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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-41

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 10692

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 93 - పతతతపపడడ (ఎస సస)
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

1

93 / 3

2

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

17

12

0

29

93 / 14

568

651

0

1,219

3

93 / 15

584

688

0

1,272

4

93 / 16

440

458

0

898

5

93 / 17

595

658

0

1,253

6

93 / 18

360

438

0

798

7

93 / 19

406

416

0

822

8

93 / 20

598

672

0

1,270

9

93 / 21

557

695

0

1,252

10

93 / 22

414

446

0

860

11

93 / 23

444

461

0

905

12

94 / 1

2

0

0

2

13

94 / 2

3

2

0

5

14

94 / 3

0

1

0

1

15

94 / 4

0

1

0

1

16

94 / 5

2

3

0

5

17

94 / 6

1

1

0

2

18

94 / 7

0

3

0

3

19

94 / 8

2

1

0

3

20

94 / 9

9

10

0

19

21

94 / 10

2

0

0

2

22

94 / 11

0

1

0

1

23

94 / 12

0

1

0

1

24

94 / 13

1

0

0

1

25

94 / 15

4

2

0

6

26

94 / 17

1

0

0

1

27

94 / 18

1

0

0

1

28

94 / 19

1

0

0

1

29

94 / 20

1

0

0

1

30

94 / 30

2

0

0

2

31

94 / 38

1

1

0

2

32

94 / 39

1

0

0

1

33

94 / 40

0

1

0

1

34

94 / 41

1

0

0

1

35

94 / 42

0

1

0

1

36

94 / 43

0

1

0

1

37

94 / 44

1

1

0

2

38

94 / 46

1

1

0

2

39

94 / 49

0

2

0

2

40

94 / 62

0

1

0

1

41

94 / 65

1

0

0

1

42

94 / 73

1

0

0

1

43

94 / 74

0

1

0

1

44

94 / 75

3

1

0

4

45

94 / 78

0

1

0

1

46

94 / 81

1

0

0

1

47

94 / 87

0

1

0

1

48

94 / 90

2

2

0

4

49

94 / 94

0

1

0

1

50

94 / 100

1

0

0

1

51

94 / 115

1

0

0

1

52

94 / 128

1

1

0

2

53

94 / 141

1

0

0

1

54

94 / 151

0

1

0

1

55

94 / 180

0

1

0

1

56

94 / 193

2

3

0

5

57

94 / 200

2

0

0

2

58

94 / 214

1

0

0

1

59

94 / 238

1

0

0

1

60

95 / 1

1

0

0

1

61

95 / 17

0

1

0

1

62

95 / 48

0

1

0

1

63

95 / 61

1

0

0

1

64

95 / 64

0

1

0

1

65

95 / 67

0

1

0

1

66

95 / 83

1

3

0

4

67

95 / 222

0

1

0

1

68

1,093 / 14

1

4

0

5

69

1,093 / 16

4

3

0

7

70

1,093 / 17

2

1

0

3

71

1,093 / 18

1

1

0

2

72

1,093 / 19

1

2

0

3

73

1,093 / 21

1

0

0

1

74

1,093 / 23

1

2

0

3

5,052

5,664

0

10,716

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

9631 SAA0671263
పపరర: వరలకకక పపదద జ
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93-15/792

భరస : గగరరబబహకస
ఇసటట ననస:124_1_103
వయససస:62
లస: ససస స
9634 SAA0671230
పపరర: రరమమ రరవప ఆరరదబ

93-15/795

93-15/798

93-15/801

93-15/804

93-15/807

93-15/810

93-15/813

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:124_1_146
వయససస:35
లస: ససస స

9644 SAA1025452
పపరర: ననగగసదబస చలక

9647 SAA0671461
పపరర: శసకర దదవరకకసడ

93-15/816

93-15/805

9656 SAA0671545
పపరర: మసగమక మదదదల

9659 SAA0671362
పపరర: మదదదల యయసస
తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124_1_146
వయససస:43
లస: పప

93-15/800

9642 SAA0671594
పపరర: వరమక తననస చసతల

93-15/803

9645 SAA0850199
పపరర: తరరపతమక దదవరకకసడ

93-15/806

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:124_1_138
వయససస:25
లస: ససస స
93-15/808

9648 SAA0671560
పపరర: వజయ లకకక దనసరర

93-15/809

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:124_1_140
వయససస:46
లస: ససస స
93-15/812

భరస : అబబహస
ఇసటట ననస:124_1_142
వయససస:27
లస: ససస స
93-15/814

9654 SAA0671446
పపరర: రరజ ఆకలల

93-15/815

తసడడ:బ నసదలమల శరక
ఇసటట ననస:124_1_143
వయససస:39
లస: పప
93-15/817

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:124_1_145
వయససస:33
లస: ససస స
93-15/819

9639 SAA0671685
పపరర: రరసగల వజయ లకకక

93-15/811 9651 SAA0672170
9650 SAA0672923
పపరర: మగసరసక అహమకద మహమకద
పపరర: పరరశదదస జలర

9653 SAA0671412
పపరర: సరవతబ ఆకలల

93-15/797

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:124_1_136
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:124_1_143
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:124_1_144
వయససస:40
లస: ససస స
9658 SAA0671388
పపరర: మదదదల యమననదమక

93-15/802

తసడడ:బ యమకలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:124_1_141
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ సరమయయలల
ఇసటట ననస:124_1_142
వయససస:29
లస: పప
9655 SAA0671347
పపరర: ససరఖ చసదబ ఇససకపరటట

9641 SAA1052281
పపరర: మమనక తననసచసతల

9636 SAA0671214
పపరర: లకకక బతష
స ల

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:124_1_132
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:124_1_138
వయససస:35
లస: పప

భరస : మగసరసక అహమకద
ఇసటట ననస:124_1_141
వయససస:45
లస: ససస స
9652 SAA0672162
పపరర: జలర అబబహస

93-15/799

భరస : రతయఖ చలక
ఇసటట ననస:124_1_137
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:124_1_138
వయససస:68
లస: ససస స
9649 SAA0672915
పపరర: ఆససఫర బబగ౦ మహమకద

9638 SAA0671255
పపరర: మనననమక దదవరపలర

93-15/794

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:124_1_128
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అశశక తననసచసతల
ఇసటట ననస:124_1_136
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ పపదద ఇససక తనసచసతల
ఇసటట ననస:124_1_136
వయససస:29
లస: పప
9646 SAA0671396
పపరర: దదవరకకసడ వనసకటటశసరమక

93-15/796

భరస : రరమ సరసమ
ఇసటట ననస:124_1_129
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట పరసడడ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:124_1_132
వయససస:54
లస: పప
9643 SAA1025437
పపరర: అశశక తనసచసతల

9635 SAA1059310
పపరర: padma kakumanu

9633 SAA0671248
పపరర: ఆరరదబ తరరపతమక

భరస : రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:124_1_124
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : prasadbsbu kakumanu
ఇసటట ననస:124_1_127
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ బసవయఖ
ఇసటట ననస:124_1_128
వయససస:28
లస: పప
9640 SAA0671669
పపరర: రమమష రరసగల

93-15/793

భరస : Sivarao Pilli
ఇసటట ననస:124_1_121
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:124_1_124
వయససస:43
లస: పప
9637 SAA0671222
పపరర: రరజ బతష
స ల

9632 SAA1059302
పపరర: Padmavathi Pilli01

9657 SAA0671511
పపరర: రమమష మదదదల

93-15/818

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124_1_145
వయససస:36
లస: పప
93-15/820

9660 SAA0672931
పపరర: హనసమమయమక చలమర

93-15/821

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:124 _1_151
వయససస:48
లస: ససస స
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9661 SAA1052471
పపరర: గగపస చలమర
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93-15/822

తసడడ:బ రరమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:124_1_151
వయససస:23
లస: పప
9664 SAA0672949
పపరర: శరరదన మసచనల

93-15/825

93-15/829

93-15/832

93-15/835

93-15/838

93-15/841

93-15/844

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:124_1_191
వయససస:62
లస: ససస స

9674 SAA0671826
పపరర: చసతలపపడడ ధనమక

9677 SAA0671297
పపరర: చలమర అసజమక

9680 SAA0671982
పపరర: ససశల చలమర

9683 SAA0672030
పపరర: వనసకటటశసరరర మమడన

93-15/847

9686 SAA0672980
పపరర: దసరరర అసదగగల

93-15/836

9689 SAA0673012
పపరర: పరరసత గకసధధ
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:124_1_192
వయససస:56
లస: ససస స

9669 SAA1052315
పపరర: వరసస పప లశశటట

93-15/831

9672 SAA0672972
పపరర: కకటటశసరమక ఉపపపతల

93-15/834

9675 SAA0672964
పపరర: అమగకలల షపక

93-15/837

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:124_1_173
వయససస:36
లస: ససస స
93-15/839

9678 SAA1059369
పపరర: sattibabu battula

93-15/840

తసడడ:బ బబబగ rao battula
ఇసటట ననస:124_1_179
వయససస:28
లస: పప
93-15/842

9681 SAA0671958
పపరర: ఆసజనవయగలల చలమర

93-15/843

తసడడ:బ రతస యఖ
ఇసటట ననస:124_1_181
వయససస:72
లస: పప
93-15/845

9684 SAA0672840
పపరర: గసగర మమడన

93-15/846

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:124_1_184
వయససస:59
లస: ససస స
93-15/848

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:124_1_186
వయససస:30
లస: ససస స
93-15/850

93-15/828

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124_1_167
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:124_1_183
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:124_1_185
వయససస:59
లస: ససస స
9688 SAA0671792
పపరర: వనసకట రమణ కడడయ౦

93-15/833

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:124_1_181
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124_1_183
వయససస:39
లస: ససస స
9685 SAA0671933
పపరర: మమణణకఖ౦ జజననలగడడ

9671 SAA0671164
పపరర: దదవరపలర మమరమక

9666 SAA1052356
పపరర: ఖమససస శహహద షపక

తసడడ:బ శకనవరస పప లశశటట
ఇసటట ననస:124_1_164
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:124_1_174
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : మలలర శసర rao vemula
ఇసటట ననస:124_1_180
వయససస:45
లస: ససస స
9682 SAA0672006
పపరర: మమడన భబలకకక

93-15/830

భరస : వనసకట రరజ
ఇసటట ననస:124_1_172
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:124_1_173
వయససస:39
లస: పప
9679 SAA1059351
పపరర: nagamani vemula

9668 SAA1052299
పపరర: మమరర పప లశశటట

93-15/824

తసడడ:బ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:124_1_163
వయససస:44
లస: పప

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:124_1_165
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:124_1_168
వయససస:37
లస: ససస స
9676 SAA0672956
పపరర: షపక అబగదలమర

93-15/827

భరస : శకనవరస పప లశశటట
ఇసటట ననస:124_1_164
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ గగరవయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:124_1_164
వయససస:42
లస: పప
9673 SAA0673681
పపరర: వవలలలరర వనసకట రమణ

9665 SAA1052364
పపరర: ఖమజజబ షపక

9663 SAA0672642
పపరర: ససరగష చలమర

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:124_1_154
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఖమససస శహహద షపక
ఇసటట ననస:124_1_163
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస పప లశశటట
ఇసటట ననస:124_1_164
వయససస:23
లస: ససస స
9670 SAA1052307
పపరర: శకనవరస పప లశశటట

93-15/823

భరస : జసగ౦
ఇసటట ననస:124_1_154
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపబమయఖ
ఇసటట ననస:124_1_158
వయససస:65
లస: ససస స
9667 SAA1052331
పపరర: పబసనన పప లశశటట

9662 SAA0671404
పపరర: రజన జసగస

9687 SAA0672998
పపరర: లకకయఖ అసదగగల

93-15/849

తసడడ:బ పపదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:124_1_186
వయససస:32
లస: పప
93-15/851

9690 SAA1059344
పపరర: tirupatamma velpuri

93-15/852

భరస : adinaraysns velpuri
ఇసటట ననస:124_1_193
వయససస:41
లస: ససస స
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9691 SAA0671735
పపరర: ససపపరర భబరర
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93-15/853

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:124_1_196
వయససస:69
లస: ససస స
9694 SAA0672253
పపరర: ససకనఖ మమమడడ

93-15/856

93-15/859

93-15/862

93-15/865

93-15/868

93-15/871

93-15/874

భరస : మగసస ఫర
ఇసటట ననస:124_1_240
వయససస:37
లస: ససస స

9704 JBV3729985
పపరర: ననగమణణ నలర బబ యన

9707 SAA1052257
పపరర: షకకలమ షపక

9710 SAA0673046
పపరర: షపక అమరరననసర

9713 SAA1052620
పపరర: ససజజత ఆదధ

93-15/877

93-15/866

9699 SAA1052505
పపరర: భకకలల డదలల

9702 SAA0673111
పపరర: ఏలశర జజననకలటట

తసడడ:బ చనన జజనడ
ఇసటట ననస:124_1_240
వయససస:39
లస: పప

93-15/864

9705 SAA1028522
పపరర: వజయ బబబగ చససడడరర

93-15/869

9708 SAA1052265
పపరర: కరరమగలమర షపక

93-15/867

93-15/870

తసడడ:బ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:124_1_227
వయససస:50
లస: పప
93-15/872

9711 SAA0672220
పపరర: యహనస పసలర

93-15/873

తసడడ:బ వర భదబయఖ
ఇసటట ననస:124_1_231
వయససస:55
లస: పప
93-15/875

9714 SAA1052570
పపరర: నకలలసన ఆదధ

93-15/876

తసడడ:బ రరజజరతనస ఆదధ
ఇసటట ననస:124_1_234
వయససస:73
లస: పప

93-15/878 9717 SAA1059625
9716 SAA1059393
పపరర: venkateswarllu chpunkesula
పపరర: anjamma sunkesala

9719 SAA0673236
పపరర: మగసస ఫర షపక

93-15/861

తసడడ:బ ససబబ రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:124_1_224
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ galaiah chunkesula
ఇసటట ననస:124_1_235
వయససస:49
లస: పప
93-15/880

93-15/858

తసడడ:బ దనసస
ఇసటట ననస:124_1_212
వయససస:35
లస: పప

భరస : నకలసన ఆదధ
ఇసటట ననస:124_1_234
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124_1_235
వయససస:53
లస: ససస స
9718 SAA0673186
పపరర: జలలఖమ ఖమన షపక

93-15/863

భరస : హబబబలమర
ఇసటట ననస:124_1_230
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అబగదల హహసపదన శశక
ఇసటట ననస:124_1_233
వయససస:31
లస: ససస స
9715 SAA0672329
పపరర: వనసకరయమక సససకగససల

9701 SAA1059385
పపరర: madhavi jonnakuti

9696 SAA1052513
పపరర: తరరపటమక డదలల

తసడడ:బ వనసకటటససరరర డదలల
ఇసటట ననస:124_1_207
వయససస:32
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:124_1_227
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : Gnan nandam Yallamati
ఇసటట ననస:124_1_229
వయససస:59
లస: ససస స
9712 SAA0565663
పపరర: శననజ఼ శశక

93-15/860

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:124_1_223
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:124_1_227
వయససస:28
లస: ససస స
9709 SAA1059534
పపరర: Dwaraka Yallamati

9698 SAA1052539
పపరర: ననగరరజ డదలల

93-15/855

భరస : ననగరరజ డదలల
ఇసటట ననస:124_1_207
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : elisha jonnakuti
ఇసటట ననస:124_1_212
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పబశరసత raju merrugumalla
ఇసటట ననస:124_1_217
వయససస:22
లస: ససస స
9706 SAA0673053
పపరర: షరహహన షపక

93-15/857

తసడడ:బ వనసకటటససరరర డదలల
ఇసటట ననస:124_1_207
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:124_1_208
వయససస:69
లస: ససస స
9703 SAA1059377
పపరర: దదదవ kumari pulla

9695 SAA0672204
పపరర: బషసరరన షపక

9693 SAA1059336
పపరర: irimiya gurri

తసడడ:బ mohanrao gurri
ఇసటట ననస:124_1_197
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖమసస౦
ఇసటట ననస:124 _1_204
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర డదలల
ఇసటట ననస:124_1_207
వయససస:49
లస: ససస స
9700 SAA0672188
పపరర: మసరసన బ పఠరన

93-15/854

భరస : ఇరరకయ
ఇసటట ననస:124_1_197
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:124_1_202
వయససస:29
లస: ససస స
9697 SAA1052521
పపరర: ననరరయణమక డదలల

9692 SAA0672089
పపరర: రమణ బగరరక

93-15/879

భరస : anjaneyullu sunkesala
ఇసటట ననస:124_1_239
వయససస:65
లస: ససస స
93-15/881

9720 SAA0672352
పపరర: తనటటకకసడ కకపరవత

93-15/882

భరస : జగమస
ఇసటట ననస:124_1_242
వయససస:59
లస: ససస స
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9721 SAA0673350
పపరర: యయసస పరదస సస సగర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-15/883

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124_1_249
వయససస:37
లస: పప
9724 SAA0671149
పపరర: మరరయదనసస పపలగబర

93-15/886

93-15/889

93-15/892

93-15/895

93-15/898

93-15/901

93-15/905

భరస : కకటట రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:124_1_279
వయససస:54
లస: ససస స

9734 SAA0946634
పపరర: గగరవమక పస దధల

9737 SAA0673418
పపరర: ఈశసరమక బబ యనన

9740 SAA0946105
పపరర: ససజజత కరరరమసచ

9743 SAA1052687
పపరర: సరమమమజఖస బబ లలస

93-15/908

9746 SAA0672469
పపరర: కకటటశసరమక వనసకకసడ

93-15/896

9749 SAA0673624
పపరర: ససబగబలమక పస తత
స రర
భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:124_1_280
వయససస:59
లస: ససస స

9729 SAA1059401
పపరర: mary rachakonda

93-15/891

9732 SAA1059567
పపరర: bhanubharghavi podilli

93-15/894

9735 SAA0946618
పపరర: అసకమక గజజజలకకసడన

93-15/897

భరస : నసరయఖ
ఇసటట ననస:124_1_268
వయససస:66
లస: ససస స
93-15/899

9738 SAA1052612
పపరర: నడరజ హన షపక

93-15/900

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:124_1_271
వయససస:52
లస: ససస స
93-15/902

9741 SAA0673558
పపరర: శవలలసక కరమమకక

93-15/903

భరస : వశశసశసర రరవప
ఇసటట ననస:124_1_276
వయససస:34
లస: ససస స
93-15/906

9744 SAA1052448
పపరర: పబవణ కలమమర చదరరకలరర

93-15/907

తసడడ:బ బగజజబబబగ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:124_1_277
వయససస:29
లస: పప
93-15/909

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124_1_278
వయససస:59
లస: ససస స
93-15/911

93-15/888

భరస : kondalrao podilli
ఇసటట ననస:124_1_267
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతఖ ననరరయణ బబ లలస
ఇసటట ననస:124_1_277
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచలయఖ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:124_1_277
వయససస:59
లస: పప
9748 SAA0673525
పపరర: కలరగసటట ససతన మహలకకక

93-15/893

భరస : పబభగదనసస కరరరమసచ
ఇసటట ననస:124_1_273
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బగజజబబబగ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:124_1_277
వయససస:50
లస: ససస స
9745 SAA1052463
పపరర: బగజజబబబగ చదరరకలరర

9731 SAA0672444
పపరర: పస దధల పపదద మమల కకసడయఖ

9726 SAA1059427
పపరర: suvarnamma perupogu

భరస : narasimharao rachakonda
ఇసటట ననస:124_1_264
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషర
ఇసటట ననస:124_1_270
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:124_1_271
వయససస:55
లస: పప
9742 SAA1052489
పపరర: ఎలజబబత రరణణ చదరరకలరర

93-15/890

భరస : చననమల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:124_1_267
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:124_1_268
వయససస:73
లస: పప
9739 SAA1052380
పపరర: మసరసన వరల షపక

9728 SAA0946592
పపరర: పపబమ లల బసకర

93-15/885

భరస : చనన భకస perupogu
ఇసటట ననస:124_1_259
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ చదననయఖ
ఇసటట ననస:124_1_266
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:124_1_267
వయససస:26
లస: ససస స
9736 SAA0673251
పపరర: ననసరయఖ గజజలకకసడ

93-15/887

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:124_1_262
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపదద మమల కకసడయఖ Podili
ఇసటట ననస:124_1_266
వయససస:55
లస: ససస స
9733 SAA0946030
పపరర: బబనస భబరర వ పస దధల

9725 SAA0672865
పపరర: ససమలత అనమశశటట

9723 SAA0671156
పపరర: మమరర పపలగబర

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:124_1_251
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర Animisetty
ఇసటట ననస:124_1_257
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ గరలయఖ పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:124_1_259
వయససస:68
లస: పప
9730 SAA0672410
పపరర: రరమ లకకమక పప దధల

93-15/884

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:124_1_250
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:124_1_251
వయససస:33
లస: పప
9727 SAA1052562
పపరర: చన బకస పపరరపప గగ

9722 SAA0673657
పపరర: కలమమరర కలరపరటట

9747 SAA0673434
పపరర: వనసకకసడ వనసకటటశసరరర

93-15/910

తసడడ:బ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:124_1_278
వయససస:67
లస: పప
93-15/912

9750 SAA0672501
పపరర: కబబమక గగసజ

93-15/913

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:124_1_283
వయససస:59
లస: ససస స
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93-15/914

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:124_1_283
వయససస:69
లస: పప
9754 SAA1052547
పపరర: నరసససహ రరవప కకసడదపరటట

93-15/917

93-15/920

93-15/922

93-15/925

9761 SAA1059658
పపరర: sivaprasad ankala

9764 SAA0673020
పపరర: రరజఖలకకక గకసధధ

93-15/928

9767 SAA0945321
పపరర: Pelepe Vesam

93-15/931

9770 SAA1052240
పపరర: అనడరరధ కసదసల
భరస : వనసకట రజడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:124_1_315
వయససస:42
లస: ససస స

93-15/934
9772 SAA1059492
పపరర: Tirupatamma
Kamarajugadda
తసడడ:బ Nanchaiah Kamarajugadda
ఇసటట ననస:124_1_316
వయససస:24
లస: ససస స

9773 SAA1059500
పపరర: Lakshmi Mallampalli

9775 SAA1059476
పపరర: Nancharaiah
Kamarajugadda
తసడడ:బ Pichaiah Kamarajugadda
ఇసటట ననస:124_1_316
వయససస:56
లస: పప

93-15/937

93-15/923

9778 SAA1059526
పపరర: Dwaraka Palaparthi

93-15/940

93-15/926

తసడడ:బ ససరగష బబబగ బరరనడడ
ఇసటట ననస:124_1_335
వయససస:22
లస: పప

9759 SAA1059641
పపరర: mangamma ankala

93-15/921

9762 SAA1059666
పపరర: sivakumar ankala

93-15/924

9765 SAA0673038
పపరర: గసగరధర గకసధధ

93-15/927

తసడడ:బ శవయఖ
ఇసటట ననస:124_1_307
వయససస:42
లస: పప
93-15/929

9768 SAA0946675
పపరర: మలర శసరర వవలలపరర

93-15/930

భరస : ససబబహకణఖస
ఇసటట ననస:124_1_312
వయససస:36
లస: ససస స
93-15/932

9771 SAA1052232
పపరర: వనసకట రజడడడ కసదసల

93-15/933

తసడడ:బ కకటటరజడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:124_1_315
వయససస:44
లస: పప
93-15/935

9774 SAA1059484
పపరర: Punna rao Kamarajugadda

93-15/936

తసడడ:బ Nanchaiah Kamarajugadda
ఇసటట ననస:124_1_316
వయససస:33
లస: పప
93-15/938

భరస : Padmanabhudu Seepana
ఇసటట ననస:124_1_327
వయససస:32
లస: ససస స
9779 SAA1052596
పపరర: ససదదప బరరనడడ

93-15/919

తసడడ:బ venkateswarllu ankala
ఇసటట ననస:124_1_306
వయససస:26
లస: పప

భరస : Ashok kumar Mallampalli
ఇసటట ననస:124_1_316
వయససస:32
లస: ససస స
9776 SAA1059559
పపరర: Sridevi Seepana

9756 SAA0946659
పపరర: యమకకబగ చలక

భరస : venkateswarllu ankala
ఇసటట ననస:124_1_306
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏససపరదస
ఇసటట ననస:124_1_308
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124_1_312
వయససస:41
లస: పప

భరస : Mabu Palaparthi
ఇసటట ననస:124_1_332
వయససస:26
లస: ససస స

93-17/964

భరస : గసగరధర
ఇసటట ననస:124_1_307
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : Fzra Visam
ఇసటట ననస:124_1_308
వయససస:43
లస: ససస స
9769 SAA0946477
పపరర: ససబబహకణఖస వవలలపరర

9758 SAA0803925
పపరర: షపక షరహహన

93-15/916

తసడడ:బ సరసమమలల
ఇసటట ననస:124_1_298
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ venkateswarllu ankala
ఇసటట ననస:124_1_306
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ nagaiah ankala
ఇసటట ననస:124_1_306
వయససస:54
లస: పప
9766 SAA1059542
పపరర: Rebka Visam

93-15/918

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:124_1_300
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ nagaiah ankala
ఇసటట ననస:124_1_306
వయససస:78
లస: ససస స
9763 SAA1059633
పపరర: venkateswarllu ankala

9755 SAA0672550
పపరర: చలక పబబబవత

9753 SAA0946063
పపరర: లలధధయమ ఆదధమగలర

తసడడ:బ లజర
ఇసటట ననస:124_1_294
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : యమకకబగ
ఇసటట ననస:124_1_298
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పబభబకర
ఇసటట ననస:124_1_300
వయససస:39
లస: ససస స
9760 SAA1059674
పపరర: rattamma ankala

93-15/915

తసడడ:బ పపదద మమల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:124_1_293
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రరవప కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:124_1_297
వయససస:44
లస: పప
9757 SAA0673582
పపరర: వనసకటటశసరమక కగశన

9752 SAA0673376
పపరర: ఆదధ బబబగ పస దధల

9777 SAA1059583
పపరర: padmanabhudu seepana

93-15/939

తసడడ:బ appanna seepana
ఇసటట ననస:124_1_327
వయససస:38
లస: పప
93-15/942

9780 SAA0672600
పపరర: ఆఫసబన సపదయదసయఖద

93-15/943

భరస : అఫప బ జ
ఇసటట ననస:124_1_337
వయససస:34
లస: ససస స
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93-15/944

తసడడ:బ ససభబన
ఇసటట ననస:124_1_337
వయససస:39
లస: పప
9784 SAA1052273
పపరర: అరరణ కలమమరర కకలల
ర రర

93-15/947

93-15/950

93-17/966

93-17/969

93-17/972

9799 JBV3664042
పపరర: కకషరవవణణ పససపపలలటట

93-15/972

93-17/967

9794 SAA0789406
పపరర: అనసమలల వనసకరయమమక

9797 JBV3664539
పపరర: ననగ శవ శసకరరరవప఼ ఆలమ఼

9800 SAA0946899
పపరర: గరయతబ పససపపలలటట

93-15/975

9803 SAA0946857
పపరర: యలమసదదససర రరవప దసళర

తసడడ:బ జజన కరపరల
ఇసటట ననస:124_2_540
వయససస:44
లస: పప

9806 SAA0980913
పపరర: శసకర రరవప ననమలపపరర

9809 JBV3664752
పపరర: సతఖననరరయణ఼ దడళళ఼
తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:124_2_542
వయససస:56
లస: పప

93-17/965

9792 SAA0789422
పపరర: అనసమలల జజఖత

93-17/968

9795 SAA0792219
పపరర: అనసమలల రసజత కలమమర
Anumolu
తసడడ:బ ససభబష చసదబ బబ స
ఇసటట ననస:124_2_508
వయససస:37
లస: పప

93-17/971

93-15/970

9798 JBV3664067
పపరర: కకటటశసరర పససపపలలటట఼

93-15/971

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124_2_531
వయససస:32
లస: ససస స
93-15/973

9801 JBV3667185
పపరర: ససపన఼ మమకల఼

93-15/974

తసడడ:బ చనయమకకబగ఼
ఇసటట ననస:124_2_535
వయససస:29
లస: ససస స
93-15/976

9804 SAA0980822
పపరర: శకరరమ కకషర నడతకకక

93-17/973

తసడడ:బ మధస సడద హనన రరవప నడతకకక
ఇసటట ననస:124_2_540
వయససస:24
లస: పప
93-17/975

తసడడ:బ ననరరయమన ననమలపపరర
ఇసటట ననస:124_2_540
వయససస:47
లస: పప
93-15/978

9789 SAA0980830
పపరర: మసరసనసఅల షపక

93-17/970

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124_2_540
వయససస:24
లస: పప
93-17/974

93-15/949

భరస : రసజత కలమమర
ఇసటట ననస:124_2_508
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:124_2_534
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124_2_535
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ దసళర
ఇసటట ననస:124_2_542
వయససస:28
లస: పప

9791 SAA0980863
పపరర: కరరనతదజ గగరరసధపఅల

9786 SAA1059419
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కకలమ

తసడడ:బ దనసస షపక
ఇసటట ననస:124_2_220
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124_2_530
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస
ఇసటట ననస:124_2_532
వయససస:30
లస: ససస స

9808 SAA0980640
పపరర: సరసబయఖ దసళర

93-15/951

భరస : సడరయఖ
ఇసటట ననస:124_2_508
వయససస:73
లస: ససస స

9796 SAA0789232
పపరర: అనసమలల ససభబష చసదబ
బబ సస Anumolu
తసడడ:బ సడరయఖ
ఇసటట ననస:124_2_508
వయససస:71
లస: పప

9805 SAA0980889
పపరర: రగశయఖ కరపరల

9788 SAA1059468
పపరర: Sandra bhanu Shaik

93-15/946

తసడడ:బ రగశయఖ కకలమ
ఇసటట ననస:124_1_342
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ శశభననఅదరర గగరరసధపఅల
ఇసటట ననస:124_2_500
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససభబష చసదబ బబ స
ఇసటట ననస:124_2_508
వయససస:62
లస: ససస స

9802 JBV3664034
పపరర: గసగరరజ పససపపలలటట఼

93-15/948

భరస : Karimulla Shaik
ఇసటట ననస:124_1_346
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖమససస
ఇసటట ననస:124_2_300
వయససస:46
లస: పప
9793 SAA0789380
పపరర: అనసమలల వజయలకడక

9785 SAA1052497
పపరర: మసరసనమక కకలమ

9783 SAA0672287
పపరర: సరగర సస హహచ

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124_1_341
వయససస:28
లస: పప

భరస : రగశయఖ కకలమ
ఇసటట ననస:124_1_342
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:124_1_343
వయససస:24
లస: ససస స
9790 SAA0803958
పపరర: షపక రషసద

93-15/945

తసడడ:బ Ramaiah Battula
ఇసటట ననస:124_1_340
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:124_1_342
వయససస:36
లస: ససస స
9787 SAA0946162
పపరర: రరజగశసరర బబడడస

9782 SAA1059518
పపరర: Lakshmi kumari Battula

9807 JBV3664505
పపరర: ననగమలలర శసరర఼ దసలమర఼

93-15/977

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124_2_541
వయససస:31
లస: ససస స
93-15/979

9810 JBV3664711
పపరర: కటబమమ రరజ పససపపలలటట

93-15/980

తసడడ:బ వర సరసమ Pasupuleti
ఇసటట ననస:124_2_545
వయససస:31
లస: పప
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9811 JBV3664588
పపరర: గసగమక఼ పససపపలలటట఼

93-15/981

భరస : సతదశ఼ Pasupuleti
ఇసటట ననస:124_2_556
వయససస:32
లస: ససస స
9814 JBV3664661
పపరర: గసగర రరజ఼ ఆలమ఼

93-15/984

93-15/987

93-15/990

93-15/993

93-15/996

93-15/998

93-15/1001

తసడడ:బ గగరవయఖ చదమనవన
ఇసటట ననస:124_2_732
వయససస:25
లస: పప

9824 JBV3664828
పపరర: గగపరల కకషర రగడకడ఼ మవపరర఼

9827 JBV3664745
పపరర: చన సతఖననరరయణ఼ దడళళ఼

9830 JBV3664463
పపరర: మగనన఼ షపక఼

9833 SAA0945511
పపరర: గగససయమ షపక

93-15/1004

9836 JBV3664398
పపరర: వర లకకక఼

93-15/994

9839 SAA0980806
పపరర: మమధవ మసరల
భరస : కరకసత మసరల
ఇసటట ననస:124_2_732
వయససస:26
లస: ససస స

93-15/989
9819 JBV3664851
పపరర: మలర ఖమరరజన రజడడడ఼ కరనసబబ తషల఼

9822 JBV3664836
పపరర: కకటటశసరమక఼ కరనసబబ తషలమ఼

93-15/992

9825 JBV3664786
పపరర: నరగసదబ రగడకడ తనలకకల

93-15/995

తసడడ:బ నరగతస మరగడకడ
ఇసటట ననస:124_2_631
వయససస:30
లస: పప
93-15/997

9828 SAA0991597
పపరర: శకనవరసరరవ కసడడకటటట

93-17/976

తసడడ:బ రర఼వపలల కసధధకటటట
ఇసటట ననస:124_2_640
వయససస:42
లస: పప
93-15/999

9831 SAA0946378
పపరర: మసరసన వరల షపక

93-15/1000

తసడడ:బ ఈససబ Shaik
ఇసటట ననస:124_2_649
వయససస:26
లస: పప
93-15/1002

9834 JBV3664489
పపరర: ససభబన఼ శశక఼

93-15/1003

తసడడ:బ ఈసడబ఼
ఇసటట ననస:124_2_650
వయససస:30
లస: పప
93-15/1005

తలర : చసదనబ రగడకడ఼ కకటబ఼
ఇసటట ననస:124_2_654
వయససస:59
లస: ససస స
93-15/1007

93-15/986

భరస : కకషరర రగడకడ఼
ఇసటట ననస:124_2_622
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససభబన Shaik
ఇసటట ననస:124_2_650
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:124_2_653
వయససస:29
లస: పప
9838 SAA0964123
పపరర: సప మమశ చదమనవన

93-15/991

భరస : కరరమ బబషర఼
ఇసటట ననస:124_2_649
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ ఈససబ఼
ఇసటట ననస:124_2_649
వయససస:31
లస: పప
9835 JBV3664455
పపరర: సతనసర఼ షపక఼

9821 JBV3664802
పపరర: శవ పబసరద఼ పససపపలలటట఼

9816 JBV3666120
పపరర: కకటటశసరమక఼ కరనసబబ తషల఼

తసడడ:బ దనసరరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124_2_571
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:124_2_639
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124_2_647
వయససస:25
లస: ససస స
9832 JBV3664471
పపరర: Nagul mera షపక఼

93-15/988

తసడడ:బ అననన పపరర రగడకడ఼
ఇసటట ననస:124_2_627
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ నరగతస మ రగడకడ
ఇసటట ననస:124_2_631
వయససస:32
లస: పప
9829 SAA0946402
పపరర: శరరష ఆరరదబ

9818 JBV3666112
పపరర: దనసరరజడడడ఼ కనసబబ తషల఼

93-15/983

భరస : దనసరరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124_2_570
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ గసగర రరవప఼
ఇసటట ననస:124_2_611
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ ససజవరజడడడ కరనసబబ తషల
ఇసటట ననస:124_2_626
వయససస:29
లస: పప
9826 JBV3664778
పపరర: పపరరషప తస మ రజడకడ తనలకకల

93-15/985

తసడడ:బ అపసపరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124_2_570
వయససస:71
లస: పప

భరస : గసగరధర రరవ
ఇసటట ననస:124_2_601
వయససస:56
లస: ససస స
9823 JBV3664877
పపరర: ససతనరరమరజడడడ కరనసబబ తషల

9815 JBV3664653
పపరర: కటబమమ రరజ ఆలమ

9813 JBV3664679
పపరర: వవసకరయమక఼ ఆలమ఼

భరస : గసగర రరజ఼ Aala
ఇసటట ననస:124_2_564
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ ససకర రరవ Ala
ఇసటట ననస:124_2_565
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ దనసరరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124_2_570
వయససస:47
లస: పప
9820 JBV3664794
పపరర: వవసకరయమక తనదధబబ యనన

93-15/982

తసడడ:బ గసగరరరవ఼
ఇసటట ననస:124_2_559
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ శసకరర రరవప఼ Alla
ఇసటట ననస:124_2 _564
వయససస:46
లస: పప
9817 JBV3666096
పపరర: అపసపరజడడడ఼ కనసబబ తషల఼

9812 JBV3664422
పపరర: సతఖననరరయణ఼ ఆలమ఼

9837 JBV3666088
పపరర: కకసడలరరవప఼ తతక఼

93-15/1006

తసడడ:బ మగతనఖలరరవప఼
ఇసటట ననస:124_2_658
వయససస:31
లస: పప
93-17/977

9840 SAA0980715
పపరర: రమణమక సరరగడన

93-17/978

భరస : దసరరరపబసరద సరరగడన
ఇసటట ననస:124_2_732
వయససస:32
లస: ససస స
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9841 SAA1019513
పపరర: వజయలకడక మతషకలరర

93-17/979

భరస : ససబబయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:124_2_732
వయససస:38
లస: ససస స
9844 SAA0942715
పపరర: చనసదధన జజకకక

93-17/982

93-17/984

93-17/987

93-15/1011

93-15/1014

93-17/988

93-17/991

తసడడ:బ భబసకర
ఇసటట ననస:124_2_756
వయససస:36
లస: పప

9854 SAA0799827
పపరర: నసకతతటట రరబక

9857 SAA0795957
పపరర: జజననలగడడ సరగజన

9860 SAA0980517
పపరర: వనసకరయమమక కకలగరన

9863 SAA0849846
పపరర: కకమక ఊరరకళ

93-17/992

9866 SAA0565648
పపరర: కరరమబలమర షపక

93-15/1012

9869 SAA0798266
పపరర: మమరపపడడ సరససత
భరస : దదనయఖ
ఇసటట ననస:124_2_759
వయససస:26
లస: ససస స

9849 SAA0980459
పపరర: వజయ లకడక ననమలపపరర

93-17/986

9852 SAA0849283
పపరర: ససత రరమపబసరద ఆకలల

93-15/1010

9855 SAA0795098
పపరర: కకల గగకస

93-15/1013

భరస : ఇశరకయలల
ఇసటట ననస:124_2_738
వయససస:41
లస: ససస స
93-15/1015

9858 SAA0799850
పపరర: నసకతతటట మషప

93-15/1016

తసడడ:బ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:124_2_738
వయససస:46
లస: పప
93-17/989

9861 SAA0795122
పపరర: కకల ఇశరకయలల

93-17/990

తసడడ:బ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:124_2_738
వయససస:48
లస: పప
93-15/1017

9864 SAA0797581
పపరర: కరబసడడ శవరరమక

93-15/1018

భరస : బబల శశరర
ఇసటట ననస:124_2_739
వయససస:67
లస: ససస స
93-15/1019

తసడడ:బ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:124_2_742
వయససస:28
లస: పప
93-17/994

93-15/1008

తసడడ:బ హరననథ బబబగ ఆకలల
ఇసటట ననస:124_2_737
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:124_2_739
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహమకద ససలమసన
ఇసటట ననస:124_2_739
వయససస:67
లస: ససస స
9868 SAA0797623
పపరర: గగసపప గసగ

93-15/1009

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:124_2_738
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:124_2_738
వయససస:71
లస: పప
9865 SAA0797482
పపరర: షపక ఖమగమననస

9851 SAA0798688
పపరర: ఆకలల ససజజత

9846 SAA0792482
పపరర: గగసటట పపషరపవత

భరస : శసకరరరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:124_2_736
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పబతనప
ఇసటట ననస:124_2_738
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరస మబరరస
ఇసటట ననస:124_2_738
వయససస:41
లస: ససస స
9862 SAA0796427
పపరర: కకల బబ పసస

93-17/985

భరస : మషప
ఇసటట ననస:124_2_738
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కరరమ
ఇసటట ననస:124_2_738
వయససస:56
లస: ససస స
9859 SAA0980509
పపరర: శశషమక దదబ ణడడల

9848 SAA0796971
పపరర: కలమ గగటబర ఇసదధర

93-17/981

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:124_2_736
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససతన రరమపబసరద
ఇసటట ననస:124_2_737
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:124_2_738
వయససస:29
లస: ససస స
9856 SAA0796054
పపరర: షపక గగససయమ

93-17/983

భరస : యలర మసద రజడడడ
ఇసటట ననస:124_2_736
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర కరరరజన రజడడడ
ఇసటట ననస:124_2_736
వయససస:32
లస: పప
9853 SAA0795890
పపరర: షపక షబన

9845 SAA1005256
పపరర: వనసకట ససబబరరజ పసదధటట

9843 SAA1025361
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లర బబ యన

తసడడ:బ శవయఖ బబ లర బబ యన
ఇసటట ననస:124_2_732
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రరజ పసదధటట
ఇసటట ననస:124_2_733
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట శవకలమమర రజడడ
ఇసటట ననస:124_2_736
వయససస:32
లస: ససస స
9850 SAA0797169
పపరర: ఆరరమసడ శవకలమమర రజడడ

93-17/980

భరస : మలర కరరరజన రరవప దధడడగగ
ఇసటట ననస:124_2_732
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రసగ బబబగ
ఇసటట ననస:124 _2_733
వయససస:31
లస: ససస స
9847 SAA0798134
పపరర: ఆరరమసడ శరసత

9842 SAA0980400
పపరర: ననగలకడక దధడడగగ

9867 SAA0797938
పపరర: నసదధ కకసడన సపదదమక

93-17/993

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:124_2_756
వయససస:30
లస: ససస స
93-17/995

9870 SAA0799124
పపరర: చదపపరర పవన

93-17/996

తసడడ:బ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:124_2_759
వయససస:34
లస: పప
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93-17/997

భరస : సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124_2_760
వయససస:31
లస: ససస స
9874 SAA0795718
పపరర: భవరర వర బబహకస

93-15/1021

93-15/1024

93-15/1027

93-15/1030

93-15/1032

తసడడ:బ ఇబబహహస
ఇసటట ననస:124_2_768
వయససస:36
లస: పప
9889 SAA0795635
పపరర: గసడడ పబసనన

93-15/1035

93-15/1038

భరస : రగశయఖ కనపరల
ఇసటట ననస:124_2_787
వయససస:39
లస: ససస స

93-15/1028

9884 SAA0800277
పపరర: పఠరన చనన మహబబబ
ససభబన
తసడడ:బ మసరసన వల
ఇసటట ననస:124_2_767
వయససస:33
లస: పప

93-15/1031

9887 SAA0799785
పపరర: జజషస మననజ కలమమర

93-15/1033

9890 SAA0800327
పపరర: యయకలల ససశల

9893 SAA0795874
పపరర: పఠరన రఫస

93-15/1041

9896 SAA1012095
పపరర: వరయఖ యయకలల

9899 SAA0675322
పపరర: కకటటశసరర గననమనవన
భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:124_2_789
వయససస:32
లస: ససస స

93-15/1026
9879 SAA0850108
పపరర: గగసడడమడడగగ దధనవశ కలమమర

9882 SAA0799728
పపరర: గగసడడమడడగగల కకసడమక

93-15/1029

9885 SAA1028506
పపరర: బబజన షపదక నడర బబష

93-17/999

భరస : శరమగసదధదన షపదక నడర బబష
ఇసటట ననస:124_2_767
వయససస:45
లస: ససస స
9888 SAA0799025
పపరర: పఠరన అయయషర

93-15/1034

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:124_2_769
వయససస:29
లస: ససస స
93-15/1036

9891 SAA0795676
పపరర: బసరబతస న భవరన

93-15/1037

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:124_2_769
వయససస:44
లస: ససస స
93-15/1039

9894 SAA0795981
పపరర: పఠరన మమలమల

93-15/1040

తసడడ:బ మమలమల
ఇసటట ననస:124_2_769
వయససస:33
లస: పప
93-17/1000

తసడడ:బ ననరయఖ యయకలల
ఇసటట ననస:124_2_769
వయససస:43
లస: పప
93-17/1001

93-15/1023

తసడడ:బ ఏసస
ఇసటట ననస:124_2_765
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ మమలమల
ఇసటట ననస:124_2_769
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ఖమససస పసరర
ఇసటట ననస:124_2_769
వయససస:53
లస: పప
9898 SAA0991563
పపరర: ససధనఖ రరన కనపరల

9881 SAA0799751
పపరర: గగసడడమడడగగల ఏసస

9876 SAA0796112
పపరర: కకసడడపరరస శవకలమమర

తసడడ:బ ఏసస
ఇసటట ననస:124_2_765
వయససస:26
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:124_2_769
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:124_2_769
వయససస:48
లస: ససస స
9895 SAA0795478
పపరర: పఠరన మమలమల

93-15/1025

తసడడ:బ యసపస
ఇసటట ననస:124_2_768
వయససస:51
లస: పప

భరస : యయసప బగ
ఇసటట ననస:124_2_769
వయససస:31
లస: ససస స
9892 SAA0795445
పపరర: పఠరన ఫరతమమ బ

9878 SAA0849341
పపరర: బబ సదధల సరయ సససగ

93-15/1020

తసడడ:బ రరఘవరచనరర
ఇసటట ననస:124_2_763
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:124_2_765
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఖఇమ
ఇసటట ననస:124_2_767
వయససస:48
లస: ససస స
9886 SAA0799694
పపరర: షపక జజన భబషర

93-15/1022

తసడడ:బ భబసకర సససగ
ఇసటట ననస:124_2_765
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124_2_765
వయససస:28
లస: పప
9883 SAA0799009
పపరర: షపక సరజదన

9875 SAA0795056
పపరర: కకసడపరరస వజయలకడక

9873 SAA0795684
పపరర: భవరర శకమహలకడక

భరస : వర బబహకస
ఇసటట ననస:124_2_762
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:124_2_763
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124_2_765
వయససస:46
లస: ససస స
9880 SAA0795155
పపరర: పయమఖవపల గగరవయఖ

93-17/998

తసడడ:బ అబగదల అమర
ఇసటట ననస:124_2_760
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ సడరరఖ పబకరశ రరవప
ఇసటట ననస:124_2_762
వయససస:45
లస: పప
9877 SAA0795239
పపరర: పపదయవపల భబగఖలకడక

9872 SAA0798100
పపరర: షపక ఫసరగజ అహకద

9897 SAA0675421
పపరర: వజయమక మలర వరపప

93-15/1042

భరస : లమజర
ఇసటట ననస:124_2_777
వయససస:54
లస: ససస స
93-15/1043

9900 SAA0675272
పపరర: పబసరద గననమనవన

93-15/1044

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:124_2_789
వయససస:38
లస: పప
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పపరర: కకమగక గగకసమక
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93-15/1045

భరస : అసకరలల
ఇసటట ననస:124_2_796
వయససస:52
లస: ససస స
9904 SAA0675413
పపరర: పపలర యఖ చలక

93-15/1048

93-15/1051

93-15/1054

93-18/269

93-15/1055

93-22/789

93-15/489

9914 JBV3674132
పపరర: మలర ఖమరరజన రరజ఼ అదదసకక఼

9917 JBV3674090
పపరర: నరసమక఼ ఇరగదల఼

9920 SAA0038265
పపరర: దసరర దదవ఼ ససపసగర఼

9923 SAA1264373
పపరర: అశరబ షపక

93-20/1121

9926 SAA0969370
పపరర: శరకవణణ కకణసరన

93-18/270

భసధసవప: వజయ కలమమరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:133-6-1105
వయససస:34
లస: పప

9929 SAA1298686
పపరర: రజన కలల
ర రర
భరస : వనసకట కలల
ర రర
ఇసటట ననస:133-6-1377
వయససస:40
లస: ససస స

9909 SAA0675520
పపరర: గరజలవరరస కలమమరర

93-15/1053

9912 JBV3674066
పపరర: ననగరరజ఼ అదదసకక఼

93-18/268

9915 SAA1165661
పపరర: ననగగల షరరఫ షపక

93-20/518

తసడడ:బ చనన గణణ షపక
ఇసటట ననస:125-18-1541
వయససస:57
లస: ససస స
93-18/271

9918 JBV3674165
పపరర: ననగరరజ఼ ఇరగదధసడర ఼

93-18/272

తసడడ:బ చన పపననయఖ఼ irgdindla
ఇసటట ననస:127
వయససస:37
లస: పప
93-23/629

9921 JBV3666658
పపరర: మరరయమక఼ దసగరర఼

93-15/104

భరస : ఏససరతనస఼
ఇసటట ననస:129-2-100
వయససస:41
లస: ససస స
93-23/723

9924 JBV3686979
పపరర: మరరయమక సరరరకలకక

93-18/276

భరస : ఇసరబయయలల సరరరకలకక
ఇసటట ననస:131
వయససస:58
లస: ససస స
93-16/616

తసడడ:బ మహహశసరరరవప కకణసరన
ఇసటట ననస:132-5-180
వయససస:24
లస: ససస స
93-16/675

93-15/1050

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ addanki
ఇసటట ననస:125
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:129-2-759 25
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : మర వల తమకశశటట
ఇసటట ననస:131-147
వయససస:33
లస: ససస స
9928 SAA1310721
పపరర: చదననకగశవ రరవప తరరమలశశటట

93-17/1002

భరస : ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:128\182241
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:129-2-100
వయససస:41
లస: పప
9925 SAA1298132
పపరర: గగరర తమకశశటట

9911 SAA0944893
పపరర: రతన మమరరక ఉసపటల

9906 SAA0675637
పపరర: నడతకకక మధససడదన రరవప

భరస : పపబమచసద
ఇసటట ననస:124_2_908
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ఼ irgdala
ఇసటట ననస:127
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస సపగబసడక
ఇసటట ననస:127/18/2008
వయససస:22
లస: పప
9922 SAA0675249
పపరర: ససబబబ రరవప చసదసపలర

93-15/1052

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ addanki
ఇసటట ననస:125
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ gangaraju battula
ఇసటట ననస:125_1_344
వయససస:33
లస: పప
9919 SAA1472380
పపరర: వనసకట సరయ సపగబసడక

9908 SAA0675546
పపరర: గరజలవరరస అమర చసద

93-15/1047

తసడడ:బ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:124_2_905
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:124_4_1211
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ addanki
ఇసటట ననస:125
వయససస:34
లస: పప
9916 SAA1059575
పపరర: chandramoulli battula

93-15/1049

తసడడ:బ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:124_2_907
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:124_2_908
వయససస:65
లస: ససస స
9913 JBV3674041
పపరర: మధసబబబగ఼ అదదసకక఼

9905 SAA0675587
పపరర: నడతకకక ససధనరరణణ

9903 SAA0675371
పపరర: లలమవత చలక

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:124_2_814
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మధససడదన రరవప
ఇసటట ననస:124_2_905
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అమర చసద
ఇసటట ననస:124_2_907
వయససస:35
లస: ససస స
9910 SAA0675488
పపరర: గరజలవరరస వజబ మమణణకఖ౦

93-15/1046

భరస : ఇసరబయయల
ఇసటట ననస:124_2_799
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:బ గగపయఖ
ఇసటట ననస:124_2_814
వయససస:64
లస: పప
9907 SAA0675579
పపరర: ఉషర రరణణ గరజలవరరస

9902 SAA0675447
పపరర: జలదసకక అచలమక

9927 SAA0969388
పపరర: మహహశసరరరవప కకణసరన

93-16/617

తసడడ:బ వనసకటటశసరరరవప కకణసరన
ఇసటట ననస:132-5-180
వయససస:55
లస: పప
93-23/724

9930 SAA1296748
పపరర: రరజత యరర గడడ

93-18/656

భరస : రఘగబబబగ యరర గడడ
ఇసటట ననస:133-6-1457
వయససస:39
లస: ససస స
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9931 SAA1117365
పపరర: ఉమమమహహశసర చనరర చదపపరర

93-21/1058

తసడడ:బ వరర చనరర చదపపరర
ఇసటట ననస:133-12-3147
వయససస:60
లస: పప
9934 SAA1251032
పపరర: అనల యరకసశశటట

93-15/1139

93-16/621

93-19/586

93-21/1201

93-16/833

93-16/835

93-18/283

భరస : ససబబబరరవప఼ pilli
ఇసటట ననస:146/2
వయససస:36
లస: ససస స

93-17/638

9947 SAA0969321
పపరర: వజయ లకడక కకణసరన

9950 SAA0964552
పపరర: లలత కకసగల

93-16/831

93-18/286

9956 JBV3674561
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ నసచరర ఼

93-16/622

9959 JBV3673373
పపరర: ససబబబరరవప పసలర
తసడడ:బ మలలదయమఖ pilli
ఇసటట ననస:146/2
వయససస:42
లస: పప

93-19/585

9942 SAA0781667
పపరర: రరమగ మతల

93-17/639

9945 SAA1421924
పపరర: బబబఖబగబమణణ నలర మతష

93-16/832

9948 SAA1400803
పపరర: సరయ శకత పరటటబసడర

93-16/834

తసడడ:బ రసగ సరయ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:20
లస: ససస స
93-18/281

9951 JBV3429982
పపరర: రవ఼ కకసగల఼

93-18/282

తసడడ:బ సతఖస఼ ఼
ఇసటట ననస:142
వయససస:34
లస: పప
93-18/284

9954 JBV3674603
పపరర: శవ఼ నసచరర ఼

93-18/285

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ nancharla
ఇసటట ననస:146
వయససస:32
లస: పప
93-18/287

తసడడ:బ గగరరబబహకస఼ nancharla
ఇసటట ననస:146
వయససస:52
లస: పప
93-18/288

9939 SAA0363309
పపరర: జబబదన఼ షపక఼

భరస : జజనపరల నలర మతష
ఇసటట ననస:135-4-151,FLOT-304
వయససస:48
లస: ససస స

లస: ససస స

9953 JBV3674553
పపరర: రరణణ఼ నసచరర ఼

93-16/620

తసడడ:బ పరరతలలర Mothala
ఇసటట ననస:133/19/4231
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼ namcharla
ఇసటట ననస:146
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ nancharla
ఇసటట ననస:146
వయససస:33
లస: పప
9958 JBV3673340
పపరర: శవమక఼ పసలర఼

9944 SAA1421544
పపరర: జజనపరల నలర మతష

భరస : రవ
ఇసటట ననస:142
వయససస:27

భరస : నరగష఼ nancharla
ఇసటట ననస:146
వయససస:30
లస: ససస స
9955 JBV3674595
పపరర: నరగష఼ నసచరర ఼

9941 SAA0781196
పపరర: శక తషలసస కకలవవణణ

9936 SAA0378950
పపరర: మమనస దదసతస నవన

భరస : కరరమగలర ఼
ఇసటట ననస:133\19\2844
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహహశసరరరవప కకణసరన
ఇసటట ననస:135-5-180
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషర అవపల
ఇసటట ననస:135-59 f no 404
వయససస:59
లస: ససస స
9952 JBV3674579
పపరర: ననగగశసరమక఼ నసచరర ఼

93-23/630

తసడడ:బ సరసమదనస నలర మతష
ఇసటట ననస:135-4-151,FLOT-304
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ జజన పరల నలర మతష
ఇసటట ననస:135-4-151,FLOT-304
వయససస:29
లస: పప
9949 SAA1379767
పపరర: వరకలమమరర అవపల

9938 JBV3686805
పపరర: పదనక రరవప఼ బసడనరర఼

93-15/1138

తసడడ:బ రతస యఖ఼ dhontineni
ఇసటట ననస:133/15/512
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జయ కలమమర Kolaveni
ఇసటట ననస:133/19/4135
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:133/86
వయససస:25
లస: ససస స
9946 SAA1421908
పపరర: నతన పరల నలర మతష

93-16/619

తసడడ:బ లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:133\18\913
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ సరయ కకషర
ఇసటట ననస:133\19\3512
వయససస:25
లస: ససస స
9943 SAA1468867
పపరర: నడడసపలర రరజత

9935 SAA0048926
పపరర: రరమకకటటశసరరరవప వలల
ర రర

9933 SAA1251024
పపరర: లకడక ఎరకసశశటట

భసధసవప: సససదర రరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:133-13-3712
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ ససబబయఖ Valluru
ఇసటట ననస:133/15/511
వయససస:58
లస: పప

భరస : బబ ససబబబగ Dasari
ఇసటట ననస:133/15/516
వయససస:60
లస: ససస స
9940 SAA0735789
పపరర: ఆదధలకడక చలగగన

93-18/655

తసడడ:బ గరరరబబబగ జసగస
ఇసటట ననస:133-13-3709
వయససస:22
లస: పప

తలర : సససదర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:133-13-3712
వయససస:28
లస: పప
9937 JBV3430816
పపరర: అరరణ దనసరర

9932 SAA1281518
పపరర: ఫసలప షరలలమ జసగస

9957 SAA0962184
పపరర: శకకరసత తషనసగగసటర

93-22/89

తసడడ:బ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:146
వయససస:29
లస: పప
93-18/289

9960 SAA1251362
పపరర: ననగరరరజన ననమల

93-19/706

తసడడ:బ శకనవరస రరవప ననమల
ఇసటట ననస:147
వయససస:19
లస: పప
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93-22/90

తసడడ:బ కరశయఖ కమకలపలర
ఇసటట ననస:147
వయససస:22
లస: పప
9964 SAA1389097
పపరర: గగసటల బగజజ గగడడ

93-22/790

93-18/291

93-14/1225

తసడడ:బ శసకరరరవప తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:174
వయససస:24
లస: పప
9973 SAA1434158
పపరర: ననగగర షరరఫ షపక

9965 SAA1449180
పపరర: మరర బ నడర బబష

9968 SAA0320119
పపరర: శవ ననగకలమమరర పబతసపరటట

93-15/1242

93-22/91

9974 SAA1298017
పపరర: మమనక బబ సదలపరటట

93-21/1106

93-17/840

9980 JBV3679867
పపరర: లకడక఼ కదధరర఼

93-23/795

93-18/295

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల కరమశశటట
ఇసటట ననస:201,6 th line
వయససస:18
లస: పప

భరస : శక నవసరరరవ పగడల
ఇసటట ననస:202
వయససస:19
లస: ససస స

93-17/1113
9988 SAA1383892
పపరర: సతఖననరరయణ పబసరద
పపమకసరన
తసడడ:బ శశషరదధబ ననయగడడ పపమకసరన
ఇసటట ననస:202,TARAKARAMA APTS
వయససస:57
లస: పప

9989 SAA1383918
పపరర: ఉమదదవ పపమకసరన

93-18/292

లస: ససస స

9978 JBV3679875
పపరర: అరరణన఼ యరకసశశటట ఼
భరస : హరననథ఼
ఇసటట ననస:192
వయససస:32

93-18/294

లస: ససస స

9981 JBV3679891
పపరర: ననరరయణమక఼ కదధరర఼

93-18/296

భరస : వనసకట రతనస఼
ఇసటట ననస:193
వయససస:63
లస: ససస స

9983 SAA0786402
పపరర: వనసకట ఆదధతఖ కలమమర గకసథధ

9986 SAA1269554
పపరర: వససత కలమమర పగడల

93-15/1243

9975 JBV3679842
పపరర: కకకషరవవణణ఼ యయరకసశశటట ఼
భరస : గగపస఼
ఇసటట ననస:190
వయససస:32

93-22/92

తసడడ:బ వనసకరటరరవ గకసథధ
ఇసటట ననస:199C
వయససస:28
లస: పప
93-14/1122

9969 SAA0277434
పపరర: శరఖమ పబసరద పబతసపరటట

తసడడ:బ శసకర రరవప తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:174
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:193
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరరవ గకసథధ
ఇసటట ననస:199C
వయససస:47
లస: ససస స
9985 SAA1271154
పపరర: రరమగ కరమశశటట

93-17/839

భరస : నరసససహ రరవప నకక
ఇసటట ననస:191
వయససస:56
లస: ససస స

భసధసవప: ననగగశసర రరవప కదధరర
ఇసటట ననస:193
వయససస:22
లస: ససస స
9982 SAA0786410
పపరర: ననగమణణ గకసథధ

భరస : సపదదసలల మగనడనరర
ఇసటట ననస:171/2
వయససస:25
లస: ససస స

9972 SAA1382407
పపరర: శరరష తనలల
ర రర

9977 SAA1404540
పపరర: సరసబబజఖస నకక

93-17/1057

93-18/290

9971 SAA1382399
పపరర: శవ కలమమరర తనలల
ర రర

9976 JBV3679909
పపరర: ససబబబయమక఼ యరకసశశటట ఼
భరస : వనసకట నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:191
వయససస:53
లస: ససస స

9966 SAA1049205
పపరర: అనత మగనడనరర

తసడడ:బ ఆశరరసదస పబతసపరటట
ఇసటట ననస:172 NEAR NAGENDRASWAMY
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:185
వయససస:19
లస: ససస స

93-18/293

93-21/1205

భరస : శరఖమ పబసరద పబతసపరటట
ఇసటట ననస:172 NEAR NAGENDRASWAMY
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ ససభబన
ఇసటట ననస:184 NEAR RTO OFFICE
వయససస:18
లస: పప

9979 SAA1296599
పపరర: కలమఖణణ కదధరర

93-14/1224

భరస : శసకర తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:174
వయససస:50
లస: ససస స
93-18/767

9963 SAA1451384
పపరర: షపక కలలసమ బ

భరస : షపక హహసపసనస
ఇసటట ననస:162, A BLOCK
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గరలబగ నడరబబష
ఇసటట ననస:168
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖస మగనడనరర
ఇసటట ననస:171/2
వయససస:31
లస: పప
9970 SAA1359843
పపరర: కరరరసక తనలల
ర రర

93-17/1056

తసడడ:బ బడదషర షపక
ఇసటట ననస:161-A-BLOCK
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ నగగశసరరరవప గగడడ
ఇసటట ననస:163-19-4479
వయససస:21
లస: ససస స
9967 SAA1049213
పపరర: సపదదసలల మగనడనరర

9962 SAA1284264
పపరర: బబజ షపక

9984 SAA1199512
పపరర: రరధ కకషరమక కకచదరర

93-16/623

భరస : సరసబ శవ రరవప కకచదరర
ఇసటట ననస:201
వయససస:57
లస: ససస స
93-19/707

9987 SAA1404342
పపరర: మహ లకడక తదలకపలర

93-23/797

భరస : మగరళ కకషర తదలకపలర
ఇసటట ననస:202, 6/A
వయససస:25
లస: ససస స
93-17/1114

భరస : సతఖననరరయణ పబసరద పపమకసరన
ఇసటట ననస:202,tarakarama apts
వయససస:48
లస: ససస స

9990 SAA1074905
పపరర: వశసననథ రఘగరరస చదరరకలరర

93-22/106

తసడడ:బ లకకకననరరయణ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:204 , D BLOCK 5TH LANE
వయససస:22
లస: పప
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93-22/93

9992 SAA1080274
పపరర: సపదదనరరవప వడడ వలర

93-22/94

9993 SAA1074921
పపరర: శకనవరసరరవప పపపరపల

93-22/95

భరస : సపదదనరరవప వడడ వలర
ఇసటట ననస:205 D-BLOCK 5TH LANE
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమబకరరస వడడ వలర
ఇసటట ననస:205 D-BLOCK 5TH LANE
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:205 D-BLOCK 5TH LANE
వయససస:47
లస: పప

9994 SAA1064229
పపరర: బబల ఫసలలమన కకపపపల

9995 SAA0570416
పపరర: వనసకటటష హనసమసతష

9996 JBV3673449
పపరర: ససతనరరవమక఼ సవనవసస఼

93-17/713

తసడడ:బ అఉగససటన రరజ కకపపపల
ఇసటట ననస:207 , 5TH LANE
వయససస:22
లస: ససస స
9997 JBV3673464
పపరర: రవ కలమమర఼ సవనవసస఼

తసడడ:బ శవయఖ
ఇసటట ననస:208
వయససస:27
93-18/299

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ savinesu
ఇసటట ననస:210
వయససస:32
లస: పప
10000 JBV3679834
పపరర: పదక఼ మసచనల఼
భరస : జజసఫ఼
ఇసటట ననస:212
వయససస:32

93-18/302

93-15/1275

93-23/683

భరస : శకనస఼ ఼
ఇసటట ననస:243
వయససస:36

93-17/1236

93-18/305

93-18/303

10007 SAA1366897
పపరర: పపషప లత బతషల

10010 SAA1115666
పపరర: అశశక బతష
స ల

10013 SAA0640334
పపరర: ననగరరజ పపరరగ

93-18/308

10016 SAA1117373
పపరర: తరరపతమక దనసరర

93-17/1115

తసడడ:బ శకనవరస రరవప అలవరల
ఇసటట ననస:257 E-BLOCK IDWA NAGAR 5
వయససస:22
లస: ససస స

10019 JBV3686482
పపరర: రమమదదవ఼ కకపపవరపప఼
భరస : ససబబబరరవప఼ koppavarapu
ఇసటట ననస:258
వయససస:34
లస: ససస స

10002 SAA1074590
పపరర: శరఖమ బబబగ జజరరపప తష

93-19/587

10005 SAA1080290
పపరర: మహన జజన

93-22/96

10008 SAA1368059
పపరర: అశశక బతషల

93-17/1235

తసడడ:బ వనసకట రరవప బతషల
ఇసటట ననస:236
వయససస:29
లస: పప
93-18/304

10011 SAA1395722
పపరర: పపషప లత బతషల

93-23/798

భరస : అశశక బతషల
ఇసటట ననస:236
వయససస:20
లస: ససస స
93-18/306

10014 SAA0566133
పపరర: ససనత చనగసటట

93-18/307

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:250
వయససస:38
లస: ససస స
93-21/1061

భరస : వజయ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:251 C BLOCK
వయససస:21
లస: ససస స
93-21/1062

లస: ససస స

తసడడ:బ భమరరజ జజన
ఇసటట ననస:231 D-BLOCK 5TH LINE
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ జయమ రరవప
ఇసటట ననస:248
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:250
వయససస:42
లస: పప
10018 SAA1074731
పపరర: శకదదవ అలవరల

10004 SAA0735805
పపరర: గగపస నమక

93-18/301

తసడడ:బ యయసస జజరరపప తష
ఇసటట ననస:213, 7TH LANE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:236
వయససస:29
లస: పప

లస: ససస స

10015 SAA0566109
పపరర: వనసకటటశసరరరవప చనగసటటపరటట

93-21/1206

భరస : అశశక బతషల
ఇసటట ననస:236
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సమర మసడల
ఇసటట ననస:236
వయససస:23
లస: ససస స
10012 JBV3430360
పపరర: ననగమణణ఼ పపరవలర ఼

10001 SAA1436211
పపరర: రరజరరవప బబ రరగడడ

9999 JBV3679826
పపరర: రరజఖలకడక఼ మసచనల఼
భరస : జజసఫ఼
ఇసటట ననస:212
వయససస:31

తసడడ:బ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:226
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ ససఖయఖ఼
ఇసటట ననస:233 19
వయససస:43
లస: పప
10009 SAA1370121
పపరర: గసగర మసడల

93-18/300

తసడడ:బ లలథర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:212 C BLOCK
వయససస:61
లస: పప

భరస : పబభగదనస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:214-1-245,7TH LINE
వయససస:42
లస: ససస స
10006 SAA0076810
పపరర: రరమ చసదబయఖ఼ మమరరకలల఼

లస: పప

9998 JBV3673456
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ సరమనవన఼

93-18/298

భరస : వనసకటటశసరరర఼ savinenu
ఇసటట ననస:210
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరదరరవప఼ samineni
ఇసటట ననస:210
వయససస:57
లస: పప

లస: ససస స

10003 TAE0356064
పపరర: మరరయమక కసభసపరటట

93-18/297

10017 SAA1117415
పపరర: రరజశశఖర ననయక జటవత

93-22/97

తసడడ:బ గగపరల ననయక జటవత
ఇసటట ననస:256 BLOCK - E
వయససస:23
లస: పప
93-18/309

10020 JBV3687126
పపరర: ససబబబరరవప఼ కకపపరపప఼

93-18/310

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:258
వయససస:39
లస: పప
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93-18/657

తసడడ:బ సరసబయఖ పస సతసగర
ఇసటట ననస:259
వయససస:37
లస: పప
10024 SAA0964685
పపరర: రరధధక యడర

93-18/311

10025 SAA1471093
పపరర: రమగలల మమకల

93-23/801

10028 SAA1449420
పపరర: రతస మక అసకరల
భరస : ననగయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:274
వయససస:78
లస: ససస స

10030 JBV1945658
పపరర: జయమక఼ పపరరగగ఼

10031 SAA0277707
పపరర: వనసకటటష఼ పపరరగ఼

93-18/312

భరస : పసచలయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:277
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏఏజజ వసస
ఇసటట ననస:277
వయససస:20
లస: పప
10036 SAA1196625
పపరర: లకడక రరధధక రరవరడ

93-18/318

93-18/320

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:302
వయససస:34

93-20/1244

భరస : శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:303
వయససస:52
లస: ససస స

93-18/313

10040 SAA0277541
పపరర: మరరబ఼ షపక఼

10043 JBV3685427
పపరర: వనసకరటరమణ఼ మసడవ఼

93-22/99

10046 SAA0963224
పపరర: రమమదదవ పరపసనవన

93-18/316

10049 SAA1471606
పపరర: రమణ రజడడడ అనననస
తసడడ:బ పపదధద రజడడడ అనననస
ఇసటట ననస:304
వయససస:58
లస: పప

10029 SAA1449495
పపరర: మసగమక అసకరల

93-14/1228

10032 JBV3428257
పపరర: మమల఼ పపరరగగ఼

93-18/314

10035 JBV3674009
పపరర: వరయఖ఼ జసగర఼

93-18/317

తసడడ:బ కకటయఖ఼ janga
ఇసటట ననస:290
వయససస:55
లస: పప
93-18/319

10038 SAA1448604
పపరర: వనసకట కలమఖణ నమకల

93-20/1243

తసడడ:బ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:291
వయససస:91
లస: పప
93-18/321

10041 SAA1449115
పపరర: పబసరదస బటటట ల

93-18/771

తసడడ:బ శకనస బటటట ల
ఇసటట ననస:296
వయససస:19
లస: పప
93-18/322

10044 SAA0963000
పపరర: లకడక దదపసస పరపసనవన

93-22/98

తసడడ:బ శశష గరరర రరవప
ఇసటట ననస:302
వయససస:33
లస: ససస స
93-22/100

భరస : శశష గరరర రరవప
ఇసటట ననస:302
వయససస:54
లస: ససస స
93-15/1246

93-23/800

తసడడ:బ పసచలయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:277
వయససస:41
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరవప఼ mandava
ఇసటట ననస:298
వయససస:47
లస: ససస స

లస: ససస స

10048 SAA1460286
పపరర: మహ లకడక కకతస

10037 SAA1196633
పపరర: రరదన కకషర రరవరడ

10026 SAA1415025
పపరర: లకడక ససజజత మసడగరరర

భరస : వనసకటటశసరరర అసకరల
ఇసటట ననస:275
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మరరసర఼ shaik
ఇసటట ననస:296
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:296
వయససస:20
లస: పప
10045 SAA0963018
పపరర: అరలనన దదవ పరపసనవన

93-14/1227

తసడడ:బ లచసల రరవరడ
ఇసటట ననస:291
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససభబన shaik
ఇసటట ననస:295
వయససస:31
లస: ససస స
10042 SAA1449339
పపరర: రరజగశ బతష
స ల

10034 JBV3674017
పపరర: ససరరప రరణణ఼ జసగర఼

93-20/1242

భరస : వనసకట గగపసననధ మసడగరరర
ఇసటట ననస:273, A BLOCK 4TH LINE
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరయఖ఼ janga
ఇసటట ననస:290
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరదన కకషర రరవరడ
ఇసటట ననస:291
వయససస:28
లస: ససస స
10039 SAA0796195
పపరర: మసరసన షపక

93-16/840

తసడడ:బ పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:277
వయససస:36
లస: పప
93-18/315

10023 SAA1384254
పపరర: మహహదధదన షపక

తసడడ:బ ఏమమమ షపక
ఇసటట ననస:263
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ యలర యఖ మమకల
ఇసటట ననస:270 DOOR NEBAR
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ ససబబ రరవప మసడగరరర
ఇసటట ననస:273, A BLOCK 4TH LINE
వయససస:37
లస: పప

10033 SAA1199389
పపరర: తమత వసస

93-21/1211

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర గరగసరణణ
ఇసటట ననస:260
వయససస:24
లస: పప

భరస : చసదబ శశఖర yadla
ఇసటట ననస:269
వయససస:28
లస: ససస స
10027 SAA1415041
పపరర: వనసకట గగపసననధ మసడగరరర

10022 SAA1389329
పపరర: వవణగ గరగసరణణ

10047 SAA1460260
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస

93-15/1245

తసడడ:బ కకషర మబరరస కకతస
ఇసటట ననస:303
వయససస:59
లస: పప
93-16/841

10050 SAA1012533
పపరర: కలమఖణణ ఇసరరవథ

93-18/323

భరస : ననగగసదబ ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:305
వయససస:28
లస: ససస స
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10051 SAA1012525
పపరర: ననగగసదబ ననయక ఇసరరవథ

93-18/324

తసడడ:బ లసకర ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:305
వయససస:36
లస: పప
10054 JBV3685666
పపరర: జజనయఖ మదదద

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:309
వయససస:25
93-18/327

తసడడ:బ మమరరక఼
ఇసటట ననస:325
వయససస:55
లస: పప
10057 SAA1386192
పపరర: కరరణ కలపపప

93-17/1237

93-23/802

93-19/589

93-20/1246

93-18/773

10061 SAA0735763
పపరర: వజయ లలత మదదద

10064 SAA1453968
పపరర: ననగరరరజన బతల

10067 SAA1422930
పపరర: శకకరసత మమదసకక

93-21/1216

10070 SAA1384445
పపరర: నరకద కనవనపప ననయగడడ

93-18/328

10073 SAA1381177
పపరర: జవత యలమరవపల

10056 SAA1430628
పపరర: గగపస రరజ బలలససపత

10059 SAA1395011
పపరర: పబతతష తతట

10062 JBV3685591
పపరర: శసకరమక఼ ఎరరకల఼

93-20/1245

10065 SAA1466408
పపరర: లకడక బరక

93-19/822

10068 SAA1117399
పపరర: మననరఞఞన మమడసకక

93-21/1217

10071 SAA1383959
పపరర: గగపస శసగమ

93-21/1220

10074 SAA1469956
పపరర: బబబ రరణణ పలలర సపరటట

10075 JBV1946144
పపరర: రగషరకబబగస
఼ షపక఼

10076 SAA0964362
పపరర: మమరరయమ కలమమర దరరర

10077 SAA1074772
పపరర: దదవమక బగలమర

భరస : కరకసతకలమమర కకదసడ
ఇసటట ననస:420
వయససస:25
లస: ససస స

93-18/330

తసడడ:బ వజయ లత
ఇసటట ననస:416/4
వయససస:37
లస: పప
93-23/804

10079 SAA0964149
పపరర: భబరత మదదద
భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:426
వయససస:24
లస: ససస స

93-23/803

93-21/1063

93-21/1218

తసడడ:బ జసగమక శసగమ
ఇసటట ననస:382
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగపరలకకషర పలలర సపరటట
ఇసటట ననస:404
వయససస:51
లస: ససస స

10078 SAA1453661
పపరర: శశకల కకదసడ

93-19/588

భరస : సససహచలస మమడసకక
ఇసటట ననస:377 C BLOCK
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శదదయఖ యలమరవపల
ఇసటట ననస:389 Swarna bharathi Nagar
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : షసషషదదదన఼ ఼
ఇసటట ననస:416/4
వయససస:36
లస: ససస స

93-22/793

తలర : సతఖననరరయణ బరక
ఇసటట ననస:370 ,3 rd line ,idwa nagar
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ ఓసకరరస యలమరవపల
ఇసటట ననస:389 Swarna Bharathi Nagar
వయససస:29
లస: పప
93-18/329

93-18/772

భరస : వనకటబబవప఼ erukala
ఇసటట ననస:362 10\3
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ గగపస కనవనపప ననయగడడ
ఇసటట ననస:382
వయససస:33
లస: ససస స
93-21/1219

లస: ససస స

భరస : నరజసదబ కలమమర తతట
ఇసటట ననస:359
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ సససహచలస మమదసకక
ఇసటట ననస:377
వయససస:18
లస: పప

భరస : గగపస కనవనపప ననయగడడ
ఇసటట ననస:382
వయససస:52
లస: ససస స
10072 SAA1381185
పపరర: శదదయఖ యలమరవపల

10058 SAA1372895
పపరర: కలపపప కలపపప

93-18/326

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర బలలససపత
ఇసటట ననస:342
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ సతఖ ననరరయణ బతల
ఇసటట ననస:367
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ శరససన పపరరమమటర
ఇసటట ననస:376
వయససస:21
లస: పప
10069 SAA1385087
పపరర: పరరసత కనవనపప ననయగడడ

93-20/519

తసడడ:బ జజనయఖ
ఇసటట ననస:362
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయఖ ఼ erukala
ఇసటట ననస:362 10\3
వయససస:66
లస: పప
10066 SAA1383983
పపరర: శరఖస పపరరమమటర

లస: ససస స

10055 SAA1074640
పపరర: శవ పరరసత ననమషపటట

10053 JBV3685674
పపరర: మరరయకలమమరర఼ మదద఼

భరస : జజనయఖ఼
ఇసటట ననస:325
వయససస:47

తసడడ:బ బలరస కలపపప
ఇసటట ననస:356
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ కకషర తతట
ఇసటట ననస:359
వయససస:30
లస: పప
10063 JBV1943976
పపరర: కకసడయఖ఼ ఎరరకల఼

93-18/325

భరస : గగపస ననమషపటట
ఇసటట ననస:332
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బలరస కలపపప
ఇసటట ననస:356
వయససస:52
లస: ససస స
10060 SAA1395953
పపరర: నరజసదబ కలమమర తతట

10052 SAA0964511
పపరర: లకడక తరరపతమక దదవరకకసడ

93-17/1118

93-21/1064

భరస : బబబగ రరవప బగలమర
ఇసటట ననస:417 SWARNABHARATHI NAGA
వయససస:53
లస: ససస స
93-18/331

10080 SAA0735839
పపరర: వజయ కలమమర మదదద

93-18/332

తసడడ:బ జజనయఖ
ఇసటట ననస:426
వయససస:26
లస: ససస స
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93-18/333

భరస : యయసడరతనస
ఇసటట ననస:426
వయససస:75
లస: ససస స
10084 JBV3679040
పపరర: వలయమబ఼ మహకద఼
భరస : రఫస఼
ఇసటట ననస:428
వయససస:53

93-18/336

93-22/794

93-14/1125

తసడడ:బ పబసరద బలసరన
ఇసటట ననస:456
వయససస:18
లస: ససస స
10093 SAA0566075
పపరర: హహహమమవత పప తల

10088 SAA1297290
పపరర: బబబ షపక

93-19/591

10094 SAA0565796
పపరర: వజయ బగడడగర

10097 SAA1382001
పపరర: సరమమజఖస తనకకసడ

93-20/1124

93-18/339

10103 SAA0851411
పపరర: మణణకసఠ చసకక
తలర : రమణమక
ఇసటట ననస:478
వయససస:26
లస: పప

10105 SAA1090596
పపరర: నహ వరపనన

10106 SAA0964495
పపరర: భబగఖ లకడక మమగసటట

93-18/346

తలర : సరర ససరరప వరపనన
ఇసటట ననస:483/A TO 483/B,FLAT NO:31
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రరవప మమగసటట
ఇసటట ననస:486
వయససస:24
లస: ససస స

10108 SAA1049197
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప కరలవ

10109 JBV3673985
పపరర: ససబబబయమక఼ నలర బబ తష఼

93-18/349

10089 SAA1297308
పపరర: యశన షపక

93-20/1125

భరస : సరసబయఖ఼ nallabotu
ఇసటట ననస:494
వయససస:62
లస: ససస స

93-18/340

తసడడ:బ ఖమససస ఼ ఼
ఇసటట ననస:464/4
వయససస:38
లస: పప
93-18/341

10095 SAA1074756
పపరర: సపదర భబణగ షపక

93-21/1065

భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:468 SWARNBHARATHINAGAR
వయససస:36
లస: ససస స
93-14/1229

10098 SAA1381995
పపరర: అమరగసదబ తననకకసడ

93-14/1230

తసడడ:బ ససబబయఖ తననకకసడ
ఇసటట ననస:469
వయససస:34
లస: పప
93-18/342

భరస : పపల చసదనబరరవప఼
ఇసటట ననస:472
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ బబబగ రరవప బగలమర
ఇసటట ననస:474 SWARNABHARATHI NAGA
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ శకధర రరవప కరలవ
ఇసటట ననస:489
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ జజన ఼ ఼
ఇసటట ననస:432
వయససస:41
లస: పప

లస: ససస స

10100 JBV3679933
పపరర: ననగరతస మక఼ సససగస఼

93-21/1067

93-18/338

10092 JBV1942457
పపరర: షసషషదదదన఼ షపక఼

10099 SAA1371566
పపరర: ఫణణ కలమమర తనకకసడ
తసడడ:బ ససబబయఖ తనకకసడ
ఇసటట ననస:469
వయససస:32
లస: పప

10086 JBV1949510
పపరర: మహమద చసద బబషర఼ ఼

10091 SAA0640326
పపరర: మగతనఖలమక తతకల

భరస : ససబబయఖ తనకకసడ
ఇసటట ననస:469
వయససస:63
లస: ససస స

93-17/1240

లస: ససస స

తసడడ:బ సయఖద షపక
ఇసటట ననస:437 B BLOCK 8TH LINE
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:467
వయససస:28
93-21/1066

93-18/335

తసడడ:బ సయఖద షపక
ఇసటట ననస:437 B BLOCK 8TH LINE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:468 SWARNBHARATHINAGAR
వయససస:39
లస: పప

10102 SAA1074764
పపరర: మరరయమ బబబగ బగలమర

93-18/337

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:464/4
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసగల రరవప
ఇసటట ననస:464\5
వయససస:39
లస: ససస స
10096 SAA1074749
పపరర: మజద షపక

10085 JBV1950351
పపరర: ఖమసససబ
మహమకద఼ ఼

10083 SAA0796963
పపరర: సలమమ మహమకద

తసడడ:బ రఫస
ఇసటట ననస:428
వయససస:27

భరస : మహమకద చనసదనపషర఼ ఼
ఇసటట ననస:432
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ చనన వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:432
వయససస:18
లస: ససస స
10090 SAA1284710
పపరర: వర లకడక బలసరన

93-18/334

తసడడ:బ జజనయఖ
ఇసటట ననస:426
వయససస:24
లస: పప

లస: ససస స

10087 SAA1449511
పపరర: ఈసస ర రరణణ వసగరపపరపప

10082 SAA0964479
పపరర: వజయ చసదబ మహన మదదద

10101 SAA0640052
పపరర: రరజ కలమమర మరరక

93-18/343

తసడడ:బ పపలచసదబ రరవప
ఇసటట ననస:472
వయససస:28
లస: పప
93-18/344

10104 SAA0796450
పపరర: శవ మరరటట

93-18/345

తసడడ:బ చనన వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:483
వయససస:25
లస: ససస స
93-18/347

10107 SAA0796922
పపరర: రగణగక కలవ

93-18/348

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:489
వయససస:26
లస: ససస స
93-18/350

10110 JBV3673993
పపరర: సరసబయఖ఼ నలర బబ తష఼

93-18/351

తసడడ:బ వనసకయఖ఼ nallabotu
ఇసటట ననస:494
వయససస:72
లస: పప
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10111 SAA0132993
పపరర: ఆదధలకడక఼ దసగరరల఼
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93-18/352

భరస : లకకణ఼ duggala
ఇసటట ననస:495
వయససస:32
లస: ససస స
10114 SAA0132837
పపరర: లకకణ఼ దసగరరల఼

93-18/355

93-18/357

93-18/360

93-18/363

93-18/366

93-18/369

93-18/372

తసడడ:బ శశరయఖ రరగరరర
ఇసటట ననస:522 c block , 17th line
వయససస:31
లస: పప

10124 JBV3674173
పపరర: అహలఖ఼ దనసరర఼

10127 SAA0566083
పపరర: శవయఖ కగరర

10130 JBV3673878
పపరర: దసరర మక఼ పసలర఼

10133 JBV3673837
పపరర: బగరరన఼ షపక఼

93-18/776

10136 SAA1468982
పపరర: రగసప మమరర రరగరరర

93-18/364

10139 SAA0566000
పపరర: శవననగ మలలర శసరరరవప
అనమశశటట
తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:526
వయససస:34
లస: పప

10119 SAA0964594
పపరర: వరరసరసమ యయరరకఅలమ

93-18/359

93-18/362
10122 JBV3674025
పపరర: వనసకట గగపరలకకషర఼ గగసటటరర఼

10125 SAA0964255
పపరర: గగపస కకషర గగనసగగసటర
తసడడ:బ రరజ
ఇసటట ననస:507
వయససస:25

93-18/367

93-18/365

లస: పప

10128 JBV3684891
పపరర: ననగ రరజ రజడడ ఼ మమకర఼

93-18/368

తసడడ:బ ననరరయణ రజడడడ఼ meka
ఇసటట ననస:508
వయససస:67
లస: పప
93-18/370

10131 JBV3684883
పపరర: చనన గగససయమ఼ షపక఼

93-18/371

భరస : బగరరన఼ shek
ఇసటట ననస:521
వయససస:34
లస: ససస స
93-18/373

10134 JBV3673852
పపరర: అమర వల఼ షపక఼

93-18/374

తసడడ:బ ఖమదర సరహహబ఼ shek
ఇసటట ననస:522
వయససస:72
లస: పప
93-21/1222

భరస : నవన కలమమర రరగరరర
ఇసటట ననస:522 C BLOCK
వయససస:31
లస: ససస స
93-21/1224

93-18/356

తసడడ:బ సరయబబబగ఼ guntur
ఇసటట ననస:503
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ అమర వల఼ shek
ఇసటట ననస:522
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: రరగరరర రగజమమరర రగసప మమరర
ఇసటట ననస:522 c Block
వయససస:31
లస: పప
10138 SAA1468875
పపరర: నవన కలమమర రరగరరర

93-18/361

భరస : మలర యఖ఼ pilli
ఇసటట ననస:508/3
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : అమర వల఼ shek
ఇసటట ననస:521
వయససస:66
లస: ససస స
10135 SAA1469857
పపరర: రరగరరర నవనకలమమర రరగరరర

10121 JBV3674207
పపరర: వజయ గగరర఼ గగసటటరర఼

10116 SAA0362913
పపరర: మహ లకడక఼ తదలగపలర ఼

తసడడ:బ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:501
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ శరవయఖ
ఇసటట ననస:508
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ మలర యఖ఼ pilli
ఇసటట ననస:508/3
వయససస:35
లస: ససస స
10132 SAA0132886
పపరర: నరసజన భ఼ షపక఼

93-18/358

భరస : ననగగసదబస఼ dasari
ఇసటట ననస:504
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ రజడడడ఼ meka
ఇసటట ననస:508
వయససస:60
లస: ససస స
10129 JBV3673860
పపరర: మసగ఼ పసలర఼

10118 SAA0964628
పపరర: పరపరరరవప యయరరకల

93-18/354

తసడడ:బ ససబబయఖ఼
ఇసటట ననస:499
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరయబబబగ఼ guntur
ఇసటట ననస:503
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ guntur
ఇసటట ననస:503
వయససస:64
లస: పప
10126 SAA0132985
పపరర: కళళవత఼ మమకర఼

93-22/663

తసడడ:బ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:501
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట గగపరల కకషర఼ guntura
ఇసటట ననస:503
వయససస:37
లస: ససస స
10123 JBV3674199
పపరర: సరయబబబగ఼ గగసటటరర఼

10115 SAA1297969
పపరర: రగజజనమక బబ సదలపరటట

10113 JBV3679776
పపరర: లకకనసడడ఼ యరకగరరర ఼

తసడడ:బ చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:495
వయససస:34
లస: పప

భరస : పబసరద బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:496/A
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బకకయఖ T
ఇసటట ననస:499
వయససస:61
లస: ససస స
10120 JBV3685054
పపరర: భబరత఼ గగసటటర఼

93-18/353

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ telakapalli
ఇసటట ననస:495
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ సరసబయఖ఼ duggala
ఇసటట ననస:495
వయససస:35
లస: పప
10117 SAA0796708
పపరర: శవమక టట

10112 JBV3685005
పపరర: శవ఼ తదలకపలర ఼

10137 SAA1469808
పపరర: రరగరరర రగజమమరర రరగరరర

93-21/1223

భరస : రరగరరర నవన కలమమర నవనకలమమర
ఇసటట ననస:522 c block
వయససస:31
లస: ససస స
93-18/375

10140 JBV3673977
పపరర: దసరరరభవరన఼ తదలకపలర ఼

93-18/376

భరస : శవ఼ telakapalli
ఇసటట ననస:527
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: ససరగష గదదద
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93-21/1068

10142 SAA0640383
పపరర: శవ వనసకట కకషర నమకల

తసడడ:బ పబసరద గదదద
ఇసటట ననస:527/A SWARNABHARATHAI N
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:529
వయససస:28
లస: పప

10144 SAA0405043
పపరర: అశశక కలమమర఼ మసరల఼

10145 SAA0405050
పపరర: కరకసతకలమమర఼ మసరల఼

93-19/593

తసడడ:బ అసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:530\3
వయససస:31
లస: పప
10147 SAA0640284
పపరర: అననపపరర మమకల

93-18/378

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:551
వయససస:41

93-18/381

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:553
వయససస:28

93-18/384

93-18/387

93-18/390

10168 SAA1297621
పపరర: పపనసమమక వసశ కకషర
తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:570-3/4
వయససస:21
లస: పప

93-18/382

93-23/806

10163 SAA1395748
పపరర: లకడక బసడరర

93-18/385

10166 SAA1447135
పపరర: రరమ దదవ పపనసమమక

93-18/388

10169 SAA1467505
పపరర: రరమ దదవ పపనసమమక
భరస : శకనవరస రరవప హసపబసడ
ఇసటట ననస:570-3/4
వయససస:42
లస: ససస స

93-18/380

10152 SAA0567644
పపరర: తరరపతరరవప పపల

93-18/383

10155 SAA0964214
పపరర: మలలర శసరర మగరవరలమ

93-18/386

10158 SAA0566216
పపరర: అసజల మరర

93-18/389

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:554
వయససస:28
లస: ససస స
93-18/391

10161 SAA0566042
పపరర: ధనలకడక మరరక

93-18/392

భరస : దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:565
వయససస:34
లస: ససస స
93-23/807

10164 SAA0964610
పపరర: చసదబయఖ ఎస

93-18/393

తసడడ:బ పరసతనలల
ఇసటట ననస:570
వయససస:25
లస: పప
93-19/791

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:570-3/4
వయససస:43
లస: ససస స
93-20/1127

10149 SAA0964404
పపరర: అశశక కలమమర సససగస

భరస : ఏడడకకసడలల mogavala
ఇసటట ననస:552
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనదఫ బసడరర
ఇసటట ననస:569
వయససస:37
లస: ససస స
93-18/394

93-19/595

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:547
వయససస:37
లస: పప

లస: ససస స

10160 SAA0566034
పపరర: శకనస నమకల

10146 SAA0405076
పపరర: అసజనవయగలల఼ మసరల఼

తసడడ:బ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:537
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:557
వయససస:43
లస: పప

భసధసవప: బబదర ఠమకసపటట
ఇసటట ననస:569
వయససస:41
లస: పప
10165 SAA1166859
పపరర: వనసకట సరయ మణణకరసత
పపనసమమక
తలర : రరమ దదవ పపనసమమక
ఇసటట ననస:570-3/4
వయససస:23
లస: ససస స

93-18/379

లస: పప

10157 SAA0565994
పపరర: వనసకటరతనస కగరర
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:553
వయససస:40

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:557
వయససస:30
లస: ససస స
10162 SAA1395581
పపరర: శకనస ఠమకసపటట

10154 SAA0565945
పపరర: దసరర నమకల
తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:551
వయససస:38

లస: ససస స

10159 SAA0565903
పపరర: మసగ పపల

10151 SAA0567610
పపరర: రరధ పపల

93-19/592

తసడడ:బ మలర యఖ఼
ఇసటట ననస:530\3
వయససస:70
లస: పప

భరస : తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:547
వయససస:35
లస: ససస స

లస: ససస స

10156 SAA0567628
పపరర: ససహససన నమకల

93-19/594

భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:535
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:537
వయససస:28
లస: పప
10153 SAA0796484
పపరర: లకడక మబడస

10148 JBV3679917
పపరర: ఏడడక఼ఁఏడలమక఼ బతష
స ల఼

10143 SAA0405084
పపరర: ససనత఼ మసరల఼

తసడడ:బ అసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:530\3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ అసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:530\3
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:534
వయససస:27
లస: ససస స
10150 SAA0565986
పపరర: శకనవరసస సససగస

93-18/377

93-20/1248

10167 SAA1301837
పపరర: పపనసమమక వనసకట సరయ
మణణకసఠ
తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:570-3/4
వయససస:22
లస: పప
10170 SAA0566679
పపరర: ధనలకడక మధసరరసతకస

93-20/1126

93-19/596

భరస : మగనసరసమ
ఇసటట ననస:572\4
వయససస:48
లస: ససస స
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10171 JBV3673381
పపరర: వనసకరయమక఼ కసటట఼

93-18/395

భరస : వరయఖ఼ kantu
ఇసటట ననస:573/5
వయససస:62
లస: ససస స
93-23/808

తసడడ:బ వవణగ గగపరల కలవల
ఇసటట ననస:576 block b
వయససస:20
లస: పప

10175 SAA0565960
పపరర: అలవవలల రరశక
భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:579
వయససస:35

10177 SAA0796732
పపరర: షభబన షపక

93-18/398

10180 SAA0657353
పపరర: ననగలకకక బగడడగజ

93-18/400

భరస : శవ budige
ఇసటట ననస:591
వయససస:30
లస: ససస స

10181 SAA0657395
పపరర: రరసబబబగ ససరరవనలర

93-18/402

తసడడ:బ చసదబయఖ
ఇసటట ననస:593/2
వయససస:44
లస: పప

10184 SAA1009217
పపరర: జజనబ షపక

భరస : వనసకటటశసరరర అదదసకక
ఇసటట ననస:593-B
వయససస:44
లస: ససస స
10189 SAA1147396
పపరర: రమణ కలమమరర ననమలకసటట

10192 SAA0036632
పపరర: కకటటశసర రరవప అడపర

10187 SAA1379841
పపరర: శకనవరస రరవప చసదబగరరర

93-17/640

10190 SAA1451889
పపరర: మమనస దనర

93-18/401

తసడడ:బ ససబబమణఖమ అడపర
ఇసటట ననస:595-89-E/1
వయససస:47
లస: పప

10193 SAA1404268
పపరర: వనమగల రరజగశ

93-18/403

భరస : అశశక వరక
ఇసటట ననస:609 A BLOCK 11LANE
వయససస:23
లస: ససస స

93-22/795

10199 SAA1296797
పపరర: చటర సరమమమజస
భరస : చటర దసరర యఖ
ఇసటట ననస:657 A BLOCK
వయససస:42
లస: ససస స

93-20/1128

10182 SAA1447812
పపరర: శక హరర పబసరద కరరనటట

93-20/1250

10185 SAA0796104
పపరర: యమదమక సససగస

93-18/404

10188 SAA1372309
పపరర: ననగగర హమడకబ షపక

93-18/777

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:595-89-17B-2
వయససస:27
లస: ససస స
93-20/1252

10191 SAA1463850
పపరర: గగపస ఒరరస

93-23/809

తసడడ:బ ఆనసద రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:595/89/E
వయససస:18
లస: పప
93-18/778

10194 SAA1117456
పపరర: రసజత కలమమర మటటటకకయ

93-22/102

తసడడ:బ ఆనసద మటటటకకయ
ఇసటట ననస:595-89-E/6
వయససస:23
లస: పప
93-20/1253

తసడడ:బ పసడడ యరక
ఇసటట ననస:631
వయససస:29
లస: పప
93-18/406

10179 SAA1278126
పపరర: పదక గగసజ

భరస : యమదయఖ
ఇసటట ననస:593/6
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ వనమగల రరమ కకషర దనసస
ఇసటట ననస:595-89-E/4
వయససస:19
లస: పప

93-21/1226 10196 SAA1447796
10195 SAA1395375
పపరర: దనతల సరయ మధధల పసబయసకర
పపరర: ననగరరరజన యరక

93-20/1249

తసడడ:బ మగసలయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:593/1 B BLOCK
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ చననయఖ దనర
ఇసటట ననస:595-89-C-16/1
వయససస:18
లస: ససస స
93-22/101

10176 SAA1448257
పపరర: బబలమక చనటర

భరస : పపలల గగసజ
ఇసటట ననస:589/89
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ యమదయఖ చసదబగరరర
ఇసటట ననస:595
వయససస:48
లస: పప

భరస : అశశక ననమలకసటట
ఇసటట ననస:595-89-B 23/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహరరవప గగజజ
ఇసటట ననస:635/4, BLOCK-B
వయససస:32
లస: పప

93-18/399

భరస : మహమమద ఖమససస షపక లలట
ఇసటట ననస:593/3
వయససస:72
లస: ససస స
93-20/1251

93-18/396

భరస : బబలయఖ చనటర
ఇసటట ననస:584
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబ రరవప siruivella
ఇసటట ననస:593
వయససస:48
లస: పప

10183 SAA0735847
పపరర: పపదద సలల గరననన

10198 SAA1115674
పపరర: కకరణ కలమమర గగజజ

93-18/397

లస: ససస స

10178 SAA0795114
పపరర: కకటటశసర రరవప వనసకకసద

10173 SAA0735748
పపరర: సరయ ససపన కలమవరలమ

తసడడ:బ వవణగగగపరల
ఇసటట ననస:576
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:586
వయససస:42
లస: పప

లస: ససస స

10186 SAA1467398
పపరర: రమణ అదదసకక

93-19/597

తసడడ:బ వనసకట శవపడడ
ఇసటట ననస:573\5
వయససస:28
లస: పప

10174 SAA1450691
పపరర: గగపస కకరణ కలవల

భరస : రఫస shaik
ఇసటట ననస:585
వయససస:31

10172 SAA0565929
పపరర: వనసకట శకనవరససలల బలద పరటట

10197 SAA1115682
పపరర: ననగ అనడష గగజజ

93-18/405

భరస : కకరణ కలమమర గగజజ
ఇసటట ననస:635/4, BLOCK-B
వయససస:25
లస: ససస స
93-14/1126

10200 SAA0277806
పపరర: జజకకర షపక

93-18/407

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:699
వయససస:29
లస: ససస స
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93-18/779

తసడడ:బ యబసబ షపక
ఇసటట ననస:707,A-Block
వయససస:24
లస: పప
10204 JBV3687407
పపరర: శసకరయఖ఼ బతష
స ల఼

93-18/410

93-18/412

93-17/842

93-17/843

93-17/844

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:1423/19/3336
వయససస:25
లస: ససస స
10219 SAA1422922
పపరర: వనసకటబబవప మదదద

10214 SAA1074871
పపరర: ఉమ దనరర

93-19/788

భరస : ఖమససస ఫసర
ఇసటట ననస:12318\1159
వయససస:40
లస: ససస స

93-23/620

10212 SAA1278399
పపరర: వర లకడక రరయపరటట

93-18/654

భరస : ససరగశ కలమమర రరయపరటట
ఇసటట ననస:1233-219
వయససస:30
లస: ససస స
93-21/1080

10215 SAA1074863
పపరర: ససవర శసకర పససనడరర

93-21/1081

10218 SAA0787095
పపరర: అమరవరజ ననగరరజ

10220 SAA1446558
పపరర: సప మమక మదదద

10223 SAA1471549
పపరర: లకకయఖ పగడల

10226 SAA0786287
పపరర: వరససరజడడడ నరకల

93-22/104

10229 SAA0787053
పపరర: ననలర లరర శకనవరసస
తసడడ:బ వనసకటబబవప
ఇసటట ననస:12318\1941
వయససస:30
లస: పప

93-22/105

తసడడ:బ సతస యఖ
ఇసటట ననస:1990
వయససస:29
లస: పప
93-21/1210

10221 SAA1446822
పపరర: హరరబబబగ వసజస

93-19/789

తసడడ:బ చదసచయఖ వసజస
ఇసటట ననస:3141
వయససస:39
లస: పప
93-18/775

10224 SAA0677393
పపరర: మగనన షపక

93-23/669

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:12317_3885
వయససస:35
లస: ససస స
93-23/618

భరస : ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:12318\634
వయససస:41
లస: ససస స
93-23/614

93-23/729

10217 SAA0678052
పపరర: కగతవత కమల బబయ

10225 SAA0788051
పపరర: మదనదల హహమ చసద
తసడడ:బ పబలలదల
ఇసటట ననస:12318\234
వయససస:32
లస: పప

10209 SAA1447713
పపరర: వనసకట కకషర ఆలలకలసతన

తసడడ:బ ససధనకర పససనడరర
ఇసటట ననస:1384,C BLOCK,25TH LANE
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:4389
వయససస:23
లస: పప

93-23/617

93-22/103

తసడడ:బ మలర కరరరజన ఆలలకలసతన
ఇసటట ననస:1147
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటబబవప మదదద
ఇసటట ననస:2366
వయససస:54
లస: ససస స
93-19/590

10206 SAA1004944
పపరర: దసరర గగరరకల

భరస : ససవర శసకర పససనడరర
ఇసటట ననస:1384,C BLOCK,25TH LANE
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ ఏలలరర
ఇసటట ననస:3992 11TH LINE A BLACK
వయససస:42
లస: ససస స

10228 SAA0786576
పపరర: నడర భబషర బబజ బ

93-20/1256

భరస : మతలమల
ఇసటట ననస:1424
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబయఖ మదదద
ఇసటట ననస:2366
వయససస:64
లస: పప
10222 JBV1947969
పపరర: లకడక ఏలలరర

10211 SAA0037184
పపరర: ససశల఼ రరచమళళ఼

93-18/409

భరస : వనసకటటససరరర గగరరకల
ఇసటట ననస:800A
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ఼
ఇసటట ననస:1233\19\3622
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఉపపసదబ
ఇసటట ననస:1242/745
వయససస:26
లస: ససస స
10216 SAA0944901
పపరర: తరరమల షపక

93-18/411

లస: పప

10208 SAA1467596
పపరర: దదగరరజ బటటట ల

10203 JBV3687415
పపరర: లకడక఼ బతష
స ల఼

భరస : శసకర రరవప఼ bathula
ఇసటట ననస:769
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ గగరరననథ బటటట ల
ఇసటట ననస:930
వయససస:39
లస: పప

భరస : గసగరరజ
ఇసటట ననస:1227
వయససస:51
లస: ససస స
10213 SAA0801077
పపరర: మమమళర లత

10205 SAA1005702
పపరర: షమక షపక
తసడడ:బ షఫస షపక
ఇసటట ననస:797
వయససస:24

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:816
వయససస:54
లస: పప
10210 SAA0803099
పపరర: బతష
స ల వర రరఘవమక

93-18/408

భరస : కకటటశసర రరవప఼ baggi
ఇసటట ననస:768
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర యఖ఼ bathula
ఇసటట ననస:769
వయససస:50
లస: పప
10207 JBV1944156
పపరర: రరమకకషర఼ వలస఼

10202 JBV3687357
పపరర: రతన కలమమరర఼ బగరర఼

10227 SAA0036905
పపరర: శవమక఼ యమమరరస఼

93-23/619

భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:12318\724
వయససస:41
లస: ససస స
93-23/615

10230 JBV1942945
పపరర: బబలసరసమ తడడమళళ

93-17/712

తసడడ:బ జజజ Tadimalla
ఇసటట ననస:12318/1966
వయససస:38
లస: పప
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10231 SAA0787111
పపరర: కలసభస వనసకట రరజగష

93-23/616

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:12318\1970
వయససస:28
లస: పప
10234 SAA0363119
పపరర: మలలర ష఼ గగడడపలర ఼

93-19/574

93-15/1169

93-18/667

93-20/1139

93-22/668

93-23/684

93-17/1243

భరస : వజయ నలర
ఇసటట ననస:A BLOCK 13TH LINE
వయససస:28
లస: ససస స

10244 JBV3682366
పపరర: వనసకటటశసరరర బలలససపత

10247 SAA1408541
పపరర: మసరసన వల షపక

10250 SAA1447671
పపరర: యలర మక నమకల

10253 SAA1431972
పపరర: గగరవయఖ చసతలచదరరవప

93-23/895

10256 SAA1395367
పపరర: ఏలలరర నగరజ

93-21/29

10259 SAA1430578
పపరర: వజయ నలర
తసడడ:బ బబలయఖ నలర
ఇసటట ననస:A BLOCK 13TH LINE
వయససస:24
లస: పప

10239 SAA1074616
పపరర: గణణష ఉరగ

93-18/2

10242 SAA1298322
పపరర: ససషక మగరరకకపపడడ

93-20/1089

10245 SAA1199470
పపరర: మమరర కకటబ

93-22/2

భరస : జజన బబబగ కకటబ
ఇసటట ననస:00-00
వయససస:42
లస: ససస స
93-23/728

10248 JBV1947316
పపరర: రరసబబబగ఼ మగదసనడరర఼

93-19/598

తసడడ:బ వనసకటటశసరరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:A\8 53
వయససస:54
లస: పప
93-14/1235

10251 SAA1281427
పపరర: వరర సరసమ ఖగరర

93-16/676

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర ఖగరర
ఇసటట ననస:A BLOCK
వయససస:44
లస: పప
93-19/795

10254 SAA1394998
పపరర: మసగ మటటట పలర

93-22/800

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:A BLOCK
వయససస:27
లస: ససస స
93-21/1233

తసడడ:బ వనసకటటష
ఇసటట ననస:A BLOCK 11LANE
వయససస:24
లస: పప
93-18/787

93-23/378

తసడడ:బ యయషయఖ మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:0000
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ బసగరరయఖ చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:a block
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ ఖమబరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:A block
వయససస:43
లస: పప
10258 SAA1429844
పపరర: మమరస నలర

93-19/736

భరస : కలమఖణ నమకల
ఇసటట ననస:A-270
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:a block
వయససస:53
లస: ససస స
10255 SAA1409374
పపరర: జలమన షపక

10241 SAA1450246
పపరర: సరయ గగగరనవన

10236 SAA0036434
పపరర: మలర క రమణ ననమల

తసడడ:బ దదవయఖ ఉరగ
ఇసటట ననస:0
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:00
వయససస:51
లస: పప

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:A/13/598
వయససస:72
లస: ససస స
10252 SAA1467489
పపరర: లకడక చసతలచదరరవప

93-17/1139

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ భబశననమ పరలలపప
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:22
లస: పప
10249 SAA0783226
పపరర: గసగమక నలమర

10238 SAA1446855
పపరర: వనసకటటశసరరర అదదసకక

93-21/1168

భరస : ససజవరరవప ననమల
ఇసటట ననస:
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ గసగరరజ గగగరనవన
ఇసటట ననస:00
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ యయససదనస కకసడమగరర
ఇసటట ననస:00
వయససస:44
లస: ససస స
10246 SAA1450782
పపరర: రమమశ బబబగ పరలలపప

93-19/575

తసడడ:బ కకటయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:D-NO'B' BLOCK
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ రణస ఠడడమర మ
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:58
లస: పప
10243 SAA1454586
పపరర: మమరరసన కకసడమగరర

10235 JBV3679560
పపరర: మహమకద రఫస఼

10233 SAA1431741
పపరర: NAGUR VAHEED SHAIK

తసడడ:బ RAMEEJA BEGAM SHAIKA
ఇసటట ననస:12319-1461
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన఼
ఇసటట ననస:12319\3548
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ రమమశ కలసడదటట
ఇసటట ననస:------వయససస:18
లస: పప
10240 SAA1465335
పపరర: జజల ఠడడమమలమ

93-23/670

తసడడ:బ గమయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:12318_2626C
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ కనకయఖ఼
ఇసటట ననస:12319\3112
వయససస:33
లస: పప
10237 SAA1384080
పపరర: కలమఖణ కలసడదటట

10232 SAA1012749
పపరర: రవ కలమమర కడడయస

10257 SAA1395672
పపరర: ఏలలరర మణణ రరజ

93-21/1234

తసడడ:బ వనసకటటష
ఇసటట ననస:A BLOCK 11LANE
వయససస:22
లస: పప
93-18/788

10260 SAA1167022
పపరర: తరరపతరరవప గగసజజ

93-19/599

తసడడ:బ చదదనన వరయఖ గగసజజ
ఇసటట ననస:A BLOCK 199-20
వయససస:24
లస: పప
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93-15/1056

10262 SAA1448364
పపరర: ససపసబయ వజజబల

తసడడ:బ వరరసజనవయగలల మగనగరల
ఇసటట ననస:ADAVITHAKKELLAPADU
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరద వజజబల
ఇసటట ననస:B1 BLOCK
వయససస:19
లస: ససస స

10264 JBV3684909
పపరర: షకరర భ఼ షపక఼

10265 SAA0132845
పపరర: సలస఼ షపక఼

93-19/603

భరస : ఉసరకన఼ shek
ఇసటట ననస:B5/2
వయససస:62
లస: ససస స
10267 SAA1446707
పపరర: జహహర షపక

93-23/819

93-23/685

93-18/789

93-19/796

93-21/1236

93-23/821

భరస : చదజరర ససబబరరవప
ఇసటట ననస:BLACK -3 FF-6
వయససస:42
లస: ససస స

10277 SAA1464395
పపరర: రరఘవమక మసరల

10280 SAA1395326
పపరర: వనసకట భగవనవశసరర గగనసగగసటర

10283 SAA1465210
పపరర: రరఘవమక మసరల

93-21/1237

10286 SAA1074475
పపరర: వనసకటటష మమమడనల

93-19/605

10269 JBV3673829
పపరర: వల఼ షపక఼

93-19/606

10272 SAA1199421
పపరర: అశసన గగసడదబబ యన

93-18/622

భరస : వనసకటటశసరరర గగసడదబబ యన
ఇసటట ననస:B BLOCK
వయససస:22
లస: ససస స
93-18/790

10275 SAA1115716
పపరర: రఫస మహమకద

93-19/607

తసడడ:బ ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:B BLOCK
వయససస:28
లస: పప
93-20/1257

10278 SAA1389261
పపరర: చనమకలరర శకనస

93-21/1235

తసడడ:బ గరపయఖ
ఇసటట ననస:B BLOCK
వయససస:31
లస: పప
93-22/801

10281 SAA1409689
పపరర: శవ పరరసత బబదరగరణణ

93-23/820

భరస : యయససరతనస బబదరగరణణ
ఇసటట ననస:B BLOCK
వయససస:41
లస: ససస స
93-23/822

తసడడ:బ రరమగ కలపప
ఇసటట ననస:B BLOCK
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరజ భబషరరజ
ఇసటట ననస:B BLOCK 496
వయససస:23
లస: ససస స
10288 SAA1368513
పపరర: చదజరర రమణ

93-23/686

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:B BLOCK
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ రమణయఖ బబదరగరణణ
ఇసటట ననస:B BLOCK
వయససస:34
లస: పప
10285 SAA1451806
పపరర: రరజగశసరర భబషరరజ

10274 SAA1469998
పపరర: షరరఫపన షపక

10266 JBV3687548
పపరర: కరరమబలమర఼ షపక఼

తసడడ:బ అమర వల఼ shek
ఇసటట ననస:B 522
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ రరమగ కలపప
ఇసటట ననస:B BLOCK
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగ కలపప
ఇసటట ననస:B Block
వయససస:23
లస: ససస స
10282 SAA1409788
పపరర: యయససరతనస బబదరగరణణ

93-23/633

భరస : కదనర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:B BLOCK
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగ కలపప
ఇసటట ననస:B Block
వయససస:19
లస: ససస స
10279 SAA1451962
పపరర: రరఘవమక మసరల

10271 SAA1165687
పపరర: ఫరరద షపక

93-19/602

తసడడ:బ ఉసరకన఼ shek
ఇసటట ననస:B5/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : మర వల షపక
ఇసటట ననస:b black va 27 line
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషరయఖ నమకల
ఇసటట ననస:B Block
వయససస:29
లస: పప
10276 SAA1430404
పపరర: తరరపతమక కలపప

93-19/604

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:B/27
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ లమల సరహహబ఼
ఇసటట ననస:B/3456
వయససస:70
లస: పప
10273 SAA1426964
పపరర: చరసజవ నమకల

10268 SAA0787830
పపరర: గగరసటర లకడక

10263 SAA0132878
పపరర: మబసతనజ భబగస఼ షపక఼

భరస : సలస఼ shek
ఇసటట ననస:B5/2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉసరకన఼ shek
ఇసటట ననస:B5/2
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ కరరస
ఇసటట ననస:B 13 S5
వయససస:31
లస: పప
10270 SAA0393512
పపరర: బబబబ వల఼ షపక఼

93-23/896

10284 SAA1427251
పపరర: ననగగర బ షపక

93-18/791

భరస : ననగగర షపక
ఇసటట ననస:B BLOCK 22ND LINE
వయససస:35
లస: ససస స
93-17/1003

10287 SAA1368497
పపరర: చదజరర సరయ

93-16/868

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప మమమడనల
తసడడ:బ చదజరర ససబబరరవప
ఇసటట ననస:BLACK 1T F 2 RAJIV GRUHAKA ఇసటట ననస:BLACK 3-FF
వయససస:28
లస: పప
వయససస:22
లస: పప
93-16/867

10289 SAA1383702
పపరర: గగసటటపలర రరమయఖ
తసడడ:బ గగసటటపలర వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:BLACK 19-GF6
వయససస:84
లస: పప

93-17/1122

10290 SAA1383207
పపరర: బషసర అహమద షపక

93-17/1244

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:black 35
వయససస:53
లస: పప
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93-19/716

10292 SAA1402239
పపరర: బదబస రరజజబతషల

93-15/1253

10293 SAA1402254
పపరర: శకలకడక రరజజబతషల

93-15/1254

భరస : ఆనసద వజయ కలమమర నసడడకటట
ఇసటట ననస:bloack 9 plot f2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ గసగరధరరవప రరజజబతషల
ఇసటట ననస:BLOCK 2 FLAT NO S7
వయససస:33
లస: పప

భరస : బదబస రరజజబతషల
ఇసటట ననస:BLOCK 2 FLAT NO S7
వయససస:28
లస: ససస స

10294 SAA1383058
పపరర: కనన కకససరజడడడ

10295 NDX0382242
పపరర: రరజగసదబ పబసరద పపలర గబర

10296 NDX0382192
పపరర: ఝమనసరరణణ పపలర గబర

93-17/1246

తసడడ:బ ససరఖననరరయణ కకససరజడడడ
ఇసటట ననస:block 10, s f 8
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ అననమదరరవ పపలర గబర
ఇసటట ననస:BLOCK 13
వయససస:44
లస: పప

10297 SAA1371822
పపరర: జజకకర హహసపన సయఖద

93-22/802

తసడడ:బ ఖజజవల సయఖద
ఇసటట ననస:block 13 s f 6
వయససస:18
లస: పప
93-22/804

భరస : సరసబశవ రరవప అమలమపపడక
ఇసటట ననస:block 22, s f 7
వయససస:44
లస: ససస స
93-22/806

తసడడ:బ పప తషరరజ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:block 23, g 6
వయససస:48
లస: పప

10301 SAA1360106
పపరర: గగపస కలసచనల

10304 SAA1379460
పపరర: మలర శసరర బబ మకశశటట

93-22/809

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:block 26
వయససస:43
లస: ససస స

10307 SAA1385889
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:బ ససబబ రరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:block 27, g f 3
వయససస:39
లస: పప

10310 SAA1379510
పపరర: శశశలజ కరమనవన

93-17/1127

10313 SAA1460872
పపరర: ససపపరర గల
భరస : జజగర రజడడడ గల
ఇసటట ననస:block 28
వయససస:44
లస: ససస స

10315 SAA1379585
పపరర: రరకన షపక

10316 SAA1445469
పపరర: శవ రరమ కకషర చలర

93-22/813

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:block 28, 124-2-417/2
వయససస:39
లస: ససస స

93-22/807

10319 SAA1385939
పపరర: భరతమక చసత
భరస : రసగరజడడడ చసత
ఇసటట ననస:block 31, g f 1
వయససస:66
లస: ససస స

10302 SAA1383066
పపరర: గగపరల బబ మకశశటట

93-17/1247

10305 SAA1379486
పపరర: గగపస బబ మకశశటట

93-22/808

తసడడ:బ రరమసజనవయగలల బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:block 23, g f 6
వయససస:22
లస: పప
93-22/810

10308 SAA1382787
పపరర: పరసతమక కరమనవన

93-17/1248

భరస : ససబబరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:block 27, g f 3
వయససస:69
లస: ససస స
93-22/811

10311 SAA1379890
పపరర: దధలమరద షపక

93-22/812

భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:block 27, g f 5
వయససస:37
లస: ససస స
93-14/1236

10314 SAA1453521
పపరర: అలమరహ బకలసహ షపక

93-23/823

తసడడ:బ అమర వల షపక
ఇసటట ననస:block 28 1st floor
వయససస:54
లస: పప
93-23/824

తసడడ:బ భమరరజ చలర
ఇసటట ననస:block 28,gf-7
వయససస:24
లస: పప
93-22/837

93-17/1004

తసడడ:బ రమమసజనఉలల బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:block 23 g f 6
వయససస:19
లస: పప

భరస : రవ కరమనవన
ఇసటట ననస:block 27, g f 3
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర రగతష
ఇసటట ననస:block27,gf 8,124-2-418/8
వయససస:25
లస: పప

భరస : బల రరమకకషర గగడడవరడ
ఇసటట ననస:Block-29 SF-7
వయససస:41
లస: ససస స

93-22/805

తసడడ:బ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:block 26, f f 7
వయససస:35
లస: ససస స
93-17/1249

10299 SAA1115419
పపరర: కలమమరర బలర పరటట
భరస : రవ కలమమర బలర పరటట
ఇసటట ననస:BLOCK22,PLAT TF 5
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రమమసజనఉలల బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:block 23, g f 6
వయససస:43
లస: ససస స

10306 SAA1382852
పపరర: అబద షపక

10318 SQX1988757
పపరర: జజఖత గగడడవరడ

93-22/803

తసడడ:బ శరసబయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:block 22, t f 7
వయససస:23
లస: పప

10303 SAA1379544
పపరర: ఆసజనవయగలల బబ మకశశటట

10312 SAA1383082
పపరర: దసరర పస
బ రద రగతష

10298 SAA1371707
పపరర: ససపన పసబయ

93-14/1130

భరస : రరజగసదబ పబసరద పపలర గబర
ఇసటట ననస:BLOCK 13
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససపన కకనటటనకరర
ఇసటట ననస:block 17, g f 5
వయససస:31
లస: ససస స

10300 SAA1379759
పపరర: వమల అమలమపపడక

10309 SAA1382795
పపరర: రవ కరమనవన

93-14/1129

10317 SAA1385525
పపరర: ఇబబహహస షపక

93-17/1123

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:block 28, s f 4
వయససస:58
లస: పప
93-22/814

10320 SAA1383132
పపరర: సతశ కలమమర మననవ

93-17/1250

తసడడ:బ భబసకర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:block 31 , g f 3
వయససస:40
లస: పప
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10321 SAA1383249
పపరర: ఫరతమగననసర షపక
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93-17/1251

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:block 31, s f 3
వయససస:48
లస: ససస స
10324 SAA1383199
పపరర: జజదబగననసర షపక

93-17/1245

93-22/818

93-22/820

93-17/1125

93-14/1132

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:BLOCK NO-2,TF-6
వయససస:63
లస: పప
10339 SAA1451012
పపరర: ధనలకడక మడడడ

93-18/792

93-23/827

భరస : రవతదజ ధడళపరళర
ఇసటట ననస:BLOCK NO 11
వయససస:23
లస: ససస స

93-22/821

10334 SAA1158088
పపరర: షషకలర షపక

93-22/835

93-17/1007

10329 SAA1370220
పపరర: వజయ కలమమర కటట

93-22/819

10332 SAA1379577
పపరర: అకరదర షపక

93-22/822

10335 SAA1419456
పపరర: గగపస చసద డదబ నద నదడలమ

93-17/1126

తసడడ:బ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:BLOCK NO 2 PLOT NO S2
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ రసబబబగ డదబ నద నదడలమ
ఇసటట ననస:Block no.2, Flat No.8
వయససస:96
లస: పప

10337 SQX0517599
పపరర: ససరర కలమమరర తషమకల

10338 SAA1359066
పపరర: వజయలకడక బబ డపరటట

93-14/1133

10340 SAA1447911
పపరర: రరకరసన షపక

10343 SAA1382209
పపరర: మసస నమక రరవపల

10346 SAA1295773
పపరర: మలర కరరరజన రరవప యమమరరస

10349 SAA1358548
పపరర: లకడక వలర భ
భరస : బబహకయఖ వలర భ
ఇసటట ననస:BLOCK NO-11 GF
వయససస:37
లస: ససస స

93-22/825

భరస : శకనవరసరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:BLOCK NO 6,FNO 8
వయససస:38
లస: ససస స
93-23/897

10341 SAA1447937
పపరర: ససధనన షపక

93-22/826

తసడడ:బ బబజ షపక
ఇసటట ననస:block no 8 gf7
వయససస:28
లస: పప
93-15/1278

10344 SAA1389212
పపరర: తరరపత సరసమ రరవపల

93-22/834

తసడడ:బ హనసమయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:BLOCK NO-9 GF-3
వయససస:72
లస: పప
93-15/1143

తసడడ:బ లకడకకరసతరరవప యమమరరస
ఇసటట ననస:BLOCK NO 10 FF-5
వయససస:51
లస: పప
93-15/1142

93-22/817

తసడడ:బ కకససస బబష షపక
ఇసటట ననస:block 35, t f 5
వయససస:47
లస: పప

భరస : తరరపత సరసమ రరవపల
ఇసటట ననస:BLOCK NO-9 GF-3
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రవ పసనడమమఛన
ఇసటట ననస:BLOCK NO-9,31 GF
వయససస:47
లస: ససస స
10348 SAA1249796
పపరర: శక లమవణఖ ధడళపరళర

10331 SAA1379734
పపరర: కకసడ రజడడడ ఉడడమగల

10326 SAA1385905
పపరర: షరహహద షపక

తసడడ:బ ససబబ రరవప కటట
ఇసటట ననస:block 35, f f 1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ బబజ షపక
ఇసటట ననస:block no 8
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఆనసద వజయ
ఇసటట ననస:BLOCK NO 9FF2
వయససస:27
లస: ససస స
10345 SAA1359157
పపరర: సరల పసనడమమఛన

93-17/1124

భరస : రరమ మహన రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:BLOCK NO-2,TF-6
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప మడడడ
ఇసటట ననస:BLOCK NO-6, TF-5
వయససస:49
లస: ససస స
10342 SAA1450444
పపరర: ననగ లకడక నసడడ కటటట

10328 SAA1383074
పపరర: ససపన కటట

93-22/816

భరస : ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:block 35 g f 8
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ కకసడ రజడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:block 35, t f 01
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస చసదబగరరర
ఇసటట ననస:block 384
వయససస:21
లస: పప
10336 SQX0519157
పపరర: రరమ మహన తషమకల

93-17/1252

భరస : వజయ కలమమర కటట
ఇసటట ననస:block 35, f f -1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:block 35, f f 4
వయససస:28
లస: ససస స
10333 SAA1385509
పపరర: పబభగ కలమమర చసదబగరరర

10325 SAA1386051
పపరర: కరరశరక షపక

10323 SAA1379478
పపరర: పబకరశ యయకలల

తసడడ:బ వరయఖ యయకలల
ఇసటట ననస:block 32, g f 1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ ఫరగజ షపక
ఇసటట ననస:block 35 g f 8
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకసడ రజడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:block 35 t f 1
వయససస:59
లస: ససస స
10330 SAA1385558
పపరర: షకకర షపక

93-22/815

భరస : అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:block 31, t f 5
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బషసర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:block 35
వయససస:48
లస: ససస స
10327 SAA1379619
పపరర: అలల
ర రమక ఉడడమగల

10322 SAA1360080
పపరర: మగసతనజ షపక

10347 SAA1074467
పపరర: మలర కరరరజనరరవప యమరరస

93-17/1015

తసడడ:బ లకడక కరసతనరరవప యమరరస
ఇసటట ననస:BLOCK NO 10, FF5
వయససస:52
లస: పప
93-22/827

10350 SAA1432152
పపరర: కకపర రరణణ నసదధగరమ

93-23/828

భరస : రరజ నసదధగరమ
ఇసటట ననస:BLOCK NO. 14, G F- 8
వయససస:22
లస: ససస స
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10351 SAA1372481
పపరర: కకటటశసరర పపడడతరరపత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-22/828

భరస : జజసఫ పపదతరరపత
ఇసటట ననస:BLOCK NO-14, TF-8
వయససస:27
లస: ససస స
10354 SAA1074418
పపరర: శకదదవ ననగసడర

93-17/1010

10352 SAA1074400
పపరర: పరరసత ననగసడర

93-17/1008

10353 SAA1074392
పపరర: అపరప రరవప ననగసడర

93-17/1009

భరస : అపరప రరవప ననగసడర
ఇసటట ననస:BLOCK NO 15 ADAVAITAKKEL
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట సరసమ ననగసడర
ఇసటట ననస:BLOCK NO 15 ADAVAITAKKEL
వయససస:53
లస: పప

10355 SAA1074426
పపరర: నరసమక ననగసడర

10356 SAA1074434
పపరర: శకనవరస రరవప ననగసడర

93-17/1011

93-17/1012

భరస : శకనవరస రరవప ననగసడర
భరస : వనసకట సరసమ ననగసడర
తసడడ:బ వనసకట సరసమ ననగసడర
ఇసటట ననస:BLOCK NO 18 ADAVITAKKELLA ఇసటట ననస:BLOCK NO 18 ADAVITAKKELLA ఇసటట ననస:BLOCK NO 18 ADAVITAKKELLA
వయససస:39
లస: ససస స
వయససస:74
లస: ససస స
వయససస:48
లస: పప
10357 SAA1383520
పపరర: ఫజర న మహమకద

93-16/869

భరస : గగసప మహమకద
ఇసటట ననస:BLOCK NO-18 ,GF-3
వయససస:25
లస: ససస స
10360 SAA1468552
పపరర: అమన బ షపక

93-23/825

93-19/717

93-22/829

93-22/830

93-17/1014

10367 SAA1447762
పపరర: లకడక పసచసమరరస

10370 SAA1447358
పపరర: జగదదశ కలమమర ససర

10373 SAA1263268
పపరర: పబకరశ ఏకలల

93-22/832

10376 SAA1389196
పపరర: గరయతబ బసడరర

93-23/829

భరస : కకటటశసర రరవప కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:BLOCK NO 34 PLOT NO GF 1
వయససస:52
లస: ససస స

10379 SAA1465145
పపరర: వసశ కకషర ససత రరస అరవపలర
తసడడ:బ అరవపలర శరత కలమమర
ఇసటట ననస:block no:-31sf:-5
వయససస:19
లస: పప

93-15/1144

10365 SAA1074376
పపరర: బషపరరననస నసర షపక

93-17/1013

10368 SAA1250927
పపరర: బబహకయఖ దదడడ క

93-15/1145

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర దదడడ క
ఇసటట ననస:BLOCK NO-26
వయససస:38
లస: పప
93-15/1277

10371 SAA1381920
పపరర: శరఖస కలమమర వరసకక

93-16/870

తసడడ:బ సరసబశవరరవప వరసకక
ఇసటట ననస:BLOCK NO-31 TF-8
వయససస:39
లస: పప
93-14/1131

10374 SAA1360262
పపరర: పరమమశసర రరవప బసడరర

93-22/831

తసడడ:బ కకసడల రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:BLOCK NO-32 TF1
వయససస:29
లస: పప
93-22/833

భరస : కకసడల రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:BLOCK NO-32 TF-1
వయససస:47
లస: ససస స
93-22/824

