868
పపరర: కకటటరతనస బడడగమ

93-3/985

తసడక:డ పడభమ దతసస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:124-1-245 7th line
వయససస:21
లస: ససస స
7309 SAA1255843
పపరర: అనసష గమసడతల

93-3/1093

భరస : లమలమసహహబమ షపక
ఇసటట ననస:124-4-1302
వయససస:56
లస: ససస స

7310 SAA1255884
పపరర: కలమమరగ బతషల

93-3/980

7313 JBV3656550
పపరర: జజనబ� షపక�
భరస : జజనతబషర�
ఇసటట ననస:126-7-269
వయససస:33
లస: ససస స

93-3/975

7293 SAA0668384
పపరర: నరరసదడ మహన చసతలపపడక

93-3/978

7296 SAA0885170
పపరర: ససబడహకణణఖశసర రరవప మరదతన

93-3/981

తసడక:డ నతగరశసర రరవప మరదతన
ఇసటట ననస:122--88
వయససస:50
లస: పప
93-3/983

7299 JBV1905470
పపరర: రమణ మమపరపరపప � �

93-6/1030

భరస : ససబభబరరవప � mupparapu
ఇసటట ననస:122-286
వయససస:45
లస: ససస స
93-6/1269

7302 SAA1093244
పపరర: పడసనన లకకక పరలలవధద

93-8/819

భరస : ససబభబరరవప పరలలవధద
ఇసటట ననస:123-18-2790
వయససస:45
లస: ససస స
93-8/1047

7305 SAA1365816
పపరర: రరధ గమరజజల

93-8/1048

భరస : వరసస గమరజజల
ఇసటట ననస:123-19-4073
వయససస:32
లస: ససస స
93-3/1091

7308 SAA1255918
పపరర: మరరభ షపక

93-3/1092

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:124-4-1050
వయససస:29
లస: ససస స
93-3/1094

భరస : సరసబశవరరవప బతషల
ఇసటట ననస:124-4-1138
వయససస:26
లస: ససస స
93-3/1096

7290 SAA0668350
పపరర: జగననకహన రరవప ఉనన౦

తసడక:డ సతఖనతరరయణ చసతలపపడక
ఇసటట ననస:122-87
వయససస:63
లస: పప

భరస : జవరతనస బడడగమ
ఇసటట ననస:124-4-1045
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకరణ గమడతరరల
ఇసటట ననస:124-4-1108
వయససస:24
లస: ససస స
7312 SAA1255975
పపరర: రగవపల బఇవనష షపక

93-3/977

తసడక:డ యయసస పళపరటట
ఇసటట ననస:122-240
వయససస:26
లస: పప
93-3/984

93-3/972

తసడక:డ రరమమలల UNNAM
ఇసటట ననస:122-87
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మమడకశశటట
ఇసటట ననస:122-88
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:122/225
వయససస:43
లస: ససస స
7300 SAA0311290
పపరర: అకతమక గగపరరడకడ

93-3/974

తసడక:డ వనసకటటశసరరర ఆకలరరత
ఇసటట ననస:122-87
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససమత అగరరసల
ఇసటట ననస:122-88
వయససస:31
లస: ససస స
7297 JBV3650207
పపరర: నసరజ హన షపక

7289 SAA0668376
పపరర: శవతదజ ఉనన౦

7287 SAA0668392
పపరర: నతగలకడక చసతలపపడక

భరస : నరరసదడ మహన చసతలపపడక
ఇసటట ననస:122-87
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ జగననకహన రరవప ఉనన౦
ఇసటట ననస:122-87
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ ససబభబ రరవప మమడకశశటట
ఇసటట ననస:122-87
వయససస:52
లస: పప
7294 SAA0944869
పపరర: శరలన ససమత అగరరసల

93-3/971

భరస : అమరనతధ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:122-87
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నతగరశసర రరవప మరడతన
ఇసటట ననస:122-87
వయససస:70
లస: ససస స
7291 SAA0668301
పపరర: శకనవరస రరవప మమడకశశటట

7286 SAA0668327
పపరర: లకడక ఆకలరరత

7311 SAA1255934
పపరర: చన లసగయఖ మసడ

93-3/1095

తసడక:డ చననతగయఖ మసడ
ఇసటట ననస:124-4-1237
వయససస:48
లస: పప
93-7/1081

7314 SAA0953860
పపరర: పడశరసత మనననస

93-4/1095

భరస : మమతదస బససర రరవప మనననస
ఇసటట ననస:129-4-149
వయససస:37
లస: ససస స
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7315 SAA0970211
పపరర: వనసకటటససరరరరవ పగడతల

93-7/1082

తసడక:డ వనసకటటససరరర పగడతల
ఇసటట ననస:129-5-214
వయససస:36
లస: పప
7318 JBV3655958
పపరర: వనసకటనరసమక మమడకశశటట �

93-4/1098

93-6/1052

93-7/1084

93-6/1056

93-6/1031

93-6/1060

93-6/1063

భరస : రఫస� �
ఇసటట ననస:144/166
వయససస:32
లస: ససస స

7328 AP151010042277
పపరర: శకనవరసరరవప అడపరల

7331 JBV1905710
పపరర: కరరమమలమర షపక

7334 AP151010048437
పపరర: ససబభబయమక తతట�

7337 JBV3653946
పపరర: రజన బభణతలల

93-6/1064

7340 SAA1404276
పపరర: హరగ కసచరర

93-6/1057

7343 JBV3485372
పపరర: హశకపపన బ�
భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:144/166
వయససస:32
లస: ససస స

7323 AP151010042518
పపరర: వరరసజనవయమలల కరవటట

93-6/1053

7326 AP151010048245
పపరర: శవపరరసతమక అడపరల

93-6/1055

7329 AP151010042383
పపరర: గగపరలకకకషర అడపరల

93-6/1058

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:129-8-777
వయససస:55
లస: పప
93-6/1032

7332 JBV3646288
పపరర: ససరరష� చచననసశశటట �

93-6/1059

తసడక:డ వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:129-13-925
వయససస:32
లస: పప
93-6/1061

7335 JBV3648797
పపరర: గగవసదరరజలల� తతట�

93-6/1062

తసడక:డ నతగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:129-14-945
వయససస:31
లస: పప
93-8/902

7338 SAA1422872
పపరర: సరయ ఈశసర అసగలకలడకత

93-5/1300

తసడక:డ రసబభబమ అసగలకలడకత
ఇసటట ననస:132
వయససస:23
లస: పప
93-6/1216

తసడక:డ శదదయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:135-31
వయససస:54
లస: పప
93-6/1066

93-6/1051

భరస : గగపరలకకషర
ఇసటట ననస:129-8-777
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పడసరద బభణతలల
ఇసటట ననస:131-3-715
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప జమకశశటట
ఇసటట ననస:132-127-87
వయససస:36
లస: ససస స
7342 JBV3485349
పపరర: మసరసన బ� షపక�

93-6/1054

భరస : నతగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:129-14-945
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:129-14-956
వయససస:34
లస: పప
7339 JBV1901842
పపరర: పదతకవత జమకశశటట

7325 AP151010048407
పపరర: తరరపతమక నతగగనవన�

7320 JBV3657210
పపరర: ససభభషసణణ� నతగగనవన�

తసడక:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:129-6-563
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ మమలమలసరహహబ shek
ఇసటట ననస:129-12-462
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ గగపరలకకషర
ఇసటట ననస:129-13-948
వయససస:32
లస: పప
7336 JBV3475712
పపరర: వనసకటటశసరరరవప� తతట�

93-7/1083

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:129-8-777
వయససస:44
లస: పప

భరస : అపరపరరవప mutgani
ఇసటట ననస:129-11-448
వయససస:62
లస: ససస స
7333 JBV3648847
పపరర: వనసకటరరజజరరవప అడపరల

7322 JBV1905843
పపరర: అననపపరర మక తతతరరడడ క�

93-4/1097

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:129-6-500
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ�
ఇసటట ననస:129-6-567
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప�
ఇసటట ననస:129-8-777
వయససస:53
లస: ససస స
7330 AP151010045254
పపరర: లలమవత మమతగరన

93-6/1050

భరస : శవరరరడకడ�
ఇసటట ననస:129-6-505
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:129-6-564
వయససస:76
లస: పప
7327 AP151010048438
పపరర: జజఖత నతగగనవన�

7319 AP151010042523
పపరర: వనసకటభడవప మమడకశశటట

7317 JBV3655727
పపరర: రమ చలమడడగమ

తసడక:డ ఈశసర రరడకడ
ఇసటట ననస:129-6-349
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసబయఖ
ఇసటట ననస:129-6-498
వయససస:55
లస: పప

భరస : చననవనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:129-6-500
వయససస:47
లస: ససస స
7324 JBV3648805
పపరర: కకషర మమరగస� తతట�

93-4/1096

తసడక:డ చచసచరరడకడ
ఇసటట ననస:129-6-340
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:129-6-498
వయససస:50
లస: ససస స
7321 JBV3485810
పపరర: ససతతమహలకక నతగగనవన

7316 JBV3475522
పపరర: వరరరరడకడ దదడతడ

7341 JBV3485406
పపరర: బబగమ� షపక�

93-6/1065

భరస : రహహమ� �
ఇసటట ననస:144/160
వయససస:32
లస: ససస స
93-6/1067

7344 AP151010042421
పపరర: రఫస షపక�

93-6/1068

తసడక:డ ససభభన�
ఇసటట ననస:144/166
వయససస:32
లస: పప

Page 152 of 257

7345 JBV3475431
పపరర: అబమదల రహహస� షపక�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40
93-6/1069

తసడక:డ ససబభన� �
ఇసటట ననస:144/166
వయససస:32
లస: పప
7348 SAA1108760
పపరర: దసరరగరరవప కలసదర

7346 AP151010048356
పపరర: జజన బ షపక

భరస : పషదద మసరసన
ఇసటట ననస:153-401
వయససస:32
లస: ససస స
93-8/903

7349 AP151010048620
పపరర: మరగయమక చసతమమల

తసడక:డ బభబమ రరవప కలసదర
ఇసటట ననస:195
వయససస:24
లస: పప

భరస : మధస
ఇసటట ననస:199-3-116
వయససస:42
లస: ససస స

93-6/1034
7351 SAA0890914
పపరర: అచసఖత ఈశసర కలమమర
లకణవరపప
తసడక:డ శవకకటట లసగరచతరగ లకణవరపప
ఇసటట ననస:199-5-20
వయససస:25
లస: పప

7352 SAA1145648
పపరర: వనసకట రమణ ఏరరవ
భరస : వర రరడకడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:199-6-299
వయససస:36
లస: ససస స

7354 SAA0955726
పపరర: అపసన పఠరన

7355 JBV3656634
పపరర: గరలబ సయఖద

93-6/1073

భరస : ఛతన బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:199-8-129
వయససస:27
లస: ససస స
7357 JBV3645520
పపరర: నరసససహరరవప ఆససల

93-6/1076

93-6/1079

93-7/1086

93-7/1089

తసడక:డ వల� shek
ఇసటట ననస:199-153
వయససస:45
లస: పప

7364 AP151010048004
పపరర: జయమక పతకమమరగ

7367 SAA1119122
పపరర: పడసనన మణణకలమమర పరల

93-6/3

7370 AP151010039295
పపరర: హహసషసన షపక

93-6/1074

7373 JBV3468873
పపరర: రహహమమ షపక�
తసడక:డ మహబమసరహహబ� shek
ఇసటట ననస:199-153
వయససస:73
లస: పప

93-6/1033

7353 AP151010045277
పపరర: ససతమక ఏరరవ�

93-6/1036

7356 SAA0956112
పపరర: ఛతన బభషర పఠరన

93-6/1075

తసడక:డ మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:199-8-129
వయససస:29
లస: పప
93-6/1077

7359 JBV3645512
పపరర: శకనవరసరరవప తతటకలర

93-6/1078

తసడక:డ రరమ నతయమడడ
ఇసటట ననస:199-8-129
వయససస:27
లస: పప
93-4/1

7362 JBV3485380
పపరర: మలర శసరగ పతకమమరగ

93-7/1085

భరస : కకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:199-12-900
వయససస:34
లస: ససస స
93-7/1087

7365 AP151010042469
పపరర: కకటటశసరరరవప పతకమమరగ

93-7/1088

తసడక:డ హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:199-12-900
వయససస:44
లస: పప
93-7/20

7368 JBV3644168
పపరర: అమరనతధ తషరకర

93-3/987

తసడక:డ నతగరశసరరరవప తషరకర
ఇసటట ననస:199-70
వయససస:34
లస: పప
93-3/988

తసడక:డ మయమళరబమదద షపక
ఇసటట ననస:199-102
వయససస:62
లస: పప
93-6/1038

7350 SAA0973850
పపరర: సరయ రరమ పరనతల

భరస : కకటటరరడకడ� eruva
ఇసటట ననస:199-6-299
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప పరల
ఇసటట ననస:199-12-911
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ అపయఖ గరదదల
ఇసటట ననస:199-71
వయససస:32
లస: పప
7372 JBV3644390
పపరర: మసరసన వల షపక�

93-6/1035

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:199-12-900
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:199-12-900
వయససస:45
లస: పప
7369 SAA1108174
పపరర: మలలర ససర రరవప గరదదల

7361 SAA1177245
పపరర: సరమమజఖస పలకలలరగ

93-6/1071

తసడక:డ ఆసజనవయమలల పరనతల
ఇసటట ననస:199-5-15
వయససస:24
లస: పప

భరస : శరసబయఖ పలకలలరగ
ఇసటట ననస:199-8-760
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:199-12-900
వయససస:36
లస: ససస స
7366 AP151010042010
పపరర: కకషరరరరవప పతకమమరగ

93-6/1072

తసడక:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:199-8-129
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ అసనసల
ఇసటట ననస:199-8-129
వయససస:27
లస: పప
7363 JBV1905736
పపరర: పదతకవత పతకమమరగ

7358 JBV3645504
పపరర: ఏడడకకసడలల కకలసరన

7347 SAA1037432
పపరర: బబ జజన షపక

భరస : జజన సషషదత షపక
ఇసటట ననస:190/431
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నతగమల మరర
ఇసటట ననస:199-8-129
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:199-8-129
వయససస:27
లస: పప
7360 JBV3648946
పపరర: నతగమల మరర సయఖద

93-6/1070

7371 JBV3478260
పపరర: పడభభవత పప దదల

93-3/989

భరస : శరసతయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:199-113
వయససస:36
లస: ససస స
93-6/1039

7374 SAA1294719
పపరర: వరసజనవయమలల కకటభరగ

93-7/1177

తసడక:డ కకటటశసరరవప కకటభరగ
ఇసటట ననస:199-213
వయససస:32
లస: పప
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7375 SAA1293315
పపరర: శక జఠర రరడకడ మమకల
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93-3/1099

తసడక:డ జజసఫ రరడకడ మమకల
ఇసటట ననస:201
వయససస:18
లస: ససస స
7378 SAA0668590
పపరర: కకటటశసరమక గమసటటరర

93-6/1080

93-6/1218

93-6/1084

93-7/1091

93-3/1005

93-3/1106

93-6/1087

తసడక:డ గగపస కననప నతయమడడ
ఇసటట ననస:382 B BLOCK
వయససస:34
లస: ససస స

7388 AP151010042168
పపరర: కకటటశసరరరవప కలసదర�

7391 SAA0671677
పపరర: హనసమయఖ యయరరవ

7394 SAA0954066
పపరర: నతగరరజ రరవరన

7397 SAA1194430
పపరర: అనల కలమమర మమడక శశటట

93-8/822

7400 SAA1083583
పపరర: ఆదతస జజలమ

93-7/1092

7403 YZK3659044
పపరర: అరచన ఏలలరగ
తలర : రతన కలమమరగ ఏలలరగ
ఇసటట ననస:401,Balaji Nivas
వయససస:23
లస: ససస స

7383 SAA1056309
పపరర: నవఖ అలర స

93-6/1083

7386 JBV3657293
పపరర: కలమమరగ� తతట�

93-7/1090

7389 JBV3656915
పపరర: రమణ నలర కకసడ

93-3/1004

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:220-4-38
వయససస:41
లస: ససస స
93-3/1006

7392 NDX3249760
పపరర: ఆదరర రరడకడ గమడకబసడతర

94-240/760

తసడక:డ పపలర రరడకడ గమడకబసడతర
ఇసటట ననస:221
వయససస:26
లస: పప
93-6/1085

7395 SAA0954488
పపరర: లకకక తతట

93-6/1086

భరస : గగవసదరరజ తతట
ఇసటట ననస:249/403
వయససస:28
లస: ససస స
93-3/990

7398 SAA1385822
పపరర: శరఫసయ షపక
భరస : కలలశర షపక
ఇసటట ననస:339
వయససస:22

93-8/823

తసడక:డ మమతస యఖ జజలమ
ఇసటట ననస:339
వయససస:42
లస: పప
93-8/824

93-6/1217

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:219-6-564
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటసరసమ మమడక శశటట
ఇసటట ననస:297
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ ఆదతస జజలమ
ఇసటట ననస:339
వయససస:37
లస: పప
7402 SAA1083732
పపరర: నరకద కననప నతయమడడ

93-8/996

తసడక:డ అపయఖ రరవరన
ఇసటట ననస:241/131
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర పరతతరగ
ఇసటట ననస:249/403
వయససస:39
లస: ససస స
7399 SAA1083591
పపరర: శవపరరవత జజలమ

7385 SAA1253467
పపరర: bindu నవతగన

7380 SAA1464155
పపరర: కమల దదవ కకడసరగ

తసడక:డ బడహకస అలర స
ఇసటట ననస:207/403
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:220-82
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ రవసదడబభబమ దదడడ
ఇసటట ననస:241
వయససస:22
లస: ససస స
7396 SAA0954157
పపరర: లకకక పరతతరగ

93-6/1082

తసడక:డ పకకరర�
ఇసటట ననస:220-2-25
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ ఆల ఆహమకద
ఇసటట ననస:220-9-334
వయససస:45
లస: పప
7393 SAA1256577
పపరర: మనషర దదడడ

7382 SAA1051309
పపరర: హరగబభబమ ఇసడర

93-3/1264

భరస : బలర రరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:205
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ససగరతరరవప నవతగన
ఇసటట ననస:211-5-1187
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చమట
ఇసటట ననస:219-I
వయససస:27
లస: ససస స
7390 AP151010042503
పపరర: నతజర షపక

93-6/1081

తసడక:డ సతఖనతరరయణ ఇసడర
ఇసటట ననస:207/277
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:209/403
వయససస:27
లస: ససస స
7387 SAA0735094
పపరర: నతగ లకడక చమట

7379 SAA1011774
పపరర: లలకరశ యరవరపప

7377 AGZ1440288
పపరర: శవరజ సతఖ గణణశ నసదదగరమ

తసడక:డ కకటటశసర రరవప నసదదగరమ
ఇసటట ననస:203
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప యరవరపప
ఇసటట ననస:204/114
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ బబ లమరగ కకడసరగ
ఇసటట ననస:205
వయససస:39
లస: పప
7384 SAA1056044
పపరర: సలమక షపక

93-4/1188

తసడక:డ ససధకర రరడకడ
ఇసటట ననస:202,sree devi homes
వయససస:19
లస: పప

భరస : రతన బభబమ
ఇసటట ననస:203/149
వయససస:34
లస: ససస స
7381 SAA1464148
పపరర: హహమ చచదరగ కకడసరగ

7376 SAA1372242
పపరర: ఉదయ కకరణ రరడకడ యయరరవ

93-3/1268

లస: ససస స

7401 SAA1471044
పపరర: పరరసత మదచదల

93-3/1269

తసడక:డ శశషగగరగ రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:352/2
వయససస:45
లస: ససస స
93-3/1271

7404 SAA1218551
పపరర: రరమకకషర రరవప ఎడర

93-3/1110

తసడక:డ వనసకట నతరరయణ ఎడర
ఇసటట ననస:403
వయససస:79
లస: పప
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7405 SAA1255892
పపరర: ససశల ఎడర
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93-3/1111

భరస : రరమకకషర రరవప ఎడర
ఇసటట ననస:403
వయససస:76
లస: ససస స
7408 SAA1436021
పపరర: సకరర మలలతష

93-3/1272

93-4/1145

93-3/1281

93-3/1007

భరస : నతగరరజ�
ఇసటట ననస:980
వయససస:31

93-3/991

7415 SAA1218940
పపరర: పడవళక తషమకల

7418 JBV3657830
పపరర: ధనలకకక� ఏరరవ�

7421 SAA1087584
పపరర: శకలకకక తరరపతమక సటటట

93-3/1009

7424 SAA1108893
పపరర: మరర వల షపక

7427 SAA1256486
పపరర: ధనలకకక కస

తసడక:డ ఆరరనబభసరచతరరఖలలలఇ శకనవరససల
ఇసటట ననస:1196-8-674
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కస
ఇసటట ననస:1231-1-109
వయససస:46
లస: ససస స

7429 SAA1256080
పపరర: సససధస యమమరగస

7430 SAA1372796
పపరర: పరరసత బబ న

93-8/994

భరస : రరజరశ కలమమర యమమరగస
ఇసటట ననస:1231-5-1321
వయససస:19
లస: ససస స
7432 SAA1083500
పపరర: అనసరరధ పప టట
ర రగ
భరస : ఆదదనతరరయణ పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:33
లస: ససస స

93-3/1124

93-3/1008

7433 SAA1282334
పపరర: లకకక గజజల
భరస : నతగరసదడబభబమ గజజల
ఇసటట ననస:0
వయససస:26
లస: ససస స

7413 SAA1469675
పపరర: శకనవరస రరవప కనసరర

93-3/1280

7416 SAA1073154
పపరర: రరమకకషర లకరత

93-8/905

7419 SAA1424423
పపరర: వరసజనవయమలల రరగరళర

93-5/1309

తసడక:డ కకటటశసర రరవప రరగరళర
ఇసటట ననస:761
వయససస:20
లస: పప
93-8/906

7422 SAA1080118
పపరర: శవయఖ సటటట

93-8/907

తసడక:డ పరపరరరవప సటటట
ఇసటట ననస:811 JANMABHOOMINAGAR
వయససస:64
లస: పప
93-8/908

7425 SAA1250232
పపరర: వనసకటటశసరరర పరలఠరఖ

93-14/1002

తసడక:డ దదవయమఖ పరలఠరఖ
ఇసటట ననస:1128
వయససస:33
లస: పప
93-3/1090

7428 SAA1255850
పపరర: షబన షపక

93-8/993

భరస : mabu shaik
ఇసటట ననస:1231-5-1129
వయససస:29
లస: ససస స
93-4/1182

భరస : శకనవరస బబ న
ఇసటట ననస:129429
వయససస:42
లస: ససస స
93-5/1

93-4/1144

తసడక:డ నరసససహ లకరత
ఇసటట ననస:505
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ నతగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:1105
వయససస:56
లస: పప
93-6/1112

7410 SAA1278738
పపరర: భకస కలసదర

తసడక:డ సరసబశవ రరవప కనసరర
ఇసటట ననస:503
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస సటటట
ఇసటట ననస:811
వయససస:28
లస: ససస స

లస: ససస స

7426 SAA1257906
పపరర: శక రసబభబమ శకనవరససల

93-7/1304

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:688
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస సటటట
ఇసటట ననస:811
వయససస:28
లస: ససస స
7423 JBV3657988
పపరర: నతగమలలర శసరగ� పలకలలరగ�

7412 SAA1431980
పపరర: గగపస తడనతథ గలబ

93-3/992

భరస : కకటటశసరరరవప కలసదర
ఇసటట ననస:491
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:504
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటసరసమ మమడకశశటట
ఇసటట ననస:568
వయససస:24
లస: ససస స
7420 SAA1078849
పపరర: శకలకకక తరరపతమక సటటట

93-8/904

తసడక:డ శకనవరస రరవప గలబ
ఇసటట ననస:498
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప కనసరర
ఇసటట ననస:503,mourya place,
వయససస:21
లస: పప
7417 SAA1177146
పపరర: అపరర మమడకశశటట

7409 SAA1108547
పపరర: రరధ తమకశశటట

7407 SAA1093053
పపరర: పసడయమసక మదదద

తసడక:డ సతఖనతరరయణ మదదద
ఇసటట ననస:403,SRI VASAVI VENKATESWA
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:447
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసరరరవప కలసదర
ఇసటట ననస:491
వయససస:24
లస: పప
7414 SAA1433671
పపరర: డన కనసరర

93-3/1112

తసడక:డ రరమకకషర రరవప ఎడర
ఇసటట ననస:403
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ మసగఖ మలలతష
ఇసటట ననస:404
వయససస:38
లస: పప
7411 SAA1226828
పపరర: గగపస కలసదర

7406 SAA1255959
పపరర: వనసకట ఆధద శశసస ఎడర

7431 SAA1184050
పపరర: తతటట రరడకడ

93-4/2

తసడక:డ తతటట రరడకడ
ఇసటట ననస:
వయససస:24
లస: పప
93-7/1093

7434 SAA1294412
పపరర: ఇజజడయలల కరగగత

93-7/1094

తసడక:డ దతవదస కరగగత
ఇసటట ననస:000
వయససస:20
లస: పప
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7435 SAA0771627
పపరర: జజఖత తషమకల
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93-3/993

7436 SAA0771643
పపరర: శకనవరస రరవప తషమమల

93-3/994

7437 YZK1895291
పపరర: రతన కలమమరగ ఏలలరగ

93-3/1284

భరస : శకనవరస రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:AMBIKA PARADAISPNO504
వయససస:51
లస: ఇ

తసడక:డ అపరప రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:ANBIKA PARADAIS504
వయససస:47
లస: పప

భరస : రమమశ ఏలలరగ
ఇసటట ననస:Balaji Nivas/401
వయససస:46
లస: ససస స

7438 SAA1072859
పపరర: తషలసస భభరత

7439 SAA1072834
పపరర: నతగరరజ భభరత

7440 SAA0949877
పపరర: నతగరరజ పప టట
ర రగ

93-6/1040

93-6/1041

93-8/909

భరస : నతగరరజ భభరత
ఇసటట ననస:BUDABUKKALA COLONY
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహ భభరత
ఇసటట ననస:BUDABUKKALA COLONY
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:DD-1 , 3RD LANE , JANNMABH
వయససస:28
లస: పప

7441 SAA1293737
పపరర: అనత ఉపపప

7442 SAA1108943
పపరర: భభరగ వ మరగమశశటట

7443 SAA1143775
పపరర: సరసబశవ రరవప రరచకకసడ

93-3/1128

తసడక:డ పప లయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:D NO 2-212
వయససస:19
లస: ససస స
7444 SAA1264043
పపరర: శశష శరరష కకలర మరర

భరస : హరగ కకషప ర మరగమశశటట
ఇసటట ననస:D.NO-04-12
వయససస:23
లస: ససస స
93-4/1151

తసడక:డ శవ పడసరద రరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:DNO-4-344A
వయససస:19
లస: ససస స
7447 SAA1415082
పపరర: రరహన పరవన షపక

93-6/1283

93-3/998

93-3/1129

93-3/1000

93-6/1044

భరస : శసకరరరడకడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:ERUVA
వయససస:24
లస: ససస స
7462 SAA1432673
పపరర: శరహహన షపక
తలర : శహహదత షపక
ఇసటట ననస:flat-204
వయససస:20
లస: ససస స

93-5/1311

7451 SAA1165364
పపరర: యయసయఖ చలలకలరగ

7454 SAA1083724
పపరర: ససనల కకతస పలర

7457 SAA1373117
పపరర: సనన దతసరగ

93-3/999

7449 SAA1165406
పపరర: జవహర షపక

93-6/1043

7452 SAA1165430
పపరర: ఆశ షపక

93-8/827

భరస : సరయ పప తల
ఇసటట ననస:DNO 123-18-3066 C BLOCK
వయససస:26
లస: ససస స
93-8/828

7455 SAA1293844
పపరర: రస గగపరల రరడకడ ఆవల

93-3/1131

తసడక:డ ససబభబ రరడడ క ఆవల
ఇసటట ననస:DOOR NO 3-22
వయససస:31
లస: పప
93-8/1042

7458 SAA1194380
పపరర: ఉమ దదవ స గ డబబ యన

93-3/995

తసడక:డ కకటటశసరరరవప దతసరగ
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 121/5/1277
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: శవ పరరసత స గ డబబ యన
ఇసటట ననస:Dr no 5-113
వయససస:21
లస: ససస స

7460 SAA1453513
పపరర: చచషటనయ వహరగ కసచరర

7461 SAA1466572
పపరర: చచషటనయ వహరగ కసచరర

93-4/1234

తసడక:డ శసకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:flat 105
వయససస:29
లస: పప
93-3/1321

93-6/1042

తసడక:డ వపలమర షపక
ఇసటట ననస:D NO 121-34 F NO 202
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ వనసకటయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:D NO-786 B BLOCK
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ భమషణస జజల
ఇసటట ననస:DOOR.NO. 3-108
వయససస:24
లస: పప
7459 SAA0947681
పపరర: వనసకట శరరష ఏరరవ

7448 RBE0662361
పపరర: సషషదమక అకకతనపల

7446 SAA1117779
పపరర: VIJAYA దసరగ కరర పపడక

భరస : VENKATESWARA రరవప కరర పపడక
ఇసటట ననస:DNO-13-66
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ శరమమఖయయల చలలకలరగ
ఇసటట ననస:D NO 122/61
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ రరస బభబమ కకసడడడ
ఇసటట ననస:DNO 133-10-2366
వయససస:21
లస: పప
7456 SAA1087485
పపరర: వజయ కలమమర జజల

93-3/1130

భరస : సషషదసలల అకకతనపల
ఇసటట ననస:D NO 121-2-462/1
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : యయసయఖ చలలకలరగ
ఇసటట ననస:D NO 122/61
వయససస:44
లస: ససస స
7453 SAA1291764
పపరర: పడకరశ బభబమ కకసడడడ

7445 SAA1291798
పపరర: సససధసర కకసడడడ

93-3/997

తసడక:డ నతగ భమషణస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:DNO-4-205
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ రరస బభబమ కకసడడడ
ఇసటట ననస:DNO 11-494/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : షపక మహమకద రగయమజ
ఇసటట ననస:D-no-120-9-336
వయససస:36
లస: ససస స
7450 SAA1165380
పపరర: ససజజత చలలకలరగ

93-3/1015

7463 SAA1426774
పపరర: సహనతజ షపక
తలర : శహహదత షపక
ఇసటట ననస:flat 204, padamat app
వయససస:22
లస: ససస స

93-6/1242

తసడక:డ శసకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:flat 105
వయససస:29
లస: పప
93-3/1357

7464 SAA1448349
పపరర: హరగశ చచదరగ యమరర గడడ

93-5/1312

తసడక:డ అసజయఖ చచదరగ యమరర గడ
ఇసటట ననస:Flat 303
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: అనసరరధ యయసడదటట
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93-3/1322

7466 SAA1452085
పపరర: రరకరశ దదపపలపపడక

93-3/1320

7467 SAA1463801
పపరర: రరకరశ దదపపలపపడక

93-4/1239

భరస : వనసకట శకనవరస కలమమర యయసడదటట
ఇసటట ననస:FLAT-307
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప దదపపలపపడక
ఇసటట ననస:FLAT. 309,FORTUNE ICONICA
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ శకనవరసరరవప దదపపలపపడక
ఇసటట ననస:FLAT. 309,FORTUNE ICONICA
వయససస:25
లస: పప

7468 SAA1418060
పపరర: కకషర మమరగస గడకడ పరటట

7469 SAA1448075
పపరర: మలర శసరగ మమడకశశటట

7470 SAA1357664
పపరర: వనసకట లకకక పసడయసకర భవనస

93-3/1296

93-5/1313

భసధసవప: అరరణ కలమమరగ గడకడ పరటట
ఇసటట ననస:FLAT 506, MOURYA PALACE
వయససస:56
లస: పప

భరస : అపపరరవప మమడకశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-2 - 2 FLOOR
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖనతరరయణ రరడడ క భవనస
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:19
లస: ససస స

7471 SAA1373133
పపరర: లకకణ రరవప అననస

7472 SAA1452838
పపరర: ససబభబనతయమడడ కసచరర

7473 SAA1434216
పపరర: మమసతతజ బ షపక

93-3/1315

93-3/1361

93-3/1297

93-3/1298

తసడక:డ భభసతర రరవప అననస
ఇసటట ననస:FLAT NO102 PAVULURI
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ నతరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.103, D.NO.397
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 103, MAPLE APRT
వయససస:48
లస: ససస స

7474 SAA1434273
పపరర: ఆఫసడద షపక

7475 SAA1434315
పపరర: మమనన షపక

7476 SAA1440999
పపరర: వదఖ రరణణ యమగసటట

93-3/1358

93-3/1363

93-3/1299

తసడక:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 103, MAPLE APRT
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO103, MAPLE APRT
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససమసత యమగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 112 , 1ST FLOOR
వయససస:32
లస: ససస స

7477 SAA1439827
పపరర: ససజన యమగసటట

7478 SAA1293281
పపరర: శసకర రరడకడ కకపపపల

7479 SAA1293265
పపరర: నతగలకకక కకపపపల

93-6/1243

93-3/1133

తసడక:డ బభబమ రరజరశసర రరవప యమగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 112, 1ST FLOOR
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ సరసబ రరడకడ కకపపపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:45
లస: పప

7480 SAA1293273
పపరర: కకషర రరడకడ కకపపపల

7481 SAA1467232
పపరర: వనసకట గరలలశసరగ మహ లకకక
వతస
భరస : దదవరనసదస వతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:55
లస: ససస స

93-6/1244

7484 SAA1143825
పపరర: పదకజ మమధవభభటర

93-3/1001

93-3/1135

తసడక:డ శసకర రరడకడ కకపపపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:19
లస: పప
7483 SAA1410695
పపరర: ధన లకకక గమడకకసదసల

93-3/1364

భరస : జరమస
ఇసటట ననస:flat no-201,2nd floor
వయససస:53
లస: ససస స
7486 SAA1358571
పపరర: ఉమమహహశసరరరవప కకడసరగ
తసడక:డ రరఘవరరవప లలట కకడసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO -202
వయససస:58
లస: పప
7489 SAA1409523
పపరర: రఘమనతథ బభబమ కకలర

భరస : శసకర రరడకడ కకపపపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:44
లస: ససస స

7487 SAA1453042
పపరర: వనసకట తషలససదదవ కకసడసరగ

7490 SAA1417781
పపరర: శశదదవ కకలర

తసడక:డ వరయఖ కకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO.202
వయససస:60
లస: పప

భరస : రఘమనతథ బభబమ కకలర
ఇసటట ననస:flat no.202
వయససస:51
లస: ససస స

93-4/1235
7492 SAA1412006
పపరర: సరయ కకరణ కలమమర
వసకరయలపరటట
తసడక:డ నతగరశసర రరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 12-282
వయససస:26
లస: పప

7493 SAA1145556
పపరర: మకతషఖసజయ మమధవభభటర

93-3/1312

7485 SAA1404748
పపరర: సరయ సకజన దసరగ కలసకలసట

93-3/1300

తసడక:డ జయ చసదడ నతయమడడ కలసకలసట
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:22
లస: ససస స
93-3/1308

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప కకసడసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయససస:53
లస: ససస స
93-3/1313

7482 SAA1418854
పపరర: జరమస గమడకకసదసల
తసడక:డ బనజ మమన గమడకకసదసల
ఇసటట ననస:flat no.201, 2nd floor
వయససస:56
లస: పప

భరస : మకతషఖసజయ మమధవభభటర
ఇసటట ననస:flat no-202
వయససస:42
లస: ససస స
93-3/1301

93-3/1134

7488 SAA1452945
పపరర: రరజశశఖర కకసడసరగ

93-3/1309

తసడక:డ ఉమ మహహశసర రరవప కకసడసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయససస:32
లస: పప
93-3/1314

7491 SAA1358373
పపరర: వనసకట తషలసస దదవ కకసడసరగ

93-6/1285

భరస : ఉమమమహహశసర రరవప కకసడసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:53
లస: ససస స
93-6/1045

తసడక:డ రరమ కకషర మమరగస మమధవభభటర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 LOTUS APARTM
వయససస:48
లస: పప

7494 SAA1116649
పపరర: రమమ దదవ వవగగనతటట

93-3/1016

భరస : రరధత కకషర వవగగనతటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-203 MOURYA PALAC
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: హహహసదవ ససదతన
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భరస : శవరజ సతఖ గణణశ నసదదగరమ
ఇసటట ననస:flat no 203 Surya Towers
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ సతఖనతరరయణ కళరగమసట
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:35
లస: ససస స

7497 SAA1452473
పపరర: కళరగమసట వనసకట శవ
సతఖనతరరయణ
తసడక:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:flat no 204
వయససస:42
లస: పప

7498 SAA1464015
పపరర: వసశకకషర వనరగచరర

7499 SAA1432855
పపరర: పపషపలత కకలర

7500 SAA1446145
పపరర: శక దదవ బబ సత

93-3/1302

93-3/1323

7496 SAA1218304
పపరర: శరరద కళరగమసట

93-3/1136

93-3/1310

తసడక:డ ససరరసదడనతధ వనరగచరర
భరస : జయ కకశశర కకలర
ఇసటట ననస:FLATNO209,ADITRIAPARTMEN ఇసటట ననస:FLAT NO. 211
వయససస:19
లస: పప
వయససస:39
లస: ససస స
7501 SAA1434596
పపరర: మననగన పషషజ
స అమరస లలరగ

93-6/1247

తసడక:డ చసదడ రరవప అమరస లలరగ
ఇసటట ననస:Flat no.302,A-Block
వయససస:19
లస: ససస స
7504 SAA1371475
పపరర: శక హరగరత తలల
ర రర

93-3/1311

93-6/1158

93-6/1286

7505 JBV3652013
పపరర: నతగరసదడస పససపపలలటట

93-8/481

7503 SAA1469287
పపరర: మధవ లత శక రరమకరవర చస

7508 AGZ1945049
పపరర: వనసకటటశసరరర చసతకకకసదద

93-3/1305

7511 SAA1409440
పపరర: వర శశఖర రరవప లమవప

93-6/1245

7514 SAA1177013
పపరర: లలకరసదడనతథ ఈడడపపగసటట

7509 AGZ1945056
పపరర: వజయలకకక చసతకకకసదద

93-3/1318

7512 SAA1409481
పపరర: రరమ దదవ లమవప
తలర : వర శసకర లమవప
ఇసటట ననస:FLAT NO.502
వయససస:44
లస: పప

93-6/1047

7515 SAA1257054
పపరర: కనషత తషమకల

93-6/1159

తసడక:డ శకనవరసరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:20
లస: పప

7516 SAA1470186
పపరర: శకకరసత వపగమసట

7517 SAA1431279
పపరర: నతగగ రరడకడ సప సటటరరడకడ

7518 SAA1430461
పపరర: లకకక పడసనన సప సటటరరడకడ

తసడక:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:flat no.505
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:flat no.565
వయససస:65
లస: ససస స
7522 SAA1442805
పపరర: సరఈసపసథత దతసరగ

93-3/1306

తసడక:డ మసగగరరడకడ సప సటటరరడకడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 510
వయససస:41
లస: పప
93-6/1287

7520 SAA1218882
పపరర: సతశ బభబమ కళసద

తసడక:డ శకనవరస వనసకట కకటటశసర రరవప దతసరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO C3
వయససస:20
లస: ససస స

7523 SAA1466184
పపరర: వనసకట ససబబయఖ నరపసపత

93-3/1359

భరస : నతగగరరడకడ సప సటటరరడకడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 510
వయససస:38
లస: ససస స
93-3/1137

భసధసవప: అరరణ కలమమరగ మకకతల
ఇసటట ననస:FLAT NO B1
వయససస:36
లస: పప
93-3/1307

93-6/1246

93-3/1362

తసడక:డ వనసకటటశసరరరవప ఈడడపపగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 502 MOURYA GALA
వయససస:61
లస: పప

93-4/1236

93-3/1317

భరస : వనసకటటశసరరర చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ చనన వనసకయఖ లమవప
ఇసటట ననస:flat no-502
వయససస:53
లస: పప
93-6/1046

7506 SAA1386200
పపరర: తదజ కకరణ పసననమనవన

భరస : లలకరసదడనతథ ఈడడపపగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 502 MOURYA GALA
వయససస:57
లస: ససస స

7519 SAA1463942
పపరర: మననరమ ఇపపనత గమసట

93-3/1304

తలర : శరరద పసననమనవన
ఇసటట ననస:Flat no-404
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖ చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ వర శశఖర రరవప లమవప
ఇసటట ననస:flat no 502
వయససస:21
లస: పప
7513 SAA1177005
పపరర: ధనలకకక ఈడడపపగసటట

భరస : శవ బబ సత
ఇసటట ననస:FLAT NO-301
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ ససరఖ పడకరశ రరవప గమరకస
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:52
లస: పప
7510 SAA1409465
పపరర: ససమసత చచదరగ లమవప

93-3/1316

భరస : వజయ భభసతర మమపరపళర
భరస : శశకరసత శక రరమకరవర చస
ఇసటట ననస:FLAT NO 303,TEJA TOWNSHIP ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:46
లస: ససస స
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ శక హరగ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403
వయససస:21
లస: ససస స
7507 SAA1258557
పపరర: శకనవరస గమరకస

7502 SAA1441518
పపరర: వజయ భభరత మమపరపళర

93-3/1303

7521 SAA1293588
పపరర: అరరణ కలమమరగ మకకతల

93-3/1138

భరస : సతశ బభబమ కళసద
ఇసటట ననస:FLAT NO B1
వయససస:35
లస: ససస స
93-4/1237

తసడక:డ ససబబరరమయఖ నరపసపత
ఇసటట ననస:flat no:-517 yaganti apartment
వయససస:44
లస: పప

7524 SAA1426089
పపరర: ససబభబనతయమడడ కసచరర

93-3/1360

భసధసవప: తషలసస జజఖత దదపపలపపడక
ఇసటట ననస:Flat No, 103, D.No.397
వయససస:53
లస: పప
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7525 NYT0275263
పపరర: మధసససదన చచదరగ కకననరర

93-3/1319

తసడక:డ చటటటబభబమ చటటటబభబమ
ఇసటట ననస:Flat number 203
వయససస:31
లస: పప
7528 SAA1359694
పపరర: సతశ కలమమర గటటటపరటట

93-6/1248

7526 SAA1218908
పపరర: ససరరశ కలమమర వరవలకకలనస

7529 SAA1080183
పపరర: కకటటశసర రరవప పపలమరగద

7530 SAA1442730
పపరర: గరయతడ తరరమల దతసరగ

7531 SAA1218437
పపరర: ససశల గరరక

7532 SAA1469352
పపరర: దదవరనసదస వతస

7534 SAA1257096
పపరర: ససజనఖ రరణణ వపపరపన
భరస : వనసకటభర రరవప వపపరపన
ఇసటట ననస:flot no 509
వయససస:41
లస: ససస స
7537 SAA1218965
పపరర: డడగ భవన గగగగనవన

93-3/1139

93-3/1293

93-3/1286

93-6/1161

7541 SAA1397504
పపరర: శత భభరత కకయ

7544 SAA1438753
పపరర: రమణమక చలర

93-4/1232

7547 SAA1419704
పపరర: నరజ అకకతనతపఅల

93-6/1251

7550 SAA1443373
పపరర: అవనతశ చదదసరర

7536 SAA1257104
పపరర: సరయ శశరసక వపపరపన

93-6/1162

7539 SAA1470467
పపరర: శకకరసత రరడకడ గల

93-3/1285

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ గల
ఇసటట ననస:F N 404
వయససస:30
లస: పప
93-3/1325

7542 SAA1359850
పపరర: డదవడ ఆనసద తలతతటట

93-3/1353

తసడక:డ వసదనస
ఇసటట ననస:f no 101
వయససస:18
లస: పప
93-3/1295

7545 SAA1439975
పపరర: ససమసత యమగసటట

93-6/1252

తసడక:డ బభబమ రరజరశసర రరవప యమగసటట
ఇసటట ననస:FNO 112, 1ST FLOOR
వయససస:29
లస: పప
93-4/1233

భరస : సరసబశవరరవప అకకతనతపఅల
ఇసటట ననస:F.NO302
వయససస:49
లస: ససస స
93-3/1142

93-6/1250

తసడక:డ వనసకటభర రరవప వపపరపన
ఇసటట ననస:flot no 509
వయససస:22
లస: పప

భరస : నతగగ రరడకడ చలర
ఇసటట ననస:F.NO107
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ సషషదసలల అకకతనతపఅల
ఇసటట ననస:F.NO302
వయససస:57
లస: పప
7549 SAA1219013
పపరర: వసససధర కకనవటట

7538 SAA1404813
పపరర: రమమష బభబమ చతగసటట

7533 SAA1417278
పపరర: ధరకతదజ కకసడసరగ
తసడక:డ ఉమమమహహశసర రరవప కకసడసరగ
ఇసటట ననస:FLOT NO 202
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకకయఖ కకయ
ఇసటట ననస:FNO101
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటరరడకడ చలర
ఇసటట ననస:F NO 107
వయససస:50
లస: పప
7546 SAA1419688
పపరర: సరసబశవరరవప అకకతనతపఅల

93-6/1249

తసడక:డ వనసకట రరమయఖ చతగసటట
ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 402
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప కకణణదద
ఇసటట ననస:F.NO.4F-503
వయససస:48
లస: ససస స
7543 SAA1437532
పపరర: నతగగ రరడకడ చలర

7535 SAA1257088
పపరర: నతగశక వపపరపన

93-3/1324

భరస : శకనవరస వనసకట కకటటశసర రరవప దతసరగ
ఇసటట ననస:FLOT-C3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రరవప వపపరపన
ఇసటట ననస:flot no 509
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నతగరశసర రరవప గగగగనవన
ఇసటట ననస:FLOT NO 511
వయససస:53
లస: ససస స
7540 SAA1433960
పపరర: లకకక కకణణదద

93-8/830

తసడక:డ శకరరమమలల వతస
ఇసటట ననస:FLOT NO 201
వయససస:63
లస: పప
93-6/1160

93-4/1238

తసడక:డ కకషర మమరగస గటటటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT# 506,MOURYA PALACE
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ నరసససహ రరవప పపలమరగదఓ
ఇసటట ననస:FLOT-61
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గరరక
ఇసటట ననస:Flotno102
వయససస:48
లస: ససస స

7527 SAA1373109
పపరర: సతశ కలమమర గటటటపరటట

తసడక:డ రసగర రరవప వరవలకకలనస
ఇసటట ననస:Flat # 411, Mourya Palace
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ కకషర మమరగస గటటటపరటట గటటటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT#506,MOURYA PALACE
వయససస:33
లస: పప
93-3/1140

93-3/1132

7548 SAA1219021
పపరర: వరరసదడ బభబమ కకనవటట

93-3/1141

తసడక:డ కకటటశసర రరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:FNO 302 AMBIKA APART
వయససస:27
లస: పప
93-6/1241

7551 SAA1441252
పపరర: అలలఖఖ చదదసరర

93-6/1284

భరస : వరరసదడబభబమ కకనవటట
ఇసటట ననస:FNO 302 AMBIKA APART
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ వజయ భభసతర రరవప చదదసరర
ఇసటట ననస:F.NO 303, TEJA TOWNSHIP
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ వజయ భభసతర చదదసరర
ఇసటట ననస:F.NO 303,TEJA TOWNSHIP
వయససస:20
లస: ససస స

7552 SAA1218692
పపరర: జజనకక రమమరరవప భచనత

7553 SAA1442581
పపరర: వనసకట లకకక పడణణత యయసడదటట

7554 SAA1437854
పపరర: వనసకట శకనవరస కలమమర
యయసడదటట
తసడక:డ వనసకయఖ యయసడదటట
ఇసటట ననస:f no 307
వయససస:55
లస: పప

93-3/1157

తసడక:డ భమషయఖ భచనత
ఇసటట ననస:F no 304 4th line icon ap
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ శకనవరస కలమమర యయసడనట
ఇసటట ననస:f no 307
వయససస:24
లస: ససస స

93-3/1287

93-3/1354
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93-3/1355

తసడక:డ శకనవరసరరవప దసగగ నవన
ఇసటట ననస:f no 402
వయససస:21
లస: ససస స
7558 SAA1360098
పపరర: శవ కలమమరగ గసగర

7556 SAA1437912
పపరర: నతగమణణ దసగగగనవన

భరస : శకనవరస రరవప దసగగగనవన
ఇసటట ననస:f no 402
వయససస:21
లస: ససస స
93-6/1240

7559 SAA1471127
పపరర: చరణ సరయ మరర

భరస : శకనవరస గమరకస
ఇసటట ననస:F NO-501 MOURYA EMPIRE
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ పపషప రరవప మరర
ఇసటట ననస:F.NO 502
వయససస:18
లస: పప

7561 SAA1080167
పపరర: కకషర పడసరద మననవ

7562 SAA1442870
పపరర: శఖమల భమకరఖ

93-8/832

తసడక:డ పపలమరరరవప మననవ
ఇసటట ననస:F NO 506 AMBICA PARADISE
వయససస:42
లస: పప

భరస : సకరర మలలతష భమకరఖ
ఇసటట ననస:F.NO C
వయససస:37
లస: ససస స

7564 SAA1397587
పపరర: వనసకట నతగవనణణ దతసరగ

7565 SAA1218957
పపరర: నతగరశసర రరవప గగగగనవన

93-3/1326

తసడక:డ శకనవరస వనసకట కకటటశసర రరవప దతసరగ
ఇసటట ననస:FNO-C3
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ రరమకకటయఖ గగగగనవన
ఇసటట ననస:folot no 511
వయససస:64
లస: పప

7567 SAA1437565
పపరర: శకనవరస రరవప దదపపలపపడక

7568 SAA1437367
పపరర: సరద ర షపక

93-3/1289

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప దదపపలపపడక
ఇసటట ననస:F,NO 309 FORTUNE I CONIA
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:G 2, padmavati grand
వయససస:55
లస: పప

7570 JBV3655917
పపరర: సరసబభడజఖస కకమరగశశటట

7571 SAA1384452
పపరర: శశరగ రరడకడ ఉడడమమల

93-3/1017

భరస : నతగరశసరరరవప కకమరగశశటట
ఇసటట ననస:H NO 2-78
వయససస:58
లస: ససస స
7573 SAA1083518
పపరర: రరజరశసరగ తలల
ర రగ

93-3/1356

7574 SAA1282466
పపరర: తరరణ కకటట

భరస : భభగఖ రరజ తలల
ర రగ
ఇసటట ననస:JANAMMABHUMINAGAR
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకస కకటట
ఇసటట ననస:kjoti vari veede
వయససస:18
లస: పప

7576 JBV3646718
పపరర: పషదద రరడకడ తతతరరడకడ

7577 SAA1281823
పపరర: శసకరమక కలసదర

93-7/174

తసడక:డ ససతతరరమరరడకడ తతతరరడకడ
ఇసటట ననస:oldno4-75 newno119-8-673
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబయమ కలసదర
ఇసటట ననస:pedapalakalaru
వయససస:25
లస: ససస స

7579 SAA1108992
పపరర: మమనకర పరతకమమరగ

7580 SAA1079136
పపరర: షబబర షపక

93-3/1018

తసడక:డ రరమ కకటటశసర రరవప పరతకమమరగ
ఇసటట ననస:pedapalakaluru
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:PEDAPALAKALURU
వయససస:40
లస: పప

7582 SAA1296979
పపరర: వనసకట తదజ కలసచతల

7583 SAA1443985
పపరర: శసకరరరవప అననస

93-7/1259

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:PLAT NO 6 NEW LIC COLONY
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ భసతరరరవప అననస
ఇసటట ననస:plat no. 102
వయససస:39
లస: పప

93-3/1288

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ గల
ఇసటట ననస:F NO 404
వయససస:28
లస: పప
93-3/1290

7560 SAA1471143
పపరర: అజయ వనసకట ఫణణసదడ మరర

93-3/1294

తసడక:డ పపషప రరవప మరర
ఇసటట ననస:F.NO.502
వయససస:21
లస: పప
93-3/1291

7563 SAA1436005
పపరర: శకనవరస వనసకట కకటటశసర రరవప
దతసరగ
తసడక:డ వనసకటటశసరరర దతసరగ
ఇసటట ననస:F.NO C3
వయససస:48
లస: పప

93-3/1292

93-3/1143

7566 SAA1437425
పపరర: భభరత దదవ దదపపలపపడక

93-3/1327

భరస : శకనవరస రరవప దదపపలపపడక
ఇసటట ననస:FORTUNE ICONIA FNO 309
వయససస:47
లస: ససస స
93-3/1328

7569 SAA1218775
పపరర: ససరస వనసకట శవ రరమ కకషర

93-3/1144

తసడక:డ పడసరద
ఇసటట ననస:H NO 1-106
వయససస:42
లస: పప
93-3/1365

తసడక:డ కకటటరరడకడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:H.NO. 119-6-274
వయససస:53
లస: పప
93-8/910

7557 SAA1470475
పపరర: వనయ కలమమర రరడకడ గల

7572 SAA1371996
పపరర: ససరర మమరగ ఉడడమమల

93-4/1240

భరస : శశరగ రరడకడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:H.NO. 119-6-274
వయససస:52
లస: ససస స
93-7/1255

7575 JBV3656204
పపరర: మమధవలత తతతరరడడ క

93-7/173

భరస : పషదద రరడకడ తతతరరడకడ
ఇసటట ననస:oldno4-75 newno119-8-673
వయససస:35
లస: ససస స
93-7/1256

7578 SAA1281849
పపరర: పద తదజశక తతట

93-7/1258

భరస : నరరసదడ తతట
ఇసటట ననస:pedapalakalaru
వయససస:22
లస: ససస స
93-6/1094

7581 SAA1437458
పపరర: రసబభబమ బడడగమ

93-7/1308

తసడక:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:pedapalakaluru
వయససస:37
లస: పప
93-3/1366

7584 SAA1389337
పపరర: పదక పపనసమమచస

93-5/1314

భరస : రమమశ పపనసమమచస
ఇసటట ననస:plot 201
వయససస:46
లస: ససస స
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7585 SAA1440635
పపరర: వశ పడకరశ పప పపరగ
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93-6/1253

తసడక:డ రరఘవయఖ పప పపరగ
ఇసటట ననస:PLOT 309
వయససస:45
లస: పప
7588 SAA1395649
పపరర: రరఘవయఖ తరగవధద

93-3/1329

93-6/1255

93-6/1049

93-7/1260

7595 SAA1443720
పపరర: పదక ఆకలల

7590 SAA0944307
పపరర: అపరర కలవకలసట

93-3/1002

భరస : జయచసదడ నతయమడడ కలవకలసట
ఇసటట ననస:PLOTNO202AMBIKAPARADISE
వయససస:49
లస: ససస స
93-6/1288

7593 SAA1093095
పపరర: మమధవ వపయమరర

93-6/1048

భరస : చసదడ శశఖర జపపడక
ఇసటట ననస:PLOT NO:59
వయససస:53
లస: ససస స
93-3/1330

7598 SAA1219088
పపరర: కకటట రరడకడ గరయస

93-3/1145

తసడక:డ నరరవరరదద గరయస
ఇసటట ననస:retheni gari nager 4 bth
వయససస:69
లస: పప
93-3/1003

తసడక:డ ససతసత ర రరవప పలలర
ఇసటట ననస:SC COLONY
వయససస:23
లస: పప
7603 SAA1282201
పపరర: ససరరశ పటట

7592 SAA1408335
పపరర: బభపయఖ ఆలలరగ

93-6/1163

7596 SAA0954074
పపరర: సపనహలతత గరరర

93-6/1095

భరస : చనబడహకనతయమడడ ఆకలల
భరస : బభబమ గరరర
ఇసటట ననస:PLOT#15 BHND AMBICA APTM ఇసటట ననస:R-16D
వయససస:39
లస: ససస స
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ కకరణ కలమమర నతగగనవన
ఇసటట ననస:ramalayam temple
వయససస:18
లస: ససస స
7600 SAA1086842
పపరర: ససధతర రరవప పలలర

93-5/1315

తసడక:డ వనసకట రరవప ఆలలరగ
ఇసటట ననస:plot no 501
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ అమమకలయఖ జపపడక
ఇసటట ననస:PLOT NO:59
వయససస:49
లస: పప
7597 SAA1294453
పపరర: నతగరసదడస నతగగనవన

7589 SAA1389345
పపరర: రమమశ పపనసమమచస

7587 SAA1257518
పపరర: వనసకట ఆరఎహహచ రరవప వపపరపన

తసడక:డ వనసకట నరసయఖ వపపరపన
ఇసటట ననస:plot nbi 509
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ ససబబ రరవప పపనసమమచస
ఇసటట ననస:plot no 201
వయససస:47
లస: పప

భరస : బభపయఖ ఆలలరగ
ఇసటట ననస:plot no 501
వయససస:33
లస: ససస స
7594 SAA1093111
పపరర: చసదడ శశఖర జపపడక

93-6/1254

భరస : వశ పడకరశ పప పపరగ
ఇసటట ననస:PLOT 309
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ కరశవయఖ తరగవధద
ఇసటట ననస:PLOT NO 101
వయససస:75
లస: పప
7591 SAA1408475
పపరర: ససధఖ రరణణ ఆలలరగ

7586 SAA1440551
పపరర: అరరణ కలమమరగ పప పపరగ

7601 SAA1072883
పపరర: కకటటశసరగ కసబసపరటట

తసడక:డ బమఛచషహ పటట
ఇసటట ననస:st colony
వయససస:34
లస: పప

7604 SAA1283852
పపరర: ఆదదలకకక ఉసరగస

93-8/911

93-8/833

7602 SAA1282391
పపరర: శకనవరస రరవప ఉసరగస

93-7/1262

తసడక:డ భభసతర రరవప ఉసరగస
ఇసటట ననస:st colony
వయససస:36
లస: పప
93-7/1264

భరస : శకనవరస రరవప ఉసరగస
ఇసటట ననస:st colony
వయససస:30
లస: ససస స

7606 SAA1093228
పపరర: మమతతఖల రరవప కకసడతరరడడ క

93-6/1289

తలర : శరరద పసననమనవన
ఇసటట ననస:satya constructions,mount view 6
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప కసబసపరటట
ఇసటట ననస:SC COLONY
వయససస:46
లస: ససస స
93-7/1263

7599 SAA1432822
పపరర: జశససత పసననమనవన

7605 SAA1278654
పపరర: షరరఫ షపక

93-7/1265

భరస : మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:ST COLONY
వయససస:27
లస: ససస స

7607 SAA1093236
పపరర: మమరగయమ బభబమ వనసకకసద

93-8/834

7608 SAA1083708
పపరర: పరఖరరజజన షపక

93-8/837

తసడక:డ బభబమరరవప కకసడతరరడడ క
ఇసటట ననస:SWARNABHARATHI NAGAR 17
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ యయససదయ వనసకకసద
ఇసటట ననస:SWARNABHARATHI NAGAR 18
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:SWARNANDRA NAGAR
వయససస:61
లస: ససస స

7609 SAA1083625
పపరర: ఈససబ సలమస షపక

7610 SAA1083633
పపరర: అబమదల గఫపర షపక

7611 SAA1087857
పపరర: వజయ కలమమరగ గమమకడక

93-8/838

93-8/840

93-8/841

తసడక:డ అబమదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:SWARNANDRA NAGAR
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ అబమదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:SWARNANDRA NAGAR
వయససస:39
లస: పప

భరస : బభబమ రరవప గమమకడక
ఇసటట ననస:SWARNANDRA NAGAR 4TH LA
వయససస:49
లస: ససస స

7612 SAA1079060
పపరర: లకకక తరరపఠమక గమమక

7613 SAA1417369
పపరర: రసజత కలమమర మనననస

7614 SAA0672311
పపరర: మదసరపలర మమదరరవప

భరస : కలమమర సరసమ గమమక
ఇసటట ననస:TOKAVARIPALEM
వయససస:25
లస: ససస స

93-6/1097

తసడక:డ శకమనతనరరయణ మనననస
ఇసటట ననస:#401
వయససస:28
లస: పప

93-3/1331

93-8/826

తసడక:డ యయసస బభబమ మమదరరవప
ఇసటట ననస:9985474286
వయససస:30
లస: పప
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పపరర: మసరసన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40
93-3/203

తసడక:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:119-152
వయససస:31
లస: పప
2855 AP151010039171
పపరర: రససల సరహహబ షపక�

93-6/779

93-4/826

93-6/782

93-6/785

93-6/788

93-3/204

93-7/387

భరస : నతగయఖ
ఇసటట ననస:119-166
వయససస:32
లస: ససస స

2865 AP151010045236
పపరర: జజన బ షపక�

2868 SAA0396812
పపరర: అబమదలమర� షపక�

2871 JBV3468931
పపరర: మసరసన షపక�

2874 SAA1348937
పపరర: బబఆషర షపక

93-4/827

2877 SAA0992439
పపరర: షరకకరర షపక

93-6/786

2880 AP151010048351
పపరర: రరణణ మటటటపలర
భరస : దతసస
ఇసటట ననస:119-166
వయససస:32
లస: ససస స

2860 AP151010045403
పపరర: హహసపసన బ షపక�

93-6/781

2863 JBV3650728
పపరర: ఇహసబ షపక�

93-6/784

2866 SAA0957466
పపరర: షరరఫ షపక

93-6/787

తసడక:డ సషషదత షపక
ఇసటట ననస:119-153
వయససస:24
లస: పప
93-6/789

2869 JBV3468949
పపరర: మహబమ షపక�

93-6/790

తసడక:డ మసరసనస� shek
ఇసటట ననస:119-153
వయససస:73
లస: పప
93-6/791

2872 SAA1281799
పపరర: వరసససథ రరవప తరరమమలసపత

93-8/912

తసడక:డ పపలర యఖ తరరమమలసపత
ఇసటట ననస:119-154-178
వయససస:25
లస: పప
93-4/1154

2875 JBV3649365
పపరర: మహమమద షపక

93-7/388

తసడక:డ ఫకలరరలమర ఆహకదఅల
ఇసటట ననస:119-157
వయససస:59
లస: పప
93-6/792

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:119-159
వయససస:34
లస: ససస స
93-4/828

93-4/825

భరస : మసరసన సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-153
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:డ జజనభభషర షపక
ఇసటట ననస:119-157
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:119-159
వయససస:32
లస: పప
2879 AP151010048188
పపరర: మకమక మటటటపలర

93-6/783

తసడక:డ మహహబబ సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-154
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహషరద�
ఇసటట ననస:119-156
వయససస:46
లస: ససస స
2876 AP151010042414
పపరర: బభబమ షపక

2862 JBV3650702
పపరర: బబ షపక�

2857 SAA0668723
పపరర: ఇబడహహ౦ షపక

భరస : రహహమమ� shek
ఇసటట ననస:119-153
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-153
వయససస:33
లస: పప

భరస : చతసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:119-154
వయససస:36
లస: ససస స
2873 JBV3656998
పపరర: షకకల� షపక�

93-6/780

భరస : ఖమదరర సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:119-153
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ మహబమబ� shek
ఇసటట ననస:119-153
వయససస:31
లస: పప
2870 JBV3652534
పపరర: హవరబ షపక

2859 SAA0671289
పపరర: షపక హససనత

93-6/778

తసడక:డ మమబమ
ఇసటట ననస:119/153
వయససస:30
లస: పప

భరస : చననసషషదత� shek
ఇసటట ననస:119-153
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహబమబభసహహబ�
ఇసటట ననస:119-153
వయససస:67
లస: ససస స
2867 SAA0239509
పపరర: ససభభన� షపక�

93-7/386

భరస : ఇబడహహస shek
ఇసటట ననస:119-153
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల� shek
ఇసటట ననస:119-153
వయససస:40
లస: ససస స
2864 AP151010045102
పపరర: జజనబ షపక�

2856 JBV3649399
పపరర: ససభభన� షపక�

2854 SAA0571158
పపరర: మసరసన షపక

తసడక:డ రససల సరహహబ shek
ఇసటట ననస:119-152
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ రససల�
ఇసటట ననస:119-152
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ మమబమ వరల షపక
ఇసటట ననస:119/153
వయససస:39
లస: పప
2861 JBV3650710
పపరర: మసరసన బ షపక�

93-4/824

తసడక:డ మసరసన
ఇసటట ననస:119/152
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసనస� shek
ఇసటట ననస:119-152
వయససస:49
లస: పప
2858 SAA0954801
పపరర: షపక హననన

2853 SAA0668772
పపరర: షబనత షపక

2878 SAA1022599
పపరర: అబమదల రహమమన షపక

93-3/205

తసడక:డ ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:119-160
వయససస:42
లస: పప
93-4/829

2881 AP151010042276
పపరర: నతగయఖ మటటటపలర

93-4/830

తసడక:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:119-166
వయససస:32
లస: పప
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2882 AP151010042272
పపరర: దతసస మటటటపలర

93-4/831

తసడక:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:119-166
వయససస:32
లస: పప
2885 JBV3485877
పపరర: జమలమ� షపక�

93-4/834

93-4/837

93-7/389

93-4/841

93-7/392

93-7/395

93-7/398

భరస : రసగ రరవప
ఇసటట ననస:119-180
వయససస:34
లస: ససస స

2895 SAA0897852
పపరర: పలకలలరగ నతగ రరజ

2898 AP151010048544
పపరర: ససజజత పలకలలరర�

2901 JBV3475977
పపరర: బడహకస� పరలకలలరగ�

2904 AP151010042035
పపరర: శవనతగరశసరరరవప చసతలపపడక�

93-4/1101

2907 JBV3657434
పపరర: రజన� పరతతరగ�

93-4/842

2910 SAA0775546
పపరర: రసగ రరవప సరనన
తసడక:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:119-180
వయససస:43
లస: పప

2890 AP151010042615
పపరర: షపక గనసన సరహహబ

93-4/839

2893 SAA0897845
పపరర: పలకలలరర తడవవణణ

93-4/840

2896 AP151010048391
పపరర: సరసబభడజఖస� పలకలలరర�

93-7/391

భరస : పషద పపనతనరరవప�
ఇసటట ననస:119-175
వయససస:53
లస: ససస స
93-7/393

2899 AP151010048208
పపరర: శశషరరతనస�

93-7/394

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:119-176
వయససస:58
లస: ససస స
93-7/396

2902 AP151010042460
పపరర: సరసబశవరరవప పలకలలరర�

93-7/397

తసడక:డ ససతతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:119-176
వయససస:67
లస: పప
93-7/399

2905 SAA0136739
పపరర: నతగరరరజన రరవప పరతతరగ

93-6/793

తసడక:డ పపరర చసదడ రరవప పరతతరగ
ఇసటట ననస:119-178
వయససస:37
లస: పప
93-7/400

భరస : నతగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:119-179
వయససస:42
లస: ససస స
93-7/402

93-4/836

తసడక:డ పలకలలరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:119/175
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:119-177
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసరరరవప పరతతరగ
ఇసటట ననస:119-179
వయససస:20
లస: ససస స
2909 SAA0775561
పపరర: నతగమణణ సరనన

93-7/390

తసడక:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:119-176
వయససస:34
లస: పప

భరస : నతగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:119-177
వయససస:44
లస: ససస స
2906 SAA1298223
పపరర: గరయతడ పరతతరగ

2892 JBV1902592
పపరర: రతన రరజ నతథతర

2887 JBV3475597
పపరర: ససబభన� షపక�

తసడక:డ ఆదససరహహబ
ఇసటట ననస:119/169
వయససస:32
లస: పప

భరస : బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:119-176
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ�
ఇసటట ననస:119-176
వయససస:73
లస: ససస స
2903 AP151010048095
పపరర: ఈశసరమక చసతలపపడక�

93-4/838

తసడక:డ పలకలలరగ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:119/175
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ పపనతనరరవప
ఇసటట ననస:119-175
వయససస:49
లస: పప
2900 AP151010048399
పపరర: నతగరసదడమక పలకలలరర�

2889 AP151010042727
పపరర: కరగమమలమర షపక

93-4/833

తసడక:డ అబమదల ఘన సరహహబ� �
ఇసటట ననస:119/169
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ సససదర రరవప నతథతర
ఇసటట ననస:119-174
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:119/175
వయససస:46
లస: ససస స
2897 AP151010042516
పపరర: శకనవరసరరవప పలకలలరగ

93-4/835

తసడక:డ గనన సరహహబ
ఇసటట ననస:119-169
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసర రరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:119-172
వయససస:28
లస: పప
2894 AP151010048390
పపరర: పదక పలకలలరగ