10362 SAA1295781
పపరర: సకజన రరణణ దనర

భరస : నవరబ షపక
ఇసటట ననస:BLOCK NO 25
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ వరయఖ ఏకలల
ఇసటట ననస:BLOCK NO. 32 GF-1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ వరరసరసమ బసడరర
ఇసటట ననస:BLOCK NO-32 TF-1
వయససస:53
లస: పప
10378 SAA1359728
పపరర: వనసకయమక కకసడదపరటట

93-17/1005

తసడడ:బ ననగ శకనవరసరరవప ససర
ఇసటట ననస:BLOCK NO 31 TF1
వయససస:20
లస: పప

భరస : శరఖమ కలమమర వరసకక
ఇసటట ననస:BLOCK NO 31 TF-8
వయససస:33
లస: ససస స
10375 SAA1390228
పపరర: కకసడల రరవప బసడరర

10364 SAA1088715
పపరర: టటపపప ససలమసన షపక

93-23/693

తసడడ:బ అచలయఖ దనర
ఇసటట ననస:BLOCK NO 23
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:BLOCK NO-25,TF-1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పబవణ కలమమర మమదధరపఅల
ఇసటట ననస:block no-26, sf-5,
వయససస:20
లస: ససస స
10372 SAA1194562
పపరర: రరజగశసరర వరసకక

93-23/826

తసడడ:బ అనసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:BLOCK NO.23, S F 4
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:BLOCK NO-25 TF-1,4
వయససస:24
లస: పప
10369 SAA1372176
పపరర: లమవణఖ పససపపలలటట

10361 SAA1464270
పపరర: బల బబయ మగదనవథ

10359 SAA1117183
పపరర: రరమకకషర గగపరస నసబబరర
తసడడ:బ కలటటసబరరమయఖ నసబబరర
ఇసటట ననస:BLOCKNO 18,SF-1
వయససస:70
లస: పప

భరస : రమగడడ ననయక మగదనవథ
ఇసటట ననస:block no 22
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:BLOCK NO-23,GF-6
వయససస:40
లస: పప
10366 SAA1448232
పపరర: దసరర రరవప పసచసమరరస

93-23/692

తసడడ:బ రరమకకషర గగపరస నసబబరర
ఇసటట ననస:BLOCKNO 18,SF-1
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:block no 19, flat no 8
వయససస:45
లస: ససస స
10363 SAA1251370
పపరర: ఫరరరఖ షపక

10358 SAA1117258
పపరర: రవ కకరణ బబబగ నసబబరర

10377 SAA1359736
పపరర: కకటటశసర రరవప కకసడదపరటట

93-22/823

తసడడ:బ రరచయఖ కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:BLOCK NO 34 FLOT NO G F 1
వయససస:58
లస: పప
93-20/1259

10380 SAA1382308
పపరర: ఏలలరర తరరమల

93-21/1238

తసడడ:బ చసదబస
ఇసటట ననస:block number 29
వయససస:18
లస: పప
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10381 SAA1358902
పపరర: ఏలలరర శవమక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-22/836

భరస : చసదబస
ఇసటట ననస:block number 29
వయససస:42
లస: ససస స
10384 SAA1256338
పపరర: ఇసరమబదదదన మహమకద

93-14/1134

తసడడ:బ జవద మహమకద
ఇసటట ననస:block t f 6
వయససస:21
లస: పప
10387 SAA1194570
పపరర: మధవ

93-14/2

93-20/1258

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:B_6_295
వయససస:29
లస: పప
10396 SAA1382571
పపరర: శరరద కసడడకటట
భరస : వనసకట రరవప కసడడకటట
ఇసటట ననస:C-61
వయససస:34
లస: ససస స
10399 SAA1447705
పపరర: నససమ షపక

93-20/1260

10388 SAA1088723
పపరర: శకదదవ పప లలరర

10391 SAA0798043
పపరర: నలమరరర వజయ పరల

10394 SAA1074855
పపరర: రమమదదవ బతష
స ల

10397 SAA1371350
పపరర: బబష షపక

10400 SAA1452580
పపరర: జననరర న రరవప చదసబబటట

93-21/1083

10403 SAA1437722
పపరర: దధవఖ గగడడమమటర

10406 SAA0781022
పపరర: దదవ ఎరరచడరర

తసడడ:బ శశషయఖ పప తతరర
ఇసటట ననస:D/4 KRISHNA TULASI NAGAR
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగ బబబగ Drvi
ఇసటట ననస:DEVI
వయససస:33
లస: ససస స

10408 SAA1417609
పపరర: బబజ బబబ షపక

10409 SAA1383884
పపరర: అసజమక ఉపసపఠరలమ

తసడడ:బ మమబవల షపక
ఇసటట ననస:D-NO7TH LANE
వయససస:23
లస: పప

93-17/1016

93-17/1138

భరస : గగరవయఖ ఉపసపఠరలమ
ఇసటట ననస:D.NO.8-10-332
వయససస:21
లస: ససస స

10389 SAA1277037
పపరర: రసగ రజడడడ కరసస

93-14/1128

తసడడ:బ వనసకటటశసర రజడడడ కరసస
ఇసటట ననస:B NO. 11 GF1
వయససస:50
లస: పప
93-17/1017

10392 SAA0796641
పపరర: ససలమర షపక

93-19/600

భరస : ఇబబహహస
ఇసటట ననస:B_6_295
వయససస:27
లస: ససస స
93-21/1082

10395 SAA1165653
పపరర: ససపత అమకతపపడడ

93-23/694

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప అమకతపపడడ
ఇసటట ననస:C-9-427
వయససస:23
లస: పప
93-16/872

10398 SAA1401207
పపరర: కలమఖణణ బసడరర

93-16/873

తసడడ:బ అసజననయగలల బసడరర
ఇసటట ననస:C-BLOCK
వయససస:24
లస: ససస స
93-20/1261

10401 SAA1283225
పపరర: ననగ మణణ తననరర

93-21/1108

తసడడ:బ రరజ తననరర
ఇసటట ననస:c block
వయససస:20
లస: ససస స
93-20/1262

తసడడ:బ మరరయదనసస గగడడమమటర
ఇసటట ననస:C-BLOCK,
వయససస:18
లస: ససస స
93-18/664

93-18/793

తసడడ:బ ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:block:-31 sf:-5
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ భకకలల చదసబబటట
ఇసటట ననస:C block
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబలరరజ మరరపరకలల
ఇసటట ననస:C BLOCK 27TH LINE
వయససస:26
లస: ససస స
10405 SAA1296565
పపరర: అనసష పప తతరర

10386 SAA1465640
పపరర: శరత కలమమర అరవపలర

93-17/715

తసడడ:బ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:C BLOCK
వయససస:19
లస: పప

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:C BLOCK
వయససస:28
లస: ససస స
10402 SAA1117381
పపరర: తరరపతమక మరరపరకలల

10385 SAA1147420
పపరర: తనఖగరరజ నసదధగస

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:C/3/16
వయససస:27
లస: ససస స
93-21/1240

93-21/1239

తసడడ:బ చలర ససబబరరవప
ఇసటట ననస:BLOCK NUMBER 35 S F 1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ మరర
ఇసటట ననస:BOLOCK 2 FF8
వయససస:28
లస: పప
93-19/601

10383 SAA1359629
పపరర: చలర ననగగశసర రరవప

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:BLOCK NUMBER 35 S F 1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:BLOC NO 19 S5
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబయఖ పప లలరర
ఇసటట ననస:B NO 19 SF 5
వయససస:39
లస: పప
10393 SAA0795080
పపరర: ఇబబహహస షపక

93-16/871

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర నసదధగస
ఇసటట ననస:BLOCK:26 F NO:GF-1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ ససబబ రజడడడ
ఇసటట ననస:BLOCK ,124-2-735
వయససస:20
లస: ససస స
10390 SAA1452622
పపరర: ననగమలలర శసర రరవప పప లలరర

10382 SAA1359611
పపరర: చలర కణక మహలకడక

10404 SAA1296581
పపరర: రరమమసజననయగలల పప తతరర

93-18/663

తసడడ:బ శశషయఖ పప తతరర
ఇసటట ననస:D/4 KRISHNA TULASI NAGAR
వయససస:24
లస: పప
93-17/716

10407 JBV1943810
పపరర: లకకయఖ దసతగగన

93-17/717

తసడడ:బ కకషరయఖ Dhontagani
ఇసటట ననస:DHONTAGANI
వయససస:40
లస: పప
93-21/1245

10410 SAA1371590
పపరర: గగరవయఖ ఉపసపఠరలమ

93-22/843

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల ఉపసపఠరలమ
ఇసటట ననస:D.NO.8-10-332
వయససస:23
లస: పప

Page 29 of 360

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41

10411 SAA1279603
పపరర: ఉదయ కలమమర అచల

93-18/662

తసడడ:బ దసరర రరవప అచల
ఇసటట ననస:D NO 8-10-341
వయససస:22
లస: పప
10414 JBV1942812
పపరర: అరరణ కలమమరర మసరల఼ ఼

93-14/49

10415 SAA1424217
పపరర: రఫస షపక

93-21/1246

10418 SAA1284140
పపరర: రరజగశ జకలసటబర

10421 SAA1463728
పపరర: సరసబబజఖస మమరరపరకలలమ

తసడడ:బ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:D NO 123-18-1628 19TH LANE
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబలయఖ మమరరపరకలలమ
ఇసటట ననస:D NO 123-18-1975
వయససస:43
లస: ససస స

10423 SAA1451947
పపరర: బబలయఖ మమరరపరకలలమ

10424 SAA1449446
పపరర: దసరరర చలమర

93-23/830

తసడడ:బ మదదయఖ మమరరపరకలలమ
ఇసటట ననస:D NO 123-18-1975
వయససస:60
లస: పప
10426 SAA1389063
పపరర: మణణకరసత భబసకర గగసజ

93-22/840

93-14/1135

93-23/899

10430 SAA1449412
పపరర: మసగ చలమర

93-19/797

10433 SAA1450600
పపరర: పపలర యఖ ఉపపపతతళర

10419 SAA1115823
పపరర: రరజజసనన బబగస షపక

93-21/1085

10422 SAA1463785
పపరర: బబలయఖ మరరపరకలలమ

93-20/1263

93-23/898

10425 SAA1382423
పపరర: అచలమక గగసజ

93-21/1242

తలర : ఉమ మహహశ గగసజ
ఇసటట ననస:D.NO. 123-18-2104
వయససస:53
లస: ససస స
93-22/841

10428 SAA1389170
పపరర: తరరపరతమక గగసజ

93-22/842

భరస : ఉమ మహహశ గగసజ
ఇసటట ననస:D.NO. 123-18-2104,
వయససస:23
లస: ససస స
93-23/900

10431 SAA1470897
పపరర: అరరణ కమకల పలర

93-16/874

తసడడ:బ కసయఖ కమకల పలర
ఇసటట ననస:D.NO.123-18-2368
వయససస:20
లస: ససస స
93-22/838

10434 MLJ1168590
పపరర: పసచలయఖ గసగరశశటట

93-21/1241

భరస : పపలర యఖ ఉపపపతతళర
ఇసటట ననస:D NO 123-18-2373 B BLOCK
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకయఖ ఉపపపతతళర
ఇసటట ననస:D NO 123-18-2373 E BLOCK
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ గగరవయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:D NO 123-18-2374
వయససస:61
లస: పప

10435 SAA1446400
పపరర: అసకరలల ఉపపప

10436 SAA1446723
పపరర: ససరర కలమమరర ఉపపప

10437 SAA1447507
పపరర: రమమశ అదదసకక

93-21/1243

తసడడ:బ రమమరరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:D.NO.123-18-2480
వయససస:22
లస: పప
10438 SAA1424225
పపరర: సరయ వసశ చదననగన
తసడడ:బ సరయ కకషర చదననగన
ఇసటట ననస:D-NO 123-18-2992
వయససస:21
లస: పప

93-21/1244

భరస : అసకరలల ఉపపప
ఇసటట ననస:D.NO.123-18-2480
వయససస:21
లస: ససస స
93-18/796

10439 SAA1147529
పపరర: సరయ పప తల

94-65/859

తసడడ:బ మదదయఖ మరరపరకలలమ
ఇసటట ననస:D NO 123-18-1975
వయససస:60
లస: పప

భరస : పబసరద చలమర
ఇసటట ననస:D NO 123-18-2114
వయససస:34
లస: ససస స
93-19/823

10416 NDX2565828
పపరర: కకయ సరయ వషష
ర వసశ

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:D NO 123-18-1628 19TH LANE
వయససస:36
లస: ససస స

భసధసవప: ఉమ మహహశ గగసజ
ఇసటట ననస:D.NO. 123-18-2104
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:D NO 123-18-2114
వయససస:63
లస: ససస స
10432 SAA1442771
పపరర: ననరరయణమక ఉపపపతతళర

10427 SAA1389071
పపరర: ఉదయ లకడక గగసజ

93-15/1256

తసడడ:బ కకయ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:D NO 123-15-565,F NO 203
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవ కలమమర చలమర
ఇసటట ననస:D NO 123-18-2077
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: ఉమ మహహశ గగసజ
ఇసటట ననస:D.NO. 123-18-2104
వయససస:23
లస: పప
10429 SAA1449347
పపరర: అసకలలల చలమర

93-19/798

తసడడ:బ శవ కలమమర జకలసటబర
ఇసటట ననస:D NO 123-18-1392
వయససస:23
లస: పప
93-21/1086

10413 SAA1052455
పపరర: పబసనన కలమమరర చదరరకలరర

తసడడ:బ బగజజబబబగ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:D.No.17-167, L.N. Puram
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరథ వల షపక
ఇసటట ననస:D-NO18-3005
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబరరవప ఇరరకలమమల
ఇసటట ననస:DNO 123-18-944
వయససస:56
లస: ససస స
10420 SAA1115831
పపరర: ఖమజజ షపక

93-23/635

తసడడ:బ చదసచయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:D.NO 9-279/89
వయససస:26
లస: పప

భరస : అసభబదకర఼ ఼
ఇసటట ననస:D NO 18-91-12
వయససస:48
లస: ససస స
10417 SAA1382514
పపరర: తరరపటమక ఇరరకలమమల

10412 SAA0678185
పపరర: వనసకట రరజ తరరపత

93-20/1264

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర అదదసకక
ఇసటట ననస:D-NO123-18-2577
వయససస:31
లస: పప
93-23/698

తసడడ:బ వనసగళ రరవప పప తల
ఇసటట ననస:DNO 123-18-3066 C BLOCK
వయససస:23
లస: పప

10440 SAA1455732
పపరర: సరవతబ బతషల

93-17/1128

తసడడ:బ శసకర బతషల
ఇసటట ననస:D.NO. 123-18-3098
వయససస:21
లస: ససస స
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93-17/1129

తసడడ:బ రరమ సరసమ కగసరగరన
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-3415
వయససస:21
లస: ససస స
10444 SAA1453091
పపరర: ననగ దసరర దడడడకక

93-17/1131

93-21/1087

93-19/718

93-21/1247

10451 SAA1458520
పపరర: కకషర వవణణ ననగళర

10454 SAA1455484
పపరర: హసన అహకద షపక

93-17/1254

10457 SAA1456375
పపరర: మమలమల షపక

93-20/1132

10460 SAA1115484
పపరర: దసరర రరవప మమనవపలర
తసడడ:బ సతఖననరరయణ మమనవపలర
ఇసటట ననస:D NO 124-1-292
వయససస:43
లస: పప

10462 SAA1411420
పపరర: ననగగశసర రరవప బలజగపలర

10463 SAA0793472
పపరర: మరరయమక పలలర

93-15/1255

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప బలజగపలర
ఇసటట ననస:D.NO. 124-4-1153
వయససస:38
లస: పప

93-17/1253

10466 SAA1074582
పపరర: పబవళక మసచనల

93-17/1133

10449 SAA1458405
పపరర: లలత కటట

93-17/1134

10452 SAA1441716
పపరర: లకకమక గరరర పరటట

93-18/797

భరస : పపదద సలల గరరర పరటట
ఇసటట ననస:DNO 123-19-4154
వయససస:45
లస: ససస స
93-17/1135

10455 SAA1461151
పపరర: లకడక కలసచల

93-17/1136

భరస : బబబగ కలసచల
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-4238
వయససస:27
లస: ససస స
93-17/1255

10458 SAA1456433
పపరర: ననగగర భ సయఖద

93-17/1137

తసడడ:బ బడదషర సయఖద
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-4508
వయససస:22
లస: ససస స
93-15/1062

10461 SAA1115435
పపరర: శక దదవ మమనవపలర

93-17/1020

భరస : దసరర రరవప మమనవపలర
ఇసటట ననస:D NO 124-1-292
వయససస:38
లస: ససస స
93-17/1018

భరస : బబనజమఅన పలలర
ఇసటట ననస:D.NO-124-4-1242
వయససస:44
లస: ససస స
93-17/718

10446 SAA1456003
పపరర: ససనత బబకక

భసధసవప: మమరర జజరరకపప తషల
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-4075
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ బబజ షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-4259
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ వననకటటశసరరరవప పరరచడరర
ఇసటట ననస:D NO 123-183189 B BLOCK
వయససస:24
లస: ససస స

10465 SAA1074574
పపరర: భబరత మసచనల

93-18/795

తసడడ:బ రజహమన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-4215
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-4238
వయససస:31
లస: పప
10459 SAA1297555
పపరర: ససరర లత పరరచడరర

10448 SAA1462191
పపరర: సరయ వరసవ కలవల

93-17/1130

భరస : రరయపప బబకక
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-3931
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ అసజయఖ ననగళర
ఇసటట ననస:D.NO. 123/19/4126
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:DNO 123-19-4154
వయససస:53
లస: పప
10456 SAA1458637
పపరర: బబబగ కలసచల

93-17/1132

తసడడ:బ రవ శసకర కలవల
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-4064
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటయఖ కలసభస
ఇసటట ననస:D NO 123-19-4120
వయససస:21
లస: పప
10453 SAA1446277
పపరర: పపదద సలల గరరర పరటట

10445 SAA1456367
పపరర: రరయపప బబకక

10443 SAA1455534
పపరర: వజయ గరఖరర

తలర : వనసకటమక గరఖరర
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-3913
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: ససనత బబకక
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-3931
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ మరరయదనసస బకక
ఇసటట ననస:D NO 123-19-3931
వయససస:28
లస: పప
10450 SAA1251081
పపరర: రమమష కలసభస

93-18/794

తసడడ:బ జజనయఖ మదదద
ఇసటట ననస:D NO 123-19-3461
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప దడడడకక
ఇసటట ననస:D.NO. 123-19-3928
వయససస:20
లస: ససస స
10447 SAA1147545
పపరర: రరయపప బబకక

10442 SAA1442722
పపరర: వజయ భబసకర మదదద

10464 SAA0793555
పపరర: అచలయఖ కసబసపరటట

93-17/1019

తసడడ:బ కకటయఖ కసబసపరటట
ఇసటట ననస:D.NO-124-4-1243
వయససస:33
లస: పప
93-17/719

10467 SAA0282780
పపరర: రరతమక రగఖ

93-23/636

తసడడ:బ జజసఫ మసచనల
ఇసటట ననస:D NO 212 BLOCK NO A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ జజసఫ మసచనల
ఇసటట ననస:D NO 212 BLOCK NO A
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అపపనన రగఖ
ఇసటట ననస:D NO 217
వయససస:73
లస: ససస స

10468 SAA1093368
పపరర: ననగరరరజన బతష
స ల

10469 SAA1451277
పపరర: ఎసపస ర రరణణ వసగరపపరపప

10470 SAA1264332
పపరర: కకసడల రరవప పరపబథదన

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 341 B- BLOCK
వయససస:41
లస: పప

93-23/699

తసడడ:బ చనన వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:D NO 432
వయససస:18
లస: ససస స

93-22/839

93-19/719

తసడడ:బ చదనన కగశవపలల పరపబథదన
ఇసటట ననస:D NO 480
వయససస:18
లస: పప
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93-21/1088

10472 SAA1074889
పపరర: జజరరన వరహ బ షపక

భరస : మహహశసర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:D NO 1378 23RD LINE BLOCK
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబజ వరల షపక
ఇసటట ననస:D.NO:123-18-984
వయససస:30
లస: ససస స

10474 SAA1425891
పపరర: తబననథ చదలవరడ

10475 SAA1471218
పపరర: కకటటశసర రరవప గగల

93-21/1248

తసడడ:బ లకడక ననరరయణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 0
వయససస:18
లస: పప
10477 SAA1074442
పపరర: నససమమ షపక

93-17/1021

93-19/799

10478 SAA1381169
పపరర: ససబబ రరవప గరరపరటట

10473 SAA1454073
పపరర: భబణగ పబకరశ కకలకలలరర

93-14/1237

తసడడ:బ యహన కకలకలలరర
ఇసటట ననస:dno: 124-1-254
వయససస:23
లస: పప
93-21/1252

తసడడ:బ వనసకటయఖ గగల
ఇసటట ననస:DOOR NO-00
వయససస:20
లస: పప

భరస : నగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 8-1
వయససస:37
లస: ససస స
10480 SAA1471168
పపరర: చదసదబయఖ గరనన

93-21/1084

10476 SAA1395425
పపరర: మగరళమహన కకషర ఏలలరర

93-21/1249

తసడడ:బ వనసకట రమణ ఏలలరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 1-1
వయససస:21
లస: పప
93-21/1250

93-21/1251
10479 SAA1381151
పపరర: రతన కమల కలమమరర గరరపరటట

తసడడ:బ కకటయఖ గరరపరటట
ఇసటట ననస:DOOR NO 27 A BLOCK
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:DOOR NO 27 A BLOCK
వయససస:40
లస: ససస స

10481 SAA1398593
పపరర: యయససరరజ కడడయస

10482 SAA1398544
పపరర: ససరగశ మసడల

93-22/844

93-22/845

తసడడ:బ పపదద సలల గరనన
ఇసటట ననస:DOOR NO-123-18-3256
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ ఇశకయయలల కడడయస
ఇసటట ననస:DOOR NO 123-19-4265
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ చతష
స మసడల
ఇసటట ననస:DOOR NO 123-19-4281
వయససస:25
లస: పప

10483 JBV3682507
పపరర: పబకరశ పలమనటట

10484 SAA1296698
పపరర: రరజగశసరర కలకకమబడడ

10485 JBV3674918
పపరర: శకలకడక఼ కలవల఼

93-21/1089

తసడడ:బ ఫసలప
ఇసటట ననస:DOOR NO:647,C-BLOCK,1ST L
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ ససధకర కలకకమబడడ
ఇసటట ననస:D/O SUDHAKAR
వయససస:20
లస: ససస స

10486 JBV3674900
పపరర: రవశసకర఼ కలవల఼

10487 JBV3674892
పపరర: హహమలత఼ సససగసశశటట ఼

93-19/611

తసడడ:బ రరమసరసమ఼ kalavala
ఇసటట ననస:D:NO_48
వయససస:44
లస: పప
10489 JBV3685351
పపరర: ససతమక఼ గడడడ పరటట఼

93-19/614

10490 JBV3685872
పపరర: శకహరరబబబగ఼ గడడడ పరటట఼

93-19/612

10493 JBV3685369
పపరర: రమమష఼ కటబట఼

తసడడ:బ వరరరఘవపలల
఼ vipparla
ఇసటట ననస:D:NO_70
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ katta
ఇసటట ననస:D:NO_73
వయససస:57
లస: పప

10495 SAA0277558
పపరర: ననగగశసరరరవప కదధరర

10496 SAA1449594
పపరర: రరజశశఖర మలపపడడ

93-19/609

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర kadiri
ఇసటట ననస:D:NO_193
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ శశషరరవప మలపపడడ
ఇసటట ననస:E BLOCK
వయససస:40
లస: పప

93-22/666
10498 SAA1298157
పపరర: LEELA CHAITHANYA
RAVIPATI
తసడడ:బ AMARESWARAO RAVIPATI
ఇసటట ననస:E BLOCK 1ST LANE
వయససస:20
లస: ససస స

10499 SAA1147578
పపరర: వరరసజనవయగలల జలసడతబస

10488 JBV3674884
పపరర: ససబబబరరవప఼ సససగసశశటట ఼

93-19/613

తసడడ:బ రరమగలల఼ singamsetti
ఇసటట ననస:D:NO_55
వయససస:48
లస: పప
93-19/615

తసడడ:బ శవరరసపబసరద఼ gaddipati
ఇసటట ననస:D:NO_59
వయససస:37
లస: పప
93-19/617

93-19/610

భరస : రవశసకర఼ kalavala
ఇసటట ననస:D:NO_48
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప఼ singamsetti
ఇసటట ననస:D:NO_55
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవరరమపబసరద఼ gaddipati
ఇసటట ననస:D:NO_59
వయససస:57
లస: ససస స
10492 JBV1947779
పపరర: సరసబయఖ ఼ వపపరర ఼

93-18/665

10491 JBV3685617
పపరర: ససబగబలల఼ వపపరర ఼

93-19/616

భరస : శకనసవరసస఼ vipparla
ఇసటట ననస:D:NO_69
వయససస:39
లస: ససస స
93-19/618

10494 JBV3685310
పపరర: మసరసనసల఼ షపక఼

93-19/608

తసడడ:బ అలమరవపదదద న఼ shek
ఇసటట ననస:D:NO_144
వయససస:37
లస: పప
93-22/846

10497 SAA1298165
పపరర: మధవ కలమమరర RAVIPATI

93-22/665

భరస : AMARESWARAO RAVIPATI
ఇసటట ననస:E BLOCK 1ST LANE
వయససస:38
లస: ససస స
93-21/1090

తసడడ:బ శకనస జలసడతబస
ఇసటట ననస:EDVA NAGAR 7TH LANI
వయససస:22
లస: పప

10500 SAA1446665
పపరర: అచమక బబ సత

93-23/831

భరస : శకనవరస బబ సత
ఇసటట ననస:F-3 10 BLOCK
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: రరజసన షపక
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93-22/848

తసడడ:బ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:F-7
వయససస:28
లస: పప
10504 SAA1472158
పపరర: అమర సయద

93-18/798

93-23/638

93-15/1146

93-21/1253

93-17/1078

93-23/902

93-23/833

93-16/881

భరస : కకషర పబసరద రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT - 102
వయససస:54
లస: ససస స
10528 SAA1423771
పపరర: అనసరరధ చనననబథసన

93-19/824

10514 SAA1384353
పపరర: తనజ ఉదదద న షపక

93-15/1257

భరస : జజసఫ చనననబథసన
ఇసటట ననస:FLAT 402 BRUNDAVANAM AP
వయససస:44
లస: ససస స

10509 SAA1457373
పపరర: సమబయఖ కటటట బబ యన

93-14/1238

10512 SAA1470251
పపరర: రసబబబగ కటటట బబ యన

93-19/825

10515 SAA1461045
పపరర: పరరసణ బబగగమ షపక

93-16/879

భరస : హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:FF 2
వయససస:30
లస: ససస స

93-17/1022 10518 SAA1074509
10517 SAA1074459
పపరర: రరప శక సతఖ ననగమణణ సకలమ
పపరర: ఫసరరధదన నడరబబషర

10520 SAA1450642
పపరర: పబసనన పపపప

10523 SAA1450386
పపరర: వవణగ గగపరల పపదసచదలరర

93-17/1023

తసడడ:బ షమ షతధదన న
ఇసటట ననస:FF6 FLOT NO 33
వయససస:26
లస: పప
93-23/901

10521 SAA1454917
పపరర: మబననవత హహనయమ

93-23/832

తసడడ:బ మబననవత కరపపరర ననయక
ఇసటట ననస:FF NO.5,BLOCK-22
వయససస:43
లస: పప
93-18/803

10524 SAA1451558
పపరర: కకషర పబసరద రరవప దదపపలపపడడ

తసడడ:బ లకడక నరరయణమక పపదసచదలరర
ఇసటట ననస:FLAT-18 GF-1 BLOCK 18
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT - 102
వయససస:60
లస: పప

10526 SAA1282250
పపరర: డనన పబసనన కలమమర కకసడ

10527 GBZ7735269
పపరర: రరమగ ఇసగగవ

93-19/720

తసడడ:బ పసచలయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:flat 204 HYBEL appt
వయససస:36
లస: పప
93-20/1265

93-22/850

తసడడ:బ శరసబయఖ కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:FF-1
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస పపపప
ఇసటట ననస:FF 7 BLOCK 4
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరలలమన వరససమమల
ఇసటట ననస:FLAT 2 BLOCK 16
వయససస:33
లస: ససస స
10525 SAA1451756
పపరర: వనసకరయమక దదపపలపపడడ

10511 SAA1470244
పపరర: లకడక కటటట బబ యన

10506 SAA1452150
పపరర: నజమ సయద

తసడడ:బ ససబబయఖ కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:FF 1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ పపరర సరయ కకషర సకలమ
ఇసటట ననస:FF-4 BLOCK-23
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:FF7 13/35 BLOCK
వయససస:60
లస: పప
10522 SAA1447101
పపరర: ననగమలర శసరర వరససమమల

93-23/639

తసడడ:బ ననసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:ff-1,block no-4
వయససస:67
లస: పప

భరస : బగససస నరగశ
ఇసటట ననస:FF-4 124-2-735/12
వయససస:23
లస: ససస స
10519 SAA1449537
పపరర: ఇమమమ సర షపక

10508 SAA0786741
పపరర: మగషసటపలర రమమష

93-16/878

భరస : సయద అమర
ఇసటట ననస:F7 BLOCK 12
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శరసబయఖ కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:FF1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ బబష షపక
ఇసటట ననస:FF 1
వయససస:38
లస: పప
10516 SAA1261866
పపరర: బగససస వనసకట పదనకవత

93-22/849

తలర : యమదమక
ఇసటట ననస:F123\18\5676
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరవప యరక
ఇసటట ననస:ff-1
వయససస:58
లస: ససస స
10513 SAA1470293
పపరర: హఫసజ షపక

10505 SAA1452119
పపరర: నజమ సయద

10503 SAA1395771
పపరర: సపదద సయఖద

తసడడ:బ కరరమగలర సయఖద
ఇసటట ననస:f-7 block 12
వయససస:53
లస: పప

భరస : సయద అమర
ఇసటట ననస:F7 BLOCK 12
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:F123\18\
వయససస:45
లస: ససస స
10510 SAA1296334
పపరర: కకటటశసరమక యరక

93-16/877

భరస : సపదద సయఖద
ఇసటట ననస:f7 block 12
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ శశశదన
ఇసటట ననస:F-7 BLOCK 12
వయససస:25
లస: పప
10507 JBV3687118
పపరర: యమదమక఼ పపటబట఼

10502 SAA1395433
పపరర: ఖదర బ సయఖద

10529 SAA1448729
పపరర: రజణగక లత పసడడత
తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరజ పసడడత
ఇసటట ననస:Flat No.3,Block No.9
వయససస:93
లస: ససస స

93-16/880

93-14/1239

తసడడ:బ రరమకకషర ఇసగగవ
ఇసటట ననస:FLAT 401
వయససస:42
లస: ససస స
93-23/903

10530 SAA1119643
పపరర: మలలల న మహమకద

93-17/720

భరస : లయకథ మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO 9 BLOCK T7
వయససస:38
లస: ససస స
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పపరర: మసరసన షపక
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93-21/1255

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:Flat No. 94, C Block
వయససస:29
లస: పప
10534 SAA1450527
పపరర: కకషర శరరష పగడల

93-21/1256

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:Flat No. 95, C Block
వయససస:45
లస: ససస స
93-14/1240

తసడడ:బ హనసమసత రరవప పగడల
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:39
లస: ససస స

10535 NDX2209724
పపరర: వనసకట రమణ పగడనల

93-19/721

తసడడ:బ అపరపరరవప ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:43
లస: పప

10538 SAA1270628
పపరర: ససరర లత ఆరరమళళ

93-14/1241

భరస : యమదయఖ వరససకఅలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:34
లస: ససస స

10541 SAA1470541
పపరర: వనసకటటశసర రజడడడ సరనకకమగక

93-19/734

93-17/722

10544 SAA1382977
పపరర: హరర కకరణ అసగలకలదసరర

తసడడ:బ శక కకషరయఖ పమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 SRI BALAJI RES
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ గసగధర అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 247
వయససస:21
లస: పప

10546 SAA1409960
పపరర: మధసససధనరరవప మరరకవరడ

10547 SAA1413202
పపరర: బబలకకటటశసరమక మరరకవరడ

93-18/801

10536 SAA1450519
పపరర: బసషస కలణనల షర పపసలపత

93-14/1242

10539 SAA1461409
పపరర: యమదయఖ వరససకఅలమ

93-20/1266

తసడడ:బ చసదబయఖ వరససకఅలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:39
లస: పప
93-16/883

తసడడ:బ అకకక రజడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:54
లస: పప

10543 SAA1147412
పపరర: రరమ రరవప పమడడ

93-19/801

తసడడ:బ రఘగరరస పపసలపత
ఇసటట ననస:FLAT NO-102
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమకకషర ఆరరమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయససస:39
లస: ససస స
93-20/1267

10533 SAA1470020
పపరర: ససబబయఖ తతసడదపప

తసడడ:బ శరసబయఖ తతసడదపప
ఇసటట ననస:FLAT NO-101,123-17-595
వయససస:66
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:FLAT NO-102
వయససస:57
లస: ససస స

10537 SAA1270008
పపరర: రరమ కకషర ఆరరమళర

10540 SAA1461391
పపరర: మరరయమక వరససకఅలమ

10532 SAA1444702
పపరర: మసస నబ షపక

10542 SAA1147438
పపరర: సరయ లకడక చసదధక
బ పమడడ

93-17/721

భరస : రరమ రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 SRI BALAJI RES
వయససస:45
లస: ససస స
93-22/851

10545 SAA1467513
పపరర: అకకమక చసతల

93-20/1268

భరస : ససరగశ చసతల
ఇసటట ననస:FLAT NO 364
వయససస:28
లస: ససస స
93-18/802

10548 SAA1411016
పపరర: వరణణ కకననరర

93-16/884

తసడడ:బ చసదబశశఖర రరవప మరరకవరడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.404 RAMA HEIGHTS
వయససస:64
లస: పప

భరస : మధసససధనరరవప మరరకవరడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.404,RAMAHEIGHTS
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కకననరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:46
లస: ససస స

10549 SAA1382530
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప రరపపనవన

10550 SAA1447168
పపరర: కకషర పసబయ జశటట

10551 SAA1469154
పపరర: ససతనరరమమసజనవయ శవ వర
పబసరద రరవప గదదద
తసడడ:బ ననగమలలర శసర రరవప గదదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:58
లస: పప

93-16/886

10554 SAA1450881
పపరర: నడరజహన షపక

93-22/852

93-16/885

తసడడ:బ రమణయఖ రరపపనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస జశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:19
లస: ససస స

10552 SAA1165638
పపరర: రరఘవవసదబ రజడడడ

93-18/623

తసడడ:బ శకనవరసరరవప రజడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 508
వయససస:24
లస: పప

10553 SAA1384064
పపరర: మననహర రజడడడ పగడస

93-21/1254

తసడడ:బ చలమ రజడడడ పగడస
ఇసటట ననస:flat no. 629, A BLOCK
వయససస:46
లస: పప

10555 SAA1403658
పపరర: శకలకడక పస నడనరర

93-18/800

తసడడ:బ సరసబ శవ రరవప పస నడనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO FF-5
వయససస:43
లస: పప

10558 SAA1383728
పపరర: ఖజ షపక

10559 SAA1383868
పపరర: రరకన షపక

93-17/1256

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO F6
వయససస:36
లస: ససస స

93-22/853 10557 SAA1386333
10556 SAA1446954
పపరర: వనసకట శవ ననగ రరజ పస నడనరర
పపరర: లమవణఖ కకసడ

భరస : వనసకట శవ ననగరరజ పస నడనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO FF-5
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ హసన షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO GF2
వయససస:49
లస: పప

93-18/799

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO GF2
వయససస:39
లస: ససస స

93-16/887

తసడడ:బ హనసమ రజడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO GF 1
వయససస:18
లస: ససస స
93-17/1257

10560 SAA1383710
పపరర: మహమకద ఆరరఫ షపక

93-17/1258

తసడడ:బ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO GF-2
వయససస:21
లస: పప
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93-16/882

10562 SAA1372028
పపరర: అకకమక చసతల

93-16/888

10563 SAA1403641
పపరర: హనసమసత రరవప కలలరర

తలర : రరజగశసరర ఇననగసటట
ఇసటట ననస:flat no : 503, venkateswara plat
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససరగష చసతల
ఇసటట ననస:Flat Number 364 B Block
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ గరవసదస కలలరర
ఇసటట ననస:FLAT SF7 BLOCK 23
వయససస:40
లస: పప

10564 SAA0981366
పపరర: వనసకట రరమ కకషర వవమబరర

10565 SAA0981309
పపరర: వనసకట రరవప కకసదవటట

93-23/834

తసడడ:బ ససబబమణణఖశసర రరవప vemuri
ఇసటట ననస:FLOT.1A, D.NO.123/120
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ దశరరద రరమ రరవప kondaviti
ఇసటట ననస:FLOT.2C, D.NO.123/120
వయససస:41
లస: పప

93-17/727
10566 SAA0981440
పపరర: వనసకట ససవర రరమ కకషర రరజ
Nadimpalli
తసడడ:బ సడరయ ననరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:FLOT.3A, D.NO.123/120
వయససస:40
లస: పప

10567 SAA0981341
పపరర: రరజగరకర గగమకడడ

10568 SAA1469923
పపరర: రఘగ కగతవథ

10569 SAA0520874
పపరర: అనసత రరమయఖ కకనవరర

93-17/725

93-17/728

తసడడ:బ ననగ భబషణస gummadi
ఇసటట ననస:FLOT.6A, D.NO.123/120
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ వర కగతవథ
ఇసటట ననస:flot 268 123-18-2255
వయససస:37
లస: పప

10570 SAA0981234
పపరర: సరయ శకజజ లసగరర

10571 SAA1074491
పపరర: హససనన షపక

93-17/724

తసడడ:బ వనసకటటససరరర Lingala
ఇసటట ననస:FLOT.502, D.NO.123/118
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:FLOT NO 2,
వయససస:41
లస: ససస స

10573 SAA1074483
పపరర: వజయ నరకల గసటటల

10574 SAA1250919
పపరర: శవ కలమమరర దదడడ క

93-17/1025

తసడడ:బ వరరనరరవ గసటటల
ఇసటట ననస:FLOT NO 22
వయససస:49
లస: ససస స
10576 SAA1434711
పపరర: ఉమ మమరర చసపక నమక

93-16/890

తసడడ:బ రరస డడయ నమక
ఇసటట ననస:FLOT NO 201
వయససస:67
లస: ససస స
10579 SAA1382431
పపరర: రగజజ మదనల

93-16/893

93-17/731

తసడడ:బ వరరసజనవయగలల koneru
ఇసటట ననస:FLOT.401, 123/118
వయససస:58
లస: పప
93-17/1024

తసడడ:బ రరమయఖ gottam
ఇసటట ననస:FLOT NO.3A, D.NO.123/120
వయససస:63
లస: పప
93-15/1167

తసడడ:బ బబ రకయఖ ధనవకలల
ఇసటట ననస:F.No.204, Vinayaka Homes
వయససస:76
లస: పప

10575 SAA1389113
పపరర: జగపత రరపరవత

93-22/854

93-16/892
10578 SAA1444967
పపరర: ఏ ఏస రరజ కలమమర మమమడనల

10580 SAA0658807
పపరర: వనల కకనవరర

93-16/891

తసడడ:బ దదవరనసదస మమమడనల
ఇసటట ననస:FLOT NO 201
వయససస:42
లస: పప
93-17/729

10581 SAA0520882
పపరర: శకదదవ కకలర

93-17/730

తసడడ:బ అనసత రరమయఖ koneru
ఇసటట ననస:FLOT NO.401, D.NO.123/118
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అనసతరరమయఖ koneru
ఇసటట ననస:FLOT NO.401, D.NO.123/118
వయససస:51
లస: ససస స

10583 SAA1454388
పపరర: శశకల పపపప

10584 SAA1116979
పపరర: వనసకటబబవప గగడడపపడడ

10586 SAA1446632
పపరర: ససభసరఖ దనసరర

93-19/800

93-17/732

10577 SAA1464742
పపరర: కకచదరర సరసబ శవ రరవప

10585 SAA1446640
పపరర: లకకక ఇసదనబవత దనసరర
భరస : సతష బబబగ
ఇసటట ననస:F NO 5/B , 1ST LINE
వయససస:41
లస: ససస స

10572 SAA0981549
పపరర: వర సరసమ గరటట స

తసడడ:బ రరమగ రరపరవత
ఇసటట ననస:FLOT NO 81, E BLOCK
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస పపపప
ఇసటట ననస:FN F 7 BLOCK 4
వయససస:32
లస: ససస స

93-16/875

93-17/723

భరస : బబమకయఖ దదడడ క
ఇసటట ననస:FLOT NO48 BLOCK 26
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర Lingala
ఇసటట ననస:FLOT NO.502, D.NO.123/118
వయససస:27
లస: ససస స

10588 SAA1371970
పపరర: సతఖననరరయణ ధనవకలల

93-16/889

తసడడ:బ కకచదరర రరమ సరసమ
ఇసటట ననస:FLOT NO 201
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప మదనల
ఇసటట ననస:FLOT NO 302
వయససస:38
లస: ససస స
10582 SAA0520791
పపరర: కకషర తదజ లసగరల

93-17/726

93-15/1258

93-17/733

తసడడ:బ అపరపరరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:F NO 1C SIVASAISADAN NEAR
వయససస:50
లస: పప
93-16/876

10587 SAA1389121
పపరర: ససతతషసన రరపరవత

93-22/847

తసడడ:బ సతష బబబగ
ఇసటట ననస:F NO 5/B , 1ST LINE
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగ రరపరవత
ఇసటట ననస:F NO 81, E - BLOCK
వయససస:18
లస: ససస స

93-16/894
10589 SAA1435627
పపరర: ససతనరరమమసజనవయ వర పబసరద
రరవప గదదద
తసడడ:బ ననగ మలలర శసరరరవప గదదద
ఇసటట ననస:FNO 504 MUVVA RESIDENCY
వయససస:68
లస: పప

93-16/895
10590 SAA1442862
పపరర: ససతనరరమమసజనవయ వర పబసరద
రరవప గదదద
తసడడ:బ ననగ మలర శసర రరవప గదదద
ఇసటట ననస:FNO 504 MUVVA RESIDENCY
వయససస:68
లస: పప
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93-16/896

10592 SAA1442672
పపరర: అభరరమ గదదద

93-16/897

10593 SAA1074350
పపరర: కకషర వవణణ ననమలకరసత

93-17/1026

భరస : ససతనరరమమసజనవయ వర పబసరద రరవప గదదద
ఇసటట ననస:FNO 504 MUVVA RESIDENCY
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ ససతనరరమమసజనవయ శవ వర పబసరద రరవప భరస : శవరరమకకషర మబరరస ననమలకరసత
ఇసటట ననస:FNO 504 MUVVA RESIDENCY
ఇసటట ననస:F NO FF1 BLOCK NO 35
వయససస:30
లస: పప
వయససస:66
లస: ససస స

93-17/1027
10594 SAA1074343
పపరర: శవరరమకకషర మబరరస
ననమలకరసత
తసడడ:బ రరధ కకషర మబరరస ననమలకరసత
ఇసటట ననస:F NO FF1 BLOCK NO 35
వయససస:68
లస: పప

10595 SAA1451343
పపరర: షహననజ షపక

భరస : జఫర షపక
ఇసటట ననస:FNO -FF 7 BLOCK 13/35
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతరరవప యరక
ఇసటట ననస:gf-1
వయససస:65
లస: పప

10597 SAA1385178
పపరర: లమవణఖ కకసడ

10598 SAA1385996
పపరర: లమవణఖ కకసడ

10599 SAA1074384
పపరర: జజబర షపక

93-16/898

తసడడ:బ హనసమ రజడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:G F 1
వయససస:18
లస: ససస స
10600 SAA1446772
పపరర: లకడక మసదగరరర

93-23/904

10601 SAA1295377
పపరర: శరఖస కలమమర పపదసచదలరర

93-19/826

10604 SAA1451020
పపరర: సపజనఖ వససతపపరస

10607 SQX0765727
పపరర: అసజమక దదడదటట

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:GF-2,124-2-407/2,35 BLOCK
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబబరజడడడ దదడదటట
ఇసటట ననస:GF-3, 34 BLOCK
వయససస:58
లస: ససస స

10609 SAA1358837
పపరర: రఫస బబగ

10610 SAA1452424
పపరర: అబగదల రజహమన షపక

93-22/855

తసడడ:బ కరరస బబగ
ఇసటట ననస:GF-5 BLOCK NO 25
వయససస:20
లస: పప
10612 SAA1433762
పపరర: కకపర రరణణ నసదధగరమ

93-14/1136

93-23/838

10613 SAA1432145
పపరర: కకపర రరణణ నసదధగరమ

93-17/1028

10602 SAA1295971
పపరర: దధవఖ సరయ తదజ పపదసచదలరర

93-15/1148

10605 SAA1385079
పపరర: అబగదల మజద షపక

93-20/1270

తసడడ:బ బషసర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:GF-2,124-2-407/2 35 BLOCK
వయససస:29
లస: పప
93-15/1261

10608 SQX1073303
పపరర: ససబబరజడడడ దదడదటట

93-15/1262

తసడడ:బ కకటటరజడడడ దదడదటట
ఇసటట ననస:GF-3, 34TH BLOCK
వయససస:70
లస: పప
93-16/900

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:GF-6
వయససస:33
లస: పప
93-18/804

93-15/1147

తసడడ:బ వవణగ గగపరల పపదసచదలరర
ఇసటట ననస:GF-1, BLOCK-18,
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర వససతపపరస
ఇసటట ననస:GF2 BLOCK 19 OLD
వయససస:28
లస: ససస స
93-15/1259

10596 SAA1296326
పపరర: వనసకటటశసర రరవప యరక

తసడడ:బ జజనస షపక
ఇసటట ననస:GF 1 BLOCK NO 25
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ వవణగ గగపరల పపదసచదలరర
ఇసటట ననస:GF-1, BLOCK-18
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర వససతపపరస
ఇసటట ననస:GF2 BLOCK 19
వయససస:28
లస: ససస స
10606 SAA1384890
పపరర: బషసర అహమద షపక

93-16/899

తసడడ:బ హనసమ రజడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:G F1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చదనన కగశవరరవప
ఇసటట ననస:GF 1 , BLOCK 17,
వయససస:55
లస: ససస స
10603 SQX0983510
పపరర: సపజనఖ వససతపపరస

93-23/835

10611 SAA1115443
పపరర: ససబబ రరయగడడ బబ జజనసకలమ

93-17/841

తసడడ:బ భదబయఖ బబ జజనసకలమ
ఇసటట ననస:gf6
వయససస:70
లస: పప
93-20/1269

10614 SAA1467455
పపరర: కకపర రరణణ నసదధగరమ

93-23/836

భరస : రరజ నసదధగరమ
ఇసటట ననస:GF 8 RAJEEV GRUHA KALPA
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజ నసదధగరమ
ఇసటట ననస:GF 8 RAJEEV GRUHA KALPA
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజ నసదధగరమ
ఇసటట ననస:GF 8 RAJEEV GRUHA KALPA
వయససస:22
లస: ససస స

10615 SAA1451426
పపరర: కకపర రరణణ నసదధగరమ

10616 SAA1385095
పపరర: జజదబగననసర షపక

10617 SAA1281088
పపరర: అబబహస లసకన గగరర గగరర

93-23/837

93-15/1260

భరస : రరజ నసదధగరమ
ఇసటట ననస:GF 8 RAJEEV GRUHA KALPA
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బషసర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:GF-2124-2-407/2 35 BLOCK
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: జ అరరసధత గడడ స
ఇసటట ననస:H.No. 123-14-457
వయససస:62
లస: పప

10618 SAA1249762
పపరర: పబతపత కలమమరర

10619 SAA1199520
పపరర: పవన నమకల

10620 SAA1115781
పపరర: రరతదశ సససకరర

భరస : పబతపత రమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:H NO 123-19-4432
వయససస:38
లస: ససస స

93-15/1149

తసడడ:బ సతస యఖ నమకల
ఇసటట ననస:H NO 359
వయససస:20
లస: ససస స

93-16/658

93-19/735

93-21/1091

తసడడ:బ పబసరద సససకరర
ఇసటట ననస:HOUSE NO 345
వయససస:22
లస: పప
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93-19/802

భరస : శవ పరమగలల బబతపపడడ
ఇసటట ననస:IDVA NAGAR 1ST LINE
వయససస:36
లస: ససస స
10624 SAA1296821
పపరర: హహమ మసగళగరరర

93-19/722

93-15/1168

93-22/648

93-20/1271

తసడడ:బ బబబగ గసగవరపప
ఇసటట ననస:PLOT NO 249
వయససస:21
లస: పప
10636 SAA1297530
పపరర: ఆనసద అమకతపపడడ

93-15/1067

10628 SAA1395482
పపరర: ఏసస ఇరరగర

10631 SAA1451350
పపరర: లకడక ఇరరగర

93-23/839

10626 SAA1448919
పపరర: AIESHA MOHAMMED

10629 SAA1074723
పపరర: కరరమగన షపక

93-19/804

93-21/1093

10632 SAA1443928
పపరర: రవసదబ బబబగ దదడడ

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:PLOT NO 103 BLOCK - A
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 214
వయససస:48
లస: పప

10634 SAA1159185
పపరర: అయయష మహమకద

10635 SAA1074814
పపరర: సమర మహమకద

10637 SAA1297522
పపరర: సరగజన అమకతపపడడ

93-14/1243

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:PLOT NO 1
వయససస:54
లస: ససస స

93-18/624

తసడడ:బ ససదధదక మహమకద
ఇసటట ననస:Plot No 427
వయససస:20
లస: ససస స
93-20/1133

93-22/856

భరస : SHABBER MOHAMMED
ఇసటట ననస:NUW REJUVEUGURHAKALAPA
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:PLOT 103 BLOCK-A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ దసరర రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:PLOT NO-6
వయససస:20
లస: పప
10633 SAA1437615
పపరర: మజగసస గసగవరపప

10625 SAA1158591
పపరర: రగహహణణ జలమర

10623 SAA1448505
పపరర: ఎసపస రర రరణణ కరరమబరర

భరస : అరరణ బబబగ రరదనబపస గబ
ఇసటట ననస:IDWA NAGAR
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరర జలమర
ఇసటట ననస:MISHAN FARAM
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ రమగలల బబలర పత
ఇసటట ననస:PLNO TF 5 BNO 22
వయససస:42
లస: పప
10630 SAA1167121
పపరర: కళళఖణ ననమమల

93-18/805

తసడడ:బ సమమలల వనలచరర
ఇసటట ననస:idvanager
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : వనసకట రమణ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:LIG 150
వయససస:22
లస: ససస స
10627 SAA1250976
పపరర: రవ కలమమర బబలర పత

10622 SAA1426782
పపరర: కకప వననననల వనలచరర

93-19/805

93-21/1092

తసడడ:బ ససదద ధక మహమకద
ఇసటట ననస:PLOT NO.427
వయససస:22
లస: పప
93-20/1134

10638 SAA1448307
పపరర: ఉదయభబసకర ఊటర

93-20/1272

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప అమకతపపడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 427 C BLOCK
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఆనసద అమకతపపడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 427 C BLOCK
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:PLOT NO FF3, BLOCK 19
వయససస:22
లస: పప

10639 SAA1446780
పపరర: జజఖత ఊటర

10640 SAA1446798
పపరర: ఖమససస సపదదన షపక

10641 SAA1147404
పపరర: వనసకటటష బబబగ బబలరసకకసడ

93-23/840

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:PLOT NO FF5, BLOCK 19
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ బబష షపక
ఇసటట ననస:PLOT NO-F.F8
వయససస:26
లస: పప

10642 SAA1074939
పపరర: ససచరరత చదరరకలరర

10643 SAA1085513
పపరర: శరరద పపపరపల

93-23/640

భరస : వశసననథ రఘగరరస చదరరకలరర
ఇసటట ననస:PLOT NO;204
వయససస:28
లస: ససస స
10645 SAA1074798
పపరర: జజన మహన

93-21/1095

భరస : శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:PSN 282, 9TH LANE
వయససస:31
లస: ససస స

10646 ABI0137448
పపరర: అణరమక చరపపవరరపప

93-17/1029

10649 SAA1374909
పపరర: కకపర వరస బమడక
భరస : ససరగష బబబగ
ఇసటట ననస:PSN 318 , 10TH LINE
వయససస:39
లస: ససస స

10644 SAA1074806
పపరర: శకనవరసరరవప పపపరపల

93-21/1094

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:PLOT NO;205
వయససస:47
లస: పప
93-14/1245

భరస : శరమగఖయయల చరపపవరరపప
ఇసటట ననస:psn 6
వయససస:76
లస: ససస స
93-17/1030

93-17/734

తసడడ:బ పపద అసకమక రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:Plot No-TF7
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:PLOT NO;205
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ భమరరజ జజన
ఇసటట ననస:PLOT NO;231
వయససస:26
లస: పప
10648 SAA1080217
పపరర: ససపనరరణణ అననస

93-22/857

10647 SAA1386267
పపరర: వనసకట రరమ రరజ బసడరర

93-19/803

తసడడ:బ బల ఆసజనవయగలల బసడరర
ఇసటట ననస:P S N 42
వయససస:39
లస: పప
93-17/1140

10650 SAA1374826
పపరర: ససరగష బబబగ బమడక

93-19/806

తసడడ:బ పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:PSN 318 , 10TH LINE
వయససస:41
లస: పప
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10651 SAA1382183
పపరర: నగరజ జలద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-14/1244

తసడడ:బ సరమయయలల జలద
ఇసటట ననస:P S N NO 140
వయససస:26
లస: పప
10654 SAA1425560
పపరర: హరర బలర

93-19/807

93-20/1273

భరస : ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:sf 2 block 23
వయససస:21
లస: ససస స
10663 SAA1295344
పపరర: ఇసరకయల షపక

93-14/1138

10658 SAA1298140
పపరర: హనసమ రతనవథ

10661 SAA1296755
పపరర: చకకవత కకమక

10664 SAA1295351
పపరర: యయససమక షపక

93-22/859

93-16/901

93-23/727

10656 SAA1384320
పపరర: రమమశ యమదవ బటటట ల

93-20/1274

10659 SAA1451442
పపరర: శకకరసత చసతపలర

93-23/842

తలర : మలర శసరర చసతపలర
ఇసటట ననస:SBN E BLOCK 124
వయససస:24
లస: పప
93-14/1137

10662 SAA1453265
పపరర: అఖల యయలలలరర

93-22/858

తసడడ:బ అపప రరవప యయలలలరర
ఇసటట ననస:SF-4
వయససస:18
లస: ససస స
93-14/1139

10665 SAA1147453
పపరర: అశసన అరవపలర

93-17/735

భరస : అసకమకరరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:SF-7 RAJIV GRUHAKALPA
వయససస:20
లస: ససస స

10667 SAA1115658
పపరర: గగవసద అరవపలర

93-19/620

10668 SAA1395490
పపరర: హనసమసత రరవప కలలరర

తసడడ:బ కకటయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:SF - 7, BLOCK NO - 33
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ గగవసద
ఇసటట ననస:SF BLOCK 23
వయససస:41
లస: పప

10670 SAA0781030
పపరర: రగఖ ససననర

10671 SAA1297514
పపరర: కకషర మటట పలర

93-17/736

తలర : లకడక ఆయలమవరరపప
ఇసటట ననస:siva sai sadhan plot bnno
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరజ Sunar
ఇసటట ననస:SUNAR
వయససస:31
లస: ససస స

10672 SAA1389105
పపరర: వసకరయలపరటట ససనల

10673 SAA1278142
పపరర: NIHAAIKA NALLAMUKALA

93-22/860

93-23/843

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:SBN-C-307 ADAVITAKKALAPA
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:SF-7 PLOT NO-6
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట సరసమ కకటబనల
ఇసటట ననస:SF-7,2ND BLOCK
వయససస:55
లస: పప
10669 SAA1421783
పపరర: హహమసటట ఆయలమవరరపప

93-23/841

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప కకమక
ఇసటట ననస:SF2 BLOCK NO10
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ నభసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:SF-4 PLOT NO-5
వయససస:23
లస: పప
10666 SAA1382779
పపరర: మమధవ రరవప కకటబనల

10655 SAA1411602
పపరర: ఆదధతఖ బళర

తసడడ:బ రరమగ రతనవథ
ఇసటట ననస:S B N.E242
వయససస:20
లస: పప
93-20/1275

10653 SAA1410174
పపరర: అసరరసబబష షపక

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:SBN-B-179
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప బళళ
ఇసటట ననస:SBN C38
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ లకకయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:SBN C-307,C-Block
వయససస:24
లస: పప
10660 SAA1457084
పపరర: నడరజహన షపక

93-14/1246

భరస : సరసబశవ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:PSN NO - 272
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట సరసబశవ రరవప బలర
ఇసటట ననస:SBNC 38
వయససస:20
లస: పప
10657 SAA1447440
పపరర: రవకరసత బటటట ల

10652 SAA1448612
పపరర: వనసకట లకడక తననరర

93-20/1135

తసడడ:బ దసరర యఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:SWARNABHARATHI NAGAR
వయససస:25
లస: పప
93-23/725

10674 SAA1413301
పపరర: చనన గగరవయఖ ఉపసపఠరలమ

తసడడ:బ రమమశ
ఇసటట ననస:SWARNABHARATHI NAGAR
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ SURAESH NALLAMUKALA
ఇసటట ననస:SWARNABHARATHI NAGAR
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల ఉపసపఠరలమ
ఇసటట ననస:swarna bharathi nagar
వయససస:21
లస: పప

10675 SAA1298009
పపరర: మననజ నలర పరటట

10676 SAA1275809
పపరర: నబస షపక

10677 SAA1275767
పపరర: ఉసప కకరణ నడతకకక

93-22/667

తసడడ:బ సరసబయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:swarna bharat nagar
వయససస:21
లస: పప
10678 SAA1275775
పపరర: రరఢ సరఠగలలరర

93-20/1137

భరస : యయదదకసదడలలల సరఠగలలరర
ఇసటట ననస:SWRANABHATHINAGER
వయససస:27
లస: ససస స

93-23/905

93-20/1136

93-23/844

93-18/666

తసడడ:బ యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:SWRANABARTHI NAGER
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ ధనమక నడతకకక
ఇసటట ననస:SWRANABHARATHI NAGER
వయససస:18
లస: పప

10679 SAA1298199
పపరర: గగపస నమకల

10680 SAA1269653
పపరర: లకడక చదమనవన

93-20/1138

తసడడ:బ నరసససహ నమకల
ఇసటట ననస:SWRANABHRTHI NAGER
వయససస:19
లస: పప

93-14/1141

భరస : గగరవయఖ చదమనవన
ఇసటట ననస:Tf5 , block number -1
వయససస:43
లస: ససస స
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10681 SAA1269679
పపరర: గగరవయఖ చదమనవన
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93-14/1142

తసడడ:బ లకడక ననరరయణ చదమనవన
ఇసటట ననస:Tf-5, block number-1
వయససస:48
లస: పప
10684 SAA1465251
పపరర: బబజ ఇసదసరరస

93-23/845

10685 SAA1401140
పపరర: రవ ననయక కగతవథ

93-15/1076

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:W124_1_218
వయససస:65
లస: పప

10688 SAA1199165
పపరర: శవ ననగ భవన అననలదనసస

93-22/861

93-18/1

తసడడ:బ గసగయఖ
ఇసటట ననస:,123\19\3491
వయససస:46
లస: పప

10691 SAA0279414
పపరర: హహహయర బ఼ పఠరన఼

93-14/1247

10686 SAA1447655
పపరర: శశఖర ననయక జజతవథ

93-23/846

తసడడ:బ రరపరర ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:VIDWANAGAR
వయససస:18
లస: పప
93-20/2

తసడడ:బ ననగరజ అననలదనసస
ఇసటట ననస:00,1 LINE
వయససస:20
లస: ససస స

10690 SAA0345199
పపరర: శకనస ఉలలర రర

10683 SAA1380583
పపరర: కకషర వవణణ ఇసదసరరస

భరస : సపదదసలల ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:TF6 BLOCK 5
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ పసడడ ననయక కగతవథ
ఇసటట ననస:VIDVAN NAGAR
వయససస:22
లస: పప

10687 SAA0946550
పపరర: నరసససహ శరసరల

10689 SAA0786139
పపరర: మగదబబబ యన వరమక

93-22/1

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:,123\18\755
వయససస:36
లస: ససస స
93-20/1

భరస : మసరసన వల఼
ఇసటట ననస:,123_18_2546
వయససస:53
లస: ససస స

10692 SAA1170927
పపరర: మలర కరరరజనరరవప

93-17/711

తసడడ:బ కకషర
ఇసటట ననస:12314451
వయససస:30
లస: పప
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93-14/1197

భరస : బబలశశరర పలర పరటట
ఇసటట ననస:124-2-734-3
వయససస:53
లస: ససస స
93-14/779

8567 SAA1005272
పపరర: ససవర కకటటశసర రరవప
మమమడనల
తసడడ:బ పపలర యఖ మమమడనల
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:53
లస: పప

93-14/782

8570 SAA0675926
పపరర: నలర బబ తషల శవ కలమమరర

93-15/217

8565 SAA1012038
పపరర: అసకమకరరవప అరవపలర

8568 SAA1199496
పపరర: లకడక

8571 SAA0802687
పపరర: అరర పరటట రరజఖలకడక

93-14/780

8574 SAA0648006
పపరర: పససపపలలటట శశషమమక

93-15/2

8577 SAA0675942
పపరర: శకనవరసస నలర బబ తషల
తసడడ:బ పపసచలయఖ
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:49
లస: పప

8566 SAA1012046
పపరర: లకడక అరవపలర

93-14/781

8569 SAA0674747
పపరర: పపపప దధవఖ

93-15/216

తసడడ:బ వనసకట చసదబ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:27
లస: ససస స
93-15/218

8572 SAA0795023
పపరర: అలర స లకడక

93-15/219

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:46
లస: ససస స
93-15/221

భరస : అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:55
లస: ససస స
93-15/223

93-14/778

తసడడ:బ గగవసద అరవపలర
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:39
లస: ససస స
93-15/220

8563 SAA1005280
పపరర: వర రరఘవమక మమమడనల

భరస : ససవర కకటటశసర రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబబ రజడడడ
ఇసటట ననస:124-2-735
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:46
లస: ససస స
8576 SAA0850058
పపరర: నసదధ కకసడ ఈశసర రరవప

93-20/1117

తసడడ:బ గగవసద అరవపలర
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:38
లస: ససస స
8573 SAA0794868
పపరర: గరదధ శశశలజ

8562 SAA1298272
పపరర: ఏససదనసస పలలర పప గగ

తసడడ:బ దదవలలకస పలలరపప గగ
ఇసటట ననస:124-2-734/15
వయససస:20
లస: పప

8564 SAA1048959
పపరర: వజయ కలమమర రజడడ
కనసబబ తషల
తసడడ:బ అపసప రజడడడ కనసబబ తషల
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:26
లస: పప

93-14/1140

తసడడ:బ గగరవయఖ చదమనవనడ
ఇసటట ననస:Tf-5 , block number ,-1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ సపదదసలల ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:TF6 BLOCK 5
వయససస:24
లస: పప

8561 SAA1380575
పపరర: జయమక పలర పరటట

10682 SAA1295385
పపరర: బసదస మధవ చదమనవన

8575 SAA0675256
పపరర: ననరరయణమక బయఖ

93-15/222

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:62
లస: ససస స
93-15/224

8578 SAA0644864
పపరర: పససపపలలటట అసజనవయగలల

93-15/225

తసడడ:బ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:124/2/735
వయససస:57
లస: పప
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8579 SAA1199504
పపరర: ననరరయణ రజడడడ గగసపప

93-15/1077

తసడడ:బ మగనసరసమ రజడడ గగసపప
ఇసటట ననస:124-2-735
వయససస:73
లస: పప
8582 SAA1262252
పపరర: వనసకటటశసర రరవప గగవరడ

93-17/1068

8583 SAA1382316
పపరర: రమలకడక ఆకలల

93-16/820

8586 SAA1426188
పపరర: లకడక ననరరయణ నసదధకకసడ
తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:124-2-735/14
వయససస:33
లస: పప

8588 SAA1380567
పపరర: ఉమమశ చసదబ అరరవటట

8589 SAA0991613
పపరర: అనసడయమక నసదనఖల

93-14/1198

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప అరరవటట
ఇసటట ననస:124-2-735/18
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమ కకషర కరవటట
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:46
లస: ససస స
8594 SAA0800301
పపరర: తదధబబ ఇన రమమదదవ

93-15/230

93-15/233

93-15/236

తసడడ:బ కకషర మబరరస మదధర
ఇసటట ననస:124-2-736/19
వయససస:40
లస: పప

93-14/783

8598 SAA0799439
పపరర: ననమలపపరర శకనవరస రరవప

8601 SAA0675686
పపరర: ఏడడకకసడలల పప తరర సక

93-16/601

8604 SAA0973371
పపరర: రసడల షపక

93-15/228

8607 NDX2944544
పపరర: దదవకక మదధర
భరస : మలలర శ బబబగ మదధర
ఇసటట ననస:124-2-736/19
వయససస:32
లస: ససస స

8587 SAA1381888
పపరర: అసకమక నసదధకకసడ

93-16/821

8590 SAA0645838
పపరర: శశక గగససయమ

93-15/226

8593 SAA0645788
పపరర: శశక మబసతనజ

93-15/229

భరస : మసరసనవల
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:51
లస: ససస స
93-15/231

8596 SAA0946501
పపరర: వనసకటబబవప కరరకవపల

93-15/232

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:29
లస: పప
93-15/234

8599 SAA1012111
పపరర: దసరర పబసరద సరరగడడ

93-15/235

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప సరరగడడ
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:33
లస: పప
93-15/237

8602 SAA0795817
పపరర: ఈతలపక పబసరద

93-15/238

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:46
లస: పప
93-16/602

తసడడ:బ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:124-2-736
వయససస:38
లస: పప
93-22/775

93-16/819

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ అసకమక
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:43
లస: పప

భరస : రసడల షపక
ఇసటట ననస:124-2-736
వయససస:29
లస: ససస స
8606 SAA1447663
పపరర: మలలర శ బబబగ మదధర

8595 SAA0799470
పపరర: కటకస దధనవష కలమమర రజడడ

8584 SAA1382910
పపరర: శకనవరస రరవప నసదధకకసడ

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:124-2-735/14 BNO4,FF6
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:బ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:40
లస: పప
8603 SAA0973389
పపరర: ఇమమమ బ షపక

93-23/883

తసడడ:బ సతఖననరరయణ రజడడ
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ మసరసనవల
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:31
లస: పప
8600 SAA0856809
పపరర: జవవద పరషర షపక

8592 SAA0799165
పపరర: కటకస రమదదవ

93-16/600

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:124-2-735/13 BNO5,FF5
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రజడడ
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబగ
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:56
లస: ససస స
8597 SAA0645903
పపరర: శశక రబబబన

93-15/1227

భరస : సరసబ రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/736
వయససస:70
లస: ససస స
93-15/227

8581 SAA0851957
పపరర: రరసబబబగ మమదరమమటర

తసడడ:బ కకషర రరవప
ఇసటట ననస:124-2-735
వయససస:78
లస: పప

భరస : హరనథ బబబగ ఆకలల
ఇసటట ననస:124-2-735/2
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:124-2-735/13 BNO5,FF5
వయససస:29
లస: ససస స

8591 SAA0855595
పపరర: పదనకవత నమకకరయల

93-16/599

భరస : పబభబకర రరవప వనసకకసద
ఇసటట ననస:124-2-735
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ పపరర చసదబ రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:124-2-735/1
వయససస:63
లస: పప
8585 SAA1381896
పపరర: సపదదమక నసదధకకసడ

8580 SAA0973397
పపరర: కవత రరణణ వనసకకసద

8605 SAA0856916
పపరర: అనసర షపక

93-17/614

భరస : జవవద పరషర షపక
ఇసటట ననస:124-2-736
వయససస:37
లస: ససస స
94-90/1008

8608 SAA1383017
పపరర: లకడక మసదగరరర

93-17/1227

భరస : చదననకగశవపలల మసదగరరర
ఇసటట ననస:124-2-736/26
వయససస:55
లస: ససస స
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93-14/784

తసడడ:బ లమలల శక
ఇసటట ననస:124/2/737
వయససస:32
లస: పప
93-15/241

8615 SAA0322842
పపరర: మమరరమక గరడడదపరటట
merramma
భరస : అపరపరరవప Gadiparthi
ఇసటట ననస:124/2/737
వయససస:50
లస: ససస స

93-17/615

8618 SAA0852575
పపరర: వనసకటబబవప కరరకవపల

93-17/618

8613 SAA0942004
పపరర: వనసకటబబవప కరరకవపల

8616 SAA0852641
పపరర: వజయ లకడక కరరకవపల

94-9/636

8622 SAA1358555
పపరర: సబబపత రరవప శరరగరరర

8625 SAA1454222
పపరర: లకడక శరఖమల కలలగబరర

భసధసవప: కలలగబరర లకడక శరఖమల శరఖమల
ఇసటట ననస:124-2-737/11
వయససస:38
లస: పప

భరస : కలలగబరర రరమ కకషర రరమ కకషర
ఇసటట ననస:124-2-737/11
వయససస:38
లస: ససస స

8627 SAA1255652
పపరర: మరరయసబ షపక

8628 SAA1166743
పపరర: మగలపరరస జజఖత

93-14/1059

భరస : ననగగలమరర షపక
ఇసటట ననస:124-2-737/16
వయససస:29
లస: ససస స
93-14/786

తసడడ:బ బబబజ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:31
లస: పప

93-17/619

93-15/246

8634 SAA0645952
పపరర: శశక బశరరననసర

93-22/776

8637 SAA0639971
పపరర: నసడడకటట వజయకలమమర
తసడడ:బ వఠలరరవ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:33
లస: పప

8617 SAA0852534
పపరర: ససతమక నసడడరర

93-17/617

93-20/1231
8620 SAA1448224
పపరర: మలర కరరరజన రరవప ననగయలసక

8623 SAA1389188
పపరర: సరమమజఖస శరరగరరర

93-22/777

భరస : సబబపత రరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:124-2-737/6
వయససస:57
లస: ససస స
93-23/787

8626 SAA1255678
పపరర: నగబల మర షపక

93-14/1058

తలర : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:124-2-737/16
వయససస:34
లస: పప
93-14/6

8629 SAA0802182
పపరర: రజడడస పదనకవత

93-14/785

భరస : బలరరస రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:41
లస: ససస స
93-15/244

8632 SAA0645887
పపరర: సరవరరమ రరజకలమమరర

93-15/245

భరస : మలమఖదధబ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:32
లస: ససస స
93-15/247

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:53
లస: ససస స
93-15/249

93-15/243

భసధసవప: పరరసత ననగయలసక
ఇసటట ననస:124-2-737/5,GF-5
వయససస:57
లస: పప

భరస : న఼ర
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:49
లస: ససస స
8636 SAA0644807
పపరర: శశక నజజమగదదద న

8631 SAA0644831
పపరర: శశక గగసరఖబబగమ

8614 SAA0646018
పపరర: శశక జజనయఖ

భరస : గగపరల రరవప NANDURI
ఇసటట ననస:124/2/737
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : ఏలయ
ఇసటట ననస:124-2-738
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ సలమకన రరజ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:42
లస: ససస స
8633 SAA0646000
పపరర: నసడడకటట ససజజతన

93-17/616

తసడడ:బ పపరర యఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:124-2-737/6
వయససస:60
లస: పప
93-17/1112

93-15/240

తసడడ:బ సపదదసలల
ఇసటట ననస:124/2/737
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటయఖ KARRAVULA
ఇసటట ననస:124-2-737
వయససస:65
లస: పప

భరస : మలర కరరరజన రరవప ననగయలసక
ఇసటట ననస:124-2-737/5,GF-5,
వయససస:52
లస: ససస స

8630 SAA0800509
పపరర: గరసదద ఎసపస రర రరణణ

93-15/242

భరస : వనసకటటశసరరర KARRAVULA
ఇసటట ననస:124-2-737
వయససస:51
లస: ససస స
8619 SAA0852617
పపరర: వనసకటటశసరరర కరరకవపల

8611 SAA0646026
పపరర: శశక ననసరబ

భరస : జజనయఖ
ఇసటట ననస:124/2/737
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/2/737
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర KARRAVULA
ఇసటట ననస:124-2-737
వయససస:30
లస: పప

8624 SAA1456607
పపరర: రరమ కకషర కలలగబరర

93-15/239

తసడడ:బ మనవనయఖ
ఇసటట ననస:124/2/737
వయససస:25
లస: ససస స

8612 SAA0849952
పపరర: నసదధ కకసడన ఉమ మహహశసర
రరవప
తసడడ:బ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:124/2/737
వయససస:25
లస: పప

8621 NDX2665172
పపరర: పరరసత ననగయలసక

8610 SAA0946709
పపరర: రమమదదవ కరరకవపల

8635 SAA0645986
పపరర: పసడడత పపప ఢడసరరజ

93-15/248

తసడడ:బ వవసకట ససబబబరరజ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:28
లస: పప
93-15/250

8638 SAA0645309
పపరర: శశక జజన

93-15/251

తసడడ:బ కరమ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:36
లస: పప
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93-15/252

తసడడ:బ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:42
లస: పప
8642 SAA0674853
పపరర: సరసబశవ రరవప దదవరరజ గటటట

93-15/255

93-14/787

93-15/256

93-15/259

93-15/262

93-23/885

93-15/264

భరస : ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:51
లస: ససస స

8652 SAA0645747
పపరర: పలలర పప గగ అనసడరయమమ

8655 SAA0639849
పపరర: పలలర పప గగ యయససపదమ

8658 SAA0655613
పపరర: పదక రరవనడతల

8661 SAA0795742
పపరర: షపక బషసర

93-15/267

8664 SAA0802901
పపరర: కటటటవరపప రమణ

93-15/260

8667 SAA0675215
పపరర: బబ లలర పలర వనసకట లకకక
భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:55
లస: ససస స

8647 SAA0980673
పపరర: వససథకలమమర దదరటర

93-14/789

8650 SAA0646208
పపరర: తనలలరరర మరరయమక

93-15/258

8653 SAA0645713
పపరర: కకవపరర ససబబబరరవ

93-15/261

తసడడ:బ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:37
లస: పప
93-15/263

8656 SAA0852039
పపరర: రరణణ బగరక

93-17/620

తసడడ:బ పపబమ కలమమర BURRA
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:39
లస: ససస స
93-14/790

8659 SAA0800111
పపరర: కకటబ వనసకటటశసరరర

93-14/791

తసడడ:బ యమకకబగ
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:34
లస: పప
93-15/265

8662 SAA0796476
పపరర: కరగటట బబహహకససరర

93-15/266

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:41
లస: ససస స
93-15/268

భరస : రఘగరరస
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:42
లస: ససస స
93-15/270

93-23/884

భరస : వవసకయఖ
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:42
లస: ససస స
8666 SAA0796401
పపరర: కటబకకట పదనకవత

93-15/257

తసడడ:బ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:28
లస: ససస స
8663 SAA0646182
పపరర: కరసచ వరమక

8649 SAA0647891
పపరర: కకవపరర దననమమమ

8644 SAA1395623
పపరర: మననహర కకల

తసడడ:బ రరమమనసజ రరవప దదరటర
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ వరయమఖ
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:124-2-739/13,F.F-5
వయససస:24
లస: ససస స
8660 SAA0796302
పపరర: మమమళర పలర జయసత

93-14/788

భరస : యయససపదమ
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ శకరరమ
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:38
లస: పప
8657 SAA1448315
పపరర: సబన షపక

8646 SAA0802653
పపరర: దడపరటట మణమక

93-15/254

తసడడ:బ ఇశరకయయలల కకల
ఇసటట ననస:124-2-738/28,T.F-4
వయససస:25
లస: పప

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:33
లస: ససస స
8654 SAA0645911
పపరర: కకవపరర యయసస

93-15/1114

భరస : పపద ఏసస
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:27
లస: ససస స
8651 SAA0645333
పపరర: కకవపరర వరణణ

8643 SAA1249705
పపరర: యహనస కకల

8641 SAA0648014
పపరర: నసడడకటట వవసకట రరవప

తసడడ:బ వతలరరవ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ ఇశకయయలల కకల
ఇసటట ననస:124-2-738/28
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:124/2/739
వయససస:26
లస: ససస స
8648 SAA0645796
పపరర: కటటకగలమ మహలకకక

93-15/253

తసడడ:బ వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ శశషయఖ
ఇసటట ననస:124/2/738
వయససస:58
లస: పప
8645 SAA0800152
పపరర: దదబ ణనదసల కకటటశసరర

8640 SAA0646141
పపరర: కకపపపరరవపరర అసజనవయగలల

8665 SAA0639930
పపరర: రరజవరపప సరమమమమజజఖమ

93-15/269

భరస : హనసమసతరరవ
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:47
లస: ససస స
93-15/271

8668 SAA0675983
పపరర: నసదధపరటట ససవరలల దదవ

93-15/272

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:62
లస: ససస స

Page 42 of 360

8669 SAA0675975
పపరర: శవమక కటబరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-15/273

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:62
లస: ససస స
8672 SAA0674960
పపరర: శకనస పగడనల

93-15/276

93-16/603

93-14/793

93-15/279

93-15/282

93-15/285

93-14/797

తసడడ:బ మషప
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:29
లస: పప
8693 SAA0639823
పపరర: దసడనసస బగజజ

భరస : సరహహద
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:31
లస: ససస స

93-14/794

8682 SAA0645226
పపరర: శశక జనబ

8685 SAA0639898
పపరర: శశక జనబ

8688 SAA1295690
పపరర: శరరష కటబకకటబ

93-15/287

93-15/280

8677 SAA0521997
పపరర: సలలమ సససకకశరల

93-14/792

8680 SAA0404608
పపరర: ససరగష బబబగ఼ ఎనసబరర ఼

93-14/795

8683 SAA0645242
పపరర: గగపసదదసస రమన

93-15/281

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:124/2/741
వయససస:35
లస: ససస స
93-15/283

8686 SAA0646174
పపరర: గగపసదదసస పప లయఖ

93-15/284

తసడడ:బ చదననయఖ
ఇసటట ననస:124/2/741
వయససస:41
లస: పప
93-14/1060

8689 SAA0980608
పపరర: గరపరల సససహ బబ సదఇల

93-14/796

భరస : పవన కలమమర Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:124-2-741/14
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ ససవర ననగరరజ సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:25
లస: పప

8691 SAA0802307
పపరర: మలర వరపప ససవరరస

8692 SAA1049023
పపరర: శశమక షపక

93-14/798

8694 SAA0676247
పపరర: గగలర న షపక

8697 SAA0676338
పపరర: షపక షమ మగననసర
భరస : అబగదల ఘన
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:32
లస: ససస స

93-15/286

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:24
లస: ససస స
93-15/288

భరస : జజన సపదదన
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:30
లస: ససస స
93-15/290

93-15/278

తసడడ:బ అసకయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/741
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:51
లస: పప

భరస : చననబబబయళ
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:29
లస: ససస స
8696 SAA0648030
పపరర: మహమకద నడరజహఏ

8679 SAA1012061
పపరర: రఘగ కకవరరవత

8674 SAA0796336
పపరర: కటబకకట ససతనరరమయఖ

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:124/2/741
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:124/2/741
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయఖ నడకవరపప
ఇసటట ననస:124-2-741
వయససస:54
లస: పప
8690 SAA0800798
పపరర: వరరకలసటర మమరరయమ బబబగ

93-16/647

భరస : సఈదన
ఇసటట ననస:124/2/741
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససవర పబసరద నడకవరపప
ఇసటట ననస:124-2-741
వయససస:40
లస: ససస స
8687 SAA1028555
పపరర: ససవర పబసరద నడకవరపప

8676 SAA1115534
పపరర: కకషరరరరవప అమరగ

93-15/275

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ హహరర కకవరరవత
ఇసటట ననస:124/2/741
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరజగసదబ
ఇసటట ననస:124/2/741
వయససస:32
లస: ససస స
8684 SAA1028563
పపరర: గగరమక నడకవరపప

93-15/277

తసడడ:బ కకపరచనరర అమరగ
ఇసటట ననస:124-2-740
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ బబ డఖ గగగగలలఠ
ఇసటట ననస:124/2/741
వయససస:35
లస: పప
8681 SAA0645705
పపరర: బలమర బగజజ

8673 SAA0795783
పపరర: షపక ససభబన

8671 SAA0675967
పపరర: వనసకట ననరరయణ నసదధపరటట

తసడడ:బ రరమకకషర
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ మహబబబ
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ కకటట రజడడడ గసట
ఇసటట ననస:124-2-740
వయససస:78
లస: పప
8678 SAA1012053
పపరర: రవసదబ గగగగలలఠ

93-15/274

తసడడ:బ రఘగరరస
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ పప లయఖ
ఇసటట ననస:124/2/740
వయససస:40
లస: పప
8675 AP151010060655
పపరర: నరరస రజడడడ ఘసట

8670 SAA0802877
పపరర: కటటటవరపప రరమసరసమ

8695 SAA0848541
పపరర: షపక నగరనన ససలమసనన

93-15/289

భరస : జకకర
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:30
లస: ససస స
93-15/291

8698 SAA0676353
పపరర: రమమదదవ పప తరర సక

93-15/292

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:32
లస: ససస స
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93-15/293

భరస : కకసస ఫర
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:34
లస: ససస స
8702 SAA0676387
పపరర: రజన బడడగగ

93-15/296

93-15/299

93-15/302

93-15/305

93-15/308

93-15/311

93-15/314

భరస : రతనగరరర రరవప మమడడరర
ఇసటట ననస:124-2-742
వయససస:63
లస: ససస స

8712 SAA0676270
పపరర: షపక షరననసజ

8715 SAA0565515
పపరర: శకనవరస రరవప పప లమ

8718 SAA0795510
పపరర: షపక బససకలమర

8721 SAA0565572
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరర

93-15/317

8724 SAA1280122
పపరర: ఫరథధమబన షపక

93-15/306

8727 SAA1250810
పపరర: పపజత దనసరర
భరస : శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:124-2-742
వయససస:22
లస: ససస స

8707 SAA0710368
పపరర: రరజగశసరర వవటపరలలస

93-15/301

8710 SAA1049114
పపరర: మరరబ షపక

93-15/304

8713 SAA0676411
పపరర: సతష బబబగ బడడగగ

93-15/307

తసడడ:బ సరటలన
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:29
లస: పప
93-15/309

8716 SAA0645416
పపరర: దసడనసస చనన బబబగ

93-15/310

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:36
లస: పప
93-15/312

8719 SAA1049155
పపరర: మధస గరరకపరటట

93-15/313

తసడడ:బ ననరరయణ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:43
లస: పప
93-15/315

8722 SAA0676155
పపరర: మరరవల షపక

93-15/316

తసడడ:బ హహసపసన
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:55
లస: పప
93-15/1157

భరస : మహబబబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:124-2-742
వయససస:58
లస: ససస స
93-17/1070

93-15/298

భరస : హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచలయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ పపరయఖ కకయలమబడడ
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:56
లస: పప
8726 SAA1250752
పపరర: రరజగశసరర మమడడరర

93-15/303

తసడడ:బ షషకలర
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:42
లస: పప
8723 SAA1052638
పపరర: కకటటశసరరరవప కకయలమబడడ

8709 SAA0676312
పపరర: మమలన బ షపక

8704 SAA0799538
పపరర: నరరససగ పదక

భరస : మసరసన వవటపరలలస
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ నరససమల రరవప పప లమ
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ అబగదల జలమల
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:38
లస: పప
8720 SAA0796591
పపరర: షపక జజకకర

93-15/300

తసడడ:బ అకబర భబషర
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ ఖయఖస
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:30
లస: పప
8717 SAA0639831
పపరర: మహమకద సరహహద

8706 SAA0648063
పపరర: గగవరడ పదనక

93-15/295

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అకబర భబషర
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ మరరవలర
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:28
లస: పప
8714 SAA0799504
పపరర: షపక మహమకద రఫస

93-15/297

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:54
లస: ససస స
8711 SAA0655704
పపరర: కరరమగలమర షపక

8703 SAA1049163
పపరర: శకవరణణ గరరకపరటట

8701 SAA0565580
పపరర: ననగ మణణ దనసరర

భరస : శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మధస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:48
లస: ససస స
8708 SAA0796617
పపరర: నలర బబ యన వరలకడక

93-15/294

భరస : శశఖర బబబగ యయదడరర
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరటలన
ఇసటట ననస:124/2/742
వయససస:40
లస: ససస స
8705 SAA0676122
పపరర: షపక సపదదనబ

8700 SAA0565556
పపరర: సరససత యయదడరర

8725 SAA1250745
పపరర: రతనగరరర రరవప మమడడరర

93-17/1069

తసడడ:బ పపరర యఖ మమడడరర
ఇసటట ననస:124-2-742
వయససస:67
లస: పప
93-17/1071

8728 SAA0802331
పపరర: దడపరటట బగజజ

93-14/799

భరస : కకప రరవప
ఇసటట ననస:124/2/743
వయససస:29
లస: ససస స
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8729 AP151010060080
పపరర: వనసకటర కడక రరమగలర ఼

93-14/800

భరస : ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:124/2/743
వయససస:44
లస: ససస స
8732 JBV1941186
పపరర: లకకయఖ ఼ గగతస కకసడ఼

93-14/803

93-15/1115

93-14/805

93-15/320

93-15/323

93-15/326

93-16/605

భరస : రరమమలసగస గగ఼ఁ఼్
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:38
లస: ససస స

8742 SAA1049171
పపరర: అఖల మహమకద

8745 SAA0897472
పపరర: అసపసన బ షపక

8748 SAA0897480
పపరర: రవ రరజజ చపపల

8751 SAA1371558
పపరర: ఖజఖరరననసర షపక

93-14/807

8754 SAA0800855
పపరర: కసదసకలరర రరజగశసరర

93-15/321

8757 JBV1941095
పపరర: శరసతకలమమరర఼ కరరసరల఼
భరస : శశషయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:40
లస: ససస స

8737 SAA0800715
పపరర: చలక రజన

93-14/804

8740 SAA1049106
పపరర: రగషణ పఠరన

93-15/319

8743 SAA0797136
పపరర: కరజడర ఆదధలకడక

93-15/322

భరస : ఎగయఖ
ఇసటట ననస:124/2/744
వయససస:34
లస: ససస స
93-15/324

8746 SAA1049189
పపరర: జఫరఫర షరరఫ మహమకద

93-15/325

తసడడ:బ ఉమకర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:124/2/744
వయససస:36
లస: పప
93-15/327

8749 SAA0794991
పపరర: ససరగష కలమమర పసససపరటట

93-15/328

తసడడ:బ చదసభర శరససస స పసససపరటట
ఇసటట ననస:124/2/744
వయససస:41
లస: పప
93-15/1228

8752 SAA0980764
పపరర: దధలర మద సయఖద

93-14/806

తసడడ:బ హహదయతషలమర
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:23
లస: ససస స
93-14/808

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:28
లస: ససస స
93-14/810

93-17/621

భరస : చనన మహబబబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:124/2/744
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ అబగదల రజహమన షపక
ఇసటట ననస:124-2-744/20
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ బలరరస రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:26
లస: ససస స
8756 SAA0404590
పపరర: రరమమశసరర఼ సడరకరరపప఼

93-15/318

తసడడ:బ గణపత చపపల
ఇసటట ననస:124-2-744
వయససస:37
లస: పప

భరస : జహహర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస: 124-2-744
వయససస:30
లస: ససస స
8753 SAA0802190
పపరర: రజదదస వనసకట మహహశసరర

8739 SAA1049122
పపరర: ననగ దదపసక మగకరకమల

8734 JBV3672839
పపరర: షపక హససనన బబగస shaik

భరస : జయరరవ
ఇసటట ననస:124/2/744
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సపదదసలల షపక
ఇసటట ననస:124-2-744
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:124-2-744
వయససస:36
లస: పప
8750 SAA0973405
పపరర: ఆససయమ పఠరన

93-17/1055

భరస : జఫరఫర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:124/2/744
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హజరత అల షపక
ఇసటట ననస:124-2-744
వయససస:34
లస: ససస స
8747 SAA0897464
పపరర: హజరత అల షపక

8736 SAA1250794
పపరర: ససబబరరవప తతసడపస

93-14/802

భరస : ఇమమమ షరరఫ ఼ shaik
ఇసటట ననస:124/2/743
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవసదబ మగకరకమల
ఇసటట ననస:124/2/744
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససరగష కలమమర పసససపరటట
ఇసటట ననస:124/2/744
వయససస:27
లస: ససస స
8744 SAA0897456
పపరర: సపదదనబ షపక

93-16/604

తసడడ:బ శశసరగరరర రరవప రరల ననదపస
ఇసటట ననస:124-2-743/GF-6
వయససస:71
లస: పప

భరస : దధనయఖ
ఇసటట ననస:124/2/744
వయససస:33
లస: ససస స
8741 SAA0798449
పపరర: ససబబరతన పసససపరటట

8733 SAA0973363
పపరర: చదదతనఖ మమగగలలరర

8731 SAA0522128
పపరర: మణణ నలర పప

భరస : వవసకయఖ
ఇసటట ననస:124/2/743
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ రరసగగపరల మమగగలలరర
ఇసటట ననస:124-2-743
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబబరరవప ఠరనడ పఈ
ఇసటట ననస:124-2-743/gf-6
వయససస:68
లస: ససస స
8738 SAA0802448
పపరర: చలక రగబక

93-14/801

భరస : చసదబరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/743
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ పపరయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/743
వయససస:65
లస: పప
8735 SAA1282615
పపరర: వజయ తతసడపస

8730 SAA0404632
పపరర: లకడక఼ కలసదదటట఼

8755 SAA0980418
పపరర: నయమ కలవనల

93-14/809

భరస : మరరయడనసస కలవనల
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:33
లస: ససస స
93-14/811

8758 SAA0848129
పపరర: కసదసకలరర మమరమక

93-14/812

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:44
లస: ససస స
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93-14/813

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:50
లస: ససస స
8762 SAA0801481
పపరర: కసదసకలరర రమమష

93-14/816

93-14/819

93-14/822

93-14/825

8774 SAA0386409
పపరర: వనసకయఖ఼ గగనసగగసటర ఼

93-14/828

93-15/330

93-14/823

8772 SAA0521781
పపరర: పరమగలల బగసరస

8775 SAA0800996
పపరర: మమమళర వజజబమక

8778 SAA0645804
పపరర: పపసల శవ రరమకకషర

93-20/506

8781 SAA1381938
పపరర: సదదక షపక

93-14/826

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:124-2-745/15
వయససస:41
లస: ససస స

8784 SAA1282318
పపరర: అలమబన షపక

93-14/829

8787 SAA0802232
పపరర: కకమమర కరరణ
భరస : ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:36
లస: ససస స

93-14/821

8770 JBV1941665
పపరర: శశషయఖ఼ కరరసరల఼

93-14/824

8773 SAA0980350
పపరర: లకకయఖ మలలర

93-14/827

8776 SAA0639906
పపరర: పపసల కమలమ

93-15/329

భరస : శవరరమ కకషర
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:42
లస: ససస స
93-15/331

8779 SAA0675751
పపరర: రజడ౦
దడ బలరరమ రజడడడ

93-15/332

తసడడ:బ ససబబరరమ రజడడ
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:52
లస: పప
93-16/822

8782 NDX2943421
పపరర: నడర తనజ షపక

94-180/1378

భరస : ఫతనఉలర షపక
ఇసటట ననస:124-2-745/10,F.F-2
వయససస:44
లస: ససస స
93-15/1116

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:124-2-745/22
వయససస:32
లస: ససస స
93-14/830

8767 SAA0944554
పపరర: వధ వదనఖ సరగర ఘమటట

తసడడ:బ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:57
లస: పప

భరస : శశశదన
ఇసటట ననస:124-2-745/9
వయససస:52
లస: ససస స
93-14/1062

93-14/818

తసడడ:బ పసచలయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ శరఖమపబసరద రరవప
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ రరమగరపరల మమగగలలరర
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:31
లస: ససస స

8769 SAA0801044
పపరర: మమమళర లకకక రజడడ

8764 SAA0848517
పపరర: దదపరటట కకప రరవప

తసడడ:బ బబల సరసమ
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరజరజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బబలమసరసమ
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:46
లస: ససస స

8786 JBV3664323
పపరర: పరరజ లకడక఼

93-14/820

తసడడ:బ బసవయఖ
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:58
లస: పప

8783 SAA1250505
పపరర: శల మబన షపక

8766 SAA0078071
పపరర: యయససబబబగ఼ నవరజళర఼

93-14/815

తసడడ:బ ఏసస
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ రరజరజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:43
లస: పప

8771 SAA0404616
పపరర: రరమమలసగస గగ఼ఁ఼్
సడరకరరపప఼
తసడడ:బ సడరయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:43
లస: పప

8780 SAA0968943
పపరర: మణణ భబరర వ మమగగలలరర

93-14/817

తసడడ:బ రరజయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ అగససటన఼
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:42
లస: పప

8777 SAA0648485
పపరర: పపపపపలమ శరరద

8763 SAA0801028
పపరర: మమమళర ఉపపసదబ

8761 SAA0521807
పపరర: అనల కలమమర బబతమ

తసడడ:బ చన సపరర
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ రరజజరజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ పబకరశ రరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:32
లస: పప
8768 SAA0319996
పపరర: యయటటకలరర చటటట బబబగ఼

93-14/814

భరస : కకటటశసర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:బ దనసస
ఇసటట ననస:124/2/745
వయససస:27
లస: పప
8765 SAA0277210
పపరర: రరచపపడడ సరగర బబబగ఼

8760 SAA0848715
పపరర: పబమల చనవల

8785 SAA1379726
పపరర: రవ కలమమర బబలర పత

93-22/778

తసడడ:బ రమగలల బబలర పత
ఇసటట ననస:124-2-745/29
వయససస:42
లస: పప
93-14/831

8788 SAA0801598
పపరర: వరరకలలర అమకత

93-14/832

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:38
లస: ససస స
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93-14/833

భరస : లకకయఖ
఼఼
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:45
లస: ససస స
8792 JBV1940709
పపరర: పబవణ కలమమర పపదపపడడ

93-14/836

93-14/839

93-15/335

8796 SAA0800350
పపరర: నరరససగ లలత

8799 SAA1007955
పపరర: ఖమజ బ బబగస

93-15/338

8802 SAA0565671
పపరర: పరపయఖ బబ లపలర

93-15/333

8794 SAA0801333
పపరర: కకకర గణణష

8797 SAA0648121
పపరర: ననగగశసరర పప లలరర

93-15/336

8800 SAA0800392
పపరర: నరరససగ గగపస

93-15/339

93-22/781 8806 SAA1284553
8805 SAA1357151
పపరర: రరహహల కరసత పసగనమమబలమ
పపరర: బగలర నసబబరర

తసడడ:బ డననయయలల నసబబరర
ఇసటట ననస:124-2-747
వయససస:46
లస: పప

8807 SAA1284462
పపరర: పబసనన నసబబరర

8808 SAA0799082
పపరర: జజకకక పబసనన

8809 SAA0802836
పపరర: అచల రజడడడ ససశల

8810 SAA0799231
పపరర: బసడదపలర పదనకవత
భరస : కకషర మబరరస
ఇసటట ననస:124/2/747
వయససస:76
లస: ససస స
8813 SAA1250877
పపరర: లకడక ననయగడడ

భరస : ఇమమనయయలల
ఇసటట ననస:124/2/748
వయససస:41
లస: ససస స

8811 SAA0795494
పపరర: పఠరన ననగబర వరల

93-15/1117

8814 SAA1250885
పపరర: తదజజమయ గరజనపపడడ

93-15/343

8817 SAA0801309
పపరర: ధడపరటట మరరయమక
భరస : ఇసరక
ఇసటట ననస:124/2/748
వయససస:51
లస: ససస స

93-15/341

8812 SAA1025429
పపరర: మసరసన వల వవటపరలలస

93-15/344

తసడడ:బ మమలమల వవటపరలలస
ఇసటట ననస:124/2/747
వయససస:57
లస: పప
93-15/1158

భరస : భబరర వ గరజనపపడడ
ఇసటట ననస:124-2-747
వయససస:27
లస: ససస స
93-14/841

93-14/1064

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/747
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ మమలమల
ఇసటట ననస:124/2/747
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరజసదబ ననయగడడ
ఇసటట ననస:124-2-747
వయససస:29
లస: ససస స
8816 SAA0801531
పపరర: పపపరపల ననగమణణ

93-15/340

తసడడ:బ మసగపత
ఇసటట ననస:124/2/747
వయససస:32
లస: ససస స
93-15/342

93-15/337

93-22/779
8803 SAA1357490
పపరర: వనసకట ససబబ రరమ కకషర
పసగనమమబలమ
తసడడ:బ లకడక కసఠ రరవప పసగనమమబలమ
ఇసటట ననస:124-2-746/16
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట శభ ససబబ రరమ కకషర పసగనమ
ఇసటట ననస:124-2-746/16
వయససస:19
లస: పప

భరస : బగలర నసబబరర
ఇసటట ననస:124-2-747
వయససస:44
లస: ససస స

93-15/334

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరమ కకషర పసగనమమబలమ
ఇసటట ననస:124-2-746/16
వయససస:51
లస: ససస స
93-14/1065

93-14/838

భరస : ననగ మలలర శసరరరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:59
లస: పప
93-22/780

93-14/835

తసడడ:బ కకషర మబరరస
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససలలమమన బబగ
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబయఖ పప లలరర
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:39
లస: పప
8804 SAA1357144
పపరర: పరరసత పసగనమమబలమ

93-14/837

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ పప లలరర
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:55
లస: ససస స
8801 SAA0648154
పపరర: ననగగశసరరరవప పప లలరర

8793 SAA0980947
పపరర: అపరపరరవప ఏలలచడరర

8791 SAA0801770
పపరర: పరరసతమక పససపపలలటట

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ సప మయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:44
లస: పప
8798 SAA0648105
పపరర: రరమ లకకమక పప లలరర

93-14/834

భరస : సరరదర
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ రమమశ
ఇసటట ననస:124/2/746
వయససస:35
లస: పప
8795 JBV1946136
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ తనళళళరర఼

8790 SAA0850702
పపరర: సలమమ షపక

8815 SAA0801283
పపరర: పపపపల హహపసస

93-14/840

తసడడ:బ ఇమమనయయలల
ఇసటట ననస:124/2/748
వయససస:26
లస: ససస స
93-14/842

8818 SAA0980483
పపరర: వనసకరటమక మలలర

93-14/843

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:124/2/748
వయససస:53
లస: ససస స
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8819 SAA0404665
పపరర: మగతస మక఼ నలర గగసడ఼

93-14/844

భరస : వనసకలలల఼
ఇసటట ననస:124/2/748
వయససస:55
లస: ససస స
8822 SAA0980475
పపరర: నగరనన మహమకద

93-14/847

93-15/347

తసడడ:బ గగరరవపలల వరకదన
ఇసటట ననస:124-2-750
వయససస:33
లస: పప
8831 SAA0798183
పపరర: ఆరరమసడ శవపరరసత

93-15/350

93-15/353

8832 SAA0561472
పపరర: కగరర కకటటశసరమక

8835 SAA1028548
పపరర: ఉమర షరరఫ షపక

93-15/356

8838 SAA0676213
పపరర: జజన సపదదన షపక

94-8/1113

8841 SAA0801192
పపరర: మమకల భబరత
భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:66
లస: ససస స

8843 SAA0801440
పపరర: రజపపడడ సరగర

8844 SAA0800608
పపరర: చనటర ఇసరకయల

93-14/851

తసడడ:బ ఫబననస
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:57
లస: పప

93-14/854

8824 SAA0675223
పపరర: రరజజ మనననస

93-15/346

8827 SAA0800681
పపరర: చనటర ఈసస రఅమక

93-14/848

భరస : తనతమక
ఇసటట ననస:124/2/750
వయససస:46
లస: ససస స
93-15/348

8830 SAA0648246
పపరర: వనసకమక కరజడర

93-15/349

భరస : వనసకటటససరరర కరజడర
ఇసటట ననస:124/2/750
వయససస:49
లస: ససస స
93-15/351

8833 SAA0648261
పపరర: మహహశ కరజడర

93-15/352

తలర : వనసకటటససరరర కరజడర
ఇసటట ననస:124/2/750
వయససస:26
లస: పప
93-15/354

8836 SAA0648253
పపరర: వనసకటటససరరర కరజడర

93-15/355

తసడడ:బ వనసకటసరసమ కరజడర
ఇసటట ననస:124/2/750
వయససస:57
లస: పప
93-15/1074

తసడడ:బ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:124-2-750
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ పరసడడరసగరరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:124/2/750 BLOCK 24 GF-8
వయససస:27
లస: ససస స

8846 SAA0980368
పపరర: రరమనడకరరవ దదరడర

93-16/606

తసడడ:బ అలమర బకలర షపక
ఇసటట ననస:124/2/750
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ కగరర వరయఖ
ఇసటట ననస:124/2/750
వయససస:70
లస: పప
8840 NDX2532943
పపరర: శరసతపసబయ వననకకట

8826 SAA1037713
పపరర: ధనలకడక మనననస

8829 SAA0671859
పపరర: రమమదదవ బతష
స ల

93-14/846

తసడడ:బ వనసకటటససర రరవప మనననస
ఇసటట ననస:124/2/749
వయససస:39
లస: పప

భరస : కగరర సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/750
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వవటపరలలస
ఇసటట ననస:124/2/750
వయససస:26
లస: పప
8837 SAA0561514
పపరర: కగరర సతఖననరరయణ

93-15/345

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:124/2/750
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజన రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/750
వయససస:50
లస: ససస స
8834 SAA0711226
పపరర: పబభగ చరణ వవటపరలలస

8823 SAA0660407
పపరర: కకటటశసర రరవప వరసవ

భరస : వనసకటటససర రరవప లలట మనననస
ఇసటట ననస:124-2-749
వయససస:67
లస: ససస స
93-15/13

8821 SAA0404699
పపరర: ఏసమక఼ కలకటర ఼

భరస : రవకలమమర఼
ఇసటట ననస:124/2/749
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ ససరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/749
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:124/2/749
వయససస:44
లస: పప
8828 SAA1158476
పపరర: గసగ రరజ దదవర

93-14/845

తసడడ:బ దననయయలల
ఇసటట ననస:124/2/748
వయససస:43
లస: పప

భరస : జజవద
ఇసటట ననస:124/2/749
వయససస:35
లస: ససస స
8825 SAA0849085
పపరర: సయఖద సపదదన

8820 SAA0801564
పపరర: బసడపలర సససదర రరవప

8839 SAA1296854
పపరర: పరసడడరసగరరరవప వననకకట

93-19/704

తసడడ:బ రరమకకషరయఖ వననకకట
ఇసటట ననస:124/2/750 BLOCK 24 GF-8
వయససస:53
లస: పప
93-14/849

8842 SAA0800616
పపరర: పపషరపల సరగర

93-14/850

తసడడ:బ ఇమమనయయలల
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:25
లస: పప
93-14/852

8845 SAA1044791
పపరర: రహమమన షపక

తసడడ:బ తనతయఖ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:45
లస: పప

93-14/1066
8847 SAA1284660
పపరర: హరర వనసకట ననగ సతఖననరరయణ
సకల
తసడడ:బ పపరర సరయ కకషర సకల
ఇసటట ననస:124-2-751
వయససస:21
లస: పప

8848 SAA1049098
పపరర: షబబన షపక

93-14/853

93-15/357

తసడడ:బ ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:22
లస: ససస స
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93-15/358

తసడడ:బ చసదబ శశఖర రరవప పపపప
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:23
లస: ససస స
8852 SAA0647826
పపరర: షపక ఫరతమ

93-15/361

93-15/364

93-15/368

93-15/371

93-15/374

93-15/377

93-15/380

తసడడ:బ మగతనఖలయఖ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:50
లస: పప

8862 SAA0647578
పపరర: సపదయద మబసతనజ

8865 SAA1049049
పపరర: ధన లకడక గననవరపప

8868 SAA0675728
పపరర: షపక రరఖయమబ

8871 SAA0675819
పపరర: మహమకద బబగ

93-15/383

8874 SAA0647925
పపరర: ధనరర అచలయఖ

93-15/372

8877 SAA0645036
పపరర: సకలమ పపరర సరఈ కకషర
తసడడ:బ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:55
లస: పప

8857 SAA0645978
పపరర: సపదయద సడఫసయమ

93-15/367

8860 SAA0675843
పపరర: షకకలమ షపక

93-15/370

8863 SAA0675835
పపరర: కరరమబన షపక

93-15/373

భరస : మదధన షర
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:44
లస: ససస స
93-15/375

8866 SAA0645895
పపరర: వరకర రరఘవమక

93-15/376

భరస : కకషర రగడకడ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:52
లస: ససస స
93-15/378

8869 SAA1049080
పపరర: ననగగల మరర షపక

93-15/379

తసడడ:బ మదధన సర షపక
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:24
లస: పప
93-15/381

8872 SAA0675850
పపరర: మదధన షర షపక

93-15/382

తసడడ:బ హహసపసన షర
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:48
లస: పప
93-15/384

తసడడ:బ రగశయఖ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:49
లస: పప
93-15/386

93-15/363

భరస : ఖమససస వల
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ అనసర
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ దనదదషర
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:48
లస: పప
8876 SAA0675777
పపరర: పపపప చసదబశశఖర రరవప

93-15/369

భరస : మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర రగడకడ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:31
లస: పప
8873 SAA0675868
పపరర: ఖమసస౦ వల షపక

8859 SAA0647842
పపరర: దనరర సయమక

8854 SAA1049056
పపరర: ఖజఖరరననసర షపక

భరస : మబనవర
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర గననవరపప
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:52
లస: ససస స
8870 SAA0645994
పపరర: వరకర ననగగశసర రగడడ క

93-15/365

భరస : హహదనయతషలమర
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చసదబశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:45
లస: ససస స
8867 SAA0645275
పపరర: దదవరరజగటటట కలమమరర

8856 SAA0648238
పపరర: మసదనరపప సతఖవవణణ

93-15/360

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అచలయఖ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషర సకఅలమ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:45
లస: ససస స
8864 SAA0675793
పపరర: ఉమమ పపపప

93-15/362

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:41
లస: ససస స
8861 SAA0644948
పపరర: పదక సకఅలమ

8853 SAA0675827
పపరర: మహమకద సరధధక బబగ

8851 SAA0648469
పపరర: వరకర హహహమమవత

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : భమయఖ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:37
లస: ససస స
8858 SAA0796674
పపరర: పగడనల ససబగబలల

93-15/359

భరస : శవ రరస నవలకలరరస
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షపక ఫరరరక
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:31
లస: ససస స
8855 SAA0648451
పపరర: గగగరసపటట లకకక

8850 SAA1049064
పపరర: నసదధన నవలకలరరస

8875 SAA0645283
పపరర: సపదయద హహదనయతషలమర

93-15/385

తసడడ:బ భబషర
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:49
లస: పప
93-15/387

8878 SAA0645127
పపరర: దదవరరజ గటటట సరసబబ శవరరవ

93-15/388

తసడడ:బ శశషపదయమ
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:58
లస: పప
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పపరర: ఫరతమమ షపక
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93-17/622

భరస : సపదదన SHAIK
ఇసటట ననస:124/2/751
వయససస:26
లస: ససస స
8882 SAA0801689
పపరర: కకలమరర శవమక

93-14/857

93-14/861

93-14/864

8886 SAA0799405
పపరర: షపక గగస జజన

8889 SAA1158559
పపరర: ససబబమణఖకక గవరస

93-15/390

8892 SAA0799173
పపరర: షపక సరజదన

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:34
లస: ససస స

8895 SAA0799371
పపరర: షపక ససలమసనన

భరస : వవణగ గగపరల
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వకకల అహకద
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:46
లస: ససస స
8903 SAA0802372
పపరర: అననసగర పబసరదస

తసడడ:బ శకధర
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:47
లస: పప

8901 SAA0647735
పపరర: కలమఖణణ ఉననవ

93-15/402

8904 SAA0797219
పపరర: షపక సపదదనబ

93-15/391

8907 SAA0800020
పపరర: పయమఖవపల ననగగశసర రరవప
తసడడ:బ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:49
లస: పప

8887 AP151010060765
పపరర: దనవదస నడతకకక఼

93-14/863

8890 SAA0802752
పపరర: షపక గగససయమ

93-15/389

8893 SAA0802604
పపరర: అననసగర ననగలకడక

93-15/392

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:31
లస: ససస స
93-15/394

8896 SAA0797730
పపరర: షపక మమగననసర

93-15/395

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:124-2-752
వయససస:36
లస: ససస స
93-15/397

8899 SAA0802778
పపరర: షపక హససనన

93-15/398

భరస : ఉసరకన భబషర
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:46
లస: ససస స
93-15/400

8902 SAA0798514
పపరర: ఖమర జహ షపక

93-15/401

భరస : బఉజజ బగడద
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:51
లస: ససస స
93-15/403

తసడడ:బ దనస
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:38
లస: పప
93-15/405

93-14/860

తసడడ:బ ఉసరకన భబషర
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జననరద న రరవప
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ జయ పబతనప
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:38
లస: పప
8906 SAA0645655
పపరర: పప డచచచ వవణగ గగపరల

93-15/14

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:41
లస: ససస స
93-15/399

8884 SAA0404657
పపరర: ఆల భబనసపబసరద

తసడడ:బ సరమమఖలల఼
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:50
లస: పప

భరస : గగస జజన
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:36
లస: ససస స

93-15/396 8898 SAA0794967
8897 SAA0648097
పపరర: పప డచచదరర లకకక ననరరయమననమక
పపరర: షపక హబబబ

8900 SAA0797508
పపరర: షపక వరహహదన

93-14/862

భరస : అబగదల రహహమన
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:29
లస: ససస స
93-15/393

93-14/856

తసడడ:బ ఆల లసగరరరవప
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ రరజ గవరస
ఇసటట ననస:124-2-752
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ వకకల అహకద
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:28
లస: ససస స
8894 SAA0800210
పపరర: షపక నససమమ

93-14/859

తసడడ:బ అహకద షరరఫ
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ యమకకబగ
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:58
లస: పప
8891 SAA0797466
పపరర: షపక రజయమ ససలమసన

8883 SAA0980376
పపరర: ఆనడ ఼అలలర దదరడర

8881 JBV1940824
పపరర: రగణగక఼ కలసదదటట఼

తసడడ:బ ఏససదనసస ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమనసజరరవప దదరడర
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏససదనసస఼
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:41
లస: పప
8888 SAA0801416
పపరర: కకమగక అసకలల

93-14/855

భరస : కకసడయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆచమక
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:41
లస: ససస స
8885 AP151010060249
పపరర: మతస యఖ కలసదదటట఼

8880 SAA0404681
పపరర: పదక఼ రవనడతల఼

8905 SAA0802463
పపరర: కరజడర మగయఖ

93-15/404

తసడడ:బ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:38
లస: పప
93-15/406

8908 SAA0647719
పపరర: జననరరన రరవప ఉననవ

93-15/407

తసడడ:బ చదసబర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:56
లస: పప
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93-15/408

తసడడ:బ వనసకటబబమయఖ
ఇసటట ననస:124/2/752
వయససస:77
లస: పప
8912 SAA0801168
పపరర: పరలపప ర రగశమక

93-14/867

8913 SAA0801101
పపరర: కకటబ రమమశ

93-14/1067

8916 SAA0648477
పపరర: గగరర సతఖవత
భరస : ఉదయభబసకర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:33
లస: ససస స

8918 SAA0798001
పపరర: షపక అయయషర

8919 SAA0977290
పపరర: సమత ఏటటకలరర

93-15/411

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:41
లస: ససస స
8924 SAA0648188
పపరర: నసకతతత మసప

93-15/417

93-15/420

93-17/1228

భరస : ననగగశసరరరవప అననసగర
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:29
లస: ససస స

93-15/412

8928 SAA0973546
పపరర: హరర ననగ పబభబవత ఉటర

8931 SAA1448398
పపరర: అయయషర మహమకద

93-14/871

8934 SAA0801358
పపరర: ధడపరటట కకటటశసర రరవప

93-15/415

8937 SAA0800426
పపరర: బబససవవమగల భబరత
భరస : రరజ
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:38
లస: ససస స

8917 SAA0648170
పపరర: ననకథదటట రరబకర

93-15/410

8920 SAA0802547
పపరర: బబలరసకకసడ పదనకవత

93-15/413

8923 SAA1049130
పపరర: ఖమససస సపదదన షపక

93-15/416

తసడడ:బ బబషర షపక
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:26
లస: పప
93-15/418

8926 SAA1048975
పపరర: కకరణ కలమమర పపరవల

93-15/419

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప పపరవల
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:44
లస: పప
93-16/607

8929 SAA0852328
పపరర: షపక షపర బ SHAIK

93-17/623

భరస : జజన అహమమకద SHAIK
ఇసటట ననస:124-2-753
వయససస:89
లస: ససస స
93-22/782

8932 SAA0801382
పపరర: కకకర చనన

93-14/870

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:36
లస: ససస స
93-14/872

తసడడ:బ పపదద ఏసస
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:34
లస: పప
93-15/421

93-14/869

భరస : పపదద అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : షబబర మహమకద
ఇసటట ననస:124-2-753/13, F F 5
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:38
లస: ససస స
8936 SAA1049148
పపరర: అశసన అననసగర

8925 SAA0977282
పపరర: వవదన వదనఖసరగర ఘసట

8914 SAA0801135
పపరర: పరలలపప గగ దదవలలకస

భరస : మశశ
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటససరరర ఉటర
ఇసటట ననస:124-2-753
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ అబగదల జలల షబబర
ఇసటట ననస:124-2-753/13
వయససస:32
లస: పప
8933 SAA0801705
పపరర: మమకల లకడక శశశలజ

93-15/409

తసడడ:బ బబలసరసమ ఘసట
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ పప తష రరజ
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:47
లస: పప
8930 SAA1367010
పపరర: షబబర మహమకద

8922 SAA0648162
పపరర: ససరర వజయకలమమరర

93-14/866

తసడడ:బ కకకటయఖ
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:44
లస: పప

భరస : నరససమల రగడకడ
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ భబసకర
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:40
లస: పప
8927 SAA0802521
పపరర: బబలరకకసడ పపదద అసకమకరరవప

93-14/868

భరస : వవద వదనఖసరగర ఘసట
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:38
లస: ససస స
93-15/414

8911 SAA0404624
పపరర: గరయతబ఼ రవనడతల఼

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ హరరననథ సససగ Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:124-2-753
వయససస:37
లస: పప

8921 SAA0850827
పపరర: నవమక గరలర

93-14/865

భరస : గగసట నరర వదనఖ సరగర
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దదవలలకస
ఇసటట ననస:124/2/753
వయససస:38
లస: ససస స
8915 SAA1295757
పపరర: శకనవరస సససగ గరరకపరటట

8910 SAA0980467
పపరర: శమత ఏటటకలరర

8935 SAA0980798
పపరర: హరర కకషర తషలల
ర రర

93-14/873

తసడడ:బ ఏడడకకసదలల తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:38
లస: పప
93-15/422

8938 SAA0798944
పపరర: కసచ లలత

93-15/423

భరస : మగరళ బబబగ
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:46
లస: ససస స
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8939 SAA0798720
పపరర: వరఖసస శరసత కలమమరర

93-15/424

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:68
లస: ససస స
8942 SAA0802414
పపరర: గగసటక శవరరజడడ

93-15/427

93-15/430

93-14/874

93-14/877

93-15/434

93-15/437

93-15/440

8952 SAA0797979
పపరర: షపక నగరనన

8955 SAA0676056
పపరర: కసచ లలత

8958 SAA0796773
పపరర: షపక ససభబన

8961 SAA0675991
పపరర: దసరర పప ననగగశసర రరవప

93-14/1070

8964 SAA1281971
పపరర: అపరర చవతపఅల

93-15/432

తసడడ:బ దనసనన ఓబగలపత
ఇసటట ననస:124-2-755/32, FLAT NO-8
వయససస:37
లస: పప

8967 SAA1019521
పపరర: లకడక మనననస
భరస : రరజజ మనననస
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:31
లస: ససస స

8947 SAA1295732
పపరర: సలలమన వరససమమల

93-14/1068

8950 SAA0980590
పపరర: నరగసదబ రజడడడ వరకర

93-14/876

8953 SAA0796807
పపరర: షపక బబజద బ

93-15/433

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:24
లస: ససస స
93-15/435

8956 SAA0798621
పపరర: రమమదదవ కటకస

93-15/436

భరస : సరసబ రజడడ
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:49
లస: ససస స
93-15/438

8959 SAA0639872
పపరర: చదవటటపలమర వవసకట రమన

93-15/439

తసడడ:బ పరపరరరవ
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:43
లస: పప
93-15/441

8962 SAA0795924
పపరర: జజననలగడడ పబతనప

93-15/442

తసడడ:బ పపరరషప తస మగ
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:56
లస: పప
93-14/1069

తసడడ:బ వనసకట రమణ చవతపఅల
ఇసటట ననస:124-2-755/13
వయససస:18
లస: ససస స
93-19/784

93-15/429

తసడడ:బ వనసకటటససర రజడడడ వరకర
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ మగతనఖలల
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ అపపరరవప పపపప
ఇసటట ననస:124-2-755/5
వయససస:49
లస: పప
8966 SAA1448497
పపరర: పప తష రరజ ఓబగలపత

93-14/875

తసడడ:బ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ పరసడడ
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:49
లస: పప
8963 SAA1250331
పపరర: శకనవరసరరవప పపపప

8949 SAA0801226
పపరర: బరరదనల ససబబబయమక

8944 SAA0798886
పపరర: కకమక సరసబశవ రరవప

తసడడ:బ మటట యఖ వరససమమల
ఇసటట ననస:124-2-754/17
వయససస:42
లస: పప

భరస : మగరళ బబబగ
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ షషకలర
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:31
లస: పప
8960 SAA0676023
పపరర: కసచ మగరళ బబబగ

93-15/431

భరస : అబగదలర
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వవసకట రమన
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:34
లస: ససస స
8957 SAA0797896
పపరర: షపక అబగదలమర

8946 SAA0795197
పపరర: పయమఖవపల గగరవయఖ

93-15/426

తసడడ:బ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ ససధనకర
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:45
లస: పప
8954 SAA0639880
పపరర: చవతపఅలమ సతఖవత

93-15/428

తసడడ:బ అచలయఖ
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:71
లస: పప

భరస : మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:124/2/755
వయససస:38
లస: ససస స
8951 SAA0980616
పపరర: మహమకద గగస షపక

8943 SAA0800442
పపరర: బబససవవమగల రరజ

8941 SAA0676098
పపరర: షపక జజన వల

తసడడ:బ మసరసన వల
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ కకకసటయఖ
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ ననగయఖ
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:63
లస: పప
8948 SAA1005249
పపరర: శసషరద షపక

93-15/425

తసడడ:బ రరజ
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయనరజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/754
వయససస:46
లస: పప
8945 SAA0797664
పపరర: చనవల బబబగ రరవప

8940 SAA0802703
పపరర: బబససవవమగల భబనస పబకరష

8965 SAA1250901
పపరర: మగబబరరన షపక

93-15/1159

తసడడ:బ మహమకద గగసప షపక
ఇసటట ననస:124-2-755/18
వయససస:20
లస: ససస స
93-14/878

8968 SAA0980442
పపరర: కకషర కలమమరర శకసగరరపప

93-14/879

భరస : వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:57
లస: ససస స
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93-14/880

తసడడ:బ గగపయఖ
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:51
లస: పప
8972 SAA0790999
పపరర: వటటటపప పపబమలత

93-15/443

93-15/446

93-15/449

93-15/452

93-15/455

93-15/458

93-15/461

తసడడ:బ బబలరరజ
ఇసటట ననస:124/2/757
వయససస:26
లస: పప

8985 SAA0639914
పపరర: కకలమరర బబలకకషర

8988 SAA0802786
పపరర: పపటటటట హరపబసరద

8991 SAA1049031
పపరర: వనసకటపపయఖ గననవరపప

93-15/464

8994 SAA1196617
పపరర: చసకక ఉమదదవ

93-15/453

8997 SAA1250497
పపరర: లకడక తషలశ భబయ గరరకపరటట
భరస : శకనవరస సససగ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:124-2-757
వయససస:29
లస: ససస స

8977 SAA1052588
పపరర: సలలమ నలర గటర

93-15/448

8980 SAA0798282
పపరర: చదవల వనసకట రమణ

93-15/451

8983 SAA1012152
పపరర: రరజగశసర రరవప పప తనబబ యన

93-15/454

తసడడ:బ ఏడడకకసదలల పప తనబబ యన
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:24
లస: పప
93-15/456

8986 SAA0790973
పపరర: వటటటపప పపబమ కలమమర

93-15/457

తసడడ:బ ఇమకనయయలల
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:32
లస: పప
93-15/459

8989 SAA0795361
పపరర: షపక కరజ

93-15/460

తసడడ:బ జజన భబషర
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:44
లస: పప
93-15/462

8992 SAA0795338
పపరర: మసడడ జయరరస

93-15/463

తసడడ:బ గగవసద రరజలల
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:62
లస: పప
93-16/657

భరస : చసకక మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:124-2-756
వయససస:67
లస: ససస స
93-14/884

93-15/445

భరస : బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర గననవరపప
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ లసగయఖ
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:76
లస: పప
8996 SAA0850900
పపరర: ఫల నసదబ మగళరపత

93-15/450

తసడడ:బ గగవరర న రరవప
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ శకధర పపదసచదలరర
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:48
లస: పప
8993 SAA0798753
పపరర: వరఖసస రరమమరరవప

8982 SAA0565655
పపరర: ననగ రతనమమక చనల

8974 SAA0645853
పపరర: కకలమరర శకలకకక

భరస : చటటటబబబగ నలర గటర
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహరరవ
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ అణనకలల
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:39
లస: పప
8990 SAA1049015
పపరర: వవణగ గరపరల పపదసచదలరర

93-15/447

భరస : ససబబబ రరవప చనల
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ సపదదన
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:26
లస: పప
8987 SAA0639955
పపరర: కకమబక డవదడ

8979 SAA0802802
పపరర: పపటటటట అపరర

93-14/882

భరస : బబలకకషర
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హరపబసరద
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జయరరస
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:59
లస: ససస స
8984 SAA0802729
పపరర: షపక బబజ

93-15/444

భరస : వవసకటటశసర రగడకడ వరకర
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : డవదడ
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:36
లస: ససస స
8981 SAA0795296
పపరర: మసడడ లసగగశసరర

8973 SAA1028530
పపరర: వనసకట ననగ శకలకడక శకసగరపప

8976 SAA0565614
పపరర: ఆదధ లకకక వరకర

8971 SAA0800574
పపరర: కకమగక మహహషణ

తసడడ:బ ఇసరకల
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనల శకగరరపప
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చననలసగయఖ మసద
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:33
లస: ససస స
8978 SAA0639864
పపరర: కకమబక కలమమరర

93-14/881

తసడడ:బ ససబబబ రరవప శకసగరరపప
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:60
లస: పప

భరస : పపబమకలమమర
ఇసటట ననస:124/2/756
వయససస:30
లస: ససస స
8975 SAA1052604
పపరర: మమరస మక మసద

8970 SAA0980665
పపరర: వనసకటటససరరరరవ శకసగరరపప

8995 SAA0980624
పపరర: యశశధ పప తషరరజ

93-14/883

భరస : వనసకట రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:124/2/757
వయససస:61
లస: ససస స
93-14/1071

8998 SAA1017327
పపరర: భవరన పపదల

93-15/465

భరస : యయసస పపదల
ఇసటట ననస:124/2/757
వయససస:25
లస: ససస స
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93-15/466

తసడడ:బ ఖమససస వరల షపక
ఇసటట ననస:124/2/757
వయససస:25
లస: పప
9002 SAA0991571
పపరర: సప మమశ భమనవన

93-14/885

93-15/469

93-15/472

93-15/475

93-15/478

9009 SAA0849028
పపరర: మగలర పరటట బబలరరజ

9012 SAA0800244
పపరర: పపరగచరర పబశరసత

9015 SAA0565705
పపరర: ససపరన వవరరచదరర ర

93-15/481

9018 SAA0796088
పపరర: దదమమకఇ మమరరటమక

9021 SAA0797094
పపరర: పఠరన అజజ బబగమ

భరస : వనసకట పపరర చసదబ రరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఖమన బబషర
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:66
లస: ససస స

9023 SAA0565721
పపరర: రరజ వవరరచదరర ర

9024 SAA0796500
పపరర: మమయ కలసటర బబలజజజపప

93-15/487

తసడడ:బ రతనమ వవరరచదరర ర
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:39
లస: పప
9026 SAA0648410
పపరర: మహమకద ఼రజన
భరస : ఼ఁదదయమ఼
ఇసటట ననస:124/2/761
వయససస:28
లస: ససస స

93-15/473

93-15/476

9027 SAA0655712
పపరర: అరరణ కలమమరర జజలమ
భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:124/2/761
వయససస:46
లస: ససస స

9007 SAA0971029
పపరర: పబసరద పరటటబసడర

93-15/471

9010 SAA0645812
పపరర: శశక గయమససదదద న

93-15/474

9013 SAA0675231
పపరర: జజఖత చసదసపలర

93-15/477

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:32
లస: ససస స
93-15/479

9016 SAA0800186
పపరర: నరరకలళళ మలలర శసరర

93-15/480

భరస : వనసకటబబవప
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:38
లస: ససస స
93-15/482

9019 SAA0674796
పపరర: షపక జమల

93-15/483

భరస : అనసర బబగ
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:59
లస: ససస స
93-15/485

9022 SAA1052653
పపరర: ససధదర బబబగ ఆలలరర

93-15/486

తసడడ:బ పపరర చసదబ రరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:38
లస: పప
93-15/488

93-15/490
9025 SAA1052646
పపరర: వనసకట పపరర చసదబ రరవప
ఆలలరర
తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:69
లస: పప

93-15/492

9028 SAA0648444
పపరర: అబగదల నశర

తసడడ:బ బబ జపప
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:47
లస: పప
93-15/491

93-15/468

తసడడ:బ ఇసకయయలల
ఇసటట ననస:124/2/759
వయససస:46
లస: పప

భరస : మననరసజన
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:55
లస: ససస స
93-15/484

9004 SAA0647750
పపరర: శశక సరజదన బబగమ

తసడడ:బ నరసససహ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:124-2-759
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజ వవరరచదరర ర
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబ ఎసస
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:46
లస: ససస స
9020 SAA1052661
పపరర: నటరరజ కలమమరర ఆలలరర

93-15/470

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససధదర బబబగ ఆలలరర
ఇసటట ననస:124/2/760
వయససస:34
లస: ససస స
9017 SAA0849887
పపరర: కకల కలమమరర

9006 SAA0849101
పపరర: సయఖద అమర

94-20/980

భరస : గయమససదదద న
ఇసటట ననస:124/2/759
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:124/2/759
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ పపదన మసరసన
ఇసటట ననస:124/2/759
వయససస:55
లస: పప
9014 SAA1052679
పపరర: ననగ పబసడన ఆలలరర

93-14/886

తసడడ:బ సపదదన
ఇసటట ననస:124/2/759
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ మహబబబ ససబబన
ఇసటట ననస:124/2/759
వయససస:36
లస: పప
9011 SAA0645762
పపరర: శశక మసరసన వరల

9003 SAA0799199
పపరర: బసడదపలర భబగఖ లకడక

9001 NDX2553964
పపరర: షబబషసర రహమమన ఖమన

తసడడ:బ అనసరరలర ఖమన
ఇసటట ననస:124-2-757/11
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబమణఖమస
ఇసటట ననస:124/2/759
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మసరసనవల
ఇసటట ననస:124/2/759
వయససస:52
లస: ససస స
9008 SAA0655696
పపరర: అబగదల గరన షపక

93-15/467

తసడడ:బ మహహశ ధడ఼ఁసపరళ
ఇసటట ననస:124/2/757
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ గగరవయఖ భమనవన
ఇసటట ననస:124/2/758
వయససస:25
లస: పప
9005 SAA0645770
పపరర: శశక ననజమమ

9000 SAA1007963
పపరర: రవ తదజ ధడ఼ఁసపరళ

93-15/493

భరస : మహహదద న
ఇసటట ననస:124/2/761
వయససస:76
లస: ససస స
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93-15/494

తసడడ:బ శరరఫఉదదదన
ఇసటట ననస:124/2/761
వయససస:32
లస: పప
9032 SAA0973421
పపరర: జబబదన షపక

93-16/608

93-15/1120

93-15/1122

93-22/784

93-15/498

భరస : సపదదసలల షపక
ఇసటట ననస:124-2-762
వయససస:32
లస: ససస స
9047 SAA0655670
పపరర: ససబగబలల అలర స

93-15/501

93-15/504

తసడడ:బ శకనవరసరరవప నకక
ఇసటట ననస:124-2-763/1
వయససస:27
లస: పప

93-20/1232

9042 NDX2531275
పపరర: రరజగశసరర బతష
స ల

94-3/1377

94-9/586

9040 SAA1447622
పపరర: రరమసజననయగలల బతషల

9043 SAA0655688
పపరర: కలమఖణణ అలర స
తసడడ:బ తరరపత రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/762
వయససస:27
లస: ససస స

9045 SAA0850157
పపరర: మమడడగగల ససజజత

9046 SAA0798225
పపరర: షపక ససలమసనన

93-15/499

9051 SAA0842931
పపరర: శకనవరస రరవప యదవరల

9054 SAA0849168
పపరర: మమయ కలసటర జజససకన

9057 SAA1278605
పపరర: మలర శసరర నకక
భరస : చరసజవ నకక
ఇసటట ననస:124-2-763/1
వయససస:21
లస: ససస స

93-15/1121

93-22/783

93-15/497

93-15/500

భరస : అబగదల హమర
ఇసటట ననస:124/2/762
వయససస:44
లస: ససస స
93-15/502

9049 SAA0711192
పపరర: శవ కకటటశసర రరవప వరసవ

93-15/503

తసడడ:బ సడరఖ ననరరయణ వరసవ
ఇసటట ననస:124/2/762
వయససస:32
లస: పప
93-15/505

9052 SAA1451269
పపరర: చసదబ శశఖర బబ డనసపత

93-16/823

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:124-2-762/3
వయససస:18
లస: పప
93-15/506

భరస : బబల జజజపప
ఇసటట ననస:124/2/763
వయససస:44
లస: ససస స
93-14/1072

9037 SAA1272392
పపరర: మధససడదన రరవప బతషల

భరస : రరమమసజనవయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:124-2-761 GF-7 BLOCK 28
వయససస:43
లస: ససస స

9048 SAA0655662
పపరర: తరరపతరజడడడ అలర స

93-15/1119

తసడడ:బ తరరపతయఖ బతషల
ఇసటట ననస:124-2-761-7
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/762
వయససస:52
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:124-2-762/12, F.F-4
వయససస:43
లస: ససస స
9056 SAA1295740
పపరర: చరసజవ నకక

9039 SAA1452689
పపరర: రరజగశసరర బతషల

9034 SAA1304880
పపరర: జజనసబ షపక

తసడడ:బ రమమసజనఉలల బతషల
ఇసటట ననస:124-2-761/7
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ మలర ఖమరరజన రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/762
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:124/2/762
వయససస:35
లస: పప
9053 NDX2821072
పపరర: కరరస బ షపక

93-15/1160

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:124/2/762
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజన రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/762
వయససస:45
లస: ససస స
9050 SAA0797540
పపరర: కకతస మమసస సతఖననరరయణ

9036 SAA1296342
పపరర: జబర షపక

93-15/496

భరస : ననగగలమరర షపక
ఇసటట ననస:124-2-761/6
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమమసజనఉలల బతషల
ఇసటట ననస:124-2-761/7
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమమసజనఉలల బతషల
ఇసటట ననస:124-2-761-7
వయససస:44
లస: ససస స
9044 SAA0896029
పపరర: ఫరతమమ షపక

93-17/624

తసడడ:బ ననగగలమరర షపక
ఇసటట ననస:124-2-761/6
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ రమమసజనఉలల బటటట ల
ఇసటట ననస:124-2-761/7
వయససస:22
లస: పప
9041 SAA1447309
పపరర: రరజగశసరర బతషల

9033 SAA0852005
పపరర: బబషర షపక

9031 SAA0648493
పపరర: ఆలమ శవ రగడడ క

తసడడ:బ మలర కరరరజన రగడకడ
ఇసటట ననస:124/2/761
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ జజన అహమమకద SHAIK
ఇసటట ననస:124/2/761
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:124-2-761/6
వయససస:24
లస: పప
9038 SAA1249739
పపరర: మధససడదనరరవప బటటట ల

93-15/495

తసడడ:బ మహహదద న
ఇసటట ననస:124/2/761
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:124-2-761
వయససస:28
లస: ససస స
9035 SAA1304567
పపరర: యశన షపక

9030 SAA0648279
పపరర: శశక ర఼ఁస

9055 SAA0849127
పపరర: మమయ కలసటర బబలజజజపప

93-15/507

తసడడ:బ జజజపప
ఇసటట ననస:124/2/763
వయససస:46
లస: పప
93-20/1118

9058 SAA1257161
పపరర: రమదదవ బయఖ

93-14/1073

తసడడ:బ సరసబశవరరవప బయఖ
ఇసటట ననస:124-2-763/11
వయససస:34
లస: ససస స

Page 55 of 360

9059 SAA1449941
పపరర: రరజయలకడక లలకక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-14/1199

భరస : రసబబబగ లలకక
ఇసటట ననస:124-2-765
వయససస:34
లస: ససస స

9060 SAA0647727
పపరర: రమసపటట గరయతబ

తసడడ:బ దసరరర వరపబసరద
ఇసటట ననస:124/2/765
వయససస:29
లస: ససస స

9062 SAA0648337
పపరర: మమదన రసగరననయకక

93-15/510

భరస : జయరరమ
ఇసటట ననస:124/2/765
వయససస:39
లస: ససస స

9063 SAA0648501
పపరర: రమ రగడకడ వవదవత

93-15/513

తసడడ:బ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:124/2/765
వయససస:25
లస: పప

9066 SAA0648329
పపరర: మమదన జయరరమ

93-15/516

తసడడ:బ ససబబబరరవ
ఇసటట ననస:124/2/765
వయససస:59
లస: పప

9069 SAA1250802
పపరర: రరజఖ లకడక లలకక

93-16/826

9072 SAA1395680
పపరర: వమల కలమమరర వవమబరర

భరస : ఉమ మహహశసరరరవప పరగరడడమమరర
ఇసటట ననస:124-2-765/5
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రరజ వవమబరర
ఇసటట ననస:124-2-765/8
వయససస:48
లస: ససస స

9074 SAA1264662
పపరర: శవ వరసకక

9075 SAA1262005
పపరర: లకడక వరసకక

93-17/1073

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:124-2-765/31
వయససస:42
లస: పప

భరస : శరఖస కలమమర వరసకక
ఇసటట ననస:124-2-765/32
వయససస:32
లస: ససస స
93-15/519

93-17/1072

9081 SAA1249994
పపరర: శవ దకశరన మలలర ల

93-23/889

9084 SAA1408350
పపరర: సడరఖ పరన కలమమర ఏరపనవన

93-23/886

భరస : హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:124-2-767/10 FNO33,FF2
వయససస:43
లస: ససస స

9087 SAA1458488
పపరర: జజన బబబగ కకటబ
తసడడ:బ ఇసరబయగలల కకటబ
ఇసటట ననస:124-2-767/26
వయససస:42
లస: పప

9067 SAA0565481
పపరర: గఫ఼ఁసర శశక

93-15/515

93-16/825
9070 SAA1371541
పపరర: ఉమ మహహశసరరరవప పరగరడడమమరర

9073 SAA1395573
పపరర: పబవణ కలమమర వవమబరర

93-23/887

తసడడ:బ రరజ వవమబరర
ఇసటట ననస:124-2-765/8
వయససస:25
లస: పప
93-17/1074

9076 SAA1388834
పపరర: కకటటశసరమక వరసకక

93-15/1229

భరస : సరసబశవ రరవప లమతద వరసకక
ఇసటట ననస:124-2-765/32
వయససస:63
లస: ససస స
93-15/517

93-15/1123

93-15/518
9079 SAA1048967
పపరర: అబగదల బబరర అహమకద
మహమకద
తసడడ:బ వకకల అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:124/2/767
వయససస:23
లస: పప

9082 SAA1395540
పపరర: దనసస వవమబరర

93-23/888

తసడడ:బ రరజ వవమబరర
ఇసటట ననస:124-2-767/8
వయససస:42
లస: పప
93-23/788

తసడడ:బ హనసమసత రరవప ఏరపనవన
ఇసటట ననస:124-2-767/10
వయససస:24
లస: పప
93-22/786

93-15/512

తసడడ:బ రరమలసగయఖ పరగరడడమమరర
ఇసటట ననస:124-2-765/5
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ లకకయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:124-2-767/5
వయససస:37
లస: పప

భరస : దనసస వవమబరర
ఇసటట ననస:124-2-767/8
వయససస:29
లస: ససస స
9086 SAA1359041
పపరర: అదధ లకడక ఏరపనవన

9078 SAA1048983
పపరర: అయయషర మహమకద

9064 SAA0565689
పపరర: రజయమ ససలమసనన శశక

తసడడ:బ జఫ఼ర సరహహబ శశక
ఇసటట ననస:124/2/765
వయససస:57
లస: పప

భరస : రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:124/2/767
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ పరరశదద రరవప
ఇసటట ననస:124/2/767
వయససస:25
లస: పప
9083 SAA1395557
పపరర: వశరల వవమబరర

93-15/514

భరస : శవ వరసకక
ఇసటట ననస:124-2-765/31
వయససస:36
లస: ససస స
93-16/824

93-15/509

భరస : గఫఫర శశక
ఇసటట ననస:124/2/765
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రసబబబగ లలకక
ఇసటట ననస:124-2-765
వయససస:34
లస: ససస స

9071 SAA1382027
పపరర: రరమగలమక పరగరడడమమరర

9080 SAA0849226
పపరర: పపరస పబసరద

93-15/511

తసడడ:బ పపరరషప తస మ
ఇసటట ననస:124/2/765
వయససస:45
లస: పప

9068 SAA0648311
పపరర: రమసపటట దసరరర వరపబసరద

9061 SAA0565739
పపరర: రరమశర ససలమసనన శశక

తసడడ:బ గఫ఼ర శశక
ఇసటట ననస:124/2/765
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దసరరర వరపబసరద
ఇసటట ననస:124/2/765
వయససస:50
లస: ససస స

9065 SAA1012186
పపరర: షరజహన బబషర షపక

9077 SAA1382878
పపరర: రరజగశసరర వరసకక

93-15/508

9085 SAA1359058
పపరర: హనసమసత రరవప ఏరపనవన

93-22/785

తసడడ:బ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:124-2-767/10 FNO33,FF2
వయససస:52
లస: పప
93-21/1196

9088 SAA0802356
పపరర: వరకర రమమదదవ

93-14/887

భరస : ససబబ రజడడ
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:30
లస: ససస స
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9089 SAA0078261
పపరర: పగరడడ వనసకటటశసర రరవప఼

93-14/888

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:30
లస: పప
9092 SAA0648386
పపరర: శశక అబగససమ

93-15/522

93-15/525

93-15/528

93-15/531

93-15/534

93-15/537

93-15/541

9102 SAA0797045
పపరర: కకలకకక బబలమజ

9105 SAA0794926
పపరర: వరకర వనసకటరజడడడ

9108 SAA0797185
పపరర: జవరజ శవమక

9111 SAA0798324
పపరర: కసదసల సడరఖననరరయణ

93-15/544

9114 SAA1278365
పపరర: పబదదప యయకలల

93-15/532

భరస : శసకరరరవప గగననమగ
ఇసటట ననస:124-2-769/18,SF-2 32BLOCK
వయససస:63
లస: ససస స

9117 SAA1447515
పపరర: వరరరఘవమక వక
భరస : నసదదశసర రరవప
ఇసటట ననస:124-2-769/21
వయససస:54
లస: ససస స

9097 SAA0791252
పపరర: షపక ససలమసనన

93-15/527

9100 SAA0797268
పపరర: షపక కరరమగన

93-15/530

9103 SAA0798548
పపరర: బషస షపక

93-15/533

తసడడ:బ మహమకద అల
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:29
లస: పప
93-15/535

9106 SAA0796013
పపరర: బసరబతస న శకనవరస రరవప

93-15/536

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:49
లస: పప
93-15/538

9109 SAA0797862
పపరర: జవరజ శకనస

93-15/540

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/769
వయససస:26
లస: పప
93-15/542

9112 SAA0848400
పపరర: జవరజ ననరరయణ

93-15/543

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:124/2/769
వయససస:46
లస: పప
93-14/1074

తలర : ససశల యయకలల
ఇసటట ననస:124-2-769/1
వయససస:19
లస: పప
93-22/787

93-15/524

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచల రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/769
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ చలమ రగడకడ వరకర
ఇసటట ననస:124/2/769
వయససస:48
లస: పప
9116 SAA1382613
పపరర: ససదదషర గగననమగ

93-15/529

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/769
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ వవసకటటశసర రగడకడ వరకర
ఇసటట ననస:124/2/769
వయససస:29
లస: పప
9113 SAA0565507
పపరర: వవసకటటశసర రగడకడ వరకర

9099 SAA0565499
పపరర: రమన బబ ననడల

9094 SAA0796914
పపరర: సయఖద జజదననబ

తసడడ:బ భబజ
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ సప మయఖ
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:52
లస: పప
9110 SAA0565622
పపరర: వనసకట ననరరయణ రగడకడ వరకర

93-15/526

తసడడ:బ శకనవరస
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ ఫరటవపలమర
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:31
లస: పప
9107 SAA0981119
పపరర: పరమగలల కరరక

9096 SAA0797417
పపరర: కసదధకటటట దసరర భవరన

93-15/521

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబబబ సససగ బబ ననడల
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:27
లస: పప
9104 SAA0648360
పపరర: శశక ఉసరకన

93-15/523

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:46
లస: ససస స
9101 SAA0797029
పపరర: కకలకకక కలమమర సతఖభబరత

9093 SAA0645937
పపరర: మదనద ససనతన

9091 SAA0675652
పపరర: ఝమనసరరణణ కసచరర

భరస : రసగ రరవప
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఫరఠవపలమర
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:32
లస: ససస స
9098 SAA0797060
పపరర: కకలకకక వజయలకడక

93-15/520

భరస : బషస
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఫరటవపలమర
ఇసటట ననస:124/2/768
వయససస:30
లస: ససస స
9095 SAA0645739
పపరర: శశక నడరతనజ

9090 SAA0798571
పపరర: నజనన షపక

9115 SAA1448323
పపరర: పబకరష ఏకలల

93-23/890

తసడడ:బ వరయఖ ఏకలల
ఇసటట ననస:124-2-769/1,G.F-1
వయససస:21
లస: పప
93-20/1233

9118 SAA1408848
పపరర: నసదదశసరరరవప వరక

93-23/789

తసడడ:బ చన సససదరయఖ
ఇసటట ననస:124-2-769/21
వయససస:39
లస: పప
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9119 SAA1278688
పపరర: చసదబ శశఖర వక
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93-14/1075

తసడడ:బ ననద శసరర వక
ఇసటట ననస:124-2-769/24
వయససస:29
లస: పప
9122 SAA0386052
పపరర: వనసకరయమక఼ గగనసగగసటర ఼

93-14/889

93-15/1059

93-14/891

93-15/1124

93-20/1234

93-14/1200

93-15/1232

9132 JBV3588134
పపరర: నరసససహ రరవప తమకశశటట

9135 SAA1357441
పపరర: పదక పపసటల

9138 SAA1368042
పపరర: ససరగష కలమమర బసడనరరపలర

9141 SQX0334409
పపరర: ససతతష బసడనరరపలర

93-15/1233

9144 SAA1278522
పపరర: రరమమసజల జజజ ననడ లల
తసడడ:బ ససబబరరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:124-2-853
వయససస:19
లస: ససస స

93-14/1202

భరస : వర మలలర శసర రరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:124-2-855
వయససస:59
లస: ససస స

93-15/1057

9127 SAA1282821
పపరర: పబమల పపపపల

93-22/662

9130 SAA1250521
పపరర: ససనత బసడర పలర

93-14/1076

భరస : సససదర రరవప బసడర పలర
ఇసటట ననస:124-2-811
వయససస:38
లస: ససస స
93-14/1077

9133 SAA1358944
పపరర: ఏసస బగ చలక

93-15/1272

తసడడ:బ దదనయఖ చలక
ఇసటట ననస:124-2-812
వయససస:19
లస: పప
93-15/1230

9136 NDX2940757
పపరర: తరరన రజడడడ మమమళర

94-81/838

తసడడ:బ లకకరజడడడ మమమళర
ఇసటట ననస:124-2-818
వయససస:21
లస: పప
93-15/1231

9139 SAA1469188
పపరర: ససరగష కలమమర బసడనరరపలర

93-21/1197

భసధసవప: ససరగష కలమమర
ఇసటట ననస:124-2-819
వయససస:32
లస: పప
93-15/1273

తసడడ:బ సరయ బబబగ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:124-2-819,3RD LINE
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124-2-849
వయససస:20
లస: పప
9146 SAA1446541
పపరర: శవమక అసగలకలదసరర

93-18/764

తసడడ:బ సరయబబబగ
ఇసటట ననస:124-2-819
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససరగష కలమమర బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:124-2-819,3RD LINE
వయససస:28
లస: ససస స
9143 SAA1395334
పపరర: కరటస రరజ పససపపలలటట

9129 SAA1423821
పపరర: యయససరర రరణణ రరచపపడడ

9124 SAA0648519
పపరర: రరమ శశటట సరయబ

తసడడ:బ ఇమకనయయలల పపపపల
ఇసటట ననస:124-2-781
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మలమరరజడడడ పపసటల
ఇసటట ననస:124-2-816
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససరగష కలమమర బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:124-2-819
వయససస:28
లస: ససస స
9140 SAA1358480
పపరర: నగరన బసడనరరపలర

93-22/661

తసడడ:బ ససబబ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:124-2-812
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర బబ డడడ
ఇసటట ననస:124-2-813
వయససస:40
లస: ససస స
9137 SAA1380591
పపరర: నగరనన బసడనరరపలర

9126 SAA1282003
పపరర: ఇమకనయయలల పపపపల

93-17/1076

తసడడ:బ రరదబవరపబసరద రరమశశటట
ఇసటట ననస:124-2-780
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఉయదయ కలమమర రరచపపడడ
ఇసటట ననస:124-2-801 F NO 25
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ సససదరరవప బసడర పలర
ఇసటట ననస:124-2-811
వయససస:20
లస: పప
9134 SAA1446731
పపరర: ననగమలలర శసరర బబ డడడ

93-14/890

తసడడ:బ యకకబ పపపపల
ఇసటట ననస:124-2-781
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ ససబబర మనదనరర
ఇసటట ననస:124/2/785
వయససస:44
లస: పప
9131 SAA1296383
పపరర: వసశ బసడర పలర

9123 SAA0980772
పపరర: ససదఖ రరణణ కనపరల

9121 SAA1296433
పపరర: పపబమ లత కకమగక

భరస : వజయ కలమమర కకమగక
ఇసటట ననస:124-2-776
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసయఖ
ఇసటట ననస:124/2/780
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబగదల రఫస
ఇసటట ననస:124-2-780
వయససస:33
లస: ససస స
9128 SAA0980970
పపరర: అసబబదకర మనదనరర

93-17/1075

తసడడ:బ మజస కకమగక
ఇసటట ననస:124-2-776
వయససస:38
లస: పప

భరస : జ఼న వవససర఼
ఇసటట ననస:124/2/780
వయససస:30
లస: ససస స
9125 SAA0797367
పపరర: షపక మమమమగన

9120 SAA1296425
పపరర: వజయ కలమమర కకమగక

9142 SAA1372606
పపరర: అనసరరధ బసడనరరపలర

93-22/788

భరస : సరయ బబబగ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:124-2-819,3RD LINE
వయససస:62
లస: ససస స
93-14/1078

9145 SAA1446533
పపరర: వర మలలర శసర రరవప
అసగలకలదసరర
తసడడ:బ ససబబబరరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:124-2-855
వయససస:63
లస: పప

93-15/1234 9148 SAA1450972
9147 SAA1382266
పపరర: ససజవ కలమమర అసగలకలదసరర
పపరర: వర మలర శసర రరవప
అసగలకలదసరర
తసడడ:బ వర మలలర శసర రరవప అసగలకలదసరర
తసడడ:బ ససబబరరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:124-2-855
ఇసటట ననస:124-2-855
వయససస:37
లస: పప
వయససస:62
లస: పప

93-14/1201

93-18/765
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9149 NDX2829687
పపరర: వర మలర శసర రరవప
అసగలకలదసరర
భసధసవప: సపలఫ
ఇసటట ననస:124-2-855
వయససస:62
లస: పప
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9152 SAA1251172
పపరర: చదదతనఖ చలక

94-9/861

93-19/705

93-17/627

93-19/820

93-14/892

93-14/895

93-14/897

93-14/900

భరస : ససధదర కలమమర఼
ఇసటట ననస:124-3-969
వయససస:31
లస: ససస స

9162 AP151010060559
పపరర: రరచల చలర గగసడర ఼

9165 SAA0625293
పపరర: పస వ శవ రరమ రరజ

9168 JBV3664331
పపరర: యలర యఖ఼ మగడడగర఼

9171 SAA0386243
పపరర: జజన వవససర఼ గగనసగసటర ఼

93-14/901

9174 JBV3663846
పపరర: పబతనపపకమమర గగళళ

93-14/893

9177 JBV3665023
పపరర: పపషప఼ పపలమర఼
భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:124-3-970
వయససస:48
లస: ససస స

9157 SAA1450378
పపరర: ససబబబ రరవప మసదనడడ

93-14/1203

9160 SAA0946436
పపరర: ఆనసద మమకల

93-15/546

9163 SAA0625319
పపరర: పస ససధనరరణణ

93-14/894

భరస : పస వ శవ రరమ రరజ
ఇసటట ననస:124/2/3377
వయససస:40
లస: ససస స
93-14/896

9166 SAA0946345
పపరర: సలక ససలమసనన షపక

93-15/547

తసడడ:బ సలమస
ఇసటట ననస:124/2/3400
వయససస:24
లస: ససస స
93-14/898

9169 JBV1949585
పపరర: బబహకననయగడడ఼ ఎనసబరర ఼

93-14/899

తసడడ:బ భబషణస ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/4334
వయససస:40
లస: పప
93-17/836

9172 SAA1379858
పపరర: షబయ షపక

93-22/717

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:124-2, block 36, g f 6
వయససస:45
లస: ససస స
93-14/902

తసడడ:బ ఇసరబయయలల
ఇసటట ననస:124/3/969
వయససస:34
లస: పప
93-15/548

93-17/626

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:124/2/2540
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2*/746
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఇశరకయయలల఼
ఇసటట ననస:124/3/969
వయససస:57
లస: ససస స
9176 JBV3665130
పపరర: శరరషర఼ గగలమర఼

93-15/545

తసడడ:బ బబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/4334
వయససస:39
లస: పప

భరస : అబగదర రగహమమన
ఇసటట ననస:124/2/7755
వయససస:32
లస: ససస స
9173 AP151010060354
పపరర: నరకల జజఖత గగళళ఼

9159 SAA0946568
పపరర: పబసరద బసడడ

9154 SAA1115609
పపరర: శకకరనస దనవపలలరర

తసడడ:బ అసకరలల మసదనడడ
ఇసటట ననస:124-2-898
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ కకషరస రరజ
ఇసటట ననస:124/2/3377
వయససస:43
లస: పప

భరస : యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/4334
వయససస:35
లస: ససస స
9170 SAA0980343
పపరర: అరరష షపక

93-17/628

తసడడ:బ రతనస఼
ఇసటట ననస:124/2/3344
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:బ శసకర రరవప లలట తలల
ర రర
ఇసటట ననస:124/2/3377
వయససస:25
లస: పప
9167 JBV3664349
పపరర: అనసడరఖ఼ మగడడగర఼

9156 SAA1115617
పపరర: ఆదధననరరయణ దనవపలలరర

93-15/1125

తసడడ:బ అదధయ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:124-2-896
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ బబహకనసదస
ఇసటట ననస:124-2-991
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ షపక అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:124/2/3336
వయససస:42
లస: పప
9164 SAA1005298
పపరర: కరరరసక తలల
ర రర

93-17/625

తసడడ:బ వనసకటటససరరర దనవపలలరర
ఇసటట ననస:124-2-896
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబబరరవప మసడనదధ
ఇసటట ననస:124-2-898
వయససస:62
లస: ససస స
9161 SAA0744137
పపరర: షపక ఇమమమన

9153 SAA1115625
పపరర: ససలలచన దనవపలలరర

9151 ZZB0147322
పపరర: రసబబబగ జలసడతబస

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర జలసడతబస
ఇసటట ననస:124-2-878
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఆదధననరరయణ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:124-2-896
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆదధననరరయణ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:124-2-896
వయససస:29
లస: పప
9158 SAA1463314
పపరర: ననజగదమ
బ మక మసడనదధ

93-14/1079

తసడడ:బ రరజ యయససపస గబ
ఇసటట ననస:124-2-876
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ రరజ చలక
ఇసటట ననస:124-2-879
వయససస:18
లస: పప
9155 SAA1115633
పపరర: శకనవరసస దనవపలలరర

9150 SAA1281575
పపరర: మమరరలమఖదనస యయససపస గబ

9175 AP151010060750
పపరర: ససధదర కమమర గగళళళ఼

93-14/903

తసడడ:బ ఇశరకయయలల఼
ఇసటట ననస:124/3/969
వయససస:40
లస: పప
93-15/549

9178 AP151010060231
పపరర: బబబ దనసప఼

93-14/904

భరస : చలమయఖ఼
ఇసటట ననస:124/3/978
వయససస:47
లస: ససస స
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9179 AP151010060182
పపరర: ససవరరస మక దనసప఼

93-14/905

భరస : దననమమలల఼
ఇసటట ననస:124/3/978
వయససస:57
లస: ససస స
9182 JBV3665098
పపరర: లమవరణనఖ఼ దనసప఼

93-15/550

93-14/910

93-14/913

93-14/914

93-14/917

93-14/920

93-14/923

తసడడ:బ వజయభబసకరరరవప దనసప
ఇసటట ననస:124-3-988
వయససస:23
లస: ససస స

9192 SAA0675470
పపరర: దనవదస రరజ పపలమర

9195 SAA0980657
పపరర: వరన చసకరక

9198 AP151010060064
పపరర: భబసకరరరవప చసకరక఼

9201 JBV3427572
పపరర: ససదదపపకమమర఼ చకకలల఼

93-15/553

9204 AP151010060016
పపరర: పప లలరర జజననకలటట఼

93-14/915

9207 AP151010060167
పపరర: రరణణ బసడడ఼
భరస : దదవసహయస఼
ఇసటట ననస:124/3/991
వయససస:52
లస: ససస స

9187 JBV3663895
పపరర: బబలమసరసమ దనసప

93-14/912

9190 SAA0320150
పపరర: ససవపబసరద఼ దనసప఼

93-15/552

9193 SAA0320044
పపరర: రవసదబ పపలర ఼

93-14/916

తసడడ:బ దదవదననస఼
ఇసటట ననస:124/3/980
వయససస:45
లస: పప
93-14/918

9196 AP151010060122
పపరర: ససవరరస చసకరక఼

93-14/919

భరస : జగససదనసస఼
ఇసటట ననస:124/3/981
వయససస:62
లస: ససస స
93-14/921

9199 AP151010060085
పపరర: ససమత చకకలల఼

93-14/922

భరస : డదవడ రరజ఼
ఇసటట ననస:124/3/982
వయససస:62
లస: ససస స
93-14/924

9202 AP151010060700
పపరర: డదవడ రరజ చకకలల఼

93-14/925

తసడడ:బ దదవదననస఼
ఇసటట ననస:124/3/982
వయససస:57
లస: పప
93-14/926

తసడడ:బ జజన బబబగ఼
ఇసటట ననస:124/3/985
వయససస:46
లస: పప
93-23/891

93-14/909

తసడడ:బ బబలసరఖమ఼
ఇసటట ననస:124-3-979
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ డదవడనబజ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/3/982
వయససస:36
లస: పప

భరస : Sandeepkumar
ఇసటట ననస:124-3-982
వయససస:31
లస: ససస స
9206 SAA1395839
పపరర: పబతషఖష దనసప

93-15/551

తసడడ:బ జగససదనసస఼
ఇసటట ననస:124/3/981
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ డదవడనబజ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/3/982
వయససస:34
లస: పప
9203 JBV3665080
పపరర: ససకననఖ఼ chikile

9189 SAA1158666
పపరర: RADHIKA దనస

9184 JBV1946722
పపరర: మమరస మమక దనసప

తసడడ:బ సరలకన
ఇసటట ననస:124/3/979
వయససస:50
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప చసకరక
ఇసటట ననస:124/3/981
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ జగససదనసస఼
ఇసటట ననస:124/3/981
వయససస:41
లస: పప
9200 JBV1947704
పపరర: వజయశశఖర఼ చకకలల఼

93-14/911

తసడడ:బ దదవదనన౦
ఇసటట ననస:124/3/980
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ పపబతష఼
ఇసటట ననస:124/3/980
వయససస:72
లస: పప
9197 JBV3663887
పపరర: నరసససహరరవప చసకరక఼

9186 JBV1947084
పపరర: రవకలమమర఼ దనసప఼

93-14/907

భరస : దనవదస
ఇసటట ననస:124/3/979
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ రవ కలమమర దనస
ఇసటట ననస:124-3-979
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దదవదననస఼
ఇసటట ననస:124/3/980
వయససస:62
లస: ససస స
9194 AP151010060558
పపరర: దదవదననస పపలర ఼

93-14/908

తసడడ:బ దనవదస ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/3/979
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ సరలకన఼
ఇసటట ననస:124/3/979
వయససస:54
లస: పప
9191 AP151010060464
పపరర: వజయకలమమరర పపలర ఼

9183 JBV3663911
పపరర: భబగఖమక దనసప఼

9181 AP151010060266
పపరర: దననమమలల దనసప఼

తసడడ:బ చలమయఖ఼
ఇసటట ననస:124/3/978
వయససస:77
లస: పప

భరస : బబలసరసమ఼
ఇసటట ననస:124/3/979
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరలకన
ఇసటట ననస:124/3/979
వయససస:62
లస: ససస స
9188 AP151010060003
పపరర: దనవదస దనసప఼

93-14/906

తసడడ:బ దననమమలల఼
ఇసటట ననస:124/3/978
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ చలమయఖ఼
ఇసటట ననస:124-3-978
వయససస:29
లస: ససస స
9185 JBV3663903
పపరర: మమణణకఖమ దనసప

9180 AP151010060157
పపరర: చలమయఖ దనసప఼

9205 JBV3665205
పపరర: నరకలమ఼ దనసప఼

93-15/554

భరస : రరసబబబబ఼
ఇసటట ననస:124-3-985
వయససస:41
లస: ససస స
93-14/927

9208 SAA1158245
పపరర: మహహష బసడడ

93-14/928

తసడడ:బ దదవసహయస దసడడ
ఇసటట ననస:124-3-991
వయససస:34
లస: పప
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9209 AP151010060037
పపరర: దదవసహయ బసడడ఼

93-14/929

తసడడ:బ రతనస఼
ఇసటట ననస:124/3/991
వయససస:57
లస: పప
9212 JBV3666609
పపరర: వనసకటమక఼ పగరడడ఼

93-15/556

93-20/507

93-14/931

93-15/560

93-14/936

93-14/939

93-15/562

భరస : బబబగరరవప నకక
ఇసటట ననస:124-3-1009
వయససస:23
లస: ససస స

9222 AP151010060524
పపరర: కకషర కలమమరర గగళళ

9225 SAA1158237
పపరర: శక లకడక తనడడగరరర

9228 SAA1158302
పపరర: వజయ కలమమర తనడడగరరర

9231 SAA1158252
పపరర: వజయమనసద వనదహదధగరరర

93-14/942

9234 JBV1947282
పపరర: ఆనసదపబకరష గగజజరర పపడడ఼ ఼

93-14/934

9237 AP151010060297
పపరర: ససనత పలలర కకసడ఼
భరస : ఎససరతనస఼
ఇసటట ననస:124/3/1018
వయససస:49
లస: ససస స

9217 JBV3665171
పపరర: ససకతన఼ బబ దసదపలర ఼

93-15/559

9220 SAA1158195
పపరర: చలపత రరవప తనడడగరరర

93-14/933

9223 SAA0522268
పపరర: అజయ తదజ ససస గగలర

93-14/935

తసడడ:బ బకస వసస సల౦
ఇసటట ననస:124/3/1003
వయససస:27
లస: పప
93-14/937

9226 SAA1158211
పపరర: వజయ రరజ తనడడగరరర

93-14/938

తసడడ:బ పబభగదనస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:124-3-1005
వయససస:35
లస: పప
93-14/940

9229 JBV3665049
పపరర: పరరమమలమ఼ తనడకగరరర఼

93-15/561

భరస : వజయకలమమర఼
ఇసటట ననస:124-3-1006
వయససస:32
లస: ససస స
93-14/941

9232 JBV1946680
పపరర: పబసనన పలలర కకసడ

93-17/837

తసడడ:బ వజయనసద
ఇసటట ననస:124/3./1007
వయససస:33
లస: ససస స
93-14/943

తసడడ:బ రరజశశఖర఼ ఼
ఇసటట ననస:124-3-1009
వయససస:37
లస: పప
93-14/1205

93-19/785

తసడడ:బ దదవదననస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:124-3-995
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ పబభగదనస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:124-3-1007
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ రరజజ శశఖర గగజజరర పపడడ
ఇసటట ననస:124-3-1009
వయససస:29
లస: పప
9236 SAA1448562
పపరర: కకటట రతనస నకక

93-14/932

తసడడ:బ పబభగదనస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:124-3-1006
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ దదనయమలల఼
ఇసటట ననస:124/3/1006
వయససస:79
లస: పప
9233 SAA1158286
పపరర: మధస బబబగ గగజజరర పపడడ

9219 SAA1158328
పపరర: మమరస మక తనడడగరరర

9214 SAA1450980
పపరర: రమదదవ బబ డ

భరస : యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:124-3-992
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పబభగదనస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:124-3-1005
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ బబసజమమన తనడడగరరర
ఇసటట ననస:124-3-1005
వయససస:63
లస: పప
9230 JBV3665072
పపరర: యయససబబబగ఼ గగటటటపరటట఼

93-15/558

భరస : భకస వతసలస
ఇసటట ననస:124/3/1003
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ పబకరశస఼
ఇసటట ననస:124/3/1003
వయససస:52
లస: పప
9227 SAA1158260
పపరర: పబభగదనస తనడడగరరర

9216 JBV3665189
పపరర: దధవరఖ శశబబ఼ అసకమ఼

93-15/555

భరస : మహహశ బసడడ
ఇసటట ననస:124-3-991
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చలపత రరవప తనడడగరరర
ఇసటట ననస:124-3-995
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ జజజపప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:124-3-995
వయససస:52
లస: పప
9224 AP151010060015
పపరర: భకస వతసలస గగళళ఼

93-15/557

భరస : రవకలమమర఼
ఇసటట ననస:124-3-992
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పప తష రరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:124-3-995
వయససస:45
లస: ససస స
9221 SAA1158708
పపరర: పప తష రరజ రరయపపడడ

9213 JBV3666583
పపరర: కలమమరర఼ మదదల఼

9211 JBV3664919
పపరర: మహహతన఼ బసడక఼

భరస : దదవసహయమ఼
ఇసటట ననస:124-3-991
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖరరవప఼
ఇసటట ననస:124/3/991
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ వజయ భబసకరరరవప దనసప
ఇసటట ననస:124/3/991
వయససస:24
లస: ససస స
9218 SAA1158278
పపరర: మరరయమక rayapudi

93-14/930

తసడడ:బ రతనస఼
ఇసటట ననస:124/3/991
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/3/991
వయససస:41
లస: ససస స
9215 SAA1004845
పపరర: పబతతఖష దనసప

9210 JBV3663853
పపరర: పబ కరశరరవప బసడడ఼

9235 SAA1449305
పపరర: వర లకడక రరజశశకర

93-14/1204

భరస : రరజశశకర రరజశశకర
ఇసటట ననస:124-3-1009
వయససస:42
లస: ససస స
93-14/945

9238 JBV3663838
పపరర: పబదదప కలమమర పలలర కకసడన

93-14/946

తసడడ:బ యయసస రతనస
ఇసటట ననస:124/3/1018
వయససస:33
లస: పప
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93-15/563

భరస : సతఖననరరయణ రగడకడ఼
ఇసటట ననస:124-3-1018
వయససస:31
లస: ససస స
9242 JBV3663978
పపరర: రరజగసదబపస
బ రద఼ పలలర కకసడ఼

93-14/948

తసడడ:బ ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:124/3/1019
వయససస:36
లస: పప
9245 JBV3663952
పపరర: పబసరద పలలర కకసడ఼

93-14/951

93-14/953

93-20/508

93-14/957

93-14/959

93-14/962

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:124/3/1027
వయససస:61
లస: పప

93-14/954

9252 SAA0522144
పపరర: చదదతనఖ జజననకలటట

9255 JBV3664893
పపరర: భరత఼ జజనననకలటట఼

9258 SAA0802141
పపరర: ససపన పస సదసగగల

9261 JBV3427630
పపరర: రరజగసదపబసరద఼ పప సదసగల఼

93-15/568

9264 JBV3664976
పపరర: రగజగశ కలమమర఼ పప సదసగల఼

93-14/955

9267 SAA0522169
పపరర: ససధనరరణణ గగజజరర పపడక
భరస : ఆనసదపబకరష
ఇసటట ననస:124/3/1028
వయససస:29
లస: ససస స

9247 JBV3664968
పపరర: అనసషర఼ పలలర కకసడనడ఼

93-15/565

9250 JBV3665122
పపరర: సపమమఖ఼ జజనననకలటట఼

93-15/566

9253 SAA0320168
పపరర: కకరణగకమమర఼ జజననకలటట఼

93-14/956

తసడడ:బ బబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:124/3/1023
వయససస:33
లస: పప
93-15/567

9256 JBV3427465
పపరర: ససధనరరణణ఼ దనసప఼

93-14/958

భరస : వరరకజ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/3/1024
వయససస:34
లస: ససస స
93-14/960

9259 SAA0522193
పపరర: పసబయసక పస సదసగల

93-14/961

భరస : రరజగసదబ పబసరద
ఇసటట ననస:124/3/1025
వయససస:28
లస: ససస స
93-14/963

9262 JBV3427606
పపరర: సతనఖనసదస఼ పప సదసగల ఼

93-14/964

తసడడ:బ రరజజరతనస఼ ఼
ఇసటట ననస:124/3/1025
వయససస:57
లస: పప
93-15/569

తసడడ:బ సతఖనసదమ఼
ఇసటట ననస:124-3-1025
వయససస:29
లస: పప
93-14/966

93-14/950

తసడడ:బ ఇరరకయమ఼
ఇసటట ననస:124-3-1021
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ సతనఖనసదస ఼
ఇసటట ననస:124/3/1025
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ సతఖనసదమ
ఇసటట ననస:124-3-1025
వయససస:30
లస: ససస స
9266 JBV3663937
పపరర: ననగగశసరరరవప పపనసమమక఼

9249 AP151010060005
పపరర: ఇరరకయ జజననకలటట఼

9244 AP151010060525
పపరర: హహలనన పలలర కకసడ఼

తసడడ:బ పబసరద రరవప఼
ఇసటట ననస:124-3-1020
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:124/3/1025
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతనఖనసదస఼ ఼
ఇసటట ననస:124/3/1025
వయససస:52
లస: ససస స
9263 JBV3664984
పపరర: రతనజజఖత పప సదసగగల

93-14/952

తసడడ:బ బబబగ రరవప఼
ఇసటట ననస:124-3-1023
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ సరలకన
ఇసటట ననస:124/3/1024
వయససస:44
లస: పప
9260 JBV3428000
పపరర: లమళతకలమమరర఼ పప సదసగల఼

9246 AP151010060006
పపరర: పబసరదరరవప పలలర కకసడ

93-14/947

భరస : వరపబసదరరవప఼
ఇసటట ననస:124/3/1020
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకరన కలమమర
ఇసటట ననస:124/3/1023
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ బబబగరరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:124-3-1023
వయససస:27
లస: పప
9257 AP151010060580
పపరర: వరరరజ దనసప

93-14/949

తసడడ:బ నలమసబరస఼
ఇసటట ననస:124/3/1021
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ ఇరమయమ జజనననకలటట
ఇసటట ననస:124-3-1021
వయససస:24
లస: పప
9254 SAA1194463
పపరర: భరత జజననకలటట

9243 JBV3663945
పపరర: ఆనసదరరవప పలలర కకసడ఼

9241 JBV3663960
పపరర: వజయలకడక పలలర కకసడ఼

భరస : ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:124/3/1019
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరదరరవప
ఇసటట ననస:124/3/1020
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఇరరకయ఼
ఇసటట ననస:124/3/1021
వయససస:46
లస: ససస స
9251 SAA1117084
పపరర: పబవణ కలమమర జజనననకలటట

93-15/564

తసడడ:బ పబసరదనబవప఼
ఇసటట ననస:124/3/1019
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:124/3/1020
వయససస:40
లస: పప
9248 AP151010060166
పపరర: అరరణకలమమరర జజననకలటట఼

9240 JBV3665155
పపరర: సతఖననరరయణ రగడడ క఼
మబననగరలమ఼
తసడడ:బ శవ శసకర రగడకడ఼
ఇసటట ననస:124-3-1018
వయససస:40
లస: పప

9265 JBV3663929
పపరర: మమరరస గరలమర఼

93-14/965

భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/3/1027
వయససస:59
లస: ససస స
93-14/967

9268 JBV3428463
పపరర: మరరయమక఼ జజననకలటట఼

93-14/968

భరస : బబబబరరవప
఼఼
ఇసటట ననస:124/3/1028
వయససస:50
లస: ససస స
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9269 AP151010060086
పపరర: శశషమమక జజనననకలత

93-14/969

భరస : నలమసబరస
ఇసటట ననస:124/3/1028
వయససస:82
లస: ససస స
9272 SAA0801747
పపరర: శరఖమ సససదర జజననకలటట

93-14/972

93-14/974

93-14/1207

93-14/1080

93-14/979

93-14/1081

93-14/1121

తసడడ:బ బబష షపక
ఇసటట ననస:124-4-232
వయససస:23
లస: పప

9282 SAA0655654
పపరర: రగశమక నసదధగరమ

9285 SAA0655647
పపరర: రమమశ ఆకలలపలర

9288 SAA1250265
పపరర: మనన షపక

9291 SAA1250364
పపరర: వనసకటటష చటర

93-14/1100

9294 AP151010060405
పపరర: మమరమక కలమమరర చరరగబరర఼

93-14/977

9297 SAA0674655
పపరర: అరరగల ననగ రరజ
తసడడ:బ ననగ భబషణ౦
ఇసటట ననస:124/4/279
వయససస:36
లస: పప

9277 SAA1468214
పపరర: రరజ సతఖల

93-14/1206

9280 AP151010060824
పపరర: దనసడ చసటబటటన

93-14/976

9283 SAA0789851
పపరర: గగతస కకసడ మలర కరరరజన

93-14/978

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:124/3/4334
వయససస:26
లస: పప
93-14/980

9286 SAA1158229
పపరర: చదదతనఖ కలమమర గరలర

93-14/981

తసడడ:బ థనమస గరలర
ఇసటట ననస:124-3-10094
వయససస:32
లస: పప
93-14/1082

9289 SAA1281732
పపరర: జజఖత మగలపరరస

93-14/1083

భరస : ఎలర య మగలపరరస
ఇసటట ననస:124-4-1
వయససస:57
లస: ససస స
93-14/1084

9292 SAA1295567
పపరర: ససత రవమక జకకక

93-14/1099

భరస : మణణ కలమమర జకకక
ఇసటట ననస:124-4-116
వయససస:28
లస: ససస స
93-14/982

భరస : ఏససదనసస఼
ఇసటట ననస:124/4/118
వయససస:55
లస: ససస స
93-15/1136

93-15/570

తసడడ:బ భబషణస
ఇసటట ననస:124/3/1031
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:124-4-100
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర మగనపల
ఇసటట ననస:124-4-117
వయససస:60
లస: ససస స
9296 SAA1250935
పపరర: జజబరర షపక

93-15/571

తసడడ:బ బబష షపక
ఇసటట ననస:124-4వయససస:20
లస: పప

భరస : యయసప బగ మతతరర
ఇసటట ననస:124-4-97
వయససస:30
లస: ససస స
9293 SAA1250448
పపరర: ఈశసరమక మగనపల

9279 JBV3664927
పపరర: రరజ఼ సతనఖలమ఼

9274 JBV3664901
పపరర: లల పపషప఼ జజనననకలటట఼

తసడడ:బ నలమసబరరస సతఖల
ఇసటట ననస:124-3-1030
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:124/3/4378
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమ కరసతనరరవప బబ టటట
ఇసటట ననస:124-4వయససస:39
లస: ససస స
9290 SAA1250000
పపరర: ననగమణణ మతతరర

93-14/975

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:124/3/4333
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:124/3/4378
వయససస:56
లస: ససస స
9287 SAA1295559
పపరర: వజయలకడక బబ టటట

9276 SAA0320143
పపరర: నలమసబరఏ సతనఖల఼

93-14/971

భరస : శరఖమ సససదర఼
ఇసటట ననస:124-3-1029
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ నలమసబబరమ఼
ఇసటట ననస:124-3-1030
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప చవల
ఇసటట ననస:124-3-1033
వయససస:22
లస: ససస స
9284 SAA0655639
పపరర: రరమగలమక అకలలపలర

93-14/973

తసడడ:బ శశరర఼
ఇసటట ననస:124/3/1030
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరజ సతఖల
ఇసటట ననస:124-3-1030
వయససస:22
లస: ససస స
9281 SAA1250398
పపరర: శరరష చవల

9273 AP151010060556
పపరర: లలధరరపల జజననకలటట

9271 AP151010060168
పపరర: మరరయమక జజననకలటట

భరస : లలధరరపల
ఇసటట ననస:124/3/1029
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ నలమసబరస
ఇసటట ననస:124/3/1029
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:బ నలమసబరస఼
ఇసటట ననస:124/3/1030
వయససస:43
లస: ససస స
9278 SAA1468396
పపరర: తబత సతఖల

93-14/970

తసడడ:బ నలసబరస఼
ఇసటట ననస:124/3/1028
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ లలధన రరవప పరల
ఇసటట ననస:124/3/1029
వయససస:44
లస: పప
9275 JBV3663986
పపరర: మమరర అమకత఼ సతనఖల఼

9270 AP151010060180
పపరర: బబబగరరవప జజననకలటట఼

9295 SAA1250950
పపరర: శవమక భరర

93-15/1135

భరస : శకరరమలల భరర
ఇసటట ననస:124-4-156
వయససస:66
లస: ససస స
93-15/572

9298 SAA1383686
పపరర: శశటట వనసకటరమణ

93-17/1229

తసడడ:బ శశటట చసదబరరవప
ఇసటట ననస:124-4-459/9
వయససస:30
లస: పప
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పపరర: ససకర శరరష
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93-17/1230

భరస : ససకర వనసకరమణ
ఇసటట ననస:124-4-459/9
వయససస:26
లస: ససస స
9302 SAA1250893
పపరర: నరజసదబ ననయగడడ

93-15/1165

తసడడ:బ పపనననరరవప ననయగడడ
ఇసటట ననస:124-4-747
వయససస:34
లస: పప
93-16/827

భరస : తరరమలలశసరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124-4-1040
వయససస:48
లస: ససస స
93-14/1086

93-23/892

భరస : వనసకటటశసరరర కకసడడబ
ఇసటట ననస:124-4-1053
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబబగ రరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:124-4-1071
వయససస:50
లస: ససస స
9317 SAA1408939
పపరర: మమరర బబబగ గరటటటమగకకల

93-15/1236

9306 SAA1382464
పపరర: ననగయఖ శఖమ

9309 SAA1250992
పపరర: రరజగసదబ పబసరద కలవరసరపప

93-14/1208

9318 SAA1408384
పపరర: బసదస గరటటటమగకకల

93-20/1120

9321 SAA1468891
పపరర: హనసమసతష చథడలలరర

93-15/1126

9324 SAA1250968
పపరర: కకసడడబ ఆశరరసదస

93-16/828

9310 SAA1256452
పపరర: బబజ షపక

93-14/1087

తసడడ:బ లమలమసహహబబ షపక
ఇసటట ననస:124-4-1050
వయససస:38
లస: పప
93-23/893

9313 SAA1398734
పపరర: సపజనఖ అసబటట

93-23/894

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర అసబటట
ఇసటట ననస:124-4-1053
వయససస:20
లస: ససస స
93-14/1209

9316 SAA1382233
పపరర: కకప దనసస కకసడడబ

93-15/1235

తసడడ:బ ఏససరతనస కకసడడబ
ఇసటట ననస:124-4-1073
వయససస:34
లస: పప
93-15/1237

9319 SAA1298397
పపరర: హనసమసతష చతషలలరర

93-20/1119

తసడడ:బ నరసససహ రరవప చతషలలరర
ఇసటట ననస:124-4-1089
వయససస:30
లస: పప
93-21/1198

తసడడ:బ నరసససహ రరవప చథడలలరర
ఇసటట ననస:124-4-1089
వయససస:30
లస: పప
93-14/1089

9307 SAA1372689
పపరర: వశరకసతమక శఖమ
భరస : ననగయఖ శఖమ
ఇసటట ననస:124-4-1042,
వయససస:57
లస: ససస స

9312 SAA1398817
పపరర: సపజనఖ అసబటట

9315 SAA1382282
పపరర: రగశమక కకసడడబ

9322 SQX1987783
పపరర: హనసమసతష

95-1/968

తసడడ:బ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:124-4-1089
వయససస:31
లస: పప
93-15/1127

9325 SAA1472257
పపరర: మలర క బబ ననగరఅలమ

93-21/1199

భరస : కకసడడబ ఆశరరసదస
ఇసటట ననస:124-4-1091 17TH LINE
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ కకసడడబ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:124-4-1091 17TH LINE
వయససస:36
లస: పప

భరస : మరరయ దనసస బబ నర రలల
ఇసటట ననస:124-4-1092
వయససస:33
లస: ససస స

9326 NDX3284338
పపరర: మరరయదనసస బబ సగరరల

9327 SAA1469014
పపరర: రరజగశసరర బబ సగరరల

9328 MLJ2426799
పపరర: ఏసస దనస బబ సగరరల

తసడడ:బ మగతయఖ బబ సగరరల
ఇసటట ననస:124-4-1092
వయససస:41
లస: పప

94-39/1420

భరస : యయససదనసస బబ సగరరల
ఇసటట ననస:124/4/1093
వయససస:40
లస: ససస స

93-14/1085

భరస : పయమఖవపల గగరవయఖ
ఇసటట ననస:124-4-1039
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మమరర బబబగ గరటటటమగకకల
ఇసటట ననస:124-4-1074
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతష చఠరలలరర
ఇసటట ననస:124-4-1089
వయససస:28
లస: పప
9323 SAA1250307
పపరర: కకసడడబ మరరయమక

9304 SAA1250406
పపరర: పయమఖవపల సరయ లకకక

93-14/1120

భరస : కకప దనసస కకసడడబ
ఇసటట ననస:124-4-1073
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ దనవదస గరటటటమగకకల
ఇసటట ననస:124-4-1074
వయససస:37
లస: పప
9320 SAA1298389
పపరర: శక లకడక చథడలలరర

9303 SAA1256478
పపరర: రరణణ జజధన

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర అసబటట
ఇసటట ననస:124-4-1053
వయససస:20
లస: ససస స
93-14/1088

93-15/1137

తసడడ:బ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:124-4-733/4
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ కలవరసరపప
ఇసటట ననస:124-4-1047
వయససస:56
లస: పప

9311 SAA1398882
పపరర: లలరరద మమరర కకసడడబ

9301 SAA1279330
పపరర: జజనభబష షపక

భరస : కకటటరజడడడ
ఇసటట ననస:124-4-464/20,8TH BLOCK
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ రమణయఖ శఖమ
ఇసటట ననస:124-4-1042
వయససస:67
లస: పప

భరస : వటల బబబగ దధడర
ఇసటట ననస:124-4-1046
వయససస:29
లస: ససస స

9314 SAA1296144
పపరర: కమల కలమమరర రరవనడతల

93-17/1231

భరస : అకరకరరవప జజధన
ఇసటట ననస:124-4-877
వయససస:18
లస: ససస స

9305 SAA1452861
పపరర: ససబబలకడక పససపపలలటట

9308 SAA1250356
పపరర: నరజ దధడర

9300 MLJ3659851
పపరర: శవ ననగగసదబస ఆవపల

93-21/1188

93-23/790

తసడడ:బ మగతయఖ బబ సగరరల
ఇసటట ననస:124-4-1093
వయససస:43
లస: పప
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93-14/1210

భరస : ససబబ రరవప యమరసరణణ
ఇసటట ననస:124-4-1097,7th LINE
వయససస:28
లస: ససస స
9332 SAA1255827
పపరర: ఉష రరణణ గగడనరరల

93-14/1090

94-78/862

తసడడ:బ కకరణ గగసడనల
ఇసటట ననస:124-4-1108, 6TH LINE
వయససస:23
లస: ససస స
93-15/573

93-14/986

93-14/1093

93-15/1129

93-14/1212

9342 SAA1250281
పపరర: దదవయఖ పరలఠరఖ

9345 SAA1250489
పపరర: బబర సససమల మసగస

9348 SAA1296201
పపరర: దదనమక చలర

9351 SAA1250299
పపరర: కలమమరర కలదధసడడ

93-14/1039

9354 SAA1250042
పపరర: అరగగఖస సరదస

93-14/1091

9357 SAA1295724
పపరర: china ankamma muppala
భరస : pitchaiah muppala
ఇసటట ననస:124-4-1176
వయససస:32
లస: ససస స

9337 SAA0944604
పపరర: మమరర కనసమబరర

93-14/985

9340 SAA0674432
పపరర: తపపగగడడసప దదవయఖ

93-15/575

9343 SAA1295393
పపరర: ననగ దసరర పరలఠరఖ

93-14/1092

భరస : దదవయఖ పరలఠరఖ
ఇసటట ననస:124-4-1128
వయససస:60
లస: ససస స
93-14/1094

9346 SAA1250463
పపరర: కరమమశసరరవప చలర

93-14/1095

తసడడ:బ శకనస చలర
ఇసటట ననస:124-4-1138
వయససస:24
లస: పప
93-15/1161

9349 SAA1250240
పపరర: ననగమణణ ఎరర

93-14/1096

భరస : వనసకటసరసమ ఎరర
ఇసటట ననస:124-4-1139
వయససస:28
లస: ససస స
93-14/1097

9352 SAA1277540
పపరర: ఎలశమక దనర

93-16/673

భరస : శశరర బబబగ దనర
ఇసటట ననస:124-4-1147
వయససస:36
లస: ససస స
93-14/1098

భరస : బబలశశరర సదసద
ఇసటట ననస:124-4-1157
వయససస:46
లస: ససస స
93-14/1101

93-15/1128

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1121
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కలదధసడడ
ఇసటట ననస:124-4-1141
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నగరజ మమకల
ఇసటట ననస:124-04-1149
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ పపద రగశయఖ మగపరపల
ఇసటట ననస:124-4-1176
వయససస:34
లస: పప

93-15/574

భరస : శకనస చలర
ఇసటట ననస:124-4-1138
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరసమ ఎరర
ఇసటట ననస:124-4-1139
వయససస:28
లస: ససస స

9356 SAA1250471
పపరర: పసచలయఖ మగపరపల

9339 SAA0793126
పపరర: రరజశశకర తపగబదదసర

9334 SAA1250943
పపరర: ననగదసబగర పరలఠరఖ

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/4/1121
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ ససరగశ కలమమర మసగస
ఇసటట ననస:124-4-1131
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనస చలర
ఇసటట ననస:124-4-1138
వయససస:43
లస: ససస స

9353 SAA1295534
పపరర: రజన మమకల

93-14/984

తసడడ:బ భకస పరలఠరఖ
ఇసటట ననస:124-4-1128
వయససస:63
లస: పప

భరస : వవననకటటశసరర
ర పరలఠరఖ
ఇసటట ననస:124-4-1128
వయససస:25
లస: ససస స

9350 SAA1470145
పపరర: ననగమణణ ఎరర

9336 SAA1166750
పపరర: అమబలఖ వరడపలర

93-14/983

భరస : దదవయఖ పరలఠరఖ
ఇసటట ననస:124-4-1108
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ దదవయఖ తపగబదదసర
ఇసటట ననస:124/4/1121
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ శశరర చదరరకలరర
ఇసటట ననస:124-4-1125
వయససస:61
లస: పప

9347 SAA1279322
పపరర: దదనమక చలర

93-14/1211

భరస : మరరయదనసస వరడపలర
ఇసటట ననస:124-4-1115
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దదవయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1121
వయససస:45
లస: ససస స

9344 SAA1250273
పపరర: చసదబకల పరలఠరఖ

9333 SAA1456045
పపరర: ఉష రరణణ గగసడనల

9331 SAA1158179
పపరర: ఉష రరణణ గగసడనల

భరస : కకరణ గగసడనల
ఇసటట ననస:124-4-1108
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకరణ గగసడనల
ఇసటట ననస:124-4-1108
వయససస:38
లస: ససస స

9335 NDX2889327
పపరర: అనడష గగసడనల

9341 SAA1165554
పపరర: దననయయలల చదరరకలరర

93-23/791

భరస : మరరయదనసస పరలలటట
ఇసటట ననస:124-4-1099
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకరణ గగడనరరల
ఇసటట ననస:124-4-1108
వయససస:37
లస: ససస స

9338 SAA0674606
పపరర: తపపగగడడసప రరతమక

9330 SAA1447820
పపరర: జజఖత పరలలటట

9355 SAA1147511
పపరర: అరగగఖస సరధస

93-19/15

భరస : బబల సపరర సరధస
ఇసటట ననస:124-4-1157 SUMMER PETA
వయససస:46
లస: ససస స
93-14/1102

9358 SAA0944422
పపరర: సరసత కరరసగర

93-14/987

భరస : శవ రరమ
ఇసటట ననస:124/4/1179
వయససస:25
లస: ససస స
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93-15/576

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1180
వయససస:43
లస: ససస స
9362 SAA0673871
పపరర: మరరకసటట అననమక

93-15/579

93-14/989

తసడడ:బ రరజ
ఇసటట ననస:124-4-1185
వయససస:32
లస: పప
9371 SAA1296276
పపరర: వనత రరజ ఏటటకలరర

93-15/1130

93-14/995

94-46/645

93-14/998

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:124-4-1194
వయససస:53
లస: ససస స
9386 SAA1166735
పపరర: సరమమమజఖస ననగగలపరటట
భరస : వనసకట రమణ ననగగలపరటట
ఇసటట ననస:124-4-1195
వయససస:32
లస: ససస స

9369 SAA0793886
పపరర: ఏటటకలరర జజఖత

93-14/993

93-15/1238

93-14/996

93-14/991

9370 SAA0792433
పపరర: ఏటటకలరర దధలప కలమమర

93-14/994

9373 SAA1448216
పపరర: రరజ ఏటటకలరర

93-15/1274

9376 SAA0944844
పపరర: రసగ ధరరవత

93-14/997

తసడడ:బ దదవయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1190
వయససస:25
లస: ససస స

9378 NDX2566396
పపరర: ననగదసరర పరలతనఖ

94-49/596

9379 SAA1256502
పపరర: బగజజభబఈ అదవథ

93-14/1103

భసధసవప: బగజజభబఈ అదవథ
ఇసటట ననస:124-4-1192
వయససస:36
లస: ససస స

9381 SAA0944810
పపరర: యమససన షపక

93-14/999

9382 SAA0793795
పపరర: షపక ససభబన

93-14/1000

తసడడ:బ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:124/4/1193
వయససస:56
లస: పప
93-15/1162

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:124-4-1194
వయససస:53
లస: ససస స
93-17/739

9367 SAA0792359
పపరర: ఏటటకలరర రరణణ

తసడడ:బ ననగగసదబస ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:124-4-1186
వయససస:56
లస: పప

9375 SAA0794421
పపరర: దధరరవత శసకర

9384 SAA1296185
పపరర: మసరసనన షపక

93-14/988

తసడడ:బ రరజ
ఇసటట ననస:124-4-1186
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ ససభబన
ఇసటట ననస:124/4/1193
వయససస:25
లస: పప
93-14/1213

9364 SAA0794173
పపరర: సససకర రతన కలమమరర

భరస : కకరణ
ఇసటట ననస:124-4-1185
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దదవయఖ పరలతనఖ
ఇసటట ననస:124-4-1191
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:124/4/1193
వయససస:24
లస: ససస స
9383 SAA1449263
పపరర: మసరసన బఇవనద షపక

93-14/990

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1189
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర పరలతనఖ
ఇసటట ననస:124-4-1191
వయససస:25
లస: ససస స
9380 SAA0944760
పపరర: ససలస న షపక

9366 SAA0794140
పపరర: ఇసజమబరర పకకరయఖ

9372 SAA1448174
పపరర: వనత బబబగ ఏటటకలరర

93-15/578

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:124/4/1183
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:124-4-1186
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1189
వయససస:42
లస: ససస స
9377 NDX2566305
పపరర: చసదబకళ పరలతనఖ

93-15/580

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:124/4/1186
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:124-4-1186
వయససస:25
లస: పప
9374 SAA0794728
పపరర: దధరరవత మసగ

9363 SAA0673897
పపరర: మరరకసటట యమకకబబ

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1184
వయససస:46
లస: పప
93-14/992

9361 SAA0673707
పపరర: మరరకసటట రరజ

తసడడ:బ జవ రతన౦
ఇసటట ననస:124/4/1181
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ జవ రతన౦
ఇసటట ననస:124/4/1182
వయససస:37
లస: పప

భరస : పకకరర
ఇసటట ననస:124/4/1184
వయససస:41
లస: ససస స
9368 SAA0792375
పపరర: ఏటటకలరర కకరణ కలమమర

93-15/577

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:124/4/1181
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : యమకకబబ
ఇసటట ననస:124/4/1182
వయససస:35
లస: ససస స
9365 SAA0794132
పపరర: ఇసజమగరర ననగమక

9360 SAA0673723
పపరర: రగజజ కలమమరర మరరకసటట

9387 SAA1166727
పపరర: వనసకట రమణ ననగగలపరటట
తసడడ:బ రరమమనసజ దనసస ననగగలపరటట
ఇసటట ననస:124-4-1195
వయససస:32
లస: పప

9385 SAA0793589
పపరర: షపక రరషసదడన

93-17/738

తసడడ:బ ససభబన
ఇసటట ననస:124/4/1194
వయససస:31
లస: ససస స
93-17/740

9388 SAA1250257
పపరర: మధవ గగపసదదశ

93-14/1104

భరస : బలరరజ గగపసదదశ
ఇసటట ననస:124-4-1197
వయససస:32
లస: ససస స
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93-21/1200

తసడడ:బ సమమబససవరరరవ బబజవరడ
ఇసటట ననస:124-4-1200
వయససస:20
లస: ససస స
9392 SAA0792649
పపరర: బసడడ ననగమణణ

93-17/741

93-14/1105

93-15/584

93-17/744

93-17/746

93-17/748

93-17/750

తసడడ:బ పబసరద మసడనదధ
ఇసటట ననస:124-4-1218
వయససస:18
లస: పప

9402 SAA0944653
పపరర: రతన మమరరక ఉసపటల

9405 SAA0792961
పపరర: బబ లలదద స ససబబబరరవప

9408 SAA0674036
పపరర: బబ పపపడడ పబభబకర రరవప

9411 SAA0793274
పపరర: చచటర సవడమక

93-15/587

9414 SAA1449883
పపరర: పబసరద మసడనదధ

93-17/745

9417 SAA1115427
పపరర: దదవమణణ మసదడడ
తసడడ:బ పబసరద మసదడడ
ఇసటట ననస:124-4-1218
వయససస:22
లస: ససస స

9397 SAA1295906
పపరర: అననపపరర బబలమఅలమ

93-14/1107

9400 SAA0944729
పపరర: జయపరల ఉసపటల

93-17/743

9403 SAA1255751
పపరర: దసరర కకసడ

93-14/1108

భరస : మమరరత రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:124-4-1212
వయససస:28
లస: ససస స
93-17/747

9406 SAA1295625
పపరర: శవ ననయక పరలమటల

93-14/1109

తసడడ:బ బక ననయక పరలమటల
ఇసటట ననస:124-4-1213
వయససస:32
లస: పప
93-15/586

9409 SAA0792821
పపరర: కకమబకరర మరరయమక

93-17/749

భరస : పబభబకర రరవప
ఇసటట ననస:124-4-1215
వయససస:44
లస: ససస స
93-17/751

9412 SAA0793068
పపరర: చచటర చనన వనసకయఖ

93-17/752

తసడడ:బ వనసకటటష
ఇసటట ననస:124-4-1216
వయససస:54
లస: పప
93-14/1214

తసడడ:బ ససబబరరవప మసడనదధ
ఇసటట ననస:124-4-1218
వయససస:45
లస: పప
93-14/1216

93-17/742

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1210
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:124-4-1216
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరజ రరవప
ఇసటట ననస:124/4/1217
వయససస:60
లస: ససస స
9416 SAA1448539
పపరర: ఆనసద కలమమర మసడనదధ

93-15/585

తసడడ:బ వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:124/4/1214
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ దననయయలల
ఇసటట ననస:124-4-1215
వయససస:48
లస: పప
9413 SAA0674143
పపరర: తతమటట యగమక

9399 SAA0673921
పపరర: రరమయఖ పసససల

9394 SAA0793332
పపరర: కరసగర శరసత

తసడడ:బ మమధవరరవప బబలమఅలమ
ఇసటట ననస:124-4-1210
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ ఫరబసచదస
ఇసటట ననస:124-4-1212
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ దదవయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1213
వయససస:24
లస: పప
9410 SAA0792797
పపరర: కకమబకరర పబభబకర రరవప

93-14/1106

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1211
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:124-4-1212
వయససస:36
లస: ససస స
9407 SAA0944703
పపరర: జగదదశ తపపగగదధసప

9396 SAA1255702
పపరర: కకటటశసరమక గడడ ల

93-15/582

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:124-4-1206
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ గగపయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1210
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1211
వయససస:27
లస: ససస స
9404 SAA0793035
పపరర: బబ లలర దసద దయమమక

93-15/583

భరస : నరసససహరరవప గడడ ల
ఇసటట ననస:124-4-1208
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1210
వయససస:53
లస: ససస స
9401 SAA0944679
పపరర: ససరరప రరణణ ఉసపటలర మ

9393 SAA0674010
పపరర: కరరసగర మసగమక

9391 SAA0673996
పపరర: బసడక బబహకనసద౦

తసడడ:బ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/4/1204
వయససస:62
లస: పప

భరస : వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/4/1205
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఏసస కలవ
ఇసటట ననస:124-4-1207
వయససస:38
లస: ససస స
9398 SAA0673962
పపరర: ఎససస ల సరమమమమజఖ౦

93-15/581

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:124/4/1203
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబహకనసదస
ఇసటట ననస:124-4-1204
వయససస:56
లస: ససస స
9395 SAA1256510
పపరర: లకడక కలవ

9390 SAA0673988
పపరర: బసడడ సరగజన

9415 SAA1448745
పపరర: జగసమక మసడనదధ

93-14/1215

భరస : పబసరద మసడనదధ
ఇసటట ననస:124-4-1218
వయససస:41
లస: ససస స
93-17/753

93-17/754
9418 JBV3427473
పపరర: కరరణమమరరమమధవ఼ బబ లమమల఼

భరస : పసటరరకజగసదపబసరద఼ ఼
ఇసటట ననస:124/4/1219
వయససస:34
లస: ససస స
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9419 JBV1948637
పపరర: జజజ నరతనస఼ బబ లమమల఼

93-17/755

భరస : చనఏససభకలస఼ ఼
ఇసటట ననస:124/4/1219
వయససస:65
లస: ససస స
9422 SAA0793100
పపరర: తపపగగడడశశ అనల

తసడడ:బ చనఏససభకలస఼
ఇసటట ననస:124/4/1219
వయససస:40
లస: పప
93-17/758

తసడడ:బ దదవయఖ
ఇసటట ననస:124-4-1226
వయససస:30
లస: పప
9425 SAA0674200
పపరర: యమకయఖ బతష
స ల

93-15/590

93-17/761

93-15/1163

93-15/1131

93-17/764

93-17/766

తసడడ:బ ననగయఖ థడరరకర
ఇసటట ననస:124-4-1248
వయససస:21
లస: పప

9432 SAA1385269
పపరర: చటటటబబబగ నలర గటర

9435 SAA0794066
పపరర: కదమ గళర భబలకడక

9438 SAA0674275
పపరర: మమడడదన భవరన

9441 SAA0944620
పపరర: రవ ననయక రతనవరత

93-14/1110

9444 SAA1250455
పపరర: కలమమరర పడడరర

93-15/1239

9447 SAA0792417
పపరర: తషరక ఇసదధర
భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:124-4-1248
వయససస:38
లస: ససస స

93-17/760

9430 SAA0674176
పపరర: పపరస కకలమరమమకకకలమరమక

93-15/591

9433 SAA1385111
పపరర: ఏసస బగ నలర గటర

93-15/1240

తసడడ:బ చటటటబబబగ నలర గటర
ఇసటట ననస:124-4-1230
వయససస:20
లస: పప
93-17/763

9436 SAA1450915
పపరర: ససరరప రరణణ పపరస

93-14/1217

భరస : వవణగగగపరలరరవప పపరస
ఇసటట ననస:124-4-1235
వయససస:42
లస: ససస స
93-15/592

9439 SAA0793852
పపరర: కరరమగరర కకటమక

93-17/765

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:124/4/1241
వయససస:38
లస: ససస స
93-17/767

9442 SAA0793530
పపరర: కసబసపరటట రరతష

93-17/768

భరస : అచలయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1243
వయససస:33
లస: ససస స
93-14/1111

భరస : ఎసస బబబగ పసదధరర
ఇసటట ననస:124-4-1244
వయససస:38
లస: ససస స
93-14/1113

9427 SAA0794843
పపరర: బతష
స ల సససదర రరవప

భరస : అచలయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1230
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగ ననయక
ఇసటట ననస:124/4/1242
వయససస:32
లస: పప

భరస : నరసయఖ పసదధరర
ఇసటట ననస:124-4-1244
వయససస:66
లస: ససస స
9446 SAA1249879
పపరర: శరత కలమమర థడరరకర

93-17/762

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:124/4/1241
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ అసకయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1241
వయససస:51
లస: పప
9443 SAA1250315
పపరర: హహమ లత పసదధరర

9429 SAA0794595
పపరర: బతష
స ల రరజ

93-15/589

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:124/4/1228
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:124/4/1234
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1236
వయససస:81
లస: ససస స
9440 SAA0793811
పపరర: కరరమగరర రరజజరరవప

93-17/759

తసడడ:బ రసగయఖ నలర గటర
ఇసటట ననస:124-4-1230
వయససస:38
లస: పప

భరస : పప తష రరజ కనసమబరర
ఇసటట ననస:124-4-1234
వయససస:56
లస: ససస స
9437 SAA0850959
పపరర: రరమగలమక ససగస

9426 SAA0794546
పపరర: బతష
స ల జయమక

9424 SAA0674192
పపరర: బతష
స ల ననగ రరజ
తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1227
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:124/4/1229
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ రసగరరరవప ననలగతనర
ఇసటట ననస:124-4-1230
వయససస:38
లస: పప
9434 SAA1280155
పపరర: చననమక కనసమబరర

93-15/588

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:124/4/1228
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:124/4/1229
వయససస:36
లస: ససస స
9431 SAA1296193
పపరర: చటటటబబబగ నలర గటర

9423 SAA0674184
పపరర: బతష
స ల కకషరమక

93-17/757

భరస : వరగజ
ఇసటట ననస:124-4-1224
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : యమకయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1227
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ పపద వరయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1227
వయససస:64
లస: పప
9428 SAA0794579
పపరర: బతష
స ల వజయ కలమమరర

93-17/756 9421 SAA0792284
9420 JBV1947977
పపరర: పసటరరకజగసదపబసరద఼ బబ లమమల఼
పపరర: ఉమకరరరరవప వనసకల బబయ

9445 SAA1255728
పపరర: లలడడయమ పసదధరర

93-14/1112

భరస : ననథకéఁ్నయయలల పసదధరర
ఇసటట ననస:124-4-1244
వయససస:29
లస: ససస స
93-17/769

9448 SAA0792391
పపరర: తషరక ననగయఖ

93-17/770

తసడడ:బ అకకయఖ
ఇసటట ననస:124-4-1248
వయససస:46
లస: పప
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93-17/771

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:124-4-1249
వయససస:26
లస: ససస స
9452 SAA1269604
పపరర: గగపస రరజ మమమల

93-15/1132

93-17/776

93-17/779

93-15/594

93-17/780

93-17/783

93-17/785

భరస : పబభగదనసస
ఇసటట ననస:124/4/1273
వయససస:32
లస: ససస స

9462 SAA1452192
పపరర: కరరమగన షపక

9465 SAA0793431
పపరర: పఠరన మరవరల

9468 SAA0674242
పపరర: దపపలపపడడ చదబరమక

9471 SAA1455302
పపరర: మణణకఖస చసఠమమలమ

93-15/596

9474 SAA1249820
పపరర: రరజఖస వజజబల

93-14/1218

9477 SAA0794447
పపరర: అరరగజల పబభగదనస
తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/4/1273
వయససస:35
లస: పప

9457 SAA0794090
పపరర: ననగజళర జయసత

93-17/778

9460 SAA0674044
పపరర: చదటర రరణణ

93-15/593

9463 SAA1452358
పపరర: కరరమగన షపక

93-16/829

తసడడ:బ చననరనజనడ షపక
ఇసటట ననస:124-4-1262
వయససస:23
లస: ససస స
93-17/781

9466 SAA0944786
పపరర: ఎజజస బడద షపక

93-17/782

తసడడ:బ బబషర
ఇసటట ననస:124/4/1263
వయససస:27
లస: పప
93-15/595

9469 SAA0794330
పపరర: పపసల రమ

93-17/784

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:124/4/1264
వయససస:32
లస: ససస స
93-23/792

9472 SAA0793399
పపరర: బటటట లకడక

93-17/786

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1265
వయససస:68
లస: ససస స
93-15/1133

భరస : వనసకట రజడడడ వజజబల
ఇసటట ననస:124-4-1273
వయససస:46
లస: ససస స
93-17/787

93-17/775

భరస : సరగర
ఇసటట ననస:124/4/1261
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర చసఠమమలమ
ఇసటట ననస:124-4-1264
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ లలకయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1267
వయససస:30
లస: పప
9476 SAA0794629
పపరర: అరరగజల అననమక

93-15/1241

భరస : మషప
ఇసటట ననస:124/4/1264
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:124/4/1264
వయససస:42
లస: పప
9473 SAA0674283
పపరర: మమడడదన కకషర

9459 SAA1382357
పపరర: ససతతష గసజ

9454 SAA0794223
పపరర: మననవ దనవదస

తసడడ:బ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:124/4/1255
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:124/4/1262
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:124-4-1263
వయససస:51
లస: పప
9470 SAA0794306
పపరర: వపసపటల కకసడలరరవప

93-17/777

తసడడ:బ చననరనజనడ షపక
ఇసటట ననస:124-4-1262
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మరవరల
ఇసటట ననస:124/4/1262
వయససస:32
లస: ససస స
9467 SAA0793308
పపరర: షపక భబషర

9456 SAA0792938
పపరర: పబతపత అకకరరవ

93-17/773

తసడడ:బ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:124/4/1252
వయససస:56
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ గసజ
ఇసటట ననస:124-4-1258
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1261
వయససస:29
లస: పప
9464 SAA0793373
పపరర: పఠరన గగస ఫరరజనన బబగమ

93-17/774

తసడడ:బ సరలమనస
ఇసటట ననస:124-4-1254
వయససస:54
లస: పప

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1257
వయససస:46
లస: ససస స
9461 SAA0674051
పపరర: చదటరసరగర

9453 SAA0793910
పపరర: మమమల గసగయఖ

9451 SAA0793183
పపరర: కసచరర వనసకటటశసరరర

తసడడ:బ భబషణస
ఇసటట ననస:124-4-1250
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:బ దధబబయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1251
వయససస:51
లస: పప

భరస : చదసగయఖ
ఇసటట ననస:124-4-1253
వయససస:66
లస: ససస స
9458 SAA0848905
పపరర: మమమల ననగమణణ

93-17/772

తసడడ:బ దనవదస
ఇసటట ననస:124-4-1249
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ గనగజశయమ మమమల
ఇసటట ననస:124-4-1251
వయససస:22
లస: పప
9455 SAA0793001
పపరర: కరసరల ససతతషమక

9450 SAA0793159
పపరర: తలకల భబసకర

9475 SAA1249945
పపరర: నరజసదబ రజడడడ వజజబల

93-15/1134

తసడడ:బ వనసకట రజడడడ వజజబల
ఇసటట ననస:124-4-1273
వయససస:26
లస: పప
93-17/788

9478 SAA0674689
పపరర: అరరగల ససనత

93-15/597

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:124/4/1279
వయససస:32
లస: ససస స
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9479 SAA0794389
పపరర: ఆరజ గరలమ మరరయమక

93-17/789

భరస : పబభబకర
ఇసటట ననస:124/4/1280
వయససస:31
లస: ససస స
9482 SAA1450865
పపరర: ఉషరరణణ కలరగసటట

93-15/1194

93-14/1219

93-17/793

93-14/1221

93-17/796

93-17/798

93-17/801

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:124-4-1297
వయససస:61
లస: పప

9492 SAA0792557
పపరర: మమడడద మమరమక

9495 SAA1250380
పపరర: ససధఖరరణణ మమడడద

9498 SAA0793753
పపరర: రతననవత మలలర శసరర

9501 SAA1254382
పపరర: జగనపపల ససరరప

93-15/603

9504 SAA1254424
పపరర: కకపరరరవప జగననపపల

93-17/794

9507 SAA1295542
పపరర: లకడక గరలర వలర
భరస : వనసకట రమణ గరలర వలర
ఇసటట ననస:124-4-1300
వయససస:71
లస: ససస స

9487 SAA0794496
పపరర: అరరగల అదధ లకడక

93-17/792

9490 SAA0674366
పపరర: వవణగ ఆరరగల

93-15/601

9493 SAA0792540
పపరర: మమడడద కకషప ర

93-17/795

తసడడ:బ లలకయఖ
ఇసటట ననస:124-4-1288
వయససస:28
లస: పప
93-14/1114

9496 SAA0792565
పపరర: అరరగజల పదక

93-17/797

భరస : మమరరయమదనసస
ఇసటట ననస:124-4-1291
వయససస:33
లస: ససస స
93-17/799

9499 SAA0792664
పపరర: జటటరర జజనమక

93-17/800

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:124-4-1294
వయససస:35
లస: ససస స
93-14/1115

9502 SAA0673822
పపరర: మత వకకటరరయమ

93-15/602

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:124/4/1296
వయససస:34
లస: ససస స
93-14/1116

తసడడ:బ అసజయఖ జగననపపల
ఇసటట ననస:124-4-1297
వయససస:54
లస: పప
93-17/803

93-15/599

తసడడ:బ యయసస
ఇసటట ననస:124/4/1287
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకప రరవప జగనపపల
ఇసటట ననస:124-4-1295
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ చనన బబబగ
ఇసటట ననస:124/4/1296
వయససస:42
లస: పప
9506 SAA0792714
పపరర: తదలగరతతటట రతన కలమమర

93-15/600

భరస : రవ ననయక
ఇసటట ననస:124/4/1292
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:124-4-1294
వయససస:36
లస: పప
9503 SAA0673798
పపరర: మత జజసఫ

9489 SAA0674390
పపరర: ఆరరగల భబరత

9484 SAA0674333
పపరర: ఆరరగల బగజజ

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/4/1286
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకశశర మమడడద
ఇసటట ననస:124-4-1289
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగ భబషణస
ఇసటట ననస:124/4/1291
వయససస:39
లస: పప
9500 SAA0792680
పపరర: జటటరర శకనస

93-14/1220

భరస : లలకయఖ
ఇసటట ననస:124-4-1288
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ దదవయఖ
ఇసటట ననస:124-4-1288
వయససస:51
లస: పప
9497 SAA0794801
పపరర: అరరగజల మరరయడ మసస

9486 SAA1371848
పపరర: నరకల ఆరరగరలమ

93-15/598

భరస : యయసస రతన౦
ఇసటట ననస:124/4/1285
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వవణగ
ఇసటట ననస:124/4/1287
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ లలకయఖ మమడడద
ఇసటట ననస:124-4-1288
వయససస:26
లస: పప
9494 SAA0792508
పపరర: మమడడద లలకయఖ

93-17/791

భరస : బబనన ఆరరగరలమ
ఇసటట ననస:124-4-1286
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ యయసస
ఇసటట ననస:124/4/1286
వయససస:34
లస: పప
9491 SAA1371442
పపరర: చనననడడ మమడడద

9483 SAA0794462
పపరర: అరరగజల వజబస

9481 SAA1012145
పపరర: ససధదర కలరగసటట

తసడడ:బ పపద రతస యఖ కలరగసటట
ఇసటట ననస:124/4/1281
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:124/4/1284
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏసస ఆరరగరల
ఇసటట ననస:124-4-1286
వయససస:35
లస: పప
9488 SAA0794512
పపరర: అరరగజల ననగగససరర రరవప

93-17/790

తసడడ:బ పప లయఖ
ఇసటట ననస:124/4/1280
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససధదర కలరగసటట
ఇసటట ననస:124/4/1281
వయససస:34
లస: ససస స
9485 SAA1371855
పపరర: బబనన ఆరరగరల

9480 SAA0794397
పపరర: అరరగజల పబభబకర

9505 SAA0792748
పపరర: తదలగగట టటట ససహససన

93-17/802

భరస : రతన కలమమర
ఇసటట ననస:124-4-1297
వయససస:56
లస: ససస స
93-14/1117

9508 SAA1295633
పపరర: కకటటశసరర చసదదలల

93-14/1118

భరస : వనసకటపపయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:124-4-1300
వయససస:56
లస: ససస స
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93-14/1119

భరస : శవ ననగజసదబ పబసరద గరలర వలర
ఇసటట ననస:124-4-1300
వయససస:33
లస: ససస స
9512 SAA1371251
పపరర: అశశక తదలగథదటట

93-14/1222

93-16/609

93-16/612

93-17/807

93-17/631

93-14/1042

93-19/581

తసడడ:బ సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:124\18\2630
వయససస:32
లస: పప

9522 SAA0852104
పపరర: ఖమససస సపదదన షపక

9525 SAA1404706
పపరర: రరమసజననయగలల బతషల

9528 SAA0049866
పపరర: గగపరలకకషర఼ పప లల఼

9531 SAA0508523
పపరర: పసచలయఖ బతష
స ల

93-20/509

9534 JBV3427085
పపరర: తయమర఼ షపక఼

93-17/629

9537 SAA0787640
పపరర: కకరగనపరటట ననగ జజఖత
తసడడ:బ యగర బసవయఖ
ఇసటట ననస:124\18\2634
వయససస:31
లస: ససస స

9517 SAA1116326
పపరర: ననగ దసరర పరలఠఖ

93-16/611

9520 SAA1158625
పపరర: వనసకటపపయఖ చసదదలల

93-15/1075

9523 SAA0852179
పపరర: అమనన బ షపక

93-17/630

భరస : బబషర SHAIK
ఇసటట ననస:124/7/753
వయససస:45
లస: ససస స
93-23/793

9526 JBV3431053
పపరర: ససనత఼ బసడడ఼

93-16/613

భరస : శకనవరసస ఼ bandi
ఇసటట ననస:124-10-312
వయససస:44
లస: ససస స
93-16/614

9529 SAA1250851
పపరర: నగగశసరరరవప పసటటకకటట

93-17/1052

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప పసటటకకటట
ఇసటట ననస:124-15-559
వయససస:49
లస: పప
93-23/621

9532 SAA0786584
పపరర: నడర భబషర ఖమససస ఫసర

93-23/622

తసడడ:బ షరరఫ
ఇసటట ననస:124\18\1159
వయససస:45
లస: పప
93-19/576

భరస : సయఖద఼ ఼
ఇసటట ననస:124\18\2018
వయససస:37
లస: ససస స
93-23/623

93-17/806

తసడడ:బ రరఘవపలల చసదదలల
ఇసటట ననస:124-4-3360
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:124\18\1049
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:బ కకషరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/18/1167
వయససస:31
లస: పప
9536 JBV3686508
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ ఉదధద఼

93-14/1223

తసడడ:బ సరసబయఖ఼ polu
ఇసటట ననస:124-14-496
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట
ఇసటట ననస:124\18\801
వయససస:28
లస: ససస స
9533 SAA0280867
పపరర: సతఖననరరయణ఼ చలలవరదధ఼

9519 SAA1471986
పపరర: దదవయఖ పరలతనఖ

9514 SAA0792581
పపరర: తదలగతతటట జజన బబబగ

తసడడ:బ దదవయఖ పరలఠఖ
ఇసటట ననస:124-4-1911
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతయఖ బతషల
ఇసటట ననస:124-7-761-7
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహహలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:124-12-174
వయససస:31
లస: పప
9530 SAA0964529
పపరర: ససవర పరరసత తననరర

93-16/610

తసడడ:బ బబషర SHAIK
ఇసటట ననస:124/7/743
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ బబషర SHAIK
ఇసటట ననస:124/7/761
వయససస:28
లస: పప
9527 SAA1255793
పపరర: నరసయఖ దదవరకకసడ

9516 SAA1116334
పపరర: వనసకటటససరరర పరలఠఖ

93-17/804

తసడడ:బ రతస యఖ
ఇసటట ననస:124-4-1301
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ పరలతనఖ బక
ఇసటట ననస:124-4-1991
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:124/7/2/745
వయససస:29
లస: ససస స
9524 SAA0852070
పపరర: సపదదన షపక

93-17/805

తసడడ:బ దదవయఖ పరలఠఖ
ఇసటట ననస:124-4-1911
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ బకరకక పరలఠఖ
ఇసటట ననస:124-4-1911
వయససస:63
లస: పప
9521 SAA0792169
పపరర: పరలకలలరర రరజగశసరర

9513 SAA0792607
పపరర: తదలగరతతటట అరరణన కలమమరర

9511 SAA1158120
పపరర: శవ ననగగసదబ పబసరద గరలర వలర

తసడడ:బ వనసకట రమణ గరలర వలర
ఇసటట ననస:124-4-1300
వయససస:39
లస: పప

భరస : జజన బబబగ
ఇసటట ననస:124-4-1301
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర పరలఠఖ
ఇసటట ననస:124-4-1911
వయససస:26
లస: ససస స
9518 SAA1116342
పపరర: దదవయఖ పరలఠఖ

93-15/1164

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర మమకల
ఇసటట ననస:124-4-1300
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ బబబగ తలగథదటట
ఇసటట ననస:124-4-1301
వయససస:18
లస: పప
9515 SAA1116359
పపరర: చసదబకళ పరలఠఖ

9510 SAA1296268
పపరర: నగరజ మమకల

9535 SAA0794736
పపరర: జజన షపక

93-19/577

తసడడ:బ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:124\18\2040
వయససస:67
లస: పప
93-23/624

9538 SAA0037523
పపరర: మగసస ఫర఼ షపక఼

93-23/625

తసడడ:బ మసరసన఼
ఇసటట ననస:124\18\2658
వయససస:51
లస: పప
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9539 SAA0074641
పపరర: అననపపరరమక అసచసల

93-20/510

భరస : రరమ కకషర
ఇసటట ననస:124/18/2670
వయససస:33
లస: ససస స
9542 JBV3676855
పపరర: దసరర చలమర

93-20/513

93-19/579

93-15/604

93-15/8

93-17/810

93-17/813

9560 SAA0980699
పపరర: వనల శకసగరరపప

93-17/816

93-17/633

9552 SAA0980525
పపరర: కరకసత మసరల

9555 SAA0980541
పపరర: అబగదల ఖమజ

9558 SAA0980574
పపరర: ననగ లకడక తషలల
ర రర

9561 JBV3665056
పపరర: అరరణనతదజజ఼ పపనసమమక఼

93-17/808

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/19/2671
వయససస:30
లస: ససస స

9564 SAA0848764
పపరర: ఏటటకలరర చటటట బబబగ

93-17/811

9567 JBV3674322
పపరర: తరరపతమక఼ ఎరకల఼
భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:124\19\3229
వయససస:39
లస: ససస స

93-17/632

9550 SAA0040311
పపరర: భబరత఼ పపనసమమక఼

93-23/626

9553 SAA0850868
పపరర: నరసససహ రరవప కకలగరన

93-17/809

9556 SAA0980632
పపరర: భబలకడక పప తషరరజ

93-17/812

భరస : మధస సడద హనన రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:124/19/739
వయససస:36
లస: ససస స
93-17/814

9559 SAA0980954
పపరర: అసజల దదరటర

93-17/815

భరస : వససత కలమమర దదరటర
ఇసటట ననస:124/19/755
వయససస:30
లస: ససస స
93-15/605

9562 SAA0980962
పపరర: వజయ కలమమరర పబతపత

93-17/817

భరస : రగమఏశ బబబగ పబతపత
ఇసటట ననస:124/19/1005
వయససస:39
లస: ససస స
93-17/819

తసడడ:బ అసగససస న
ఇసటట ననస:124/19/2671
వయససస:44
లస: పప
93-19/582

9547 SAA0781246
పపరర: లకడక జసగస

తసడడ:బ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:124/19/555
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:124/19/1005
వయససస:30
లస: పప
93-17/818

93-19/578

భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:124\18\3591
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : హరర కకషర తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:124/19/754
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటససరర రరవప శకసగరరపప
ఇసటట ననస:124/19/756
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:124\19\3150
వయససస:54
లస: ససస స

9549 SAA0781295
పపరర: గజలవయఖ పపల

9544 JBV3679339
పపరర: ననసరమక఼ చవల఼

భరస : శశషయఖ jangam
ఇసటట ననస:124/18/3205
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ అబగదల హమద ఖమన
ఇసటట ననస:124/19/732
వయససస:35
లస: పప

9557 SAA0980905
పపరర: మధస సడద హనన రరవప
పప తషరరజ
తసడడ:బ వనసకట రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:124/19/739
వయససస:45
లస: పప

9566 SAA0463240
పపరర: రరజగశసరర పరరచడరర

93-19/580

తసడడ:బ ససవర మసరల
ఇసటట ననస:124/19/555
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ జగపతరరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:124/19/555
వయససస:56
లస: పప

9563 SAA0848566
పపరర: చనవల చసదబకళ

9546 JBV3673548
పపరర: జననరర న రజడడడ఼ శలస఼

93-20/512

భరస : ననసరయఖ఼
ఇసటట ననస:124\18\2895
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటయఖ puli
ఇసటట ననస:124/18/3421
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ అరరణ కలమమర జజననకలటట
ఇసటట ననస:124-19-178
వయససస:28
లస: ససస స
9554 SAA0980681
పపరర: సరసబశవరరవ పపపరల

93-20/514

తసడడ:బ వనసకట రజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124\18\3121
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:124/18/3244
వయససస:52
లస: ససస స
9551 SAA1158682
పపరర: హహషసక రరణణ తతలగతతత

9543 JBV3676848
పపరర: ససబబబ రజడడ కజశపప

9541 SAA0323964
పపరర: అచలయఖ఼ అసబటట఼

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:124/18/2670
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ మమలకకసడన రజడడ కజశపప
ఇసటట ననస:124/18/2859
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజన ఼ ఼
ఇసటట ననస:124\18\3035
వయససస:57
లస: ససస స
9548 SAA0320234
పపరర: ననగమణణ గరదద఼

93-20/511

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:124/18/2670
వయససస:38
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:124/18/2851
వయససస:38
లస: ససస స
9545 JBV3427119
పపరర: జజసగరరరబ఼ షపక఼

9540 SAA0077388
పపరర: రరమ కకషర఼ అసచసల఼

9565 SAA0323733
పపరర: అరరణ కలమమరర఼ అసబటట఼

93-20/515

భరస : అచలయఖ఼
ఇసటట ననస:124/19/2671
వయససస:35
లస: ససస స
93-19/583

9568 SAA0780735
పపరర: లకకణ పపల

93-17/634

తసడడ:బ జసగయఖ puli
ఇసటట ననస:124/19/3241
వయససస:28
లస: పప
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9569 AP151010060411
పపరర: మమరరగకస
గ బసదదల఼

93-17/820

భరస : రరచల఼
ఇసటట ననస:124/19/3354
వయససస:47
లస: ససస స
9572 JBV1942010
పపరర: పపలర మక రరదబపరటట

93-19/584

93-17/824

భరస : వనసకట రమణ఼
ఇసటట ననస:124\19\3872
వయససస:34
లస: ససస స
9581 SAA0780982
పపరర: కలమమరర కడడయస

93-17/635

93-15/606

తసడడ:బ చనన శశరర
ఇసటట ననస:124/19/4334
వయససస:30
లస: పప
9590 SAA0848806
పపరర: నకకసటట శకలకడక

93-17/831

93-17/834

భరస : గలయఖ కలలవ
ఇసటట ననస:124-24/4/5
వయససస:22
లస: ససస స

9579 JBV3677143
పపరర: భదసబననసర఼ పఠరన఼

93-20/517

9582 JBV1950468
పపరర: రరమకకషర పపషరపల

93-17/636

9577 SAA0945065
పపరర: నరకల కరమశశటట

93-17/825

9580 SAA0780867
పపరర: వనసకటయఖ దసళర

93-16/615

9583 AP151010060210
పపరర: ససవరరస రరజ చరరపప గగ

93-17/826

తసడడ:బ దనవదస
ఇసటట ననస:124/19/4330
వయససస:40
లస: పప

9585 SAA0789810
పపరర: బబతస అనసష

93-17/827

9586 JBV1947498
పపరర: ధనలకడక఼ పపల఼

93-17/828

భరస : ఏసప బగ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/19/4334
వయససస:50
లస: ససస స

9588 SAA0790031
పపరర: ససరసల పరవన

93-17/830

9589 JBV3664364
పపరర: శక లకకక఼ కకటబ఼

93-15/607

భరస : వర ననగరరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/19/4375
వయససస:31
లస: ససస స

9591 JBV3664190
పపరర: చసదబకళ఼ పరతకకటట఼

93-17/832

9592 SAA0790445
పపరర: తమకశశటట వనసకట కకషర

93-17/833

తసడడ:బ ఎరకయఖ
ఇసటట ననస:124/19/4425
వయససస:43
లస: పప

9594 JBV3666831
పపరర: వజయమమరర సవలస

9597 SAA1382704
పపరర: ససబబ రరవప యమరసరణణ

93-17/823

తసడడ:బ ఏఅలయఖ
ఇసటట ననస:124-19-4132
వయససస:30
లస: పప

93-15/615

భరస : వలసన Savalam
ఇసటట ననస:124-19-4485
వయససస:31
లస: ససస స
93-14/1050

9574 SAA0991589
పపరర: ఆసజనవయగలల యలవరరర

భరస : రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:124/19/3666
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ చసదబ శశఖర఼
ఇసటట ననస:124/19/4375
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస
ఇసటట ననస:124/19/4480
వయససస:25
లస: పప
9596 SAA1250422
పపరర: మమలలశసరరర కలలవ

93-20/516

భరస : ననగమలలర సరసరరవప
ఇసటట ననస:124/19/4336
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర రజడడడ
ఇసటట ననస:124/19/4375
వయససస:24
లస: ససస స
9593 SAA0790809
పపరర: యరకబలర వనసకటటష

9576 JBV3682309
పపరర: మసరసన వల఼ షపక఼

భరస : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:124/19/4334
వయససస:25
లస: ససస స
93-17/829

93-17/822

తసడడ:బ గగవసదయఖ యలమరరర
ఇసటట ననస:124/19/3650
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ సతఖనననరరయణ ushpala
ఇసటట ననస:124/19/4241
వయససస:37
లస: పప

భరస : శరఖమమఖలల఼
ఇసటట ననస:124/19/4334
వయససస:32
లస: ససస స
9587 SAA0789836
పపరర: బబతస ససనల కలమమర

93-23/627

భరస : జజఫర఼
ఇసటట ననస:124/19/3893
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇశరకయలల Kadiyam
ఇసటట ననస:124/19/4132
వయససస:33
లస: ససస స
9584 JBV3666401
పపరర: ససజజత఼ ఇరరగర఼

9573 SAA0038034
పపరర: నడరర఼ షపక఼

తసడడ:బ ననగగల మరర఼
ఇసటట ననస:124/19/3650
వయససస:46
లస: పప
93-23/628

9571 JBV1946052
పపరర: ససనల బబబగ చరరగబరర

తసడడ:బ భబసకరరరవప చరరగబరర
ఇసటట ననస:124/19/3364
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససభబన఼
ఇసటట ననస:124\19\3516
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ యయరరకరలయఖ తనటట
ఇసటట ననస:124/19/3650
వయససస:29
లస: పప
9578 SAA0036707
పపరర: మహహన఼ ఏలలరర఼

93-17/821

భరస : రరచల఼
ఇసటట ననస:124/19/3354
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:124\19\3466
వయససస:61
లస: ససస స
9575 SAA0885550
పపరర: బబహకరరవప తనటట

9570 AP151010060377
పపరర: కమలమక చలర గగసడర ఼

9595 SAA0981804
పపరర: ఉమ మమరర చసపక ననమమ

93-17/835

భరస : రరస దదవ
ఇసటట ననస:124/19/4520
వయససస:67
లస: ససస స
93-14/1185

తసడడ:బ కకషర యమరసరణణ
ఇసటట ననస:124-24-1097,7th LINE
వయససస:29
లస: పప

9598 SAA1115773
పపరర: మహహసదబ దదవరరజ గటటట

93-21/1057

తసడడ:బ చనన గరరటయఖ దదవరరజ గటటట
ఇసటట ననస:124-24-1190 RAMAANJANIYA
వయససస:25
లస: పప
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93-16/830

9600 SAA1451863
పపరర: ఇసదధరర దదవ గగర

93-19/786

9601 SAA1383165
పపరర: మమరస మక మమమడడ

భరస : ససబబరరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:124-417/17,28TH BLOCK
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : థనమస భబసకర రరవప గగర
ఇసటట ననస:124-453/32,14TH BLOCK
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ బబసజమన మమమడడ
ఇసటట ననస:124-2420/8
వయససస:30
లస: ససస స

9602 SAA0852377
పపరర: పపబమ కలమమర బగరక

9603 SAA1250349
పపరర: తదజ దనసరర

9604 SAA0648220
పపరర: పపపపపలమ బబలసవరమ

93-17/637

తసడడ:బ కకషరరరరవప BURRA
ఇసటట ననస:124/2739
వయససస:51
లస: పప
9605 SAA1264381
పపరర: దధలమరద షపక

తసడడ:బ శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:124-2742
వయససస:24
లస: పప
93-14/1063

భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:124-2746-1
వయససస:20
లస: ససస స
9608 SAA1383900
పపరర: ఆరరఫ మహమకద

9606 SAA1296409
పపరర: ససబబ రరయగడడ బబ జజనసకలమ

93-17/1171

9609 SAA0793506
పపరర: పలలర బబసజమన
తసడడ:బ యలమసద
ఇసటట ననస:124/41242
వయససస:46
లస: పప

9611 SAA0672873
పపరర: జవమక సస సగర

9612 SAA0672899
పపరర: జజసఫ సస సగర

93-15/952

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:124_1_30
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:124_1_55
వయససస:32
లస: ససస స
9617 SAA0672097
పపరర: అసబబదకర చససడడరర

93-15/958

93-15/961

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:124_1_95
వయససస:32
లస: ససస స

9618 SAA0671719
పపరర: మరరయమక దదవరపలర

9621 SAA1059609
పపరర: venkateswaramma meda

93-15/964

9624 SAA1052430
పపరర: కమల బ షపక

93-15/953

9627 SAA0946584
పపరర: భబసకర రరవప జలలర పలర
తసడడ:బ జలలర పలర
ఇసటట ననస:124_1_95
వయససస:35
లస: పప

9610 SAA0796385
పపరర: కటకకట పవన కలమమర

93-15/126

9613 SAA1059617
పపరర: mariyamma mikkilli

93-15/954

భరస : aseervadam mikkili
ఇసటట ననస:124_1_34
వయససస:63
లస: ససస స
93-15/956

9616 SAA0672147
పపరర: చససడడరర మరరయమక

93-15/957

భరస : ససబబబ రరవప Chunduru
ఇసటట ననస:124_1_57
వయససస:49
లస: ససస స
93-15/959

9619 SAA0671172
పపరర: మమరస మక బసడనరర

93-15/960

భరస : వరర అసకయఖ
ఇసటట ననస:124_1_61
వయససస:69
లస: ససస స
93-15/962

9622 SAA1059591
పపరర: rajini meda

93-15/963

భరస : sekhar meda
ఇసటట ననస:124_1_90
వయససస:27
లస: ససస స
93-15/965

భరస : జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:124_1_94
వయససస:54
లస: ససస స
93-15/967

93-15/610

తసడడ:బ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:124/*2/737
వయససస:31
లస: పప

భరస : prasadbsbu meda
ఇసటట ననస:124_1_89
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సపదదన షపక
ఇసటట ననస:124_1_94
వయససస:29
లస: ససస స
9626 SAA0671206
పపరర: అనసత లకకక జలలర పలర

93-17/838

భరస : ససరగశ
ఇసటట ననస:124_1_60
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ Samiyellu Jaldi
ఇసటట ననస:124_1_74
వయససస:25
లస: పప
9623 SAA1052422
పపరర: dilshad షపక

9615 SAA0672121
పపరర: రరణణ చససడడరర

9607 SAA0795262
పపరర: షపక షమ
భరస : నససర
ఇసటట ననస:124/2768
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసబబదకర
ఇసటట ననస:124_1_57
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:124_1_57
వయససస:30
లస: పప
9620 SAA1059450
పపరర: Ravi kumar Jaldi

93-15/1118

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124_1_30
వయససస:49
లస: పప
93-15/955

93-15/609

తసడడ:బ శశరర
ఇసటట ననస:124/2745
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ బదబయఖ బబ జజనసజలమ
ఇసటట ననస:124-2751.gf-6
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:124-22412/8,GF-8,25 BLOCK
వయససస:39
లస: పప

9614 SAA0672055
పపరర: మమడన ఆదధలకకక

93-14/1061

93-17/1101

9625 SAA1052406
పపరర: సపదదన షపక

93-15/966

తసడడ:బ janusaheb షపక
ఇసటట ననస:124_1_94
వయససస:34
లస: పప
93-15/968

9628 SAA1059328
పపరర: rajeswari sanduri

93-15/969

భరస : వనసకట chari sanduri
ఇసటట ననస:124_1_96
వయససస:61
లస: ససస స
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పపరర: యయసమక మమడ
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93-15/790

భరస : చనన యయసస
ఇసటట ననస:124_1_100
వయససస:46
లస: ససస స

7487 JBV3666351
పపరర: సతఖవత఼ బబ కకసస఼
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7490 JBV3666534
పపరర: వనసకటయఖ఼ కకటబపలర ఼

93-15/703

7493 SAA0740556
పపరర: ససతతషస బతష
స ల

93-15/706

93-15/708

93-15/711

93-15/714

93-15/717

93-15/709

7497 SAA0078311
పపరర: భబగఖమక఼ బతష
స ల఼

7500 JBV3667128
పపరర: యయససరతనస఼ బతష
స ల఼

7503 JBV3667094
పపరర: వరమక఼ బతష
స ల఼

93-15/720

7506 JBV3666500
పపరర: కరశమక఼ ఆకరరపప఼

93-15/712

భరస : మలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4377
వయససస:43
లస: ససస స

7509 JBV3666047
పపరర: చసదబ఼ ఆకలలపలర ఼

93-15/715

7512 JBV3666443
పపరర: ramulamma ఆకలలపలర ఼
భరస : అసజయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4378
వయససస:46
లస: ససస స

7495 JBV3667144
పపరర: యయలయమ఼ బతష
స ల఼

93-15/710

7498 JBV3667151
పపరర: యయససబబబగ఼ బతష
స ల఼

93-15/713

7501 SAA0078352
పపరర: యయససరరజ఼ బతష
స ల఼

93-15/716

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4363
వయససస:71
లస: పప
93-15/718

7504 JBV3667086
పపరర: రరమగలల఼ బతష
స ల఼

93-15/719

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4364
వయససస:81
లస: పప
93-15/721

7507 JBV3666484
పపరర: శకనస఼ ఆకరరపప఼

93-15/722

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4376
వయససస:31
లస: పప
93-15/724

తసడడ:బ లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4377
వయససస:31
లస: పప
93-17/902

93-15/707

తసడడ:బ లలథరరబబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_4362
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4376
వయససస:49
లస: ససస స
93-15/723

7492 JBV3666567
పపరర: భబగఖలకడక఼ కకటబపలర ఼

తసడడ:బ పబసరదరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4361
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4364
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123_19_4376
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర యఖ
ఇసటట ననస:123_19_4377
వయససస:27
లస: పప

7494 JBV3667110
పపరర: దసరర మక఼ బతష
స ల఼

93-15/705

తసడడ:బ అచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4357
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4363
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_4364
వయససస:36
లస: ససస స

7511 SAA0789919
పపరర: గరరర పరటట ననగరరరజన

93-17/901

భరస : లలథర బబబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_4362
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4362
వయససస:46
లస: పప

7508 JBV3666476
పపరర: అసజమక఼ గరరర పరటట఼

7491 SAA0790908
పపరర: కకసడబ పలర అసజమక

7489 JBV3666542
పపరర: కవత఼ Katerapali

భరస : వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4356
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పబసరదరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4361
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4361
వయససస:51
లస: పప
7499 SAA0078394
పపరర: లలథర బబబగ఼ బతష
స ల఼

93-15/704

భరస : అచలయఖ
ఇసటట ననస:123_19_4356
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరదరరవప
ఇసటట ననస:123_19_4361
వయససస:30
లస: ససస స
7496 JBV3667102
పపరర: పబసరదరరవప఼ బతష
స ల఼

7488 JBV3666369
పపరర: శకనస఼ బబ కకసస఼

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_4353
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ అచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4356
వయససస:34
లస: పప

7505 JBV3666492
పపరర: రమణ ఼ ఆకరరపప఼

93-15/791

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:124_1_100
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_4353
వయససస:50
లస: ససస స

7502 JBV3667136
పపరర: నరకల వనమగల

9630 SAA0671198
పపరర: మమడ చనన యయసస

7510 JBV3666468
పపరర: మలర యఖ఼ గరరర పరటట఼

93-15/725

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4377
వయససస:46
లస: పప
93-15/726

7513 JBV3666435
పపరర: అసజయఖ఼ ఆకలలపలర ఼

93-15/727

తసడడ:బ మగతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4378
వయససస:56
లస: పప
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7514 JBV3666450
పపరర: రరమకకకషర఼ ఆకలలపలర ఼

93-15/728

తసడడ:బ అసజయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4378\1
వయససస:31
లస: పప
7517 JBV3665304
పపరర: కకరణ గగటటట కకసడనడ

93-15/729

93-17/905

93-15/733

93-15/735

93-15/738

93-15/741

93-15/744

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:123_19_4425
వయససస:31
లస: ససస స

7527 JBV3667029
పపరర: కరసతనరరవప఼ బడడగగ఼

7530 JBV3666641
పపరర: వనసకటయఖ఼ కకమగక఼

7533 JBV3665759
పపరర: లలకరరజ఼ కలకటర ఼

7536 JBV3665924
పపరర: కకశశర తదళళ

93-15/747

7539 JBV3664992
పపరర: కకరణకలమమర జజనననకలటట

93-15/736

7542 JBV3666260
పపరర: దదనకలమమరర఼ చలకల఼
భరస : దనసస఼
ఇసటట ననస:123_19_4426
వయససస:32
లస: ససస స

7522 JBV3666773
పపరర: ఝమనస఼ జడ఼

93-15/732

7525 SAA0789877
పపరర: పరలమ గరరర మరరయమక

93-17/907

7528 JBV3666625
పపరర: వజయ఼ కకమగక఼

93-15/737

భరస : వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4400
వయససస:41
లస: ససస స
93-15/739

7531 JBV3666617
పపరర: మలలర శసరర఼ నలర గరసడ఼

93-15/740

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123_19_4401
వయససస:30
లస: ససస స
93-15/742

7534 JBV3666914
పపరర: రరమకకకషర ఉపపప

93-15/743

తసడడ:బ రరమమరరవప Uppu
ఇసటట ననస:123_19_4405
వయససస:33
లస: పప
93-15/745

7537 JBV3666591
పపరర: ససదనఖ రరణణ఼ మదదల఼

93-15/746

భరస : రమమషరబబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_4415
వయససస:29
లస: ససస స
93-15/748

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప Jonnakuti
ఇసటట ననస:123_19_4422
వయససస:41
లస: పప
93-17/908

93-15/731

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:123_19_4398
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ శరఖమ
ఇసటట ననస:123_19_4408
వయససస:31
లస: పప

భరస : kiran kumar Jonnakuti
ఇసటట ననస:123_19_4422
వయససస:39
లస: ససస స
7541 SAA0790593
పపరర: ఆకలల పలర శకలత

93-15/734

తసడడ:బ మజజస Kalakatla
ఇసటట ననస:123_19_4403
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకసడలల Devalla
ఇసటట ననస:123_19_4406
వయససస:46
లస: ససస స
7538 JBV3665007
పపరర: కనకర దసరరర జజనననకలటట

7524 JBV3666765
పపరర: డదవడ఼ జడ఼

7519 JBV3666690
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ కలలర఼

భరస : డదవడ఼
ఇసటట ననస:123_19_4397
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ మసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4400
వయససస:46
లస: పప

భరస : లలకరరజ Kalakatl
ఇసటట ననస:123_19_4403
వయససస:36
లస: ససస స
7535 JBV3666948
పపరర: అసకమక దదవళళ

93-17/906

తసడడ:బ ఏసప బగ఼
ఇసటట ననస:123_19_4399
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకలలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4400
వయససస:51
లస: ససస స
7532 JBV3665767
పపరర: ఇసదధర కలకటర

7521 SAA0789497
పపరర: గగమకడడ బబహకయఖ

93-17/904

తసడడ:బ నరశసహరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4395
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ జజసఫ఼
ఇసటట ననస:123_19_4397
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఏసప బగ఼
ఇసటట ననస:123_19_4399
వయససస:61
లస: ససస స
7529 JBV3666633
పపరర: మగతస మక఼ నలర గరసడ఼

93-15/730

తసడడ:బ అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123_19_4395
వయససస:41
లస: పప

భరస : జజరరజరల఼
ఇసటట ననస:123_19_4397
వయససస:51
లస: ససస స
7526 JBV3667011
పపరర: మరరయమక఼ బడడగగ఼

7518 JBV3666674
పపరర: కలమమరర఼ కలలర఼

7516 SAA0790007
పపరర: కలకటర ససనత

భరస : రవ
ఇసటట ననస:123_19_4390
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరశసహరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4395
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బబహకయఖ
ఇసటట ననస:123_19_4395
వయససస:32
లస: ససస స
7523 JBV3666781
పపరర: లల఼ చనటర ఼

93-17/903

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:123 _19_4388
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకయఖ Guttikonda
ఇసటట ననస:123_19_4391
వయససస:29
లస: పప
7520 SAA0645325
పపరర: గగమమకడక సరరతన

7515 SAA0789935
పపరర: పడడడప సవమక

7540 JBV3667045
పపరర: మరరసబ఼ షపక఼

93-15/749

భరస : కరరమగలమర఼
ఇసటట ననస:123_19_4423
వయససస:42
లస: ససస స
93-15/750

7543 JBV3666252
పపరర: దనసస఼ చలకల఼

93-15/751

తసడడ:బ ఈశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4426
వయససస:36
లస: పప
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7544 JBV3667573
పపరర: పబభబవతదదవ఼ దససడడ఼

93-15/752

భరస : వనసకటటశసరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:123_19_4428
వయససస:66
లస: ససస స
7547 JBV1950732
పపరర: ససరరజన ఼ షపక఼

93-17/910

93-17/913

93-17/916

93-17/919

93-17/922

93-17/925

తసడడ:బ ఆదనస఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_4460
వయససస:35
లస: పప
7568 AP151010060295
పపరర: హహమలత మమకల఼
భరస : మమరరక఼
ఇసటట ననస:123_19_4461
వయససస:47
లస: ససస స
7571 SAA0078238
పపరర: శరరష఼ ఏటటకలరర఼
తసడడ:బ చటటటబబబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_4463
వయససస:29
లస: ససస స

7557 SAA0790684
పపరర: శరవలమస మమరరయమ రరణణ

93-17/920

7560 JBV1942788
పపరర: వలసన సరవలమ

7563 JBV1943448
పపరర: దదనరరజ఼ తషమకలగగసట఼

7566 JBV3667177
పపరర: రవ఼ మమకల఼

7569 AP151010060108
పపరర: చనన యమకకబ మమకల఼

7572 JBV3665627
పపరర: కకటటశస గరజల

93-17/915

93-17/918

7558 AP151010060472
పపరర: పపషపలత సవలస

93-17/921

భరస : ఏబగ
ఇసటట ననస:123_19_4458
వయససస:50
లస: ససస స
93-17/923

7561 JBV1943406
పపరర: దదనకలమమరర఼ తషమకలగగసట఼

93-17/924

భరస : దదనరరజ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_4459
వయససస:36
లస: ససస స
93-17/926

7564 JBV1941525
పపరర: ససధనరరణణ఼ మసరల఼

93-17/927

భరస : ఏసప బగ఼ ఼
ఇసటట ననస:123 _19_4460
వయససస:33
లస: ససస స
93-15/754

7567 JBV3667169
పపరర: రవకలమమర఼ మమకల఼

93-15/755

తసడడ:బ చనయమకకబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_4461
వయససస:32
లస: పప
93-17/930

తసడడ:బ మరరక఼
ఇసటట ననస:123_19_4461
వయససస:51
లస: పప
93-15/757

7552 SAA0789646
పపరర: వసకరయలపరటట ఏసపటరర రరణణ

భరస : పబభబకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4457
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ చనయమకకబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_4461
వయససస:30
లస: పప
93-17/929

93-17/912

93-17/917 7555 AP151010060738
7554 JBV1940584
పపరర: కరకసతకలమమర఼ వసకరయలపరటట఼
పపరర: రతస మక వసగరపపరర఼

తసడడ:బ జయరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_4459
వయససస:38
లస: పప
93-17/928

7549 SAA0078113
పపరర: సలమస఼ షపక఼

భరస : కరకసత
ఇసటట ననస:123_19_4455
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏబబ
ఇసటట ననస:123_19_4458
వయససస:35
లస: పప

భరస : పరమగలల
ఇసటట ననస:123_19_4459
వయససస:46
లస: ససస స
7565 JBV1941517
పపరర: ఏసప బగ఼ మసరల఼

93-17/914

భరస : కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:123_19_4458
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏబబ
ఇసటట ననస:123_19_4458
వయససస:33
లస: పప
7562 SAA0521849
పపరర: కరసతమమక బగసరస

7551 SAA0789604
పపరర: పప నననకసటట ననగమణణ

93-17/909

తసడడ:బ మహబబబ఼
ఇసటట ననస:123_19_4446
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ తరరపరలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_4455
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ బబసజమన఼
ఇసటట ననస:123_19_4457
వయససస:52
లస: పప
7559 JBV1940196
పపరర: కకషప రరకమమర సరవలమ

93-17/911

తసడడ:బ యయహహ నస
ఇసటట ననస:123_19_4454
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : తరరపరల఼
ఇసటట ననస:123_19_4455
వయససస:54
లస: ససస స
7556 AP151010060664
పపరర: పబబబకరరరవప వసగరపపరర఼

7548 JBV3663994
పపరర: మసరసనసల఼ షపక఼

7546 JBV1950740
పపరర: రజయమ఼ షపక఼

భరస : మసరసనసల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_4446
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబబబ఼
ఇసటట ననస:123_19_4446
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ లననగయఖ
ఇసటట ననస:123_19_4450
వయససస:25
లస: పప
7553 AP151010060373
పపరర: ఏసమక వసకరయలపరటట఼

93-15/753

తసడడ:బ కకటటరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123_19_4428
వయససస:71
లస: పప

భరస : మహబబబ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_4446
వయససస:43
లస: ససస స
7550 SAA0789547
పపరర: ఆకలల పలర నరసససహస

7545 JBV3667565
పపరర: వనసకటటశసరరజడ఼డడ దససడడ఼

7570 JBV3666856
పపరర: ససకనఖ మమకల

93-15/756

తసడడ:బ ఏసస Mekala
ఇసటట ననస:123_19_4462
వయససస:30
లస: ససస స
93-15/758

తసడడ:బ ససతనరరమమసజనవయగలల Gajula
ఇసటట ననస:123_19_4463
వయససస:33
లస: ససస స

7573 JBV1941426
పపరర: యయబగ మమకల

93-17/931

తసడడ:బ దననయయలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_4463
వయససస:33
లస: పప
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93-17/932

భరస : మహనరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4464
వయససస:40
లస: ససస స
7577 AP151010060498
పపరర: మహనరరవప మమకల఼

93-17/935

93-15/761

93-17/936

93-17/937

93-15/768

93-15/769

93-17/941

తసడడ:బ పబకరశరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4494
వయససస:35
లస: ససస స

7587 JBV3665874
పపరర: ననగరరజ఼ గగడడగగసటర ఼

7590 SAA0790072
పపరర: ఇననకలలర మమరర

7593 JBV3665742
పపరర: సతష఼ ఇనకకలలర఼

7596 SAA0624866
పపరర: బబతమ రరమయఖ

93-17/944

7599 JBV3665445
పపరర: పపబమలత఼ రరవనడతల ఼

93-15/766

7602 JBV3666989
పపరర: యశశద఼ రరచపపడడ఼
భరస : పబకరశరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4494
వయససస:56
లస: ససస స

7582 JBV3665593
పపరర: బకకయఖ నవరజళర

93-15/763

7585 JBV3666336
పపరర: వననద కలమమర఼ మదధదమడడగగ఼

93-15/765

7588 JBV3665866
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ గగడడగగసటర ఼

93-15/767

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4477
వయససస:39
లస: పప
93-17/938

7591 SAA0790098
పపరర: ఇననకలలర లమభన

93-17/939

తసడడ:బ యమకకబగ
ఇసటట ననస:123_19_4484
వయససస:41
లస: పప
93-15/770

7594 SAA0624734
పపరర: బబతమ ససవరస మమక

93-17/940

భరస : రరమయమఖ
ఇసటట ననస:123_19_4490
వయససస:39
లస: ససస స
93-17/942

7597 SAA0624221
పపరర: గగరగజనస ససనతన

93-17/943

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:123_19_4491
వయససస:26
లస: ససస స
93-15/771

తసడడ:బ ealaya
ఇసటట ననస:123_19_4493
వయససస:31
లస: ససస స
93-15/773

93-15/760

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4476
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ యహన
ఇసటట ననస:123_19_4490
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:123_19_4491
వయససస:28
లస: పప
7601 SAA0078303
పపరర: ససజజత఼ రరచపపడడ఼

93-15/764

తసడడ:బ కకటటశ఼
ఇసటట ననస:123_19_4486
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123_19_4490
వయససస:28
లస: పప
7598 SAA0624130
పపరర: గగరగజనస గగపస

7584 JBV3666344
పపరర: పదక఼ మదధదమడడగగ఼

7579 JBV3666427
పపరర: వనసకటబబవప఼ నసదధగరమ఼

తసడడ:బ ససవరర రరజ Nerella
ఇసటట ననస:123_19_4470
వయససస:32
లస: పప

భరస : లమభన
ఇసటట ననస:123_19_4484
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశ఼
ఇసటట ననస:123_19_4486
వయససస:31
లస: పప
7595 SAA0624957
పపరర: బబతమ జజనకక బబబగ

93-15/762

తసడడ:బ జజకరరఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4477
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ పపరయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4483
వయససస:51
లస: పప
7592 SAA0078253
పపరర: యమక఼బగ఼ ఇనకకలలర఼

7581 JBV3666757
పపరర: వనసకట రరణణ఼ గగమకడడ఼

93-17/934

తసడడ:బ శరఖమమఖలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4468
వయససస:36
లస: పప

భరస : వననద కలమమర఼
ఇసటట ననస:123_19_4476
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగయఖ
ఇసటట ననస:123_19_4476
వయససస:36
లస: పప
7589 SAA0078279
పపరర: మరరయదనసస఼ చరరగబరర఼

93-15/759

భరస : వనసకట ససధనకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4470
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ ససవరర రరజ
ఇసటట ననస:123_19_4470
వయససస:33
లస: పప
7586 SAA0790924
పపరర: గగడడ గగసటర రవసదబ బబబగ

7578 JBV3666419
పపరర: యయసమక఼ నసదధగరమ఼

7576 AP151010060136
పపరర: కకషప ర మమకల఼

తసడడ:బ మమరరక఼
ఇసటట ననస:123_19_4464
వయససస:44
లస: పప

భరస : శరఖమమఖలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4468
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ ససవరరరరజ Nerella
ఇసటట ననస:123_19_4470
వయససస:30
లస: ససస స
7583 SAA0789984
పపరర: నవరజళర పబసనన కలమమర

93-17/933

భరస : కకషప ర఼
ఇసటట ననస:123_19_4464
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ మమరరక఼
ఇసటట ననస:123_19_4464
వయససస:46
లస: పప
7580 JBV3665601
పపరర: సహరర త నవరజళర

7575 AP151010060296
పపరర: కనకరస మమకల఼

7600 JBV3665452
పపరర: వననద఼ రరవనడతల఼

93-15/772

తసడడ:బ ealaya
ఇసటట ననస:123_19_4493
వయససస:29
లస: పప
93-15/774

7603 JBV3666997
పపరర: మహహష బబబగ఼ రరచపపడడ఼

93-15/775

తసడడ:బ పబకరశరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4494
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: శరకవణణ఼ రరచపపడడ఼

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-15/776

తసడడ:బ బగజజ఼
ఇసటట ననస:123_19_4495
వయససస:31
లస: ససస స
7607 JBV3667300
పపరర: ranuka బబతస఼

93-15/779

93-17/945

93-17/948

93-17/951

93-17/952

93-17/955

93-23/665

భరస : మహబబబ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_5561
వయససస:65
లస: ససస స

7617 JBV3667516
పపరర: ఆచలమమసబ఼ తలశల఼

7620 SAA0646133
పపరర: గగనసగసతనర హనసమమయమక

7623 SAA0781188
పపరర: ననగబర బ షపక

7626 SAA0797359
పపరర: ఆడదపప రజడడడ దదవ మహహశసరర

93-17/959

7629 JBV3664000
పపరర: మరరయదనసస఼ బబదనల఼

93-15/782

7632 SAA0677344
పపరర: బరరకగ తనయమక
భరస : షణగకఖ రసగ
ఇసటట ననస:123_19;3604
వయససస:37
లస: ససస స

7612 SAA0645861
పపరర: గబదడదటట ననగయఖ

93-17/947

7615 SAA0647982
పపరర: అదదమక వజయమమక

93-17/950

7618 JBV3667508
పపరర: శవరరమయఖ఼ తలశల఼

93-15/783

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4499
వయససస:97
లస: పప
93-17/953

7621 SAA0645929
పపరర: గగనసగసతనర జన

93-17/954

తసడడ:బ పసచలయఖ
ఇసటట ననస:123_19_4499
వయససస:77
లస: పప
93-16/646

7624 SAA0980996
పపరర: పప ఉలలసస దదడడ

93-17/956

తసడడ:బ ససబబససఆ దదడనడ
ఇసటట ననస:123_19_4542
వయససస:38
లస: పప
93-17/957

7627 SAA0521864
పపరర: పపలరదనసస ఆకలల

93-17/958

తసడడ:బ లసగయఖ
ఇసటట ననస:123_19_4570
వయససస:28
లస: పప
93-17/960

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4720
వయససస:34
లస: ససస స
93-17/962

93-15/781

భరస : శశరజశయమ
ఇసటట ననస:123_19_4498
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగమణణ
ఇసటట ననస:123_19_4553
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_4571
వయససస:70
లస: ససస స
7631 JBV1950724
పపరర: ననగబరరబ఼ షపక఼

93-17/949

తసడడ:బ లమలమ shaik
ఇసటట ననస:123_19_4504
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123_19_4545
వయససస:32
లస: ససస స
7628 JBV1940261
పపరర: సరసబబబజఖమగ఼ పసల఼

7614 SAA0639997
పపరర: అదదమక సలలన

7609 JBV3667292
పపరర: హకదయరరజ఼ బబతస఼

తసడడ:బ యలమసద
ఇసటట ననస:123_19_4497
వయససస:54
లస: పప

భరస : జన
ఇసటట ననస:123_19_4499
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనడ
ఇసటట ననస:123_19_4500
వయససస:42
లస: ససస స
7625 SAA0783036
పపరర: అలవనలర ల కలరమమటట

93-17/946

భరస : శవరరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4499
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవ
ఇసటట ననస:123_19_4499
వయససస:34
లస: ససస స
7622 SAA0646190
పపరర: దదవర మరరయమక

7611 SAA0639948
పపరర: గబదడదటట వవసకరయమక

93-15/778

తసడడ:బ అబబహస఼
ఇసటట ననస:123_19_4497
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగ బబబగ
ఇసటట ననస:123_19_4498
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ అసతతనయమ
ఇసటట ననస:123_19_4498
వయససస:27
లస: పప
7619 SAA0646125
పపరర: పరలమపప గబ మమరస మమక

93-15/780

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:123_19_4497
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ శశరజశయమ
ఇసటట ననస:123_19_4498
వయససస:30
లస: ససస స
7616 SAA0647990
పపరర: అదదమక శశరజశయమ

7608 JBV3667318
పపరర: ససనసదబబబబగ఼ బబతస఼

7606 JBV3665544
పపరర: బగజజ఼ రరచపపడడ఼

తసడడ:బ వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4495
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ హకదయరరజ఼
ఇసటట ననస:123_19_4497
వయససస:29
లస: పప

భరస : అబబబహమ
ఇసటట ననస:123_19_4497
వయససస:27
లస: ససస స
7613 SAA0647388
పపరర: అదదమక ససధనఖ

93-15/777

తసడడ:బ బగజజ఼
ఇసటట ననస:123_19_4495
వయససస:30
లస: పప

భరస : హకదయరరజ఼
ఇసటట ననస:123_19_4497
వయససస:37
లస: ససస స
7610 SAA0646166
పపరర: గబదడదటట కకషర వవన

7605 JBV3665551
పపరర: సరగరరకమమర఼ రరచపపడడ఼

7630 SAA0386102
పపరర: మమరర఼ బబదనల఼

93-17/961

భరస : లకజకకహ఼
ఇసటట ననస:123_19_4720
వయససస:78
లస: ససస స
93-20/552

7633 SAA0520973
పపరర: పబతతఖష అడడససమలర

93-17/685

తసడడ:బ సరగసశసర రరవప adusumalli
ఇసటట ననస:123_27
వయససస:27
లస: ససస స
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7634 SAA0333880
పపరర: లలత కకసపలర
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93-17/686