2886 AP151010048051
పపరర: ఖమదర బ షపక�

2884 JBV3485174
పపరర: కరగమమన� షపక�

భరస : కరగమమలమర� �
ఇసటట ననస:119/169
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గననసరహహబ�
ఇసటట ననస:119/169
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:డ యమకలబ బమడద�
ఇసటట ననస:119/169
వయససస:42
లస: పప
2891 SAA0529354
పపరర: నతగరసదడ బభబమ చసతలపపడక

93-4/832

తసడక:డ ఖమససస�
ఇసటట ననస:119/168
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఆదసషఫస� �
ఇసటట ననస:119/169
వయససస:39
లస: ససస స
2888 JBV3475365
పపరర: ససభభన షపక�

2883 AP151010042200
పపరర: ఆధసషఫస షపక�

2908 JBV3475209
పపరర: నతగరశసరరరవప పరతషరర�

93-7/401

తసడక:డ వరరసరసమ�
ఇసటట ననస:119-179
వయససస:44
లస: పప
93-7/403

2911 JBV3657269
పపరర: గగససయమ షపక

93-7/404

భరస : మసరసన షరగఫ
ఇసటట ననస:119-181
వయససస:31
లస: ససస స
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93-7/405

భరస : ఖమశస సరహహబ
ఇసటట ననస:119-181
వయససస:57
లస: ససస స
2915 AP151010042018
పపరర: మసరసన వల షపక�

93-7/408

93-7/412

93-7/415

93-7/417

93-7/420

93-7/423

93-7/427

తసడక:డ గగపరల రరవప చతరరగమసడర
ఇసటట ననస:119-195
వయససస:33
లస: ససస స

2925 JBV3485687
పపరర: అననమక ఉపపప� �

2928 JBV3648441
పపరర: పపనతనరరవప� ఉపపప�

2931 AP151010048266
పపరర: నతగరసదడస ఉపపప�

2934 JBV3648649
పపరర: అసకమకరరవప� ఉపపప�

93-7/430

93-6/796

2937 SAA1027722
పపరర: పపరర కళళవత కసదద

93-7/411

2920 JBV3476074
పపరర: సరసబశవరరవప ఉపపప�

93-7/414

2923 AP151010048640
పపరర: పదక ఉపపప�

93-7/416

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:119-190
వయససస:41
లస: ససస స
93-7/418

2926 AP151010042303
పపరర: శకనస ఉపపప

93-7/419

తసడక:డ అసకమక
ఇసటట ననస:119-190
వయససస:42
లస: పప
93-7/421

2929 AP151010042356
పపరర: బడహకయఖ ఉపపప

93-7/422

తసడక:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:119-191
వయససస:44
లస: పప
93-7/424

2932 AP151010048263
పపరర: నతరరయణమక ఉపపప�

93-7/425

భరస : అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:119-192
వయససస:43
లస: ససస స
93-7/428

తసడక:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:119-192
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప మమరస ల
ఇసటట ననస:119-193
వయససస:44
లస: ససస స
2939 SAA0957730
పపరర: ససనతత చతరరగమసడర

93-3/206

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:119-192
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:119-192
వయససస:74
లస: ససస స
2936 SAA1027763
పపరర: సరమమమ జఖస మమరస ల

2922 SAA1025239
పపరర: కకటటశసరరరవప మమరస ల

2917 JBV3476082
పపరర: సరసబశవరరవప ఉపపప

తసడక:డ పషదదవనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:119-186
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:119-191
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-191
వయససస:52
లస: పప
2933 JBV3656105
పపరర: రగశమక కరసర�

93-7/413

భరస : వనసకటసరసమ� �
ఇసటట ననస:119-190
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:119-191
వయససస:42
లస: ససస స
2930 AP151010042406
పపరర: అసకమకరరవప ఉపపప

2919 AP151010048251
పపరర: ససజజత ఉపపప�

93-7/407

తసడక:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:119-183
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ రరగవయఖ మమరస ల
ఇసటట ననస:119-187
వయససస:49
లస: పప

భరస : అసకమక�
ఇసటట ననస:119-190
వయససస:68
లస: ససస స
2927 JBV3656113
పపరర: నతరరయణమక ఉపపప�

93-7/410

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:119-186
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ పషద అపపయఖ� �
ఇసటట ననస:119-186
వయససస:75
లస: పప
2924 AP151010048264
పపరర: నతగరసదడస ఉపపప�

2916 AP151010048330
పపరర: తతమమక ఉపపప�

2914 JBV3648854
పపరర: చతనతబషర� షపక�

తసడక:డ ఖమససససరహహబ�
ఇసటట ననస:119-181
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:119-183
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ చన వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:119-185
వయససస:35
లస: పప
2921 JBV3475761
పపరర: చన వనసకటసరసమ� ఉపపప�

93-7/406

తసడక:డ ఖమససససరహహబ�
ఇసటట ననస:119-181
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ జజనస�
ఇసటట ననస:119-181
వయససస:42
లస: పప
2918 JBV3646429
పపరర: లకడక నతరరయణ� ఉపపప�

2913 JBV3648862
పపరర: మసరసనర రరఫ� షపక�

2935 AP151010042053
పపరర: రరమమరరవప ఉపపప

93-7/429

తసడక:డ వనసకటశసరరర
ఇసటట ననస:119-192
వయససస:62
లస: పప
93-6/794

2938 SAA0366294
పపరర: నతగససజనఖ� చసకరత�

93-6/795

భరస : వనసకట నరసససహ రరడకడ కసదద కసదద
ఇసటట ననస:119-195
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వరరససతతరరమనతజనసఖలల� chukka
ఇసటట ననస:119-195
వయససస:30
లస: ససస స

2940 JBV1900778
పపరర: ఉమమ పరమన

2941 JBV1900786
పపరర: అరరణ చతరరగమసడర � �

తసడక:డ మహన రరవప charugundla
ఇసటట ననస:119-195
వయససస:40
లస: ససస స

93-6/797

93-6/798

భరస : గగపరలరరవప � charugundla
ఇసటట ననస:119-195
వయససస:50
లస: ససస స
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93-6/799

భరస : మహన రరవప charugundla
ఇసటట ననస:119-195
వయససస:55
లస: ససస స
2945 SAA1396217
పపరర: పవన కలమమర మదదశశటట

93-6/1258

93-4/843

93-7/435

93-7/437

93-7/440

93-7/443

93-7/1111

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-216
వయససస:48
లస: పప

2955 JBV1905223
పపరర: పపరమక� బబ మకశశటట �

2958 JBV1900521
పపరర: తషలశమక� బబ మకశశటట �

2961 SAA1227255
పపరర: వజయదసరగ కకటభరగ

2964 JBV3485992
పపరర: నతగలకకక� బబ మకశశటట �

93-7/446

2967 SAA0844655
పపరర: శక లకకక బబ మకశశటట

93-7/438

2970 JBV3657178
పపరర: రరజఖలకకక� బబ మకశశటట �
భరస : వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:119-217
వయససస:31
లస: ససస స

93-3/207

2950 SAA0620765
పపరర: మమతఖమ వవసకట
రరమమసజనవయమలల
తసడక:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:119-204
వయససస:36
లస: పప

93-7/434

2953 JBV3646536
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప యరకసశశటట

93-7/436

2956 JBV3657236
పపరర: వనసకట ససజజత� బబ మకశశటట �

93-7/439

భరస : లకకక నతరరయణ�
ఇసటట ననస:119-208
వయససస:30
లస: ససస స
93-7/441

2959 JBV1902329
పపరర: లకడక నతరరయణ బబ మకశశటట

93-7/442

తసడక:డ రరధతకకషర మమరగస
ఇసటట ననస:119-208
వయససస:36
లస: పప
93-4/1102

2962 SAA1252014
పపరర: వరసజనవయమలల బమశశటట

93-7/1110

తసడక:డ నతగస భమశనమ బమశశటట
ఇసటట ననస:119-213
వయససస:52
లస: పప
93-7/444

2965 AP151010042158
పపరర: వనసకటభడవప భమమకశశటట �

93-7/445

తసడక:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:119-214
వయససస:41
లస: పప
93-7/447

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:119-216
వయససస:31
లస: ససస స
93-7/449

2947 SAA1037135
పపరర: ససధఖ మమతఖస

తసడక:డ రరమకకకషరయఖ
ఇసటట ననస:119-205
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప� �
ఇసటట ననస:119-214
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ పషద రమమష�
ఇసటట ననస:119-216
వయససస:30
లస: ససస స
2969 AP151010042312
పపరర: రమమష బభబమ� బబ మకశశటట �

93-7/1

భరస : వరసజనవయమలల కకటభరగ
ఇసటట ననస:119-213
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయమలల బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:119-213
వయససస:50
లస: ససస స
2966 JBV3657228
పపరర: రమఖకకషర� బబ మకశశటట �

2952 SAA1200385
పపరర: మసజల యరకసశశటట

భరస : రరధతకకషరమమరగస� �
ఇసటట ననస:119-208
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : పపరమక
ఇసటట ననస:119-208
వయససస:37
లస: పప
2963 SAA1251966
పపరర: పడమల బబ మకశశటట

93-7/433

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:119-207
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ రరధతకకషరమమరగస� �
ఇసటట ననస:119-208
వయససస:34
లస: ససస స
2960 JBV3646577
పపరర: పపరర శకకరసత బబ మకశశటట

2949 SAA0529438
పపరర: శరఖసనతధ మమతఖస

93-6/801

భరస : వనసకట రరమమసజనవయమలల మమతఖస
ఇసటట ననస:119-204
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ మలర కరరరజనరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:119-205
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పపరమక�
ఇసటట ననస:119-207
వయససస:34
లస: ససస స
2957 JBV1900505
పపరర: శకదదవ� బబ మకశశటట �

93-7/431

తసడక:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:119-204
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:119-204
వయససస:57
లస: పప
2954 SAA0310912
పపరర: రమఖశక� బబ మకశశటట �

2946 AP151010042059
పపరర: బడహకస మమతఖస�

2944 JBV3469004
పపరర: గగపరలరరవప చతరరగమసడర �

తసడక:డ చనససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:119-195
వయససస:56
లస: పప

తసడక:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:119-201
వయససస:45
లస: పప

భరస : అబమదలమర షపక
ఇసటట ననస:119/204
వయససస:28
లస: ససస స
2951 AP151010042472
పపరర: పప తషరరజ మమతఖమమ�

93-6/800

తసడక:డ జగనతనధ రరడడ క కసదద
ఇసటట ననస:119-195
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప మమడకశశటట
ఇసటట ననస:119-200
వయససస:18
లస: పప
2948 SAA0952185
పపరర: జయనతభ షపక

2943 SAA0773003
పపరర: వనసకట నరసససహ రరడకడ కసదద

2968 SAA0774688
పపరర: సరమమమ జఖస కలసభ

93-7/448

భరస : వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:119-216
వయససస:36
లస: ససస స
93-7/450

2971 AP151010048149
పపరర: ససబభబయమక� బబ మకశశటట �

93-7/451

భరస : వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:119-217
వయససస:65
లస: ససస స
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పపరర: మసరసనమక కకణణ దస
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93-7/452

తసడక:డ మసరసనయఖ
ఇసటట ననస:119-217
వయససస:71
లస: ససస స
2975 SAA1051317
పపరర: లకకక పడసనన యయరస శశటట

93-4/844

93-7/457

93-7/460

93-7/463

93-7/466

93-7/468

93-7/471

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:119-225
వయససస:70
లస: పప

2985 JBV3646585
పపరర: రరమదతసస మమతఖస�

2988 AP151010042730
పపరర: శకనవరసరరవప పచతవల�

2991 AP151010042637
పపరర: పషద తరరమలయఖ నలర మమ

2994 JBV3646635
పపరర: వరరసరసమ వలర మమల

93-7/474

2997 JBV3656154
పపరర: సషషదమక� పససపపలలటట�

93-7/464

3000 SAA1296136
పపరర: లకకక నతరరయణ పససపపలలటట
తసడక:డ ససధతకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:119-225
వయససస:18
లస: పప

2980 AP151010042042
పపరర: సప మయఖ మమతఖస

93-7/459

2983 JBV3646601
పపరర: కరరణతకరరరవప మమతఖస

93-7/462

2986 SAA0952144
పపరర: వనసకట హరగక పరశఖవపల

93-7/465

తసడక:డ వనసకట శకనవరసరరవప పరశఖవపల
ఇసటట ననస:119-221
వయససస:28
లస: ససస స
93-7/467

2989 SAA1281872
పపరర: పవన తడవవణణ పస

93-7/1112

తసడక:డ వనసకట శకనవసరరర రరవప పస
ఇసటట ననస:119-221
వయససస:21
లస: ససస స
93-7/469

2992 SAA0620815
పపరర: వలలమమలమ గసగర భవరన

93-7/470

భరస : వరరసరసమ
ఇసటట ననస:119-223
వయససస:29
లస: ససస స
93-7/472

2995 AP151010042422
పపరర: పషదగమరవయఖ వలర మమల�

93-7/473

తసడక:డ పషదవనసకయఖ�
ఇసటట ననస:119-223
వయససస:67
లస: పప
93-7/475

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:119-225
వయససస:65
లస: ససస స
93-7/477

93-7/456

తసడక:డ చన వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-220
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ పషద గమరవయఖ
ఇసటట ననస:119-223
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససధతకర� �
ఇసటట ననస:119-225
వయససస:37
లస: ససస స
2999 JBV3646643
పపరర: వనసకటటశసరరర పససపపలలటట

93-7/461

తసడక:డ చననగమరరవయఖ
ఇసటట ననస:119-222
వయససస:40
లస: పప

భరస : పషదద గమరవయఖ
ఇసటట ననస:119-223
వయససస:56
లస: ససస స
2996 JBV1905249
పపరర: లకకక� పససపపలలటట�

2982 AP151010048076
పపరర: వనసకటరతనస మమతఖస

2977 AP151010048074
పపరర: గమరవమక మమతఖస

తసడక:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:119-219
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:119-221
వయససస:47
లస: పప

భరస : తరరమలయఖ�
ఇసటట ననస:119-222
వయససస:40
లస: ససస స
2993 SAA0775686
పపరర: వనసకయకక వలర మమల

93-7/458

తసడక:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:119-220
వయససస:92
లస: పప

భరస : శకనవరససరరవప�
ఇసటట ననస:119-221
వయససస:46
లస: ససస స
2990 JBV3485042
పపరర: భమలకక వలర మమల�

2979 JBV3646437
పపరర: శకనవరస� మమతఖస�

93-7/454

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:119-219
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-220
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ రరమదతసస�
ఇసటట ననస:119-220
వయససస:57
లస: పప
2987 JBV3486065
పపరర: వనసకటససజజత� పశరవపల�

93-7/455

తసడక:డ సప మయఖ�
ఇసటట ననస:119-219
వయససస:32
లస: పప

భరస : కరరణతకర
ఇసటట ననస:119-220
వయససస:26
లస: ససస స
2984 AP151010042040
పపరర: చనవనసకటటశసరరర మమతఖస�

2976 SAA0776056
పపరర: వనసకట రమణ మమతఖస

2974 AP151010042342
పపరర: వనసకటరతనస� బబ మకశశటట �

తసడక:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:119-217
వయససస:74
లస: పప

భరస : శకనవరస మమతఖస
ఇసటట ననస:119-219
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:119-219
వయససస:30
లస: పప
2981 SAA0671479
పపరర: శరకవణణ మమతఖ౦

93-7/453

తసడక:డ వనసకటరతనస� �
ఇసటట ననస:119-217
వయససస:37
లస: పప

భరస : నరసససహ సరసమ యయరస శశటట
ఇసటట ననస:119-218
వయససస:55
లస: ససస స
2978 JBV3648458
పపరర: పప తషరరజ మమతఖస

2973 JBV1900737
పపరర: వనసకటటశసరరరవప� బబ మకశశటట �

2998 JBV3475456
పపరర: ససధతకర పససపపలలటట

93-7/476

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-225
వయససస:40
లస: పప
93-7/1113

3001 SAA1257575
పపరర: ససవరర లత పససపపలలటట

93-6/1103

భరస : వనసకట రమమష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:119-226
వయససస:20
లస: ససస స
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93-7/478

భరస : వనసకటభడవప� �
ఇసటట ననస:119-226
వయససస:41
లస: ససస స
3005 JBV1906197
పపరర: వనసకటభడవప పససపపలలటట

93-7/481

93-7/485

93-7/488

93-7/490

93-8/38

93-7/493

93-7/495

భరస : నరసససహస�
ఇసటట ననస:120-1-3
వయససస:68
లస: ససస స

3015 SAA0560870
పపరర: భభగఖరరజ వలర మమల

3018 SAA0571166
పపరర: సలమఉదదదన షపక

3021 JBV3475845
పపరర: వనసకట వరపడసరద� దదసడడ�

3024 SAA0620690
పపరర: మమతఖమ సరసబభ శవ రరవప

93-7/498

3027 JBV3646668
పపరర: వనసకటటశసరరర లకరతకలల

93-7/491

3030 AP151010048015
పపరర: పరలలరర� కలసదసర�
భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-1-3
వయససస:68
లస: ససస స

3010 AP151010048406
పపరర: వనసకట ససబబమక� వలమమల�

93-7/487

3013 SAA1093087
పపరర: రమణ వలలరకల

93-6/802

3016 JBV3642147
పపరర: ఖమససస షపక�

93-6/803

తసడక:డ మసరసన� shek
ఇసటట ననస:119--807
వయససస:35
లస: పప
93-6/804

3019 SAA1257914
పపరర: ఇసదదరర శకనవరససలల

93-6/1113

భరస : రసబభబమ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:119-8674
వయససస:46
లస: ససస స
93-7/494

3022 SAA0361766
పపరర: అగససటన కకరరబసడడ

93-6/805

తసడక:డ యమవన కకరబసదద
ఇసటట ననస:120-1-2
వయససస:32
లస: పప
93-7/496

3025 JBV3649555
పపరర: కకటటశసరరరవప లకరతకలల

93-7/497

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-1-2
వయససస:33
లస: పప
93-7/499

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:120-1-2
వయససస:61
లస: పప
93-7/501

93-7/483

భరస : శరకవణ కలమమర వలలరకల
ఇసటట ననస:119-229
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ వవసకటరరవ
ఇసటట ననస:120-1-2
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-1-2
వయససస:35
లస: పప
3029 AP151010048042
పపరర: నతగమక� కలసదసర�

93-7/489

తసడక:డ లకడక నతరరయణ� �
ఇసటట ననస:120-1-1
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-1-2
వయససస:71
లస: ససస స
3026 SAA0740523
పపరర: చలపతరరవప లకరతకలల

3012 JBV3475027
పపరర: శకనస వలర మమల�

3007 JBV1907443
పపరర: అసజమక� పససపపలలటట�

తసడక:డ శశషగగరగరరవప�
ఇసటట ననస:119-228
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:డ ససలమర సరహహబ shek
ఇసటట ననస:119-1224
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటవరపడసరద�
ఇసటట ననస:120-1-1
వయససస:41
లస: ససస స
3023 JBV3485620
పపరర: లకకక కరసతమక� మమవస�

93-7/486

తసడక:డ పడసరద
ఇసటట ననస:119-229
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససరరష బబ డదటట
ఇసటట ననస:119-1141
వయససస:30
లస: ససస స
3020 JBV3485638
పపరర: అసజన దదసడడ�

3009 JBV1905264
పపరర: వనసకటరమణమక� వలర మమల�

93-7/480

భరస : శకనసబభబమ� �
ఇసటట ననస:119-227
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ శశషగగరగరరవప�
ఇసటట ననస:119-228
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ పడసరద
ఇసటట ననస:119-229
వయససస:28
లస: పప
3017 SAA0797755
పపరర: రరణణ బబ డదటట

93-7/482

భరస : ససజవరరవప� �
ఇసటట ననస:119-228
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ శశషగగరగరరవప�
ఇసటట ననస:119-228
వయససస:40
లస: పప
3014 SAA0560839
పపరర: శరకవణ కలమమర వలర మమల

3006 SAA0620773
పపరర: పససపపలలటట నవర మణణ

3004 SAA0872912
పపరర: వనసకట ససరరష పససపపలలటట

తసడక:డ వనసకట రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:119-226
వయససస:25
లస: పప

భరస : వవసకట కకషర
ఇసటట ననస:119-227
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటససరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:119-227
వయససస:48
లస: పప
3011 JBV3475019
పపరర: ససజవరరవప వలర మమల�

93-7/479

తసడక:డ వనసకరటరరవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:119-226
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:119-226
వయససస:43
లస: పప
3008 JBV3646650
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

3003 SAA0956310
పపరర: వనసకట రమమశ పససపపలలటట

3028 AP151010048040
పపరర: నరసమక కలసదర�

93-7/500

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-1-3
వయససస:46
లస: ససస స
93-7/502

3031 SAA0775041
పపరర: శకనవరస కలసదర

93-7/503

తసడక:డ చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:120-1-3
వయససస:26
లస: పప
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93-7/504

తసడక:డ చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:120-1-3
వయససస:28
లస: పప
3035 AP151010042098
పపరర: చననరసససహహలల కలసదర�

93-7/508

93-7/510

93-7/512

93-7/515

93-7/1142

93-7/519

93-7/522

భరస : నతరరయణ బభనతల
ఇసటట ననస:120-1-15
వయససస:37
లస: ససస స

3045 SAA0775223
పపరర: వనసకటటససరరర సరమకల

3048 JBV3656931
పపరర: పడమలమ రరణణ� వలలరమమల�

3051 JBV3476124
పపరర: తరరపతరరవ వలమల�

3054 AP151010042160
పపరర: చన వనసకయఖ వలర మమల

93-7/525

3057 JBV3485067
పపరర: వనసకటరమణ� కటభరగ�

93-7/516

3060 SAA1093210
పపరర: ససజజత ఉసరగర
భరస : భభసతర ఉసరగర
ఇసటట ననస:120-1-18
వయససస:28
లస: ససస స

3040 JBV3656162
పపరర: లకకక� కలసదసర�

93-7/511

3043 AP151010048028
పపరర: కకటమక�

93-7/514

3046 SAA1264613
పపరర: సరబసదద కలసదర

93-7/1141

తసడక:డ బభబమరరవప కలసదర
ఇసటట ననస:120-1-5
వయససస:44
లస: పప
93-7/517

3049 AP151010048409
పపరర: వనసకట నరసమక వలర మమల

93-7/518

భరస : చనగమరవయఖ
ఇసటట ననస:120-1-6
వయససస:53
లస: ససస స
93-7/520

3052 JBV1905306
పపరర: మసగమక� వలర మమల�

93-7/521

భరస : చనతరరమలయఖ� �
ఇసటట ననస:120-1-7
వయససస:34
లస: ససస స
93-7/523

3055 JBV1900513
పపరర: నతగమణణ� బబ మకశశటట �

93-7/524

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:120-1-11
వయససస:34
లస: ససస స
93-7/526

భరస : పపరర చసదడరరవప� �
ఇసటట ననస:120-1-14
వయససస:34
లస: ససస స
93-7/528

93-7/509

భరస : నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:120-1-5
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:120-1-7
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ రరధతకకషరమమరగస�
ఇసటట ననస:120-1-11
వయససస:45
లస: పప
3059 SAA0952730
పపరర: రమణ బభనతల

93-7/513

తసడక:డ చనగమరవయఖ�
ఇసటట ననస:120-1-6
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-1-7
వయససస:41
లస: ససస స
3056 AP151010042152
పపరర: రమమష బబ మకశశటట �

3042 JBV3485521
పపరర: నతరరయణమక� పమమనస�

3037 SAA0952748
పపరర: గమరవయఖ బభనతల

భరస : రరమమ�
ఇసటట ననస:120-1-5
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరరసరసమ�
ఇసటట ననస:120-1-6
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ చన గమరవయఖ
ఇసటట ననస:120-1-6
వయససస:36
లస: పప
3053 AP151010048408
పపరర: వనసకటరమణ�

93-3/1012

తసడక:డ మలలర ససర రరవప
ఇసటట ననస:120-1-5
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ సరబసదద కలసదర
ఇసటట ననస:120-1-5
వయససస:21
లస: పప
3050 JBV3648698
పపరర: పషద వరరసరసమ వలర మమల

3039 JBV3475191
పపరర: రరమమ కలసదర�

93-7/507

తసడక:డ గమరవయఖ బభనతల
ఇసటట ననస:120-1-4
వయససస:38
లస: పప

భరస : మలలర శసర రరవప� �
ఇసటట ననస:120-1-5
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బభబమ�
ఇసటట ననస:120-1-5
వయససస:58
లస: ససస స
3047 SAA1264605
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కలసదర

93-7/1140

తసడక:డ బభబమరరవప�
ఇసటట ననస:120.1.5
వయససస:40
లస: పప

భరస : శర బసదద�
ఇసటట ననస:120-1-5
వయససస:41
లస: ససస స
3044 AP151010048113
పపరర: లకకక� కలసదసర�

3036 SAA1251925
పపరర: నతగలకకక కలసదర

3034 JBV3646676
పపరర: పషదకకటయఖ కలసదరర�

తసడక:డ చననరసససహహలల�
ఇసటట ననస:120-1-3
వయససస:57
లస: పప

భరస : దసరగ రరవప కలసదర
ఇసటట ననస:120-1-3
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ నతరయఖ
ఇసటట ననస:120-1-4
వయససస:78
లస: పప
3041 JBV3656212
పపరర: నరసమక� కలసదసర�

93-7/505

తసడక:డ చననరసససహహలల�
ఇసటట ననస:120-1-3
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-1-3
వయససస:72
లస: పప
3038 SAA0560805
పపరర: గమరవయఖ బభణతల

3033 JBV3475373
పపరర: పషదకకటయఖ కలసదర�

3058 JBV3475621
పపరర: పపరర చసదడరరవప కటభరగ

93-7/527

తసడక:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:120-1-14
వయససస:38
లస: పప
93-7/529

3061 AP151010048029
పపరర: రమణమక�

93-7/531

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-2-23
వయససస:51
లస: ససస స
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93-7/532

తసడక:డ నరశసహ� �
ఇసటట ననస:120-2-23
వయససస:40
లస: పప
3065 AP151010048034
పపరర: తరరపతమక� కలసదసర�

93-7/535

93-7/538

93-7/541

93-7/544

93-7/547

93-7/550

93-7/553

తసడక:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-2-29
వయససస:63
లస: పప

3075 SAA0620716
పపరర: కలనదరర గగరర

3078 SAA0620724
పపరర: కలనదరర గగపస చతసద

3081 JBV3657806
పపరర: నతగమక� కలసదర�

3084 JBV3485513
పపరర: నరసమక కలసదర�

93-7/556

3087 AP151010042076
పపరర: భకకలల కలసదర

93-7/545

3090 SAA0774845
పపరర: తరపటమక తతట
భరస : వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:120-2-29
వయససస:25
లస: ససస స

3070 JBV3485463
పపరర: రమణ� కలసదర�

93-7/540

3073 AP151010042110
పపరర: శకనస లకరత�

93-7/543

3076 AP151010048046
పపరర: రమణ � కలసదర�

93-7/546

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:120-2-26
వయససస:43
లస: ససస స
93-7/548

3079 SAA0620930
పపరర: కలoదర నరసససహరరవ

93-7/549

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:120-2-26
వయససస:30
లస: పప
93-7/551

3082 AP151010048027
పపరర: నరసమక కలసదసర

93-7/552

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:120-2-28
వయససస:43
లస: ససస స
93-7/554

3085 AP151010048211
పపరర: లలకమక గజరజల�

93-7/555

భరస : నరగససహహలల�
ఇసటట ననస:120-2-28
వయససస:68
లస: ససస స
93-7/557

తసడక:డ హనసమసతష
ఇసటట ననస:120-2-28
వయససస:52
లస: పప
93-4/846

93-7/537

తసడక:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:120-2-25
వయససస:42
లస: పప

భరస : బకకలల�
ఇసటట ననస:120-2-28
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటలసగస�
ఇసటట ననస:120-2-28
వయససస:52
లస: పప
3089 JBV3646270
పపరర: సరసబశవరరవప � తతట�

93-7/542

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-2-28
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:120-2-28
వయససస:48
లస: ససస స
3086 AP151010042105
పపరర: బసవయఖ గజరజల�

3072 JBV3648409
పపరర: నతరరయణ� కలసదర�

3067 JBV3649530
పపరర: రరసబభబమ� కలసదర�

భరస : నతగరరజ� �
ఇసటట ననస:120-2-25
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:120-2-26
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ హనసమసతష�
ఇసటట ననస:120-2-26
వయససస:47
లస: పప
3083 SAA0396333
పపరర: నతగమక గజరజల�

93-7/539

భరస : నరససమమ
ఇసటట ననస:120-2-26
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:120-2-26
వయససస:48
లస: ససస స
3080 AP151010042087
పపరర: శకనవరసరరవప కలసదర�

3069 AP151010042068
పపరర: శకనస బబ డర �

93-7/534

తసడక:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-2-24
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ చనన నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:120-2-25
వయససస:31
లస: పప

భరస : గగపసచసద
ఇసటట ననస:120-2-26
వయససస:25
లస: ససస స
3077 AP151010048031
పపరర: నతగరసదడస లకరత�

93-7/536

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-2-24
వయససస:44
లస: పప

భరస : నతరరయణ�
ఇసటట ననస:120-2-25
వయససస:41
లస: ససస స
3074 SAA0620732
పపరర: కలనదరర కకటటశసరర

3066 SAA0243485
పపరర: కకటటశసరగ� కసదర�

3064 AP151010048016
పపరర: నరసమక�

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:120-2-24
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:120-2-24
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ భకకలల� �
ఇసటట ననస:120-2-24
వయససస:37
లస: పప
3071 JBV3485562
పపరర: నతగరసదడస కలసదర�

93-7/533

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-2-23
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-2-24
వయససస:53
లస: ససస స
3068 JBV3475803
పపరర: నతగరరజ� కలసదర�

3063 AP151010042071
పపరర: సరసబయఖ� గజరజల�

3088 AP151010048435
పపరర: శరఖమల తతట�

93-4/845

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:120-2-29
వయససస:24
లస: ససస స
93-7/558

3091 JBV3648730
పపరర: నరరసదడ� తతట�

93-7/559

తసడక:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:120-2-29
వయససస:30
లస: పప
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93-7/560

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:120-2-29
వయససస:33
లస: పప
3095 AP151010042177
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కకమమక�

93-7/563

93-7/566

93-7/569

93-7/571

93-7/574

93-7/577

93-7/580

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:120-2-36
వయససస:41
లస: ససస స

3105 SAA0671453
పపరర: కలసదసట లకడక తరరపతమక

3108 SAA0842865
పపరర: నరసససహ కలసదర

3111 SAA0774704
పపరర: అసకమక రరవప కకలసన

3114 AP151010048110
పపరర: నరసమక�

93-7/583

3117 AP151010042108
పపరర: చననరసససహహలల లకరత�

93-7/572

3120 AP151010048091
పపరర: అసజమక� గజరజల�
భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:120-2-36
వయససస:43
లస: ససస స

3100 SAA0242156
పపరర: ఏడడకకసడలల కలసదర

93-7/568

3103 SAA1472349
పపరర: నతగ జజఖత ఉలర

93-7/1273

3106 AP151010048035
పపరర: ససబబమక�

93-7/573

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-2-34
వయససస:49
లస: ససస స
93-7/575

3109 SAA0671537
పపరర: కలసదసర చనన నరసససహ

93-7/576

తసడక:డ పషదదనరసససహహలల
ఇసటట ననస:120-2-34
వయససస:29
లస: పప
93-7/578

3112 SAA0952235
పపరర: మమరగ కలమమరగ లకరత

93-7/579

తసడక:డ శకనస లకరత
ఇసటట ననస:120-2-35
వయససస:31
లస: ససస స
93-7/581

3115 AP151010048061
పపరర: రరమ తషలశమక� లకకత�

93-7/582

భరస : నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:120-2-35
వయససస:53
లస: ససస స
93-7/584

తసడక:డ పషదనరసససహహలల�
ఇసటట ననస:120-2-35
వయససస:57
లస: పప
93-7/586

93-7/565

తసడక:డ కకటటశసర రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:120-2-33
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:120-2-35
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ పషదకకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-2-35
వయససస:42
లస: పప
3119 AP151010048048
పపరర: కలమమరగ� లకకత�

93-7/570

తసడక:డ వర సరసమ
ఇసటట ననస:120-2-34
వయససస:33
లస: పప

భరస : నతగరసస�
ఇసటట ననస:120-2-35
వయససస:43
లస: ససస స
3116 AP151010042211
పపరర: చననరసససహహలల లకరత�

3102 JBV3648490
పపరర: కకటటశసరరరవప� ఉలర �

3097 SAA0952516
పపరర: శకనస గజజల

తసడక:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:120-2-32
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ నరసససహహలల కలసదర
ఇసటట ననస:120-2-34
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:120-2-34
వయససస:33
లస: పప
3113 SAA0243501
పపరర: సరసబభడజఖస� లకకత�

93-7/567

భరస : చనన నరసససహ
ఇసటట ననస:120-2-34
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:120-2-34
వయససస:67
లస: ససస స
3110 SAA1003664
పపరర: కకసడల రరవప తతకఅలమ

3099 SAA0243519
పపరర: నతగమణణ� కలసదసర�

93-7/562

తసడక:డ సరసబయఖ గజజల
ఇసటట ననస:120-2-31
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:120-2-33
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప తతకఅలమ
ఇసటట ననస:120-2-34
వయససస:24
లస: ససస స
3107 JBV3485455
పపరర: నరసమక కలసదర�

93-7/564

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:120-2-32
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:120-2-33
వయససస:41
లస: ససస స
3104 SAA1003656
పపరర: ఉష శక తతకఅలమ

3096 JBV3658077
పపరర: కకటటశసరగ� గజరజల�

3094 JBV1906064
పపరర: శవ యలమసద కకమమక

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:120-2-30
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:120-2-31
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ ససబభబ రరవప గజజల
ఇసటట ననస:120-2-31
వయససస:39
లస: పప
3101 JBV3656865
పపరర: రరవమక� ఉలర �

93-7/561

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-2-30
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:120-2-30
వయససస:67
లస: పప
3098 SAA0956336
పపరర: శకనస గజజల

3093 AP151010048557
పపరర: సరసబభడజఖస కకమమక�

3118 AP151010042072
పపరర: పషదకకటయఖ లకరత�

93-7/585

తసడక:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:120-2-35
వయససస:77
లస: పప
93-7/587

3121 AP151010048116
పపరర: కకటటశసరమక�

93-7/588

భరస : చన కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-2-36
వయససస:58
లస: ససస స
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3122 AP151010042191
పపరర: పషదబభబమ లకరత�

93-7/589

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-2-36
వయససస:44
లస: పప
3125 SAA0671529
పపరర: కలసదసర వనసకటటశసరరర

93-7/592

93-7/1145

93-7/596

93-7/599

93-7/602

93-7/605

93-4/848

భరస : కకషరపడసరదస�
ఇసటట ననస:120-3-45
వయససస:56
లస: ససస స

3135 AP151010048032
పపరర: దసరగ కలసదర�

3138 JBV3646734
పపరర: వనసకటటశసరరర కలసదర

3141 JBV3645405
పపరర: నతగరశసర రరవప� బభపటర �

3144 JBV3656196
పపరర: దసరగ మక� గలమర�

93-6/807

3147 JBV3646858
పపరర: తతతతరరవప� మమడ�

93-7/600

3150 SAA0671644
పపరర: వనసకటటశసర రరవప గరరపరటట
తసడక:డ ఆదద శశష కకషర
ఇసటట ననస:120-3-45
వయససస:31
లస: పప

3130 SAA0775876
పపరర: వనసకటటససరమక బబ డర

93-7/595

3133 JBV3646759
పపరర: నరసససహహలల� బబ డర �

93-7/598

3136 JBV3646692
పపరర: వనసకటటశసరరర కలసదర

93-7/601

తసడక:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:120-2-42
వయససస:34
లస: పప
93-7/603

3139 AP151010048024
పపరర: నతసచతరమక�

93-7/604

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-2-43
వయససస:48
లస: ససస స
93-6/806

3142 AP151010048298
పపరర: కకటమక మమడత

93-4/847

భరస : పరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:120-2-187
వయససస:29
లస: ససస స
93-7/606

3145 SAA0735052
పపరర: అశసన చచననసశశటట

93-7/607

భరస : వనసకటటశసరరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:120-3
వయససస:28
లస: ససస స
93-7/608

తసడక:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:120-3-39
వయససస:34
లస: పప
93-7/610

93-7/1144

తసడక:డ అమరలసగస�
ఇసటట ననస:120-2-41
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససతతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:120-2-329
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర పలలర పప
ఇసటట ననస:120-3-1
వయససస:34
లస: ససస స
3149 AP151010048215
పపరర: సరమమమ జఖస� గగరర పరటట�

93-7/597

తసడక:డ గగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:120-2-114
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:120-2-188
వయససస:29
లస: ససస స
3146 SAA0947814
పపరర: గగరగ పలలరపప

3132 AP151010048558
పపరర: నరసమక� బబ డర �

3127 SAA1282896
పపరర: నరసమక శమన

భరస : నరసససహ
ఇసటట ననస:120-2-41
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ హనసమసతష
ఇసటట ననస:120-2-42
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:120-2-43
వయససస:35
లస: పప
3143 JBV3655362
పపరర: దదశమక మమడత

93-7/594

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-2-42
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ నరశసహ
ఇసటట ననస:120-2-42
వయససస:34
లస: పప
3140 JBV3475498
పపరర: వనసకటటశసరరర కలసదర

3129 AP151010048060
పపరర: దదబబమక బబ డర �

93-7/591

భరస : లకకణ శమన
ఇసటట ననస:120-2-39
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అమరలసగస�
ఇసటట ననస:120-2-41
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-2-42
వయససస:33
లస: ససస స
3137 JBV3475423
పపరర: వనసకటటశసరరర కలసదర

93-7/593

భరస : దదవరకర�
ఇసటట ననస:120-2-40
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:120-2-41
వయససస:43
లస: ససస స
3134 JBV3657814
పపరర: దసరగ � కలసదర�

3126 SAA0842956
పపరర: గగపస చసద సమమనస

3124 SAA0671651
పపరర: లకడక తరరపతమక కలసదర

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-2-37
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవ రరవప సమమనస
ఇసటట ననస:120-2-39
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప సమనస
ఇసటట ననస:120-2-39
వయససస:36
లస: ససస స
3131 AP151010048039
పపరర: లకకత ధనమక�

93-7/590

తసడక:డ పషదనరసససహహలల�
ఇసటట ననస:120-2-36
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:120-2-37
వయససస:31
లస: పప
3128 SAA1278662
పపరర: తరపతమక సమనస

3123 AP151010042153
పపరర: శకనస లకరత�

3148 AP151010042641
పపరర: కకటటశసరరరవప చచననసశశటట

93-7/609

తసడక:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:120-3-39
వయససస:41
లస: పప
93-7/611

3151 AP151010042640
పపరర: ఆదదశశషషకకషరపడసరద గరరర పరటట

93-7/612

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:120-3-45
వయససస:57
లస: పప
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3152 AP151010048192
పపరర: రరమమసజమక కసదసర

93-7/613

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:120-3-46
వయససస:42
లస: ససస స
93-7/616

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-47
వయససస:44
లస: పప
93-7/1077

93-7/617

3159 SAA1273630
పపరర: vijayalakshmi కసదసల

93-7/618

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-49
వయససస:73
లస: ససస స

3162 SAA0242164
పపరర: వనసకటభడవప కసదసల

93-7/1147

భరస : venkatararao kandula
ఇసటట ననస:120-3-49
వయససస:26
లస: ససస స
3167 JBV1905744
పపరర: వనసకట రతస మక� పతకమమరగ�

93-7/619

93-7/623

93-7/626

93-7/629

93-7/624

3174 AP151010042638
పపరర: వనసకటభడవప కకమరగశశటట �

93-7/632

3177 JBV3649225
పపరర: మధస మగరరల

93-7/627

3180 SAA1280072
పపరర: అనసష పతకమమరగ
తసడక:డ కకటటశసరర రరవప పతకమమరగ
ఇసటట ననస:120-3-56
వయససస:22
లస: ససస స

3163 AP151010042508
పపరర: శకనవరసరరవప కసదసల

93-7/620

3166 SAA1273531
పపరర: వనసకట ఆదదలకకక యయరరవ

93-7/1149

3169 AP151010048017
పపరర: వనసకటమక కలసదసర

93-7/625

3172 JBV3475910
పపరర: చనననడడ కలసదర�

93-7/628

తసడక:డ హనసమసతష�
ఇసటట ననస:120-3-53
వయససస:50
లస: పప
93-7/630

3175 SAA0775140
పపరర: బమచచమక మఖరరల

93-7/631

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:120-3-55
వయససస:56
లస: ససస స
93-7/633

తసడక:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:120-3-55
వయససస:31
లస: పప
93-7/634

93-4/849

భరస : చనననడడ
ఇసటట ననస:120-3-53
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:120-3-54
వయససస:52
లస: పప

తలర : బమజజమక మకరల
ఇసటట ననస:120-3-55
వయససస:26
లస: పప
3179 AP151010042009
పపరర: వనసకటకకటటశసరరరవప పతకమమ�

3171 JBV3475407
పపరర: సప కల బభబమ కలసదసర

3160 JBV3649233
పపరర: వనసకటటశసరరర� కసదసల�

తసడక:డ హనసమయఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:120-3-51
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ నరగస రరడకడ
ఇసటట ననస:120-3-53
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:120-3-54
వయససస:43
లస: ససస స
3176 SAA0774894
పపరర: శకనవరస రరవప మకరల

93-7/622

భరస : చనననడడ� �
ఇసటట ననస:120-3-53
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సప కలబభబమ�
ఇసటట ననస:120-3-53
వయససస:43
లస: ససస స
3173 AP151010048191
పపరర: రగజజమణణ�

3168 JBV3485471
పపరర: నరసమక� కలసదర�

93-7/1076

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-49
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ షణమకఖమచతరరఖలల� �
ఇసటట ననస:120-3-50
వయససస:60
లస: పప

భరస : బమచచరరమయఖ�
ఇసటట ననస:120-3-52
వయససస:35
లస: ససస స
3170 AP151010048013
పపరర: లకకక� కలసదసర�

3165 JBV1902519
పపరర: నరశసహచతరరఖలల� అరగగర�

3157 JBV3657780
పపరర: వజయలకకక� కసదసల�

తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120/3-49
వయససస:63
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-49
వయససస:34
లస: పప
93-7/1148

93-7/615

భరస : రరమరరజ�
ఇసటట ననస:120-3 48
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమరరజ కసదసల
ఇసటట ననస:120-3-48
వయససస:20
లస: ససస స

3161 AP151010048214
పపరర: వరమక కసదసల

తసడక:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:120-3-56
వయససస:43
లస: పప

3156 JBV3646775
పపరర: రరమరరజ కసదసల

3154 JBV3656170
పపరర: అసజలదదవ కసదసల

తసడక:డ వరబడహకస
ఇసటట ననస:120-3-47
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-48
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ భకకలల�
ఇసటట ననస:120-3-48
వయససస:33
లస: పప

3164 SAA1273572
పపరర: sukayana kandula

93-7/614

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-46
వయససస:51
లస: పప

3155 AP151010042711
పపరర: బడహకస కసదసల

3158 JBV3649696
పపరర: వనసకటటశసరరర� కలసదర�

3153 JBV3646783
పపరర: రమణ కసదసల

3178 SAA1294206
పపరర: అనసష పతకమమరగ

93-6/1174

తసడక:డ కకటటశసరరవప పతకమమరగ
ఇసటట ననస:120-3-56
వయససస:22
లస: ససస స
93-7/1150

3181 SAA1294743
పపరర: నతగమణణ పతకమమరగ

93-7/1151

తసడక:డ కకటటశసరరరవప పతకమమరగ
ఇసటట ననస:120-3-56
వయససస:21
లస: ససస స
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93-7/1152

తసడక:డ కకటటశసరరవప పతకమమరగ
ఇసటట ననస:120-3-56
వయససస:20
లస: ససస స
3185 JBV3657772
పపరర: వనసకటటశసరమక� కలసదర�

93-7/637

93-7/640

93-7/643

93-7/646

93-7/647

93-4/852

93-7/648

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-3-108
వయససస:62
లస: పప

3195 SAA1252048
పపరర: వనసకట రవ బబ మకశశటట

3198 AP151010048293
పపరర: పదక ఉసరగస

3201 JBV3648904
పపరర: కమలమకర జరటట

3204 AP151010042452
పపరర: వనసకటటశసరరర� మమడత�

93-7/650

3207 SAA1027797
పపరర: పరరసత కలసభ

93-7/1154

3210 AP151010042135
పపరర: తతతయఖమమడత�
తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-3-109
వయససస:57
లస: పప

3190 SAA0969685
పపరర: వనసకటటససరరర లకరత

93-7/642

3193 JBV3646684
పపరర: శకనస సమమనస

93-7/645

3196 SAA1294180
పపరర: ససధఖ రరణణ కసదసల

93-6/1175

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కసదసల
ఇసటట ననస:120-3-62
వయససస:21
లస: ససస స
93-4/850

3199 SAA1029017
పపరర: బడహకయఖ మమడ

93-4/851

తసడక:డ వనసకటటససరరర మమడ
ఇసటట ననస:120-3-99
వయససస:27
లస: పప
93-4/853

3202 JBV3649142
పపరర: రవ కలసభభ

93-4/854

తసడక:డ పప సలలడడ
ఇసటట ననస:120-3-99
వయససస:27
లస: పప
93-7/649

3205 SAA1294651
పపరర: కకషర వవణణ మమడ

93-7/1155

భరస : ఏడడకకసడలల మమడ
ఇసటట ననస:120-3-99
వయససస:19
లస: ససస స
93-7/651

భరస : వనసకటటశసరరర కలసభ
ఇసటట ననస:120-3-108
వయససస:44
లస: ససస స
93-7/653

93-7/639

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-59
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:120-3-99
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ నతగయఖ�
ఇసటట ననస:120-3-107
వయససస:51
లస: పప
3209 AP151010042417
పపరర: శవయఖ మమడత�

93-7/644

తసడక:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:120-3-99
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర మమడ
ఇసటట ననస:120-3-99
వయససస:24
లస: పప
3206 JBV3476090
పపరర: శవయఖ మమడత�

3192 SAA0671701
పపరర: కలసదర మహ లకకయఖ

3187 SAA0952151
పపరర: వనసకటటససరమక లకరత

తసడక:డ హనసమసతష లకరత
ఇసటట ననస:120-3-59
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:120-3-98
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:120-3-99
వయససస:27
లస: పప
3203 SAA0956278
పపరర: ఏడడకకసడలల మమడ

93-7/641

తసడక:డ పడసరద బభబమ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:120-3-61
వయససస:19
లస: పప

భరస : పడసరదస బభబమ�
ఇసటట ననస:120-3-62
వయససస:39
లస: ససస స
3200 JBV3648755
పపరర: నతగరశసరరరవప పసలర

3189 AP151010048019
పపరర: వనసకరయమక�

93-7/636

భరస : వనసకటటససరరర లకరత
ఇసటట ననస:120-3-59
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ నరగస రరడకడ
ఇసటట ననస:120-3-59
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:120-3-59B
వయససస:37
లస: ససస స
3197 JBV3655925
పపరర: రరధదక� బబ మకశశటట �

93-7/638

భరస : కకటటరతనస�
ఇసటట ననస:120-3-59
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:120-3-59
వయససస:37
లస: పప
3194 JBV3656188
పపరర: కలమమరగ� సమమన�

3186 SAA0952078
పపరర: బభయమక గజజల

3184 AP151010042085
పపరర: బమచచరరమయఖ పతకమమరగ�

తసడక:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:120-3-57
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనస గజజల
ఇసటట ననస:120-3-59
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మధస
ఇసటట ననస:120-3-59
వయససస:40
లస: ససస స
3191 JBV3475241
పపరర: శకనస� కలసదర�

93-7/635

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-3-57
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహలకకయఖ�
ఇసటట ననస:120-3-59
వయససస:31
లస: ససస స
3188 SAA0671818
పపరర: అడపర లమవణఖ

3183 JBV3486016
పపరర: లకడక కరసతస� పతకమమరగ�

3208 SAA1027789
పపరర: వనసకటటశసరరర కలసభ

93-7/652

తసడక:డ సరసబయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:120-3-108
వయససస:49
లస: పప
93-7/654

3211 AP151010042140
పపరర: సరసబయఖ� మమడత�

93-7/655

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-3-109
వయససస:57
లస: పప
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3212 AP151010042141
పపరర: కకటయఖ మమడత

93-7/656

తసడక:డ చనతతతయఖ
ఇసటట ననస:120-3-109
వయససస:82
లస: పప
3215 AP151010048429
పపరర: వరలకకక� చపసరగ�

93-7/32

తసడక:డ శవ నతగరశసర రరవప కకమరగశశటట
ఇసటట ననస:120-3-121
వయససస:21
లస: ససస స
93-7/658

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-3-121
వయససస:61
లస: ససస స
3218 AP151010042263
పపరర: శవ నతగరశసరరరవప కకమరగశశటట

3213 SAA1192251
పపరర: సరయ లకకక షనసకఖ కకమరగశశటట

3216 AP151010048451
పపరర: నరసమక కకమరగశశటట �

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:120-3-121
వయససస:44
లస: పప

3219 AP151010042443
పపరర: పడసరధ రరవప కకమరగశశటట �

93-7/659

3217 SAA1041219
పపరర: వనసకట నతగ గగపస కకషర
కకమరగశశటట
తసడక:డ శవ నతగరశసరరరవప కకమరగశశటట
ఇసటట ననస:120-3-121
వయససస:22
లస: పప

93-7/660

93-7/662

3220 AP151010042514
పపరర: కకటటశసరరరవప� చపసరగ�

93-7/663

తసడక:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:120-3-121
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ వరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:120-3-121
వయససస:67
లస: పప

93-3/1036 3222 SAA1294057
93-6/1173 3223 SAA0135137
3221 SAA1219161
పపరర: శవ జజఖఠరసనతరమమక అనమసపత
పపరర: శవ జజఖత శసకరమక అనమశశటట
పపరర: మలలశసరగ� అనమసషటట �

భరస : శసకర అనమసపత
ఇసటట ననస:120-3-124
వయససస:30
లస: ససస స
3224 SAA0362061
పపరర: అసజనవయమలల అనమశశటట

భరస : శసకర అనమశశటట
ఇసటట ననస:120-3-124
వయససస:30
లస: ససస స
93-7/665

తసడక:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:120-3-125
వయససస:45
లస: పప
3227 SAA0774720
పపరర: ధనలకకక అనమసషటట

93-7/668

93-7/671

తసడక:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:120-3-126
వయససస:38
లస: పప
3233 SAA0136556
పపరర: సరసబశవరరవప� అనమసషటట �
తసడక:డ రరమయమఖ�
ఇసటట ననస:120-3-126
వయససస:76
లస: పప
3236 JBV3485539
పపరర: శరరద� ఏరరవ�

తసడక:డ వనసకటటససరరర సమన
ఇసటట ననస:120-3-131
వయససస:66
లస: పప

3228 SAA0135053
పపరర: శవ జజఖత శసకరమమక�
అనమశశటట �
భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:120-3-126
వయససస:58
లస: ససస స

93-7/669

3231 SAA0136630
పపరర: వవసకటరరవప అనమసషటట

93-7/672

3234 SAA0671966
పపరర: కలరకలల చసదడశశఖర

93-7/677

3237 JBV3648367
పపరర: చసదడ శశఖర� ఏరరవ�

3240 AP151010048301
పపరర: వనసకటససబబమక�
భరస : వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:120-3-131
వయససస:41
లస: ససస స

93-7/667

3229 SAA0135095
పపరర: ససతత మహలకడక� అనమసపటట �

93-7/670

భరస : సమబశవరరరరవప�
ఇసటట ననస:120-3-126
వయససస:70
లస: ససస స
3232 JBV3649191
పపరర: పడసరద� బసడక�

93-7/673

తసడక:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:120-3-126
వయససస:41
లస: పప
93-7/675

3235 SAA0672063
పపరర: యయరరవ ససధతఖ రరణణ

93-7/676

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:120-3-130
వయససస:26
లస: ససస స
93-7/678

తసడక:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:120-3-130
వయససస:31
లస: పప
93-4/856

3226 SAA0520395
పపరర: లకడక అనమశశటట
భరస : వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:120-3-126
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-127
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరససరరవప� �
ఇసటట ననస:120-3-130
వయససస:44
లస: ససస స
3239 SAA1037234
పపరర: లకకణ సమన

93-7/666

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:120-3-126
వయససస:38
లస: పప
93-7/674

93-7/664

భరస : అసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:120-3-125
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:120-3-126
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:120-3-126
వయససస:40
లస: ససస స
3230 SAA0136531
పపరర: శసకర� అనమసషటట �

3225 JBV3657475
పపరర: వనసకట రతనస� బసడక�

93-7/657

భరస : శవ నతగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-3-121
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సప మయఖ�
ఇసటట ననస:120-3-121
వయససస:78
లస: ససస స
93-7/661

3214 AP151010048418
పపరర: శశభభలకకక� కకమరగశశటట �

3238 JBV3475753
పపరర: శకనవసరరవప ఏరరవ�

93-7/679

తసడక:డ సషషదసలల�
ఇసటట ననస:120-3-130
వయససస:50
లస: పప
93-7/680

3241 JBV3485547
పపరర: పదక గడకడ పరటట�

93-7/681

భరస : శకనవరససరరవప�
ఇసటట ననస:120-3-131
వయససస:43
లస: ససస స
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93-7/682 3243 SAA0243444
3242 JBV3475639
పపరర: మమరళశకనవరసరరవప � గడకడ పరటట�
పపరర: కకటటశసరమక కలరరకలల

తసడక:డ వరరసరసమ�
ఇసటట ననస:120-3-131
వయససస:47
లస: పప
3245 JBV3649464
పపరర: శకనవరసస కలరరకలల

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-132
వయససస:66
లస: ససస స
93-7/684

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-132
వయససస:32
లస: పప
3248 SAA0671974
పపరర: కలరకలల శవ పడసరద

93-7/687

93-7/690

3254 AP151010048122
పపరర: వనసకటరమణ చచననసశశటట

93-7/693

93-7/696

93-7/699

93-7/691

3255 SAA0736126
పపరర: గగపస కకషర చచననసశశటట

3258 AP151010042328
పపరర: ససబభబరరవప చచననసశశటట �

3261 SAA0671891
పపరర: చచననసశశటట తరరమల రరవప

93-7/702

3264 JBV3646841
పపరర: వనసకటటశసరరరవప చచననసశశటట

93-7/694

తసడక:డ అసకమక రరవప తతకల
ఇసటట ననస:120-4
వయససస:20
లస: పప

3267 JBV1901024
పపరర: గమరవమక దదవళర

93-7/697

3270 AP151010048562
పపరర: కకటటశసరమక మమడత
భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:120/4/107
వయససస:34
లస: ససస స

93-7/689

3253 JBV3485323
పపరర: లకకక� చచననసశశటట �

93-7/692

3256 JBV3649423
పపరర: వనసకటభడవప� వవమమ�

93-7/695

3259 AP151010042643
పపరర: బసవయఖ రరపపరగ

93-7/698

తసడక:డ రరఘవలల
ఇసటట ననస:120-3-137
వయససస:57
లస: పప
93-7/700

3262 AP151010042323
పపరర: బడహకయఖ చచననసశశటట �

93-7/701

తసడక:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:120-3-138M
వయససస:45
లస: పప
93-7/703

3265 SAA1258417
పపరర: లకకక కలసదసర

93-6/1117

భరస : మలలర శసరరరవప కలసదసర
ఇసటట ననస:120-3-354
వయససస:32
లస: ససస స
93-6/808

భరస : వనసకటసరసమ దదవపళర
ఇసటట ననస:120-4-3
వయససస:75
లస: ససస స
93-7/705

3250 AP151010048550
పపరర: అసజమక� బబ మకశశటట �

తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-3-137
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:120-3-141
వయససస:32
లస: పప
93-7/1156

93-7/686

భరస : శసకర రరవప� �
ఇసటట ననస:120-3-137
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:120-3-138
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటరతస యఖ�
ఇసటట ననస:120-3-140
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసరరరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:120-4-38
వయససస:24
లస: పప

3252 SAA0741133
పపరర: వజయ వవమ

3247 SAA0671990
పపరర: కలరకలల మమధవ

భరస : శకనవరససబభబమ�
ఇసటట ననస:120-3-136
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:120-3-137
వయససస:47
లస: పప

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:120-3-138
వయససస:46
లస: ససస స

3269 SAA0952367
పపరర: హరగపప తషరరజ కలఖ నలర గగసడ

93-7/688

తసడక:డ ససబభబరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:120-3-137
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:120-3-137
వయససస:40
లస: పప

3266 SAA1294826
పపరర: వజయ కకషర తతకల

3249 SAA0671941
పపరర: కలరకలల ససతత రరమయఖ

93-7/683

భరస : వనసకట రతన౦
ఇసటట ననస:120-3-133
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడవప వవమ
ఇసటట ననస:120-3-137
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:120-3-137
వయససస:48
లస: ససస స

3263 AP151010048121
పపరర: వనసకరయమక�

93-7/685

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-133
వయససస:29
లస: పప

3251 JBV3646551
పపరర: వనసకట శకనవరస బభబమ
బబ మకశశటట
తసడక:డ వనసకటటశసరరర బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:120-3-136
వయససస:47
లస: పప

3260 AP151010048112
పపరర: సరమమమ జఖస చచననసశశటట

3246 JBV3475696
పపరర: లకడక నతరరయణ చచననసశశటట

3244 JBV3656576
పపరర: లకడక చచననసశశటట

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:120-3-132
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:120-3-132
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-3-133
వయససస:28
లస: పప

3257 AP151010042642
పపరర: శసకరరవప చచననసశశటట �

93-4/857

3268 JBV3475076
పపరర: శవ రరమకకషర తతకల

93-7/704

తసడక:డ రరధతకకషర
ఇసటట ననస:120-4-14
వయససస:36
లస: పప
93-4/858

3271 SAA0872417
పపరర: తరరపటమక కలమమమ

93-4/859

భరస : కకటటశసర రరవప కలమమమ
ఇసటట ననస:120-4-108
వయససస:29
లస: ససస స

Page 175 of 257

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40

3272 JBV1904887
పపరర: వరనతరరయణ� కలసబ�

93-7/706

తసడక:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:120-4-126
వయససస:41
లస: పప
3275 JBV3475068
పపరర: రరధతకకషర తతకల

93-7/709

93-7/712

93-7/714

93-7/717

93-4/863

93-4/866

93-4/869

తసడక:డ లకకయఖ మమడ
ఇసటట ననస:120-4-150
వయససస:19
లస: పప

3285 JBV1905082
పపరర: దదవ కలసభ

3288 JBV3485653
పపరర: ససలలచన

3291 SAA0529339
పపరర: వనసకట కకసడయఖ రరజ కలసచతల

3294 SAA0396325
పపరర: ఆదచమక� మమడత�

93-7/719

3297 JBV3646890
పపరర: నతగరశసరరరవప కలసభభ

93-4/861

3300 JBV3655446
పపరర: సతఖవత మమడ�
భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120/4/151
వయససస:34
లస: ససస స

3280 JBV3655453
పపరర: అచచమక మమడ

93-4/860

3283 SAA0775603
పపరర: మమతస యఖ మమడ

93-7/716

3286 SAA0403063
పపరర: రమమదదవ తతకల

93-4/862

భరస : మమరళకకషర
ఇసటట ననస:120-4-149
వయససస:27
లస: ససస స
93-4/864

3289 SAA0890906
పపరర: నసకరరజ బయఖవరపప

93-4/865

తసడక:డ వనసకట రరవప బయఖవరపప
ఇసటట ననస:120-4-149
వయససస:27
లస: పప
93-4/867

3292 JBV3645645
పపరర: సతఖస కకకరతర

93-4/868

తసడక:డ చన గమరవయఖ
ఇసటట ననస:120-4-149
వయససస:27
లస: పప
93-4/870

3295 JBV3657921
పపరర: భమలకకక� కలసభభ�

93-7/718

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-4-150
వయససస:41
లస: ససస స
93-7/720

తసడక:డ పషద లకకయఖ
ఇసటట ననస:120-4-150
వయససస:36
లస: పప
93-7/1157

93-7/711

తసడక:డ వవమయఖ
ఇసటట ననస:120-4-144వయససస:34
లస: పప

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:120/4/150
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ మమడ
ఇసటట ననస:120-4-150
వయససస:24
లస: పప
3299 SAA1280650
పపరర: బడహకయఖ మమడ

93-7/715

తసడక:డ వవసకటసరసమ
ఇసటట ననస:120-4-149
వయససస:27
లస: పప

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:120/4/150
వయససస:34
లస: ససస స
3296 SAA0956286
పపరర: గగపస మమడ

3282 JBV3658036
పపరర: శవనతగరసదడస� మమడత�

3277 SAA0952904
పపరర: సరసబశవరరవప సససదస

భరస : వవమమయఖ
ఇసటట ననస:120-4-144
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:120/4/149
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప మనననస
ఇసటట ననస:120-4-149
వయససస:43
లస: పప
3293 AP151010048561
పపరర: అగరనసమక మమడత

93-7/713

భరస : వరనతరరయణ
ఇసటట ననస:120-4-146
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:120-4-149
వయససస:27
లస: ససస స
3290 SAA0954884
పపరర: మటటటససరరరవప మనననస

3279 SAA0775389
పపరర: నరసససహ రరవప ఉలర

93-7/708

తసడక:డ కకషర సససదస
ఇసటట ననస:120-4-142
వయససస:45
లస: పప

భరస : వవమయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-144
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ మమతస యఖ�
ఇసటట ననస:120-4-144
వయససస:72
లస: పప
3287 JBV3486156
పపరర: సరగజన నతగగనవన

93-7/710

తసడక:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:120-4-143
వయససస:43
లస: పప

భరస : మమతస యఖ
ఇసటట ననస:120-4-144
వయససస:29
లస: ససస స
3284 AP151010042483
పపరర: వవమయఖ� మమడత�

3276 SAA0774563
పపరర: సరసబ శవ రరవప సససడడ

3274 SAA0774795
పపరర: సరసబశవ రరవప సససదస

తసడక:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:120-4-141
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ కకకసటయఖ సససడడ
ఇసటట ననస:120-4-142
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:120-4-143
వయససస:56
లస: ససస స
3281 SAA0775587
పపరర: కకటటశసరమక మమడ

93-7/707

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:120-4-141
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:120-4-141
వయససస:67
లస: పప
3278 SAA0844218
పపరర: రరమమలల ఉలర

3273 SAA0774829
పపరర: శవ కలమమరగ సససదస

3298 AP151010042346
పపరర: లకకయఖ� మమడత�

93-7/721

తసడక:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-150
వయససస:52
లస: పప
93-4/871

3301 JBV3649613
పపరర: రమమష� తతకల�

93-7/722

తసడక:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-4-151
వయససస:31
లస: పప
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3302 AP151010042296
పపరర: కకటటశసరరరవప తతకల�

93-7/723

తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-151
వయససస:49
లస: పప
3305 JBV3657947
పపరర: చసదడమక� తతకల�

93-7/725

93-7/728

93-4/873

93-7/732

93-7/735

93-7/738

93-6/1176

తసడక:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:120-4-167
వయససస:45
లస: పప

3315 SAA1257534
పపరర: వనసకటటష పరలపరగస

3318 AP151010042327
పపరర: శకనస పరలపరగస

3321 SAA1029058
పపరర: జగన మహన రరవప కకజజజ

3324 AP151010048242
పపరర: వనసకట రమణ� శలస�

93-7/742

3327 AP151010042281
పపరర: శకనవరసరరవప తరరణతల�

93-6/1120

3330 SAA0952458
పపరర: పడసనన కకజజజ
భరస : జగన మహన రరవప కకజజజ
ఇసటట ననస:120-4-169
వయససస:25
లస: ససస స

3310 SAA0311142
పపరర: శవయఖ�

93-7/730

3313 AP151010042345
పపరర: శకనస తతకల�

93-7/731

3316 JBV3656238
పపరర: లకడక� పరలపరగస�

93-7/733

భరస : అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:120-4-160
వయససస:34
లస: ససస స
93-7/736

3319 AP151010048350
పపరర: రమమదదవ� తతకల�

93-7/737

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-4-163
వయససస:48
లస: ససస స
93-4/875

3322 JBV3657525
పపరర: రమమదదవ� ఉయమఖల�

93-7/739

భరస : కకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:120-4-164
వయససస:36
లస: ససస స
93-7/740

3325 SAA0741141
పపరర: చరసజవ శలస

93-7/741

తసడక:డ రమమష శలస
ఇసటట ననస:120-4-165
వయససస:26
లస: పప
93-7/743

తసడక:డ వససతరరవప�
ఇసటట ననస:120-4-165
వయససస:47
లస: పప
93-7/745

93-7/727

తసడక:డ నతగయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-154
వయససస:44
లస: పప

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:120-4-165
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ రమమష�
ఇసటట ననస:120-4-165
వయససస:34
లస: పప
3329 SAA0774654
పపరర: అసకయఖ రరవప తతకల

93-4/874

తసడక:డ వనసకటటససరరర కకజజజ
ఇసటట ననస:120-4-164
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరరవప శలస
ఇసటట ననస:120-4-165
వయససస:19
లస: ససస స
3326 JBV3649597
పపరర: వనసకటటశసర రరవప� శలస�

3312 SAA1029033
పపరర: శకనస తతకఅలమ

3307 JBV3646957
పపరర: శవరరమకకషర � మమడత�

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-153
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-4-160
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:120-4-163
వయససస:52
లస: పప
3323 SAA1257120
పపరర: వనసకట లకకక శలస

93-7/729

తసడక:డ అసకమకరరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:120-4-160
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ శకనస� �
ఇసటట ననస:120-4-160
వయససస:36
లస: పప
3320 AP151010042353
పపరర: వనసకటటశసరరర తతకల

3309 SAA0775249
పపరర: రరజరశసరగ ఉలర

93-7/724

తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-152
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ రరమయఖ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:120-4-154
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:120-4-154
వయససస:52
లస: పప
3317 JBV3476108
పపరర: అసకమకరరవప� పరలపరగస�

93-7/726

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:120-4-153
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనస తతకఅలమ
ఇసటట ననస:120-4-154
వయససస:38
లస: ససస స
3314 JBV1905231
పపరర: నతగయఖ తతకల� �

3306 JBV3656253
పపరర: రమమదదవ� మమడ�

3304 SAA0977878
పపరర: అరరణ మమడ

భరస : శవ రరమకకషర మమడ
ఇసటట ననస:120-4-152
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:120-4-152
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-4-152
వయససస:35
లస: పప
3311 SAA1029025
పపరర: అనసరరధ తతకఅలమ

93-4/872

తసడక:డ సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:120/4/152
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-152
వయససస:31
లస: ససస స
3308 JBV3649605
పపరర: సరసబశవరరవప� తతకల�

3303 SAA1078930
పపరర: శకనవరసరరవప మమడ

3328 AP151010042318
పపరర: రమమష శలస�

93-7/744

తసడక:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-165
వయససస:50
లస: పప
93-7/746

3331 JBV3657541
పపరర: శవనతగరసదడస� కకజజజ�

93-7/747

భరస : శవశసకర�
ఇసటట ననస:120-4-169
వయససస:31
లస: ససస స
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93-7/748

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-4-169
వయససస:48
లస: ససస స
3335 AP151010048626
పపరర: రమణ istri ఉసరగస

93-4/876

93-7/751

93-7/754

93-4/880

93-7/757

93-7/760

93-4/883

భరస : శకనవరససరరవప
ఇసటట ననస:120-4-178
వయససస:41
లస: ససస స

3345 AP151010048202
పపరర: సరమమమ జఖస

3348 SAA0403600
పపరర: శవమక� మమడత�

3351 JBV3648920
పపరర: సరసబయఖ� కలసభభ�

3354 SAA0671628
పపరర: కకమల కలమమర అపసపకటర

93-7/764

3357 JBV3657483
పపరర: కకటటశసరమక� గటటట�

93-4/881

3360 SAA0571471
పపరర: లకకక కరరసరన
భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:120-4-178
వయససస:44
లస: ససస స

3340 SAA0311126
పపరర: శవ శసకర ఉసరగస

93-7/753

3343 AP151010048420
పపరర: అరరణ కకలసరన

93-4/879

3346 AP151010042388
పపరర: వనసకటటశసరరర కలసబభ

93-7/756

తసడక:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:120-4-172
వయససస:47
లస: పప
93-7/758

3349 SAA0571463
పపరర: నతగరరజ పలకలలరర

93-7/759

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-4-173
వయససస:36
లస: పప
93-7/761

3352 JBV3655347
పపరర: మమలకకమక అపసపకటర

93-4/882

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:120-4-175
వయససస:29
లస: ససస స
93-7/762