7635 SAA0048645
పపరర: అరరణ కలమమరర అడడససమలర

93-17/687

తసడడ:బ వ.యస. రసగననధ చనరరఖలల kompally
ఇసటట ననస:123_27
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరగఖశసర రరవప adusupally
ఇసటట ననస:123_27
వయససస:45
లస: ససస స

7637 SAA0049254
పపరర: సరగఖశసర రరవప అడడససమలర

7638 AP151010060652
పపరర: వనసకటశకనవరసరసగననధనచనరరఖ
లల఼ కకసపలర ఼
తసడడ:బ నరసససహచనరరఖలల఼
ఇసటట ననస:123_27
వయససస:64
లస: పప

93-17/690

7641 JBV3665106
పపరర: సరసత పలలర కకసననడ

93-15/788

93-17/689

తసడడ:బ రరజజరరవప adusumalli
ఇసటట ననస:123_27
వయససస:49
లస: పప
7640 JBV3665114
పపరర: లకకక పలలర కకసననడ

93-15/787

భరస : రగజగసదబ పబసరద Pallekonda
ఇసటట ననస:123_207
వయససస:31
లస: ససస స
7643 SAA0075044
పపరర: మరరయమక కలకకమబడడ
భరస : నరకల కలమమర
ఇసటట ననస:123__18_2623
వయససస:40
లస: ససస స
7646 JBV3681566
పపరర: బబజ఼ పససపపలలటట఼

93-23/666

93-22/117

93-22/119

93-20/497

భరస : చన అకగకశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123\181145
వయససస:41
లస: ససస స

93-23/667

7656 SAA0786451
పపరర: అమకశశటట వజయ లకడక

93-20/499

7659 SAA0279950
పపరర: హహసపసన భ఼ షపక఼

7662 SAA0741745
పపరర: బ ననగరరరజన
తసడడ:బ బ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123/181200
వయససస:31
లస: పప

7645 SAA0657221
పపరర: లకకక దదవర

93-20/891

7648 SAA0508382
పపరర: వవసకట రరవప యమదగరరర

93-22/118

93-22/114

7651 SAA0036236
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప఼
ననమమల఼
తసడడ:బ కకషరరసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123,\18\822
వయససస:33
లస: పప

93-22/115

93-22/116

7654 SAA0323972
పపరర: మజరసల఼ షపక఼

93-20/496

తసడడ:బ ఆదస ష఼ఁస఼
ఇసటట ననస:123;18_1766
వయససస:37
లస: పప
93-23/559

7657 JBV3676525
పపరర: సపదదమక఼ కలరరవనసటట఼

93-20/498

భరస : శకరరమగలల఼
ఇసటట ననస:123-181123
వయససస:31
లస: ససస స
93-20/500

భరస : పసరర఼
ఇసటట ననస:123-181123
వయససస:61
లస: ససస స
93-23/560

93-15/789

తసడడ:బ వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:123=18\917
వయససస:44
లస: పప

భరస : పపరరమమళళర
ఇసటట ననస:123\181094
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123-181123
వయససస:37
లస: ససస స
7661 JBV3684594
పపరర: వనసకరయమక఼ మలర ఼

7653 SAA0039438
పపరర: మలలర శసరర఼ బతష
స ల఼

7642 JBV3665577
పపరర: రరకగశ చదరరకలరర

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123_182845
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగబబబగ఼
ఇసటట ననస:123,18\2369
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససభబన఼
ఇసటట ననస:123;18_2732
వయససస:31
లస: ససస స
7658 JBV3676574
పపరర: శవలల఼ సససగస఼

93-20/547

భరస : రరజజ ననయక
ఇసటట ననస:123,\1\2173
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123\,18\835
వయససస:71
లస: పప
7655 SAA0280818
పపరర: షకకల఼ షపక఼

7650 SAA0785164
పపరర: కరసతతట రరజత

93-20/554

తసడడ:బ ఏలయమ Cherukuri
ఇసటట ననస:123_207
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ రరజజరరవప఼
ఇసటట ననస:123_193914
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజ఼
ఇసటట ననస:123=18\2235
వయససస:42
లస: పప
7652 SAA0313908
పపరర: భబసకర రరవప పస నడనరర఼

7647 JBV3676962
పపరర: ససపసబయ఼ పలలర పప గగ఼

7639 SAA0849481
పపరర: రరజ ఎరరకల
తసడడ:బ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:123_124_1154
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ పప లమ రరవప
ఇసటట ననస:123__19_3807
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ ససబబహకణఖస఼
ఇసటట ననస:123_193753
వయససస:53
లస: పప
7649 SAA0036178
పపరర: శవయఖ఼ తషరకర఼

7644 SAA0783424
పపరర: లకకణనబవప చపరపడ

93-17/688

భరస : వనసకటశకనవరసరసగననధనచనరరఖలల఼
ఇసటట ననస:123_27
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పబసరద Pallekonda
ఇసటట ననస:123_207
వయససస:33
లస: ససస స
93-20/546

7636 AP151010060653
పపరర: కమల కకసపలర ఼

7660 SAA0279869
పపరర: మరరవల఼ షపక఼

93-20/501

తసడడ:బ సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123-181123
వయససస:49
లస: పప
93-14/419

7663 SAA0787012
పపరర: గగడడ కసదసల అనల కలమమర

93-23/561

తసడడ:బ పరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\181944
వయససస:26
లస: పప

Page 80 of 360

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41

7664 JBV3428992
పపరర: వనసకటటశ఼ గగసడడబబ యన఼

93-19/257

తసడడ:బ అసజయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\182019
వయససస:36
లస: పప
7667 SAA0281436
పపరర: గగససయమ఼ సయఖద఼

93-20/502

93-20/503

93-23/567

93-23/602

93-19/564

93-17/1047

93-14/1177

తసడడ:బ లసగయఖ కలడడమగల
ఇసటట ననస:124/1/35
వయససస:29
లస: పప

7671 SAA1426709
పపరర: ససరగశ కలమమర కకసడపలర

తసడడ:బ ఏలయమ఼
ఇసటట ననస:123\182475
వయససస:62
లస: పప
93-18/708

7674 JBV3428455
పపరర: షరఫస షపక

7677 SAA0077214
పపరర: భబగఖమక఼ కసచరర ఼

7680 SAA0781519
పపరర: ననగ రరజ చనవలమ

7683 SAA0980897
పపరర: అబగదల రహకన షపక

7686 SAA0804477
పపరర: బసకర మరరయమక

93-16/594

7689 SAA0847972
పపరర: పరపటర ససధనకర

93-17/593

7692 SAA0789349
పపరర: మమరజలర వనసకట రమణ
భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:124/1/38
వయససస:42
లస: ససస స

93-19/258

7675 SAA0048058
పపరర: లకడక పరరసత గగరకపపశరల

93-17/594

భరస : వజయ బబబగ gurrapusala
ఇసటట ననస:123/193566
వయససస:40
లస: ససస స
93-20/504

7678 SAA0787277
పపరర: మరరక గగపస రరజ

93-23/603

తసడడ:బ ననగ రరజ
ఇసటట ననస:123\193795
వయససస:26
లస: పప
93-17/595

7681 SAA0789968
పపరర: గగమకడడ భబగఖరరజ

93-14/420

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123/194395
వయససస:27
లస: పప
93-14/421

7684 SAA1395755
పపరర: గగపస గరటర

93-23/861

తసడడ:బ పబభబకర రరవప గరటర
ఇసటట ననస:124-1-15, 7TH LINE
వయససస:21
లస: పప
93-14/422

7687 SAA0804451
పపరర: బసకర రతనస

93-14/423

తసడడ:బ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:124/1/32
వయససస:46
లస: పప
93-14/424

తసడడ:బ మసగయఖ
ఇసటట ననస:124/1/33
వయససస:34
లస: పప
93-15/128

7672 SAA1019588
పపరర: జజశన కరబసడడ
భరస : రరజ కరబసడడ
ఇసటట ననస:123\183569
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:124/1/32
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పసచదలశసర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:124/1/32
వయససస:23
లస: ససస స
7691 SAA0856841
పపరర: చసదబ శశఖర కలడడమగల

93-23/565

తసడడ:బ ససగరతరరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:124/
వయససస:47
లస: పప

భరస : జయరరజ జమలమగదద
ఇసటట ననస:124-1-21/1
వయససస:54
లస: ససస స
7688 SAA1115526
పపరర: ససపన చనవల

7669 SAA0283200
పపరర: దదనయఖ఼ కటట వరపప఼

తసడడ:బ బబబగరరవప CHAVALA
ఇసటట ననస:123/194172
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ ఆశరరసదస కలకకమబడడ
ఇసటట ననస:123-1936647
వయససస:20
లస: పప
7685 SAA1449461
పపరర: మమరర జమలమగదద

93-23/564

భరస : పబసనన కలమమర఼
ఇసటట ననస:123/193795
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:బ ససభబన
ఇసటట ననస:123\193986
వయససస:35
లస: పప
7682 SAA1250869
పపరర: మననహర కలకకమబడడ

7668 SAA0040022
పపరర: నరసససహరరవప఼ ఒరరస఼

తసడడ:బ సతనసర shaik
ఇసటట ననస:123/193146
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\193693
వయససస:30
లస: పప
7679 JBV3679420
పపరర: మసరసన వల షపక

93-23/563

తసడడ:బ రరమకకషర కకసడపలర
ఇసటట ననస:123-183200
వయససస:34
లస: పప

భరస : సపదదన
ఇసటట ననస:123\188829
వయససస:30
లస: ససస స
7676 SAA0787798
పపరర: గగగగ మషప

7666 SAA0323303
పపరర: శవరసజన చటటటపప తషల఼
చటటపప టటలమ
భరస : శకనవరసరరవప఼ చటటపప టటలమ
ఇసటట ననస:123\182211
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\182373
వయససస:37
లస: పప

భరస : మమరస యఖ఼
ఇసటట ననస:123-182526
వయససస:43
లస: ససస స
7673 SAA0785842
పపరర: అసగగఠ వజయ లకడక

93-23/562

భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\182165
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల఼
ఇసటట ననస:123-182245
వయససస:37
లస: ససస స
7670 SAA0324038
పపరర: కలమమరర఼ చన బతష
స ల఼

7665 SAA0034777
పపరర: సరగజన఼ గరతబస఼

7690 SAA0855611
పపరర: రవ కలమమర రజడడడ

93-15/127

తసడడ:బ గగవసద కలమమర రజడడ
ఇసటట ననస:124/1/34
వయససస:47
లస: పప
93-14/425

7693 SAA0804667
పపరర: అబగదల రహహస

93-14/426

తసడడ:బ రజహమనన
ఇసటట ననస:124/1/38
వయససస:24
లస: పప
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93-15/129

భరస : ఇసరరఇల కడడయస
ఇసటట ననస:124/1/38
వయససస:35
లస: ససస స
7697 JBV3672136
పపరర: యమరరస రరఘవమక

93-17/597

93-14/429

తసడడ:బ బబహకస
ఇసటట ననస:124/1/64
వయససస:33
లస: ససస స
7706 SAA1158732
పపరర: గగసరఖ షపక

93-15/130

93-14/434

తసడడ:బ ఇససబ
ఇసటట ననస:124/1/82
వయససస:34
లస: పప
7715 SAA1383348
పపరర: రరజగశసరర ససదడరర

93-17/1169

భరస : బమయఖ ఇరరకలమలర
ఇసటట ననస:124-1-101, 3RD LINE
వయససస:32
లస: ససస స

7704 SAA0803859
పపరర: పరవపలలరర బబహకస

93-14/432

93-15/16

93-15/1270

7710 SAA0804154
పపరర: పఠరన రగహమతషననస

93-14/435

94-193/1132

7719 SAA1449156
పపరర: సరసబశవ రరవప మమడ

తసడడ:బ ససబబమణఖస
ఇసటట ననస:124-1-102
వయససస:19
లస: పప

93-15/826

7705 SAA0622258
పపరర: గగలమమక PULI

93-17/598

7708 SAA0804063
పపరర: షపక సమమగన

93-14/433

7711 SAA0847907
పపరర: పససపపలలటట అవరమక

93-14/436

భరస : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:124/1/82
వయససస:66
లస: ససస స

7716 SAA1382688
పపరర: రరజగశసరర ససడడరర

7722 SAA1454370
పపరర: బబహక రరజ గవరరరమ

7702 SAA0945305
పపరర: శరరష పపదరద

భరస : రహమతషలమర
ఇసటట ననస:124/1/82
వయససస:30
లస: ససస స

7714 SAA1449164
పపరర: పస లమక సజజ

93-14/1184

భరస : రమమష సజజ
ఇసటట ననస:124-1-95, 3RD LINE
వయససస:31
లస: ససస స
93-21/1192

7717 SAA0945099
పపరర: దసరర మమడ

93-14/438

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/1/98
వయససస:25
లస: ససస స
93-14/1172

తసడడ:బ ఏసస మమడ
ఇసటట ననస:124-1-100, 3RD LINE
వయససస:22
లస: పప
93-14/1174

93-14/428

భరస : మలలదయమఖ PULI
ఇసటట ననస:124-1-74
వయససస:57
లస: ససస స

7707 SAA1449404
పపరర: అరరణ కలమమరర కకలల
ర రర

7713 NDX2220846
పపరర: సమమధననస జజననకలటట

7699 SAA0799611
పపరర: కసచరర శకనవరసరరవప

భరస : అసజ పపదరద
ఇసటట ననస:124_1_¹60
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట చరర ససడడరర
ఇసటట ననస:124-1-96,3RD LINE
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమసరసమ దదవరపలర
ఇసటట ననస:124-1-100
వయససస:27
లస: పప
7721 SAA1448141
పపరర: వనసకటటశసరమక ఇరరకలమలర

93-14/430

భరస : దనసస జజననకలటట
ఇసటట ననస:124-1-87
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకట చరర ససదడరర
ఇసటట ననస:124-1-96
వయససస:68
లస: ససస స
7718 SAA1158658
పపరర: మరదయఖ దదవరపలర

7701 SAA0803883
పపరర: యజల సరసబయఖ

భరస : భబషర ఖమన
ఇసటట ననస:124/1/82
వయససస:61
లస: ససస స
93-14/437

93-23/864

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/1/52
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:124-1-79, 2ND LINE
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన ఖమన
ఇసటట ననస:124/1/82
వయససస:31
లస: ససస స
7712 SAA0804097
పపరర: షపక రహమతషలమర

93-14/427

తసడడ:బ లసగయఖ
ఇసటట ననస:124/1/64
వయససస:41
లస: పప

భరస : తసగళర షపక
ఇసటట ననస:124-1-77
వయససస:32
లస: ససస స
7709 SAA0804048
పపరర: పఠరన మగసతనజ ఖమన

7698 SAA0804584
పపరర: కసచదరర సపభబగఖమక

తసడడ:బ సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:124/1/54
వయససస:31
లస: పప
93-14/431

7696 SAA1395870
పపరర: ఖజఖరరసబ షపక

భరస : కననమమస షపక
ఇసటట ననస:124-1-49
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/1/52
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:124/1/54
వయససస:27
లస: పప
7703 SAA0803701
పపరర: పరవపలలరర అసజల

93-23/863

భరస : ఖమససససర షపక
ఇసటట ననస:124-1-45
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:124-1-51
వయససస:67
లస: ససస స
7700 SAA0804352
పపరర: యజల వజయలకడక

7695 SAA1395730
పపరర: షబరరన షపక

7720 SAA1448190
పపరర: బమయఖ ఇరరకమమల

93-14/1173

తసడడ:బ ససబబ రరవప ఇరరకలమమల
ఇసటట ననస:124-1-101, 3RD LINE
వయససస:39
లస: పప
93-23/770

7723 SAA1044817
పపరర: బబజద బ షపక

93-14/439

భరస : అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:124-1-104
వయససస:40
లస: ససస స
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93-14/440

తసడడ:బ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:124-1-104
వయససస:46
లస: పప
7727 SAA0804188
పపరర: షపక ఇబబహహస

93-14/442

7728 SAA1044783
పపరర: సలమమ షపక

93-14/445

7731 SAA0803230
పపరర: షపక అదసబ shaik

7734 SAA0804303
పపరర: పసలర మహలకడక

తసడడ:బ మగసరసక అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:124/1/120
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:124-1-121
వయససస:56
లస: ససస స

7736 JBV3672417
పపరర: రరగర బబజ ragi

7737 JBV3672425
పపరర: రరగర ఆనసద ragi

93-17/599

భరస : ననగరరజ ragi
ఇసటట ననస:124/1/122
వయససస:31
లస: ససస స
7739 SAA0838815
పపరర: షపక అమననబ

93-14/449

93-19/779

93-14/451

తసడడ:బ అబగదల రహహమమన఼ shaik
ఇసటట ననస:124/1/139
వయససస:31
లస: పప

93-14/447

7746 SAA1025379
పపరర: సరగజన చల

93-14/454

7749 SAA0848160
పపరర: చలక నరగసదబ దదవ

93-17/600

7752 JBV3672433
పపరర: రరగర ననగరరజ Ragi
తసడడ:బ పబకరశరరవప Ragi
ఇసటట ననస:124/1/139
వయససస:36
లస: పప

7732 SAA0805152
పపరర: షపక జమలమబ

93-17/963

7735 SAA1423433
పపరర: శవరరవప పసలర

93-18/744

7738 SAA0404673
పపరర: రరతమక఼ పరరజ఼

93-14/448

భరస : అనల కలమమర఼
ఇసటట ననస:124-1-123
వయససస:30
లస: ససస స
93-16/763

7741 SAA1359488
పపరర: పదక కరకలమమనస

93-18/745

భరస : పబసరద బబబగ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:124-1-127,3RD LINE
వయససస:51
లస: ససస స
93-15/132

7744 SAA0804907
పపరర: ఎలలర రర ససజజత

93-14/450

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124-1-134
వయససస:54
లస: ససస స
93-14/452

7747 SAA1044734
పపరర: యయసస చల

93-14/453

తసడడ:బ మగకకసటట చల
ఇసటట ననస:124-1-135
వయససస:53
లస: పప
93-14/455

తసడడ:బ పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:124/1/137
వయససస:34
లస: పప
93-17/602

93-14/444

తసడడ:బ రరమ రరవప పసలర
ఇసటట ననస:124-1-121, 3RD LINE
వయససస:39
లస: పప

భరస : యయసస చల
ఇసటట ననస:124-1-135
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ జజరజ గరజలవరరర
ఇసటట ననస:124-1-135
వయససస:63
లస: పప
7751 SAA0278390
పపరర: షపక బగజజ఼ shaik

7743 SAA1158633
పపరర: శక లతన బతష
స ల

7729 SAA1044742
పపరర: శరసతమక గగల

భరస : కససస సరహహబ
ఇసటట ననస:124.1-118
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:124-1-128
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ గనరరజ edliri
ఇసటట ననస:124-1-134
వయససస:56
లస: పప
7748 SAA0980848
పపరర: ఆసఁసధరరవ గరజలవరరర

93-14/446

భరస : ఆసజనవయగలల కరకలమమనస
ఇసటట ననస:124-1-127,3RD LINE
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరద బబబగ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:124-1-127,3RD LINE
వయససస:35
లస: పప
7745 SAA0803636
పపరర: venkateswarlu edluri

7740 SAA1358381
పపరర: హహమలత కరకలమమనస

93-14/441

భరస : దనసయఖ గగల
ఇసటట ననస:124-1-111
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:బ పబకరశరరవప Ragi
ఇసటట ననస:124/1/122
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:124-1-125
వయససస:61
లస: ససస స
7742 SAA1359470
పపరర: ఆసజనవయగలల కరకలమమనస

93-14/443

భరస : కససస సరహహబ
ఇసటట ననస:124-1-118
వయససస:66
లస: ససస స
93-15/131

7726 SAA0804121
పపరర: షపక రగషసన

భరస : ఇబబహహస
ఇసటట ననస:124/1/106
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:124-1-108
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమబకరరస దదబ ణనడడల
ఇసటట ననస:124-1-116
వయససస:25
లస: ససస స
7733 SAA1049007
పపరర: ఆశర బబగమ మహమకద

93-19/778

భరస : అబగదల ఖదర
ఇసటట ననస:124-1-105
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇససబ
ఇసటట ననస:124/1/106
వయససస:66
లస: పప
7730 SAA0980814
పపరర: కకటటశసరర దదబ ణనడడల

7725 SAA1449388
పపరర: ఇసతయమజ బబగగమ షపక

7750 JBV3672474
పపరర: షపక మమబగ ససభబన shaik

93-17/601

తసడడ:బ అబగదల ర. z, shaik
ఇసటట ననస:124/1/139
వయససస:29
లస: పప
93-17/603

7753 SAA1403633
పపరర: ఆసర మహమకద

93-15/1193

తసడడ:బ మగషరటక మహమకద
ఇసటట ననస:124/1/141
వయససస:22
లస: ససస స
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7754 SAA0804931
పపరర: వసకరయలపరటట వరలకడక

93-14/456

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:124-1-142
వయససస:33
లస: ససస స
7757 SAA0803156
పపరర: మదసదల ఉమ

93-14/457

93-15/133

93-14/459

93-17/607

93-15/135

93-14/465

93-14/468

తసడడ:బ రరమగడడ
ఇసటట ననస:124/1/175
వయససస:46
లస: ససస స

7767 SAA0804782
పపరర: రవననజ భదబమణణ

7770 SAA1147446
పపరర: హసరక పరరసన షపక

7773 SAA0804766
పపరర: గగదదదటట లకడక

7776 SAA1456243
పపరర: బబ రరగడడ మరరయమక

94-214/212

7779 SAA1395912
పపరర: కరరమగలర షపక

93-14/462

7782 SAA0803172
పపరర: ఉపపప రమమదదవ
భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:124-1-177
వయససస:36
లస: ససస స

7762 SAA0672634
పపరర: రరమయఖ చలమర

93-15/134

7765 SAA0805129
పపరర: రవ బబలరసకకసడ

93-14/461

7768 SAA0850462
పపరర: అసజ పపదరర

93-14/463

తసడడ:బ యమకకబగ పపదరర
ఇసటట ననస:124-1-160
వయససస:33
లస: పప
93-17/608

7771 SAA0804634
పపరర: దననవత పరరసత

93-14/464

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:124/1/166
వయససస:33
లస: ససస స
93-14/466

7774 SAA0804618
పపరర: దననవథ బబలల

93-14/467

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:124/1/166
వయససస:36
లస: పప
93-14/1175

7777 SAA1313444
పపరర: వదఖ పపలర గబర

93-18/746

భరస : డదవడ పపలర గబర
ఇసటట ననస:124-1-170
వయససస:33
లస: ససస స
93-23/862

తసడడ:బ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:124-1-173, 5TH LINE
వయససస:19
లస: పప
93-14/469

93-14/458

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:124/1/158
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబ రరగడడ శశరర బబబగ
ఇసటట ననస:124-1-170
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతరరవప఼
ఇసటట ననస:124-1-170
వయససస:37
లస: పప
7781 SAA0847840
పపరర: ఎమనవడడ బబబ

93-14/460

భరస : దశరరరధ
ఇసటట ననస:124/1/166
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/1/169
వయససస:73
లస: ససస స
7778 MLJ3295136
పపరర: దసరరరపబసరద఼ చమట఼

7764 SAA0804550
పపరర: గగరవస రమణ

7759 SAA0803453
పపరర: మమమడడ భబసకర రరవప

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:124/1/151
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ ఖమశస షహహద షపక
ఇసటట ననస:124-1-163
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబలల ననయక
ఇసటట ననస:124/1/166
వయససస:34
లస: ససస స
7775 SAA0944471
పపరర: ససబబమక చదనసన

93-14/1040

భరస : అపరప రరవప
ఇసటట ననస:124-1-159
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బగజజ
ఇసటట ననస:124-1-161
వయససస:35
లస: ససస స
7772 SAA0847956
పపరర: దననవత పరరసత బబయ

7761 SAA1295641
పపరర: నగరజ చలర

93-17/605

తసడడ:బ అపరపల రరమనన
ఇసటట ననస:124-1-150
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబబమణఖరరజ
ఇసటట ననస:124/1/158
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ వల shaik
ఇసటట ననస:124/1/158
వయససస:47
లస: ససస స
7769 SAA0671495
పపరర: మలలర శసరర దదడనడ

93-17/606

తసడడ:బ రరమయఖ చలర
ఇసటట ననస:124-1-151
వయససస:19
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:124/1/158
వయససస:31
లస: ససస స
7766 JBV3672821
పపరర: షపక కగసర shaik

7758 JBV3672508
పపరర: షపక జయబబన బ఼ shaik

7756 JBV3672490
పపరర: షపక ఖయరరన shaik

భరస : కనఖససర shaik
ఇసటట ననస:124/1/145
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఫకకర అహకద shaik
ఇసటట ననస:124/1/148
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ మమడడ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:124-1-150
వయససస:24
లస: పప
7763 SAA0805095
పపరర: జజఖత బబలరసకకసడ

93-17/604

భరస : ఖమససస సర shaik
ఇసటట ననస:124/1/145
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మహసకరళ
ఇసటట ననస:124/1/147
వయససస:27
లస: ససస స
7760 SAA1165588
పపరర: మమడడ పకధధవ రరస

7755 JBV3672482
పపరర: షపక సరబర shaik

7780 SAA1250984
పపరర: నరసయఖ దదవరకకసడ

93-15/1155

తసడడ:బ నరసససహహలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:124-1-174
వయససస:33
లస: పప
93-14/470

7783 SAA0803602
పపరర: బతష
స ల దదవవనన కలమమరర

93-14/471

భరస : సతస బబబగ
ఇసటట ననస:124/1/179
వయససస:26
లస: ససస స
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93-15/12

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:124-1-181
వయససస:57
లస: ససస స
7787 SAA1158641
పపరర: రతన కలమమరర జమమసడర పపడడ

93-15/611

93-14/473

93-14/476

93-14/479

93-14/482

94-38/714

93-19/780

తసడడ:బ మలర యఖ
ఇసటట ననస:124/1/227
వయససస:26
లస: పప

7800 SAA1469931
పపరర: షమర బబష షపక

7803 SAA0803784
పపరర: నడరర భబషర హహసపసన బ

7806 SAA0945255
పపరర: కలమమర జమసడర మబడడ

93-20/1222

7809 SAA1088210
పపరర: మమరర రరదబపరటట

7812 SAA0780826
పపరర: షకకల షపక
భరస : కరరమగలమర SHAIK
ఇసటట ననస:124-1-227
వయససస:43
లస: ససస స

93-14/475

93-14/478

93-14/480

7798 SAA0803024
పపరర: షపక ఖమససస బ

93-14/481

భరస : ఖమజజ వరల
ఇసటట ననస:124/1/201
వయససస:36
లస: పప
93-21/1187

7801 NDX2710523
పపరర: రససల బఇవనద షపక

94-38/713

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:124-1-203
వయససస:46
లస: ససస స
93-14/483

7804 SAA1447986
పపరర: ఼఼఼఼ ఼఼఼ ఼఼఼

93-14/1176

తసడడ:బ ఼఼఼఼఼఼఼ ఼఼఼ ఼఼఼఼఼఼
ఇసటట ననస:124-1-206
వయససస:34
లస: పప
93-14/484

7807 SAA1453281
పపరర: పటట మమరరమమత రరదబ

93-14/1178

తసడడ:బ చననయఖ రరదబ
ఇసటట ననస:124-1-217
వయససస:21
లస: పప
93-15/136

భరస : శవకకషర రరదబపరటట
ఇసటట ననస:124-1-219
వయససస:33
లస: ససస స
93-14/486

7792 SAA0804816
పపరర: షసక జజన బ

7795 SAA0847931
పపరర: చరరమమమళర వనసకట
రమణమక
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/1/200
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ జయ రరస
ఇసటట ననస:124/1/211
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ చననయఖ రరదబ
ఇసటట ననస:124-1-217
వయససస:21
లస: ససస స
7811 SAA0850603
పపరర: పరమమష మగకరకళ

7797 SAA0804253
పపరర: సయఖద ఫరతమగన

93-14/1041

93-14/477

భరస : సపదదన
ఇసటట ననస:124-1-206
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ మరవల నడర బబష
ఇసటట ననస:124-1-206
వయససస:34
లస: పప
7808 SAA1469238
పపరర: పటట మమరరమమత రరదబ

7794 SAA0804212
పపరర: షపక అమనన

7789 SAA1285634
పపరర: శకనవరస రరవప యడల

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:124-1-198
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:124/1/201
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ వల షపక
ఇసటట ననస:124-1-203
వయససస:35
లస: పప
7805 SAA1428259
పపరర: శశశదన నడర బబష

93-14/474

తసడడ:బ జజన భబషర
ఇసటట ననస:124/1/201
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:124-1-201
వయససస:40
లస: పప
7802 NDX2710580
పపరర: రఫస షపక

7791 SAA0980731
పపరర: యమససకన షపక

93-14/472

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర యడల
ఇసటట ననస:124-1-189
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగగల మరర
ఇసటట ననస:124/1/200
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవ ననగ మలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:124/1/201
వయససస:35
లస: ససస స
7799 SAA0803206
పపరర: షపక ఖమజజ వల

95-48/1152

భరస : షరజహన
ఇసటట ననస:124/1/194
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ గరలబగ
ఇసటట ననస:124/1/198
వయససస:38
లస: పప
7796 SAA0790296
పపరర: మగళర పదక

7788 SQX2534329
పపరర: సమమధననస జజననకలటట

7786 SAA0945016
పపరర: శరససన జజననలగడడ

తసడడ:బ రరస సససగ
ఇసటట ననస:124/1/185
వయససస:27
లస: పప

భరస : దనసస జజననకలటట
ఇసటట ననస:124-1-187
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:124/1/193
వయససస:46
లస: ససస స
7793 SAA0803073
పపరర: షపక బబజ

94-193/1133

భరస : జయ రరజ జజననకలటట
ఇసటట ననస:124-1-182
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ కలమమర JAMANDLAMUDI
ఇసటట ననస:124-1-185
వయససస:36
లస: ససస స
7790 SAA0804527
పపరర: మగదబబబ యన మహలకడక

7785 NDX2220838
పపరర: శరరద జజననకలటట

7810 SAA0803834
పపరర: నడరరభబష ఫరతమగననసర

93-14/485

భరస : సపదదన
ఇసటట ననస:124/1/226
వయససస:46
లస: ససస స
93-16/595

7813 SAA0780818
పపరర: కరరమగలమర షపక

93-16/596

తసడడ:బ దవత
ఇసటట ననస:124-1-227
వయససస:46
లస: పప
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7814 SAA0802968
పపరర: కరమశశటట ననగమలలర శసరర

93-14/487

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:124/1/232
వయససస:37
లస: ససస స
7817 SAA1371764
పపరర: రజన జజరరకపప తష

93-18/747

93-15/1195

93-20/1224

93-15/138

93-14/492

95-17/866

93-15/613

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:124/1/263
వయససస:28
లస: పప

7827 SAA1044759
పపరర: మమధవ సడధసల

7830 SAA1359017
పపరర: గణణశ బబబగ సడదసల

7833 SAA1158427
పపరర: మణణమక వననకకట

7836 SAA0805012
పపరర: పససమరరస ఏసపటరర

93-14/495

7839 SAA1382753
పపరర: జజసస పససమరరస

93-14/490

7842 SAA0944992
పపరర: కకసడల రరవప పస దధల
తసడడ:బ చననమల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:124/1/267
వయససస:29
లస: పప

7822 SQX0917773
పపరర: పబసరద అననస

93-20/1223

7825 SAA0802935
పపరర: గగడడస మసరసన

93-14/489

7828 SAA1044775
పపరర: ననరరయణ సడధసల

93-14/491

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ సడధసల
ఇసటట ననస:124-1-252
వయససస:27
లస: పప
93-14/1179

7831 SAA1456524
పపరర: అణరమక కకలకలలరర

93-23/771

భరస : యహన కకలకలలలరర
ఇసటట ననస:124-1-254
వయససస:42
లస: ససస స
93-15/612

7834 SAA0946014
పపరర: వనసకట లకడక గగటబర

93-15/139

భరస : పబభబకర రరవప
ఇసటట ననస:124-1-256
వయససస:30
లస: ససస స
93-14/493

7837 SAA0804980
పపరర: పససపరరస సలమకన రరజ

93-14/494

తసడడ:బ ఏససపరదస
ఇసటట ననస:124/1/261
వయససస:26
లస: పప
93-18/749

తసడడ:బ ఏసస పరదస పససమరరస
ఇసటట ననస:124-1-261,7th LINE,
వయససస:20
లస: ససస స
93-14/497

93-14/1044

తసడడ:బ ననగయఖ
ఇసటట ననస:124/1/250
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఏససపరదస
ఇసటట ననస:124/1/261
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగ భబషస
ఇసటట ననస:124/1/261
వయససస:43
లస: పప
7841 SAA0945115
పపరర: హరర బబబగ ఆవపలమసద

93-20/1225

భరస : వనసకటటశరసలల వననకకట
ఇసటట ననస:124-1-255
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరజరరవప పస సతసగర
ఇసటట ననస:124-1-259
వయససస:36
లస: ససస స
7838 SAA0803123
పపరర: పససమరరస ఏససపరదస

7824 SAA1372754
పపరర: శవ కలమమరర అననక

7819 SAA1283142
పపరర: రవ కలమమర కసభసపరటట

తసడడ:బ యమదగరరర అననస
ఇసటట ననస:124-1-247, 7th LINE
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ సడదసల
ఇసటట ననస:124-1-252,7th LINE
వయససస:28
లస: పప

భరస : యహన కకలకలలరర
ఇసటట ననస:124-1-254
వయససస:22
లస: ససస స
7835 SAA1171537
పపరర: తరరమల పస సతసగర

93-18/748

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ సడధసల
ఇసటట ననస:124-1-252
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ సడధసల
ఇసటట ననస:124-1-252
వయససస:30
లస: పప
7832 SQX2336071
పపరర: అననమక కకలకలలరర

7821 SAA1382696
పపరర: వనసకట లకడక అననస

93-14/1043

తసడడ:బ పబభగ దనసస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:124-1-245,7th line
వయససస:19
లస: పప

భరస : యమదగరరర అననస
ఇసటట ననస:124-1-247,th LINE
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:124-1-250
వయససస:44
లస: ససస స
7829 SAA1044767
పపరర: ఆసజనవయగలల సడధసల

93-17/609

భరస : పబసరద అననస
ఇసటట ననస:124-1-247
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పబసరద అననస
ఇసటట ననస:124-1-247,7th LINE
వయససస:30
లస: ససస స
7826 SAA0803420
పపరర: మమమడడ వజయలకడక

7818 NDX1614966
పపరర: వనసకట రరవప కసభసపరటట

7816 SAA1296011
పపరర: మమబ పటబన

భరస : మసరసన పటబన
ఇసటట ననస:124-1-241
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:బ పబభగ దనసస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:124-1-245
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:124-1-245,7TH LINE
వయససస:42
లస: పప
7823 SAA1358514
పపరర: వనసకట లకడక అననస

93-14/488

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:124/1/232
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ యయసయఖ జజరరకపప తష
ఇసటట ననస:124-1-244,7th LINE
వయససస:18
లస: ససస స
7820 TAE0355827
పపరర: పబభగ దనస కసభసపరటట

7815 SAA0803008
పపరర: కరమశశటట ఆసజనవయగలల

7840 SAA0945131
పపరర: కగశవ రతనస

93-14/496

భరస : హరర బబబగ
ఇసటట ననస:124/1/263
వయససస:26
లస: ససస స
93-14/498

7843 SAA0803339
పపరర: బబ యన రరధ కకషర

93-14/499

తసడడ:బ భబచయఖ
ఇసటట ననస:124/1/270
వయససస:71
లస: పప
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93-15/140

తసడడ:బ చనన పపలర యఖ
ఇసటట ననస:124-1-270
వయససస:31
లస: పప
7847 SAA1271170
పపరర: లకకణ రరవప బబ లర పలర

93-14/1045

93-14/1180

93-14/502

93-14/4

93-15/1073

93-14/506

93-22/88

తసడడ:బ ననగ రరజ
ఇసటట ననస:124/1/325
వయససస:23
లస: పప

7854 NDX2643039
పపరర: హహసపన బబష షపక

94-193/1164

7857 SAA0850595
పపరర: వజయ బబబగ చససదస

7860 SAA0803263
పపరర: పపలవరరర అదధ లకడక

7863 SAA1044700
పపరర: ఫరతమగన సయఖద

7866 SAA1382092
పపరర: పదక ననయగడడ

93-22/715

7869 SAA0946774
పపరర: బబజ ఇసదసరరస

93-20/505

7872 SAA1158609
పపరర: శక దదవ ససపరన
భరస : పదకననభగడడ ససపరన
ఇసటట ననస:124-1-327
వయససస:32
లస: ససస స

93-15/142

7852 SAA0945164
పపరర: ననగమక గగనజ

93-14/501

7855 SAA0803529
పపరర: పస దధల సరవతబ

93-14/503

7858 SAA1371145
పపరర: మమనక పలమర

93-20/1226

తసడడ:బ హనసమసత రరవప పలమర
ఇసటట ననస:124-1-301,7th LINE
వయససస:23
లస: ససస స
93-14/504

7861 SAA0803313
పపరర: పపలవరరస మగరళ కకషర

93-14/505

తసడడ:బ మలమఖదధబ
ఇసటట ననస:124/1/309
వయససస:36
లస: పప
93-14/507

7864 SAA1044809
పపరర: ఖమజజ సయఖద

93-14/508

తసడడ:బ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:124-1-310
వయససస:29
లస: పప
93-21/1189

7867 SAA1382217
పపరర: తదజశక ననయగడడ

93-21/1190

తలర : పదక ననయగడడ
ఇసటట ననస:124-1-313
వయససస:20
లస: ససస స
93-15/143

తసడడ:బ సపదదసలల
ఇసటట ననస:124/1/320
వయససస:27
లస: పప
93-15/144

7849 SAA0945966
పపరర: మసరసన బ చనకలమరరక

భరస : ఆదధబబబగ
ఇసటట ననస:124/1/293
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ ననయగడడ
ఇసటట ననస:124-1-313
వయససస:80
లస: ససస స

భసధసవప: పదక ననయగడడ
ఇసటట ననస:124-1-313
వయససస:68
లస: పప
7871 SAA0946832
పపరర: బబబగ రరమగగళర

93-15/146

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:124/1/284
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:124-1-310
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ తషమమల
ఇసటట ననస:124-1-311
వయససస:39
లస: ససస స
7868 SAA1395342
పపరర: సతఖననరరయణ ననయగడడ

93-14/500

భరస : మగరళ కకషర
ఇసటట ననస:124/1/309
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:124-1-310
వయససస:31
లస: ససస స
7865 SAA1117407
పపరర: లకడక తషమమల

7851 SAA0944950
పపరర: నరగష బబబగ కలరగసటట

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:124/1/301
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకకషరమబరరస ననయగడడ
ఇసటట ననస:124-1-305
వయససస:77
లస: ససస స
7862 SAA1044684
పపరర: హససనన సయఖద

7846 SAA1115518
పపరర: షపక బబజ వల

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:124/1/274
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:124-1-285 8TH LINE
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర మదదదల
ఇసటట ననస:124-1-300
వయససస:48
లస: ససస స
7859 SAA1074517
పపరర: ససబబమక ననయగడడ

93-14/1046

తసడడ:బ కకటట రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:124/1/279
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ ఇమమమ
ఇసటట ననస:124/1/285
వయససస:24
లస: పప
7856 SAA1158187
పపరర: కరనక దసరర మదదదల

7848 SAA1271204
పపరర: ససకనఖ బబ లర పలర
భరస : లకకణ రరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:124-1-272, 8th lane
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పబవణ కలమమర చదరరకలరర
ఇసటట ననస:124-1-277, 8TH LANE
వయససస:29
లస: ససస స
7853 SAA0945222
పపరర: ససబబన షపక

93-15/141

భరస : షపక మసరసన వల
తసడడ:బ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:124-1-271 NEAR R T O OFFICE ఇసటట ననస:124-1-271 near r t o office
వయససస:26
లస: ససస స
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ రమమరరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:124-1-272, 8th lane
వయససస:31
లస: పప
7850 SAA1450964
పపరర: వజయ లకడక చదరరకలరర

7845 SAA1115492
పపరర: షపక ఉసరసబమమ

7870 JBV3672573
పపరర: వరడనల గసగ Vadala

93-17/610

భరస : రమణయఖ Vadala
ఇసటట ననస:124/1/323
వయససస:41
లస: ససస స
93-15/145

7873 SAA1296110
పపరర: పదకననభగడడ ససపరనన

93-15/1110

తసడడ:బ అపపనన ససపరనన
ఇసటట ననస:124-1-327
వయససస:37
లస: పప
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94-193/1165

భరస : లలదహరపరల గగనన
ఇసటట ననస:124-1-329
వయససస:28
లస: ససస స
94-18/760

తసడడ:బ పబసరద రరవప బరరరడక
ఇసటట ననస:124-1-335
వయససస:40
లస: పప
93-14/1047

93-14/1048

93-18/750

93-14/509

93-15/1156

93-23/689

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:124-2-38
వయససస:32
లస: ససస స

7887 SAA1358407
పపరర: లకడక కలమమరర బతష
స ల

7890 JBV3729977
పపరర: శకనవరస రరవప నలర బబ యన

7893 SAA1281765
పపరర: గగరర జలమ

7896 SAA0784463
పపరర: సరయ బబబగ పపల

93-23/703

7899 SAA1025601
పపరర: వవటపరలలస జజన బబజ

93-18/751

7902 SAA0980491
పపరర: మలలర సవరర ఏలలచడరర
భరస : అపరప రరవప
ఇసటట ననస:124/2/42
వయససస:32
లస: ససస స

7882 NDX2671600
పపరర: కకషర మబరరస రమననబబ ఈనన

94-193/1166

7885 SAA1359272
పపరర: హహహమవత బతష
స ల

93-14/1183

7888 SAA1371814
పపరర: చసదబమమళ బతష
స ల

93-22/716

తసడడ:బ గసగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:124-1-344,9th LINE
వయససస:32
లస: పప
93-14/510

7891 SAA0800954
పపరర: కసదసకలరర దనసస

93-14/511

తసడడ:బ పపబమ రరవప
ఇసటట ననస:124/1/640
వయససస:50
లస: పప
93-14/1049

7894 SAA0796930
పపరర: షపక అబగదల జకకకయమ

93-15/147

తసడడ:బ ఖలల
ఇసటట ననస:124/2/2/737
వయససస:36
లస: పప
93-23/687

7897 SAA1117217
పపరర: సతఖవత నసబబరర

93-23/691

భరస : రరమకకషర గగపరస నసబబరర
ఇసటట ననస:124-2-18
వయససస:56
లస: ససస స
93-23/634

తసడడ:బ వవటపరలలస మసరసన వరల
ఇసటట ననస:124-2-27
వయససస:31
లస: పప
93-14/5

93-15/1196

తసడడ:బ రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:124-1-340, 9th LINE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల పపల
ఇసటట ననస:124-2-14
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ బబషర
ఇసటట ననస:124-2-19
వయససస:25
లస: పప
7901 SAA1166768
పపరర: జలమ గగరర

93-14/1182

భరస : పబసరద జలమ
ఇసటట ననస:124-2-1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరవప అమరగ
ఇసటట ననస:124-2-8
వయససస:41
లస: ససస స
7898 SAA1117142
పపరర: ఖలల షపక

7884 SAA1358449
పపరర: తరరపటమక బతష
స ల

7879 SAA1370618
పపరర: వనసకట లకడక తమకశశటట

భసధసవప: ననగలకడక నల
ఇసటట ననస:124-1-339
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:బ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:124/1/500
వయససస:41
లస: పప

భరస : గగవరరన రరవప పపటటటట
ఇసటట ననస:124-2వయససస:68
లస: ససస స
7895 SAA1117159
పపరర: ఉషర అమరగ

93-21/1191

తసడడ:బ రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:124-1-340,9th LINE
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:124/1/500
వయససస:42
లస: పప
7892 SAA1274315
పపరర: సతఖవత పపటటటట

7881 SAA1382670
పపరర: కకషరమబరరస రమననబబ ఈఏనన

94-6/853

భరస : వనసకటటశసరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:124-1-338
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:124-1-340, 9th LINE
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ చనన వవగయ బతష
స ల
ఇసటట ననస:124-1-340, 9th LINE
వయససస:49
లస: పప
7889 SAA1044692
పపరర: జజన షపక

93-14/1181

భసధసవప: ననగలకడక నల
ఇసటట ననస:124-1-339
వయససస:76
లస: పప

భరస : కకషర మబరరస రమననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:124-1-339, 9TH LANE
వయససస:41
లస: ససస స
7886 SAA1358597
పపరర: రరమయఖ బతష
స ల

7878 SAA1358829
పపరర: మణణకసఠ తమకశశటట

7876 NDX2962140
పపరర: కకప వరస బరరరడక

భరస : ససరగశ బబబగ బరరరడక
ఇసటట ననస:124-1-335
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:124-1-338
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ కకషరమబరరస రమనబయనన
ఇసటట ననస:124-1-339
వయససస:99
లస: పప
7883 SAA1271253
పపరర: ననగ లకడక రమననబబ ఈనన

93-14/512

తసడడ:బ ఆనసద రరవప కరరరమబరర
ఇసటట ననస:124-1-334 9TH LANE
వయససస:37
లస: పప

7877 NDX2879518
పపరర: ససరగశ బబబగ బరరరడక

7880 SAA1282425
పపరర: బల సరయ రమనబయనన

7875 SAA1005231
పపరర: చసటట బబబగ కరరరమబరర

7900 SAA1117266
పపరర: మరరబ పఠరన

93-23/709

భరస : ననగబల వల పఠరన
ఇసటట ననస:124-2-32
వయససస:22
లస: ససస స
93-14/513

7903 SAA1395607
పపరర: వనసకట రమమరరవప ఇననమబరర

93-22/769

తసడడ:బ వనసకట కకటటశసర రరవప ఇననమబరర
ఇసటట ననస:124-2-46/4, 9TH BLOCK
వయససస:49
లస: పప
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7904 AP151010060584
పపరర: రరమగలల రరచకకసడ఼

93-14/514

తసడడ:బ గరలయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/65
వయససస:72
లస: పప
7907 SAA0895898
పపరర: సపదదసలల షపక

93-15/148

తసడడ:బ ఖసదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:124-2-162
వయససస:37
లస: పప
7910 SAA1371749
పపరర: రమదదవ అరవపలర

93-22/719

7905 SAA1115856
పపరర: రమమశ బబబగ వరరమమసస

93-23/646

7906 SAA1446996
పపరర: అయయషర మహమకద

93-21/1193

తసడడ:బ యయసస వరరమమసస
ఇసటట ననస:124-2-78
వయససస:40
లస: పప

భరస : షబబర మహమకద
ఇసటట ననస:124-2-153/13
వయససస:28
లస: ససస స

93-17/1170
7908 SAA1383009
పపరర: వనసకట సరయ లకడక ససవరర
అరవపరటట
తసడడ:బ శరత కలమమర అరవపరటట
ఇసటట ననస:124-2-190/22, block 31
వయససస:22
లస: ససస స

7909 SAA1385988
పపరర: శరసత కలమమర అరవపలర

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:124-2-190/22, block 31
వయససస:57
లస: పప

7911 SAA1385533
పపరర: వసశ కకషర ససత రరస అరవపలర

7912 SAA1074665
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

93-22/720

93-23/708

భరస : శరత కలమమర అరవపలర
ఇసటట ననస:124-2-190/22, block 31
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ షరరస కలమమర అవరపలర
ఇసటట ననస:124-2-190/22, block 31
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ సపదదన షపక
ఇసటట ననస:124--2-202
వయససస:31
లస: పప

7913 SAA1074962
పపరర: సపదదనరరవప వడడ వలలర

7914 SAA0042564
పపరర: సపమఖ చటటటపప తషల

7915 SAA0796351
పపరర: ససబబబయమక ఇమమదనబటటట న

93-23/642

తసడడ:బ రరమబకరరస వడడ వలలర
ఇసటట ననస:124-2-203
వయససస:27
లస: పప
7916 SAA1074947
పపరర: ఆసకబబజ సపదదనరరవప వడడ వలలర

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:124-2-204
వయససస:32
లస: ససస స
93-23/641

భరస : సపదదనరరవప వడడ వలలర
ఇసటట ననస:124-2-205
వయససస:27
లస: ససస స
7919 SAA1074970
పపరర: ఈశసర కలమమర అరనవ పలర

7917 SAA1074954
పపరర: మరరయమక కకపపపల

93-23/644

7920 SAA1074988
పపరర: తర చసద

93-23/643

93-14/8

7923 SAA0944935
పపరర: బబజద బ సయఖద

తసడడ:బ పససపపలలటట సతఖననరరయణ పససపపలలట
ఇసటట ననస:124-2-256
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససదన
ఇసటట ననస:124/2/281
వయససస:29
లస: ససస స

7925 SAA0946527
పపరర: వరగరదన తనబగససస షపక

7926 SAA1382803
పపరర: ఫరరక మహమకద

93-15/152

తలర : అమమకరరననసర
ఇసటట ననస:124/2/312
వయససస:24
లస: ససస స
93-17/1172

7918 SAA0521831
పపరర: రరయపరటట నవ భబరత

93-14/515

తసడడ:బ మహన బబబగ
ఇసటట ననస:124/2/218
వయససస:27
లస: ససస స
93-23/645

తసడడ:బ చసద
ఇసటట ననస:124-2-230
వయససస:30
లస: పప

7922 SAA1116318
పపరర: గసగరధర రరవప పససపపలలటట

93-15/149

తసడడ:బ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/205
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : దనవద కకపపపల
ఇసటట ననస:124-2-207
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:బ షసఖరయఖ అరగనపఅల
ఇసటట ననస:124-2-230
వయససస:21
లస: పప

7928 SAA1383157
పపరర: ననగ వనసకట భవన కకమబకరర

93-22/640

93-22/718

7921 SAA0981044
పపరర: రమమశ బబబగ పబతపత

93-15/150

తసడడ:బ మమరరయమదనసస
ఇసటట ననస:124/2/250
వయససస:42
లస: పప
93-14/516

7924 SAA1052372
పపరర: లకకకననరరయణ చదరరకలరర

93-15/151

తసడడ:బ కకటయఖ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:124/2/297
వయససస:69
లస: పప
93-22/721

7927 SAA1383140
పపరర: ససబబమక వతష
స లలరర

93-17/1095

తసడడ:బ అబగదల అజస మహమకద
ఇసటట ననస:124-2-407/12, block 35
వయససస:35
లస: పప

భరస : రమమరరవప వతష
స లలరర
ఇసటట ననస:124-2-407/26, block 35
వయససస:53
లస: ససస స

7929 SAA1383041
పపరర: రమమరరవప వతష
స లలరర

7930 SAA1359785
పపరర: ననగ వనసకట రమమశ వథడలలరర

93-17/1173

93-22/722

భరస : వరరసజనవయ వరపబసరద కకమబకరర
ఇసటట ననస:124-2-407/26, block 35
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ వతష
స లలరర
ఇసటట ననస:124-2-407/26, block35
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ రరమ రరవప వథడలలరర
ఇసటట ననస:124-2-407/26, block 35
వయససస:27
లస: పప

7931 SAA1386952
పపరర: జయలకడక రకకసడ

7932 SAA1379882
పపరర: సలస షపక

7933 SAA1385897
పపరర: అససఫ షపక

93-22/723

భరస : మసరసన రరవప రకకసడ
ఇసటట ననస:124-2-407/28 BO13 TF4
వయససస:64
లస: ససస స

93-22/725

తసడడ:బ బబష షపక
ఇసటట ననస:124-2-408/6, block 36
వయససస:47
లస: పప

93-22/726

తసడడ:బ సలస షపక
ఇసటట ననస:124-2-408/6, block 36
వయససస:24
లస: పప
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93-17/1174

తసడడ:బ పరలయఖ కగరర
ఇసటట ననస:124-2-408/7,GF-7
వయససస:40
లస: పప
7937 SAA1448869
పపరర: రఫస షపక

7935 SQX0516450
పపరర: వరయఖ కగరర

93-17/1175

తసడడ:బ పరలయఖ కగరర
ఇసటట ననస:124-2-408/7,GF-7
వయససస:40
లస: పప
93-22/724

7938 SAA1448836
పపరర: రరజజసన షపక

7936 SQX0516401
పపరర: ననగ లకడక కగరర

93-17/1176

భరస : వరయఖ కగరర
ఇసటట ననస:124-2-408/7,GF-7
వయససస:32
లస: ససస స
93-23/865

7939 SAA1383231
పపరర: వనసకట రమణ ఆయనబథదన

తసడడ:బ రహహస షపక
ఇసటట ననస:124-2-408/31, 14TH BLOCK
వయససస:36
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:124-2-408/31, 14TH BLOCK
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:124-2-411/8,ji yf 8
వయససస:47
లస: ససస స

7940 SAA1382969
పపరర: పరమమశ మగకలరరల

7941 SAA1383215
పపరర: నసదధన మకలకరఅలమ

7942 SAA1383108
పపరర: ఆదధననరరయణ రరవపరర

93-19/818

తసడడ:బ మలర యఖ మగకలరరల
ఇసటట ననస:124-2-411/13
వయససస:27
లస: పప
7943 SAA1386101
పపరర: వర లకడక రరవపరర

93-17/1177

భరస : పరమమశ మకలకరఅలమ
ఇసటట ననస:124-2-411/13, f f 5
వయససస:25
లస: ససస స
93-22/727

7944 SAA1367358
పపరర: ఇకరబల మహమకద

93-17/1097

93-17/1096

తసడడ:బ చదసచసరరమయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:124-2-411/16, block 26
వయససస:59
లస: పప
93-16/765

7945 SAA1367531
పపరర: ససలమసనన మహమకద

93-16/766

భరస : ఆదధననరరయణ రరవపరర
ఇసటట ననస:124-2-411/16, block 26
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉసరకన షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:124-2-412/1,25TH BLOCK
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:124-2-412/1,25TH BLOCK
వయససస:62
లస: ససస స

7946 SAA1371608
పపరర: సలమ షపక

7947 SAA1384411
పపరర: గగస పఠరన

7948 SQX1880947
పపరర: గగస పఠరన

93-15/1197

భరస : జఫర షపక
ఇసటట ననస:124-2-412/4,GF-4
వయససస:33
లస: ససస స
7949 SAA1383934
పపరర: హబబగననస షపక

తసడడ:బ మసరసన వలర పఠరన
ఇసటట ననస:124-2-412/5
వయససస:43
లస: పప
93-17/1178

7950 SAA1369594
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కకసగర

భరస : ఆరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:124-2-412/8,GF-8,25 BLOCK
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరరయణ కకసగర
ఇసటట ననస:124-2-412/11
వయససస:64
లస: పప

7952 NDX2681872
పపరర: మధస పరశస

7953 SAA1448208
పపరర: కకమల దదవ పరశస

94-115/934

తలర : కకమల పరశస
ఇసటట ననస:124-2-412/29
వయససస:19
లస: పప
7955 SAA1448927
పపరర: మధససడదన పరశస

93-23/867

93-22/729

భరస : వనసకటటశసర రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:124-2-412/11
వయససస:49
లస: ససస స
93-23/772

93-22/728

7954 SAA1448240
పపరర: భరత పరశస

93-23/866

7962 SAA1382829
పపరర: వనసకటటశసరరర బబలన

93-17/1166

తసడడ:బ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:124/2/412,G F -4
వయససస:36
లస: పప
93-16/767

తసడడ:బ రరజ బబ లమరరస
ఇసటట ననస:124-2-413/2
వయససస:31
లస: పప

భరస : వరయఖ అలర స
ఇసటట ననస:124/-2-413/2,9TH BLOCK
వయససస:45
లస: ససస స

93-22/730

7957 SAA1383785
పపరర: జజఫరర షపక

7959 SZO1120757
పపరర: లకకణ కకశశర బబ లమరరస

93-17/1168

7951 SAA1369750
పపరర: దసరర కకసగర

7956 SAA1379551
పపరర: సరజదన బబగగమ మహమకద

7958 SAA1383942
పపరర: సలమ షపక
భరస : జజఫరర షపక
ఇసటట ననస:124/2/412,GF-4
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వలర పఠరన
ఇసటట ననస:124-2-412/5,GF-5,25 BLOCK
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పరశస
ఇసటట ననస:124-2-412/29, 25TH BLOCK
వయససస:18
లస: పప

భరస : సలస మహమకద
ఇసటట ననస:124-2-412,block 25
వయససస:45
లస: ససస స

93-17/1167

93-15/1198

భరస : శకనవరస పరశస
ఇసటట ననస:124-2- 412/29,25TH BLOCK
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస పరశస
ఇసటట ననస:124-2-412/29,25TH BLOCK
వయససస:20
లస: పప

7961 UQO0497538
పపరర: లకడక అలర స

93-14/1186

7960 SAA1367564
పపరర: లమవణఖ ఏకలల

93-16/768

భరస : లకకణ కకశశర బబ లమరరస
ఇసటట ననస:124-2-413/2
వయససస:24
లస: ససస స
93-22/731

తసడడ:బ సతఖస బబలన
ఇసటట ననస:124-2-413/6, BLOCK 24
వయససస:56
లస: పప

7963 SAA1359793
పపరర: నరరయణమక బలజ

93-22/732

భరస : వనసకటటశసరరర బలజ
ఇసటట ననస:124-2-413/6,block 24
వయససస:52
లస: ససస స
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93-16/769

7965 SAA1395896
పపరర: మలన బ షపక

93-23/868

7966 SAA1379791
పపరర: ఖలల షపక

భరస : అసకతషలమర షపక
ఇసటట ననస:124-2-413/8,24TH BLOCK
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:124-2-413/11, 24TH BLOCK
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ ఫకలరరదదద న షపక
ఇసటట ననస:124-2-414/18
వయససస:72
లస: పప

7967 SAA1389204
పపరర: ససధ లసగసశశటట

7968 SAA1367903
పపరర: మహహష బబబగ మగటటట

7969 SAA1383876
పపరర: కకషర మగటటట

93-22/734

93-15/1199

93-22/733

93-17/1179

భరస : కలమమర ససదద
ఇసటట ననస:124-2-414/25, 23RD BLOCK
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర మగటటట
ఇసటట ననస:124-2-414/29,23RD BLOCK
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరర రరవప మగటటట
ఇసటట ననస:124-2-414/29,23RD BLOCK
వయససస:44
లస: పప

7970 AWU1236331
పపరర: శరరద మగటటట

7971 SAA1379783
పపరర: హహసపన సయఖద

7972 SAA1379502
పపరర: మమమమబనన సయఖద

93-17/1180

భరస : కకషర మగటటట
ఇసటట ననస:124-2-414/29,23RD BLOCK
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ శశశదన సయఖద
ఇసటట ననస:124-2-415/1
వయససస:53
లస: పప

7973 SQX0597781
పపరర: రజయ పఠరన

7974 SAA1379874
పపరర: వనత దనసస

93-15/1271

93-22/735

భరస : హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:124-2-415/1,block 30
వయససస:49
లస: ససస స
93-22/738

భరస : గగస పఠరన
ఇసటట ననస:124-2-415/2,GF-5,25 BLOCK
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ దనసస
ఇసటట ననస:124-2-415/7, block 30
వయససస:30
లస: ససస స

7976 SAA1464650
పపరర: పసచల రజడడడ గగసడరజడడడ

7977 SAA1466226
పపరర: లకడక దదవ గగసడ రజడడ

93-23/776

7975 SAA1464932
పపరర: పసచల రజడడడ గగసడరజడడడ

93-23/777

7978 SAA1385517
పపరర: సమరరలమర షపక

భరస : పబభబకర గగసడ రజడడడ
ఇసటట ననస:124-2-415/8,30th BLOCK
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ మహహదధదన షపక
ఇసటట ననస:124-2-415/11
వయససస:45
లస: పప

7979 SAA1379601
పపరర: శలక షపక

7980 SAA1404532
పపరర: శసకరరవప కలరపరటట

7981 SAA1404250
పపరర: ధన లకడక కలరపరటట

భరస : సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:124-2-415/11
వయససస:44
లస: ససస స
7982 SAA1447192
పపరర: శసకరరరవప కలరపరటట
భసధసవప: ధన లకడక కలరపరటట
ఇసటట ననస:124-2-415/12 , F F 4
వయససస:57
లస: పప
7985 SAA1395763
పపరర: పరరసత దదవరజడడడ

93-23/773

భసధసవప: ధన లకడక కలరపరటట
ఇసటట ననస:124-2-415/12
వయససస:57
లస: పప
93-20/1227

7983 SAA1368489
పపరర: షపక రరఖయబ షపక

7986 SAA1384825
పపరర: రఫస షపక

93-17/1098

93-23/774

భరస : శసకరరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:124-2-415/12
వయససస:50
లస: ససస స
93-16/770

భరస : షపక మసరసన షపక
ఇసటట ననస:124-2-416/4
వయససస:61
లస: ససస స
93-23/872

93-23/775

తసడడ:బ చనన ననగయఖ గగసడన రజడడ
ఇసటట ననస:124-2-415/8, 30TH BLOCK
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ చనన ననగయఖ గగసడన రజడడ
ఇసటట ననస:124-2-415/8, 30TH BLOCK
వయససస:31
లస: పప
93-22/737

93-22/736

7984 DVF1236967
పపరర: రసడల బ షపక

93-17/1094

భరస : ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:124/2/416/4,28TH BLOCK
వయససస:29
లస: ససస స
93-15/1200

7987 SAA1368000
పపరర: గగససయమ షపక

93-15/1202

భరస : ససబబరజడడడ దదవరగదదద
ఇసటట ననస:124-2-416/8, 29TH BLOCK
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:124-2-416/10, 29 BLOCK
వయససస:42
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:124-2-416/10,29 BLOCK
వయససస:28
లస: ససస స

7988 SQX1208447
పపరర: షనసన షపక

7989 NDX0827303
పపరర: బబజజన షపక

7990 SAA1395920
పపరర: చనన రరదబపస గగ

93-15/1201

93-15/1203

93-23/869

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:124-2-416/10, 29TH BLOCK
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:124-2-416/10,29TH BLOCK
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ భకలల రరదబపస గగ
ఇసటట ననస:124-2-416/14, 29TH BLOCK
వయససస:44
లస: పప

7991 SAA1395789
పపరర: మణణ రరదబపస గగ

7992 SAA1395938
పపరర: చననమకయ రరదబపస గగ

7993 SAA1425339
పపరర: ససధ రరణణ ససరరపపలమపప

93-23/870

భరస : చనన రరదబపస గగ
ఇసటట ననస:124-2-416/14, 29TH BLOCK
వయససస:23
లస: ససస స

93-23/871

తసడడ:బ చనన రరదబపస గగ
ఇసటట ననస:124-2-416/14, 29TH LINE
వయససస:39
లస: ససస స

93-18/752

తసడడ:బ కకషర మబరరస ససరరపపలమపప
ఇసటట ననస:124-2-416/17
వయససస:33
లస: ససస స
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7994 SAA1451293
పపరర: వనసకట ననగగశసర రరవప
శరరపపరపప
తసడడ:బ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:124-2-416/17
వయససస:49
లస: పప

93-22/739

7997 SAA1383504
పపరర: షరరఫర సయఖద

93-16/764

7995 SAA1383033
పపరర: ససధ రరణణ ససరరపపరస

భరస : వనసకట ననగగశసర రరవప ససరరపపరస
ఇసటట ననస:124-2-416/17, block 29
వయససస:33
లస: ససస స

93-22/740
7996 SAA1382811
పపరర: వనసకట ననగగశసర రరవప
శరరపపరపప
తసడడ:బ వనసకట రరవప శరరపపరపప
ఇసటట ననస:124-2-416/17, block 29
వయససస:58
లస: పప

7998 SAA1450162
పపరర: కలల షపక

7999 SAA1450220
పపరర: మగశరటరర షపక

93-17/1181

93-18/753

93-19/781

భరస : బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:124-2- 416/18,7TH BLOCK
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ బబజ షపక
ఇసటట ననస:124-2-416/18,29TH BLOCK
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:124-2-416/18,29TH BLOCK
వయససస:40
లస: ససస స

8000 SAA1370584
పపరర: బబజ షపక

8002 SAA1385913
పపరర: శరకకర సయఖద

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:124-2-416/23,29TH BLOCK
వయససస:29
లస: ససస స

93-22/742
8001 SAA1379569
పపరర: మహమకద హనఫ ఖససస
సయద
తసడడ:బ చసద బబష సయద
ఇసటట ననస:124-2-416/31, block 29
వయససస:33
లస: పప

భరస : మహమకద హనఫ ఖససస సయఖద
ఇసటట ననస:124-2-416/31, block 29
వయససస:28
లస: ససస స

8003 SAA1383124
పపరర: ఆరరఫ షపక

8004 SAA1379536
పపరర: ఖజ షపక

8005 SAA1383371
పపరర: ససబబరరవప ఒసటటపపల

93-22/741

93-17/1182

93-22/744

93-22/743

93-16/771

తసడడ:బ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:124-2-417/2, block 28
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ హహసపదన షపక
ఇసటట ననస:124-2-417/2, block 28
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ కకషర ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:124-2-417/17, 28TH BLOCK
వయససస:21
లస: పప

8006 SAA1382993
పపరర: శవ కలమమరర రగతష

8007 SAA1383025
పపరర: మజద షపక

8008 SAA1385871
పపరర: కరరమగననసర షపక

93-17/1183

భరస : కకషర రగతష
ఇసటట ననస:124-2-418/8
వయససస:40
లస: ససస స
8009 SAA1382837
పపరర: గగసప బబష షపక

తసడడ:బ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:124-2-418/13
వయససస:47
లస: పప
93-22/746

తసడడ:బ అమరఖమన షపక
ఇసటట ననస:124-2-418/14
వయససస:34
లస: పప
8012 SGI0655045
పపరర: ననగరరరజన నసదధగరమ

8010 SAA1379833
పపరర: మహబబబ చనన షపక

93-15/1111

8013 SAA1379742
పపరర: ఖతజజ షపక

93-22/747

8016 SAA1382936
పపరర: ఖజ షపక

8011 SGI0552810
పపరర: రజన నసదధగరమ

93-14/1051

భరస : ననగరరరజన నసదధగరమ
ఇసటట ననస:124-2-418/16
వయససస:27
లస: ససస స
93-22/748

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:124-2-418/18
వయససస:59
లస: ససస స
93-22/750

93-22/745

భరస : ఖదర షపక
ఇసటట ననస:124-2-418/14
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ గరకకయమ షపక
ఇసటట ననస:124-2-418/14
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప నసదధగరమ
ఇసటట ననస:124-2-418-16
వయససస:32
లస: పప
8015 SAA1379825
పపరర: జనబబగస షపక

93-17/1099

8014 SAA1379866
పపరర: అమరజజన షపక

93-22/749

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:124-2-418/24, block 27
వయససస:59
లస: పప
93-17/1100

8017 SAA1372580
పపరర: షనసన షపక

93-22/751

భరస : అమరజజన షపక
ఇసటట ననస:124-2-418/24, block 27
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ బబజ షపక
ఇసటట ననస:124-2-418/26, block 26
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:124-2-418/26, BLOCK 26
వయససస:19
లస: ససస స

8018 SAA1385962
పపరర: షమమ షపక

8019 SAA1385947
పపరర: హససన షపక

8020 SAA1369578
పపరర: రగజమక తనడడశశటట

93-22/752

93-22/753

93-22/754

తసడడ:బ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:124-2-418/27, block 27
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ బబజ షపక
ఇసటట ననస:124-2-418/31, block 26
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:124-2-419/1
వయససస:48
లస: ససస స

8021 SAA1296904
పపరర: రఘగపత రరవప తషరరగర

8022 SAA1446848
పపరర: ననగజజఖత బబ మక శశటట

93-23/873
8023 SAA1446699
పపరర: వనసకట అశశక కలమమర బబ మకశశటట

తసడడ:బ రరమ చసదబ రరవప తషరరగర
ఇసటట ననస:124-2-419/11
వయససస:32
లస: పప

93-14/1052

భరస : అశశక కలమమర బబ మక శశటట
ఇసటట ననస:124-2-419/15
వయససస:28
లస: ససస స

93-14/1187

భసధసవప: ననగ జజఖత బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:124-2-419/15
వయససస:47
లస: పప
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93-22/755 8025 SAA1382662
8024 SAA1386002
పపరర: వనసకట అశశక కలమమర బబ మకశశటట
పపరర: ననగ జజఖత బబ మకశశటట

93-22/756

8026 SAA1382480
పపరర: రరజమక తనడడశశటట

93-21/1194

భసధసవప: ననగ జజయత బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:124-2-419/15, block 31
వయససస:47
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:124-2-419/15, block 31
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:124-2-419/22,9TH BLOCK
వయససస:47
లస: ససస స

8027 SAA1389147
పపరర: వనసకటటశసరరరవప తనడడశశటట

8028 SAA1379494
పపరర: వనసకటటశసరరర అమకశశటట

8029 SAA1379700
పపరర: శవ రతనస అమకశశటట

93-22/757

93-22/758

93-22/759

తసడడ:బ గగపరలరరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:124-2-419/22,9TH BLOCK
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ అమకశశటట
ఇసటట ననస:124-2-420/1, block 32
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర అమకశశటట
ఇసటట ననస:124-2-420/1, block 32
వయససస:59
లస: ససస స

8030 SAA1383090
పపరర: ధరక రరవప మమటర

8031 SAA1384262
పపరర: రరమ పరటట శశషయఖ

8032 SAA1396423
పపరర: రరమ పరటట మసగమక

93-17/1102

తసడడ:బ రరయమలలర మమటర
ఇసటట ననస:124-2-420/8, block 32,gf8
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ ఆర నరసయఖ
ఇసటట ననస:124-2-420/12 FF-4
వయససస:38
లస: పప

8033 SAA1448067
పపరర: శవ సరయ కలమఖణ గసటటననపల

8034 SAA1448034
పపరర: వనసకట నరసయఖ గసటటననపల

93-23/778

93-14/1188

93-16/772

భరస : రరమ పరటట శశషయఖ
ఇసటట ననస:124-2-420/12 FF-4
వయససస:33
లస: ససస స
93-23/874

8035 SAA1448042
పపరర: మహహశసరర గసటటనపలర

93-23/875

తసడడ:బ వనసకట నరసయఖ గసటటననపల
ఇసటట ననస:124-2-420/16, 10TH BLOCK
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహస గసటటననపల
ఇసటట ననస:124-2-420/16, 10TH BLOCK
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట నరసయఖ గసటటనపలర
ఇసటట ననస:124-2-420/16, 10TH BLOCK
వయససస:20
లస: ససస స

8036 SAA1448018
పపరర: పపషపవత గసటటనపలర

8037 SAA1415033
పపరర: ససబగబలల తనసబగదధద

93-23/877
8038 SAA1395888
పపరర: వనసకట నరరయణమక తనసబగదధద

93-23/876

93-18/754

భరస : వనసకట నరసయఖ గసటటనపలర
ఇసటట ననస:124-2-420/16,10TH BLOCK
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట రజడడడ తనసబగదధద
ఇసటట ననస:124-2-420/24, 10TH BLOCK
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పపలమర రజడడడ తనసబగదధద
ఇసటట ననస:124-2-420/24, 32TH BLOCK
వయససస:25
లస: ససస స

8039 SAA1359876
పపరర: లకడక కకనడ పత

8040 SAA1359868
పపరర: శకనవరస రరవప కకనడ పత

8041 SAA1080282
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

93-22/760

భరస : శకనవరస రరవప కకనడ పత
ఇసటట ననస:124-2-422,block no-34
వయససస:32
లస: ససస స
8042 SAA1368505
పపరర: చకకవరరమ అపపమక

93-16/773

భరస : చకకవరరమ కకషరస రరజ
ఇసటట ననస:124-2-443/1
వయససస:50
లస: ససస స
8045 SAA1367473
పపరర: గగడడవరడ రరస మననహర

93-16/776

తసడడ:బ మర
ఇసటట ననస:124-2-443/5
వయససస:24
లస: పప
8051 SQX0441378
పపరర: శకనస రరవప రమమవత

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:124-2-432
వయససస:31
లస: పప

8043 SAA1367507
పపరర: గగడడవరడ శకనవరస

93-16/774

8044 SAA1367499
పపరర: గగడడవరడ వసససదర దదవ
గగడడవరడ
భరస : గగడడవరడ శకనవరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:124-2-443/1
వయససస:46
లస: ససస స

93-16/775

93-16/777

8047 SAA1379718
పపరర: సరయ శవ పబసరద రరజ
చకకవరరమ
తసడడ:బ కకషరస రరజ చకకవరరమ
ఇసటట ననస:124-2-443/1
వయససస:28
లస: పప

93-22/762

8046 SAA1369917
పపరర: గగడడవరడ శవ హరరశ గగడడవరడ
తసడడ:బ గగడడవరడ శకనవరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:124-2-443/1
వయససస:25
లస: పప

93-19/782

8049 SAA1383116
పపరర: శశకల చకకవరరమ

93-17/1184

తసడడ:బ కకషరస రరజ చకకవరరమ
ఇసటట ననస:124-2-443/11
వయససస:28
లస: ససస స
93-17/1185

తసడడ:బ శశష గరరర రమమవత
ఇసటట ననస:124-2-443/28, 12TH BLOCK
వయససస:49
లస: పప

93-23/637

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప కకనడ పత
ఇసటట ననస:124-2-422,block no-34,
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ గగడడవరడ అచలయఖ
ఇసటట ననస:124-2-443/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ గగడడవరడ శకనవరస
ఇసటట ననస:124-2-443/1
వయససస:26
లస: పప
8048 SAA1404292
పపరర: పబభగదనస నలల
ర రర

93-22/761

8052 SQX1745256
పపరర: రమమవత పరరసత

8050 SAA1382647
పపరర: మగసతజ షపక

93-17/1103

తసడడ:బ మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:124-2-443/11, 12TH BLOCK
వయససస:23
లస: ససస స
93-17/1186

తసడడ:బ శకనవరస రరవప రమమవత
ఇసటట ననస:124-2-443/28,12TH BLOCK
వయససస:48
లస: ససస స

8053 SAA1367887
పపరర: పదనకవత పససడకపస బ ల

93-15/1204

భరస : నటరరజ పబసరద పససడకపస బ ల
ఇసటట ననస:124-2-444/4, 13TH BLOCK
వయససస:46
లస: ససస స
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8054 SAA1367945
పపరర: నటరరజ పబసరద పససడకపస బ ల

93-15/1205

8055 SAA1386150
పపరర: లమల అహకద షపక

తసడడ:బ ససరఖననరరయణ మబరరస పససడకపస బ ల
ఇసటట ననస:124-2-444/4,13TH BLOCK
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ షపక ససరజదదద న షపక
ఇసటట ననస:124-2-445/3
వయససస:19
లస: పప

8057 SAA1447838
పపరర: ససరజదదదన షపక

8058 SAA1367382
పపరర: పపరరచసదబ రరవప గగసటకల

93-23/779

93-17/1104

8056 SAA1386143
పపరర: షపక సప న షపక

93-17/1187

తసడడ:బ షపక ససరజదదద న షపక
ఇసటట ననస:124-2-445/3
వయససస:18
లస: ససస స
93-16/778

8059 SAA1383314
పపరర: షపక రహమగటటలమర షపక

93-15/1206

తసడడ:బ మగగబల బబష షపక
ఇసటట ననస:124-2-445/3,16TH BLOCK
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర గగసటకల
ఇసటట ననస:124-2-445/14, 16TH BLOCK
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ షపక మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:124-2-445/23
వయససస:37
లస: పప

8060 SAA1383306
పపరర: షపక జరగనన షపక

93-16/779
8061 SAA1367275
పపరర: దదపపలమపపడడ ససబబరరవప
దదపపలమపపడడ
తసడడ:బ దదపపలమపపడడ ససతయఖ దదపపలమపపడడ
ఇసటట ననస:124-2-446/7
వయససస:24
లస: పప

8062 NDX2545069
పపరర: అదధ లకడక దదపపలపపడడ
భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:124-2-446/7
వయససస:62
లస: ససస స

8064 SAA1367325
పపరర: ననగ జజఖత నలల
ర రర

8065 SAA1250323
పపరర: దదవ ననగగలల కనన

93-15/1207

భరస : షపక రహమగథడలమర షపక
ఇసటట ననస:124-2-445/23
వయససస:32
లస: ససస స
8063 NDX2545143
పపరర: ససబబబరరవప దదపపలపపడడ

94-15/448

తసడడ:బ శతయ
ఇసటట ననస:124-2-446/7
వయససస:74
లస: పప
8066 SAA1274968
పపరర: చటటట బబబగ కనన

93-14/1054

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప కనన
ఇసటట ననస:124-2-446-8
వయససస:30
లస: పప
8069 NDX2635878
పపరర: చసదబ పరమమశసర రరవప
పరలమఅలమ
తసడడ:బ రరమయఖ పరలమఅలమ
ఇసటట ననస:124-2-446/B
వయససస:77
లస: పప
8072 NDX2355154
పపరర: మసరసణణ షపక

భరస : హరర కకషర నలల
ర రర
ఇసటట ననస:124-2-446/7,18TH BLOCK
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప కనన
ఇసటట ననస:124-2-446/8
వయససస:54
లస: ససస స

8067 SAA1194547
పపరర: చసదబ పరమమశసర రరవప

8068 SAA1194554
పపరర: చటటట బబబగ కనన

93-14/517

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:124-2-446/8,GF 8
వయససస:78
లస: పప
94-75/1037

8070 SAA1383264
పపరర: షపక కరరమగలర

93-22/763

8073 NDX2355162
పపరర: రఫస షపక

93-14/1189

8076 FTG4207809
పపరర: శవ రరజ కలమమరర మరరయమల

93-14/518

8071 SAA1357805
పపరర: షపక మగసతనజ

93-15/1208

భరస : షపక కరరమగలర
ఇసటట ననస:124-2-447/8
వయససస:48
లస: ససస స
93-22/764

తసడడ:బ ననననస షపక
ఇసటట ననస:124-2-448/9
వయససస:37
లస: పప
93-23/781

93-14/1053

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప కనన
ఇసటట ననస:124-2-446/16,FF 8
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ షపక మహమకద నడర
ఇసటట ననస:124-2-447/8
వయససస:57
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:124-2-448/9
వయససస:38
లస: ససస స
8075 SAA1465319
పపరర: సరయ చరణ గననగన

93-16/780

94-5/806

8074 SAA1465780
పపరర: సరయ చరణ గననగన

93-23/780

తసడడ:బ పబభబకర గననగన
ఇసటట ననస:124-2-448, 22ND BLOCK
వయససస:25
లస: పప
93-16/781

8077 SAA1383843
పపరర: బగజజ తషరక

93-17/1189

తసడడ:బ పబభబకర గననగన
ఇసటట ననస:124-2-448, 22ND BLOCK
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకషర మబరరస మరరయమల
ఇసటట ననస:124-2-449/5, 21ST BLOCK
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వరరసరసమ తషరక
ఇసటట ననస:124-2-449/20,20TH BLOCK
వయససస:27
లస: ససస స

8078 SAA1383645
పపరర: ససభబన షపక

8079 SAA1383835
పపరర: ససరగష కలమమర పసపరన

8080 SAA1367697
పపరర: ఫరతమ షపక

93-17/1188

93-17/1190

93-15/1209

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:124-2-449/20, 21ST BLOCK
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ జయ కలమమర పసపరన
ఇసటట ననస:124-2-449/20,21TH BLOCK
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:124-2-449/22,21ST BLOCK
వయససస:44
లస: ససస స

8081 SAA1466713
పపరర: పవన కలమమరర దదవప

8082 SAA1367713
పపరర: వనసకటటశసరరవప గసజ

8083 SAA1383694
పపరర: రరమ ససత గసజ

భరస : పపడదయ చరర దదవప
ఇసటట ననస:124-2-449/25
వయససస:48
లస: ససస స

93-23/782

93-15/1210

తసడడ:బ కకటయఖ గసజ
ఇసటట ననస:124-2-449/29,21ST BLOCK
వయససస:65
లస: పప

93-17/1191

భరస : వనసకటటశసరరవప గసజ
ఇసటట ననస:124-2-449/29,21ST BLOCK
వయససస:54
లస: ససస స
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8084 SAA1383611
పపరర: అపపమక గగసటటపలర
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93-17/1192

8085 SQX1779727
పపరర: కకషర మబరరస కరకరర

93-15/1211

8086 SAA1367341
పపరర: వనసకటటశసరమక జజరరగగ

భరస : రరమయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:124-2-450/2,19TH BLOCK
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:బ పరరసదమయ కరకరర
ఇసటట ననస:124-2-450/22,19TH BLOCK
వయససస:76
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప జజరరగగ
ఇసటట ననస:124-2-451/5
వయససస:50
లస: ససస స

8087 SAA1383322
పపరర: పఠరన రగశనన పఠరన

8088 SAA1367788
పపరర: కకషర తలమరర

8089 SAA1367770
పపరర: వనసకట లకడక తలమరర

93-17/1193

93-15/1212

93-16/782

93-15/1213

భరస : పఠరన చనన మహబబబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:124-2-452/5
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగయఖ తలమరర
ఇసటట ననస:124-2-452/18,15TH BLOCK
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకషర తలమరర
ఇసటట ననస:124-2-452/18,15TH BLOCK
వయససస:49
లస: ససస స

8090 UQO0497421
పపరర: వరయఖ అలర స

8091 SAA1411560
పపరర: ననగగశసర రరవప ఏలలరర

8092 SAA1411727
పపరర: ససశల ఏలలరర

93-17/1196

93-15/1214

93-17/1105

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర అలర స
ఇసటట ననస:124-2-453/2,9TH BLOCK
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:124-2-453/8, 14TH BLOCK
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగగశసర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:124-2-453/8,14TH BLOCK
వయససస:33
లస: ససస స

8093 SAA1411701
పపరర: రమణ పఠరన

8094 SAA1411552
పపరర: ఆధధ లకడక ఏలలరర

8095 SAA1411735
పపరర: ససరగష కలమమర ఏలలరర

93-18/755

93-18/756

93-23/784

భరస : అయబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:124-2-453/8, 14TH BLOCK
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససరగష కలమమర ఏలలరర
ఇసటట ననస:124-2-453/8, 14TH BLOCK
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ అయబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:124-2-453/8, 14TH BLOCK
వయససస:25
లస: పప

8096 SAA1383801
పపరర: మమలమల షపక

8097 SAA1383793
పపరర: ఫరతమ షపక

8098 SAA1450899
పపరర: థనమస భబసకర రరవప గగరర

93-17/1194

93-17/1195

93-19/783

తసడడ:బ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:124-2-453/16, 14TH BLOCK
వయససస:48
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:124-2-453/16,14TH BLOCK
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననధన గగరర
ఇసటట ననస:124-2-453/32,14TH BLOCK
వయససస:72
లస: పప

8099 SAA1450923
పపరర: జజనసన గగర

8100 SAA1450949
పపరర: పపబమ కలమమర కకమరగరరర

8101 SAA1383454
పపరర: కసచ ఫణణసదబ కసచ

93-23/783

93-23/878

93-14/1190

తసడడ:బ థనమస భబసకరరకవప గగర
ఇసటట ననస:124-2-453/32,14TH BLOCK
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కకమరగరరర
ఇసటట ననస:124-2-453/32,14TH BLOCK
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ కసచ మగరళ బబబగ కసచ
ఇసటట ననస:124-2-454/4
వయససస:23
లస: పప

8102 SAA1368380
పపరర: కసచ పసడడ రసగ రరవప కసచ

8103 SAA1383439
పపరర: కసచ మగరళ బబబగ

8104 SAA1383421
పపరర: కసచ లలత కసచ

93-15/1215

తసడడ:బ కసచ మగరళ బబబగ కసచ
ఇసటట ననస:124-2-454/4
వయససస:20
లస: పప
8105 SAA1385483
పపరర: వజయ లకడక కరరచగల

తసడడ:బ కసచ
ఇసటట ననస:124-2-454/4
వయససస:57
లస: పప
93-17/1106

భరస : లకడక నరసససహ రరవప కరరచగల
ఇసటట ననస:124-2-454/4
వయససస:58
లస: ససస స
8108 SAA1372259
పపరర: రరజ మహసకరళ

93-16/787

భరస : కసచ మగరళ బబబగ కసచ
ఇసటట ననస:124-2-454/4
వయససస:47
లస: ససస స

93-16/789 8107 SAA1382761
8106 SAA1368471
పపరర: అకలనకమ తరరమల వసససధర
పపరర: ఇసదధరర మహసకరళ

భరస : అకలనకమ తరరమల
ఇసటట ననస:124-2-454/6
వయససస:76
లస: ససస స
93-22/766

8109 SAA1389162
పపరర: సలస షపక

తసడడ:బ షరలలసరరజ మహసకరళ
ఇసటట ననస:124-2-454/7,10th BLOCK
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ వల షపక
ఇసటట ననస:124-2-454/10
వయససస:29
లస: పప

8111 SAA1383389
పపరర: ఢకరరవథ గరవసదస ననయక
ఢకరరవథ
తసడడ:బ ఢకరరవథ అరజసయమ ఢకరరవథ
ఇసటట ననస:124-2-454/13
వయససస:22
లస: పప

8112 SAA1383363
పపరర: ఢకరరవథ హరత బబయ ఢకరరవథ

93-16/784

93-16/788

93-21/1195

భరస : రరజ మహసకరళ
ఇసటట ననస:124-2-454/7,10th BLOCK
వయససస:28
లస: ససస స
93-22/765

93-16/783
8110 SAA1383397
పపరర: ఢకరరవథ ననగమక బబయ
ఢకరరవథ
భరస : ఢకరరవథ గగవసద ననయక ఢకరరవథ
ఇసటట ననస:124-2-454/13
వయససస:39
లస: ససస స

93-16/785

8113 SAA1383413
పపరర: కసచ వజయ

తసడడ:బ ఢకరరవథ గరవసదస ననయక ఢకరరవథ
ఇసటట ననస:124-2-454/13
వయససస:19
లస: ససస స

93-16/786

తలర : కసచ మణణమక
ఇసటట ననస:124-2-454/16
వయససస:40
లస: ససస స
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8114 SAA1367580
పపరర: సలక మహమకద
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93-16/792

తసడడ:బ ఇసతయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:124-2-455/3
వయససస:21
లస: ససస స
8117 SAA1383496
పపరర: ఇమమమన షరరఫ మహమకద

93-17/1197

తసడడ:బ మకలబల షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:124-2-455/3
వయససస:44
లస: పప
93-17/1199

తసడడ:బ ఇసతయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:124-2-455/3
వయససస:20
లస: పప
8120 NDX2064558
పపరర: జలమల షపక

8115 SAA1383629
పపరర: ఇసతయమజ మహమకద

8118 SAA1384395
పపరర: బబజ బబబగ షపక

8121 SAA1367929
పపరర: షబన షపక

93-17/1198

భరస : ఇసతయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:124-2-455/3
వయససస:34
లస: ససస స
93-14/1191

తసడడ:బ జలమల షపక
ఇసటట ననస:124-2-455/4
వయససస:33
లస: పప
93-15/1216

8116 SAA1383637
పపరర: కరరమగన మహమకద

8119 SAA1384296
పపరర: జజన షకకల షపక

93-14/1192

తసడడ:బ హసన బబబగ షపక
ఇసటట ననస:124-2-455/4
వయససస:22
లస: ససస స
93-15/1217

8122 NDX1821082
పపరర: హసన బబబగ షపక

93-15/1218

తసడడ:బ హసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:124-2-455/4,10TH BLOCK
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబజ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:124-2-455/4,10TH BLOCK
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ జలమల షపక
ఇసటట ననస:124-2-455/4,10TH BLOCK
వయససస:27
లస: పప

8123 SAA1383926
పపరర: ననగగర బ షపక

8124 SAA1383769
పపరర: బబజ బబబగ షపక

8125 SAA1383967
పపరర: జజన షకకల షపక

93-17/1200

93-17/1201

93-17/1202

భరస : జలమల షపక
ఇసటట ననస:124-2-455/4,10TH BLOCK
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ జలమల షపక
ఇసటట ననస:124-2-455/4,10TH BLOCK
వయససస:33
లస: పప

భరస : హసన బబబగ షపక
ఇసటట ననస:124-2-455/4,SF-4,10 BLOCK
వయససస:22
లస: ససస స

8126 SAA1368463
పపరర: అకలనకమ శకమనననరరయణ

8127 SAA1383330
పపరర: షపక బబషర షపక

8128 SAA1383298
పపరర: షపక చసడడ భ షపక

93-16/793

తసడడ:బ అకలనకమ తరరమల
ఇసటట ననస:124-2-455/5
వయససస:40
లస: పప
8129 SAA1386077
పపరర: షపక రహమతషలమర షపక

తసడడ:బ షపక రహహస షపక
ఇసటట ననస:124-2-455/9
వయససస:60
లస: పప
93-17/1205

తసడడ:బ షపక బబష షపక
ఇసటట ననస:124-2-455/9
వయససస:29
లస: పప
8132 SAA0850751
పపరర: హససనన షపక

93-15/153

తసడడ:బ సరరదర
ఇసటట ననస:124/2/456
వయససస:25
లస: ససస స
8135 SAA1383488
పపరర: కరరమగననసర షపక

93-17/1203

8130 SAA1383512
పపరర: పపరయ గగమ

భరస : షపక బబష షపక
ఇసటట ననస:124-2-455/9
వయససస:53
లస: ససస స
93-16/790

8131 SAA1367374
పపరర: మధసర వరణణ గగమక

భరస : పపరయఖ గగమక
ఇసటట ననస:124-2-455/21, 10TH BLOCK
వయససస:32
లస: ససస స

8133 SAA0796658
పపరర: నలర బబ యన శకనవరస రరవప

8134 SAA1383470
పపరర: సలస షపక

93-15/154

8136 SAA1383462
పపరర: కరరమగలర షపక

93-17/1208

8137 SAA1367242
పపరర: తలర మ లకడక ననరరయణ

తసడడ:బ జన షపక
ఇసటట ననస:124-2-456/1,7TH BLOCK
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ తలర మ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:124-2-456/2
వయససస:60
లస: పప

8138 SAA1367259
పపరర: తలర మ కకషర కలమమరర

8139 SAA1382738
పపరర: మమలమబ షపక

8140 SAA1382720
పపరర: మమలక షపక

భరస : తలర మ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:124-2-456/2
వయససస:51
లస: ససస స
8141 SAA1383272
పపరర: షపక ఖససస పసర షపక
తసడడ:బ షపక మమలమల షపక
ఇసటట ననస:124-2-456/22
వయససస:72
లస: పప

93-17/1107

93-17/1206

తసడడ:బ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:124-2-456/1, 7TH BLOCK
వయససస:21
లస: పప

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:124-2-456/1,7TH BLOCK
వయససస:57
లస: ససస స
93-16/795

93-16/791

తసడడ:బ శవయ గగమ
ఇసటట ననస:124-2-455/21, 10TH BLOCK
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:124/2/456
వయససస:59
లస: పప
93-17/1207

93-17/1204

93-17/1209

93-16/794

93-22/767

భరస : ననయబ రసడల షపక
ఇసటట ననస:124-2-456/13,7th BLOCK
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ ననయబ రసడల షపక
ఇసటట ననస:124-2-456/13,7TH BLOCK
వయససస:23
లస: పప

8142 SAA1383173
పపరర: షపక షరలస షపక

8143 SAA1383280
పపరర: షపక లమల బఇవనద షపక

తసడడ:బ షపక శసషషదధదన షపక
ఇసటట ననస:124-2-456/22
వయససస:42
లస: పప

93-17/1108

93-17/1210

భరస : షపక ఖససమ పసరర షపక
ఇసటట ననస:124-2-456/22
వయససస:68
లస: ససస స
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93-17/1211

భరస : షపక సలస షపక
ఇసటట ననస:124-2-456/22
వయససస:38
లస: ససస స
8147 NDX2545135
పపరర: వవణగగరపరల యరకగరరర

93-16/796

భరస : యరగరరర వవణగగరపరల యరగరరర
ఇసటట ననస:124-2-456/27
వయససస:42
లస: ససస స
94-10/966

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124-2-456/27
వయససస:46
లస: పప
8150 SAA1367309
పపరర: వవణగగరపరల యరగరరర

8145 SAA1367291
పపరర: యరగరరర రమదదవ యరగరరర

8148 NDX2545119
పపరర: మనస దదవ యరకగరరర

తసడడ:బ యరగరరర వవణగగరపరల యరగరరర
ఇసటట ననస:124-2-456/27
వయససస:22
లస: ససస స
94-15/449

తసడడ:బ వవణగగగపరల
ఇసటట ననస:124-2-456\27
వయససస:22
లస: ససస స
93-16/797

8151 SAA1368521
పపరర: దదగరలమ వజయ లకడక

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప యరగరరర
ఇసటట ననస:124-2-456/27, 7TH BLOCK
వయససస:46
లస: పప

భరస : దదగరలమ శకనవరసరరరవప
ఇసటట ననస:124-2-456/29
వయససస:33
లస: ససస స

8153 SAA1382035
పపరర: వజయ లకడక డదగల

8154 SAA1381946
పపరర: వజయ లకడక డదగల

93-16/800

93-17/1109
8146 SAA1357847
పపరర: యరగరరర మమనసరదదవ యరగరరర

8149 SAA1367317
పపరర: లకడక సపజనఖ యరకగగళళ

93-15/1219

తసడడ:బ వవణగగరపరల యరకగగళళ
ఇసటట ననస:124-2-456/27, 7TH BLOCK
వయససస:20
లస: ససస స
93-16/798

8152 SAA1381979
పపరర: వజయ లకడక డదగల

93-16/799

భరస : శకనవరస రరవప డదగల
ఇసటట ననస:124-2-456/29,7th BLOCK
వయససస:33
లస: ససస స
93-16/801

8155 SAA1381904
పపరర: వజయ లకడక డదగల

93-16/802

భరస : శకనవరస రరవప డదగల
ఇసటట ననస:124-2-456/29,7th BLOCK
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప డదగల
ఇసటట ననస:124-2-456/29,7th BLOCK
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప డదగల
ఇసటట ననస:124-2-456/29,7th BLOCK
వయససస:33
లస: ససస స

8156 SAA1381961
పపరర: వజయ లకడక డదగల

8157 SAA1381987
పపరర: వజయ లకడక డదగల

8158 SAA1395961
పపరర: సతఖవనణణ మతస

93-16/803

93-16/804

93-23/879

భరస : శకనవరస రరవప డదగల
ఇసటట ననస:124-2-456/29,7th BLOCK
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప డదగల
ఇసటట ననస:124-2-456/29,7th BLOCK
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతస రరజ మతస
ఇసటట ననస:124-2-457/1,30TH BLOCK
వయససస:35
లస: ససస స

8159 SAA1395946
పపరర: సతస రరజ మతస

8160 SAA1383595
పపరర: మఖరఅలమ రతన కకకకల

8161 SAA1367614
పపరర: శకనవరస రరవప మఖరలమ

93-23/881

తసడడ:బ శశషగరరర రరవప మతస
ఇసటట ననస:124-2-457/3, 30TH BLOCK
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ మఖరఅలమ శకనవరసరరరవప
ఇసటట ననస:124-2-457-4
వయససస:18
లస: ససస స

8162 SAA1383603
పపరర: శక లకడక వలల
ర రర

8163 SAA1383587
పపరర: ససజజత లకడక మఖరలమ

93-17/1212

93-17/1214

93-15/1220

తసడడ:బ రతనస మఖరలమ
ఇసటట ననస:124-2-457/4,6TH BLOCK
వయససస:44
లస: పప
93-17/1213

8164 SQX1659192
పపరర: ససనల బబబగ లలతస

93-16/805

భరస : శకనవరస రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:124-2-457/4,6TH BLOCK
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మఖరలమ
ఇసటట ననస:124-2-457/4,6TH BLOCK
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప లలతస
ఇసటట ననస:124-2-457/13,6th BLOCK
వయససస:28
లస: పప

8165 SQX1659178
పపరర: మమనక లలతస

8166 SAA1389139
పపరర: వజయ లకడక లలతస

8167 SAA1451368
పపరర: కలదడ
ద స షపక

93-16/806

93-22/768

93-23/880

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప లలతస
ఇసటట ననస:124-2-457/13,6th BLOCK
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప లలతస
ఇసటట ననస:124-2-457/13,6th BLOCK
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ ననదబ రసడల
ఇసటట ననస:124-2-457/17
వయససస:32
లస: పప

8168 SAA1367333
పపరర: యలమసదమక

8169 SAA1367432
పపరర: లకడక వడడయమల

8170 SAA1367408
పపరర: ఆసజనవయగలల వడడయమల

93-16/807

93-16/762

93-16/808

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124-2-458,7TH BLOCK
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయగలల వడడయమల
ఇసటట ననస:124/2/459/1,1ST BLOCK
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవయఖ వడడయమల
ఇసటట ననస:124-2-459/1,1ST BLOCK
వయససస:53
లస: పప

8171 SAA1367523
పపరర: తలర మ లల వనసకటటశసరరరవప

8172 SAA1367671
పపరర: థసమమకలమగసతన రరణణ

8173 SAA1383751
పపరర: శకకరసత

తసడడ:బ తలర మ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:124-2-459/2
వయససస:22
లస: పప

93-16/809

భరస : థసమమకలమగగతన శకకరసత
ఇసటట ననస:124-2-459/4
వయససస:26
లస: ససస స

93-15/1221

93-17/1218

తసడడ:బ ననగగశసరరవప
ఇసటట ననస:124-2-459/4,1ST BLOCK
వయససస:26
లస: పప
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8174 SAA1367762
పపరర: చనన అమగకలల కకపసపశశటట

93-15/1222

8175 SAA1367937
పపరర: వనసకటటశసరరవప కకపసపశశటట

93-15/1223

8176 SAA1383850
పపరర: కలమమరర కకపసపశశటట

93-17/1219

భరస : వనసకటబబవప కకపసపశశటట
ఇసటట ననస:124-2-459/9, 1ST BLOCK
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ రమగలల కకపసపశశటట
ఇసటట ననస:124-2-459/9,1ST BLOCK
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరసబబగ కకపసపశశటట
ఇసటట ననస:124-2-459/9,1ST BLOCK
వయససస:27
లస: ససస స

8177 SAA1383736
పపరర: సరయ వనసకట దసరర రరవప చలర

8178 SAA1383538
పపరర: చలర రమదదవ

8179 SAA1383546
పపరర: కలకటటర పఅల అశశక

93-14/1193

తసడడ:బ శకనవరస చలర
ఇసటట ననస:124-2-459/9, 3RD BLOCK
వయససస:23
లస: పప

భరస : చలర శకనవరసరరరవప
ఇసటట ననస:124-2-459/26
వయససస:39
లస: ససస స

8180 SAA1383553
పపరర: కలకటర పఅల ససధఖ

8181 SAA1395003
పపరర: పబశరసత జసగమమసటటట

93-17/1217

భరస : కలకటర పఅల అశశక
ఇసటట ననస:124-2-459/26
వయససస:25
లస: ససస స
8183 SAA1368455
పపరర: ససకర రమమరరవప

93-16/811

8184 SAA1368448
పపరర: ససకర రమణ

93-16/810

93-16/812

93-16/813

93-16/816

తసడడ:బ వనసకట కకటటశసర రరవప ఇననమబరర
ఇసటట ననస:124-2-465
వయససస:40
లస: పప

8190 SAA1367481
పపరర: సడరఖ మననహహఠర గరసధద
వసససశశటట
తసడడ:బ రరమకకషర వసససశశటట
ఇసటట ననస:124-2-465
వయససస:22
లస: ససస స

8192 SAA1383819
పపరర: శకనస అలర స

8193 SAA1383652
పపరర: వనసకటటశసరరవప గగల

8189 SAA1367440
పపరర: కకశశర ఇననమబరర

93-16/815

93-17/1223

93-20/1228

8185 MLJ2804854
పపరర: చననపరజడడడ చసతలచదరరవప

93-17/1220

తసడడ:బ కకసడరజడడడ చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:124-2-464/20,8TH BLOCK
వయససస:62
లస: పప

8187 SAA1367457
పపరర: వనసకట కకటటశసర రరవప
ఇననమబరర
తసడడ:బ రరమయఖ ఇననమబరర
ఇసటట ననస:124-2-465
వయససస:76
లస: పప

భరస : చననపరజడడడ చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:124-2-464/20,8TH BLOCK
వయససస:56
లస: ససస స

8182 SAA1448810
పపరర: వనసకటటశసర రరవప జననమమసటటట

తసడడ:బ ససబబ రరవప జననమమసటటట
ఇసటట ననస:124-2-463/16 B 5 FF-8
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససకర రమమరరవప
ఇసటట ననస:124-2-464/16
వయససస:47
లస: ససస స
93-17/1221

93-17/1216

తసడడ:బ కలకటటర పఅల పబసరద
ఇసటట ననస:124-2-459/26
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరవప జసగమమసటటట
ఇసటట ననస:124-2-463/16
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ ససకర రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:124-2-464/16
వయససస:63
లస: పప
8186 MLJ2809416
పపరర: దనలకడక చసతలచదరరవప

93-17/1215

8188 SAA1367465
పపరర: లల సరసబబజఖస ఇననమబరర

93-16/814

తసడడ:బ వనసకట కకటటశసర రరవప ఇననమబరర
ఇసటట ననస:124-2-465
వయససస:70
లస: పప
8191 SAA1383827
పపరర: దసరర గగల

93-17/1222

భరస : వనసకటటశసరరర గగల
ఇసటట ననస:124-2-465/1,9TH BLOCK
వయససస:40
లస: ససస స
93-17/1224

8194 SAA1383660
పపరర: శఖమల అలర స

93-17/1225

తసడడ:బ వరయఖ అలర స
ఇసటట ననస:124-2-465/2, 9TH BLOCK
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ ససజవయఖ గగల
ఇసటట ననస:124-2-465/2,9TH BLOCK
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనస అలర స
ఇసటట ననస:124-2-465/2,9TH BLOCK
వయససస:23
లస: ససస స

8195 SAA1451772
పపరర: శబగదధదన షపక

8196 SAA1450089
పపరర: షమమ షపక

8197 NDX2673036
పపరర: దసరర పస
బ రద పగడల

93-23/785

93-23/786

94-9/634

తసడడ:బ బబష షపక
ఇసటట ననస:124-2-465/14, 9TH BLOCK
వయససస:40
లస: పప

భరస : షరబగదదద న షపక
ఇసటట ననస:124-2-465/14, 9TH BLOCK
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ ససరరబబబగ పగడనల
ఇసటట ననస:124-2-465/15,1 ST FLOOR
వయససస:22
లస: పప

8198 NDX2673283
పపరర: ఉదయభబనస పగడల

8199 AP151010393331
పపరర: సడరరబబబగ పగడనల

8200 NDX2664787
పపరర: శకకరసత పగడల

94-9/635

94-141/213

94-9/633

తసడడ:బ ససరరబబబగ పగడనల
ఇసటట ననస:124-2-465/15,1 ST FLOOR
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహరరవప బరక
ఇసటట ననస:124-2-465/15,1 ST FLOOR
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ ససరరబబబగ పగడనల
ఇసటట ననస:124-2-465/15, 1ST FLOOR,
వయససస:20
లస: పప

8201 SAA1372598
పపరర: రజఖలకడక వసససశశటట

8202 JBV1943877
పపరర: వనసకరయమక఼ ఎనసబరర ఼

8203 SAA1367622
పపరర: మసడనల పవన

భరస : రరమకకషర వసససశశటట
ఇసటట ననస:124-2-465,block no-2
వయససస:43
లస: ససస స

93-22/770

భరస : శకనవరసరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/500
వయససస:33
లస: ససస స

93-14/520

93-15/1224

తసడడ:బ మసడనల పరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:124-2-503/1
వయససస:33
లస: పప
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8204 SAA1367705
పపరర: మసడనల ననగ ససజజత

93-15/1225

భరస : మసడనల పవన
ఇసటట ననస:124-2-503/1
వయససస:29
లస: ససస స
8207 SAA1296417
పపరర: సతఖననరరయణ కసపశటట

93-17/1054

తసడడ:బ నరసససహ రరవప కసపశటట
ఇసటట ననస:124-2-509
వయససస:36
లస: పప
8210 SAA1302496
పపరర: కసపసరటట తరరమల

93-20/1116

93-14/523

93-14/526

93-14/529

93-14/533

93-14/536

తసడడ:బ మలమరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/527
వయససస:61
లస: పప

93-14/524

8217 JBV1944206
పపరర: గగవరరనరజడ఼డడ కకట఼

8220 AP151010060058
పపరర: ననగగసదబమక కకటబ఼

8223 JBV1944198
పపరర: వరననగరరజడ఼డడ కకట఼

8226 AP151010060128
పపరర: వనసకటరతనస కకటబ఼

93-14/539

8229 AP151010060726
పపరర: గగపరలకకషరరరజడడడ కకట఼

93-14/527

8232 AP151010060363
పపరర: సరసబరజడడడ కకట఼
తసడడ:బ మలమరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/527
వయససస:72
లస: పప

8212 JBV3664729
పపరర: రరధధకర కకటబ

93-14/522

8215 AP151010060596
పపరర: వనసకరయఖమక కకట఼

93-14/525

8218 AP151010060602
పపరర: వరననగరరజడడడ కకట఼

93-14/528

తసడడ:బ మమలమరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/524
వయససస:64
లస: పప
93-14/530

8221 AP151010060039
పపరర: సడరరరజడడడ కకటబ఼

93-14/532

తసడడ:బ సరసబరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/525
వయససస:57
లస: పప
93-14/534

8224 JBV1947647
పపరర: రగవత఼ కకట఼

93-14/535

తసడడ:బ వరరరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/527
వయససస:37
లస: ససస స
93-14/537

8227 AP151010060093
పపరర: రరమలకడక కకట఼

93-14/538

భరస : మలమరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/527
వయససస:50
లస: ససస స
93-14/540

తసడడ:బ సరసబరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/527
వయససస:47
లస: పప
93-14/542

93-17/1064

భరస : వరననగరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/524
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/527
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/527
వయససస:40
లస: పప
8231 AP151010060610
పపరర: వరరరజడడడ కకట఼

8214 SAA0078139
పపరర: అనతన కకటబ

93-15/1112

భరస : వర రగడకడ
ఇసటట ననస:124/2/524
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరరజడ఼డడ ఼
ఇసటట ననస:124/2/526
వయససస:33
లస: పప

భరస : గగపరలకకషరరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/527
వయససస:42
లస: ససస స
8228 AP151010060701
పపరర: జయభబరతరజడడడ కకట఼

93-14/521

భరస : సడరరరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/525
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరరరజడడడ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/526
వయససస:34
లస: ససస స
8225 AP151010060727
పపరర: శతనరరవమక కకట఼

8211 SAA0645184
పపరర: కలమఖణణ కకట

8206 SAA1296128
పపరర: కసపసరటట శవమక

భరస : నరసససహ రరవప కసపశటట
ఇసటట ననస:124-2-509
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ వరననగరరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/524
వయససస:33
లస: పప

భరస : చనసడరరరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/525
వయససస:47
లస: ససస స
8222 JBV1947399
పపరర: శకలకడక఼ కకట఼

8209 SAA1250638
పపరర: తరరమల కసపశటట

93-17/1063

భరస : వర రగడకడ
ఇసటట ననస:124/2/524
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగరరజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/524
వయససస:33
లస: పప
8219 AP151010060101
పపరర: సరమమమజఖస కకట఼

8208 SAA1250646
పపరర: శవమక కసపశటట

భరస : గగవరర న రజడడడ కకట
ఇసటట ననస:124/2/524
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ వరననగరరజడ఼డడ ఼
ఇసటట ననస:124/2/524
వయససస:35
లస: ససస స
8216 JBV3664737
పపరర: ససరగసదబ రజడడడ కకట

భరస : కసపసరటట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:124-2-509
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కసపశటట
ఇసటట ననస:124-2-509
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : కసపసరటట సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:124-2-509
వయససస:33
లస: ససస స
8213 JBV1947548
పపరర: శకదదవ఼ కకట఼

93-18/757
8205 SAA1455898
పపరర: పపశరపసఈ గగపస పకథధస చరణ
ఇమమడనబథదన
తసడడ:బ శవ సతఖననరరయణ ఇమమ
ద బథదన
ఇసటట ననస:124-2-505
వయససస:19
లస: పప

8230 JBV1944180
పపరర: శకనసవరసరగడడడ కకటబ఼ ఼

93-14/541

తసడడ:బ సరసబరగడడడ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/527
వయససస:53
లస: పప
93-14/543

8233 AP151010060124
పపరర: పరమమశసరర కకటబ఼

93-14/544

భరస : గగపసరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/528
వయససస:41
లస: ససస స
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8234 AP151010060466
పపరర: గగపసరజడడడ కకటబ఼

93-14/545

తసడడ:బ సరసబరజడద డ఼
ఇసటట ననస:124/2/528
వయససస:50
లస: పప
8237 SAA0789521
పపరర: అల లకడక దదవ

93-14/548

93-14/551

93-14/736

93-14/554

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/534
వయససస:44
లస: ససస స
8252 AP151010060784
పపరర: సతఖననరరయణ పససపపలలటట఼

93-14/739

8250 JBV3664554
పపరర: వవసకటటశసర రరవప పససపపలలటట

93-14/560

93-14/555

8245 JBV3431186
పపరర: సరవతబ఼ పససపపలలటట఼

93-14/553

8248 JBV3664547
పపరర: గసగర భవరన పససపపలలటట

93-14/558

93-14/559
8251 JBV1943430
పపరర: chinagangaraju఼ పససపపలలటట఼

తసడడ:బ పపదసతఖననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/534
వయససస:33
లస: పప

93-14/561 8254 SAA1457704
8253 AP151010060053
పపరర: పపదసతఖననరరయణ పససపపలలటట఼
పపరర: గగతమ పససపపలలటట

8256 JBV1947266
పపరర: శవమక఼ పససపపలలటట఼

93-17/1110

తసడడ:బ చన సతఖననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124-2-535
వయససస:19
లస: ససస స
93-14/562

8257 JBV3431111
పపరర: పరరసత పససపపలలటట఼

93-14/563

తసడడ:బ చనన సతఖననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124-2-535
వయససస:20
లస: పప

భరస : చనసతఖననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/536
వయససస:35
లస: ససస స

8258 JBV3427952
పపరర: పరరసత఼ పససపపలలటట఼

93-14/565 8260 JBV3427960
8259 AP151010060332
పపరర: చనసతఖననరరయణ పససపపలలటట఼
పపరర: ససబబబరరవప఼ పససపపలలటట఼

93-14/564

భరస : ససబబబరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/537
వయససస:55
లస: ససస స
8261 SAA1449271
పపరర: లకడక తనబబబ ఈనన
భరస : సరయ సపమకరర తనబబబ ఈనన
ఇసటట ననస:124-2-537
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపదసతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/536
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/537
వయససస:42
లస: పప
93-14/1194

8262 SAA1448968
పపరర: యజజ ననరరయణ రరజ
తనడడబబ యన
తసడడ:బ సరయ శసకర తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:124-2-537
వయససస:57
లస: పప

93-14/556

భరస : గసగరరరజ
ఇసటట ననస:124/2/534
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/535
వయససస:57
లస: పప
93-20/1229

93-14/735

భరస : వనసకటసరసమ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/533
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/534
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ కకషరరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/534
వయససస:58
లస: పప
8255 SAA1471226
పపరర: సతశ పససపపలలటట

8247 AP151010060670
పపరర: వనసకటసప మయఖ పససపపలలటట఼

93-14/550

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:124-2-532
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషరరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/533
వయససస:44
లస: పప
93-14/557

8239 AP151010060149
పపరర: రరజగశసరర పససపపలలటట఼

93-14/552 8242 AP151010060161
8241 AP151010060590
పపరర: చనసతఖననరరయణ పససపపలలటట఼
పపరర: పపషరపవత పససపపలలటట఼

8244 AP151010060720
పపరర: ససబబబరరవప పససపపలలటట఼

93-14/547

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/531
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటసరసమ఼
ఇసటట ననస:124-2-532
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకషరరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/533
వయససస:68
లస: ససస స
8249 AP151010060150
పపరర: ససశల పససపపలలటట఼

93-14/549

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/531
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ ససబబబరరవ
ఇసటట ననస:124-2-532
వయససస:30
లస: పప
8246 AP151010060366
పపరర: చటటటమక పససపపలలటట఼

8238 AP151010060095
పపరర: పదనకవత పససపపలలటట఼

8236 AP151010060659
పపరర: సతఖననరరయణ ఆలమ఼

తసడడ:బ శసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/530
వయససస:52
లస: పప

భరస : పపదసతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/531
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ మధససడధన రరవప
ఇసటట ననస:124/2/531
వయససస:30
లస: పప
8243 SAA0646042
పపరర: పససపపలలటట శకనవరస రరవప

93-14/546

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/530
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగ మలలర ససర రరవప
ఇసటట ననస: 124/2/531
వయససస:24
లస: ససస స
8240 SAA0789471
పపరర: అల ననగఇలలర ససర రరవప

8235 AP151010060660
పపరర: గసగమక ఆలమ఼

93-14/566

తసడడ:బ కకషరయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/537
వయససస:70
లస: పప
93-15/1226

8263 JBV3664414
పపరర: పససపపలలటట లకడక

93-14/567

తసడడ:బ గసగర రరజ
ఇసటట ననస:124/2/538
వయససస:29
లస: ససస స
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93-14/568

భరస : సతదశ
ఇసటట ననస:124/2/538
వయససస:31
లస: ససస స
8267 JBV1950088
పపరర: సతష పససపపలలటట

93-14/571

93-14/574

93-14/577

93-14/580

93-15/156

93-14/584

93-14/587

భరస : రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/544
వయససస:57
లస: ససస స

8277 AP151010060013
పపరర: సతఖననరరయణ దడళళ఼

8280 AP151010060632
పపరర: కసడ
స రర దడళళ఼

8283 AP151010060078
పపరర: పదక దడళళ఼

8286 JBV3664406
పపరర: సరలమ దదవ పససపపలలటట

93-14/590

8289 JBV3664513
పపరర: కకటటశసరమక పససపపలలటట

93-14/581

8292 JBV1943216
పపరర: పబసరద ఼ పససపపలలటట఼
తసడడ:బ రరమయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/544
వయససస:33
లస: పప

8272 JBV3431004
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ పససపపలలటట఼

93-14/576

8275 SAA0980566
పపరర: సతష దడలమర

93-14/579

8278 SAA1012160
పపరర: సరసపసనక చదరరకలరర

93-15/155

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:124/2/540
వయససస:24
లస: ససస స
93-14/582

8281 JBV1946938
పపరర: సతఖననరరయణ఼ దడళళ఼

93-14/583

తసడడ:బ రసగరరరవప ఼
ఇసటట ననస:124/2/541
వయససస:33
లస: పప
93-14/585

8284 AP151010060052
పపరర: సతఖవత దడళళ఼

93-14/586

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/542
వయససస:78
లస: ససస స
93-14/588

8287 AP151010060102
పపరర: రమమదదవ పససపపలలటట఼

93-14/589

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/543
వయససస:50
లస: ససస స
93-14/591

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/544
వయససస:31
లస: ససస స
93-14/593

93-14/573

తసడడ:బ సతఖ ననరరయమన దడలమర
ఇసటట ననస:124/2/540
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబబరరవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124/2/543
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/543
వయససస:56
లస: పప
8291 AP151010060068
పపరర: రరజకలమమరర పససపపలలటట఼

93-14/578

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/542
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవ
ఇసటట ననస:124/2/543
వయససస:30
లస: ససస స
8288 AP151010060021
పపరర: ససబబబరరవప పససపపలలటట఼

8274 AP151010060160
పపరర: గసగమక దడళళ఼

8269 JBV3664620
పపరర: సరళ పససపపలలటట

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/539
వయససస:33
లస: పప

భరస : రసగరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/541
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/541
వయససస:62
లస: పప
8285 JBV3664372
పపరర: రగణగకరదదవ పససపపలలటట

93-14/575

తసడడ:బ జజలయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/540
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ పప తష రరజ
ఇసటట ననస:124/2/540
వయససస:29
లస: పప
8282 AP151010060631
పపరర: రసగరరరవప దడళళ఼

8271 JBV3664612
పపరర: రరమమరరవ పససపపలలటట

93-14/570

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/539
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జజలయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/540
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరరయణ దనసస
ఇసటట ననస:124/2/540
వయససస:45
లస: పప
8279 SAA0946139
పపరర: ననగగశసర రరవప కనసమబరర

93-14/572

తసడడ:బ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/2/539
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/539
వయససస:52
లస: పప
8276 SAA0789364
పపరర: మమరజళళ శకనవరస రరవప

8268 AP151010060042
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట఼

8266 JBV1943497
పపరర: గసగరరరజ఼ పససపపలలటట఼

తసడడ:బ సరసబశవరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/538
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/538
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:124/2/539
వయససస:48
లస: ససస స
8273 AP151010060554
పపరర: వనసకటటశసరరర పససపపలలటట఼

93-14/569

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/538
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:124/2/538
వయససస:37
లస: పప
8270 AP151010060171
పపరర: వనసకటరతనస పససపపలలటట఼

8265 AP151010060163
పపరర: రసగననయకమక పససపపలలటట఼

8290 JBV3664521
పపరర: ననగలత పససపపలలటట

93-14/592

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:124/2/544
వయససస:31
లస: ససస స
93-14/594

93-14/595
8293 JBV1943299
పపరర: సతఖనననరరయణ఼ పససపపలలటట఼

తసడడ:బ రరమయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/544
వయససస:34
లస: పప
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8294 AP151010060048
పపరర: రరమయఖ పససపపలలటట఼

93-14/596

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/544
వయససస:60
లస: పప
8297 SAA0789323
పపరర: ధడలమ శకనవరసరరవప

93-14/599

93-14/602

93-14/606

93-14/608

93-14/611

93-14/614

8315 AP151010060561
పపరర: పరపరరరవప పససపపలలటట఼

93-14/617

93-14/607

8307 AP151010060077
పపరర: చసకకమక పససపపలలటట఼

8310 JBV3431012
పపరర: శవకలమమరర఼ పససపపలలటట఼

8313 SAA0801259
పపరర: చరరదనల ససధనకర

8316 AP151010060190
పపరర: వనసకరయమక పససపపలలటట఼

93-14/609

తసడడ:బ ననగభబషణస఼
ఇసటట ననస:124/2/556
వయససస:58
లస: పప

8319 AP151010060130
పపరర: సతఖవత ఆలమ఼

93-14/612

8322 SAA0802125
పపరర: ససరగసదబ రజడడడ కకట
తసడడ:బ ననగరరజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/558
వయససస:33
లస: పప

93-14/605

8305 JBV3664687
పపరర: లకడక పబసనన కకట

93-15/157

8308 JBV1947027
పపరర: పపదద ధరరజ఼ పససపపలలటట఼

93-14/610

8311 SAA0944448
పపరర: రసజత కలమమర అనసమలల

93-14/613

తసడడ:బ ససభబష చసదబ బబ స
ఇసటట ననస:124/2/555
వయససస:38
లస: పప
93-14/615

8314 SAA0802109
పపరర: శకనవరస గగడ కకసడడరర

93-14/616

తసడడ:బ ననగ రరజ గగడ
ఇసటట ననస:124/2/555
వయససస:44
లస: పప
93-14/618

8317 JBV1946953
పపరర: సతష఼ పససపపలలటట఼

93-14/619

తసడడ:బ గసగయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/556
వయససస:34
లస: పప
93-14/621

భరస : లసగరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/557
వయససస:43
లస: ససస స
93-14/623

8302 AP151010060131
పపరర: మలలర శసరర పససపపలలటట఼

తసడడ:బ సతఖనననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/554
వయససస:34
లస: పప

భరస : గసగయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/556
వయససస:52
లస: ససస స
93-14/620

93-14/601

భరస : వనసకట ససబబ రజడడ కకట
ఇసటట ననస:124/2/550
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ దనసస
ఇసటట ననస:124/2/555
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ ననగభబషణస఼
ఇసటట ననస:124/2/555
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/557
వయససస:97
లస: ససస స

8304 SAA0800764
పపరర: మమమళర రరదబమక

8299 AP151010060239
పపరర: ససపపరర పససపపలలటట఼

భరస : వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/549
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/555
వయససస:37
లస: ససస స

8312 SAA0802281
పపరర: బతష
స ల చనన వనసకరటటవరర
రరవప
తసడడ:బ ననగయఖ
ఇసటట ననస:124/2/555
వయససస:41
లస: పప

8321 AP151010060640
పపరర: సరమమమజఖస ఆలమ఼

93-14/603

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/554
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/554
వయససస:35
లస: పప

8318 AP151010060019
పపరర: గసగయఖ పససపపలలటట఼

8301 AP151010060591
పపరర: సతఖననరరయణ పససపపలలటట఼

93-14/598

భరస : యలమసద఼
ఇసటట ననస:124/2/546
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : లకకక రజడడ
ఇసటట ననస:124/2/550
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/554
వయససస:37
లస: ససస స
8309 JBV1946961
పపరర: రరజ఼ పససపపలలటట఼

93-14/600

తసడడ:బ పరపరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/548
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ గసగయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/549
వయససస:73
లస: పప
8306 JBV3431038
పపరర: గసగమక఼ పససపపలలటట఼

8298 AP151010060634
పపరర: వరసరసమ పససపపలలటట఼

8296 AP151010060234
పపరర: శవమక పససపపలలటట఼

భరస : వరరసరసమ఼
ఇసటట ననస:124/2/545
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ గసగయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/545
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరఘవపలల఼
ఇసటట ననస:124/2/547
వయససస:67
లస: ససస స
8303 AP151010060106
పపరర: వనసకయఖ పససపపలలటట఼

93-14/597

భరస : కరతమ రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124/2/545
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:124/2/545
వయససస:59
లస: పప
8300 AP151010060132
పపరర: వరమక పససపపలలటట఼

8295 SAA0980939
పపరర: గసగ కకకషరవవణణ పససపపలలటట

8320 AP151010060603
పపరర: వరమక ఆలమ఼

93-14/622

భరస : కకషరమబరరస఼
ఇసటట ననస:124/2/557
వయససస:71
లస: ససస స
93-14/624

8323 SAA0800822
పపరర: వరరకలలర అశశక

93-14/625

తసడడ:బ బబహకస
ఇసటట ననస:124/2/558
వయససస:41
లస: పప
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93-14/626

భరస : సతఖనననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/559
వయససస:35
లస: ససస స
8327 AP151010060126
పపరర: భబరతమక ఆలమ఼

93-14/629

93-14/632

93-14/635

93-14/636

93-14/638

93-14/641

భరస : గసగరధనరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/567
వయససస:41
లస: ససస స
8345 SAA1469204
పపరర: రజణగక దదవ పససపపలలటట

93-20/1230

భరస : మలర ఖమరరజనరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/571
వయససస:37
లస: ససస స

93-15/158

8337 JBV3663820
పపరర: ననగగసదబమక ఆలమ

93-14/637

93-14/646

93-14/639

8343 AP151010060067
పపరర: వనసకరయమక పససపపలలటట఼

93-14/642

8349 JBV3663796
పపరర: వనసకట రమణ఼ కనసబబ తషల఼

8352 JBV3663804
పపరర: రరధలకడక఼ కనసబబ తషల఼
తసడడ:బ ఆదధరజడడద఼
ఇసటట ననస:124/2/572
వయససస:33
లస: ససస స

93-14/634

8335 SAA0946451
పపరర: గసగ రరజ పససపపలలటట

93-15/159

8338 JBV3667581
పపరర: కకషర వవన కకటబ

93-15/160

8341 SAA1158104
పపరర: రగణగకదదవ పససపపలలటట

93-14/640

తసడడ:బ గసగరధర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124-2-567
వయససస:23
లస: ససస స
8344 AP151010060728
పపరర: సతఖననరరయణ పససపపలలటట఼

93-14/643

తసడడ:బ గసగయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/567
వయససస:67
లస: పప
93-14/644

8347 AP151010060600
పపరర: లసగరరరవప ఆలమ

93-14/645

తసడడ:బ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/568
వయససస:49
లస: పప
93-14/647

భరస : అపసపరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/570
వయససస:40
లస: ససస స
93-14/648

8332 AP151010060275
పపరర: భబగఖమక పససపపలలటట఼

భరస : శకనవరస రగడకడ
ఇసటట ననస:124/2/565
వయససస:32
లస: ససస స

8340 JBV1946581
పపరర: చనసతఖననరరయణ఼
పససపపలలటట఼
తసడడ:బ సససహదధబ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/566
వయససస:33
లస: పప

8346 AP151010060641
పపరర: వనసకటశవ పరరసత ఆలమ఼

93-14/631

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:124/2/560
వయససస:24
లస: పప

భరస : లసగరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/568
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ శసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/568
వయససస:50
లస: పప
8351 JBV1947381
పపరర: వనసకటరతనస఼ కనసబబ తషల఼

8334 SAA0946535
పపరర: సరళ దదవ ఆలమ

8329 AP151010060217
పపరర: కకటయఖ ఆలమ఼

భరస : పరపరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/560
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/567
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ గసగధర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124-2-567
వయససస:22
లస: ససస స
8348 AP151010060647
పపరర: లసగరరరవప ఆలమ఼

93-14/633

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:124/2/565
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : చన సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/566
వయససస:31
లస: ససస స
8342 AP151010060605
పపరర: శసకరమక పససపపలలటట఼

8331 JBV3431046
పపరర: చనసతఖవత఼ పససపపలలటట఼

93-14/628

తసడడ:బ శవయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/559
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:124/2/560
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరటమరరజ఼
ఇసటట ననస:124/2/565
వయససస:37
లస: ససస స
8339 JBV3664562
పపరర: గసగరదదవ పససపపలలటట

93-14/630

భరస : గసగరధరరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/560
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ పరపరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/560
వయససస:43
లస: పప
8336 JBV3663812
పపరర: శవ ననగమలలర శసరర఼ ఆలమ఼

8328 JBV1950096
పపరర: సతఖనననరరయణ఼ ఆల఼

8326 AP151010060164
పపరర: లకడక ఆలమ఼

భరస : కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/559
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/559
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ శవయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/559
వయససస:52
లస: పప
8333 AP151010060253
పపరర: గసగరధరరరవప పససపపలలటట఼

93-14/627

భరస : గసగరరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/559
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/559
వయససస:69
లస: ససస స
8330 AP151010060256
పపరర: గసగరరరవప ఆలమ఼

8325 JBV3430071
పపరర: వనసకరయమక ఆలమ఼ ఼

8350 SAA0946980
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప ఆలమ

93-15/161

తసడడ:బ లసగ రరవప
ఇసటట ననస:124/2/570
వయససస:26
లస: పప
93-14/649

8353 SAA1386945
పపరర: అదధ రజడడడ కరనసబబ ఠరలమ

93-19/819

తసడడ:బ దస రజడడడ కరనసబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:124-2-572
వయససస:42
లస: పప
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8354 SAA0945941
పపరర: సరయ దసరర సప మశశటట

93-15/162

తసడడ:బ రరజగసదబ
ఇసటట ననస:124/2/580
వయససస:23
లస: ససస స
8357 AP151010060222
పపరర: ధనలకడక మదధదరజడ఼డడ

93-14/652

93-14/655

93-14/659

93-23/882

93-14/664

93-14/667

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/586
వయససస:42
లస: పప
8375 AP151010060595
పపరర: సతఖవత రరగర఼

8364 AP151010060533
పపరర: ససధనకరరజడడడ కకటబ఼

8367 SAA0277293
పపరర: రరమతషలశమమక పససపపలలటట

93-14/670

93-14/662

8373 SAA0277350
పపరర: సరసబబబజఖస఼ పలకలలరర఼

93-14/668

8382 AP151010060614
పపరర: సరసబయఖ తనడడబబ యన఼
తసడడ:బ ససబబయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/601
వయససస:82
లస: పప

93-14/658

8365 AP151010060585
పపరర: కకషరరరజడడడ కకటబ఼

93-14/661

8368 AP151010060719
పపరర: బబ లర యఖ పససపపలలటట఼

93-14/663

93-14/666
8371 AP151010060825
పపరర: లకడకననరరయణమక పససపపలలటట

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/586
వయససస:70
లస: ససస స
8374 SAA0320028
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ పలకలలరర఼

93-14/669

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/587
వయససస:40
లస: పప
93-14/671

8377 JBV1950849
పపరర: పరరసత఼ తనడడబబ యన఼

93-14/672

భరస : సతఖననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/600
వయససస:33
లస: ససస స
93-14/674

తసడడ:బ మగతనఖలల
ఇసటట ననస:124/2/600
వయససస:42
లస: పప
93-14/676

8362 AP151010060527
పపరర: శవననగగసదబమక఼

తసడడ:బ వనసకటసరసమ఼
ఇసటట ననస:124/2/585
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/597
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ సరసబయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/600
వయససస:35
లస: పప

93-14/654

తసడడ:బ రరమరజడకడ఼
ఇసటట ననస:124/2/584
వయససస:82
లస: పప

93-14/665

93-14/673 8379 SAA0789281
8378 JBV1950831
పపరర: సతఖననరరయణ఼ తనడడబబ యన఼
పపరర: దనదధ సతఖననరరయణ

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/601
వయససస:40
లస: పప

93-14/660

8370 SAA0277319
పపరర: రమణ ననరరయణమక
పససపపలలటట
తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/586
వయససస:47
లస: ససస స

8376 AP151010060599
పపరర: వరయఖ రరగర఼

8359 JBV1947340
పపరర: రమమదదవ఼ గసటబ఼

భరస : అసజరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/584
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/587
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వరయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/597
వయససస:46
లస: ససస స

8381 AP151010060288
పపరర: గసగరధరరరవప తనడడబబ యన఼

93-14/657

భరస : బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:124/2/585
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:124/2/586
వయససస:33
లస: ససస స
8372 AP151010060598
పపరర: ననగరరజ పససపపలలటట఼

8361 JBV1947217
పపరర: కకటబపదనకవత఼ ఼

93-14/651

భరస : కకషరరరజడ఼డడ ఼
ఇసటట ననస:124/2/583
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషరరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/584
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ ససధనకర రజడడడ కకట
ఇసటట ననస:124-2-584
వయససస:20
లస: పప
8369 SAA0277335
పపరర: శవపరరసత఼ పససపపలలటట఼

93-14/653

భరస : ససధనకర రజడడడ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/584
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకషరరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/584
వయససస:72
లస: ససస స
8366 SAA1401264
పపరర: శవ శసకర రజడడడ కకట

8358 AP151010060055
పపరర: బబహకరజడద డ మదధదరజడ఼డడ

8356 AP151010060737
పపరర: అననపపరర మదధదరజడ఼డడ

భరస : బబహకరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/582
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ బససవరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/582
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ కకషరరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/583
వయససస:31
లస: పప
8363 AP151010060230
పపరర: శతనరరవమక కకటబ఼

93-14/650

భరస : బససవరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/582
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బససవరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/582
వయససస:62
లస: ససస స
8360 JBV3663788
పపరర: శకనవరసరజడడడ఼ గసటబ఼

8355 AP151010060225
పపరర: సరవతబ మదధదరజడ఼డడ

8380 SAA0277277
పపరర: వనసకరయమక఼ తనడడబబ యన఼

93-14/675

భరస : గసగరధరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/601
వయససస:37
లస: ససస స
93-14/677

8383 JBV1950898
పపరర: కలమమరర఼ దనదధ఼

93-14/678

భరస : సతఖననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/606
వయససస:34
లస: ససస స
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93-14/679

తసడడ:బ గసగరరరవ
ఇసటట ననస:124/2/606
వయససస:27
లస: పప
8387 SAA1464692
పపరర: సరయ కకరణ డడక

93-18/758

93-14/683

93-14/685

93-14/688

93-14/690

93-14/693

93-14/696

భరస : ననగరరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/631
వయససస:93
లస: ససస స

8397 SAA1458496
పపరర: ఉమమమహహశసర రజడడ యరకస

8400 AP151010060535
పపరర: కకషరరరజడడడ కనసబబ తషల఼

8403 AP151010060090
పపరర: అననపపరర రజడడడ మమఊరర఼

8406 AP151010060528
పపరర: దసగజరసపపడడ శకలకడక఼

93-14/699

8409 AP151010060534
పపరర: పబబబకరరజడడడ దసగజరసపపడడ఼

93-14/1195

8412 SAA0789307
పపరర: తలకకల నరగసదబ రజడడడ
తసడడ:బ సరగతమ రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/631
వయససస:27
లస: పప

8392 SAA0848236
పపరర: పససపపలలటట గసగదర రరవప

93-14/684

8395 AP151010060229
పపరర: నననమక ఎరకస఼

93-14/687

8398 JBV3664844
పపరర: శరసత రజడడడ కరనసబబ తషల

93-14/689

తసడడ:బ కకషర రజడడడ కరనసబబ తషల
ఇసటట ననస:124/2/622
వయససస:29
లస: పప
93-14/691

8401 AP151010060172
పపరర: అనససడరఖ కనసబబ తషల఼

93-14/692

భరస : ససజవరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/624
వయససస:47
లస: ససస స
93-14/694

8404 AP151010060759
పపరర: ధనలకడక కకట఼

93-14/695

భరస : వరరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/627
వయససస:56
లస: ససస స
93-14/697

8407 AP151010060512
పపరర: దసగజరసపపడడ బసవపపరర మక఼

93-14/698

భరస : ససబబబరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/630
వయససస:67
లస: ససస స
93-14/701

తసడడ:బ ససబబబరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/630
వయససస:50
లస: పప
93-14/703

93-14/682

భరస : సతఖననరరయణరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/618
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పబబబకరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/630
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ తహ఼ఁసదద న మహమకద
ఇసటట ననస:124/2/630
వయససస:45
లస: పప
8411 JBV3429073
పపరర: మహలకడక఼ తలకకల఼

93-14/686

భరస : సతఖననరరయణ రజడడ ఼
ఇసటట ననస:124/2/627
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : దయమకరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/630
వయససస:42
లస: ససస స
8408 SAA0980921
పపరర: మహమకద జజవద

8394 AP151010060228
పపరర: లకడక ఎరకస఼

8389 SAA0345140
పపరర: సతఖననరరయణ఼ మటర ఼

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/611
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/622
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/624
వయససస:54
లస: పప
8405 AP151010060526
పపరర: దసగజరసపపడడ వజయలకడక఼

93-18/759

తసడడ:బ కకసడరజడడడ యరకస
ఇసటట ననస:124-2-618
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ కకషరరరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/622
వయససస:33
లస: పప
8402 AP151010060344
పపరర: ససజవరజడడడ కనసబబ తషల఼

8391 SAA1450436
పపరర: అనసష మమటర

93-17/1065

తసడడ:బ వనసకటరరమయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/608
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకసడనరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/618
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/618
వయససస:42
లస: పప
8399 JBV1948702
పపరర: వనసకటరజడ఼డడ కనసబబ తషల఼

93-14/681

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124-2-608
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ ససజవరజడ఼డడ ఼
ఇసటట ననస:124/2/616
వయససస:62
లస: పప
8396 AP151010060116
పపరర: కకసడనరజడడడ ఎరకస఼

8388 AP151010060608
పపరర: గసగమక మటర ఼

8386 SAA1309798
పపరర: గగతస కలమమర డడక

తసడడ:బ సతఖననరరయణ డడక
ఇసటట ననస:124-2-606
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటరరమయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/608
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/608
వయససస:62
లస: పప
8393 JBV3429941
పపరర: వనసకటటశసరరరజడడడ పప లలరర఼ ఼

93-14/680

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/606
వయససస:92
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ డడక
ఇసటట ననస:124-2-606
వయససస:19
లస: పప
8390 AP151010060012
పపరర: వనసకటరరమయఖ మటర ఼

8385 AP151010060070
పపరర: మగతనఖలల దనదధ఼

8410 JBV1947332
పపరర: లకడక఼ తలకకల఼

93-14/702

భరస : నరగతస మరజడడడ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/631
వయససస:51
లస: ససస స
93-14/704

8413 JBV1947175
పపరర: నరగతస మరజడడడ఼ తలకకల఼

93-14/705

తసడడ:బ ననగరరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/631
వయససస:54
లస: పప
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93-15/163

తసడడ:బ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:124/2/635
వయససస:38
లస: పప
8417 SAA0980384
పపరర: సతష ఆల ఁర

93-14/710

93-16/817

93-14/715

93-14/718

93-14/721

93-14/722

93-14/725

తసడడ:బ చనననగభబషణస఼
ఇసటట ననస:124/2/641
వయససస:57
లస: పప

8427 AP151010060192
పపరర: సతఖననరరయణ పససపపలలటట఼

8430 SAA1384122
పపరర: కరటమ రరజ పససపపలలటట

8433 SAA1030279
పపరర: పరరసన బబగమ మహమకద

8436 SAA0801663
పపరర: మలర వరపప ఆనసద రరవప

93-14/728

8439 SAA0404640
పపరర: సరసబశవరరవప఼ పససపపలలటట఼

93-14/719

8442 SAA0980426
పపరర: కకకషరవవణణ పససపపలలటట
భరస : శకనవరసరరఓ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124/2/642
వయససస:31
లస: ససస స

8422 JBV3431020
పపరర: గసగమక఼ పససపపలలటట఼

93-14/714

8425 AP151010060142
పపరర: సపభబగఖమక పససపపలలటట఼

93-14/717

8428 AP151010060138
పపరర: వరయఖ పససపపలలటట఼

93-14/720

తసడడ:బ శశషయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/637
వయససస:52
లస: పప
93-17/1111

8431 SAA1384460
పపరర: శవరజ పససపపలలటట

93-17/1226

తసడడ:బ సతఖననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124-2-638
వయససస:21
లస: పప
93-14/723

8434 SAA0804022
పపరర: ననగళర రరణణ

93-14/724

భరస : ససరగష బబబగ
ఇసటట ననస:124/2/640
వయససస:36
లస: ససస స
93-14/726

8437 JBV3664646
పపరర: ససజజతన పససపపలలటట

93-14/727

భరస : ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:124/2/641
వయససస:30
లస: ససస స
93-14/730

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/641
వయససస:34
లస: పప
93-14/732

93-14/712

భరస : శశషయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/637
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ చనన
ఇసటట ననస:124/2/640
వయససస:44
లస: పప

భరస : గసగరధరరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/641
వయససస:33
లస: ససస స
8441 AP151010060255
పపరర: సతఖననరరయణ పససపపలలటట఼

93-14/716

తసడడ:బ కరరమ మహమకద
ఇసటట ననస:124/2/640
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ శరహ జహ ఁరన షపక
ఇసటట ననస:124/2/640
వయససస:25
లస: పప
8438 JBV3430170
పపరర: సరమమమజఖస఼ పససపపలలటట఼

8424 AP151010060143
పపరర: సతఖవత పససపపలలటట఼

8419 AP151010060501
పపరర: ససబబబరరవప ఆలమ఼

తసడడ:బ వరయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/637
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124-2-638
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/639
వయససస:44
లస: ససస స
8435 SAA0980871
పపరర: ఇమమమన షపక

93-14/713

తసడడ:బ శశషయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/637
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/637
వయససస:62
లస: పప
8432 AP151010060079
పపరర: వనసకరయమక దడళళ఼

8421 SAA0980707
పపరర: కకటటశసరర పససపపలలటట

93-14/708

తసడడ:బ కకషరమబరరస఼
ఇసటట ననస:124/2/636
వయససస:44
లస: పప

భరస : వరయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/637
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124/2/637
వయససస:24
లస: పప
8429 AP151010060066
పపరర: సతఖననరరయణ పససపపలలటట఼

93-14/711

తసడడ:బ పపదధద రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124/2/637
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/637
వయససస:40
లస: ససస స
8426 SAA0980723
పపరర: గసగరరజ పససపపలలటట

8418 JBV1946623
పపరర: రమమష఼ దడళళ఼

8416 JBV3664299
పపరర: ససధనరరణణ఼ దడళళ఼

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/636
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/636
వయససస:33
లస: పప

భసధసవప: సతశ అల
ఇసటట ననస:124-2-636
వయససస:21
లస: ససస స
8423 AP151010060144
పపరర: గసగరదదవ పససపపలలటట఼

93-14/707

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/636
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబ రరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:124/2/636
వయససస:26
లస: పప
8420 SAA1445774
పపరర: ననగ మలర శసరర అల

8415 AP151010060604
పపరర: ససబబబయమక ఆలమ఼

8440 JBV3430162
పపరర: గసగరధరరరవప఼ పససపపలలటట఼

93-14/731

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/641
వయససస:35
లస: పప
93-14/733

8443 JBV3430006
పపరర: ననగగసదబమక ఆరర ల఼

93-14/734

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:124/2/642
వయససస:59
లస: ససస స
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8444 AP151010060718
పపరర: గసగరరరజ ఆరర ల఼

93-14/737

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:124/2/642
వయససస:40
లస: పప
8447 AP151010060639
పపరర: శవమక ఆరర ల఼

93-14/741

93-18/760

93-14/744

93-14/746

93-14/747

93-14/750

93-14/753

తసడడ:బ కకసడలమబవప఼
ఇసటట ననస:124/2/658
వయససస:50
లస: పప

8457 SAA1074368
పపరర: బసదస కనసబబ తషల

8460 JBV1947365
పపరర: రరకకకణమక఼ కనసబబ తషల఼

8463 SAA0789448
పపరర: కరనసబబ తషల శవశసకర రజడడ

8466 AP151010060213
పపరర: వరలకడక రరచకకసడ఼

93-14/756

8469 AP151010060589
పపరర: సరసబశవరరవప రరచకకసడ఼

93-14/7

8472 AP151010060098
పపరర: వజయలకడక వటటటగగసట఼
భరస : శవసరసబరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/659
వయససస:42
లస: ససస స

8452 JBV1947373
పపరర: బబజబ఼ షపక఼

93-14/743

8455 SAA0946246
పపరర: సరలమక పదబ

93-15/164

8458 SAA1194521
పపరర: శక లకడక కనసబబ తషల

93-14/10

తసడడ:బ చననప రజడడడ కనసబబ తషల
ఇసటట ననస:124-2-656
వయససస:21
లస: ససస స
93-14/748

8461 AP151010060548
పపరర: అసజమక కనసబబ తషల఼

93-14/749

భరస : మమధవరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/656
వయససస:44
లస: ససస స
93-14/751

8464 AP151010060289
పపరర: చననపరజడడడ కనసబబ తషల఼

93-14/752

తసడడ:బ రరఘవరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124-2-656
వయససస:45
లస: పప
93-14/754

8467 AP151010060051
పపరర: వనసకటరతనస రరచకకసడ఼

93-14/755

భరస : రరమగలల఼
ఇసటట ననస:124/2/657
వయససస:64
లస: ససస స
93-14/757

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:124/2/657
వయససస:48
లస: పప
93-14/759

93-14/742

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:124/2/650
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/657
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:124/2/657
వయససస:26
లస: పప
8471 AP151010060115
పపరర: మగతనఖలరరవప తతక఼

93-14/745

తసడడ:బ యమదవ రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/656
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ రరఘవరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/656
వయససస:52
లస: పప
8468 SAA0789190
పపరర: రరచకకసడ గగపస కకషర

8454 SAA0277236
పపరర: బబజ షపక఼

8449 JBV1946946
పపరర: ననగగశసర రరవప అరరదబ

భరస : బబజ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/650
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చనపరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/656
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరఘవరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/656
వయససస:72
లస: ససస స
8465 AP151010060046
పపరర: మమధవరజడడడ కనసబబ తషల఼

93-16/818

భరస : వనసకట రజడడడ కనసబబ తషల
ఇసటట ననస:124-2-656
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:124/2/656
వయససస:26
లస: ససస స
8462 AP151010060127
పపరర: ససతనరరవమక కనసబబ తషల఼

8451 SAA1371491
పపరర: నససమమ షపక

93-14/740

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర అరరదబ
ఇసటట ననస:124-2-647
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ఈసడబ఼
ఇసటట ననస:124/2/650
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ వరరరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:124/2/654
వయససస:59
లస: పప
8459 SAA0981176
పపరర: సరళళ దదవ ఆలమ

93-14/1196

భరస : ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:124-2-649
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : యమసడబ఼
ఇసటట ననస:124/2/650
వయససస:53
లస: ససస స
8456 AP151010060025
పపరర: చసదనబరజడడడ కకట఼

8448 SAA1389279
పపరర: గసగర దదవ దసలర

8446 JBV3429990
పపరర: జయలకడక఼ ఆరర ల఼

భరస : గసగరరరజ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/642A
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రమమశ దసలర
ఇసటట ననస:124-2-646
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ గసగరరజ అరరదబ
ఇసటట ననస:124-2-648
వయససస:18
లస: పప
8453 AP151010060368
పపరర: సపదదనబ షపక఼

93-14/738

తసడడ:బ పపననయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/642
వయససస:62
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:124/2/643
వయససస:42
లస: ససస స
8450 SAA1382100
పపరర: సరయ తదజ అరరదబ

8445 AP151010060658
పపరర: వనసకటటశసరరర ఆరర ల఼

8470 AP151010060704
పపరర: అహలఖ తతక఼

93-14/758

భరస : మగతనఖలరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/658
వయససస:44
లస: ససస స
93-14/760

8473 AP151010060047
పపరర: శవసరసబరజడడడ వటటటగగసట఼

93-14/761

తసడడ:బ కకదసడరరమరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/659
వయససస:52
లస: పప
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8474 AP151010060027
పపరర: చనసడరరరజడడడ కకటబ఼

93-14/762

తసడడ:బ కకటటరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/660
వయససస:57
లస: పప
8477 JBV1944214
పపరర: వనసకట ససబబబ రజడడ కకట

93-14/765

93-14/768

93-14/771

93-16/597

తసడడ:బ కకసడనరజడడడ యరకస
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:24
లస: ససస స
8492 SAA0946758
పపరర: రరమ లకడక మచసల

93-15/165

93-15/168

తసడడ:బ రఘగపత
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:27
లస: పప

93-16/598

8493 SAA0795833
పపరర: కకతస మమసస లకడక

8496 SAA0799942
పపరర: వనసగరచచరర మహహశసరర

93-15/171

8499 SAA0799652
పపరర: షపక ఖసరరననస

93-14/774

8502 SAA1012129
పపరర: వజయ రరమ రరవప దనసరర
తసడడ:బ కకటటశసర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:27
లస: పప

93-17/1066

8488 SAA1025502
పపరర: పప తషలలరర దనసస పస తత
స రర

93-17/611

8491 SAA0522011
పపరర: రరతమక శఖన౦

93-14/775

భరస : అధదన సరసమ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:56
లస: ససస స
93-15/166

8494 SAA0565531
పపరర: ననగ లకకక మసగళగరరర

93-15/167

భరస : లకకణ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:31
లస: ససస స
93-15/169

8497 SAA0645549
పపరర: మబననగరలమ ససజజతన

93-15/170

భరస : వర సరసమ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:56
లస: ససస స
93-15/172

భరస : ఇబబహహస
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:66
లస: ససస స
93-15/174

8485 SAA1250760
పపరర: రమదదవ దదబ ణనదసల

తసడడ:బ కకటట రరమ మబరరస పస తత
స రర
ఇసటట ననస:124/2/728
వయససస:45
లస: పప

భరస : రఘగపత
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సప మయమఖ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:57
లస: ససస స
8501 SAA0799991
పపరర: వనసగరచచరర నరగసదబ కలమమర

8490 SAA0980392
పపరర: శరఫసయమ అబగదల

93-14/770

తలర : శశషమక దదబ ణనదసల
ఇసటట ననస:124-2-722
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:38
లస: ససస స
8498 SAA0645291
పపరర: కరకరరరర వనజకక

93-14/772

భరస : అబగదలమబవపహజజ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:31
లస: ససస స
8495 SAA0645846
పపరర: కరకరరరర మమధవ

8487 SAA0780685
పపరర: రరజగశ కకలర

93-14/767

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/667
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ ససబబహకణఖస KOLLI
ఇసటట ననస:124-2-726
వయససస:33
లస: పప
93-14/773

8479 AP151010060028
పపరర: వనసకట రజడడడ కకట

93-14/769 8482 AP151010060626
8481 AP151010060331
పపరర: పపదసతఖననరరయణ పససపపలలటట఼
పపరర: సరసబయఖ పససపపలలటట఼

8484 AP151010060193
పపరర: సరమమమజఖస తతక఼

93-14/764

తసడడ:బ సరసబ రజడడ కకట
ఇసటట ననస:124/2/663
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకసడలమబవప఼
ఇసటట ననస:124/2/668
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రరజగశ KOLLI
ఇసటట ననస:124-2-726
వయససస:32
లస: ససస స
8489 SAA0968653
పపరర: కలపన యరకస

93-14/766

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/667
వయససస:45
లస: పప

భరస : గసగరధరరరవప఼
ఇసటట ననస:124/2/668
వయససస:40
లస: ససస స
8486 SAA0780693
పపరర: మమత కకలర

8478 JBV1944222
పపరర: శకనవరసరజడడడ఼ కకట఼

8476 AP151010060100
పపరర: కకషర కలమమరర కకట

భరస : వనసకట రజడడడ కకట
ఇసటట ననస:124/2/663
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:124/2/663
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:124/2/667
వయససస:62
లస: ససస స
8483 AP151010060547
పపరర: ససధ తతక఼

93-14/763

భరస : శకనవరసరజడడడ఼
ఇసటట ననస:124/2/663
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రజడడడ కకట
ఇసటట ననస:124/2/663
వయససస:32
లస: పప
8480 AP151010060094
పపరర: ననగగసదబమక పససపపలలటట఼

8475 SAA0404582
పపరర: కకషరవవణణ఼ కకట఼

8500 SAA1012137
పపరర: సరయ కలమమర దనసరర

93-15/173

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:26
లస: పప
93-15/175

8503 SAA0799322
పపరర: గగమక ససరగష

93-15/176

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:29
లస: పప
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8504 SAA0799967
పపరర: వనసగరచచరర లకడక దదపక

93-15/177

తసడడ:బ రఘగపత
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:29
లస: పప
8507 SAA0565564
పపరర: లకకణ మసగలగరరర

93-15/180

93-15/183

93-15/186

8511 SAA0797003
పపరర: కరళళ గగటబర యలర మసద రజడడడ

8514 SAA0639922
పపరర: కరసచ శవ శసకర

93-15/189

8517 SAA1005306
పపరర: గగవరరన రరవప పపటటటట

93-15/184

8520 SAA1256718
పపరర: రమమశ శఖమ

తసడడ:బ చదసచస ననగయఖ MOTHUKURU
ఇసటట ననస:124-2-732
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ ననగయఖ శఖమ
ఇసటట ననస:124-2-732/23
వయససస:40
లస: పప

8522 SAA1385574
పపరర: జకరరయమ షపక

8523 SAA1386093
పపరర: అలమభబకక షపక

93-22/771

8509 SAA0848434
పపరర: మమయ కలసటర జజసససన

93-15/182

8512 SAA0645515
పపరర: కరకరరరర రరమమహనన రరవప

93-15/185

తసడడ:బ సప మయమఖ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:43
లస: పప
93-15/187

8515 SAA0799918
పపరర: వనసగరచచరర రఘగపత

93-15/188

తసడడ:బ వరదపప ననయగడడ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:67
లస: పప
93-15/190

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర పపటటటట
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:81
లస: పప
93-17/612

93-15/179

తసడడ:బ బబల భభజపర
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ పరసడడ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ ననగభబషణమ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:67
లస: పప
8519 SAA1019539
పపరర: ససబబయఖ మతషకలరర

93-15/181

తసడడ:బ కకటట రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ భగజసగ రరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:45
లస: పప
8516 SAA0645366
పపరర: మబననగరలమ వరరసరసమ

8508 SAA0674812
పపరర: హమద బబగ మహమకద

8506 SAA0795395
పపరర: దబబబకలటట ససబబయఖ

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ అనసర బబగ
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహ రరవప వసస
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:41
లస: పప
8513 SAA0565598
పపరర: వరరసజనవయగలల మసగళగరరర

93-15/178

తసడడ:బ భగజసగ రరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ భగజసగ రరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:124/2/732
వయససస:36
లస: పప
8510 SAA1052182
పపరర: ఏ఼రర వసస

8505 SAA0565747
పపరర: శక ననథ మసగళగరరర

8518 SAA0645010
పపరర: మగచడల రరజ

93-15/1058

తసడడ:బ దదవదననమ
ఇసటట ననస:124-2-732
వయససస:39
లస: పప
93-14/1055

8521 NDX0026351
పపరర: ససజజత శఖమ

93-14/1056

భరస : రమమశ శఖమ
ఇసటట ననస:124-2-732/23
వయససస:33
లస: ససస స
93-22/772

8524 SAA1385566
పపరర: నననబ షపక

93-22/773

తసడడ:బ అలబక షపక
ఇసటట ననస:124-2-732/27, block 01
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ జకరరయమ షపక
ఇసటట ననస:124-2-732/27, block 01
వయససస:31
లస: పప

భరస : జకరరయమ షపక
ఇసటట ననస:124-2-732/27, block 1
వయససస:44
లస: ససస స

8525 SAA0980434
పపరర: శరహహరరన షపక

8526 SAA1025411
పపరర: మరరయమక నలమరరర

8527 SAA1005389
పపరర: తబవవణణ మమమడనల

93-14/776

భరస : జజన
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:46
లస: ససస స
8528 SAA0674887
పపరర: ససశల ససడడరర

భరస : వజయ పరల నలమరరర
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:25
లస: ససస స
93-15/193

భరస : వనసకట శవ
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:32
లస: ససస స
8531 SAA1005371
పపరర: మణణకసఠ రజడడడ మగదధయమల
తసడడ:బ శకనవరస రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:25
లస: పప

93-15/191

8529 SAA1005363
పపరర: ధనలకడక కకససరజడడ

భరస : వనసకటటశ మమమడనల
ఇసటట ననస:
124/2/733
వయససస:25
లస: ససస స
93-15/194

భరస : కననయఖ కకససరజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:36
లస: ససస స
93-15/196

8532 SAA0799355
పపరర: జజకకక వనసకటటష
తసడడ:బ మసగపత
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:29
లస: పప

93-15/192

8530 SAA0799264
పపరర: షపక రషసదద ధన బబగమ

93-15/195

భరస : షషకలర
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:49
లస: ససస స
93-15/197

8533 SAA0799298
పపరర: షపక షబబర

93-15/198

తసడడ:బ షషకలర
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:29
లస: పప
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93-15/199

తసడడ:బ వనసకట చనరర
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:33
లస: పప
93-15/202

తసడడ:బ పపలర యఖ మమమడనల
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:35
లస: పప
8540 SAA1279462
పపరర: రరజజసనన షపక

8538 SAA0848475
పపరర: షపక అబగదల రఫస

93-15/1113

8541 SAA1250828
పపరర: కకటటశసరర రరజజబథడలమ

93-15/1060

93-22/774

తసడడ:బ ననరరయణ జవరసజ
ఇసటట ననస:124-2-733/29
వయససస:20
లస: ససస స
8546 SAA0964131
పపరర: కకరస ర సరయ మమడడరళళ

93-17/1067

తసడడ:బ కకషర మబరరస మమడడరళళ
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:24
లస: ససస స

8547 SAA0977274
పపరర: శరరష కకపపపల

93-14/777

భరస : శవ రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:33
లస: ససస స

8550 SAA1005348
పపరర: పబసరదల ననమక జననవరపప

93-15/205

93-15/210

తసడడ:బ బబజ
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:25
లస: పప

8553 SAA1005355
పపరర: గరపరల రజడడ జననవరపప

93-15/208

93-15/213

తసడడ:బ కరటసరరజ
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:54
లస: పప

8556 SAA0798969
పపరర: పప లక ససబబ రజడడ

93-15/211

93-17/613

భరస : ఏడడకకసడలల MAMIDALA
ఇసటట ననస:124-2-734
వయససస:49
లస: ససస స

8559 SAA1443001
పపరర: పదక తమకనవన

8545 SAA1007948
పపరర: ససశల చరరగబరర

93-15/214

8548 SAA0565713
పపరర: గగరర పససపపలలటట

8551 SAA0797821
పపరర: పససపపలలటట పపరర

తసడడ:బ చనన పరరగ
ఇసటట ననస:123-19-3369
వయససస:21
లస: ససస స

93-15/209

93-15/212
8554 SAA1018333
పపరర: నవన కలమమర వసకరయలపరటట

8557 SAA0797763
పపరర: బబ సత వరయఖ

93-18/762

93-15/215

8560 SAA1442979
పపరర: శకనవరస రజడడడ తమకనవన

93-18/763

తసడడ:బ వనసకటటశసర రజడడడ తమకనవన
ఇసటట ననస:124-2-734/2
వయససస:44
లస: పప
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5352 SAA1382159
పపరర: షపదన పరరగ

93-15/206

తసడడ:బ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకనవరస రజడడడ తమకనవన
ఇసటట ననస:124-2-734/2
వయససస:45
లస: ససస స

93-15/1180

93-15/203

తసడడ:బ చలమయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ పపదధద రజడడడ
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:58
లస: పప

8558 SAA0852419
పపరర: లకడక మమమడనల

93-18/761

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకకరజడడడ జననవరపప
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:30
లస: పప

8555 SAA0797797
పపరర: పససపపలలటట శకనవరస

8542 SAA1403625
పపరర: అనసరరధ జవరసజ

తసడడ:బ శకనవరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లకకకరజడడడ జననవరపప
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:45
లస: ససస స

8552 SAA0800079
పపరర: షపక ననగగల

93-14/1057

భరస : ససనల బబబగ చరరగబరర
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర కకపపపల
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:26
లస: ససస స
93-15/207

8539 SAA1295682
పపరర: జకకర హహసపన షపక

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:124-2-733/29
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరరజ పసదధటట
ఇసటట ననస:124/2/734
వయససస:49
లస: ససస స
93-15/204

8549 SAA0798985
పపరర: గగసటక కనక దసరర

8544 SAA1005264
పపరర: వనసకట ససబబమక పసదధటట

93-15/201

తసడడ:బ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:124-2-733//4
వయససస:23
లస: పప

భరస : రమమశ రరజజబథడలమ
ఇసటట ననస:124-2-733/25
వయససస:38
లస: ససస స

8543 SAA1370188
పపరర: మమనక జవరసజ

8536 SAA0799066
పపరర: జజకకక రసగ బబబగ

తసడడ:బ మసగపత
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన వల
ఇసటట ననస:124-2-733
వయససస:37
లస: పప

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:124-2-733/18
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చనన పరరగ
ఇసటట ననస:123-19-3369
వయససస:37
లస: ససస స

93-15/200

తసడడ:బ దనసస
ఇసటట ననస:124/2/733
వయససస:34
లస: పప

8537 SAA1017491
పపరర: ననగగశసర రరవప మమమడనల

5351 SAA1382175
పపరర: చననమకయయ పరరగ

8535 SAA0799884
పపరర: కసదసకలరర రవ

93-15/1181

5353 SAA1382167
పపరర: సపటలమ మమరర పరరగ

93-15/1182

తసడడ:బ చనన పరరగ
ఇసటట ననస:123-19-3369
వయససస:19
లస: ససస స
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5354 JBV1940790
పపరర: జయకలమమరర఼ రరచపపడడ఼

93-14/207

తసడడ:బ మషప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3377
వయససస:37
లస: ససస స
5357 JBV1941194
పపరర: సరరత఼ రరచపపడడ఼

93-14/407

93-14/211

93-14/214

93-14/217

93-14/220

93-14/223

93-14/225

భరస : శకనవరసరగడకడ
ఇసటట ననస:123/19/3386
వయససస:44
లస: ససస స

5367 SAA0790940
పపరర: రరచపపడడ మమరరయమదనసస

5370 AP151010060453
పపరర: అకకమక రరచపపడడ఼

5373 SAA1269927
పపరర: ససకలమమర రరచపపడడ

5376 SAA1429091
పపరర: శకనస రరచపపడడ

93-14/227

5379 SAA1115476
పపరర: రరకగశ సససకరర

93-14/218

5382 SAA0646117
పపరర: భబమమరగడకడ ససధదరరగడకడ
తసడడ:బ శకనవరస రగడకడ
ఇసటట ననస:123/19/3386
వయససస:26
లస: పప

5362 AP151010060282
పపరర: ఼ఁదహనస పప లచరర ఼

93-14/213

5365 SAA0646059
పపరర: చవల శకనవరస రరవప

93-14/216

5368 JBV1940931
పపరర: అననక
఼ రరచపపడడ఼

93-14/219

తసడడ:బ యససయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3381
వయససస:33
లస: పప
93-14/221

5371 AP151010060458
పపరర: గగకసమక రరచపపడడ఼

93-14/222

భరస : ఏలయమ఼
ఇసటట ననస:123/19/3382
వయససస:67
లస: ససస స
93-15/1088

5374 JBV3664026
పపరర: రరణణ఼ రరచపపడడ఼

93-14/224

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/19/3383
వయససస:35
లస: ససస స
93-16/746

5377 SAA0646067
పపరర: పపలగస ససరర లతన

93-14/226

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:123/19/3384
వయససస:43
లస: ససస స
93-15/1066

తసడడ:బ పబసరద సససకరర
ఇసటట ననస:123-19-3385
వయససస:23
లస: పప
93-14/229

93-14/210

తసడడ:బ అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123/19/3380
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ ఎలయమ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:123-19-3383
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ ననగనన
ఇసటట ననస:123/19/3384
వయససస:39
లస: పప
5381 SAA0645945
పపరర: భబమరగడకడ ఈశసరమక

93-14/215

తసడడ:బ శశభన బబబగ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:123-19-3382
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ ఏలయమ఼
ఇసటట ననస:123/19/3383
వయససస:44
లస: పప
5378 SAA0646083
పపరర: పపలగస వజయకలమమర

5364 SAA0646091
పపరర: చవల శకదదవ

5359 AP151010060465
పపరర: ఆగగనసస పప లచరర ఼

తసడడ:బ ఏసస఼
ఇసటట ననస:123/19/3378
వయససస:57
లస: పప

భరస : శశభన బబబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/3382
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ ఎలయమ఼
ఇసటట ననస:123/19/3382
వయససస:52
లస: పప
5375 AP151010060330
పపరర: శకనస రరచపపడడ఼

93-14/212

తసడడ:బ యషవ
ఇసటట ననస:123/19/3381
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ ఏలయమ఼
ఇసటట ననస:123/19/3381
వయససస:57
లస: పప
5372 AP151010060416
పపరర: శశభన బబబగ రరచపపడడ఼

5361 JBV1942036
పపరర: ఏసప బగ పప లచరర ఼ ఼

93-15/1087

భరస : మహనస఼
ఇసటట ననస:123/19/3378
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:123/19/3380
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఎససయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3381
వయససస:52
లస: ససస స
5369 AP151010060114
పపరర: యససయఖ రరచపపడడ఼

93-14/209

తసడడ:బ ఏసస఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3378
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/19/3379
వయససస:33
లస: పప
5366 AP151010060427
పపరర: కకటటశసరర రరచపపడడ఼

5358 SAA0624452
పపరర: చరరగబరర శక వదనఖ

5356 SAA1296946
పపరర: ససధనఖ కకరణణదక వపటటకలరర

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:123-19-3377
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:123/19/3378
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ మహన఼
ఇసటట ననస:123/19/3378
వయససస:32
లస: పప
5363 SAA0624627
పపరర: పరసతనవన మలలర శసర రరవప

93-14/208

భరస : మషప఼
ఇసటట ననస:123/19/3377
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ మషప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3377`
వయససస:33
లస: ససస స
5360 JBV3664307
పపరర: పప లచదరర అనల కలమమర఼

5355 JBV3427697
పపరర: కరరణమక రరచపపడడ఼

5380 SAA0647958
పపరర: భబమరగడకడ కలపనన

93-14/228

భరస : శకనవరసరగడకడ
ఇసటట ననస:123/19/3386
వయససస:28
లస: ససస స
93-14/230

5383 SAA1250703
పపరర: షపక సలమక

93-17/1045

తసడడ:బ షపక కరరమగలర
ఇసటట ననస:123-19-3386 B BLOCK
వయససస:20
లస: ససస స
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పపరర: షపక కరరమగలర
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93-20/1102

5385 SAA1297647
పపరర: షపక మహబబబ

93-20/1103

తసడడ:బ షపక పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:123-19-3386 B BLOCK
వయససస:41
లస: పప

భరస : షపక కరరమగలర
ఇసటట ననస:123-19-3386 B BLOCK
వయససస:39
లస: ససస స

5387 SAA1382845
పపరర: అనత పపలర గబర

5388 JBV3429388
పపరర: యమదమక నమకల

93-15/1265

భరస : శసకర పపలర గబర
ఇసటట ననస:123-19-3392,BLOCK-A
వయససస:25
లస: ససస స
5390 JBV3672458
పపరర: ననగళర మరరయ Nagalla
భరస : కకటటశ nagella
ఇసటట ననస:123/19/3396
వయససస:29
లస: ససస స
5393 JBV3672367
పపరర: చదలర లరర రరమగ chelluri

93-17/387

93-15/69

93-17/390

93-17/393

93-17/394

భరస : లకకయఖ Dhontagani
ఇసటట ననస:123/19/3409
వయససస:37
లస: ససస స

5400 SAA0277798
పపరర: మసగ అకకటట

5403 SAA1456094
పపరర: రఫసయమ షపక

5406 JBV3672300
పపరర: చసతల ననగలకడక chintala

93-17/397

5409 JBV3672680
పపరర: పగడనల ససజజత Pagadala

93-16/525

5412 JBV1949270
పపరర: వరమక దదతగగన
భరస : కకషరయఖ Dontagani
ఇసటట ననస:123/19/3409
వయససస:59
లస: ససస స

93-17/386

5395 JBV3672441
పపరర: ననగళర కకటటశ Nagalla

93-17/389

5398 SAA0781378
పపరర: శసకర అకకటట

93-16/526

తసడడ:బ జగరమబలమ
ఇసటట ననస:123-19-3400
వయససస:51
లస: పప
93-17/391

5401 SAA0277723
పపరర: జయమక అకకటట

93-17/392

భరస : లకకయఖ AKITI
ఇసటట ననస:123-19-3400
వయససస:60
లస: ససస స
93-17/1157

5404 JBV3673639
పపరర: ఇమమమ఼ షపక఼

93-19/312

తసడడ:బ మబసర఼ shek
ఇసటట ననస:123\19\3401
వయససస:39
లస: పప
93-17/395

5407 SAA0276899
పపరర: చసతల ననగరరజ CHINTAL

93-17/396

తసడడ:బ నరసససహరరవప CHINTAL
ఇసటట ననస:123-19-3405
వయససస:31
లస: పప
93-17/398

5410 JBV3672698
పపరర: పగడనల వనసకట రరవప
Pagadala
తసడడ:బ మడదలల రరవప pagadala
ఇసటట ననస:123/19/3406
వయససస:53
లస: పప

93-17/399

93-17/401

5413 SAA1464320
పపరర: మసరసన షపక

93-23/858

భరస : వనసకట రరవప pagadala
ఇసటట ననస:123/19/3406
వయససస:49
లస: ససస స
93-17/400

5392 JBV3672359
పపరర: చదలర లరర సరగజన chelluri

తసడడ:బ మగతస యఖ nagella
ఇసటట ననస:123/19/3397
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగరరజ chintala
ఇసటట ననస:123/19/3405
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహ రరవప CHINTALA
ఇసటట ననస:123-19-3406
వయససస:41
లస: ససస స
5411 JBV1949288
పపరర: లకడక దదసతనగగన

93-17/388

తసడడ:బ ఏమమమ షపక
ఇసటట ననస:123-19-3401
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర GOGASANI
ఇసటట ననస:123-19-3403
వయససస:53
లస: ససస స
5408 JBV1950138
పపరర: శవపరరసత చసతల

5397 SAA0781279
పపరర: సరసబ అకకటట

93-17/383

భరస : అపరపరరవప cherlluri
ఇసటట ననస:123/19/3396
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప AKITI
ఇసటట ననస:123-19-3400
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబరరవప AKITI
ఇసటట ననస:123-19-3400
వయససస:65
లస: పప
5405 JBV1947258
పపరర: గసగమక గగగసరన

93-17/385

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:123-19-3400
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ Akiti
ఇసటట ననస:123/19/3400
వయససస:30
లస: ససస స
5402 SAA0277772
పపరర: లకకయఖ అకకటట

5394 SAA0740879
పపరర: చదలర లరర అపరపరరవప chelluri

5389 JBV1941749
పపరర: యమదయఖ నమకల
తసడడ:బ కరశయఖ NIMMALA
ఇసటట ననస:123-19-3395
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ రరమసరసమ cherlluri
ఇసటట ననస:123/19/3396
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ జజసబ఼
ఇసటట ననస:123/19/3400
వయససస:29
లస: ససస స
5399 SAA0278580
పపరర: ఆకటట సరరత Akiti

93-17/382

భరస : రరమగ cherlluri
ఇసటట ననస:123/19/3396
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ అపరపరరవప cherlluri
ఇసటట ననస:123/19/3396
వయససస:39
లస: పప
5396 JBV3667227
పపరర: యశశద఼ వవలలపల఼

5391 JBV3672375
పపరర: చదలర లరర మమరర chelluri

93-20/1104

తసడడ:బ షపక కరరమగలర
ఇసటట ననస:123-19-3386 B BLOCK
వయససస:21
లస: పప

భరస : యమదగరరర NIMMALA
ఇసటట ననస:123-19-3395
వయససస:35
లస: ససస స
93-17/384

5386 SAA1305275
పపరర: షపక జలమన

తసడడ:బ యకలబ మయ షపక
ఇసటట ననస:123-19-3410
వయససస:33
లస: పప
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93-17/402

భరస : వనసకటటశసరరర nimmala
ఇసటట ననస:123/19/3412
వయససస:50
లస: ససస స
5417 SAA1449602
పపరర: నగరరజ అననసరరజ

5415 JBV3429032
పపరర: వనసకటటశసరరర నమకల

93-17/403

తసడడ:బ పపటర యఖ nimmala
ఇసటట ననస:123/19/3412
వయససస:55
లస: పప
93-17/404

తసడడ:బ శవ పబసరద అననసరరజ
ఇసటట ననస:123-19-3413 B15 BLOCK
వయససస:34
లస: పప
5420 SAA0622472
పపరర: సతస యఖ KESABOINA

5421 JBV1946714
పపరర: సరగజ వవలలస

93-19/313

93-17/406

తసడడ:బ రరమగలల KESABOINA
ఇసటట ననస:123-19-3417
వయససస:55
లస: పప
5423 JBV1950864
పపరర: రమణమక పననటట
భరస : మగననయఖ Panniti
ఇసటట ననస:123/19/3421
వయససస:65
లస: ససస స
5426 SAA0851148
పపరర: అసకమక పగడనల

93-16/527

93-17/411

5430 SAA1386309
పపరర: ఆడడబఠ జసగ

93-17/413

5433 SAA0780404
పపరర: ననగబర షపక
తసడడ:బ అబగదల నబ shaik
ఇసటట ననస:123/19/3430
వయససస:42
లస: పప

93-17/416
5435 SAA0740937
పపరర: వనసగళ రరవప పప తషల
POTHULA
తసడడ:బ వనసకట నరసయఖ POTHULA
ఇసటట ననస:123-19-3432
వయససస:50
లస: పప

5436 JBV1947092
పపరర: సరసబశవరరవప చదననబబ యన

93-17/419

భరస : వనసకటటశసరరర KANCHARA
ఇసటట ననస:123-19-3444
వయససస:47
లస: ససస స
5441 JBV1950583
పపరర: మమబగవల఼ షపక఼
తసడడ:బ మమమచదల ఼
ఇసటట ననస:123\19\3447
వయససస:44
లస: పప

93-19/316

93-16/528

93-19/314

5425 JBV3428521
పపరర: బకకయఖ తదలకపలర

93-17/409

5428 SAA0622266
పపరర: నమమమలమ శరరశర Nimmala

93-17/410

భరస : ససబబబమణఖమ nimmala
ఇసటట ననస:123/19/3424
వయససస:27
లస: ససస స
93-19/766

5431 JBV3672730
పపరర: తదలకపలర శకదదవ Thelakapalli

93-17/412

భరస : శకనస Thelakapalli
ఇసటట ననస:123/19/3430
వయససస:31
లస: ససస స
93-17/414

5434 SAA0781147
పపరర: మగసలయఖ గగరర

93-17/415

తసడడ:బ బకకలల గగరర
ఇసటట ననస:123/19/3431
వయససస:33
లస: పప
93-17/417

తసడడ:బ రరమగలల CHEINNABOINA
ఇసటట ననస:123-19-3433
వయససస:33
లస: పప

5437 JBV3427556
పపరర: పరపరరరవప చదననబబ యన

93-17/418

తసడడ:బ రరమగలల CHEINNABOINA
ఇసటట ననస:123-19-3433
వయససస:37
లస: పప

5439 JBV3673100
పపరర: కసచరర వనసకటటశసరరర
KANCHARA
తసడడ:బ వనసకయఖ KANCHARA
ఇసటట ననస:123-19-3444
వయససస:53
లస: పప

93-17/420

5442 JBV3430063
పపరర: కకసడమక఼ ఆకటట఼

93-19/317

భరస : గసగయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3448
వయససస:43
లస: ససస స

5422 JBV1946110
పపరర: రరమచసదబరరవప వవలలస

తసడడ:బ గగరవయఖ Thelakapalli
ఇసటట ననస:123/19/3423
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ వరయఖ జసగ
ఇసటట ననస:123-19-3429
వయససస:19
లస: పప

భరస : ననగ మలలర శసరరరవప BANDARI
ఇసటట ననస:123-19-3430
వయససస:37
లస: ససస స

5438 JBV3673118
పపరర: కసచరర పదక KANCHARA

93-17/408

తసడడ:బ రరగవయఖ
ఇసటట ననస:123-19-3424
వయససస:71
లస: పప

భరస : మగతస యఖ ERUKALA
ఇసటట ననస:123-19-3424
వయససస:55
లస: ససస స
5432 JBV3672862
పపరర: బసడనరర పదక BANDARI

5427 SAA0851395
పపరర: లకడక కరసత రరవప యణబ
డ రర

93-17/405

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\19\3420
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ ఆరరకహన Panniti
ఇసటట ననస:123/19/3421
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరమ కకషర
ఇసటట ననస:123-19-3424
వయససస:56
లస: ససస స
5429 JBV3429768
పపరర: చసదబమక ఎరరకల

5424 JBV3428976
పపరర: మననయఖ పననటట

5419 SAA0622498
పపరర: లకకమక KESABONI
భరస : సతస యఖ KESABONI
ఇసటట ననస:123-19-3417
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమచసదబరరవప
ఇసటట ననస:123\19\3420
వయససస:44
లస: ససస స
93-17/407

93-18/644

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర నమకల
ఇసటట ననస:123-19-3412
వయససస:18
లస: పప

5418 JBV3672631
పపరర: హనసమసతష లకడక఼
Hanumantu
భరస : శవయఖ఼ Hanumantu
ఇసటట ననస:123-19-3414
వయససస:43
లస: ససస స

93-18/719

5416 SAA1280908
పపరర: సరయ ససదదప నమకల

5440 JBV1950591
పపరర: బబరసబ ఼ షపక఼

93-19/315

తసడడ:బ మమబగవల఼
ఇసటట ననస:123\19\3447
వయససస:41
లస: పప
5443 JBV3428810
పపరర: గసగయఖ఼ ఆకటట఼

93-19/318

తసడడ:బ మలర యఖ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3448
వయససస:46
లస: పప
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5444 JBV3430279
పపరర: మహలకడక
఼ మమడల఼

93-19/319

భరస : కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3451
వయససస:74
లస: ససస స
5447 SAA0796237
పపరర: షహహన షపక

93-19/320

93-19/323

93-19/325

93-19/326

93-19/329

93-18/207

93-18/209

భరస : చదననయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3470
వయససస:69
లస: ససస స

5457 JBV3685245
పపరర: రసజజన వల఼ షపక఼

5460 JBV3685294
పపరర: లకకణరరవప఼ చదరరపలర ఼

5463 JBV3679073
పపరర: వనసకటటశసరరర ఎరకగరరర

5466 JBV1949940
పపరర: మసగమక఼ చసతలచదరరస఼

93-18/720

5469 JBV3679792
పపరర: లకడక మమదనసస

93-19/327

5472 JBV3675535
పపరర: ససధనఖరరణణ఼ డదరసగల఼
భరస : ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:123/19/3470
వయససస:32
లస: ససస స

5452 JBV1949973
పపరర: ననగమణణ ఆలకలసట

93-19/324

5455 SAA0566125
పపరర: మసగమక తననరర

93-18/205

5458 JBV1946375
పపరర: హహసపసనబ ఼ షపక఼

93-19/328

భరస : ఖమససస఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3465
వయససస:46
లస: ససస స
93-19/330

5461 JBV3674736
పపరర: రవణమక఼ బగరరక఼

93-18/206

భరస : లసగయఖ఼ burri
ఇసటట ననస:123/19/3466
వయససస:53
లస: ససస స
93-19/331

5464 JBV3674991
పపరర: ననగమణణ఼ బగరరక఼

93-18/208

భరస : ససరగష఼ burri
ఇసటట ననస:123/19/3467
వయససస:37
లస: ససస స
93-19/332

5467 JBV3671971
పపరర: చలగగన పరరసత Chalgoni

93-17/423

భరస : సరయ కకషర Chalgoni
ఇసటట ననస:123/19/3468
వయససస:53
లస: ససస స
93-19/333

భరస : పబకరశ
ఇసటట ననస:123\19\3468
వయససస:48
లస: ససస స
93-19/335

93-19/322

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/19/3464
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3467
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:123-19-3468
వయససస:21
లస: ససస స
5471 JBV1941384
పపరర: ససపపరరస఼ ఎరకగరరర ఼

93-20/1206

తసడడ:బ చదననయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3466
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ లసగయఖ఼ burri
ఇసటట ననస:123/19/3467
వయససస:40
లస: పప
5468 SAA1468511
పపరర: ఆమన వనసకకసడ

5454 SAA1451566
పపరర: నరజసదబ అలకలసట

5449 JBV1950518
పపరర: మదనరరబ఼ షపక఼

భరస : జజజ
ఇసటట ననస:123\19\3463
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3465
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ లసగయఖ఼ burri
ఇసటట ననస:123/19/3466
వయససస:33
లస: పప
5465 JBV3686078
పపరర: ససరగష఼ బగరరక఼

93-20/350

తసడడ:బ మధర సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123\19\3464
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:బ లతఫ
఼
ఇసటట ననస:123\19\3465
వయససస:51
లస: పప
5462 JBV3674728
పపరర: మలలర ష఼ బగరరక఼

5451 SAA0630160
పపరర: పదక కటటట బబ యన

93-17/422

భరస : మమబగవల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3456
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ జజజ అలకలసట
ఇసటట ననస:123-19-3463
వయససస:18
లస: పప

భరస : రసజజన వల఼
ఇసటట ననస:123\19\3464
వయససస:78
లస: ససస స
5459 JBV1949247
పపరర: ఖమససస మహమదస఼

93-19/321

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:123-19-3460
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ మరయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3463
వయససస:44
లస: పప
5456 JBV3685088
పపరర: రససలబ఼ షపక఼

5448 JBV1946359
పపరర: జజనబ఼ షపక఼

5446 SAA1037770
పపరర: మదధన బగడద పఠరన

తసడడ:బ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:123-19-3452
వయససస:29
లస: పప

భరస : మసరసన
఼
ఇసటట ననస:123\19\3452
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ అబగదలమర
఼఼
ఇసటట ననస:123\19\3456
వయససస:61
లస: పప
5453 JBV3680147
పపరర: జజజ ఆలకలసట

93-17/421

తసడడ:బ రసడల షపక
ఇసటట ననస:123-19-3452
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససలమసన
ఇసటట ననస:123\19\3452
వయససస:25
లస: ససస స
5450 JBV3428968
పపరర: మమబగవల఼ షపక఼

5445 SAA1037788
పపరర: బబజ షపక

5470 JBV1941368
పపరర: లకడక఼ ఎరకగరరర ఼

93-19/334

భరస : హనసమసతరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3469
వయససస:44
లస: ససస స
93-20/351

5473 SAA0780917
పపరర: సరసబయఖ కకడక

93-17/424

తసడడ:బ జజగయఖ Kodi
ఇసటట ననస:123/19/3471
వయససస:45
లస: పప
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93-18/210

భరస : ఆసజనవయగలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3471
వయససస:46
లస: ససస స

5475 SAA0735821
పపరర: మహహశ దదరసగగల

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123/19/3471
వయససస:26
లస: పప

93-18/213 5478 JBV3675584
5477 JBV1950872
పపరర: ఆసజనవయగలల
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ డదరసగగల఼
఼ దదరసగగల఼

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప
఼ derangula
ఇసటట ననస:123/19/3471
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123/19/3471
వయససస:31
లస: పప

5480 JBV3679081
పపరర: ననగమణణ఼ నమకల఼

5481 JBV3430048
పపరర: వనసకయఖ఼ నమకల఼

93-18/214

భరస : వనసకయఖ఼ nimmala
ఇసటట ననస:123/19/3473
వయససస:46
లస: ససస స
5483 JBV1949577
పపరర: దసరర ఼ ఎరరకల఼

93-18/215

93-18/218

93-20/355

93-19/662

93-20/358

తసడడ:బ రరమగలల
఼ sunkari
ఇసటట ననస:123\19\3481
వయససస:46
లస: పప

93-18/216

5493 SAA0784703
పపరర: సరయ మమరరకఅలమ

5496 JBV1948223
పపరర: చదననమక
఼ ఎరరకల఼

93-19/339

5499 JBV3679115
పపరర: మమరయఖ఼ పగడనల఼

93-19/337

5502 JBV1947514
పపరర: వనసకటమక ఼ సససకరర఼
భరస : శకనస఼ sunkari
ఇసటట ననస:123/19/3482
వయససస:36
లస: ససస స

5482 JBV3675550
పపరర: పరరసత఼ మకరరల఼

93-20/353

5485 JBV3679099
పపరర: రరమగలమక఼ ఎరరకల఼

93-18/217

5488 JBV3675675
పపరర: జజఖత఼ కలసభస఼

93-20/354

భరస : రమమష఼
ఇసటట ననస:123/19/3478
వయససస:36
లస: ససస స
93-19/338

5491 SAA1251347
పపరర: శకనవరస రరవప పగడల

93-19/661

తసడడ:బ మమరయఖ మమరయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3479
వయససస:38
లస: పప
93-20/356

5494 JBV3675659
పపరర: వనసకటలకడక఼ కలసభస఼

93-20/357

భరస : లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3479
వయససస:37
లస: ససస స
93-18/219

5497 JBV1948264
పపరర: యమదగరరర఼ ఎరరకల఼

93-18/220

తసడడ:బ రరమచసదసబడడ
఼ erikala
ఇసటట ననస:123/19/3480
వయససస:35
లస: పప
93-19/340

తసడడ:బ ఎలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3480
వయససస:61
లస: పప
93-19/341

93-17/1158

తసడడ:బ పపలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3476
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమచసదసబడడ
఼ erikala
ఇసటట ననస:123/19/3480
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మమరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3480
వయససస:56
లస: ససస స
5501 JBV1946235
పపరర: పబసరదస఼ సససకరర఼

5490 JBV3679107
పపరర: లకడక఼ పగడనల఼

5479 SAA1469329
పపరర: సరయ రరచకకసడ

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/19/3474
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మమలయఖ
ఇసటట ననస:123-19-3479
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/19/3479
వయససస:42
లస: పప
5498 JBV3679123
పపరర: రమణ఼ పగడనల఼

93-19/336

భరస : శకనవరస఼
ఇసటట ననస:123\19\3479
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పగడల
ఇసటట ననస:123/19/3479
వయససస:19
లస: ససస స
5495 JBV3675642
పపరర: రమమష఼ కలసభస఼

5487 JBV1947506
పపరర: ససబబబరరవప఼ కకసడవటట఼

93-18/212

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:123-19-3472
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3476
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/19/3478
వయససస:67
లస: ససస స
5492 SAA1251354
పపరర: వససత కలమమరర పగడల

93-20/352

తసడడ:బ నరసససహరరవప
఼ erikala
ఇసటట ననస:123/19/3475
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరవప konda
ఇసటట ననస:123/19/3476
వయససస:46
లస: పప
5489 JBV3675667
పపరర: పపదదమక఼ కలసభస఼

5484 JBV1948413
పపరర: సరసబయఖ఼ ఎరరకల఼

5476 SAA0982000
పపరర: శకనవరస రరవప ఆవల

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3471
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ సరయనన
఼ nimmala
ఇసటట ననస:123\19\3473
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఼ erikala
ఇసటట ననస:123/19/3475
వయససస:36
లస: ససస స
5486 JBV1949239
పపరర: రరమగలమక రరచ కకసడన

93-18/211

5500 JBV1948157
పపరర: లకడక఼ సససకరర఼

93-18/221

భరస : పబసరదస఼ sunkari
ఇసటట ననస:123/19/3481
వయససస:41
లస: ససస స
93-18/222

5503 JBV1946466
పపరర: శకనస సససకరర

93-18/223

తసడడ:బ రరమగలల sunkari
ఇసటట ననస:123/19/3482
వయససస:41
లస: పప
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93-20/359

భరస : చసదబయఖ
ఇసటట ననస:123-19-3485
వయససస:49
లస: ససస స
5507 SAA0784224
పపరర: హహమలత నడననమగసతల

93-20/360

93-19/342

93-18/229

93-18/232

93-19/343

93-20/691

93-18/237

తసడడ:బ కకసడయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3496
వయససస:36
లస: పప

5517 JBV3685740
పపరర: సపదదసలల఼ బబలగరన఼

5520 JBV3685823
పపరర: నరగసదబకలమమర఼ తతకల఼

5523 JBV1945872
పపరర: సతఖమక఼ సససకరర఼

5526 JBV1942754
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ ఎరరకల఼

93-19/347

5529 JBV1946276
పపరర: జయమక఼ ఎరరకల఼

93-18/233

5532 JBV1946607
పపరర: శకనస఼ ఎరరకల఼
తసడడ:బ కకసడయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3496
వయససస:51
లస: పప

5512 JBV1947225
పపరర: మసగమక గరరర

93-18/228

5515 JBV3685724
పపరర: కకటమక఼ పలలర ఼

93-18/231

5518 JBV3685732
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ బబలగరన఼

93-18/234

తసడడ:బ యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3491
వయససస:33
లస: పప
93-19/344

5521 JBV3430303
పపరర: కకకషర఼ తతట఼

93-19/345

తసడడ:బ బసవయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3492
వయససస:54
లస: పప
93-18/235

5524 JBV1942994
పపరర: రరమగలల఼ సససకరర఼

93-18/236

తసడడ:బ మగతయ
఼ sunkari
ఇసటట ననస:123/19/3493
వయససస:61
లస: పప
93-18/238

5527 JBV1941350
పపరర: మమరర఼ వల పరర ఼

93-19/346

భరస : ససరగష ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3494
వయససస:41
లస: ససస స
93-18/239

భరస : శకనస఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3495
వయససస:36
లస: ససస స
93-18/240

93-18/226

భరస : బగచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3490
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ కకసడయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3494
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబలయఖ
఼఼
ఇసటట ననస:123\19\3494
వయససస:66
లస: ససస స
5531 JBV1943844
పపరర: వనసకటబబవప఼ ఎరరకల఼

93-18/230

భరస : రరమగలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3493
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/19/3494
వయససస:42
లస: ససస స
5528 JBV1941392
పపరర: చదననమక఼ పప లల఼

5514 JBV1947068
పపరర: లకకయఖ఼ గరరర఼

5509 JBV1947100
పపరర: మసరసన఼ మగషసటపలర ఼

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3490
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర఼
ఇసటట ననస:123\19\3492
వయససస:33
లస: పప

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:123-19-3492
వయససస:29
లస: ససస స
5525 JBV3685583
పపరర: మసగమక ఎరరకల

93-18/227

తసడడ:బ యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3491
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123\19\3491
వయససస:41
లస: ససస స
5522 SAA0571000
పపరర: ససవరర గగరగక

5511 JBV1950419
పపరర: వనసకటమక఼ మతనల఼

93-18/225

తసడడ:బ సతఖస఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3488
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3490
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3491
వయససస:46
లస: ససస స
5519 SAA0345207
పపరర: లకకమక఼ ఉలలర రర఼

93-20/361

తసడడ:బ చసదబయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3489
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/19/3490
వయససస:36
లస: ససస స
5516 JBV3679149
పపరర: లమలమక఼ బబలగరన఼

5508 SAA0630228
పపరర: యయసస బబబగ నడననమగసతల

5506 JBV3429974
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ చలకరరజ఼

తసడడ:బ రరమగలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3487
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ మలర యఖ
ఇసటట ననస:123/19/3487
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123\19\3488
వయససస:28
లస: ససస స
5513 JBV1943141
పపరర: మసగ చలకరరజ

93-18/224

భరస : రరమగలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3486
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యయసస బబబగ
ఇసటట ననస:123/19/3487
వయససస:25
లస: ససస స
5510 SAA0565838
పపరర: ఆదధలకడక మగషసటపలర

5505 JBV1950484
పపరర: యమదమక఼ రగవనలర఼

5530 SAA0277954
పపరర: బబనస మలమరదధ

93-19/348

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:123\19\3495
వయససస:34
లస: ససస స
93-18/241

5533 JBV1950047
పపరర: యమదమక పబగబ

93-19/349

భరస : మగతనఖలల
ఇసటట ననస:123\19\3496
వయససస:53
లస: ససస స
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93-19/350

తసడడ:బ గగపరలస
ఇసటట ననస:123\19\3496
వయససస:56
లస: పప
5537 JBV1949130
పపరర: మమమసమక గగడడగగసటర

5543 JBV1948124
పపరర: వరమక఼ గరరర ఼

93-19/352

93-15/70

93-18/243

93-19/358

93-18/244

93-20/365

భరస : జజన఼
ఇసటట ననస:123\19\3516
వయససస:59
లస: ససస స

93-19/356

5547 JBV3679230
పపరర: నరసససహరరవప఼ పబగబ఼

5550 JBV3427135
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ గబసడర ఼

5553 JBV1947795
పపరర: ససధదర బబబగ఼ గగపరలదనసస఼

93-19/363

93-19/365

5556 SAA0277921
పపరర: వజయ లకడక కరనకకచదరర
Kanikicherla
భరస : శకహరర Kanikicharla
ఇసటట ననస:123/19/3512
వయససస:35
లస: ససస స
5559 SAA1426071
పపరర: నడర హహసరసనన షపక

93-19/359

5562 SAA0036426
పపరర: ససభబన఼ షపక఼
తసడడ:బ కరరమగలమర఼
ఇసటట ననస:123\19\3516
వయససస:40
లస: పప

5542 JBV1946847
పపరర: వనసకటమక఼ గరరర ఼

93-18/242

5545 JBV1950062
పపరర: సరయమక఼ పబగబ఼

93-19/357

5548 JBV1948934
పపరర: ఈదయఖ గరరర

93-19/360

తసడడ:బ వనసకలలల
ఇసటట ననస:123\19\3503
వయససస:39
లస: పప
93-18/245

5551 SAA0782939
పపరర: శవ పబసరద నలగసటట

93-20/364

తసడడ:బ రరమ సరసమ
ఇసటట ననస:123-19-3504
వయససస:25
లస: పప
93-19/361

5554 JBV1943588
పపరర: ఈదదమక఼ పపరర఼

93-19/362

భరస : యలర యఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3510
వయససస:41
లస: ససస స
93-17/425

5557 SAA0277731
పపరర: మహబబబ ససభబన఼ షపక఼

93-19/364

తసడడ:బ ఇసరకయల఼
ఇసటట ననస:123\19\3512
వయససస:33
లస: పప
93-20/1207

తలర : మసరసన బ షపక
ఇసటట ననస:123-19-3512
వయససస:23
లస: పప
93-23/570

93-19/354

భరస : నరసససహహలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3503
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:బ వరపబసరద ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3505
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ నబషర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3512
వయససస:56
లస: పప
5561 SAA0038281
పపరర: మసరసన బ఼ షపక఼

5544 JBV3685815
పపరర: రరణణ఼ పబగబ఼

5539 JBV3679156
పపరర: జజసఫ఼ కలరగసటట఼

భరస : ఈదయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3503
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ కరశయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3504
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ దసరర యఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3510
వయససస:46
లస: పప
5558 JBV1942655
పపరర: ఇసకయళల ఼ షపక఼

93-20/363

తసడడ:బ మగతనఖలల఼
ఇసటట ననస:123\19\3503
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:123-19-3504
వయససస:28
లస: పప
5555 JBV1948496
పపరర: యలర యఖ఼ పపరర఼

5541 SAA0630186
పపరర: లకకక బసడడ

93-19/351

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123\19\3498
వయససస:47
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\3503
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3504
వయససస:51
లస: ససస స
5552 SAA0782954
పపరర: వజయ కలమమర నలగసటట

93-19/353

భరస : శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123-19-3501
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ మగతనఖలల
఼఼
ఇసటట ననస:123\19\3503
వయససస:36
లస: పప
5549 JBV1950153
పపరర: వనసకటమక఼ గబసడర ఼

5538 JBV1947308
పపరర: అసజయఖ఼ అరగసటట఼

5536 JBV1944149
పపరర: లసగమక఼ ఆరగసటట఼

భరస : అసజయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3497
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3497
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకలలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3503
వయససస:76
లస: ససస స
5546 JBV1950039
పపరర: ఆసజనవయగలల ఼ పబగబ఼

93-20/362

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123-19-3496
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3497
వయససస:66
లస: ససస స
5540 SAA0946352
పపరర: వనసకట శవ ననగమలలర శసరమక
తనడడగరరర
భరస : వజయ రరజ
ఇసటట ననస:123/19/3500
వయససస:30
లస: ససస స

5535 SAA0783358
పపరర: అనడరరధ నమకల

5560 SAA1437771
పపరర: మసరసన బఇవనద షపక

93-19/767

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:123-19-3513
వయససస:43
లస: ససస స
93-23/571

5563 SAA0463257
పపరర: ససబబశవ రరవప పరరచడరర

93-19/366

తసడడ:బ ననగయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3518
వయససస:59
లస: పప
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5564 SAA0567677
పపరర: హనసమయఖ ఆమగదనలపలర

93-19/367

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3519
వయససస:45
లస: పప
5567 SAA1470772
పపరర: మహమకద ఇరశరద షపక

93-19/814

93-20/367

93-19/371

93-19/374

93-19/377

93-19/380

93-19/383

తసడడ:బ రరమ రరవప మసచల
ఇసటట ననస:123-19-3542
వయససస:29
లస: పప

5577 SAA0277830
పపరర: యమదమక కలరర

5580 JBV1946474
పపరర: శకనస఼ కలరర఼

5583 JBV1949528
పపరర: లకకమక మమరజపరకల

5586 JBV1943315
పపరర: శసకరమక఼ యరరక఼

93-23/572

5589 SAA1446475
పపరర: యశశద మగదధగరసడ

93-19/375

5592 SAA0962903
పపరర: సరయ కరనసకల
తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123\19\3542
వయససస:24
లస: పప

5572 JBV1943737
పపరర: అసజమక఼ ననగజళళ఼

93-19/370

5575 JBV1947845
పపరర: లకడక఼ చసకరక఼

93-19/373

5578 JBV1947837
పపరర: లచలమక఼ కలరర఼

93-19/376

భరస : సతస యఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3530
వయససస:66
లస: ససస స
93-19/378

5581 SAA0964230
పపరర: దసరరరరరవప మమతరరజఖస

93-19/379

తసడడ:బ మగకలసద రరవప
ఇసటట ననస:123\19\3530
వయససస:40
లస: పప
93-19/381

5584 SAA0570382
పపరర: అశసన చనగగన

93-19/382

భరస : జగర యఖ
ఇసటట ననస:123\19\3532
వయససస:27
లస: ససస స
93-19/384

5587 JBV1943240
పపరర: దననయయలల఼ యరరక఼

93-19/385

తసడడ:బ దదవయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3536
వయససస:71
లస: పప
93-21/1171

భరస : మగరళ మగదధగరసడ
ఇసటట ననస:123-19-3540
వయససస:28
లస: ససస స
93-20/1208

93-20/366

భరస : మగతస యఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3529
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : దననయయలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3536
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ సపదదసలల గడడసస
ఇసటట ననస:123\19\3538
వయససస:23
లస: పప
5591 SAA1426204
పపరర: కకటటశసర రరవప మసచల

93-19/372

భరస : లమలయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3531
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ అచలయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3532
వయససస:76
లస: పప
5588 SAA0962127
పపరర: రరసబబబగ గడడసస

5574 SAA0571083
పపరర: రమణ అనమశశటట

5569 JBV3680980
పపరర: అరరణన఼ కసడబకలసట఼

భరస : చసదబయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3525
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ సతస యఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3530
వయససస:38
లస: పప

భరస : జగర యఖ
ఇసటట ననస:123\19\3531
వయససస:29
లస: ససస స
5585 JBV1950682
పపరర: లకకయఖ గగడడగగసటర

93-19/369

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123\19\3530
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ సతదస యఖ
ఇసటట ననస:123\19\3530
వయససస:33
లస: పప
5582 SAA0570549
పపరర: సరయ పసబయ

5571 JBV1949007
పపరర: వజయకలమమరర఼ ననగజళళ఼

93-19/768

భరస : సరసబశవ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3523
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవ ననగమలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:123\19\3529
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ మగతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3529
వయససస:35
లస: పప
5579 SAA0570390
పపరర: వనసకటటశసరరర కలర

93-21/1170

తసడడ:బ చసదబయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3525
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ ఎలర యఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3525
వయససస:58
లస: పప
5576 JBV3679313
పపరర: కరసతనరరవప఼ చసకరక఼

5568 SAA1434091
పపరర: మహమకద ఇరశరద షపక

5566 SAA1451186
పపరర: మహమకద రఫస షపక

తసడడ:బ అలబక షపక
ఇసటట ననస:123-19-3522
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:123-19-3522
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123-19-3524
వయససస:57
లస: ససస స
5573 JBV1945641
పపరర: చసదబయఖ఼ ననగజళళ఼

93-19/368

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3520
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:123-19-3522
వయససస:18
లస: పప
5570 JBV3676426
పపరర: లకడక఼ మసగలపలర ఼

5565 SAA0570556
పపరర: కలమమరర ఆమగదనలపలర

5590 SAA1415371
పపరర: ససపన మసచల

93-14/1157

భరస : కకటటశసర రరవప మసచల
ఇసటట ననస:123-19-3542
వయససస:25
లస: ససస స
93-23/573

5593 JBV3679594
పపరర: సపదదమక఼ కనసకల఼

93-19/386

భరస : రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123\19\3543
వయససస:51
లస: ససస స

Page 118 of 360

5594 SAA1386937
పపరర: నరసససహ కనసకల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-21/1112

తలర : సపదదమక కరనసరర
ఇసటట ననస:123/19/3543
వయససస:27
లస: పప
5597 JBV1942929
పపరర: లకడక఼ పపనసగగల఼

93-19/387

93-20/368

93-19/391

93-19/394

93-19/397

93-19/770

93-17/1091

భరస : రరమబబహకస఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3562
వయససస:46
లస: ససస స

5607 JBV3429214
పపరర: మత షపక

5610 SAA0843376
పపరర: ఏససఫ బబబగ షపక

5613 SAA1301423
పపరర: మహబబ షపక

5616 SAA1366871
పపరర: మహహశ కలరక

93-19/401

5619 JBV3679628
పపరర: సరసబయఖ఼ పప కల఼

93-19/395

5622 SAA0788036
పపరర: ఏమనవడడ శవ గణణష
తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3562
వయససస:32
లస: పప

5602 SAA1301134
పపరర: మరరయస బ షపక

93-20/1105

5605 JBV3427184
పపరర: యగగశసరమక఼ పప గగనడళళ఼

93-19/393

5608 JBV3679545
పపరర: రబబబన షపక

93-19/396

తసడడ:బ జజననదసదన
ఇసటట ననస:123\19\3553
వయససస:40
లస: పప
93-19/398

5611 JBV3679552
పపరర: మసరసనసల఼ షపక఼

93-19/399

తసడడ:బ జజననదసదన఼
ఇసటట ననస:123\19\3554
వయససస:50
లస: పప
93-20/1106

5614 SAA1386275
పపరర: మహబబ షపక

93-19/771

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:123-19-3557, B BLOCK
వయససస:23
లస: ససస స
93-17/1159

5617 JBV3679644
పపరర: ససపన పప కల

93-19/400

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3561
వయససస:34
లస: ససస స
93-19/402

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3561
వయససస:76
లస: పప
93-19/404

93-19/389

భరస : పప తషరరజ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3550
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటయఖ కలరక
ఇసటట ననస:123-19-3559
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3561
వయససస:56
లస: ససస స
5621 JBV1949734
పపరర: ససత఼ పప తనరర సక఼

93-19/392

భరస : సపదదన షపక
ఇసటట ననస:123-19-3557
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:123-19-3559
వయససస:19
లస: ససస స
5618 JBV3679636
పపరర: ససబగబలల఼ పప కల఼

5604 JBV3430030
పపరర: కరశస఼ షపక఼

5599 JBV3679453
పపరర: సపదదన కలరరమమటట

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:123-19-3548
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:123\19\3554
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ యయససఫ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:123-19-3554
వయససస:21
లస: ససస స
5615 SAA1371129
పపరర: రమదదవ మమడడబబ యన

93-19/390

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:123\19\3553
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసనసల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3554
వయససస:42
లస: ససస స
5612 SAA1448877
పపరర: మసరసణణ షపక

5601 JBV3679503
పపరర: బషసరర షపక

93-19/769

తసడడ:బ వనసకలలల
ఇసటట ననస:123\19\3546
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3549
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\19\3550
వయససస:56
లస: పప
5609 JBV3429149
పపరర: ననగబరరబ఼ షపక఼

93-19/388

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:123\19\3547
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కరశస఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3549
వయససస:53
లస: ససస స
5606 JBV3679511
పపరర: పప తషరరజ఼ పప గగనడళళ఼

5598 JBV1943745
పపరర: రరమగలమక఼ కలరరవవటట఼

5596 SAA1427913
పపరర: వనసకయయశసర రజడడడ పపరస

తసడడ:బ బబలరజడడడ పపరస
ఇసటట ననస:123-19-3544/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : లకకయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3546
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ మమభగవల
ఇసటట ననస:123-19-3546
వయససస:27
లస: పప
5603 JBV3428679
పపరర: హససనన఼ షపక఼

93-21/1172

తసడడ:బ రమగలల కనసకల
ఇసటట ననస:123-19-3543
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకషర఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3546
వయససస:41
లస: ససస స
5600 SAA0630376
పపరర: ఫయమజ షపక

5595 SAA1451517
పపరర: నరసససహ కనసకల

5620 SAA0964396
పపరర: వనసకట లకడక అసగగల

93-19/403

భరస : జయ కలమమర
ఇసటట ననస:123\19\3562
వయససస:38
లస: ససస స
93-23/574

5623 SAA1295997
పపరర: ననగ సరయ పవన యయటటకలరర

93-15/1153

తసడడ:బ ననగరజ యయటటకలరర
ఇసటట ననస:123-19-3563
వయససస:20
లస: పప
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5624 JBV1950674
పపరర: వనసకటమక఼ నమకల఼

93-19/405

భరస : సతదస యఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3563
వయససస:42
లస: ససస స
5627 SAA0788044
పపరర: మదనదల రమమదదవ

93-22/84

93-19/409

5633 JBV3679677
పపరర: బబపనయఖ఼ చనదరరజపలర ఼

93-19/412

93-19/413

93-19/415

93-19/418

93-19/772

5637 JBV3679685
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ తతట఼

5640 JBV1943257
పపరర: ఇసదధర తలకపలర

5643 SAA0968703
పపరర: అరరసధత కకల

93-20/370

5646 SAA0630830
పపరర: కకటటశసరమక రగగళర

93-19/414

తసడడ:బ మహకద
ఇసటట ననస:123\19\3579
వయససస:51
లస: పప

5649 JBV3681053
పపరర: గగసజ వనసకట రమణ఼

93-19/416

5652 JBV3681087
పపరర: బతష
స ల శకనవరస రరవప఼
తసడడ:బ కకషర఼
ఇసటట ననస:123/19/3582
వయససస:38
లస: పప

93-19/411

5635 SAA0049817
పపరర: వజయ బబబగ గగరకపపశరల

93-17/426

5638 JBV3680634
పపరర: పరరసత తదలకపలర ఼

93-20/369

5641 JBV3679784
పపరర: పబకరశ మమదనసస

93-19/417

తసడడ:బ చసదబమమళ
ఇసటట ననస:123\19\3568
వయససస:48
లస: పప
93-20/545

5644 SAA0788010
పపరర: గగరకపపశరల తరరపతమక

93-23/575

తసడడ:బ కకషర
ఇసటట ననస:123\19\3569
వయససస:25
లస: ససస స
93-20/371

5647 SAA1037838
పపరర: వనసకట రమణ రరవప కకసడరర

93-19/419

తసడడ:బ సరసబశవరరవప కకసడరర
ఇసటట ననస:123\19\3577
వయససస:51
లస: పప
93-20/372

తసడడ:బ శకనవరస రరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3581
వయససస:47
లస: పప
93-20/374

5632 JBV1944230
పపరర: రరసబబబగ ఎరకగరరర

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3566
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3574
వయససస:59
లస: ససస స
93-19/420

93-19/408

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర gurrapusala
ఇసటట ననస:123/19/3566
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల కకల
ఇసటట ననస:123\19\3569
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3571
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషర఼
ఇసటట ననస:123/19/3582
వయససస:58
లస: ససస స

5634 SAA1448828
పపరర: మలర శసరర చనదరరజపఅల

5629 JBV3687209
పపరర: వనసకట రతనస సడరరబబ యన

తసడడ:బ చదననయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3565
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:123\19\3567
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏసప బగ
ఇసటట ననస:123\19\3568
వయససస:56
లస: పప

5651 JBV3681061
పపరర: బతష
స ల గజడడమక఼

93-19/410

తసడడ:బ రరఘవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3566
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:123\19\3567
వయససస:35
లస: ససస స

5648 JBV1943075
పపరర: ఇసరసకల సయఖద

5631 JBV3429131
పపరర: రరఘవమక చనదరరజపలర

93-20/1107

భరస : వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:123\19\3564
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అనల చనదరరజపఅల
ఇసటట ననస:123-19-3565
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\19\3566
వయససస:37
లస: పప

5645 SAA0630541
పపరర: శవమక కరమమపలర

93-19/407

భరస : బబపనయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3565
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\3565
వయససస:56
లస: పప

5642 JBV1949452
పపరర: రరజజరరవప పలలర పప గగ

5628 JBV3687225
పపరర: అనసరరధ఼ సడరరబబ యన఼

5626 SAA1275858
పపరర: సమమబససవరరవ యయటటకకకక

తసడడ:బ నగరజ ఉఏటటకలరర
ఇసటట ననస:123-19-3563
వయససస:18
లస: పప

భరస : అమరగశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\3564
వయససస:33
లస: ససస స

5630 JBV3687217
పపరర: అమరగశసర రరవప఼
సడరరబబ యన఼
తసడడ:బ వరరరఘవపలల఼
ఇసటట ననస:123\19\3564
వయససస:37
లస: పప

5639 JBV3679701
పపరర: శవననగమలలర శసరర తతట

93-19/406

తసడడ:బ కకషరమబరరస
ఇసటట ననస:123\19\3563
వయససస:41
లస: పప

భరస : హహమ చసదస
ఇసటట ననస:123/19/3563
వయససస:25
లస: ససస స

5636 JBV3679727
పపరర: శకనవరస మమమడనల

5625 JBV3428349
పపరర: ననగరరజ ఏటటకలరర

5650 JBV3681046
పపరర: శకనవరస రరవప఼ గగసజ఼

93-20/373

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3581
వయససస:53
లస: పప
93-20/375

5653 JBV3681095
పపరర: లసగరల పపరయఖ఼

93-20/376

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3583
వయససస:51
లస: పప
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5654 SAA0076851
పపరర: వనసకరయమక఼ కసడబగగఏట఼

93-20/377

భరస : పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3584
వయససస:63
లస: ససస స
5657 JBV3681020
పపరర: వనసకట రరవప఼ వలలర పప఼

93-20/380

93-20/383

93-23/576

93-19/727

94-15/748

93-20/387

తలర : ససశల
ఇసటట ననస:123/19/3607
వయససస:23
లస: ససస స
5678 SAA0036152
పపరర: రరమమరరవప మమకస
తసడడ:బ అపపల ననయగడడ
ఇసటట ననస:123\19\3619
వయససస:61
లస: పప
5681 SAA1427608
పపరర: బబజ మతషకలరర
భరస : దసరర పబసరద మతషకలరర
ఇసటట ననస:123-19-3634
వయససస:25
లస: ససస స

5667 SAA0788085
పపరర: కసచరర వనసకటటససరరర

93-23/578

93-20/384

5670 SAA0850264
పపరర: పదక దగగరపరటట

5673 SAA1447804
పపరర: మహమకద గగస షపక

5676 SAA1435304
పపరర: ఆశక షపక

5679 SAA0043646
పపరర: దసరరరరజడ఼డడ మదధదరజడ఼డడ

5682 SAA0077362
పపరర: ననగగసదబమక఼ కడడయస఼
భరస : గసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123-19-3642
వయససస:41
లస: ససస స

93-18/246

5668 SAA1432442
పపరర: వనసకటశ చలలకలరర

93-18/721

తసడడ:బ రమమశ చలలకలరర
ఇసటట ననస:123-19-3598
వయససస:25
లస: పప
93-20/385

5671 SAA0783143
పపరర: వనసకనన నమకల

93-20/386

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123-19-3602
వయససస:27
లస: పప
93-23/761

5674 SAA0980749
పపరర: ససవరర పపల

93-20/388

భరస : రరజగసదబక
ఇసటట ననస:123/19/3606
వయససస:27
లస: ససస స
93-20/1209

5677 SAA0463349
పపరర: గగపరల కకషర పరరచడరర

93-19/422

తసడడ:బ కకషర
ఇసటట ననస:123\19\3614
వయససస:32
లస: పప
93-23/580

తసడడ:బ రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\3623
వయససస:43
లస: పప
93-19/815

5662 JBV3681327
పపరర: రరవ దసరరర పబసరద఼

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123-19-3595
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:123-19-3613
వయససస:19
లస: పప
93-23/579

93-20/382

93-23/577 5665 SAA1199413
5664 SAA0508754
పపరర: వనసకట ససజజత లకకక పసచసమరరస
పపరర: అసరరసబబష షపక

తసడడ:బ హజరత అల షపక
ఇసటట ననస:123-19-3602
వయససస:20
లస: పప
93-20/389

5659 JBV3681137
పపరర: లకడక఼ గబరకపపశరల఼

తసడడ:బ చసదబ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3591
వయససస:35
లస: పప

భరస : లకడకరరజ
ఇసటట ననస:123-19-3602
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వల
ఇసటట ననస:123-19-3602
వయససస:33
లస: పప
5675 SAA0980756
పపరర: సప ఉజనల బగసస

94-2/970

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3595
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:123-19-3599
వయససస:35
లస: పప
5672 SAA0677179
పపరర: షపక మహమకద కరససస షరరఫ

5661 NDX2609683
పపరర: వనసకట పబసరద గగరకపపసరల

93-20/379

తసడడ:బ కకషర఼
ఇసటట ననస:123/19/3589
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషర
ఇసటట ననస:123\19\3592
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123-19-3595
వయససస:23
లస: పప
5669 NDX3227469
పపరర: రహహస షపక

93-20/381

తసడడ:బ కకషర గగరకపపసరల
ఇసటట ననస:123-19-3589
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\3591
వయససస:71
లస: ససస స
5666 SAA1297043
పపరర: అబగదల వదడద షపక

5658 JBV3681012
పపరర: నససమమ఼ షపక఼

5656 JBV3681038
పపరర: వలలర పప రరజఖస఼

తసడడ:బ వనసకట రరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3586
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : క఼ఁఏడలల఼
ఇసటట ననస:123/19/3587
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3589
వయససస:49
లస: పప
5663 SAA0283341
పపరర: ససశల఼ మగనసపరటట఼

93-20/378

తసడడ:బ సప మయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3585
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ శరరబఏదధ఼
ఇసటట ననస:123/19/3586
వయససస:43
లస: పప
5660 JBV3681129
పపరర: గబరకపపశరల కకషర఼

5655 JBV3681004
పపరర: పపటట లకకయఖ఼

5680 SAA0982034
పపరర: హహమ లత వనమమల

93-20/390

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123-19-3633
వయససస:30
లస: ససస స
93-20/391

5683 SAA0566984
పపరర: లకకకననరరయణ చదలవరడ

93-20/392

తసడడ:బ వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123-19-3643
వయససస:53
లస: పప
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93-20/393

తసడడ:బ ఏసప బగ఼
ఇసటట ననస:123/19/3645
వయససస:32
లస: పప
5687 SAA0074831
పపరర: హరర఼ దదవళళ఼

93-20/396

93-20/399

93-20/401

93-20/404

93-20/407

93-17/1046

5697 SAA0278911
పపరర: మరరయమక఼ కలసకలమబడడ఼

5700 SAA0463323
పపరర: అరరణన కకరజశపయ

5703 JBV3674868
పపరర: పరరసత఼ ఒసటటపపల఼

93-20/1108

5706 SAA0074948
పపరర: మరరయమక఼ కలసకలమబడడ఼

93-18/722

5709 SAA0077347
పపరర: వజయమక఼ డదగల఼
భరస : రరమగ఼
ఇసటట ననస:123-19-3668
వయససస:55
లస: ససస స

5711 SAA0077578
పపరర: పబభబకర఼ తరరమలశశటట ఼

5712 NDX3007143
పపరర: బల కకషర వవలలపరర

93-20/412

తలర : అదధ ననరరయణ వవలలపరర
ఇసటట ననస:123-19-3672
వయససస:18
లస: పప

93-20/398

5692 AP151010060582
పపరర: సససప నస చదతస఼

93-14/231

5695 SAA0276717
పపరర: మరరయమక఼ దనసస఼

93-20/403

భరస : వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3657
వయససస:58
లస: ససస స
93-20/405

5698 SAA0278903
పపరర: కమలమక఼ కలసకలమబడడ఼

93-20/406

భరస : మశశ఼
ఇసటట ననస:123-19-3659
వయససస:51
లస: ససస స
93-19/423

5701 SAA0463232
పపరర: ననయగడడ కకరజశపయ

93-19/424

తసడడ:బ అపపలమ ననయగడడ
ఇసటట ననస:123\19\3661
వయససస:34
లస: పప
93-19/425

5704 SAA0077743
పపరర: రరమమవత఼ చనవల఼

93-20/408

భరస : సరరదర ననయక఼
ఇసటట ననస:123/19/3662
వయససస:45
లస: ససస స
93-20/409

భరస : ఆశరరసదస఼
ఇసటట ననస:123-19-3664
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భబపత besides guravaiah college
ఇసటట ననస:123-19-3667
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ రసగరరరవప఼
ఇసటట ననస:123-19-3669
వయససస:41
లస: పప

93-20/402

భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3662
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : చవల బబయ రరమవత
ఇసటట ననస:123-19-3662
వయససస:24
లస: పప
5708 SAA1432400
పపరర: మమత మమలకపపడక

5694 SAA0278739
పపరర: కరరమగన఼ షపక఼

5689 SAA0075010
పపరర: హరర పబసరద఼ వడర మబడడ఼

తసడడ:బ మగసలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3650
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననయగడడ
ఇసటట ననస:123\19\3661
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవ ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:123-19-3662
వయససస:23
లస: ససస స
5705 SAA1298280
పపరర: సరసబశవ రరవప రరమవత

93-20/400

భరస : ససధనకర఼
ఇసటట ననస:123-19-3659
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ మశశ఼
ఇసటట ననస:123-19-3659
వయససస:41
లస: పప
5702 SAA1269265
పపరర: తరరపతమక రరమవత

5691 SAA0077750
పపరర: అరరణ఼ ఉపపప఼

93-20/395

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3647
వయససస:43
లస: పప

భరస : షరరఫ఼
ఇసటట ననస:123/19/3652
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3657
వయససస:33
లస: పప
5699 SAA0278929
పపరర: ససధనకర఼ కలసకలమబడడ఼

93-20/397

భరస : శవ఼
ఇసటట ననస:123/19/3648
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మదనర వల఼
ఇసటట ననస:123/19/3650
వయససస:46
లస: ససస స
5696 SAA0276790
పపరర: చటటటబబబగ఼ దనసస఼

5688 SAA0075234
పపరర: ఝమనస రరణణ఼ వడర మబడడ఼

5686 SAA0278671
పపరర: ఏసప బగ఼ తతమమటట఼

తసడడ:బ దదవదననస఼
ఇసటట ననస:123/19/3645
వయససస:48
లస: పప

భరస : హరర పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/19/3647
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హరర఼
ఇసటట ననస:123/19/3648
వయససస:32
లస: ససస స
5693 JBV3682317
పపరర: కరరమగన఼ షపక఼

93-20/394

తసడడ:బ ఏసప బగ఼
ఇసటట ననస:123/19/3645
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/19/3646
వయససస:33
లస: పప
5690 SAA0077859
పపరర: యశశద఼ దదవళళ఼

5685 SAA0075317
పపరర: చనన఼ చలమర఼

5707 SAA0788077
పపరర: కలకకమబడడ ఆశరసధస

93-23/581

తసడడ:బ యమకకబగ
ఇసటట ననస:123\19\3664
వయససస:36
లస: పప
93-20/410

5710 SAA0076976
పపరర: రసగరరరవప఼ తరరమలశశటట ఼

93-20/411

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123-19-3668
వయససస:68
లస: పప
94-17/966

5713 SAA0278978
పపరర: పదక఼ దనసరర఼

93-20/413

భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123-19-3673
వయససస:43
లస: ససస స
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93-20/414

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:123-19-3673
వయససస:46
లస: ససస స
5717 SAA0278952
పపరర: ఆదధశశషష఼ అసగలకలదధటట఼

93-20/417

93-19/426

93-19/428

93-18/248

93-14/232

93-14/235

93-20/419

తసడడ:బ అబగదలమర
ఇసటట ననస:123-19-3716
వయససస:46
లస: పప

5727 SAA0615542
పపరర: నలమగరతనర సరయ అభరరమ

5730 SAA0801887
పపరర: శరసత పసబయమ పప తరరజ

5733 AP151010060459
పపరర: రగజ పపదపపడడ఼

5736 SAA0279190
పపరర: ఖమససస సరహహబ఼ షపక఼

93-18/723

5739 SAA1449701
పపరర: అబగదలమర షపక

93-23/583

5742 JBV1949254
పపరర: మహహబగనన షపక
భరస : రసడల షపక
ఇసటట ననస:123\19\3726
వయససస:38
లస: ససస స

5722 SAA1384270
పపరర: మమలమల షపక

93-20/1210

5725 SAA0278663
పపరర: భబగఖలకడక఼ దదవళళ఼

93-20/418

5728 SAA0786923
పపరర: నలర గటర భబవన

93-23/584

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123\19\3701
వయససస:27
లస: ససస స
93-14/233

5731 SAA0320176
పపరర: ఈశసరర దదవ కకమకశశటట

93-14/234

భరస : ససబ\సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:123/19/3703
వయససస:48
లస: ససస స
93-14/236

5734 AP151010060536
పపరర: రమమష పపదపపడడ఼

93-14/237

తసడడ:బ సససదరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3703
వయససస:56
లస: పప
93-20/420

5737 SAA0076463
పపరర: గనవషర వల఼

93-20/421

తసడడ:బ బషసర అహకద఼
ఇసటట ననస:123/19/3703
వయససస:49
లస: పప
93-18/724

తసడడ:బ యశన షపక
ఇసటట ననస:123-19-3716
వయససస:21
లస: పప
93-20/423

93-18/247

భరస : హరర఼
ఇసటట ననస:123/19/3696
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన఼
ఇసటట ననస:123/19/3703
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ యశన షపక
ఇసటట ననస:123-19-3716
వయససస:21
లస: పప
5741 SAA0323808
పపరర: యమససన షపక

93-23/582

భరస : రమమష఼
ఇసటట ననస:123/19/3703
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన అలఫ఼
ఇసటట ననస:123-19-3703
వయససస:48
లస: ససస స
5738 SAA1434281
పపరర: అబగదలమర షపక

5724 SAA0787780
పపరర: గగగగ అసజల

5719 JBV1950476
పపరర: రరమగలమక఼ మగషసటపలర ఼

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:123-19-3691
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ లకకణ మబరరస
ఇసటట ననస:123/19/3703
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకకణ మబరరస
ఇసటట ననస:123/19/3703
వయససస:51
లస: ససస స
5735 SAA0279026
పపరర: మమబ఼ షపక఼

93-19/427

తసడడ:బ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:123\19\3700
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ లకకణ మబరరస
ఇసటట ననస:123/19/3703
వయససస:32
లస: ససస స
5732 SAA0801820
పపరర: మమరర రతనస పప తరరజ

5721 JBV1948090
పపరర: మమరమక఼ అననపపరజడడడ఼

93-20/416

భరస : సతఖస఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3688
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మమష
ఇసటట ననస:123\19\3693
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ఼ paladugu
ఇసటట ననస:123/19/3699
వయససస:41
లస: ససస స
5729 SAA0801911
పపరర: సరసత పప తరరజ

93-20/1109

భరస : మసరసన ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3691
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3693
వయససస:33
లస: పప
5726 JBV1946763
పపరర: సరససత఼ పరలడడగగ఼

5718 SAA1298371
పపరర: రగవత మతషకలరర

5716 SAA0278986
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ దనసరర఼

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123-19-3673
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ రసగసరసమ మతషకలరర
ఇసటట ననస:123-19-3681
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగగలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3691
వయససస:36
లస: ససస స
5723 SAA0463216
పపరర: రమమశ గగగబ

93-20/415

భరస : ఆదధశశషష఼
ఇసటట ననస:123-19-3673
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ పపలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123-19-3673
వయససస:63
లస: పప
5720 JBV1948082
పపరర: వజయ఼ అననపపరజడడడ఼

5715 SAA0278960
పపరర: లలయమక఼ అసగలకలదధటట఼

5740 SAA0280636
పపరర: మగబనన షపక

93-20/422

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:123-19-3716
వయససస:40
లస: ససస స
93-19/429

5743 SAA0323980
పపరర: యశశద఼ మగవస఼

93-20/424

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123-19-3736
వయససస:43
లస: ససస స
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93-17/1160

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల గగరకస
ఇసటట ననస:123-19-3738
వయససస:33
లస: పప
5747 SAA1285535
పపరర: సపమఖ గగమకళర

5745 SAA1455278
పపరర: ధన లకడక గగరకస

భరస : నగరజ గగరకస
ఇసటట ననస:123-19-3738
వయససస:28
లస: ససస స
93-20/1111

5748 SAA0037960
పపరర: కకసడమక఼ రరసజల఼

భరస : ననగరరజ గగమకళర
ఇసటట ననస:123-19-3739/1 BLOCK B
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరసతనరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\3741
వయససస:40
లస: ససస స

5750 SAA0039289
పపరర: కరసతనరరవప఼ రరసజల఼

5751 SAA0787889
పపరర: షపక బబనస బ sk

93-23/587

తసడడ:బ రరజజరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\3741
వయససస:44
లస: పప
5753 SAA0077008
పపరర: పబసరద఼ రరపరకల఼

93-20/426

93-17/428

5759 SAA0788069
పపరర: దసడన వనసకరయమమక

93-23/590

93-20/431

5760 SAA0077784
పపరర: పబమల఼ ననమలకసటట఼

5763 SAA0077156
పపరర: ఆనసద రరవప఼ ననమలకసటట఼

93-20/433

5766 SAA0278853
పపరర: ఆనసద బబబగ఼ బబ డడడ఼

93-20/427

తసడడ:బ పబసనన కలమమర పపలపరటట
ఇసటట ననస:123-19-3799
వయససస:19
లస: పప

5769 SAA1453059
పపరర: భబగఖ ససమసత పపలపరటట

93-23/589

5772 SAA1197557
పపరర: JAHARIN షపక
భరస : పటబన సరతనజ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:123-19-3800
వయససస:34
లస: ససస స

5752 SAA0279471
పపరర: కకటటశసరర పపలపరటట

93-20/425

5755 JBV3672599
పపరర: అయతగగన అలవవలల Ayitgoni

93-17/427

5758 SAA1450022
పపరర: ససతతషస పపలపరటట

93-18/725

భరస : పబకరశ రరవప
ఇసటట ననస:123-19-3779
వయససస:48
లస: ససస స
93-20/428

5761 SAA0077719
పపరర: అశశక఼ ననమలకసటట఼

93-20/430

తసడడ:బ ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3794
వయససస:33
లస: పప
93-20/432

5764 SAA0788093
పపరర: ననమలకసటట శరసత శక

93-23/591

భరస : ససధరసన
ఇసటట ననస:123\19\3794
వయససస:26
లస: ససస స
93-20/434

5767 SAA0077479
పపరర: సరరదర ననయక఼ రరమమవత఼

93-20/435

తసడడ:బ సరమఖ ననయక఼
ఇసటట ననస:123/19/3798
వయససస:48
లస: పప
93-17/1162

తసడడ:బ పబసనన కలమమర పపలపరటట
ఇసటట ననస:123-19-3799
వయససస:19
లస: పప
93-20/437

93-23/586

భరస : వనసకటయఖ ayitgoni
ఇసటట ననస:123/19/3758
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ దదవసహయస఼
ఇసటట ననస:123/19/3798
వయససస:38
లస: పప
93-17/1161

5749 SAA0044172
పపరర: మసగమక఼ రరసజల఼

భరస : మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:123-19-3743
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ గరరరబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/3794
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3798
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123-19-3800
వయససస:27
లస: పప

93-23/588

భరస : ఆనసద రరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3794
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3794
వయససస:34
లస: పప

5771 SAA1197524
పపరర: మహబగబ ససభబన షపక

5757 SAA0787848
పపరర: పలలగబడడ సరసబబబజఖస

93-20/1110

భరస : రరజజరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\3741
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3759
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బబహకయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3791
వయససస:58
లస: ససస స

5768 SAA1452994
పపరర: భబగఖ ససమసత పపలపరటట

93-23/585

తసడడ:బ థనమస఼
ఇసటట ననస:123/19/3755
వయససస:69
లస: పప

5756 JBV3672581
పపరర: అయతగగన వనసకటయఖ
Ayitgoni
తసడడ:బ నరసససహ ayitgoni
ఇసటట ననస:123/19/3758
వయససస:41
లస: పప

5765 SAA0075085
పపరర: వర కలమమరర఼ బబ డడడ఼

5754 SAA0279232
పపరర: అబబహస఼ పపలపరటట఼

5746 SAA1298702
పపరర: ననగరరజ గగమకళర

తసడడ:బ పపలర యఖ గగమకళర
ఇసటట ననస:123-19-3739/1 BLOCK B
వయససస:41
లస: పప

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123\19\3742
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ మజగస఼
ఇసటట ననస:123-19-3743
వయససస:33
లస: పప

5762 SAA0077966
పపరర: ససదరరన఼ ననమలకసటట఼

93-20/1211

5770 SAA0426775
పపరర: ఝమనస పపలపరటట

93-20/436

భరస : పబసనన కలమమర
ఇసటట ననస:123/19/3799
వయససస:40
లస: ససస స
93-20/438

5773 SAA1401710
పపరర: వర సరసమ పపలపరటట

93-22/709

తసడడ:బ మదససడధన రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:123-19-3806
వయససస:38
లస: పప
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5774 SAA1401744
పపరర: కవత పపలపరటట
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93-22/710

తసడడ:బ వర సరసమ పపలపరటట
ఇసటట ననస:123-19-3806
వయససస:36
లస: ససస స
5777 SAA1371533
పపరర: సరయ ఒసటటపపల

5775 SAA1401785
పపరర: కవత పపలపరటట

భరస : వర సరసమ పపలపరటట
ఇసటట ననస:123-19-3806
వయససస:36
లస: ససస స
93-22/712

5778 SAA1385632
పపరర: చరణ వరక బబతనళస

తసడడ:బ శవయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:123-19-3809,BLOCK-A
వయససస:23
లస: పప

తలర : వజయ శరసత బబతనళస
ఇసటట ననస:123-19-3816
వయససస:18
లస: పప

5780 SAA0043968
పపరర: ససబబమక఼ కలవకకలలర఼

5781 SAA1436427
పపరర: ససబబరరవప మమడడశశటట

93-23/593

భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3817
వయససస:41
లస: ససస స
5783 JBV1942861
పపరర: కకటయఖ఼ గడడ స఼

93-19/431

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:123/19/3827
వయససస:31
లస: ససస స
5789 SAA1441294
పపరర: రమమరరవప బటటట ల

93-18/726

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123\19\3838
వయససస:41
లస: ససస స
5795 SAA0850017
పపరర: బబలయఖ నల

93-20/446

భరస : ఇయమహహ
ఇసటట ననస:123/19/3855
వయససస:51
లస: ససస స

93-20/439

93-20/448

5787 SAA0393231
పపరర: మసరసన వల఼ షపక఼

93-20/442

93-18/727

5793 SAA1446905
పపరర: శకనవరసరరవప గరరకపరటట

5802 SAA1449065
పపరర: షపక జజదతషన

93-19/430

5785 SAA0280644
పపరర: పబభగ కలమమరర కటబరర

93-20/440

5788 SAA0783465
పపరర: వజయ బబ పప నడగగతష

93-20/443

5791 SAA0784117
పపరర: మసరసనయ షపక

93-20/444

తసడడ:బ మభగ శరహహబ
ఇసటట ననస:123/19/3832
వయససస:57
లస: పప
93-19/774

5794 SAA0393421
పపరర: యయససదయఖ఼ వనసకకసడ఼

93-20/445

తసడడ:బ యయససరతనస఼
ఇసటట ననస:123/19/3850
వయససస:43
లస: పప
93-21/1175

5797 SAA0784802
పపరర: తరరపఠమక తలకపల

93-20/447

తసడడ:బ రరమగలలర
ఇసటట ననస:123/19/3852
వయససస:24
లస: ససస స
93-23/595

భరస : నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3854
వయససస:46
లస: ససస స
93-20/449

5782 JBV1945922
పపరర: పరసడడ఼ గడడ స఼

భరస : ననగగ సడ ననయక
ఇసటట ననస:123/19/3831
వయససస:29
లస: ససస స

5790 SAA1441450
పపరర: దసరర బటటట ల

5799 SAA0040410
పపరర: మమరర఼ వనదశశటట ఼

93-23/592

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123-19-3825
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగగర వలర నడర బబష
ఇసటట ననస:123-19-3851,19th LINE
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చ.నదరరవప
ఇసటట ననస:123/19/3852
వయససస:27
లస: ససస స
5801 SAA0784158
పపరర: బబజబ షపక

5784 SAA0276733
పపరర: రసగర బబహకతతటట

5796 SAA1389311
పపరర: షపబబ నడర బబష

5779 SAA0508762
పపరర: రరమకకషర బబతనళస

తసడడ:బ కకటయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3819
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ చకకపరణణ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:123-19-3848
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ ఎదయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3851
వయససస:77
లస: పప
5798 SAA0784786
పపరర: అనతన మమమనస

93-19/773

తసడడ:బ రమమరరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:123-19-3832
వయససస:38
లస: ససస స
93-23/594

93-21/1174

తసడడ:బ శవరరమరరజ
ఇసటట ననస:123\19\3816
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ సపదదసలల సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123/19/3828
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ బల కకషర బటటట ల
ఇసటట ననస:123-19-3832
వయససస:44
లస: పప
5792 SAA0039214
పపరర: రమణ఼ కలరజకళళ఼

93-20/1212

తసడడ:బ రసగయఖ
ఇసటట ననస:123-19-3820
వయససస:31
లస: పప
93-20/441

5776 SAA1383678
పపరర: పపణఖవత ఒసటటపపల

భరస : సరయ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:123-19-3809,BLOCK-A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:123-19-3818
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ పపననయఖ
఼఼
ఇసటట ననస:123\19\3819
వయససస:71
లస: పప
5786 SAA0784737
పపరర: చసదస ఇనల

93-22/711

5800 SAA0038513
పపరర: శశరమక఼ కసఠర఼

93-23/596

భరస : చనయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3854
వయససస:71
లస: ససస స
93-19/816

భరస : ననగగలల మర వల
ఇసటట ననస:123-19-3855 , A BLOCK
వయససస:28
లస: ససస స

5803 SAA0784612
పపరర: ననగరరజ బలబబ న

93-20/450

తసడడ:బ కకషర
ఇసటట ననస:123/19/3857
వయససస:27
లస: పప
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93-20/451

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3858
వయససస:27
లస: ససస స
5807 SAA0784695
పపరర: రరమగలలర గడడపరక

93-20/454

93-20/455

93-20/458

93-23/599

93-20/462

93-17/1048

93-15/1154

తసడడ:బ మగసలయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:123-19-3892
వయససస:34
లస: పప

5817 JBV3677168
పపరర: ససరరజ఼ షపక఼

5820 SAA0677484
పపరర: పఠరన గరలబ బ

5823 SAA0677500
పపరర: షపక బషసరర

5826 JBV3686268
పపరర: రరబబక఼ తమకశశటట ఼

93-18/728

5829 JBV3677135
పపరర: పపరమక఼ పగడనల఼

93-20/460

5832 SAA1385160
పపరర: మయర ఒరరస
భరస : సలలమన ఒరరస
ఇసటట ననస:123-19-3892
వయససస:27
లస: ససస స

5812 SAA0393223
పపరర: దసడనసస యడర ఼

93-20/457

5815 SAA0034876
పపరర: సరసబబబజఖస఼ దడపరటట఼

93-23/598

5818 JBV3677192
పపరర: మసరసన బ఼ షపక఼

93-20/461

భరస : మహబబబ ససభబన఼
ఇసటట ననస:123/19/3875
వయససస:57
లస: ససస స
93-20/463

5821 SAA0677450
పపరర: పఠరన మగనన

93-20/464

తసడడ:బ మమబబ
ఇసటట ననస:123/19/3876
వయససస:50
లస: పప
93-20/465

5824 SAA0677526
పపరర: షపక శలమర షర

93-20/466

తసడడ:బ దనదనసరహహబ
ఇసటట ననస:123/19/3881
వయససస:41
లస: పప
93-20/467

5827 JBV3677150
పపరర: సపట఼ఁసన఼ తమకశశటట ఼

93-20/468

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3888
వయససస:52
లస: పప
93-20/469

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3890
వయససస:55
లస: ససస స
93-21/1176

93-19/696

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3872
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : సపట఼ఁసన ఼
ఇసటట ననస:123/19/3888
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనస తమకశశటట
ఇసటట ననస:123-19-3889
వయససస:19
లస: ససస స
5831 SAA1386218
పపరర: సలలమన ఒరరస

93-20/459

భరస : శలమర షర
ఇసటట ననస:123/19/3881
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ జలమన షపక
ఇసటట ననస:123-19-3885
వయససస:18
లస: ససస స
5828 SAA1424621
పపరర: ఎసపస రర రరణణ తమకశశటట

5814 SAA0393298
పపరర: రరమమ రరవప఼ యడర ఼

5809 SAA1297092
పపరర: హహసపన బ షపక

భరస : కరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3872
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మగననన
ఇసటట ననస:123/19/3876
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : యకలబ షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:123-19-3877
వయససస:25
లస: ససస స
5825 SAA1287762
పపరర: బబజ షపక

93-20/456

భరస : ఇబబహహస఼
ఇసటట ననస:123/19/3875
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబబబ ససభబన఼
ఇసటట ననస:123/19/3875
వయససస:36
లస: పప
5822 SAA1250679
పపరర: రమజజ మహమకద

5811 SAA0393280
పపరర: యమదమక఼ యడర ఼

93-20/453

భరస : పసర షపక
ఇసటట ననస:123-19-3870
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ దసడనసస఼
ఇసటట ననస:123/19/3872
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహమబరరస఼
ఇసటట ననస:123\19\3872
వయససస:41
లస: పప
5819 JBV3677176
పపరర: ఇబబహహస఼ షపక఼

93-23/597

భరస : దసడనసస఼
ఇసటట ననస:123/19/3872
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ అబగదల రహహమమన
ఇసటట ననస:123/19/3872
వయససస:35
లస: పప
5816 SAA0043950
పపరర: వనసకట రమణ఼ ఏలలరర఼

5808 SAA0508796
పపరర: జజన బబషర షపక

5806 SAA0784679
పపరర: అశశక కలర

తసడడ:బ ఎదయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3859
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ మహహదద న
ఇసటట ననస:123\19\3869
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123-19-3872
వయససస:38
లస: ససస స
5813 SAA0525535
పపరర: ఘన సపదదన షపక

93-20/452

తసడడ:బ ఇయమహహ
ఇసటట ననస:123/19/3859
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ సప మయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3859
వయససస:52
లస: పప
5810 SAA0393306
పపరర: రరమగలమక఼ యడర ఼

5805 SAA0849374
పపరర: హజజగర అల షపక

5830 SAA1386168
పపరర: మయర ఒరరస

93-19/775

భరస : సలలమన ఒరరస
ఇసటట ననస:123-19-3892
వయససస:27
లస: ససస స
93-21/1177

5833 SAA0787822
పపరర: మలలర ల బగజజ

93-23/600

తలర : ననగరతనమక
ఇసటట ననస:123\19\3895
వయససస:36
లస: పప

Page 126 of 360

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41

5834 JBV3686292
పపరర: శకనవరసరరవప఼ పగడనల఼

93-20/470

తసడడ:బ మదధయమలల఼
ఇసటట ననస:123/19/3896
వయససస:52
లస: పప
5837 SAA0640029
పపరర: మగదధకకసడ కలమమర

93-19/433

93-19/436

93-20/474

93-20/1213

93-18/730

93-19/439

93-17/1049

భరస : పబసరద బటబగగసట
ఇసటట ననస:123-19-3932
వయససస:22
లస: ససస స

5847 SAA0077974
పపరర: సపదదనవల఼ షపక఼

5850 SAA0278036
పపరర: మరరబ షపక

5853 SAA0278085
పపరర: మహహశ షపక

5856 SAA0677534
పపరర: షపక ఇమమమ వల

93-20/479

5859 JBV1949379
పపరర: మరరబ఼ షపక఼

93-20/477

5862 JBV3428687
పపరర: పదక఼ బటబగగసట఼
భరస : శసకరరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3932
వయససస:46
లస: ససస స

5842 SAA0849721
పపరర: జజఖత గగదధబబ నన

93-20/473

5845 JBV3681244
పపరర: అశశక కలమమర఼ తరరమలశశటట ఼

93-20/476

5848 JBV1942283
పపరర: ధనలకడక చసతల

93-17/429

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప chintala
ఇసటట ననస:123/19/3908
వయససస:40
లస: ససస స
93-19/437

5851 SAA0278051
పపరర: లతఫ షపక

93-19/438

తసడడ:బ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:123\19\3921
వయససస:52
లస: పప
93-19/440

5854 SAA0278069
పపరర: సపదదసలల షపక

93-19/441

తసడడ:బ హహసపసన
ఇసటట ననస:123\19\3922
వయససస:57
లస: పప
93-20/478

5857 SAA1467240
పపరర: వనసకట రగవనలర

93-20/1214

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123-19-3925
వయససస:23
లస: పప
93-19/442

భరస : పసరర఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3930
వయససస:66
లస: ససస స
93-18/732

93-19/435

తసడడ:బ ననగరతనస఼
ఇసటట ననస:123 -19-3905
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ అల సరహహబ
ఇసటట ననస:123/19/3923
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససబబబ రజడడడ కజశపప
ఇసటట ననస:123/19/3928
వయససస:31
లస: ససస స
5861 SAA1441104
పపరర: రజన బటబగగసట

93-20/475

తసడడ:బ సపదదసలల
ఇసటట ననస:123\19\3922
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ హహమస వల షపక
ఇసటట ననస:123-19-3923
వయససస:21
లస: పప
5858 SAA0851163
పపరర: రతన కలమమరర కజశపప

5844 SAA0849655
పపరర: యగనసస షపక

5839 JBV1949445
పపరర: వకకటరరయమ఼ కలరర఼

భరస : మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:123 -19-3905
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లతఫ
ఇసటట ననస:123\19\3921
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:123\19\3922
వయససస:47
లస: ససస స
5855 SAA1279876
పపరర: మరరహహససన వల షపక

93-20/472

తసడడ:బ మమలమల఼
ఇసటట ననస:123/19/3907
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ మరరయదనసస
ఇసటట ననస:123-19-3920
వయససస:26
లస: ససస స
5852 SAA0319525
పపరర: మసరసన బ షపక

5841 SAA0783663
పపరర: పరరసత కలరరమమటట

93-20/471

భరస : రరమగలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3905
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ యగనసస
ఇసటట ననస:123 -19-3905
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ శక రమగలల కలరర
ఇసటట ననస:123-19-3905
వయససస:19
లస: పప
5849 SAA1449933
పపరర: శరసత తలతతటట

93-19/434

భరస : మగతయల
ఇసటట ననస:123 -19-3905
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123-19-3905
వయససస:70
లస: ససస స
5846 SAA1385798
పపరర: శకకరసత కలరర

5838 SAA0640474
పపరర: సపదదమక కలరర

5836 JBV3686300
పపరర: వనసకటరమణ఼ పగడనల఼

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3901
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123\19\3905
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3905
వయససస:45
లస: పప
5843 JBV3677366
పపరర: సరగజన఼ బబ దసదలలరర఼

93-18/729

తసడడ:బ రమమరరవప పపలర
ఇసటట ననస:123-19-3899
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ ఇదదయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3904
వయససస:32
లస: పప
5840 SAA0647545
పపరర: రరమగలల కలరర

5835 SAA1472505
పపరర: దదవపనదయ పపలర

5860 JBV3427192
పపరర: వలయమబ఼ షపక఼

93-19/443

తసడడ:బ పసరర఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3931
వయససస:34
లస: ససస స
93-19/444

5863 SAA0278010
పపరర: ససధదర బటబగగసట఼

93-19/445

తసడడ:బ శసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\3932
వయససస:33
లస: పప
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93-19/446

తసడడ:బ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:123\19\3932
వయససస:34
లస: పప
5867 SAA0278309
పపరర: మసరసన బ షపక఼

93-19/449

93-19/452

93-20/1215

93-23/762

93-19/458

93-19/461

93-19/464

భరస : శశశదన
ఇసటట ననస:123-19-3969
వయససస:68
లస: ససస స

5877 SAA0425397
పపరర: వనసకటరతనస఼ చమలదధననన఼

5880 SAA0425496
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ గగసడదబబ యన఼

5883 SAA0363762
పపరర: అజత఼ కలరర఼

5886 SAA1012574
పపరర: చన ఆదధననరరయణ కకరకకలటట

93-19/467

5889 SAA1462910
పపరర: షరరఫ నసదవరపప

93-19/456

5892 JBV1948652
పపరర: శరరద఼ మమకల఼
భరస : రరజ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3971
వయససస:40
లస: ససస స

5872 JBV3428323
పపరర: వనసకటటశసరరజడడడ పపరస

93-19/454

5875 SAA1450030
పపరర: రహవనదయమ పబసరదస

93-18/733

5878 JBV3427937
పపరర: ససధనకర ఼ బబ నగ఼

93-19/457

తసడడ:బ సరమయయలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3961
వయససస:61
లస: పప
93-19/459

5881 SAA1012582
పపరర: సతష కలమమర కకరకకలటట

93-19/460

తసడడ:బ చన ఆదధననరరయణ కకరకకలటట
ఇసటట ననస:123\19\3963
వయససస:26
లస: పప
93-19/462

5884 SAA0363283
పపరర: శవ఼ కలరర఼

93-19/463

తసడడ:బ ఆశయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3964
వయససస:30
లస: పప
93-19/465

5887 JBV3427747
పపరర: అమననబ఼ షపక఼

93-19/466

భరస : సపదదనవల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3968
వయససస:41
లస: ససస స
93-20/1216

తసడడ:బ శశశదన వల
ఇసటట ననస:123-19-3968
వయససస:26
లస: పప
93-23/763

93-19/451

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123-19-3952
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ పపరయఖ కకరకకలటట
ఇసటట ననస:123\19\3965
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ ఖమససస఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3968
వయససస:51
లస: పప
5891 SAA1462944
పపరర: ఇమమసబ

93-19/455

తసడడ:బ మలలదయమఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3964
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆశయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\3964
వయససస:32
లస: పప
5888 JBV3430345
పపరర: సపదదనవల఼ షపక఼

5874 JBV3679446
పపరర: అసజమక఼ కలరరమమటట఼

5869 JBV3429230
పపరర: వనసకటటశసరమక తననరర

తసడడ:బ బబలరజడడడ
ఇసటట ననస:123\19\3936
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\19\3962
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ ననరరయణ కకరకకలటట
ఇసటట ననస:123\19\3963
వయససస:28
లస: పప
5885 SAA0363457
పపరర: ఏలర యఖ఼ కలరరక఼

93-19/453

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\3961
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మగసలయఖ గగరర
ఇసటట ననస:123\19\3962
వయససస:25
లస: ససస స
5882 SAA1012566
పపరర: రరసపబసరద కకరకకలటట

5871 JBV1943687
పపరర: చదననకగశవపలల పరపబతన

93-19/448

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3934
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకలలల఼
ఇసటట ననస:123\19\3948
వయససస:51
లస: ససస స

భసధసవప: కశమక కలరరమమటట
ఇసటట ననస:123-19-3956
వయససస:28
లస: ససస స
5879 SAA0795841
పపరర: ససతతషర గగరర

93-19/450

తసడడ:బ పపదచదననయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3935
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ రరమగ చనటర
ఇసటట ననస:123-19-3947
వయససస:19
లస: ససస స
5876 SAA1413160
పపరర: మమరస నలర

5868 SAA0278259
పపరర: బబజ షపక఼

5866 JBV3428794
పపరర: శసకరరరవప ఼ బటబగగసట఼

తసడడ:బ ససబబబరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3932
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123\19\3933
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ జగర యఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3934
వయససస:66
లస: పప
5873 SAA1448273
పపరర: ఆమన చనటర

93-19/447

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123\19\3932
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:123\19\3933
వయససస:33
లస: ససస స
5870 JBV1948256
పపరర: పసచలయఖ఼ భమవరపప఼

5865 JBV3679529
పపరర: నరసససహరరవప బటబగగసట

5890 SAA1460906
పపరర: శరరకల నసదవరపప

93-20/1217

తసడడ:బ శశశదన వల
ఇసటట ననస:123-19-3968
వయససస:25
లస: ససస స
93-19/468

5893 JBV3427242
పపరర: రరజగశసరర఼ మమకల఼

93-19/469

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3971
వయససస:56
లస: ససస స
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5894 SAA1298744
పపరర: మమత మమలకఠరలమ
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93-23/721

తసడడ:బ రరజ మమలకఠరలమ
ఇసటట ననస:123-19-3971
వయససస:21
లస: ససస స
5897 JBV1943638
పపరర: పరసడడ యరరక

93-19/472

93-19/475

93-21/1178

93-18/249

93-19/480

93-21/1113

93-23/764

భరస : ననగగలమరర
ఇసటట ననస:123\19\3997
వయససస:35
లస: ససస స

5907 JBV1949783
పపరర: కలపన఼ ఎరరగగ఼

5910 JBV1948835
పపరర: రరమగలమక఼ ఆరజకసటట఼

5913 SAA1469279
పపరర: లకడక దటర

5916 JBV1942846
పపరర: మసరసన కకసగల

93-19/486

5919 SAA0981903
పపరర: అసఆథ లకడక ఆవల

93-19/478

5922 JBV3685898
పపరర: మగనన షపక
భరస : అమరరజన
ఇసటట ననస:123\19\3997
వయససస:40
లస: ససస స

5902 SAA1469170
పపరర: మమరస మక కకతస పలర

93-20/1218

5905 JBV1949841
పపరర: మలలర శసరర అసకలరర

93-19/477

5908 JBV1949080
పపరర: ససపపరర ఼ ఆరజకసటట఼

93-19/479

భరస : శకనవరససలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3986
వయససస:36
లస: ససస స
93-19/481

5911 JBV1949072
పపరర: శకనవరససలల ఆరజకసటట

93-19/482

తసడడ:బ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:123\19\3986
వయససస:40
లస: పప
93-17/1163

5914 JBV1949809
పపరర: ఏసస ఼ అసకలరర఼

93-19/483

తసడడ:బ పపలర యఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3987
వయససస:44
లస: పప
93-19/484

5917 JBV3679255
పపరర: పపరర ఼ గగపరలదనసస఼

93-19/485

తసడడ:బ ససధదర బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\19\3994
వయససస:34
లస: ససస స
93-19/487

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123\19\3995
వయససస:37
లస: ససస స
93-19/489

93-19/474

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:123\19\3985
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ సతస యఖ
ఇసటట ననస:123\19\3989
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససధదర బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\19\3994
వయససస:51
లస: ససస స
5921 JBV3687605
పపరర: జజనబ షపక

93-19/476

భరస : సడబనరరజ దటర
ఇసటట ననస:123-19-3987
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : శక వరణణ వరణణ
ఇసటట ననస:123-19-3987
వయససస:21
లస: పప
5918 JBV3679248
పపరర: సరమమమజఖస఼ గగపరలదనసస఼

5904 JBV1948330
పపరర: వజయలకడక తషమకల

5899 JBV3679321
పపరర: ననసరయఖ చవల

భరస : గణణశ కకతస పలర
ఇసటట ననస:123-19-3979
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3986
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రసబబబగ చలమబలల
ఇసటట ననస:123/19/3986/1
వయససస:27
లస: ససస స
5915 SAA1465186
పపరర: వసశ లకకణ వరక దటర

93-19/776

తసడడ:బ కకసడయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3986
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యమదగరరర
ఇసటట ననస:123\19\3986
వయససస:40
లస: ససస స
5912 SAA1395383
పపరర: కరరశరక చలమబలల

5901 SAA1470079
పపరర: మమరస మక కకతస పలర

93-19/471

తసడడ:బ యలమసద
ఇసటట ననస:123\19\3978
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:123\19\3985
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహలల
ఇసటట ననస:123/19/3986
వయససస:42
లస: పప
5909 JBV1942879
పపరర: శశభ ఆరజకసటట

93-19/473

భరస : గణణశ కకతస పలర
ఇసటట ననస:123-19-3979
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ గణణశ కకతస పలర
ఇసటట ననస:123-19-3979
వయససస:43
లస: ససస స
5906 JBV1942838
పపరర: యమదగరరర ఆరజకసటట

5898 JBV3687159
పపరర: సమమధననస చసకరక

5896 JBV1950716
పపరర: భబమరరసబ మమరగజ

భరస : నరసససహమబరరస
ఇసటట ననస:123\19\3975
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కరసతన రరవప
ఇసటట ననస:123\19\3977
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ మణణయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3979
వయససస:34
లస: పప
5903 SAA1447036
పపరర: ననగమణణ కకతస పలర

93-19/470

తసడడ:బ ససదదపప
ఇసటట ననస:123\19\3974
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ దదవయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3976
వయససస:59
లస: పప
5900 JBV1948967
పపరర: శకనస బబ సతన

5895 JBV1948520
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప మమకల

5920 JBV1946698
పపరర: పదనకవత఼ వవలలస఼

93-19/488

భరస : రరమకకషర఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3996
వయససస:52
లస: ససస స
93-19/490

5923 JBV1946755
పపరర: ఆషరబ షపక

93-19/491

భరస : దడదస
ఇసటట ననస:123\19\3997
వయససస:56
లస: ససస స

Page 129 of 360

5924 JBV1949361
పపరర: అమరరజన షపక
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93-19/492

తసడడ:బ దడదస
ఇసటట ననస:123\19\3997
వయససస:36
లస: పప
5927 SAA0796781
పపరర: అగగనసమక కసతదటట

93-19/495

93-20/480

93-19/498

93-19/501

93-19/503

93-19/506

93-19/509

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\4010
వయససస:56
లస: ససస స

5937 SAA1037804
పపరర: అబగదల ఖలల మహమకద

5940 JBV3427168
పపరర: ససధనలకడక
఼ కరరక఼

5943 JBV3430097
పపరర: సతఖననరరయణ఼ పరలపరరస఼

5946 JBV3674926
పపరర: చసదబశశఖర఼ చమట఼

93-19/512

5949 JBV1946797
పపరర: వనసకరయమక఼ వవలస఼

93-17/430

5952 JBV3674975
పపరర: షబబర఼ షపక఼
తసడడ:బ ఖమససస఼
ఇసటట ననస:123\19\4010
వయససస:31
లస: పప

5932 JBV3675527
పపరర: ససబబబరరవప఼ ఓబగలశశటట ఼

93-20/482

5935 JBV1946920
పపరర: మగతస మక బగడడగపరక

93-19/500

5938 JBV3685229
పపరర: రమణ఼ పరలపరరస఼

93-19/502

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\4006
వయససస:32
లస: ససస స
93-19/504

5941 JBV3685211
పపరర: ననగమణణ఼ పరలపరరస఼

93-19/505

భరస : వనసకనన఼
ఇసటట ననస:123\19\4006
వయససస:42
లస: ససస స
93-19/507

5944 JBV3685203
పపరర: దసరరరరరవప఼ కరరకఎదసదల఼

93-19/508

తసడడ:బ బబపమక఼
ఇసటట ననస:123\19\4006
వయససస:40
లస: పప
93-19/510

5947 JBV3674959
పపరర: సయఖద఼ షపక఼

93-19/511

తసడడ:బ బబబబమయమ఼
ఇసటట ననస:123\19\4008
వయససస:41
లస: పప
93-19/513

భరస : వనసకటటశసరరర఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4009
వయససస:71
లస: ససస స
93-19/515

93-19/497

భరస : బకకలల
ఇసటట ననస:123\19\4003
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకలలల఼
ఇసటట ననస:123\19\4007
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబలయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4009
వయససస:43
లస: ససస స
5951 JBV3679172
పపరర: కకటటశసరమక఼ కరకలమమనస఼

93-19/499

తసడడ:బ శవయఖ
఼఼
ఇసటట ననస:123\19\4006
వయససస:38
లస: పప

భరస : చసదబశశఖర఼
ఇసటట ననస:123\19\4007
వయససస:42
లస: ససస స
5948 JBV1946300
పపరర: మమరరమక఼ దధడర఼

5934 JBV1942739
పపరర: ననగరరజ఼ వనలస఼

5929 JBV1949544
పపరర: ఇదదయఖ కలరర

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4000
వయససస:67
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప
఼఼
ఇసటట ననస:123\19\4006
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\19\4006
వయససస:66
లస: ససస స
5945 JBV3674934
పపరర: ధనలకడక఼ చమట఼

93-20/481

తసడడ:బ అబగదల కరరమ మహమకద
ఇసటట ననస:123-19-4005
వయససస:94
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\19\4006
వయససస:34
లస: ససస స
5942 JBV1947878
పపరర: లకడక఼ బబలరసకకసడ఼

5931 JBV3675519
పపరర: జగదదష కలమమర఼ ఓబగలశశటట ఼

93-19/494

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123\19\4000
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4002
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఇదదయఖ
ఇసటట ననస:123\19\4004
వయససస:34
లస: పప
5939 JBV3685195
పపరర: పదనకవత఼ పరలపరరస఼