3355 AP151010042001
పపరర: కకటటశసరరరవప అపసపకటర �

93-7/763

తసడక:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:120-4-175
వయససస:52
లస: పప
93-7/765

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:120-4-176
వయససస:46
లస: ససస స
93-7/767

93-4/878

భరస : వరరసరసమ
ఇసటట ననస:120/4/172
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:120-4-175
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-175
వయససస:72
లస: పప
3359 AP151010048625
పపరర: రమణ కరరసరన

93-7/755

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-174
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:120-4-175
వయససస:29
లస: ససస స
3356 AP151010042003
పపరర: ససబభబరరవప అపసపకటర �

3342 AP151010042430
పపరర: వనసకటశసరరర ఉసరగస�

3337 JBV3485331
పపరర: కకటటశసరమక ఉసరగస

తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:120-4-171
వయససస:33
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-173
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-174
వయససస:49
లస: ససస స
3353 AP151010048376
పపరర: గగవసదమక అపసపకటర

93-7/752

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120/4/172
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-4-173
వయససస:32
లస: ససస స
3350 JBV3658028
పపరర: పరరసత� కలసభభ�

3339 SAA0529495
పపరర: భకకలల గసజ

93-7/750

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:120/4/171
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-171
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120/4/172
వయససస:34
లస: ససస స
3347 JBV3657970
పపరర: వనసకట రతనస� పలకలలరగ�

93-4/877

తసడక:డ శకనస
ఇసటట ననస:120-4-171
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-171
వయససస:54
లస: పప
3344 AP151010048071
పపరర: బమలలర మక మమడత

3336 AP151010048401
పపరర: ససతతమహలకకక ఉసరగస

3334 JBV3649563
పపరర: శవశసకర కకజజజ

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-4-169
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120/4/171
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నతగభమషణస�
ఇసటట ననస:120-4-171
వయససస:63
లస: ససస స
3341 AP151010042294
పపరర: రరమమరరవప ఉసరగస�

93-7/749

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-4-169
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:120-4-171
వయససస:29
లస: ససస స
3338 AP151010048197
పపరర: కకటటశసరమక ఉసస రగ�

3333 JBV3646924
పపరర: శవ పప లయఖ కకజజజ

3358 JBV3649183
పపరర: ఏడడకకసడలల� గటటట�

93-7/766

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-4-176
వయససస:51
లస: పప
93-7/768

3361 JBV3657871
పపరర: రరమమలల� కరరసరన�

93-7/769

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-4-178
వయససస:66
లస: ససస స
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3362 AP151010042622
పపరర: వనసకటటశసరరర కరసర

93-7/770

తసడక:డ ససజవయఖ
ఇసటట ననస:120-4-178
వయససస:77
లస: పప
3365 SAA0952300
పపరర: సరసత మమడ

93-7/772

93-7/775

93-7/776

93-7/778

93-7/781

93-7/783

93-7/784

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:120--4-192
వయససస:37
లస: ససస స

3375 AP151010042451
పపరర: శకనవరసరరవప మమడత

3378 AP151010048294
పపరర: మహలకకక మమడత

3381 AP151010048059
పపరర: ధనలకక మమడ

3384 JBV3657954
పపరర: ససభభషసణణ� మమడత�

93-7/787

3387 AP151010042714
పపరర: తతతయఖ�

93-7/779

3390 AP151010048378
పపరర: అనససరఖమక మమడత
భరస : అదదసకక
ఇసటట ననస:120--4-192
వయససస:37
లస: ససస స

3370 AP151010048331
పపరర: ససపతమక మమడత

93-4/886

3373 JBV3657939
పపరర: శశభభరరణణ� మమడత�

93-7/777

3376 SAA1227743
పపరర: సపసత మమడ

93-4/1112

భరస : నగరశసరరరవప మమడ
ఇసటట ననస:120-4-188
వయససస:36
లస: ససస స
93-4/888

3379 SAA0956351
పపరర: ఆదదలకకక మమడత

93-7/782

భరస : వనసకటరవకలమమర మమడత
ఇసటట ననస:120-4-189
వయససస:32
లస: ససస స
93-4/889

3382 JBV3655511
పపరర: వనసకరయమక మమడ

93-4/890

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:120-4-191
వయససస:29
లస: ససస స
93-7/785

3385 JBV3646908
పపరర: వనసకటశవరరమకకషర మమడత

93-7/786

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:120-4-191
వయససస:36
లస: పప
93-7/788

తసడక:డ చననతగయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-191
వయససస:72
లస: పప
93-4/892

93-7/774

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:120-4-186
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవరరమకకషర�
ఇసటట ననస:120-4-191
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ తతతయఖ
ఇసటట ననస:120-4-191
వయససస:53
లస: పప
3389 JBV3655370
పపరర: జయలకకక మమడత

93-4/887

భరస : వనసకటటశసరర
ఇసటట ననస:120-4-191
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-4-191
వయససస:31
లస: ససస స
3386 AP151010042142
పపరర: వనసకటటశసరరర మమడత

3372 AP151010048434
పపరర: పదక మమడత

3367 SAA0311100
పపరర: వనసకటటశసరరర మమడత

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:120/4/185
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అదదసకక
ఇసటట ననస:120--4-189
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ అదదసకక మమడత
ఇసటట ననస:120-4-189
వయససస:34
లస: పప
3383 JBV3657996
పపరర: నతగలకకక� మమడత�

93-4/885

తసడక:డ నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:120-4-186
వయససస:44
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-188
వయససస:37
లస: పప
3380 SAA0956344
పపరర: వనసకట రవకలమమర మమడత

3369 AP151010048168
పపరర: శవ మమడత

93-4/884

తసడక:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:120-4-181
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:120-4-186
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:120-4-186
వయససస:37
లస: పప
3377 JBV1904903
పపరర: నతగరశసరరరవప� మమడత�

93-7/773

భరస : తతతయఖ
ఇసటట ననస:120/4/185
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ తతతయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-185
వయససస:82
లస: పప
3374 JBV3649571
పపరర: వనసకటభడవప మమడత

3366 JBV3646940
పపరర: ఆదదనతరరయణ మమడత

3364 AP151010048379
పపరర: అనససయమక మమడత

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-4-181
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-4-181
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:120-4-184
వయససస:52
లస: పప
3371 AP151010042367
పపరర: కకటయఖ మమడత�

93-7/771

తసడక:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:120-4-180
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ ఆదదనతరరయణ మమడ
ఇసటట ననస:120-4-181
వయససస:26
లస: ససస స
3368 JBV3475266
పపరర: నతగరశసర రరవప మమడత

3363 JBV3647054
పపరర: నతగ శకనస� కలసభభ�

3388 JBV3655396
పపరర: ధనలకకక� మమడత�

93-4/891

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120--4-192
వయససస:37
లస: ససస స
93-4/893

3391 SAA0955783
పపరర: ఈశసర పడసరద మమడత

93-4/894

తసడక:డ అదదసకక మమడత
ఇసటట ననస:120--4-192
వయససస:29
లస: పప
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93-4/895

తసడక:డ లకకయఖ మమడ
ఇసటట ననస:120-4-192
వయససస:73
లస: పప
3395 AP151010042444
పపరర: అదదసకక మమడత�

93-7/791

93-7/794

93-7/797

93-4/896

93-7/798

93-7/800

93-7/803

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-5-197
వయససస:48
లస: ససస స

3405 AP151010042251
పపరర: కకటటరరడకడ చలమడడగమ

3408 SAA1119593
పపరర: మలర శసరరరరవప కసధర

3411 AP151010048123
పపరర: లకకమక � శలస�

3414 SAA0243477
పపరర: కకటటశసరమక� బబ మకశశటట �

93-3/1037

3417 SAA1294438
పపరర: వనసకట కకషర పససపపలలటట

93-4/897

3420 AP151010042305
పపరర: కకటటశసరరరవప ఉపపప
తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:120-5-197
వయససస:54
లస: పప

3400 SAA0952789
పపరర: బసవయమఖ గరగకపరటట

93-7/796

3403 SAA1009175
పపరర: జయశక అబబగరరర

93-6/810

3406 SAA1257765
పపరర: అరరణణదయ కకకతర పఅల

93-6/1177

తసడక:డ వరయఖ కకకతర పఅల
ఇసటట ననస:120-4-587
వయససస:18
లస: ససస స
93-3/208

3409 SAA0774498
పపరర: శక లకకక తతకల

93-7/799

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:120-5-151
వయససస:29
లస: ససస స
93-7/801

3412 SAA0774639
పపరర: ఆదదలకకక తతకల

93-7/802

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:120-5-167
వయససస:35
లస: ససస స
93-7/804

3415 AP151010042441
పపరర: పపలర యఖ బబ మకశశటట

93-7/805

తసడక:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:120-5-194
వయససస:44
లస: పప
93-7/1159

తసడక:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:120-5-196
వయససస:33
లస: పప
93-7/807

93-7/793

భరస : వనసకట రమణ అబబగరరర
ఇసటట ననస:120-4-496
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:120-5-194
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:120-5-196
వయససస:51
లస: ససస స
3419 AP151010048400
పపరర: శకలకకక ఉపపప�

93-6/809

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:120-5-165
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:డ బసవయమఖ
ఇసటట ననస:120-5-174
వయససస:29
లస: పప
3416 SAA1255009
పపరర: కకటటశసరగ పససపపలలటట

3402 SAA0773201
పపరర: నరసససహ మమతకరన

3397 JBV3646965
పపరర: లకకణరరవప� మమడ�

తసడక:డ రమణయఖ గరగకపరటట
ఇసటట ననస:120-4-193
వయససస:71
లస: పప

తసడక:డ శరసబయఖ కసధర
ఇసటట ననస:120-5-47
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-5-151
వయససస:48
లస: ససస స
3413 SAA0844119
పపరర: తరరపత రరవప కకడద

93-7/795

తసడక:డ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:120-4-533
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ మమతస యఖ�
ఇసటట ననస:120-4-818
వయససస:57
లస: పప
3410 AP151010048201
పపరర: అకతమక� తతకల�

3399 AP151010042236
పపరర: సరసబయఖ� మమడత�

93-7/790

తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-193
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ అపరపరరవప మమతకరన
ఇసటట ననస:120-4-455
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:120-4-533
వయససస:29
లస: ససస స
3407 AP151010042149
పపరర: సరసబయఖ మమడ�

93-7/792

తసడక:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-193
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:120-4-269
వయససస:51
లస: పప
3404 JBV3656733
పపరర: పపషరపవత చలమడడగమ

3396 JBV3657376
పపరర: సరమమమ జఖస� మమడత�

3394 AP151010042712
పపరర: శకనవరసరరవప మమడత

తసడక:డ అదదసకక
ఇసటట ననస:120-4-192
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-193
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:120-4-193
వయససస:37
లస: పప
3401 JBV3646866
పపరర: వవసకటటశసరళళ కకజజ

93-7/789

తసడక:డ అదదసకక
ఇసటట ననస:120-4-192
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:120-4-192
వయససస:67
లస: పప
3398 SAA0396457
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప మమడ

3393 AP151010042646
పపరర: సరసబయఖ మమడత

3418 JBV3656261
పపరర: ససనత� మమడ�

93-7/806

భరస : నతగరశసర రరవప�
ఇసటట ననస:120-5-197
వయససస:35
లస: ససస స
93-7/808

3421 AP151010048093
పపరర: ఆదచమక నలర గగసడ

93-4/898

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:120-5-198
వయససస:26
లస: ససస స
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3422 JBV3646981
పపరర: పషదదనన� ఉపపప�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40
93-7/809

తసడక:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-5-201
వయససస:33
లస: పప
3425 JBV3485703
పపరర: రమమదదవ బసడతర

93-4/901

93-7/811

93-7/813

93-7/816

93-7/818

93-7/822

93-4/905

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:120-5-217
వయససస:34
లస: ససస స

3435 SAA0952698
పపరర: కకషరరరరవప బబ మకడక

3438 JBV3475993
పపరర: ససబభబరరవప ససభభగఖపప�

3441 AP151010042408
పపరర: బభలరరజ యరవరపప

3444 SAA0952862
పపరర: సరసబభడజఖస పగడతల

93-7/827

3447 AP151010048348
పపరర: వనసకటరతనస రరమశశటట �

93-7/817

3450 SAA0956294
పపరర: శవరరమకకషర మమడ
తలర : కకటటశసరమక మమడ
ఇసటట ననస:120-5-217
వయససస:28
లస: పప

3430 JBV1905298
పపరర: అనత ససరరఖ ససకల

93-4/903

3433 JBV3656923
పపరర: లకకక� బబ మకడక�

93-7/815

3436 JBV3486271
పపరర: తరరపతమక శశభభగఖపప

93-4/904

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:120-5-207
వయససస:29
లస: ససస స
93-7/819

3439 SAA0775827
పపరర: అబమదల కలల షపక

93-7/820

తసడక:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:120-5-208
వయససస:25
లస: పప
93-7/823

3442 AP151010042390
పపరర: కకటటశసరరరవప పగడతల

93-7/824

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-5-213
వయససస:52
లస: పప
93-7/825

3445 JBV3475654
పపరర: వనసకటయఖ తలకకసడవరడక� �

93-7/826

తసడక:డ అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:120-5-215
వయససస:52
లస: పప
93-7/828

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:120-5-216
వయససస:53
లస: ససస స
93-4/906

93-7/810

భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:120-5-205
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనస పగడతల
ఇసటట ననస:120-5-214
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:120-5-216
వయససస:41
లస: ససస స
3449 AP151010048238
పపరర: సతఖవత అరగపరల

93-7/814

తసడక:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:120-5-212
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటససర రరవప పగడతల
ఇసటట ననస:120-5-214
వయససస:28
లస: ససస స
3446 AP151010048087
పపరర: అనసరరధ రరమశశటట �

3432 SAA0776189
పపరర: నరరసదడ బసడతరర

3427 JBV3646999
పపరర: రరజరశ� బసడతరర�

భరస : రరమసజనవయమలల
ఇసటట ననస:120/5/204
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-5-207
వయససస:54
లస: పప

భరస : బభలరరజ�
ఇసటట ననస:120-5-212
వయససస:32
లస: ససస స
3443 SAA0954587
పపరర: నతగ లకకక పగడతల

93-7/812

తసడక:డ ససబభబరరవప బబ మకడక
ఇసటట ననస:120-5-206
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:120-5-207
వయససస:25
లస: పప
3440 JBV3657913
పపరర: వనసకట రమణ� యరకవరపప�

3429 AP151010042648
పపరర: అసజనవయమలల� బసడతరర�

93-4/900

తసడక:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:120-5-203
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:120-5-204
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ చనవనసకయఖ�
ఇసటట ననస:120-5-205
వయససస:52
లస: పప
3437 SAA0775025
పపరర: మహహశ ససభభగఖపప

93-4/902

తసడక:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:120-5-203
వయససస:57
లస: పప

భరస : చలమమయఖ
ఇసటట ననస:120-5-204
వయససస:52
లస: ససస స
3434 AP151010042196
పపరర: హనసమయఖ ఉపపప�

3426 JBV3655479
పపరర: వవసకట ససబబమమక బసడతరర

3424 JBV3656352
పపరర: దదపసక బసడతర

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:120-5-203
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:120-5-203
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:120-5-203
వయససస:37
లస: పప
3431 SAA0776205
పపరర: శవ కలమమరగ బసడతరర

93-4/899

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120--5-202
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమల
ఇసటట ననస:120-5-203
వయససస:29
లస: ససస స
3428 JBV3648359
పపరర: శవశసకర� ఆకలల�

3423 JBV3655404
పపరర: రతస మక పగడతల

3448 AP151010042331
పపరర: సరసబశవరరవప రరమశశటట �

93-7/829

తసడక:డ వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:120-5-216
వయససస:52
లస: పప
93-7/830

3451 JBV3475969
పపరర: సససహచలస అరగపరకల�

93-7/831

తసడక:డ బభబమలల�
ఇసటట ననస:120-5-217
వయససస:51
లస: పప
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పపరర: కకటటరతనస ఉపపప
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93-4/907

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:120-5-220
వయససస:29
లస: ససస స
3455 JBV3652104
పపరర: పడమల దతమవరపప�
Damvarapu
భరస : యయససదతసస�
ఇసటట ననస:120-5-1112
వయససస:50
లస: ససస స
3458 SAA1252295
పపరర: వరలకకక బయఖవరపప

93-6/812

93-7/1162

93-4/908

93-4/910

93-3/209

93-4/912

తసడక:డ తతతయఖ�
ఇసటట ననస:120-6-227
వయససస:49
లస: పప

93-7/34

3465 SAA0954553
పపరర: వనసకటససవరరమకకషన మమడ

3468 SAA1022581
పపరర: నతగరశసరరరవప మమడ

3471 SAA1029041
పపరర: గగపస మమడ

93-7/833

3474 AP151010042366
పపరర: శకరరమమలల� మమడత�

93-4/911

3477 AP151010042317
పపరర: నతగమలలర శసర రరవప మమడత

93-3/210

3480 SAA1413095
పపరర: ససభభన షపక
తసడక:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:120-6-229
వయససస:45
లస: పప

93-7/1164

3463 JBV3655495
పపరర: కకటటశసరమక మమడ

93-4/909

3466 SAA1296789
పపరర: భవన మమడ

93-7/1165

3469 SAA1037119
పపరర: వనసకట రమణ చసతలపపడక

93-3/211

భరస : వనసకట రరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:120-6-225
వయససస:30
లస: ససస స
93-4/913

3472 JBV3657392
పపరర: కకటటశసరగ� కలసభభ�

93-7/832

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:120-6-225
వయససస:31
లస: ససస స
93-7/834

3475 AP151010048295
పపరర: మమతస మక మమడత

93-4/914

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:120-6-226
వయససస:26
లస: ససస స
93-7/835

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:120-6-226
వయససస:43
లస: పప
93-7/837

3460 SAA1252337
పపరర: దదవ యరకవరపప

భరస : శవ రరమకకషర మమడ
ఇసటట ననస:120-6-220
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ పషదకకటయఖ�
ఇసటట ననస:120-6-225
వయససస:57
లస: పప
93-6/1178

93-7/1161

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:120-6-220
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ శకరరమమలల మమడ
ఇసటట ననస:120-6-225
వయససస:26
లస: పప

భరస : నతగ మలలర శసర రరవప మమడత
ఇసటట ననస:120-6-226
వయససస:41
లస: ససస స
3479 AP151010042374
పపరర: వనసకటభడవప మమడత�

3462 JBV3647039
పపరర: వనసకటటశసరరర పలకలలరగ

3457 SAA1252303
పపరర: గణణశ బయఖవరపప

భరస : కలకరరజ యరకవరపప
ఇసటట ననస:120-6-120
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:120-6-221
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ రరమకకటటరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:120-6-225
వయససస:28
లస: పప
3476 SAA1298348
పపరర: ససత గరగకపరటట

93-7/1163

తసడక:డ సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:120-6-220
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:120-6-225
వయససస:29
లస: ససస స
3473 SAA0956260
పపరర: రవ కలసభ

3459 SAA1252311
పపరర: నసకరరజ యరకవరపప

93-6/811

తసడక:డ ధరమమరరవ బయఖవరపప
ఇసటట ననస:120-6-120
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ ఓసకరరస పలకలలరగ
ఇసటట ననస:120-6-214
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటససరరర కలమమమ
ఇసటట ననస:120-6-221
వయససస:34
లస: పప
3470 AP151010048296
పపరర: నతగమలలర శసరగ మమడత

93-6/813

తసడక:డ సయమససరరవ యరకవరపప
ఇసటట ననస:120-6-120
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:120-6-220
వయససస:29
లస: ససస స
3467 SAA0872391
పపరర: కకటటశసర రరవప కలమమమ

3456 SAA0327445
పపరర: శకనస� గమఱఱ స�

3454 SAA0322230
పపరర: పప�టట లమక� ఉపపపలదదననన�

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:120-5-1098
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ� గమరకస
ఇసటట ననస:120-6-113
వయససస:51
లస: పప

భరస : నతగభమషణస�
ఇసటట ననస:120-6-120/1
వయససస:29
లస: ససస స
3464 JBV3655503
పపరర: ససబబమక మమడ

93-7/1278

తసడక:డ మమనన షపక
ఇసటట ననస:120-5-474
వయససస:23
లస: పప

భరస : గణణశ బయఖవరపప
ఇసటట ననస:120-6-120
వయససస:29
లస: ససస స
3461 JBV3655487
పపరర: సరమమమ జఖస� మమకర�

3453 SAA1349695
పపరర: యశరడన షపక

3478 JBV3649639
పపరర: శకనవరసరరవప� మమడత�

93-7/836

తసడక:డ వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:120-6-227
వయససస:31
లస: పప
93-6/1213

3481 SAA1413103
పపరర: తయబ షపక

93-6/1214

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:120-6-229
వయససస:39
లస: ససస స
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3482 JBV3656881
పపరర: దసరగ � మరగకపపడక�
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93-7/838

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:120-6-232
వయససస:35
లస: ససస స
3485 JBV3658002
పపరర: పరవన� పలకలలరగ�

93-7/840

93-7/843

93-7/846

93-7/849

93-7/852

93-7/855

93-7/858

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:120-6-245
వయససస:29
లస: ససస స

3495 JBV3657897
పపరర: వనసకట నతగలకకక� పలకలలరగ�

3498 SAA0620906
పపరర: బలలససపరడడ యయదసకకనడ లల

3501 SAA0952920
పపరర: మమబమలమర షసక

3504 AP151010042118
పపరర: కరరనమమలమర� షపక�

93-7/1279

3507 SAA0954439
పపరర: కరకసత రరఖ కలసభ

93-7/850

3510 AP151010048289
పపరర: దదవపడమక బయఖవరపప
భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:120-6-245
వయససస:29
లస: ససస స

3490 AP151010042479
పపరర: ఓసకరరస� పలకలలరర�

93-7/845

3493 SAA0620864
పపరర: బబ లలససపదస వవసకట రమన

93-7/848

3496 JBV3658085
పపరర: లకకక� ఉసడవలర �

93-7/851

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:120-6-235
వయససస:38
లస: ససస స
93-7/853

3499 JBV3475464
పపరర: వనసకయఖ � పలకలలరర�

93-7/854

తసడక:డ చననతగయఖ� �
ఇసటట ననస:120-6-235
వయససస:68
లస: పప
93-7/856

3502 JBV3649621
పపరర: మసరసనర రరఫ� షపక�

93-7/857

తసడక:డ కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:120-6-236
వయససస:31
లస: పప
93-7/859

3505 JBV3649167
పపరర: వనసకటటశసరరర కలసభభ

93-4/915

తసడక:డ కకటయఖ కలసభభ
ఇసటట ననస:120-6-240
వయససస:71
లస: పప
93-4/916

భరస : నతగ శకనస కలసభ
ఇసటట ననస:120-6-245
వయససస:29
లస: ససస స
93-4/918

93-7/842

భరస : యయడదకకనడ లల
ఇసటట ననస:120-6-235
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ పషదద అలమరబకడ�
ఇసటట ననస:120-6-236
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఎడడకకసడలల బభలలససపపడడ
ఇసటట ననస:120-6-242
వయససస:20
లస: ససస స
3509 AP151010048117
పపరర: పదక కలసభభ

93-7/847

భరస : కరరమమలమర షసక
ఇసటట ననస:120-6-236
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ కరగమమలమర
ఇసటట ననస:120-6-236
వయససస:31
లస: పప
3506 SAA1436096
పపరర: మమనక బభలలససపపడడ

3492 SAA0952292
పపరర: నతగలకకక పరలకలలరర

3487 JBV3647005
పపరర: బడహకస� పలకలలరర�

తసడక:డ వరసరసమ�
ఇసటట ననస:120-6-234
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ మమకలనదమ
ఇసటట ననస:120-6-235
వయససస:40
లస: పప

భరస : సల౦
ఇసటట ననస:120-6-236
వయససస:30
లస: ససస స
3503 SAA0671784
పపరర: షపక సలస

93-7/844

భరస : బడహకస�
ఇసటట ననస:120-6-235
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120-6-235
వయససస:39
లస: ససస స
3500 SAA0671800
పపరర: షపక బ ఫరతమ

3489 SAA0775413
పపరర: లకకయఖ పరలకలలరగ

93-3/1010

తసడక:డ ఓసకరరస�
ఇసటట ననస:120-6-234
వయససస:31
లస: పప

భరస : వరయఖ పరలకలలరర
ఇసటట ననస:120-6-235
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లకకణ�
ఇసటట ననస:120-6-235
వయససస:34
లస: ససస స
3497 JBV3657889
పపరర: ధనలకకక� పలకలలరగ�

93-7/841

తసడక:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:120-6-234
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:120-6-234
వయససస:62
లస: పప
3494 JBV3657517
పపరర: రమమదదవ� పలకలలరగ�

3486 AP151010048394
పపరర: వరలకకక పలకలలరర�

3484 SAA0671727
పపరర: నరకల పలకలలరర

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120.-6-234
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చనపపనతనరరవప�
ఇసటట ననస:120-6-234
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ ఓసకరరస�
ఇసటట ననస:120-6-234
వయససస:34
లస: పప
3491 AP151010042033
పపరర: చనపపనతనరరవప పలకలలరర

93-7/839

తసడక:డ బకకస�
ఇసటట ననస:120-6-232
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ ఓసకరరస�
ఇసటట ననస:120-6-234
వయససస:31
లస: ససస స
3488 JBV3647013
పపరర: వరయఖ� పలకలలరర�

3483 AP151010042455
పపరర: శకనవరసస మరగకపపడక�

3508 JBV3486230
పపరర: అరరణకలమమరగ బబషయవరపప

93-4/917

తసడక:డ వనసకరటభడవప
ఇసటట ననస:120-6-245
వయససస:29
లస: ససస స
93-4/919

3511 JBV3486214
పపరర: వనసకరయమక యరకవరపప

93-4/920

భరస : అపపనన
ఇసటట ననస:120-6-245
వయససస:29
లస: ససస స
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3512 SAA1037259
పపరర: కకటయఖ మమడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40
93-4/921

తసడక:డ లకకయఖ మమడ
ఇసటట ననస:120-6-245
వయససస:79
లస: పప
3515 AP151010042397
పపరర: అసజనవయమలల కలసబ�

93-7/862

93-4/924

93-7/863

93-4/926

93-4/929

93-7/866

93-7/1168

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:120-7-256
వయససస:48
లస: ససస స

3525 JBV3655545
పపరర: లలమవత� గరగకపరటట�

3528 AP151010048563
పపరర: వనసకరయమక� పలకలలరగ�

3531 SAA1252121
పపరర: శవయఖ మమడ

3534 SAA1019406
పపరర: నతగలకకక కరకలమమనస

93-7/867

3537 JBV3647179
పపరర: ఏలర మసద రరవప జమమకల

93-4/927

3540 SAA0955718
పపరర: నరరష వపలర సగమల
తసడక:డ గరలబమ వపలర సగమల
ఇసటట ననస:120/7/256
వయససస:24
లస: పప

3520 SAA1294172
పపరర: తడవవణణ మమడ

93-6/1122

3523 AP151010048256
పపరర: పదతకవత� ససదత�

93-4/925

3526 JBV3655412
పపరర: మసగమక మరగకపపడ

93-4/928

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:120/6/332
వయససస:34
లస: ససస స
93-4/930

3529 SAA0327577
పపరర: పపననమక� కలసభభ�

93-7/865

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-6-564
వయససస:61
లస: ససస స
93-7/1166

3532 SAA1252105
పపరర: ధతకకఖన మమడ

93-7/1167

భరస : శకనవరసరర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:120-6-618
వయససస:26
లస: ససస స
93-3/212

3535 SAA1022748
పపరర: శకనస అననపరగస

93-3/214

తసడక:డ సరసబయఖ అననపరగస
ఇసటట ననస:120-7-253
వయససస:33
లస: పప
93-7/868

తసడక:డ వనసకటటససరరర జమమకల
ఇసటట ననస:120-7-255
వయససస:35
లస: పప
93-4/932

93-4/923

భరస : శకనవరససరరవప�
ఇసటట ననస:120-6-322
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బభబమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:120-7-253
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:120-7-255
వయససస:41
లస: ససస స
3539 AP151010048417
పపరర: ఫరతమమన�

93-7/864

తసడక:డ వనసకటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:120-6-617
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర మమడ
ఇసటట ననస:120-6-619
వయససస:29
లస: పప
3536 JBV3656311
పపరర: వరలకకక� జమమకల�

3522 JBV3649589
పపరర: శకనవరసరరవప మమడత

3517 SAA1022797
పపరర: నతగమలలర శసరగ మమడ

భరస : శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:120-6-252
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:120/6/335
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నతగభమషణమ�
ఇసటట ననస:120-6-564
వయససస:68
లస: ససస స
3533 SAA1294735
పపరర: శకనవసరరర రరవప మమడ

93-6/1121

భరస : బడహకస�
ఇసటట ననస:120-6-329
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఓసకరరస
ఇసటట ననస:120/6/334
వయససస:34
లస: ససస స
3530 SAA0134973
పపరర: సరమమమ జఖమ� మమరకర�

3519 SAA1294123
పపరర: వరమక మమడ

93-7/861

భరస : వనసకరటరరవ మమడ
ఇసటట ననస:120-6-252
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-6-252
వయససస:31
లస: పప

భరస : పదదయఖ
ఇసటట ననస:120/6/326
వయససస:34
లస: ససస స
3527 AP151010048415
పపరర: రమణ పలకలలరగ

93-4/922

భరస : వనసకటటశసరరర మమడ
ఇసటట ననస:120-6-252
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ ససరరష మమడ
ఇసటట ననస:120-6-252
వయససస:28
లస: పప
3524 AP151010048160
పపరర: వనసకరయమక పలకలలరగ

3516 SAA0837486
పపరర: లకకక మమననసగగ

3514 AP151010042645
పపరర: అసజననయమలల�

తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-6-245
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల మమననసగగ
ఇసటట ననస:120-6-252
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ కకషర రరడకడ మమటట ట
ఇసటట ననస:120-6-252
వయససస:26
లస: పప
3521 SAA0952136
పపరర: ససరరష మమడ

93-7/860

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:120-6-245
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ నతగయఖ�
ఇసటట ననస:120-6-245
వయససస:57
లస: పప
3518 SAA0973900
పపరర: వవణమగగపరల రరడడ క మమటట ట

3513 JBV3646916
పపరర: వనసకటటశసరరర మమడత

3538 JBV3485604
పపరర: మసగమక ఉలర సగమల

93-4/931

భరస : గరలబమ�
ఇసటట ననస:120/7/256
వయససస:31
లస: ససస స
93-4/933

3541 AP151010048337
పపరర: పదక పలకలలర

93-4/934

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:120/7/257
వయససస:31
లస: ససస స
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93-7/869

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:120-7-258
వయససస:34
లస: ససస స
3545 JBV3646395
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడవటట

93-7/872

93-7/874

93-4/938

93-7/879

93-7/1169

93-7/882

93-7/885

తసడక:డ బభబమ ఖమన కకతతసల
ఇసటట ననస:120-7-270
వయససస:29
లస: పప

3555 SAA0776221
పపరర: ఘన సషషదత షపక

3558 SAA1251883
పపరర: గమరవమక బసడక

3561 SAA0774597
పపరర: బశరరననసర షపక

3564 AP151010042513
పపరర: జజన భభషర�

93-4/940

3567 SAA0957748
పపరర: నసరజ హన కకతతసల

93-7/880

3570 SAA0957086
పపరర: ఉమర ఖమన కకతతసల
తసడక:డ బభబమ ఖమన కకతతసల
ఇసటట ననస:120-7-270
వయససస:31
లస: పప

3550 JBV1905553
పపరర: నరసససహరరవప యరకవరపప

93-7/876

3553 SAA0844572
పపరర: గగస బభషర షపక

93-7/878

3556 SAA0776007
పపరర: జజన వల షపక

93-7/881

తసడక:డ జజన పసరర
ఇసటట ననస:120-7-265
వయససస:54
లస: పప
93-7/1170

3559 JBV3655529
పపరర: జజన బ�

93-4/939

భరస : అహమకద�
ఇసటట ననస:120-7-269
వయససస:43
లస: ససస స
93-7/883

3562 JBV3647047
పపరర: జజఫర వల షపక

93-7/884

తసడక:డ ససభభన
ఇసటట ననస:120-7-269
వయససస:33
లస: పప
93-7/886

3565 AP151010042129
పపరర: ససభభనత షపక�

93-7/887

తసడక:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:120-7-269
వయససస:57
లస: పప
93-6/814

భరస : బభబమ ఖమన లలట కకతతసల
ఇసటట ననస:120-7-270
వయససస:55
లస: ససస స
93-6/816

93-4/935

తసడక:డ జజన వల
ఇసటట ననస:120-7-264
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ షషభభన�
ఇసటట ననస:120-7-269
వయససస:40
లస: పప

భరస : బలమల షపక
ఇసటట ననస:120-7-270
వయససస:32
లస: ససస స
3569 SAA0956872
పపరర: ఇసరకయళల ఖమన కకతతసల

93-7/877

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:120-7-269
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ మరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:120-7-269
వయససస:36
లస: పప
3566 SAA1152644
పపరర: సకకనత షపక

3552 SAA0776288
పపరర: ఫషషజననస బబగస షపక

3547 AP151010048327
పపరర: వనసకరయమక� యరకవరపప�

తసడక:డ నసకరరజ
ఇసటట ననస:120-7-260
వయససస:82
లస: పప

భరస : నతరరయణ బసడక
ఇసటట ననస:120-7-265
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జఫరర వల
ఇసటట ననస:120-7-269
వయససస:28
లస: ససస స
3563 JBV1901586
పపరర: ససబభన� షపక�

93-4/936

తసడక:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:120-7-264
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ నరసయఖ బసడక
ఇసటట ననస:120-7-265
వయససస:44
లస: పప
3560 SAA0775793
పపరర: రరహనత షపక

3549 JBV1906312
పపరర: పరరసత యరకవరప

93-7/871

భరస : నసకరరజ�
ఇసటట ననస:120/7/259
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఘన సషషదత
ఇసటట ననస:120-7-264
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:డ ఘన సషషదత
ఇసటట ననస:120-7-264
వయససస:31
లస: పప
3557 SAA1251875
పపరర: నతరరయణ బసడక

93-7/873

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:120/7/260
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ
ఇసటట ననస:120-7-261
వయససస:34
లస: ససస స
3554 SAA0776239
పపరర: షరగఫ షపక

3546 AP151010042426
పపరర: వరయఖ కకసడవటట�

3544 SAA0774738
పపరర: ఏడడకకసడలల కకసడవటట

తసడక:డ వరయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:120-7-258
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ జగనతనధస�
ఇసటట ననస:120-7-258
వయససస:62
లస: పప

భరస : వవణమ�
ఇసటట ననస:120-7-259
వయససస:30
లస: ససస స
3551 JBV3655438
పపరర: తరరపతమక తతకల

93-7/870

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:120-7-258
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ బకకలల
ఇసటట ననస:120-7-258
వయససస:35
లస: పప
3548 JBV3658010
పపరర: నతగలకకక� యరవరపప�

3543 AP151010048545
పపరర: ఛతయమక కకసడవటట�

3568 SAA0957102
పపరర: ససలలమమన ఖమన కకతతసల

93-6/815

తసడక:డ బభబమ ఖమన కకతతసల
ఇసటట ననస:120-7-270
వయససస:24
లస: పప
93-6/817

3571 JBV3656949
పపరర: కకటటశసరగ ఉలర గడడ

93-4/941

భరస : రవ
ఇసటట ననస:120-7-271
వయససస:29
లస: ససస స
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3572 AP151010048329
పపరర: అచచమక

93-4/942

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-7-271
వయససస:29
లస: ససస స
3575 JBV3648680
పపరర: రవ ఉలర గడడ

93-7/889

93-4/943

93-4/945

93-4/947

93-7/895

93-7/898

93-4/950

తసడక:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:120-8-283
వయససస:35
లస: పప

3585 JBV3657400
పపరర: నతగలకకక� జమమకల�

3588 JBV3646791
పపరర: యలమసద� జమమకల�

3591 SAA0956039
పపరర: లకకక పలకలలరగ

3594 JBV3657533
పపరర: శశషరరతనస� పలకలలరగ�

93-7/901

3597 AP151010048339
పపరర: పరరసత చసతలపపడక

93-7/893

3600 JBV3647088
పపరర: వనసకటటశసరరరచసతలపపడక�
తసడక:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:120-8-283
వయససస:41
లస: పప

3580 SAA1294131
పపరర: వనసకట శవ నసదదన కలసబ

93-6/1123

3583 JBV3655560
పపరర: మసగమక� పలకలలరగ�

93-4/946

3586 JBV3657426
పపరర: అరరణ� జమమకల�

93-7/894

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:120-8-280
వయససస:31
లస: ససస స
93-7/896

3589 JBV1904846
పపరర: ఆసజనవయమలల జమమకల

93-7/897

తసడక:డ శవ
ఇసటట ననస:120-8-280
వయససస:34
లస: పప
93-4/948

3592 AP151010048338
పపరర: రమణ పలకలలరగ

93-4/949

భరస : నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:120/8/281
వయససస:29
లస: ససస స
93-7/899

3595 AP151010042409
పపరర: నతగరశసరరరవప పలకలలరగ

93-7/900

తసడక:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:120-8-281
వయససస:57
లస: పప
93-4/951

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:120/8/283
వయససస:31
లస: ససస స
93-7/903

93-7/891

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:120/8/280
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నతగవరరసరసమ�
ఇసటట ననస:120-8-281
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-8-282
వయససస:58
లస: ససస స
3599 JBV3475787
పపరర: వనసకటభడవప� చసతలపపడక�

93-7/892

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:120/8/281
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:120/8/281
వయససస:28
లస: ససస స
3596 JBV3656303
పపరర: సరమమమ జఖస� జమమకల�

3582 JBV1907112
పపరర: గరలబమ ఉలర సగమల�

3577 SAA0775983
పపరర: ఆయషర షపక

తసడక:డ ఏడడకకసడలల కలసబ
ఇసటట ననస:120-8-213
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:120-8-280
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:120-8-280
వయససస:43
లస: పప
3593 JBV3655578
పపరర: వనసకటరమణ పలకలలరగ

93-4/944

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:120-8-280
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:120-8-280
వయససస:51
లస: ససస స
3590 SAA0620922
పపరర: జమమకల శకనవరస రరవప

3579 AP151010048278
పపరర: నసకరలమక యరకవరపప

93-7/888

తసడక:డ జజన వల
ఇసటట ననస:120-7-279
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ నతరరయణ�
ఇసటట ననస:120-8-256
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:120/8/280
వయససస:28
లస: ససస స
3587 SAA0774589
పపరర: ససజజత జమమకల

93-7/890

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:120--8-213
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:120-8-215
వయససస:28
లస: ససస స
3584 JBV3655552
పపరర: కకటటశసరమక� జమమకల�

3576 AP151010042066
పపరర: వనసకటటశసరరర వపలర గడర

3574 SAA0774621
పపరర: శకనస ఉలర గడర

తసడక:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:120-7-271
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ మమతస యఖ
ఇసటట ననస:120-7-271
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:120--8-213
వయససస:37
లస: ససస స
3581 JBV3485729
పపరర: చననమక తలకకసటపరటట

93-4/1114

తసడక:డ శకనస ఉలగడతర
ఇసటట ననస:120-7-271
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-7-271
వయససస:33
లస: పప
3578 AP151010048200
పపరర: దసరగ కలసభభ

3573 SAA1227057
పపరర: భవన ఉలగడతర

3598 JBV3647096
పపరర: రరసబభబమ� చసతలపపడక�

93-7/902

తసడక:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:120-8-283
వయససస:34
లస: పప
93-7/904

3601 AP151010042364
పపరర: సరసబశవరరవప చసతలపపడక�

93-7/905

తసడక:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:120-8-283
వయససస:72
లస: పప
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3602 AP151010048410
పపరర: తరరపతమక పలకలలరగ

93-4/952

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:120-8-284
వయససస:28
లస: ససస స
3605 JBV3485422
పపరర: మలర శసరగ� ఉసడవలర �

93-4/953

93-7/909

93-4/955

93-7/914

93-4/957

93-4/960

93-4/963

తసడక:డ భభజ షహహద� shek
ఇసటట ననస:120-8-300
వయససస:42
లస: పప

3615 JBV3647112
పపరర: నతగయఖ గరగకపరటట�

3618 JBV3475332
పపరర: మహబమబ ససబబ న షపక

3621 AP151010048564
పపరర: కనకమక� రరచకకసడ�

3624 JBV3647070
పపరర: శకనవరసరరవప� రరచకకసడ�

93-7/918

3627 AP151010042379
పపరర: సరసబయఖ ఉపపప

93-7/915

3630 JBV3652518
పపరర: రషసద షపక
భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:120-8-302
వయససస:34
లస: ససస స

3610 AP151010042361
పపరర: ధరరకరరవప పపసడవలర �

93-7/911

3613 JBV3648870
పపరర: వనసకటటశసర రరవప గరగకపరటట

93-7/913

3616 JBV3485588
పపరర: మమలసబ� షపక�

93-4/956

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:120-8-289
వయససస:29
లస: ససస స
93-4/958

3619 JBV3475506
పపరర: దరగయ షపక�

93-4/959

తసడక:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:120-8-289
వయససస:29
లస: పప
93-4/961

3622 SAA0955981
పపరర: దసరరగపడసరద రరచకకసడ

93-4/962

తసడక:డ శకనవరసరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:120-8-290
వయససస:26
లస: పప
93-7/916

3625 AP151010042459
పపరర: సరసబశవరరవప� రరచకకసడ�

93-7/917

తసడక:డ నతగభమషణస�
ఇసటట ననస:120-8-290
వయససస:62
లస: పప
93-7/919

తసడక:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:120-8-294
వయససస:62
లస: పప
93-6/819

93-7/908

తసడక:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:120-8-287
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ నతగభమషణస�
ఇసటట ననస:120-8-290
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-8-294
వయససస:48
లస: ససస స
3629 JBV3642063
పపరర: నతగమర వల షపక�

93-7/912

భరస : నతగభమషణస�
ఇసటట ననస:120-8-290
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరసరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:120-8-290
వయససస:28
లస: పప
3626 AP151010048265
పపరర: ససబభబయమక ఉపపప�

3612 JBV3657905
పపరర: ఆషరజజఖత� గరగకపరటట�

3607 JBV3657418
పపరర: అమరరశసరగ� ఉసడడవలర �

తసడక:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:120-8-285
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ దరగయమ
ఇసటట ననస:120-8-289
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరససరరవప�
ఇసటట ననస:120-8-290
వయససస:28
లస: ససస స
3623 SAA0956062
పపరర: వనసకటటష రరచకకసడ

93-7/910

తసడక:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:120-8-287
వయససస:62
లస: పప

భరస : దరగయమ� �
ఇసటట ననస:120-8-289
వయససస:29
లస: ససస స
3620 AP151010048565
పపరర: అలవవలల మసగమక� రరచకకసడ�

3609 AP151010042347
పపరర: శవనతగరశసరరరవప పపసడవలర �

93-7/907

భరస : బడహక�
ఇసటట ననస:120-8-285
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:120-8-287
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:120-8-287
వయససస:57
లస: పప
3617 JBV3485752
పపరర: వలయమ బ షపక

93-4/954

తసడక:డ ధరకరరవప�
ఇసటట ననస:120-8-285
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:120-8-287
వయససస:28
లస: ససస స
3614 AP151010042127
పపరర: శవయఖ గరగకపరటట�

3606 AP151010048335
పపరర: కకటటశసరమక� ఉసడవలర �

3604 AP151010042497
పపరర: సరసబయఖ పలకలలరర�

తసడక:డ చనననతగయఖ�
ఇసటట ననస:120-8-284
వయససస:70
లస: పప

భరస : ధరరకరరవప�
ఇసటట ననస:120-8-285
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ ధరరకరరవప�
ఇసటట ననస:120-8-285
వయససస:33
లస: పప
3611 JBV3655586
పపరర: ససబభబయమక� గరగకపరటట�

93-7/906

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:120-8-284
వయససస:42
లస: పప

భరస : నతగరశసర రరవప� �
ఇసటట ననస:120-8-285
వయససస:35
లస: ససస స
3608 JBV3647104
పపరర: బడహకయఖ� ఉసడవలర �

3603 AP151010042037
పపరర: నతగరశసరరరవప పలకలలరగ

3628 JBV3652823
పపరర: హవరబ� షపక�

93-6/818

భరస : నతగమర వల� shek
ఇసటట ననస:120-8-300
వయససస:37
లస: ససస స
93-3/215

3631 JBV3641289
పపరర: రఫస షపక

93-3/216

తసడక:డ సషషదత షపక
ఇసటట ననస:120-8-302
వయససస:38
లస: పప
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93-4/964

భరస : ర�ేస�
ఇసటట ననస:120-8-302
వయససస:34
లస: ససస స
3635 AP151010045281
పపరర: చనన మరరబ షపక�

93-6/821

93-4/965

93-6/824

93-8/662

93-7/920

93-4/969

93-4/971

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:120-8-329
వయససస:41
లస: ససస స

3645 SAA1294271
పపరర: గరగకపరటట నతగ సరసత

3648 AP151010042352
పపరర: బడహకయఖ ససదత�

3651 AP151010042526
పపరర: కకటటశసరరరవప పలకలలరర

3654 JBV3649126
పపరర: కకషరకకషప ర పలకలలరగ

93-7/925

3657 JBV3475688
పపరర: బడహకస పలకలలరగ

93-6/1124

3660 AP151010048053
పపరర: బబ జజన షపక�
భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:120/8/329
వయససస:53
లస: ససస స

3640 SAA1037390
పపరర: భభగఖ లకకక వపసడవలర

93-4/966

3643 SAA0366633
పపరర: మసగమక� కకజజజ�

93-6/826

3646 AP151010048247
పపరర: సరసబభడజఖ దసరగశరల

93-4/967

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:120-8-322
వయససస:28
లస: ససస స
93-7/921

3649 JBV1905488
పపరర: నతగమలలర శసరగ� పలకలలరగ�

93-4/968

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:120-8-325
వయససస:28
లస: ససస స
93-7/922

3652 JBV3655537
పపరర: పరమమలమక పలకలలరగ

93-4/970

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-8-326
వయససస:48
లస: ససస స
93-7/923

3655 JBV3649118
పపరర: నతగరశసరరరవ పలకలలరగ

93-7/924

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-8-326
వయససస:32
లస: పప
93-7/926

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-8-326
వయససస:36
లస: పప
93-4/972

93-6/823

భరస : వవసకట నతరరయణ� కకజజజ
ఇసటట ననస:120-8-313
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-8-326
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-8-326
వయససస:36
లస: పప
3659 JBV3485158
పపరర: ఆదదసబ షపక

93-6/825

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-8-325
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ పదదయఖ పలకలలరగ
ఇసటట ననస:120-8-326
వయససస:58
లస: పప
3656 JBV3647062
పపరర: రరమకకటటశసరరరవప పలకలలరగ

3642 SAA0366229
పపరర: ససధతఖ రరన� కకరరబసడడ�

3637 AP151010039284
పపరర: ఆరగషలమర షపక�

భరస : వరయఖ వపసడవలర
ఇసటట ననస:120--8-309
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:120-8-322
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-8-325
వయససస:28
లస: ససస స
3653 SAA0954611
పపరర: వనసకటటససరరర పలకలలరగ

93-4/1116

తసడక:డ గరగకపరటట బడహకస
ఇసటట ననస:120-8-319
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:120-8-322
వయససస:33
లస: ససస స
3650 AP151010048449
పపరర: నతగరసదడస� పలకలలరగ�

3639 SAA1226869
పపరర: ససభభన షపక

93-3/217

తసడక:డ మసరసనస� shek
ఇసటట ననస:120-8-305
వయససస:57
లస: పప

భరస : అగససటన� కకరబసదద
ఇసటట ననస:120-8-313
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటషయమ టటపరనతబబ యనత
ఇసటట ననస:120-8-313
వయససస:37
లస: పప
3647 JBV3656295
పపరర: ససతత� ససదత�

93-6/822

తసడక:డ జన బభష షపక
ఇసటట ననస:120-8-306
వయససస:34
లస: పప

భరస : పషదఅలమరభక� shek
ఇసటట ననస:120-8-312
వయససస:47
లస: ససస స
3644 SAA0362178
పపరర: చనన బభబమ టటపరనతబబ యనత

3636 SAA0239558
పపరర: అబమ
ద లమర షపక

3634 SAA0892928
పపరర: రరషక షపక

భరస : యదసలర బభషర షపక
ఇసటట ననస:120-8-305
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ ఆరగఫపలమర shek
ఇసటట ననస:120-8-305
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:120-8-306
వయససస:22
లస: ససస స
3641 JBV3479458
పపరర: మమనన షపక�

93-6/820

భరస : రససలమసహహబ� shek
ఇసటట ననస:120-8-304
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఆరగపలర � shek
ఇసటట ననస:120-8-305
వయససస:47
లస: ససస స
3638 SAA1200013
పపరర: షరహహన బబగమమ షపక

3633 AP151010045103
పపరర: ఖమసససబ షపక�

3658 AP151010042184
పపరర: వనసకటటశసరరర పరళళళనరర

93-7/927

తసడక:డ పషదదయఖ
ఇసటట ననస:120-8-326
వయససస:56
లస: పప
93-4/973

3661 SAA0954470
పపరర: ససధతకర గగవరడ

93-4/974

తసడక:డ సరసబశవ రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:120-8-329
వయససస:28
లస: పప
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3662 JBV3649100
పపరర: వనసకటరతనస కలరరకలల

93-7/2

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:120-8-329
వయససస:32
లస: పప
93-7/930

3668 AP151010042348
పపరర: బడహకయఖ�

93-7/933

3666 JBV3646742
పపరర: కకటటశసరరరవప� ఆవపల�

3669 AP151010042193
పపరర: శవరరసబభబమ � ఆవపల�

93-3/218

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:120-9-254
వయససస:34
లస: ససస స

3672 JBV3655594
పపరర: ససలమర బ� షపక�

93-7/938

తసడక:డ గన సషషదత
ఇసటట ననస:120-9-311
వయససస:40
లస: పప

3675 AP151010042124
పపరర: కరగమమలమర షపక�

93-7/934

93-7/940

తసడక:డ మసరసన కసచరర
ఇసటట ననస:120-9-332
వయససస:34
లస: పప

3678 JBV3647146
పపరర: సలమమ షపక�

93-4/975

93-4/979

భరస : ఫకలకదదదన ఆల�
ఇసటట ననస:120-9-333
వయససస:73
లస: ససస స

3681 AP151010042466
పపరర: ఫకకసదదదన ఆల అహమకద�

93-7/939

తసడక:డ దసస గగరగ మడడగమల షపక
ఇసటట ననస:120-09-336
వయససస:34
లస: పప

3684 SAA1417906
పపరర: షపక జరషనబ గజజల షపక

93-7/941

3687 NDX1151323
పపరర: అమరరననసర షపక

తసడక:డ భమరర సరహహబ మమడడగమల షపక
ఇసటట ననస:120-9-336
వయససస:57
లస: పప

భరస : మమడడగమల దసస గగరగ షపక
ఇసటట ననస:120-9-336
వయససస:54
లస: ససస స

3689 SAA1411297
పపరర: రరహన పరవన షపక

3690 NDX0134759
పపరర: రగజజసన షపక

93-4/1177

తసడక:డ మమడడగమల దసస గగరగ షపక
ఇసటట ననస:120-9-336
వయససస:34
లస: పప

93-7/936

3673 AP151010048066
పపరర: ఇమమసబ షపక

93-4/976

3676 AP151010048171
పపరర: జజన బ షపక

93-4/977

3679 JBV3485307
పపరర: షసషపన బ షపక

93-4/978

భరస : చననబభజ� �
ఇసటట ననస:120-9-333
వయససస:35
లస: ససస స
93-7/942

3682 JBV3475381
పపరర: మసరసనవల షపక

93-7/943

తసడక:డ అసదకలబబగ
ఇసటట ననస:120-9-334
వయససస:43
లస: పప
93-4/1167

భరస : రగజజసన షపక
ఇసటట ననస:120-09-336
వయససస:33
లస: ససస స
93-4/1174

3670 SAA0775108
పపరర: లకకక తరరపటమక కకలసన

భరస : మమసర
ఇసటట ననస:120-9-328
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:120-9-333
వయససస:82
లస: పప
93-4/1166

93-7/932

భరస : ఖరఖరరసరహహబ
ఇసటట ననస:120-9-309
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:120-9-332
వయససస:72
లస: పప

3680 AP151010048065
పపరర: మసరసన బ�

3667 SAA0362038
పపరర: బడహకయఖ� మమలలగమ�

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:120-8-376
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ పషసటట సరహహబ�
ఇసటట ననస:120-9-312
వయససస:44
లస: పప

3677 SAA1017483
పపరర: యయసస బభబమ కసచరర

93-7/929

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-8-329
వయససస:39
లస: పప

భరస : బషసర�
ఇసటట ననస:120-9-309
వయససస:28
లస: ససస స

3674 JBV3475175
పపరర: చనన బభజ షపక

భరస : మహమకద రగయమజ షపక
ఇసటట ననస:120-9-336
వయససస:36
లస: ససస స

93-7/931

తసడక:డ పషదదనన�
ఇసటట ననస:120-8-329
వయససస:52
లస: పప

3671 JBV3652724
పపరర: గమలర న షపక

3664 JBV3649514
పపరర: శవనతగరరజ� ఆవపల�

తసడక:డ శవరరసబభబమ�
ఇసటట ననస:120-8-329
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ రరసబభబమ�
ఇసటట ననస:120-8-329
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:120-8-329
వయససస:47
లస: పప

3686 NDX1151398
పపరర: దసస గగరగ మమడడగమల షపక

93-7/928

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:120-8-329
వయససస:34
లస: ససస స

3665 SAA0361980
పపరర: వర ససతతరరమమసజనవయమలల
చసకరత
తసడక:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:120-8-329
వయససస:35
లస: పప

3683 SAA1467281
పపరర: రగజజసన షపక

3663 JBV3657657
పపరర: జయసత� తతకల�

3685 SAA1421700
పపరర: అబమదల అజజ షపక

93-4/1168

తసడక:డ మహమకద రగయమజ షపక
ఇసటట ననస:120-09-336
వయససస:19
లస: పప
93-4/1175

3688 NDX0135251
పపరర: మహమకద రగయమజ షపక

93-4/1176

తసడక:డ నసర మహమమద షపక
ఇసటట ననస:120-9-336
వయససస:45
లస: పప
93-4/1178

3691 NDX1151307
పపరర: జరషనతబ గజజల షపక

93-4/1179

భరస : రగజజసన షపక
ఇసటట ననస:120-9-336
వయససస:33
లస: ససస స
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3692 SAA1415397
పపరర: మహమకద రగయమజ షపక

93-6/1264

తసడక:డ షపక నసర మహమకద
ఇసటట ననస:120-09-336
వయససస:45
లస: పప
3695 NDX1151398
పపరర: దసస గగరగ మమడడగమల షపక

3693 SAA1417930
పపరర: అమరరననసర షపక

భరస : దసస గగరగ మడడగమల షపక
ఇసటట ననస:120-09-336
వయససస:55
లస: ససస స
94-159/690

3696 NDX1151323
పపరర: అమరరననసర షపక

తసడక:డ భమరర సరహహబ మమడడగమల షపక
ఇసటట ననస:120-09-336
వయససస:58
లస: పప

భరస : మమడడగమల దసస గగరగ షపక
ఇసటట ననస:120-09-336
వయససస:55
లస: ససస స

3698 NDX1151307
పపరర: జరషనతబ గజజల షపక

3699 SAA1467307
పపరర: దసస గగరగ మడడగమల షపక

94-159/693

భరస : రగజజసన షపక
ఇసటట ననస:120-09-336
వయససస:34
లస: ససస స
3701 AP151010048386
పపరర: ఖమసససబ షపక�

93-4/981

93-4/984

93-4/985

93-7/946

93-4/989

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:120-9-360
వయససస:28
లస: ససస స

93-4/982

3711 JBV3649092
పపరర: మహబమ� షపక�

3714 AP151010048324
పపరర: సషషదతబ షపక�

93-4/992

3717 SAA0954090
పపరర: వరహహదత బబగస షపక

93-7/944

3720 AP151010048054
పపరర: పరతమమన షపక
భరస : గరలలష
ఇసటట ననస:120-9-360
వయససస:48
లస: ససస స

3700 AP151010048385
పపరర: చతన బ షపక

93-4/980

3703 JBV3646346
పపరర: మదదన షపక�

93-4/983

3706 JBV1907054
పపరర: అబమదల జలమన� షపక�

93-7/945

తసడక:డ ఘన సషషదత� �
ఇసటట ననస:120-9-341
వయససస:35
లస: పప
93-4/986

3709 JBV3656402
పపరర: రహహమమన షపక

93-4/987

భరస : మమబమ
ఇసటట ననస:120-9-348
వయససస:38
లస: ససస స
93-7/947

3712 JBV3485505
పపరర: మమమమమన� సయఖద�

93-4/988

భరస : మహబమ� �
ఇసటట ననస:120-9-349
వయససస:36
లస: ససస స
93-4/990

3715 AP151010048421
పపరర: జరర బ షపక

93-4/991

భరస : బడదమయమ
ఇసటట ననస:120-9-349
వయససస:28
లస: ససస స
93-4/993

భరస : అబమదలమర షపక
ఇసటట ననస:120-9-354
వయససస:25
లస: ససస స
93-4/994

94-159/692

తసడక:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:120-9-338
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఉమకర�
ఇసటట ననస:120-9-349
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ ననవన�
ఇసటట ననస:120-9-349
వయససస:39
లస: పప
3719 SAA0955791
పపరర: ఆద0 బ షపక

3708 SAA0740317
పపరర: అరరణ కలమమరగ కరరసరన

3697 NDX0667030
పపరర: రరహనత పరరసన షపక

భరస : ససబభన
ఇసటట ననస:120-9-338
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:120-9-348
వయససస:41
లస: పప

భరస : బడదమయమ
ఇసటట ననస:120-9-349
వయససస:28
లస: ససస స
3716 JBV3646338
పపరర: మహబమ� సయఖద�

93-4/1180

తసడక:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:120-9-346
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ ఘన సషషదత షపక
ఇసటట ననస:120-9-348
వయససస:34
లస: పప
3713 AP151010048205
పపరర: మసరసన బ షపక

3705 SAA0529453
పపరర: గగపస పప లశశటట

94-5/795

భరస : రగయమజ షపక
ఇసటట ననస:120-09-336
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:120-9-340
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల� �
ఇసటట ననస:120-9-346
వయససస:28
లస: ససస స
3710 JBV1900836
పపరర: కరరమమలమర షపక

94-159/691

తసడక:డ మసరసన
ఇసటట ననస:120-09-338
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ మదదన మసరసన�
ఇసటట ననస:120-9-338
వయససస:32
లస: పప
3707 JBV3485794
పపరర: రరణణ� కరరసరన�

3702 AP151010042227
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

3694 NDX2547644
పపరర: అబమదల అజజ షపక

తలర : రగహనత పరరసన షపక
ఇసటట ననస:120-09-336
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ భమరగ సరహహబ మడడగమల షపక
ఇసటట ననస:120-9-336,
వయససస:57
లస: పప

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:120-9-338
వయససస:32
లస: ససస స
3704 AP151010042155
పపరర: మసరసన షపక�

93-8/1001

3718 JBV3649357
పపరర: రససల� షపక�

93-7/948

తసడక:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:120-9-356
వయససస:31
లస: పప
93-4/995

3721 JBV3647161
పపరర: శవయఖ� జమమకల�

93-7/949

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:120-9-360
వయససస:39
లస: పప
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93-4/996

తసడక:డ బభజ సయఖద
ఇసటట ననస:120-9-363/1
వయససస:20
లస: ససస స
3725 AP151010048170
పపరర: ఆషర బ�

93-4/998

93-7/952

93-7/1078

93-7/957

93-3/220

93-7/961

93-4/1001

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:120-10-385
వయససస:30
లస: ససస స

3735 SAA1294370
పపరర: అపసరరననసర షపక

3738 JBV3657244
పపరర: లకకక� కరసరన�

3741 SAA0956104
పపరర: ఖమజజ బ షపక

3744 AP151010048303
పపరర: ఆదసబ షపక�

93-4/1004

3747 AP151010042481
పపరర: అబమదల రహహమమ షపక�

93-4/1118

3750 JBV3648664
పపరర: అబమదల సతతసర� సయఖద�
తసడక:డ అహమకద�
ఇసటట ననస:120-10-386
వయససస:33
లస: పప

3730 JBV3648540
పపరర: జజన సయఖద� షపక�

93-7/954

3733 SAA0775769
పపరర: శసషరద షపక

93-7/956

3736 SAA0136564
పపరర: జజననషసధత� షపక�

93-7/958

తసడక:డ మమలమఅల�
ఇసటట ననస:120-9-379
వయససస:35
లస: పప
93-7/959

3739 JBV3475779
పపరర: ఆసజనవయమలల� కరరసరన�

93-7/960

తసడక:డ రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:120-9-551
వయససస:36
లస: పప
93-4/999

3742 SAA0968612
పపరర: వరబభబమ చతటర

93-4/1000

తసడక:డ నతగమలలర ససర రరవప చతటర
ఇసటట ననస:120-10-42
వయససస:24
లస: పప
93-4/1002

3745 AP151010042082
పపరర: చతన భభషర షపక�

93-4/1003

తసడక:డ అలమరబక�
ఇసటట ననస:120-10--143
వయససస:41
లస: పప
93-4/1005

తసడక:డ అలమరబక�
ఇసటట ననస:120-10--143
వయససస:48
లస: పప
93-4/1007

93-7/951

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:120-9-378
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పషదదఅలమరబక�
ఇసటట ననస:120-10--143
వయససస:83
లస: ససస స

తసడక:డ అలమరబక�
ఇసటట ననస:120-10--143
వయససస:44
లస: పప
3749 AP151010048288
పపరర: నతగరసదడమక�

93-7/955

భరస : కరగమమలమర షపక
ఇసటట ననస:120-10-42
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అలమరబక� �
ఇసటట ననస:120-10--143
వయససస:41
లస: ససస స
3746 AP151010042480
పపరర: మహమకద రఫస షపక�

3732 SAA0134932
పపరర: రగహనత� షపక�

3727 JBV3649001
పపరర: ఈసర అలలస హహససలమమ� షపక�

తసడక:డ మసరసనసల�
ఇసటట ననస:120-9-368
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:120-9-551
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరసదడస�
ఇసటట ననస:120-9-551
వయససస:62
లస: పప
3743 JBV3485117
పపరర: షషసమమన� �

93-7/953

తసడక:డ జజన శశశదత షపక
ఇసటట ననస:120-9-379
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బభజ సయఖద
ఇసటట ననస:120-9-394
వయససస:39
లస: ససస స
3740 AP151010042344
పపరర: రరమమరరవప� కరరసరన�

3729 AP151010042244
పపరర: గరలషర షపక�

93-4/997

తసడక:డ గరలషర�
ఇసటట ననస:120-9-367
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసనసల�
ఇసటట ననస:120-9-378
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన
ఇసటట ననస:120-9-378
వయససస:41
లస: పప
3737 JBV3652500
పపరర: హససనత సయఖద

93-7/950

తసడక:డ నతగమలల�
ఇసటట ననస:120-9-367
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ మమసర షపక
ఇసటట ననస:120-9.370
వయససస:30
లస: పప
3734 SAA0775744
పపరర: అకబర షపక

3726 SAA0973876
పపరర: అల షపక

3724 SAA0668756
పపరర: షపక షకకలమ

భరస : ఇసరసవల సలస
ఇసటట ననస:120-9-367
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : బబ షపక
ఇసటట ననస:120-9-367
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ అలమరబక� �
ఇసటట ననస:120-9--367
వయససస:34
లస: పప
3731 JBV3648987
పపరర: ససభభన షపక

93-3/219

తసడక:డ చననబమడద సయఖద
ఇసటట ననస:120-9-364
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఘన సషషదత�
ఇసటట ననస:120-9-367
వయససస:53
లస: ససస స
3728 JBV3475795
పపరర: ససభభన� షపక�

3723 JBV3641297
పపరర: బభజ సయఖద

3748 SAA1037325
పపరర: నతజమమ షపక

93-4/1006

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:120-10-385
వయససస:30
లస: ససస స
93-7/962

3751 AP151010042512
పపరర: అహమకద సయఖద�

93-7/963

తసడక:డ ఆదస�
ఇసటట ననస:120-10-386
వయససస:57
లస: పప
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93-4/1008

భరస : మమబమససభభన
ఇసటట ననస:120-10-387
వయససస:30
లస: ససస స
3755 AP151010048568
పపరర: అలమర బ� షపక�

93-4/1010

93-4/1012

93-4/1013

93-4/1015

93-7/969

93-4/1019

93-4/1022

భరస : రహహమమ
ఇసటట ననస:120-10-413
వయససస:46
లస: ససస స

3765 JBV3485224
పపరర: షకకలమ సయఖద

3768 JBV3485489
పపరర: పరతమమన� షపక�

3771 SAA1152743
పపరర: షబభనత సయఖద

3774 JBV3646312
పపరర: ససబభన సయఖద�

93-6/1205

3777 JBV3485943
పపరర: ఖమసససబ� షపక�

93-4/1016

3780 AP151010048347
పపరర: కరగమమన షపక
భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:120-10-413
వయససస:50
లస: ససస స

3760 AP151010042517
పపరర: రజజక షపక

93-7/967

3763 JBV3485190
పపరర: జజనబ షపక�

93-4/1014

3766 JBV3655602
పపరర: జజనబ షపక

93-4/1017

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:120-10-400
వయససస:28
లస: ససస స
93-4/1018

3769 SAA0396465
పపరర: బభజ� షపక�

93-7/970

తసడక:డ బమడదసరహహబ�
ఇసటట ననస:120-10-402
వయససస:40
లస: పప
93-4/1020

3772 JBV3485497
పపరర: మహబమబ బ� సయఖద�

93-4/1021

భరస : మరరవల� �
ఇసటట ననస:120-10-404
వయససస:55
లస: ససస స
93-4/1023

3775 JBV3646320
పపరర: షబబర� సయఖద�

93-4/1024

తసడక:డ మరరవల�
ఇసటట ననస:120-10-404
వయససస:35
లస: పప
93-4/1025

భరస : మహమకద రఫస� �
ఇసటట ననస:120-10-413
వయససస:35
లస: ససస స
93-4/1027

93-7/965

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:120-10-393
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ మరరవల
ఇసటట ననస:120-10-404
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ సలమస సయఖద
ఇసటట ననస:120-10-406
వయససస:40
లస: పప
3779 AP151010048540
పపరర: జజన బ షపక

93-7/968

భరస : షబబర సయఖద
ఇసటట ననస:120-10-404
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ మరవల�
ఇసటట ననస:120-10-404
వయససస:30
లస: పప
3776 SAA1396092
పపరర: బభజ సయఖద

3762 AP151010042511
పపరర: హహమమమ వరల షపక

3757 AP151010042655
పపరర: మసరసన వలర సయఖద�

తసడక:డ అలర బమడచ
ఇసటట ననస:120-10-391
వయససస:42
లస: పప

భరస : జజనభభషర� �
ఇసటట ననస:120-10-401
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నతగమల మరర సయఖద
ఇసటట ననస:120-10-404
వయససస:23
లస: ససస స
3773 JBV3649332
పపరర: నతగమల మరర� సయఖద�

93-7/966

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:120-10-400
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ సరలమ
ఇసటట ననస:120-10-400
వయససస:42
లస: పప
3770 SAA1152685
పపరర: ఆరగరయమ తతజ సయఖద

3759 JBV3648672
పపరర: రససల� సయఖద�

93-7/964

తసడక:డ అలమరభక�
ఇసటట ననస:120-10-390
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ అలర బమడచ
ఇసటట ననస:120-10-392
వయససస:47
లస: పప

భరస : రహసతషలమర
ఇసటట ననస:120-10-399
వయససస:30
లస: ససస స
3767 JBV3647153
పపరర: మసరసన వల షపక

93-4/1011

తసడక:డ మమసస ఫర�
ఇసటట ననస:120-10-391
వయససస:34
లస: పప

భరస : షబబర� �
ఇసటట ననస:120-10-392
వయససస:34
లస: ససస స
3764 AP151010048102
పపరర: ఆదసబ షపక

3756 JBV3485273
పపరర: హససనత� సయఖద�

3754 AP151010042235
పపరర: రససలమర షపక

తసడక:డ మమలమల
ఇసటట ననస:120-10-388
వయససస:41
లస: పప

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:120-10-390
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మమసరసఫర�
ఇసటట ననస:120-10-391
వయససస:53
లస: ససస స
3761 JBV3486164
పపరర: షరహహదత� షపక�

93-4/1009

భరస : రససల
ఇసటట ననస:120-10-388
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబమదల రహమమనసదదదన �
ఇసటట ననస:120-10-389
వయససస:41
లస: ససస స
3758 AP151010048342
పపరర: హహసషసన బ�

3753 JBV3485745
పపరర: మసరసన బ షపక

3778 JBV3485125
పపరర: ఆషర బ షపక

93-4/1026

భరస : మమనతన
ఇసటట ననస:120-10-413
వయససస:44
లస: ససస స
93-4/1028

3781 AP151010042315
పపరర: ఆధసషఫస షపక�

93-4/1029

తసడక:డ మహబమబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:120-10-413
వయససస:62
లస: పప
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3782 AP151010048346
పపరర: జజన బ షపక�

93-4/1030

భరస : హహమమసవలర �
ఇసటట ననస:120-10-458
వయససస:43
లస: ససస స

3783 JBV3485281
పపరర: షరరమ ద� షపక�

93-4/1031

భరస : ఇబడహహస� �
ఇసటట ననస:120-10-458
వయససస:43
లస: ససస స

3785 SAA1011865
పపరర: శవ లల తతడపనవన

93-6/827

భరస : శకనవరస రరవప తతడపనవన
ఇసటట ననస:120-11
వయససస:34
లస: ససస స
3788 JBV3478963
పపరర: గగహరరజన � షపక�
భరస : మమలలల సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:120-11-402
వయససస:50
లస: ససస స

93-6/828

93-7/971

93-7/974

తసడక:డ గఫపర
ఇసటట ననస:120-11-415
వయససస:32
లస: పప

93-4/1033

93-6/832

3792 AP151010042657
పపరర: వనసకట రమణ శకనవరస రరడడ క
తతతరరడకడ
తసడక:డ మసరసన రరడకడ తతతరరడకడ
ఇసటట ననస:120-11-414
వయససస:53
లస: పప

93-7/972

3795 JBV3647211
పపరర: ఆసజనవయమలల� పలకలలరగ�

93-7/975

తసడక:డ హరగ బభబమ బబ మమకనవన
ఇసటట ననస:120-11-436
వయససస:26
లస: పప
3800 SAA0773839
పపరర: రమమదదవ నడకకటటట

3798 AP151010039225
పపరర: హరగబభబమ బబ మకనవన�

93-6/829

3790 SAA0571117
పపరర: పదతకవత తతతరరడడ క

93-4/1034

భరస : వనసకట రమణ శకనవరస రరడకడ తతతరరడకడ
ఇసటట ననస:120-11-414
వయససస:47
లస: ససస స
3793 JBV3656329
పపరర: పరరసత� పలకలలరగ�

93-7/973

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:120-11-415
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:120-11-415
వయససస:41
లస: పప

3797 SAA0670802
పపరర: బబ మకనవన వనసకటటష

3787 SAA0509802
పపరర: పడతతప వపలర సగమల
తసడక:డ నతగరశసర రరవప వపలర సగరల
ఇసటట ననస:120-11-317
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకకకరరడకడ�
ఇసటట ననస:120-11-414
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన రరడకడ
ఇసటట ననస:120-11-414
వయససస:48
లస: పప
3794 SAA0529503
పపరర: బడద సరహహబ షపక

3789 JBV3655628
పపరర: రమమదదవ� తతతరరడకడ�

93-4/1032

భరస : దరగయమవల
ఇసటట ననస:120-10-458
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:120-11-317
వయససస:63
లస: ససస స
93-6/830

3791 AP151010042519
పపరర: లకకక రరడకడ

3786 SAA1019471
పపరర: సరసబడబబస ఉలర సగమల

3784 SAA0571398
పపరర: మరరబ షపక

3796 AP151010045173
పపరర: రమణమక బబ మకనవన

93-6/831

భరస : హరగబభబమ బబ మమకనవన
ఇసటట ననస:120-11-436
వయససస:45
లస: ససస స
93-6/833

తసడక:డ దదవదతనస� బబ మమకనవన
ఇసటట ననస:120-11-436
వయససస:57
లస: పప

3799 JBV3475183
పపరర: వజయభభసతరరరడకడ నడకకటటట�

93-7/976

తసడక:డ వనసకటరరడ�కడ
ఇసటట ననస:120-11-442
వయససస:47
లస: పప

93-6/834

భరస : వజయ భభసతర రరడకడ నడకకటటట
ఇసటట ననస:120-11-447
వయససస:39
లస: ససస స

4754 SAA1372770
పపరర: శకనవరస మమమడతల
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93-5/1224

తసడక:డ నతగరశసర రరవప మమమడతల
ఇసటట ననస:121-3-572
వయససస:29
లస: పప
4757 SAA1037531
పపరర: నతరరయణ పపరరరగ

తసడక:డ గగస సరహహబ
ఇసటట ననస:121-3-575
వయససస:43
లస: పప

93-5/1225

భరస : శకనవరస మమమడతల
ఇసటట ననస:121-3-572
వయససస:24
లస: ససస స
93-5/548

తసడక:డ అనసతయఖ పపరరరగ
ఇసటట ననస:121-3-574
వయససస:30
లస: పప
4760 SAA0669770
పపరర: షపక ఖమజజ పసర

4755 SAA1372762
పపరర: దసరగ మమమడతల

4758 SAA0670000
పపరర: గగసఖ షపక

4761 SAA1108687
పపరర: మమతతఖలమక మదచదస
భరస : వనసకటటససరరర మదచదస
ఇసటట ననస:121-3-580
వయససస:39
లస: ససస స

93-5/547

భరస : నతరరయణ పపరరరగ
ఇసటట ననస:121-3-574
వయససస:27
లస: ససస స
93-5/550

భరస : ఖమజజ పసర
ఇసటట ననస:121-3-575
వయససస:35
లస: ససస స
93-5/552

4756 SAA0949745
పపరర: వనసకటటససరమక పపరరరగ

4759 SAA0669796
పపరర: జజధర బ షపక

93-5/551

భరస : గగస సరహహబ
ఇసటట ననస:121-3-575
వయససస:65
లస: ససస స
93-5/553

4762 SAA0669853
పపరర: శవమక దదసకరయలపరటట

93-5/554

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:121-3-582
వయససస:50
లస: ససస స
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4763 SAA0669671
పపరర: దదసకరయలపరడడ మమరళ కకషర

93-5/555

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:121-3-582
వయససస:30
లస: పప
4766 SAA0669945
పపరర: మసరసన బ కగలలరగ

93-5/557

93-5/560

93-5/563

93-5/1126

93-5/566

93-5/569

93-5/1129

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:121-3-601
వయససస:29
లస: పప

4776 SAA1257773
పపరర: ఇసదదరర గమసటటపలర

4779 SAA0845968
పపరర: చసదదక
డ మమకల

4782 JBV3650801
పపరర: షపక మమనన�

4785 SAA1191808
పపరర: మహహష తమకశశటట

93-5/574

4788 SAA0670042
పపరర: కరగమమలమర షపక

93-5/1127

4791 JBV3654209
పపరర: సరవతడ నగరగకసటట
భరస : వనసకటటశసరరర నగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-3-603
వయససస:34
లస: ససస స

4771 SAA0419770
పపరర: చసదస వరల� మమమలలమమరర�

93-5/562

4774 SAA0949786
పపరర: వనసకటటష గమసటటపలర

93-5/565

4777 SAA1257047
పపరర: చకకవరగస గమసటటపలర

93-5/1128

తసడక:డ ససబబ రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:121-3-589
వయససస:26
లస: పప
93-5/567

4780 JBV3648227
పపరర: రవ � మమకల�

93-5/568

తసడక:డ రరమసరసమ�
ఇసటట ననస:121-3-593
వయససస:34
లస: పప
93-5/570

4783 JBV3646080
పపరర: భభషర షపక

93-5/571

తసడక:డ ఖమససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:121-3-594
వయససస:47
లస: పప
93-5/572

4786 SAA1191790
పపరర: ఎసపస ర రరణణ తమకశశటట

93-5/573

తసడక:డ వనసకట రమణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:121-3-595
వయససస:20
లస: ససస స
93-5/575

తసడక:డ సరరదర
ఇసటట ననస:121-3-597
వయససస:44
లస: పప
93-5/577

93-5/559

తసడక:డ ససబభబరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:121-3-589
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రమణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:121-3-595
వయససస:20
లస: పప

భరస : కరగమమలమర
ఇసటట ననస:121-3-597
వయససస:41
లస: ససస స
4790 SAA0670315
పపరర: జయ రరవప పషరరమమళర

93-5/564

భరస : బభషర�
ఇసటట ననస:121-3-594
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ భభష షపక
ఇసటట ననస:121-3-594
వయససస:18
లస: ససస స
4787 SAA0670141
పపరర: మమహర షపక

4773 SAA0669978
పపరర: శకనవరస పరననస

4768 JBV3654308
పపరర: ఉసపసన బ మమమలమమరగ

తసడక:డ నతసర సరహహబ�
ఇసటట ననస:121-3-585
వయససస:46
లస: పప

భరస : రవ మమకల
ఇసటట ననస:121-3-593
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:121-3-593
వయససస:59
లస: పప
4784 SAA1234715
పపరర: అభ మమననసర షపక

93-5/561

భరస : ససబబ రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:121-3-589
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ జజఫర�
ఇసటట ననస:121-3-591
వయససస:38
లస: పప
4781 JBV3648219
పపరర: రరమసరసమ � మమకల�

4770 SAA0670083
పపరర: ససదదదక కవపలలరగ

93-5/1226

భరస : చతదసల మమమలమమరగ
ఇసటట ననస:121-3-585
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:121-3-588
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రతనస గమసటటపలర
ఇసటట ననస:121-3-589
వయససస:55
లస: పప
4778 JBV3648250
పపరర: ఆబభన � అసరనస�

93-5/558

తసడక:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:121-3-585
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:121-3-588
వయససస:31
లస: ససస స
4775 SAA1257039
పపరర: ససబబరరవప గమసటటపలర

4767 SAA0669960
పపరర: నతసర బ కవపలలరగ

4765 SAA1369198
పపరర: పవతడ దదసరకయమలపత

భరస : మమరళ కకషర దదసరకయమలపటట
ఇసటట ననస:121-3-582
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససదదదక
ఇసటట ననస:121-3-585
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వనసనర బ
ఇసటట ననస:121-3-585
వయససస:31
లస: పప
4772 SAA0669994
పపరర: కకటటశసరర పరననస

93-5/556

తసడక:డ శక రరమమలల
ఇసటట ననస:121-3-582
వయససస:52
లస: పప

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:121-3-585
వయససస:26
లస: ససస స
4769 SAA0669937
పపరర: బడహకయఖ కగలలరగ

4764 SAA0669903
పపరర: ఏడడకకసడలల దదసకరయలపరటట

4789 SAA0670323
పపరర: పషరరమమళర సతఖ

93-5/576

తసడక:డ మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:121-3-601
వయససస:26
లస: పప
93-5/578

4792 SAA1037564
పపరర: వనసకటటససరరర నగరగకసటట

93-5/579

తసడక:డ పషధ వనసకట ససబబయఖ నగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-3-603
వయససస:35
లస: పప
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పపరర: అనల నతగరగకరసత
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93-5/1130

తసడక:డ బసగరరయఖ నతగరగకరసత
ఇసటట ననస:121-3-604
వయససస:22
లస: పప
4796 SAA0843855
పపరర: జజఖత మహసకరళ

93-5/581

93-5/584

93-5/585

93-5/588

93-5/591

93-5/594

93-5/597

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:121-3-664
వయససస:26
లస: ససస స

4806 SAA0992371
పపరర: వననమక కకల

4809 JBV1900257
పపరర: మమరమక� పషరరమమళర�

4812 JBV3645793
పపరర: కలమమర � ఎనసబరగ�

4815 JBV1900323
పపరర: రరతషమమరగ� జటటక�

93-5/600

4818 JBV1900976
పపరర: పసలల జటటటక

93-5/589

4821 SAA0845547
పపరర: మమధవ ఎనసబరర
భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:121-3-664
వయససస:28
లస: ససస స

4801 SAA1365972
పపరర: నతగలకకక మణణకర

93-5/1231

4804 SAA1108810
పపరర: జనసన సరహహబ షపక

93-5/587

4807 SAA0242032
పపరర: మషప కకలమ

93-5/590

తసడక:డ రగశయఖ� కకలమ
ఇసటట ననస:121-3-655
వయససస:74
లస: పప
93-5/592

4810 JBV3654027
పపరర: ఎలశమక జటటక

93-5/593

భరస : దతనయఖ జటటక
ఇసటట ననస:121-3-661
వయససస:51
లస: ససస స
93-5/595

4813 JBV3645785
పపరర: చనన బభబమ జటటక

93-5/596

తసడక:డ పడకరశస జటటక
ఇసటట ననస:121-3-661
వయససస:34
లస: పప
93-5/598

4816 JBV1900265
పపరర: మమణణకఖమక� జటటక�

93-5/599

భరస : పడకరశస � జతకర
ఇసటట ననస:121-3-662
వయససస:65
లస: ససస స
93-5/601

తసడక:డ పడకరశస జటటటక
ఇసటట ననస:121-3-662
వయససస:46
లస: పప
93-5/603

93-5/583

తసడక:డ ఆదమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121-3-644
వయససస:73
లస: పప

భరస : పరపయఖ � జతకర
ఇసటట ననస:121-3-662
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ పడకరశస � జతకర
ఇసటట ననస:121-3-662
వయససస:33
లస: పప
4820 SAA0845455
పపరర: మలలర శసరగ ఎనసబరర

93-5/586

తసడక:డ దతనయయలల� ఎసబరగ
ఇసటట ననస:121-3-661
వయససస:31
లస: పప

భరస : రవ కలమమర జతకర
ఇసటట ననస:121-3-662
వయససస:27
లస: ససస స
4817 JBV1901149
పపరర: రవకలమమర జటటక

4803 SAA1108869
పపరర: బబబ జజన షపక

4798 SAA0670182
పపరర: శవ వనసకటటశసరరర మకరతళర

భరస : చచననకరశవపలల మణణకర
ఇసటట ననస:121-3-618
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమణణకరఖరరవప � పపరరమలర
ఇసటట ననస:121-3-661
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ పసలల
ఇసటట ననస:121-3-661
వయససస:27
లస: పప
4814 SAA0607424
పపరర: ససధతఖ జతకర

93-5/1230

భరస : మశశ కకల
ఇసటట ననస:121-3-655
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : చనన బభబమ
ఇసటట ననస:121-3-661
వయససస:37
లస: ససస స
4811 SAA0668863
పపరర: జటటటక రమమష

4800 SAA1365980
పపరర: చదనతనకరససలల మణణకర

93-5/580

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:121-3-617
వయససస:38
లస: పప

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:121-3-644
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరడ�కడ మదదసరన
ఇసటట ననస:121-3-653
వయససస:49
లస: ససస స
4808 SAA0463497
పపరర: శరరదత జతకర

93-5/582

తసడక:డ రమమసజనఉలల మణణకర
ఇసటట ననస:121-3-618
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:121-3-644
వయససస:33
లస: ససస స
4805 JBV3652260
పపరర: ససబబమక� మదదసరన�

4797 SAA0463430
పపరర: వవసకటటశ డచరసగమల

4795 SAA0463778
పపరర: జజఖత డచరసగమల

భరస : వవసకటటశ
ఇసటట ననస:121-3-617
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ సపమజ మవర
ఇసటట ననస:121-3-617
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ మసరసన
ఇసటట ననస:121-3-617
వయససస:69
లస: పప
4802 SAA1108836
పపరర: బభల సషషదత షపక

93-5/1131

తసడక:డ బసగరరయఖ నతగరగకరసత
ఇసటట ననస:121-3-604
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర మహసకరళ
ఇసటట ననస:121-3-617
వయససస:30
లస: ససస స
4799 SAA0670240
పపరర: షపక చతసద సరహహబ

4794 SAA1245539
పపరర: శకకరసత నతగరగకరసత

4819 JBV1900240
పపరర: మమణణకఖరరవప పషరరమళర

93-5/602

తసడక:డ చసదడబబ సస పషరరమళర
ఇసటట ననస:121-3-662
వయససస:60
లస: పప
93-5/604

4822 JBV1900273
పపరర: దతవమక� ధరకనపప�

93-5/605

భరస : దదవదతసస � ధరరకణపప
ఇసటట ననస:121-3-664
వయససస:65
లస: ససస స
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4823 SAA0607408
పపరర: ఎనసబరగ ఆనసద
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93-5/606

తసడక:డ దతనయయల ఆనసద
ఇసటట ననస:121-3-664
వయససస:26
లస: పప
4826 SAA1191816
పపరర: అచమక ఎనసబరగ

93-5/609

93-5/612

93-5/615

93-5/618

93-5/621

93-5/624

93-5/627

తసడక:డ భభసతర రరవప అననలదతసస
ఇసటట ననస:121-3-682
వయససస:28
లస: ససస స

4836 SAA0844457
పపరర: చసదడ శశఖర దరకవపప

4839 AP151010039059
పపరర: ససబభబరరవప వవటగగరగ

4842 SAA0846214
పపరర: నతరరయణ పషళర ళససరగ

4845 SAA0463711
పపరర: అసజమక మకగమమదమ

93-5/630

4848 SAA0950023
పపరర: నతగరరజ గగపరల

93-5/619

4851 JBV2676567
పపరర: బభలమక అననలదతసస
భరస : భభసతర రరవప
ఇసటట ననస:121-3-682
వయససస:48
లస: ససస స

4831 JBV3652377
పపరర: బమజజ జకత

93-5/614

4834 JBV3654266
పపరర: రతనకలమమరగ దరరనస

93-5/617

4837 SAA0844333
పపరర: డదవడ దరకనపప

93-5/620

తసడక:డ దదవదతసస దరకనపప
ఇసటట ననస:121-3-668
వయససస:51
లస: పప
93-5/622

4840 SAA0607390
పపరర: చటటటమక పపలగమజజలమ

93-5/623

భరస : దసరరగ పడసరద పపలగమజజలమ
ఇసటట ననస:121-3-673
వయససస:47
లస: ససస స
93-5/625

4843 SAA1019463
పపరర: ఆదదనతరరయణ పప టట
ర రగ

93-5/626

తసడక:డ చసదడమమళ పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-3-673
వయససస:41
లస: పప
93-5/628

4846 SAA0843491
పపరర: అసకమక మరగకపపడక

93-5/629

భరస : బసవయఖ మరగకపపడక
ఇసటట ననస:121-3-680
వయససస:58
లస: ససస స
93-5/631

తసడక:డ ససరఖనతరరయణ గగపరల
ఇసటట ననస:121-3-680
వయససస:48
లస: పప
94-89/687

93-5/611

భరస : డదవడ దరరనస
ఇసటట ననస:121-3-668
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:121-3-680
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ అసకయఖ మకరగమసడస
ఇసటట ననస:121-3-680
వయససస:38
లస: పప
4850 NDX1862656
పపరర: జజఖతతత భవరన అననలదతసస

93-5/616

తసడక:డ మమలకకసడయఖ పషళర ళససరగ
ఇసటట ననస:121-3-673
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ చనన చననయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:121-3-675
వయససస:26
లస: పప
4847 SAA0843616
పపరర: అసకయఖ మకరగమసడస

4833 JBV3652245
పపరర: పదతకవత వరళర

4828 SAA0403279
పపరర: రరమమరరవప� తతరగరకకసడ�

భరస : శశషగగరగ జకత
ఇసటట ననస:121-3-667
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ కకకషరయఖ వవటగగరగ
ఇసటట ననస:121-3-671
వయససస:47
లస: పప

తసడక:డ దసరరగ పడసరద పపలగమజజలమ
ఇసటట ననస:121-3-673
వయససస:27
లస: పప
4844 SAA0843822
పపరర: కకషర నతయమడడ బబలరసకకసడ

93-5/613

తసడక:డ డదవడ దరకవపప
ఇసటట ననస:121-3-668
వయససస:30
లస: పప

భరస : భభగఖ రరజ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:121-3-669
వయససస:52
లస: ససస స
4841 SAA0607416
పపరర: రరజ పపలగమజజలమ

4830 SAA1200377
పపరర: వనసకటటశసరరర పప టట
ర రగ

93-5/608

తసడక:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:121-3-665
వయససస:74
లస: పప

భరస : లకకణ రరవప వరళర
ఇసటట ననస:121-3-668
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ డదవడ దరకవపప
ఇసటట ననస:121-3-668
వయససస:28
లస: పప
4838 SAA0993254
పపరర: సరమమమ జఖస పడతసపరటట

93-5/610

తసడక:డ చసదడ మమళ పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-3-665
వయససస:37
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర దతరరనస
ఇసటట ననస:121-3-668
వయససస:30
లస: ససస స
4835 SAA0844390
పపరర: కకరణ కలమమర దరకవపప

4827 SAA0403253
పపరర: తరరపతమక� తతరగరకకసడ�

4825 JBV1900638
పపరర: దతనయయలల ఎనసబరగ

తసడక:డ అచచయఖ� ఎనసబరగ
ఇసటట ననస:121-3-664
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:121-3-665
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:121-3-665
వయససస:30
లస: ససస స
4832 JBV3654233
పపరర: పరగశదదమక దరరనస

93-5/607

తసడక:డ దతణణమమలల
ఇసటట ననస:121-3-664
వయససస:30
లస: పప

భరస : డతనయయలల ఎనసబరగ
ఇసటట ననస:121-3-664
వయససస:42
లస: ససస స
4829 ndx0532184
పపరర: శవ పరరసత పప టట
ర రగ

4824 SAA0463844
పపరర: శశఖర ఏనసబభరర

4849 SAA0843541
పపరర: బసవయఖ మరగకపపడక

93-5/632

తసడక:డ ససబబయఖ మరగకపపడక
ఇసటట ననస:121-3-680
వయససస:62
లస: పప
94-89/688

4852 JBV3654688
పపరర: చచననకలమమరగ తషమమకటట

93-5/633

భరస : నతగయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-683
వయససస:34
లస: ససస స
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4853 SAA1194448
పపరర: నతగయఖ తషమమకటట
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93-5/634

తసడక:డ పసచఖయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-683
వయససస:36
లస: పప
4856 SAA0949596
పపరర: శవ నతరరయణ అసజరర

93-5/637

93-5/640

93-5/643

93-5/646

93-8/1007

93-5/649

93-5/652

భరస : ససజవ రరడకడ కకణతస
ఇసటట ననస:121-3-701
వయససస:96
లస: ససస స

4866 SAA1400936
పపరర: అనవర షపక

4869 SAA0843244
పపరర: బమజజ మమతఖస పపడక

4872 JBV1900299
పపరర: రరధ� పడకదరస�

4875 SAA0670273
పపరర: ఫణణదరస మడదలల

93-5/655

4878 SAA0845380
పపరర: శకనవరస రరవప నగరగకసటట

93-8/1005

4881 SAA1369735
పపరర: సరసబ రరడకడ కకణతస
తసడక:డ ససజవ రరడకడ కకణతస
ఇసటట ననస:121-3-701
వయససస:61
లస: పప

4861 SAA0463414
పపరర: జజఖత వపపపరరర

93-5/642

4864 JBV3654217
పపరర: లకకక భమమ

93-5/645

4867 SAA1400894
పపరర: జజన షపక

93-8/1006

తసడక:డ అనవర షపక
ఇసటట ననస:121-3-689
వయససస:26
లస: పప
93-5/647

4870 SAA0845356
పపరర: ఏససరతనస మమతఖస పపడక

93-5/648

తసడక:డ వనసకటటశసరరర మమతఖస పపడక
ఇసటట ననస:121-3-691
వయససస:37
లస: పప
93-5/650

4873 SAA0670281
పపరర: ఫణణదరస వనసకట రమణ

93-5/651

భరస : మడదలల
ఇసటట ననస:121-3-695
వయససస:40
లస: ససస స
93-5/653

4876 JBV3645751
పపరర: ఏడడకకసడలల � పపనసగమబభటట�

93-5/654

తసడక:డ వరరసరసమ� పపనసగమబభటట
ఇసటట ననస:121-3-697
వయససస:56
లస: పప
93-5/656

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ నగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-3-701
వయససస:32
లస: పప
93-5/1234

93-5/639

భరస : నతగయఖ భమమమ
ఇసటట ననస:121-3-688
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:121-3-695
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర మమతతఖలపలర
ఇసటట ననస:121-3-701
వయససస:61
లస: ససస స
4880 SAA1369768
పపరర: కకటమక కకణతస

93-5/644

భరస : శకనస� పడకదరస
ఇసటట ననస:121-3-695
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ మమడదలల
ఇసటట ననస:121-3-695
వయససస:29
లస: పప
4877 JBV3654118
పపరర: మమణణకఖమక మమతతఖలపలర

4863 JBV3652757
పపరర: రమణ తరరపత

4858 SAA0607432
పపరర: చదననయఖ మరరoపలర

భరస : చకకధర
ఇసటట ననస:121-3-686
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏససరతనస మమతస బసపపదద
ఇసటట ననస:121-3-691
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ రరజ పడకదరస
ఇసటట ననస:121-3-694
వయససస:40
లస: పప
4874 SAA0463810
పపరర: శసకర ఫరణణదరరమ

93-5/641

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:121-3-689
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:121-3-689
వయససస:22
లస: ససస స
4871 JBV1900950
పపరర: శకనస పడకదరస

4860 SAA0842311
పపరర: సరససత మరగకపపడక

93-5/636

తసడక:డ పసచచయఖ మరరoపలర
ఇసటట ననస:121-3-685
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల తరరపత
ఇసటట ననస:121-3-687
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయమలల వడర మమడక
ఇసటట ననస:121-3-689
వయససస:35
లస: ససస స
4868 SAA1400910
పపరర: సబహ షపక

93-5/638

తసడక:డ బసవయఖ మరగపపడక
ఇసటట ననస:121-3-686
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ పషద బభబమ� Viparla
ఇసటట ననస:121-3-686
వయససస:34
లస: పప
4865 JBV3652252
పపరర: అసజమక వడర మమడక

4857 SAA0949901
పపరర: రమణ మమరగస అసజరగ

4855 JBV3655081
పపరర: ససతతమహలకడక అసజరగ

భరస : రమణ మమరగస అసజరగ
ఇసటట ననస:121-3-684
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ పరలస రరజ అసజరగ
ఇసటట ననస:121-3-684
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ చననయఖ మరరనపలర
ఇసటట ననస:121-3-685
వయససస:58
లస: పప
4862 JBV3645744
పపరర: చకకధర� వపరర �

93-5/635

భరస : శవ నతరరయణ అసజరర
ఇసటట ననస:121-3-684
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ రమణ మమరగస అనస
జ రగ
ఇసటట ననస:121-3-684
వయససస:28
లస: పప
4859 SAA0846438
పపరర: పషద చచననయఖ మరరనపలర

4854 SAA1108877
పపరర: పదతకవత అసజరర

4879 SAA1019430
పపరర: వరరసజనవయమలల గసగరధరగ

93-5/657

తసడక:డ వనసకటటససరరర గసగరధరగ
ఇసటట ననస:121-3-701
వయససస:34
లస: పప
93-5/1235

4882 SAA1389352
పపరర: ససధ కకణతస

93-5/1236

భరస : సరసబ రరడకడ కకణతస
ఇసటట ననస:121-3-701
వయససస:56
లస: ససస స
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4883 SAA1369834
పపరర: మధవ కకనతథస
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93-5/1237

తసడక:డ సరసబ రరడకడ కకనతథస
ఇసటట ననస:121-3-701
వయససస:30
లస: ససస స
4886 SAA0463786
పపరర: మహహశసరర తషమమకత

93-5/660

93-5/663

93-5/666

93-5/669

93-5/672

93-5/675

93-5/678

తసడక:డ శకనస పప దదల
ఇసటట ననస:121-3-710
వయససస:30
లస: పప

4896 SAA0949463
పపరర: సరయ వర పడసరద మరసపలర

4899 JBV3645918
పపరర: వనసకటటశసరరర ససరరపలర

4902 JBV3645876
పపరర: మసరసన రరవప సటర

4905 JBV3654662
పపరర: చచననమక తషమమకటట

93-5/1238

4908 SAA0993221
పపరర: వనసకటటససర రరవప పప దదల

93-5/670

4911 JBV3642006
పపరర: శకనస � నగరగకసటట
తసడక:డ యలమసదయఖ� నగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-3-710
వయససస:32
లస: పప

4891 SAA0845620
పపరర: రరసబభబమ తషమమకటట

93-5/665

4894 SAA0463646
పపరర: గగపస శక సటభర

93-5/668

4897 SAA0261008
పపరర: చచననకరశవపలల� మరసపలర �

93-5/671

తసడక:డ పషద చచననయఖ� మరసపలర
ఇసటట ననస:121-3-704
వయససస:34
లస: పప
93-5/673

4900 SAA0970153
పపరర: కకటటశసరరరవప దదవరపలర

93-5/674

తసడక:డ వనసకటటససరరర దదవరపలర
ఇసటట ననస:121-3-704
వయససస:72
లస: పప
93-5/676

4903 JBV3654506
పపరర: లకడకదదవ యలమసదల

93-5/677

భరస : వనలలగగసడయఖ ఎలమసడల
ఇసటట ననస:121-3-706
వయససస:30
లస: ససస స
93-5/679

4906 SAA0845125
పపరర: చచననకరశవపలల గమనసగరపషసట

93-5/680

తసడక:డ పషద లసగయఖ గమనసగరపషసట
ఇసటట ననస:121-3-706
వయససస:35
లస: పప
93-5/681

తసడక:డ శకనస పప దదల
ఇసటట ననస:121-3-710
వయససస:25
లస: పప
93-5/683

93-5/662

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-3-704
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-706
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస అననవరపప
ఇసటట ననస:121-3-708
వయససస:19
లస: పప
4910 SAA0993239
పపరర: శవపడసరద పప దదల

93-5/667

తసడక:డ గగపరలస సటర
ఇసటట ననస:121-3-705
వయససస:51
లస: పప

భరస : చచననకరశవపలల గరనసగపషసట
ఇసటట ననస:121-3-706
వయససస:30
లస: ససస స
4907 SAA1432046
పపరర: వనసకటటష అననవరపప

4893 JBV3645991
పపరర: బసగరరయఖ � తషమమకటట�

4888 JBV3653995
పపరర: మమధవ మమనవపలర

తసడక:డ బసగరరయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-703
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ రగశయఖ ససరరపలర
ఇసటట ననస:121-3-704
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-3-705
వయససస:46
లస: ససస స
4904 JBV3654654
పపరర: ధనలకకక గరనసగపషసట

93-5/664

తసడక:డ శకనస మరసపలర
ఇసటట ననస:121-3-704
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ చచననయఖ� మరసపలర
ఇసటట ననస:121-3-704
వయససస:46
లస: పప
4901 JBV3653904
పపరర: వనసకరయమక బతష
స ల

4890 SAA0843103
పపరర: వనసక కకషర తషమమకటట

93-5/659

భరస : సరహహబ సరయ మనవపలర
ఇసటట ననస:121-3-703
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ రమణయఖ� తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-703
వయససస:61
లస: పప

భరస : బకకలల సటర
ఇసటట ననస:121-3-704
వయససస:56
లస: ససస స
4898 JBV3645769
పపరర: శకనస� మరసపలర �

93-5/661

తసడక:డ బసగరరయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-703
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ బసగరరయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-703
వయససస:46
లస: పప
4895 JBV3653987
పపరర: నవదసరగ సటర

4887 SAA0607382
పపరర: లకడక తషమమకటట

4885 SAA0845562
పపరర: రరణమకరదదవ తషమమకటట

భరస : వనసకట కకషర తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-703
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరససఆ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-703
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బసగరరయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-703
వయససస:51
లస: ససస స
4892 SAA0607374
పపరర: కరసషషయమ తషమమకటట

93-5/658

తసడక:డ కరశయఖ� తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-702
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమ బభబమ
ఇసటట ననస:121-3-703
వయససస:29
లస: ససస స
4889 JBV3654290
పపరర: వనసకట రతనస తషమమకటట

4884 JBV3646007
పపరర: శకనవరసరరవప� తషమమకటట�

4909 SAA0970179
పపరర: నగరశ కలసదర

93-5/682

తసడక:డ రమణ కలసదర
ఇసటట ననస:121-3-710
వయససస:24
లస: పప
93-5/684

4912 SAA0463489
పపరర: సరగజన పప దదల

93-5/685

భరస : రసగరశయమ
ఇసటట ననస:121-3-711
వయససస:29
లస: ససస స
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పపరర: రసగయఖ� పప దదల�
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93-5/686

తసడక:డ మమసలయఖ�
ఇసటట ననస:121-3-711
వయససస:35
లస: పప
4916 JBV3650462
పపరర: బభలమక మరసపలర

93-5/689

93-5/692

93-5/1133

93-5/696

93-5/699

93-5/1239

93-5/704

భరస : నతరరయణ వవసపరటట
ఇసటట ననస:121-3-722
వయససస:34
లస: ససస స

4926 SAA1192012
పపరర: శకనవరస కలమఖణ కమలపత

4929 SAA0843632
పపరర: అసకయఖ గసతకస

4932 NDX2542207
పపరర: శకవసత గమసటకల

4935 JBV1900067
పపరర: ససజజత� ఆవపలమసద�

93-5/707

4938 SAA1434638
పపరర: నసదదన ఆవపలమసద

93-5/697

4941 SAA0740010
పపరర: రసగమక యమసరరపప
భరస : ఆసజనవయమలల యమసరపప
ఇసటట ననస:121-3-722
వయససస:36
లస: ససస స

4921 SAA1245489
పపరర: వనసకటటశసరరర పప దదల

93-5/1132

4924 JBV3650413
పపరర: లకడకదదవ కమలపరటట

93-5/695

4927 JBV3650637
పపరర: జజనకక సటర

93-5/698

భరస : వనసకటటశసరరర సటర
ఇసటట ననస:121-3-716
వయససస:45
లస: ససస స
93-5/701

4930 JBV3644283
పపరర: వనసకటటశసర రరవప చతటర

93-5/702

తసడక:డ గగపరలరరవప� చతటర
ఇసటట ననస:121-3-716
వయససస:55
లస: పప
94-29/829

4933 JBV3653961
పపరర: అసకమక నగరగకసటట

93-5/703

తసడక:డ బసగరరయఖ నగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-3-720
వయససస:38
లస: ససస స
93-5/705

4936 JBV1900117
పపరర: ససబబమక� ఆవపలమసద�

93-5/706

భరస : నతరరయణ� ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:121-3-721
వయససస:55
లస: ససస స
93-5/1240

తసడక:డ శవ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:121-3-721
వయససస:19
లస: ససస స
93-5/708

93-5/691

భరస : యలర పప� కమలపరటట
ఇసటట ననస:121-3-715
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవ � అవపలమసద
ఇసటట ననస:121-3-721
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ నతరరయణ � �
ఇసటట ననస:121-3-721
వయససస:45
లస: పప
4940 JBV3654670
పపరర: ఆదదలకడక దదవ వవసపరటట

93-5/694

భరస : నరసససహహలల గమసటకల
ఇసటట ననస:121-3-717
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:121-3-720
వయససస:45
లస: పప
4937 JBV1900059
పపరర: శవ ఆవపలమసద � �

4923 SAA0403311
పపరర: కరశయఖ� కకసడచటట�

4918 SAA1063858
పపరర: సరసబశవ రరవప చచనసనపలర

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:121-3-713
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ వనసకట ససబబయఖ గసతకస
ఇసటట ననస:121-3-716
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ అసకయఖ గమసటకల
ఇసటట ననస:121-3-717
వయససస:18
లస: పప
4934 SAA0670364
పపరర: బసగరరయఖ నగగరగకసటట

93-5/693

తసడక:డ యలర పప కమలపత
ఇసటట ననస:121-3-715
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ అసకయఖ గమసతకఅలమ
ఇసటట ననస:121-3-716
వయససస:21
లస: పప
4931 SAA1430545
పపరర: దనససజయ గమసటకల

4920 SAA0607242
పపరర: కకసడమక మరరసపఅల

93-5/688

తసడక:డ నరసససహ రరవప చచనసనపలర
ఇసటట ననస:121-3-712
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ చన కరశయఖ�
ఇసటట ననస:121-3-714
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ కకసడనన� కమలపరటట
ఇసటట ననస:121-3-715
వయససస:43
లస: పప
4928 SAA1108638
పపరర: నరసససహహలల గమసతకఅలమ

93-5/690

భరస : చదననయఖ మరరసపఅల
ఇసటట ననస:121-3-713
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర పప దదల
ఇసటట ననస:121-3-713
వయససస:21
లస: ససస స
4925 JBV3641990
పపరర: యలర పప కమలపరటట

4917 JBV3646023
పపరర: ఆసజనవయమలల� యసరరపప�

4915 SAA1063866
పపరర: నతగమణణ చచనసనపలర

భరస : సరసబశవ రరవప చచనసనపలర
ఇసటట ననస:121-3-712
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ రరమ లకకయఖ� యసరరపప
ఇసటట ననస:121-3-712
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:121-3-712
వయససస:47
లస: పప
4922 SAA1235043
పపరర: తరరపఠమక పప దదల

93-5/687

తసడక:డ కరశయఖ పప దదరగ
ఇసటట ననస:121-3-711
వయససస:68
లస: పప

భరస : పషద చచననయఖ� మరసపలర
ఇసటట ననస:121-3-712
వయససస:55
లస: ససస స
4919 SAA1068386
పపరర: కరమమశసర రరవప కకతస పలర

4914 SAA0843343
పపరర: మమసలయఖ పప దదరగ

4939 SAA1428028
పపరర: ససధఖ ఆవపలమసద

93-5/1241

తసడక:డ నతగరశసర రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:121-3-721
వయససస:18
లస: ససస స
93-5/709

4942 SAA1056101
పపరర: శవ కలమమరగ పప దదల

93-5/710

భరస : చన రసగయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:121-3-723
వయససస:25
లస: ససస స
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4943 SAA0607168
పపరర: అనసతమక పప దదల
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93-5/711

భరస : మమసలయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:121-3-723
వయససస:52
లస: ససస స
4946 JBV3654860
పపరర: సరవతడ కడకమమటర ట

93-5/714

93-5/717

93-5/720

93-5/723

93-5/726

93-5/729

93-5/1242

తసడక:డ సరహహబ మమనవపలర
ఇసటట ననస:121-3-736
వయససస:25
లస: పప

4956 JBV3654043
పపరర: అనససరఖ తషమమకటట

4959 JBV3654597
పపరర: నతరరయణమక మరసపలర

4962 SAA0950221
పపరర: శకనస నగరగకసటట

4965 NDX1259415
పపరర: బమలర బససమక మమససస

94-113/144

4968 SAA0669010
పపరర: తషమమకటట పదక

93-5/724

4971 NDX2276194
పపరర: నతగదసరరగపడసరద మమనవపలర
తసడక:డ సరహహబ మమనవపలర
ఇసటట ననస:121-3-736
వయససస:25
లస: పప

4951 JBV3654092
పపరర: శరసత మమపరపరపప

93-5/719

4954 SAA0463547
పపరర: లకడక తరరపతమక సటభర

93-5/722

4957 SAA0463653
పపరర: ససబభబ రరవప ఫరణణమడరర

93-5/725

తసడక:డ మమడదలల
ఇసటట ననస:121-3-729
వయససస:31
లస: పప
93-5/727

4960 SAA1019455
పపరర: గమరవయఖ M

93-5/728

తసడక:డ పసచచయఖ M
ఇసటట ననస:121-3-731
వయససస:49
లస: పప
93-5/730

4963 SAA1116581
పపరర: బభలశసకర రరవప మమససస

93-5/731

తసడక:డ రరసబభబమ మమససస
ఇసటట ననస:121-3-734
వయససస:27
లస: పప
94-113/128

4966 NDX1259431
పపరర: వనసకట రరవప మమససస

94-113/139

తసడక:డ రరసబభబమ
ఇసటట ననస:121-3-734
వయససస:27
లస: పప
93-5/732

తసడక:డ నతగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-3-736
వయససస:26
లస: ససస స
93-5/734

93-5/716

భరస : దసరరగ రరవప
ఇసటట ననస:121-3-729
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరస బభబమ
ఇసటట ననస:121-3-734
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకట రతనస మమససస
ఇసటట ననస:121-3-734
వయససస:58
లస: పప
4970 SAA1192046
పపరర: నతగ దసరగ పడసరద మమనవపలర

93-5/721

తసడక:డ వనసకట చచననయఖ నగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-3-732
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ రసబభబమ మమసటరర
ఇసటట ననస:121-3-734
వయససస:20
లస: ససస స
4967 NDX1259407
పపరర: రరసబభబమ మమససస

4953 SAA0846834
పపరర: మలర క ఫనధరస

4948 SAA1073162
పపరర: నతగలకకక తషసబబటట

భరస : శవ శసకర మమపరపరపప
ఇసటట ననస:121-3-728
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గమరవయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:121-3-731
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనస నగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-3-732
వయససస:29
లస: ససస స
4964 SAA1448711
పపరర: అనసరరధ మమసటరర

93-5/718

భరస : శకనస తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-729
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయమలల గసగరధరగ
ఇసటట ననస:121-3-731
వయససస:27
లస: ససస స
4961 SAA0949620
పపరర: శరసత కలమమరగ నగరగకసటట

4950 SAA0403386
పపరర: పషద శకనస� తషమమకటట�

93-5/713

తసడక:డ శకనస తషసబబటట
ఇసటట ననస:121/3/727
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శసకర ఫనధరస
ఇసటట ననస:121-3-729
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:121-3-729
వయససస:30
లస: ససస స
4958 SAA1019448
పపరర: అసకమక గసగరధరగ

93-5/715

తసడక:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:121-3-727
వయససస:42
లస: పప

తసడక:డ యలమసద మమపపవరపప
ఇసటట ననస:121-3-728
వయససస:37
లస: పప
4955 SAA0670307
పపరర: ఫణణదరస ససధత

4947 SAA0403295
పపరర: వనసకటటశసరరర� కడకమమటర�

4945 SAA0847428
పపరర: ససశల కరడకమమటర

తలర : సరవతడ కరడకమమటర
ఇసటట ననస:121-3-724
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ కరశనన�
ఇసటట ననస:121-3-724
వయససస:30
లస: పప

భరస : పషద శకనస తమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-727
వయససస:37
లస: ససస స
4952 JBV3645884
పపరర: శవ శసకర మమపపవరపప

93-5/712

తసడక:డ మమసలయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:121-3-723
వయససస:28
లస: పప

భరస : కరసనన కడకమమటర ట
ఇసటట ననస:121-3-724
వయససస:46
లస: ససస స
4949 JBV3654274
పపరర: రమమదదవ తమమకటట

4944 SAA0607150
పపరర: చనన రసగరశయమ పప దదల

4969 SAA1191766
పపరర: లల రరణణ మమనవపలర

93-5/733

భరస : నతగ దసరగ పడసరద మమనవపలర
ఇసటట ననస:121-3-736
వయససస:20
లస: ససస స
94-89/689

4972 JBV3654480
పపరర: ఈశసరగ భమమ

93-5/735

భరస : బకకలల భమమమ
ఇసటట ననస:121-3-737
వయససస:37
లస: ససస స
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4973 JBV3650611
పపరర: వజయ లకకక చటర
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93-5/736

భరస : శకనస� చటర
ఇసటట ననస:121-3-739
వయససస:37
లస: ససస స
4976 SAA0950247
పపరర: ఆదదలకకక నగరగకసటట

93-5/739

93-5/742

93-5/745

93-5/1244

93-3/1051

93-5/749

93-5/751

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:121-3-754
వయససస:55
లస: ససస స

4986 SAA1424100
పపరర: నతరరయణ బబ పపరరజ

4989 JBV1900075
పపరర: వనసకటరమణ� రరచకకసడ�

4992 JBV1900281
పపరర: అలల
ర రరమయఖ రరచకకసడ � �

4995 SAA0311183
పపరర: లకకయఖ తషమమకటట

93-5/1247

4998 JBV1900190
పపరర: లకకక� తషమమకటట�

93-5/1245

5001 SAA1073170
పపరర: సరయ గగపస తషమమకటట
తసడక:డ మమరళ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-754
వయససస:22
లస: పప

4981 JBV3654472
పపరర: వజయ బభపటర

93-5/744

4984 SAA1369818
పపరర: కరశ నతరరయణ బబ పపరరజ

93-5/1243

4987 SAA1435767
పపరర: నతరరయణ బబ పపరరజ

93-5/1246

తసడక:డ తరరపరలల బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:121-3-745
వయససస:19
లస: పప
93-5/747

4990 SAA0607192
పపరర: రరమ పడసరద రరచకకసడ

93-5/748

తసడక:డ అలల
ర రయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:121-3-747
వయససస:27
లస: పప
93-5/750

4993 SAA1236421
పపరర: శరరష రరచకకసడ

93-5/1134

భరస : రరస పడసరద రరచకకసడ
ఇసటట ననస:121-3-747
వయససస:22
లస: ససస స
93-5/752

4996 SAA0846396
పపరర: వనసకట లకకక నగరగకసటట

93-5/753

భరస : శకనవరస నగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-3-750
వయససస:29
లస: ససస స
93-5/754

భరస : లకడకనతరయణ� �
ఇసటట ననస:121-3-754
వయససస:33
లస: ససస స
93-5/756

93-5/741

తసడక:డ తరరపరలల బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:121-3-745
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ పప లయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-748
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ వనసకట రరవప జమమకల
ఇసటట ననస:121-3-752
వయససస:36
లస: పప
5000 JBV1900125
పపరర: కరశరతనస� తషమమకటట�

93-5/746

తసడక:డ పషదదగమరవయఖ� �
ఇసటట ననస:121-3-747
వయససస:55
లస: పప

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:121-3-748
వయససస:40
లస: ససస స
4997 SAA1359777
పపరర: సరసబశవ రరవప జమమకల

4983 SAA0607325
పపరర: ససరరష తషమమకటట

4978 SAA0463554
పపరర: లకకక పడసనతన తషమమకటట

భరస : నతగరశసరరరవప బభపటర
ఇసటట ననస:121-3-744
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అలల
ర రయఖ� �
ఇసటట ననస:121-3-747
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ అలల
ర రయఖ� రరచకకసడ
ఇసటట ననస:121-3-747
వయససస:32
లస: పప
4994 JBV3650785
పపరర: ఉమమదదవ� తషమమకటట�

93-5/743

తసడక:డ తరరపరలల బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:121-3-745
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకరరమలల రరచకకసడ
ఇసటట ననస:121-3-747
వయససస:26
లస: ససస స
4991 JBV3644838
పపరర: శకరరమమలల� రరచకకసడ�

4980 JBV3654456
పపరర: నతగరసదడస తషమమకటట

93-5/738

భరస : ససరరష తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-744
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ అచచయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-745
వయససస:33
లస: పప

భరస : కరశ నతరరయణ బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:121-3-745
వయససస:25
లస: ససస స
4988 SAA1254283
పపరర: జజఖత రరచకకసడ

93-5/740

భరస : అచచయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-744
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ మమసలయఖ� తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-744
వయససస:52
లస: పప
4985 SAA1370295
పపరర: అదద లకకక బబ పపరరజ

4977 SAA1192236
పపరర: కకపమణణ తతడకగగరగ

4975 JBV3644275
పపరర: లసగరరజ చటర

తసడక:డ గగపరలస� చటర
ఇసటట ననస:121-3-739
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజరరవప తతడకగగరగ
ఇసటట ననస:121-3-743
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నతగరశసరరరవప బభపటర
ఇసటట ననస:121-3-744
వయససస:32
లస: ససస స
4982 JBV3645975
పపరర: అచచయఖ � తషమమకటట�

93-5/737

తసడక:డ రరమకకటయఖ� చతటర
ఇసటట ననస:121-3-739
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటససరరర నగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-3-740
వయససస:45
లస: ససస స
4979 JBV3654241
పపరర: మమనస బభపటర

4974 JBV3644267
పపరర: శకనస చతటర

4999 JBV1900166
పపరర: మలలర శసరగ� తషమమకటట�

93-5/755

భరస : మమరళ � �
ఇసటట ననస:121-3-754
వయససస:35
లస: ససస స
93-5/757

5002 JBV3642188
పపరర: మమరళ తమమకటట�

93-5/758

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:121-3-754
వయససస:35
లస: పప
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5003 SAA0239616
పపరర: లకకరకనతరరయణ తమమకటట�

93-5/759

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:121-3-754
వయససస:36
లస: పప
5006 JBV3654068
పపరర: పదక ససరరపలర

93-5/760

93-5/763

93-5/1250

93-5/768

93-5/771

93-5/774

93-5/777

తసడక:డ పషద కరశయఖ కకసడదటట
ఇసటట ననస:121-3-774
వయససస:28
లస: పప

5016 SAA0843038
పపరర: గగపసనతధ గమరక

5019 SAA0844804
పపరర: కకటటశసరమక మమదదకకసడ

5022 JBV3646056
పపరర: పవన కలమమర సస � చటర �

5025 SAA1430438
పపరర: వరబభబమ చటర

93-5/778

5028 JBV3652070
పపరర: కరశమక అననవరపప�

93-5/769

5031 SAA1192178
పపరర: ఆసజనవయమలల కకసడదటట
తసడక:డ పషద కసయఖ కకసడదటట
ఇసటట ననస:121-3-774
వయససస:32
లస: పప

5011 SAA0847360
పపరర: పషదద వనసకటటశసరరర దతసరగ

93-5/765

5014 SAA0949612
పపరర: వరర అసకమక రరగళర

93-5/767

5017 SAA0843129
పపరర: శకనస మమడకకకసద

93-5/770

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:121-3-765
వయససస:32
లస: పప
93-5/772

5020 SAA0322065
పపరర: వనసకరయమక� చటర �

93-5/773

భరస : మలలర శసరరరవప�
ఇసటట ననస:121-3-771
వయససస:43
లస: ససస స
93-5/775

5023 JBV3644259
పపరర: రరసబభబమ చతటర

93-5/776

తసడక:డ గగపరలరరవప� చతటర
ఇసటట ననస:121-3-771
వయససస:49
లస: పప
93-5/1251

5026 SAA1430453
పపరర: జజఖత చటర

93-5/1252

తసడక:డ మలర శసర రరవప చటర
ఇసటట ననస:121-3-771
వయససస:21
లస: ససస స
93-5/779

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:121-3-773
వయససస:54
లస: ససస స
93-5/781

93-5/762

తసడక:డ కకటటశసరరరవప రరగళర
ఇసటట ననస:121-3-765
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ మలర శసర రరవప చటర
ఇసటట ననస:121-3-771
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:121-3-773
వయససస:38
లస: ససస స
5030 SAA1073212
పపరర: చసదడ శశఖర కకసడదటట

93-5/766

తసడక:డ వనసకటటశసరరర� చతటర
ఇసటట ననస:121-3-771
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వరరసరసమ చతటర
ఇసటట ననస:121-3-771
వయససస:51
లస: పప
5027 SAA0668962
పపరర: భమలకడక అననవరపప

5013 SAA0843186
పపరర: నతగ లకకక మమడకకకసద

5008 SAA0846917
పపరర: ససదతరరణణ పరలపరటట

తసడక:డ హనసమయఖ దతసరగ
ఇసటట ననస:121-3-761
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఏడసకకసడలల
ఇసటట ననస:121-3-766
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వరరసరసమ చతటర
ఇసటట ననస:121-3-771
వయససస:76
లస: ససస స
5024 SAA0992389
పపరర: మలలర ససర రరవప చతటర

93-5/764

తలర : పదక
ఇసటట ననస:121-3-765
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ రరఘవపలల రరగళర
ఇసటట ననస:121-3-765
వయససస:47
లస: పప
5021 JBV3654555
పపరర: శవపరరసత చటర

5010 JBV3644127
పపరర: ససబబయఖ తషమమకటట

93-5/1135

భరస : వరయఖ పరలపరటట
ఇసటట ననస:121-3-760
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:121-3-765
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:121-3-765
వయససస:42
లస: ససస స
5018 SAA0950254
పపరర: కకటటశసరరరవప రరగళర

93-5/761

తసడక:డ మమసలయఖ� తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-761
వయససస:50
లస: పప

భరస : నతగరశసర రరవప మమమడతల
ఇసటట ననస:121-3-761
వయససస:32
లస: ససస స
5015 SAA0844788
పపరర: పదక గమరక

5007 SAA0607143
పపరర: ససససలమ బబలరసకకసడ

5005 SAA1245281
పపరర: మమకరశకలమమర ఆవపలమసద

తసడక:డ వనసకటటశసరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:121-3-757
వయససస:20
లస: పప

భరస : బసవయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:121-3-759
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:డ పప తషరరజ పరలపరటట
ఇసటట ననస:121-3-760
వయససస:28
లస: పప
5012 SAA1370352
పపరర: కరశ రతనస మమమడతల

93-5/1249

తసడక:డ మమరళ తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-3-754
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర ససరరపలర
ఇసటట ననస:121-3-758
వయససస:59
లస: ససస స
5009 SAA0846669
పపరర: వరయఖ పరలపరటట

5004 SAA1369792
పపరర: పరవన తషమమకటట

5029 SAA1073196
పపరర: లకకక పడసనన కకసడదటట

93-5/780

భరస : చసదడ శశఖర కకసడదటట
ఇసటట ననస:121-3-774
వయససస:24
లస: ససస స
93-5/783

5032 SAA1192244
పపరర: దసరగ కకసడదటట

93-5/784

భరస : ఆసజనవయమలల కకసడదటట
ఇసటట ననస:121-3-774
వయససస:28
లస: ససస స
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5033 SAA1357185
పపరర: నరసససహ రరవప దసపరటట

93-5/1253

తసడక:డ కకసడయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:121-3-774
వయససస:61
లస: పప
5036 SAA0949984
పపరర: చనతవవలలకకసదయఖ యలమదల

93-5/785

93-8/998

93-5/787

93-5/790

93-5/793

93-5/795

93-5/798

తసడక:డ పప లయఖ� యమరర గడడ
ఇసటట ననస:121-3-891
వయససస:41
లస: పప

5049 SAA1444512
పపరర: ఈశసర సరయ బబ పపరరజ

5052 SAA0668996
పపరర: వనసకట రమణ తషమమకటట

5055 JBV3642014
పపరర: వనసకటటశసరరర � నగరగకసటట�

93-5/801

5058 SAA0327486
పపరర: ఫరతమమన� షపక�

5061 SAA0844754
పపరర: నతగ రరజ భరతకవ
తసడక:డ రరమమల భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-3-931
వయససస:31
లస: పప

93-5/786

93-5/789

93-5/791

5047 SAA1191824
పపరర: కకసడమక వవసపరటట

93-5/792

భరస : వర లకకయమ వవసపరటట
ఇసటట ననస:121-3-785
వయససస:26
లస: ససస స
93-5/1257

5050 SAA0463703
పపరర: అనతత తషమమకటట

93-5/794

తసడక:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:121-3-786
వయససస:30
లస: ససస స
93-5/796

5053 SAA0322081
పపరర: లకడకనతరరయణ� తషమమకటట�

93-5/797

తసడక:డ ససబబ రరవప�
ఇసటట ననస:121-3-786
వయససస:39
లస: పప
93-5/799

5056 SAA0320853
పపరర: అసకమక నగరగకసటట�

93-5/800

తసడక:డ యలమసదయఖ� నగరగకసటట�
ఇసటట ననస:121-3-790
వయససస:53
లస: పప
93-5/802

భరస : అబమదలనబ� షపక
ఇసటట ననస:121-3-891
వయససస:51
లస: ససస స
93-5/804

5041 SAA0846255
పపరర: సరవతడ వనసపటట

5044 SAA1019422
పపరర: ఈశసర సరయ మహహసదడ
కలమమర వనసపరటట
తసడక:డ నరసయఖ వనసపరటట
ఇసటట ననస:121-3-785
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ యలమసదయఖ� నగరగకసటట�
ఇసటట ననస:121-3-790
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ గగపయఖ బతషల
ఇసటట ననస:121-3-810
వయససస:31
లస: పప
5060 JBV3646148
పపరర: కకటయఖ� యమరర గడడ �

5046 JBV3644291
పపరర: నరసయఖ వనసపరటట

93-5/1136

93-5/788

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:121-3-786
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనస నతగగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-3-790
వయససస:26
లస: ససస స
5057 SAA0396507
పపరర: నతగరరజ బతష
స ల

5043 JBV3650645
పపరర: ససబబమక � వనసపరటట

5038 SAA1254705
పపరర: మణణకరసత మమమడతల

తసడక:డ నరసయఖ వనసపటట
ఇసటట ననస:121-3-785
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ యలర యఖ బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:121-3-785
వయససస:27
లస: పప

భరస : లకడక నతరరయణ
ఇసటట ననస:121-3-786
వయససస:30
లస: ససస స
5054 SAA0949752
పపరర: శరరష నతగగరరకసటట

93-5/16

తసడక:డ మమలకకసడయఖ� వనసపరటట
ఇసటట ననస:121-3-785
వయససస:49
లస: పప

తసడక:డ చనన మల కకసడయఖ వవసపరటట
ఇసటట ననస:121-3-785
వయససస:31
లస: పప
5051 SAA0668988
పపరర: వనసకట లకడక తషమమకటట

5040 SAA1056093
పపరర: సతఖవరక వలర పపశశటట

93-5/1255

తసడక:డ నతగరశసర రరవప మమమడతల
ఇసటట ననస:121-3-778
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరసయఖ� వనసపరటట
ఇసటట ననస:121-3-785
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ పపలయఖ M
ఇసటట ననస:121-3-785
వయససస:31
లస: పప
5048 SAA1191832
పపరర: వర లకకయమ వవసపరటట

93-5/1256

తసడక:డ సతఖనతరరయణ వలర పపశశటట
ఇసటట ననస:121-3-785
వయససస:31
లస: పప

భరస : బభలకకషర
ఇసటట ననస:121-3-785
వయససస:28
లస: ససస స
5045 SAA0846388
పపరర: బభలకకషర M

5037 SAA1357532
పపరర: జగపత బభబమ మమనవపలర

5035 SAA1357599
పపరర: ధనలకకక దసపరటట

భరస : శవనతనరరయణ దసపరటట
ఇసటట ననస:121-3-774
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ సరహహబ మమనవపలర
ఇసటట ననస:121-3-776
వయససస:22
లస: పప

భరస : నతగరశసర రరవప మమమడతల
ఇసటట ననస:121-3-778
వయససస:50
లస: ససస స
5042 SAA0846347
పపరర: భభగఖ లకకక

93-5/1254

తసడక:డ నరసససహ రరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:121-3-774
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ పషదవవలలకకసడయఖ యలమసదల
ఇసటట ననస:121-3-776
వయససస:42
లస: పప
5039 SAA1294834
పపరర: పదక మమమడతల

5034 SAA1357177
పపరర: శవనతనరరయణ దసపటట

5059 SAA0949919
పపరర: రరమయఖ భభరతకవ

93-5/803

తసడక:డ కకటయఖ భభరతకవ
ఇసటట ననస:121-3-891
వయససస:35
లస: పప
93-5/805

5062 SAA0845034
పపరర: దసరగ పడసరద భరతకవ

93-5/806

తసడక:డ పప లయఖ భరతకవ
ఇసటట ననస:121-3-932
వయససస:34
లస: పప
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93-5/807

భరస : నరసససహ రరవప ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-3-933
వయససస:26
లస: ససస స
5066 SAA1003441
పపరర: రరజజ శశఖర తతకఅలమ

93-3/237

93-8/40

93-5/812

93-5/815

93-5/818

93-5/821

93-5/824

భరస : రరమయఖ� మరసపలర
ఇసటట ననస:121-4-799
వయససస:80
లస: ససస స

5076 JBV3646700
పపరర: రరసబభబమ� గగపసశశటట �

5079 JBV3652369
పపరర: పపటర మమక యమదగగరగ

5082 JBV3653953
పపరర: పదకజజఖత పప దదల

5085 SAA0311191
పపరర: రరణణమడడగమల వ వననద

93-5/1137

5088 SAA1368828
పపరర: నతగ మణణ పప దదల

93-5/816

5091 JBV3654282
పపరర: ఆదదలకకక పసల
భరస : రరమగగపరల పసరల
ఇసటట ననస:121-4-801
వయససస:31
లస: ససస స

5071 SAA1257526
పపరర: శకన వస వరరనసర

93-6/1126

5074 JBV3652237
పపరర: నగరనత షపక

93-5/814

5077 JBV3654449
పపరర: శవమక తలపల

93-5/817

భరస : సరసబయఖ తలపల
ఇసటట ననస:121-4-545
వయససస:46
లస: ససస స
93-5/819

5080 JBV1900083
పపరర: ససతమక� పప దదల�

93-5/820

భరస : బసవయఖ � �
ఇసటట ననస:121-4-794
వయససస:47
లస: ససస స
93-5/822

5083 JBV1900018
పపరర: వనసకటరమణ� రరనసమడడగమల�

93-5/823

భరస : ననలలగగసడయఖ�
ఇసటట ననస:121-4-798
వయససస:40
లస: ససస స
93-5/825

93-5/1265

భరస : బభసతర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:121-4-798
వయససస:28
లస: ససస స
93-5/827

93-5/810

భరస : అబమదల హహదసశ షపక
ఇసటట ననస:121-4-468
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ వనలలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:121-4-798
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ పసచచయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:121-4-798
వయససస:33
లస: పప
5090 JBV3650371
పపరర: ససబబమక� మమరసపలర �

93-5/813

తసడక:డ బసవయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:121-4-795
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వనలలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:121-4-798
వయససస:29
లస: పప
5087 SAA1256593
పపరర: బభసతర రరవప పప దదల

5073 JBV3653748
పపరర: ససమత అడడగమల

5068 JBV3654100
పపరర: చన చచననమక బబలరసకకసడ

తసడక:డ ససబబయఖ వరరనసర
ఇసటట ననస:121-4-135
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర యమదగగరగ
ఇసటట ననస:121-4-787
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:121-4-794
వయససస:55
లస: పప
5084 SAA0668855
పపరర: రరణణమడడగమల సరసబశవ రరవప

93-5/811

తసడక:డ రరమమరరవప� గగపససషటట
ఇసటట ననస:121-4-473
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ గగవసదస కలసచతల
ఇసటట ననస:121-4-747
వయససస:43
లస: పప
5081 JBV3642196
పపరర: బసవయఖ పప దదల�

5070 JBV3654985
పపరర: భమలకకక ఒసటటదద స

93-5/809

భరస : చన చచననయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:121-4-80
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : భభగరశసర రరవప అడడగమల
ఇసటట ననస:121-4-455
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:121-4-468
వయససస:31
లస: పప
5078 SAA0889123
పపరర: మహన కలసచతల

93-3/238

భరస : శకనస ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-95
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషర�
ఇసటట ననస:121-4-388
వయససస:41
లస: ససస స
5075 JBV3643962
పపరర: నతగమలల షపక

5067 SAA1003474
పపరర: అపరపరరవప తతకఅలమ

5065 SAA0744178
పపరర: బడద శకదదవ

తసడక:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:121-3-986
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:121-4-37
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ సరసమ కచచల
ఇసటట ననస:121/4/87
వయససస:45
లస: పప
5072 SAA0376723
పపరర: కకషరవవణ�ణ మమదతదల�

93-5/808

భరస : చననపరరడకడ పమడకమళర
ఇసటట ననస:121-3-961
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:121-4-37
వయససస:28
లస: పప
5069 SAA0800095
పపరర: వనసకటటశసరరర కచచల

5064 JBV3652153
పపరర: ససనత పమడకమళర

5086 JBV1900034
పపరర: వనలలగగసడయఖ రరనసమడడగమల
��
తసడక:డ అచచయఖ� �
ఇసటట ననస:121-4-798
వయససస:45
లస: పప
5089 SAA1427194
పపరర: తరరపతమక ఆవపలమసద

93-5/826

93-5/1266

భరస : సరసబశవ రరవప రరణణమడడగమలమ
ఇసటట ననస:121-4-798
వయససస:22
లస: ససస స
93-5/828

5092 JBV3654464
పపరర: అసకమక మరసపలర

93-5/829

భరస : శకనస మరసపలర
ఇసటట ననస:121-4-801
వయససస:41
లస: ససస స
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93-5/830

తసడక:డ రరధ కకషర మమరగస పసల
ఇసటట ననస:121-4-801
వయససస:36
లస: పప
5096 SAA1037499
పపరర: ఏడడకకసడలల నగగరగకసటట

93-5/833

93-8/41

93-5/839

93-5/842

93-5/845

93-5/848

93-5/1268

భరస : కకటటశసరరరవప రరగళర
ఇసటట ననస:121-4-818
వయససస:42
లస: ససస స

5106 JBV3654191
పపరర: భమలకకక పపల

5109 JBV3645801
పపరర: పరమమశసర రరవప� పపల�

5112 SAA0607291
పపరర: రరజ నలపప

5115 JBV3654159
పపరర: గగరగదదవ కసచరర

93-5/853

5118 SAA1367895
పపరర: ఏసస కసచరర

93-5/843

5121 JBV1906585
పపరర: శశషమక మమనగర
భరస : సరసబశవరరవప మమనగర
ఇసటట ననస:121-4-818
వయససస:45
లస: ససస స

5101 SAA0843723
పపరర: గమరర లకకక బబలరసకకసడ

93-5/838

5104 JBV3646072
పపరర: శకనవరసరరవప � యసడమమరగ�

93-5/841

5107 JBV3644853
పపరర: ఏససకకసడయఖ� చచరర గపలర �

93-5/844

తసడక:డ అసకమక రరవప�
ఇసటట ననస:121-4-809
వయససస:39
లస: పప
93-5/846

5110 SAA0607309
పపరర: పరరసత నలపప

93-5/847

భరస : రరజ నలపప
ఇసటట ననస:121-4-815
వయససస:31
లస: ససస స
93-5/849

5113 SAA1413087
పపరర: వనసకట రరవప గలజరరరగమళర

93-5/1267

తసడక:డ వనసకట రతనస గలజరరరగమళర
ఇసటట ననస:121-4-815
వయససస:28
లస: పప
93-5/850

5116 JBV3485968
పపరర: మహలకకక మరగయమల

93-5/851

భరస : అపరపరరవప మరగయమల
ఇసటట ననస:121-4-816
వయససస:62
లస: ససస స
93-5/1269

తసడక:డ మసరసన కసచరర
ఇసటట ననస:121-4-816
వయససస:32
లస: పప
93-5/854

93-5/836

తసడక:డ నతరరయణ� యసడమమరగ
ఇసటట ననస:121-4-806
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ మసరసన కసచరర
ఇసటట ననస:121-4-816
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన
ఇసటట ననస:121-4-816
వయససస:34
లస: పప
5120 SAA0950239
పపరర: జజనకకదదవ రరగళర

93-5/840

తసడక:డ సప మయమఖ నలపప
ఇసటట ననస:121-4-815
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప గలజరరరగమళర
ఇసటట ననస:121-4-815
వయససస:22
లస: ససస స
5117 SAA0668871
పపరర: రతన కలమమర కసచరర

5103 JBV3646031
పపరర: చన చననయఖ� బబలరస కకసడ�

5098 JBV3654571
పపరర: ససబబమక యమరర గడడ

భరస : పడకరశస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:121-4-805
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ� పపపల
ఇసటట ననస:121-4-809
వయససస:78
లస: పప

భరస : మరగయనన ఆరగగఖ
ఇసటట ననస:121-4-815
వయససస:47
లస: ససస స
5114 SAA1413079
పపరర: కకషరవనణణ గలజరరరగమళర

93-5/837

భరస : పరమమశసర రరవప పపల
ఇసటట ననస:121-4-809
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:డ పరమమశసర రరవప� యశశద
ఇసటట ననస:121-4-809
వయససస:41
లస: పప
5111 AP151010045079
పపరర: రరణణ గరల ఆరగగఖ

5100 SAA0949778
పపరర: భమ లకకక బబలరసకకసడ

93-5/832

భరస : బకకలల యమరర గడడ
ఇసటట ననస:121-4-804
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ చచననకరశవపలల� బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:121-4-805
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవపడసరద మరగయమల
ఇసటట ననస:121-4-809
వయససస:30
లస: ససస స
5108 JBV3645819
పపరర: కకషర పస� యశశద

93-5/835

భరస : కకషరమ నతయమడడ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:121-4-805
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ చనన చననయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:121-4-805
వయససస:31
లస: పప
5105 JBV3654258
పపరర: హహమలత మరగయమల