93-19/496

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4000
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:123\19\4001
వయససస:35
లస: ససస స
5936 JBV1948348
పపరర: యసప ద కలరర

5928 JBV1944008
పపరర: ఇదదదమక ఆలలటట

5926 JBV1947746
పపరర: దసదస ఼ షపక఼

తసడడ:బ ఖమససససరహహబ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3997
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:123\19\3999
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123-19-4000
వయససస:57
లస: ససస స
5933 JBV3430204
పపరర: ధనలకడక కకసడవటట

93-19/493

తసడడ:బ ససబబన
ఇసటట ననస:123\19\3997
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:123\19\3998
వయససస:44
లస: ససస స
5930 JBV3675501
పపరర: ససశల ఓబగలశశటట

5925 JBV3685906
పపరర: నగబలమరర షపక

5950 JBV3674967
పపరర: షరరఫ఼ షపక఼

93-19/514

తసడడ:బ ఖమససస఼
ఇసటట ననస:123\19\4009
వయససస:33
లస: పప
93-19/516

5953 JBV3679198
పపరర: బబలచసదబ఼ కరకలమమనస఼

93-19/517

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\4010
వయససస:34
లస: పప
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5954 JBV3679180
పపరర: రవకలమమర఼ కరకలమమనస఼

93-19/518

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\4010
వయససస:36
లస: పప
5957 JBV3430121
పపరర: జహసగరర఼ మహమకద఼

93-19/521

93-19/523

93-19/525

93-19/528

93-19/531

93-19/533

93-19/536

తసడడ:బ నరసయఖ
ఇసటట ననస:123\19\4035
వయససస:41
లస: పప

5967 JBV1944263
పపరర: వజయకలమమరర఼ పరపబతన఼

5970 JBV1942697
పపరర: సరసబయఖ఼ బలలససపరటట఼

5973 JBV1950781
పపరర: సరసబయఖ఼ తనటటచదటట ఼

5976 JBV3430972
పపరర: ననరరయణ ఏలలరర

93-17/432

5979 JBV1947019
పపరర: బకకలల ఼ బగడడగపరక఼

93-19/529

5982 SAA1276013
పపరర: రరఘవససబ ఖగరర
తసడడ:బ వర సరసమ ఖగరర
ఇసటట ననస:123-19-4036
వయససస:18
లస: ససస స

5962 SAA0850678
పపరర: రవణమక కకటట

93-20/484

5965 JBV3679461
పపరర: శవయఖ఼ తననరర఼

93-19/527

5968 JBV1942085
పపరర: శవకలమమరర఼ మమమడనల఼

93-19/530

భరస : సదనశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\4024
వయససస:39
లస: ససస స
93-19/532

5971 JBV3675949
పపరర: గగరవమక఼ ససరభ఼

93-20/485

భరస : కకషర఼
ఇసటట ననస:123/19/4026
వయససస:57
లస: ససస స
93-19/534

5974 JBV3679305
పపరర: గగరరమబరరస఼ మసరల఼

93-19/535

తసడడ:బ సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123\19\4029
వయససస:48
లస: పప
93-19/537

5977 JBV3428414
పపరర: పదక పరలపరరస

93-17/431

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123-19-4032
వయససస:34
లస: ససస స
93-19/538

తసడడ:బ మలర యఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4032
వయససస:61
లస: పప
93-19/540

93-19/522

తసడడ:బ లకకకననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\19\4022
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:123\19\4030
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ దనసయఖ
ఇసటట ననస:123-19-4032
వయససస:34
లస: పప
5981 JBV1945591
పపరర: పపలమరరరవప జజకలకల

93-19/526

తసడడ:బ ససబబరరమయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4028
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససధనకర఼
ఇసటట ననస:123\19\4030
వయససస:35
లస: ససస స
5978 JBV3429842
పపరర: సరసబశవ గగల

5964 JBV1942853
పపరర: తరరపతయఖ఼ తననరర఼

5959 JBV3685112
పపరర: ససజజత఼ గసడడకకట఼

భరస : వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:123-19-4020
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4025
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరసబయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4028
వయససస:42
లస: ససస స
5975 JBV3685799
పపరర: ససశల఼ ఏలలరర఼

93-19/524

భరస : చదననకగశవపలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4024
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123\19\4025
వయససస:63
లస: ససస స
5972 JBV1946284
పపరర: శవకలమమరర఼ తనటటచదటట ఼

5961 JBV1947688
పపరర: శకనస఼ జజరరకపప తషల఼

93-19/520

భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\19\4012
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకకననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4022
వయససస:41
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4023
వయససస:34
లస: ససస స
5969 JBV1942093
పపరర: లసగమక బబ లలససపరటట

93-20/483

తసడడ:బ గగరవయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4020
వయససస:54
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\4022
వయససస:35
లస: ససస స
5966 JBV1943265
పపరర: పబభగరరజఖస఼ తననరర఼

5958 JBV3675931
పపరర: ఏససదనసస఼ కకమగక఼

5956 JBV3674983
పపరర: రరజగష఼ బగరరక఼

తసడడ:బ లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\4011
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ మగసలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4011
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస
఼఼
ఇసటట ననస:123\19\4020
వయససస:41
లస: ససస స
5963 SAA0425850
పపరర: శరరద఼ తననరర఼

93-19/519

భరస : రరజగష఼
ఇసటట ననస:123\19\4011
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ బబషర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4011
వయససస:46
లస: పప
5960 JBV3428588
పపరర: మమరర఼ జజరరకపప తషల఼

5955 JBV3675006
పపరర: ససమలత఼ బగరరక఼

5980 JBV3429917
పపరర: పదనకవత జజకలకల

93-19/539

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:123\19\4035
వయససస:36
లస: ససస స
93-16/672

5983 JBV3686953
పపరర: ఉమమమహహశసరర఼ బసడనరర఼

93-19/541

భరస : కకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\4036
వయససస:32
లస: ససస స
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93-20/1112

తసడడ:బ వర సరసమ ఖగరర
ఇసటట ననస:123-19-4036
వయససస:19
లస: ససస స
5987 NDX2635993
పపరర: పరరసణ షపక

94-5/805

తసడడ:బ ననగగర షపక
ఇసటట ననస:123-19-4048
వయససస:22
లస: ససస స
5990 JBV3675600
పపరర: మరరయమక఼ పపలమర఼

93-20/487

93-19/544

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:123-19-4068
వయససస:32
లస: పప
5999 SAA1385186
పపరర: రరధ గగరజజల

93-18/734

93-17/1093

93-20/491

భరస : వవణగ Ika
ఇసటట ననస:123/19/4106
వయససస:29
లస: ససస స

93-20/488

5994 JBV3686185
పపరర: సపదదమక఼ మమరరపరకలల఼

6000 SAA1371137
పపరర: రరధ గగరజజల

6003 SAA0780834
పపరర: దసరర పబసరద మమదనసస

6006 JBV3675634
పపరర: ఏససబబబగ఼ గగసజ఼

93-16/532

6009 SAA0780784
పపరర: శవ రరమ కసటటపపడడ

93-20/489

6012 JBV3685021
పపరర: శకదదవ఼ గరయమల఼
భరస : ససబబబ రరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\4111
వయససస:40
లస: ససస స

5992 JBV1943968
పపరర: ఫరతమమ఼ షపక఼

93-19/543

5995 JBV3686177
పపరర: బబలకకషర఼ మమరరపరకలల఼

93-20/490

తసడడ:బ బబలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4063
వయససస:40
లస: పప
93-21/1179

5998 SAA1385210
పపరర: రరధ గగరజజల

93-17/1164

భరస : వశ గగరజజల
ఇసటట ననస:123-19-4073
వయససస:32
లస: ససస స
93-18/735

6001 SAA1385194
పపరర: రరధ గగరజజల

93-18/736

భరస : వరసస గగరజజల
ఇసటట ననస:123-19-4073
వయససస:32
లస: ససస స
93-16/530

6004 SAA0780875
పపరర: మగతయలలర గగరర

93-16/531

తసడడ:బ కకకశసయఖ
ఇసటట ననస:123-19-4084
వయససస:31
లస: పప
93-20/492

6007 JBV3675592
పపరర: వరయఖ఼ గగసజ఼

93-20/493

తసడడ:బ దసరర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4088
వయససస:52
లస: పప
93-16/533

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123-19-4106
వయససస:28
లస: పప
93-17/433

93-20/486

భరస : బడదబబబగ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4060
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4088
వయససస:35
లస: పప

భరస : లగయఖ
ఇసటట ననస:123-19-4095
వయససస:24
లస: ససస స
6011 SAA0780651
పపరర: తషలసస ఇకర

5991 JBV3675618
పపరర: శవకకషర఼ రరదబపరటట఼

5997 SAA1381193
పపరర: మమధవ కకసడపలర

93-19/542

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/19/4053
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ పబకరశ రరవప
ఇసటట ననస:123-19-4084
వయససస:28
లస: పప

భరస : వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4088
వయససస:49
లస: ససస స
6008 SAA0780628
పపరర: అనడరరధ పగరల

5989 JBV3675576
పపరర: గగపమక఼ యరకగగలర ఼

93-17/1092

భరస : వరసస గగరజజల
ఇసటట ననస:123-19-4073
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ సయమయయలల రరమజజన
ఇసటట ననస:123-19-4075
వయససస:24
లస: పప
6005 JBV3675626
పపరర: ససరర ఼ గగసజ఼

5988 SAA1417526
పపరర: దసరర షపక

భరస : రరజగశ కకసడపలర
ఇసటట ననస:123-19-4068 A BLOCK
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరసస గగరజజల
ఇసటట ననస:123-19-4073
వయససస:32
లస: ససస స
6002 SAA1472513
పపరర: పపబమ కలమమర రరమజజన

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\19\4037
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబలకకషర఼
ఇసటట ననస:123/19/4063
వయససస:33
లస: ససస స
94-90/883

5986 JBV3686961
పపరర: కకటటశసర రరవప఼ బసడనరర఼

భరస : మషప
ఇసటట ననస:123-19-4036 A BLOCK
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:బ చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4055
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ మసరసనసల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\4060
వయససస:36
లస: పప
5996 NDX1716994
పపరర: రరజగశ కకసడపలర

93-18/250

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:123-19-4050
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4055
వయససస:37
లస: ససస స
5993 JBV1942671
పపరర: మహబబజన఼ షపక఼

5985 AP150990351038
పపరర: సడరమక కరకలమమనస

6010 SAA0780669
పపరర: వవణగ ఇకర

93-16/534

తసడడ:బ సతఖస
ఇసటట ననస:123-19-4106
వయససస:36
లస: పప
93-19/545

6013 JBV3685013
పపరర: ననగగశసర రరవప఼ గరయమల఼

93-19/546

తసడడ:బ ససబబబ రరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\4111
వయససస:48
లస: పప
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పపరర: లకడక పపవపసల
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93-17/435

భరస : వనసకటరరమయఖ PUVVULA
ఇసటట ననస:123-19-4118
వయససస:55
లస: ససస స
6017 SAA0277897
పపరర: మహఉబబ షపక

93-17/438

93-17/441

93-17/443

93-17/445

తసడడ:బ పబకరశ మదనసస
ఇసటట ననస:123-19-4130
వయససస:22
లస: ససస స
6032 SAA0780677
పపరర: శరరద మగదధగరసడ

93-17/448

93-17/451

భరస : అసజయఖ SANDA
ఇసటట ననస:123-19-4132
వయససస:40
లస: ససస స

6027 JBV3673092
పపరర: దనసరర వనసకట రమణ DASARI

6033 SAA0780420
పపరర: ససనతన పరటటబసడర

6036 SAA0780933
పపరర: ససభబష ససననర

93-16/538

6039 SAA0781345
పపరర: చతబ షపక

93-17/446

6042 JBV1949916
పపరర: అసజయఖ ససధద
తసడడ:బ రరమగలల SANDHE
ఇసటట ననస:123-19-4132
వయససస:45
లస: పప

6022 JBV1949387
పపరర: గగరమక కలరరమమటట

93-17/442

6025 SAA0781014
పపరర: జజఖత రరజపపడడ

93-17/444

6028 SAA0780966
పపరర: పబబబదనసస పలలర టట

93-17/447

తసడడ:బ పదస Valleti
ఇసటట ననస:123/19/4130
వయససస:34
లస: పప
93-16/535

6031 SAA0781089
పపరర: రరమగలలర నలమరగసటట

93-16/536

తసడడ:బ మలయఖ
ఇసటట ననస:123-19-4131
వయససస:66
లస: పప
93-17/449

6034 SAA0780701
పపరర: అశశక తనననసచఠల

93-17/450

తసడడ:బ ఏసరకల
ఇసటట ననస:123-19-4131
వయససస:30
లస: పప
93-17/452

6037 SAA0975195
పపరర: మమరరఖరలమప సరసడద

93-16/537

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123-19-4132
వయససస:24
లస: ససస స
93-17/453

భరస : మహబబబ ససభబన shaik
ఇసటట ననస:123/19/4132
వయససస:25
లస: ససస స
93-17/455

93-17/440

భరస : నరసయఖ Rajapudi
ఇసటట ననస:123/19/4124
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజ కలమమర Sunar
ఇసటట ననస:123/19/4131
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123-19-4132
వయససస:24
లస: ససస స
6041 JBV1950013
పపరర: మసగ ససదన

93-18/737

భరస : నరగశ Patibandla
ఇసటట ననస:123/19/4131
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర఼
ఇసటట ననస:123-19-4131
వయససస:36
లస: పప
6038 SAA0780776
పపరర: అసజల దసళర

6024 SAA1372572
పపరర: రరజగష కలరరమమటట

6030 SAA0781204
పపరర: లమలమక నలగగసట

6019 SAA0277947
పపరర: బశర అహకద఼ ahmad

భరస : వనసకటయఖ KURUMETI
ఇసటట ననస:123-19-4123
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమగలలర
ఇసటట ననస:123-19-4131
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123-19-4131
వయససస:26
లస: ససస స
6035 SAA0276923
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప఼ మమకల఼

93-15/1183

భరస : చలమరలల DASARI
ఇసటట ననస:123-19-4129
వయససస:31
లస: ససస స
93-18/738

93-17/437

తసడడ:బ అబగదల కరరమ ahmand
ఇసటట ననస:123/19/4122
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటయఖ కలరరమమటట
ఇసటట ననస:123-19-4123
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ ససదబశన రరవప Tialatoti
ఇసటట ననస:123/19/4124
వయససస:34
లస: పప
6029 SAA1439660
పపరర: భవన మదనసస

93-17/439

తసడడ:బ వనసకటయఖ కలరరమమటట
ఇసటట ననస:123-19-4123
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ మగతనఖలయఖ KURUMETI
ఇసటట ననస:123-19-4123
వయససస:50
లస: పప
6026 SAA0781048
పపరర: శరఖమ కలమమర తల టటటట

6018 SAA0780925
పపరర: బగడద షపక

6021 SAA1382365
పపరర: రమఖ కలరరమమటట

6016 JBV3427507
పపరర: వనసకరయమక జటబటబబ యన

భరస : వనసకటటశసరరర JITTABOINA
ఇసటట ననస:123-19-4122
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ Hussain shaik
ఇసటట ననస:123/19/4122
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల JATTI BOYNA
ఇసటట ననస:123-19-4122
వయససస:55
లస: పప
6023 JBV1949049
పపరర: వనసకటయఖ కలరరమమటట

93-17/436

తసడడ:బ పదదయఖ VEERMALA
ఇసటట ననస:123-19-4119
వయససస:52
లస: పప

భరస : మదనరరసహహబ shaik
ఇసటట ననస:123/19/4122
వయససస:63
లస: ససస స
6020 JBV1950328
పపరర: వనసకటటశసరరర జటటట బబ యనన

6015 SAA0781097
పపరర: YELLAYYA వరమల

6040 SAA0780792
పపరర: నససమమ షపక

93-17/454

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:123-19-4132
వయససస:39
లస: ససస స
93-17/456

6043 SAA1432467
పపరర: ఖసరస వలర షపక

93-18/739

తసడడ:బ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:123-19-4133
వయససస:45
లస: పప
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93-17/457

భరస : కకశశర pannala
ఇసటట ననస:123/19/4136
వయససస:46
లస: ససస స
6047 SAA1297472
పపరర: సతఖమక వరమలర

93-20/1113

93-17/459

6053 JBV1950310
పపరర: అసజయఖ ననగళళ

93-17/462

93-17/463

తసడడ:బ కకమక ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:123-19-4141
వయససస:34
లస: పప
93-17/466

93-17/469

భరస : ఎడడకకసడలల దరరసననలమ
ఇసటట ననస:123-19-4167
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పబసరద GUDIVADA
ఇసటట ననస:123-19-4171
వయససస:50
లస: ససస స

93-17/461

93-18/740

6055 JBV3674348
పపరర: చలమరలల఼ దనసరర఼

93-19/547

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\4140
వయససస:37
లస: పప

6057 JBV1942127
పపరర: వజయమక కకమక

93-17/464

93-15/1089

93-17/467

6066 SAA0781436
పపరర: శకనస కలమరర

6072 JBV1949619
పపరర: ససతమక గగడడవరడ
భరస : చసదబరరవప GUDIVADA
ఇసటట ననస:123-19-4171
వయససస:70
లస: ససస స

6061 JBV1942424
పపరర: పదక కకమక

93-17/465

6064 JBV3427754
పపరర: లసగమక కరలమరర

93-17/468

భరస : శవయఖ Kalari
ఇసటట ననస:123/19/4143
వయససస:50
లస: ససస స
93-17/470

6067 SAA1449149
పపరర: కకటటశసర రరవప కకయఖలమబడడ

93-14/1159

తసడడ:బ పపరయఖ కకయఖలమబడడ
ఇసటట ననస:123-19-4167
వయససస:56
లస: పప
93-14/1160

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప కకయఖలమబడడ
ఇసటట ననస:123-19-4167 , A block
వయససస:47
లస: ససస స
93-17/472

94-2/620

భరస : భబసకరరరవప Komma
ఇసటట ననస:123/19/4142
వయససస:45
లస: ససస స

6063 JBV3672847
పపరర: కలమరర మలర శసరర Kalari

6069 SAA1449222
పపరర: పదక కకయఖలమబడడ

6058 NDX2470763
పపరర: కకమక షషలమత
భరస : కకమక పబవణ
ఇసటట ననస:123-19-4141
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ శవయఖ Kalari
ఇసటట ననస:123/19/4144
వయససస:32
లస: పప
93-19/697

93-14/1158

6052 SAA0049528
పపరర: ననగజళర పబవణ కలమమర
NAGELLA
తసడడ:బ అసజయఖ NAGELLA
ఇసటట ననస:123-19-4139
వయససస:29
లస: పప

భరస : Bala Venkatrao Kalari
ఇసటట ననస:123/19/4143
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటరరయగడడ Kalari
ఇసటట ననస:123/19/4143
వయససస:55
లస: పప

6071 JBV1949593
పపరర: వనసకటరతనస గగడడవరడ

6054 SAA1451715
పపరర: లకకణ మసచదరర

6060 SAA1277896
పపరర: దదపసస కకమక

6049 SAA1450659
పపరర: లకకణ మసచదరర

93-17/460

తసడడ:బ భసకరరరవప కకమక
ఇసటట ననస:123-19-4142
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ సససదరరరవప Komma
ఇసటట ననస:123/19/4142
వయససస:50
లస: పప

6068 SAA1251115
పపరర: అనసడరఖమక దరరసననలమ

6051 JBV1950534
పపరర: రమణమక ననగళళ

భరస : సససదరరరవప Komma
ఇసటట ననస:123/19/4141
వయససస:70
లస: ససస స
94-2/621

93-19/728

తసడడ:బ భమయఖ మసచదరర
ఇసటట ననస:123-19-4139
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ భమయఖ మసచదరర
ఇసటట ననస:123-19-4139
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ సససదరరరవప Komma
ఇసటట ననస:123/19/4141
వయససస:35
లస: ససస స

6065 JBV3427713
పపరర: శవయఖ కరలమరర

93-20/1114

భరస : అసజయఖ NAGALLA
ఇసటట ననస:123-19-4139
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ బబలయఖ NAGALLA
ఇసటట ననస:123-19-4139
వయససస:48
లస: పప

6062 JBV1942440
పపరర: భబసకరరరవప కకమక

6048 SAA1297381
పపరర: పదక వరమలర

6046 SAA1264498
పపరర: వనసకటటశసరరర వరమలర

తసడడ:బ రరమగలల వరమలర
ఇసటట ననస:123-19-4137
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర వరమలర
ఇసటట ననస:123-19-4137
వయససస:29
లస: ససస స

6050 JBV3673084
పపరర: అసదసగగల పపషపలల
ANDUGULA
భరస : వనసకటయఖ ANDUGULA
ఇసటట ననస:123-19-4139
వయససస:33
లస: ససస స

6059 NDX2470771
పపరర: కకమక పబవణ

93-17/458

భరస : మలయఖ VEERAMALLA
ఇసటట ననస:123-19-4137
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమగలల వరమలర
ఇసటట ననస:123-19-4137
వయససస:68
లస: ససస స

6056 JBV1942473
పపరర: పబశరసత కకమక

6045 SAA0781212
పపరర: పదక వరమలర

6070 JBV1942135
పపరర: అమరగశసరర బబ సదలపరటట

93-17/471

భరస : వలసన bondalapati
ఇసటట ననస:123/19/4171
వయససస:40
లస: ససస స
93-17/473

6073 JBV1940246
పపరర: వలసన బబ సదలపరటట

93-17/474

తసడడ:బ సమగయయలల bondalapati
ఇసటట ననస:123/19/4171
వయససస:45
లస: పప
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93-17/475

తసడడ:బ చసదబరరవప GUDIVADA
ఇసటట ననస:123-19-4171
వయససస:50
లస: పప
6077 JBV3672755
పపరర: పలలర టట వజయ palleti

93-17/478

93-17/481

93-17/484

93-17/485

93-18/253

93-17/486

93-17/488

తసడడ:బ నరసససహ mekala
ఇసటట ననస:123/19/4222
వయససస:36
లస: పప

6087 SAA0363358
పపరర: వజయ లకకక఼ కకడక఼

6090 JBV3684693
పపరర: యసరదన఼ షపక఼

6093 JBV3672052
పపరర: పదనబ వరయఖ

6096 JBV3672516
పపరర: షపక సబనన shaik

93-17/491

6099 JBV3672540
పపరర: షపక బబజ shaik

93-18/252

6102 SAA0278226
పపరర: హహహమమవత఼ వవమగల఼
భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\4222
వయససస:44
లస: ససస స

6082 JBV3672334
పపరర: షపక ననగబర బబషర shaik

93-17/483

6085 SAA1384437
పపరర: ననగగరరబ షపక

93-21/1180

6088 JBV1941509
పపరర: ఏలయమ఼ చదరరకలరర఼

93-14/238

తసడడ:బ యమకకబగ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4207
వయససస:50
లస: పప
93-19/548

6091 SAA1381912
పపరర: గగసఖ బబగగమ షపక

93-21/1181

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:123-19-4211
వయససస:23
లస: ససస స
93-17/487

6094 AP151010060588
పపరర: ససరజష కలమమర఼

93-14/239

తసడడ:బ యయగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4215
వయససస:49
లస: పప
93-17/489

6097 JBV1942218
పపరర: ఖమసససబ షపక

93-17/490

భరస : శలమర shaik
ఇసటట ననస:123/19/4222
వయససస:44
లస: ససస స
93-17/492

తసడడ:బ ఇమమమ shaik
ఇసటట ననస:123/19/4222
వయససస:34
లస: పప
93-17/494

93-17/480

భరస : బగడద షపక
ఇసటట ననస:123-19-4204
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఖమదర shaik
ఇసటట ననస:123/19/4222
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ హహసపసన shaik
ఇసటట ననస:123/19/4222
వయససస:33
లస: పప
6101 JBV3672102
పపరర: మమకల శకనస Mekala

93-18/251

తసడడ:బ లసగయఖ padra
ఇసటట ననస:123/19/4213
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆదమ daramala
ఇసటట ననస:123/19/4218
వయససస:36
లస: ససస స
6098 JBV3672524
పపరర: షపక ఖమదర shaik

6084 JBV3673662
పపరర: హజమగన఼ షపక఼

6079 JBV3672235
పపరర: పసదరర లకడక PANDARLA

తసడడ:బ మసరసన shaik
ఇసటట ననస:123/19/4201
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ సతనసర఼
ఇసటట ననస:123\19\4207
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ వరయఖ padra
ఇసటట ననస:123/19/4213
వయససస:36
లస: పప
6095 SAA0781154
పపరర: కమల దనరరమలర

93-17/482

భరస : ససబబదయమఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4206
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యసరర న఼ shaik
ఇసటట ననస:123/19/4207
వయససస:34
లస: ససస స
6092 JBV3672060
పపరర: పదనబ కరశయఖ Padra

6081 JBV1949718
పపరర: మదధనబచనన షపక

93-17/477

భరస : రరమమరరవప఼ PANDARLA
ఇసటట ననస:123-19-4199
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల఼ shek
ఇసటట ననస:123/19/4203
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ పసరర shaik
ఇసటట ననస:123/19/4205
వయససస:37
లస: పప
6089 JBV3687464
పపరర: సరరసజ఼ షపక఼

93-17/479

భరస : మసరసన shaik
ఇసటట ననస:123/19/4201
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పపదమహహదద న shaik
ఇసటట ననస:123/19/4202
వయససస:46
లస: ససస స
6086 JBV1949890
పపరర: మమగకస షపక

6078 JBV1949627
పపరర: కకసడమక఼ దనరర

6076 SAA0781501
పపరర: వజయ కలమమరర చనవలమ

తసడడ:బ ననగరరజ CHAVALA
ఇసటట ననస:123/19/4177
వయససస:31
లస: పప

భరస : లలధ ఼ Dara
ఇసటట ననస:123-19-4197
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ ససరరజఖ రరవప఼ Pandarla
ఇసటట ననస:123-19-4199
వయససస:36
లస: పప
6083 JBV1946888
పపరర: పపదదహసనబ షపక

93-17/476

తసడడ:బ టటగబలల GUDIVADA
ఇసటట ననస:123-19-4171
వయససస:75
లస: పప

భరస : పబభగదనసస palleti
ఇసటట ననస:123/19/4181
వయససస:32
లస: ససస స
6080 JBV3672227
పపరర: పసదరర రరమమరరవప఼ Pandarla

6075 JBV1949601
పపరర: చసదబరరవప గగడడవరడ

6100 JBV3673043
పపరర: ఆకటట ననగరరజ Akiti

93-17/493

తసడడ:బ లకకయఖ Akiti
ఇసటట ననస:123/19/4222
వయససస:34
లస: పప
93-19/549

6103 SAA0278200
పపరర: కకటటశసరరరవప వవమగల఼

93-19/550

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\4222
వయససస:49
లస: పప
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93-17/495

భరస : జలమన shaik
ఇసటట ననస:123/19/4223
వయససస:37
లస: ససస స
6107 JBV1950500
పపరర: మదధన షపక

93-17/498

93-15/72

93-17/502

93-17/505

93-17/508

93-17/511

93-17/514

తసడడ:బ ఇమకనయయలల runja
ఇసటట ననస:123/19/4247
వయససస:29
లస: పప

6117 JBV1941327
పపరర: నరసమక రరసజజ

6120 JBV1943364
పపరర: సపదదన఼ కలపప

6123 JBV1941129
పపరర: సప మరరజ కరకరర

6126 SAA0780602
పపరర: సరయ బబబగ చడరరకలరర

93-20/1219

6129 JBV3673431
పపరర: ననరరయణమక఼ కరటగరన఼

93-17/506

6132 JBV1941301
పపరర: ఇమమకనయయలల రరసజ
తసడడ:బ మగతనఖలల runja
ఇసటట ననస:123/19/4247
వయససస:46
లస: పప

6112 JBV3428653
పపరర: రరమగడడ కటటపలర

93-17/501

6115 JBV3672326
పపరర: షపక కరరమబన

93-17/504

6118 JBV3672318
పపరర: షపక ససభబన shaik

93-17/507

తసడడ:బ ఖమససస shaik
ఇసటట ననస:123/19/4227
వయససస:29
లస: పప
93-17/509

6121 JBV1941202
పపరర: జజన బ షపక

93-17/510

భరస : మమలమల shaik
ఇసటట ననస:123/19/4236
వయససస:55
లస: ససస స
93-17/512

6124 SAA0780800
పపరర: శకనస పలమస

93-17/513

తసడడ:బ ఈదయఖ
ఇసటట ననస:123-19-4238
వయససస:28
లస: పప
93-17/515

6127 SAA1411990
పపరర: శశషమక కటగణణ

93-23/765

భరస : వనసకటటశసరరర కటగణణ
ఇసటట ననస:123-19-4240
వయససస:54
లస: ససస స
93-18/254

భరస : ససరగష఼ katagani
ఇసటట ననస:123/19/4241
వయససస:32
లస: ససస స
93-17/517

93-15/71

భరస : బబజ shaik
ఇసటట ననస:123/19/4227
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ రరస మబరరస
ఇసటట ననస:123-19-4239
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ ససబబరరవప కటగణణ
ఇసటట ననస:123-19-4240 a block
వయససస:58
లస: పప
6131 JBV3672268
పపరర: రరసజజ యయససబబబగ runja

93-17/503

తసడడ:బ బసవరరజ kakarla
ఇసటట ననస:123/19/4236
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరయ బబబగ
ఇసటట ననస:123-19-4239
వయససస:46
లస: ససస స
6128 SAA1447226
పపరర: వనసకటటశసరరర కటగణణ

6114 JBV1946029
పపరర: మసరసనలన షపక

6109 JBV3666005
పపరర: సతఖవత఼ మమకల఼

తసడడ:బ జజన katupalli
ఇసటట ననస:123/19/4225
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస఼ ఼
ఇసటట ననస:123-19-4236
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల ఼
ఇసటట ననస:123-19-4236
వయససస:60
లస: ససస స
6125 SAA0851585
పపరర: వజయలకడక చడరరకలరర

93-17/500

భరస : మగతనఖలల runja
ఇసటట ననస:123/19/4227
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖమససస shaik
ఇసటట ననస:123/19/4227
వయససస:32
లస: పప
6122 JBV1941780
పపరర: హబబగననసర఼ షపక఼

6111 JBV1946789
పపరర: దదవ కరటటపలర

93-17/497

భరస : సరగరబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/4225
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖమససస shak
ఇసటట ననస:123/19/4226
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఖమససస shaik
ఇసటట ననస:123/19/4227
వయససస:46
లస: ససస స
6119 SAA0278382
పపరర: షపక బబజ shaik

93-17/499

భరస : చనన katupalli
ఇసటట ననస:123/19/4225
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసనలన shaik
ఇసటట ననస:123/19/4226
వయససస:34
లస: ససస స
6116 JBV1941293
పపరర: తషలసససబ షపక

6108 JBV1949403
పపరర: ఇమమస఼ షపక఼

6106 JBV1950765
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:బ మసరసన shaik
ఇసటట ననస:123/19/4223
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ ఖమదరరసహహబ
ఇసటట ననస:123-19-4223
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ మరరయదనసస఼
ఇసటట ననస:123/19/4225
వయససస:29
లస: పప
6113 JBV1946672
పపరర: మరరబ షపక

93-17/496

భరస : మదధన shaik
ఇసటట ననస:123/19/4223
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన shaik
ఇసటట ననస:123/19/4223
వయససస:50
లస: పప
6110 JBV3666013
పపరర: మననజ఼ కతస ఼

6105 JBV1950435
పపరర: గగసబ షపక

6130 JBV1941319
పపరర: ననగమణణ రరసజ

93-17/516

భరస : ఇమమకనయయలల runja
ఇసటట ననస:123/19/4247
వయససస:40
లస: ససస స
93-17/518

6133 JBV3666237
పపరర: మరరయకలమమరర఼ బబతమ఼

93-15/73

భరస : చననశశరర఼
ఇసటట ననస:123/19/4250
వయససస:43
లస: ససస స
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93-17/519

భరస : సపరరయఖ RAMISETTY
ఇసటట ననస:123/19/4252
వయససస:26
లస: ససస స
6137 SAA0850983
పపరర: దసరర ఇరరగర

6135 SAA0781592
పపరర: వజయ పప ల

భరస : శకనస Poli
ఇసటట ననస:123/19/4252
వయససస:42
లస: ససస స
93-17/522

తసడడ:బ మహహశ Irigi
ఇసటట ననస:123/19/4252
వయససస:30
లస: పప

6138 SAA0781584
పపరర: జయకలమమర కకలవవణణ

తసడడ:బ జజసఫ manchala
ఇసటట ననస:123/19/4254
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకకక ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\19\4256
వయససస:83
లస: ససస స
6146 JBV3687456
పపరర: సరగజన఼ దనటర ఼

93-18/256

93-18/259

93-19/554

94-7/1064

తసడడ:బ ఇశరకయయల కడడయస
ఇసటట ననస:123-19-4265
వయససస:20
లస: ససస స

6150 SAA0566711
పపరర: వరలకడక జసపన

6153 JBV3673308
పపరర: ఖమసససబ఼ షపక఼

6156 JBV1940279
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ మసచనల఼

93-19/555

6159 JBV1941343
పపరర: సపదదసలలమసరసన ఓటర

93-18/257

6162 JBV3672763
పపరర: తనళళళరర కకటయఖ talluri
తసడడ:బ యమకకబగ talluri
ఇసటట ననస:123/19/4266
వయససస:73
లస: పప

6142 JBV1940238
పపరర: శవమక మసచనల

93-17/526

6145 SAA0981986
పపరర: వదనఖ లత వవగరససన

93-18/255

6148 SAA0566729
పపరర: వనసకట నరసససహరరజ జసపన

93-18/258

తసడడ:బ బబసవరరజ
ఇసటట ననస:123/19/4258
వయససస:45
లస: పప
93-19/552

6151 JBV3684701
పపరర: రరజజ ఼ షపక఼

93-19/553

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:123\19\4259
వయససస:36
లస: ససస స
93-18/260

6154 JBV3673282
పపరర: హహసపసన఼ షపక఼

93-18/261

తసడడ:బ హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123/19/4260
వయససస:34
లస: పప
93-17/528

6157 SAA1382290
పపరర: అనత మగదధకకననడ

93-17/1165

భరస : కలమమర మగదధకకననడ
ఇసటట ననస:123-19-4261
వయససస:28
లస: ససస స
93-17/529

తసడడ:బ సపదదసలల
ఇసటట ననస:123-19-4262
వయససస:64
లస: పప
93-17/530

93-21/1182

భరస : భబసకర రరజ
ఇసటట ననస:123/19/4258
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123-19-4261
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ చనన మహహదద న
ఇసటట ననస:123\19\4261
వయససస:23
లస: ససస స
6161 SAA1188671
పపరర: చసదధక
బ కడడయస

93-17/527

భరస : హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123/19/4260
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:123-19-4260
వయససస:29
లస: ససస స
6158 SAA0964586
పపరర: అమనన బ షపక

6147 JBV3673258
పపరర: వసశకకషరరరజ దనటర

6139 SAA1389303
పపరర: లకడక ననరరయణ సరమనవన

భరస : జజసఫ manchala
ఇసటట ననస:123/19/4254
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహరరజ
ఇసటట ననస:123\19\4258
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ చనన హహససన఼
ఇసటట ననస:123\19\4259
వయససస:40
లస: పప
6155 NDX3268851
పపరర: ననగబర బ సయఖద

93-17/525

తసడడ:బ వనసకట పతరరజ
ఇసటట ననస:123/19/4258
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ లకకకననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/19/4258
వయససస:63
లస: పప
6152 SAA0132902
పపరర: బబజ఼ షపక఼

6144 JBV3428232
పపరర: ననగరరజ మరరక

93-17/521

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123-19-4252
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:123-19-4258
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటపత రరజ఼
ఇసటట ననస:123/19/4258
వయససస:54
లస: ససస స
6149 JBV3673233
పపరర: వనసకట పత రరజ఼ దనటర ఼

93-17/523

తసడడ:బ జజసఫ manchala
ఇసటట ననస:123/19/4254
వయససస:30
లస: ససస స
93-19/551

6136 SAA0851775
పపరర: సరవతబ ససననర

భరస : ససభబష Sunar
ఇసటట ననస:123/19/4252
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ భబసకర రరవప Kolaveni
ఇసటట ననస:123/19/4252
వయససస:34
లస: పప

93-17/524 6141 JBV3672276
6140 JBV3672284
పపరర: మసచనల రరజఖలకడక manchala
పపరర: మసచనల పదక manchala

6143 JBV3687530
పపరర: అలల
ర రమక఼ దనటర ఼

93-17/520

6160 JBV3673290
పపరర: మసరసనమక఼ షపక఼

93-18/262

భరస : ఖమజజ వల఼
ఇసటట ననస:123/19/4262
వయససస:52
లస: ససస స
93-17/531

6163 JBV3684644
పపరర: దసరర ఼ తనళళళరర఼

93-19/556

భరస : కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\4266
వయససస:64
లస: ససస స
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93-18/263

భరస : రఘగపత఼
ఇసటట ననస:123/19/4267
వయససస:62
లస: ససస స
6167 SAA1381144
పపరర: రమణ గగడడపపడక

93-21/1184

93-19/559

93-23/859

93-14/242

93-14/244

93-21/1114

93-14/248

భరస : ననగగశసరరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4299
వయససస:42
లస: ససస స

6177 JBV3667557
పపరర: రవ కలమమర పరరజ

6180 JBV1940907
పపరర: ససరగష పరరగ

6183 SAA1256759
పపరర: సరయ మణణ కసట మమడడరర

6186 AP151010060439
పపరర: బబలశశరరమక చరసరల఼

93-14/1020

6189 JBV1941434
పపరర: మమరర఼ జలమర఼

93-15/74

6192 JBV1940683
పపరర: ఆదనమగ఼ జలమర఼
తసడడ:బ జజన ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4299
వయససస:34
లస: పప

6172 SAA0640086
పపరర: బససక కలమమర

93-19/560

6175 AP151010060412
పపరర: మరరయ రరణణ పరరగ

93-14/241

6178 AP151010060408
పపరర: ససగసధమక పరరర఼

93-14/243

భరస : లమజరర఼
ఇసటట ననస:123/19/4284
వయససస:41
లస: ససస స
93-14/245

6181 SAA1448588
పపరర: వజయలకడక శరరషల

93-14/1144

భరస : రసబబబగ శరరషల
ఇసటట ననస:123/19/4290
వయససస:24
లస: ససస స
93-14/1019

6184 JBV3667482
పపరర: రరసబబబగ఼ శరసరల఼

93-15/75

తసడడ:బ సరయబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/4296
వయససస:30
లస: పప
93-14/249

6187 AP151010060404
పపరర: శకనస చరసరల఼

93-14/250

తసడడ:బ సరయబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/4298
వయససస:42
లస: పప
93-14/251

భరస : తనమమసస ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4299
వయససస:40
లస: ససస స
93-14/253

93-19/558

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:123/19/4283
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరయబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/4298
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప చరసఅలమ
ఇసటట ననస:123-19-4298
వయససస:29
లస: ససస స
6191 JBV1947209
పపరర: పపరమక఼ తనళళళరర఼

93-23/860

తసడడ:బ మశశ మమడడరర
ఇసటట ననస:123-19-4296
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనస ఼
ఇసటట ననస:123/19/4298
వయససస:35
లస: ససస స
6188 SAA1250430
పపరర: రరజగశసరర చరసఅలమ

6174 SAA1398759
పపరర: అసజల మసడల

6169 JBV3673654
పపరర: అషసషషన఼ షపక఼

తసడడ:బ చతష
స
ఇసటట ననస:123\19\4281
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ లమజరర
ఇసటట ననస:123/19/4284
వయససస:34
లస: పప

భరస : ramararao CHEJARLA
ఇసటట ననస:123/19/4290
వయససస:48
లస: ససస స
6185 JBV1942275
పపరర: మరరయమక఼ చరసరల఼

93-14/240

తసడడ:బ బబబగరరవప పరరజ
ఇసటట ననస:123-19-4283
వయససస:31
లస: పప

భరస : లమజరర
ఇసటట ననస:123/19/4284
వయససస:79
లస: ససస స
6182 SAA1431691
పపరర: తనయమక CHEJARLA

6171 JBV1946003
పపరర: ధనలమక఼ వవలలపల఼

93-21/1183

భరస : మబసర఼ shek
ఇసటట ననస:123\19\4275
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : చతష
స మసడల
ఇసటట ననస:123-19-4281
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసయఖ
ఇసటట ననస:123/19/4283
వయససస:49
లస: పప
6179 AP151010060443
పపరర: ససనతమక పరరగ

93-18/264

భరస : లకకయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4279
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ ససధదర మసడల
ఇసటట ననస:123-19-4281
వయససస:59
లస: పప
6176 SAA0848350
పపరర: పరరగ చనన

6168 JBV3684727
పపరర: ననగబర భ఼ షపక఼

6166 SQX0474049
పపరర: రమణ గగడడపపడడ

భరస : పబసరద గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:123-19-4271
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మసరసన఼ shek
ఇసటట ననస:123/19/4275
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ టసకర఼
ఇసటట ననస:123\19\4276
వయససస:43
లస: పప
6173 SAA1398841
పపరర: చతష
స మసడల

93-19/557

తసడడ:బ నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\4268
వయససస:33
లస: పప

భరస : పబసరద గగడడపపడక
ఇసటట ననస:123-19-4271
వయససస:54
లస: ససస స
6170 JBV3684735
పపరర: అజత఼ ససభబ఼

6165 JBV3673332
పపరర: రమమష఼ చనవకరల఼

6190 AP151010060380
పపరర: మమరర జలమర఼

93-14/252

భరస : రరసబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/4299
వయససస:41
లస: ససస స
93-14/254

6193 AP151010060286
పపరర: థనమస జలమర

93-14/255

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:123/19/4299
వయససస:42
లస: పప
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6194 AP151010060340
పపరర: రరసబబబగ జలమర఼

93-14/256

తసడడ:బ జజన఼
ఇసటట ననస:123/19/4299
వయససస:50
లస: పప
6197 JBV3665676
పపరర: ససరర ఼ జలమర఼

93-15/76

93-14/259

93-14/262

93-14/264

93-14/265

93-14/1161

93-14/268

భరస : ఎలషర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4327
వయససస:35
లస: ససస స

6207 SAA1158468
పపరర: soewjanya భబతస

6210 JBV3664117
పపరర: రగణగక బతష
స ల఼

6213 JBV1949486
పపరర: కకటటశసరమక఼ కతస ఼

6216 JBV1943885
పపరర: శకనవరసరరవప ఼ ఎనసబరర ఼

93-14/270

6219 SAA0790205
పపరర: కకదమల ఇరరకయ

93-15/78

6222 JBV1941160
పపరర: ఎలషర ఼ కలసదదటట఼
తసడడ:బ కకపరనసదస ఼
ఇసటట ననస:123/19/4327
వయససస:36
లస: పప

6202 JBV1940386
పపరర: శరఖమగ఼ తదళళ఼

93-14/261

6205 SAA1158518
పపరర: రరతమక పపదపపడడ

93-15/77

6208 SAA1250737
పపరర: RAJESH NERELLA

93-17/1050

తసడడ:బ YESUBABO NERELLA
ఇసటట ననస:123-19-4317
వయససస:21
లస: పప
93-15/79

6211 JBV3664125
పపరర: మగతఖమయఖ ఆకలలపలర ఼

93-15/80

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123/19/4319
వయససస:45
లస: పప
93-14/266

6214 SAA0791161
పపరర: కతస వననద కలమమర

93-14/267

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/19/4324
వయససస:28
లస: పప
93-14/269

6217 SAA1278555
పపరర: మమరర కరథధ

93-18/645

తసడడ:బ చటటటబబబగ కరథధ
ఇసటట ననస:123-19-4324
వయససస:25
లస: ససస స
93-14/271

తసడడ:బ యయసప బగ
ఇసటట ననస:123/19/4325
వయససస:41
లస: పప
93-14/273

93-14/258

తసడడ:బ పబవణ కలమమర PEDAPUDI
ఇసటట ననస:123-19-4310
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ భబషణస ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4324
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఇరరకయ
ఇసటట ననస:123/19/4325
వయససస:31
లస: ససస స
6221 JBV1940634
పపరర: ఎసపస రమక ఼ కలసదదటట఼

93-14/263

భరస : ససతనరరమయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4324
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4324
వయససస:50
లస: పప
6218 SAA0790221
పపరర: కకదమల భగజమక

6204 SAA0791880
పపరర: తదళళ వసశ

6199 AP151010060545
పపరర: బబ స మన చదరరకలపలర ఼

తసడడ:బ కరశయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4308
వయససస:53
లస: పప

భరస : యయసడరరజ఼
ఇసటట ననస:123/19/4319
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ మగతఖమయఖ అకలలపఅల
ఇసటట ననస:123-19-4320
వయససస:21
లస: పప
6215 JBV3427036
పపరర: ససతనరరమయఖ఼ కతస ఼

93-14/260

తసడడ:బ మగసలయఖ భబతస
ఇసటట ననస:123-19-4311
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ యషనస఼
ఇసటట ననస:123/19/4319
వయససస:52
లస: పప
6212 SAA1382415
పపరర: మహహశ అకలలపఅల

6201 JBV1940519
పపరర: కలమమరర఼ తదళళ఼

93-14/1022

భరస : సరమమలల఼
ఇసటట ననస:123/19/4306
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ శరఖమ
ఇసటట ననస:123-19-4309
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/19/4311
వయససస:66
లస: ససస స
6209 AP151010060820
పపరర: బరరనబబసస బబతస఼

93-14/257

తసడడ:బ శరఖమగ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4308
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ దదవదననస఼
ఇసటట ననస:123/19/4308
వయససస:55
లస: పప
6206 SAA0791096
పపరర: దధసససచరర ననగగసదబస

6198 AP151010060358
పపరర: చననమమకయ బగరరక఼

6196 SAA1250604
పపరర: జజసఫ జలర

తసడడ:బ సపరర జలర
ఇసటట ననస:123-19-4301
వయససస:19
లస: పప

భరస : శశరర఼
ఇసటట ననస:123 /19/4305
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ దనవదస఼
ఇసటట ననస:123/19/4307
వయససస:44
లస: పప
6203 AP151010060075
పపరర: ననగరరజ రరమగలర ఼

93-14/1021

తసడడ:బ సపరర జలర
ఇసటట ననస:123-19-4301
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శశరర఼
ఇసటట ననస:123-19-4301
వయససస:37
లస: ససస స
6200 AP151010060361
పపరర: ఆశరరసదస కకరజనపరటట఼

6195 SAA1250562
పపరర: రగహహణణ జలర

6220 JBV1941822
పపరర: సరళ఼ చరరగబరర఼

93-14/272

తసడడ:బ ఆశరరసదస
఼఼
ఇసటట ననస:123/19/4327
వయససస:33
లస: ససస స
93-14/274

6223 SAA1448802
పపరర: ససనత చరరగబరర

93-14/1145

భరస : వజయ చరరగబరర
ఇసటట ననస:123/19/4327
వయససస:30
లస: ససస స
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93-15/81

భరస : వననద చరరగబరర
ఇసటట ననస:123-19-4327
వయససస:28
లస: ససస స
6227 SAA1424134
పపరర: koti naga krishna
CHEJARLA
తసడడ:బ ramararao CHEJARLA
ఇసటట ననస:123/19/4327
వయససస:33
లస: పప
6230 JBV3665510
పపరర: రరసబబబగ఼ చరరగబరర఼

93-21/1115

93-15/84

93-14/276

93-15/86

93-14/279

తసడడ:బ ఏసస఼
ఇసటట ననస:123/19/4338
వయససస:39
లస: పప

6234 AP151010060185
పపరర: వసకస అసజయఖ

6237 JBV3667284
పపరర: సరసబశవరరవప఼ కటకస఼

6240 AP151010060283
పపరర: కకపరరరవప చరరగబరర఼

93-15/88

6243 JBV3666393
పపరర: శరమబఖల ఇరరగర

6246 SAA1371210
పపరర: గసగదదవ జమలమగదద

93-14/281

6249 SAA1147370
పపరర: రరబబక రరణణ కలసదదటట

93-15/87

6232 SAA1384817
పపరర: దదనమక ససరరపస గబ

93-15/1185

6235 SAA0078469
పపరర: చసదబకళ఼ కటకస఼

93-15/85

6238 AP151010060184
పపరర: దననమక బసకర఼

93-14/278

భరస : అసజయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4333
వయససస:45
లస: ససస స
93-14/280

6241 SAA0320135
పపరర: ననగ మలలర శసరర ఏలకలలరర఼

93-15/11

భరస : బబలకకషర఼
ఇసటట ననస:123-19-4334
వయససస:33
లస: ససస స
93-15/89

6244 SAA1382332
పపరర: కకటటశసరమక సరసరల

93-15/1266

భరస : పబకరశరరవప సరసరల
ఇసటట ననస:123-19-4336
వయససస:63
లస: ససస స
93-14/1164

6247 SAA1371178
పపరర: బలరరజ జమలమగదద

93-15/1186

తసడడ:బ ఆడమ జమలమగదద
ఇసటట ననస:123-19-4337
వయససస:19
లస: పప
93-15/90

తసడడ:బ ఏలయమ కలసదదటట
ఇసటట ననస:123-19-4341
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4342
వయససస:36
లస: ససస స

93-14/1162

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4331
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఆడమ జమలమగదద
ఇసటట ననస:123-19-4337
వయససస:40
లస: ససస స

93-14/283 6252 JBV3665817
6251 JBV1940626
పపరర: మరరయనసదస఼ జమళళమబడడ఼
పపరర: కలమమరర఼ రరవనడతల఼

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప
఼఼
ఇసటట ననస:123/19/4342
వయససస:33
లస: పప

93-14/277

తసడడ:బ యయలరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4334
వయససస:38
లస: పప
93-14/1163

6229 SAA1382019
పపరర: రవసదబ ససరరపస గబ

భరస : పరపరరజ ససరరపస గబ
ఇసటట ననస:123-19-4330
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4333
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ కకటట ఏసస జమలమగదద
ఇసటట ననస:123-19-4337
వయససస:41
లస: పప
6248 JBV1941707
పపరర: చదననయఖ఼ వరమమసస఼

93-15/1184

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/19/4331
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4334
వయససస:36
లస: పప
6245 SAA1371228
పపరర: ఆడమ జమలమగదద

6231 SAA1384833
పపరర: పరపరరజ ససరరపస గబ

93-15/83

తసడడ:బ పరపరరజ ససరరపస గబ
ఇసటట ననస:123-19-4330
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ వసదనస
ఇసటట ననస:123/19/4331
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకపరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4333
వయససస:54
లస: ససస స
6242 JBV3665999
పపరర: భబనసచసదబ఼ పలకలలరర఼

93-14/275

తసడడ:బ దనవదస ససరరపస గబ
ఇసటట ననస:123-19-4330
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/19/4331
వయససస:69
లస: ససస స
6239 AP151010060384
పపరర: కరసతమక చరరగబరర఼

6228 AP151010060211
పపరర: దదనమక చరరపప గగ

6226 SAA0078105
పపరర: ఆశరరసధమ చరరగబరర

తసడడ:బ రరమయఖ Chiruguri
ఇసటట ననస:123-19-4327
వయససస:53
లస: పప

భరస : పరపరరరజ
ఇసటట ననస:123/19/4330
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ హహదనయతషలమర
ఇసటట ననస:123/19/4331
వయససస:29
లస: పప
6236 JBV3667276
పపరర: చసదబమక఼ కటకస఼

93-15/82

తసడడ:బ ఆశరరసదస చరరగగరర
ఇసటట ననస:123-19-4327
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ ఏససదనసస఼
ఇసటట ననస:123/19/4330
వయససస:34
లస: పప
6233 SAA0850553
పపరర: ఇమమమన షపక

6225 SAA1147354
పపరర: వననద చరరగగరర

6250 AP151010060349
పపరర: గసగరదదవ జమబళళమబడడ఼

93-14/282

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4342
వయససస:47
లస: ససస స
93-15/91

6253 JBV3665825
పపరర: రరణణ఼ రరవనడతల఼

93-15/92

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/19/4342
వయససస:36
లస: ససస స
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6254 JBV3665833
పపరర: కకసడయఖ఼ రరవనడతల఼

93-15/93

తసడడ:బ బబబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/4342
వయససస:31
లస: పప
93-19/729

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123-19-4343
వయససస:19
లస: ససస స
93-15/95

భరస : యబగకకషర఼
ఇసటట ననస:123/19/4346
వయససస:33
లస: ససస స
93-18/646

భరస : మరరయమనసదస జమలమగదద
ఇసటట ననస:123-19-4350
వయససస:30
లస: ససస స

6261 JBV3665841
పపరర: యబగకకషర఼ కకదమల఼

6264 SAA0856734
పపరర: రరమ దదవ బసడనరర

93-15/99

భరస : పపతర యఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:123-19-4351
వయససస:63
లస: ససస స

6267 SAA0856775
పపరర: శకహరర బబబగ బసడనరర

93-15/96

93-15/101

తసడడ:బ శసకర రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:123-19-4352
వయససస:25
లస: పప

6270 SAA1044494
పపరర: గగవరరన బబ కకకసస

93-15/97

తసడడ:బ గగపస మసడల
ఇసటట ననస:123-19-4355
వయససస:41
లస: పప

6273 SAA1380302
పపరర: రరన దదవ మసడల

93-15/100

93-18/648

తసడడ:బ అచలయఖ కకనద ప
న త
ఇసటట ననస:123-19-4356
వయససస:22
లస: ససస స

6276 SAA1386911
పపరర: సరసత వవమగల

93-17/533

తసడడ:బ దయ పపననయఖ మబరరస రవనల
ఇసటట ననస:123-19-4368
వయససస:18
లస: పప

6279 SAA1301845
పపరర: దయ పపననయఖ మబరరస రవనల

93-14/1166

6282 SAA0790692
పపరర: ఆకలల పలర కలఆరర
తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123-19-4378
వయససస:24
లస: ససస స

6265 SAA0856759
పపరర: మమరర బసడనరర

93-15/98

6268 SAA1284942
పపరర: ననగరరణణ దదవళర

93-15/1090

6271 SAA1281716
పపరర: bhagyalakshmi bokkusam

93-18/647

6274 SAA1381102
పపరర: అఖలలశ కలమమర మసడల

93-15/1187

తసడడ:బ హరర చసదబ మసడల
ఇసటట ననస:123-19-4355
వయససస:23
లస: పప
93-19/817

93-14/1023
6277 NDX1360445
పపరర: దయ పపననయఖ మబరరస రవనల

తసడడ:బ అహరగనస రవనల
ఇసటట ననస:123-19-4368
వయససస:47
లస: పప
93-19/730

తసడడ:బ అహరగన రవనల
ఇసటట ననస:123-19-4368
వయససస:47
లస: పప
93-14/285

93-14/284

భరస : srinivasu bokkusam
ఇసటట ననస:123-19-4354
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర వవమగల
ఇసటట ననస:123-19-4364
వయససస:21
లస: ససస స
93-17/1062

6262 JBV1940600
పపరర: లమజరర఼ గగసడనల఼

భరస : రరజ దదవళర
ఇసటట ననస:123-19-4351
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గసగరరస మసడల
ఇసటట ననస:123-19-4355
వయససస:30
లస: ససస స

6275 SAA1278274
పపరర: మసజల కకనద ప
న అల

93-17/532

భరస : ఈశసర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:123-19-4351
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరవప బబ కకకసస
ఇసటట ననస:123/19/4352
వయససస:28
లస: ససస స
93-14/1165

6259 SAA1044601
పపరర: హరరష బబబగ కరరరచగల

తసడడ:బ ననగయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4349
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ పపతర యఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:123-19-4351
వయససస:27
లస: పప

6269 SAA1037697
పపరర: కరరరసక తనళళళరర

93-19/698

తసడడ:బ శశషయఖ కరరరచగల
ఇసటట ననస:123/19/4345
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకధర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:123-19-4351
వయససస:25
లస: ససస స

6266 SAA0856700
పపరర: కకటటశసరమక బసడనరర

తలర : అసజయఖ
ఇసటట ననస:123/19/4378
వయససస:24
లస: ససస స

93-15/94

తసడడ:బ యబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/4346
వయససస:36
లస: పప

6263 SAA1296714
పపరర: ససభబషసణ జమలమగదద

6281 SAA0848855
పపరర: ఆకలల పలర అలవవలల

6258 SAA0981085
పపరర: దదవర వరరర న దదడడ

6256 SAA1297191
పపరర: పవన కలమమర కలవకకలనస

తసడడ:బ అరరజన రరవప కలవకకలనస
ఇసటట ననస:123-19-4343
వయససస:21
లస: పప

భరస : పపలసస
ఇసటట ననస:123/19/4345
వయససస:30
లస: ససస స

6260 JBV3665858
పపరర: శరసత఼ కకదమల఼

6278 SAA1250653
పపరర: అనసదదప రవనల

93-15/693

తసడడ:బ అరరజన రరవప Kalavakolanu
ఇసటట ననస:123-19-4343
వయససస:25
లస: పప

6257 SAA1251164
పపరర: దసరర భవన కలవకకలనస

6272 SAA1380039
పపరర: గసగరరస మసడల

6255 SAA0981036
పపరర: శకనవరస రరవప కలవ కకలనస

6280 SAA1297951
పపరర: వనసకటటష గరరర పరటట

93-23/722

తసడడ:బ మలర యఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:123-19-4377
వయససస:19
లస: పప
93-14/286

6283 SAA0790619
పపరర: ఆకరపప రమణ

93-14/287

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123-19-4378
వయససస:28
లస: ససస స
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93-14/288

తసడడ:బ ఉదయమ కలమమర఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4378
వయససస:34
లస: ససస స
6287 SAA1449321
పపరర: కలమమరర గరరర పరటట

93-14/1168

93-14/292

93-14/295

93-15/1091

93-14/299

93-14/302

93-15/1267

తసడడ:బ ఏసపబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/4396
వయససస:46
లస: పప

6297 AP151010060379
పపరర: వజయమక కలకటట
ర

6300 JBV1940154
పపరర: బబలకకషర
఼ పలకలలరర఼

6303 SAA1250612
పపరర: అబబహస కలదర

6306 SAA0645317
పపరర: తతకర కకటటశసరమక

93-14/305

6309 JBV1940204
పపరర: ఆనసదరరవప఼ రరవనడతల఼

93-14/297

6312 SAA0521948
పపరర: అశశక సససకకశరల
తసడడ:బ వవలలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:123/19/4397
వయససస:34
లస: పప

6292 JBV1940972
పపరర: ససనత఼ నలర గరసడ఼

93-14/294

6295 SAA1462464
పపరర: ఇరరగర మహహశ

93-20/1220

6298 JBV1940873
పపరర: రవకలమమర఼ కలకటర ఼

93-14/298

తసడడ:బ జవరనసదస
఼఼
ఇసటట ననస:123/19/4390
వయససస:33
లస: పప
93-14/300

6301 JBV1945625
పపరర: శవయఖ఼ పలకలలరర఼

93-14/301

తసడడ:బ కకటయఖ
఼఼
ఇసటట ననస:123/19/4391
వయససస:60
లస: పప
93-14/1007

6304 SAA1384403
పపరర: ననగమణణ తరరమల

93-15/1188

భరస : రరఘవవసదబ తరరమల
ఇసటట ననస:123-19-4392
వయససస:33
లస: ససస స
93-14/303

6307 SAA0624593
పపరర: గగమమకడక అసజమక

93-14/304

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:123/19/4395
వయససస:44
లస: ససస స
93-14/306

తసడడ:బ బబబగరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4396
వయససస:33
లస: పప
93-14/308

93-14/291

తసడడ:బ ఏసస ఇరరగర
ఇసటట ననస:123-19-4384
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:123/19/4394
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4396
వయససస:47
లస: ససస స
6311 AP151010060335
పపరర: కకటటశసరరరవప రరవనడతల఼

93-14/296

తసడడ:బ రవసదబ కలదర
ఇసటట ననస:123/19/4392
వయససస:18
లస: పప

భరస : నగగశసరరరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:123-19-4392
వయససస:58
లస: ససస స
6308 AP151010060607
పపరర: అదధనరసమక రరవనడతల఼

6294 JBV1941855
పపరర: అసజమక
఼ నలర గరసడ఼

6289 JBV1940287
పపరర: అలవవలల ఼ నలర గరసడ఼

భరస : రరమగలల
఼఼
ఇసటట ననస:123/19/4381
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ శవయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4391
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ననరరయణరరజ
ఇసటట ననస:123/19/4392
వయససస:26
లస: పప
6305 SAA1384429
పపరర: పస లమక తలల
ర రర

93-14/293

భరస : ఇమమకనయయలల
ఇసటట ననస:123/19/4390
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4391
వయససస:56
లస: ససస స
6302 SAA0645200
పపరర: తనడకబబ యనన సరయ శసకర

6291 JBV1940998
పపరర: రరమగలల఼ నలర గరసడ఼

93-14/1167

భరస : లకకయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4380
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4382
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప కటకస
ఇసటట ననస:123-19-4389
వయససస:20
లస: ససస స
6299 JBV1940501
పపరర: కనకదసరర ఼ పలకలలరర఼

93-14/290

తసడడ:బ రరమగలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4380
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123/19/4381
వయససస:35
లస: పప
6296 SAA1280395
పపరర: శరరష కటకస

6288 JBV1940899
పపరర: మరరయమక఼ ఆకలలపలర ఼

6286 SAA1448596
పపరర: sruthi akulapali

భరస : ramakrishna akulapali
ఇసటట ననస:123-19-4378
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమగలల
఼఼
ఇసటట ననస:123/19/4379
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమగలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4380
వయససస:75
లస: ససస స
6293 JBV1940303
పపరర: లకకయఖ఼ నలర గరసడ఼

93-14/289

తసడడ:బ దదవదననస఼
ఇసటట ననస:123/19/4378
వయససస:41
లస: పప

తలర : రరమలమక గరరర పరటట
ఇసటట ననస:123-19-4378
వయససస:20
లస: ససస స
6290 JBV1942606
పపరర: లకకమక఼ నలర గరసడ఼

6285 SAA0319970
పపరర: ఆనసదనబబగ గగరరకపపడడ఼

6310 JBV1942226
పపరర: పబసరదస఼ రరవనడతల఼

93-14/307

తసడడ:బ బబబగరరవప
఼఼
ఇసటట ననస:123/19/4396
వయససస:37
లస: పప
93-14/310

6313 AP151010060147
పపరర: దదవమక చరరగబరర఼

93-14/311

భరస : కరసతనరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4398
వయససస:46
లస: ససస స
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6314 AP151010060156
పపరర: కరసతనరరవప చరరగబరర

93-14/312

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123/19/4398
వయససస:64
లస: పప
6317 SAA1269117
పపరర: అఖల బడడగగ

93-14/1024

93-14/314

93-15/5

93-14/12

93-14/316

93-14/319

93-14/1009

తసడడ:బ అసబటట రవసదబ కలమమర
ఇసటట ననస:123-19-4420
వయససస:42
లస: పప

6327 SAA1158203
పపరర: రవ కలమమర అసకస

6330 JBV3664281
పపరర: ఉపప పదక఼

6333 JBV3664265
పపరర: రరసబబబగ ఉపప఼

6336 SAA1284637
పపరర: నవన చలక

93-14/321

6339 SAA1269638
పపరర: మరరయమక కలగటర

93-14/13

6342 JBV3665064
పపరర: రవసదబ కలమమర
తసడడ:బ ఆదయఖ
ఇసటట ననస:123-19-4420
వయససస:51
లస: పప

6322 SAA1271493
పపరర: ఉదయ కకరణ కలగటర

93-14/1025

6325 SAA1158161
పపరర: జయమక అసకస

93-14/11

6328 SAA1158294
పపరర: పబభబకర రరవప అసకస

93-14/14

తసడడ:బ దదవదననమ అసకస
ఇసటట ననస:123-19-4405
వయససస:66
లస: పప
93-14/317

6331 SAA0078444
పపరర: రరసబబబగ ఉపపప

93-14/318

తసడడ:బ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123/19/4405
వయససస:37
లస: పప
93-14/320

6334 JBV3665932
పపరర: కకరణ కలమమర తదళళ

93-15/105

తసడడ:బ శరఖమ తదళళ
ఇసటట ననస:123-19-4408 OLD D NO 9-121
వయససస:28
లస: పప
93-15/1092

6337 SAA1285857
పపరర: యయబబజ చలక

93-15/1093

తసడడ:బ వనసకటరరవప చలక
ఇసటట ననస:123-19-4412
వయససస:19
లస: పప
93-14/1026

భరస : రవ కలగటర
ఇసటట ననస:123-19-4414
వయససస:21
లస: ససస స
93-14/15

93-14/313

భరస : పబభబకర రరవప అసకస
ఇసటట ననస:123-19-4405
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటరరవప చలక
ఇసటట ననస:123-19-4412
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసనసబడద ఼ ఼
ఇసటట ననస:123-19-4414
వయససస:75
లస: ససస స
6341 AP151010060299
పపరర: చసతబతస న ఝమనస రరణణ

93-15/6

తసడడ:బ కకసడయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4406
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ శరఖస మశర తదలర
ఇసటట ననస:123/19/4409
వయససస:24
లస: పప
6338 JBV1942028
పపరర: ఫరతమబన ఼ పఠరన఼

6324 SAA0946261
పపరర: సపజనఖ

6319 JBV1948959
పపరర: శవ భబరత ఼ తలశల఼

తసడడ:బ ఇమకనయయలల కలగటర
ఇసటట ననస:123-19-4402
వయససస:18
లస: పప

భరస : గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4405
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : దసరర పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/19/4406
వయససస:34
లస: ససస స
6335 SAA1250588
పపరర: ససరగశ తదలర

93-14/315

తసడడ:బ పబభబకర రరవప అసకస
ఇసటట ననస:123-19-4405
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:123/19/4405
వయససస:33
లస: ససస స
6332 JBV3664273
పపరర: ఉపప కళళవత఼

6321 JBV1948942
పపరర: సతఖననరరయణ఼ తలశల఼

93-15/102

భరస : సతఖననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4401
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ పప తషరరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:123-19-4404
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ పబభబకర రరవప అసకస
ఇసటట ననస:123-19-4405
వయససస:36
లస: పప
6329 SAA0078360
పపరర: లకకకరమణ ఉపపప

93-15/103

తసడడ:బ పరమమశసరరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4401
వయససస:62
లస: పప

భరస : అరరణ కలమమర అసకస
ఇసటట ననస:123-19-4402
వయససస:27
లస: ససస స
6326 SAA1158146
పపరర: అరరణ కలసర అసకస

6318 JBV3667003
పపరర: సపదదమక఼ ఆకలలపలర ఼

6316 SAA0789620
పపరర: పస నవనకసటట అసబబదకర

తసడడ:బ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:123-19-4398
వయససస:36
లస: పప

భరస : మగతఖమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4399
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4401
వయససస:39
లస: పప
6323 SAA1158484
పపరర: హహహమమవత అసకస

93-14/1008

తసడడ:బ డదవడ జడ
ఇసటట ననస:123/19/4398
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కసఠ రరవప బడడగగ
ఇసటట ననస:123-19-4399
వయససస:24
లస: ససస స
6320 JBV1948892
పపరర: వరయఖ చచదరర఼ తలశల఼

6315 SAA1250570
పపరర: సపనహ జడ

6340 NDX2613271
పపరర: చకకవరరస ససరకరరపప

94-100/886

తసడడ:బ రరమలసగస ససరకరరపప
ఇసటట ననస:123-19-4419
వయససస:20
లస: పప
93-15/7

6343 SAA0078295
పపరర: ననగవవణణ఼ దరరర఼

93-15/106

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/19/4420
వయససస:34
లస: ససస స
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93-15/107

తసడడ:బ దసరరరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4420
వయససస:40
లస: పప
6347 SAA0740093
పపరర: అనత చరరగబరర

93-15/108

93-16/747

93-14/1170

93-15/1097

93-15/112

93-15/1098

93-14/1028

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4463
వయససస:47
లస: ససస స

6357 AP151010060395
పపరర: ఇమమకనయయలల కలకటట
ర ఼

6360 SAA0789588
పపరర: రరవనడతల మమనక

6363 SAA1279991
పపరర: పదక రరవనడతల

6366 SAA1250554
పపరర: వర లకడక వసకరయలపరటట

93-14/1

6369 SAA1277615
పపరర: సరగర మమకల

93-14/322

6372 JBV1940618
పపరర: ససతనరరమమసజనవయగలల ఼
గరజల఼
తసడడ:బ ససబబబరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4463
వయససస:36
లస: పప

6352 JBV3666666
పపరర: దదవరరజ఼ దసగరర఼

93-15/111

6355 SAA1251057
పపరర: రమమశ బబబగ కకళర న

93-15/1096

6358 SAA1269000
పపరర: పబశరసత కలమమరర కలగటర

93-14/1027

తసడడ:బ ఇమకనయయలల కలగటర
ఇసటట ననస:123-19-4445
వయససస:20
లస: ససస స
93-14/323

6361 SAA1147388
పపరర: తరరపతమక రరవనడతల

93-15/113

భరస : జజన పబభబకర రరవనడతల
ఇసటట ననస:123-19-4454
వయససస:23
లస: ససస స
93-15/1099

6364 SAA1283696
పపరర: జజన పబభబకర రరవనడతల

93-15/1100

తసడడ:బ బబబగ రరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:123-19-4454
వయససస:25
లస: ససస స
93-14/1029

6367 JBV1941145
పపరర: నరకలమమరర఼ గగడడపరటట఼

93-14/324

భరస : లసగరరజ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4457
వయససస:35
లస: ససస స
93-14/1030

తసడడ:బ మగరళమహన రరవప మమకల
ఇసటట ననస:123-19-4460
వయససస:20
లస: పప
93-14/326

93-15/110

తసడడ:బ రగశయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:123-19-4438
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ తరరపరలల వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:123-19-4455
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటట సరమగలల ననగరనవన
ఇసటట ననస:123-19-4460
వయససస:26
లస: ససస స
6371 AP151010060438
పపరర: పపషరపవత గరజల఼

93-18/649

భరస : కకసడయఖ రరవనడతల
ఇసటట ననస:123-19-4454
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : తరరపరలల వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:123-19-4455
వయససస:58
లస: ససస స
6368 SAA1152412
పపరర: లకడక పరవన ననగరనవన

6354 SAA1278332
పపరర: కలఇమమరర రరయపరటట

6349 SAA1025403
పపరర: రవ యమజల

తసడడ:బ ఏససరతనస఼
ఇసటట ననస:123/19/4430
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ ఏలయఖ
ఇసటట ననస:123/19/4451
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబబగ రరవప రవనసహఅలమ
ఇసటట ననస:123-19-4454
వయససస:48
లస: ససస స
6365 SAA1296771
పపరర: యయససమక వసకరయలపరటట

93-15/1095

తసడడ:బ మషప఼
ఇసటట ననస:123/19/4442
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ కకశశరజ మమకల
ఇసటట ననస:123-19-4450
వయససస:20
లస: పప
6362 SAA1283787
పపరర: ఆదధనరసమమక రరవనడతల

6351 SAA1273853
పపరర: ననగగశసర రరవప పరసతనవన

93-15/1094

తసడడ:బ పబభగదనస యమజల
ఇసటట ననస:123/19/4427
వయససస:40
లస: పప

భరస : మగసలయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:123-19-4436
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ రమమశ బబబగ కకలగరన
ఇసటట ననస:123-19-4438
వయససస:37
లస: ససస స
6359 SAA1158583
పపరర: దననయయలల మమకల

93-15/109

తసడడ:బ రసగయఖ పరసతనవన
ఇసటట ననస:123-19-4429
వయససస:73
లస: పప

భరస : srinivasa rao tadisetty
ఇసటట ననస:123-19-4431
వయససస:40
లస: ససస స
6356 SAA1251040
పపరర: ససరజఖ కకలగరన

6348 JBV3664380
పపరర: పబమలమ఼ కకటబ఼

6346 SAA1287523
పపరర: మరరస బఇవనద షపక

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:123-19-4423
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హనమ రగడకడ఼ కకటబ఼
ఇసటట ననస:123/19/4427
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటరజడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:123-19-4428
వయససస:83
లస: పప
6353 SAA1449800
పపరర: komal tadisetty

93-14/1169

తసడడ:బ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:123-19-4423
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పపరగససబబబగ
ఇసటట ననస:123/19/4425
వయససస:33
లస: ససస స
6350 SAA1452507
పపరర: వనసకటటశసరరజడడడ దససడడ

6345 SAA1384387
పపరర: మరరస బఇవనద షపక

6370 SAA1158617
పపరర: ధన వరకదన

93-15/1069

తసడడ:బ గసగ రరజ వరకదన
ఇసటట ననస:123-19-4460
వయససస:30
లస: ససస స
93-14/327

6373 JBV1941673
పపరర: గసగమక ఆలలటట఼ ఼

93-14/328

భరస : అశశకలకమమర఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4467
వయససస:36
లస: ససస స
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6374 SAA1261817
పపరర: రగవసత కలమమర ఆలలటట

93-15/1101

తసడడ:బ అశశక కలమమర ఆలలటట
ఇసటట ననస:123-19-4467
వయససస:19
లస: పప
6377 SAA1270784
పపరర: ససరగశ కలమమర ఆలలటట

93-15/1102

93-17/534

93-18/652

93-14/332

93-14/333

93-14/335

93-14/338

తసడడ:బ శశభన బబబగ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:123-19-4475
వయససస:21
లస: పప

6387 SAA1074525
పపరర: మననజ రరణణ నవరజళర

6390 AP151010060110
పపరర: యకకబగ మమకల఼

6393 SAA0842840
పపరర: ససరగష తరరమలశశటట

6396 AP151010060481
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కకమగక఼

93-14/1033

6399 AP151010060311
పపరర: ససవరరస మక మమకల఼

93-15/9

6402 SAA0320226
పపరర: ససజజత గరరరకపపడడ
తసడడ:బ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:123/19/4476
వయససస:33
లస: ససస స

6382 SAA1281617
పపరర: మరరయ కలమమరర గగసడనల

93-18/651

6385 SAA0521765
పపరర: రతనకలమమరర నవరగళళ

93-14/331

6388 SAA1158419
పపరర: శశఖర బబబగ ఎసడడ
ర రర

93-15/10

తసడడ:బ ససవరర రరజ ఎసడడ
ర రర
ఇసటట ననస:123-19-4470
వయససస:23
లస: పప
93-14/334

6391 SAA1385756
పపరర: పబసనన కలమమర నరగళళ

93-15/1190

తసడడ:బ ససవరర రరజ నరగళళ
ఇసటట ననస:123-19-4471
వయససస:33
లస: పప
93-14/336

6394 AP151010060434
పపరర: ససబబషసణణ కకమగక఼

93-14/337

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/19/4474
వయససస:43
లస: ససస స
93-14/339

6397 SAA1250547
పపరర: వనసకటటశసరరర కకమగక

93-14/1032

తసడడ:బ రరమయఖ కకమగక
ఇసటట ననస:123-19-4474
వయససస:46
లస: పప
93-14/340

భరస : యబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/4475
వయససస:59
లస: ససస స
93-15/1072

93-14/330

తసడడ:బ బకకయఖ
ఇసటట ననస:123/19/4470
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4474
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కకమగక
ఇసటట ననస:123-19-4474
వయససస:42
లస: ససస స
6401 SAA1158724
పపరర: ససకలమమర రరచపపడడ

93-14/16

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123/19/4472
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4474
వయససస:47
లస: పప
6398 SAA1250539
పపరర: ససభబషసణణ కకమగక

6384 AP151010060243
పపరర: ససవరర రరజ నవరజళర

6379 AP151010060141
పపరర: ఆనసద కలమమర ఆలలటట఼

భరస : లజర గగసడనల
ఇసటట ననస:123-19-4469
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ యయబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/4471
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:123/19/4472
వయససస:32
లస: ససస స
6395 AP151010060499
పపరర: కకటటశసరరరవప కకమగక఼

93-18/650

భరస : ససవరర రరజ నవరజళర
ఇసటట ననస:123-19-4470
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : ననగగసదబస఼
ఇసటట ననస:123/19/4471
వయససస:47
లస: పప
6392 SAA0791633
పపరర: ఆశరసధస తరరమలశశటట

6381 SAA1278423
పపరర: నరకల జజఖత ఆలలటట

93-14/329

తసడడ:బ యయగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4469
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ బకకయఖ నవరజళర
ఇసటట ననస:123-19-4470
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససవరరస రరజ఼
ఇసటట ననస:123/19/4470
వయససస:59
లస: ససస స
6389 SAA0320069
పపరర: రరమకకటటశసరరరవప యరకసశశటట ఼

93-19/699

భరస : ఆనసద కలమమర ఆలలటట
ఇసటట ననస:123-19-4469
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ anand kumar aleti
ఇసటట ననస:123-19-4469
వయససస:22
లస: ససస స
6386 AP151010060235
పపరర: మననజ రరణణ నవరళళ఼

6378 SAA1296862
పపరర: దదదవ కకప ఆలలటట

6376 JBV1940428
పపరర: యగయఖ ఆలలటట఼ ఼

తసడడ:బ యయబగ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4468
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ ససరగష కలమమర ఆలలటట
ఇసటట ననస:123-19-4468
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆనసద కలమమర ఆలలటట
ఇసటట ననస:123/19/4469
వయససస:23
లస: ససస స
6383 SAA1281591
పపరర: sowmya aleti

93-15/1189

తసడడ:బ ఆలలటట యగయఖ
ఇసటట ననస:123-19-4467
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ యగయఖ ఆలలటట
ఇసటట ననస:123-19-4468
వయససస:43
లస: పప
6380 SAA1044593
పపరర: సపమఖ ఆలలటట

6375 SAA1384221
పపరర: ఆలలటట అషప క కలమమర

6400 SAA1158526
పపరర: అనల కలమమర జటటల

93-15/1070

తసడడ:బ పరల రరజ జటటల
ఇసటట ననస:123-19-4475
వయససస:19
లస: పప
93-14/341

6403 JBV1941475
పపరర: సతఖవత఼ గగడడగగసటర ఼

93-14/342

భరస : ననగగశసరరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4476
వయససస:40
లస: ససస స
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6404 AP151010060386
పపరర: వజబమక గగడడగగసటర ఼

93-14/343

భరస : ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4476
వయససస:57
లస: ససస స
93-14/346

భరస : చననననగయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4477
వయససస:36
లస: ససస స

6408 AP151010060240
పపరర: మమరమక గగడడగగసటర ఼

93-15/1103

భరస : నగరజ గగడడగసటబర
ఇసటట ననస:123-19-4477
వయససస:28
లస: ససస స

6411 SAA0522037
పపరర: బగలఖ కలమమరర చరరగబరర

93-14/347

93-14/351

భరస : ఏససదనసస఼
ఇసటట ననస:123/19/4478
వయససస:42
లస: ససస స

6414 AP151010060250
పపరర: ఐజజక చరరగబరర఼

93-14/349

93-14/1034

తసడడ:బ యయససదనసస చరరగబరర
ఇసటట ననస:123-19-4478
వయససస:37
లస: పప

6417 SAA1296920
పపరర: ఏససదనసస ససరరగగరర

6409 AP151010060278
పపరర: ననగయఖ గగడడగగసటర ఼

93-14/352

6412 JBV1941038
పపరర: శరరద఼ చరరగబరర఼

93-14/350

6415 AP151010060316
పపరర: ఏససదనసస చరరగబరర఼

93-15/1104

6418 SAA1296953
పపరర: మమరర చరరగగరర

93-15/1105

భరస : ఏససదనసస చరరగగరర
ఇసటట ననస:123-19-4478
వయససస:53
లస: ససస స
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తసడడ:బ చటటటబబబగ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:123-19-4480
వయససస:22
లస: ససస స
6422 SAA0790783
పపరర: ఎరకబబలర మధస

93-14/357

93-14/358

93-14/1035

6426 JBV1944255
పపరర: జజఖత఼ బబతస఼

93-14/361

6429 AP151010060437
పపరర: జసససత బబతస఼

93-14/359

6432 AP151010060496
పపరర: రమమష బబతస఼
తసడడ:బ బబలశశరర఼
ఇసటట ననస:123/19/4481
వయససస:43
లస: పప

6424 JBV3665635
పపరర: బబ లర యఖ఼ పససపపలలటట఼

93-15/114

6427 SAA0789778
పపరర: బబతస జయమక

93-14/360

భరస : బగజజ
ఇసటట ననస:123/19/4481
వయససస:36
లస: ససస స
93-14/362

భరస : బబలశశరర఼
ఇసటట ననస:123/19/4481
వయససస:58
లస: ససస స
93-14/364

93-14/356

తసడడ:బ శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4480
వయససస:51
లస: పప

భరస : చననశశరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4481
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమమష ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4481
వయససస:38
లస: ససస స
6431 AP151010060570
పపరర: బగజజ బబతస఼

6423 SAA1250414
పపరర: వనసకటరమణమక ఏటటకలరర

6421 SAA0790833
పపరర: యరకబబలర ససగగణ

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123/19/4480
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చటటట బబబగ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:123-19-4480
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప చనవల
ఇసటట ననస:123/19/4481
వయససస:27
లస: ససస స
6428 JBV1942549
పపరర: బగలలర మమకయ఼ బబతస఼

93-14/355

తసడడ:బ చటటట బబబగ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:123-19-4480
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123/19/4480
వయససస:25
లస: పప
6425 SAA0646034
పపరర: హహసదవ చనవల

6420 SAA1147313
పపరర: మమరర ఏటటకలరర

93-14/353

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4478
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ ససరరగగరర
ఇసటట ననస:123-19-4478
వయససస:64
లస: పప

93-14/354

93-14/348

భరస : ఐజక ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4478
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏససదనసస఼
ఇసటట ననస:123/19/4478
వయససస:40
లస: పప

6416 SAA1250372
పపరర: ఇశరక చరరగబరర

93-14/345

తసడడ:బ జకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4477
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:123/19/4478
వయససస:31
లస: ససస స

6413 AP151010060406
పపరర: వససత కలమమరర ననరగళళ఼

6406 SAA0655621
పపరర: ససనమక గగడడగసటర

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:123/19/4477
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4477
వయససస:62
లస: ససస స

6410 SAA1251065
పపరర: సససనన గగడడగసటబర

తసడడ:బ బబలశశరర఼
ఇసటట ననస:123/19/4481
వయససస:40
లస: పప

93-14/344

తసడడ:బ చనన ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4476
వయససస:66
లస: పప

6407 JBV1941830
పపరర: కకటటశసరమక఼ గగడడగగసటర ఼

6419 SAA1147305
పపరర: నయమ ఏటటకలరర

6405 SAA0386292
పపరర: ననగయఖ఼ గగనసగగసటర ఼

6430 SAA0789794
పపరర: బబతస కకశశర బబబగ

93-14/363

తసడడ:బ బబలమసపరర
ఇసటట ననస:123/19/4481
వయససస:35
లస: పప
93-14/365

6433 AP151010060515
పపరర: బబలశశరర బబతస఼

93-14/366

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4481
వయససస:68
లస: పప
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93-14/367

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123-19-4482
వయససస:51
లస: ససస స
6437 JBV1942499
పపరర: రజత఼ చరరగబరర఼

93-14/370

93-14/373

93-14/376

93-14/380

93-14/383

93-15/115

93-19/777

తసడడ:బ పబకరశస
ఇసటట ననస:123/19/4500
వయససస:47
లస: పప

6447 AP151010060779
పపరర: రరణణ రరచపపడడ఼

6450 AP151010060390
పపరర: మమరమక రరచపపడడ఼

6453 AP151010060389
పపరర: జజఖత రరవనడతల఼

6456 SAA1278472
పపరర: మమఘన బబఠమ

93-15/116

6459 JBV3431228
పపరర: మరరయమక బబతస

93-14/381

6462 SAA0645820
పపరర: దదవల శకనడ
తసడడ:బ గగపయమఖ
ఇసటట ననస:123/19/4500
వయససస:47
లస: పప

6442 JBV1941079
పపరర: మమరరవరలకడక఼ ఇనకలలర఼

93-14/375

6445 AP151010060277
పపరర: అబబహస ఇనకలలర఼

93-14/378

6448 AP151010060569
పపరర: పబసరద బబబగ రరచపపడడ఼

93-14/382

తసడడ:బ పబకరశరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4494
వయససస:41
లస: పప
93-14/384

6451 AP151010060303
పపరర: పబకరశమక రరచపపడడ఼

93-14/385

భరస : యససయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4495
వయససస:49
లస: ససస స
93-14/387

6454 JBV1940485
పపరర: రవ఼ రరవనడతల఼

93-14/388

తసడడ:బ ఏలయమ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4496
వయససస:33
లస: పప
93-18/653

6457 NDX2685394
పపరర: అబబహస గగదదదటట

94-2/971

తసడడ:బ ననగయఖ గగదదదటట
ఇసటట ననస:123-19-4497
వయససస:30
లస: పప
93-14/389

భరస : చననశశరర
ఇసటట ననస:123/19/4500
వయససస:40
లస: ససస స
93-14/391

93-14/372

తసడడ:బ కకటటశ఼
ఇసటట ననస:123/19/4486
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససరజసదబ బబబగ బబఠమ
ఇసటట ననస:123-19-4497వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వరయఖ చచదరర఼
ఇసటట ననస:123/19/4499
వయససస:36
లస: ససస స
6461 AP151010060503
పపరర: బబతస శశరర

93-14/377

భరస : ఎలయమ఼
ఇసటట ననస:123/19/4496
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ సససదరరరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:123-19-4496
వయససస:53
లస: పప
6458 JBV3667490
పపరర: పబసననలకడక఼ తలశల఼

6444 SAA0625061
పపరర: యహనస ఇనకలలర

6439 JBV1942614
పపరర: పబభగదనసస చరరగబరర ఼ ఼

భరస : అబబహస
఼఼
ఇసటట ననస:123/19/4486
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బగజజ఼
ఇసటట ననస:123/19/4495
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ యయససపరదస఼
ఇసటట ననస:123/19/4495
వయససస:29
లస: ససస స
6455 SAA1447317
పపరర: ఏససబబబగ రరచపపడడ

93-14/374

భరస : పబకరశరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/4494
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ బగజజ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4495
వయససస:33
లస: ససస స
6452 JBV3665569
పపరర: మరరయమక఼ గడడ స఼

6441 JBV1941061
పపరర: శశభ ఼ ఇనకలలర఼

93-14/369

తసడడ:బ చనఇననయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4485
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ యమకకబగ ఇనకలలర
ఇసటట ననస:123/19/4486
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ పబకరశరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4494
వయససస:37
లస: ససస స
6449 JBV1943059
పపరర: శశశలజ఼ రరచపపడడ఼

93-14/371

తసడడ:బ కకటటశ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4486
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మరరయదనసస఼
ఇసటట ననస:123/19/4486
వయససస:47
లస: ససస స
6446 JBV1940774
పపరర: అరరణకలమమరర఼ రరచపపడడ఼

6438 JBV1948272
పపరర: బబలకలమమర఼ చరరగబరర఼

6436 SAA0521906
పపరర: కకటటశసరర ఇనకలలర

భరస : యహనస ఇనకలలర
ఇసటట ననస:123/19/4485
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ చననఇననయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4485
వయససస:34
లస: పప

భరస : సతష
ఇసటట ననస:123/19/4486
వయససస:30
లస: ససస స
6443 AP151010060460
పపరర: ననగగసదబస చరరగబరర఼

93-14/368

తసడడ:బ శశరర
ఇసటట ననస:123-19-4482
వయససస:24
లస: పప

భరస : పబభగదనసస ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4485
వయససస:33
లస: ససస స
6440 SAA0791963
పపరర: ఇననకలలర దదవ

6435 SAA0790718
పపరర: బబతస పబవణ కలమమర

6460 SAA0645077
పపరర: దదవల రవ

93-14/390

తసడడ:బ శకనడ
ఇసటట ననస:123/19/4500
వయససస:28
లస: పప
93-14/392

6463 JBV3667524
పపరర: పపబమమక఼ దదడనడ఼

93-15/117

భరస : ఏలయమ఼
ఇసటట ననస:123/19/4500
వయససస:54
లస: ససస స
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6464 JBV3667532
పపరర: ససబగబలల఼ జరరగగమలర ఼

93-15/118

భరస : పపననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4500
వయససస:71
లస: ససస స
6467 SAA0645879
పపరర: రరచపపడడ మరరయమక

93-14/395

93-14/398

93-14/401

93-21/1185

93-23/766

93-15/120

93-18/265

తసడడ:బ లలథర బబబగ బటటట ల
ఇసటట ననస:123-19-6342
వయససస:24
లస: ససస స

6477 SAA1403419
పపరర: లకడక మగదధమనల

6480 SAA0646158
పపరర: కకలమరర అచలయఖ

6483 JBV3672722
పపరర: షపక ననవనబ shaik

6486 SAA0566026
పపరర: సతదస యఖ రగబలర

93-18/267

6489 SAA0522045
పపరర: శశబబ మమరరయమ చరరగబరర

93-21/1186

6492 SAA1382555
పపరర: నలవవణణ బటటట ల
భరస : మశశ బటటట ల
ఇసటట ననస:123-19-6342
వయససస:20
లస: ససస స

6472 SAA0640003
పపరర: గసడక సలమకనడరరజ

93-14/400

6475 SAA0645093
పపరర: గరరకపరటట అరరణన

93-14/402

6478 SAA1403484
పపరర: లకడక మగదధమనల

93-22/713

భరస : తబననథ మగదధమనల
ఇసటట ననస:123-19-4503
వయససస:51
లస: ససస స
93-14/403

6481 SAA0639856
పపరర: వవమగలవరడన రమమశ

93-14/404

తసడడ:బ పరపరరరవ
ఇసటట ననస:123/19/4505
వయససస:44
లస: పప
93-17/535

6484 SAA0425421
పపరర: నససమమ఼ షపక఼

93-19/561

భరస : ననగబల మరర఼
ఇసటట ననస:123\19\4505
వయససస:30
లస: ససస స
93-19/562

6487 JBV3673274
పపరర: మమభ఼ షపక఼

93-18/266

భరస : బడదషర఼
ఇసటట ననస:123/19/4508
వయససస:32
లస: ససస స
93-14/406

భరస : బబల కలమమర
ఇసటట ననస:123/19/4520
వయససస:30
లస: ససస స
93-15/1191

93-14/397

తసడడ:బ వవసకట ససధదర
ఇసటట ననస:123/19/4503
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహ
ఇసటట ననస:123\19\4507
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ అనసర఼
ఇసటట ననస:123/19/4508
వయససస:44
లస: పప
6491 SAA1382548
పపరర: వరణణ బటటట ల

93-15/119

భరస : లమల shaik
ఇసటట ననస:123/19/4505
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నరగశ
ఇసటట ననస:123/19/4506
వయససస:31
లస: ససస స
6488 JBV3673266
పపరర: బడదషర఼ షపక఼

6474 SAA0261735
పపరర: పబశరసత఼ అరరగజల఼

6469 JBV1940576
పపరర: బబలసరసమ఼ బబతస఼

తసడడ:బ యలమసద
ఇసటట ననస:123/19/4502
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ పరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/19/4504
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ మశశ
ఇసటట ననస:123/19/4505
వయససస:24
లస: పప
6485 SAA0463265
పపరర: ససనతన పరటటబసడర

93-14/399

భరస : తబననథ మగదధమనల
ఇసటట ననస:123-19-4503
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : తబననథ మగదధమనల
ఇసటట ననస:123-19-4503
వయససస:51
లస: ససస స
6482 SAA0981028
పపరర: కకటటశసర రరవప రరచపపడడ

6471 JBV1940444
పపరర: రవ఼ బబతస఼

93-14/394

తసడడ:బ పబకరశస ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4501
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ఇజజక పరల఼
ఇసటట ననస:123/19/4502
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకసఠర మగదధమసచ
ఇసటట ననస:123-19-4503
వయససస:51
లస: ససస స
6479 SAA1403476
పపరర: లకడక మగదధమనల

93-14/396

తసడడ:బ పబకరశస ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/4502
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ శశరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/4502
వయససస:80
లస: పప
6476 SAA1424399
పపరర: లకడక మగదధమసచ

6468 SAA0647768
పపరర: రరచపపడడ ఉదయకలమమర

6466 SAA0639989
పపరర: వవమగలవరడన పదనక

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:123/19/4501
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:123/19/4501
వయససస:34
లస: పప

భరస : సలమకనడరరజ
ఇసటట ననస:123/19/4502
వయససస:42
లస: ససస స
6473 SAA0078410
పపరర: పబకరశరస బబతస఼

93-14/393

భరస : మమరరయమదనసడ
ఇసటట ననస:123/19/4501
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:123/19/4501
వయససస:68
లస: ససస స
6470 SAA0640011
పపరర: గసడక ఏసట రర రరన

6465 SAA0639963
పపరర: యయససపప గబ జజఖత

6490 JBV1947886
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప చసతల

93-17/536

తసడడ:బ కకసడయఖ chintala
ఇసటట ననస:123/19/5908
వయససస:46
లస: పప
93-15/1269

6493 SAA1250596
పపరర: ససమలత ఆలలటట

93-14/1036

తసడడ:బ అనద కలమమర ఆలలటట
ఇసటట ననస:123-19-6649
వయససస:30
లస: ససస స
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6494 SAA0319541
పపరర: శవ రరమ కకషర చదరరపలర ఼

93-19/563

తసడడ:బ లకకణరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\7179
వయససస:47
లస: పప
6497 SAA1446657
పపరర: నరసససహరరవప పప కల

93-18/716

6498 SAA0276410
పపరర: లసగయఖ఼ మగకకళళ఼

93-16/539

6501 SAA0782210
పపరర: సరయసబవరసత వరససరజడడడ
తసడడ:బ శకనవరసస VASIREDDY
ఇసటట ననస:123-26
వయససస:30
లస: పప

93-17/538
6503 SAA0333682
పపరర: ఆషరలత కసదధమళళ఼
Kandimalla
భరస : వరససదదవ రరవప఼ KANDIMALLA
ఇసటట ననస:123-26
వయససస:45
లస: ససస స

6504 SAA0333781
పపరర: వరససదదవ రరవప఼ కసదధమళళ఼

తసడడ:బ భబసకర రరవప఼
ఇసటట ననస:123-27
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప ఼ Saridana
ఇసటట ననస:123/40
వయససస:33
లస: ససస స
6512 JBV3669819
పపరర: సరమమమజఖస఼ సరరధన఼

93-16/547

93-16/550

తసడడ:బ రరమదనసస KANURI
ఇసటట ననస:123/40
వయససస:50
లస: పప
6518 SAA1012467
పపరర: మణణకసఠ ఇతసరరజ

భరస : వనసకటబమణరజడడడ అలవల
ఇసటట ననస:123/41
వయససస:42
లస: ససస స

93-16/540

6502 SAA0782376
పపరర: శకనవరసస వరససరజడడ

93-16/541

తసడడ:బ ససబబ రరవప VASIREDDY
ఇసటట ననస:123-26
వయససస:58
లస: పప
93-17/539

6510 JBV3669835
పపరర: కళళఖణణ఼ సరరధన఼

93-17/542

93-16/542

93-16/545

93-16/548

6516 JBV3669801
పపరర: ససతనరరమయఖ఼ సరరధన

93-16/551

6522 SAA1251230
పపరర: భవన వనసకటటష అలవల
తసడడ:బ వనసకటరరమరజడడడ అలవల
ఇసటట ననస:123/41
వయససస:22
లస: పప

6508 JBV3668480
పపరర: రరమమరరవప఼ కడడయమల

93-16/543

6511 JBV3430956
పపరర: ససజజత కరనడరర

93-16/546

భరస : సరసబశవరరవప఼ Kanuri
ఇసటట ననస:123/40
వయససస:45
లస: ససస స
6514 JBV3669827
పపరర: శకనవరసరరవప఼ సరరధన఼

93-16/549

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ఼ Saridhana
ఇసటట ననస:123/40
వయససస:46
లస: పప
6517 SAA1429372
పపరర: ఉమదదవ పపమకసరన

93-16/753

భరస : సతఖననరరయణ పబసరద పపమకసరన
ఇసటట ననస:123-41
వయససస:48
లస: ససస స
93-17/543

తసడడ:బ వనసకట ససబబబరరవప వరససరజడడ
ఇసటట ననస:123/41
వయససస:37
లస: పప
93-19/664

93-17/540

తసడడ:బ ససబబయఖ఼ KADIYALA
ఇసటట ననస:123/34
వయససస:73
లస: ససస స

6513 AP151010060199
పపరర: వనసకటససబబబరరవప సరరదన఼
Saridana
తసడడ:బ ససతనరరమయఖ఼ Saridana
ఇసటట ననస:123/40
వయససస:43
లస: పప

6519 SAA0947129
పపరర: అనల కలమమర వరససరజడడ

6505 SAA0049668
పపరర: ససధఖ రరణణ఼ ఆమగదనలపలర ఼
భరస : శకనవరస రరవప఼
ఇసటట ననస:123-27
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼ SARIDHANA
ఇసటట ననస:123/40
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:బ ఏడడకకసదలల ఇతసరరజ
ఇసటట ననస:123/41
వయససస:24
లస: పప
6521 SAA1251222
పపరర: ఝనస రరణణ అలవల

93-17/537

భరస : శకనవరసరరవప఼ Saridhana
ఇసటట ననస:123/40
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ఼ Saridhana
ఇసటట ననస:123/40
వయససస:66
లస: ససస స
6515 JBV3430949
పపరర: సరసబశవరరవప఼ కరనడరర

6499 SAA1310853
పపరర: దదవత వన వ దసరరర పబవరకర
devati
తసడడ:బ వవసకటటశసర రరవప devati
ఇసటట ననస:123/24
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప ఼ KADIYALA
ఇసటట ననస:123/34
వయససస:67
లస: ససస స
93-16/544

93-15/122

93-23/604

తసడడ:బ సరసబయఖ఼ KANDIMALLA
ఇసటట ననస:123-26
వయససస:55
లస: పప

93-17/541 6507 JBV3429651
6506 SAA0049379
పపరర: శకనవరస రరవప఼ ఆమగదనలపలర ఼
పపరర: వససతకకషర కడడయమల

6496 JBV3666328
పపరర: శశరమక఼ చదరరకలరర఼

భరస : మరరయదనసస఼
ఇసటట ననస:123/19/43325
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\20\71
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసస VASIREDDY
ఇసటట ననస:123-26
వయససస:55
లస: ససస స

6509 JBV3430402
పపరర: పబశరసత఼ సరరదన఼

93-15/121

తసడడ:బ కకటటరజడడడ జననవరపప
ఇసటట ననస:123/19/25000
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ శతనరరమయఖ పప కల
ఇసటట ననస:123-19 m p l road
వయససస:48
లస: పప
6500 SAA0782434
పపరర: పదకజ వరససరజడడడ

6495 SAA1005322
పపరర: లకకకరజడడడ జననవరపప

6520 SAA1251297
పపరర: వనసకటరరమరజడడడ అలవల

93-19/663

తసడడ:బ ససబబరజడడడ అలవల
ఇసటట ననస:123/41
వయససస:49
లస: పప
93-19/665

6523 SAA1251248
పపరర: లకడక మమనక అలవల

93-19/666

తసడడ:బ వనసకటరరమరజడడడ అలవల
ఇసటట ననస:123/41
వయససస:19
లస: ససస స
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6524 SAA1438993
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కకనకసచ

93-16/754

తసడడ:బ కకటయఖ కకనకసచ
ఇసటట ననస:123-41, FLAT NO-301
వయససస:82
లస: పప
6527 SAA0969545
పపరర: పవన కలమమర ఉపపల

93-16/554

93-16/557

93-17/545

6531 SAA1471135
పపరర: తబవవణణ ఉపపల

6534 SAA0782392
పపరర: ససనతనదదవ ఆకలల

93-17/548

6537 SAA0782137
పపరర: ససధనరరణణ బబ ఢడలల
ర రర

తసడడ:బ వనసకటటససరరర KATAGANI
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:25
లస: పప

6540 SAA0781055
పపరర: ససధదర కటగన

తసడడ:బ ననగగసదబస DOPPARLAPUDI
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ రసగరరరవప KOTHA
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:54
లస: పప
6548 SAA1296722
పపరర: థధవ
బ వనడ వపపరపస

భరస : సతఖననరరయణ తషమమల
ఇసటట ననస:123/44
వయససస:67
లస: ససస స

6546 SAA0781063
పపరర: వనసకటటససరరర కటగన

93-17/1051

6549 SAA1004639
పపరర: అనసశర ఇతసరరజ

93-17/549

6552 SAA1012327
పపరర: హనసమమయమక ఇతసరరజ
భరస : సపదదయఖ ఇతసరరజ
ఇసటట ననస:123/44
వయససస:79
లస: ససస స

6532 SAA0781907
పపరర: ససమగలక కకతస

93-17/544

93-17/547
6535 SAA0781873
పపరర: వజయలకడక DOPPARLAPUDI

6538 SAA0852609
పపరర: పపజ లకడక ఉపపల

93-17/550

భరస : అపరపరరవప UPPALA
ఇసటట ననస:123/42
వయససస:58
లస: ససస స
93-17/552

6541 SAA0782186
పపరర: రమణ రజడడడ గసగరరజడడడ

93-17/553

తసడడ:బ కకషర రజడడ GANGIREDDY
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:38
లస: పప
93-17/555

6544 SAA0781956
పపరర: భబణగ శక కకనడరర

93-17/556

తసడడ:బ రరమలసగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:49
లస: పప
93-17/558

6547 SAA0782004
పపరర: రసగ రరవప బబ దసదలలరర

93-17/559

తసడడ:బ ససబబయఖ BODDULURI
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:83
లస: పప
93-16/558

తలర : కకసదలల ఇతసరరజ
ఇసటట ననస:123-44
వయససస:26
లస: ససస స
93-16/560

93-16/556

భరస : తరరపత రరయడడ DOPPARLAPUDI
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబ రరవప KATAGANI
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకపవన కలయమర వపపరపస
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:24
లస: ససస స
6551 SAA0981499
పపరర: వజయ లకడక తషమమల

93-17/546

తసడడ:బ సదనశవ రరవప AKULA
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:45
లస: పప
93-17/557

6529 JBV3670437
పపరర: శశషగరరరరరవప కకక

తసడడ:బ గరరరదర రరవప KOTHA
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటససరరర KATAGANI
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:30
లస: పప

93-17/554 6543 SAA0782418
6542 SAA0852047
పపరర: తరరపత రరయడడ దదపరలపపడడ
పపరర: మధససడధన రరవప ఆకలల

6545 SAA0781931
పపరర: గరరరధర రరవప కకతస

93-16/755

భరస : రసగరరరవప BODHULLURI
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:52
లస: ససస స
93-17/551

93-16/553

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప఼ KOKA
ఇసటట ననస:123/42
వయససస:35
లస: పప

భరస : మధససడధన రరవప AKULA
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గరరరడ రరవప రరవప KOTHA
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:46
లస: ససస స
6539 SAA0781071
పపరర: ససధనకర కటగన

93-16/555

భరస : శక పవన కలమమర ఉపపల
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమణ రజడడడ GANGIREDDY
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:33
లస: ససస స
6536 SAA0782277
పపరర: అసజన కలమమరర కకతనస

6528 JBV3431152
పపరర: శశషగరరర కకకర

6526 JBV3670445
పపరర: రగశమక పపటట

తసడడ:బ పపలర యఖ Putta
ఇసటట ననస:123/42
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప COCA
ఇసటట ననస:123/42
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ KOKA
ఇసటట ననస:123/42
వయససస:56
లస: పప
6533 SAA0782012
పపరర: భబగఖ లకడక గసగరరజడడ

93-16/552

భరస : రరమచసదబరరవప఼ COCA
ఇసటట ననస:123/42
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : పపజఖ లకడక ఉపపల
ఇసటట ననస:123-42
వయససస:28
లస: పప
6530 JBV3670429
పపరర: రరమచసదబరరవప కకక

6525 JBV3430626
పపరర: చననమమకయ కకకర

6550 SAA1012301
పపరర: ననగగసదబ0 ఇతసరరజ

93-16/559

భరస : ఏడడకకసడలల ఇతసరరజ
ఇసటట ననస:123/44
వయససస:45
లస: ససస స
93-16/561

6553 SAA1012319
పపరర: కకశశర ఇతసరరజ

93-16/562

తసడడ:బ రరసబబబగ ఇతసరరజ
ఇసటట ననస:123/44
వయససస:33
లస: పప
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6554 SAA1004647
పపరర: ఏడడకకసదలల ఇతసరరజ

93-16/563

తసడడ:బ సపదదయఖ ఇతసరరజ
ఇసటట ననస:123-44
వయససస:45
లస: పప
6557 SAA0981481
పపరర: సతఖననరరయణ tummala

93-17/562

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ tummala
ఇసటట ననస:123/44
వయససస:69
లస: పప

6555 SAA0333740
పపరర: సతఖననరరయణ గగళరమళళ
tummala
తసడడ:బ జగనననథస tummala
ఇసటట ననస:123/44
వయససస:33
లస: పప

93-17/560

6558 JBV3431202
పపరర: ఉషరరరణణ఼ చదనసనపరటట఼

93-16/564

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123-61
వయససస:31
లస: పప
93-16/756

తసడడ:బ ఉమ మహహశసర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:123-65
వయససస:19
లస: ససస స
6566 JBV3667649
పపరర: వజయలకడక఼ చదజజరర఼

93-16/570

93-16/573

93-20/1115

93-16/686

తసడడ:బ వజయసరరథధ఼
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:34
లస: పప

93-16/571

6573 SAA1395292
పపరర: ససతసతబ నసబబరర

6576 SAA0981283
పపరర: యమగన కరత రగడనడ

93-16/578

93-16/581

6579 JBV3669231
పపరర: రరజగశసరర ననగమతష

6565 JBV3667656
పపరర: సరససత఼ చదజజరర఼

93-16/569

6568 JBV3667631
పపరర: వనసకయఖ఼ చదజజరర఼

93-16/572

93-16/574

6571 SAA0277533
పపరర: వజయ కకషర గగరజజల

93-16/575

తసడడ:బ వరయఖ gorjaal
ఇసటట ననస:123-74
వయససస:57
లస: పప
93-16/684

6574 SAA1395284
పపరర: శకధర నసబబరర

93-16/685

తసడడ:బ సపరయఖ నసబబరర
ఇసటట ననస:123/114 jkc road
వయససస:45
లస: పప
93-16/576

6577 JBV3669991
పపరర: ససజజత఼ గరరకపరటట఼

93-16/577

తసడడ:బ వజయసరరథధ఼
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:33
లస: ససస స
93-16/579

6580 JBV3670015
పపరర: తరరష఼ గరరకపరటట఼

93-16/580

భరస : శవనగమలలర శసరరవప Nagamothu
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:33
లస: పప

6582 JBV3670007
పపరర: వనసకటససధదర఼ గరరకపరటట఼

6583 JBV3669967
పపరర: వజయసరరథధ఼ గరరకపరటట఼

తసడడ:బ శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:35
లస: పప

93-16/568

తసడడ:బ కకషరమబరరస఼
ఇసటట ననస:123-72
వయససస:66
లస: పప

భరస : అనల కలమమర katragadda
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వజయసరరథధ఼
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:51
లస: ససస స
6581 JBV3669983
పపరర: రరమగ఼ గరరకపరటట఼

6570 JBV3669579
పపరర: ససదదప఼ గగరజజల఼

6562 JBV3667714
పపరర: కకషరమబరరస఼ బసడర మబడడ఼

భరస : జగదదశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123-72
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సపరయఖ నసబబరర
ఇసటట ననస:123/114 jkc road
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకధర నసబబరర
ఇసటట ననస:123/114 jkc road
వయససస:39
లస: ససస స
6578 JBV3669975
పపరర: వనసకరయమక఼ గరరకపరటట఼

94-7/1060

తసడడ:బ వజయ కకషర఼
ఇసటట ననస:123-74
వయససస:32
లస: పప

భరస : పరసడడ బబలమగరన
ఇసటట ననస:123-80-1995
వయససస:36
లస: ససస స
6575 SAA1395458
పపరర: అనసరరధ నసబబరర

6567 SAA0319681
పపరర: జగదదశసర రరవప఼ చదజజరర఼

93-16/565

తసడడ:బ గగపయఖ఼
ఇసటట ననస:123-61
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123-72
వయససస:43
లస: పప

భరస : వజయ కకషర఼
ఇసటట ననస:123-74
వయససస:50
లస: ససస స
6572 SAA1301399
పపరర: బలమక బబలమగరన

93-16/567

భరస : పపరర చసదబరరవప గసజగరరపలర
ఇసటట ననస:123-65
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123-72
వయససస:56
లస: ససస స
6569 JBV3667664
పపరర: ఉషరరరణణ఼ గరరరజజల఼

6564 NDX3252780
పపరర: తరరమగల గసజగరరపలర

6559 JBV3667722
పపరర: రరజగశసరర఼ బసడర మబడడ఼
భరస : కకషరమబరరస఼
ఇసటట ననస:123-61
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ శకహరరరరవప ఓ ఼
ఇసటట ననస:123-61
వయససస:57
లస: పప

6563 SAA1428887
పపరర: ససధదర కకతస పలర

93-17/561

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123/44
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగగశసరరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123-61
వయససస:51
లస: ససస స

93-16/566 6561 JBV3431194
6560 JBV3667730
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప఼ చదనసనపరటట఼
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ చదనసనపరటట఼

6556 SAA0981507
పపరర: రవ కకరణ తషమమల

93-16/582

93-16/583

తసడడ:బ హనసమసతరరవప఼ garikati
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:58
లస: పప
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93-17/563

తసడడ:బ రవ కలమమర అలపరటట
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:27
లస: ససస స
6587 SAA0520825
పపరర: శవ పరరసత శమలదదనవన

93-17/566

93-17/569

93-17/572

6591 SAA0520932
పపరర: వవసకట పదనకవత తరరవధసల

6594 SAA0981218
పపరర: సరయ పబకరశ అలపరటట

93-17/575

6597 SAA0520833
పపరర: ననగయఖ ససమలదదనవన

6600 SAA0520809
పపరర: వనసకటటశసరరర లసగరల

తసడడ:బ ససవర ననగ మలలర ససర రరవప ననగగమత
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ సరసబయఖ Lingala
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:52
లస: పప

6602 SAA0520965
పపరర: వవసకట రరవప ఉపపపటటరర

6603 SAA0856940
పపరర: రవ కలమమర అలపరటట

93-17/581

తసడడ:బ పరమయఖ upputuri
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:55
లస: పప
6605 SAA1454990
పపరర: కమల సననధననపప

93-18/672

భరస : రరమ కకషర పబసరద సననధననపప
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:47
లస: ససస స
6608 SAA1064203
పపరర: లకకతన తటట

93-16/659

తసడడ:బ ససరగష బబబగ తటట
ఇసటట ననస:123-119
వయససస:27
లస: ససస స
6611 SAA1064179
పపరర: ససరగష బబబగ తటట
తసడడ:బ శకరరమ మబరరస తటట
ఇసటట ననస:123-119
వయససస:57
లస: పప

93-17/570

93-17/573

93-17/568

6592 SAA0520841
పపరర: మమలన కకనవరర

93-17/571

6595 SAA1012434
పపరర: మగరళ కకషర ఉపపటటరర

93-17/574

తసడడ:బ వనసకట రరవప ఉపపటటరర
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:25
లస: పప
93-17/576

6598 SAA0520916
పపరర: శవ కలమమర కలనశశటట

93-17/577

తసడడ:బ పపలమర రరవప kunisetty
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:42
లస: పప
93-17/579

6601 SAA0520940
పపరర: వవసకట రమన తరరవధసల

93-17/580

తసడడ:బ మగరహరర శరససస స tiruveedula
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:53
లస: పప
93-17/582

6604 SAA0520858
పపరర: వనసకటకకషర రరవప కకనవరర

93-17/583

తసడడ:బ పబభబకర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వరరసజనవయగలల koneru
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:63
లస: పప

93-23/715
6606 SAA1298181
పపరర: RAMAKRISHANA
SANNIDHANAPU
తసడడ:బ ననరర ససవరక రరవప SANNIDHANAPU
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:61
లస: పప

93-23/716
6607 SAA1298173
పపరర: KAMALA SANNIDHANAPU

భరస : RAMAKRISHANA SANNIDHANAPU
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:47
లస: ససస స

6609 SAA1064187
పపరర: ససధఖ రరణణ తటట

6610 SAA1064211
పపరర: శశధర తటట

93-16/660

భరస : ససరగష బబబగ తటట
ఇసటట ననస:123-119
వయససస:50
లస: ససస స
93-16/662

6589 SAA0856965
పపరర: పదనకవత అలపరటట

భరస : వనసకటకకషర రరవప koneru
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ రరవప seeemaladinne
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:40
లస: పప
93-17/578

93-17/565

భరస : రవ కలమమర అలపరటట
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ రవ కలమమర అలపరటట
ఇసటట ననస:123-118
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రరవప ఉపపటటరర
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:25
లస: పప
6599 SAA0333856
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస ననగగమతష

93-17/567

భరస : venkata ramana tiruveedula
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పపలమర రరవప kunisetty
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:62
లస: ససస స
6596 SAA1012442
పపరర: manoj kumar ఉపపటటరర

6588 SAA0520957
పపరర: ఝమనస లకకక ఉపపపటటరర

6586 SAA0520924
పపరర: వరణణ ఝమనస కలనశశటట

భరస : శవ కలమమర
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వవసకట రరవప upputuri
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర 123/118
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:48
లస: ససస స
6593 SAA0520908
పపరర: వజయ కలమమరర కలనశశటట

93-17/564

తసడడ:బ వవసకట కకషర రరవప koneru
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ seeemaladinne
ఇసటట ననస:123/118
వయససస:37
లస: ససస స
6590 SAA0520817
పపరర: రజన దదవ లసగరల

6585 SAA0520866
పపరర: కకషర పసబయమ కకనవరర

6612 SAA1064195
పపరర: శక రరమ మబరరస తటట
తసడడ:బ పరరసకలశస తటట
ఇసటట ననస:123-119
వయససస:81
లస: పప

93-16/661

తసడడ:బ ససరగష బబబగ తటట
ఇసటట ననస:123-119
వయససస:23
లస: పప
93-16/663

6613 SAA0622415
పపరర: ససనత రరజఖలకడక తలమరర

93-17/584

భరస : ససజవ కలమమర తలమరర
ఇసటట ననస:123/119
వయససస:42
లస: ససస స
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6614 JBV1948587
పపరర: లకడక఼ చదలగరచరర ఼
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93-18/440

భరస : వనసకటటశసరరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\119\3972
వయససస:44
లస: ససస స
6617 SAA0981770
పపరర: లకడక ఐలవరపప

93-16/585

6618 SAA1012210
పపరర: ననగ మలలర సవరర చనవర

93-16/648

6621 SAA1090679
పపరర: ననగ శలప మగతస నవన

తసడడ:బ వనసకట రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:23
లస: ససస స

6624 SAA1090695
పపరర: లకడక గగడడపపడడ

తసడడ:బ వనసకటటససరరర దదపరలపపడడ
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ వర సరసమ gottam
ఇసటట ననస:123/120
వయససస:31
లస: పప
6632 SAA1017335
పపరర: గగవరరన రరవప మకజకన

93-17/588

93-17/591

93-16/590

భరస : వరరసరసమ గరటట స
ఇసటట ననస:123/120/F3A
వయససస:59
లస: ససస స
6641 SAA0855744
పపరర: అననపపరర కకనవరర
భరస : రరమలసగగశసర రరవప కకనవరర
ఇసటట ననస:123-142
వయససస:71
లస: ససస స

93-16/652

6633 SAA1044510
పపరర: రవసదబ బబబగ మగతస నవన

6636 SAA0981457
పపరర: శక మసగ శరఖమల నదదసపఅల

93-16/655

6622 SAA1090661
పపరర: రవసదబబబబగ మగతస నవన

6625 SAA1090687
పపరర: వనసకట రరవప గగడడపపడడ

6628 SAA1420884
పపరర: సరయ కకరణ ayilavarapu

93-17/586

6631 SAA1012376
పపరర: ససరగష బబబగ పపదద ధ

93-16/687

93-17/587

93-17/589

6634 SAA0981424
పపరర: కరలనస వజయ భబసకర
kalince
తసడడ:బ Vijaya bhaskar rao kalince
ఇసటట ననస:123/120
వయససస:49
లస: పప

93-17/590

93-16/588

6637 SAA0981572
పపరర: మమధసరర గరటట స

93-16/589

తసడడ:బ వరరసరసమ గరటట స
ఇసటట ననస:123/120/F3A
వయససస:30
లస: ససస స

6639 SAA1417021
పపరర: పబతషఖష వర సప మ

6640 SAA1115542
పపరర: హనసమ రజడడడ కకసడ

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123\168\1969
వయససస:27
లస: పప

93-16/653

తసడడ:బ సతఖననరరయణ పపదద ధ
ఇసటట ననస:123/120
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట ససవర రరమ కకషర nadempalli
ఇసటట ననస:123/120/3A
వయససస:37
లస: ససస స

6642 SAA0787129
పపరర: కలసభస శకనవరస

93-16/650

తసడడ:బ lakhmi ayilavarapu
ఇసటట ననస:123/120
వయససస:23
లస: పప

93-16/704

భరస : బసదస సరగరర సప మ
ఇసటట ననస:123-122
వయససస:35
లస: ససస స
93-17/592

93-16/587

తసడడ:బ అపరపరరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప మగతస నవన
ఇసటట ననస:123/120
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ వర భదబ రరవప popuri
ఇసటట ననస:123/120
వయససస:55
లస: పప
6638 SAA0981556
పపరర: ససబబబయమక గరటట స

6630 SAA0981754
పపరర: శకనవరస రరవప అయలవరరపప

6619 SAA0981432
పపరర: శరసత భబసకర మమసడ

తసడడ:బ సరసబశవరరవప మగతస నవన
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ అసజనయగలల ayilavarapu
ఇసటట ననస:123/120
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రరవప మకజకన
ఇసటట ననస:123/120
వయససస:44
లస: పప
6635 SAA0981721
పపరర: శకనవరస బబబగ పప పపరర

93-16/649

భరస : హనసమ రజడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:39
లస: ససస స
93-17/585

93-16/584

భరస : కరలనస వజయ భబసకర
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:42
లస: ససస స

93-16/654 6627 SAA1115559
6626 SAA1074541
పపరర: కకషర పబసరద రరవప దదపరలపపడడ
పపరర: భబగఖలకడక కకసడ

6629 SAA0981564
పపరర: ససదదర బబబగ గరటట స

93-16/586

భరస : రవసదబబబబగ మగతస నవన
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:35
లస: ససస స
93-16/651

6616 SAA1004621
పపరర: పసబయమసక పప పపరర

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకధర భమనకకణణ
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:48
లస: ససస స
6623 SAA1090703
పపరర: లకడక ననగ వరణణ గగడడపపడడ

93-18/441

భరస : గగరరమబరరస఼ ఼
ఇసటట ననస:123\119\4029
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవ ఐలవరపప
ఇసటట ననస:123-120
వయససస:36
లస: ససస స
6620 SAA1064161
పపరర: శశశలజ భమనకకణణ

6615 JBV1948389
పపరర: రరణణ఼ మసరల఼

93-16/656

తసడడ:బ శవరరమ రజడడ కకసడ
ఇసటట ననస:123-142
వయససస:43
లస: పప
93-22/131

6643 SAA0786808
పపరర: ఊరగ కవత

93-22/85

భరస : సపదదసలల
ఇసటట ననస:123/185/1835
వయససస:33
లస: ససస స
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6644 SAA0039909
పపరర: ససజజత఼ కకమబకరర఼
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93-23/566

భరస : ససతనరరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123\188\2524
వయససస:54
లస: ససస స
6647 SAA1382126
పపరర: ససన వనసకకసడ

93-15/1268

93-14/408

93-14/1037

93-14/410

93-14/413

93-14/1171

తసడడ:బ పపడడమమక
ఇసటట ననస:123/220
వయససస:57
లస: పప
6668 SAA0456855
పపరర: దసరరర జజన

93-23/606

భరస : మమరరయమదనసస
ఇసటట ననస:123/2501
వయససస:34
లస: ససస స

6657 JBV1942986
పపరర: దదనకలమమరర఼ నడతకకక఼

6660 SAA0624254
పపరర: గగతస కకసడ జజఖత

6663 SAA0624585
పపరర: బబ డడడపలర జజనమక

6666 AP151010060821
పపరర: venkatsubbrao mallipeddi

6669 SAA0981374
పపరర: లకకక కలల
ర రర

93-14/411

6672 JBV3676822
పపరర: రమణనరజడడడ఼ పపరస఼
తసడడ:బ బబలరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123/2860
వయససస:32
లస: పప

6652 SAA0078147
పపరర: ఆశరరసదస఼ Mla

93-15/124

6655 SAA1296995
పపరర: గగతస కలమమర ఆలలటట

93-19/701

6658 JBV1941178
పపరర: మహననబబగ఼ రరయపరటట఼

93-14/412

తసడడ:బ మగసలయఖ
఼఼
ఇసటట ననస:123/218
వయససస:35
లస: పప
93-14/414

6661 JBV1941269
పపరర: ససరగషషకమమర
఼
రరయపరటట఼
తసడడ:బ మగసలయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/219
వయససస:33
లస: పప

93-14/415

93-14/416

6664 SAA0624536
పపరర: బబ డడడపలర కలమమర సరసమ

93-14/417

తసడడ:బ గగరయఖ
ఇసటట ననస:123/220
వయససస:30
లస: పప
93-16/591

6667 SAA1019570
పపరర: రరజ కరబసడడ

93-19/565

తసడడ:బ జయరరవ కరబసడడ
ఇసటట ననస:123\418\3561
వయససస:35
లస: పప
93-16/592

భరస : వనసకరటరమణకకష కలల
ర రర
ఇసటట ననస:123/1201A
వయససస:39
లస: ససస స
93-15/125

93-19/700

తసడడ:బ అశశక కలమమర ఆలలటట
ఇసటట ననస:123-210
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటకకకషనయఖ఼ mallipeddi
ఇసటట ననస:123-320
వయససస:78
లస: పప

భరస : భమమ రరజ జజన
ఇసటట ననస:123\636
వయససస:34
లస: ససస స
6671 SAA0991621
పపరర: ససవరర కలమమరర కగతషపఅల

93-15/1192

భరస : గగరయఖ
ఇసటట ననస:123/220
వయససస:47
లస: ససస స
93-14/418

6649 SAA1302454
పపరర: డననయయలల యమఏలమ

తసడడ:బ ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123-207
వయససస:71
లస: పప

భరస : కకరన
ఇసటట ననస:123/219
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససరగశ రరయపరటట
ఇసటట ననస:123-219
వయససస:30
లస: ససస స
6665 SAA0624643
పపరర: బబ దసదపఅల గగరయఖ

93-14/409

తసడడ:బ బబసజమన ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/216
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123/219
వయససస:27
లస: ససస స
6662 SAA1385491
పపరర: వర లకడక రరయపరటట

6651 SAA0801937
పపరర: అసకమక రరవప పసలర

6654 SAA1371418
పపరర: వమల అరరగజల

93-15/1106

తసడడ:బ యకకబగ యమఏలమ
ఇసటట ననస:123-203
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఇసరక పరల
ఇసటట ననస:123-208
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససరగషష కలమమర఼ ఼
ఇసటట ననస:123/215
వయససస:37
లస: ససస స
6659 SAA0624478
పపరర: గగతస కకసడ ఉమమమహహశసరర

93-15/1107

తసడడ:బ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:123/206
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ పబకరశస అరరగజల
ఇసటట ననస:123-208
వయససస:54
లస: పప
6656 JBV1941699
పపరర: మరరయమక ఆలలటట఼ ఼

6648 SAA1269828
పపరర: పపషప లత యమఏలమ

6646 SAA1280551
పపరర: నవన వనసకకసడ

తసడడ:బ అరరణ కలమమర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:123-195
వయససస:19
లస: పప

భరస : డననయయలల యమఏలమ
ఇసటట ననస:123-203
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:123/206
వయససస:41
లస: ససస స
6653 SAA1285691
పపరర: శవ డదటబ అరరగజల

93-15/123

తసడడ:బ అరరణ కలమమర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:123-195
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ పబసరద వనసకకసడ
ఇసటట ననస:123-195
వయససస:19
లస: పప
6650 SAA0801853
పపరర: వర లకడక పసలర

6645 SAA1012178
పపరర: పవన కలమమర వనసకకసడ

6670 SAA0571034
పపరర: అనసతమక కలరపరటట

93-22/121

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123\1830
వయససస:67
లస: ససస స
93-20/494

6673 SAA0787947
పపరర: కలగగన లకకమక

93-23/605

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\3421
వయససస:63
లస: ససస స
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93-16/691

భరస : శకనవరస రరవప దవపలలరర
ఇసటట ననస:123-10268
వయససస:27
లస: ససస స
6677 SAA0456848
పపరర: లకకక బతష
స ల

93-22/124

93-22/127

93-15/784

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:123_2_776
వయససస:33
లస: ససస స
6686 JBV3671195
పపరర: పదక తషలసస఼ చదరజడ఼డడ

93-17/691

93-17/694

93-17/697

93-17/700

భరస : గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:123_7_156
వయససస:83
లస: ససస స
6701 JBV3671401
పపరర: హరరవరరన రరవప఼ వటటకలటట఼
తసడడ:బ గగపరల రరవప఼
ఇసటట ననస:123_7_156
వయససస:54
లస: పప

6684 SAA0675298
పపరర: కకమగక మమరస మక

6685 SAA0675405
పపరర: దనసస కకమగక

6687 JBV3668811
పపరర: రజన఼ చదరజడ఼డడ

6690 JBV3668795
పపరర: ననగగశసరరరవప మగదదన

6693 JBV3668761
పపరర: శకలకడక఼ ధనవకలల఼

6696 JBV3430865
పపరర: కకకషర రరరవప ధనవకలల఼ ఼

6699 SAA0622019
పపరర: అశశక వరర న వటటటకలటట

93-15/785

6702 JBV3671369
పపరర: హరరత బదసదల
తసడడ:బ వర బబహకస baddula
ఇసటట ననస:123_7_158
వయససస:39
లస: ససస స

93-17/596

93-15/786

తసడడ:బ మజజస
ఇసటట ననస:123_2_776
వయససస:37
లస: పప
93-17/692

6688 JBV3668803
పపరర: ఆదధశశషమక఼ మగదదన఼

93-17/693

భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_7_121
వయససస:65
లస: ససస స
93-17/695

6691 JBV3671518
పపరర: యశసస చటటటనవన఼

93-17/696

తసడడ:బ ససధనకర బబబగ఼
ఇసటట ననస:123_7_126
వయససస:30
లస: పప
93-17/698

6694 JBV3668746
పపరర: వనసకరయమక ధనవకలల఼

93-17/699

భరస : కకకషర రరరవప఼
ఇసటట ననస:123_7_154
వయససస:56
లస: ససస స
93-17/701

6697 JBV3668738
పపరర: శరఖమల఼ వటటటకలటట఼

93-17/702

భరస : హరరవరర న రరవప఼
ఇసటట ననస:123_7_156
వయససస:45
లస: ససస స
93-17/704

తసడడ:బ హరర వరర న రరవప
ఇసటట ననస:123_7_156
వయససస:25
లస: పప
93-17/706

93-22/126

6682 SAA0851643
పపరర: నరగశ పరటటబసడర
తసడడ:బ అసతతన Patibandla
ఇసటట ననస:123/A/4131
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ పదదయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_7_154
వయససస:58
లస: పప
93-17/703

6679 SAA0509182
పపరర: ననగమణణ పస తష
స రర

తసడడ:బ ససబబరరవప ససకల
ఇసటట ననస:123/82782 17 TH LINE
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ కకషరరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_7_154
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషరరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_7_154
వయససస:36
లస: పప
6698 JBV3671427
పపరర: అననపపరరమక వటటటకలటట