5097 JBV3654142
పపరర: ఈశసరమక తషమకల

5095 SAA1037465
పపరర: వరమక నగగరగకసటట

భరస : వనసకటటససరరర నగగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-4-802
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కరశవ రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:121-4-804
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కరళరగమసట
ఇసటట ననస:121-4-804
వయససస:58
లస: ససస స
5102 SAA0842857
పపరర: బడహకనతయమడడ బబలరసకకసడ

93-5/831

తసడక:డ వనసకటటససరరర నగగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-4-802
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటససరరర నగగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-4-802
వయససస:28
లస: పప
5099 SAA0311431
పపరర: అసజమక కరళరగమసట

5094 SAA1037481
పపరర: వనసకట రమణ నగగరగకసటట

5119 SAA1357938
పపరర: వరరనరరయణమక కసచరర

93-5/1270

భరస : ఏసస కసచరర
ఇసటట ననస:121-4-816
వయససస:18
లస: ససస స
93-5/855

5122 JBV3654134
పపరర: రవణమక ఒసటటదద స

93-5/856

భరస : నతగమలల ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-820
వయససస:29
లస: ససస స
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5123 AP151010045053
పపరర: ధనలకకక కకలసరన

93-5/857

భరస : వరరసజనవయమలల కకలసరన
ఇసటట ననస:121-4-820
వయససస:57
లస: ససస స
93-5/860

భరస : ససతతరరమయఖ గదచద
ఇసటట ననస:121-4-821
వయససస:70
లస: ససస స
93-5/863

తసడక:డ పషసటయఖ మమతఖలపలర
ఇసటట ననస:121-4-821
వయససస:76
లస: పప
93-5/865

�

93-5/1138

93-5/868

93-5/871

93-5/874

5136 SAA1244409
పపరర: శరలమక ఓనతసదదసలమ

5139 SAA0669465
పపరర: అసజమక ఒసటటదద స

5142 JBV1904986
పపరర: దసరగ మక� ససకలల�

5145 JBV1904952
పపరర: పపననమక� ససకలల�

93-5/877

5148 JBV1904945
పపరర: మలర కరరరజన ససకలల

93-5/1139

5151 SAA0322040
పపరర: కకటయఖ ససకలల�
తసడక:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:121-4-839
వయససస:71
లస: పప

5131 JBV3478526
పపరర: బమజజమక� ఒసటటదద స

93-5/864

�

5134 JBV1902709
పపరర: శకనస ఒసటటదద స

93-5/867

5137 SAA1430602
పపరర: వనసకటటష ఒసటటదద స

93-5/1272

తసడక:డ కకటయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-827
వయససస:21
లస: పప
93-5/869

5140 SAA0949794
పపరర: ససవరబభజ ససకలల

93-5/870

తసడక:డ బమజజ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-834
వయససస:24
లస: పప
93-5/872

5143 JBV1905025
పపరర: ఎలర మక� ససకలల�

93-5/873

భరస : వనసకటటశసరరర � ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-835
వయససస:55
లస: ససస స
93-5/875

5146 JBV1906478
పపరర: ససబభబరరవప ససకలల � ససకలల

93-5/876

తసడక:డ వనసకటటశసరరర ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-836
వయససస:45
లస: పప
93-5/878

తసడక:డ వనసకటటశసరరర ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-837
వయససస:40
లస: పప
93-5/880

93-5/862

తసడక:డ చసచయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-827
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప � ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-836
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజన
� ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-837
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-839
వయససస:33
లస: పప

93-5/866

తసడక:డ వనసకటటశసరరర � ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-835
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ బబషరరగగ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-835
వయససస:65
లస: పప

5150 JBV1902659
పపరర: పప లయఖ ససకలల

5133 JBV1901867
పపరర: మదతరమక � ఒసటటదద స�

5128 JBV3646098
పపరర: దదలప� పరగశపప గమ�

భరస : మహసకరళ
� ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-826
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:121-4-834
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:121-4-834
వయససస:30
లస: పప

5147 JBV1905017
పపరర: బభజమక� ససకలల�

93-5/1271

భరస : పరడచ రరజ ఓనతసదదసలమ
ఇసటట ననస:121-4-827
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనస ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-829
వయససస:35
లస: ససస స

5144 JBV1904929
పపరర: వనసకటటశసరరర ససకలల

5130 SAA1358464
పపరర: శవయఖ దకకణతమమరగస

93-5/859

తసడక:డ మషష� పరగశపప గమ
ఇసటట ననస:121-4-821
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటయఖ � ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-827
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ kotauya జసగస
ఇసటట ననస:121-4-827
వయససస:21
లస: పప

5141 SAA0669457
పపరర: బభజ ఒసటటదద స

93-5/861

తసడక:డ నతగయఖ దకకణతమమరగస
ఇసటట ననస:121-4-823
వయససస:21
లస: పప

భరస : గమరరమమరగస � ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-826
వయససస:55
లస: ససస స

5138 JBV3654126
పపరర: సరసబభడజఖస ఒసటటదద స

5127 SAA0842444
పపరర: హనసమసత రరవప ఒసటటదద స

5125 AP151010045167
పపరర: వనసకటటశసరమక కకలసరన

భరస : గమరవయఖ కకలసరన
ఇసటట ననస:121-4-821
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ ఓసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-821
వయససస:33
లస: పప

5129 JBV3645850
పపరర: వనసకటటశసరరర మమతఖలపలర

5135 SAA1294263
పపరర: వనసకటటష ondhudhu

93-5/858

తసడక:డ కకటయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-820
వయససస:31
లస: పప

5126 JBV3650579
పపరర: రసగమక గదచద

5132 JBV1901933
పపరర: పప లమక� ఒసటటదద స

5124 JBV3645835
పపరర: నతగమలల ఒసటటదద స

5149 JBV3654977
పపరర: బభలకకటమక ససకలల

93-5/879

భరస : పప లయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-839
వయససస:32
లస: ససస స
93-5/881

5152 SAA0669192
పపరర: ఒసటటదద స బడహకస

93-5/882

తసడక:డ గమరర మమరగస
ఇసటట ననస:121-4-840
వయససస:26
లస: పప
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93-5/883

భరస : లకకయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:121-4-844
వయససస:31
లస: ససస స
5156 SAA0669200
పపరర: భభరత కవ లకడక

93-5/886

93-8/920

93-5/890

93-8/44

93-8/46

93-18/627

93-8/1008

భరస : శకనవరసరరవప ఓసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-873
వయససస:41
లస: ససస స

5166 JBV3655115
పపరర: సపనహలత గరరర

5169 SAA0403956
పపరర: వనసకటటశసరరర తరరరకకస�డ

5172 SAA0950072
పపరర: ససవరరస మక భభరతకవ

5175 SAA0800012
పపరర: ఏలర యఖ రరయపపడక

93-5/894

5178 SAA0669077
పపరర: భభరత కవ అనసరరధత

93-5/891

5181 JBV3655057
పపరర: చటటటమక ఓలబబ యన
భరస : రరమమలల ఓలబబ యన
ఇసటట ననస:121-4-873
వయససస:66
లస: ససస స

5161 SAA0669432
పపరర: ఒసటటదద స పప లమక

93-5/889

5164 JBV1906817
పపరర: ఏడడకకసడలల కకరగ

93-8/43

5167 SAA0404095
పపరర: శకదదవ తరరరకకసడ

93-8/45

భరస : వనసకటటశసరరర తరరరకకసడ
ఇసటట ననస:121/4/859
వయససస:40
లస: ససస స
93-8/47

5170 SAA1254408
పపరర: గగపస తతరగరకకసడ

93-8/921

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప తతరగరకకసడ
ఇసటట ననస:121-4-859
వయససస:22
లస: పప
93-5/892

5173 JBV3655032
పపరర: గనవనశసరగ� ఒసటటదద స�

93-5/893

భరస : అసజ� ఓసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-861
వయససస:31
లస: ససస స
93-8/49

5176 SAA1294305
పపరర: సరలలమక యరర గడడ

93-5/1141

భరస : వనసకటభర రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:121-4-871
వయససస:19
లస: ససస స
93-5/895

5179 JBV1901370
పపరర: వనసకటటశసరరర భభరతకన
భభరతకన
తసడక:డ యలర మసదయఖ భభరతకన
ఇసటట ననస:121-4-872
వయససస:60
లస: పప

93-5/896

93-5/898

5182 SAA0669358
పపరర: లకడక తరరపతమక యమరర గడడ

93-5/899

భరస : రరమ రరజ
ఇసటట ననస:121-4-872
వయససస:46
లస: ససస స
93-5/897

93-5/888

తసడక:డ లసగయఖ కకరగ
ఇసటట ననస:121/4/858
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ రరయపపడక
ఇసటట ననస:121/4/866
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర � భభరతకన
ఇసటట ననస:121-4-872
వయససస:35
లస: ససస స
5180 JBV3653755
పపరర: మమగమక ఒసటటదద స

93-8/42

భరస : రరమయఖ భభరతకవ
ఇసటట ననస:121-4-861
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లలవ మమరగకకపపడక
ఇసటట ననస:121-4-861
వయససస:22
లస: ససస స
5177 JBV1901677
పపరర: బభజమక� బభరతకవ�

5163 JBV1906148
పపరర: చసదడమక కకరర

5158 SAA0842212
పపరర: మహఎసకరళ ఒసటటదద స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:121-4-850
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ జగనతనధస తషరర కకసడ
ఇసటట ననస:121/4/859
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ ఫరదర
ఇసటట ననస:121-4-859
వయససస:22
లస: పప
5174 SAA1395698
పపరర: శరణ కలమమరగ మమరగకకపపడక

93-5/1140

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప జర
ఇసటట ననస:121-4-859
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటససరరర తతరగరకకసద
ఇసటట ననస:121-4-859
వయససస:25
లస: పప
5171 SAA1279470
పపరర: గగపస తతరగరకకసడ

5160 SAA1245406
పపరర: నతగమక ఒసటటదద స

93-5/885

తసడక:డ గమరరమమరగస ఒసటటటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-847
వయససస:36
లస: పప

భరస : లసగయఖ కకరగ
ఇసటట ననస:121/4/858
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ మలర యఖ కకరగ
ఇసటట ననస:121/4/858
వయససస:60
లస: పప
5168 SAA1052141
పపరర: తతరగరకకసద రవ బభబమ తతరగరకకసద

93-5/887

భరస : గమరమమరఠక ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-848
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:121-4-850
వయససస:38
లస: పప
5165 JBV3468204
పపరర: లసగయఖ కకరగ

5157 SAA0669325
పపరర: భభరత కవ రరమ కకటయఖ

5155 SAA0669341
పపరర: భభరత కవ లకడక పరరసత

భరస : రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:121-4-845
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:121-4-845
వయససస:28
లస: పప

భరస : bharaham ontadala
ఇసటట ననస:121-4-847
వయససస:23
లస: ససస స
5162 SAA0669424
పపరర: వనసకయఖ ఒసటటదద స

93-5/884

తసడక:డ బకకలల యమరర గడడ
ఇసటట ననస:121-4-844
వయససస:41
లస: పప

భరస : వవసకట కకషర
ఇసటట ననస:121-4-845
వయససస:35
లస: ససస స
5159 SAA1255637
పపరర: punnama ontadala

5154 SAA0842378
పపరర: లకకయఖ యమరర గడడ

భరస : యయసస బభబమ
ఇసటట ననస:121-4-874
వయససస:28
లస: ససస స
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5183 SAA0669515
పపరర: యమరర గడడ యయససబభబమ

93-5/900

తసడక:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:121-4-874
వయససస:31
లస: పప
5186 SAA1368208
పపరర: వనసకటలకకక భభరఠకవ

93-5/1274

93-5/1275

93-5/906

93-5/909

93-8/50

93-5/912

93-5/915

భరస : దసరరగరరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:121-4-885
వయససస:31
లస: ససస స

5196 SAA1427152
పపరర: వనసకటటష భభరఠకవ

93-5/1276

5199 JBV1901354
పపరర: శవయఖ ఒసటటదద స � �

5202 JBV1901818
పపరర: లకకక� భభరతకవ�

5205 SAA0843921
పపరర: సరసబశవ రరవప ఒసటటదద స

93-8/51

5208 SAA0950544
పపరర: సరమయయలల ధరగక

93-5/910

5211 JBV3654530
పపరర: బభజమక ఒసటటదద స
భరస : తరరపతయఖ ఓసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-887
వయససస:31
లస: ససస స

5191 JBV1901883
పపరర: ఏసమక� ఒసటటదద స �

93-5/905

5194 JBV1907161
పపరర: పపననయఖ భభరతకవ �
భభరతకవ
తసడక:డ పషదవనసకటటశసరరర � భభరతకవ
ఇసటట ననస:121-4-881
వయససస:39
లస: పప
5197 SAA1428093
పపరర: పదతకవత ఒసటటదద స

93-5/908

93-5/1277

5200 SAA0949711
పపరర: భవరన సషషమకలలమ

93-5/911

భరస : బమజజ సషషమకలలమ
ఇసటట ననస:121-4-883
వయససస:24
లస: ససస స
93-5/913

5203 JBV3653714
పపరర: వనసకరయమక ఒసటటదద స

93-5/914

భరస : వనసకటటశసరరర ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-883
వయససస:71
లస: ససస స
93-5/916

5206 SAA0842642
పపరర: ససబభబరరవప ఓనవస దసద

93-5/917

తసడక:డ చచసచయమ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-883
వయససస:37
లస: పప
93-8/52

తసడక:డ ఇరగకయఖ ధరగక
ఇసటట ననస:121-4-883
వయససస:38
లస: పప
93-5/919

93-5/903

భరస : వనసకటటష ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-881
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ కనకయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-883
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరమయయలల ధరగక
ఇసటట ననస:121-4-883
వయససస:37
లస: ససస స
5210 JBV3653763
పపరర: తరరపతమక యమరర గడడ

93-5/907

భరస : కకటయఖ � భభరతకవ
ఇసటట ననస:121-4-883
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ ససబభబరరవప ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-883
వయససస:25
లస: పప
5207 SAA0950452
పపరర: మరగయమక ధరగక

5193 JBV3649894
పపరర: మలలర శసరగ� చసతల�

5188 SAA0669507
పపరర: చచడయఖ ఒసటటదద స

భరస : శవయఖ � ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-881
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ ఆవజనవయమలల � ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-882
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసశవరరవప ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-883
వయససస:32
లస: ససస స
5204 SAA0949398
పపరర: ఒసటటదద స వనసకటటష

93-5/904

తసడక:డ పపననయఖ భభరఠకవ
ఇసటట ననస:121-4-881
వయససస:23
లస: పప

భరస : సససదరరరవప గగళర
ఇసటట ననస:121/4/881
వయససస:65
లస: ససస స
5201 SAA0842691
పపరర: లకకక ఒసటటదద స

5190 JBV1901784
పపరర: పప లమక� భభరతకవ�

93-5/1273

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:121-4-880
వయససస:43
లస: పప

భరస : లకడకనతరరయణ� చసతల
ఇసటట ననస:121-4-881
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:డ గసగయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-881
వయససస:45
లస: పప
5198 SAA0950460
పపరర: సరగజన గగలర

93-5/902

భరస : పపననయఖ
� భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-881
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవ రరమయఖ పసచకరర
ఇసటట ననస:121-4-881
వయససస:61
లస: ససస స
5195 JBV1901420
పపరర: చనకకటయఖ ఒసటటదద స

5187 JBV3654944
పపరర: పప లలరమక� ఒసటటదద స�

5185 SAA1368109
పపరర: దదవదతసస నవరరకరసత

తసడక:డ శకనవరస రరవప నవరరకరసత
ఇసటట ననస:121-4-877
వయససస:18
లస: పప

భరస : చదవడయఖ� ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-880
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ చచడయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-880
వయససస:19
లస: పప
5192 SAA0242891
పపరర: పరరసత పసచకరర

93-8/922

భరస : basha nerlakanti
ఇసటట ననస:121-4-876
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష భభరఠకవ
ఇసటట ననస:121-4-879
వయససస:22
లస: ససస స
5189 SAA1388958
పపరర: వనసకటటష ఒసటటదద స

5184 SAA1255611
పపరర: rajeswali nerlakanti

5209 JBV3655065
పపరర: జయమక� భభరతకవ�

93-5/918

భరస : శవయఖ� భభరతకవ
ఇసటట ననస:121-4-885
వయససస:30
లస: ససస స
93-5/920

5212 AP151010045098
పపరర: ధనలకకక నతమమ

93-5/921

భరస : పపరరచసదడరరవప నతమమ
ఇసటట ననస:121-4-887
వయససస:47
లస: ససస స
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93-5/922

తసడక:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:121-4-887
వయససస:25
లస: పప
93-5/924

తసడక:డ పపలర యఖ� ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-889
వయససస:40
లస: పప

5217 SAA1366772
పపరర: మసరసన ఓనవస దస
బ

93-5/926

భరస : ఏడడకకసడలల యమదగగరగ
ఇసటట ననస:121-4-890
వయససస:35
లస: ససస స

5220 JBV3654522
పపరర: రమణమక ఒసటటదద స

93-5/1278

93-5/929

తసడక:డ కకటయఖ భభరత కవ
ఇసటట ననస:121-4-890
వయససస:40
లస: పప

5223 SAA0842774
పపరర: కకటయఖ ఒసటటదద స

93-5/927

93-5/932

భరస : గసగర రరవప
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:28
లస: ససస స

5226 SAA0842550
పపరర: దసరగ భరతకవ

93-5/930

93-5/935

భరస : పప లయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:32
లస: ససస స

5229 JBV3650777
పపరర: భమలకకక ననరరకసటట

93-5/933

93-5/938

భరస : రరమలసగస భభరతతకవ
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:43
లస: ససస స

5232 JBV3654738
పపరర: సరలలమక యమరర గడడ

93-5/936

93-5/941

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:29
లస: పప

5235 JBV3645827
పపరర: రరమ ససబబయఖ � భభరత కవ�

93-5/939

93-5/1280

భరస : వనసకటటష ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:19
లస: ససస స

5238 SAA0669168
పపరర: ఒసటటదద స ధన లకడక

93-5/942

93-5/945

5241 SAA0243428
పపరర: సరమమమ జఖస మమడచస
భరస : కకటయఖ మమడచస
ఇసటట ననస:121-4-892
వయససస:39
లస: ససస స

93-5/931

5227 SAA0842808
పపరర: బజజసమమ భరతకవ

93-5/934

5230 JBV3654175
పపరర: భమలకకక యమరర గడడ

93-5/937

5233 SAA0669028
పపరర: నవరరకసటట భభషర

93-5/940

5236 SAA1424811
పపరర: వనసకటటష ఓనతసదస
ద

93-5/1279

తసడక:డ కకటయఖ ఓటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:22
లస: పప
93-5/943

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:121-4-892
వయససస:27
లస: ససస స
�

5224 SAA0669069
పపరర: నవరరకసటట జజనకక

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ పప లయఖ� భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:33
లస: పప

5237 SAA1424837
పపరర: కకటటశసరగ భభరఠకవ

93-5/928

భరస : కకటయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:46
లస: ససస స

5234 SAA0669135
పపరర: నవరరకసటట బభజ

5221 SAA0842428
పపరర: గరలబ రరవప ఒసటటదద స

భరస : దసరగ పడసరద భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ ననరరకసటట
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:35
లస: ససస స

5231 JBV3654936
పపరర: రరమమలల భభరతతకవ

93-5/925

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-891
వయససస:29
లస: ససస స

5228 JBV3653938
పపరర: లకడకదసరగ యమరర గడడ

5218 JBV3652765
పపరర: దసరగ మక దతసరగ

తసడక:డ కకటయఖ ఓస
ఇసటట ననస:121-4-890
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ హనసమసత రరవప ఓసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-890
వయససస:71
లస: పప

5225 SAA0509943
పపరర: వజయలకడక మమకల

93-5/923

భరస : శకనస దతసరగ
ఇసటట ననస:121-4-890
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ ఓసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-890
వయససస:46
లస: ససస స

5222 SAA0968844
పపరర: బభజ రరవప భభరత కవ

5215 JBV1901602
పపరర: రరమకత� ఒసటటదద స�

భరస : వనసకయఖ� ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-889
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ ఓనవస దస
బ
ఇసటట ననస:121-4-889
వయససస:20
లస: పప

5219 JBV3479318
పపరర: కలమమరర యమదగగరగ

భరస : పషదదనతగమలల � ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-892
వయససస:33
లస: ససస స

93-8/53

తసడక:డ శరఖమ సససదర రరవప మలక
ఇసటట ననస:121/4/887
వయససస:25
లస: ససస స

5216 JBV1900968
పపరర: వనసకయఖ ఒసటటదద స

5240 JBV1905181
పపరర: కకటమక� ఒసటటదద స

5214 SAA1038901
పపరర: జయశరలన మలక

5239 JBV3478518
పపరర: చనపప లమక� ఒసటటదద స�

93-5/944

భరస : వనసకటటశసరరర � ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-892
వయససస:33
లస: ససస స
93-5/946

5242 JBV3654183
పపరర: రమణమక ససకలల

93-5/947

భరస : శకనస ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-892
వయససస:41
లస: ససస స
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5243 SAA0669051
పపరర: అసజమక దకకణతమమరగస

93-5/948

భరస : నతగయఖ
ఇసటట ననస:121-4-892
వయససస:47
లస: ససస స
93-5/951

తసడక:డ రరమ లసగస
ఇసటట ననస:121-4-892
వయససస:26
లస: పప
93-5/955

�

93-5/958

93-5/960

93-5/963

93-5/1143

93-5/967

భరస : రతనరరజ జజననలగడద
ఇసటట ననస:121/4/899
వయససస:44
లస: ససస స

5256 SAA0843210
పపరర: నతగరశసర రరవప ఒసటటదద స

5259 JBV1905041
పపరర: దసరగ మక� ససకలల�

5262 SAA0457366
పపరర: ససతతష కలమమర కచతల

5265 SAA0950593
పపరర: ఏసషషర రరణణ దతసరగ

93-3/240

5268 SAA0951369
పపరర: ఆదరర జజననలగడడ

93-5/961

5271 SAA1048884
పపరర: ధనలకకక తతటటపతడ
భరస : శవ తతటటపతడ
ఇసటట ననస:121-4-899
వయససస:44
లస: ససస స

5251 JBV3479300
పపరర: కకటటశసరమక యమదగగరగ

93-5/957

5254 JBV1901610
పపరర: నతగమక ఒసటటదద స

93-5/959

5257 SAA0950056
పపరర: పరరసత ససకలల

93-5/962

భరస : బమజజ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-896
వయససస:52
లస: ససస స
93-5/964

5260 JBV1905090
పపరర: ససబభబరరవప ససకలల

93-5/965

తసడక:డ కకటట లసగస ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-897
వయససస:42
లస: పప
93-8/55

5263 JBV3652161
పపరర: శవమక లసకకరరడకడ

93-5/966

భరస : వరరరరడకడ లసకకరరడకడ
ఇసటట ననస:121-4-898
వయససస:61
లస: ససస స
93-8/56

5266 JBV3650447
పపరర: దసరరగ నగగరగకసటట

93-3/239

తసడక:డ వనసకటటశసరరర నగగరగకసటట
ఇసటట ననస:121-4-899
వయససస:31
లస: ససస స
93-8/57

తసడక:డ రవ కలమమర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:121/4/899
వయససస:27
లస: ససస స
93-8/59

93-5/953

భరస : అసజనవయమలల ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-894
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప దతసరగ
ఇసటట ననస:121/4/898
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర నగగరగకరసటట
ఇసటట ననస:121-4-899
వయససస:86
లస: ససస స
5270 JBV3653326
పపరర: ఏససదయమక జజననలగడడ

93-5/1142

తసడక:డ వవసకటటశసరళళ కచతల
ఇసటట ననస:121/4/897
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ లకకకరరడకడ లసకకరరడకడ
ఇసటట ననస:121-4-898
వయససస:71
లస: పప
5267 SAA0311308
పపరర: వనసకరయమక నగగరగకరసటట

5253 SAA1236306
పపరర: రమణ ధతకడనతమమరరస

5248 JBV1901339
పపరర: వనసకటటశసరరర ఒసటటదద స

భరస : పషదకకటటశసరరరవప యదగగరగ
ఇసటట ననస:121-4-893
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప � ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-897
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబర రరవప సపమకలమ
ఇసటట ననస:121-4-897
వయససస:23
లస: పప
5264 JBV3643913
పపరర: వరరరరడకడ లసకకరరడకడ

93-5/956

తసడక:డ వనసకయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-895
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-896
వయససస:44
లస: పప
5261 SAA1245422
పపరర: కకటటశసరర రరవప సపమకలమ

5250 JBV3654514
పపరర: ఈశసరమక భరతకవ

93-5/950

తసడక:డ వనసకయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-892
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ నతగయఖ ధతకడనతమమరరస
ఇసటట ననస:121-4-893
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:121-4-894
వయససస:45
లస: పప
5258 SAA0949893
పపరర: బమజజ ససకలల

93-5/952

భరస : బభజబభబమ భరతకవ
ఇసటట ననస:121-4-893
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-893
వయససస:34
లస: పప
5255 SAA0669085
పపరర: కరగమమలమర ఒసటటదద స

5247 JBV1905173
పపరర: పషదదనతగమలల ఒసటటదద స

5245 JBV1906593
పపరర: లకకమక� భభరతకవ�

భరస : పషదవనసకటటశసరరర � భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-892
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-892
వయససస:35
లస: పప

భరస : చననతగమలల � ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-893
వయససస:33
లస: ససస స
5252 JBV1902667
పపరర: చననతగమలల ఒసటటదద స

93-5/949

భరస : దసరరగ రరవప
ఇసటట ననస:121-4-892
వయససస:48
లస: ససస స

5246 SAA0669101
పపరర: భభరత కవ శకనస

5249 JBV3478534
పపరర: భమలకకక� ఒసటటదద స

5244 SAA0669150
పపరర: ఒసటటదద స వరమక

5269 SAA0672378
పపరర: జజననలగడడ ససమత

93-8/58

భరస : చసదడశశఖర జజననలగడద
ఇసటట ననస:121/4/899
వయససస:44
లస: ససస స
93-8/60

5272 JBV3653334
పపరర: ససకలమమరగ జజననలగడడ

93-8/61

భరస : రవకలమమర జజననలగడద
ఇసటట ననస:121/4/899
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: నతరరయణమక జరషమ
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93-8/62

భరస : కకటయఖ జరషమ
ఇసటట ననస:121-4-899
వయససస:60
లస: ససస స
93-8/65

తసడక:డ అదదయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:121/4/899
వయససస:50
లస: పప
93-8/68

తసడక:డ చసదడయఖ బమతస
ఇసటట ననస:121/4/900
వయససస:70
లస: పప

93-8/66

5280 SAA1011824
పపరర: లకకక ఒసటటదద స

93-5/970

తసడక:డ సరసబయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-905
వయససస:35
లస: ససస స

5283 SAA1011816
పపరర: వనసకటమక ఒసటటదద స

93-5/968

93-5/973

భరస : ఏససబభబమ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-912
వయససస:31
లస: ససస స

5286 JBV1901446
పపరర: రరవపలమక � ఒసటటదద స�

93-5/971

93-5/976

తసడక:డ వనసకయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-912
వయససస:39
లస: పప

5289 SAA1426592
పపరర: ఏససబభబమ ఒసటటదద స

93-5/974

93-5/977

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:121-4-914
వయససస:27
లస: పప

5292 SAA0951872
పపరర: మసజలకలమమరగ కలమకరగ

93-5/1281

93-8/71

భరస : జయరరవప కలమకరగ
ఇసటట ననస:121/4/918
వయససస:42
లస: ససస స

5295 SAA0800228
పపరర: జయరరవప కలమకరగ

93-8/69

93-5/978

భరస : సరసబయఖ� దకకణతమమరగస
ఇసటట ననస:121-4-920
వయససస:45
లస: ససస స

5298 SAA0669499
పపరర: ససకలల రమణ చచషతనఖ

93-8/72

5301 JBV1902691
పపరర: కకటయఖఒసటటదద స � �
తసడక:డ చసచయఖ� �
ఇసటట ననస:121-4-921
వయససస:50
లస: పప

93-5/972

5287 SAA1108711
పపరర: వనసకట రరస ఒసటటదద స

93-5/975

5290 SAA1449073
పపరర: ఏససబభబమ ఒసటటదద స

93-5/1282

5293 SAA0404210
పపరర: జజఖత కలమకరగ

93-8/70

5296 SAA1236876
పపరర: అలవనలల ఒసటటదద స

93-5/1144

తసడక:డ కరగమమలర ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-919
వయససస:24
లస: ససస స
93-5/979

భరస : సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:121-4-921
వయససస:29
లస: ససస స
93-5/981

5284 SAA1011790
పపరర: వనసకటరతనస ఒసటటదద స

భరస : అశశక కలమకరగ
ఇసటట ననస:121/4/918
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ తతతబభబయ కలమకరగ
ఇసటట ననస:121/4/918
వయససస:51
లస: పప
�

93-5/969

తసడక:డ వనసకయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-912
వయససస:32
లస: పప

భరస : మసజలకలమమరగ కలమకరగ
ఇసటట ననస:121/4/918
వయససస:23
లస: ససస స

5294 SAA0800194
పపరర: రరణణ కలమకరగ

5281 SAA1011808
పపరర: నతగలకకక ఒసటటదద స

తసడక:డ పపననయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-912
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ వనసకయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-912
వయససస:33
లస: పప

5291 SAA0669119
పపరర: కరగమమలమర ఒసటటదద స

93-8/67

తసడక:డ సరసబయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-905
వయససస:32
లస: పప

భరస : పపననయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-912
వయససస:35
లస: ససస స

5288 JBV1906676
పపరర: పపననయఖ ఒసటటదద స

5278 SAA0951518
పపరర: శకనస బమతస

భరస : వనసకటరతనస ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-905
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-905
వయససస:54
లస: ససస స

5285 JBV3655008
పపరర: సషషదమక ఒసటటదద స

93-8/64

తసడక:డ వనసకలలల బమతస
ఇసటట ననస:121/4/900
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-905
వయససస:31
లస: ససస స

5282 SAA1011832
పపరర: చననరరమమలమక ఒసటటదద స

తసడక:డ కకటటలసగస
ఇసటట ననస:121-4-921
వయససస:42
లస: పప

5277 SAA0951484
పపరర: నరసమక బమతస

5275 JBV3643640
పపరర: రతనరరజ జజననలగడడ

తసడక:డ జజజ న సససదర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:121-4-899
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకలలల బమతస
ఇసటట ననస:121/4/900
వయససస:65
లస: ససస స

5279 SAA0951492
పపరర: వనసకలలల బమతస

5300 SAA0669184
పపరర: ససకలల సరయ పడసరద

93-8/63

భరస : అదదయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:121/4/899
వయససస:65
లస: ససస స

5276 SAA0403816
పపరర: రవకలమమర జజననలగడడ

5297 JBV1901735
పపరర: పప లమక� దకకణతమమరగస

5274 SAA0969586
పపరర: జజజ నసససదరగ జజననలగడడ

5299 JBV1901925
పపరర: లకకక� ఒసటటదద స�

93-5/980

భరస : శకనస
� ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-921
వయససస:35
లస: ససస స
93-5/982

5302 JBV3653730
పపరర: సరలమక యమరర గడడ

93-5/983

భరస : ఏససరతనస యమరర గడడ
ఇసటట ననస:121-4-923
వయససస:30
లస: ససస స
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5303 SAA0968810
పపరర: దసరగ లకకక ఓనవస దసద
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93-5/984

భరస : శవపడడ ఓనవస దసద
ఇసటట ననస:121-4-925
వయససస:25
లస: ససస స
5306 SAA1008136
పపరర: శవపడడ ఓనవస దసద

93-5/987

93-5/990

93-5/993

93-5/996

93-5/999

93-5/1002

93-5/1284

తసడక:డ బడహకస నవరరకరసత
ఇసటట ననస:121-4-942
వయససస:25
లస: పప

5316 JBV3654712
పపరర: పపలర మక దకణతమమరగస

5319 JBV3645843
పపరర: బభజ బభబమ దకకణతమమరగస

5322 JBV3655024
పపరర: కకటమక� భభరతకవ�

5325 SAA1038877
పపరర: లకకక పడసనన యమరర గడడ

93-5/1006

5328 SAA0669176
పపరర: యయససబభబమ యమరర గడడ

93-5/997

5331 JBV1901545
పపరర: పషదదకత ననరరకసటట
భరస : కకసడయఖ ననరరకసటట
ఇసటట ననస:121-4-945
వయససస:33
లస: ససస స

5311 JBV3655016
పపరర: లకకక భభరతకవ

93-5/992

5314 JBV3468980
పపరర: శకనస భభరతకవ

93-5/995

5317 JBV1901719
పపరర: పప లమక� భభరతకవ

93-5/998

�

భరస : నతగరశసరరరవప � భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-931
వయససస:45
లస: ససస స
93-5/1000

5320 JBV3654969
పపరర: ధనలకకక� భభరతకవ�

93-5/1001

భరస : ససబభబరరవప� భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-932
వయససస:34
లస: ససస స
93-5/1003

5323 SAA1367986
పపరర: శవయఖ భభరతకవ

93-5/1283

తసడక:డ రమమలల భభరతకవ
ఇసటట ననస:121-4-933
వయససస:35
లస: పప
93-5/1004

5326 JBV1905066
పపరర: నతగమక � నవలకసటట�

93-5/1005

భరస : ఏసస బభబమ
� ననలకసటట
ఇసటట ననస:121-4-942
వయససస:35
లస: ససస స
93-5/1007

తసడక:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:121-4-942
వయససస:43
లస: పప
93-5/1285

93-5/989

తసడక:డ వనసకటటశసరరర � భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-926
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:121-4-942
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ
� నరర కసటట
ఇసటట ననస:121-4-942
వయససస:60
లస: ససస స
5330 SAA1435924
పపరర: వనసకయఖ నవరరకరసత

93-5/994

భరస : రరమమలల� భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-933
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ బభరఠకవ
ఇసటట ననస:121-4-933
వయససస:18
లస: పప
5327 JBV1905074
పపరర: సరసబభడజఖస� ననరరకసటట�

5313 JBV1906635
పపరర: కకషర భభరతకవ

5308 SAA0322099
పపరర: శకనస� ఒసటటదద స�

భరస : వనసకటటశసరరర భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-926
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ దకకణతమమరగస
ఇసటట ననస:121-4-931
వయససస:34
లస: పప

భరస : శవయఖ భభరతకవ
ఇసటట ననస:121-4-933
వయససస:31
లస: ససస స
5324 SAA1367994
పపరర: వనసకటటశసరరర బభరఠకవ

93-5/991

భరస : బభజ దకణతమమరగస
ఇసటట ననస:121-4-931
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:121-4-931
వయససస:29
లస: పప
5321 JBV3654720
పపరర: నతరరయణమక భభరతకవ

5310 JBV1901511
పపరర: రమణమక భభరతకవ

93-5/986

తసడక:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:121-4-925
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-926
వయససస:33
లస: పప

భరస : వవసకటటశ
ఇసటట ననస:121-4-931
వయససస:28
లస: ససస స
5318 SAA0669226
పపరర: యరరక వనసకటటష

93-5/988

భరస : శకనస భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-926
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర � భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-926
వయససస:50
లస: ససస స
5315 SAA0669218
పపరర: యరరక రమణ

5307 JBV1901321
పపరర: కకసడయఖ భభరతకవ

5305 SAA0669572
పపరర: మహహష ఒసటటదద స

తసడక:డ శకనస
ఇసటట ననస:121-4-925
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ యలర యఖ భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-925
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనస� భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-926
వయససస:33
లస: ససస స
5312 JBV1906619
పపరర: వనసకమక� భభరతకవ�

93-5/985

భరస : కకసడయఖ � భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-925
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప ఓనవస దసద
ఇసటట ననస:121-4-925
వయససస:28
లస: పప
5309 JBV3478542
పపరర: పరరసత� భభరతకవ�

5304 JBV1901941
పపరర: పరరసత� భభరతకవ �

5329 JBV1904978
పపరర: బడహకయఖ యమరర గడడ

93-5/1008

తసడక:డ సరసబయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:121-4-942
వయససస:65
లస: పప
93-5/1009

5332 JBV1900901
పపరర: కకసడయఖ ననరరకసటట

93-5/1010

తసడక:డ పప లయఖ ననరరకసటట
ఇసటట ననస:121-4-945
వయససస:37
లస: పప
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5333 SAA0842873
పపరర: ససబబ రరవప ఒసటటదద స

93-5/1011

తసడక:డ సరసబయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-952
వయససస:31
లస: పప
5336 SAA1464403
పపరర: గసగమలల ససకలల

93-5/1286

93-5/1014

93-5/1017

93-5/1020

93-5/1022

93-5/1025

93-5/1028

తసడక:డ ఆసజనవయమలల గకసథద
ఇసటట ననస:121-4-971
వయససస:56
లస: పప

5346 SAA1191964
పపరర: బభజమక భభరతకవ

5349 SAA0843285
పపరర: తరరపతమక ఒసటటదద స

5352 JBV1902162
పపరర: ససరమక� ఒసటటదద స�

5355 SAA1366384
పపరర: వనసకటటష ఒసటటదద స

93-5/1031

5358 SAA1366780
పపరర: మలర కరరరజన రరవప ఒసటటదద స

93-5/1021

5361 SAA0949695
పపరర: బభజమక ఒసటటదద స
తసడక:డ వనసకయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-972
వయససస:25
లస: ససస స

5341 SAA0669606
పపరర: భభరత కవ రరమమసజనవయమలల

93-5/1016

5344 SAA0842923
పపరర: శకనస భరతకవ

93-5/1019

5347 SAA1237049
పపరర: కవ అసజబభబమ భభరత

93-5/1145

తసడక:డ ససబబరరవప భభరత
ఇసటట ననస:121-4-963
వయససస:21
లస: పప
93-5/1023

5350 JBV1901917
పపరర: లసక� ఒసటటదద స�

93-5/1024

భరస : సరయనన� ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-964
వయససస:35
లస: ససస స
93-5/1026

5353 JBV1900992
పపరర: శకనస ఒసటటదద స

93-5/1027

తసడక:డ రరమమలల ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-964
వయససస:45
లస: పప
93-5/1289

5356 SAA0842519
పపరర: తరరపతమక ఒసటటదద స

93-5/1029

తసడక:డ పషద కకటయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-969
వయససస:25
లస: ససస స
93-5/1290

తసడక:డ కకటటశసర రరవప ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-969
వయససస:19
లస: పప
93-8/74

93-5/1288

తసడక:డ పప లయఖ భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-962
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ మలర కరరరజన ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-968
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ గసగయఖ ఓసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-969
వయససస:45
లస: పప
5360 SAA0845273
పపరర: శసకర రరవప గకసథద

93-5/1018

భరస : రరమమలల � ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-964
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-967
వయససస:37
లస: ససస స
5357 SAA0842618
పపరర: కకటయఖ ఒసటటదద స

5343 JBV1901206
పపరర: శకన భభరతకవ

5338 SAA1463678
పపరర: రమణ ససకలల

తసడక:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:121-4-958
వయససస:31
లస: పప

భరస : నతగరశసర రరవప ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-964
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనస � ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-964
వయససస:42
లస: ససస స
5354 JBV3653722
పపరర: చటటటమక ఒసటటదద స

93-5/1015

భరస : అసజ బభబమ భభరతకవ
ఇసటట ననస:121-4-963
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సషషదసలల ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-964
వయససస:25
లస: ససస స
5351 JBV1901743
పపరర: కకటటశసరమక� ఒసటటదద స�

5340 JBV3654696
పపరర: రమణ భభరతకవ

93-5/1013

భరస : నగరజ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-957
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ పప లయఖ� భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-962
వయససస:40
లస: పప

భరస : అసజబభబమ� భభరటకవ
ఇసటట ననస:121-4-963
వయససస:33
లస: ససస స
5348 SAA0842337
పపరర: బభజమక ఒసటటదద స

93-5/1287

భరస : పషద అసజ భభరతకవ
ఇసటట ననస:121-4-958
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ ససబభబరరవప భభరత కవ
ఇసటట ననస:121-4-958
వయససస:34
లస: పప
5345 JBV3650769
పపరర: పపలర మక� భభరతకవ�

5337 SAA1452036
పపరర: నతగసజనవయమలల ససకలల

5335 JBV3654704
పపరర: పరరసత ససకలల

భరస : బమజజబభబమ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-956
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-956
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమమసజనవయమలల
ఇసటట ననస:121-4-958
వయససస:28
లస: ససస స
5342 SAA1073246
పపరర: పడత అసజ భభరత కవ

93-5/1012

�

భరస : సరసబయఖ
� ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-953
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-956
వయససస:67
లస: ససస స
5339 SAA0669598
పపరర: భభరత కవ ఆదద లకడక

5334 JBV1905157
పపరర: సరసబభడజఖస� ఒసటటదద స

5359 SAA0845323
పపరర: శకదదవ గకసథద

93-8/73

భరస : శసకర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:121-4-971
వయససస:47
లస: ససస స
93-5/1032

5362 SAA0842410
పపరర: దసరగ పడసరద ససకలల

93-5/1033

తసడక:డ పప లయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-972
వయససస:31
లస: పప
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5363 SAA0322016
పపరర: రమణయఖ� �ేసటటటదద స�

93-5/1034

తసడక:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:121-4-973
వయససస:40
లస: పప
5366 SAA0668970
పపరర: నసససమమ భమలకడక

93-5/1035

93-5/1037

93-5/1039

93-5/1042

93-5/1045

93-5/1047

93-5/1049

భరస : వనసకటటశసరరర కబభబల
ఇసటట ననస:121/4/989
వయససస:41
లస: ససస స

5376 SAA0607176
పపరర: మహహశ బభబమ తషమమకటట

5379 SAA0973629
పపరర: భభగఖ లకకక కలరగచదడడ

5382 SAA0968745
పపరర: ఏడడకకసడలల కటటటవరపప

5385 JBV3654993
పపరర: పగగడమక ఒసటటదద స

93-5/1052

5388 SAA0669549
పపరర: భభరత కవ దసరగ మక

93-5/1043

5391 SAA0673087
పపరర: దయమమణణ కసదదకటటట
భరస : చసదడస కసదదకటటట
ఇసటట ననస:121/4/989
వయససస:58
లస: ససస స

5371 JBV3478351
పపరర: వనసకరయమక� తషమమకటట�

93-5/1038

5374 SAA0607200
పపరర: రమన గరజలపలర

93-5/1041

5377 SAA0607218
పపరర: శకనవరస గరజలపలర

93-5/1044

తసడక:డ ససబబషయమఖ గరజలపలర
ఇసటట ననస:121-4-979
వయససస:37
లస: పప
93-3/241

5380 SAA0968828
పపరర: మసరసనమక కటటటవరపప

93-5/1046

భరస : ఏడడకకసడలల కటటటవరపప
ఇసటట ననస:121-4-981
వయససస:46
లస: ససస స
93-5/1048

5383 SAA1257021
పపరర: గగపస కటటటవరపప

93-5/1147

తసడక:డ ఏడడకకసడలల కటటటవరపప
ఇసటట ననస:121-4-981
వయససస:22
లస: పప
93-5/1050

5386 JBV3655073
పపరర: సరసబమక ఒసటటదద స

93-5/1051

భరస : పపలర యఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-984
వయససస:61
లస: ససస స
93-5/1053

భరస : నతగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-4-985
వయససస:51
లస: ససస స
93-8/75

93-5/1036

భరస : శకనవరస గరజలపలర
ఇసటట ననస:121-4-979
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పషద కకటయఖ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:121-4-984
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బభబమ రరవప
ఇసటట ననస:121-4-984
వయససస:67
లస: ససస స
5390 JBV3653318
పపరర: రమణ కబభబల

93-5/1040

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కటటటవరపప
ఇసటట ననస:121-4-981
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:121-4-983
వయససస:40
లస: పప
5387 SAA0669143
పపరర: నవరరకసటట లకకమక

5373 SAA0607184
పపరర: నతగ మలలశసరగ తషమమకటట

5368 SAA0844622
పపరర: ససమత నసదతఖల

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:121-4-978
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమమసజనవయమలల కలరగచదడడ
ఇసటట ననస:121-4-981
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ యయదసకకనడ లల కటటవరరపప
ఇసటట ననస:121-4-981
వయససస:25
లస: పప
5384 SAA0669093
పపరర: ఒసటటదద స మలర కరరరజన

93-5/1293

తసడక:డ శకనస తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-4-979
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ బ యస రరవప పడసరద బసడతరర
ఇసటట ననస:121-4-980
వయససస:30
లస: పప
5381 SAA0607234
పపరర: అశశక కటటవరరపప

5370 SAA1431402
పపరర: శలప నసదతఖల

93-5/1292

భరస : జగన నసదతఖల
ఇసటట ననస:121-4-977
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-4-979
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-4-979
వయససస:26
లస: పప
5378 JBV3645652
పపరర: రవసదడ బభబమ బసడతరర

93-5/1146

తసడక:డ జగన నసదతఖల
ఇసటట ననస:121-4-977
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ పప లయఖ� �
ఇసటట ననస:121-4-978
వయససస:45
లస: పప
5375 SAA0843020
పపరర: నతగరశసర రరవప తషమమకటట

5367 SAA1256494
పపరర: వనసకట భభగఖ లకకక అననవరపప

5365 SAA1465202
పపరర: మలర కరరరజన ససకలల

తసడక:డ పప లయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-973
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ శకనస అననవరపప
ఇసటట ననస:121-4-975
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:డ లసగయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:121-4-977
వయససస:41
లస: పప
5372 JBV3468428
పపరర: శకనస తమమకటట � �

93-5/1291

తసడక:డ పప లయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:121-4-973
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:121-4-975
వయససస:27
లస: ససస స
5369 SAA0844564
పపరర: జగన నసదతఖల

5364 SAA1465418
పపరర: ఆసజనవయమలల ససకలల

5389 SAA0669473
పపరర: భభరత కవ నతగరశసర రరవప

93-5/1054

తసడక:డ యలర యఖ
ఇసటట ననస:121-4-985
వయససస:55
లస: పప
93-8/76

5392 SAA1008730
పపరర: అజయ కలమమర మననవ

93-3/242

తసడక:డ రరజజరరవప మననవ
ఇసటట ననస:121-4-989 JANMABHOOMINAG
వయససస:25
లస: పప
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5393 SAA0890898
పపరర: భభగఖరరజ పడతసపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40
93-3/243

తసడక:డ అరర యఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:121-4-991-J-B-N
వయససస:56
లస: పప

5394 SAA1395532
పపరర: వనసకటమక గమసపప

భరస : సససదర రరడకడ గమసపప
ఇసటట ననస:121-4-993
వయససస:63
లస: ససస స

5396 SAA1255520
పపరర: LAKSHMI GUMPU

93-8/923

5397 SAA1255496
పపరర: సరససత గమసపప

భరస : SRINIVASAREDDY GUMPU
ఇసటట ననస:121-4-993
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరడకడ గమసపప
ఇసటట ననస:121-4-993
వయససస:18
లస: ససస స

5399 JBV1904820
పపరర: ససశల� పప దదల�

5400 JBV1904812
పపరర: గమరవమక� పప దదల�

93-5/1055

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:121-4-996
వయససస:35
లస: ససస స
5402 SAA1367556
పపరర: వకలలమదదవ చటటటటట

93-5/1295

93-5/1058

93-5/1061

93-5/1259

5409 SAA0463455
పపరర: సరమమమ జఖమ గరజలపలర

5412 SAA0607226
పపరర: శకనవరస సటటట

93-5/1064

5415 JBV3642204
పపరర: శకనవరసరరవప గమరకపపశరల�

భరస : ఉమమక శసకర
ఇసటట ననస:121-4-1005
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ దసదతదల
ఇసటట ననస:121-4-1010
వయససస:52
లస: ససస స

93-5/1296

93-5/1059

5421 JBV3646106
పపరర: సరసబయఖ� దసదతదల�
తసడక:డ బబషరరగగ� దసదతదల
ఇసటట ననస:121-4-1010
వయససస:67
లస: పప

5401 SAA1357912
పపరర: పరపరలమక చటటటటట

93-5/1294

5404 SAA0243410
పపరర: గమరరలకకక తషమమకటట

93-5/1057

5407 SAA0239640
పపరర: వనసకటటష తషమమకటట

93-5/1060

తసడక:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:121-4-998
వయససస:30
లస: పప
93-5/1062

5410 SAA1359074
పపరర: వనసకటరతనస గరజలపలర

93-5/1258

భరస : శరసబయఖ గరజలపలర
ఇసటట ననస:121-4-1002
వయససస:60
లస: ససస స
93-5/1063

5413 SAA1435452
పపరర: మలర శసరగ సటటట

93-5/1260

భసధసవప: శకనవరస శకనవరస
ఇసటట ననస:121-4-1003
వయససస:57
లస: ససస స
93-5/1065

5416 SAA0970138
పపరర: మహహశసరగ వలమరలపపరస

93-5/1066

భరస : కకటటశసరరరవప వలమరలపపరస
ఇసటట ననస:121-4-1005
వయససస:30
లస: ససస స
93-5/1068

భరస : రరమ రరవప వలభపపరమ
ఇసటట ననస:121-4-1005
వయససస:56
లస: ససస స
93-5/1069

93-8/1045

భరస : మసరసన రరవప తషమమకటట
ఇసటట ననస:121-4-998
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:121-4-1004
వయససస:55
లస: పప

93-5/1067 5418 SAA0607317
5417 SAA0463448
పపరర: లకడక తరరపతఅమమక గరజలపలర
పపరర: కలమమరర వలభపపరమ

5398 SAA1395524
పపరర: భమవనవశసరగ గమసపప

భరస : చననయఖ చటటటటట
ఇసటట ననస:121-4-997
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ సటటట
ఇసటట ననస:121-4-1003
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:121-4-1004
వయససస:50
లస: ససస స

5420 SAA0321968
పపరర: లకకక దసదతదల

93-5/1056

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:121-4-1002
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ శరసబయఖ గరజలపలర
ఇసటట ననస:121-4-1002
వయససస:35
లస: పప
5414 JBV1900216
పపరర: ఆదదలకకక� గమరకపపసరల�

5406 JBV1902055
పపరర: శవమక� తషమమకటట�

93-3/1206

భరస : మమనస సరసమ గమసపప
ఇసటట ననస:121-4-993
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ � �
ఇసటట ననస:121-4-998
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:121-4-998
వయససస:55
లస: పప
5411 SAA1359264
పపరర: శవ శసకర గరజలపలర

93-8/924

తసడక:డ చననయఖ చటటటటట
ఇసటట ననస:121-4-997
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:121-4-998
వయససస:33
లస: ససస స
5408 SAA0396523
పపరర: సరసబయఖ తమమకటట�

5403 SAA1357821
పపరర: వజ కలమమర చటటటటట

5395 SAA1395599
పపరర: మమనస సరసమ రరడడ క గమసపప

తసడక:డ శకనవరస గమసపప
ఇసటట ననస:121-4-993
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ � �
ఇసటట ననస:121-4-996
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర చటటటటట
ఇసటట ననస:121-4-997
వయససస:36
లస: ససస స
5405 JBV3478401
పపరర: మసరసన� తషమమకటట�

93-3/1205

5419 SAA1428010
పపరర: కకటటశసర రరవప వలర భభపపరస

93-5/1261

తసడక:డ రరమ రరవప వలర భభపపరస
ఇసటట ననస:121-4-1005
వయససస:33
లస: పప
93-5/1070

5422 SAA1374966
పపరర: ససబమబలల మటటపలర

93-5/1262

భరస : ససతయఖ మటటపలర
ఇసటట ననస:121-4-1010
వయససస:73
లస: ససస స
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5423 SAA1429901
పపరర: కరరణ పసడయ దసదతఖల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40
93-5/1263

తసడక:డ శరసబయఖ దసదతఖల
ఇసటట ననస:121-4-1010
వయససస:19
లస: ససస స
5426 SAA1384031
పపరర: అరవసద కలమమర తడకమళర

93-5/1264

93-8/943

93-8/954

93-8/81

93-8/83

93-8/84

93-8/86

తసడక:డ కకటటశసర రరవప అమడతల
ఇసటట ననస:121/5/1032
వయససస:31
లస: పప
5450 SAA0607705
పపరర: దదనరరజ చలకబతస న
తసడక:డ దతస చలకబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1033
వయససస:27
లస: పప

93-5/1075

93-5/1076

5442 SAA1295070
పపరర: దదనవరరద న జజననలగడడ

5445 SAA0797375
పపరర: వనసకట రమణ ధసపరటట

5448 SAA0404301
పపరర: నతగరశసరరరవప అమడతల

5451 SAA0607879
పపరర: బభబమ చలకబతస న
తసడక:డ దతస చలకబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1033
వయససస:28
లస: పప

93-5/1074

5434 JBV3651999
పపరర: శకదదవ చసతత

93-8/80

5437 SAA0951013
పపరర: వననద కలమమర దదవరకకసడ

93-8/82

5440 SAA0327460
పపరర: రతనరరవప� మరగయమల�

93-6/938

తసడక:డ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:121-5-1010
వయససస:41
లస: పప
93-8/925

5443 SAA0797391
పపరర: వనసకట శవ పరరసత ధసపరటట

93-8/85

భరస : వనసకట రమణ ధసపరటట
ఇసటట ననస:121/5/1030
వయససస:38
లస: ససస స
93-8/87

5446 SAA1369883
పపరర: దదనవశ కలమమర చచదరగ దసపత

93-8/1009

తసడక:డ వనసకట రమణయఖ దసపత
ఇసటట ననస:121-5-1030
వయససస:20
లస: పప
93-8/89

తసడక:డ కకటటశసరరరవప అమడతల
ఇసటట ననస:121/5/1032
వయససస:37
లస: పప
93-8/91

5431 JBV3654613
పపరర: సరలమక గసజపలర

తసడక:డ పరమమలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:121/5/898
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ పషదద ససబభబరరయమడడ ధసపరటట
ఇసటట ననస:121/5/1030
వయససస:49
లస: పప
93-8/88

93-8/78

భరస : యయహహ నస చసతత
ఇసటట ననస:121/5/119
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ రతన రరజ దతసరగ
ఇసటట ననస:121-5-1027
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:డ పషదతససబభబరరయమడడ ధసపరటట
ఇసటట ననస:121/5/1030
వయససస:38
లస: పప
5447 JBV3641503
పపరర: దతసస అమడతల

93-8/79

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:121-5-975
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప బమరరగమరగ
ఇసటట ననస:121/5/1011
వయససస:34
లస: ససస స
5444 JBV3644804
పపరర: వనసకట సరసమ ధసపరటట

5439 SAA0668954
పపరర: నసససమమ నరకల

5428 SAA0951070
పపరర: లకకక నతరరయణ సరదస

భరస : కరశయఖ గసజజపలర
ఇసటట ననస:121-5-114
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ బసవయఖ మరగకపపడక
ఇసటట ననస:121-5-680
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ నతతనయయలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:121/5/899
వయససస:43
లస: పప
5441 SAA0403782
పపరర: బమలలర మమకయ బమరరగమరగ

93-5/1073

5433 JBV3652005
పపరర: లమవణఖ చసకరత

5436 SAA0949588
పపరర: శకనస మరగకపపడక

93-5/1072

తసడక:డ లకకకనతరరయణ రరవప సరదస
ఇసటట ననస:121/5/110
వయససస:25
లస: పప

భరస : కలమమర చసకరత
ఇసటట ననస:121/5/119
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యమకకబమ డదకరత
ఇసటట ననస:121/5/119
వయససస:60
లస: ససస స
5438 JBV1900844
పపరర: చసదడశశఖర జజననలగడడ

93-8/77

భరస : వనసకటటశసరరర గసజజపలర
ఇసటట ననస:121-5-114
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ పపతషరర జసగస
ఇసటట ననస:121-5-118
వయససస:18
లస: ససస స
5435 JBV3651981
పపరర: చననమక డదకరత

5427 SAA0240135
పపరర: కకషర తతకల

5430 JBV3654605
పపరర: లకడక గసజపలలర

5425 JBV3654886
పపరర: సనతరరశసరగ యసడమమరగ

భరస : శకనవరసరరవప యసడమమరగ
ఇసటట ననస:121-4-1012
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన తతకల
ఇసటట ననస:121/5/100
వయససస:51
లస: పప

భరస : కరశయఖ జసగస
ఇసటట ననస:121-5-113
వయససస:21
లస: ససస స
5432 SAA1255447
పపరర: సరయలల బసదచల

93-5/1071

భరస : పవన కలమమర� చతటర
ఇసటట ననస:121-4-1012
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసరరరవప తడకమళర
ఇసటట ననస:121-4-1428
వయససస:18
లస: పప
5429 SAA1255264
పపరర: లకకక కకషదలఈనత

5424 JBV3654902
పపరర: లకకక� చటభర�

5449 SAA0607838
పపరర: రజన చలకబతస న

93-8/90

భరస : కలమమర బభబమ చలకబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1033
వయససస:27
లస: ససస స
93-8/92

5452 SAA0607853
పపరర: కలమమర బభబమ చలకబతస న

93-8/93

తసడక:డ దతస చలకబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1033
వయససస:30
లస: పప
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5453 JBV3644747
పపరర: లకకయఖ కకపపల
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93-8/94

తసడక:డ ససగరత రరవప కకపపల
ఇసటట ననస:121/5/1033
వయససస:38
లస: పప
5456 SAA1423045
పపరర: లకకక పడతమ

93-8/1011

93-8/1014

93-8/98

93-8/926

93-8/103

93-8/106

93-8/109

తసడక:డ ససగరతరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:121/5/1051
వయససస:34
లస: పప

5466 SAA0950684
పపరర: మమరర యమనమల

5469 SAA0950296
పపరర: జజజపప యమనమల

5472 SAA0950270
పపరర: పడసనన దదడతడ

5475 SAA0951609
పపరర: సరగర బభబమ దదడతడ

93-8/112

5478 JBV3478161
పపరర: ససబమబలల అసదచ

93-8/101

5481 JBV3642667
పపరర: ససగరతరరవప అసదచ
తసడక:డ కకసడయఖ అసదచ
ఇసటట ననస:121/5/1051
వయససస:60
లస: పప

5461 SAA1145705
పపరర: సరగరగక యనమల

93-8/97

5464 JBV3468535
పపరర: వనసకటటశసరరర చలలకలరగ

93-8/100

5467 SAA0950767
పపరర: మరగయమక యమనమల

93-8/102

భరస : లలరరద రరజ యమనమల
ఇసటట ననస:121/5/1048
వయససస:42
లస: ససస స
93-8/104

5470 SAA0951856
పపరర: భవరన తతటటపరగస

93-8/105

భరస : ససనల బభబమ తతటటపరగస
ఇసటట ననస:121-5-1049
వయససస:28
లస: ససస స
93-8/107

5473 SAA0950361
పపరర: ససహససన దదడతడ

93-8/108

భరస : మరగయ దతస దదడతడ
ఇసటట ననస:121/5/1050
వయససస:28
లస: ససస స
93-8/110

5476 JBV3643855
పపరర: మరగయ దతసస దదడడ

93-8/111

తసడక:డ జజకకబ దదడడ
ఇసటట ననస:121/5/1050
వయససస:31
లస: పప
93-8/113

భరస : ససగరతరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:121/5/1051
వయససస:55
లస: ససస స
93-8/115

93-8/1013

తసడక:డ వనసకటనరసససహస చలలకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1047
వయససస:60
లస: పప

తసడక:డ జజకబ దదడతడ
ఇసటట ననస:121/5/1050
వయససస:28
లస: పప

భరస : చతరరరసస అసదద
ఇసటట ననస:121/5/1051
వయససస:27
లస: ససస స
5480 JBV3468139
పపరర: యహనస అసదచ

93-8/99

భరస : సరగర బభబమ దదడతడ
ఇసటట ననస:121/5/1050
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజకకబమ దదడతడ
ఇసటట ననస:121/5/1050
వయససస:43
లస: ససస స
5477 SAA0672675
పపరర: అసదద భభరత

5463 JBV3468543
పపరర: చచననయఖ చలలకలరగ

5458 SAA1431873
పపరర: ఊమమమహహససరర రరవప పడతమ

తసడక:డ లలరరద రరజ యనమల
ఇసటట ననస:121-5-1047
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ బభలమశశరగ యమనమల
ఇసటట ననస:121/5/1048
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ శవ తతటటపరగస
ఇసటట ననస:121-5-1049
వయససస:30
లస: పప
5474 JBV3651700
పపరర: రరణమక దదడతడ

93-8/96

భరస : జజజపప యమనమల
ఇసటట ననస:121/5/1048
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బభలమశశరగ యమనమల
ఇసటట ననస:121/5/1048
వయససస:70
లస: ససస స
5471 SAA0950841
పపరర: ససనల బభబమ తతటటపరగస

5460 SAA0993056
పపరర: జయసత దతసస

93-8/1010

తసడక:డ పపరరషప తస స పడతమ
ఇసటట ననస:121-5-1037
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర చలలకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1047
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ లలరఢరరజ జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1047
వయససస:31
లస: పప
5468 SAA0950726
పపరర: రగజనమక యమనమల

93-8/1012

తసడక:డ ససదరరనతరరవప దతసస
ఇసటట ననస:121/5/1041
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర చలలకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1047
వయససస:55
లస: ససస స
5465 SAA1255462
పపరర: లలరఢరరజ యనమల

5457 SAA1423060
పపరర: శక లకకక పడతమ

5455 SAA1424050
పపరర: పపరరషప తస స పడతమ

తసడక:డ తరరపలల పడతమ
ఇసటట ననస:121-5-1037
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ ఉమ మహహశసర రరవప పడతమ
ఇసటట ననస:121-5-1037
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : మమరగ మమరగకకపపడక
ఇసటట ననస:121-5-1038
వయససస:22
లస: ససస స
5462 JBV3478484
పపరర: జజనకమక చలకలరగ

93-8/95

భరస : రమమష చలలవపరగ
ఇసటట ననస:121/5/1035
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ పపరరషప తస స పడతమ
ఇసటట ననస:121-5-1037
వయససస:51
లస: ససస స
5459 SAA1396175
పపరర: షరరగనస కలమమరగ మమరగకకపపడక

5454 SAA0404285
పపరర: బమజజ చలలవపరగ

5479 JBV3642675
పపరర: శరరగరన అసదచ

93-8/114

తసడక:డ ససగరత రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:121/5/1051
వయససస:33
లస: పప
93-8/116

5482 SAA1255280
పపరర: అయదఖ గడడ స

93-8/927

భరస : మహన గడడ స
ఇసటట ననస:121-5-1051
వయససస:28
లస: ససస స
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5483 JBV3651221
పపరర: రమణ గసజ
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93-8/117

భరస : వనసకటటశసరరర గసజ
ఇసటట ననస:121/5/1053
వయససస:35
లస: ససస స
5486 JBV3643426
పపరర: చనన సరతషలలరగ

93-8/120

93-8/121

93-8/124

93-8/127

93-8/129

93-20/1145

93-8/134

భరస : రవ అలర డక
ఇసటట ననస:121-5-1071
వయససస:33
లస: ససస స

5496 SAA1423128
పపరర: వసశ నసకబథసన

5499 JBV1900356
పపరర: బమలర యఖ నసకరబతస న

5502 JBV3653029
పపరర: రరజఖలకకక తతడకమళర

5505 SAA1063890
పపరర: లలత కలమమరగ కకససరగ

93-8/1016

5508 SAA1411867
పపరర: సగరర షపక

93-8/1015

5511 SAA1255371
పపరర: శశశలజ పపలలమమరరద
తసడక:డ నరసససహ రరవప పపలలమమరరద
ఇసటట ననస:121-5-1075
వయససస:21
లస: ససస స

5491 JBV3478146
పపరర: సషషదమక నసకరబతస న

93-8/123

5494 JBV3468121
పపరర: నతగరశసరరరవప నసకరబతస న

93-8/126

5497 SAA0951187
పపరర: పపజత నసకబతస న

93-8/128

తసడక:డ నతగరశసర రరవప నసకబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1055
వయససస:24
లస: ససస స
93-8/130

5500 SAA0888711
పపరర: అబమదల మమనఫ షపక

93-8/131

తసడక:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:121-5-1056
వయససస:54
లస: పప
93-8/132

5503 JBV3653037
పపరర: వజయ చలకలరగ

93-8/133

భరస : చచననయఖ చలకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1061
వయససస:31
లస: ససస స
93-8/135

5506 SAA1063882
పపరర: రరసబభబమ కకససరగ

93-8/136

తసడక:డ సరసబయఖ కకససరగ
ఇసటట ననస:121-5-1064
వయససస:42
లస: పప
93-8/1017

తసడక:డ సతతసర షపక
ఇసటట ననస:121-5-1064
వయససస:30
లస: పప
93-8/836

93-8/929

తసడక:డ వనసకయఖ నసకరబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1054
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరసబభబమ కకససరగ
ఇసటట ననస:121-5-1064
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ పషద నసరయఖ షపక
ఇసటట ననస:121-5-1064
వయససస:46
లస: పప
5510 SAA1090620
పపరర: మలలర శసరగ అలర డక

93-8/125

భరస : అచచబభబమ తతడకమళర
ఇసటట ననస:121/5/1059
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర చలలకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1061
వయససస:33
లస: పప
5507 SAA1411859
పపరర: కససస షపక

5493 JBV3478153
పపరర: వనసకమక నసకరబతస న

5488 SAA1254739
పపరర: రరకడ ధనఖవత బసడక

భరస : నతగరశసరరరవప నసకరబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1054
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ నసకరబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1056
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ బమలర యఖ నసకబతస న
ఇసటట ననస:121-5-1056
వయససస:19
లస: పప
5504 SAA0404475
పపరర: శశఖరర చలలకలరగ

93-8/122

తసడక:డ నతగరశసర రరవప నసకబథసన
ఇసటట ననస:121-5-1054
వయససస:18
లస: పప

తసడక:డ అబమదల మమనఫ షపక
ఇసటట ననస:121-5-1056
వయససస:25
లస: పప
5501 SAA1464130
పపరర: వజయ నసకబతస న

5490 SAA1145721
పపరర: అమమలఖ నసకబతస న

93-8/119

భరస : జకకయఖ బసడక
ఇసటట ననస:121-5-1053
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ నసకరబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1054
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ ఆనసదస
ఇసటట ననస:121/5/1054
వయససస:65
లస: పప
5498 SAA0888703
పపరర: ఫసరగజ శరహ షపక

93-8/928

తసడక:డ నతగరశసర రరవప నసకబతస న
ఇసటట ననస:121-5-1054
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బమలర యఖ నసకరబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1054
వయససస:36
లస: ససస స
5495 JBV3468113
పపరర: వనసకయఖ నసకరబతస న

5487 SAA1255835
పపరర: jakkraiah bandi

5485 JBV3642642
పపరర: వనసకటటశసరరర గసజ

తసడక:డ సరసబయఖ గసజ
ఇసటట ననస:121/5/1053
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ prbahakar rao bandi
ఇసటట ననస:121-5-1053
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసర రరవప నసకబతస న
ఇసటట ననస:121-5-1054
వయససస:21
లస: ససస స
5492 JBV1900364
పపరర: రరధ నసకరబతస న

93-8/118

తసడక:డ జజన పరల చలమర
ఇసటట ననస:121-5-1053
వయససస:26
లస: పప

తసడక:డ చలమయఖ సరతషలలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1053
వయససస:55
లస: పప
5489 SAA1145697
పపరర: శరఖమల నసకబతస న

5484 SAA0951328
పపరర: అరరణకలమమర చలమర

5509 SAA1255819
పపరర: తగరరజ komma

93-8/930

తసడక:డ sangeepu komma
ఇసటట ననస:121-5-1065
వయససస:53
లస: ససస స
93-8/931

5512 SAA1256114
పపరర: సరయ దదపసక బతనవన

93-8/932

భరస : వనసకటకకషర బతనవన
ఇసటట ననస:121-5-1075
వయససస:19
లస: ససస స
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5513 SAA1386259
పపరర: రరమమలమక పపలమమరరద

93-19/738

భరస : నరసససహ రరవప పపలమమరరద
ఇసటట ననస:121-5-1075
వయససస:38
లస: ససస స
5516 SAA0673590
పపరర: సలలమ యసడడపరటట