93-17/1032

తసడడ:బ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:123_7_121
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ ససధనకర బబబగ఼
ఇసటట ననస:123_7_126
వయససస:31
లస: పప
6695 JBV3668753
పపరర: మగరళకకషర఼ ధనవకలల఼

6681 SAA1269018
పపరర: శకనస ససకల

93-22/122

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:123\18727
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప఼
ఇసటట ననస:123_7_121
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_7_121
వయససస:56
లస: పప
6692 JBV3671500
పపరర: అశసన బబబగ఼ చటటటనవన఼

93-22/125

భరస : మషప
ఇసటట ననస:123_2_776
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ అపరప రరవప఼
ఇసటట ననస:123_7_121
వయససస:30
లస: ససస స
6689 JBV3671187
పపరర: అపరప రరవప఼ చదరజడ఼డడ

6678 SAA0786212
పపరర: యమరరర అదధ ననరరయణ

6676 SAA0785966
పపరర: బబలరసకకసడ ససతన రరవమక

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\17829
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ గరలయఖ
ఇసటట ననస:123\18676
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18755
వయససస:38
లస: ససస స
6683 SAA0675264
పపరర: అరరణ కకమగక

93-20/495

భరస : కలమమర సరసమ
ఇసటట ననస:123-12811
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గగరర లసగస బతషలమ
ఇసటట ననస:123\18640
వయససస:39
లస: ససస స
6680 SAA0786097
పపరర: కకడక రజకక ననగ లకడక

6675 SAA0783747
పపరర: తబవవణణ బబ లనవన

6700 JBV3671419
పపరర: వషష
ర వరరన వటటటకలటట

93-17/705

తసడడ:బ హరరవరర న
ఇసటట ననస:123_7_156
వయససస:28
లస: పప
93-17/707

6703 JBV3671351
పపరర: తబపపర చసదబ రరవప బదసదల

93-17/708

తసడడ:బ శవ బబహకస baddula
ఇసటట ననస:123_7_158
వయససస:33
లస: పప
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6704 SAA0333864
పపరర: మమరరత రరమకకకషర ఈతకకట

93-17/709

తసడడ:బ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:123_7_158
వయససస:48
లస: పప
6707 JBV3669249
పపరర: అశశక కలమమరర కసడకకలసట

తసడడ:బ రరమమరరవప golakaram
ఇసటట ననస:123_7_159
వయససస:45
లస: పప
93-16/627

భరస : వజయ కలమమరర kandragunta
ఇసటట ననస:123_14_497
వయససస:31
లస: ససస స
6710 JBV3667938
పపరర: వజయ కలమమర కసడకకలసట

93-16/630

93-16/625

93-16/633

93-16/636

93-20/555

93-16/640

భరస : ససరగష బబబగ఼
ఇసటట ననస:123_15_560
వయససస:57
లస: ససస స

6717 JBV3669538
పపరర: ససమత఼ బకక఼

6720 SAA0740853
పపరర: పకదధస కకషర వవజగసడర

6723 SAA0630053
పపరర: మమణణకఖ రరవప రగగళర

6726 SAA0630103
పపరర: లకడక ఏమనవడడ

93-20/559

6729 SAA0849259
పపరర: సపదదన షపక

93-16/634

6732 SAA0049346
పపరర: రగహహత కలమమర఼ రరయమసకలల఼
తసడడ:బ ససరగష బబబగ఼
ఇసటట ననస:123_15_560
వయససస:32
లస: పప

93-16/624

6715 SAA0981515
పపరర: సతఖమక పప శరమలర

93-16/632

6718 JBV3669520
పపరర: సదనశవరరవప఼ బకక఼

93-16/635

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123_15_534
వయససస:51
లస: పప
93-16/637

6721 JBV3669462
పపరర: వసశ కకషర఼ వవజగసడర ఼

93-16/638

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123_15_538
వయససస:38
లస: పప
93-20/556

6724 AP151010060509
పపరర: శశషమక గసట఼

93-16/639

భరస : ససబబబరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123_15_558
వయససస:56
లస: ససస స
93-20/557

6727 SAA0783762
పపరర: జజన బబ సయఖద

93-20/558

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:123_15_558
వయససస:36
లస: ససస స
93-20/560

తసడడ:బ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123_15_558
వయససస:30
లస: పప
93-16/641

6712 SAA0278622
పపరర: ఆదధలకడక మగపరపళర఼

భరస : ఏలర యఖ
ఇసటట ననస:123_15_532
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పబభబదనసస
ఇసటట ననస:123_15_558
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యమదయఖ
ఇసటట ననస:123_15_558
వయససస:68
లస: ససస స
6731 SAA0049296
పపరర: శశదదవ఼ రరయసకలల఼

93-16/626

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123_15_538
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటఅపరపరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123_15_558
వయససస:72
లస: ససస స
6728 SAA0784182
పపరర: యలమక చసదబ గరరర

6714 SAA0319905
పపరర: హరరబబబగ మగపరపళర఼

93-16/629

భరస : హరరబబబగ఼
ఇసటట ననస:123_15_72
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123_15_538
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:123_15_538
వయససస:52
లస: ససస స
6725 AP151010060510
పపరర: ననరరయణమక పససడడ఼

93-16/631

భరస : సదనశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123_15_534
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వసశ కకషర఼
ఇసటట ననస:123_15_538
వయససస:34
లస: ససస స
6722 SAA0784000
పపరర: అసజమక దదరరగగలమ

6711 JBV3667912
పపరర: అబబహస కసదబకలసట

6709 JBV3667920
పపరర: కకషప ర కసడకకలసట
తసడడ:బ అబబహస kandragunta
ఇసటట ననస:123_14_497
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123_15_72
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ సదన ససవర రరవప
ఇసటట ననస:123_15_534
వయససస:23
లస: ససస స
6719 JBV3669470
పపరర: శక వదఖ఼ వవజగసడర ఼

93-16/628

తసడడ:బ పపద గగరవయఖ కసదబకలసట
ఇసటట ననస:123_14_497
వయససస:70
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123_15_72
వయససస:76
లస: ససస స
6716 SAA0981655
పపరర: పపజత బకకక

6708 JBV3667904
పపరర: బబలరరజ కసడకకలసట

93-23/668

తసడడ:బ మజన఼
ఇసటట ననస:123_8_2612
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ అబబహస kandragunta
ఇసటట ననస:123_14_497
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ అబబహస kandragunta
ఇసటట ననస:123_14_497
వయససస:35
లస: పప
6713 SAA0278606
పపరర: సరమమమజఖస మగపరపళర఼

93-17/710 6706 SAA0075135
6705 AP151010060823
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప golakaram
పపరర: అబగదలమర఼ షపక఼

6730 SAA0630392
పపరర: లకకయఖ కరమమపలర

93-20/561

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123_15_558
వయససస:49
లస: పప
93-16/642

6733 SAA0048934
పపరర: ససరగష బబబగ఼ రరయసకలల఼

93-16/643

తసడడ:బ వనసకట రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123_15_560
వయససస:58
లస: పప
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పపరర: మమలమల఼ షపక఼
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93-20/562

తసడడ:బ గగష఼
ఇసటట ననస:123_17_1766
వయససస:52
లస: పప
6737 SAA0076943
పపరర: అలవవలల మసగ఼ బగడద఼

93-20/553

93-20/876

93-20/879

93-20/882

93-20/885

93-20/888

93-20/565

భరస : శకనస ఆలకలసట
ఇసటట ననస:123_18_1156
వయససస:46
లస: ససస స

6747 JBV3680345
పపరర: కరతనఖయన దనసరర఼

6750 JBV3680287
పపరర: పదక దదవళర఼

6753 SAA0276741
పపరర: సతఖవత చసకకపలర ఼

6756 SAA0323816
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

93-20/567

6759 JBV3686946
పపరర: బబలమక఼ తరరపత఼

93-20/883

6762 SAA0657247
పపరర: శవ శసకర ఆరకరసత
తసడడ:బ యమదగరరర
ఇసటట ననస:123_18_1156
వయససస:24
లస: పప

6742 JBV3680543
పపరర: వనసకటటశసర రరవప఼ బసడనరర఼

93-20/878

6745 JBV3680535
పపరర: పపద ఏడడకకసడలల బసడనరర఼

93-20/881

6748 JBV3680311
పపరర: రరమమరరవప దనసరర఼

93-20/884

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_976
వయససస:61
లస: పప
93-20/886

6751 JBV3680279
పపరర: పపలమరరరవప దదవళర఼

93-20/887

తసడడ:బ రసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_978
వయససస:48
లస: పప
93-20/889

6754 SAA0278614
పపరర: మమరమక చసకకపలర ఼

93-20/890

భరస : రరధ కకషర఼
ఇసటట ననస:123_18_999
వయససస:86
లస: ససస స
93-20/566

6757 SAA0508580
పపరర: రతన కలమమరర కరవపరర

93-23/608

భరస : ఆదనమ
ఇసటట ననస:123_18_1131
వయససస:46
లస: ససస స
93-23/609

భరస : చదసచయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_1148
వయససస:49
లస: ససస స
93-20/569

93-20/875

తసడడ:బ గసగ రరజ఼
ఇసటట ననస:123_18_963
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ ననగగలల మరర
ఇసటట ననస:123_18_1109C
వయససస:41
లస: పప

భరస : మలర కరరరజన ఆలకలసట
ఇసటట ననస:123_18_1147
వయససస:40
లస: ససస స
6761 JBV3680584
పపరర: దసరర ఆలకలసట

93-20/880

భరస : శకహరరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_998
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_1006
వయససస:71
లస: పప
6758 JBV3680568
పపరర: కరటట అసకమక ఆలకలసట

6744 JBV3680352
పపరర: వనసకటటశసర రరవప఼ వలలర పప఼

6739 JBV3680295
పపరర: తరరపత రరజ దదవళర఼

తసడడ:బ బబబగల఼
ఇసటట ననస:123_18_935
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_978
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సతఖస఼
ఇసటట ననస:123_18_997
వయససస:59
లస: ససస స
6755 JBV3680667
పపరర: అబబహస మలలర ల఼

93-20/877

భరస : రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_976
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_976
వయససస:66
లస: పప
6752 JBV3680329
పపరర: ససశల దనసరర఼

6741 JBV3680303
పపరర: శకనవరసరరవప దదవళర఼

93-23/607

భరస : వనసకట సరసమ఼
ఇసటట ననస:123_18_932
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ పపలమరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_943
వయససస:38
లస: పప

భరస : మసరసన వరల఼
ఇసటట ననస:123_18_976
వయససస:36
లస: ససస స
6749 JBV3680337
పపరర: శకనవరస రరవప఼ దనసరర఼

93-20/874

తసడడ:బ బసగరయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_932
వయససస:42
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_943
వయససస:58
లస: ససస స
6746 JBV3681905
పపరర: షపక ననగబర బ఼

6738 JBV3681541
పపరర: బబ జజజ శవ పరరసత఼

6736 SAA0786477
పపరర: బతష
స ల రవకరసత

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123_18-1144
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_932
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ వల఼
ఇసటట ననస:123_18_932
వయససస:39
లస: పప
6743 JBV3680378
పపరర: కనకమక వలలర పప఼

93-20/563

తసడడ:బ ననగబర వల
ఇసటట ననస:123_17_3885
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_
వయససస:51
లస: ససస స
6740 SAA0276774
పపరర: మసరసన వల఼ షపక఼

6735 SAA0677377
పపరర: షపక జలమన

6760 SAA0677187
పపరర: షపక రరబనన

93-20/568

భరస : మహమకద ఖమససస షరరఫ
ఇసటట ననస:123_18_1156
వయససస:29
లస: ససస స
93-20/570

6763 SAA0850231
పపరర: చసదబ మమమనస

93-20/571

తసడడ:బ రరమగలలర
ఇసటట ననస:123_18_1156
వయససస:32
లస: పప
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పపరర: శకనస ఆలకలసట
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93-20/572

తసడడ:బ వనసకట సరసమ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:123_18_1156
వయససస:51
లస: పప
6767 JBV3676491
పపరర: ససభబన఼ షపక఼

93-20/575

93-21/1072

93-20/577

6771 JBV3684388
పపరర: రరమగ఼ గరనసగ఼

6774 SAA0281030
పపరర: సరయమక఼ చమటబ఼

93-20/580

6777 SAA0076844
పపరర: భబరత఼ ఈదసలమబడడ఼

6780 SAA0783770
పపరర: రగణగక పలర పస గ

భరస : రరమకకటటససర రరవప పప తషమమరరక
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజ రరవప
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:26
లస: ససస స

6782 SAA0982216
పపరర: నజరరణ షపక

6783 SAA0784745
పపరర: బగజ కరకరరల

93-20/586

భరస : జజఏన బబషర
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:29
లస: ససస స
6785 SAA0677302
పపరర: అసజనన దదవ మగదబబబ యన

93-20/589

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:63
లస: ససస స

93-20/578

93-20/592

6789 SAA0783721
పపరర: కరరమగన షపక

93-20/581

6792 SAA0075309
పపరర: పసరరబ఼ షపక఼
భరస : సపదదన఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:63
లస: ససస స

6772 SAA0784471
పపరర: ననగబర బ నడర బబషర

93-20/576

6775 JBV3676202
పపరర: పకధదస రరజ఼ వరక఼

93-20/579

6778 SAA1008219
పపరర: అనసశర మరరపకలళ

93-20/582

తసడడ:బ లమలయఖ మరరపకలళ
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:24
లస: ససస స
93-20/584

6781 SAA0850991
పపరర: ససధనరరణణ జకలకల

93-20/585

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:26
లస: ససస స
93-20/587

6784 SAA0077453
పపరర: ససజజత఼ గసగగలల఼

93-20/588

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:33
లస: ససస స
93-20/590

6787 SAA0077669
పపరర: పరరరజజతస఼ మమరరకలల఼

93-20/591

భరస : రరమ చసదబయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:39
లస: ససస స
93-20/593

భరస : హజరరఠ వరల
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:45
లస: ససస స
93-20/595

93-21/1071

తసడడ:బ వనసకట ససబబరరజ఼
ఇసటట ననస:123_18_1158
వయససస:33
లస: పప

భరస : పబభబకర఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రసగ రజడడడ కరసస
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:41
లస: ససస స
6791 JBV3681558
పపరర: నకక ససలలచన దదవ఼

6786 SAA0077537
పపరర: భబరత఼ తరరమలశశటట ఼

6769 SAA1059682
పపరర: సరయ కలమమర గరనసగ

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:123_18_1158
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:37
లస: ససస స
6788 SAA0968679
పపరర: కవత కరసస

93-21/1073

భరస : రతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_1159
వయససస:58
లస: ససస స
93-20/583

93-20/574

తసడడ:బ రరమగ
ఇసటట ననస:123_18_1157
వయససస:22
లస: పప

భరస : హనసమయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_1158
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_1158
వయససస:65
లస: పప
6779 SAA0968737
పపరర: ససమలత పప తషమమరరక

93-21/1070

తసడడ:బ పపలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_1157
వయససస:45
లస: పప

భరస : మమలకకసడన రజడడ కజశపప
ఇసటట ననస:123_18_1158
వయససస:64
లస: ససస స
6776 SAA0281006
పపరర: మమణణకఖ రరవప఼ చమటబ఼

6768 JBV3684396
పపరర: వజయలకడక఼ గరనసగ఼

6766 SAA0784067
పపరర: వనసకయఖ ఆకలలపలర

తసడడ:బ రరమగలలర
ఇసటట ననస:123_18_1157
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమగ఼
ఇసటట ననస:123_18_1157
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగ
ఇసటట ననస:123_18_1157
వయససస:22
లస: పప
6773 JBV3687258
పపరర: తరరపతమక కజశపప

93-20/573

భరస : రరమగలలర
ఇసటట ననస:123_18_1157
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ జబబబర఼
ఇసటట ననస:123_18_1157
వయససస:35
లస: పప
6770 SAA1059690
పపరర: సరయ కలమమర గరనసగ

6765 SAA0784075
పపరర: దసరగమక జరరపప తషల

6790 SAA0076612
పపరర: శవ కలమమరర఼ అలర సశశటట ఼

93-20/594

భరస : చసదబ మహన఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:47
లస: ససస స
93-20/596

6793 SAA0783507
పపరర: వనసకటటశ పలలర వవన

93-20/597

తలర : చసదమక
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:25
లస: పప
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పపరర: వనసకట రరవప గగసజ
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93-20/598

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:26
లస: పప
6797 SAA0782921
పపరర: రవ తనరరతతట

93-20/601

93-20/604

93-20/607

93-20/610

93-20/613

93-21/1074

93-20/616

తసడడ:బ మధససడధనరరవప
ఇసటట ననస:123_18_1190
వయససస:46
లస: పప

6807 JBV3676467
పపరర: రబబబన఼ సయఖద఼

6810 JBV3681533
పపరర: నకక పబసరద఼

6813 JBV3684370
పపరర: మరరబ఼ షపక఼

6816 SAA0783853
పపరర: పరపమక బబ డపరటట

93-20/619

6819 SAA0783895
పపరర: రరమగ దదరరగగల

93-20/611

6822 SAA0042135
పపరర: జరరనన఼ మహమకద఼
భరస : మకలబల఼
ఇసటట ననస:123_18_1446
వయససస:41
లస: ససస స

6802 JBV3681152
పపరర: రరమలకకయఖ఼ లసగరల఼

93-20/606

6805 JBV3681871
పపరర: బబ జజజ కకటటశసర రరవప఼

93-20/609

6808 SAA0279836
పపరర: అబగదలమర఼ షపక఼

93-20/612

తసడడ:బ మసరసన వల఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:42
లస: పప
93-20/614

6811 SAA0276709
పపరర: పపలర యఖ఼ బ఼ఁసతష఼

93-20/615

తసడడ:బ నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:82
లస: పప
93-21/1075

6814 JBV3684362
పపరర: బబజ఼ షపక఼

93-21/1076

తసడడ:బ హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:35
లస: పప
93-20/617

6817 SAA0567024
పపరర: శశఖర గరరజక

93-20/618

తసడడ:బ చసదబయఖ
ఇసటట ననస:123_18_1165
వయససస:33
లస: పప
93-20/620

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123_18_1165
వయససస:62
లస: పప
93-20/622

93-20/603

తసడడ:బ గగరరమబరరస఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:123_18_1165
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:123_18_1165
వయససస:49
లస: పప
6821 SAA0561159
పపరర: పబసనన కలమమర పపలపరటట

93-20/608

భరస : హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలలర
ఇసటట ననస:123_18_1165
వయససస:25
లస: ససస స
6818 SAA0783887
పపరర: అరరణన కలమమర బబ డపరటట

6804 JBV3681145
పపరర: రహమమన఼ షపక఼

6799 SAA0968927
పపరర: యశవసత పమడడ

తసడడ:బ పపరయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రతనస఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:65
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:29
లస: ససస స
6815 SAA0849903
పపరర: తరరపతయఖ దదరరగగలమ

93-20/605

తసడడ:బ రహహస఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ గవపస
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:56
లస: పప
6812 SAA1059708
పపరర: సరరసజ షపక

6801 SAA0973504
పపరర: సతనసర షపక

93-20/600

తసడడ:బ రరమ రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ మదధన సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ బబలయఖ డమల
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:42
లస: పప
6809 SAA0849408
పపరర: ఇయమహహ షపక

93-20/602

తసడడ:బ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన వల
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:32
లస: పప
6806 SAA0977670
పపరర: ఎలయజజర డమల

6798 SAA0783556
పపరర: శవ ననగరరజ బబలరసకకసడ

6796 SAA0849291
పపరర: పపదదయఖ పపల

తసడడ:బ జసగయఖ
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ మగకకసటట
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:31
లస: పప
6803 SAA0677195
పపరర: షపక జలమన

93-20/599

తసడడ:బ జసగయఖ
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ మమరరయమ దనసస
ఇసటట ననస:123_18_1162
వయససస:28
లస: పప
6800 SAA0784760
పపరర: కకరణ బబబగ మమడడశశటట

6795 SAA0849820
పపరర: లకకణ పపల

6820 SAA0457424
పపరర: సరసమ ననయక రమమవథ

93-20/621

తసడడ:బ వసపమ ననయక రమమవథ
ఇసటట ననస:123_18_1176C
వయససస:39
లస: పప
93-23/610

6823 SAA0323832
పపరర: దరరయమబ఼ షపక఼

93-20/623

భరస : దరరయమ హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123_18_1602
వయససస:62
లస: ససస స

Page 159 of 360

6824 SAA1012780
పపరర: షకకన మగల
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93-20/624

భరస : మరర మగల
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:31
లస: ససస స
6827 SAA0280610
పపరర: రరజజసనన఼ షపక఼

93-20/627

93-20/630

93-20/633

93-20/636

93-20/638

93-20/641

93-20/642

భరస : రమణనరరవప పపరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:123_18_2500
వయససస:58
లస: ససస స

6837 SAA0426734
పపరర: నరసససహరరవప వనద శశటట

6840 SAA0323857
పపరర: రరహన఼ షపక఼

6843 SAA0035808
పపరర: లకడక రరవపరర

6846 SAA0278994
పపరర: కకకషట రఫర఼ అసగలకలదధటట఼

93-20/645

6849 SAA0784513
పపరర: వనసకరటమక రగవనళ

93-20/637

6852 JBV3676004
పపరర: గగవసద రరజ఼ మడడమల఼
తసడడ:బ అరరజనరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2500
వయససస:42
లస: పప

6832 SAA0784422
పపరర: మహన కలమమర ససదనబతన

93-20/632

6835 SAA0849853
పపరర: జసగయఖ పపల

93-20/635

6838 SAA0788275
పపరర: ధనరరజఖ లకడక వవమగల

93-21/1077

భరస : రజనకరసత vemula
ఇసటట ననస:123_18_1747
వయససస:29
లస: ససస స
93-20/639

6841 JBV3681830
పపరర: గగసటటరర కలమమరర఼

93-20/640

భరస : రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_1766
వయససస:48
లస: ససస స
93-23/611

6844 SAA0035089
పపరర: ననగగశసరర మటటటకకయఖ

93-23/612

భరస : ఆనసద muttikoyya
ఇసటట ననస:123_18_2317
వయససస:35
లస: ససస స
93-20/643

6847 SAA0077834
పపరర: వరయఖ఼ కలరగసటట఼

93-20/644

తసడడ:బ కరకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2493
వయససస:50
లస: పప
93-20/646

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:123_18_2500
వయససస:44
లస: ససస స
93-20/648

93-20/629

తసడడ:బ రసజయఖ
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ యమకకబగ఼
ఇసటట ననస:123_18_2326
వయససస:48
లస: పప

భరస : గగవసద రరజ఼
ఇసటట ననస:123_18_2500
వయససస:34
లస: ససస స
6851 SAA1037879
పపరర: ననగగశసరమక పపరర బతష
స ల

93-20/634

భరస : వనసకటటశసర రరవప ravuri
ఇసటట ననస:123_18_2316
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబగదలమర఼
ఇసటట ననస:123_18_2326
వయససస:36
లస: ససస స
6848 JBV3676012
పపరర: పదక఼ మడడమల఼

6834 SAA0280602
పపరర: బబజ఼ షపక఼

6829 JBV3681186
పపరర: వలలర పప చటటట మక఼

తసడడ:బ నగగశ కలమమర
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:27
లస: పప

భరస : మజర వల఼
ఇసటట ననస:123_18_1766
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పబసనన కలమమర
ఇసటట ననస:123_18_1976/C
వయససస:40
లస: ససస స
6845 SAA0074997
పపరర: ననగబర బ఼ షపక఼

93-20/631

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123_18_1677
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ పదనకరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:123_18_1766
వయససస:24
లస: ససస స
6842 SAA0561167
పపరర: ఝమనస గరరజకమగచసల

6831 JBV3687522
పపరర: చదననమక఼ వనమ఼

93-20/626

భరస : చసదనబ రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వల఼
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:39
లస: పప

భరస : సపదదన
ఇసటట ననస:123_18_1677
వయససస:38
లస: ససస స
6839 SAA0968836
పపరర: ఈసస ర రరణణ బసడనరర

93-20/628

భరస : రసగ రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ మధధన మగల
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:33
లస: పప
6836 SAA0280628
పపరర: గగషర బబగస షపక

6828 SAA0630616
పపరర: సడరమక కసభబలపలర

6826 SAA0076968
పపరర: ననగబర బబ఼ షపక఼

భరస : ననగబర వల఼
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మహబబబ఼
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:57
లస: ససస స
6833 SAA1012772
పపరర: మరర మగల

93-20/625

భరస : సపదదసలల
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:123_18_1628
వయససస:40
లస: ససస స
6830 SAA0280586
పపరర: కమమల భ఼ షపక఼

6825 JBV3675337
పపరర: ససనత పప లలపలర

6850 JBV3681731
పపరర: శకవలర ఼ జసగర఼

93-20/647

భరస : రమమశ఼
ఇసటట ననస:123_18_2500
వయససస:47
లస: ససస స
93-20/649

6853 JBV3676061
పపరర: వజయలకడక఼ రమమవత఼

93-20/650

భరస : శసకర఼
ఇసటట ననస:123_18_2501
వయససస:35
లస: ససస స
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6854 JBV3675980
పపరర: ససమలత఼ మగదబబబ యన఼

93-20/651

భరస : హనసమసతషరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2502
వయససస:37
లస: ససస స
6857 JBV3681293
పపరర: సరళ఼ రవ఼

93-20/654

భరస : చసదబ రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2505
వయససస:48
లస: ససస స
6860 JBV3676095
పపరర: నరరక ననయక అసగగత

93-20/657

93-20/660

93-20/663

93-20/666

93-20/669

93-20/672

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2606
వయససస:58
లస: ససస స

93-20/661

6867 SAA0076430
పపరర: మరరయమక఼ చలకరబతస న఼

6870 SAA0075093
పపరర: ససగగణ఼ బరరదసల఼

6873 SAA0075192
పపరర: జగమస఼ జజననలగడడ ఼

6876 SAA0077446
పపరర: గగజరరత బబగస఼

93-20/675

6879 SAA0076877
పపరర: సరసబయఖ఼ గగమగకల఼

93-20/664

6882 SAA0076455
పపరర: బబలమజ఼ తనడడబబ యన఼
తసడడ:బ పబకరశరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2606
వయససస:43
లస: పప

6862 SAA0279513
పపరర: ససభబన఼ షపక఼

93-20/659

6865 SAA0075325
పపరర: శవ కలమమరర఼ నకరక఼

93-20/662

6868 SAA0076729
పపరర: రరధనకకకషర మబరరస఼ బగడద఼

93-20/665

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2560
వయససస:83
లస: పప
93-20/667

6871 SAA0279455
పపరర: శరసత఼ బగరరక఼

93-20/668

భరస : దసరర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2566
వయససస:41
లస: ససస స
93-20/670

6874 SAA0074633
పపరర: అమనన఼ షపక఼

93-20/671

తసడడ:బ ససభబన఼
ఇసటట ననస:123_18_2568
వయససస:38
లస: ససస స
93-20/673

6877 SAA0077768
పపరర: సరమమమజఖస఼ పపట఼

93-20/674

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2574
వయససస:58
లస: ససస స
93-20/676

తసడడ:బ ధరకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2575
వయససస:48
లస: పప
93-20/678

93-20/656

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2552
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ హహహదర఼
ఇసటట ననస:123_18_2568
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2574
వయససస:36
లస: పప
6881 SAA0074963
పపరర: పరరసత఼ ఉగర స఼

6864 SAA0279430
పపరర: ససభబన఼ షపక఼

6859 JBV3676087
పపరర: జజన కలమమరర఼ తతట఼

తసడడ:బ బగజజ఼
ఇసటట ననస:123_18_2545
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ ఐలయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2567
వయససస:58
లస: పప

భరస : చనననడడ఼
ఇసటట ననస:123_18_2568
వయససస:43
లస: ససస స
6878 SAA0077149
పపరర: ససరగష కలమమర఼ పపట఼

93-20/658

భరస : దదవదనసస఼
ఇసటట ననస:123_18_2563
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2567
వయససస:53
లస: ససస స
6875 SAA0077727
పపరర: చననమమకయ఼ గగరజజల఼

6861 SAA0279497
పపరర: బబగస఼ షపక఼

93-20/653

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_18_2511
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష఼
ఇసటట ననస:123_18_2559
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ అసజయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2561
వయససస:37
లస: పప
6872 SAA0077487
పపరర: ఏలసమక గగరజజల

93-20/655

తసడడ:బ బబషర఼
ఇసటట ననస:123_18_2547
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2558
వయససస:38
లస: ససస స
6869 SAA0076588
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ మలశశటట ఼

6858 JBV3676103
పపరర: వరల఼ ఆసగగత఼

6856 JBV3676079
పపరర: వజయ఼ ఆసగగత఼

భరస : సపదదన఼
ఇసటట ననస:123_18_2505
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ బబషర఼
ఇసటట ననస:123_18_2529
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_18_2546
వయససస:58
లస: పప
6866 SAA0276667
పపరర: శరసత కలమమరర఼ సప డనదనస఼

93-20/652

భరస : నరక ననయక఼
ఇసటట ననస:123_18_2505
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ బదనఖ
ఇసటట ననస:123_18_2518
వయససస:67
లస: పప
6863 SAA0075275
పపరర: లకడక ననరరయణ఼ తషమకల఼

6855 JBV3675998
పపరర: హనసమసతషరరవప఼
మగదబబబ యన఼
తసడడ:బ ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123_18_2502
వయససస:42
లస: పప

6880 SAA0074716
పపరర: ననగమణణ఼ తనడడబబ యన఼

93-20/677

భరస : బబలమజ఼
ఇసటట ననస:123_18_2606
వయససస:39
లస: ససస స
93-20/679

6883 SAA0074609
పపరర: నడరజ హన఼ షపక఼

93-20/680

భరస : ససభబన఼
ఇసటట ననస:123_18_2615
వయససస:38
లస: ససస స
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93-20/681

తసడడ:బ ససభబన఼
ఇసటట ననస:123_18_2615
వయససస:39
లస: పప
6887 SAA0279000
పపరర: ఏలశమక఼ అసగలకలదధటట఼

93-20/684

93-20/687

93-20/690

93-20/694

93-20/697

93-20/700

93-20/703

తసడడ:బ శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:32
లస: పప

6897 SAA1012756
పపరర: వనసకరయమమక చసతపలర

6900 SAA1025551
పపరర: అనడరరధ పపలవరరర

6903 JBV3681897
పపరర: పబమల఼ ఉగర స఼

6906 JBV3680527
పపరర: రమణ బసడనరర఼

93-20/706

6909 SAA1025569
పపరర: వనసగళరరవ పపలవరరర

93-20/695

6912 JBV3676913
పపరర: మహబబబ ససభబన఼ షపక఼
తసడడ:బ సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:33
లస: పప

6892 SAA0783515
పపరర: రమమదదవ నమకల

93-20/689

6895 SAA0281097
పపరర: వరణణ మగనగగటట

93-20/693

6898 SAA0677203
పపరర: షపక మగనన

93-20/696

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:36
లస: ససస స
93-20/698

6901 SAA0279653
పపరర: సపదదమక఼ గగడడగగసటర ఼

93-20/699

భరస : లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:37
లస: ససస స
93-20/701

6904 SAA0077875
పపరర: గగరమక఼ సడరర఼

93-20/702

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:48
లస: ససస స
93-20/704

6907 SAA0077198
పపరర: కకటమక఼ సడరర఼

93-20/705

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:63
లస: ససస స
93-20/707

తసడడ:బ వనసకట రతనస పపలవరరర
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:25
లస: పప
93-20/709

93-20/686

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : చసదబయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:87
లస: ససస స
6911 SAA0076919
పపరర: వనసకట రమణ఼ సడరర఼

93-20/692

భరస : ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మరవల఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:52
లస: ససస స
6908 SAA0323790
పపరర: మదదదమక఼ క఼పపపల఼

6894 JBV3675493
పపరర: వజయలకకక ఆలకలసట

6889 SAA1012731
పపరర: రరణణ కడడయస

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస పపలవరరర
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ అబగదలమర఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:38
లస: ససస స
6905 SAA0279612
పపరర: ధనలకకక఼ షపక఼

93-20/688

తసడడ:బ అరరణ చసతపలర
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరలకన రరజ఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:36
లస: ససస స
6902 SAA0276691
పపరర: హమద఼ షపక఼

6891 SAA0280073
పపరర: ఖమససస఼ పఠరన఼

93-20/683

తసడడ:బ గమయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:123_18_2626C
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అసకమ రరజ
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చసదబశశఖర఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:33
లస: ససస స
6899 SAA0074856
పపరర: రతనకలమమరర఼ మమసటబ఼

93-20/685

తసడడ:బ మసరసన వల఼
ఇసటట ననస:123_18_2631/C
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:28
లస: ససస స
6896 JBV3680709
పపరర: మలర శసరర఼ మమడడ఼

6888 SAA0074880
పపరర: నరకల కలమమర఼ నకకమబడడ఼

6886 SAA0076547
పపరర: జగదదశసరర఼ కలలర఼

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123_18_2618
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ యమకకబగ఼
ఇసటట ననస:123_18_2623
వయససస:92
లస: పప

భరస : లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2631/C
వయససస:57
లస: ససస స
6893 SAA0630590
పపరర: షసకకనన షపక

93-20/682

భరస : ననగగల మరర఼
ఇసటట ననస:123_18_2616
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకకషట రఫర఼
ఇసటట ననస:123_18_2623
వయససస:39
లస: ససస స
6890 SAA0280768
పపరర: భబలకకక఼ ఆరగపలర ఼

6885 SAA0074682
పపరర: ఆషర఼ షపక఼

6910 SAA1004860
పపరర: గగపస పరలలసర

93-20/708

తసడడ:బ లమలయఖ పరలలసర
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:24
లస: పప
93-20/710

6913 JBV3686250
పపరర: శకనస఼ వవమగల఼

93-20/711

తసడడ:బ వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:34
లస: పప
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93-20/712

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:36
లస: పప
6917 SAA0279844
పపరర: మమబగ వల఼ షపక఼

93-20/715

93-20/718

93-20/721

93-20/724

93-20/727

93-20/730

93-20/733

భరస : గన఼
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:57
లస: ససస స

6927 JBV3682242
పపరర: జయలకడక఼ పససపపలలటట఼

6930 JBV3680550
పపరర: అసజమక బసడనరర఼

6933 JBV3682283
పపరర: రమమష఼ జజలమదధ఼

6936 JBV3682259
పపరర: వజయకలమమరర఼ బబ రరగడడ ఼

93-20/736

6939 SAA0323758
పపరర: మగసతనజ఼ షపక఼

93-20/725

6942 SAA0783523
పపరర: చసదబమక పలలర వవన
భరస : నరరరమ
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:62
లస: ససస స

6922 SAA0323923
పపరర: సరమమల఼ జలదధ఼

93-20/720

6925 JBV3682028
పపరర: షపక అబగదల కరరమ఼

93-20/723

6928 SAA0076745
పపరర: జగన కకశశర఼ ఈదసలమబడడ఼

93-20/726

తసడడ:బ రతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2697
వయససస:47
లస: పప
93-20/728

6931 JBV3682275
పపరర: రరజగశసరర఼ జజలమదధ఼

93-20/729

భరస : రమమష఼
ఇసటట ననస:123_18_2700
వయససస:41
లస: ససస స
93-20/731

6934 SAA0078014
పపరర: రమణ఼ పపదధదసటట఼

93-20/732

భరస : చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2702
వయససస:40
లస: ససస స
93-20/734

6937 JBV3682267
పపరర: బబబగ఼ బబ రరగడడ ఼

93-20/735

తసడడ:బ ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2703
వయససస:49
లస: పప
93-20/737

భరస : కరరమగలమర఼
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:41
లస: ససస స
93-20/739

93-20/717

తసడడ:బ అబగదల రహమమన఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:64
లస: పప

భరస : బబబగ఼
ఇసటట ననస:123_18_2703
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:24
లస: ససస స
6941 SAA0323782
పపరర: జజన భ఼ షపక఼

93-20/722

తసడడ:బ ఏసస బబబగ఼
ఇసటట ననస:123_18_2700
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమగ఼
ఇసటట ననస:123_18_2702
వయససస:53
లస: ససస స
6938 SAA1037861
పపరర: కవత ననమమల

6924 JBV3681681
పపరర: గసట వరగశ఼

6919 JBV3681483
పపరర: వనసకకసడ యయససదననస఼

తసడడ:బ యమకకబగ఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2700
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబబహస఼
ఇసటట ననస:123_18_2700
వయససస:66
లస: ససస స
6935 JBV3681921
పపరర: దనసరర దదనకలమమరర఼

93-20/719

భరస : రసగర఼
ఇసటట ననస:123_18_2697
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123_18_2697
వయససస:52
లస: పప
6932 JBV3680659
పపరర: రరబక మలలర ల఼

6921 JBV3677275
పపరర: జజరరజ఼ పపదరద఼

93-20/714

తసడడ:బ యయసడరతనస఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ మలర పప఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ రసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:80
లస: పప
6929 JBV3682234
పపరర: రసగర఼ పససపపలలటట఼

93-20/716

తసడడ:బ యమకకబగ఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:53
లస: పప
6926 JBV3677374
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ బబ దసదలలరర఼

6918 JBV3681160
పపరర: కకటటశసరర఼ లసగరల఼

6916 JBV3681848
పపరర: ఉగర స ననగరరజ఼

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ పపరయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:47
లస: పప
6923 SAA0077032
పపరర: శకనవరసరరవప఼ సడరర఼

93-20/713

తసడడ:బ సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన఼
ఇసటట ననస:123_18_2682
వయససస:41
లస: పప
6920 JBV3675717
పపరర: లకకకననరరయణ఼ కకనదల఼

6915 SAA0278408
పపరర: జజఫర఼ పఠరన఼

6940 SAA0630715
పపరర: హనసమమయమక బసడడ

93-20/738

భరస : యమదగరరర
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:47
లస: ససస స
93-20/740

6943 SAA0783713
పపరర: అనల కలమమర కలరకసటట

93-20/741

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:25
లస: పప
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93-20/742

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:28
లస: పప
6947 SAA0279257
పపరర: యమదగరరర రజడ఼డడ కలసరజడ఼డడ

93-20/745

93-20/748

93-20/750

93-20/753

93-20/756

93-20/759

93-20/762

తసడడ:బ రసగయ఼ఁ్య఼
ఇసటట ననస:123_18_2754
వయససస:48
లస: పప

6957 SAA0783622
పపరర: సపదదసలల మమరరపరక

6960 JBV3681624
పపరర: షపక ఫరతమగన఼

6963 SAA0849986
పపరర: మరరబ షపక

6966 SAA0783119
పపరర: బబజ బ నడరనష

93-20/765

6969 SAA0783044
పపరర: ఖదదర వరల నడర బబషర

93-20/754

6972 SAA0849218
పపరర: మరర వరల షపక
తసడడ:బ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123_18_2764
వయససస:27
లస: పప

6952 SAA1012764
పపరర: సరయ రరస మరరపకలళ

93-20/749

6955 JBV3681251
పపరర: ననగకలమమర఼ వనమరజడడడ఼

93-20/752

6958 JBV3681228
పపరర: శరబఏదధ఼ గగసజ఼

93-20/755

తసడడ:బ వనసకట నరసససహహలల఼
ఇసటట ననస:123_18_2732
వయససస:58
లస: పప
93-20/757

6961 JBV3681616
పపరర: షపక షకకలమ బబగస఼

93-20/758

భరస : మలర క సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123_18_2739
వయససస:75
లస: ససస స
93-20/760

6964 SAA0784232
పపరర: జబబదన పఠరన

93-20/761

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:123_18_2749
వయససస:46
లస: ససస స
93-20/763

6967 SAA0849549
పపరర: ననగబర బ నడర బబషర

93-20/764

భరస : ఖదదర వరల
ఇసటట ననస:123_18_2751
వయససస:26
లస: ససస స
93-20/766

తసడడ:బ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123_18_2751
వయససస:31
లస: పప
93-20/768

93-20/747

తసడడ:బ శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2732
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహమకద రఫస నడరనష
ఇసటట ననస:123_18_2750
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ జగసగయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2751
వయససస:27
లస: పప
6971 JBV3681434
పపరర: సససగస తరరపతయఖ఼

93-20/751

భరస : మరవల
ఇసటట ననస:123_18_2749
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ సపదదన
ఇసటట ననస:123_18_2749
వయససస:41
లస: పప
6968 SAA0784133
పపరర: రరయడడ పపల

6954 JBV3681277
పపరర: లకడక఼ వనమ రజడడడ఼

6949 SAA0323907
పపరర: కరరమగలమర఼ షపక఼

తసడడ:బ లమలయఖ మరరపకలళ
ఇసటట ననస:123_18_2732
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మసరసన఼
ఇసటట ననస:123_18_2739
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబబబ఼
ఇసటట ననస:123_18_2740
వయససస:52
లస: పప
6965 SAA0783382
పపరర: గగస షపక

93-21/1078

తసడడ:బ మలయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2732
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ మమలమల఼
ఇసటట ననస:123_18_2734
వయససస:34
లస: పప
6962 SAA0280776
పపరర: చనన బబజ఼ షపక఼

6951 SAA0076711
పపరర: యరరకయమ఼ పసటట఼

93-20/744

తసడడ:బ జజన పసరర఼
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2732
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ ససభబన఼
ఇసటట ననస:123_18_2732
వయససస:33
లస: పప
6959 SAA0280487
పపరర: ససభబన఼ షపక఼

93-20/746

తసడడ:బ రగశయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససభబన఼
ఇసటట ననస:123_18_2732
వయససస:32
లస: ససస స
6956 SAA0280826
పపరర: జజన఼ షపక఼

6948 JBV3681517
పపరర: కరశబబ యన కకషర఼

6946 SAA0630723
పపరర: శవరరమయఖ బసడడ

తసడడ:బ యమదగరరర
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ పపలయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:56
లస: పప
6953 SAA0280883
పపరర: హమద భ఼ షపక఼

93-20/743

తసడడ:బ వపషయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ నరరసరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:123_18_2729
వయససస:33
లస: పప
6950 SAA0850116
పపరర: అచలయఖ పగరడడమమరర

6945 SAA0784414
పపరర: యయసస అసదసగగల

6970 JBV3681442
పపరర: సససగస యమదమక఼

93-20/767

భరస : తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2754
వయససస:43
లస: ససస స
93-20/769

6973 SAA0783085
పపరర: మసరసన బ షపక

93-20/770

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123_18_2766
వయససస:33
లస: ససస స
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93-20/771

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:123_18_2766
వయససస:38
లస: ససస స
6977 SAA0850355
పపరర: మసరసన వరల షపక

93-20/774

93-20/777

93-20/780

93-20/783

93-20/786

93-20/789

93-20/792

తసడడ:బ జజన఼
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:42
లస: పప

6987 SAA0630459
పపరర: రరసబబబగ రగగళర

6990 JBV3677101
పపరర: శవపరరసత఼ కలసభబ఼

6993 SAA0968661
పపరర: శకవదనఖ యమరర గడనడ

6996 JBV3677093
పపరర: ననగమలలర శసరర఼ కలసభబ఼

93-20/795

6999 JBV3686920
పపరర: యమదయఖ఼ మమససన఼

93-20/784

7002 SAA0973462
పపరర: పబశరసత తషమమల
తసడడ:బ సతఖననరరయణ తషమమల
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:44
లస: పప

6982 JBV3681368
పపరర: కకసడరర వవసకట పదనక కలమమరర

93-20/779

6985 SAA0784562
పపరర: హసససన బబగమ షపక

93-20/782

6988 SAA0630756
పపరర: రరజ ఏమనవడడ

93-20/785

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123_18_2813
వయససస:52
లస: పప
93-20/787

6991 SAA0630582
పపరర: ఫరతమమ బ షపక

93-20/788

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:35
లస: ససస స
93-20/790

6994 JBV3677341
పపరర: లకడక఼ తననరర఼

93-20/791

భరస : రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:42
లస: ససస స
93-20/793

6997 SAA1032424
పపరర: సరయ ససరగష మమకర

93-20/794

తసడడ:బ వనసకట నరసయఖ మమకర
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:25
లస: పప
93-20/796

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:34
లస: పప
93-20/798

93-20/776

భరస : ససలమర
ఇసటట ననస:123_18_2813
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ఼
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:32
లస: పప
7001 SAA0281451
పపరర: బగడద఼ షపక఼

93-20/781

భరస : రవ కకరణ తషమమల
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమయమఖ కలకతనర పలర
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:44
లస: ససస స
6998 JBV3676335
పపరర: శకనస఼ మసగరలపలర ఼

6984 SAA0783390
పపరర: రరసబబబగ నరస

6979 JBV3676483
పపరర: గగస బ షపక

భరస : వనసకట రమణనరరవప
ఇసటట ననస:123_18_2770
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ పప తషరరజ఼
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబబగ఼
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:37
లస: ససస స
6995 SAA0457465
పపరర: వవసకరయమక కలకతనర పలర

93-20/778

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2813
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ మరవఅల
ఇసటట ననస:123_18_2814
వయససస:24
లస: ససస స
6992 JBV3677325
పపరర: రరధమక఼ తననరర఼

6981 JBV3681491
పపరర: షపక రస఼ఁరన఼

93-20/773

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:123_18_2769
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:123_18_2781
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ ససలమర
ఇసటట ననస:123_18_2813
వయససస:25
లస: పప
6989 SAA0784554
పపరర: మనషర షపక

93-20/775

తసడడ:బ బబబబవల఼
ఇసటట ననస:123_18_2769
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:123_18_2781
వయససస:24
లస: పప
6986 SAA0784588
పపరర: చనన జజన బబషర షపక

6978 JBV3681509
పపరర: షపక మసరసనబ఼

6976 SAA0784406
పపరర: శకనవరస రరవప నడడడ

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2766
వయససస:28
లస: పప

భరస : రస఼ఁరన఼
ఇసటట ననస:123_18_2769
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ బబబగ ససభబన
ఇసటట ననస:123_18_2769
వయససస:37
లస: పప
6983 SAA0783408
పపరర: దసరర రరవప నరస

93-20/772

భరస : వరర సరసమ఼
ఇసటట ననస:123_18_2766
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:123_18_2766
వయససస:36
లస: పప
6980 SAA0630681
పపరర: ససభబన షపక

6975 SAA0278945
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ మసచనల఼

7000 SAA0457440
పపరర: రవ కలమమర కలకటర పలర

93-20/797

తసడడ:బ రరమయఖ కలకతనర పలర
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:35
లస: పప
93-20/799

7003 JBV3677085
పపరర: పప తషరరజ఼ కలసభబ఼

93-20/800

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2825
వయససస:52
లస: పప
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7004 JBV3680824
పపరర: ఏడడక఼ఁఏడలల కసడబకలసట

93-20/801

తసడడ:బ మగసలయఖ కసడబగగసట
ఇసటట ననస:123_18_2828
వయససస:58
లస: పప
7007 SAA0279679
పపరర: యలర మక఼ క఼తస పలర ఼

93-20/804

93-20/807

93-20/810

93-20/813

93-20/817

7022 JBV3681939
పపరర: తలమల రరసబబబగ఼

93-20/820

93-20/811

7017 SAA0278358
పపరర: ససట఼ఁదన బబబగ఼ మబలలపరర఼

7020 JBV3677291
పపరర: రరజ఼ సస సగర఼

7023 JBV3677028
పపరర: దదవయఖ఼ కకసడనరజడడడ఼

93-20/823

7026 JBV3680790
పపరర: ధనలకడక఼ చదననస఼

93-20/814

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:123_18_2845
వయససస:27
లస: ససస స

7029 SAA0850645
పపరర: అలవనలర ల మమరరపరక

93-20/818

7032 SAA0850447
పపరర: మహమకద జలమన షపక
తసడడ:బ హజత వరల
ఇసటట ననస:123_18_2851
వయససస:25
లస: పప

93-20/809

7015 SAA0278465
పపరర: ఇమమమబ఼ షపక఼

93-20/812

7018 JBV3682085
పపరర: షపక అమన఼

93-20/816

7021 JBV3686284
పపరర: రరమయఖ఼ తననరర఼

93-20/819

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:47
లస: పప
93-20/821

7024 JBV3677044
పపరర: ఏససపరదస఼ కకసడనరజడడడ఼

93-20/822

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:64
లస: పప
93-20/824

7027 JBV3680808
పపరర: సడరర బబబగ చదననస

93-20/825

తసడడ:బ వవసకటటశసర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:123_18_2832
వయససస:53
లస: పప
93-20/827

భరస : సపదదసలల
ఇసటట ననస:123_18_2845
వయససస:28
లస: ససస స
93-20/829

7012 SAA0969040
పపరర: మలలర శసరర మమడ

తసడడ:బ పసర఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:33
లస: పప

భరస : సడరర బబబగ఼
ఇసటట ననస:123_18_2832
వయససస:43
లస: ససస స
93-20/826

93-20/806

భరస : ససబబన఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ పపద ననరరబగ఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప఼ కటబట
ఇసటట ననస:123_18_2845
వయససస:68
లస: ససస స

7014 JBV3677036
పపరర: మలలర శసరర఼ కకసడనరజడడడ఼

7009 SAA0973470
పపరర: పసబయమసక తషమమల

భరస : సరసబశవరరవప మమడ
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏససరతనస఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:53
లస: పప

7031 JBV3680774
పపరర: ననగరతనమక఼ కటబట఼

93-20/808

తసడడ:బ బబసజమఖన఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:31
లస: పప

7019 JBV3676996
పపరర: శవననగగశసరరరవప఼
యలమసదల఼
తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:41
లస: పప

7028 SAA0677161
పపరర: షపక జరరనన

7011 JBV3681863
పపరర: పససపపలలటట వజయలకడక఼

93-20/803

భరస : పబశరసత తషమమల
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఏససపరదస఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:31
లస: పప

7025 JBV3687324
పపరర: యమకకబగ఼ ఇసపదల఼

93-20/805

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:51
లస: ససస స
7016 SAA0276725
పపరర: బబహకస఼ గడడ స఼

7008 SAA0279604
పపరర: ససనత఼ ఆలలటట఼

7006 SAA0323931
పపరర: ననగలకకక఼ మగనగగటట఼

తసడడ:బ చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరగష఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగగలల మరరవల఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:36
లస: ససస స
7013 JBV3681962
పపరర: పపనసమమక అరరణన఼

93-20/802

భరస : ఎలయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2830
వయససస:32
లస: ససస స
7010 SAA0279935
పపరర: పరరద భ఼ షపక఼

7005 SAA0657254
పపరర: ఈదమక చనటర

7030 SAA0657239
పపరర: రగణగక మమకల

93-20/828

తసడడ:బ సరయలల
ఇసటట ననస:123_18_2845
వయససస:33
లస: ససస స
93-20/830

7033 JBV3676624
పపరర: ససనత కలకకమబడడ

93-20/831

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2854
వయససస:31
లస: ససస స
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93-20/832

తసడడ:బ రరమగ
ఇసటట ననస:123_18_2854
వయససస:30
లస: పప
7037 SAA0783655
పపరర: వనసకట లకడక పపరస

93-20/835

93-20/838

93-20/841

93-20/844

93-20/846

93-20/849

93-20/852

తసడడ:బ ఆనసద రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2944
వయససస:48
లస: పప

7047 SAA1471515
పపరర: ధరరర భవన శసకర ధరరర

7050 SAA0783325
పపరర: రరజగశసరర గసటల

7053 SAA0323956
పపరర: బబజ఼ షపక఼

7056 JBV3676111
పపరర: ఎలశమక఼ కలరగసటట఼

93-20/855

7059 SAA0567032
పపరర: వవసకట రమన కరసచదరర ర

93-19/808

7062 JBV3676343
పపరర: భబనసబ఼ షపక఼
భరస : నజర఼
ఇసటట ననస:123_18_2964
వయససస:48
లస: ససస స

7042 SAA0783754
పపరర: యశశద పగరడడమరర

93-20/840

7045 JBV3676509
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ మనకజ఼

93-20/843

7048 SAA0850835
పపరర: కరసతమక కతషలర

93-20/845

భరస : చసదబయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2902
వయససస:29
లస: ససస స
93-20/847

7051 SAA0278549
పపరర: ననగగశసర రరవప఼ పపరరమమటర఼

93-20/848

తసడడ:బ ఆదస఼
ఇసటట ననస:123_18_2902
వయససస:38
లస: పప
93-20/850

7054 SAA0567016
పపరర: చసదబయఖ గగరగక

93-20/851

తసడడ:బ మలర యఖ
ఇసటట ననస:123_18_2912
వయససస:58
లస: పప
93-20/853

7057 JBV3676566
పపరర: కకషరకలమమరర఼ యరరక఼

93-20/854

తసడడ:బ దననయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2944
వయససస:33
లస: ససస స
93-20/856

భరస : కకషర కరసచదరర ర
ఇసటట ననస:123_18_2944
వయససస:44
లస: ససస స
93-20/858

93-20/837

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2899
వయససస:31
లస: పప

భరస : వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2943
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శరససప నస఼
ఇసటట ననస:123_18_2944
వయససస:42
లస: ససస స
7061 SAA0278499
పపరర: సపదమన఼ బబతనపపడడ఼

93-20/842

తసడడ:బ ననగబర సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123_18_2902
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2924
వయససస:32
లస: పప
7058 SAA0278481
పపరర: అకరస పపరరమమటర఼

7044 SAA0784620
పపరర: దదవయఖ కలరరమమటట

7039 SAA0784604
పపరర: సపదదన కలరరమమటట

భరస : అచలయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2895
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:123_18_2902
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123_18_2902
వయససస:41
లస: పప
7055 SAA0657262
పపరర: రరసబబబబ చలలమగలల

93-20/839

తసడడ:బ నరసససహ రరవప రరవప
ఇసటట ననస:123_18_2900
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగగశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2902
వయససస:33
లస: ససస స
7052 SAA0677237
పపరర: షపక నజర

7041 JBV3676558
పపరర: పరరసత఼ కరశమమల఼

93-20/834

తసడడ:బ వనసకలలలర
ఇసటట ననస:123_18_2877/13/A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ వనమ కలలలర
ఇసటట ననస:123_18_2898/13/A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ బబలయఖ డమల
ఇసటట ననస:123_18_2899
వయససస:42
లస: పప
7049 SAA0278564
పపరర: సనసనత఼ పపరరమమటర఼

93-20/836

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123_18_2894
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అదధ
ఇసటట ననస:123_18_2896
వయససస:28
లస: ససస స
7046 SAA0977662
పపరర: ఎలయజజర డమల

7038 JBV3676541
పపరర: సరసమ఼ చవల఼

7036 SAA0783705
పపరర: జజఖత నమకల

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:123_18_2858
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ అచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2877
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ ఉమకర఼
ఇసటట ననస:123_18_2890
వయససస:38
లస: పప
7043 SAA0784240
పపరర: లమలమబ షపక

93-20/833

తసడడ:బ లచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2854
వయససస:42
లస: పప

భరస : చ. నద రరవప శశఖర
ఇసటట ననస:123_18_2860
వయససస:25
లస: ససస స
7040 JBV3676517
పపరర: ఇసరకయల఼ సయఖద఼

7035 JBV3676699
పపరర: వనసకటటశసర రరవప఼ నమకల఼

7060 SAA0278515
పపరర: వజయమక఼ బబతనపపడడ఼

93-20/857

భరస : సపదమన఼
ఇసటట ననస:123_18_2944
వయససస:45
లస: ససస స
93-20/859

7063 JBV3685096
పపరర: లకడక఼ బసడడ఼

93-20/860

భరస : ససతరరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2969
వయససస:56
లస: ససస స
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93-20/861

తసడడ:బ ససతరరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18_2969
వయససస:32
లస: పప
7067 JBV3675345
పపరర: శవ ననగగసదబఎస఼ వలలర పప఼

93-20/864

93-17/641

93-17/644

93-17/647

93-17/650

93-17/653

93-16/645

తసడడ:బ సరల శకనస఼
ఇసటట ననస:123_18_3728
వయససస:31
లస: పప

7075 JBV1946409
పపరర: రసగమక ననసపలర

7080 JBV1940436
పపరర: లసగమక నమకల

7083 SAA0277632
పపరర: లకకకశశరమక తగగళళ

7086 JBV1943471
పపరర: ramana గరననన

93-20/867

7089 SAA0525550
పపరర: సపదదన షపక

93-17/648

7092 JBV3687373
పపరర: జజనకక రరమ రరజ దనటర
తసడడ:బ లకడక ననరరయణ఼ దనటర
ఇసటట ననస:123_18_3816
వయససస:62
లస: పప

7078 JBV1943349
పపరర: మలలర శసరర కలవల

93-17/649

భరస : వవణగగగపరల
ఇసటట ననస:123_18_3238
వయససస:38
లస: ససస స
93-17/651

7081 JBV1942689
పపరర: రరమగలల నమకల

93-17/652

తసడడ:బ పరపయఖ
ఇసటట ననస:123_18_3239
వయససస:55
లస: పప
93-17/654

7084 SAA0781238
పపరర: సప న పపల

93-16/644

భరస : గజలవయఖ puli
ఇసటట ననస:123_18_3256
వయససస:25
లస: ససస స
93-17/655

7087 JBV1943091
పపరర: రరమగలమక గరననన

93-17/656

భరస : చసదబయఖ ginne
ఇసటట ననస:123_18_3256
వయససస:57
లస: ససస స
93-20/868

తసడడ:బ మసరసన వల
ఇసటట ననస:123_18_3557
వయససస:29
లస: పప
93-20/870

93-17/646

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:123_18_3232
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : పపదద సలల ginne
ఇసటట ననస:123_18_3256
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:123_18_3498
వయససస:53
లస: ససస స
7091 SAA0077867
పపరర: రవ కలమమర఼ గగపనబబ యన఼

93-17/645

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123_18_3249
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : గజలవయఖ puli
ఇసటట ననస:123_18_3256
వయససస:41
లస: ససస స
7088 JBV3676178
పపరర: అసజమక సడధనపలర

7077 SAA0277624
పపరర: ఇదమక గగరకస

93-20/866

93-17/643
7072 JBV3672383
పపరర: మధసరరసతకసససధనకరర చనరర
madhuranthakam
తసడడ:బ మగనససరసమ madhuranthakam
ఇసటట ననస:123_18_3223
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:123_18_3239
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ లసగయఖ tagulla
ఇసటట ననస:123_18_3243
వయససస:52
లస: పప
7085 SAA0781329
పపరర: వనసకరటమక పపల

7074 JBV3428315
పపరర: వనసకటశవపడడ బగలర పరటట

7069 SAA0782988
పపరర: సరగర బబబగ సననకసటట

93-17/642

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:123_18_3236
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:123_18_3238
వయససస:45
లస: పప
7082 JBV1947712
పపరర: ఏడడకకసడలల తగగళళ

7071 JBV3429347
పపరర: చసదబమక గగరజక

93-20/863

తసడడ:బ ఇనయఖ
ఇసటట ననస:123_18_2984
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123_18_3231
వయససస:60
లస: పప

భరస : జగరదశ చనరర
ఇసటట ననస:123_18_3233
వయససస:54
లస: ససస స
7079 JBV1940550
పపరర: వవణగగగపరల కలవల

93-20/865

తసడడ:బ వనసకయఖ gorre
ఇసటట ననస:123_18_3210
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవపడడ
ఇసటట ననస:123_18_3231
వయససస:48
లస: ససస స
7076 SAA0781170
పపరర: వనసకటటశసరర చనదనరఅసగపటనస

7068 JBV3675352
పపరర: ననగరరజ఼ వలలర పప఼

7066 SAA0783960
పపరర: రజహనన షపక

భరస : మమహహమగదసద బబష`
ఇసటట ననస:123_18_2973
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123_18_2973
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ జసగయఖ puli
ఇసటట ననస:123_18_3207
వయససస:75
లస: పప
7073 JBV1943489
పపరర: దసరర మక బగలర పరటట

93-20/862

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123_18_2973
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:123_18_2973
వయససస:37
లస: ససస స
7070 JBV3429255
పపరర: గజలవయఖ పపల

7065 JBV3676533
పపరర: పబమల఼ వవమగల఼

7090 SAA0279273
పపరర: కకకషరమక఼ గగపనబబ యన఼

93-20/869

భరస : సరలకన఼
ఇసటట ననస:123_18_3728
వయససస:45
లస: ససస స
93-20/871

7093 JBV3677358
పపరర: ఈశసరమక పసనబబబ లల

93-20/872

భరస : ఏసయఖ పసనబబబ లల
ఇసటట ననస:123_18_3826
వయససస:57
లస: ససస స
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93-20/873

తసడడ:బ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:123_18_3898
వయససస:36
లస: పప
7097 JBV1947449
పపరర: మహబబ సయఖద

93-17/659

93-20/549

93-17/684

93-20/892

93-20/895

93-20/897

93-20/900

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_2918
వయససస:77
లస: పప

7107 SAA0278424
పపరర: రరజసన఼ సయఖద఼

7110 SAA0457432
పపరర: హనమ బబఈ రమమవథ

7113 SAA0324004
పపరర: శరరద఼ ఈగల఼

7116 JBV3680832
పపరర: బబజ షపక

93-20/903

7119 SAA0850140
పపరర: వజయ నల

93-20/893

7122 JBV3676244
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ దసవరసరపప఼
తసడడ:బ ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_2919
వయససస:43
లస: పప

7102 JBV3681269
పపరర: పరరసత఼ వనమరజడడడ఼

93-20/551

7105 JBV3681723
పపరర: తమలపరకలల మమరర కలమమరర఼

93-20/952

7108 SAA0280719
పపరర: అశశక఼ కటబరర఼

93-20/894

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_1169
వయససస:32
లస: పప
93-20/896

7111 SAA1028514
పపరర: కకషరయఖ మరర

93-17/845

తసడడ:బ ననరరయణ మరర
ఇసటట ననస:123_19_2435
వయససస:54
లస: పప
93-20/898

7114 JBV3681954
పపరర: నససమమ షపక

93-20/899

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:123_19_2707
వయససస:38
లస: ససస స
93-20/901

7117 SAA0784711
పపరర: అలవనలర ల కలరరమమటట

93-20/902

తసడడ:బ వనసకలలల
ఇసటట ననస:123_19_2898/13A
వయససస:28
లస: ససస స
93-20/904

తసడడ:బ బబలయఖ
ఇసటట ననస:123_19_2901/13A
వయససస:25
లస: ససస స
93-20/906

93-20/548

భరస : అసకస రరజ఼
ఇసటట ననస:123_19_357
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:123_19_2834
వయససస:48
లస: పప

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:123_19_2900/13A
వయససస:32
లస: ససస స
7121 JBV3676285
పపరర: ఏలయఖ఼ కలరరక఼

93-20/911

భరస : సరయ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123_19_2630C
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సపదదనవల఼ షపక
ఇసటట ననస:123_19_2834
వయససస:34
లస: ససస స
7118 SAA0784687
పపరర: హరరత కలర

7104 SAA0280529
పపరర: బబబబ వల఼ షపక఼

7099 JBV3681475
పపరర: వనసకకసడ దదవమక

భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123_18;2740
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసమ ననయక రమమవథ
ఇసటట ననస:123_19_1336
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మబలసరసమ఼
ఇసటట ననస:123_19_2555
వయససస:83
లస: ససస స
7115 JBV3680873
పపరర: షపకజశసదనబ షపక

93-20/550

భరస : హహసపన఼
ఇసటట ననస:123_19_1162
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబలచసదబ఼
ఇసటట ననస:123_19_1176
వయససస:32
లస: ససస స
7112 SAA0279398
పపరర: మమరర రతనస఼ మమలమక఼

7101 SAA0280792
పపరర: బబగస఼ షపక఼

93-17/658

భరస : యయససదననస
ఇసటట ననస:123_18;1766
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ జజనస఼
ఇసటట ననస:123_19_3*57
వయససస:45
లస: పప

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:123_19_1145
వయససస:34
లస: ససస స
7109 JBV3676210
పపరర: లలమవత఼ కరకలమమనస఼

93-20/564

భరస : చనన బబజ఼
ఇసటట ననస:123_18;2740
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససభబన shaik
ఇసటట ననస:123_19 4236
వయససస:35
లస: ససస స
7106 JBV3685781
పపరర: ససనత

7098 SAA0077933
పపరర: గగవసదమక఼ తషమకల఼

7096 JBV1948116
పపరర: బబ సయఖద

భరస : చననమదధ
ఇసటట ననస:123_18_4260
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123_18 ,_2546
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మమలమల఼
ఇసటట ననస:123_18;2734
వయససస:47
లస: ససస స
7103 JBV1941244
పపరర: ఫసరగజగబగస shaik

93-17/657

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:123_18_4259
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:123_18_4260
వయససస:33
లస: పప
7100 SAA0280461
పపరర: మసరసన భ఼ షపక఼

7095 JBV1941459
పపరర: రజబ షపక

7120 SAA0784497
పపరర: వనసకరటరమణ ననగరల

93-20/905

తసడడ:బ చమదబయఖ
ఇసటట ననస:123_19_2902
వయససస:27
లస: పప
93-20/907

7123 JBV3676301
పపరర: లకడక కకసగల

93-20/908

భరస : మసరసన఼
ఇసటట ననస:123_19_2920
వయససస:37
లస: ససస స
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7124 SAA0278887
పపరర: వనసకట రతస యఖ వడదడ శసరస

93-20/909

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123_19_2920
వయససస:83
లస: పప
7127 JBV1944081
పపరర: వనసకటటశసరరర గగరరకల

93-17/661

93-17/664

93-15/617

93-15/620

93-17/847

93-17/850

93-17/853

భరస : యబగ రరజ
ఇసటట ననస:123_19_3319
వయససస:31
లస: ససస స

7137 JBV3666526
పపరర: పపబమ కలమమర఼ మమకల఼

7140 AP151010060259
పపరర: మజజస మణణ మమకల఼

7143 JBV3667250
పపరర: ససరగఖ పరరజ

7146 SAA0624601
పపరర: రరచపపడడ రజన కరసత

93-17/856

7149 AP151010060112
పపరర: ఏసస మమకల఼

93-15/621

7152 SAA0791344
పపరర: మమకల యబగ రరజ
తసడడ:బ ససతయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3319
వయససస:40
లస: పప

7132 JBV3666039
పపరర: భబరత వసగరపపరర

93-15/616

7135 SAA0078097
పపరర: మమరర఼ మమకల఼

93-15/619

7138 AP151010060214
పపరర: దదననమక మమకల఼

93-17/846

భరస : చననఏసస఼
ఇసటట ననస:123_19_3317
వయససస:41
లస: ససస స
93-17/848

7141 AP151010060747
పపరర: నరకల మమకల఼

93-17/849

భరస : ఏసస఼
ఇసటట ననస:123_19_3317
వయససస:47
లస: ససస స
93-17/851

7144 SAA0625152
పపరర: రరచపపడడ కరసతమమక

93-17/852

భరస : గబరవనదయమ
ఇసటట ననస:123_19_3318
వయససస:47
లస: ససస స
93-17/854

7147 JBV1949460
పపరర: అనలలకమమర఼ పరరజ ఼

93-17/855

తసడడ:బ యమకకబగ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_3318
వయససస:34
లస: పప
93-17/857

తసడడ:బ ఏబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_3318
వయససస:50
లస: పప
93-17/859

93-17/663

భరస : మరరయదనసస఼
ఇసటట ననస:123_19_3315
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3318
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ ఏబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_3318
వయససస:47
లస: పప
7151 SAA0791518
పపరర: మమకల ఎసమక

93-15/618

తసడడ:బ యమకకబగ
ఇసటట ననస:123_19_3318
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యమకకబగ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_3318
వయససస:51
లస: ససస స
7148 AP151010060261
పపరర: పబసరదస మమకల఼

7134 SAA0078246
పపరర: రమణకలమమరర఼ మమకల఼

7129 JBV3671807
పపరర: బలర పరటట వనసకట రమణయఖ

భరస : బబసజజమన Vangipuri
ఇసటట ననస:123_19_3312
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123_19_3317
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ పరలససన఼
ఇసటట ననస:123_19_3317
వయససస:45
లస: పప
7145 JBV3428554
పపరర: ఎసపస రర఼ పరరజ ఼

93-17/665

తసడడ:బ శరసతయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3315
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఫసలపస఼
ఇసటట ననస:123_19_3317
వయససస:42
లస: ససస స
7142 AP151010060219
పపరర: చననఏసస మమకల఼

7131 JBV3671773
పపరర: తగగ఼ రమమదదవ

93-17/660

తసడడ:బ వనసకట శవపడడ
ఇసటట ననస:123_19_3230
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపబమ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123_19_3315
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శరసతయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3315
వయససస:56
లస: ససస స
7139 AP151010060263
పపరర: జజజ న సససదరమక మమకల

93-17/662

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123_19_3243
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:123_19_3312
వయససస:67
లస: పప
7136 JBV3666518
పపరర: వజయకలమమరర఼ మమకల఼

7128 JBV1945674
పపరర: సరసబయఖ గగరరకల

7126 JBV3427887
పపరర: ramana సససగస

భరస : వనసకయఖ singam
ఇసటట ననస:123_19_3220
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరయఖ gurrala
ఇసటట ననస:123_19_3228
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_3236
వయససస:57
లస: పప
7133 JBV3666021
పపరర: బబసజజమన వసగరపపరర

93-20/910

భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_2929
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ gurrala
ఇసటట ననస:123_19_3228
వయససస:48
లస: పప
7130 SAA0276865
పపరర: అసజయఖ఼ గగరకస఼

7125 JBV3676251
పపరర: లకడక఼ దసవరసరపప఼

7150 JBV3428273
పపరర: యమకకబగ఼ పరరజ ఼

93-17/858

తసడడ:బ లమజరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_3318
వయససస:60
లస: పప
93-17/860

7153 AP151010060264
పపరర: శరమసన మమకల఼

93-17/861

తసడడ:బ పసలపస఼
ఇసటట ననస:123_19_3319
వయససస:47
లస: పప
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7154 JBV3427267
పపరర: పరరసతదదవ఼ సససకరర఼

93-17/862

భరస : వనసకటరరమయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_3320
వయససస:38
లస: ససస స
7157 JBV3665460
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ అననస఼

93-15/624

93-15/627

93-15/629

93-17/865

93-15/631

93-17/869

93-15/634

తసడడ:బ బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:123_19_3353
వయససస:26
లస: పప

7167 AP151010060186
పపరర: దనవదస కలసదదటట

7170 JBV3667243
పపరర: మహలకడక఼ గగసటకల఼

7173 AP151010060062
పపరర: జజన మమకల఼

7176 SAA0522060
పపరర: జజఖత మమడడద

93-17/873

7179 SAA0647784
పపరర: కలలర ననగ రరజ

93-17/866

7182 SAA0790882
పపరర: కకల ఇరరమయఖ
తసడడ:బ బగజజ బబబగ
ఇసటట ననస:123_19_3356
వయససస:38
లస: పప

7162 SAA0789729
పపరర: కలసదదటట శశఖర

93-17/863

7165 JBV1942556
పపరర: సరసబబబజఖస఼ కలసదదటట఼

93-17/864

7168 SAA1037689
పపరర: గదదద నరసససహరరవప

93-17/867

తసడడ:బ వరయఖ గదదద
ఇసటట ననస:123_19_3342
వయససస:70
లస: పప
93-15/632

7171 JBV1942598
పపరర: నయమ఼ మమకల఼

93-17/868

భరస : మహనకలమమర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_3350
వయససస:34
లస: ససస స
93-17/870

7174 JBV3667367
పపరర: మమనస఼ మమడడద఼

93-15/633

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3351
వయససస:33
లస: ససస స
93-17/871

7177 SAA0522086
పపరర: మరరయమక తరరగగరర

93-17/872

భరస : వనవష
ఇసటట ననస:123_19_3352
వయససస:28
లస: ససస స
93-17/874

తసడడ:బ నరసససహరరవ
ఇసటట ననస:123_19_3352
వయససస:37
లస: పప
93-17/875

93-15/626

భరస : దనవదస఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_3338
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123_19_3351
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:123_19_3352
వయససస:32
లస: ససస స
7181 SAA0790734
పపరర: రరవనడతల జజన పబభబకర

93-15/630

తసడడ:బ యయబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_3350
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3351
వయససస:31
లస: పప
7178 SAA0625111
పపరర: కలలరననగరసజల

7164 JBV3665718
పపరర: సరమమమజఖస఼ కలసదదటట఼

7159 JBV3665320
పపరర: ఏలయమ కలసదదటట

తసడడ:బ చసదబ రరవప
ఇసటట ననస:123_19_3337
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123_19_3349
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ జజన఼
ఇసటట ననస:123_19_3350
వయససస:40
లస: పప
7175 JBV3667375
పపరర: రవ఼ మమడడద఼

93-15/628

తసడడ:బ మటట యఖ
ఇసటట ననస:123_19_3338
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ రమమశ Kundeti
ఇసటట ననస:123_19_3344
వయససస:30
లస: ససస స
7172 AP151010060248
పపరర: మహన కలమమర మమకల఼

7161 JBV3665312
పపరర: చసదబ రరవప కలనవడ టట

93-15/623

తసడడ:బ చసదబ రరవప Kundeti
ఇసటట ననస:123_19_3337
వయససస:30
లస: పప

భరస : దనవదస఼
ఇసటట ననస:123_19_3338
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3338
వయససస:25
లస: పప
7169 SAA0078188
పపరర: ససదనఖరరణణ కలసదదటట

93-15/625

తసడడ:బ కలరపరనసదమ
ఇసటట ననస:123_19_3337
వయససస:49
లస: పప

భరస : మతయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3338
వయససస:32
లస: ససస స
7166 SAA0789679
పపరర: నసదధగస మమణణకఖరరవప

7158 JBV3665346
పపరర: దదననకలమమరర పరటటబసడర

7156 JBV3665478
పపరర: శరసతమక఼ అననస఼

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_3333
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : సరగరబబబగ Patibandla
ఇసటట ననస:123_19_3337
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ ఎరకయఖ Patibandla
ఇసటట ననస:123_19_3337
వయససస:34
లస: పప
7163 JBV3665734
పపరర: మమరర఼ కలసదదటట఼

93-15/622

భరస : సడరఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123_19_3333
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ Ragayawa
ఇసటట ననస:123_19_3333
వయససస:81
లస: పప
7160 JBV3665338
పపరర: సరగరబబబగ పరటటబసడర

7155 JBV3665486
పపరర: పరరసత఼ ఼఼డడ స఼

7180 SAA0740085
పపరర: పసబయమసక నడతకకక

93-15/635

తసడడ:బ దనవదస
ఇసటట ననస:123_19_3353
వయససస:29
లస: ససస స
93-17/876

7183 SAA0624379
పపరర: చలకర మమరర రరన

93-17/877

భరస : యయససపదమ
ఇసటట ననస:123_19_3359
వయససస:32
లస: ససస స
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7184 AP151010060461
పపరర: ససతతషస చలకర఼

93-17/878

భరస : పప తషరరజ఼
ఇసటట ననస:123_19_3359
వయససస:57
లస: ససస స
7187 JBV3665650
పపరర: పబవణ఼ చరరగబరర఼

93-15/637

93-15/639

93-17/881

93-17/884

93-15/644

93-20/912

93-20/915

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3504
వయససస:32
లస: ససస స

7197 JBV3665908
పపరర: మరరయమక రరచపపడడ

7200 JBV3667060
పపరర: సమమధననస఼ రరచపపడడ఼

7203 JBV3675683
పపరర: లసగయఖ఼ కలసభస఼

7206 JBV3676129
పపరర: మమధవ఼ ససగస఼

93-20/918

7209 JBV3676160
పపరర: సరసబశవరరవప఼ సడధనపలర ఼

93-15/642

7212 JBV3676145
పపరర: బబలకకషర఼ గబసడర ఼
తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_3504
వయససస:31
లస: పప

7192 JBV3665528
పపరర: రమమదదవ఼ ప఼లచరర ఼

93-15/641

7195 SAA0789752
పపరర: పస లచరర రమమదదవ

93-17/883

7198 JBV3665882
పపరర: యహనస఼ రరచపపడడ఼

93-15/643

తసడడ:బ బకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3380
వయససస:36
లస: పప
93-15/645

7201 SAA0622290
పపరర: నససమగననసర షపక

93-17/666

భరస : రహమమన shaik
ఇసటట ననస:123_19_3394
వయససస:67
లస: ససస స
93-20/913

7204 SAA0570994
పపరర: హరరత కలర

93-20/914

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:123_19_3498
వయససస:31
లస: ససస స
93-20/916

7207 SAA0566976
పపరర: అశశక వరక దనటర

93-20/917

తసడడ:బ వవసకట ససబబబ రరజ
ఇసటట ననస:123_19_3498
వయససస:29
లస: పప
93-20/919

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3498
వయససస:54
లస: పప
93-20/921

93-15/638

భరస : ససలలమమన
ఇసటట ననస:123_19_3378
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123_19_3498
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ దదరజశ సరసమ కరసచదరర ర
ఇసటట ననస:123_19_3498
వయససస:47
లస: పప
7211 JBV3676152
పపరర: మహలకడక఼ గబసడర ఼

93-17/882

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_3478
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసరసన వల఼
ఇసటట ననస:123_19_3498
వయససస:36
లస: ససస స
7208 SAA0566943
పపరర: కకషర కరసచదరర ర

7194 AP151010060135
పపరర: మషప రరచపపడడ఼

7189 JBV3667201
పపరర: నరసమక఼ రరచపపడడ఼

భరస : ఏసప బగ఼
ఇసటట ననస:123_19_3375
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ శశభన బబబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_3382
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3437
వయససస:25
లస: పప
7205 SAA0276683
పపరర: మరరబ఼ షపక఼

93-15/640

భరస : హననక
ఇసటట ననస:123_19_3380
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ బకకయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3381
వయససస:30
లస: పప
7202 SAA0784521
పపరర: వనసకటటశ అరగసటట

7191 JBV3667193
పపరర: ఇసదధర఼ రరచపపడడ఼

93-15/636

తసడడ:బ మషప఼
ఇసటట ననస:123_19_3371
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ అబబహస఼
ఇసటట ననస:123_19_3377
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకషర రగడకడ఼
ఇసటట ననస:123_19_3379
వయససస:40
లస: ససస స
7199 JBV3665890
పపరర: అశశక కలమమర రరచపపడడ

93-17/880

తసడడ:బ మషప఼
ఇసటట ననస:123_19_3371
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వవసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3377
వయససస:57
లస: ససస స
7196 SAA0386334
పపరర: పదనక఼ నవకకసటట఼

7188 JBV3664018
పపరర: రవ బబబగ఼ చరరగబరర఼

7186 JBV3665668
పపరర: రరజకమమర఼ చరరగబరర఼

తసడడ:బ ససధనకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3364
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ భబసకర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3370
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ యయషయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3371
వయససస:30
లస: ససస స
7193 SAA0386367
పపరర: యయససదనయమక఼ గగనసగగసటర ఼

93-17/879

తసడడ:బ పప తషరరజ఼
ఇసటట ననస:123_19_3359
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ ససధనకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3364
వయససస:31
లస: పప
7190 JBV3667219
పపరర: కలపన఼ రరచపపడడ఼

7185 AP151010060285
పపరర: ఏససపరదస చలకర఼

7210 SAA0850181
పపరర: పబభగదనసస అమననటట

93-20/920

తసడడ:బ రరజ
ఇసటట ననస:123_19_3499
వయససస:28
లస: పప
93-20/922

7213 JBV3676137
పపరర: ససబబబరరవప఼ గబసడర ఼

93-20/923

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_3504
వయససస:35
లస: పప
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93-20/924

భరస : షమర఼
ఇసటట ననస:123_19_3524
వయససస:34
లస: ససస స
7217 JBV3676392
పపరర: షమర఼ షపక఼

93-20/927

93-20/929

93-20/933

93-20/936

93-20/939

93-20/942

93-20/945

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:123_19_3565
వయససస:30
లస: ససస స

7227 SAA0783838
పపరర: నయళమ జజన షపక

7230 SAA0566992
పపరర: లకకక దదవరబబ యన

7233 JBV3680881
పపరర: హససనన షపక

7236 JBV3680642
పపరర: సరళ తదలరకపలర

93-20/948

7239 JBV3680618
పపరర: లకకయఖ తదలరకపలర

93-20/937

7242 JBV3681426
పపరర: షపక కరరమగలమర఼
తసడడ:బ మసరసన఼
ఇసటట ననస:123_19_3591
వయససస:43
లస: పప

7222 SAA0783978
పపరర: ఆసజనవయలలర మకరరల

93-20/932

7225 SAA0784323
పపరర: యశశద అకకటట

93-20/935

7228 SAA0783531
పపరర: ఫరరల నన షపక

93-20/938

తసడడ:బ మమబగ వరల
ఇసటట ననస:123_19_3546
వయససస:25
లస: ససస స
93-20/940

7231 SAA0566901
పపరర: కకటటశసరమక దదవర బబ యన

93-20/941

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123_19_3550
వయససస:83
లస: ససస స
93-20/943

7234 SAA0567057
పపరర: మరరయమక బబకక

93-20/944

భరస : మమరరయదనసస
ఇసటట ననస:123_19_3552
వయససస:48
లస: ససస స
93-20/946

7237 JBV3680626
పపరర: సరసబయఖ తదలరకపలర

93-20/947

తసడడ:బ లకకయఖ తదలరకపలర
ఇసటట ననస:123_19_3560
వయససస:41
లస: పప
93-20/949

తసడడ:బ రరమయఖ తదలరకపలర
ఇసటట ననస:123_19_3560
వయససస:76
లస: పప
93-20/951

93-20/928

భరస : ససవర
ఇసటట ననస:123_19_3543
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జసగయఖ఼ తదలరకపలర
ఇసటట ననస:123_19_3560
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకయఖ తదలరకపలర
ఇసటట ననస:123_19_3560
వయససస:46
లస: పప
7241 SAA0630269
పపరర: జజఖత కసచరర

93-20/934

భరస : ననగగర వల షపక
ఇసటట ననస:123_19_3552
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123_19_3553
వయససస:28
లస: ససస స
7238 JBV3680600
పపరర: జసగయఖ తదలరకపలర

7224 SAA0566927
పపరర: రరమమరరవప మసచనల

7219 JBV3676707
పపరర: రమణ అసదసల

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123_19_3541
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ ఈదయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3550
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123_19_3550
వయససస:50
లస: పప
7235 SAA0566968
పపరర: కకటటశసరమక తషమమక

93-20/930

తసడడ:బ సలమక
ఇసటట ననస:123_19_3545
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:123_19_3549
వయససస:30
లస: ససస స
7232 JBV3676681
పపరర: రరసబబబగ పప గగననళళ

7221 SAA0566935
పపరర: లత మసచనల

93-20/926

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:123_19_3540
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123_19_3541
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ కరశస
ఇసటట ననస:123_19_3544
వయససస:39
లస: పప
7229 SAA0571018
పపరర: పపరబజ షపక

93-15/646

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:123_19_3541
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:123_19_3541
వయససస:30
లస: పప
7226 SAA0783697
పపరర: కరరమగలమర సయఖద

7218 JBV3666849
పపరర: సపజనఖ మమచరర

7216 SAA0968802
పపరర: లకకణ బసడ

తసడడ:బ వనసకటటససరరర బసడ
ఇసటట ననస:123_19_3524
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ డదవడ Macharla
ఇసటట ననస:123_19_3527
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3540
వయససస:52
లస: పప
7223 SAA0567065
పపరర: కకటటశసర రరవప మసచనల

93-20/925

భరస : పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3524
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ మబసర఼
ఇసటట ననస:123_19_3524
వయససస:37
లస: పప
7220 JBV3676889
పపరర: వదదదయఖ఼ మగదసగరసడ఼

7215 JBV3681285
పపరర: మలలర శసరర఼ కకడద఼

7240 JBV3680741
పపరర: బబల తబపపర సససదరర ఏటటకలరర

93-20/950

భరస : ననగరరజ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:123_19_3563
వయససస:37
లస: ససస స
93-20/953

7243 JBV3681418
పపరర: పసచసమరరస రమణమక఼

93-20/954

భరస : శవ రరమ కకషర఼
ఇసటట ననస:123_19_3592
వయససస:50
లస: ససస స
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7244 SAA0783614
పపరర: హహసపసనన బ నడర బబష

93-20/955

భరస : హహసపసన స
ఇసటట ననస:123_19_3592
వయససస:58
లస: ససస స
7247 JBV3681319
పపరర: మమనసపరటట శవలకడక఼

93-20/958

93-20/961

93-20/964

93-20/967

93-20/970

93-20/973

93-20/976

తసడడ:బ చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:36
లస: పప

7257 JBV3676897
పపరర: గసగ఼ మగదధగరసడ఼

7260 SAA0457457
పపరర: జయమక బబ గరరరపప

7263 JBV3681855
పపరర: షపక బబరన బ఼

7266 SAA0969057
పపరర: అభనయ ససరరప గరలర

93-20/979

7269 SAA1012798
పపరర: వనసకటటససర రరవప గగస

93-20/968

7272 SAA0323774
పపరర: బబల చదననయఖ఼ డదలమ఼
తసడడ:బ వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:37
లస: పప

7252 SAA0281618
పపరర: ననగగర భ఼ షపక఼

93-20/963

7255 JBV3676475
పపరర: జజన బ఼ సయఖద఼

93-20/966

7258 JBV3677283
పపరర: ఎలజబబత఼ పపదరద఼

93-20/969

భరస : జజరరజ఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:47
లస: ససస స
93-20/971

7261 JBV3676921
పపరర: హహమమసబ఼ షపక఼

93-20/972

భరస : సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:57
లస: ససస స
93-20/974

7264 SAA0784828
పపరర: బచమక గరరర

93-20/975

భరస : malayya
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:66
లస: ససస స
93-20/977

7267 JBV3676327
పపరర: కకరణ కలమమర఼ కకసగల఼

93-20/978

తసడడ:బ సతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:32
లస: పప
93-20/980

తసడడ:బ సరసబయఖ గగస
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:34
లస: పప
93-20/982

93-20/960

భరస : రబబబన఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ భకస వతసలస గరలర
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ వవసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:33
లస: పప
7271 SAA0281071
పపరర: శకనవరస రరవప఼ మగనగగటట఼

93-20/965

భరస : షరరఫ ఉదదద న఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ ససరగష వలపరర
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:24
లస: పప
7268 JBV3681343
పపరర: రరధ మసరసన఼ పప కరల

7254 SAA0279851
పపరర: కరరమగన఼ షపక఼

7249 JBV3681301
పపరర: మమనసపరటట రమమశ఼

భరస : మరరవల఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : యయలశర బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:58
లస: ససస స
7265 SAA0968851
పపరర: కరకసత కలమమర వలపరర

93-20/962

భరస : వదఖయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరమమలల఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:47
లస: ససస స
7262 SAA0276766
పపరర: పప కల ననగగసదబఏ఼

7251 SAA0982133
పపరర: యశశద మగదధగరసడ

93-20/957

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3598
వయససస:51
లస: పప

భరస : మమబగ వల఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:42
లస: ససస స
7259 SAA0323824
పపరర: రరతమక఼ జలదధ఼

93-20/959

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:33
లస: ససస స
7256 SAA0279760
పపరర: రరజఖలకకక఼ చసతల఼

7248 JBV3681889
పపరర: బతష
స ల పరరసతమక఼

7246 JBV3681392
పపరర: పసచసమరరస శవ రరమకకకషర఼

తసడడ:బ శశషయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3592
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_3598
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హరరశ గగమకడడ
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:27
లస: ససస స
7253 JBV3680683
పపరర: షకకర఼ సయఖద఼

93-20/956

తసడడ:బ శవ రరమకకకషర఼
ఇసటట ననస:123_19_3592
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమమశ఼
ఇసటట ననస:123_19_3598
వయససస:44
లస: ససస స
7250 SAA1004837
పపరర: మమరర గగమకడడ

7245 JBV3681384
పపరర: పసచసమరరస రరమ శవ శశషష఼

7270 JBV3681350
పపరర: పప కలమ వవనకటటశసర ఆర఼

93-20/981

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:35
లస: పప
93-20/983

7273 SAA0077628
పపరర: షపక జజన బ఼

93-20/984

తసడడ:బ జజన఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:39
లస: పప
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93-20/985

తసడడ:బ తరరపతరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:41
లస: పప
7277 SAA0279778
పపరర: శకనవరసరరవప఼ చసతల఼

93-20/988

93-20/991

93-20/994

93-20/997

93-20/1000

93-20/1003

93-20/1006

భరస : నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3637
వయససస:53
లస: ససస స

7287 SAA0783366
పపరర: రమణ తనరరఫస

7290 SAA0280578
పపరర: మరరభ఼ షపక఼

7293 JBV3682077
పపరర: షపక మమలమల఼

7296 JBV3682119
పపరర: వనననయ శకనస఼

93-20/1009

7299 JBV3682044
పపరర: జజన సపదదసలల షపక

93-20/998

7302 SAA0075184
పపరర: అరరణ఼ చలమర఼
భరస : చనన఼
ఇసటట ననస:123_19_3645
వయససస:34
లస: ససస స

7282 SAA0850082
పపరర: జజనసబబగస షపక

93-20/993

7285 SAA0280503
పపరర: మగనర఼ షపక఼

93-20/996

7288 JBV3676582
పపరర: తరరపతయఖ఼ సససగస఼

93-20/999

తసడడ:బ పపదదయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3610
వయససస:39
లస: పప
93-20/1001

7291 SAA0982190
పపరర: బబజ షపక

93-20/1002

తసడడ:బ బబజ
ఇసటట ననస:123_19_3614
వయససస:49
లస: పప
93-20/1004

7294 JBV3682069
పపరర: జజనబ షపక

93-20/1005

తసడడ:బ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:123_19_3630
వయససస:51
లస: పప
93-20/1007

7297 JBV3682101
పపరర: వనమ రసగ రరవప఼

93-20/1008

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3633
వయససస:73
లస: పప
93-20/1010

తసడడ:బ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:123_19_3636
వయససస:35
లస: పప
93-20/1012

93-20/990

భరస : అల భబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_3609
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:బ యయరకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3632
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజన సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123_19_3636
వయససస:32
లస: ససస స
7301 JBV3682192
పపరర: రమణ఼ చలమర఼

93-20/995

తసడడ:బ పసరరబ఼
ఇసటట ననస:123_19_3630
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ శకరరమ మబరరస఼
ఇసటట ననస:123_19_3631
వయససస:31
లస: ససస స
7298 JBV3682036
పపరర: షపక బషసరర఼

7284 SAA0677328
పపరర: బరరకగ షణగకఖ రసగ

7279 JBV3681202
పపరర: చసదబ రరవప఼ వలలర పప఼

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:123_19_3602
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగగల మరర఼
ఇసటట ననస:123_19_3613
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ ఼రరభ఼
ఇసటట ననస:123_19_3630
వయససస:33
లస: పప
7295 SAA0279984
పపరర: దసరరర లకకక఼ కనగరచరర ఼

93-20/992

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3610
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ నసరరదదద న
ఇసటట ననస:123_19_3610
వయససస:72
లస: పప
7292 SAA0323873
పపరర: ననగగలల మరర వల఼ షపక఼

7281 JBV3681376
పపరర: పప కల ససబబబరరవప఼

93-20/987

తసడడ:బ శరరబఏదధ఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ గగరరమబరరస
ఇసటట ననస:123_19_3604
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమగలలర
ఇసటట ననస:123_19_3610
వయససస:31
లస: ససస స
7289 SAA0677435
పపరర: షపక షరరఫ ఉదధదన

93-20/989

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:78
లస: పప

భరస : జజన భబషర఼
ఇసటట ననస:123_19_3603
వయససస:47
లస: ససస స
7286 SAA0850736
పపరర: సపదదసలలర జరరపప తషల

7278 JBV3680725
పపరర: ఆగగనశ఼ తలసతతటట఼

7276 JBV3681459
పపరర: వనసకకసద యయససదయ఼

తసడడ:బ యయసస రతనస఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ మమరరయమదనసస఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ బబబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:63
లస: పప
7283 SAA0280271
పపరర: జజన భ఼ షపక఼

93-20/986

తసడడ:బ పబసరద఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ అపపయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3600
వయససస:45
లస: పప
7280 JBV3682226
పపరర: మసపయఖ఼ దదనవపపడడ఼

7275 JBV3681715
పపరర: తమరరకలలమ అసకమక రరవప఼

7300 JBV3682051
పపరర: ఖమససస షపక

93-20/1011

తసడడ:బ మమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:123_19_3636
వయససస:55
లస: పప
93-20/1013

7303 SAA0677278
పపరర: మహమకద రఫస షపక

93-20/1014

తసడడ:బ మమబగలమర
ఇసటట ననస:123_19_3693
వయససస:43
లస: పప
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7304 SAA0787772
పపరర: గగగగ జవన
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93-23/613

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3693
వయససస:26
లస: పప
7307 SAA0077677
పపరర: మషప఼ గగపనబబ యన఼

7305 SAA0566919
పపరర: రరమకకషర మడడకకసడ

తసడడ:బ ఇదదయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3696
వయససస:27
లస: పప
93-20/1017

తసడడ:బ యయససదయ఼
ఇసటట ననస:123_19_3719
వయససస:38
లస: పప

7308 SAA0279547
పపరర: సపదదన షపక

తసడడ:బ జగమస఼
ఇసటట ననస:123_19_3734
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123_19_3744
వయససస:34
లస: ససస స
7316 JBV3681574
పపరర: కటబట ననగమణణ఼

93-20/1025

93-20/1028

93-20/1031

93-20/1033

భరస : ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:123_19_3819
వయససస:25
లస: ససస స

7320 SAA0279315
పపరర: మమణణకఖ రరవప పపలపరటట

7323 SAA0567040
పపరర: ననగబర వల షపక

7326 SAA0783416
పపరర: రమణ చపరపడ

93-20/1036

7329 JBV3681640
పపరర: షపక ఫరతమగన఼

93-20/1026

7332 JBV3682176
పపరర: ననగలకడక఼ గడదస఼
భరస : పరసడడ఼
ఇసటట ననస:123_19_3819
వయససస:31
లస: ససస స

7312 SAA0076695
పపరర: అననమక఼ జజననలగడడ ఼

93-20/1022

7315 AP151010060391
పపరర: ససరగష బబబగ రరవనడతల఼

93-17/885

7318 JBV3681608
పపరర: బథసలమ గగరవమక఼

93-20/1027

భరస : శకనవరస఼
ఇసటట ననస:123_19_3753
వయససస:32
లస: ససస స
93-20/1029

7321 SAA1012806
పపరర: ననగ నరకల గగస

93-20/1030

భరస : వనసకటటససర రరవప గగస
ఇసటట ననస:123_19_3803
వయససస:32
లస: ససస స
93-20/1032

7324 SAA0280362
పపరర: ఉమ఼ పసటట఼

93-21/1079

భరస : యరరకయమ఼
ఇసటట ననస:123_19_3803
వయససస:40
లస: ససస స
93-20/1034

7327 SAA0784448
పపరర: శకనస చలలవపల

93-20/1035

తసడడ:బ మగతయల
ఇసటట ననస:123_19_3807
వయససస:26
లస: పప
93-20/1037

భరస : పపద బబజ఼
ఇసటట ననస:123_19_3814
వయససస:38
లస: ససస స
93-20/1039

93-20/1019

తసడడ:బ పబబగదనసస఼
ఇసటట ననస:123_19_3750
వయససస:40
లస: పప

భరస : లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:123_19_3807
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజజ రరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3807
వయససస:51
లస: పప
7331 SAA0784042
పపరర: లకడక పగరడడమరరక

93-20/1024

తసడడ:బ జన సపదదన
ఇసటట ననస:123_19_3803
వయససస:38
లస: పప

భరస : భసకక
ఇసటట ననస:123_19_3807
వయససస:31
లస: ససస స
7328 JBV3681749
పపరర: జసగర రమమశ఼

7317 JBV3681582
పపరర: కటబట గగపరల఼

7309 SAA0077941
పపరర: సరలకన఼ గగపనబబ యన఼

భరస : జగమస఼
ఇసటట ననస:123_19_3735
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ మధససడధన రరవప
ఇసటట ననస:123_19_3753
వయససస:47
లస: పప

భరస : మసరసన వల఼
ఇసటట ననస:123_19_3803
వయససస:41
లస: ససస స
7325 SAA0784430
పపరర: శవ కలమమరర జలమదధ

93-20/1021

తసడడ:బ వరనన఼
ఇసటట ననస:123_19_3752
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ ఖమససస఼
ఇసటట ననస:123_19_3753
వయససస:36
లస: పప
7322 JBV3682093
పపరర: షపక మసరసన బ఼

7314 SAA0324046
పపరర: చననమక఼ యడమల఼

93-20/1016

తసడడ:బ యయసస దయమ఼
ఇసటట ననస:123_19_3728
వయససస:50
లస: పప

భరస : చదసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3744
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : గగపరల఼
ఇసటట ననస:123_19_3752
వయససస:33
లస: ససస స
7319 SAA0077016
పపరర: మసరసన వల఼ పఠరన఼

93-20/1018

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3734
వయససస:38
లస: పప
93-20/1023

7306 SAA0074583
పపరర: మమరస మక఼ గగపనబబ యన఼

భరస : మశశ఼
ఇసటట ననస:123_19_3719
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:123_19_3726
వయససస:67
లస: పప

93-20/1020 7311 SAA0077271
7310 SAA0324020
పపరర: ఆయనస బబబగ఼ జజననలగడడ ఼
పపరర: ననగరరజ఼ పపరరబబ యన఼

7313 SAA0783150
పపరర: కరసరమక కలరమమటట

93-20/1015

7330 JBV3687381
పపరర: రమమదదవ఼ దనటర ఼

93-20/1038

భరస : జజనకక రరమ రరజ఼ దనటర
ఇసటట ననస:123_19_3816
వయససస:57
లస: ససస స
93-20/1040

7333 JBV3677309
పపరర: వనమలర ఼ సస సగర఼

93-20/1041

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123_19_3819
వయససస:39
లస: ససస స

Page 176 of 360

7334 JBV3682150
పపరర: రమణ఼ మమడడశశటట ఼
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93-20/1042

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3819
వయససస:48
లస: ససస స
7337 JBV3681780
పపరర: కటబరర వనసకటటశసర రరవప఼

93-20/1045

93-20/1048

93-20/1051

93-20/1054

93-20/1057

93-20/1060

93-20/1063

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:30
లస: ససస స

7347 SAA0630095
పపరర: ఖమదర షపక

7350 SAA0849523
పపరర: జనబ నడర బబష

7353 SAA0782970
పపరర: యయననష వడదడ ససరపప

7356 JBV3681525
పపరర: కరశబబ యన పదక఼

93-20/1066

7359 SAA0784208
పపరర: కలమమరర బసడడ

93-20/1055

7362 SAA0279745
పపరర: ననగమణణ఼ బ఼మకతతటట఼
భరస : బబలరరజ఼
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:38
లస: ససస స

7342 SAA0276782
పపరర: వనసకటటశసరరర నడకతతటట

93-20/1050

7345 SAA0784646
పపరర: సరయ బబబగ వరమల

93-20/1053

7348 SAA0677427
పపరర: షపక హససనన

93-20/1056

భరస : బబబబ వల
ఇసటట ననస:123_19_3844
వయససస:32
లస: ససస స
93-20/1058

7351 SAA0784398
పపరర: తరరపఠమక తలకపరల

93-20/1059

భరస : మహన కలమమర
ఇసటట ననస:123_19_3846
వయససస:26
లస: ససస స
93-20/1061

7354 SAA0783689
పపరర: హననక వడదడ ససరపప

93-20/1062

తసడడ:బ నరసయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3846
వయససస:33
లస: పప
93-20/1064

7357 SAA1037853
పపరర: తరరపతమక కరకలనడరర

93-20/1065

భరస : రరమ కకషర కరకలనడరర
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:24
లస: ససస స
93-20/1067

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:26
లస: ససస స
93-20/1069

93-20/1047

తసడడ:బ ససలలమన
ఇసటట ననస:123_19_3843
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకషర఼
ఇసటట ననస:123_19_3856C
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:25
లస: ససస స
7361 SAA0783291
పపరర: అలలకకయ గమసస

93-20/1052

తసడడ:బ నరసయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3846
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ బరన వరల
ఇసటట ననస:123_19_3846
వయససస:47
లస: పప
7358 SAA0783374
పపరర: రరధధక నమకల

7344 SAA0630772
పపరర: జజదననబ షపక

7339 JBV3681665
పపరర: గసట భబగఖలకడక఼

తసడడ:బ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:123_19_3832
వయససస:51
లస: పప

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123_19_3844
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగగల మరర఼
ఇసటట ననస:123_19_3846
వయససస:33
లస: ససస స
7355 SAA0850850
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

93-20/1049

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123_19_3843
వయససస:71
లస: పప

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123_19_3844
వయససస:41
లస: ససస స
7352 JBV3682325
పపరర: జజన బ఼ షపక఼

7341 SAA0784455
పపరర: మసరసన వరల నడర బబషర

93-20/1044

తసడడ:బ శకనస఼
ఇసటట ననస:123_19_3832
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖమదర
ఇసటట ననస:123_19_3843
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖమదర
ఇసటట ననస:123_19_3843
వయససస:48
లస: పప
7349 JBV3681822
పపరర: వజబల మసగమక఼

93-20/1046

తసడడ:బ HUSSEN స
ఇసటట ననస:123_19_3832
వయససస:31
లస: పప

భరస : మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:123_19_3843
వయససస:33
లస: ససస స
7346 SAA0630137
పపరర: జజన షపక

7338 SAA0849697
పపరర: ఆరరఫర షపక

7336 JBV3681806
పపరర: గగగగల ససపపరర ఼

తసడడ:బ బబల నరసససహ రరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3824
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరరసజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:123_19_3832
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_3832
వయససస:45
లస: ససస స
7343 SAA0630475
పపరర: శవ పరరసత రగగళర

93-20/1043

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3824
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవపలల఼
ఇసటట ననస:123_19_3824
వయససస:53
లస: పప
7340 SAA0276758
పపరర: రరమగలమక఼ నడకతతటట఼

7335 JBV3681798
పపరర: కటబరర మరరయమక఼

7360 SAA0784638
పపరర: యమదమక మమమనస

93-20/1068

భరస : బబలల
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:29
లస: ససస స
93-20/1070

7363 SAA0630285
పపరర: సరలమక పపలమళ

93-20/1071

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:42
లస: ససస స
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7364 SAA0279893
పపరర: జజన భ఼ షపక఼
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93-20/1072

భరస : మరరవల఼
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:44
లస: ససస స
7367 JBV3680675
పపరర: వర అసజమక ఆలకలసట఼

93-20/1075

93-20/1078

93-20/1081

93-20/1084

93-20/1087

93-23/648

93-23/651

తసడడ:బ పపటట యఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3928
వయససస:46
లస: పప

7377 SAA0783184
పపరర: లసజరమక వనసకకసడ

7380 JBV3677077
పపరర: సరగజన఼ చదటట టపలర ఼

7383 JBV3676970
పపరర: శవపరరసత఼ పలలర పప గగ఼

7386 JBV3676715
పపరర: పపటట యఖ఼ దసడడకక఼

93-23/654

7389 JBV3676954
పపరర: అనల కలమమర఼ తతట఼

93-20/1085

7392 JBV3676608
పపరర: దరరరబ఼ షపక఼
భరస : మమలమల఼
ఇసటట ననస:123_19_3938
వయససస:44
లస: ససస స

7372 SAA0279695
పపరర: వనసకటయఖ఼ క఼తస పలర ఼

93-20/1080

7375 SAA0279828
పపరర: సపదదసలల఼ గసడమమల఼

93-20/1083

7378 JBV3681467
పపరర: వనసకకసడఅననమక఼

93-20/1086

భరస : యయససదయ఼
ఇసటట ననస:123_19_3860
వయససస:35
లస: ససస స
93-20/1088

7381 SAA0851213
పపరర: లకడక రరజపరలలస

93-23/647

భరస : అరరజన
ఇసటట ననస:123_19_3898
వయససస:36
లస: ససస స
93-23/649

7384 JBV3676988
పపరర: దదవ఼ తమకశశటట ఼

93-23/650

భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3918
వయససస:42
లస: ససస స
93-23/652

7387 JBV3676657
పపరర: ననగమలలర శసరర఼ దసడడకక఼

93-23/653

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3928
వయససస:37
లస: ససస స
93-23/655

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3928
వయససస:34
లస: పప
93-23/657

93-20/1077

తసడడ:బ మలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3927
వయససస:72
లస: పప

భరస : జబబబర఼
ఇసటట ననస:123_19_3928
వయససస:58
లస: ససస స
7391 JBV3676640
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ దసడడకక఼

93-20/1082

తసడడ:బ రరజజరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3915
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబననయక఼
ఇసటట ననస:123_19_3918
వయససస:48
లస: ససస స
7388 SAA0276642
పపరర: రహసతషననసర఼ షపక఼

7374 SAA1004852
పపరర: అరరణ చసతపలర

7369 SAA0783341
పపరర: శరఖమ అణగదగగల

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3887
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ బబపనయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_3906
వయససస:34
లస: పప
7385 JBV3681657
పపరర: పప నడగగతష ఆశర బబయ఼

93-20/1079

భరస : మగతస యఖ
ఇసటట ననస:123_19_3858
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3887
వయససస:37
లస: ససస స
7382 JBV3676947
పపరర: అనల఼ చనదనరరససపలర ఼

7371 SAA0783812
పపరర: రరజగసదబ పపల

93-20/1074

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ యయసస చసతపలర
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ నడరరదదదన఼
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:62
లస: పప
7379 JBV3677069
పపరర: రమమదదవ఼ ధరణణకకసడ఼

93-20/1076

తసడడ:బ గజలవయఖ
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ మసరసనసల఼
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:32
లస: పప
7376 SAA0280008
పపరర: గగష మహహనసదదద న఼ షపక఼

7368 JBV3680758
పపరర: సపదదనబ఼ షపక఼

7366 SAA0279802
పపరర: మమరర లకకక఼ మగపరపళర఼

భరస : కకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అలర సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ బబబగ మయమ఼
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:31
లస: పప
7373 JBV3680766
పపరర: షపక ఇససబ఼

93-20/1073

భరస : జజన భబషర఼
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_3857
వయససస:53
లస: ససస స
7370 SAA0280099
పపరర: లత఼ఁ఼్ షపక఼

7365 SAA0279877
పపరర: మమబగ జజన఼ షపక఼

7390 JBV3681335
పపరర: కరరమగలమర఼ షపక఼

93-23/656

తసడడ:బ మసరసన సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123_19_3928
వయససస:38
లస: పప
93-23/658

7393 JBV3676590
పపరర: మమలమల఼ షపక఼

93-23/659

తసడడ:బ సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123_19_3938
వయససస:53
లస: పప
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7394 JBV1943190
పపరర: లలత఼ బబ నగ఼
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93-19/573

తసడడ:బ ససధనకర఼ ఼
ఇసటట ననస:123_19_3961
వయససస:34
లస: ససస స
7397 SAA0783796
పపరర: శవ అరగసటట

93-23/662

93-17/667

93-17/670

93-17/673

93-17/675

93-17/677

93-17/680

భరస : యయసప బగ
ఇసటట ననస:123_19_4294
వయససస:28
లస: ససస స

7407 SAA0622506
పపరర: rajiya shaik

7410 JBV1940527
పపరర: మమలమల షపక

7413 JBV1943034
పపరర: bajibi షపక

7416 SAA0278531
పపరర: imam sharief shaik

93-17/683

7419 JBV3665353
పపరర: మమరస మక వవలలపల

93-17/674

7422 JBV3666195
పపరర: అననపపరర ఼ శరసరల఼
భరస : తరరమలరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4296
వయససస:34
లస: ససస స

7402 SAA0781162
పపరర: లకడక నదధగస

93-17/669

7405 JBV1946524
పపరర: శలమర షపక

93-17/672

7408 JBV3665296
పపరర: దసరరర కతస

93-15/647

తసడడ:బ ససతనరరవమక
ఇసటట ననస:123_19_4234
వయససస:30
లస: ససస స
93-17/676

7411 SAA0790429
పపరర: పఠరన కరరమగలమర

93-17/886

తసడడ:బ అబగదల
ఇసటట ననస:123_19 _4256
వయససస:59
లస: పప
93-17/678

7414 JBV1941053
పపరర: హహసపసన షపక

93-17/679

తసడడ:బ బగజజసరయబగ shaik
ఇసటట ననస:123_19_4257
వయససస:60
లస: పప
93-17/681

7417 JBV3427739
పపరర: కరరమగ షపక

93-17/682

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123_19_4277
వయససస:40
లస: ససస స
93-15/648

భరస : ఇసరబయయలల Velpula
ఇసటట ననస:123_19_4279
వయససస:61
లస: ససస స
93-17/887

93-23/664

తసడడ:బ హహసపన shaik
ఇసటట ననస:123_19_4222
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన వల shaik
ఇసటట ననస:123_19_4274
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ వజరరసహహబ
ఇసటట ననస:123_19_4277
వయససస:45
లస: పప
7421 SAA0790403
పపరర: చరరగబరర మరరయమక

93-17/671

భరస : హహసపసన shaik
ఇసటట ననస:123_19_4257
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ ననననసరయబగ i shaik
ఇసటట ననస:123_19_4261
వయససస:45
లస: పప
7418 JBV3429354
పపరర: మసరసనసల షపక

7404 JBV3672532
పపరర: nagurbi shaik

7399 JBV3675956
పపరర: రమమదదవ఼ వవలస఼

భరస : కకశశర nadigam
ఇసటట ననస:123_19_4217
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ నసరరసహహబ shaik
ఇసటట ననస:123_19_4256
వయససస:63
లస: పప

భరస : మహహదదన shaik
ఇసటట ననస:123_19_4257
వయససస:39
లస: ససస స
7415 JBV1945740
పపరర: షపక చనమపసదధన shaik

93-17/668

భరస : ససభబన shaik
ఇసటట ననస:123_19_4227
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ చననపప manchala
ఇసటట ననస:123_19_4254
వయససస:50
లస: పప
7412 JBV1941400
పపరర: moulabi షపక

7401 SAA0781113
పపరర: అలర వవలల మసగ పనననల

93-23/661

భరస : రసగరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4026
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ బబజ shaik
ఇసటట ననస:123_19_4222
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ ఖమదరరసహహబ shaik
ఇసటట ననస:123_19_4222
వయససస:65
లస: పప
7409 JBV3427663
పపరర: జజసఫ మసచనల

93-23/663

భరస : కకశశర pannala
ఇసటట ననస:123_19_4217
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హరర yarramsetty
ఇసటట ననస:123_19_4219
వయససస:32
లస: ససస స
7406 JBV1949015
పపరర: హహసపన షపక

7398 SAA0783010
పపరర: శక రరమగలలర కలరరమమటట

7396 SAA0784661
పపరర: పదనకవత వరమలలర

భరస : సరయ బబబగ
ఇసటట ననస:123_19_4015
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇసదబయఖ మల
ఇసటట ననస:123_19_4015
వయససస:30
లస: పప

భరస : పసరర shaik
ఇసటట ననస:123_19_4205
వయససస:50
లస: ససస స
7403 SAA0622068
పపరర: padma yarramsetty

93-23/660

తసడడ:బ గగరర మబరరస
ఇసటట ననస:123_19_4014
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123_19_4015
వయససస:26
లస: పప
7400 JBV1950211
పపరర: silarbi షపక

7395 SAA0784174
పపరర: రవ మమసరల

7420 JBV3667540
పపరర: మగరళ఼ పరరజ఼

93-15/649

తసడడ:బ బబబగరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4283
వయససస:34
లస: పప
93-15/650

7423 JBV3666203
పపరర: మరరయమక఼ శరసరల఼

93-15/651

భరస : నరశసహరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4296
వయససస:51
లస: ససస స
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7424 JBV3666211
పపరర: శవరరమ఼ శరసరల఼
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93-15/652

తసడడ:బ నరశసహరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4296
వయససస:31
లస: పప
7427 SAA0790387
పపరర: చరరగబరర యయసప బగ

93-17/888

93-17/890

93-15/656

93-15/659

93-15/662

93-15/665

93-15/668

భరస : చనవనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4326
వయససస:31
లస: ససస స

7437 JBV3666310
పపరర: Dana lashmi బబతమ఼

7440 JBV3665270
పపరర: మగసలయఖ బబతమ

7443 SAA0078329
పపరర: పదక఼ ఉపపప఼

7446 JBV3664091
పపరర: శకనస఼ ఉపపప఼

93-15/671

7449 SAA0790254
పపరర: మగపరపళర సరరత

93-15/660

7452 JBV3666963
పపరర: చనవనసకయఖ఼ పరరగజల఼
తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4326
వయససస:40
లస: పప

7432 SAA0790122
పపరర: మగనగలలటట మహహష బబబగ

93-17/892

7435 JBV3667359
పపరర: మరరయకలమమరర఼ జటటకజ఼

93-15/658

7438 JBV3665288
పపరర: మరరయమక బబతమ

93-15/661

భరస : మగసలయఖ Betam
ఇసటట ననస:123_19_4312
వయససస:51
లస: ససస స
93-15/663

7441 JBV3666922
పపరర: వససత఼ దదరసగగల఼

93-15/664

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123_19_4318
వయససస:31
లస: ససస స
93-15/666

7444 SAA0078485
పపరర: శకనవరస uppu

93-15/667

తసడడ:బ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:123_19_4318
వయససస:31
లస: పప
93-15/669

7447 JBV3664083
పపరర: గగరవయఖ ఉపపప఼

93-15/670

తసడడ:బ కకసడయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4318
వయససస:51
లస: పప
93-17/893

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:123_19_4324
వయససస:36
లస: ససస స
93-15/672

93-15/655

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123_19_4312
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4318
వయససస:31
లస: పప

భరస : బరరనబసస఼
ఇసటట ననస:123_19_4319
వయససస:39
లస: ససస స
7451 JBV3666971
పపరర: శరరష఼ పరరగల఼

93-15/657

భరస : గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4318
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనస఼
ఇసటట ననస:123_19_4318
వయససస:31
లస: పప
7448 SAA0320184
పపరర: ఝమనస఼ బబతస఼

7434 JBV3665411
పపరర: బగజజ పపదపపడడ

7429 JBV3665684
పపరర: సతఖవత఼ జలమర఼

తసడడ:బ గగపపలల
ఇసటట ననస:123_19_4303
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ లలరరద Betam
ఇసటట ననస:123_19_4312
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4318
వయససస:31
లస: ససస స
7445 JBV3666955
పపరర: అసజ఼ దదవళళ఼

93-17/891

భరస : పపదదశశరర఼
ఇసటట ననస:123_19_4312
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4312
వయససస:36
లస: పప
7442 JBV3664075
పపరర: కకటటశసరర దదవళర఼

7431 SAA0790163
పపరర: మగనగలలటట రరణణ

93-15/654

భరస : ఆదనమ఼
ఇసటట ననస:123_19_4302
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ రమమశ Pedapudi
ఇసటట ననస:123_19_4310
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటబబవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4312
వయససస:41
లస: ససస స
7439 JBV3667342
పపరర: రరజ఼ జటటకజ఼

93-17/889

భరస : మహహష బబబగ
ఇసటట ననస:123_19_4303
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ రమమశ Pedapudi
ఇసటట ననస:123_19_4310
వయససస:30
లస: పప
7436 JBV3667052
పపరర: చననమమకయ఼ చలక఼

7428 SAA0790346
పపరర: జలమర శశరర

7426 JBV3665692
పపరర: ఇసరసకల఼ జలమర఼

తసడడ:బ రరసబబబగ఼
ఇసటట ననస:123_19_4299
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:123_19_4299
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:123_19_4302
వయససస:28
లస: పప
7433 JBV3665429
పపరర: పబతనపపకమమర పపదపపడడ

93-15/653

తసడడ:బ నరశసహరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4296
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ మమరరయమ దనసస
ఇసటట ననస:123_19_4299
వయససస:34
లస: పప
7430 SAA0790148
పపరర: ఏటటగడడ రరజగశ

7425 JBV3666187
పపరర: తరరమలరరవప఼ శరసరల఼

7450 AP151010060739
పపరర: కలమమరర కతస ఼

93-17/894

భరస : మరరయదనసస఼
ఇసటట ననస:123_19_4324
వయససస:46
లస: ససస స
93-15/673

7453 JBV3667433
పపరర: హససనన఼ చరరగబరర఼

93-15/674

భరస : వననద కలమమర఼
ఇసటట ననస:123_19_4327
వయససస:31
లస: ససస స
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7454 JBV3667409
పపరర: ససధఖ఼ చరరగబరర఼
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93-15/675

భరస : ససరగష఼
ఇసటట ననస:123_19_4327
వయససస:33
లస: ససస స
7457 JBV3667417
పపరర: వజయకలమమర ఼ చరరగబరర఼

93-15/678

93-15/679

93-15/682

93-15/685

93-17/898

93-15/687

93-15/690

7470 SAA0791021
పపరర: గసధస చరణ రరజ

7473 SAA0078386
పపరర: అకయ కలసదదటట

7465 JBV3666385
పపరర: జగదదశసరర఼ సజజల఼

93-15/681

93-15/684

భరస : Bhagya raju
ఇసటట ననస:123_19_4338
వయససస:29
లస: ససస స
93-17/899

7471 SAA0790858
పపరర: జమకలమబడడ సరసత

93-17/900

భరస : జజజ
ఇసటట ననస:123_19_4341
వయససస:26
లస: ససస స
93-15/688

7474 SAA0078220
పపరర: జజజ఼ జమకలమబడడ఼

7479 JBV3665791
పపరర: పబమల఼ మమక఼

7481 JBV3665916
పపరర: మరరయమక఼ జమకలమబడడ఼

7482 JBV3666161
పపరర: లకడక఼ బబ కకసస఼
భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4352
వయససస:32
లస: ససస స

93-15/689

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4342
వయససస:33
లస: పప

93-15/691 7477 SAA0981101
7476 JBV3665783
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ జమకలమబడడ఼
పపరర: వనసకట లకడక కలవ కకలనస

భరస : రరజకమమర఼
ఇసటట ననస:123_19_4345
వయససస:32
లస: ససస స

93-15/697

7462 JBV3664133
పపరర: ఏడడకకసడలల యరకబలర ఼

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123_19_4334
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ శరఖమమఖలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4342
వయససస:77
లస: పప
93-15/694

93-17/896

93-17/897 7468 JBV3665502
93-15/686
7467 SAA0790056
పపరర: ససరర సరల ననగమలలర ససర రరవప
పపరర: Jhansi Lakshmi Bhagya raju

తసడడ:బ వనసకటటససర రరవప Kalavakolanu
ఇసటట ననస:123_19_4343
వయససస:48
లస: పప

భరస : మరరయదనసస఼
ఇసటట ననస:123_19_4348
వయససస:31
లస: ససస స

93-15/683

భరస : రవకలమమర Kundeti
ఇసటట ననస:123 _19_4342
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ మతస యఖ Kundeti
ఇసటట ననస:123_19_4342
వయససస:65
లస: పప
7478 SAA0981069
పపరర: అరరజన రరవప కలలవకకలనస

7464 JBV3666740
పపరర: వరయఖ నసదధగరమ

7459 SAA0790361
పపరర: బబ నదలపరటట మసరసన

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123_19_4330
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ శరఖమమలల పబసనన కలమమర
ఇసటట ననస:123_19_4339
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఆసబబదకర Ponnakanti
ఇసటట ననస:123_19_4342
వయససస:31
లస: ససస స
7475 JBV3665361
పపరర: బబబగ కలసదదటట

93-15/680

తసడడ:బ పబకరశస
ఇసటట ననస:123_19_4336
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ పబసనన కలమమర
ఇసటట ననస:123_19_4339
వయససస:36
లస: ససస స
7472 JBV3665379
పపరర: ననగమణణ పస ననకసటట

7461 JBV3664141
పపరర: వనసకట రమణ఼ యరకబలర ఼

93-15/677

తసడడ:బ అనమయఖ
ఇసటట ననస:123_19_4327
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ గగరవయఖ Nandigama
ఇసటట ననస:123_19_4333
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123_19_4334
వయససస:34
లస: పప
7469 SAA0791047
పపరర: గసధస ససగరత

93-17/895

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4330
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ వరయఖ Nandigama
ఇసటట ననస:123_19_4333
వయససస:46
లస: పప
7466 SAA0078428
పపరర: కకశశర఼ సజజల఼

7458 SAA0790270
పపరర: గదదద ససభబషసణణ

7456 JBV3667391
పపరర: ససరగష఼ చరరగబరర఼

తసడడ:బ ఆశరరసదస఼
ఇసటట ననస:123_19_4327
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123_19_4327
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససవరరస రరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4330
వయససస:34
లస: ససస స
7463 JBV3666732
పపరర: గగరవయఖ నసదధగరమ

93-15/676

భరస : Asirvadam Chiruguri
ఇసటట ననస:123_19_4327
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆశరరసదస఼
ఇసటట ననస:123_19_4327
వయససస:37
లస: పప
7460 SAA0078436
పపరర: అరరణకలమమరర఼ చరరపప గగ఼

7455 JBV3665221
పపరర: మమరర రరన చరరగబరర

93-15/692

భరస : అరరజన రరవప Kalavakolanu
ఇసటట ననస:123_19_4343
వయససస:43
లస: ససస స
93-15/695

7480 JBV3665809
పపరర: ఓనవష఼ చరరగబరర఼

93-15/696

తసడడ:బ కకపరరరవప఼
ఇసటట ననస:123_19_4345
వయససస:30
లస: పప
93-15/698

7483 JBV3666146
పపరర: లలమవత఼ బబ కకసస఼

93-15/699

భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4352
వయససస:51
లస: ససస స
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7484 JBV3666179
పపరర: దసరరరరరవప఼ బబ కకసస఼

93-15/700

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4352
వయససస:31
లస: పప

4281 SAA0851510
పపరర: ఖమదర షపక

93-19/25

4287 SAA1384007
పపరర: భవన శసకర డనరరస

93-19/27

93-22/701

93-23/255

93-23/256

4288 JBV3427614
పపరర: మణణమక఼ పగరడడపలర ఼

4291 SAA1425719
పపరర: దధవఖ మసరల

4294 JBV3676319
పపరర: జజసఫ఼ కలరరమమటట఼

93-19/34

4297 JBV1948850
పపరర: లకకమక఼ ఼ఁరగటట఼

93-19/30

తసడడ:బ నరరససహ పలలర వవన
ఇసటట ననస:123-18-2919
వయససస:26
లస: పప

4300 SAA1447184
పపరర: సరరత పలర వవన

93-19/812

భరస : ఇదదయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2922
వయససస:51
లస: ససస స

4303 JBV3676400
పపరర: కకపరవత఼ కటటకల఼

93-20/283

4306 JBV3428299
పపరర: తరరపతమక఼ సససగస఼
భరస : అసజయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2939
వయససస:46
లస: ససస స

4289 JBV1942887
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ పగరడడపలర ఼

93-19/31

4292 JBV3679222
పపరర: కజజయ఼ purimetla

93-19/32

4295 SAA0277764
పపరర: పదక పలలర టట

93-19/33

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2908
వయససస:34
లస: ససస స
93-19/35

4298 SAA0795346
పపరర: చలపత రరవప దసళర పళళళ

93-19/36

తసడడ:బ రరమ చసదబ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2914
వయససస:46
లస: పప
93-20/1173

4301 JBV3687167
పపరర: శశ కలమమరర఼ ఆలలటట఼

93-20/284

భరస : ససరగష఼
ఇసటట ననస:123-18-2921
వయససస:31
లస: ససస స
93-20/285

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123-18-2923
వయససస:52
లస: ససస స
93-19/38

93-19/29

తసడడ:బ థనమస఼
ఇసటట ననస:123\18\2903
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనస పలలర వవన
ఇసటట ననస:123-18-2919
వయససస:23
లస: ససస స
93-19/37

4286 JBV3679370
పపరర: నరసససహరరవప఼ దరరర఼

తసడడ:బ వనసగయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2901
వయససస:54
లస: పప

భరస : కరశయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2914
వయససస:56
లస: ససస స
93-20/1172

93-23/254

తసడడ:బ శశషయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2900
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123-18-2905
వయససస:32
లస: పప

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:123\18\2914
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇదదయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2926
వయససస:36
లస: పప

93-19/28

భరస : గగపస మసరల
ఇసటట ననస:123-18-2902
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : ససభబషసణణ
ఇసటట ననస:123\18\2903
వయససస:38
లస: పప

4305 JBV1944123
పపరర: రమమష఼ కలరర఼

4285 JBV3427622
పపరర: రమణమక఼ దరరర఼

4283 SAA0427476
పపరర: ఏససరతనస మరరకకసటట

తసడడ:బ రతస యఖ
ఇసటట ననస:123\18\2898
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2901
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకరట రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2901
వయససస:32
లస: ససస స

4302 JBV1949924
పపరర: మగతస మక఼ కలరర఼

93-19/26

భరస : నరసససహరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2900
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహరరవప డనరరస
ఇసటట ననస:123-18-2900
వయససస:19
లస: పప
4290 SAA0427468
పపరర: వవసకట లకడక పగరడడపలర

4282 JBV1944073
పపరర: బబలకకటటశసరరరవప఼ పగరడడపలర ఼

93-15/702

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123_19_4352
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2897
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123\18\2900
వయససస:23
లస: ససస స

4299 SAA1447176
పపరర: శకనస పలలర వవన

7486 JBV3666138
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ బబ కకసస఼
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4284 SAA0964263
పపరర: ఆషర షపక

4296 JBV3679164
పపరర: రతననవళ కలరగసటట

93-15/701

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123_19_4352
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ జజనమయమ
ఇసటట ననస:123\18\2897
వయససస:35
లస: పప

4293 SAA0847675
పపరర: పపరర మటర ససధనకర

7485 JBV3666153
పపరర: సరసబశవరరవప఼ బబ కకసస఼

4304 JBV3676418
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ కటటకల఼

93-20/286

తసడడ:బ రగశయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2923
వయససస:62
లస: పప
93-19/39

4307 SAA1147495
పపరర: ససనల కలమమర కలరగసటట

93-18/184

తసడడ:బ వరయఖ కలరగసటట
ఇసటట ననస:123/18/2943
వయససస:20
లస: పప
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పపరర: మసరసన బబ షపక
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93-20/287

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123-18-2944
వయససస:48
లస: ససస స
4311 JBV1949106
పపరర: మమరస ఼ మబలలపరర఼

93-19/42

93-20/1174

93-20/289

93-19/46

93-21/1159

93-18/186

93-20/1175

భరస : ఏససబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/2977
వయససస:33
లస: ససస స

4321 SAA0783432
పపరర: ననగ మణణ యరరకకసటట

4324 JBV1950146
పపరర: సప మలకడక఼ బబలగరన఼

4327 SAA0565895
పపరర: ససరగష చసతల

4330 RBE1330562
పపరర: పబదదప డదలమ

93-23/257

4333 SAA1383975
పపరర: లకడక శసగమ

93-20/290

4336 JBV3675378
పపరర: ఏససబబబగ బబ యన
తసడడ:బ దనసస
ఇసటట ననస:123-18-2977
వయససస:38
లస: పప

4316 JBV3679818
పపరర: అనల఼ మలమరదధ఼

93-18/185

4319 JBV1948249
పపరర: అనసడరఖ఼ గగసపప఼

93-19/45

4322 JBV3430329
పపరర: రమమషడ
పబ డడ ఼ గగసపప఼

93-19/47

తసడడ:బ సససదర రజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2961
వయససస:42
లస: పప
93-19/48

4325 SAA1395516
పపరర: జకకర బబష షపక

93-21/1160

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123-18-2964
వయససస:20
లస: పప
93-18/187

4328 JBV3679131
పపరర: మమలమఖదధబ చసతల

93-18/188

తసడడ:బ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123/18/2965
వయససస:52
లస: పప
93-22/702

4331 SAA0277988
పపరర: రగణగక మలమరదధ఼

93-19/49

భరస : శకనవరససలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2969
వయససస:35
లస: ససస స
93-20/1176