93-8/139

93-8/142

93-8/145

93-8/913

93-8/149

93-8/934

93-8/153

తసడక:డ జగనతనధరరవప తతడకమలర
ఇసటట ననస:121/5/1091
వయససస:45
లస: పప

5526 SAA1255504
పపరర: పరల రరజ మసరల

5529 SAA1119387
పపరర: గగపరలకకషర తరరపత

5532 SAA1256023
పపరర: మమధసరగ తరరపత

5535 JBV3651601
పపరర: జగగ మక కకమకతతటట

93-8/156

5538 SAA1191782
పపరర: కకమల యడర

93-8/933

5541 JBV3478492
పపరర: చచననమక బబ పపపలపపడక
భరస : వనసకటటశసరరర దదపపలపపడక
ఇసటట ననస:121-5-1092
వయససస:39
లస: ససస స

5521 JBV3653052
పపరర: సరగరమక మసరల

93-8/144

5524 SAA0240192
పపరర: సరసబయఖ యగరగల

93-8/147

5527 JBV3643046
పపరర: ఆసజనవయమలల బతష
స ల

93-8/148

తసడక:డ వనసకటటశసరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:121/5/1087
వయససస:44
లస: పప
93-8/150

5530 JBV3643038
పపరర: రరసబభబమ తరరపత

93-8/151

తసడక:డ చచననయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:121/5/1088
వయససస:39
లస: పప
93-8/935

5533 JBV3653078
పపరర: ససనత యనమమల

93-8/152

భరస : శరఖమ యనమమల
ఇసటట ననస:121/5/1090
వయససస:33
లస: ససస స
93-8/154

5536 JBV3651676
పపరర: పరప తరరపత

93-8/155

భరస : సతఖస తరరపత
ఇసటట ననస:121/5/1090
వయససస:47
లస: ససస స
93-8/37

భరస : మమరళ కకషర యడర
ఇసటట ననస:121-5-1091
వయససస:24
లస: ససస స
93-8/158

93-8/141

తసడక:డ రరమమలల యగరగల
ఇసటట ననస:121/5/1085
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకమకతతటట
ఇసటట ననస:121/5/1090
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:121-5-1090
వయససస:40
లస: పప
5540 JBV3643012
పపరర: బభబమ రరవప తతడకమలర

93-8/146

తసడక:డ గగపసరరజ తరరపత
ఇసటట ననస:121-5-1089
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : దసరరగరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:121-5-1090
వయససస:35
లస: ససస స
5537 JBV3468840
పపరర: దసరరగరరవప తరరపత

5523 SAA0672113
పపరర: యగగ ల మలర కరరరజన

5518 SAA0673665
పపరర: కకరణ బభబమ య౦డడపరటట

తసడక:డ గమరవయఖ మసరల
ఇసటట ననస:121/5/1085
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ రసబభబమ తరరపత
ఇసటట ననస:121-5-1088
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ రసబభబమ తరరపత
ఇసటట ననస:121-5-1089
వయససస:20
లస: పప
5534 JBV3651254
పపరర: అసకమక తరరపత

93-8/143

తసడక:డ గమరవయఖ జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1085
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరసబభబమ తరరపత
ఇసటట ననస:121/5/1088
వయససస:37
లస: ససస స
5531 SAA1255983
పపరర: గగపసరరజ తరరపత

5520 SAA0673574
పపరర: మమరత యసడడపరటట

93-8/138

తసడక:డ మమరత యసడడపరటట
ఇసటట ననస:121/5/1083
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ సరసబయఖ యగగ ల
ఇసటట ననస:121/5/1085
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరగర రరజ జసగస
ఇసటట ననస:121/5/1085
వయససస:21
లస: ససస స
5528 JBV3651668
పపరర: అననపపరర తరరపత

93-8/140

తసడక:డ వసదన౦ యసడడపరటట
ఇసటట ననస:121/5/1083
వయససస:59
లస: పప

భరస : సరసబయఖ యగగ ల
ఇసటట ననస:121/5/1085
వయససస:47
లస: ససస స
5525 SAA1271089
పపరర: ససత మహ లకకక జసగస

5517 SAA0673616
పపరర: శకధర యసడడపరటట

5515 SAA0672295
పపరర: యసడడపరటట శరరష

భరస : శకధర యసడడపరటట
ఇసటట ననస:121/5/1083
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ మమరత యసడడపరటట
ఇసటట ననస:121/5/1083
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ మమరత యసడడపరటట
ఇసటట ననస:121/5/1083
వయససస:38
లస: పప
5522 SAA0672139
పపరర: బభలమక యగగ ల

93-8/137

భరస : కకరణ బభబమ అననపపరర
ఇసటట ననస:121/5/1083
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కలమమర యసడడపరటట
ఇసటట ననస:121/5/1083
వయససస:33
లస: ససస స
5519 SAA0673640
పపరర: రవకలమమర య౦డడపరటట

5514 SAA0672261
పపరర: య౦డడపరటట అననపపరర

5539 JBV3651643
పపరర: అననమక తతడకమళర

93-8/157

భరస : బభబమరరవప తతడకమలర
ఇసటట ననస:121/5/1091
వయససస:40
లస: ససస స
93-8/159

5542 SAA0800582
పపరర: శరసత యమనమల

93-8/160

భరస : మరగయమ బభబమ యమనమల
ఇసటట ననస:121/5/1093
వయససస:28
లస: ససస స
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5543 SAA0404178
పపరర: మమరర ససశల యనమల

93-8/161

భరస : సరమయయలల యనమల
ఇసటట ననస:121/5/1093
వయససస:37
లస: ససస స
5546 SAA0403758
పపరర: సరమయయలల యనమల

93-8/164

93-8/166

93-8/169

93-8/172

93-8/175

93-8/178

93-8/181

భరస : పరల గసజ
ఇసటట ననస:121/5/1105
వయససస:60
లస: ససస స

5556 JBV3651544
పపరర: జజసన మమమడక

5559 SAA0404152
పపరర: ఏలర మక మటట

5562 SAA0950619
పపరర: శకనవరసరరవప కనపరగస

5565 SAA1083609
పపరర: ససజజత పపలమగమర

93-8/182

5568 SAA1087832
పపరర: నజర షపక

93-8/173

5571 SAA0510362
పపరర: వరపడసరద గసజ
తసడక:డ జకకయఖ గసజ
ఇసటట ననస:121-5-1105
వయససస:47
లస: పప

5551 SAA0673178
పపరర: బభజ దతసరగ

93-8/168

5554 SAA0673145
పపరర: తతకల వజయ లకడక

93-8/171

5557 JBV3653177
పపరర: మమరగ కకరగవ

93-8/174

భరస : భభసతరరరవప కకరగవ
ఇసటట ననస:121/5/1101
వయససస:41
లస: ససస స
93-8/176

5560 SAA0571414
పపరర: జయ లకకక సరథస

93-8/177

భరస : వనసకట ససబబయఖ సరథస
ఇసటట ననస:121/5/1101
వయససస:56
లస: ససస స
93-8/179

5563 JBV3642550
పపరర: వజయసదర రరవప చసతలపపడక

93-8/180

తసడక:డ డదవడ చసతలపపడక
ఇసటట ననస:121-5-1101
వయససస:40
లస: పప
93-8/34

5566 SAA1083575
పపరర: రమఖ చచవల

93-8/36

తసడక:డ మహన రరవప చచవల
ఇసటట ననస:121-5-1102
వయససస:22
లస: ససస స
93-8/183

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:121/5/1103
వయససస:30
లస: పప
93-8/185

93-8/165

భరస : కకషర తతకల
ఇసటట ననస:121/5/1100
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససరరష పపలమగమర
ఇసటట ననస:121-5-1102
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ శరసతయఖ మమమడక
ఇసటట ననస:121/5/1102
వయససస:63
లస: పప
5570 JBV3651494
పపరర: కలమమరగ గసజ

93-8/170

తసడక:డ వనసకట నరసయఖ కనపరగస
ఇసటట ననస:121/5/1101
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ ఏససరతనస మమమడక
ఇసటట ననస:121/5/1101
వయససస:43
లస: పప
5567 JBV3642972
పపరర: ఏససరతనస మమమడక

5553 JBV3651528
పపరర: అనసరరధ కకరగవ

5548 JBV3651593
పపరర: శలలవకలమమరగ నసకరబతస న

భరస : జజసఫ దతసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1100
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరఘవలల మటట
ఇసటట ననస:121/5/1101
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ బబలరస
ఇసటట ననస:121/5/1101
వయససస:35
లస: పప
5564 JBV3468584
పపరర: దదవయఖ మమమడక

93-8/167

భరస : దదవయఖ మమమడక
ఇసటట ననస:121/5/1101
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:121-5-1101
వయససస:42
లస: ససస స
5561 SAA0950635
పపరర: కకటటశసరరరవప బబలరస

5550 JBV3643004
పపరర: ససబభబరరవప నసకరబతస న

93-8/163

భరస : ససబభబరరవప నసకరబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1096
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప కకరగవ
ఇసటట ననస:121/5/1100
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ రరయపప కకరగవ
ఇసటట ననస:121/5/1100
వయససస:43
లస: పప
5558 SAA0950411
పపరర: రమణ బసగరరర

93-8/1018

తసడక:డ వరదయఖ నసకరబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1096
వయససస:58
లస: పప

తసడక:డ కకషర తతకల
ఇసటట ననస:121/5/1100
వయససస:30
లస: ససస స
5555 JBV3642964
పపరర: పపలమరరరవప కకరగవ

5547 SAA1440437
పపరర: మహహశ మసడతదద

5545 JBV3643517
పపరర: మరగయ బభబమ యనమమల

తసడక:డ చననపప యనమమల
ఇసటట ననస:121/5/1093
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ నతగరశసర రరవప మసడతదద
ఇసటట ననస:121-5-1093
వయససస:18
లస: పప

భరస : వరదయఖ నసకరబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1096
వయససస:55
లస: ససస స
5552 SAA0673368
పపరర: మసరసనమక తతకల

93-8/162

భరస : చననపప యమనమమల
ఇసటట ననస:121/5/1093
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ చననపరప యనమల
ఇసటట ననస:121/5/1093
వయససస:39
లస: పప
5549 JBV3651585
పపరర: వజడమక నసకరబతస న

5544 JBV3651627
పపరర: శకలసతల యమనమమల

5569 SAA0510412
పపరర: ససజజత వనమ

93-8/184

భరస : కలమమర వనమ
ఇసటట ననస:121-5-1105
వయససస:48
లస: ససస స
93-8/186

5572 JBV3642956
పపరర: ససరరష వనమమ

93-8/187

తసడక:డ కలమమర వనమమ
ఇసటట ననస:121/5/1106
వయససస:33
లస: పప
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93-8/188

తసడక:డ పరల గసజ
ఇసటట ననస:121/5/1106
వయససస:44
లస: పప
5576 JBV3651486
పపరర: జజజ నసససదరగ మమమడక

93-8/191

93-8/829

93-8/196

93-8/199

93-8/202

93-8/205

93-8/208

తసడక:డ మహన రరవప కసదసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1110
వయససస:42
లస: పప

5586 SAA0239707
పపరర: అనల కలమమర పపలర గమర

5589 SAA0672790
పపరర: అసకమక జగసటట

5592 JBV3644812
పపరర: అసకమక రరవప జగమసట

5595 SAA0730482
పపరర: ససవరర తసగగరరల

93-8/211

5598 SAA0800871
పపరర: కకశశర కసదసరగ

93-8/200

5601 JBV3645330
పపరర: మసరసనసల షపక
తసడక:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121-5-1110
వయససస:42
లస: పప

5581 SAA0951864
పపరర: రమమదదవ పపలర గమర ర

93-8/195

5584 JBV3651619
పపరర: కకటమక జగమసట

93-8/198

5587 JBV3642626
పపరర: ఏససబభబమ పపలర గమర

93-8/201

తసడక:డ సరసబయఖ పపలర గమర
ఇసటట ననస:121/5/1108
వయససస:33
లస: పప
93-8/203

5590 JBV3651577
పపరర: లకకక జగమసట

93-8/204

భరస : బడహకనతయమడడ జగమసట
ఇసటట ననస:121/5/1109
వయససస:45
లస: ససస స
93-8/206

5593 JBV3642998
పపరర: బడహకనతయమడడ జగమసట

93-8/207

తసడక:డ పషదయమమలయఖ జగమసట
ఇసటట ననస:121/5/1109
వయససస:54
లస: పప
93-8/209

5596 SAA0673475
పపరర: ఓలలటట వజయ లకడక

93-8/210

భరస : ససబడహకణఖస ఓలలటట
ఇసటట ననస:121-5-1110
వయససస:39
లస: ససస స
93-8/212

తసడక:డ ఈశసర రరవప కసదసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1110
వయససస:26
లస: పప
93-8/214

93-8/193

భరస : యమలమయఖ జగమసట
ఇసటట ననస:121/5/1108
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరజ తసగగరరల
ఇసటట ననస:121-5-1110
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ అసబమల
ఇసటట ననస:121/5/1110
వయససస:40
లస: ససస స
5600 JBV3643525
పపరర: గగవసదస కసదసరగ

93-8/197

తసడక:డ బడహక నతయడడ జగమసట
ఇసటట ననస:121/5/1109
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కసదసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1110
వయససస:30
లస: ససస స
5597 JBV3653243
పపరర: దదవ అసబమల

5583 JBV3651205
పపరర: లకకక పపలర గమర

5578 JBV3642568
పపరర: దదలప చసతలపపడక

భరస : అనలలతమమర పపలర గమర ర
ఇసటట ననస:121/5/1108
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ బడహక నతయమడడ జగసటట
ఇసటట ననస:121/5/1109
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ బడహక నతయమడడ జగమసట
ఇసటట ననస:121/5/1109
వయససస:24
లస: పప
5594 SAA0404368
పపరర: సరళ కసదసరగ

93-8/194

తసడక:డ సరసబయఖ పపలర గమర
ఇసటట ననస:121/5/1108
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ మసరసన పపలర గమర
ఇసటట ననస:121/5/1108
వయససస:33
లస: పప
5591 SAA0799108
పపరర: వవణమగగపరల జగమసట

5580 SAA0951104
పపరర: మలలర శసరగ పపలర గమర

93-8/190

తసడక:డ డదవడ చసతలపపడక
ఇసటట ననస:121-5-1107
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబయఖ పపలర గమర
ఇసటట ననస:121/5/1108
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ పపలర గమర
ఇసటట ననస:121/5/1108
వయససస:29
లస: పప
5588 SAA0404277
పపరర: ససరరష పపలర గమర

93-8/192

భరస : తరరపత రరవప పపలర గమర
ఇసటట ననస:121/5/1108
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తతడకశశటట
ఇసటట ననస:121/5/1108
వయససస:43
లస: ససస స
5585 SAA0403998
పపరర: తరరపతరరవప పపలర గమర

5577 SAA0607887
పపరర: బభబమ రరవప మమమడక

5575 JBV3652492
పపరర: ససజజత మమమడక

భరస : రరమమరరవప మమమడక
ఇసటట ననస:121/5/1107
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ పరగశద రరవప మమమడక
ఇసటట ననస:121/5/1107
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ పరగససడడ రరవప మమమడక
ఇసటట ననస:121-5-1107
వయససస:23
లస: పప
5582 SAA0672485
పపరర: తతడకశశటట వనసకట రతన౦

93-8/189

భరస : వజయసదరరకవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:121-5-1107
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరగశదదరరవప మమమడక
ఇసటట ననస:121/5/1107
వయససస:40
లస: ససస స
5579 SAA1116664
పపరర: కకటటశసరరరవప మమమడక

5574 JBV3651155
పపరర: వనసకటలకకక చసతలపపడక

5599 SAA0730490
పపరర: రరజ తసగగరరల

93-8/213

తసడక:డ బభల రరజ తసగగరరల
ఇసటట ననస:121-5-1110
వయససస:32
లస: పప
93-8/215

5602 SAA1037515
పపరర: అపరపరరవప బబషరగ శశటట

93-5/1077

తసడక:డ నతగమలలర ససరరరరవ బబషరగ శశటట
ఇసటట ననస:121-5-1111
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: లకకక అలర డక
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93-8/216

తసడక:డ యమకకబమ అలర డక
ఇసటట ననస:121/5/1111
వయససస:33
లస: ససస స
5606 SAA0951559
పపరర: లకకక అలర డక

93-8/219

93-8/222

93-8/224

93-8/227

93-8/231

93-8/1019

93-8/235

తసడక:డ అచచయఖ మమడత
ఇసటట ననస:121/5/1115
వయససస:51
లస: పప

5616 JBV3651940
పపరర: కరశమక కకసడచబబ యన

5619 JBV3643541
పపరర: జనతరబ నరరవప చతవల

5622 JBV3652088
పపరర: శవమక చతవల

5625 JBV3643566
పపరర: మహన రరవప చవల

93-8/936

5628 JBV3650835
పపరర: సరరప� పఠరన�

93-8/228

5631 JBV3650892
పపరర: ససజజత� పప కలరగ�
భరస : జజరగజశశఖరరబబమ�
ఇసటట ననస:121-5-1116
వయససస:42
లస: ససస స

5611 SAA0730524
పపరర: శరరష పపట ఉటట

93-8/223

5614 JBV3653102
పపరర: వనసకట రమణ చచవల

93-8/226

5617 JBV3643665
పపరర: ఏడడకకసడలల చదవల

93-8/230

తసడక:డ జనతరరన రరవప చదవల
ఇసటట ననస:121/5/1113
వయససస:29
లస: పప
93-8/232

5620 SAA1254754
పపరర: గగపస గమజజరర పపడక

93-8/999

తసడక:డ కనకయఖ గమజజరర పపడక
ఇసటట ననస:121-5-1113
వయససస:29
లస: పప
93-8/233

5623 SAA0800251
పపరర: అసజమక యగగ ల

93-8/234

భరస : రరమమలల యగగ ల
ఇసటట ననస:121/5/1114
వయససస:71
లస: ససస స
93-8/236

5626 SAA0240143
పపరర: రరమమలల యగగ స

93-8/237

తసడక:డ మమసలయఖ యగగ స
ఇసటట ననస:121/5/1114
వయససస:79
లస: పప
93-5/1079

భరస : బభజ�
ఇసటట ననస:121-5-1115
వయససస:35
లస: ససస స
93-8/239

93-8/221

తసడక:డ మహనరరవప చచవల
ఇసటట ననస:121/5/1113
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటభడవప చతవల
ఇసటట ననస:121/5/1114
వయససస:53
లస: పప

తసడక:డ మహన రరవప జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1114
వయససస:19
లస: ససస స
5630 SAA0240226
పపరర: సరసబశవ రరవప మమడత

93-8/225

భరస : మహనరరవప చతవల
ఇసటట ననస:121/5/1114
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమలల యగగ స
ఇసటట ననస:121/5/1114
వయససస:41
లస: పప
5627 SAA1255272
పపరర: లకకక చవరలమ

5613 SAA0800343
పపరర: హకదయ మమరర యగగ ల

5608 SAA0607754
పపరర: వనసకటటశసరరర అలమరడక

భరస : సససన పపట ఉటట
ఇసటట ననస:121-5-1112
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకరటరతనస చతవల
ఇసటట ననస:121/5/1113
వయససస:60
లస: పప

భరస : గగపస గమజజరర పపడక
ఇసటట ననస:121-5-1113
వయససస:21
లస: ససస స
5624 SAA0240168
పపరర: శవ శసకర యగగ స

93-5/1078

భరస : వనసకటటశసరరర కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1113
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ జగనతనథ రరవప చతవల
ఇసటట ననస:121/5/1113
వయససస:35
లస: పప
5621 SAA1426238
పపరర: దదవఖ గమజజరర పపడక

5610 SAA1037523
పపరర: నతగమలలర ససరరరరవ బబషరగ శశటట

93-8/218

తసడక:డ భభసతర రరవప ఆలర డక
ఇసటట ననస:121/5/1111
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవశసకర యగగ ల
ఇసటట ననస:121/5/1113
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జనరరబ త రరవప చచవల
ఇసటట ననస:121/5/1113
వయససస:48
లస: ససస స
5618 JBV3643558
పపరర: శకనవరస రరవప చతవల

93-8/220

తసడక:డ బభపనయఖ బబషరగ శశటట
ఇసటట ననస:121-5-1112
వయససస:63
లస: పప

భరస : కససయఖ కకసదదబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1113
వయససస:29
లస: ససస స
5615 JBV3653094
పపరర: ససబమబలల చచవల

5607 JBV3651171
పపరర: నరసమక అలర డక

5605 SAA0726440
పపరర: మరగయమక బమలమర

భరస : బభబమ రరవప బమలమర
ఇసటట ననస:121-5-1111
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ అలర డక
ఇసటట ననస:121/5/1111
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ అలర డక
ఇసటట ననస:121/5/1111
వయససస:33
లస: పప
5612 SAA0800483
పపరర: వవగమక కకసడచబబ యన

93-8/217

భరస : వనసకటటశసరరర అలర డక
ఇసటట ననస:121/5/1111
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భభసతరరరవప అలర డక
ఇసటట ననస:121/5/1111
వయససస:50
లస: ససస స
5609 JBV3642584
పపరర: యకకబమ అలర డక

5604 JBV3651742
పపరర: మమరగ అలర డక

5629 SAA0608091
పపరర: నతగ మలలశసరగ మమడ

93-8/238

భరస : సరసబశవ రరవప మమడత
ఇసటట ననస:121/5/1115
వయససస:28
లస: ససస స
93-5/1080

5632 SAA0404046
పపరర: వజయకలమమరగ జజననలగడడ

93-8/240

భరస : పషద చచననకరసవలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:121/5/1117
వయససస:29
లస: ససస స
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5633 SAA1255363
పపరర: బబజజస చచసచమక బబజజస
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93-8/937

భరస : దదలప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:121-5-1117
వయససస:24
లస: ససస స
5636 SAA0951674
పపరర: మరగయమక నసదదపరటట

93-8/243

93-8/246

93-8/249

93-8/253

93-8/256

93-8/259

93-8/938

తసడక:డ ఏడడకకసడలల డదరసగమల
ఇసటట ననస:121-5-1126
వయససస:29
లస: పప

5646 SAA0607689
పపరర: రతన కలమమరగ గడడ స

5649 JBV3651213
పపరర: వజడస గడడ స

5652 JBV3642634
పపరర: ఇసరడయయల గడడ స

5655 JBV3651122
పపరర: శశరమక పప కలరగ

93-8/264

5658 JBV3642535
పపరర: జజషప దతసరగ

93-8/254

5661 SAA1255231
పపరర: మన డదరసగమల
భరస : దసరగ రరవప జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1126
వయససస:23
లస: ససస స

5641 SAA0510461
పపరర: పపజ గడడ o

93-8/248

5644 SAA0730425
పపరర: రవ కలమమర పరసర

93-8/252

5647 SAA0951666
పపరర: మమరరమక కనపరగస

93-8/255

భరస : శకనస కనపరగస
ఇసటట ననస:121-5-1121
వయససస:30
లస: ససస స
93-8/257

5650 SAA0607630
పపరర: మరగయమక గడడ స

93-8/258

భరస : పసటర పరల గడడ స
ఇసటట ననస:121/5/1121
వయససస:79
లస: ససస స
93-8/260

5653 SAA1255132
పపరర: తరరపతయఖ యనమల

93-8/914

తసడక:డ బమజజ జసగస
ఇసటట ననస:121/5/1123
వయససస:20
లస: పప
93-8/261

5656 JBV3651130
పపరర: సమమధతనస దతసరగ

93-8/263

భరస : అబడహస దతసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1126
వయససస:45
లస: ససస స
93-8/265

తసడక:డ సతఖస దతసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1126
వయససస:33
లస: పప
93-8/939

93-8/245

తసడక:డ వరయఖ పరసర
ఇసటట ననస:121-5-1120
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజరగజ పప కలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1125
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ అబడహస దతసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1126
వయససస:27
లస: పప
5660 SAA1255348
పపరర: దసరగ రరవప డదరసగమల

93-8/251

తసడక:డ పసటర పరల� గడడ స
ఇసటట ననస:121/5/1121
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ బమజజ యనమల
ఇసటట ననస:121-5-1123
వయససస:19
లస: పప
5657 SAA0801515
పపరర: శవ కలమమర దతసరగ

5643 SAA0404053
పపరర: నతగరరజన గడడ స

5638 JBV3468717
పపరర: జలమన షపక

భరస : చటటటబభబమ గడడ o
ఇసటట ననస:121-5-1120
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఇసరడయల గడడ స
ఇసటట ననస:121/5/1121
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ వజయ మహనరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:121/5/1121
వయససస:38
లస: పప
5654 SAA1255397
పపరర: తరరతరరవ యనమల

93-8/247

భరస : నతగరరరజన గడడ స
ఇసటట ననస:121/5/1121
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖ రరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:121/5/1121
వయససస:35
లస: ససస స
5651 JBV3643590
పపరర: మమణణకఖ రరవప కనపరగస

5640 JBV3642592
పపరర: మసరసన పపలర గమర

93-8/242

తసడక:డ మమబమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121-5-1119
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ ఇసరడయయలల గడడ స
ఇసటట ననస:121/5/1120
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ ఇశరకయయలల గడదస
ఇసటట ననస:121/5/1120
వయససస:31
లస: పప
5648 JBV3652120
పపరర: వజయ లకకక కనపరగస

93-8/244

తసడక:డ గరలబమ పపలర గమర
ఇసటట ననస:121/5/1119
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ ఇసరడయయలల గడడ స
ఇసటట ననస:121/5/1120
వయససస:30
లస: ససస స
5645 JBV3643723
పపరర: చటటట బభబమ గడదస

5637 JBV3642717
పపరర: ఇసరకయయల షపక

5635 JBV3651304
పపరర: ఖమజజబ షపక

భరస : నతయబభసహహబ షపక
ఇసటట ననస:121-5-1119
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ మమబమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121-5-1119
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121-5-1119
వయససస:55
లస: పప
5642 SAA0404020
పపరర: పసలలపపరరణణ గడడ స

93-8/241

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:121-5-1119
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : యమకకబ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:121-5-1119
వయససస:40
లస: ససస స
5639 JBV3642725
పపరర: నతగమల మరర షపక

5634 JBV3478674
పపరర: కరగమమన షపక

5659 SAA1038927
పపరర: అకతయఖ దతసరగ

93-8/266

తసడక:డ దతనయయలల దతసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1126
వయససస:63
లస: పప
93-8/940

5662 SAA1256098
పపరర: పసడయసకర దతసరగ

93-8/941

భరస : శవకలమమర దతసరగ
ఇసటట ననస:121-5-1127
వయససస:19
లస: ససస స
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5663 SAA1255876
పపరర: మమబమ షపక
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93-8/942

తసడక:డ noo జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1129
వయససస:38
లస: పప
5666 SAA0799793
పపరర: అమరరదదప కకల

93-8/269

93-8/1020

93-8/810

93-8/915

93-8/1022

93-8/274

93-8/277

తసడక:డ కకకసస సదతసస కరశలమ
ఇసటట ననస:121/5/1145
వయససస:34
లస: పప

5676 SAA1255736
పపరర: మరగయ బభబమ kola

5679 SAA1424340
పపరర: వనయ కలమమర కకల

5682 JBV3641495
పపరర: రగశయఖ బబ డదడ టట

5685 SAA0740390
పపరర: పసలలష బబ డదడ టట

93-8/280

5688 JBV3651072
పపరర: వజయకలమమరగ కరశలమ

93-8/944

5691 JBV3642444
పపరర: కకకసస సదతసస కరశలమ
తసడక:డ జరసప బ కరశలమ
ఇసటట ననస:121/5/1145
వయససస:55
లస: పప

5671 SAA1165414
పపరర: తరరపఠమక పపల

93-6/939

5674 SAA1119395
పపరర: ఆనసద చసత

93-8/272

5677 SAA1423201
పపరర: మరగయమక కకల

93-8/1021

భరస : పడకరశ రరవప కకల
ఇసటట ననస:121-5-1138
వయససస:24
లస: ససస స
93-8/1023

5680 JBV3652633
పపరర: లలమరరణణ బబ డదడ టట

93-8/273

భరస : రగశయఖ బబ డదడ టట
ఇసటట ననస:121-5-1140
వయససస:31
లస: ససస స
93-8/275

5683 JBV3468592
పపరర: పడకరశరరవప బబ డదడ టట

93-8/276

తసడక:డ రగశయఖ బబ డదడ టట
ఇసటట ననస:121/5/1140
వయససస:68
లస: పప
93-8/278

5686 JBV3642329
పపరర: లమయమమనస మదసదల

93-8/279

తసడక:డ భభసతరరరవప మదసదల
ఇసటట ననస:121/5/1143
వయససస:39
లస: పప
93-8/281

భరస : కకకసస సదతసస కరశలమ
ఇసటట ననస:121/5/1145
వయససస:50
లస: ససస స
93-8/283

93-8/271

తసడక:డ యహనస చసత
ఇసటట ననస:121-5-1136
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ పడకరశరరవప బబ డదడ టట
ఇసటట ననస:121/5/1141
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ కకకసస సదతసస కరశలమ
ఇసటట ననస:121/5/1145
వయససస:38
లస: ససస స
5690 JBV3642451
పపరర: ఉదయ కలమమర కరశలమ

93-8/813

తసడక:డ పడకరశరరవప బబ డదడ టట
ఇసటట ననస:121/5/1140
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనవకటటశసరరర మమకకరగ
ఇసటట ననస:121-5-1141
వయససస:61
లస: ససస స
5687 JBV3651080
పపరర: శరరరరతనకలమమరగ కరశలమ

5673 SAA1165448
పపరర: ససబబ రమమలల పపల

5668 JBV3642543
పపరర: బభలససరగ యయనమమల

భరస : ససబబరరమమలల పపల
ఇసటట ననస:121-5-1131 6TH LINE
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ పడకరశ రరవప కకల
ఇసటట ననస:121-5-1138
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ వర పడసరద పషరగకల
ఇసటట ననస:121-5-1140
వయససస:25
లస: పప
5684 JBV3652641
పపరర: సరళ మమకకరగ

93-8/1046

తసడక:డ praesh rao kola
ఇసటట ననస:121-5-1137
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ సతతఖనసదస ఇమమలమ
ఇసటట ననస:121-5-1138
వయససస:21
లస: ససస స
5681 SAA0951005
పపరర: పడభమ దతసస పషరగకల

5670 SAA1370030
పపరర: పవన పపల

93-8/268

తసడక:డ జజసఫ యయనమమల
ఇసటట ననస:121/5/1131
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ చన నతగయఖ పపల
ఇసటట ననస:121-5-1131 6TH LINE
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ యహనస జసగస
ఇసటట ననస:121/5/1136
వయససస:18
లస: పప
5678 SAA1424035
పపరర: లమవణఖ ఇమమలమ

93-8/270

తసడక:డ ససబబ రమమలల పపల
ఇసటట ననస:121-5-1131
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబబ రమమలల పపల
ఇసటట ననస:121-5-1131 6TH LINE
వయససస:40
లస: ససస స
5675 SAA1255157
పపరర: కకరణ చసత

5667 JBV3651635
పపరర: శరఖమల యమనమమల

5665 JBV3651148
పపరర: రరణణ యయనమమల

భరస : బమజజ యయనమమల
ఇసటట ననస:121/5/1130
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ చననపప యమనమమల
ఇసటట ననస:121/5/1131
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబ రమమలల పపల
ఇసటట ననస:121-5-1131
వయససస:19
లస: పప
5672 SAA1145689
పపరర: తరరపఠమక పపల

93-8/267

భరస : అమరదదప కకల
ఇసటట ననస:121-5-1130
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ బభబమరరవప కకల
ఇసటట ననస:121-5-1130
వయససస:32
లస: పప
5669 SAA1370055
పపరర: జగదదశ పపల

5664 SAA0799819
పపరర: తరరపతమక కకల

5689 SAA0888414
పపరర: యయసస బభబమ వవలపపరర

93-8/282

తసడక:డ వనసకటటససరరర వవలపపరర
ఇసటట ననస:121-5-1145
వయససస:27
లస: పప
93-8/284

5692 SAA0993031
పపరర: మమరర గరకసస కలడతరగ

93-8/285

భరస : దతసస కలడకడ న
ఇసటట ననస:121/5/1146
వయససస:31
లస: ససస స
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5693 SAA0950387
పపరర: మమరర కలడతరగ
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93-8/286

భరస : డదవడ కలడతరగ
ఇసటట ననస:121/5/1146
వయససస:33
లస: ససస స

5694 JBV3651346
పపరర: జనననమక కలడతరగ

93-8/287

భరస : అగససటన కలడతరగ
ఇసటట ననస:121/5/1146
వయససస:53
లస: ససస స

5696 SAA0950379
పపరర: డదవడ కలడతరగ

93-8/289

తసడక:డ అగసపటన కలడతరగ
ఇసటట ననస:121/5/1146
వయససస:36
లస: పప

5697 SAA1424407
పపరర: వనజజరరణణ కలడతరగ

93-8/291

తసడక:డ యయసస రతన౦ తసడడ
ఇసటట ననస:121/5/1147
వయససస:26
లస: ససస స

5700 SAA0799249
పపరర: అనత తసడడ

93-8/1024

5698 SAA0673749
పపరర: శరరష తసడడ

93-8/290

తసడక:డ యయసస రతన౦ తసడడ
ఇసటట ననస:121/5/1147
వయససస:25
లస: ససస స
93-8/292

భరస : ససధతకర తసడడ
ఇసటట ననస:121-5-1147
వయససస:27
లస: ససస స

5702 JBV3642485
పపరర: ససధతకర తసడడ

93-8/288

తసడక:డ అగసపటన కలడతరగ
ఇసటట ననస:121/5/1146
వయససస:34
లస: పప

భరస : చనన రవ కలడతరగ
ఇసటట ననస:121-5-1146
వయససస:26
లస: ససస స

5699 SAA0673764
పపరర: అనసష తసడడ

5695 SAA0950353
పపరర: చననరవ కలడతరగ

5701 JBV3651106
పపరర: మరగయమక తసడడ

93-8/293

భరస : ఏససరతనస తసడడ
ఇసటట ననస:121/5/1147
వయససస:50
లస: ససస స

93-8/294

తసడక:డ ఏససరతనస తసడడ
ఇసటట ననస:121/5/1147
వయససస:33
లస: పప

5703 JBV3642477
పపరర: రరజ తసడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-40
93-8/295

తసడక:డ ఏససరతనస తసడడ
ఇసటట ననస:121/5/1148
వయససస:35
లస: పప
5706 SAA1255249
పపరర: దదవఖ బబ కత

93-8/945

93-8/298

93-8/301

భరస : దతసస గమమకడక
ఇసటట ననస:121/5/1159
వయససస:25
లస: ససస స

5710 SAA0607937
పపరర: పరల శరససస స దతమవరపప

5713 JBV3651023
పపరర: ధనకలమమరగ దదణణ

93-8/304

5716 JBV3651049
పపరర: రమణ ఇలమర

93-8/299

5719 JBV3642428
పపరర: దతసస గమమకడక
తసడక:డ బభబమ రరవప గమమకడక
ఇసటట ననస:121/5/1159
వయససస:35
లస: పప

5708 SAA1255512
పపరర: రవ మమమడడకలరర

93-8/947

5711 SAA0607952
పపరర: యయసస దతస దతమవరపప

93-8/300

తసడక:డ పప లయఖ దతమవరపప
ఇసటట ననస:121/5/1154
వయససస:49
లస: పప
93-8/302

5714 JBV3642402
పపరర: ససధదర దదణణ

93-8/303

తసడక:డ నతగరశసరరరవప దదణణ
ఇసటట ననస:121/5/1155
వయససస:33
లస: పప
93-8/305

భరస : గమరరసరసమ ఇలమర
ఇసటట ననస:121/5/1157
వయససస:45
లస: ససస స
93-8/306

93-8/297

తసడక:డ వవనతటటసరససలల మమమడడకలరర
ఇసటట ననస:121-5-1152
వయససస:32
లస: పప

భరస : నతగరశసరరరవప దదణణ
ఇసటట ననస:121/5/1155
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ గసటయఖ ధదన
ఇసటట ననస:121/5/1155
వయససస:60
లస: పప
5718 SAA1027854
పపరర: ససపన గమమకడక

93-8/946

తసడక:డ యయసస దతస దతమవరపప
ఇసటట ననస:121/5/1154
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససధదర దదనవ
ఇసటట ననస:121/5/1155
వయససస:29
లస: ససస స
5715 JBV3642394
పపరర: నతగరశసరరరవప ధదన

5707 SAA1255629
పపరర: సరసబడజఖస మమమడడకలరర

5705 SAA0404418
పపరర: పడసననకలమమర బబ కత

తసడక:డ దతనయయలల బబ కత
ఇసటట ననస:121/5/1149
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : venkateswerallu జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1152
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : యయసస దతస దతమవరపప
ఇసటట ననస:121/5/1154
వయససస:45
లస: ససస స
5712 SAA0607531
పపరర: అనసష దదనవ

93-8/296

భరస : పడసననకలమమర బబ కత
ఇసటట ననస:121/5/1149
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ పడసననకలమమర జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1149
వయససస:18
లస: ససస స
5709 SAA0607978
పపరర: పడమల దతమవరపప

5704 SAA0403733
పపరర: లమవణఖ బబ కత

5717 SAA0800673
పపరర: కససయఖ కకసదబబ యన

93-8/229

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కకసదబబ యన
ఇసటట ననస:121-5-1159
వయససస:25
లస: పప
93-8/308

5720 SAA0950312
పపరర: దసరగ చచరరకలరగ

93-8/310

భరస : సతఖస చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1160
వయససస:33
లస: ససస స
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5721 JBV3651247
పపరర: చసదడలల ఎలటటరగ
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93-8/311

భరస : సరసబశవరరవప ఎలటటరగ
ఇసటట ననస:121/5/1160
వయససస:34
లస: ససస స
5724 SAA1255553
పపరర: శరసత కలమమరగ marri

93-8/948

93-8/951

93-8/316

93-8/319

93-8/323

93-8/326

93-8/329

భరస : షసషసర షసక
ఇసటట ననస:121/5/1175
వయససస:35
లస: ససస స

5734 SAA0797904
పపరర: మమణణకఖమక తతళరపలర

5737 SAA0798068
పపరర: అననపపరర మక తతడకకకసడ

5740 SAA0607481
పపరర: దదవఖ రరణణ అలమరడక

5743 SAA0799157
పపరర: సరసబశవ రరవప అలర డక

93-8/332

5746 SAA0403808
పపరర: శవయఖ అలర డక

93-8/321

5749 SAA0993122
పపరర: షసషపర షసక
తసడక:డ అబమదల రరవపఫ షసక
ఇసటట ననస:121/5/1175
వయససస:40
లస: పప

5729 JBV3651387
పపరర: ససతతరరవమక పరశస

93-8/315

5732 JBV3651429
పపరర: పసచచమక పరశస

93-8/318

5735 SAA0797201
పపరర: వనసకట లకకక తతడకకకసడ

93-8/322

భరస : వరభ దడ చతరగ తతడకకకసడ
ఇసటట ననస:121/5/1169
వయససస:29
లస: ససస స
93-8/324

5738 SAA0797177
పపరర: వజయ కలమమర గదచద

93-8/325

తసడక:డ జకకయఖ గదచద
ఇసటట ననస:121/5/1169
వయససస:34
లస: పప
93-8/327

5741 SAA0798738
పపరర: మలలర సవరర ఆదదమమలస

93-8/328

భరస : వనసకట ససవర పడసరద ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:121/5/1170
వయససస:41
లస: ససస స
93-8/330

5744 SAA0798829
పపరర: జయసరయ కకరణ ఆదదమమలస

93-8/331

తసడక:డ వనసకట శవ పడసరద ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:121-5-1170
వయససస:25
లస: పప
93-8/333

5747 SAA0798704
పపరర: వనసకట శవ పడసరద
ఆదదమమలస
తసడక:డ ససరగబభబమ ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:121-5-1170
వయససస:52
లస: పప

93-8/334

93-8/336

5750 SAA1256015
పపరర: షబర హహసషషన షపక

93-8/952

తసడక:డ వనసకటటశసరరర అలర డక
ఇసటట ననస:121/5/1170
వయససస:42
లస: పప
93-8/335

93-8/950

భరస : వనసకటటశసరరరవప పరశస
ఇసటట ననస:121/5/1165
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ ససబబ రరవప అలర డక
ఇసటట ననస:121/5/1170
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ అలర డక
ఇసటట ననస:121/5/1170
వయససస:26
లస: పప
5748 SAA0993049
పపరర: షకకన షసక

93-8/317

తసడక:డ ససబభబ రరవప అలర డక
ఇసటట ననస:121/5/1170
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1170
వయససస:56
లస: ససస స
5745 SAA0951823
పపరర: రరజ అలర డక

5731 SAA0311423
పపరర: సరసబశవరరవప పరశస

5726 SAA1255322
పపరర: వజయ కలమమర మరగక

భరస : ససబభబరరవప పరశస
ఇసటట ననస:121/5/1161
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వరభదడ చతరగ తతడకకకసడ
ఇసటట ననస:121/5/1169
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసర రరవప తతడకకకసడ
ఇసటట ననస:121-5-1169
వయససస:68
లస: పప
5742 SAA0800384
పపరర: అభషర బ షపక

93-8/314

భరస : వనసకట ససబబయఖ తతళరపలర
ఇసటట ననస:121/5/1168
వయససస:88
లస: ససస స

భరస : శకనసవరస చతరగ తతడకకకసడ
ఇసటట ననస:121-5-1169
వయససస:38
లస: ససస స
5739 SAA0798092
పపరర: వరభదడ చతరగ తడకకకసద

5728 SAA0799769
పపరర: నతగ మలలర శసరగ అతస లలరగ

93-8/313

తసడక:డ పపరర రరవప మరగక
ఇసటట ననస:121-5-1160
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ ససబభబరరవప పరశస
ఇసటట ననస:121/5/1161
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ వనసకటసరసమ పరశస
ఇసటట ననస:121/5/1165
వయససస:50
లస: పప
5736 SAA0798035
పపరర: నతగమలలర కర తతడకకకసడ

93-8/949

భరస : కకషర మమరగస అతస లలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1161
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:121/5/1161
వయససస:26
లస: పప
5733 JBV3642857
పపరర: వనసకటటశసరరరవప పరశస

5725 SAA1255686
పపరర: కలమమరగ బబ పపన

5723 JBV3642410
పపరర: సరసబశవరరవప ఎలటటరర

తసడక:డ నరసససహరరవప ఎలటటరర
ఇసటట ననస:121-5-1160
వయససస:40
లస: పప

భరస : శసకరర జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1160
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1160
వయససస:19
లస: పప
5730 SAA0845117
పపరర: రహహమన షపక

93-8/312

తసడక:డ కకటయఖ చచరరకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1160
వయససస:35
లస: పప

భరస : పపరణ రరవప marri
ఇసటట ననస:121-5-1160
వయససస:52
లస: ససస స
5727 SAA1255538
పపరర: చటట బభబమ వవలలటటరర

5722 SAA0950346
పపరర: సతఖస చచరరకలరగ

తసడక:డ ససశక షపక
ఇసటట ననస:121-5-1175
వయససస:18
లస: పప
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5751 JBV3478823
పపరర: సరలమక జజననలగడడ
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93-8/337

భరస : రరమపప జజననలగడద
ఇసటట ననస:121/5/1177
వయససస:55
లస: ససస స
5754 JBV3468790
పపరర: రరయపప జజననలగడద

93-8/340

93-8/953

93-8/320

93-8/347

93-8/348

93-8/351

93-8/354

భరస : డదవడ నవతగన
ఇసటట ననస:121/5/1189
వయససస:45
లస: ససస స

5764 SAA1255306
పపరర: నగరజ కసభస

5767 JBV1901578
పపరర: సరరమక పపల గమజ

5770 SAA0404087
పపరర: శకనవరసరరవప బచచబబ యన

5773 SAA1255801
పపరర: నవతగన సససధస నవతగన

93-8/958

5776 SAA1249788
పపరర: ఆదదతఖ బసదచల

93-8/955

5779 SAA0730334
పపరర: వనసకరయమమక లలకర
భరస : సరసబశవ రరవప లలకర
ఇసటట ననస:121-5-1189
వయససస:59
లస: ససస స

5759 SAA1003680
పపరర: కకరణ కలమమర యయకలల

93-8/344

5762 SAA0730557
పపరర: శవయఖ లమవపడకయమ

93-8/346

5765 SAA1254358
పపరర: జజఖత కసభస

93-8/956

భరస : నతగరరజ కసభస
ఇసటట ననస:121-5-1185
వయససస:31
లస: ససస స
93-8/349

5768 SAA0730466
పపరర: బభలయయసస రరసకలరర

93-8/350

తసడక:డ నతగరశసర రరవప రరసకలరర
ఇసటట ననస:121-5-1186
వయససస:28
లస: పప
93-8/352

93-8/353
5771 SAA0730730
పపరర: వనసకట సతఖ సరళదదవ బనవరత

భరస : బభలమజ నతయక బనవరత
ఇసటట ననస:121-5-1187
వయససస:31
లస: ససస స
93-8/957

5774 SAA1038893
పపరర: కకప రతనస మలకర

93-8/355

తసడక:డ శరఖమ సససదర రరవప మలకర
ఇసటట ననస:121/5/1188
వయససస:23
లస: ససస స
93-14/1005

తసడక:డ పపతషరర బసదచల
ఇసటట ననస:121-5-1188
వయససస:22
లస: పప
93-8/357

93-8/342

తసడక:డ ఎ లమవపడకయమ
ఇసటట ననస:121-5-1183
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ సససధస జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1187
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ పపతషరర బసడల
ఇసటట ననస:121-5-1188
వయససస:20
లస: పప
5778 JBV3651361
పపరర: ససశల నవతగన

93-8/345

తసడక:డ పసచచయఖ బచచబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1186
వయససస:48
లస: పప

తసడక:డ డదవడ నవతగరన
ఇసటట ననస:121/5/1187
వయససస:27
లస: పప
5775 SAA1255967
పపరర: వసశ బసడల

5761 SAA0730532
పపరర: శక దదవ లమవపడకయమ

5756 SAA0797474
పపరర: జజశన కరగక

తసడక:డ సయయలల యయకలల
ఇసటట ననస:121/5/1181
వయససస:27
లస: పప

భరస : భకపత పపల గమజ
ఇసటట ననస:121/5/1186
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ నతగరశసర రరవప రరసకలరర
ఇసటట ననస:121-5-1186
వయససస:30
లస: పప
5772 JBV3642808
పపరర: ససగరత రరవప నవతగరన

93-8/343

తసడక:డ శరససన జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1185
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బచచబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1186
వయససస:44
లస: ససస స
5769 SAA0730441
పపరర: వజయ కలమమర రరసకలరర

5758 SAA0403857
పపరర: దదవరనసదస లలకస

93-8/339

భరస : సతఖరజ కరరక
ఇసటట ననస:121/5/1178
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ లమవపడకయమ
ఇసటట ననస:121-5-1183
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహహలల మదదదరరల
ఇసటట ననస:121-5-1185
వయససస:34
లస: ససస స
5766 SAA0404111
పపరర: పప లలశసరగ బచచబబ యన

93-8/341

తసడక:డ జవరతనస లలకస
ఇసటట ననస:121/5/1180
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరర పరలలస
ఇసటట ననస:121/5/1182
వయససస:25
లస: ససస స
5763 JBV3652658
పపరర: మమరగమక మదదదరరల

5755 SAA0799678
పపరర: శరకవణ ససధఖ కరగక

5753 JBV3644770
పపరర: పషదద చచననకరశరరర జజననలగడడ

తసడక:డ రరయపప జజననలగడద
ఇసటట ననస:121/5/1177
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ జరయపరలల కరగక
ఇసటట ననస:121-5-1178
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ జయపరల కరగక
ఇసటట ననస:121-5-1178
వయససస:21
లస: పప
5760 SAA0800707
పపరర: శక దదవ పరలలస

93-8/338

తసడక:డ రరయపప జజననలగడద
ఇసటట ననస:121/5/1177
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ రరయపప జజననలగడద
ఇసటట ననస:121/5/1177
వయససస:55
లస: పప
5757 SAA1255587
పపరర: అజయ కరగక

5752 JBV3644788
పపరర: చనన చచననకరశరరర జజననలగడడ

5777 JBV3651445
పపరర: ఇసదడమక బసదచల

93-8/356

భరస : పపతతరరస బసడదలమ
ఇసటట ననస:121/5/1189
వయససస:38
లస: ససస స
93-8/358

5780 SAA0730375
పపరర: ఈశసర కలమమర లలకర

93-8/359

తసడక:డ సరసబశవ రరవప లలకర
ఇసటట ననస:121-5-1189
వయససస:27
లస: పప
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5781 SAA0239863
పపరర: పపథసరర బసడదలమ
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93-8/360

తసడక:డ భకకలల బసడదలమ
ఇసటట ననస:121/5/1189
వయససస:43
లస: పప
5784 SAA1255355
పపరర: సససదరగ గమరకస

93-8/959

93-8/365

93-8/368

93-8/371

93-8/374

93-8/376

93-8/378

భరస : భభసతరరరవప కకరగవ
ఇసటట ననస:121/5/1199
వయససస:55
లస: ససస స

5794 SAA0799595
పపరర: బభలమజ బబలరసకకసడ

5797 SAA1249754
పపరర: భభగఖ లకకక బబలరపపకకసడ

5800 JBV3643574
పపరర: నతగరశసరరరవప తయదసల

5803 SAA0797631
పపరర: నతగమణణ పప గరగర

93-8/381

5806 SAA0607473
పపరర: శవ పరరసత చలమర

93-8/372

5809 SAA0510354
పపరర: కళళణణవరసస చచలమ
తసడక:డ జయసత బభబమ చచలర
ఇసటట ననస:121-5-1199
వయససస:30
లస: పప

5789 SAA0799181
పపరర: రరమలకకక పషళరరగ

93-8/367

5792 SAA0799447
పపరర: నతగలకకక వడకయమల

93-8/370

5795 SAA0799413
పపరర: శవలసగమ వడకయమల

93-8/373

తసడక:డ కకటటలసగస వడకయమల
ఇసటట ననస:121/5/1191
వయససస:48
లస: పప
93-14/1006

5798 SAA0672402
పపరర: వజయ లకకక బలర వరస

93-8/375

భరస : శకనవరససలల బలర వరస
ఇసటట ననస:121/5/1192
వయససస:48
లస: ససస స
93-8/377

5801 JBV3650900
పపరర: కలమమరగ పప పపరగ

93-8/14

భరస : పడసరద పప కలరగ
ఇసటట ననస:121-5-1197
వయససస:50
లస: ససస స
93-8/379

5804 SAA0797565
పపరర: తరపత రరవప పప గరగర

93-8/380

తసడక:డ వనసకటటశసరరర పప గరగర
ఇసటట ననస:121-5-1198
వయససస:24
లస: పప
93-8/382

భరస : కకరణ వరసస చలమర
ఇసటట ననస:121/5/1199
వయససస:27
లస: ససస స
93-8/384

93-8/364

భరస : శవలసగమ వడకయమల
ఇసటట ననస:121/5/1191
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర పప గరగర
ఇసటట ననస:121-5-1198
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర పప గరగర
ఇసటట ననస:121-5-1198
వయససస:28
లస: పప
5808 JBV3651569
పపరర: పషదదభభరత కకరగవ

93-8/369

తసడక:డ హనసమసతష తయమడడల
ఇసటట ననస:121/5/1196
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవ పప గరగర
ఇసటట ననస:121-5-1198
వయససస:25
లస: ససస స
5805 SAA0797680
పపరర: శవ పప గరగర

5791 SAA0729840
పపరర: సరసబయఖ దతనబబ యన

5786 SAA0730391
పపరర: ససలలచన దనబబ యన

భరస : బడహకయఖ పషళరరగ
ఇసటట ననస:121-5-1190
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బభలమజ బబలరపపకకసడ
ఇసటట ననస:121-5-1191
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ పదకనతభస బలర వరస
ఇసటట ననస:121/5/1192
వయససస:52
లస: పప
5802 SAA0797599
పపరర: ససనత పప గరగర

93-8/366

తసడక:డ బభబజ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:121/5/1191
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ వరరలసగక బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:121/5/1191
వయససస:66
లస: పప
5799 SAA0672428
పపరర: శకనవరససలల బలర వరస

5788 JBV3652047
పపరర: జజఖత బభగత

93-8/362

భరస : సరసబశవ రరవప దతనబబ యన
ఇసటట ననస:121-5-1190
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ శవయఖ దతనబబ యన
ఇసటట ననస:121-5-1190
వయససస:54
లస: పప

తసడక:డ సరమయయలల జజనతనకలటట
ఇసటట ననస:121-5-1191
వయససస:25
లస: పప
5796 SAA0799306
పపరర: బభబజ బబలరసకకసడ

93-8/363

భరస : సతఖనతనరరయణ బభగత
ఇసటట ననస:121-5-1190
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బడహకస పషళరరగ
ఇసటట ననస:121-5-1190
వయససస:44
లస: ససస స
5793 SAA0799629
పపరర: రరజరష జజనతనకలటట

5785 SAA0798852
పపరర: ఝమనస రరణణ పషలర లరగ

5783 SAA0730326
పపరర: ఆదదనతరరయణ లలకర

తసడక:డ సరసబశవ రరవప లలకర
ఇసటట ననస:121-5-1189
వయససస:97
లస: పప

తసడక:డ బడహకస పషలర లరగ
ఇసటట ననస:121-5-1190
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దతనబబ యన
ఇసటట ననస:121-5-1190
వయససస:32
లస: ససస స
5790 SAA0798928
పపరర: నతరరయణమక పషళరరగ

93-8/361

తసడక:డ తరరపతయఖ లలకర
ఇసటట ననస:121-5-1189
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససరగ గమరకస
ఇసటట ననస:121-5-1189
వయససస:23
లస: ససస స
5787 SAA0730367
పపరర: జజఖత పసడయమ దతనబబ యన

5782 SAA0729766
పపరర: సరసబశవ రరవప లలకర

5807 JBV3651551
పపరర: చననభభరత సరతషలలరగ

93-8/383

భరస : చనన సరతషలలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1199
వయససస:50
లస: ససస స
93-8/385

5810 JBV3643806
పపరర: కకరణ వరసస చలమర

93-8/386

తసడక:డ జయసత బభబమ చలమర
ఇసటట ననస:121/5/1199
వయససస:35
లస: పప
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93-8/387

తసడక:డ జజరగజ పప కలరగ
ఇసటట ననస:121-5-1203
వయససస:25
లస: ససస స
5814 SAA0510396
పపరర: పడవణ కలమమర పప కలరగ

93-8/390

93-8/392

93-8/395

93-8/398

93-8/401

93-8/403

93-8/406

తసడక:డ కకసడయఖ నలస
ఇసటట ననస:121/5/1213
వయససస:32
లస: పప

5824 SAA0951450
పపరర: కకరణకలమమర దదడతడ

5827 SAA0797326
పపరర: రరజరష గరరర

5830 SAA1037655
పపరర: వనసకట కకషర పడసరద వలలరకల

5833 JBV3642279
పపరర: పడసరద పప పపరగ

93-8/409

5836 SAA0404343
పపరర: దదనతకలమమరగ నలస

93-8/399

5839 SAA0239582
పపరర: సతఖనతరరయణ నలస
తసడక:డ కకసడయఖ నలస
ఇసటట ననస:121-5-1213
వయససస:34
లస: పప

5819 SAA1116672
పపరర: రరగగన గమడకపపడక

93-8/394

5822 SAA0951443
పపరర: మమరగరరణణ దదడడ

93-8/397

5825 SAA0801465
పపరర: నతగల మరర షపక

93-8/400

తసడక:డ అబమదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:121/5/1208
వయససస:41
లస: పప
93-8/402

5828 SAA1369982
పపరర: బడహకయఖ దదవబతషలమ

93-8/1025

తసడక:డ వనసకట అపపయఖ దదవబతషలమ
ఇసటట ననస:121-5-1209
వయససస:50
లస: పప
93-8/404

5831 SAA0950973
పపరర: ఉపపసదడ అనవసపప

93-8/405

తసడక:డ రరమ రరవప అనవసపప
ఇసటట ననస:121/5/1210
వయససస:26
లస: పప
93-8/407

5834 SAA0801176
పపరర: దదవ దసదస

93-8/408

భరస : నతగరశసర రరవప దసదస
ఇసటట ననస:121/5/1212
వయససస:35
లస: ససస స
93-8/410

భరస : సతఖనతరరయణ నలస
ఇసటట ననస:121/5/1213
వయససస:33
లస: ససస స
93-8/412

93-8/391

భరస : కకరణకలమమర దదడడ
ఇసటట ననస:121/5/1208
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ ఏససరతనస పప పపరగ
ఇసటట ననస:121-5-1211
వయససస:53
లస: పప

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1212
వయససస:39
లస: ససస స
5838 SAA0404228
పపరర: రరజరష నలస

93-8/396

తసడక:డ పషద తరరపతయఖ వలలరకల
ఇసటట ననస:121-5-1210
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ కననయఖ అనవసపప
ఇసటట ననస:121/5/1210
వయససస:43
లస: పప
5835 JBV3653045
పపరర: కలమమరగ షపక

5821 SAA0510404
పపరర: వననద కలమర గమడకపపడడ

5816 JBV3652922
పపరర: రమఖ గమడకపపడక

భరస : వననద కలమమర గమడకపపడక
ఇసటట ననస:121-5-1207
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ బభబమ రరవప గరరర
ఇసటట ననస:121/5/1209
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమ రరవప అనవసపప
ఇసటట ననస:121/5/1210
వయససస:37
లస: ససస స
5832 SAA0950940
పపరర: రరమమరరవప అనవసపప

93-8/393

తసడక:డ అబడహస దదడడ
ఇసటట ననస:121/5/1208
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరజరశ గరరర
ఇసటట ననస:121/5/1209
వయససస:30
లస: ససస స
5829 SAA0951211
పపరర: అననపపరర అనవసపప

5818 JBV3643764
పపరర: రరజ గమడకపపడక

93-8/389

భరస : రరజ గమడకపపడక
ఇసటట ననస:121/5/1206
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ నరరకణ రరవప గమడకపపడడ
ఇసటట ననస:121-5-1207
వయససస:28
లస: పప

భరస : నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1208
వయససస:34
లస: ససస స
5826 SAA0797300
పపరర: నళన గరరర

93-8/1002

తసడక:డ ససబభబరరవప గమడకపపడక
ఇసటట ననస:121/5/1206
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ నరగకణ రరవప గమడకపపడక
ఇసటట ననస:121/5/1207
వయససస:24
లస: పప
5823 SAA0801234
పపరర: కరగమమన షపక

5815 SAA1423185
పపరర: ససరరప పషరల

5813 SAA0797870
పపరర: పడమదసరరవప పప కలరగ

తసడక:డ జజరగజ శశఖర పప కలరగ
ఇసటట ననస:121-5-1203
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరజరశ పషరల
ఇసటట ననస:121/5/1205
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరరకణరరవప గమడకపపడక
ఇసటట ననస:121/5/1206
వయససస:49
లస: ససస స
5820 SAA0797342
పపరర: జజనసన బభబమ గమడకపపడక

93-8/388

భరస : జరఒరరగ పప కలరగ
ఇసటట ననస:121-5-1203
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ జజరజ పప కలరగ
ఇసటట ననస:121-5-1203
వయససస:27
లస: పప
5817 SAA0404269
పపరర: రతతనకలమమరగ గమడకపపడక

5812 SAA0799116
పపరర: ససజజత పప కలరగ

5837 SAA0801457
పపరర: నతగదసరగ గరయతడ రరల

93-8/411

భరస : కకటయఖ రరల
ఇసటట ననస:121/5/1213
వయససస:36
లస: ససస స
93-8/413

5840 SAA0403972
పపరర: కకటటశసరమక షపక

93-8/414

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1214
వయససస:50
లస: ససస స
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5841 JBV3650850
పపరర: కమలమక గగటటటమమకతల

93-8/415

భరస : అసజయఖ గగటటటమమకతల
ఇసటట ననస:121-5-1214
వయససస:70
లస: ససస స
5844 SAA0801150
పపరర: శకనవరస రరవప నతగళరపత

93-8/419

93-8/422

93-8/426

93-8/430

93-8/1026

93-8/435

93-8/438

భరస : బభబమరరవప ఉలర పపణణన
ఇసటట ననస:121-5-1229
వయససస:46
లస: ససస స

5854 JBV3651452
పపరర: సతఖవత పదమమరస స

5857 SAA0950320
పపరర: ఏససదచషవమక కళళరస

5860 JBV3478633
పపరర: రససలబ పఠరన

5863 JBV3642741
పపరర: ఖమజజ రససల పఠరన

93-8/960

5866 JBV3643376
పపరర: రరమచసదసడడడ బడగరల

93-8/431

5869 SAA0799496
పపరర: వజయమరరజ గసటటనపలర
తసడక:డ వనసకటటశసరరర గసటటనపలర
ఇసటట ననస:121-5-1229
వయససస:26
లస: పప

5849 SAA0607721
పపరర: పరరసత మమకతతటట

93-8/425

5852 SAA0798639
పపరర: కకసససదతస మమకటణటట

93-8/429

5855 JBV3643418
పపరర: ససధతకర పదమమరస స

93-8/432

తసడక:డ పడభమదతస పదమమహరస స
ఇసటట ననస:121/5/1218
వయససస:35
లస: పప
93-8/433

5858 JBV3478658
పపరర: గగససబ పఠరన

93-8/434

భరస : ఖమజజరససల పఠరన
ఇసటట ననస:121/5/1223
వయససస:35
లస: ససస స
93-8/436

5861 SAA0672519
పపరర: ఖమజజ ససససదదదన పఠరన

93-8/437

తసడక:డ రహ౦తషలమర పఠరన
ఇసటట ననస:121/5/1223
వయససస:28
లస: పప
93-8/439

5864 JBV3642733
పపరర: ఖమఝమరహసతషలమర పఠరన

93-8/440

తసడక:డ మరరసరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:121/5/1223
వయససస:40
లస: పప
93-8/441

తసడక:డ రరమయఖ బడగరల
ఇసటట ననస:121/5/1224
వయససస:55
లస: పప
93-8/443

93-8/421

తసడక:డ రతనస మమకటణటట
ఇసటట ననస:121-5-1217
వయససస:66
లస: పప

తసడక:డ మరరసరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:121/5/1223
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ బబజజన పఠరన
ఇసటట ననస:121-5-1223
వయససస:19
లస: పప
5868 SAA0799645
పపరర: బమజజ ఉలర పపణణన

93-8/428

భరస : మరర సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:121/5/1223
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ మరరసరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:121/5/1223
వయససస:33
లస: పప
5865 SAA1255926
పపరర: ఖమజ రహహహతలర మ పఠరన

5851 SAA0607747
పపరర: డదవడ మమకతతటట

5846 JBV3651825
పపరర: ఎలసమక పదమమహహరస స

భరస : డదవడ మమకతతటట
ఇసటట ననస:121/5/1217
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కళళరస
ఇసటట ననస:121/5/1222
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఖమజజరహసతషలమర పఠరన
ఇసటట ననస:121/5/1223
వయససస:38
లస: ససస స
5862 JBV3468683
పపరర: ససభభన పఠరన

93-8/423

భరస : ససధతకర పదమమరస స
ఇసటట ననస:121/5/1218
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మమనశసర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:121-5-1220
వయససస:54
లస: ససస స
5859 JBV3478641
పపరర: బబజజన పఠరన

5848 SAA0404335
పపరర: రరమమరరవప మమమడక

93-8/418

భరస : పడభమదతసస పదమమహరస స
ఇసటట ననస:121/5/1216
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ కకకసస స దతస మమకతతటట
ఇసటట ననస:121/5/1217
వయససస:32
లస: పప

భరస : రమమశ పదమమతమ
ఇసటట ననస:121/5/1218
వయససస:24
లస: ససస స
5856 SAA1368984
పపరర: సరసబడజఖస వరవలర

93-8/420

తసడక:డ పషద వనసకటపపయఖ మమమడక
ఇసటట ననస:121/5/1216
వయససస:45
లస: పప

భరస : డదవడ రరజ వపసరల
ఇసటట ననస:121/5/1217
వయససస:35
లస: ససస స
5853 SAA0992991
పపరర: రరణణ పదమమరరసస

5845 SAA0729816
పపరర: బడహహకశసరగ పమడక

5843 JBV3642154
పపరర: జజన బభషర షపక

తసడక:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:121-5-1215
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర పమడక
ఇసటట ననస:121/5/1216
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ పడభమదతసస పదమమహరస స
ఇసటట ననస:121/5/1216
వయససస:33
లస: పప
5850 JBV3651833
పపరర: మమధవ వపసరల

93-8/417

తసడక:డ సససదరరరవప గరరర
ఇసటట ననస:121/5/1215
వయససస:23
లస: పప

తసడక:డ పదకనతభస నతగళరపత
ఇసటట ననస:121/5/1215
వయససస:45
లస: పప
5847 JBV3643210
పపరర: రమమశ పదమమహరస స

5842 SAA0969552
పపరర: సరయకకరణ గరరర

5867 SAA1119270
పపరర: పడభభవత తతటటగగరగ

93-8/442

భరస : పడక రరవప తతటటగగరగ
ఇసటట ననస:121-5-1226
వయససస:45
లస: ససస స
93-8/444

5870 JBV3643392
పపరర: బభబమరరవప ఉలర మనవన

93-8/445

తసడక:డ కకటయఖ ఉలర మనవన
ఇసటట ననస:121/5/1229
వయససస:45
లస: పప
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5871 SAA1255900
పపరర: కకదదవబభబమ ఉలమనవన

93-8/961

తసడక:డ బభబమరరవప ఉలమనవన
ఇసటట ననస:121-5-1229
వయససస:18
లస: పప
5874 SAA1114909
పపరర: గమరర భవరన బబ నస

93-8/448

93-8/451

93-8/453

93-8/456

93-8/459

93-8/461

93-8/464

తసడక:డ నతగరశసర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:121-5-1239
వయససస:23
లస: ససస స

5884 SAA0950569
పపరర: కరగమమలమర పఠరన

5887 SAA1192186
పపరర: బబ షపక

5890 JBV3651882
పపరర: పడమల కకసడచబబ యన

5893 JBV3643285
పపరర: మలలర శసర రరవప కకసడచబబ యన

93-8/467

5896 SAA0607564
పపరర: కరలలష షపక

93-8/457

5899 SAA1255744
పపరర: bhagyam guntur
భరస : kotireddy guntur
ఇసటట ననస:121-5-1240
వయససస:56
లస: ససస స

5879 SAA1294859
పపరర: అబడహస షపక

93-8/962

5882 SAA0801267
పపరర: నజర బ పపతదన

93-8/455

5885 SAA0673491
పపరర: నతసర ఖమన పఠరన

93-8/458

తసడక:డ జబబర పఠరన
ఇసటట ననస:121/5/1236
వయససస:70
లస: పప
93-8/460

5888 SAA1384312
పపరర: మమణణకఖస జజననలగడడ

93-22/671

తసడక:డ యయససదతసస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:121/5/1237 STAMBALAGARU
వయససస:23
లస: ససస స
93-8/462

5891 JBV3643269
పపరర: వనసకయఖ కకసడచబబ యన

93-8/463

తసడక:డ వనసకయఖ కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1238
వయససస:43
లస: పప
93-8/465

5894 SAA0608083
పపరర: ఆషర బ షపక

93-8/466

భరస : కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1239
వయససస:35
లస: ససస స
93-8/468

తసడక:డ చతన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1239
వయససస:30
లస: పప
93-8/835

93-8/450

భరస : నగర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:121/5/1236
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1238
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1239
వయససస:23
లస: పప
5898 SAA1083666
పపరర: యయగకసర దడ ఆవపల

93-8/454

భరస : గమరవయఖ కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1238
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1238
వయససస:45
లస: పప
5895 SAA0951773
పపరర: మహమకద ఇమమమ న అల షపక

5881 SAA0950577
పపరర: కరగమమన పఠరన

5876 SAA0673533
పపరర: నతగమల మరర షపక

తసడక:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:121-5-1235
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:121-5-1237
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1238
వయససస:40
లస: ససస స
5892 JBV3643277
పపరర: గమరవయఖ కకసడచబబ యన

93-8/452

తసడక:డ నసరత కన పఠరన
ఇసటట ననస:121/5/1236
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ మరర సహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1237
వయససస:71
లస: పప
5889 JBV3651874
పపరర: పదక కకసడచబబ యన

5878 SAA0673277
పపరర: సషషదత షపక

93-8/447

తసడక:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1235
వయససస:30
లస: పప

భరస : కరగమమలమర పఠరన
ఇసటట ననస:121/5/1236
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ వల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1236
వయససస:32
లస: పప
5886 SAA0801325
పపరర: ససభభన షపక

93-8/449

తసడక:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1235
వయససస:48
లస: పప

భరస : నతసర వల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1236
వయససస:28
లస: ససస స
5883 SAA0672626
పపరర: నతసర వల షపక

5875 JBV3651734
పపరర: ఆశర షపక

5873 SAA0798159
పపరర: దసరగ రరవప కకసగల

తసడక:డ కకటటశసర రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:121/5/1231
వయససస:24
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1235
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1235
వయససస:38
లస: పప
5880 SAA0672618
పపరర: షపక మమరగ

93-8/446

భరస : కకటటశసరరరవప కకసగల
ఇసటట ననస:121/5/1231
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ బబ నస
ఇసటట ననస:121-5-1235
వయససస:21
లస: ససస స
5877 JBV3643129
పపరర: మమలమల షపక

5872 JBV3652138
పపరర: రమమదదవ కకసగల

5897 SAA0673129
పపరర: చతసద షపక

93-8/469

తసడక:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1239
వయససస:70
లస: పప
93-8/963

5900 SAA1255769
పపరర: krishanavani udhireddy

93-8/964

భరస : ramachandraya udhireddy
ఇసటట ననస:121-5-1240
వయససస:42
లస: ససస స
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93-8/470

భరస : శవ కకటట లసగరశసర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:121/5/1241
వయససస:32
లస: ససస స
5904 SAA0672717
పపరర: శకలత లమస

93-8/473

93-8/476

93-8/479

93-8/483

93-8/486

93-8/489

93-8/1027

భరస : నతగగరరవప షసక
ఇసటట ననస:121/5/1259
వయససస:30
లస: ససస స

5914 JBV3643384
పపరర: యమకకబమ డదకరత

5917 SAA0673400
పపరర: ససపపరర కరలలర టట

5920 SAA0800921
పపరర: వనసకరయమమక మరగక

5923 SAA0396564
పపరర: శవకలమమరగ పపల

93-8/494

5926 SAA0673509
పపరర: నససమమ షపక

93-8/484

5929 SAA0673301
పపరర: భభరత అలలగమపలర
తసడక:డ ససబభబ రరవప అలలగమపలర
ఇసటట ననస:121/5/1259
వయససస:30
లస: ససస స

5909 JBV3652948
పపరర: లకకక చచవల

93-8/478

5912 SAA0243170
పపరర: చసదదక
డ డకరత

93-8/482

5915 SAA0993015
పపరర: కరరణ కలలర టట

93-8/485

తసడక:డ వరరసరసమ కలలర టట
ఇసటట ననస:121/5/1253
వయససస:23
లస: ససస స
93-8/487

5918 JBV3651510
పపరర: మరగయమక మటట

93-8/488

భరస : నతసరయఖ మటట
ఇసటట ననస:121/5/1253
వయససస:70
లస: ససస స
93-8/490

5921 SAA0800558
పపరర: శకరరమమలల మరగక

93-8/491

తసడక:డ కకటయఖ మరగక
ఇసటట ననస:121-5-1254
వయససస:71
లస: పప
93-8/492

5924 JBV3652955
పపరర: లకకక పపలమర

93-8/493

భరస : పప లయఖ పపలమర
ఇసటట ననస:121/5/1257
వయససస:46
లస: ససస స
93-8/495

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:121/5/1258
వయససస:63
లస: ససస స
93-8/497

93-8/475

భరస : చసదడశశఖర డదకరత
ఇసటట ననస:121/5/1248
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరసమ పపల
ఇసటట ననస:121/5/1257
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1258
వయససస:30
లస: ససస స
5928 SAA0993064
పపరర: జరరనత షసక

93-8/480

భరస : శక రరమమలల మరగక
ఇసటట ననస:121-5-1254
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వరసస బతతగరరర
ఇసటట ననస:121-5-1255
వయససస:29
లస: ససస స
5925 SAA0673954
పపరర: అబద భభమన షపక

5911 SAA0951468
పపరర: సరగజన పససపపలలటట

5906 SAA0672741
పపరర: మరగయమక లమస

భరస : మనవశసర రరవప చదవల
ఇసటట ననస:121/5/1245
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరరసరసమ కరలలర టట
ఇసటట ననస:121/5/1253
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటలసగ౦ కరలర లటట
ఇసటట ననస:121/5/1253
వయససస:52
లస: పప
5922 SAA1423086
పపరర: ససజజత బతతగరరర

93-8/477

తసడక:డ దదవయఖ డదకరత
ఇసటట ననస:121/5/1248
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ వరరసరసమ కరలలర టట
ఇసటట ననస:121/5/1253
వయససస:26
లస: ససస స
5919 SAA0673384
పపరర: వరరసరసమ కరలలర టట

5908 SAA0672691
పపరర: శరమమఖల లమస

93-8/472

భరస : శరమమఖల లమస
ఇసటట ననస:121/5/1244
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:డ శవపడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:121/5/1247
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ యమకకబమ డదకరత
ఇసటట ననస:121/5/1248
వయససస:34
లస: పప
5916 SAA0673426
పపరర: అనసత లకడక కరలలర టట

93-8/474

తసడక:డ నతగ భమషణ౦ లమస
ఇసటట ననస:121/5/1244
వయససస:62
లస: పప

తసడక:డ నతగయఖ చచవల
ఇసటట ననస:121/5/1245
వయససస:46
లస: పప
5913 JBV3643400
పపరర: చసదడశశఖర డదకరత

5905 JBV3651908
పపరర: వనసకరయమక చససడసరగ

5903 JBV3643780
పపరర: దదవయఖ కలసడకరర

తసడక:డ ససరఖనతరరయణ కలసడకరర
ఇసటట ననస:121/5/1242
వయససస:56
లస: పప

భరస : నతరరయణ చససడసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1244
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ శరమమఖల లమస
ఇసటట ననస:121/5/1244
వయససస:36
లస: పప
5910 JBV3643772
పపరర: మమనవశసర రరవప చచవల

93-8/471

భరస : దదవయఖ కలసడకరర
ఇసటట ననస:121/5/1242
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పడభమ దతసస లమస
ఇసటట ననస:121/5/1244
వయససస:30
లస: ససస స
5907 SAA0672709
పపరర: పడభమ దతసస లమస

5902 JBV3653342
పపరర: శవకలమమరగ కలసడకరర

5927 SAA0673830
పపరర: మమసస ఫర షపక

93-8/496

తసడక:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:121/5/1258
వయససస:32
లస: పప
93-8/498

5930 SAA0673889
పపరర: హససనత షపక

93-8/499

భరస : రహహబ అలమస షపక
ఇసటట ననస:121/5/1259
వయససస:33
లస: ససస స
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5931 SAA0673343
పపరర: కకషర మమరగస అలలగమపలర

93-8/500

తసడక:డ ససబభబ రరవప అలలగమపలర
ఇసటట ననస:121/5/1259
వయససస:34
లస: పప
5934 JBV3651957
పపరర: కకసడమక చచననసశశటట

93-8/503

93-8/506

93-8/509

93-8/513

93-8/516

5941 SAA0800830
పపరర: ససలమతన బ షపక

5944 SAA0855454
పపరర: శకనవరసస పమడకమలర

5947 SAA0673806
పపరర: చచరరకలపలర పసచచమక

93-8/519

5950 SAA0673947
పపరర: వనసకటటశసరరర చచరరకలపలర

93-8/510

93-8/522

5955 SAA1256122
పపరర: నతగమలసససస కకమకనతబబ యనత

93-8/966

5953 JBV3643848
పపరర: వనసకటటశసరరర నతగళరపరటట

93-8/514

భరస : శకనవసరరర రరవప కకమకనతబబ యనత
ఇసటట ననస:121-5-1266
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ సషషదత షపక
ఇసటట ననస:121-5-1269
వయససస:41
లస: పప

5958 SAA0673772
పపరర: జజన మమనన షపక

5959 SAA0673103
పపరర: షపక ఖమజజ బ

93-8/529

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:121/5/1270
వయససస:43
లస: ససస స

5939 JBV3643814
పపరర: శవ కకసడచబబ యన

93-8/508

5942 SAA0799736
పపరర: నతగరరజ పప మడకమళ

93-8/512

5945 SAA0798373
పపరర: ఏసస రతనస జజనతనకలటట

93-8/515

తసడక:డ రరజజరరవప జజనతనకలటట
ఇసటట ననస:121/5/1263
వయససస:28
లస: పప
93-8/517

5948 SAA0673814
పపరర: లకడక చచరరకలపలర

93-8/518

భరస : వనసకటటశసరరర చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:121-5-1265
వయససస:29
లస: ససస స
93-8/520

5951 SAA0673459
పపరర: ఓలలటట ససబడహకణఖస

93-8/521

తసడక:డ కకషర ఓలలటట
ఇసటట ననస:121-5-1265
వయససస:43
లస: పప
93-8/523

5954 SAA1255645
పపరర: శకనవససరర రరవప
కకమకనతబబ యనత
తసడక:డ సససగరఈహ జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1266
వయససస:47
లస: పప

93-8/965

93-8/526

5957 SAA0673269
పపరర: సలమ షపక

93-8/528

తసడక:డ పదకనతభ నతగళరపరటట
ఇసటట ననస:121-5-1266
వయససస:41
లస: పప
5956 JBV3643244
పపరర: మరరవల షపక

93-8/505

తసడక:డ శవ పప మడకమళ
ఇసటట ననస:121/5/1262
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ నరసససహ రరవప చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:121-5-1265
వయససస:29
లస: పప

5952 SAA1116680
పపరర: naveen^;krishna^
కకమకనబబ యన
తసడక:డ శకనవరస రరవప కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:121-5-1266
వయససస:20
లస: పప

5936 SAA0510438
పపరర: ససధత రరణణ కకసడచబబ యన

తసడక:డ వనసకటయఖ కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1261
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:121/5/1264
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల మలక
ఇసటట ననస:121/5/1265
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1270
వయససస:33
లస: ససస స

93-8/507

తసడక:డ వనసకటటససరరవప పమడకమలర
ఇసటట ననస:121/5/1263
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ చనన ఓబయఖ మలక
ఇసటట ననస:121/5/1263
వయససస:54
లస: పప
5949 SAA0800285
పపరర: రరజరశసరగ మలక

5938 JBV3643822
పపరర: శవ రరమకకకషర కకసడబబ యన

93-8/502

భరస : శవరరమ కకషర కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:121-5-1261
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బమదదసరహడ షపక
ఇసటట ననస:121-5-1262
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర పగగడకమళర
ఇసటట ననస:121/5/1263
వయససస:50
లస: ససస స
5946 SAA0800319
పపరర: ఆసజనవయమలల మలక

93-8/504

తసడక:డ వనసకటయఖ కకసడబబ యన
ఇసటట ననస:121-5-1261
వయససస:39
లస: పప

భరస : నతగరరజ పమడకపళర
ఇసటట ననస:121/5/1262
వయససస:26
లస: ససస స
5943 JBV3651932
పపరర: భభగఖలకకక పగగడకమళర

5935 JBV3643368
పపరర: రసగయఖ కకసడచబబ యన

5933 SAA0673863
పపరర: రహహబ అలమస షపక

తసడక:డ అబభబస షపక
ఇసటట ననస:121/5/1259
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1260
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ అసకయఖ పపలర
ఇసటట ననస:121/5/1261
వయససస:36
లస: పప
5940 SAA0950338
పపరర: నతగజజఖత పమడకపళర

93-8/501

తసడక:డ కటటట షసక
ఇసటట ననస:121/5/1259
వయససస:35
లస: పప

భరస : రసగయఖ చచననసశశటట
ఇసటట ననస:121/5/1260
వయససస:60
లస: ససస స
5937 JBV3643830
పపరర: వనసకట సరసమ పపలర

5932 SAA0993098
పపరర: నజజర షసక

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:121/5/1270
వయససస:27
లస: ససస స
93-8/530

5960 SAA0673244
పపరర: ఖమజజ మయదదదనన షపక

93-8/531

తసడక:డ బమడద షపక
ఇసటట ననస:121/5/1270
వయససస:37
లస: పప
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5961 SAA1052158
పపరర: కలససమ కలమమరగ మమడచస

93-8/532

భరస : శకకరసత మమడచస
ఇసటట ననస:121-5-1273
వయససస:22
లస: ససస స
5964 SAA0799272
పపరర: శక కరసత మమడస

93-8/535

93-8/967

93-8/540

93-8/543

93-8/969

93-8/545

94-167/159

తసడక:డ మమతతఖలల జసపరన
ఇసటట ననస:121/5/1281
వయససస:65
లస: పప

5974 SAA0845208
పపరర: ఆదతస ఎనబరర

5977 SAA1255421
పపరర: కలమఖణణ దదవరకకసడ

5980 SAA1255991
పపరర: రవ దతసరగ

5983 SAA0672584
పపరర: నతకళరపరటట జజఖత

93-8/548

5986 JBV3653292
పపరర: చసదడ కకరర

93-8/544

5989 SAA0993007
పపరర: జహహదత షసక
భరస : మమకలబమల హసన షసక
ఇసటట ననస:121/5/1282
వయససస:32
లస: ససస స

5969 SAA0800962
పపరర: మలలర సవరర ఎనబభరర

93-8/539

5972 SAA0798480
పపరర: మమరగయమ రరజ ఎనబభరర

93-8/542

5975 SAA1255439
పపరర: వనసకటరమణ దదవరకకసడ

93-8/968

భరస : పమమ
ర deveravakonada
ఇసటట ననస:121-5-1275
వయససస:44
లస: ససస స
93-8/970

5978 SAA1461698
పపరర: వనసకట రమణ దదవరకకసడ

93-8/1028

భరస : పరమమలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:121-5-1275
వయససస:44
లస: ససస స
93-8/971

5981 MLJ0699025
పపరర: రరమమలల పవడకమళర

94-167/155

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:121-5-1278
వయససస:57
లస: ససస స
93-8/546

5984 SAA0672568
పపరర: సరవతడమక నతకళరపరటట

93-8/547

భరస : పదకనతభ౦ నతకళరపరటట
ఇసటట ననస:121-5-1280
వయససస:64
లస: ససస స
93-8/549

భరస : ఏడడకకసడలల కకరగ
ఇసటట ననస:121/5/1281
వయససస:36
లస: ససస స
93-8/552

93-8/537

తసడక:డ శరమమఖల ఎనబభరర
ఇసటట ననస:121/5/1275
వయససస:24
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప నతకళరపరటట
ఇసటట ననస:121-5-1280
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ పషద చసగయఖ నతకళరపరటట
ఇసటట ననస:121-5-1280
వయససస:72
లస: పప
5988 JBV3643301
పపరర: కకటటశసర రరవప జసపరన

93-8/541

తసడక:డ కకటటశసరర రరవప దతసరగ
ఇసటట ననస:121-5-1277
వయససస:22
లస: పప

తసడక:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:121-5-1278
వయససస:59
లస: పప
5985 SAA0672535
పపరర: నతకళరపరటట పదకనతభ౦

5971 SAA0798506
పపరర: మమరసమక ఎనబభరర

5966 SAA0740838
పపరర: దసరగ పడసరద ఆవపల

భరస : ఆదమ ఎనబభరర
ఇసటట ననస:121/5/1275
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ ramullu దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:121-5-1275
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరయపప మరగయమల
ఇసటట ననస:121-5-1276
వయససస:61
లస: ససస స
5982 MLJ0697250
పపరర: కరశయఖ పవడకమళర

93-8/538

తసడక:డ సరమమమలల ఎనబభరర
ఇసటట ననస:121/5/1275
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ పరమమలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:121-5-1275
వయససస:28
లస: ససస స
5979 SAA0801010
పపరర: లలమక మరగయమల

5968 SAA0798456
పపరర: బమజజ ఎనబభరర

93-8/534

తసడక:డ కకటటశసర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:121/5/1274
వయససస:36
లస: పప

భరస : శరమమఖల ఎనబభరర
ఇసటట ననస:121/5/1275
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ శరమమఖల ఎనబభరర
ఇసటట ననస:121/5/1275
వయససస:30
లస: పప
5976 SAA1255454
పపరర: venkata lakshmi దదవరకకసడ

93-8/536

భరస : శరమమఖల ఎనబభరర
ఇసటట ననస:121/5/1275
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజ అసదసగమల
ఇసటట ననస:121/5/1275
వయససస:26
లస: ససస స
5973 SAA0801051
పపరర: వజయకలమమర యయనసబరర

5965 SAA0799215
పపరర: కకషర మమడస

5963 SAA0799330
పపరర: శక తదజ మమడస

తసడక:డ కకషర మమడస
ఇసటట ననస:121-5-1273
వయససస:25
లస: పప

తసడక:డ మసదయఖ మమడస
ఇసటట ననస:121-5-1273
వయససస:51
లస: పప

భరస : dhurgaprasad avula
ఇసటట ననస:121-5-1274
వయససస:20
లస: ససస స
5970 SAA0799876
పపరర: ససధఖ అసదసగమల

93-8/533

భరస : కకషర మమడస
ఇసటట ననస:121-5-1273
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:డ కకషర మమడస
ఇసటట ననస:121-5-1273
వయససస:29
లస: పప
5967 SAA1255777
పపరర: bhavani avula

5962 SAA0799561
పపరర: లకకక మమడస

5987 SAA0673194
పపరర: ససబభబ రరవప పరలల౦

93-8/551

తసడక:డ శవయఖ పరలల౦
ఇసటట ననస:121-5-1281
వయససస:35
లస: పప
93-8/553

5990 SAA0673939
పపరర: హబ బమననసర మహమకద

93-8/554

భరస : సజజద మహమకద
ఇసటట ననస:121/5/1282
వయససస:33
లస: ససస స
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93-8/555

భరస : ఓబమల బసడతరర
ఇసటట ననస:121/5/1282
వయససస:38
లస: ససస స
5994 SAA0673913
పపరర: సజజద మహమకద

93-8/558

93-8/560

93-8/563

93-8/566

93-8/569

93-8/570

93-8/573

భరస : అనల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:121-5-1297
వయససస:20
లస: ససస స

6004 SAA0801580
పపరర: శవ పరరసత యసరసల

6007 SAA1255546
పపరర: వనసకటభర రరవప మలక

6010 SAA0798126
పపరర: రరణణ ఉలసర

6013 SAA0799926
పపరర: సరగర రరజ మసరల

93-8/576

6016 SAA0950858
పపరర: పడసనన కలమమర జజననకలటట

93-8/567

6019 SAA1255785
పపరర: prakasham dara
భరస : jay pal జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1299
వయససస:45
లస: ససస స

5999 JBV3651890
పపరర: అసజల కకసడచబబ యన

93-8/562

6002 SAA0801119
పపరర: చచననయఖ పషటర

93-8/565

6005 SAA0801556
పపరర: నతరరయణ యసరసల

93-8/568

తసడక:డ చనన కకటయఖ యసరసల
ఇసటట ననస:121/5/1292
వయససస:30
లస: పప
93-8/972

6008 SAA1255256
పపరర: నవరసధడ బభనస గగగమల

93-8/916

తసడక:డ వనసకటటశసరర రరవప జసగస
ఇసటట ననస:121/5/1295
వయససస:21
లస: పప
93-8/571

6011 SAA0362194
పపరర: శవపరరసత ఉలసర

93-8/572

తలర : చతఈనత సరమమమ జఖమ ఉలసర
ఇసటట ననస:121/5/1296
వయససస:29
లస: ససస స
93-8/574

6014 SAA0800517
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉలసర

93-8/575

తసడక:డ గరలయఖ ఉలసర
ఇసటట ననస:121-5-1296
వయససస:33
లస: పప
93-8/577

తసడక:డ మమరగయ దతసస జజననకలటట
ఇసటట ననస:121/5/1297
వయససస:23
లస: పప
93-8/973

93-8/559

తసడక:డ పరపయఖ పషటర
ఇసటట ననస:121/5/1288
వయససస:76
లస: పప

తసడక:డ గమరవయఖ మసరల
ఇసటట ననస:121-5-1296
వయససస:25
లస: పప

భరస : భభగఖ రరజ జజనతనకలటటట
ఇసటట ననస:121/5/1297
వయససస:29
లస: ససస స
6018 SAA1255405
పపరర: నతగమణణ జజననలగడడ

93-8/564

భరస : సరసబశవ రరవప ఉలసర
ఇసటట ననస:121-5-1296
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గటయఖ ఉలసర
ఇసటట ననస:121/5/1296
వయససస:50
లస: ససస స
6015 SAA0607929
పపరర: మమధవ జజనతనకలటటట

6001 SAA0800905
పపరర: అచచమక పషటర

5996 SAA0672493
పపరర: కలమమఋ చదరరకలపలర

భరస : వనసకటటశసరరర కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1287
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయమలల మలక
ఇసటట ననస:121-5-1292
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ గలయఖ ఉలసర
ఇసటట ననస:121-5-1296
వయససస:25
లస: ససస స
6012 SAA0362160
పపరర: చననసరమమమ జఖమ ఉలసర

93-8/561

తసడక:డ నతరరయణ యసరసల
ఇసటట ననస:121/5/1292
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ యసరసల
ఇసటట ననస:121/5/1292
వయససస:69
లస: పప
6009 SAA0799892
పపరర: నతగలకకక ఉలసర

5998 SAA0800988
పపరర: రరజరశసరగ అనననపప

93-8/557

భరస : అరరజన రరవప చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:121/5/1285
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:డ చచననయఖ పషటర
ఇసటట ననస:121/5/1288
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ రరఘవలల మటట
ఇసటట ననస:121/5/1289
వయససస:37
లస: పప
6006 SAA0801424
పపరర: చనన కకటయఖ యసరసల

93-8/1029

భరస : పడభభకర రరవప అనననపప
ఇసటట ననస:121/5/1287
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ కననయఖ అనవనపస
ఇసటట ననస:121-5-1287
వయససస:41
లస: పప
6003 JBV3643533
పపరర: యయసస బభబమ మటట

5995 SAA1369867
పపరర: షసరగలల పరలలస

5993 SAA0322297
పపరర: శకనస బసడతరర

తసడక:డ వనసకటటశసరరర బసడతరర
ఇసటట ననస:121-5-1282
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ శవయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:121-5-1283
వయససస:44
లస: పప

భరస : మలలర శసరరరవప కకసడదబబ యన
ఇసటట ననస:121/5/1287
వయససస:29
లస: ససస స
6000 JBV3643756
పపరర: పడభభకర రరవప అనవనపస

93-8/556

భరస : శకనస బసడతరర
ఇసటట ననస:121/5/1282
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:121/5/1282
వయససస:41
లస: పప
5997 SAA0950445
పపరర: రరధ కకసడదబబ యన

5992 JBV3653276
పపరర: శవ బసడతరర

6017 SAA0673319
పపరర: అనల జజననకలటట

93-8/578

తసడక:డ మరగయదతసస జజననకలటట
ఇసటట ననస:121/5/1297
వయససస:26
లస: పప
93-8/974

6020 JBV3653169
పపరర: రమణమక నగగరగ

93-8/579

భరస : కరశయఖ నగగరగ
ఇసటట ననస:121/5/1301
వయససస:58
లస: ససస స
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6021 JBV3645348
పపరర: రహకన షపక
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93-8/580

తసడక:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1301
వయససస:32
లస: పప
6024 SAA0951625
పపరర: మలలర శసరగ బసగరరర

93-8/581

93-8/584

93-8/587

93-8/591

93-8/594

93-8/597

93-8/600

భరస : రవసదడ బభబమ ఉలర మనవన
ఇసటట ననస:121/5/1317
వయససస:29
లస: ససస స

6034 JBV3651817
పపరర: లకకక చలమర

6037 SAA0672782
పపరర: దసరరగ వరడక

6040 JBV3651809
పపరర: తరరపతమక గమసజజ

6043 SAA0608125
పపరర: పసడయసక సరల

93-8/603

6046 SAA0798274
పపరర: మమధసరగ బభకక

93-8/592

6049 JBV3653201
పపరర: యశశద ఉలర సనవన
భరస : కలమమర బభబమ ఉలర సనవన
ఇసటట ననస:121/5/1317
వయససస:32
లస: ససస స

6029 SAA0327627
పపరర: శశషగగరగ కఠరరగ

93-8/586

6032 SAA0797490
పపరర: మరగయస బ షపక

93-8/589

6035 SAA0969578
పపరర: జజనకక వరడక

93-8/593

భరస : దసరరగ వరడక
ఇసటట ననస:121/5/1308
వయససస:28
లస: ససస స
93-8/595

6038 JBV3643202
పపరర: kumar వరడక

93-8/596

తసడక:డ వడకవనలల వరడక
ఇసటట ననస:121/5/1308
వయససస:34
లస: పప
93-8/598

6041 JBV3643186
పపరర: subbarao గమసజజ

93-8/599

తసడక:డ నతగరశసరరరవప గమసజజ
ఇసటట ననస:121/5/1310
వయససస:34
లస: పప
93-8/601

6044 SAA1038919
పపరర: భభగఖ రరజ శరల

93-8/602

తసడక:డ జవరతనస శరల
ఇసటట ననస:121/5/1314
వయససస:27
లస: పప
93-8/604

భరస : బభలకకషర బకక
ఇసటట ననస:121-5-1317
వయససస:26
లస: ససస స
93-8/606

93-8/583

భరస : జమమర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1305
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ జవరతనస సరల
ఇసటట ననస:121/5/1314
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:డ యయసస సరల
ఇసటట ననస:121-5-1314
వయససస:51
లస: పప
6048 SAA0607804
పపరర: రరజరశసరగ ఉలర మనవన

93-8/588

భరస : నతగరశసరరరవప గమసజజ
ఇసటట ననస:121/5/1310
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటటశసరరర బసడతరర
ఇసటట ననస:121-5-1311
వయససస:41
లస: పప
6045 JBV3643681
పపరర: యయసస సరల

6031 JBV3643228
పపరర: ఆసజనవయమలల కటభరగ

6026 SAA0951641
పపరర: పరరసత యరకసశశటట

తసడక:డ రరమమరరవప కఠరరగ
ఇసటట ననస:121/5/1304
వయససస:33
లస: పప

తసడక:డ వడకవవలల వరడక
ఇసటట ననస:121/5/1308
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ కలరకవయఖ కలటటకలపరపల
ఇసటట ననస:121/5/1309
వయససస:63
లస: పప
6042 JBV3643632
పపరర: ఓబమల బసడతరర

93-8/585

భరస : చసదడశశఖర చలమర
ఇసటట ననస:121/5/1306
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కలమమర వరడక
ఇసటట ననస:121/5/1308
వయససస:33
లస: ససస స
6039 SAA0950981
పపరర: శక రరమమలల కలటటకలపరపల

6028 JBV3651841
పపరర: లకడకకరసతమక కటభటరగ

93-8/975

భరస : కకరణ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:121-5-1303
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:డ గమరవయఖ కటభరగ
ఇసటట ననస:121/5/1304
వయససస:65
లస: పప

తసడక:డ ఖశస షపక
ఇసటట ననస:121/5/1305
వయససస:36
లస: పప
6036 JBV3653151
పపరర: ఏసప ద వరడక

93-8/582

భరస : ఆసజనవయమలల కఠరరగ
ఇసటట ననస:121/5/1304
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయమలల కటభరగ
ఇసటట ననస:121/5/1304
వయససస:57
లస: పప
6033 SAA0797516
పపరర: జమమర షపక

6025 SAA0951534
పపరర: అపరపరరవప బసగరరర

6023 SAA1254713
పపరర: నతగ రరజ పషలర లరగ

తసడక:డ బడహకస పషలర లరగ
ఇసటట ననస:121-5-1301
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ సతఖస బసగరరర
ఇసటట ననస:121/5/1302
వయససస:45
లస: పప

భరస : రతతనరరవప మరగయమల
ఇసటట ననస:121/5/1303
వయససస:32
లస: ససస స
6030 SAA0950924
పపరర: రరమమరరవప కటభరగ

93-8/917

తసడక:డ వనసకటటశసరరర మలర శశటట
ఇసటట ననస:121/5/1301
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవ బసగరరర
ఇసటట ననస:121/5/1302
వయససస:28
లస: ససస స
6027 SAA0951583
పపరర: రరధ మరగయమల

6022 SAA1255413
పపరర: ఈశసరగ దసరగ మలర శశటట

6047 SAA0607770
పపరర: నరకల కలమమరగ ఉలర వనవన

93-8/605

భరస : రరజరశ ఉలర వనవన
ఇసటట ననస:121/5/1317
వయససస:27
లస: ససస స
93-8/607

6050 SAA0801655
పపరర: కలమమరగ బకక

93-8/608

భరస : నరససమహ రరవప బకక
ఇసటట ననస:121-5-1317
వయససస:42
లస: ససస స
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6051 JBV3478815
పపరర: మమరగ ఉలర మననవన
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93-8/609

భరస : పడసరదరరవప ఉలర మనవన
ఇసటట ననస:121/5/1317
వయససస:53
లస: ససస స
6054 JBV3642907
పపరర: రరజరష ఉలర మనవన

93-8/612

93-8/615

93-8/617

93-8/620

93-8/623

93-8/626

93-8/629

తసడక:డ అగససటన కలదతరర
ఇసటట ననస:121-5-1324
వయససస:32
లస: పప

6064 JBV3642915
పపరర: రరజరశ కలమమర యమమరగస

6067 JBV3653193
పపరర: ఛతయ సరగర బతష
స ల

6070 SAA1037630
పపరర: దతనకరర వరవల

6073 SAA1003672
పపరర: గగరరగ గమఱఱ స

93-8/632

6076 SAA0799389
పపరర: శశరగ గమఱఱ స

93-8/621

6079 JBV3642782
పపరర: సరమయయలల జజననకలటట
తసడక:డ పడసరదరరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:121/5/1324
వయససస:47
లస: పప

6059 SAA0798423
పపరర: కకషర కలమమరగ మపపడదరర

93-8/616

6062 SAA0801291
పపరర: కళళఖణణ యమరగసస

93-8/619

6065 SAA0327635
పపరర: రరమకహనరరవప యమరగస

93-8/622

తసడక:డ మహన రరవప యమమరగస
ఇసటట ననస:121/5/1321
వయససస:43
లస: పప
93-8/624

6068 JBV3653185
పపరర: జమలమ షపక

93-8/625

భరస : ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1322
వయససస:33
లస: ససస స
93-8/627

6071 SAA0672337
పపరర: అసకమక గమరక౦

93-8/628

తసడక:డ శకనస గమరక౦
ఇసటట ననస:121/5/1324
వయససస:28
లస: ససస స
93-8/630

6074 SAA0672360
పపరర: గమరక౦ భభగఖమక

93-8/631

భరస : శకనస గమరక౦
ఇసటట ననస:121/5/1324
వయససస:44
లస: ససస స
93-8/633

తసడక:డ శకనస గమఱఱ స
ఇసటట ననస:121-5-1324
వయససస:25
లస: పప
93-8/635

93-8/614

భరస : రరస మహన రరవప యమరగసస
ఇసటట ననస:121-5-1321
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:డ ససరగ గమఱఱ స
ఇసటట ననస:121/5/1324
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ రరయపప మరగయమల
ఇసటట ననస:121/5/1324
వయససస:25
లస: పప
6078 SAA0993072
పపరర: దతసస కలదతరర

93-8/618

తసడక:డ వనసకయఖ వరవల
ఇసటట ననస:121-5-1323
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ రరయపప మరగయమల
ఇసటట ననస:121/5/1324
వయససస:31
లస: ససస స
6075 SAA0607614
పపరర: శశభన బభబమ మరగయల

6061 JBV3652112
పపరర: సలలమ ససకలరర

6056 JBV3642881
పపరర: కలమమర బభబమ ఉలర మనవన

తసడక:డ ససబభబరరవప మపపడదరర
ఇసటట ననస:121-5-1321
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ ఆనసదరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:121/5/1322
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:121-5-1322
వయససస:37
లస: పప
6072 SAA0260976
పపరర: పడకరశ లకకక మరగయమల

93-8/976

తసడక:డ మహన రరవప యమమరగస
ఇసటట ననస:121/5/1321
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ రరమసరసమ యమమరగస
ఇసటట ననస:121/5/1321
వయససస:62
లస: పప
6069 JBV3643715
పపరర: ఉమకర షపక

6058 SAA1254341
పపరర: ఇసదదరర ఊటటకలరర

93-8/611

తసడక:డ పడసరదరరవప ఉలర మనవన
ఇసటట ననస:121/5/1317
వయససస:37
లస: పప

భరస : బభబమరరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:121/5/1321
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహనతడవప యమమరగస
ఇసటట ననస:121/5/1321
వయససస:58
లస: ససస స
6066 JBV3468675
పపరర: మహన రరవప యమమరగస

93-8/613

భరస : యయసయఖ ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:121-5-1318
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజరష యమమరగస
ఇసటట ననస:121/5/1321
వయససస:36
లస: ససస స
6063 JBV3651460
పపరర: శరగమణణ యమమరగస

6055 JBV3642899
పపరర: రవసదడబభబమ ఉలర మనవన

6053 SAA0798290
పపరర: బభలరరజ బభకక

తసడక:డ నరసససహ రరవప బభకక
ఇసటట ననస:121-5-1317
వయససస:32
లస: పప

తసడక:డ పడసరదరరవప ఉలర మనవన
ఇసటట ననస:121/5/1317
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ గగపయఖ బభకక
ఇసటట ననస:121-5-1317
వయససస:46
లస: పప
6060 JBV3651478
పపరర: లకకక యమమరగస

93-8/610

తసడక:డ నరసససహరరవప బభకక
ఇసటట ననస:121-5-1317
వయససస:28
లస: పప

తసడక:డ పడసరదరరవప ఉలర మనవన
ఇసటట ననస:121/5/1317
వయససస:34
లస: పప
6057 SAA0798316
పపరర: నరసససహ రరవప బభకక

6052 SAA0798233
పపరర: బభలకకషర బభకక

6077 SAA0607523
పపరర: ఇనతఖసస మరగయమల

93-8/634

తసడక:డ రరయఖపప మరగయమల
ఇసటట ననస:121/5/1324
వయససస:26
లస: పప
93-8/636

6080 JBV3642931
పపరర: పరగశదదరరవప మమమడక

93-8/637

తసడక:డ కకటయఖ మమమడక
ఇసటట ననస:121/5/1324
వయససస:50
లస: పప
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6081 JBV3642923
పపరర: రరయపప మరగయమల
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93-8/638

తసడక:డ యమనతఖసస మరగయమల
ఇసటట ననస:121/5/1324
వయససస:75
లస: పప
6084 JBV3468295
పపరర: బతష
స ల బతష
స ల

93-8/641

93-8/644

93-8/647

93-8/650

93-8/653

93-8/656

6094 SAA0608018
పపరర: సససహచలస పసదదరగ

6097 JBV3645082
పపరర: మరర వల షపక

6100 SAA0798654
పపరర: వరమక అమడతల

93-8/659

6103 SAA0404061
పపరర: సతఖనతరరయణ గమసటటరర

93-8/1030

6106 SAA0799843
పపరర: పదతకవత ససకలరగ
భరస : యయససబభబమ ససకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1338
వయససస:26
లస: ససస స

6108 SAA1011907
పపరర: రరణణ అసబమరగ

6109 JBV3651320
పపరర: మమరగ ససకలరగ

93-8/665

భరస : ఆశరరసదస ససకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1338
వయససస:53
లస: ససస స

93-8/643

6089 SAA0608026
పపరర: ససరరప రరణణ గమదద

93-8/646

6092 SAA0607556
పపరర: అరరణమతమమర పసదదరగ

93-8/649

తసడక:డ సససహచలస పసదదరగ
ఇసటట ననస:121/5/1330
వయససస:27
లస: పప
93-8/651

6095 JBV3651767
పపరర: బమజజ షపక

93-8/652

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1331
వయససస:34
లస: ససస స
93-8/654

6098 SAA0362210
పపరర: కకటటశసర రరవ అమడతల

93-8/655

తసడక:డ కకటటశసర రరవ అమడతల
ఇసటట ననస:121-5-1331
వయససస:52
లస: పప
93-8/657

6101 SAA0673152
పపరర: ధన లకడక గమసటటరర

93-8/658

భరస : సతఖనతరరయణ గమసటటరర
ఇసటట ననస:121/5/1334
వయససస:29
లస: ససస స
93-8/660

తసడక:డ కకటయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:121/5/1334
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ రరమ మమరళమహన రరవప యమమరగస
ఇసటట ననస:121-5-1335
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అసబమరగ
ఇసటట ననస:121/5/1338
వయససస:41
లస: ససస స

93-8/648

భరస : కకటటశసర రరవప అమడతల
ఇసటట ననస:121-5-1332
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల గమసటటరర
ఇసటట ననస:121/5/1334
వయససస:33
లస: ససస స
6105 SAA1423169
పపరర: మమఘన యమమరగస

6091 SAA0607796
పపరర: వయమలకడక పసదదరగ

6086 JBV3468287
పపరర: మమరగ అసబబదతర బతష
స ల

భరస : గణపత రరవప గమదద
ఇసటట ననస:121/5/1330
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ బభబమసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1331
వయససస:38
లస: పప

భరస : నతగరశసరరరవప ఆమడల
ఇసటట ననస:121/5/1332
వయససస:32
లస: ససస స
6102 JBV3651783
పపరర: దసరగ గమసటటరర

93-8/645

తసడక:డ లకకయఖ పసదదరగ
ఇసటట ననస:121/5/1330U
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1331
వయససస:55
లస: ససస స
6099 SAA0404202
పపరర: వరణణ ఆమడల

6088 SAA0730417
పపరర: వజయ కలమమరగ నసతకకత

93-8/640

తసడక:డ ఆనసదరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:121/5/1328
వయససస:40
లస: పప

భరస : సససహచలస పసదదరగ
ఇసటట ననస:121/5/1330
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ ఆదదనతరరయణ గమదద
ఇసటట ననస:121/5/1330
వయససస:39
లస: పప
6096 JBV3651759
పపరర: ఖమజజబ షపక

93-8/642

తసడక:డ కకటటశసర రరవప నసతకకత
ఇసటట ననస:121-5-1330
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల గడడ స
ఇసటట ననస:121/5/1330
వయససస:47
లస: ససస స
6093 SAA0607994
పపరర: గణపత రరవప గమదద

6085 JBV3468816
పపరర: కకరణ కలమమర బతష
స ల

6083 JBV3478575
పపరర: లలరబ మక బతష
స ల

భరస : ఆనసదరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:121/5/1328
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ లమజరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:121/5/1328
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ రరబబ న బతష
స ల
ఇసటట ననస:121/5/1328
వయససస:80
లస: పప
6090 JBV3651775
పపరర: వనసగమక గడడ స

93-8/639

భరస : ఆనసద ససకలరర
ఇసటట ననస:121/5/1327
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ ఆనసదరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:121/5/1328
వయససస:36
లస: పప
6087 JBV3468618
పపరర: ఆనసదరరవప బతష
స ల

6082 JBV3652054
పపరర: రగజజ ససకలరర

6104 SAA0362202
పపరర: రరజరయ లకడక టటపపనతబబ యనత

93-8/661

భరస : చతఈనత బభబమ టటపపనతబబ యనత
ఇసటట ననస:121-5-1335
వయససస:32
లస: ససస స
93-8/663

6107 JBV3651338
పపరర: అనతనమణణ ససకలరగ

93-8/664

భరస : మరగయదతసస ససకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1338
వయససస:35
లస: ససస స
93-8/666

6110 SAA0404251
పపరర: ఏససబభబమ ససకలరగ

93-8/667

తసడక:డ ఆశరరసదస ససకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1338
వయససస:32
లస: పప
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6111 JBV3642774
పపరర: ఆనసద ససకలరగ
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93-8/668

తసడక:డ ఆశరరసదస ససకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1338
వయససస:34
లస: పప
6114 SAA0607903
పపరర: పడసనన ఆమదల

93-8/671

93-8/674

93-8/677

93-8/680

93-8/683

93-8/831

93-8/688

భరస : మదతరస షపక
ఇసటట ననస:121/5/1357
వయససస:45
లస: ససస స

6124 SAA0510370
పపరర: రరమ రరవప కకసడపలర

6127 SAA0240242
పపరర: ససభభన షపక

6130 SAA0404137
పపరర: నతగరశసరమక షపక

6133 JBV3653227
పపరర: బభజ షపక

93-8/1031

6136 SAA1438373
పపరర: రరఘవ గమసటటరర

93-8/681

6139 SAA0797292
పపరర: మరర వల షపక
తసడక:డ మమదరర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1357
వయససస:24
లస: పప

6119 SAA0510388
పపరర: జజఖత బతష
స ల

93-8/676

6122 JBV3642493
పపరర: బభజ షపక

93-8/679

6125 JBV3468808
పపరర: హహమమమ షర షపక

93-8/682

తసడక:డ బమడదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1342
వయససస:60
లస: పప
93-8/685

6128 SAA1255314
పపరర: జససకన షపక

93-8/977

తసడక:డ హఫసజ జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1343
వయససస:19
లస: ససస స
93-8/686

6131 SAA0799074
పపరర: ఢయమమణణ వలపరర

93-8/687

భరస : నతగరరజ వలపరర
ఇసటట ననస:121/5/1350
వయససస:32
లస: ససస స
93-8/689

6134 SAA1255298
పపరర: నగలల మర షపక

93-8/978

తసడక:డ జన జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1352
వయససస:19
లస: పప
93-8/1032

తసడక:డ కకటయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:121-5-1356
వయససస:43
లస: పప
93-8/690

93-8/673

తసడక:డ హహమమమ షర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1342
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:121/5/1352
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరల శరససస స దతమవరపప
ఇసటట ననస:121-5-1354
వయససస:19
లస: ససస స
6138 SAA0404244
పపరర: రమజజ షపక

93-8/678

భరస : అబమదలమర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1347
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ రరయపప వలపరర
ఇసటట ననస:121/5/1350
వయససస:38
లస: పప
6135 SAA1424084
పపరర: భభరత దతమవరపప

6121 SAA0510446
పపరర: కకషర కలమమరర కకసడపలర

6116 JBV3642766
పపరర: మరగయదతసస ససకలరగ

భరస : అసబబదతర బతష
స ల
ఇసటట ననస:121/5/1340
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ హహమమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1343
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకషర పడసరద మననవ
ఇసటట ననస:121-5-1346
వయససస:32
లస: ససస స
6132 SAA0799041
పపరర: నతగరరజ వలపరర

93-8/675

తసడక:డ సనతఖసస నతయమడడ కకసడపలర
ఇసటట ననస:121/5/1342
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:121/5/1343
వయససస:33
లస: ససస స
6129 SAA1080175
పపరర: రరజరశసరగ మననవ

6118 SAA0608059
పపరర: బమజజ బతష
స ల

93-8/670

తసడక:డ ఆశరరసదస ససకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1339
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమ రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:121/5/1342
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:డ జజఫర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1342
వయససస:40
లస: పప
6126 SAA0800772
పపరర: జరరనత షపక

93-8/672

భరస : మరగక అసబబథతర బతష
స ల
ఇసటట ననస:121/5/1340
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గపపర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1342
వయససస:34
లస: ససస స
6123 JBV3642501
పపరర: బభబమ షపక

6115 SAA0992983
పపరర: శవ బసగరరర

6113 JBV3642758
పపరర: ఆశరరసదస ససతతరగ

తసడక:డ ఏసప బమ ససకలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1338
వయససస:55
లస: పప

తసడక:డ అపరపరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:121-5-1339
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరగర బభబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:121/5/1340
వయససస:24
లస: ససస స
6120 JBV3651114
పపరర: షరబరరబబగస షపక

93-8/669

తసడక:డ తరరపరల అసబమరగ
ఇసటట ననస:121/5/1338
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప ఆమదల
ఇసటట ననస:121/5/1339
వయససస:25
లస: ససస స
6117 SAA0951179
పపరర: కలమమరగ బతష
స ల

6112 SAA1011899
పపరర: శకనవరసరరవప అసబమరగ

6137 SAA1464247
పపరర: శరయమక అవపజజ

93-20/1146

భరస : ఓబమలల అవపజజ
ఇసటట ననస:121-5-1356
వయససస:62
లస: ససస స
93-8/691

6140 SAA0404079
పపరర: మదతరస షపక

93-8/692

తసడక:డ లమలల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1357
వయససస:55
లస: పప
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6141 JBV3478666
పపరర: రసజజనబ షపక
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93-8/693

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1358
వయససస:35
లస: ససస స
6144 SAA1011915
పపరర: సరసబశవరరవప అసబమరగ

93-8/696

93-8/699

93-8/979

93-8/703

93-8/706

93-8/709

93-8/712

తసడక:డ ఖమదర బభష షపక
ఇసటట ననస:121/5/1382
వయససస:25
లస: ససస స

6154 JBV3478864
పపరర: కకసడమక అసబమరగ

6157 SAA0741547
పపరర: వహహదత షపక

6160 SAA0729907
పపరర: పదక వవలలపల

6163 SAA0729931
పపరర: అశశక వవలలపల

93-8/54

6166 SAA0800624
పపరర: వమల మరరలలరగ

93-8/704

6169 JBV3651726
పపరర: రరఖమబ షపక
భరస : ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1382
వయససస:41
లస: ససస స

6149 SAA0797110
పపరర: చసదడ శశఖర బభబమ నరరకళపరటట

93-8/701

6152 SAA1255694
పపరర: కరససరతన gunda

93-8/980

6155 SAA0404145
పపరర: వరరసరసమ అబమబరగ

93-8/705

తసడక:డ అచచయఖ అబమబరగ
ఇసటట ననస:121/5/1376
వయససస:55
లస: పప
93-8/707

6158 SAA0950791
పపరర: రహసతషలర జజవనబభషర పఠరన

93-8/708

తసడక:డ కరజ రససల పఠరన
ఇసటట ననస:121-5-1378
వయససస:23
లస: పప
93-8/710

6161 SAA0673541
పపరర: లకడక గగగమల

93-8/711

భరస : వనసకటటశసర రరవప గగగమల
ఇసటట ననస:121/5/1379
వయససస:52
లస: ససస స
93-8/713

6164 SAA0801499
పపరర: పవన గగగమల

93-8/714

తసడక:డ వనసకటటశసరరర గగగమల
ఇసటట ననస:121/5/1379
వయససస:28
లస: పప
93-8/715

భరస : యయససదతసస మరరలలరగ
ఇసటట ననస:121-5-1381
వయససస:36
లస: ససస స
93-8/717

93-8/698

భరస : venkateswra rao gunda
ఇసటట ననస:121-5-1369
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప వవలలపల
ఇసటట ననస:121-5-1379
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కచచల
ఇసటట ననస:121-5-1381
వయససస:27
లస: ససస స
6168 SAA0607648
పపరర: జహరబ షపక

93-8/702

భరస : శకనవరస రరవప వవలలపల
ఇసటట ననస:121-5-1379
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ నతగ రరజ వవలలపల
ఇసటట ననస:121-5-1379
వయససస:26
లస: పప
6165 SAA0800145
పపరర: సపనహలత కచచల

6151 SAA0797789
పపరర: ఫసరజ పఠరన

6146 SAA0798381
పపరర: ధన లకకక జజనతనకలటట

తసడక:డ వనసకటటససరరర నరరకళపరటట
ఇసటట ననస:121-5-1360
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఆరగఫ షపక
ఇసటట ననస:121-5-1378
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర గగగమల
ఇసటట ననస:121/5/1379
వయససస:27
లస: ససస స
6162 SAA0729956
పపరర: శవ గగపస వవలలపల

93-8/700

భరస : వరరసరసమ అసబమరగ
ఇసటట ననస:121/5/1376
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ యయహహ నస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:121/5/1377
వయససస:45
లస: పప
6159 SAA0951146
పపరర: నతగరరణణ గగగమల

6148 SAA0797086
పపరర: భభరత నరరకళపరటట

93-8/695

భరస : యయససరతనస జజనతనకలటట
ఇసటట ననస:121-5-1359
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:121-5-1362
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:121/5/1370
వయససస:38
లస: పప
6156 SAA0404400
పపరర: యయసప బమ నసదదపరటట

93-8/697

భరస : చసదడ శశఖర బభబమ నరరకళపరటట
ఇసటట ననస:121-5-1360
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ చసదర శశఖర జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1360
వయససస:19
లస: పప
6153 SAA0403725
పపరర: జజన షపక

6145 SAA0327593
పపరర: శవయఖ అసబమరగ

6143 JBV3642683
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడక:డ సషషదసలల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1358
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ తరరపరలల అసబమరగ
ఇసటట ననస:121-5-1358
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఉదయ కలమమర కరశ లమ
ఇసటట ననస:121-5-1360
వయససస:36
లస: ససస స
6150 SAA1255330
పపరర: జవన కలమమర నరరకలలలపత

93-8/694

భరస : సషషదసలల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1358
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:డ తరరపరల అసబమరగ
ఇసటట ననస:121/5/1358
వయససస:40
లస: పప
6147 JBV3652666
పపరర: రజన కరశలమ

6142 JBV3478773
పపరర: సలస బ షపక

6167 SAA0800657
పపరర: యయససదతసస మగమలరగ

93-8/716

తసడక:డ నతగయఖ మరరలలరగ
ఇసటట ననస:121-5-1381
వయససస:41
లస: పప
93-8/718

6170 SAA0607663
పపరర: నతగమల మరర షపక

93-8/719

తసడక:డ ఖమదర బభష షపక
ఇసటట ననస:121/5/1382
వయససస:26
లస: పప
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6171 JBV3643103
పపరర: ఖమదర భభష షపక
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93-8/720

తసడక:డ మసరసన షర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1382
వయససస:50
లస: పప
6174 SAA0673715
పపరర: మహబబ షపక

93-8/722

93-8/981

93-8/1035

93-8/727

93-8/730

93-8/982

93-8/735

తసడక:డ వరరసరసమ చతటర
ఇసటట ననస:121/5/1402
వయససస:48
లస: పప

6184 SAA0950601
పపరర: బభబభ షపక

6187 JBV3643087
పపరర: రఫస షపక

6190 JBV3643095
పపరర: భభష షపక

6193 SAA1369933
పపరర: కకటటలసగస పప దదల

93-8/737

6196 SAA1083690
పపరర: సలమకన షపక

93-8/728

6199 JBV3651015
పపరర: వజయమక మసచతల
భరస : యహనస మసచతల
ఇసటట ననస:121-5-1405
వయససస:55
లస: ససస స

6179 SAA1281633
పపరర: దదపక వసగల

93-7/1173

6182 SAA0404483
పపరర: ఖమదర వల షపక

93-8/726

6185 JBV3468725
పపరర: మమలమల షపక

93-8/729

తసడక:డ కమమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1394
వయససస:43
లస: పప
93-8/731

6188 JBV3651718
పపరర: అమమకజ షపక

93-8/732

భరస : హహసపసనతసహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1396
వయససస:70
లస: ససస స
93-8/733

6191 SAA0950668
పపరర: అననపపరర యలర మమటట

93-8/734

భరస : బమలర యఖ యలర మమటట
ఇసటట ననస:121/5/1399
వయససస:52
లస: ససస స
93-8/1036

6194 SAA0137547
పపరర: అనసరరధత పప లసపలర

93-8/736

భరస : శసకర పప లసపలర
ఇసటట ననస:121-5-1401
వయససస:54
లస: ససస స
93-8/839

తసడక:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:121-5-1401
వయససస:21
లస: పప
93-8/739

93-8/724

తసడక:డ కమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1393
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ లకకయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:121-5-1400
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ పరపర రరవ తతకల
ఇసటట ననస:121-5-1401
వయససస:48
లస: పప
6198 JBV3645090
పపరర: మలలర శసరరరవప చతటర

93-8/725

తసడక:డ కమమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1397
వయససస:50
లస: పప

తసడక:డ మసదయఖ యలర మమటట
ఇసటట ననస:121/5/1399
వయససస:37
లస: పప
6195 SAA0362186
పపరర: మమరళ కకషర తతకల

6181 SAA0404467
పపరర: రరహహలల షపక

6176 SAA0673731
పపరర: మహబమబ షరరఫ షపక

తసడక:డ రవకలమమరర వసగల
ఇసటట ననస:121-5-1385
వయససస:19
లస: పప

తసడక:డ కమమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1395
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖమదర వలర షపక
ఇసటట ననస:121-5-1396
వయససస:20
లస: ససస స
6192 SAA0950551
పపరర: బమలర యఖ యలర మమటట

93-8/1034

తసడక:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1394
వయససస:24
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:121/5/1395
వయససస:35
లస: ససస స
6189 SAA1256064
పపరర: బభజ షపక

6178 SAA1397553
పపరర: బభష షపక

93-8/1033

తసడక:డ భభషర షపక
ఇసటట ననస:121-5-1384
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1393
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:121/5/1394
వయససస:39
లస: ససస స
6186 JBV3478765
పపరర: షసషరదదబగస షపక

93-8/723

తసడక:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:121-5-1384
వయససస:51
లస: పప

తసడక:డ రవ కలమమర వసగల
ఇసటట ననస:121-5-1385
వయససస:19
లస: పప
6183 JBV3478781
పపరర: నసరజ హన షపక

6175 SAA0950817
పపరర: గగస బభషర షపక

6173 SAA1397546
పపరర: మమనన షపక

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:121-5-1383
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1384
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహబమబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:121-5-1384
వయససస:20
లస: ససస స
6180 SAA1397538
పపరర: దదపక వసగల

93-8/721

తసడక:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1382
వయససస:65
లస: పప

భరస : భభషర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1384
వయససస:33
లస: ససస స
6177 SAA1256049
పపరర: అపసనత షపక

6172 JBV3468964
పపరర: జజన షపక

6197 JBV3651312
పపరర: హహమమమబ షపక

93-8/738

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1402
వయససస:45
లస: ససస స
93-8/740

6200 JBV3643871
పపరర: రగశయఖ దదమ

93-8/741

తసడక:డ చనన దదమ
ఇసటట ననస:121-5-1405
వయససస:34
లస: పప

Page 241 of 257

6201 JBV3642386
పపరర: యయహహ నస మసచతల
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93-8/742

తసడక:డ వనసకటటశసరరర మసచతల
ఇసటట ననస:121-5-1405
వయససస:65
లస: పప
6204 SAA0322321
పపరర: సరసబభడజఖస సప బల

93-8/744

93-8/747

93-8/750

93-8/752

93-8/755

93-8/758

93-8/759

తసడక:డ నతగరశసరరరవప దతసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1419
వయససస:40
లస: పప

6214 JBV3653250
పపరర: ఫరతమమ షపక

6217 SAA0404459
పపరర: రవ బదచదల

6220 SAA1255942
పపరర: కరగమమలర మమపపరరర

6223 JBV1906106
పపరర: మసగమక దతసరగ

93-8/762

6226 JBV1902642
పపరర: నతగయఖ దతసరగ

93-8/753

6229 SAA0799959
పపరర: చనతమమమయ అణమ
డ రరల
భరస : రరజ అణమ
డ రరల
ఇసటట ననస:121/5/1421
వయససస:41
లస: ససస స

6209 JBV3642816
పపరర: కకటటశసరరరవ సప బల

93-8/749

6212 SAA0672766
పపరర: రరణణ కకరర

93-8/751

6215 JBV3643657
పపరర: రరమకకషర కకరర

93-8/754

తసడక:డ లసగయఖ కకరర
ఇసటట ననస:121-5-1411
వయససస:30
లస: పప
93-8/756

6218 SAA0403832
పపరర: ససబమక నలర బబ తష

93-8/757

భరస : పషసచలయఖ నలర బబ తష
ఇసటట ననస:121/5/1413
వయససస:55
లస: ససస స
93-8/984

6221 SAA1396142
పపరర: భరత మమపపరరర

93-8/1037

తలర : ఖసరరరద బబగమమ మమపపరరర
ఇసటట ననస:121-5-1415
వయససస:18
లస: పప
93-8/760

6224 JBV1900349
పపరర: నతగమణణ దతసరగ

93-8/761

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:121/5/1417
వయససస:36
లస: ససస స
93-8/763

తసడక:డ నతగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:121/5/1417
వయససస:38
లస: పప
93-8/765

93-8/746

తసడక:డ రరమకకషర కకరర
ఇసటట ననస:121-5-1411
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ దతసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1417
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నతగరశసరరరవప దతసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1417
వయససస:60
లస: ససస స
6228 JBV1906932
పపరర: చనకకటటశసర రరవప దతసరగ

93-5/1148

తసడక:డ చననబభబమ మమపపరరర
ఇసటట ననస:121-5-1415
వయససస:22
లస: పప

భరస : చన కకటటశసర రరవప దతసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1417
వయససస:34
లస: ససస స
6225 JBV1907229
పపరర: ధనలకకక దతసరగ

6211 SAA1269810
పపరర: అకబర షపక

6206 JBV3651379
పపరర: మలలర శసరగ సప బల

తసడక:డ పరసడడరసగరరరవప సప బల
ఇసటట ననస:121/5/1410
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ బకకలల బదచదల
ఇసటట ననస:121/5/1412
వయససస:33
లస: పప

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:121/5/1415
వయససస:36
లస: ససస స
6222 SAA0322305
పపరర: కలమమరగ దతసరగ

93-8/748

భరస : జజనబభషర షపక
ఇసటట ననస:121/5/1411
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడకడ వననన
ఇసటట ననస:121-5-1412
వయససస:36
లస: ససస స
6219 SAA0800129
పపరర: కలరరషసద బబగస షపక

6208 SAA0673228
పపరర: పడతతప పప తన బభబమ శశబల

93-8/983

భరస : పరసడడరసగరరరవప సప బల
ఇసటట ననస:121/5/1410
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:డ ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:121-5-1411
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటటరరడకడ దగమగల
ఇసటట ననస:121-5-1411
వయససస:32
లస: ససస స
6216 JBV3652989
పపరర: ఈశసరమక వననన

93-8/745

తసడక:డ రసగర రరవప శశబల
ఇసటట ననస:121/5/1410
వయససస:34
లస: పప

తసడక:డ లకడక నతరరయణ పసతసగగ
ఇసటట ననస:121/5/1410
వయససస:48
లస: పప
6213 JBV3652971
పపరర: అసజనతదదవ దగమగల

6205 SAA0673673
పపరర: నతగ లకడక పసతసగగ

6203 SAA1255488
పపరర: నగరజ ఎకతల

తలర : సయయలల జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1408
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల పసతసగగ
ఇసటట ననస:121/5/1410
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ ఎడడకకసడలల పథసగగ
ఇసటట ననస:121-5-1410
వయససస:21
లస: పప
6210 SAA0673699
పపరర: ఏడడకకసడలల పసతసగగ

93-8/743

భరస : సషయల ఏకలల
ఇసటట ననస:121/5/1408
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప సప బల
ఇసటట ననస:121/5/1410
వయససస:34
లస: ససస స
6207 SAA1118009
పపరర: అరవసద కకషప రర పథసగగ

6202 JBV1900398
పపరర: లకకమక ఏకలల

6227 JBV1900158
పపరర: పషదకకటటశసరరరవప దతసరగ

93-8/764

తసడక:డ నతగరశసరరరవప దతసరగ
ఇసటట ననస:121/5/1417
వయససస:40
లస: పప
93-8/766

6230 SAA0799975
పపరర: రవ అణమదగమల

93-8/767

తసడక:డ రరజ అణమ
డ రరల
ఇసటట ననస:121/5/1421
వయససస:26
లస: పప
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6231 JBV3468857
పపరర: అసబబదతర బతష
స ల
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93-8/768

తసడక:డ రరబబన బతష
స ల
ఇసటట ననస:121/5/1421
వయససస:49
లస: పప
6234 JBV1906114
పపరర: బభలయఖ కకరగమమటట

93-8/771

93-8/773

93-8/776

93-8/779

93-8/782

93-8/784

93-8/787

భరస : దసరగ యఖ జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1430
వయససస:23
లస: ససస స

6244 JBV3468360
పపరర: అచచబభబమ తతడకమళర

6247 SAA1369727
పపరర: అరవసద కలమమర తడకమళర

6250 SAA0798563
పపరర: పడసనన కలమమరగ కడకయస

6253 JBV3468832
పపరర: శకనవరససరరవప కరమమలలరగ

93-8/791

6256 SAA1255710
పపరర: కకటటశసరర మక కమమలలరర

93-8/780

6259 SAA1255561
పపరర: వకటర పరల ఆలమమఠర
తసడక:డ మహహశ బభబమ జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1430
వయససస:22
లస: పప

6239 JBV1900471
పపరర: మసగమక అసదచగమల

93-8/775

6242 JBV3478591
పపరర: మమరమక తతడకమళర

93-8/778

6245 JBV3642659
పపరర: కకటటశసరరరవ తతడకమళర

93-8/781

తసడక:డ పసచచయఖ తతడకమళర
ఇసటట ననస:121/5/1428
వయససస:40
లస: పప
93-8/1003

6248 SAA1109727
పపరర: అశశక తడకమళర

93-8/783

తసడక:డ కకటటశసర రరవప తడకమళర
ఇసటట ననస:121-5-1429
వయససస:23
లస: పప
93-8/785

6251 JBV1905603
పపరర: ససధతఖ రరణణ అలమతష

93-8/786

భరస : మహహష అలమతష
ఇసటట ననస:121/5/1430
వయససస:39
లస: ససస స
93-8/788

6254 JBV1902634
పపరర: మహహష అలమతష

93-8/790

తసడక:డ ఏససదతసస అలమతష
ఇసటట ననస:121/5/1430
వయససస:41
లస: పప
93-8/985

భరస : నరసపససరరవ జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1430
వయససస:53
లస: ససస స
93-8/987

93-8/772

భరస : పసచచయఖ తతడకమళర
ఇసటట ననస:121/5/1428
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప కరమమలలరగ
ఇసటట ననస:121-5-1430
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ వనసకటటశసరరర కరమమలలరగ
ఇసటట ననస:121/5/1430
వయససస:63
లస: పప
6258 SAA1254572
పపరర: మహ లకకక మమదర

93-8/777

భరస : జయ మణణ కలమమర కడకయస
ఇసటట ననస:121/5/1430
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : దతసస చలకబతస న
ఇసటట ననస:121/5/1430
వయససస:42
లస: ససస స
6255 JBV3643061
పపరర: నరసససహరరవప కరమమలలరగ

6241 SAA0243154
పపరర: కమలకలమమరగ తతడకమళర

6236 SAA0950437
పపరర: దసరగ ఆకరరస

భరస : వనసకటటశసరరర అసదసగల
ఇసటట ననస:121/5/1427
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసరరరవప తడకమళర
ఇసటట ననస:121/5/1428
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కమమలలరగ
ఇసటట ననస:121-5-1430
వయససస:34
లస: ససస స
6252 JBV1906809
పపరర: ససశల చలకబతస న

93-8/774

తసడక:డ పసచచయఖ తతడకమళర
ఇసటట ననస:121/5/1428
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ అచచయఖ తతడకమళర
ఇసటట ననస:121/5/1428
వయససస:55
లస: పప
6249 SAA1119627
పపరర: అననపపరర కమమలలరగ

6238 SAA0951815
పపరర: ససమత కలమమరగ అసదసగమల

93-8/770

భరస : యమదగగరగ ఆకరరస
ఇసటట ననస:121/5/1425
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప తతడకమళర
ఇసటట ననస:121/5/1428
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ దసరరగరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:121-5-1428
వయససస:28
లస: పప
6246 JBV3468576
పపరర: పసచచయఖ తతడకమళర

93-8/1038

తసడక:డ మలయఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:121/5/1427
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మమరరయఖ అసదసగల
ఇసటట ననస:121/5/1427
వయససస:50
లస: ససస స
6243 SAA0951849
పపరర: వనసకటటష తరరపత

6235 SAA1423144
పపరర: మనస కలరరమమటట

6233 JBV1906130
పపరర: అరరణ కకరగమమటట

భరస : బభలయఖ కకరగమమటట
ఇసటట ననస:121/5/1424
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ బభలయఖ కలరరమమటట
ఇసటట ననస:121-5-1424
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ దదవయఖ ఆకరరస
ఇసటట ననస:121/5/1425
వయససస:35
లస: పప
6240 JBV1900448
పపరర: లకకమక అసదసగల

93-8/769

భరస : శకనవరస రరవప తతటభ
ఇసటట ననస:121-5-1423
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:డ రరమమలల కకరగమమటట
ఇసటట ననస:121/5/1424
వయససస:40
లస: పప
6237 SAA0950429
పపరర: యమదగగరగ ఆకరరస

6232 SAA0243543
పపరర: ధనలకడక తతటభ

6257 SAA1255595
పపరర: కలమఖణణ యమలమమసచల

93-8/986

తసడక:డ వవకరతతరర రరవప జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1430
వయససస:24
లస: ఇ
93-8/988

6260 SAA1254549
పపరర: మమనక ఆలమమఠర

93-8/989

తసడక:డ మమయయష జసగస
ఇసటట ననస:121-5-1430
వయససస:21
లస: ససస స
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6261 JBV3478328
పపరర: పదతక గగపపల
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93-8/792

భరస : కకషరరరరవప గగపపల
ఇసటట ననస:121/5/1431
వయససస:45
లస: ససస స
6264 SAA1255660
పపరర: శవకలమమర divi

93-8/990

93-8/796

93-8/799

93-8/802

93-8/1039

93-8/805

93-8/809

భరస : రరమమలల జగనతనదస
ఇసటట ననస:121-7-1520
వయససస:53
లస: ససస స

6274 SAA0261107
పపరర: సతఖనతరరయణ భగరత

6277 SAA1453786
పపరర: రరణమక పరలలటట

6280 JBV3468550
పపరర: ఏనతటటశసరర
ర దదపపలపపడక

6283 SAA0672436
పపరర: పడవలర క మదసరపలర

93-7/1174

6286 NDX2965754
పపరర: రజన కలసదసరగస

93-8/803

6289 JBV3641859
పపరర: జగనతనధమ రరమమలల
తసడక:డ వరయఖ రరమమలల
ఇసటట ననస:121-7-1520
వయససస:65
లస: పప

6269 SAA0950486
పపరర: ససనసద గడకగమసడర

93-8/798

6272 SAA0950528
పపరర: రరజరశసరరరవప చలక

93-8/801

6275 JBV3643707
పపరర: ససతతరరమమలల భగరత

93-8/804

తసడక:డ సనతఖసస రరవప భగరత
ఇసటట ననస:121-5-1441
వయససస:67
లస: పప
93-8/1040

6278 NDX2581791
పపరర: గగవరర న రరవప పరలలటట

94-21/661

తసడక:డ కకటయఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:121-5-1441
వయససస:57
లస: పప
93-8/807

6281 SAA0797250
పపరర: సరసబ పపల

93-8/808

భరస : శకనస పపల
ఇసటట ననస:121/5/1999
వయససస:41
లస: ససస స
93-8/815

6284 SAA1255470
పపరర: శకనవరస రరవప ససపప

93-8/992

తసడక:డ sundar reddy ససపప
ఇసటట ననస:121-5-19913
వయససస:46
లస: పప
94-16/1157

భరస : వనసకట బభబమ కలసదసరగస
ఇసటట ననస:121-7-1515
వయససస:21
లస: ససస స
93-3/244

93-8/795

తసడక:డ యయబమ చలక
ఇసటట ననస:121/5/1435
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమధవరరవప మదసరపలర
ఇసటట ననస:121/5/11972
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ యయససరరథతణణమ దదననపపడక
ఇసటట ననస:121-6-224
వయససస:22
లస: పప
6288 JBV3650298
పపరర: వనసకటమక జగనతనదస

93-8/800

తసడక:డ కకటయఖ దదపపలపపడక
ఇసటట ననస:121-5-1992
వయససస:43
లస: పప

తసడక:డ గమరవయఖ పపలమ
ఇసటట ననస:121/5/1999
వయససస:46
లస: పప
6285 SAA1251818
పపరర: మహహశ దదననపపడక

6271 SAA0950502
పపరర: మరగయమక గడకగమసడర

6266 SAA0950643
పపరర: జజఖత చచటట పలర

తసడక:డ సదతనసద వలసన గడకగమసడర
ఇసటట ననస:121/5/1435
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గగవరర న రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:121-5-1441
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఆసతతన రరజ తసడడ
ఇసటట ననస:121/5/1448
వయససస:35
లస: ససస స
6282 SAA0797276
పపరర: శకనస పపల

93-8/797

తసడక:డ ససతతరరమమలల భగరత
ఇసటట ననస:121-5-1441
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ కకటయఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:121-5-1441
వయససస:57
లస: పప
6279 JBV3653110
పపరర: ససరరపరరణణ తసడడ

6268 JBV3644036
పపరర: కకషర చటటటపలర

93-8/794

తసడక:డ కకషర చచటట పలర
ఇసటట ననస:121/5/1433
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సదతనసద వలసన గడకగమసడర
ఇసటట ననస:121/5/1435
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ నతగయఖ గగగమల
ఇసటట ననస:121/5/1437
వయససస:50
లస: పప
6276 SAA1452408
పపరర: గగవరరన రరవప పరలలటట

93-8/991

తసడక:డ చసదడయఖ చటటటపలర
ఇసటట ననస:121/5/1433
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరజరశసరరరవప చలక
ఇసటట ననస:121/5/1435
వయససస:33
లస: ససస స
6273 JBV3468659
పపరర: కకషరరరరవప గగగమల

6265 SAA1255579
పపరర: సరససజజఖ లకకక డకవ

6263 SAA0404384
పపరర: కకటయఖ సప మ

తసడక:డ ఓబమలల వల సప మ
ఇసటట ననస:121/5/1431
వయససస:70
లస: పప

భరస : శవకలమమర డకవ
ఇసటట ననస:121-5-1431
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ కకషర చదటట పఅల
ఇసటట ననస:121-5-1433
వయససస:22
లస: పప
6270 SAA0970229
పపరర: సరళ చలక

93-8/793

భరస : కకటయఖ సప మ
ఇసటట ననస:121/5/1431
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:డ kantharao divi
ఇసటట ననస:121-5-1431
వయససస:44
లస: పప
6267 SAA1116706
పపరర: పవన కలమమర చదటట పఅల

6262 SAA0404194
పపరర: వనసకటమక సప మ

6287 NDX2507937
పపరర: సరయ రరమ వరనపలర

94-13/723

తసడక:డ వనసకట రరవప వరనపలర
ఇసటట ననస:121-7-1517
వయససస:25
లస: పప
93-3/245

6290 SAA1218510
పపరర: పడవణ కలమమర మమతవరపప

93-3/1052

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప మమతవరపప
ఇసటట ననస:121-7-1520
వయససస:43
లస: పప
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6291 SAA1218494
పపరర: శకదదవ మమతవరపప
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93-3/1151

భరస : పడవణ కలమమర మమతవరపప
ఇసటట ననస:121-7-1520
వయససస:41
లస: ససస స
6294 SAA1087139
పపరర: వనసకనన జగనతనథస

93-3/248

93-3/251

93-3/254

93-3/256

93-3/259

93-3/262

93-3/265

భరస : ససబభబరరవప జగనతనథస
ఇసటట ననస:121-7-1592
వయససస:49
లస: ససస స

6304 SAA1074210
పపరర: నతగ లకకక శకరరమమలల

6307 JBV3479177
పపరర: వరణణ మమదర

6310 SAA1074152
పపరర: చనన జలడసకక

6313 JBV3652567
పపరర: నరసమక గగపసదదశ

93-3/268

6316 NDX2987352
పపరర: రరమమలమక కరక

93-3/257

6319 SAA1471176
పపరర: సతశ కటట
తసడక:డ వనసకటటశసరరర కటట
ఇసటట ననస:121-8-1565
వయససస:32
లస: పప

6299 JBV3469251
పపరర: శవయఖ పపరస

93-3/253

6302 SAA1087238
పపరర: మమధవ మమమలఎస

93-3/255

6305 SAA1087287
పపరర: భవరన మమదర

93-3/258

భరస : నతగ సరయ మమదర
ఇసటట ననస:121-7-1531
వయససస:22
లస: ససస స
93-3/260

6308 SAA1087303
పపరర: నతగ సరయ మమదర

93-3/261

తసడక:డ దసరగ యఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-7-1531
వయససస:23
లస: పప
93-3/263

6311 SAA0965097
పపరర: రమఖ కరతసఆల

93-3/264

తసడక:డ రరమకకషరరరజ కరతసఆల
ఇసటట ననస:121-7-1539
వయససస:26
లస: ససస స
93-3/266

6314 JBV3652559
పపరర: ససగమణమక నతననపప గమ

93-3/267

భరస : ఏసప బమ నతననపప గమ
ఇసటట ననస:121-7-1539
వయససస:76
లస: ససస స
94-16/1159

భరస : శసకర రరవప కరక
ఇసటట ననస:121-7-1540
వయససస:48
లస: ససస స
93-3/270

93-3/250

తసడక:డ శరససన మమమలఎస
ఇసటట ననస:121-7-1525
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బభలరరజ గగపసదదశ
ఇసటట ననస:121-7-1539
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:డ బభలరరజ గగపసదదసస
ఇసటట ననస:121-7-1539
వయససస:29
లస: పప
6318 SAA1087212
పపరర: సరమమమ జఖస జగనతనథస

94-16/1158

తసడక:డ కకసడయఖ జలడసకక
ఇసటట ననస:121-7-1537
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరజ ననతడబపరసర
ఇసటట ననస:121-7-1539
వయససస:44
లస: ససస స
6315 SAA1011683
పపరర: బభలమజ గగపసదదసస

6301 NDX2788651
పపరర: బమజజ దదవరశశటట

6296 SAA1042621
పపరర: ఉష చలలకలరగ

తసడక:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:121-7-1522
వయససస:40
లస: పప

భరస : దసరగ యమఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-7-1531
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చనన జలడసకక
ఇసటట ననస:121-7-1537
వయససస:33
లస: ససస స
6312 SAA0965303
పపరర: మరగయమ రరణణ ననతడబపరసర

93-3/252

భరస : నతగయఖ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:121-7-1526
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ దసరగ యఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-7-1531
వయససస:23
లస: ససస స
6309 SAA1074160
పపరర: వజయ జలడసకక

6298 SAA1044221
పపరర: బమషమక జగనతనథస

93-3/246

భరస : ఏడడకకసదలల కకనలలకలరగ
ఇసటట ననస:121-7-1522
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:121-7-1524
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ శక రరమ
ఇసటట ననస:121-7-1525
వయససస:49
లస: ససస స
6306 SAA1074186
పపరర: మహ లకకక మమదర

93-3/249

భరస : తరరపరటయఖ జగనతనథస
ఇసటట ననస:121-7-1522
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:డ కకటయఖ పపరస
ఇసటట ననస:121-7-1522
వయససస:41
లస: పప
6303 SAA1074269
పపరర: అచచమక శక రరమ

6295 JBV3650306
పపరర: వనసకటమక పపరస

6293 SAA1087105
పపరర: నతగరన జగనతనథస

భరస : వనసకనన జగనతనథస
ఇసటట ననస:121-7-1521
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర పపరస
ఇసటట ననస:121-7-1522
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శసకర జగనతనథస
ఇసటట ననస:121-7-1522
వయససస:44
లస: ససస స
6300 JBV3641875
పపరర: వనసకటటశసరరర పపరస

94-13/724

తసడక:డ రరమమలల జగనతనధస
ఇసటట ననస:121-7-1520
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ శసకర జగనతనథస
ఇసటట ననస:121-7-1521
వయససస:31
లస: పప
6297 SAA1044213
పపరర: కరటసమమ జగనతనథస

6292 NDX2507952
పపరర: నరసమక జగనతనధస

6317 SAA0965147
పపరర: బబహరర రరశఖ

93-3/269

తసడక:డ హజర రరశఖ
ఇసటట ననస:121-7-1587
వయససస:34
లస: పప
93-3/1208

6320 SAA1413194
పపరర: లఖఠ మమతవరపప

93-3/1209

తసడక:డ పడవణ కలమమర మమతవరపప
ఇసటట ననస:121-8-1565,
వయససస:18
లస: పప
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6321 SAA1219047
పపరర: నతగరశసర రరవప నననపనవన

93-3/1053

తసడక:డ అపపరరవప నననపనవన
ఇసటట ననస:121-9-1579
వయససస:52
లస: పప
6324 FYY1069608
పపరర: సబత పడవణ టటలడదవలపఅల

6322 SAA1219054
పపరర: నరకల పడభ నననపనవన

93-3/1054

భరస : నతగరశసర రరవప నననపనవన
ఇసటట ననస:121-9-1579
వయససస:46
లస: ససస స
93-3/1212

6325 FYY1069384
పపరర: పడవణ కలమమర టటలడదవలపఅల

6323 SAA1469105
పపరర: లలమవత భవనస

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:121-9-1579
వయససస:37
లస: ససస స
93-3/1211

6326 SAA1218601
పపరర: మహమకద జన షపక

భరస : పడవణ కలమమర టటలడదవలపఅల
ఇసటట ననస:121-9-1579/402 suryatower
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: సబత పడవణ టటలడదవలపఅల
ఇసటట ననస:121-9-1579 surya towers
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ మసరసన సభమబ షపక
ఇసటట ననస:121-9-1580
వయససస:62
లస: పప

6327 SAA1218635
పపరర: ససబభనబ షపక

6328 SAA1218676
పపరర: అబమదలల జలల షపక

6329 SAA1258565
పపరర: రఫరఠజ హ షపక

93-3/1056

భరస : మహధసజజన షపక
ఇసటట ననస:121-9-1580
వయససస:58
లస: ససస స
6330 NDX2293926
పపరర: మహమకద జజన షపక
తసడక:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121-9-1580
వయససస:63
లస: పప
6333 SAA1218668
పపరర: శకనవరస రరవప కకడల

93-3/1058

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప కకడల
ఇసటట ననస:121-9-1582 F 504
వయససస:49
లస: పప
6336 SAA1218619
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ కకడల

93-3/1061

93-3/271

భరస : నతగ షపశ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1585
వయససస:29
లస: ససస స
6342 JBV3469194
పపరర: దసరగ యఖ మమదర

93-3/274

93-3/277

భరస : నరసససహమమరరస జగనతనథస
ఇసటట ననస:121-9-1591
వయససస:33
లస: ససస స

6332 SAA1293653
పపరర: జతదసదడ కళళఖణపప

93-3/1152

తసడక:డ జజగరశసర రరవప కళళఖణపప
ఇసటట ననస:121-9-1582 F 403 SARADA T
వయససస:30
లస: పప

6334 SAA1219005
పపరర: వజయలకకక కకడల

6335 SAA1218577
పపరర: వనసకట హరగ కకషర కకడల

93-3/1059

6337 SAA1114784
పపరర: వనసకట రరడకడ అననపపరరడకడ

93-3/355

6338 SAA1437433
పపరర: వనసకటటశసరరర దదగరలమ

తసడక:డ ససబభబ రరడడ క అననపపరరడకడ
ఇసటట ననస:121-9-1582,FLATNO-303,SARA
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ వరనన దదగరలమ
ఇసటట ననస:121-9-1583
వయససస:69
లస: పప

6340 JBV3479151
పపరర: బమచచమక మమదర

6341 SAA0965113
పపరర: నతగ షపశ మమదర

6343 SAA0965139
పపరర: కకటటసససమక ఓటట
ర

6346 JBV3650272
పపరర: నతగలకకరక పపరస

6349 SAA0327338
పపరర: నరసససహ మమరగస జగనతధస
తసడక:డ ససబభబ రరవప జగనతధస
ఇసటట ననస:121-9-1591
వయససస:36
లస: పప

93-3/1060

తసడక:డ శకనవరస రరవప కకడల
ఇసటట ననస:121-9-1582 f 504
వయససస:28
లస: పప

93-3/272

93-3/1213

93-3/273

తసడక:డ దసరగ యఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1585
వయససస:30
లస: పప
93-3/275

6344 JBV3641560
పపరర: ఏడడకకసడలల చలలకలరగ

93-3/276

తసడక:డ వనసకటటశసరరర చలలకలరగ
ఇసటట ననస:121-9-1587
వయససస:47
లస: పప
93-3/278

భరస : గగపయఖ పపరస
ఇసటట ననస:121-9-1588
వయససస:36
లస: ససస స
93-3/281

93-6/1127

తసడక:డ జతదసదడ కలయనపప
ఇసటట ననస:121-9-1582 F403 SARADA
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ ఓటట
ర
ఇసటట ననస:121-9-1587
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:డ నతరరయణ ఓటట
ర
ఇసటట ననస:121-9-1587
వయససస:56
లస: పప
6348 SAA1042530
పపరర: నతగరసదడఎస జగనతనథస

93-3/1153

భరస : దసరగ యమఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1585
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:డ జమలయఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1585
వయససస:44
లస: పప
6345 SAA0327437
పపరర: సషషదసలల మసరసన ఓటట
ర

6331 SAA1293646
పపరర: సబత వడర మమడక

93-3/1055

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:121-9-1580
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకడల
ఇసటట ననస:121-9-1582 f 504
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:డ శకనవరస రరవప కకడల
ఇసటట ననస:121-9-1582 f 504
వయససస:26
లస: పప
6339 SAA0965121
పపరర: తరరపఠమక మమదర

93-3/1057

తసడక:డ మహమద జన షపక
ఇసటట ననస:121-9-1580
వయససస:34
లస: పప
94-34/804

93-3/1210

6347 SAA1074145
పపరర: గగపస వర పడసరద పపరస

93-3/280

తసడక:డ గగపస పపరస
ఇసటట ననస:121-9-1588
వయససస:23
లస: పప
93-3/282

6350 SAA1087196
పపరర: కళళఖణ లకకక కలసబ

93-3/283

భరస : లకకక నతరరయణ కలసబ
ఇసటట ననస:121-9-1593
వయససస:23
లస: ససస స
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93-3/285

భరస : దసరగ యఖ కలసభభ
ఇసటట ననస:121-9-1593
వయససస:40
లస: ససస స
6354 JBV3650421
పపరర: నతగలకడక జగనతనదస

93-3/288

93-3/291

93-3/294

93-3/297

93-3/301

93-3/305

93-3/309

భరస : యయసస రతనస దదవర
ఇసటట ననస:121-9-1606
వయససస:40
లస: ససస స

6364 SAA1074202
పపరర: కకటటసససమక దదవరకకసడ

6367 SAA1042548
పపరర: ససబభబరరవప దదవరకకసడ

6370 SAA1074061
పపరర: రరజరశ మటభటననససల

6373 SAA0242511
పపరర: సరమమమ జఖస పరశస

93-3/312

6376 JBV3479128
పపరర: తరరపతమక కలసభభ

93-3/299

6379 SAA0242776
పపరర: ససబబమక మమదర
భరస : అసజయఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1606
వయససస:57
లస: ససస స

6359 SAA1074020
పపరర: సరసబయఖ బతష
స ల

93-3/293

6362 SAA0944943
పపరర: పపననయఖ దదవరకకసడ

93-3/296

6365 SAA1074053
పపరర: రరమఆసజనవయమలల దదవరకకసడ

93-3/300

తసడక:డ నతగభమషణస దదవరకకనతడ
ఇసటట ననస:121-9-1602
వయససస:22
లస: పప
93-3/302

6368 SAA0771973
పపరర: అనసశర గమజజ నరపపడక

93-3/304

భరస : పడవనన కలమమర గమజజ నరపపడక
ఇసటట ననస:121-9-1603
వయససస:27
లస: ససస స
93-3/306

6371 SAA0772039
పపరర: వర రరవప మటట సప ససల

93-3/308

తసడక:డ పసచచయఖ మటట సప ససల
ఇసటట ననస:121-9-1603
వయససస:48
లస: పప
93-3/310

6374 SAA0238733
పపరర: సరసబశవరరవప పరశస

93-3/311

తసడక:డ బభబమరరవప పరశస
ఇసటట ననస:121-9-1604
వయససస:41
లస: పప
93-3/313

భరస : సరసబయఖ కలసభభ
ఇసటట ననస:121-9-1605
వయససస:65
లస: ససస స
93-3/315

93-3/290

తసడక:డ ససబబయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:121-9-1601
వయససస:31
లస: పప

భరస : బభబమరరవప పరశస
ఇసటట ననస:121-9-1604
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబయఖ కలసబ
ఇసటట ననస:121-9-1605
వయససస:29
లస: ససస స
6378 SAA0946071
పపరర: వజయ దదవర

93-3/295

తసడక:డ వర రరవప మటభటననససల
ఇసటట ననస:121-9-1603
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పరశస
ఇసటట ననస:121-9-1604
వయససస:34
లస: ససస స
6375 SAA1042688
పపరర: ఈశసరమక కలసబ

6361 SAA0965071
పపరర: సషషదతభ మహహకధ

6356 JBV3479193
పపరర: అసజమక పప లమ

తసడక:డ రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-9-1598
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ నతగబమషణస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:121-9-1602
వయససస:54
లస: పప

భరస : వర రరవప మటట సప ససల
ఇసటట ననస:121-9-1603
వయససస:43
లస: ససస స
6372 SAA0242412
పపరర: నతగమలలర శసరగ పరశస

93-3/292

భరస : ససబబ రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:121-9-1602
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:డ ససబభబరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:121-9-1602
వయససస:44
లస: పప
6369 SAA0771999
పపరర: వనసకరయమమక మటట సప ససల

6358 SAA0965410
పపరర: రమణ బటటట

93-3/287

భరస : పరపయఖ పప లమ
ఇసటట ననస:121-9-1595
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బభషర మహహకధ
ఇసటట ననస:121-9-1601
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:121-9-1602
వయససస:39
లస: ససస స
6366 SAA1042563
పపరర: వనసకటటససరరర దదవరకకసడ

93-3/289

భరస : రరమయఖ బటటట
ఇసటట ననస:121-9-1598
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:121-9-1601
వయససస:27
లస: ససస స
6363 SAA1042571
పపరర: ససబభబయమక దదవరకకసడ

6355 JBV3641867
పపరర: రరమయఖ జగనతనధస

6353 JBV3469178
పపరర: దసరగ యఖ కలసబభ

తసడక:డ సరసబయఖ కలసబభ
ఇసటట ననస:121-9-1593
వయససస:40
లస: పప

తసడక:డ పప తషరరజ జగనతనధస
ఇసటట ననస:121-9-1594
వయససస:41
లస: పప

తసడక:డ గగపయఖ పప లమ
ఇసటట ననస:121-9-1595
వయససస:43
లస: పప
6360 SAA0963968
పపరర: శకదదవ దదవరకకసడ

93-3/286

తసడక:డ దసరగ రరవప కలసబ
ఇసటట ననస:121-9-1593
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమయఖ జగనతనదస
ఇసటట ననస:121-9-1594
వయససస:37
లస: ససస స
6357 JBV3469186
పపరర: పరపయఖ పప లమ

6352 SAA1087170
పపరర: లకకక నతరరయణ కలసబ

6377 JBV3469269
పపరర: సరసబయఖ కలసభభ

93-3/314

తసడక:డ పషసటయఖ కలసభభ
ఇసటట ననస:121-9-1605
వయససస:75
లస: పప
93-3/316

6380 SAA0946097
పపరర: హరరష దదవర

93-3/317

తసడక:డ యయసస రతనస దదవర
ఇసటట ననస:121-9-1606
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: ససజనఖ రగడడ
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93-3/318

తసడక:డ యయసస రతనస రగడడ
ఇసటట ననస:121--9-1607
వయససస:36
లస: ససస స
6384 SAA1042662
పపరర: తరరపఠమక మమదర

93-3/322

93-3/325

93-3/328

93-3/331

93-3/335

93-3/338

93-3/341

తసడక:డ రరమమలల జగనతనథస
ఇసటట ననస:121-9-1615
వయససస:43
లస: పప

6394 SAA0965386
పపరర: మహలకకక మమదర

6397 JBV3479136
పపరర: కకటమక మమదర

6400 SAA1074087
పపరర: ససబభబరరవప పపరస

6403 SAA1074251
పపరర: జయలకకక మమదర

93-3/344

6406 SAA1087469
పపరర: వర కలమమర జగనతనథస

93-3/333

6409 SAA0965451
పపరర: లకకక కలమమమ
భరస : సరసమ కలమమమ
ఇసటట ననస:121-9-1616
వయససస:29
లస: ససస స

6389 SAA0965394
పపరర: శవయఖ మమదర

93-3/327

6392 SAA0945347
పపరర: సతఖనతరరయణ సరసమ బతష
స ల

93-3/330

6395 SAA0965428
పపరర: గరయతడ మమదర

93-3/334

భరస : ససరరష మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1610
వయససస:38
లస: ససస స
93-3/336

6398 SAA0964032
పపరర: గగపస మమదర

93-3/337

తసడక:డ నరసససహరరవప మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1610
వయససస:30
లస: పప
93-3/339

6401 JBV3469160
పపరర: నరసససహరరవప మమదర

93-3/340

తసడక:డ జమలయఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1610
వయససస:55
లస: పప
93-3/342

6404 AP151010045218
పపరర: మసగమక మదరర

93-3/343

భరస : బకకలల మదరర
ఇసటట ననస:121-9-1613
వయససస:62
లస: ససస స
93-3/345

తసడక:డ వనసకటటససరరర జగనతనథస
ఇసటట ననస:121-9-1614
వయససస:21
లస: పప
93-3/347

93-3/324

తసడక:డ ఆసజనవయమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-9-1608
వయససస:59
లస: పప

భరస : చన బడహకయఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1613
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ నతగయఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1613
వయససస:69
లస: పప
6408 JBV3469244
పపరర: వనసకటటశసరరర జగనతనథస

93-3/329

తసడక:డ నగరశయమ పపరస
ఇసటట ననస:121-9-1610
వయససస:42
లస: పప

భరస : బడహకయఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1613
వయససస:36
లస: ససస స
6405 JBV3641412
పపరర: బకకలల మమదర

6391 JBV3469145
పపరర: నతగయఖ మమడతరస

6386 SAA0965402
పపరర: దసరగ మమదర

తసడక:డ నతగయఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1608
వయససస:26
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1610
వయససస:85
లస: ససస స

తసడక:డ నరసససహరరవప మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1610
వయససస:34
లస: పప
6402 JBV3652625
పపరర: వనసకటమక మమదర

93-3/326

భరస : గగపస మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1610
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప పపరస
ఇసటట ననస:121-9-1610
వయససస:39
లస: ససస స
6399 JBV3641842
పపరర: ససరరష మమదర

6388 SAA1042654
పపరర: గగపస మమడకసషటట

93-3/321

భరస : వనసకటటససరరర మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1608
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ అసజయఖ మమడతరస
ఇసటట ననస:121-9-1608
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనస మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1609
వయససస:43
లస: ససస స
6396 SAA1074079
పపరర: లకకక పపరస

93-3/323

తసడక:డ నతగయఖ మమడకసషటట
ఇసటట ననస:121-9-1608
వయససస:24
లస: పప

తసడక:డ నతగయఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1608
వయససస:34
లస: పప
6393 JBV3479201
పపరర: రరమమలమక మమదర

6385 SAA1042605
పపరర: పరవన మమదర

6383 SAA1042597
పపరర: బమడదబ మమదర

భరస : గగపస మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1608
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవయఖ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1608
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ మమడతరస
ఇసటట ననస:121-9-1608
వయససస:45
లస: ససస స
6390 SAA0239129
పపరర: వనసకటటశసరరర మమదర

93-3/320

తసడక:డ శకనస మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1608
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:డ శకనస మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1608
వయససస:25
లస: ససస స
6387 JBV3479144
పపరర: బభలకకటమక మమడతరస

6382 SAA1042589
పపరర: చన తరరపఠమక మమదర

6407 JBV3479169
పపరర: వనసకటలకకరక జగనతనదస

93-3/346

భరస : వనసకటటశసరరర జగనతనదస
ఇసటట ననస:121-9-1615
వయససస:40
లస: ససస స
93-3/348

6410 SAA0965436
పపరర: భభగఖలకకక జగనననదస

93-3/349

భరస : అపయఖ జగనననదస
ఇసటట ననస:121-9-1616
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: శరఖమమ కలసభభ
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93-3/350

తసడక:డ సరసబయఖ కలసభభ
ఇసటట ననస:121-9-1616
వయససస:34
లస: పప
6414 SAA1087055
పపరర: నరరశ కలమమర చసతత

93-3/354

93-3/358

తసడక:డ చచననయఖ కకణతస
ఇసటట ననస:121-10-1631
వయససస:54
లస: పప
6423 SAA1429299
పపరర: పడణత కలపపసరసమ

6415 SAA0242909
పపరర: లకకక కటభరర

6426 SAA1219138
పపరర: పరరసత పసచతకరల

6427 SAA0992066
పపరర: నతగ శక లకకక వపయమరర

93-3/1038

భరస : పవన కలయమర పసచతకరల
ఇసటట ననస:121-10-1636
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:డ రరఘవ గరసధద వపయమ
య
ఇసటట ననస:121--10-1638
వయససస:38
లస: పప
93-8/816

తసడక:డ వనసకటటశసర రరవప తతడకశశటట
ఇసటట ననస:121--11-1108
వయససస:24
లస: ససస స
6435 SAA0771502
పపరర: నతగ జజఖత రగళర

93-3/370

భరస : బభలసరసమ గరల
ఇసటట ననస:121--11--1652
వయససస:37
లస: ససస స

93-3/1335

6419 AP151010039204
పపరర: రమమష కఠరరర

93-3/360

6422 SAA0403048
పపరర: మమరళకకషర తతకల

93-3/363

93-3/364

93-3/367

6433 JBV3650181
పపరర: అరరణకలమమరగ పసరఖవపల

93-3/368

6439 SAA1037176
పపరర: కలమఖణణ పసఛతసగస
తసడక:డ వరరరఘవరచతరరఖలల పసఛతసగస
ఇసటట ననస:121-11-1652
వయససస:38
లస: ససస స

93-3/1336

6428 SAA0992074
పపరర: లకకక సరమమమ జఖస వపయమరర

93-3/365

భరస : రరఘవ గరసధద వపయమ
య
ఇసటట ననస:121--10-1638
వయససస:61
లస: ససస స

6430 SAA1143841
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకషర
తతడడవరయ
తసడక:డ శవ పడసరద రరవప తతడడవరయ
ఇసటట ననస:121-10-1648
వయససస:49
లస: పప

6436 AP151010045242
పపరర: ఆదదలకకక రగళర

6425 SAA1428762
పపరర: ఇసదడనల కలపపసరసమ
తసడక:డ కలమమరసరసమ కలపపసరసమ
ఇసటట ననస:121-10-1633
వయససస:22
లస: పప

6431 SAA1397579
పపరర: ససపన బటటటల

93-3/1195

తసడక:డ రసబభబమ బటటటల
ఇసటట ననస:121-11-742
వయససస:18
లస: ససస స
6434 JBV3641743
పపరర: శకనవరసరరవప పశరఖవపల

93-3/369

తసడక:డ రరమసరసమ పశరఖవపల
ఇసటట ననస:121--11-1649
వయససస:42
లస: పప
93-3/371

భరస : వరయఖ రగళర
ఇసటట ననస:121-11-1650
వయససస:52
లస: ససస స
93-3/373

93-3/357

తసడక:డ అపరపరరవప తతకల
ఇసటట ననస:121-10-1633
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పసరఖవపల
ఇసటట ననస:121--11-1649
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మలలర శసర రరవప రగళర
ఇసటట ననస:121-11-1650
వయససస:27
లస: ససస స
6438 JBV3479037
పపరర: వనసకట లకకక గరల

93-3/362

భరస : హరగ పప తష రరజ వపయమ
య
ఇసటట ననస:121--10--1638
వయససస:37
లస: ససస స
93-3/366

6416 SAA0520759
పపరర: వవసకట పదతక కలసచల

తసడక:డ రరధతకకకషరమమరగస కఠరరర
ఇసటట ననస:121-10-1631
వయససస:42
లస: పప

6421 SAA0668251
పపరర: వజయ లకడక తరరమలశశటట

భరస : బభల సరయ దసరరగ పడసరద కలపపసరసమ
ఇసటట ననస:121-10-1633
వయససస:25
లస: ససస స

6432 SAA0799702
పపరర: వనసకటటశస రమక తతడకశశటట

93-3/359

భరస : మహన రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:121-10-1633
వయససస:42
లస: ససస స
93-3/1334

93-3/353

భరస : వవసకట కకసడయఖ రరజ కలసచల
ఇసటట ననస:121-10-1631
వయససస:43
లస: ససస స

6418 SAA0772476
పపరర: చరసజవ రరజ కలసచతల

6424 SAA1428812
పపరర: బభల సరయ దసరరగపడసరద
కలపపసరసమ
తసడక:డ కలమమరసరసమ కలపపసరసమ
ఇసటట ననస:121-10-1633
వయససస:25
లస: పప

6429 SAA0992058
పపరర: హరగ పప తషరరజ వపయమరర

93-3/356

తసడక:డ వనసకట కకసడయఖ కలసచతల
ఇసటట ననస:121-10-1631
వయససస:25
లస: పప
93-3/361

6413 JBV3641552
పపరర: నతగరరజ మమదర

తసడక:డ బభబమ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1617
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమమష కటభరర
ఇసటట ననస:121-10-1631
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకణణతస
ఇసటట ననస:121-10-1631
వయససస:43
లస: ససస స
6420 AP151010039199
పపరర: శకనవరస రరవప కకణతస

93-3/352

తసడక:డ బభబమ మమదర
ఇసటట ననస:121-9-1617
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:డ రమణ రరడకడ చసతత
ఇసటట ననస:121-9-1710
వయససస:25
లస: పప
6417 SAA0242719
పపరర: ధనలకకక కకణణతస

6412 SAA1042613
పపరర: అశసన మమదర

6437 JBV3644796
పపరర: శవమలలర శసరరరవప రగళర

93-3/372

తసడక:డ వరయఖ రగళర
ఇసటట ననస:121-11-1650
వయససస:32
లస: పప
93-3/374

6440 SAA1145531
పపరర: నవన కలమమర గరల

93-3/375

తసడక:డ బభలసరసమ గరల
ఇసటట ననస:121-11-1652
వయససస:20
లస: పప
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6441 SAA1037168
పపరర: రరమమనసజ శకనవరస బమరక

93-3/376

తసడక:డ రసగరచతరగ బమరక
ఇసటట ననస:121-11-1652
వయససస:46
లస: పప
6444 JBV3468170
పపరర: లకరకణరరవప కసదసకలరగ
కసదసకలరగ
తసడక:డ బభబమ కసదసకలరగ
ఇసటట ననస:121-11-1654
వయససస:35
లస: పప
6447 SAA1445857
పపరర: శకనవరస రరడకడ ఈమన

93-3/379

93-3/1173

93-3/1174

93-3/384

93-3/387

93-3/390

తసడక:డ యలమసద పషరరగమ
ఇసటట ననస:121-11-1678
వయససస:46
లస: పప

93-3/382

6454 JBV3641750
పపరర: రరమమరరవప తతడదపలర

6457 SAA0327650
పపరర: గగపయఖ బతష
స ల

6460 SAA1440965
పపరర: ససరరశ పలర పప

93-3/392

6463 SAA1042639
పపరర: శవకకటటససరరవ మమడకసషటట

93-3/385

6466 SAA0946121
పపరర: ఆసజనవయమలల పరరసశశటట

93-3/388

6469 SAA0963919
పపరర: వజయ కలమమరగ గయమఎస
భరస : ససతతరరమరరడకడ గయమఎస
ఇసటట ననస:121-11-1680
వయససస:30
లస: ససస స

93-3/381

6452 SAA0567859
పపరర: నతగరశసరరరవప రరవనటర

93-3/383

6455 SAA0965295
పపరర: మరగయమక బతష
స ల

93-3/386

6458 SAA0963935
పపరర: దసరగ పళళరకక

93-3/389

భరస : గగపస పళళరకక
ఇసటట ననస:121-11-1672
వయససస:42
లస: ససస స
93-3/1337

6461 JBV3649985
పపరర: జజనమక దదరసగమల

93-3/391

భరస : శకనస దదరసగమల
ఇసటట ననస:121-11-1673
వయససస:30
లస: ససస స
93-3/393

6464 SAA1218973
పపరర: ససభయ మమడకశశటట

93-3/1041

తసడక:డ రమమయమ మమడకశశటట
ఇసటట ననస:121-11-1675
వయససస:48
లస: పప
93-3/394

తసడక:డ చలమయఖ పరరసశశటట
ఇసటట ననస:121-11-1677
వయససస:62
లస: పప
93-3/396

6449 SAA0606830
పపరర: గగపసనతథ కసదసకలరగ

భరస : నతగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-11-1671
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:డ సరసబశవరరవప మమడకసషటట
ఇసటట ననస:121-11-1675
వయససస:32
లస: పప
93-3/1042

93-3/1172

తసడక:డ రరఘవరచతరగ రరవనటర
ఇసటట ననస:121-11-1660
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ గగపయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:121-11-1672
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససభయ మమడకశశటట
ఇసటట ననస:121-11-1675
వయససస:45
లస: ససస స
6468 JBV3644473
పపరర: వవసకటటశసరరర పషరరగమ

6451 SAA0945677
పపరర: రరమకకటయఖ కలసదరగర

6446 SAA1435965
పపరర: నతగ కలమమరగ పరశస

తసడక:డ శవయఖ కసదసకలరగ
ఇసటట ననస:121--11--1658
వయససస:30
లస: పప

తసడక:డ రరమమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-11-1671
వయససస:81
లస: పప

భరస : ససవరకకటటశసరరవప మమడకసషటట
ఇసటట ననస:121-11-1675
వయససస:31
లస: ససస స
6465 SAA1218981
పపరర: వరరమ మమడకశశటట

93-3/380

తసడక:డ నతరరయణ తతడదపలర
ఇసటట ననస:121-11-1668
వయససస:38
లస: పప

తసడక:డ నతగరసరసరరవ పళళరకక
ఇసటట ననస:121-11-1672
వయససస:44
లస: పప
6462 SAA1042647
పపరర: లకకక మమడకసషటట

6448 JBV3478104
పపరర: ఓసకరరమక కసదసకలరగ

93-3/378

భరస : హరగ పరశస
ఇసటట ననస:121-11-1654
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:డ అలల
ర రరచతరర కలసదరగర
ఇసటట ననస:121-11-1660
వయససస:27
లస: పప

తసడక:డ గగపయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-11-1671
వయససస:30
లస: పప
6459 SAA0963927
పపరర: గగపస పళళరకక

93-3/1040

భరస : శవయఖ కసదసకలరగ
ఇసటట ననస:121-11-1658
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప తతడదపలర
ఇసటట ననస:121-11-1668
వయససస:33
లస: ససస స
6456 SAA0239103
పపరర: నతగరరజ బతష
స ల

6445 SAA1218825
పపరర: సరసత గగలలససల

6443 JBV1906528
పపరర: వనసకటటశసరమక కలరరకలల

భరస : రమమష కలరరకలల
ఇసటట ననస:121-11-1654
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ గగలలససల
ఇసటట ననస:121-11-1654
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమకకటయఖ చరర కలసదసరగస
ఇసటట ననస:121-11-1659
వయససస:20
లస: ససస స
6453 SAA0242651
పపరర: కరమమశసరగ తతడదపలర

93-3/377

తసడక:డ దతమసయఖ గరల
ఇసటట ననస:121-11-1652
వయససస:45
లస: పప

తసడక:డ సప మ రరడకడ ఈమన
ఇసటట ననస:121-11-1656
వయససస:54
లస: పప
6450 SAA1404839
పపరర: పసడయసకర కలసదసరగస

6442 AP151010039216
పపరర: బభలసరసమ గరల

6467 SAA0946147
పపరర: పరరసత పరరసశశటట

93-3/395

భరస : ఆసజనవయమలల పరరసశశటట
ఇసటట ననస:121-11-1677
వయససస:60
లస: ఇ
93-3/397

6470 SAA1027615
పపరర: నతగమణణ రసగగశశటట

93-3/398

భరస : రవ రసగగశశటట
ఇసటట ననస:121-11-1680
వయససస:33
లస: ససస స
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93-3/399

భరస : గమరవయఖ కరరర
ఇసటట ననస:121-11-1680
వయససస:57
లస: ససస స
6474 SAA1074228
పపరర: మహ లకకక మమనగ

93-3/401

93-3/404

93-3/406

93-3/409

93-3/1044

93-3/412

93-3/415

6484 SAA0963794
పపరర: రమణ తతట

6487 SAA1293349
పపరర: వనసకట మణణ కరసటటశసరగ తతట

6490 SAA0944737
పపరర: రమణ చలమర

6493 JBV3652732
పపరర: అసకమక తరరపత

93-3/1176

6496 JBV3479094
పపరర: ఆదచమక తరరపత � �

93-3/410

6499 JBV3643475
పపరర: దసరగ యఖ తరరపత�
Thirupathi
తసడక:డ లకర కయఖ�
ఇసటట ననస:121-11-1690
వయససస:40
లస: పప

6479 SAA1074103
పపరర: సషషదతబ దసదదకలల

93-3/405

6482 SAA0571364
పపరర: లకడక నసదతఖల

93-3/408

6485 SAA0963802
పపరర: ఆసజనవయమలల తతట

93-3/411

తసడక:డ ససబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:121-11-1685
వయససస:40
లస: పప
93-3/1150

6488 JBV3649787
పపరర: పరరసతమక� కకకరతర�

93-6/941

భరస : సతఖనతరరయణ� kokkera
ఇసటట ననస:121-11-1685
వయససస:36
లస: ససస స
93-3/413

6491 SAA0944711
పపరర: మలర కరరరజనరరవప చలమర

93-3/414

తసడక:డ జగనతనథస చలమర
ఇసటట ననస:121-11-1687
వయససస:27
లస: పప
93-3/416

6494 SAA1437698
పపరర: లకకక తరరపత

93-3/1175

భరస : వనసకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:121-11-1690
వయససస:37
లస: ససస స
93-6/942

6497 JBV3643483
పపరర: జగనతనధస తరరపత�
Thirupathi
తసడక:డ లకరకయఖ�
ఇసటట ననస:121-11-1690
వయససస:34
లస: పప

93-6/943

93-6/945

6500 SAA0973686
పపరర: పరవన గమజజ

93-3/417

భరస : లకరకయఖ� Thirupathi
ఇసటట ననస:121-11-1690
వయససస:60
లస: ససస స
93-6/944

93-3/403

భరస : పషద బభలకకటయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:121-11-1684
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జగనతధస తరరపత
ఇసటట ననస:121-11-1690
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:121-11-1690
వయససస:22
లస: పప
6498 SAA0240358
పపరర: వనసకటయఖ తరరపత�
Thirupathi
తసడక:డ లకరకయఖ�
ఇసటట ననస:121-11-1690
వయససస:38
లస: పప

93-3/407

భరస : జగనతనథస చలమర
ఇసటట ననస:121-11-1687
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర పలర పప
ఇసటట ననస:121-11-1689
వయససస:49
లస: ససస స
6495 SAA1437755
పపరర: తరపతయఖ తరరపత

6481 SAA0965204
పపరర: శక పదక నసదతఖల

6476 SAA0963885
పపరర: అసకమక బతష
స ల

భరస : చనన సషషదయఖ దసదదకలల
ఇసటట ననస:121-11-1683
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:డ ఆసజనవయమలల తతట
ఇసటట ననస:121-11-1685
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కలమడరగస
ఇసటట ననస:121-11-1686
వయససస:36
లస: ససస స
6492 SAA0963786
పపరర: రమణ పలర పప

93-6/940

భరస : ఆసజనవయమలల తతట
ఇసటట ననస:121-11-1685
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:డ అసజననయమలల తతట
ఇసటట ననస:121-11-1685
వయససస:19
లస: ససస స
6489 SAA0963943
పపరర: నతగలకకక కలమడరగస

6478 JBV3643459
పపరర: లలరరదసరసమ బసడక� Bandi

93-3/1043

భరస : ఆతతకరరవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-11-1682
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబసజమన నసదతఖల
ఇసటట ననస:121-11-1684
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ పషద బభలకకటయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:121-11-1684
వయససస:31
లస: పప
6486 SAA1218841
పపరర: లకకక పడసనన తతట

93-3/402

తసడక:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:121-11-1682
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ సషషదత దసదదకలల
ఇసటట ననస:121-11-1683
వయససస:36
లస: పప
6483 JBV3644481
పపరర: బబసజమన నసదతఖల

6475 SAA1074236
పపరర: కకటయఖ మమనగ

6473 SAA1219112
పపరర: వనసకట రమణ గరయస

భరస : కకటటరరడకడ గరయస
ఇసటట ననస:121-11-1680
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:121-11-1681
వయససస:72
లస: పప

తసడక:డ కకటటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-11-1682
వయససస:46
లస: పప
6480 SAA1074095
పపరర: చనన సషషదయఖ దసదదకలల

93-3/400

తసడక:డ సరసబరరడకడ గయమఎస
ఇసటట ననస:121-11-1680
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటయఖ మమనగ
ఇసటట ననస:121-11-1681
వయససస:69
లస: ససస స
6477 JBV3641883
పపరర: ఆతతకరరవప బతష
స ల

6472 SAA0963877
పపరర: ససతతరరమరరడకడ గయమఎస

భరస : అసకమకరరవప గమజజ
ఇసటట ననస:121-11-1691
వయససస:29
లస: ససస స
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93-3/418

భరస : వనసకటభడవప గమసజజ
ఇసటట ననస:121-11-1691
వయససస:48
లస: ససస స
6504 JBV3644432
పపరర: వనసకటభడవప గమసజజ

93-3/421

93-3/424

93-3/427

93-3/429

93-3/430

93-3/433

93-3/436

భరస : హనసమసతరరవప శరఖమమరగ
ఇసటట ననస:121-11-1709
వయససస:46
లస: ససస స

6514 SAA1439207
పపరర: గగపస గనగర

6517 SAA0963752
పపరర: ఆదదలకకక నతమమ

6520 JBV3479086
పపరర: పపలర మక యయటటల

6523 JBV3644556
పపరర: చనన వవసకటటశసరరర మమససగమ

93-3/1045

6526 SAA1293323
పపరర: రమణ నలర

93-3/1178

6529 SAA1472133
పపరర: కకటటశసర రరవప సససకలల
తసడక:డ మసరసన రరవప ఫరదర
ఇసటట ననస:121-11-1709
వయససస:32
లస: పప

6509 JBV3641545
పపరర: వనసకటయఖ తరరపత

93-3/426

6512 SAA0944695
పపరర: ఈససరమక వలలరల

93-3/428

6515 JBV3649795
పపరర: వనసకటటశసరమక� గమసజ�

93-6/946

భరస : వనసకటసరసమ� gunja
ఇసటట ననస:121-11-1698
వయససస:31
లస: ససస స
93-3/431

6518 JBV3469517
పపరర: పపరర చసదడరరవప నతమమ

93-3/432

తసడక:డ ససబబయఖ నతమమ
ఇసటట ననస:121-11-1700
వయససస:57
లస: పప
93-3/434

6521 JBV3469152
పపరర: కకటటశసరరరవప పషరరగమ

93-3/435

తసడక:డ యలమసద పషరరగమ
ఇసటట ననస:121-11-1701
వయససస:60
లస: పప
93-3/437

6524 JBV1905892
పపరర: రమమదదవ కకరగసటట

93-3/438

భరస : శకనస కకరగసటట
ఇసటట ననస:121-11-1705
వయససస:40
లస: ససస స
93-3/1046

భరస : శశషష నలర
ఇసటట ననస:121-11-1706
వయససస:53
లస: ససస స
93-3/439

93-3/423

భరస : వనసకటటససరరర వలర పప
ఇసటట ననస:121-11-1696
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:డ నతరరయణ మమససగమ
ఇసటట ననస:121-11-1702
వయససస:37
లస: పప

తసడక:డ గగపరలస నలర
ఇసటట ననస:121-11-1706
వయససస:58
లస: పప
6528 JBV3479466
పపరర: శరఖమల శరఖమమరగ శరఖమమరగ

93-3/1177

భరస : రరమచసదడయఖ యయటటల
ఇసటట ననస:121-11-1701
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : చన వవసకటటశసరరర మమససగమ
ఇసటట ననస:121-11-1702
వయససస:34
లస: ససస స
6525 SAA1293331
పపరర: శశషష నలర

6511 SAA1437714
పపరర: శవ తరరపత

6506 JBV3644457
పపరర: శకనస తరపత

తసడక:డ అసకమకరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:121-11-1693
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససధతకర నతమమ
ఇసటట ననస:121-11-1700
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప పషరరగమ
ఇసటట ననస:121-11-1701
వయససస:55
లస: ససస స
6522 JBV3479110
పపరర: శవకకటటశసరమక మమససగమ

93-3/425

తసడక:డ వనసకట రరవప గనగర
ఇసటట ననస:121-11-1698
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ పపతర యఖ నమకల
ఇసటట ననస:121-11-1699
వయససస:38
లస: పప
6519 JBV3479102
పపరర: రమణ పషరరగమ

6508 JBV3641537
పపరర: ఆసజనవయమలల తరరపత

93-3/420

తసడక:డ అసకమకరరవప తరపత
ఇసటట ననస:121-11-1692
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:121-11-1693
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చన వవసకటభడవప గమసజ
ఇసటట ననస:121-11-1698
వయససస:41
లస: ససస స
6516 SAA0965345
పపరర: శకనవరసరరవప నమకల

93-3/422

తసడక:డ అసకమకరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:121-11-1693
వయససస:39
లస: పప

తసడక:డ అసకమకరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:121-11-1693
వయససస:56
లస: పప
6513 SAA0243360
పపరర: వవసకటమక గమసజ

6505 SAA0963760
పపరర: దసరగ తరరపత

6503 JBV3644440
పపరర: అసకమక రరవప గమసజ

తసడక:డ వవసకటరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:121-11-1691
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస తరరపత
ఇసటట ననస:121-11-1692
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:121-11-1693
వయససస:60
లస: ససస స
6510 JBV3641909
పపరర: అసకమకరరవప తరరపత

93-3/419

తసడక:డ వనసకట రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:121-11-1691
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ చన వనసకటభడవప గమసజజ
ఇసటట ననస:121-11-1691
వయససస:35
లస: పప
6507 SAA0944778
పపరర: పసచచమక తరరపత

6502 JBV3641354
పపరర: వవసకట సరసమ గమసజ

6527 SAA1265644
పపరర: ససధఖరరణణ కలరరమల

93-3/1047

తసడక:డ రరమమ కలరరమల
ఇసటట ననస:121-11-1706
వయససస:20
లస: ససస స
93-3/1179

6530 SAA1108133
పపరర: అఖల కకపపపరరవపరగ

93-6/1096

తసడక:డ ఆసజనవయమలల కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:121-11-1709
వయససస:22
లస: పప
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పపరర: పదక లత సససకలల
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94-49/629

భరస : కకటటశసర రరవప సససకలల
ఇసటట ననస:121-11-1709
వయససస:29
లస: ససస స
6534 SAA1087089
పపరర: జయ లకకక చసతత

93-3/442

93-3/445

93-3/1168

93-3/447

భరస : ఫసలలమన పషరగకల
ఇసటట ననస:121-11-1719
వయససస:43
లస: ససస స
6549 SAA0963851
పపరర: ఏడడకకసదలల బడడగమల
తసడక:డ రరమయఖ బడడగమల
ఇసటట ననస:121-11-1719
వయససస:61
లస: పప
6552 SAA0946212
పపరర: వనసకటటససరరర నమకల
తసడక:డ పషదద సలల నమకల
ఇసటట ననస:121-11-1720
వయససస:37
లస: పప
6555 AP151010045092
పపరర: మమచమక ససదనపప

భరస : రరసబభబమ దతసరగ
ఇసటట ననస:121-11-1737
వయససస:46
లస: ససస స

93-3/1048

6544 SAA0606624
పపరర: అడదడ పపఅల దదవజజ

6547 SAA0963869
పపరర: లకకక బడడగమల

6550 SAA1374800
పపరర: ఝనస మలపప

6553 SAA0322206
పపరర: భభగఖలకకక పరలకకలనస

93-3/457

6556 SAA1468156
పపరర: సతతఖకకపర చసదనపప

93-3/448

6559 SAA0965311
పపరర: రరసబభబమ దతసరగ
తసడక:డ రరమరరజ దతసరగ
ఇసటట ననస:121-11-1737
వయససస:59
లస: పప

6542 SAA1218403
పపరర: వనసకట నతగ లకకక పసచకరర

93-3/1049

6545 SAA0137489
పపరర: వరరధదన బకసధతవనస

93-3/518

భరస : కకషరమమ చతరరఖలల బకసధతవనస
ఇసటట ననస:121-11.1716
వయససస:52
లస: ససస స
93-3/450

6548 SAA0668269
పపరర: ఫసలలమమన పషరగకల

93-3/451

తసడక:డ బభలశశరగ పషరగకల
ఇసటట ననస:121-11-1719
వయససస:48
లస: పప
93-4/1181

6551 SAA0946394
పపరర: కకటమక నమకల

93-3/453

భరస : వనసకటటశసరరర నమకల
ఇసటట ననస:121-11-1720
వయససస:35
లస: ససస స
93-3/455

6554 JBV1905900
పపరర: ససధతరరణణ కలరరకలల

93-3/456

భరస : శకనవరసరరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:121--11-1726
వయససస:43
లస: ససస స
93-3/1182

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:121-11-1730
వయససస:46
లస: ససస స
93-3/458

93-3/1181

తసడక:డ పరపరరరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:121-11-1715
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : లకకకరరడకడ పరలకకలనస
ఇసటట ననస:121-11-1726
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ససదనపప
ఇసటట ననస:121-11-1730
వయససస:64
లస: ససస స
6558 JBV3649886
పపరర: సససకమక దతసరగ

6541 SAA1293414
పపరర: ససపత కలమమర పసచకరర

భరస : ఫసలలమన పషరగకల
ఇసటట ననస:121-11-1719
వయససస:44
లస: ససస స
93-3/454

93-3/444

భరస : వనసకట పరమమశసర రరవప తషమక
ఇసటట ననస:121-11-1711
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసదలల బడడగమల
ఇసటట ననస:121-11-1719
వయససస:57
లస: ససస స
93-3/452

6536 SAA0965352
పపరర: అనల కలమమర చసత

93-3/1180 6539 SAA1441922
6538 SAA1442821
పపరర: వనసకట పరమమశసర రరవప తషమక
పపరర: బడమరరసబ తషమక

తసడక:డ కకషరమమచతరరఖలల దదవజజ
ఇసటట ననస:121-11-1716
వయససస:26
లస: ససస స
93-3/449

93-3/441

తసడక:డ రమణ రరడకడ చసత
ఇసటట ననస:121-11-1710
వయససస:29
లస: పప

తసడక:డ పరపరరరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:121-11-1715
వయససస:20
లస: పప

తసడక:డ కకషరమమచతరరఖలల అదదదపలర
ఇసటట ననస:121-11-1716
వయససస:24
లస: ససస స
6546 SAA0668277
పపరర: ఝమనస పషరగకల

93-3/443

తసడక:డ కకటటశసరరరవప తషమక
ఇసటట ననస:121-11-1711
వయససస:44
లస: పప

భరస : గగవసదస పరల మమడ
ఇసటట ననస:121/11/1712
వయససస:47
లస: ససస స
6543 SAA0944182
పపరర: హహమజ అదదదపలర

6535 AP151010045034
పపరర: వనసకటటశసరమక చసతతేచ

6533 SAA1087071
పపరర: ఆమన చసతత

భరస : నరరశ కలమమర చసతత
ఇసటట ననస:121-11-1710
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రమణతరరడకడ చసతతేచ
ఇసటట ననస:121-11--1710
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:డ అడవరరడకడ చసతత
ఇసటట ననస:121-11-1710
వయససస:47
లస: పప
6540 SAA1416254
పపరర: శరరష మమడ

94-73/688

తసడక:డ మసరసన రరవప సససకలల
ఇసటట ననస:121-11-1709
వయససస:32
లస: పప

భరస : అనల కలమమర చసతత
ఇసటట ననస:121-11-1710
వయససస:24
లస: ససస స
6537 AP151010039094
పపరర: రమణతరరడకడ చసతత

6532 NDX2838704
పపరర: కకటటశసర రరవప సససకలల

6557 SAA1468172
పపరర: షప బభనత బభబమ చసదనపప

93-3/1183

తసడక:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:121-11-1730
వయససస:24
లస: పప
93-3/459

6560 JBV3649761
పపరర: సససకమక� దతసరగ�

93-6/947

భరస : మమసకర�యఖ� dasari
ఇసటట ననస:121-11-1737
వయససస:31
లస: ససస స
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6561 SAA0242735
పపరర: గగససయమ సయఖద
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93-3/460

భరస : మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:121-11-1738
వయససస:33
లస: ససస స
6564 SAA1397496
పపరర: మహబమ షపక

93-3/1185

93-3/461

93-3/1188

93-3/1191

93-3/467

93-3/1192

93-3/470

తసడక:డ జజరగజ పప నననకసటట
ఇసటట ననస:121-12-1754
వయససస:62
లస: పప

6574 JBV3650199
పపరర: అననపపరర బతష
స ల

6577 SAA0607085
పపరర: నరసససహరరవ కసదసకలరర

6580 SAA1359678
పపరర: నలమ తతట

6583 AP151010045070
పపరర: శవమక పసచతరత పసచతరత

93-3/1194

6586 SAA0973736
పపరర: సడవసత కవటట

93-3/464

6589 SAA1434000
పపరర: నరకల పప నననకసటట
భరస : ఆశరరసదస పప నననకసటట
ఇసటట ననస:121-12-1754
వయససస:54
లస: ససస స

6569 SAA0965329
పపరర: కకషర యమదవ సఖనతల

93-3/463

6572 SAA1397470
పపరర: రరస గగపరల బటటటల

93-3/1190

6575 JBV3469285
పపరర: రరసబభబమ బతష
స ల

93-3/466

తసడక:డ సషషదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-11-1743
వయససస:41
లస: పప
93-3/468

6578 SAA1011717
పపరర: బభబమ రరవప కసధసకలరగ

93-3/480

తసడక:డ వర సరసమ కసధసకలరగ
ఇసటట ననస:121-11.-1744
వయససస:60
లస: పప
93-3/1193

6581 AP151010045081
పపరర: సససదరమక కసదసకలరర

93-3/469

భరస : బభబమ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:121-11-1745
వయససస:62
లస: ససస స
93-3/471

6584 AP151010039172
పపరర: బభలససబడమణఖస పసచతరతత

93-3/472

తసడక:డ వనసకటరమణ పసచతరతత
ఇసటట ననస:121--11-1746
వయససస:42
లస: పప
93-3/473

భరస : శవరరమ కకషర కవటట
ఇసటట ననస:121-11-1771
వయససస:27
లస: ససస స
93-3/1196

93-3/1187

తసడక:డ రసబభబమ బటటటల
ఇసటట ననస:121-11-1742
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ పసచతరత
ఇసటట ననస:121--11-1746
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:డ లసగయఖ తతట
ఇసటట ననస:121-11-1760/1
వయససస:44
లస: పప
6588 SAA1426378
పపరర: ఆశరరసదస పప నననకసటట

93-3/1189

తసడక:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:121-11-1744
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బభల ససబడహకణఖస పసచతరత
ఇసటట ననస:121--11-1746
వయససస:32
లస: ససస స
6585 SAA1401215
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

6571 SAA1397488
పపరర: పపడమ కలమమరగ బటటటల

6566 SAA1438779
పపరర: మఖస యర షపక

తసడక:డ వరయఖ సఖనతల
ఇసటట ననస:121-11-1741
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ బభబమ రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:121-11-1744
వయససస:29
లస: పప

భరస : పరశస హరగ పరశస
ఇసటట ననస:121-11-1744
వయససస:23
లస: ససస స
6582 SAA0943929
పపరర: శక లకకక పసచతరత

93-3/462

భరస : రరసబభబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:121-11-1743
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కసధసకలరగ
ఇసటట ననస:121-11-1744
వయససస:27
లస: ససస స
6579 SAA1442789
పపరర: నతగ రరణణ పరశస

6568 SAA0965444
పపరర: వనసకట కకటటశసరరవప సఖనతల

93-3/1184

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:121-11-1739
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ రసబభబమ బటటటల
ఇసటట ననస:121-11-1742
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:డ రరస గగపరల బటటటల
ఇసటట ననస:121-11-1742
వయససస:19
లస: ససస స
6576 SAA1011709
పపరర: దసరగ భవరన కసధసకలరగ

93-3/1186

తసడక:డ కకషర సఖనతల
ఇసటట ననస:121-11-1741
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట కకటటశసర రరవప సకకనతల
ఇసటట ననస:121-11-1741
వయససస:20
లస: ససస స
6573 SAA1400969
పపరర: శరరష బటటటల

6565 SAA1438761
పపరర: మదర వల షపక

6563 SAA1438738
పపరర: అనవరర షపక

తసడక:డ మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121-11-1739
వయససస:57
లస: పప

తసడక:డ అనవరర షపక
ఇసటట ననస:121-11-1739
వయససస:27
లస: పప

భరస : వరయఖ వణమకలరగ
ఇసటట ననస:121-11-1741
వయససస:75
లస: ససస స
6570 SAA1438696
పపరర: వనసకట లకకక సకకనతల

93-3/519

తసడక:డ హసనసల సయఖద
ఇసటట ననస:121-11.1738
వయససస:38
లస: పప

భరస : అనవరర షపక
ఇసటట ననస:121-11-1739
వయససస:47
లస: ససస స
6567 SAA0944612
పపరర: వరమక వవలపపరర

6562 JBV3644705
పపరర: మమలమల సయఖద

6587 SAA1108240
పపరర: రరజతమమర పప నననకసటట

93-3/474

తసడక:డ ఆశరరసదస పప నననకసటట
ఇసటట ననస:121-12-1754
వయససస:32
లస: పప
93-3/1197

6590 SAA1429380
పపరర: రరజఖలకకక పరగమ

93-3/1198

భరస : యగరనసదరరవప పరగమ
ఇసటట ననస:121-12-1754/2
వయససస:90
లస: ససస స
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6591 SAA1429661
పపరర: మలర క మమడపరటట
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93-3/1199

భసధసవప: తదజససస మమడపరటట
ఇసటట ననస:121-12-1754/2
వయససస:51
లస: ససస స
93-3/476

తసడక:డ నతగరశసరరరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:121-12-1756
వయససస:42
లస: పప

6595 SAA1357573
పపరర: రరజ గగపరల కలరరకలల

93-3/477

భరస : గగపరలరరవప కకసరరజల
ఇసటట ననస:121-12-1771
వయససస:54
లస: ససస స

6598 JBV3643970
పపరర: శవ రరమకకకషర కరవటట

తసడక:డ లసగ రరడకడ మమరరరర
ఇసటట ననస:121-34
వయససస:67
లస: పప

6601 SAA1400951
పపరర: లలమవత మమరరరర

93-6/949

తసడక:డ పపలర యఖ రరమససటట
ఇసటట ననస:121-34
వయససస:69
లస: పప

6604 SAA0670927
పపరర: బబ యపరటట ససబభబ రరవప

93-6/952

తసడక:డ రరమ సరసమ నతయమడడ పడవల
ఇసటట ననస:121-34
వయససస:82
లస: పప

6607 SAA0772690
పపరర: రరమకకషర చచదరగ గగసజపలర

తసడక:డ వనసకట రమణయఖ నతనవనబబ ఈనత
ఇసటట ననస:121-35
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర నతనవనబబ ఈనత
ఇసటట ననస:121-35
వయససస:39
లస: ససస స

6612 SAA0419275
పపరర: సహననజ� శశక�

6613 SAA0419754
పపరర: మసరసన వరల� శశక�

93-5/1081

భరస : మసరసన వరల�
ఇసటట ననస:121-36
వయససస:32
లస: ససస స

93-5/1217

భరస : మరవల లలట షపక
ఇసటట ననస:121-36
వయససస:53
లస: ససస స

6616 SAA1426477
పపరర: లమల బఇవనష షపక

93-6/950

6619 SAA0950122
పపరర: దసరగ లకరత
భరస : ససబభబరరవప లకరత
ఇసటట ననస:121-39
వయససస:32
లస: ససస స

6599 JBV3643988
పపరర: ససబభబరరవప కరవటట

93-3/479

6602 SAA0947962
పపరర: రమమదదవ కకపపపల

93-6/948

6605 SAA0772658
పపరర: పపలర యఖ తతళళ
ర రగ

93-6/951

తసడక:డ కకటయఖ తతళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:121-34
వయససస:77
లస: పప
93-6/953

6608 SAA1451145
పపరర: సతఖనతరరయణ రరడడ క మమరరరర

93-5/1218

తసడక:డ లసగ రరడకడ మమరరరర
ఇసటట ననస:121-34,Flat Numbur 203
వయససస:67
లస: పప
93-5/1220

6611 SAA1432392
పపరర: సరయ శకనవరస నతనవనబబ ఈనత

93-5/1221

తసడక:డ చనవనసకటటశసరరర నతనవనబబ ఈనత
ఇసటట ననస:121-35,
వయససస:19
లస: పప
93-5/1082

6614 SAA1426451
పపరర: మరబ షపక

93-5/1227

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:121-36
వయససస:53
లస: ససస స
93-5/1229

భరస : మమభమ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:121-36
వయససస:49
లస: ససస స
93-5/1233

93-3/1338

భరస : సరయ ససవర పడసరద కకపపపల
ఇసటట ననస:121-34
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:డ మరర వరల�
ఇసటట ననస:121-36
వయససస:35
లస: పప
93-5/1228

6596 SAA1372994
పపరర: శరసతకలమమరగ తతట

తసడక:డ యలమసద కరవటట
ఇసటట ననస:121-12-1771
వయససస:52
లస: పప

తసడక:డ శక హరగ రరవప గగసజపలర
ఇసటట ననస:121-34
వయససస:84
లస: పప

93-5/1219 6610 SAA1472430
6609 SAA1472448
పపరర: చన వనసకటటశసరరర నతనవనబబ ఈనత
పపరర: శకదదవ నతనవనబబ ఈనత

తసడక:డ శవనతగరశసర రరవప లకత
ఇసటట ననస:121-37
వయససస:21
లస: ససస స

93-3/478

తసడక:డ సరసబయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:121-34
వయససస:76
లస: పప

6606 SAA0670885
పపరర: హరగ బభబమ పడవల

93-3/475

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:121-12-1756 NEW (11-1744)
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరణ రరడడ క మమరరరర
ఇసటట ననస:121-34
వయససస:62
లస: ససస స

6603 SAA0670869
పపరర: వర బడహకయఖ రరమశశటట

6618 SAA1430040
పపరర: వనసకటటశసరమక లకత

93-3/1201

తసడక:డ ససబభబరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:121-12-1771
వయససస:33
లస: పప
93-5/1216

6593 JBV3650256
పపరర: మలలర శసరగ కలరరకలల

భరస : రరసబభబమ కలరరకలల
ఇసటట ననస:121-12-1756
వయససస:36
లస: ససస స

భసధసవప: రరసబభబమ కలరరకలల
ఇసటట ననస:121-12-1756
వయససస:18
లస: పప

6597 AP151010045110
పపరర: వనసకరయమక కకసరరజల

6615 SAA1449024
పపరర: మరబ షపక

93-3/1200

తలర : మలర క మమడపరటట
ఇసటట ననస:121-12-1754/2
వయససస:26
లస: పప

6594 JBV3643996
పపరర: రరసబభబమ కలరరకలల

6600 SAA1400977
పపరర: సతఖనతరరయణ మమరరరర

6592 SAA1429646
పపరర: తదజససస మమడపరటట

6617 SAA1403732
పపరర: ఏససబభబమ లకరశ

93-5/1232

తసడక:డ రరమమలల లకరశ
ఇసటట ననస:121-37
వయససస:27
లస: పప
93-5/1083

6620 SAA0949844
పపరర: కకపరకర లకరత

93-8/842

తసడక:డ చననకకటయఖ లకరత
ఇసటట ననస:121-39
వయససస:25
లస: పప
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6621 SAA0463745
పపరర: ససబభబ రరవప లకరత
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93-8/843

తసడక:డ చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:121-39
వయససస:32
లస: పప
6624 SAA0463737
పపరర: లకకయఖ బబ జజజ

93-8/846

93-8/849

93-8/852

93-8/855

93-8/858

93-8/861

93-5/1297

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:121-55
వయససస:49
లస: ససస స

6634 SAA0419424
పపరర: నతగమల మరర� శశక�

6637 SAA0670018
పపరర: అరరణ మమడబలమ

6640 SAA0419408
పపరర: వవసకట రరవ� మమదతవలర �

6643 SAA1425495
పపరర: నగరరజ కలమమరగ లకరతకలల

93-8/865

6646 SAA0845885
పపరర: అనసషర షపక

93-8/856

6649 SAA0843152
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడక:డ మరరసరససబ షపక
ఇసటట ననస:121-55
వయససస:56
లస: పప

6629 SAA1191840
పపరర: ససతమక నలర బబ తష

93-8/851

6632 SAA0419416
పపరర: ఆశర బ� శశక�

93-8/854

6635 SAA0419457
పపరర: జజన బశర� శశక�

93-8/857

తసడక:డ మహమద ఖమససమ�
ఇసటట ననస:121-49
వయససస:40
లస: పప
93-8/859

6638 JBV3653870
పపరర: సలలమ కకడసరగ

93-8/860

భరస : కకటటశసరరరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:121-50
వయససస:56
లస: ససస స
93-8/862

6641 SAA0669663
పపరర: కకటటశసర రరవప కకడసరర

93-8/863

తసడక:డ జజరగజ
ఇసటట ననస:121-50
వయససస:45
లస: పప
93-5/1298

6644 SAA0669697
పపరర: అసకమక రరవప దదరసగమల

93-8/864

తసడక:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:121-54
వయససస:33
లస: పప
93-8/866

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:121-55
వయససస:28
లస: ససస స
93-8/868

93-8/848

భరస : మహమద ఖమససమ�
ఇసటట ననస:121-49
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప లకరతకలల
ఇసటట ననస:121-51
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:121-55
వయససస:26
లస: ససస స
6648 SAA0845745
పపరర: కరశస బ షపక

93-8/853

తసడక:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:121-50
వయససస:31
లస: పప

తసడక:డ కకటటశసర రరవప లకరతకలల
ఇసటట ననస:121-51
వయససస:53
లస: పప
6645 SAA0670166
పపరర: రరణణ దదరసగమల

6631 SAA1191865
పపరర: సతఖనతరరయణ నలర బబ తష

6626 SAA1191774
పపరర: తషలసస కలసదర

భరస : సతఖనతరరయణ నలర బబ తష
ఇసటట ననస:121-45
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:121-50
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:121-50
వయససస:26
లస: పప
6642 SAA1425545
పపరర: అసకమక రరవప లకరతకలల

93-8/850

తసడక:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:121-49
వయససస:35
లస: పప

తసడక:డ ఖమదర హహసపసన�
ఇసటట ననస:121-49
వయససస:66
లస: పప
6639 SAA0670125
పపరర: వససత కలమమర కకడసరర

6628 JBV3648052
పపరర: కకటటశసర రరవప � బబజజసకక�

93-8/845

భరస : రరమమ కలసదర
ఇసటట ననస:121/41
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:డ లసగయఖ నలర బబ తష
ఇసటట ననస:121-45
వయససస:76
లస: పప

తసడక:డ జజనబభషర�
ఇసటట ననస:121-49
వయససస:35
లస: పప
6636 JBV3648243
పపరర: మహమకద ఖమససస� షపక�

93-8/847

తసడక:డ గమరర మమరగస�
ఇసటట ననస:121-45
వయససస:46
లస: పప

తసడక:డ సతఖనతరరయణ నలర బబ తష
ఇసటట ననస:121-45
వయససస:40
లస: పప
6633 SAA0374876
పపరర: షరజహ� షపక�

6625 SAA0463398
పపరర: శసకర కలమదతరర

6623 SAA1118934
పపరర: రరమమ కసధర

తసడక:డ నరసససహ కసధర
ఇసటట ననస:121/41
వయససస:21
లస: పప

తసడక:డ రరడయమఖ
కడ
ఇసటట ననస:121-41
వయససస:36
లస: పప

తసడక:డ మదతర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:121-45
వయససస:32
లస: ససస స
6630 SAA1191857
పపరర: లసగరశసర రరవప నలర బబ తష

93-8/844

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:121-41
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:121-41
వయససస:28
లస: పప
6627 JBV3650041
పపరర: రజయమ బబగస షపక

6622 SAA0463752
పపరర: నరసమక కలమదతరర

6647 SAA0845828
పపరర: ఆషర బబగస షపక

93-8/867

భరస : అజజరత వల షపక
ఇసటట ననస:121-55
వయససస:30
లస: ససస స
93-8/869

6650 SAA1108661
పపరర: అనతత రరయల

93-8/870

భరస : నతగశసరర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:121-56
వయససస:26
లస: ససస స
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6651 JBV3654373
పపరర: నతగమణణ మమసకరళ
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93-8/871

భరస : వనసకటటశసరరర మమసకరళ
ఇసటట ననస:121-56
వయససస:32
లస: ససస స
6654 SAA0847378
పపరర: బభలమక చపసనతపస

6652 JBV3485430
పపరర: మలలర శసరగ కరకలమమనస

93-8/872

భరస : వనసకటటశసరరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:121-57
వయససస:52
లస: ససస స

6653 SAA1358399
పపరర: మహహశ బభబమ చపసనతపస

93-5/1299

తసడక:డ వనసగయఖ చపసనతపస
ఇసటట ననస:121-58
వయససస:18
లస: పప

93-8/873

భరస : వనసగయఖ చపసనతపస
ఇసటట ననస:121-58
వయససస:39
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
3,730

ససత సలల
3,881

ఇతరరలల
3

మతత స
7,614

3,730

3,881

3

7,614
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