తలర : జసగమక శసగమ
ఇసటట ననస:123-18-2971
వయససస:21
లస: ససస స
93-20/292

93-19/760

భరస : సససదరరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2960
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ బబజ డదలమ
ఇసటట ననస:123-18-2967
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ మకలబల
ఇసటట ననస:123\18\2970
వయససస:40
లస: పప
4335 JBV3675360
పపరర: మరరయకలమమరర఼ బబ యన఼

93-19/44

తసడడ:బ మమలమఖదధబ
ఇసటట ననస:123/18/2965
వయససస:30
లస: పప

భరస : పబదదప డదలమ
ఇసటట ననస:123-18-2967
వయససస:26
లస: ససస స
4332 SAA0509034
పపరర: అరరఫ షపక

4318 JBV1949882
పపరర: సరమమమజఖస఼ మలమరదధ఼

4313 SAA1423870
పపరర: అశససత బబ పపపడడ

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2958
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2963
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మమలమదధ఼బ ఼
ఇసటట ననస:123/18/2965
వయససస:44
లస: ససస స
4329 SAA1447770
పపరర: అసజల డదలమ

93-20/288

భరస : యయసడరతనస
ఇసటట ననస:123-18-2960
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ వవణగ కనవనపప ననయగడడ
ఇసటట ననస:123-18-2962
వయససస:57
లస: పప
4326 JBV1949817
పపరర: లకడక఼ చసతల఼

4315 SAA0784059
పపరర: బబలయఖ కలరరమమటట

93-19/41

తసడడ:బ రరస బబబగ బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:123-18-2949
వయససస:24
లస: పప

భరస : వరయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2959
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ థనమస
ఇసటట ననస:123\18\2960
వయససస:29
లస: పప
4323 SAA1384874
పపరర: గగపస కనవనపప ననయగడడ

93-19/43

భరస : రరమగలలర
ఇసటట ననస:123-18-2950
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అనల
ఇసటట ననస:123-18-2958
వయససస:31
లస: ససస స
4320 SAA0964206
పపరర: ననగ బబబగ బసడనరర

4312 JBV1949098
పపరర: బబసజమమన఼ మబలలపరర఼

4310 JBV3679206
పపరర: థనమస఼ బసడనరర఼

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2945
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ దదవసరయస ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2947
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ రరస బబబగ బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:123-18-2949
వయససస:26
లస: పప
4317 JBV3675469
పపరర: వజయలకక మలమరదధ

93-19/40

భరస : థనమస
ఇసటట ననస:123\18\2945
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బబసజమమన఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2947
వయససస:42
లస: ససస స
4314 SAA1446749
పపరర: అలఎకస బబ పపపడడ

4309 JBV3679214
పపరర: ఎసపస రమక బసడనరర

4334 SAA0784166
పపరర: జజనకక కలర

93-20/291

తసడడ:బ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:123-18-2974
వయససస:28
లస: ససస స
93-20/293

4337 SAA0509000
పపరర: గగవసదమక జతవత

93-23/258

భరస : బబ సడననయక
ఇసటట ననస:123\18\2978
వయససస:46
లస: ససస స
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93-23/259

తసడడ:బ బబ సడననయక
ఇసటట ననస:123\18\2979
వయససస:28
లస: పప
4341 JBV3675402
పపరర: సతఖవత సననకసటట

93-20/294

93-18/189

93-18/704

93-18/191

93-20/298

93-23/854

93-19/54

తసడడ:బ చసదబశశఖర చమట
ఇసటట ననస:123/18/3014
వయససస:21
లస: పప

4351 SAA1297373
పపరర: రఫస షపక

4354 JBV3685690
పపరర: జబబదన఼ షపక఼

4357 JBV3686417
పపరర: అశసన఼ శలస఼

4360 SAA0640425
పపరర: కరకసత కలమమర కకదసడ

93-19/57

4363 SAA0794702
పపరర: సలమకన రరజ పససమరరస

93-20/1090

4366 JBV1946169
పపరర: జహరబ఼ షపక఼
భరస : వల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3017
వయససస:35
లస: ససస స

4346 SAA1469055
పపరర: ఆదధలకడక చదననగరన

93-18/703

4349 SAA1458876
పపరర: సరయ కకషర చలమగరన

93-19/761

4352 JBV3675394
పపరర: అననపపరర బబ యన

93-20/297

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:123-18-3007
వయససస:54
లస: ససస స
93-19/51

4355 SAA1455963
పపరర: జహసగరర షపక

93-19/762

తసడడ:బ మహబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:123-18-3010
వయససస:48
లస: పప
93-19/52

4358 SAA0640342
పపరర: రరమగలమక కకదసడ

93-19/53

భరస : నరసజన
ఇసటట ననస:123\18\3012
వయససస:42
లస: ససస స
93-19/55

4361 SAA0795585
పపరర: ససబబబరరవప కసతదటట

93-19/56

తసడడ:బ ఏలయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3012
వయససస:48
లస: పప
93-19/58

తసడడ:బ యయసస పదస
ఇసటట ననస:123\18\3013
వయససస:27
లస: పప
93-19/740

93-20/296

తసడడ:బ ఆకలల చలమగరన
ఇసటట ననస:123-18-2992
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ నరసజన
ఇసటట ననస:123\18\3012
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ కకకషరయఖ
఼఼
ఇసటట ననస:123\18\3012
వయససస:63
లస: పప
4365 SAA1430966
పపరర: సరయతదజ చమట

93-19/50

భరస : జననరర న రజడడడ఼
ఇసటట ననస:123\18\3012
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసజన఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3012
వయససస:46
లస: ససస స
4362 JBV1943331
పపరర: నరసజన఼ కకదసడ఼

4348 JBV1949411
పపరర: పరరసత గగగరనవన

4343 JBV3675451
పపరర: మలర ఖమరరజన గగసడదబబ యన

తసడడ:బ సరయ కకషర చదననగరన
ఇసటట ననస:123-18-2992
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జసగరర఼
ఇసటట ననస:123\18\3010
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:123-18-3010
వయససస:48
లస: పప
4359 JBV1948009
పపరర: ననరమక఼ కకదసడ఼

93-18/190

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123/18/3005
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ అబబహస
ఇసటట ననస:123-18-3007
వయససస:62
లస: పప
4356 SAA1455658
పపరర: జహసగరర షపక

4345 JBV3685807
పపరర: కకటటశసరమక఼ గగగడ఼

93-23/751

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123-18-2989
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:123\18\2992
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:123/18/2996
వయససస:32
లస: ససస స
4353 JBV3675386
పపరర: దనసస బబ యన

93-20/295

భరస : లకకకనరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2992
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:బ సరయ కకషర చదననగరన
ఇసటట ననస:123-18-2992
వయససస:23
లస: పప
4350 JBV3679800
పపరర: మసరసన మలమరదధ

4342 JBV3675444
పపరర: జసగమక గగసడదబబ యన

4340 SAA1467430
పపరర: జజనవనససర కలరగసటట

తసడడ:బ జజసఫ
ఇసటట ననస:123-18-2982
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123-18-2988
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:123/18/2990
వయససస:56
లస: ససస స
4347 SAA1469063
పపరర: సరయ వసశ చదననగరన

93-20/1177

తసడడ:బ జజసఫ
ఇసటట ననస:123-18-2982
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరగర బబబగ
ఇసటట ననస:123-18-2984
వయససస:33
లస: ససస స
4344 JBV1945864
పపరర: వనసకమక ఎరరకల

4339 SAA1472299
పపరర: మమరషస కలరరగసటట

4364 SAA1448265
పపరర: ససతతష కలమమర చమట

93-19/739

తసడడ:బ చసదబ శశఖర చమట
ఇసటట ననస:123/18/3014
వయససస:22
లస: పప
93-19/59

4367 JBV1949668
పపరర: వల఼ షపక఼

93-19/60

తసడడ:బ ఖమససస
఼఼
ఇసటట ననస:123\18\3017
వయససస:39
లస: పప
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4368 SAA0278028
పపరర: జయమక అలలగగవనలర఼
Aluguveli
భరస : ననరరయణరజడడడ Aluguveli
ఇసటట ననస:123/18/3018
వయససస:47
లస: ససస స

93-17/121

4371 SAA0278002
పపరర: ననరరయణ రజడడడ అలలగగవనలర఼
Aluguveli
తసడడ:బ వనసకట రజడ఼డడ Aluguveli
ఇసటట ననస:123/18/3024
వయససస:50
లస: పప

93-17/123

4374 SAA1298637
పపరర: షపక సయఖద

93-23/720

93-19/63

93-19/66

93-17/125

93-19/69

భరస : మమమచదలర఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3047
వయససస:76
లస: ససస స

93-19/64

4381 SAA0781386
పపరర: లకడక కకలమరర

4384 SAA0319533
పపరర: బబజ షపక఼

4387 SAA1468768
పపరర: శకనవరస రరవప మకజకన

93-21/1161

93-19/763

4390 SAA1166842
పపరర: సరయ కలమమర మకజకన

93-17/124

4376 JBV1942747
పపరర: సయఖద఼ షపక఼

4379 JBV3685526
పపరర: నజర఼ షపక఼

93-19/67

93-20/1178

4385 JBV3687514
పపరర: కరరమగలమర఼ షపక఼

93-19/68

తసడడ:బ మమగక఼
ఇసటట ననస:123\18\3034
వయససస:35
లస: పప
93-20/1179

4388 SAA1447291
పపరర: గగపస మకజకన

93-20/1180

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మకజకన
ఇసటట ననస:123-18-3041
వయససస:21
లస: పప
93-18/192

4391 JBV3428174
పపరర: ఖమదర఼ షపక఼
తసడడ:బ జజన ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/18/3045
వయససస:36
లస: పప

4393 JBV3685518
పపరర: షరహహదన఼ షపక఼

4394 JBV3429412
పపరర: కలల ఼ షపక఼

భరస : అబగదలమర఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3048
వయససస:61
లస: ససస స

93-19/65

4382 SAA1464858
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మకజకన
ఇసటట ననస:123-18-3041 BLOCK-B 444
వయససస:23
లస: పప

4396 JBV3429370
పపరర: సపదదనబ ఼ షపక఼

93-19/62

భరస : చసద బబష
ఇసటట ననస:123-18-3031, B BLOCK
వయససస:38
లస: ససస స

93-19/70

భరస : కలల఼
ఇసటట ననస:123\18\3046
వయససస:32
లస: ససస స
93-19/72

93-23/719

తసడడ:బ లతష఼
ఇసటట ననస:123\18\3030
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ భగజజన రరవప మకజకన
ఇసటట ననస:123-18-3041
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖదర షపక
ఇసటట ననస:123-18-3045
వయససస:29
లస: ససస స
4395 JBV3427341
పపరర: లతస బ
఼ షపక఼

4378 JBV3685534
పపరర: సపదయమద఼ షపక఼

4373 SAA1298629
పపరర: షపక జవద

తసడడ:బ కలదదబన
఼఼
ఇసటట ననస:123\18\3029
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ మమగక఼
ఇసటట ననస:123\18\3034
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మకజకన
ఇసటట ననస:123-18-3041
వయససస:20
లస: పప
4392 SAA1386978
పపరర: షరహహన షపక

93-19/61

భరస : రరమగలలర
ఇసటట ననస:123-18-3031
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:123\18\3038
వయససస:30
లస: ససస స
4389 SAA1446616
పపరర: గగపస మకజకన

4375 JBV3679032
పపరర: ఫరరదన఼ షపక఼

93-22/703

తసడడ:బ షపక సయఖద
ఇసటట ననస:123-18-3027
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ లతష఼
ఇసటట ననస:123\18\3030
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరత బబబగ
ఇసటట ననస:123-18-3032
వయససస:36
లస: ససస స
4386 SAA0795825
పపరర: అసజల పపవపసల

93-17/1082

భరస : సయఖద఼
ఇసటట ననస:123\18\3029
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబగబ వల఼
ఇసటట ననస:123\18\3030
వయససస:62
లస: పప
4383 SAA0780610
పపరర: పబశరసత తషమలగగసట

4372 SAA1385152
పపరర: జవద షపక

4370 SAA1447697
పపరర: శరహహన షపక

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:123-18-3022
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ సయఖద షపక
ఇసటట ననస:123-18-3027
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ లతష఼
ఇసటట ననస:123\18\3030
వయససస:57
లస: ససస స
4380 JBV3685567
పపరర: లతష఼ షపక఼

93-17/122

తసడడ:బ శవయఖ
ఇసటట ననస:123-18-3021
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ షపక సయఖద
ఇసటట ననస:123-18-3027
వయససస:19
లస: పప
4377 JBV3685575
పపరర: మహబబబ న఼ షపక఼

4369 SAA0781121
పపరర: వనసకట రరవప కలమరర

93-18/193

93-19/71

తసడడ:బ మమమచదలర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3046
వయససస:38
లస: పప
93-19/73

4397 JBV1948777
పపరర: రసజజన఼ షపక఼

93-19/74

తసడడ:బ అబగదలమర఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3048
వయససస:35
లస: పప
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4398 JBV3674504
పపరర: మగనన఼ షపక఼
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93-19/75

భరస : మసరసన఼
ఇసటట ననస:123\18\3049
వయససస:45
లస: ససస స
4401 SAA0463273
పపరర: ధనమమమ బబ రరగ

93-19/78

93-19/81

93-19/84

93-19/87

93-19/90

93-19/91

93-19/94

భరస : రరజ కలవరమర మరరక
ఇసటట ననస:123-18-3078
వయససస:24
లస: ససస స

4411 JBV3429024
పపరర: గగపస఼ చసతలపపడడ఼

4414 NDX2665735
పపరర: బబజ చకకవరరస చసతలపపడడ

4417 SAA1468305
పపరర: పరరసత అమకతపపడడ

4420 SAA0794611
పపరర: లకడక ననరరయణ అవరసరర

93-19/97

4423 SAA0566695
పపరర: శవ బబడడగ

93-19/88

4426 SAA1389154
పపరర: గరయతబ మరరక
భరస : రరజ కలమమర మరరక
ఇసటట ననస:123-18-3078
వయససస:24
లస: ససస స

4406 SAA0851619
పపరర: మమలత దనసరర

93-19/83

4409 SAA0795171
పపరర: వరయఖ కకపరలల

93-19/86

4412 JBV3428091
పపరర: లకడక఼ చసతలపపడడ఼

93-19/89

భరస : గగపస఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3062
వయససస:36
లస: ససస స
94-9/629

4415 NDX2575199
పపరర: బబజ చకకవరరస చసతలపరటట

94-30/959

తసడడ:బ గగపస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:123-18-3062
వయససస:21
లస: పప
93-20/1181

4418 SAA0796997
పపరర: అఫసబన షపక

93-19/92

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:123\18\3064
వయససస:35
లస: ససస స
93-19/95

4421 JBV1950427
పపరర: మమరజమక఼ బగడడగజ఼

93-19/96

భరస : సతఖయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3074
వయససస:52
లస: ససస స
93-19/98

తసడడ:బ సతదస యఖ
ఇసటట ననస:123\18\3074
వయససస:35
లస: పప
93-18/705

93-19/80

తసడడ:బ మహన రరవప
ఇసటట ననస:123\18\3060
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123\18\3070
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ srinu
ఇసటట ననస:123\18\3074
వయససస:27
లస: పప
4425 SAA1432418
పపరర: గరయతబ మరరక

93-19/85

భరస : జజఖత బబబగ అమకతపపడడ
ఇసటట ననస:123-18-3063
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123\18\3070
వయససస:24
లస: పప
4422 SAA0964487
పపరర: srinu బగదధగ

4408 SAA0794819
పపరర: శవ వనసకనన దనసరర

4403 SAA0463299
పపరర: చనన జ఼న బబ రరగ

భరస : శవ వనసకనన
ఇసటట ననస:123\18\3060
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ గగపస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:123-18-3062
వయససస:21
లస: పప

భరస : సలమ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3063
వయససస:36
లస: ససస స
4419 SAA0964321
పపరర: నగమలలర శసర రరవప అవరసరర

93-19/82

తసడడ:బ రరజ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3061
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\3062
వయససస:48
లస: పప
4416 JBV3427812
పపరర: ఖమసససబ
఼ షపక఼

4405 SAA0640110
పపరర: ససధనఖ జనసమమల

93-19/77

తసడడ:బ యయరజశపయమ
ఇసటట ననస:123\18\3051
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ మనదధ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\3060
వయససస:41
లస: పప

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\3061
వయససస:40
లస: ససస స
4413 SAA0560433
పపరర: లకకకననరరయణ చదలవరడ

93-19/79

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:123\18\3052
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3060
వయససస:24
లస: ససస స
4410 SAA0560417
పపరర: లకడక చదలవరడ

4402 SAA0794918
పపరర: లలకర బబరగ

4400 JBV3427051
పపరర: మసగమక఼ పలర పప఼

భరస : ససబబబరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3051
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ యరకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3051
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ జజనడ
ఇసటట ననస:123\18\3051
వయససస:64
లస: పప
4407 SAA0795692
పపరర: వనసకట రమణ కకపపలల

93-19/76

తసడడ:బ అబగదలమర఼
ఇసటట ననస:123\18\3049
వయససస:50
లస: పప

భరస : యయరజశపయమ
ఇసటట ననస:123\18\3051
వయససస:54
లస: ససస స
4404 SAA0463281
పపరర: యయరజశపయమ బబ రరగ

4399 JBV3674512
పపరర: మసరసన఼ షపక఼

4424 JBV1949908
పపరర: సతఖయఖ఼ బగడడగజ఼

93-19/99

తసడడ:బ చనమగతనఖలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3074
వయససస:58
లస: పప
93-22/704

4427 SAA1432434
పపరర: లమవణఖ ఆకకత

93-18/706

తసడడ:బ గరవసదస అకకకత
ఇసటట ననస:123-18-3079
వయససస:20
లస: ససస స
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4428 SAA0796328
పపరర: షహహన షపక
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93-19/100

తసడడ:బ సయఖద
ఇసటట ననస:123\18\3084
వయససస:25
లస: ససస స
4431 SAA0647560
పపరర: తరరపత రరవప నలర గరసడ

4429 SAA0735854
పపరర: మలలర శసరర జలగస

93-19/101

భరస : ససవరర బబబగ జలగస
ఇసటట ననస:123\18\3084
వయససస:28
లస: ససస స
93-19/103

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\3085
వయససస:28
లస: పప

4432 SAA0565978
పపరర: పదక సససగస

4430 SAA0796831
పపరర: ధన లకడక జలగస

93-19/102

భరస : యయసస బబబగ
ఇసటట ననస:123\18\3084
వయససస:33
లస: ససస స
93-19/104

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:123\18\3087
వయససస:31
లస: ససస స

4433 SAA1251156
పపరర: దసరర పబసరద వపరత

93-19/688

తలర : పదక వపరత
ఇసటట ననస:123-18-3089
వయససస:18
లస: పప

4434 SAA0278440
పపరర: గగనసగగసటర మలర మక
GONUGUNTLA
భరస : యలర యఖ GONUGUNTLA
ఇసటట ననస:123-18-3091
వయససస:76
లస: ససస స

93-17/126

4435 SAA0278473
పపరర: గగనసగగసటర శకనస
GONUGUNTLA
తసడడ:బ యలర యఖ GONUGUNTLA
ఇసటట ననస:123-18-3091
వయససస:46
లస: పప

93-17/127

4436 SAA0278457
పపరర: గగనసగగసటర యలర యఖ
GONUGUNTLA
తసడడ:బ చదననయఖ GONUGUNTLA
ఇసటట ననస:123-18-3091
వయససస:81
లస: పప

4437 JBV3674371
పపరర: రరజయఖ఼ పగరళళ఼

93-19/105

4438 JBV3674389
పపరర: జజషసబబబగ఼ పబతసపరటట఼

93-19/106

4439 SAA1448489
పపరర: షరయయద షపక

తసడడ:బ ఈమలయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3091
వయససస:47
లస: పప
4440 SAA1448943
పపరర: షనసన షపక

తసడడ:బ శలవ దనస఼
ఇసటట ననస:123\18\3092
వయససస:32
లస: పప
93-18/707

భరస : సయద షపక
ఇసటట ననస:123-18-3093
వయససస:28
లస: ససస స
4443 JBV3674421
పపరర: కలమక఼ మటటటపలర ఼

93-19/109

93-19/112

93-19/114

భరస : వనసకటటశసరరర YARRABALLAM
ఇసటట ననస:123-18-3104
వయససస:65
లస: ససస స

93-19/110

4450 JBV3428067
పపరర: అనసడరఖమక మమగసటట

93-19/115

4453 SAA0795031
పపరర: శకనస యగసటట

93-19/113

4456 SAA0640359
పపరర: వదనఖధర మససన
తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\3105
వయససస:27
లస: పప

4445 SAA0132969
పపరర: వజయలకడక఼ కకలలరరర఼

93-19/111

4448 JBV1947472
పపరర: మసరసన షపక

93-17/129

తసడడ:బ మమజజలర SHEIK
ఇసటట ననస:123-18-3102
వయససస:40
లస: పప
93-17/130

4451 JBV3428075
పపరర: వనసకటరరవప మమగసటట

93-17/131

తసడడ:బ వరయఖ MAGANTI
ఇసటట ననస:123-18-3103
వయససస:45
లస: పప
93-19/116

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3103
వయససస:48
లస: పప
93-17/132

93-19/108

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\3098
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప MAGANTI
ఇసటట ననస:123-18-3103
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3103
వయససస:27
లస: పప
4455 JBV1948314
పపరర: ననగగసదబమక యరకబబలర స

4447 JBV3674363
పపరర: కకటటశసరమక఼ బతష
స ల఼

4442 JBV3674397
పపరర: ఎసపస రమక఼ కటబట఼
భరస : పబతనప఼
ఇసటట ననస:123\18\3093
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటబబవప఼
ఇసటట ననస:123\18\3099
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:123\18\3102
వయససస:35
లస: ససస స
4452 SAA0640318
పపరర: సరయకకషర తదలకపలర

93-19/107

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3094
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ చసదబశశఖరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\3098
వయససస:52
లస: పప
4449 SAA0640409
పపరర: మదధన షపక

4444 JBV3674413
పపరర: నరసససహ఼ మటటటపలర ఼

93-20/1182

తసడడ:బ యకలబ మయ షపక
ఇసటట ననస:123-18-3092
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహమకర రఫస఼
ఇసటట ననస:123\18\3093
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నరసససహ఼
ఇసటట ననస:123\18\3094
వయససస:37
లస: ససస స
4446 JBV3687589
పపరర: సరసబశవరరవప఼ కకలలరరర఼

4441 SAA0277442
పపరర: సలమమ భబగస఼ షపక఼

93-17/128

4454 NDX3248556
పపరర: జజన బబబగ మమగసటట

94-13/1412

తసడడ:బ వనసకటబబవప మమగసటట
ఇసటట ననస:123-18-3103
వయససస:18
లస: పప
93-19/117

4457 SAA0640078
పపరర: యయసస రతనస భబదరగరన

93-19/118

తసడడ:బ రరమనయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3105
వయససస:33
లస: పప
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4458 JBV3427523
పపరర: ననగమలలర శసరర కరలలవ
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93-17/133

భరస : వరబబహకస KALUVA
ఇసటట ననస:123-18-3106
వయససస:37
లస: ససస స
4461 JBV3428927
పపరర: వరబబహకస కరలలవ

93-17/136

93-17/139

93-18/642

94-9/630

93-17/5

93-19/120

93-17/143

తసడడ:బ బబబగల
ఇసటట ననస:123-18-3122
వయససస:43
లస: పప

4471 SAA1371624
పపరర: రరజగశసరర భబషరరజ

4474 JBV3671799
పపరర: బగడడగజ సతదస మక BUDIGE

4477 JBV1945898
పపరర: కరళళశసరరరవప఼ వడదడ ఼

4480 JBV3428919
పపరర: సరయ ఎరరకల

93-19/122

4483 SAA0781626
పపరర: అశశక కలమమర దనసరర

93-17/1083

4486 SAA0277848
పపరర: కలమమరర పపజజ
భరస : శకనవరసరరవప Pujja
ఇసటట ననస:123/18/3123
వయససస:35
లస: ససస స

4466 SAA1277987
పపరర: గగససయ షపక

93-16/671

4469 NDX2523710
పపరర: బబబగ షపక

94-9/585

4472 SAA1372002
పపరర: దదప బగడడగగ

93-16/743

తలర : చనన శరసబయఖ బగడడగగ
ఇసటట ననస:123-18-3115
వయససస:20
లస: ససస స
93-17/141

4475 JBV3671781
పపరర: బగదధగగ లమలయఖ BUDIGE

93-17/142

తసడడ:బ మగతనఖలల BUDIGE
ఇసటట ననస:123-18-3115
వయససస:56
లస: పప
93-19/121

4478 SAA1395847
పపరర: శక లకడక తరరపఠమక గసటల

93-23/752

భరస : జగ వ కకటటశసర రరవప గసటల
ఇసటట ననస:123-18-3118
వయససస:20
లస: ససస స
93-17/144

4481 SAA1282151
పపరర: అజయ కలమమర యయరరకల

93-17/1040

తసడడ:బ సరయ బబబగ యయరరకల
ఇసటట ననస:123-18-3119
వయససస:18
లస: పప
93-16/501

తసడడ:బ ననగగసదబస దనసరర
ఇసటట ననస:123-18-3121
వయససస:22
లస: పప
93-17/146

93-17/138

తసడడ:బ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:123-18-3112
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ మగతస యఖ ERUKALA
ఇసటట ననస:123-18-3119
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ కకసడయఖ పరపబథదన
ఇసటట ననస:123\18\3119
వయససస:69
లస: పప
4485 SAA0780743
పపరర: మసరసన వరల షపక

93-19/119

తసడడ:బ కకటయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3118
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరయ ERUKALA
ఇసటట ననస:123-18-3119
వయససస:37
లస: ససస స
4482 SAA1038984
పపరర: పపద చదననయఖ పరపబథదన

4468 SAA1012558
పపరర: శబర బబషర షపక

4463 JBV3672805
పపరర: నసదనఖల జయలకడక

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:123-18-3112
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : లమలయఖ BUDIGE
ఇసటట ననస:123-18-3115
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరస నగరకసటట
ఇసటట ననస:123\18\3117
వయససస:33
లస: ససస స
4479 JBV3428265
పపరర: అలవవలల ఎరరకల

93-17/140

భరస : రరజ భబషరరజ
ఇసటట ననస:123-18-3113
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ లమలయఖ బగదధగగ
ఇసటట ననస:123-18-3115
వయససస:30
లస: పప
4476 SAA1005710
పపరర: జజఖత నగరకసటట

4465 SAA0278432
పపరర: నసదనఖల శకనసవరస Nandyala

93-17/135

భరస : శకనవరస Nandyala
ఇసటట ననస:123/18/3107
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ మమబగవరల షపక
ఇసటట ననస:123\18\3112
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:123-18-3112
వయససస:51
లస: ససస స
4473 JBV3671856
పపరర: చనన సరసబయఖ బగదధగగ

93-17/137

తసడడ:బ నరసససహహలల Nandyala
ఇసటట ననస:123/18/3107
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:123-18-3112
వయససస:55
లస: పప
4470 NDX2542389
పపరర: గగససయ షపక

4462 JBV3427994
పపరర: శకధరరరవప కరలలవ

4460 JBV3428497
పపరర: సరసబశవరరవప కరలలవ

తసడడ:బ శకధరరరవప KALUVA
ఇసటట ననస:123-18-3106
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ ససబబబరరవప KALUVA
ఇసటట ననస:123-18-3106
వయససస:60
లస: పప

భరస : నరసససహహలల Nandyala
ఇసటట ననస:123/18/3107
వయససస:71
లస: ససస స
4467 SAA1278050
పపరర: బబబగ షపక

93-17/134

భరస : శకధర రరవప KALUVA
ఇసటట ననస:123-18-3106
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ శకధరరరవప KALUVA
ఇసటట ననస:123-18-3106
వయససస:40
లస: పప
4464 JBV3672797
పపరర: నసదనఖల యశశద Nandyala

4459 SAA0319640
పపరర: కరలలవ ఆశరలత KALUVA

4484 SAA0780750
పపరర: షహహన షపక

93-17/145

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:123-18-3122
వయససస:38
లస: ససస స
93-17/147

4487 SAA0780438
పపరర: రరవ కలమమర గగపసశశటట

93-17/148

తసడడ:బ ససబబమణఖఎస Gopisetty
ఇసటట ననస:123/18/3123
వయససస:33
లస: పప
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4488 SAA0277871
పపరర: శకనవరసరరవప పపజజ
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93-17/149

తసడడ:బ భదబయఖ Pujja
ఇసటట ననస:123/18/3123
వయససస:38
లస: పప
4491 SAA0277913
పపరర: రవరరజ గగనసగగసటర

93-17/152

93-19/764

93-17/156

93-19/123

93-17/153

4493 JBV3673191
పపరర: జజటట శకనవరసరరవప JETTI

93-17/154

4495 SAA1386317
పపరర: నవన జజటట

తసడడ:బ రరజయఖ JETTI
ఇసటట ననస:123-18-3126
వయససస:44
లస: పప
93-19/813

4498 JBV1950393
పపరర: వనసకటససబబబరరవప కసపసరటట

4501 JBV3687662
పపరర: పదనకవత఼ జజటట ఼

93-17/160

4506 JBV3673944
పపరర: హరరకకషర఼ పపజ఼

93-19/124

4504 JBV3428752
పపరర: వనసకటశవ పపజజ

93-17/157

తసడడ:బ చసదబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3131
వయససస:34
లస: పప

93-23/261

తసడడ:బ ఖమససస
ఇసటట ననస:123\18\3132
వయససస:31
లస: పప

4510 JBV3673787
పపరర: కకషరపబసరద఼ పలర పప఼

93-17/161

93-17/163

4515 JBV3686359
పపరర: సడఫసయమబబగస఼ షపక఼

93-19/129

4513 SAA0781568
పపరర: ససత మబతషకలరర

93-19/125

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\3136
వయససస:48
లస: పప

4502 JBV3429560
పపరర: రమణ పపజజ

93-17/159

4505 SAA0277822
పపరర: భదబయఖ పపజజ

93-17/162

4508 SAA0851452
పపరర: షబబర మహమకద

93-19/126

తసడడ:బ ఖమససస
ఇసటట ననస:123\18\3132
వయససస:30
లస: పప
93-19/128

4511 SAA1395862
పపరర: బబజ సయద

93-23/753

తసడడ:బ ససబబన సయద
ఇసటట ననస:123-18-3132
వయససస:21
లస: పప
93-17/164

భరస : శవ శసకర Motukuri
ఇసటట ననస:123/18/3134
వయససస:37
లస: ససస స
4516 JBV3686052
పపరర: రవసదబ఼ దదడనడ఼

93-17/158

తసడడ:బ బగచలరరమయఖ Pujja
ఇసటట ననస:123/18/3131
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ అచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3132
వయససస:47
లస: పప

4512 JBV3672854
పపరర: తషమకలగగసట శరత బబబగ
Tummalagunta
తసడడ:బ మగసలయఖ Tummagunta
ఇసటట ననస:123/18/3133
వయససస:36
లస: పప

4499 JBV1950401
పపరర: లసగయఖ కసపసరటట

భరస : భదబయఖ Pujja
ఇసటట ననస:123/18/3131
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3131
వయససస:41
లస: పప
93-19/127

93-17/155

తసడడ:బ మలర యఖ KAMPASATI
ఇసటట ననస:123-18-3127
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ భదబయఖ Pujja
ఇసటట ననస:123/18/3131
వయససస:34
లస: పప
4507 JBV3428604
పపరర: అసకరరరవప఼ గగరకపపసరల఼

4496 JBV1950385
పపరర: గగవరర న కసపసరటట

భరస : వనసకటససబబబరరవప KAMPASATI
ఇసటట ననస:123-18-3127
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\3127
వయససస:41
లస: ససస స

4503 JBV3672110
పపరర: మగదసనడరర హరర కకషర
MUDUNURI
తసడడ:బ రరసబబబగ MUDUNURI
ఇసటట ననస:123-18-3131
వయససస:30
లస: పప

భరస : జజహహసగరర ఼
ఇసటట ననస:123\18\3136
వయససస:36
లస: ససస స

4492 JBV3673209
పపరర: పదనకవత JETTI

తసడడ:బ లసగయఖ KAMPASATI
ఇసటట ననస:123-18-3127
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\3127
వయససస:25
లస: పప

4509 SAA0851361
పపరర: షరరఫ మహమకద

93-17/151

తసడడ:బ శకనవరససలల జజటట
ఇసటట ననస:123-18-3126
వయససస:20
లస: పప

భరస : లసగయఖ Kampasati
ఇసటట ననస:123/18/3127
వయససస:55
లస: ససస స
4500 SAA0981945
పపరర: ససవర గగపస రరజజ కసపసటట

4490 SAA0048488
పపరర: ననమలగగసడస బబ మకతతటటట
Bommathoti
తసడడ:బ రసగయఖ఼ Bommathoti
ఇసటట ననస:123/18/3124
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప JETTI
ఇసటట ననస:123-18-3126
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరససలల జజటట
ఇసటట ననస:123-18-3126
వయససస:18
లస: పప
4497 JBV1950377
పపరర: వనసకరయమక కసపసరటట

93-17/150

భరస : రవరరజజ GONUGUNTLA
ఇసటట ననస:123-18-3124
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ యలర యఖ GONUGUNTLA
ఇసటట ననస:123-18-3124
వయససస:43
లస: పప
4494 SAA1386226
పపరర: ననగ తదజ జజటట

4489 JBV3430055
పపరర: మసగ గగనసగగసటర

4514 SAA1451897
పపరర: వనసకట సరయ పసలర

93-20/1183

తసడడ:బ వనసకట అపపరరవప పసలర
ఇసటట ననస:123-18-3134
వయససస:18
లస: పప
93-19/130

4517 JBV3684974
పపరర: పరరసత఼

93-19/131

తసడడ:బ మగతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3137
వయససస:32
లస: ససస స
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4518 JBV3684966
పపరర: పరపర రరవప఼ మమదగన఼

93-19/132

తసడడ:బ వవసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\3137
వయససస:38
లస: పప
4521 JBV3684941
పపరర: ఎ సఏశకత

93-19/135

93-16/502

93-17/167

93-17/170

93-17/165

4528 JBV1949338
పపరర: వనసకరయమక గగరకపపసరల

4531 JBV3429446
పపరర: సపదదసలల షపక

93-17/172

4534 SAA0426676
పపరర: సపదదమక కలపపప

93-17/168

4537 JBV1950104
పపరర: ససకకసదర మహమకద

4526 SAA0871849
పపరర: కగఠగర గరల

93-17/171

4532 SAA0132852
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ బతష
స ల఼

93-17/173

4535 NDX1509118
పపరర: ఉష లకడక తనటటకకసడ

93-17/175

4540 SAA1457795
పపరర: రబయమ బబగమ షపక

4541 SAA0404780
పపరర: ధనలకడక తనటటమటర

4545 JBV1941616
పపరర: పదక అమరగజ

93-17/179

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123-18-3154
వయససస:40
లస: ససస స

93-20/1184

భరస : జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:123-18-3150
వయససస:25
లస: ససస స
4543 JBV1949478
పపరర: మలర యఖ మగర

తసడడ:బ ఇదయఖ
ఇసటట ననస:123-18-3154
వయససస:65
లస: పప

93-17/176

93-16/503

భరస : వనసకటరమణ TATIMATLA
ఇసటట ననస:123-18-3151
వయససస:38
లస: ససస స
93-17/178

తసడడ:బ ఎరకయఖ moora
ఇసటట ననస:123/18/3152
వయససస:56
లస: పప
4546 JBV1940345
పపరర: రరమగలల అమరగజ

94-87/946

4538 JBV3429834
పపరర: శరసతమక గగల

4539 JBV3684875
పపరర: గగససయమ఼ షపక఼

93-17/177

93-19/138

భరస : లకడక నరసయఖ తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:123-18-3146
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దనసయఖ goli
ఇసటట ననస:123/18/3148
వయససస:75
లస: ససస స

4542 JBV3671765
పపరర: తనతమతనసల వనసకట రమణ఼
TATIMATHALA
తసడడ:బ ననరరయణ఼ TATIMATHALA
ఇసటట ననస:123-18-3151
వయససస:39
లస: పప

93-17/169

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3143
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:బ మహమకద బబబగ mohammad
ఇసటట ననస:123/18/3147
వయససస:36
లస: పప

భరస : వల఼
ఇసటట ననస:123\18\3150
వయససస:42
లస: ససస స

93-17/166

4529 SAA0981333
పపరర: వననద కలమమర మరరకపపడడ

తసడడ:బ మహమకద బబబగ mohammad
ఇసటట ననస:123/18/3147
వయససస:34
లస: ససస స
93-19/139

93-19/137

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123-18-3142
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనస kuppa
ఇసటట ననస:123/18/3145
వయససస:37
లస: ససస స
93-17/174

4523 SAA0640268
పపరర: సపదదన బ షపక

భరస : యహన గరల
ఇసటట ననస:123-18-3142
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ బబలసరసమ shaik
ఇసటట ననస:123/18/3142
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ మమలమల SHAIK
ఇసటట ననస:123-18-3144
వయససస:51
లస: పప
4536 JBV1950120
పపరర: గగశబ మహమకద

4525 JBV3429438
పపరర: ఖమజజబ షపక

93-19/134

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:123\18\3141
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ gurrapusala
ఇసటట ననస:123/18/3142
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహ మబరరస మరగజ
ఇసటట ననస:123-18-3142
వయససస:37
లస: పప
4533 JBV3672813
పపరర: షపక ఖమజజ వల SHAIK

93-19/136

భరస : సపదదసలల shaik
ఇసటట ననస:123/18/3142
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహమకద బబబగ mohammad
ఇసటట ననస:123/18/3142
వయససస:50
లస: ససస స
4530 SAA1037812
పపరర: శవ పబసరద రరవప మరగజ

4522 JBV3684982
పపరర: జహహరర భబగస఼ షపక఼

4520 JBV3684933
పపరర: దనసదన భ఼ షపక఼

భరస : ఫకకర అహకద఼
ఇసటట ననస:123\18\3138
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబబ఼
ఇసటట ననస:123\18\3139
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ లమలల
ఇసటట ననస:123-18-3142
వయససస:37
లస: పప
4527 JBV3427721
పపరర: మసరసనబ మహమకద

93-19/133

భరస : వల఼
ఇసటట ననస:123\18\3138
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ ఫకకర అహకద఼
ఇసటట ననస:123\18\3138
వయససస:57
లస: పప
4524 SAA0780644
పపరర: బబషర సయఖద

4519 JBV3684958
పపరర: రజయమ఼ షపక఼

4544 SAA0640060
పపరర: వనసకట రమణ అనమశశటట

93-19/140

భరస : శవననగమలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\3153
వయససస:27
లస: ససస స
93-17/180

4547 SAA0425876
పపరర: ససమలత఼ అనమశశటట ఼

93-19/141

భరస : చలపతరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\3154
వయససస:32
లస: ససస స
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4548 SAA0425843
పపరర: రమణమక఼ అనమశశటట ఼

93-19/142

భరస : వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3154
వయససస:55
లస: ససస స
4551 JBV3684826
పపరర: గగరర భ఼ షపక఼

93-19/144

భరస : రసజన వల఼
ఇసటట ననస:123\18\3156
వయససస:64
లస: ససస స
4554 JBV1950799
పపరర: వనసకటయఖ నమకల

93-17/182

93-19/148

93-17/186

93-19/150

93-16/505

తసడడ:బ కకసడయఖ NIMMALA
ఇసటట ననస:123-18-3165
వయససస:42
లస: పప

4558 JBV1946904
పపరర: మసగ మబర

4561 SAA0781303
పపరర: లకడక దనవపలలరర

4564 SAA0640292
పపరర: బబల గసగరధర జవరసజ

4567 SAA0782079
పపరర: గగరరభబహస కలరరచదరర

93-19/153

4570 SAA0425835
పపరర: సరసబయఖ఼ అనమశశటట ఼

4573 JBV1942291
పపరర: భబగఖమక నమకల

భరస : వనసకటటశసర రరవప YAMARTHI
ఇసటట ననస:123-18-3169
వయససస:38
లస: ససస స

93-19/146

4556 JBV1941608
పపరర: అసజమక మమకల

93-17/183

4559 JBV1942713
పపరర: కకరణగకమమర఼ నమకల

93-17/185

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123-18-3161
వయససస:36
లస: పప
93-16/504

4562 SAA0640151
పపరర: దసరరర జవరసజ

93-19/149

భరస : బబలగసగరధర
ఇసటట ననస:123\18\3162
వయససస:26
లస: ససస స
93-19/151

4565 SAA0640300
పపరర: శకనస జవరసజ

93-19/152

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3162
వయససస:52
లస: పప
93-16/506

4568 SAA0781576
పపరర: శకనస పప లశశటట

93-17/187

తసడడ:బ చసదబ శశఖర Polisetty
ఇసటట ననస:123/18/3164
వయససస:34
లస: పప
93-19/154

4571 JBV3672037
పపరర: నమకల అలవవలల NIMMALA

93-17/188

భరస : నరసససహ NIMMALA
ఇసటట ననస:123-18-3165
వయససస:39
లస: ససస స
93-17/190

భరస : ననరరయణ NIMMALA
ఇసటట ననస:123-18-3166
వయససస:63
లస: ససస స

93-17/191 4576 JBV3672151
4575 JBV3672177
పపరర: యమరరస ససతతషస YAMARTHI
పపరర: యమరరస నకతబస YAMARTHI

తసడడ:బ రమమశ YAMARTHI
ఇసటట ననస:123-18-3169
వయససస:37
లస: ససస స

93-17/184

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3164
వయససస:70
లస: పప
93-17/189

4553 JBV3684834
పపరర: షరర఼ఁ఼్ షపక఼

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123-18-3158
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ చసదబస KURUCHERI
ఇసటట ననస:123/18/3163
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\3164
వయససస:43
లస: ససస స
4572 JBV3672029
పపరర: నమకల నరసససహ NIMMALA

93-19/147

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123\18\3162
వయససస:27
లస: పప

భరస : గగరరభబహస KURUCHERI
ఇసటట ననస:123-18-3163
వయససస:28
లస: ససస స
4569 SAA0362947
పపరర: యమదమమక఼ కకపపపల఼

4555 SAA0425470
పపరర: అరరణ఼ చలమర఼

93-17/181

తసడడ:బ రసజన వల఼
ఇసటట ననస:123\18\3156
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజ DAVULURI
ఇసటట ననస:123-18-3162
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123\18\3162
వయససస:47
లస: ససస స
4566 SAA0782053
పపరర: లకడక కలరరచదరర

93-19/145

తసడడ:బ కకరణ కలమమర MOORA
ఇసటట ననస:123-18-3161
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరరయణ nimmala
ఇసటట ననస:123/18/3161
వయససస:37
లస: పప
4563 SAA0640367
పపరర: అలవవలల జవరసజ

4552 SAA0640441
పపరర: శవ రరమకకషర నమకల

4550 JBV3430253
పపరర: కకషరవవణణ గరరర పరటట

భరస : హనసమసతరరవప Garlapati
ఇసటట ననస:123/18/3155
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3157
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : షరర఼ఁ఼్
ఇసటట ననస:123\18\3158
వయససస:39
లస: ససస స
4560 JBV1942648
పపరర: ససబబమణఖస నమకల

93-19/143

తసడడ:బ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3156
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ కరశయఖ nimmala
ఇసటట ననస:123/18/3157
వయససస:65
లస: పప
4557 JBV3684842
పపరర: హలమమ఼ షపక఼

4549 SAA0425405
పపరర: శవ ననగ మలలర శసరరరవప఼
అనమశశటట ఼
తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3154
వయససస:33
లస: పప

4574 SAA1448083
పపరర: జజఖత మసరల

93-20/1185

భరస : కరకసత కలమమర మసరల
ఇసటట ననస:123-18-3167
వయససస:26
లస: ససస స
93-17/192

93-17/193
4577 JBV3672185
పపరర: యమరరస ననగరరజ YAMARTHI

తసడడ:బ కకటయఖ YAMARTHI
ఇసటట ననస:123-18-3169
వయససస:31
లస: పప
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4578 JBV3672169
పపరర: యవరరస రమమశ YAVARTI

93-17/194

తసడడ:బ కకటయఖ YAVARTI
ఇసటట ననస:123-18-3169
వయససస:43
లస: పప
4581 JBV1941731
పపరర: లకకమక కలపప

93-17/197

భరస : నరసససహహలల KUPPA
ఇసటట ననస:123-18-3170
వయససస:60
లస: ససస స
93-17/200

తసడడ:బ రరమగలల AMAROJ
ఇసటట ననస:123-18-3172
వయససస:34
లస: పప
93-17/201

భరస : రమమశ AMAROJA
ఇసటట ననస:123-18-3173
వయససస:31
లస: ససస స
93-17/204

93-17/207

93-19/157

93-17/209

93-17/202

4591 JBV1943927
పపరర: అసజమక దసగజరల

4594 SAA0566752
పపరర: రరఘవ రరశక

4597 JBV1946896
పపరర: పదనకవత఼ మగదసనడరర఼

4600 SAA0640102
పపరర: కరతనఖయన మసచన

93-20/1186

4603 JBV1948975
పపరర: రరమగ పపటట

93-17/205

4606 SAA1301258
పపరర: ననగ ససమసత పపటట
తసడడ:బ రరమయఖ పపటట
ఇసటట ననస:123-18-3182
వయససస:19
లస: పప

4586 SAA0463224
పపరర: శవ శసకర కలమకరసతన

93-19/156

4589 JBV1945757
పపరర: మరరయమక బగకక

93-17/203

4592 JBV1943281
పపరర: అనసత వజయ లకడక రశకర

93-17/206

భరస : వనసకటయఖ RASHIKA
ఇసటట ననస:123-18-3176
వయససస:40
లస: ససస స
93-18/194

4595 SAA0566737
పపరర: సరయ రరశక rasika

93-18/195

తసడడ:బ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/3176
వయససస:29
లస: పప
93-19/158

4598 JBV3428539
పపరర: సరమమమజఖమక సససగస

93-17/208

భరస : సతఖననరరయణ SINGAM
ఇసటట ననస:123-18-3177
వయససస:37
లస: ససస స
93-19/159

4601 SAA0640094
పపరర: అసజనవయ శరక మసచన

93-19/160

తసడడ:బ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:123\18\3177
వయససస:75
లస: పప
93-17/210

తసడడ:బ వనసకయఖ PUTTA
ఇసటట ననస:123-18-3178
వయససస:41
లస: పప
93-18/196

93-17/199

భరస : ననరయఖ BUKKA
ఇసటట ననస:123-18-3173
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అసజనవయశరక
ఇసటట ననస:123\18\3177
వయససస:71
లస: ససస స

తలర : సరమమమజఖమక సససగస
ఇసటట ననస:123-18-3177
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ పపటట
ఇసటట ననస:123-18-3182
వయససస:21
లస: ససస స

4588 JBV3427853
పపరర: జజఖత చదనననబబ ఈనన

4583 SAA0426692
పపరర: వనసకటయఖ అమరగజ

తసడడ:బ బబలమ సపరర
ఇసటట ననస:123\18\3172
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరసబబబగ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3176
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల SINGAM
ఇసటట ననస:123-18-3177
వయససస:43
లస: పప

4605 SAA1115690
పపరర: సరరరక పపటట

93-19/155

తసడడ:బ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:123/18/3176
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబలకకటటశసరరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3176
వయససస:36
లస: ససస స

4602 SAA1467356
పపరర: రవ కలమమర సససగస

4585 SAA1005728
పపరర: రవణమక కటట

93-17/196

తసడడ:బ రరమగలల AMAROJ
ఇసటట ననస:123-18-3171
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమయఖ DUGGELA
ఇసటట ననస:123-18-3175
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకయఖ RASHIKA
ఇసటట ననస:123-18-3176
వయససస:45
లస: పప

4599 JBV1940378
పపరర: సతఖననరరయణ సససగస

93-17/198

తసడడ:బ పరప రరవప చదనననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:123-18-3173
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజసఫ USURI
ఇసటట ననస:123-18-3173
వయససస:60
లస: ససస స

4596 JBV1944065
పపరర: పరరసత఼ పగరడడపలర ఼

4582 JBV1941566
పపరర: శవయఖ కలపరప

4580 JBV1941590
పపరర: వజయ లకకక కలపప

భరస : శవయఖ KUPPA
ఇసటట ననస:123-18-3170
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కటట
ఇసటట ననస:123\18\3172
వయససస:48
లస: ససస స

4587 JBV3672193
పపరర: అమరరజ అలవవలల AMAROJA

4593 JBV1943307
పపరర: వనసకటయఖ రశక

93-17/195

తసడడ:బ నరసససహహలల KUPPA
ఇసటట ననస:123-18-3170
వయససస:40
లస: పప

4584 JBV1940451
పపరర: రమమష అమరగజ

4590 JBV1941483
పపరర: జజనకమక ఉససరర

4579 JBV3672144
పపరర: యమరరస వనసకటటశసర రరవప
YAMARTHI
తసడడ:బ కకటయఖ YAMARTHI
ఇసటట ననస:123-18-3169
వయససస:47
లస: పప

4604 SAA0622225
పపరర: వవసకట రమన PUTTA

93-17/211

భరస : రరమబ PUTTA
ఇసటట ననస:123-18-3182
వయససస:39
లస: ససస స
93-19/689

4607 JBV1941574
పపరర: కనకమక ఉపపపల

93-17/212

భరస : మలర యఖ UPPULA
ఇసటట ననస:123-18-3183
వయససస:57
లస: ససస స
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4608 SAA0278366
పపరర: ఉపపల రరజగశ UPPALA

93-17/213

తసడడ:బ మలర యఖ UPPALA
ఇసటట ననస:123-18-3183
వయససస:31
లస: పప
4611 SAA0781410
పపరర: ససరగష ఉపర

93-16/507

93-16/508

93-17/220

93-19/161

భరస : యసకయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3192
వయససస:66
లస: ససస స
93-17/224

4626 JBV3672649
పపరర: పరలపరరస ససబబబరరవప
Palaparthi
తసడడ:బ సడరయఖ Palaparthi
ఇసటట ననస:123/18/3198
వయససస:49
లస: పప

93-17/226

93-21/1019

భరస : శకనస నమకల
ఇసటట ననస:123-18-3208
వయససస:19
లస: ససస స

4618 SAA0621953
పపరర: గగడకపలర కనకరరమమక
GUDIPALLI
భరస : ప఼లఅరరజ GUDIPALLI
ఇసటట ననస:123/18/3189
వయససస:61
లస: ససస స

93-17/221

4621 JBV1946987
పపరర: మసకయఖ఼ సప మమ఼

93-19/162

4616 JBV1949189
పపరర: శకనస పపల

93-17/219

4619 JBV1942119
పపరర: వనసకటటశసరరరవప మమకల

4622 JBV3672219
పపరర: మసగమక బతషఁదల

93-17/223

93-17/225 4625 SAA1385723
4624 JBV3672201
పపరర: బతష
పపరర: ననగ లకడక బతషఁదల
స ల ననసచనరయఖ BATHULA

4627 SAA0855603
పపరర: నయళమ జజన షపక

4630 SAA0780891
పపరర: పదక reddy

4633 JBV1943836
పపరర: జసగమక సససగస

4636 SAA0678334
పపరర: లకకయఖ సససగ౦
తసడడ:బ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3213
వయససస:27
లస: పప

93-17/222

భరస : ననసచనరయఖ BATHULA
ఇసటట ననస:123-18-3194
వయససస:55
లస: ససస స
93-21/1162

తలర : మసగమక
ఇసటట ననస:123-18-3194
వయససస:30
లస: ససస స
93-15/26

4628 SAA0631077
పపరర: కకననడ పలర దసరరర భవరన

93-21/1018

భరస : ససరగశ కలమమర
ఇసటట ననస:123/18/3200
వయససస:27
లస: ససస స
93-17/227

4631 SAA0781287
పపరర: అసజయఖ పపల

93-17/228

తసడడ:బ రరమగలలర puli
ఇసటట ననస:123/18/3205
వయససస:36
లస: పప
93-17/230

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:123-18-3207
వయససస:34
లస: ససస స
93-18/709

93-17/217

తసడడ:బ పరప రరయగడడ MEKALA
ఇసటట ననస:123-18-3189
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరఘవవసదబ reddy
ఇసటట ననస:123/18/3205
వయససస:27
లస: ససస స
93-17/229

4613 JBV1942051
పపరర: రరమగ కలపప

తసడడ:బ ననరయఖ PULI
ఇసటట ననస:123-18-3187
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ సలస షపక
ఇసటట ననస:123-18-3200
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ మదధదలతద jangam
ఇసటట ననస:123/18/3205
వయససస:44
లస: పప
4635 SAA1372523
పపరర: ససగగణ నమకల

93-17/218

తసడడ:బ చనన ననగయఖ BATHULA
ఇసటట ననస:123-18-3194
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ రరమ కకషర఼
ఇసటట ననస:123/18/3200
వయససస:35
లస: పప
4632 SAA0781337
పపరర: శశషయఖ జసగస

4615 JBV1949569
పపరర: జసగమక పపల

93-17/215

తసడడ:బ నరసససహ KUPPA
ఇసటట ననస:123-18-3186
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ మలర యఖ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3192
వయససస:68
లస: పప

4623 SAA0276857
పపరర: బతష
స ల అసకమకరరజ఼
BATHULA
తసడడ:బ ననసచనరయఖ఼ BATHULA
ఇసటట ననస:123-18-3194
వయససస:29
లస: పప

4629 JBV3683216
పపరర: ససరగష కలమమర఼ కకసడపలర ఼

93-17/216

భరస : నరసయఖ PULI
ఇసటట ననస:123-18-3187
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ పరపరరరయగడడ MEKALA
ఇసటట ననస:123-18-3188
వయససస:60
లస: పప
4620 JBV1946813
పపరర: లకడక఼ సప మమ఼

4612 JBV1942044
పపరర: పబమళ కలపప

4610 JBV1941582
పపరర: రమణ ఉపపపల

తసడడ:బ శకనస UPPULA
ఇసటట ననస:123-18-3184
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమగ KUPPA
ఇసటట ననస:123-18-3186
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : షకకర అహమకద SHAIK
ఇసటట ననస:123/18/3187
వయససస:76
లస: ససస స
4617 JBV1948710
పపరర: కకషర మమకల

93-17/214

తసడడ:బ రరజయఖ UPPULA
ఇసటట ననస:123-18-3183
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ మలయఖ
ఇసటట ననస:123-18-3185
వయససస:25
లస: పప
4614 SAA0780768
పపరర: ఖసలసస బ షపక

4609 JBV1942317
పపరర: మలర యఖ ఉపపపల

4634 SAA1372234
పపరర: శకనస నమకల

93-17/1084

తసడడ:బ కకషరయఖ నమకల
ఇసటట ననస:123-18-3208
వయససస:41
లస: పప
93-23/264

4637 SAA1025585
పపరర: యయసడరరజ రరసజ

93-23/265

తసడడ:బ సమయయలల రరసజ
ఇసటట ననస:123\18\3215
వయససస:27
లస: పప
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93-23/266

4639 SAA1460542
పపరర: గగపసరరజ మరరక

తసడడ:బ ససబబహకణఖస
ఇసటట ననస:123\18\3215
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ నగరజ మరరక
ఇసటట ననస:123-18-3217
వయససస:23
లస: పప

93-17/232
4641 JBV3672391
పపరర: మధసరరసతకస మహన లకడక
madhuranthakam
భరస : ససధనకర రరవప madhuranthakam
ఇసటట ననస:123/18/3227
వయససస:31
లస: ససస స

4642 JBV3672466
పపరర: షపక బబ జజన shaik
భరస : అబగదల రహహమమన shaik
ఇసటట ననస:123/18/3228
వయససస:51
లస: ససస స

4644 SAA0781485
పపరర: వనసకటటశ చనదనరఅసగపటనస

4645 SAA0781550
పపరర: శకనవరస రరవప యలమసదల

93-16/509

తసడడ:బ జగదదశ చనరర chadarangapatnam
ఇసటట ననస:123-18-3233
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలలర
ఇసటట ననస:123-18-3233
వయససస:46
లస: పప

4647 JBV3671955
పపరర: సతఖవవణణ఼ Yadagiri

4648 SAA0780883
పపరర: ససతనరరవమక తతగరటట

93-17/234

తసడడ:బ కనకరరజ఼ Yadagiri
ఇసటట ననస:123-18-3233
వయససస:30
లస: ససస స
4650 SAA0676825
పపరర: జయమక ఆరగపలర

93-17/237

93-20/1187

93-17/239

4659 SAA0785750
పపరర: రరడవత హనసమసత ననయక

93-23/268

93-16/510

4657 SAA1004654
పపరర: పబసరద రరవప కలరరక

4660 SAA0782301
పపరర: నరగష అడడససమమల

93-17/235

తసడడ:బ జసగయఖ puli
ఇసటట ననస:123/18/3241
వయససస:29
లస: పప

4663 SAA0780719
పపరర: జసగరయమబ పపల

93-17/238

4666 JBV3428372
పపరర: వలయసబ఼ షపక఼
భరస : ససబబన ఼ ఼
ఇసటట ననస:123-18-3242
వయససస:55
లస: ససస స

93-16/511
4646 SAA0781469
పపరర: జగదదశ చనరర చనదనరఅసగపటనస

4649 JBV1948132
పపరర: కకటటశసరమక జజటట బబ యన

93-17/236

4652 SAA1464767
పపరర: రసబబబగ గగరకస

93-18/710

తసడడ:బ అసజయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:123-18-3236
వయససస:20
లస: పప
93-17/1041

4655 SAA1432616
పపరర: గగపస కకరణ కలవల

93-18/711

తసడడ:బ వవణగగరపరల కలవల
ఇసటట ననస:123-18-3238
వయససస:20
లస: పప
93-17/240

4658 SAA0622456
పపరర: లకకక MOGATALA

93-17/241

భరస : చసదబశశఖర MOGATALA
ఇసటట ననస:123-18-3240
వయససస:27
లస: ససస స
93-17/242

4661 SAA0851692
పపరర: రరమగడడ పపల

93-17/243

తసడడ:బ జసగయఖ puli
ఇసటట ననస:123/18/3241
వయససస:28
లస: పప
93-17/245

తసడడ:బ జసగఇబ puli
ఇసటట ననస:123/18/3241
వయససస:58
లస: పప
93-17/246

93-23/754

భరస : వనలగరసడయఖ Jettiboina
ఇసటట ననస:123/18/3233
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ సరగసశసర రరవప
ఇసటట ననస:123-18-3241
వయససస:26
లస: పప
93-17/244

4643 SAA1404516
పపరర: వసశ కకషర పపనసమమక

తసడడ:బ చలర ప చనరర chadarangapatnam
ఇసటట ననస:123-18-3233
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ రరమ కకషరయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:123/18/3239
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ పసరరయ
ఇసటట ననస:123\18\3240
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమమశ Kolaveni
ఇసటట ననస:123/18/3242
వయససస:43
లస: ససస స

4654 SAA1275734
పపరర: గగపస కకరణ KAVALE

93-17/231

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:123-18-3232
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ VENUGOPAL KAVALE
ఇసటట ననస:123-18-3238
వయససస:20
లస: పప

4656 SAA0622464
పపరర: నమమమలమ లసగమక
NIMMALA
భరస : పపదద ధ రరమగలల NIMMALA
ఇసటట ననస:123-18-3239
వయససస:52
లస: ససస స

4665 SAA0781139
పపరర: లమవణఖ కకలవవన

93-17/233

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:123-18-3233
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ అసజయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:123-18-3236
వయససస:19
లస: పప

4662 SAA0780727
పపరర: పపదదయఖ పపల

4651 SAA0780859
పపరర: సరసబయఖ తతగరటట

4640 SAA0781543
పపరర: ననగ లకడక ససగస

భరస : చదనయఖ SIGAM
ఇసటట ననస:123/18/3220
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123-18-3233
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పరపర రరవప Arepalli
ఇసటట ననస:123/18/3233
వయససస:37
లస: ససస స
4653 SAA1385285
పపరర: రమమష గగరకస

93-22/705

4664 SAA1282177
పపరర: శకరరస రశకర

93-17/1042

తలర : అలవనలల రశకర
ఇసటట ననస:123-18-3241
వయససస:18
లస: పప
93-17/247

4667 JBV3430147
పపరర: ఘరరబ ఼ షపక

93-17/248

భరస : రసజజన
ఇసటట ననస:123-18-3242
వయససస:60
లస: ససస స
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93-15/27

భరస : మసరసననబవప఼
ఇసటట ననస:123-18-3245
వయససస:62
లస: ససస స
4671 SAA0320127
పపరర: అరరణశక఼ ననగరశశటట ఼

93-15/29

93-17/249

4677 JBV3671922
పపరర: మబడస కనకమక Mudam

93-17/251

93-17/254

తసడడ:బ మహమకద ఖమససస Shaik
ఇసటట ననస:123-18-3257
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ గజలవయఖ BHASHYAVONII
ఇసటట ననస:123-18-3260
వయససస:41
లస: పప
93-17/261

భరస : లసజ కయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3268
వయససస:66
లస: ససస స

4681 SAA1039016
పపరర: మహన రరవప కగర

4684 SAA0622274
పపరర: గగడకపలర పపలరరజ Gudipalli

4687 JBV3428646
పపరర: మసరసనసల఼ షపక఼

4690 JBV3672896
పపరర: అపపలనవన లకడక Apulneni

94-15/446

4693 NDX2551190
పపరర: దససపల వరర అసకమక

93-19/163

4696 SAA0795775
పపరర: రమమదదవ గగనజ
తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123\18\3269
వయససస:27
లస: ససస స

4679 SAA0781642
పపరర: రరజఖ లకడక అరరజయల

93-17/253

4682 SAA1056119
పపరర: వనసకటమక ఆదధమలర

93-17/255

భరస : లమజర ఆదధమలర
ఇసటట ననస:123/18/3255
వయససస:48
లస: ససస స
93-17/257

4685 JBV3671948
పపరర: భబషఖవవన సపదదమక
BHASHYAVONI
భరస : వనసకటయఖ BHASHYAVONI
ఇసటట ననస:123-18-3260
వయససస:36
లస: ససస స

93-17/258

93-17/260

4688 SAA0787376
పపరర: సయఖద ఫరరరక

93-23/270

తసడడ:బ మమలక
ఇసటట ననస:123\18\3261
వయససస:35
లస: పప
93-17/262

4691 JBV3672888
పపరర: కసడ
స రర KORLAGANTI

93-17/263

భరస : లకడక ననరరయణ఼ KORLAGANTI
ఇసటట ననస:123-18-3263
వయససస:73
లస: ససస స
94-15/447

భరస : దససపల శకనస
ఇసటట ననస:123-18-3265
వయససస:41
లస: ససస స
93-19/165

93-20/1188

తసడడ:బ వనసకటటససర రరవప ARAJAYALA
ఇసటట ననస:123//18/3254
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప఼ Apulneni
ఇసటట ననస:123-18-3263
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ దససపల వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123-18-3265
వయససస:48
లస: పప
4695 SAA0795726
పపరర: రరమగలమక పపదవఅల

93-17/252

తసడడ:బ అలమరబసస ఼ SHAIK
ఇసటట ననస:123-18-3261
వయససస:50
లస: పప

భరస : నగబలకరర Shaik
ఇసటట ననస:123-18-3262
వయససస:56
లస: ససస స
4692 NDX2548840
పపరర: దససపల శకనస

4678 JBV3671849
పపరర: బగడడగజ శవయఖ Budige

93-15/31

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:123-18-3247
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ మహలకకక Gudipalli
ఇసటట ననస:123/18/3259
వయససస:64
లస: పప
93-17/259

4673 SAA0319962
పపరర: శకనవరసరరవప఼ ననగరశశటట ఼

93-17/250 4676 SAA1385129
4675 JBV3672607
పపరర: వనసకకసడ ఆదధలకడక vinukonda
పపరర: సతశ బబబగ వనసకకసడ

తసడడ:బ వనసకయఖ కగర
ఇసటట ననస:123\18\3254
వయససస:28
లస: పప
93-17/256

93-23/269

తసడడ:బ బబల రసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/3246
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ లమలయఖ Budige
ఇసటట ననస:123-18-3252
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమ బబబగ SIRIVELLA
ఇసటట ననస:123-18-3254
వయససస:45
లస: ససస స

4689 JBV3672979
పపరర: షపక ననననబ Shaik

93-15/30

భరస : కకసడయఖ vinukonda
ఇసటట ననస:123/18/3247
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : దసరర మక Mudam
ఇసటట ననస:123-18-3251
వయససస:39
లస: ససస స

4686 JBV3671930
పపరర: వనసకటయఖ BHASHYAVONII

4672 SAA1012103
పపరర: మహహశ బబబగ మసద

4670 SAA0788002
పపరర: కటటవరపప రవ బబబగ

తసడడ:బ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:123\18\3245
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ అకకయఖ మసద
ఇసటట ననస:123-18-3246
వయససస:32
లస: పప

4674 SAA0622399
పపరర: తదలగపలర శవ పరరసత
TELAGAPALLI
తసడడ:బ కకటటదయమ TELAGAPALLI
ఇసటట ననస:123-18-3246
వయససస:30
లస: ససస స

4683 JBV3671864
పపరర: షపక దధలర మద Shaik

93-15/28

తసడడ:బ హనసమయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-3245
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/3246
వయససస:43
లస: ససస స

4680 SAA0622449
పపరర: భబగఖమ SIRIVELLA

4669 SAA0319988
పపరర: మసరసన రరవప అదదసకక఼

4694 SAA0795643
పపరర: రమణమక జలగల

93-19/164

భరస : సతఖననరరయన
ఇసటట ననస:123\18\3267
వయససస:51
లస: ససస స
93-19/166

4697 SAA0795791
పపరర: సరమమమజఖస గగసజ

93-19/167

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123\18\3269
వయససస:61
లస: ససస స
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93-17/264

భరస : జయ రరవప఼ PERIKA
ఇసటట ననస:123-18-3270
వయససస:43
లస: ససస స
93-17/266

4704 SAA0278556
పపరర: లకడక కకటటశసరమక఼
యలర మసదల఼
భరస : రరమగలల఼ YALLAMANDALA
ఇసటట ననస:123-18-3273
వయససస:61
లస: ససస స

93-17/267

93-21/1020

93-17/270

93-19/169

4703 SAA1251180
పపరర: రరపరక గసగవరపప

93-19/691

తసడడ:బ బబబగ గసగవరపప
ఇసటట ననస:123-18-3271
వయససస:19
లస: ససస స

4705 SAA0048801
పపరర: మమకల వనసకటయఖ఼ MEKALA

93-17/268

4708 SAA0076869
పపరర: ససవరరస ఼ యరకసరన఼

4711 SAA0278523
పపరర: జజససస఼ MONDI TOKA

4716 JBV3673134
పపరర: ధడళపళళ వజయలకడక
Dhulipalla
భరస : రమమశ Dhulipalla
ఇసటట ననస:123/18/3282
వయససస:46
లస: ససస స

93-17/276

4719 SAA0048306
పపరర: ఉసడడ బబలరరజ UNDI

93-17/279

4714 JBV3673001
పపరర: వనసకకసడ మరరయదనసస఼
VINUKONDA
తసడడ:బ ఏసస఼ VINUKONDA
ఇసటట ననస:123-18-3278
వయససస:36
లస: పప

93-21/1021

93-17/271

4712 JBV3673019
పపరర: మరరయ కలమమరర వనసకకసడ
VINUKONDA
భరస : మరరయదనసస VINUKONDA
ఇసటట ననస:123-18-3278
వయససస:31
లస: ససస స

93-17/272

93-17/274

4715 JBV3672995
పపరర: ఉసడడ శవ పరరసత UNDI

93-17/275

భరస : బబలరరజ UNDI
ఇసటట ననస:123-18-3282
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకరణ BATTULA
ఇసటట ననస:123-18-3283
వయససస:35
లస: ససస స

4723 SAA0676619
పపరర: MANGAMMA BATTULA

93-17/280

4726 SAA0676585
పపరర: VENKATA RAMANA
BATTULA
తసడడ:బ గగరర దనసస BATTULA
ఇసటట ననస:123-18-3283
వయససస:62
లస: పప

4721 SAA0676668
పపరర: RAJANI BATTULA

93-17/281

భరస : కకశశర BATTULA
ఇసటట ననస:123-18-3283
వయససస:32
లస: ససస స
93-17/283

భరస : వనసకట రమణ BATTULA
ఇసటట ననస:123-18-3283
వయససస:52
లస: ససస స
93-17/285

93-17/278

భరస : బబబగ RAPATI
ఇసటట ననస:123/18/3282
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : josaf usuri
ఇసటట ననస:123/18/3283
వయససస:37
లస: ససస స
93-17/282

93-17/269
4709 JBV3672870
పపరర: వజయ కలమమరర఼ Mondi Toka

93-17/277 4718 JBV3673126
4717 JBV3672987
పపరర: నసడడరర ఓసకరరమక఼ Nanduri
పపరర: రరపరటట ససవరరస మక RAPATI

4720 JBV3672243
పపరర: ఉసడరర మమరరయమ కకకషట ష usuri

93-20/1101

తసడడ:బ ఏససదనసస఼ Mondi Toka
ఇసటట ననస:123-18-3276
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజ఼ Nanduri
ఇసటట ననస:123-18-3282
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రరజ UNDI
ఇసటట ననస:123-18-3282
వయససస:36
లస: పప

4706 SAA1281781
పపరర: శకనవసడలలల దనరమఅలమ
తసడడ:బ శకశనవసలల దనరమమననలమ
ఇసటట ననస:123-18-3274
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ ఏససదనసస఼ MONDI TOKA
ఇసటట ననస:123-18-3276
వయససస:29
లస: పప
93-17/273

తసడడ:బ వనసకట రమణ BATTULA
ఇసటట ననస:123-18-3283
వయససస:40
లస: పప

4702 SAA0795965
పపరర: ఏలర మక గగరర

తసడడ:బ పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/18/3275
వయససస:38
లస: పప

4713 JBV3673027
పపరర: కటటట బబ యన బసగరరర
KATTEBOYINA
భరస : రరసబబబగ఼ KATTEBOYINA
ఇసటట ననస:123-18-3278
వయససస:35
లస: ససస స

4725 SAA0676635
పపరర: KISHOR BATTULA

93-17/265

తసడడ:బ నరసససహస఼ MEKALA
ఇసటట ననస:123-18-3274
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఏససదనసస఼ MONDI TOKA
ఇసటట ననస:123-18-3276
వయససస:46
లస: ససస స

4722 SAA0676718
పపరర: RAMADEVI BATTULA

4700 JBV3672920
పపరర: వనసకట రతనస
GANGAVARAPU
భరస : బబబగ఼ GANGAVARAPU
ఇసటట ననస:123-18-3271
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3271
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ వవసకట సరసమ యయరరర ననన
ఇసటట ననస:123/18/3275
వయససస:53
లస: పప
4710 SAA0278507
పపరర: మరరయమక఼ MONDI TOKA

93-19/168

తసడడ:బ చననబబబయ
ఇసటట ననస:123\18\3270
వయససస:27
లస: ససస స

4701 JBV3672912
పపరర: గసగవరపప బబబగ
Gangavarapu
తసడడ:బ యమకకబగ Gangavarapu
ఇసటట ననస:123-18-3271
వయససస:51
లస: పప

4707 SAA0456517
పపరర: పబసరద యయరరర ననన

4699 SAA0795908
పపరర: రరజజ కలమమరర బసడనరర

4724 SAA0676684
పపరర: KIRAN BATTULA

93-17/284

తసడడ:బ వనసకట రమణ BATTULA
ఇసటట ననస:123-18-3283
వయససస:38
లస: పప
93-17/286

4727 JBV3672961
పపరర: యడర నరగష Yadla

93-17/287

తసడడ:బ గగపరలరరవప఼ Yadla
ఇసటట ననస:123-18-3290
వయససస:29
లస: పప
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4728 JBV3672953
పపరర: యడర చసదబశశఖర఼ YADLA

93-17/288

తసడడ:బ గగపరలరరవప఼ YADLA
ఇసటట ననస:123-18-3290
వయససస:35
లస: పప
4731 SAA0622407
పపరర: రగబ఼లల సతస యఖ Reballu

93-17/291

93-17/293

93-17/296

93-17/299

93-18/713

93-14/61

93-23/274

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\3420
వయససస:37
లస: పప

4741 SAA0962622
పపరర: మననజ కలమమర బతష
స ల

4744 SAA0313692
పపరర: లకడక పబమల఼ పపనసగరసడ఼

4747 SAA0792144
పపరర: రరవనడతల వమల కలమమరర

4750 SAA0787509
పపరర: షపక ఫరతమమ

93-19/170

4753 JBV3686854
పపరర: శకనవరస రరవప఼ కగమమ఼

93-23/271

4756 JBV1949536
పపరర: మమరర బసడనరర
భరస : అసకమకరరవప Bandari
ఇసటట ననస:123/18/3421
వయససస:45
లస: ససస స

4736 SAA0676734
పపరర: లకకక కలమమరర తనత

93-17/295

4739 JBV3672557
పపరర: వనసకట సరసమ఼ Vemineni

93-17/298

4742 SAA0856866
పపరర: సరసబబబజఖస ధడళపళ

93-15/32

భరస : రరమ కకటటశసరరరవప ధడళపళ
ఇసటట ననస:123-18-3296
వయససస:59
లస: ససస స
93-23/272

4745 SAA0323147
పపరర: బబబగ రరవప పపనసగరసడ఼

93-23/273

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18\3297
వయససస:39
లస: పప
93-14/62

4748 SAA0792110
పపరర: రరవనడతల రరజ కలమమర

93-14/63

తసడడ:బ పబభగదనస
ఇసటట ననస:123/18/3354
వయససస:40
లస: పప
93-23/275

4751 SAA0843319
పపరర: శరరఫ షపక

93-15/33

తసడడ:బ సపదదన షపక
ఇసటట ననస:123-18-3400
వయససస:44
లస: పప
93-19/171

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\3401
వయససస:47
లస: పప
93-19/172

93-17/292

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ Vemineni
ఇసటట ననస:123-18-3293
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఫరరద కలమమ
ఇసటట ననస:123\18\3381
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ఼ shek
ఇసటట ననస:123\18\3401
వయససస:37
లస: ససస స
4755 SAA0278135
పపరర: శశఖర పపల఼

93-17/297

భరస : రరజ కలమమర
ఇసటట ననస:123/18/3354
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:123\18\3381
వయససస:27
లస: ససస స
4752 JBV3673571
పపరర: మగసతనజ఼ షపక఼

4738 JBV3672565
పపరర: వవమనవన లకడక఼ Vemineni

4733 SAA0676791
పపరర: SAHITI SYAMALA TATA

భరస : రవబబబగ TATA
ఇసటట ననస:123-18-3292
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\3297
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సమమలల
ఇసటట ననస:123/18/3353
వయససస:35
లస: ససస స
4749 SAA0787434
పపరర: షపక ఫరతమమ

93-17/294

తసడడ:బ దసస గరరర
ఇసటట ననస:123\18\3295
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పపనసగరసడ
ఇసటట ననస:123-18-3297
వయససస:68
లస: ససస స
4746 SAA0792102
పపరర: నడతకకక మమరర జజఖత

4735 SAA0676742
పపరర: MALLESHWARI TATA

93-17/290

తసడడ:బ రవబబబగ TATA
ఇసటట ననస:123-18-3292
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరసమ఼ Vemineni
ఇసటట ననస:123-18-3293
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర BATHULA
ఇసటట ననస:123-18-3295
వయససస:56
లస: ససస స
4743 SAA1426410
పపరర: సరససత పపనసగరసడ

93-18/712

భరస : వనసకటటశసర రరవప TATA
ఇసటట ననస:123-18-3292
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట చలపత రరవప TATA
ఇసటట ననస:123-18-3292
వయససస:67
లస: పప
4740 SAA0740127
పపరర: దదనమక BATHULA

4732 SAA1426972
పపరర: రరఘవమక పససపపలలటట

4730 SAA0676858
పపరర: SURESH YADLA

తసడడ:బ గగపరల రరవప YADLA
ఇసటట ననస:123-18-3291
వయససస:28
లస: పప

భరస : తరరమలలశసరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:123-18-3291
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ రవబబబగ TATA
ఇసటట ననస:123-18-3292
వయససస:34
లస: ససస స
4737 SAA0676726
పపరర: రవబబబగ తనత

93-17/289

భరస : గగపరలరరవప఼ YADLA
ఇసటట ననస:123-18-3291
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ నరససమల Reballu
ఇసటట ననస:123/18/3291
వయససస:61
లస: పప
4734 SAA0676759
పపరర: VIJAYA MANI TATA

4729 JBV3672946
పపరర: యడర వససత YADLA

4754 SAA0787939
పపరర: కలగగన అల

93-23/276

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3412
వయససస:33
లస: పప
93-17/300

4757 SAA0787954
పపరర: కలగగన పరసడడ

93-23/277

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3421
వయససస:30
లస: పప

Page 197 of 360

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41

4758 SAA0048231
పపరర: నమకల కళళఖణ NIMMALA

93-17/301

తసడడ:బ సరసబయఖ NIMMALA
ఇసటట ననస:123-18-3422
వయససస:30
లస: పప
4761 SAA0851742
పపరర: బబలమక దసళరపళళళ

93-19/179

93-19/180

93-19/183

93-19/185

93-19/187

93-19/189

93-19/192

తసడడ:బ యమససనసల఼
ఇసటట ననస:123/18/3586
వయససస:32
లస: ససస స

4771 SAA0036475
పపరర: శవకలమమరర఼ కటబట఼

4774 SAA0788028
పపరర: ఏమనవడడ మమనక

4777 JBV1948538
పపరర: కలమమరర఼ పలలర పప గగ఼

4780 JBV3679768
పపరర: రరమగడడ యరక గరలర

93-20/300

4783 JBV3681079
పపరర: బతష
స ల అసకమక఼

93-22/75

4786 SAA0283382
పపరర: నడరజ హన఼ షపక఼
భరస : కరరమగలమర఼
ఇసటట ననస:123\18\3591
వయససస:61
లస: ససస స

4766 JBV3685849
పపరర: బబజ఼ షపక఼

93-19/182

4769 SAA0277517
పపరర: సలమక ఖమతషక఼ షపక఼

93-19/184

4772 SAA0962861
పపరర: మధస యరక

93-23/281

తసడడ:బ దనయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3538
వయససస:25
లస: పప
93-22/76

4775 SAA0982158
పపరర: ఏససఫ షపక

93-19/188

తసడడ:బ రసడల
ఇసటట ననస:123\18\3564
వయససస:24
లస: పప
93-19/190

4778 JBV1948579
పపరర: మసరసనమక఼ పలలర పప గగ఼

93-19/191

భరస : రరజజరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3568
వయససస:51
లస: ససస స
93-19/193

4781 JBV3685609
పపరర: మమత఼ షక఼

93-19/194

తసడడ:బ సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123\18\3571
వయససస:31
లస: ససస స
93-20/301

భరస : శకనవరస రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/3582
వయససస:33
లస: ససస స
93-20/303

93-17/304

భరస : రరతతజదదద న అననసరర఼
ఇసటట ననస:123\18\3482
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3570
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:123/18/3581
వయససస:24
లస: ససస స
4785 SAA0076562
పపరర: రసడల బ఼ షపక఼

93-20/299

భరస : బబబగ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3568
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస఼
ఇసటట ననస:123\18\3569
వయససస:34
లస: ససస స
4782 SAA0982067
పపరర: శక లకడక గగనజ

4768 JBV3675568
పపరర: మసగమక఼ ఎరరకల఼

4763 SAA0622175
పపరర: బబలఅసకకనడడపబసరద పరలలరర

తసడడ:బ అలర సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123\18\3466
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవ గణణష
ఇసటట ననస:123/18/3562
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\3567
వయససస:54
లస: ససస స
4779 JBV3679735
పపరర: అలవవలలమసగ఼ మమమడనల఼

93-19/181

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/3517
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3559
వయససస:27
లస: ససస స
4776 JBV3679693
పపరర: శవపరరసత఼ తతట఼

4765 JBV3685856
పపరర: ననగబర బ఼ షపక఼

93-23/278

తసడడ:బ బసవయఖ Paleru
ఇసటట ననస:123/18/3452
వయససస:60
లస: పప

భరస : యమదగరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/3480
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ సరదధక అననసరర఼
ఇసటట ననస:123\18\3482
వయససస:38
లస: పప
4773 SAA0735862
పపరర: ననగమణణ బలర పరటట

93-17/303

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:123\18\3466
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ యలర యఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3476
వయససస:56
లస: పప
4770 SAA0277491
పపరర: రరతతజదదద న అననసరర఼ షపక఼

4762 SAA0622126
పపరర: ససధ పరలలరర

4760 SAA0787921
పపరర: ఎరరకల రమమష

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123\18\3446
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబల అసకకనడడ పబసరద Paleru
ఇసటట ననస:123/18/3452
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : లకకణరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\3465
వయససస:60
లస: ససస స
4767 JBV1949320
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ రరచకకసడ఼

93-17/302

తసడడ:బ రరమగలల ERUKALA
ఇసటట ననస:123-18-3424
వయససస:90
లస: పప

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:123\18\3451
వయససస:44
లస: ససస స
4764 JBV3685302
పపరర: సరమమమజఖస఼ చదరరపలర ఼

4759 JBV3427317
పపరర: మగతస యఖ ఎరరకల

4784 JBV3680998
పపరర: సరసబశవ రరవప఼ కసదబగగసట఼

93-20/302

తసడడ:బ పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/3585
వయససస:43
లస: పప
93-23/282

4787 SAA1039024
పపరర: గగరరర సపజనఖ అతతట

93-21/1022

తలర : మమరర సరగజన అతతట
ఇసటట ననస:123/18/3603
వయససస:32
లస: ససస స
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93-21/1023

భరస : బబహకయఖ
ఇసటట ననస:123/18/3603
వయససస:32
లస: ససస స
4791 SAA0457507
పపరర: వవసకయఖ పరలడడగగ

93-20/536

93-23/286

93-23/289

93-23/291

93-20/537

93-23/296

93-18/198

93-23/298

భరస : చన కరసతయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3679
వయససస:28
లస: ససస స
4815 SAA0035022
పపరర: శవయఖ఼ కటటకరర ఼
తసడడ:బ పపద అసజయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\3682
వయససస:46
లస: పప

93-23/290

4801 SAA0847741
పపరర: కసదసకలరర రరమ కకషర

4804 SAA0962416
పపరర: శవ రమమవత

4807 SAA0038083
పపరర: ససరగష఼ కటబరర఼

93-23/292

93-23/294

93-23/297

4799 SAA0077560
పపరర: పరవన఼ వనమమల఼

93-20/304

4802 SAA0040568
పపరర: సరసత఼ మమచరర ఼

93-23/293

4805 SAA0037796
పపరర: మసరసన బ఼ షపక఼

93-23/295

4808 JBV1942176
పపరర: కకటమక఼ ఉలర ఼

93-18/197

భరస : ససబబయఖ఼ vulli
ఇసటట ననస:123/18/3675
వయససస:66
లస: ససస స
93-19/195

4813 SAA0744335
పపరర: కకసడన శకదదవ

93-19/197

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:123\18\3693
వయససస:29
లస: ససస స

93-23/288

భరస : కరరమగలమర఼
ఇసటట ననస:123\18\3666
వయససస:39
లస: ససస స

4810 JBV1941947
పపరర: వనసకటరమణమక఼
చసతకరయల఼
భరస : బబహకయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3676
వయససస:38
లస: ససస స

4816 SAA0463315
పపరర: సమగపరర గగగబ

4796 SAA0787525
పపరర: దదవళర శరరష

భరస : ఆరగనస఼
ఇసటట ననస:123\18\3658
వయససస:38
లస: ససస స

4811 SAA1012541
పపరర: వజయ కలమమర బసడనరర

93-19/196

తసడడ:బ పదక రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:123\18\3677
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\3681
వయససస:35
లస: ససస స
93-23/299

93-23/285

భరస : శకనవరసస఼
ఇసటట ననస:123/18/3655
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\3668
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/3676
వయససస:46
లస: పప
4812 SAA0962085
పపరర: కకటటశసరమక కగశనపలర

4798 SAA0787533
పపరర: ఉపపప అరరణన

4793 SAA0036673
పపరర: ననససమగన షపక

భరస : హరరకకషర
ఇసటట ననస:123\18\3646
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ సరరదర
ఇసటట ననస:123\18\3662
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ శకనస఼
ఇసటట ననస:123\18\3667
వయససస:31
లస: పప
4809 JBV3680089
పపరర: బబహకయఖ఼ చసతకరయల఼

93-23/287

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\3655
వయససస:48
లస: పప

భరస : చసదబస఼
ఇసటట ననస:123\18\3662
వయససస:60
లస: ససస స
4806 SAA0276279
పపరర: భబపత఼ పలకపపరర఼

4795 SAA0036111
పపరర: మర సర఼ షపక఼

93-17/305

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:123\18\3642
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:123\18\3648
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషర఼
ఇసటట ననస:123\18\3655
వయససస:41
లస: ససస స
4803 SAA0393348
పపరర: రరధధక఼ చటటటమలర ఼

93-23/284

తసడడ:బ జజన఼
ఇసటట ననస:123\18\3642
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\3646
వయససస:31
లస: పప
4800 SAA0035188
పపరర: పదక఼ కసదసకలరర఼

4792 SAA0036699
పపరర: సలమమ఼ షపక఼

4790 SAA0781600
పపరర: మణణకసఠ రరచకకసడ

తసడడ:బ వనసకటటససర రరవప Rachakonda
ఇసటట ననస:123/18/3642
వయససస:25
లస: పప

భరస : మరసర఼
ఇసటట ననస:123\18\3642
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:123\18\3642
వయససస:27
లస: పప
4797 SAA0787541
పపరర: దదవళర హరర బబబగ

93-21/1024

తసడడ:బ పపదద బబజ
ఇసటట ననస:123/18/3603
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ ఖమససమ ఓఆలలడడగబ
ఇసటట ననస:123\18\3642
వయససస:48
లస: పప
4794 SAA0678375
పపరర: జలమన షపక

4789 SAA0677633
పపరర: షపక ననగగల షరరఫ

4814 SAA0074559
పపరర: కటరతనస఼ మమదస఼

93-20/538

భరస : ఆదధననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18\3682
వయససస:58
లస: ససస స
93-19/198

4817 SAA0313932
పపరర: ననగగసదబస గగగగ

93-23/300

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3693
వయససస:52
లస: ససస స
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4818 SAA0787707
పపరర: బబ మకతతటటట రసగ సరసమ

93-23/301

తసడడ:బ రసగయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3693
వయససస:31
లస: పప
4821 SAA0715607
పపరర: తతమసమక గడడ స

93-21/1025

93-20/306

93-23/304

93-21/1028

93-21/1031

4828 SAA0787756
పపరర: షపక సపదదన

4831 JBV3678356
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ కకపపపల఼

4834 JBV3678364
పపరర: మసగ఼ కరటటపలర ఼

93-21/1034

4837 JBV3678976
పపరర: వనసకటమక఼ గగపనబబ యన఼

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:123/18/3721
వయససస:24
లస: ససస స

4840 SAA0970443
పపరర: దధలర మద పఠరన

భరస : నరరకణ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/3721
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మహహష బబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/3723
వయససస:31
లస: ససస స

93-21/1029

4846 SAA0525717
పపరర: సరసబబబజఖస బబ ధనసపరటట
భరస : సడరర బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/3723
వయససస:32
లస: ససస స

4826 SAA0076497
పపరర: భబజ఼ షపక఼

93-20/308

4829 JBV3678331
పపరర: ఏసమక఼ సపపరటట఼

93-21/1027

4832 SAA0982042
పపరర: ససవర కలమమర గగనజ

93-21/1030

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123/18/3714
వయససస:35
లస: పప
93-21/1032

4835 JBV3678380
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ కరటటపలర ఼

93-21/1033

తసడడ:బ పపద రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/3718
వయససస:52
లస: పప
93-21/1035

4838 JBV3678968
పపరర: దనవదస఼ గగపనబబ యన఼

93-21/1036

తసడడ:బ ఏససదయ఼
ఇసటట ననస:123/18/3720
వయససస:48
లస: పప
93-21/1038

4841 SAA0531087
పపరర: గగససయమ షపక

93-21/1039

భరస : ఘన సపదదన
ఇసటట ననస:123/18/3721
వయససస:31
లస: ససస స
93-21/1041

తసడడ:బ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123/18/3721
వయససస:46
లస: పప
93-21/1043

93-20/305

భరస : ఏలయమ఼
ఇసటట ననస:123/18/3709
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హజ
ఇసటట ననస:123/18/3721
వయససస:30
లస: ససస స

93-21/1040 4843 SAA0790676
4842 SAA0302620
పపరర: కమలకలమమరర఼ పమడడపరమగల఼
పపరర: సలమకన లకడకశశటట

4845 SAA0279042
పపరర: మహహశసరర఼ బటబగగసట఼

93-23/305

భరస : ఏససదయ఼
ఇసటట ననస:123/18/3720
వయససస:68
లస: ససస స
93-21/1037

4823 SAA0074922
పపరర: షపక చనఏదదబ఼

తసడడ:బ మసరసన అలఫ఼
ఇసటట ననస:123/18/3703
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/3718
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దనవదస఼
ఇసటట ననస:123/18/3720
వయససస:42
లస: ససస స
4839 SAA0790510
పపరర: ననగమణణ నడడమలల

93-20/307

తసడడ:బ చసదబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/3710
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన఼
ఇసటట ననస:123/18/3716
వయససస:32
లస: పప
4836 JBV3678984
పపరర: మరరయమక఼ గగపనబబ యన఼

4825 SAA0074781
పపరర: బబజ఼ షపక఼

93-23/303

భరస : బబ఼
ఇసటట ననస:123/18/3703
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ జజనస
ఇసటట ననస:123\18\3705
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ చనన఼
ఇసటట ననస:123/18/3709
వయససస:47
లస: పప
4833 JBV3685401
పపరర: ససలమసన఼ షపక఼

93-21/1026

తసడడ:బ ఖమససస సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123/18/3703
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ సపదదన
ఇసటట ననస:123\18\3705
వయససస:36
లస: ససస స
4830 JBV3678349
పపరర: ఏలయమ఼ సపపరటట఼

4822 SAA0425686
పపరర: ససధదర఼ బసదదల఼

4820 SAA1310861
పపరర: పరలడడగగ దసరర

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3699
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/3702
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ బబజ఼
ఇసటట ననస:123/18/3703
వయససస:31
లస: పప
4827 SAA0787764
పపరర: షపక రసజజన బ

93-23/302

తసడడ:బ బగజజ
ఇసటట ననస:123\18\3695
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ జయరరజ
ఇసటట ననస:123/18/3702
వయససస:36
లస: ససస స
4824 SAA0077776
పపరర: షపక నఫపప షర఼

4819 SAA0962366
పపరర: మమధవ మలలర ల

4844 SAA0571026
పపరర: కరరమగన షపక

93-21/1042

భరస : ననగగల మరర
ఇసటట ననస:123/18/3722
వయససస:36
లస: ససస స
93-21/1044

4847 SAA0279034
పపరర: మహహష బబబగ఼ బటబగగసట఼

93-21/1045

తసడడ:బ నరసససహ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/3723
వయససస:33
లస: పప
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4848 SAA0531061
పపరర: శరకవణణ దడళళ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-21/1046

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:123/18/3724
వయససస:29
లస: ససస స
4851 SAA0851676
పపరర: కకటటశసరర పపజ

తసడడ:బ వర బధరరచనరర
ఇసటట ననస:123/18/3725
వయససస:47
లస: పప
93-19/199

భరస : హరర కకషర
ఇసటట ననస:123\18\3731
వయససస:28
లస: ససస స
4854 SAA0788127
పపరర: నలమర మమకల వనసకటటశసర రరవప

93-23/308

93-21/1051

93-23/309

93-19/200

93-19/203

భరస : అమర
ఇసటట ననస:123\18\3772
వయససస:23
లస: ససస స

4861 JBV3678935
పపరర: జయరరవప఼ గగపనబబ యన఼

4864 JBV1948058
పపరర: లకకమక఼ అలలగగవనలర఼

4867 JBV1946805
పపరర: భబరతమక఼ ఆవపరగన఼

93-19/206

4870 JBV3679974
పపరర: సరమమమజఖస నలర పరటట

93-23/310

4873 JBV3679941
పపరర: ననగరరజ భమవరపప

93-21/1054

93-21/1050

4859 JBV3678919
పపరర: బబహకయఖ఼ కసచరర ఼

93-21/1053

4862 SAA0279174
పపరర: రతనమక఼ పపరరపపటట ఼

93-20/309

భరస : అబబహస఼
ఇసటట ననస:123/18/3755
వయససస:65
లస: ససస స
93-19/201

4865 JBV3428224
పపరర: ననగమణణ఼ బబ పపపడడ఼

93-19/202

భరస : రరసబబబగ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3764
వయససస:51
లస: ససస స
93-19/204

4868 SAA0851650
పపరర: హసకత షపక

93-19/205

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:123\18\3771
వయససస:41
లస: ససస స
93-19/207

4871 SAA1012715
పపరర: రసడల షపక

93-20/539

తసడడ:బ ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:123\18\3772
వయససస:24
లస: పప
93-19/208

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:123\18\3773
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకనన఼ sanamaala
ఇసటట ననస:123-18-3777
వయససస:46
లస: పప

4856 JBV3678950
పపరర: కలమమరర఼ రరసజల఼

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/3742
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:123\18\3772
వయససస:41
లస: ససస స

93-17/306 4876 SAA0048702
4875 SAA0049098
పపరర: సనమల పరరసత఼ sanamaala
పపరర: రరమగలల఼ sanamaala

భరస : రరమగలల఼ sanamaala
ఇసటట ననస:123-18-3777
వయససస:36
లస: ససస స

93-21/1052

భరస : సప మయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3765
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:123\18\3771
వయససస:46
లస: పప
4872 SAA0962234
పపరర: సపదదనబ షపక

4858 JBV3678927
పపరర: ననరరయణమక఼ కసచరర ఼

93-23/307

భరస : వజయ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123/18/3741
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరరసరజడ఼డడ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3763
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆశరరసదస఼
ఇసటట ననస:123\18\3764
వయససస:56
లస: పప
4869 JBV3679966
పపరర: సరసబశవరరవప నలర పరటట

93-21/1049

తసడడ:బ ఏససదయ఼
ఇసటట ననస:123/18/3746
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\3761
వయససస:56
లస: పప
4866 JBV3428216
పపరర: రరసబబబగ఼ బబ పపపడడ఼

4855 SAA1037887
పపరర: esoob షపక

4853 SAA0788119
పపరర: నలర మమకల సతష
తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\3739
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబహకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/3742
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:123\18\3742
వయససస:62
లస: పప
4863 JBV1948025
పపరర: నరరసరజడ఼డడ అలలగగవనలర఼

93-23/306

తసడడ:బ రసడల షపక
ఇసటట ననస:123/18/3740
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ రరజజరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/3741
వయససస:49
లస: పప
4860 SAA0034959
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

4852 SAA0788101
పపరర: నలర మమకల గసగమక

93-21/1048

తసడడ:బ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123/18/3725
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\3739
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\3739
వయససస:46
లస: పప
4857 JBV3678943
పపరర: వజయకలమమర఼ రరసజల఼

93-21/1047 4850 SAA0568063
4849 SAA0631242
పపరర: బలమర వవసకట సరసబబ శవ రరవప
పపరర: బసవయఖ వపరవప

93-23/311
4874 SAA0962242
పపరర: వనసకట శవ పబసరద అననపపరజడడ

తసడడ:బ మణణ
ఇసటట ననస:123\18\3774
వయససస:31
లస: పప
93-17/307

4877 SAA0323725
పపరర: చసపరవన఼ కసచరర ఼

93-20/310

భరస : శకనవరస రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/3795
వయససస:42
లస: ససస స
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4878 SAA0426767
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరర
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93-20/311

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/3795
వయససస:47
లస: పప
4881 SAA0427484
పపరర: సరమమమజఖస మబవపలలరర

93-23/313

93-23/315

93-23/318

93-19/209

93-19/212

93-17/308

93-19/215

భరస : వవణగ
ఇసటట ననస:123\18\4106
వయససస:30
లస: ససస స

4891 JBV1947423
పపరర: మసరసనబ షపక

4894 SAA0791815
పపరర: ఎరరకవనలర శకనస

4897 SAA1037754
పపరర: మననహర వల కకణణదల

4900 JBV1949296
పపరర: సరమమమజఖస఼ కకసడవటట఼
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123\18\4062
వయససస:51
లస: ససస స

93-19/217

తసడడ:బ అబగదల ఖమన఼
ఇసటట ననస:123\18\4070
వయససస:47
లస: పప
4905 SAA0787970
పపరర: ఐక తషలసస

93-20/313

4903 SAA0630517
పపరర: ననగరరజ కసచరర

93-19/210

4906 SAA0787962
పపరర: ఐక వవణగ
తసడడ:బ సతఖస
ఇసటట ననస:123\18\4106
వయససస:38
లస: పప

4886 SAA0508804
పపరర: మమబబ షపక

93-23/317

4889 JBV3676806
పపరర: బబలననగమక఼ పరపరబతస న఼

93-20/314

4892 JBV1946268
పపరర: వనసకటటశసరరర కలరర

93-19/211

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3991
వయససస:46
లస: పప
93-14/64

4895 JBV3686581
పపరర: లకడక఼ వవమగల఼

93-19/213

భరస : వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\4011
వయససస:66
లస: ససస స
93-17/309

4898 SAA0280156
పపరర: మమలమభ఼ షపక఼

93-20/541

భరస : ర఼ఁస఼
ఇసటట ననస:123\18\4032
వయససస:40
లస: ససస స
93-19/216

఼ kondaveeti
93-20/542

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\4106
వయససస:32
లస: పప
93-23/319

93-20/312

భరస : పపద చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/3941
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవయఖ కకణణదల
ఇసటట ననస:123-18-4031
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ అసకమక఼
ఇసటట ననస:123\18\4038
వయససస:54
లస: పప
4902 JBV3675014
పపరర: రజజక఼ పఠరన఼

4888 SAA0324012
పపరర: బబ ఫరతమమ఼ షపక఼

4883 SAA0849945
పపరర: మగన షపక

తసడడ:బ జజన బబష
ఇసటట ననస:123\18\3869
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/4005
వయససస:66
లస: పప

భరస : మననహర వల కకణణదల
ఇసటట ననస:123-18-4031
వయససస:51
లస: ససస స
4899 SAA0277681
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ బసడనరర఼

93-23/316

భరస : ఇసరకయయల
ఇసటట ననస:123\18\3990
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ పబకరశస఼
ఇసటట ననస:123\18\3993
వయససస:40
లస: పప
4896 SAA1037747
పపరర: ననగ మలలర సవరర కకణణదల

4885 SAA0040717
పపరర: ననగగసదబమక఼ ననగభబదరవ఼

93-23/312

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123/18/3854
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగగల మరరవల఼
ఇసటట ననస:123/18/3926
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సమయయలల
ఇసటట ననస:123\18\3965
వయససస:26
లస: ససస స
4893 JBV3674405
పపరర: పబతనప఼ కటబట఼

93-23/314

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\3862
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:123\18\3871
వయససస:26
లస: పప
4890 SAA0964222
పపరర: యయసడరతనస రరప జజన

4882 SAA0043976
పపరర: రరణణ఼ కసఠర఼

4880 SAA0788135
పపరర: కవత కసచరర

భరస : వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:123\18\3795
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చనన అబబబయ఼
ఇసటట ననస:123\18\3849
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:123\18\3854
వయససస:27
లస: పప
4887 SAA0678359
పపరర: ననగరరజ వలలర పప

93-20/540

భరస : సపదదన శశక
ఇసటట ననస:123\18\3795
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగగసదబస
ఇసటట ననస:123\18\3804
వయససస:66
లస: ససస స
4884 SAA0678326
పపరర: సపదదసలల సససగ౦

4879 SAA0457481
పపరర: సపదదనబ శశక

4901 SAA0791831
పపరర: మమళస ఆరగగఖస

93-14/65

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:123/18/4068
వయససస:41
లస: ససస స
4904 SAA0739849
పపరర: రవ కలమమర గగపసశశటట

93-20/543

తసడడ:బ ససబబహకణఖస గగపసశశటట
ఇసటట ననస:123\18\4106
వయససస:34
లస: పప
93-23/320

4907 SAA0787293
పపరర: ఇక శకనవరస రరవప

93-23/321

తసడడ:బ సతఖస
ఇసటట ననస:123\18\4106
వయససస:40
లస: పప
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4908 JBV3673076
పపరర: జజటట బబ యన భవరన
JETTIBOINA
తసడడ:బ వనసకటటశసరరర JETTIBOINA
ఇసటట ననస:123-18-4122
వయససస:29
లస: ససస స

93-17/310

4911 SAA0964370
పపరర: షనస షపక

93-19/218

భరస : సయఖద
ఇసటట ననస:123\18\4141
వయససస:27
లస: ససస స
4914 JBV3429206
పపరర: మమరరత దనరర

93-17/315

93-19/221

93-16/512

93-19/224

93-14/68

93-14/71

తసడడ:బ మగతఖమయఖ
ఇసటట ననస:123/18/4320
వయససస:26
లస: పప

93-18/199

4921 JBV3684636
పపరర: ననగబరరనషర఼ షపక఼

4924 SAA0791534
పపరర: మలలర పప గగ వజయ రరణణ

4927 JBV1941228
పపరర: రమణ఼ జలమర఼

4930 SAA0792003
పపరర: బబతస మమరరయమరరణణ

93-14/74

4933 SAA0791195
పపరర: ఆకలల పలర వజయ

93-19/223

4936 SAA0791658
పపరర: పపలకసటట ఆసజనవయగలల
తసడడ:బ మసపయఖ
ఇసటట ననస:123/18/4320
వయససస:32
లస: పప

4916 JBV3673613
పపరర: మసరసన఼ షపక఼

93-19/220

4919 JBV3673423
పపరర: ససరగష బబబగ఼ కరటగరన఼

93-19/222

4922 JBV3673621
పపరర: మసరసన఼ షపక఼

93-18/200

తసడడ:బ మబసర఼ shek
ఇసటట ననస:123/18/4275
వయససస:37
లస: పప
93-14/66

4925 SAA0791559
పపరర: మలలర పప గగ వజయ రరజ

93-14/67

తసడడ:బ శశషననన
ఇసటట ననస:123/18/4289
వయససస:38
లస: పప
93-14/69

4928 AP151010060054
పపరర: చననశశరర బబతస఼

93-14/70

తసడడ:బ అబబహస఼
ఇసటట ననస:123/18/4306
వయససస:47
లస: పప
93-14/72

4931 SAA0791971
పపరర: బబతస జజసఫ

93-14/73

తసడడ:బ పపదద శశరర
ఇసటట ననస:123/18/4312
వయససస:31
లస: పప
93-14/75

తసడడ:బ మగతఖమయఖ
ఇసటట ననస:123/18/4320
వయససస:27
లస: ససస స
93-14/77

93-17/314

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ katagani
ఇసటట ననస:123\18\4241
వయససస:36
లస: పప

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:123/18/4312
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకరణ
ఇసటట ననస:123/18/4318
వయససస:34
లస: ససస స
4935 SAA0791294
పపరర: ఆకలల పలర ననగరరరజన

4918 JBV3673415
పపరర: శశషమక఼ కరటగరన఼

4913 JBV3430154
పపరర: రరజగశసరర దనరర

తసడడ:బ ఫకకర అహమకద఼ shaik
ఇసటట ననస:123\18\4203
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరసబబబగ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/18/4299
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ మమరరక఼
ఇసటట ననస:123/18/4306
వయససస:47
లస: పప
4932 SAA0791856
పపరర: దదమబపడడ శరసతన కలమమరర

93-19/219

భరస : వజయ రరజ
ఇసటట ననస:123/18/4289
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ దనసస
ఇసటట ననస:123/18/4290
వయససస:29
లస: ససస స
4929 AP151010060247
పపరర: సరమమలల చదరరకలపలర ఼

4915 JBV3673589
పపరర: సరబరర఼ షపక఼

93-17/312

భరస : మమరరత dara
ఇసటట ననస:123/18/4197
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123\18\4265
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ లసగయఖ
ఇసటట ననస:123\18\4282
వయససస:51
లస: పప
4926 SAA0791575
పపరర: వవయవరపప జజఖత

93-17/313

భరస : వనసకటటశసరరర఼ katagani
ఇసటట ననస:123/18/4240
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శరఖమ బబబగ tialatotl
ఇసటట ననస:123-18-4254
వయససస:29
లస: ససస స
4923 JBV1946565
పపరర: మలర యఖ బబలగరన

4912 JBV1946334
పపరర: కకషరయఖ దసతగగన

4910 SAA1044528
పపరర: రరతష పరలలపప గగ

భరస : చదదతనఖ పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:123/18/4123
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససభబన఼ shek
ఇసటట ననస:123\18\4202
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబబగలమర఼ shek
ఇసటట ననస:123\18\4211
వయససస:42
లస: ససస స
4920 SAA0781105
పపరర: యయససమక తల టటటట

93-17/311

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123-18-4142
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ లలద dara
ఇసటట ననస:123/18/4197
వయససస:38
లస: పప
4917 JBV3673647
పపరర: మహబ఼ షపక఼

4909 JBV3673068
పపరర: జజటట బబ యన యమదమక
JETTIBOINA
భరస : శవయఖ JETTIBOINA
ఇసటట ననస:123-18-4122
వయససస:30
లస: ససస స

4934 SAA0791914
పపరర: ఆకలల పలర మహహష

93-14/76

తసడడ:బ మగతఖమయఖ
ఇసటట ననస:123/18/4320
వయససస:25
లస: పప
93-14/78

4937 JBV1940477
పపరర: రవకలమమర఼ కలసదదటట఼

93-14/79

తసడడ:బ బబబగ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/18/4320
వయససస:33
లస: పప
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93-14/80

తసడడ:బ శశషసరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/18/4320
వయససస:36
లస: పప
4941 SAA0791765
పపరర: వరససమళళ శరరష

93-14/83

93-14/85

93-14/88

93-14/91

93-14/95

93-14/98

93-20/315

తసడడ:బ యమదయఖ
ఇసటట ననస:123/18/4354
వయససస:31
లస: ససస స

4951 SAA0792037
పపరర: కరసర ఎస జజఖత

4954 AP151010060268
పపరర: చననమకలల కసదదటట఼

4957 AP151010060236
పపరర: లకడక కలసదదటట఼

4960 SAA0791328
పపరర: చనవలమ కకటటశసరమక

93-14/103

93-14/92

4946 SAA0793951
పపరర: చలక వజజబమక

4949 JBV1941715
పపరర: ససజజత఼ వరమమసస ఼

భరస : చనన వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/4356
వయససస:32
లస: ససస స

93-14/90

4952 SAA0791690
పపరర: మగపరపళర కకసడలల

93-14/96

93-14/94

4955 AP151010060333
పపరర: ఆదనమబ జమళళమబడడ

93-14/97

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:123/18/4342
వయససస:44
లస: పప
93-14/99

4958 SAA0791302
పపరర: రరచపపడడ ససరగష

93-14/100

తసడడ:బ ఏససబబబగ
ఇసటట ననస:123/18/4350
వయససస:29
లస: పప
93-14/101

4961 JBV1942069
పపరర: పదక మగళళ

93-14/102

తసడడ:బ ననగమలలశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/4352
వయససస:34
లస: ససస స

93-14/104 4964 SAA0791393
4963 JBV1940766
పపరర: మరరయదనసస఼ జమళళమబడడ఼
పపరర: ఒససకల యమదవయఖ

4966 SAA0800640
పపరర: బతష
స ల రమణ

93-14/87

తసడడ:బ గగరరసరసమ
ఇసటట ననస:123/18/4340
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప
఼఼
ఇసటట ననస:123/18/4352
వయససస:37
లస: పప
93-14/106

93-23/322

భరస : రమమష ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/18/4338
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససగరత రరవప
ఇసటట ననస:123/18/4351
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ రరనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123/18/4352
వయససస:30
లస: పప
4965 SAA0791419
పపరర: ఒససకల లత

93-14/89

భరస : చసదరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/4349
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పకకర఼
ఇసటట ననస:123-18-4350
వయససస:54
లస: ససస స
4962 SAA0791369
పపరర: ఎదదనపపడడ కకరణ కలమమర

4948 AP151010060209
పపరర: పరప రరజ చరరపప గగ

4943 SAA0787418
పపరర: షపక బబజద బ

భరస : పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:123/18/4330
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : బబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/4342
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : లమజరర఼
ఇసటట ననస:123/18/4349
వయససస:44
లస: ససస స
4959 SAA0393553
పపరర: ఖమససస బ఼ షపక఼

93-14/86

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/4340
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123/18/4341
వయససస:31
లస: పప
4956 AP151010060785
పపరర: మరరయకలమమరర గగసడనల఼

4945 SAA0794033
పపరర: చలక పబసనన

93-14/82

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:123\18\4325
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ దనవదస
ఇసటట ననస:123/18/4330
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఏసస ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/18/4338
వయససస:55
లస: ససస స
4953 SAA0792078
పపరర: దదసతగరన శకనస

93-14/84

భరస : నరగసదబ దదవర
ఇసటట ననస:123/18/4330
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:123/18/4330
వయససస:32
లస: పప
4950 JBV1941723
పపరర: కలమమరర఼ వరమమసస ఼

4942 SAA0791740
పపరర: వరససమలర కకరణ బబబగ

4940 SAA0791260
పపరర: షపక దనస

తసడడ:బ మమదఏ సరహహబ
ఇసటట ననస:123/18/4321
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ కళళఖణ రరస
ఇసటట ననస:123/18/4325
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ఆశరరసదస
఼఼
ఇసటట ననస:123/18/4327
వయససస:34
లస: పప
4947 SAA0793993
పపరర: చలక శశధర

93-14/81

తసడడ:బ డదవడ
ఇసటట ననస:123/18/4321
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకరణ బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/4325
వయససస:28
లస: ససస స
4944 JBV1940410
పపరర: రరజజ఼ చరరగబరర఼

4939 SAA0791146
పపరర: గసగవరపప యమకకబగ

93-14/105

తసడడ:బ నరసయఖ
ఇసటట ననస:123/18/4353
వయససస:36
లస: పప
93-14/107

4967 SAA0800541
పపరర: బతష
స ల ననగమణణ

93-14/108

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123/18/4356
వయససస:41
లస: ససస స
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93-14/109

తసడడ:బ ననగయఖ
ఇసటట ననస:123/18/4356
వయససస:49
లస: పప
4971 SAA0791591
పపరర: నలర గరసడ వనసకటయఖ

93-14/112

93-14/115

93-14/118

93-20/316

93-14/122

93-20/544

93-23/326

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123\18\8828
వయససస:32
లస: పప

4981 SAA0791468
పపరర: కసస యహనస

4984 SAA1431931
పపరర: రమమరరవప చదజరర

4987 SAA0787988
పపరర: ఓబగల శశటట నహరరక

4990 SAA0850405
పపరర: మరరయమక ధదనపపడడ

93-19/225

4993 SAA0786063
పపరర: గరటటటపరటట నరగష బబబగ

93-14/120

4996 JBV1947563
పపరర: కకషరవవణణ఼ మగదధగరసడ఼
తసడడ:బ యలర యఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\9031
వయససస:34
లస: ససస స

4976 SAA0791120
పపరర: బబతస జన ససమలర

93-14/117

4979 SAA0787996
పపరర: కటటటవరపప లకడక

93-23/324

4982 SAA0791484
పపరర: కరటబగడడ ననరరయణ

93-14/121

తసడడ:బ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:123/18/4559
వయససస:66
లస: పప
93-21/1163

4985 SAA0393405
పపరర: దసరరరపబసరద఼ చరరల఼

93-20/317

తసడడ:బ రసగసరసమ఼
ఇసటట ననస:123-18-4780
వయససస:29
లస: పప
93-23/325

4988 SAA0849614
పపరర: రమణ బబ సత

93-23/675

భరస : మమససయ
ఇసటట ననస:123 18 5756
వయససస:47
లస: ససస స
93-23/676

4991 SAA0781451
పపరర: ననగమక పపల

93-16/513

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123-18-7151
వయససస:31
లస: ససస స
93-23/414

తలర : అదధ లకడక
ఇసటట ననస:123\18\7479
వయససస:26
లస: పప
93-23/525

93-14/114

భరస : రవ బబబగ
ఇసటట ననస:123\18\4536
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యరయఖ
ఇసటట ననస:123 18 6865
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\7411
వయససస:36
లస: ససస స
4995 SAA0787459
పపరర: షపక రహహస

93-14/119

భరస : జగదదశ కలమమర
ఇసటట ననస:123\18\5035
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ వర సరసమ
ఇసటట ననస:123\18\6087
వయససస:51
లస: పప
4992 JBV1946417
పపరర: షఫసయమబబగస
఼ మహకద఼

4978 SAA0521740
పపరర: అరరణ కలమమరర శఖన౦

4973 JBV1940865
పపరర: రవ కలకటర

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123/18/4481
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసరర రరవప చదజరర
ఇసటట ననస:123-18-4578
వయససస:58
లస: పప

భరస : శసకర ననయక
ఇసటట ననస:123\18\5035
వయససస:27
లస: ససస స
4989 SAA0787343
పపరర: పపరర మటర ఆదనస

93-14/116

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/4553
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ ననగగససరర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/4560
వయససస:31
లస: పప
4986 SAA0783457
పపరర: రరణణ బబ పప నడగగతష

4975 SAA0791930
పపరర: బబటబ ఎస ససమసతన

93-14/111

తసడడ:బ మశశ
ఇసటట ననస:123/18/4390
వయససస:33
లస: పప

భరస : పబకరశబబబగ
ఇసటట ననస:123/18/4485
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:123-18-4545
వయససస:28
లస: ససస స
4983 SAA0791443
పపరర: వవయవరపప దనసస

93-14/113

భరస : బబలసరసమ
ఇసటట ననస:123/18/4480
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ అధదన సరసమ
ఇసటట ననస:123/18/4485
వయససస:28
లస: పప
4980 SAA0566950
పపరర: అనడష మమకల

4972 SAA0791625
పపరర: గకసధస పలర వ పసబయమ

4970 JBV1948322
పపరర: రమణ఼ ఆకలలపలర ఼

తసడడ:బ లసగయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/18/4379
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ శరఖమమలల పబసనన కలమమర
ఇసటట ననస:123/18/4385
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ మగరళ఼
ఇసటట ననస:123/18/4417
వయససస:52
లస: పప
4977 SAA0521880
పపరర: పబకరశ బబబగ శఖనన౦

93-14/110

తసడడ:బ మలర యఖ
ఇసటట ననస:123/18/4376
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123/18/4382
వయససస:46
లస: పప
4974 AP151010060735
పపరర: ఏససపరదస గడడ స఼

4969 JBV1946219
పపరర: రరమగలల ఆకరరపప

4994 SAA0787442
పపరర: షపక కరరమగలమర

93-23/524

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123\18\8828
వయససస:29
లస: పప
93-19/242

4997 SAA1450931
పపరర: కకటటశసర రరవప కటట

93-18/715

తలర : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:123-18-9626
వయససస:41
లస: పప
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93-18/670

తలర : రరణణ ఆకకతన
ఇసటట ననస:123/18/13079
వయససస:20
లస: ససస స
93-14/123

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:123 /18/ 23464
వయససస:46
లస: ససస స
93-22/133

భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18=3682
వయససస:39
లస: ససస స
93-16/515

తసడడ:బ అజయ కలమమర వవదసలపపరపప
ఇసటట ననస:123-19
వయససస:26
లస: ససస స
93-18/434

93-18/437

93-21/1173

93-16/516

5011 JBV3685062
పపరర: పపబమలత఼ బబ రరగడనడ఼

5014 JBV3685328
పపరర: అబగదలసలమమ఼ షపక఼

5017 JBV1941814
పపరర: మషప కకరర

93-14/126

5020 SAA1158807
పపరర: గగతమ కలమమర యయలలటట

93-18/435

భరస : ఆనసదరరమమర఼
ఇసటట ననస:123/19/216
వయససస:42
లస: ససస స

5023 AP151010060471
పపరర: ఇననఖసమక నడతకకక఼

93-18/438

5026 SAA0647743
పపరర: లకడక కలమమరర గగసటటరర
భరస : శకనవరస రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:123/19/225
వయససస:37
లస: ససస స

93-16/514

5009 SAA1120153
పపరర: అజయ కలమమర వవడడలపపరపప

93-16/517

5012 SAA0425439
పపరర: ససపసగరరరవప఼ కసచరర ఼

93-18/436

5015 SAA1458462
పపరర: పదక కటటట కకల

93-17/1089

తలర : అశశక కటటట కకల
ఇసటట ననస:123-19-17
వయససస:26
లస: ససస స
93-17/316

5018 AP151010060318
పపరర: ఎమలమక వనసకకసడ఼

93-14/125

భరస : కకషర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/195
వయససస:68
లస: ససస స
93-15/34

5021 AP151010060276
పపరర: అసప క కలమమర ఆలలటట఼

93-14/127

తసడడ:బ యయగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/213
వయససస:45
లస: పప
93-14/129

భరస : బసజమమన఼
ఇసటట ననస:123/19/216
వయససస:46
లస: ససస స
93-15/35

5006 SAA1120179
పపరర: కకషరపసబయ వవదసలపపరపప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ అశశక కలమమర యయలలటట
ఇసటట ననస:123-19-210
వయససస:23
లస: పప
93-14/128

93-22/132

తసడడ:బ సపదదయఖ వవడడలపపరపప
ఇసటట ననస:123-19
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ సరలకన KORI
ఇసటట ననస:123-19-154
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ పపరయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/195
వయససస:45
లస: పప

భరస : పప తషలలరర దనసస పస తత
స రర
ఇసటట ననస:123/19/220
వయససస:34
లస: ససస స

5008 SAA1120187
పపరర: పదనకవత వవదసలపపరపప

5003 SAA0784877
పపరర: కలరకలల అసజ

తసడడ:బ అజయ కలమమర వవదసలపపరపప
ఇసటట ననస:123-19
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123\19
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ గమమమయమ కడడయస
ఇసటట ననస:123-19-36-42
వయససస:22
లస: పప

5025 SAA1025460
పపరర: తరరమలమక పస తత
స రర

93-14/124

భరస : రఘగబబబగ఼
ఇసటట ననస:123\19
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19
వయససస:43
లస: పప

5022 AP151010060475
పపరర: నరకల జజఖత ఆలలటట఼

5005 AP151010060462
పపరర: ఆరగగఖస చరరగబరర఼

93-22/522

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\18=2126
వయససస:31
లస: పప

భరస : అజయ కలమమర వవదసలపపరపప
ఇసటట ననస:123-19
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అబగదల సలమమ఼
ఇసటట ననస:123\19
వయససస:40
లస: ససస స

5019 JBV1942762
పపరర: అసబబదకర఼ మసరల఼

93-19/744

భరస : చనన ఇననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/
వయససస:62
లస: ససస స

5007 SAA1120161
పపరర: ఉమమ రరణణ వవదసలపపరపప

5016 SAA1382068
పపరర: వనయ కలమమర కడడయస

5002 SAA1470368
పపరర: లతఫ షపక

5000 SAA0037986
పపరర: ననగరతనస఼ గసటటకసపప఼

భరస : లలకరనసదస఼
ఇసటట ననస:123\18\22038
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ వల
ఇసటట ననస:123-18/D1
వయససస:27
లస: పప

5004 SAA0035113
పపరర: సతఖవత఼ కటటకరర ఼

5013 JBV3687571
పపరర: రఘగబబబగ఼ బబ రరగడనడ఼

93-22/77

భరస : చనన కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/21089
వయససస:50
లస: ససస స

5001 SAA0790189
పపరర: ఏటటగడడ ఆదధలకడక

5010 JBV3685336
పపరర: బబజద బ఼ షపక఼

4999 SAA0962150
పపరర: మహ లకడక అచల

5024 JBV3427028
పపరర: బబసజమన నడతకకక

93-14/130

తసడడ:బ పపల
ఇసటట ననస:123/19/216
వయససస:42
లస: పప
93-15/36

5027 SAA0787046
పపరర: వనసకటటశ దదవరబతస న

93-23/568

తసడడ:బ నరసససహ రరవప దదవరబతస న
ఇసటట ననస:123\19\234
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: సరగజన఼ జకలకల఼
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93-19/275

భరస : రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\299
వయససస:50
లస: ససస స
93-15/38

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల ఎరకబబలర
ఇసటట ననస:123-19-339
వయససస:20
లస: ససస స
93-19/355

93-18/731

93-17/317

93-15/40

భరస : అమదదకర
ఇసటట ననస:123/19/500
వయససస:35
లస: ససస స

5038 SAA1440247
పపరర: యగడడవనద కకరణ బబఖసక

5041 SAA0981275
పపరర: పరబగరన బబ డడపపదధ

5044 SAA0946287
పపరర: అదధ లకడక మమళరచదరరవప

93-16/521

5047 JBV3430915
పపరర: వనసకటబబవప మదధదరరల

93-18/741

93-17/318

5052 SAA0963109
పపరర: అచలమమసబ కకలమర

93-23/601

5050 AP151010060619
పపరర: షపదక మగతనసబస఼

93-16/518

భరస : సతఖ సరయ తబమబరరస ననయగడడ
ఇసటట ననస:123\19\701
వయససస:52
లస: ససస స

93-15/41

5056 SAA0851437
పపరర: కలమమర మదనసస
తసడడ:బ కలమమర
ఇసటట ననస:123\19\1102
వయససస:39
లస: పప

93-19/432

5039 JBV3665536
పపరర: రజత బబతస

93-15/39

5042 JBV3669306
పపరర: శకదదవ గగతనస

93-16/519

5045 JBV3430790
పపరర: ససజజత మదధదరరల

93-16/520

భరస : కకషరమబరరస
ఇసటట ననస:123-19-514
వయససస:54
లస: ససస స
93-16/522

5048 SAA0041277
పపరర: ఎసపస ర రరణణ఼ కటటవరపప఼

93-22/78

భరస : మరరయ దనసస఼
ఇసటట ననస:123/19/546
వయససస:45
లస: ససస స
93-14/131

5051 SAA0280123
పపరర: సపదదనబ఼ షపక఼

93-23/677

భరస : ననసర సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123 19 667
వయససస:72
లస: ససస స
93-15/1071

తసడడ:బ సడరర జలమర
ఇసటట ననస:123-19-795
వయససస:20
లస: పప
93-15/43

5036 SAA0405068
పపరర: సరగజన఼ దమకటట఼

భరస : వనసకటససబబబ రరవప఼ GUTHA
ఇసటట ననస:123/19/496
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123/19/657
వయససస:45
లస: ససస స
5053 SAA1158492
పపరర: జజసపఫ జలమర

93-18/201

భరస : రవ
ఇసటట ననస:123-19-452
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:123-19-514
వయససస:63
లస: పప

5049 SAA0622480
పపరర: కలవల దసరరర ననగ దధవరఖ
kalavala
తసడడ:బ వవణగ గగపరల kalavala
ఇసటట ననస:123/19/576
వయససస:26
లస: ససస స

5033 JBV1945682
పపరర: రరమచసదసబడడ ఎరరకల

భరస : ససతనరరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\389
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అమరగశసర శరక
ఇసటట ననస:123/19/500
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ వరయఖ ఼
ఇసటట ననస:123-19-514
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ దదవదడ఼
ఇసటట ననస:123-19-1024
వయససస:81
లస: పప

93-19/421

తసడడ:బ జగననకహనరరవప బబ డడపపదధ
ఇసటట ననస:123/19/496
వయససస:25
లస: ససస స

5043 SAA0991639
పపరర: సప ననటశస మనదనరర

5055 JBV3665015
పపరర: సరలమకన఼ దనసప఼

5035 JBV3679669
పపరర: రరజఖలకడక఼ పప కల఼

93-14/1151

తసడడ:బ నరసససహ erikala
ఇసటట ననస:123/19/346
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ అసజయఖ బబఖసక
ఇసటట ననస:123-19-433
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ ససభబన shaik
ఇసటట ననస:123/19/478
వయససస:38
లస: పప

5046 JBV3429677
పపరర: కకషరమబరరస మదధదరరల

93-23/569

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\361
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససధదర బటబగగసట
ఇసటట ననస:123-19-393
వయససస:19
లస: ససస స
5040 SAA0622431
పపరర: శశక ననగబర వరల shaik

5032 SAA0962275
పపరర: దనసరక అననపపరజడడ

5030 SAA1448646
పపరర: కకకబబక కలమమరర మమకల

తసడడ:బ పబసరద మమకఅలమ
ఇసటట ననస:123-19-332
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ పబసరద
ఇసటట ననస:123\19\345
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖస఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\350
వయససస:38
లస: పప
5037 SAA1439082
పపరర: శక లకడక బటబగగసట

93-15/37

తసడడ:బ దనవద దనవద
ఇసటట ననస:123/19/300
వయససస:33
లస: పప

5031 SAA1158567
పపరర: లల దసరర ఎరకబబలర

5034 JBV1943562
పపరర: శవ కలమమర఼ కకసగల఼

5029 SAA1038968
పపరర: రవ కలమమర దనవద

5054 JBV3665197
పపరర: చసదబ శశఖర బబ డడడపలర

93-15/42

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123/19/993
వయససస:29
లస: ససస స
93-19/259

5057 SAA0075150
పపరర: రరమగలల఼ పడడచదటట఼

93-23/678

తసడడ:బ లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123 19 1125
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: సపదదనబ఼ షపక఼
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93-23/679

భరస : రసడల఼
ఇసటట ననస:123 19 1146
వయససస:43
లస: ససస స
5061 SAA0457473
పపరర: రమణమక వనచదత

93-20/323

93-23/681

93-20/328

93-20/331

93-19/262

93-20/334

93-18/717

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123\19\2119
వయససస:28
లస: పప

5071 JBV3427200
పపరర: వజయ఼ బటబగగసట఼

5074 SAA0784380
పపరర: రహహస జజన షపక

5077 SAA0276980
పపరర: మగతస యఖ మగకస ల

5080 SAA0566653
పపరర: యమగన యమదగరరర

93-19/264

5083 SAA0362871
పపరర: గసగమక఼ షపక఼

93-19/260

5086 SAA0044396
పపరర: లకడక఼ తడవరరస఼
భరస : శవ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/2135
వయససస:42
లస: ససస స

5066 JBV3686276
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ కలరరక఼

93-20/327

5069 JBV3687613
పపరర: సపదదసలల఼ పప లలపలర ఼

93-20/330

5072 JBV1944305
పపరర: వనసకటరరవప఼ బటబగగసట఼

93-19/261

తసడడ:బ ససబబబరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\1171
వయససస:44
లస: పప
93-20/333

5075 JBV3672615
పపరర: గగల వనసకటయఖ Goli

93-17/319

తసడడ:బ దననయఖ goli
ఇసటట ననస:123/19/1343
వయససస:41
లస: పప
93-17/320

5078 JBV1941335
పపరర: సరమమమజఖమక గగడడ

93-17/321

భరస : ననరరయణ gudi
ఇసటట ననస:123/19/1418
వయససస:65
లస: ససస స
93-19/263

5081 JBV3682333
పపరర: వనసకరయమక఼ వనదసదల఼

93-20/335

భరస : తరరమల రరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/2067
వయససస:71
లస: ససస స
93-19/265

భరస : గసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\19\2117
వయససస:50
లస: ససస స
93-19/267

93-20/325

తసడడ:బ లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/1166
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ కనకరరరవప
ఇసటట ననస:123\19\2010
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కనకరరరవప
ఇసటట ననస:123\19\2071
వయససస:33
లస: ససస స
5085 SAA0567602
పపరర: యయసస జవన ససదద

93-20/329

తసడడ:బ చసదబయఖ Muktala
ఇసటట ననస:123/19/1417
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఆయమధన యయరరకల
ఇసటట ననస:123-19-1434
వయససస:20
లస: ససస స
5082 SAA0566703
పపరర: దసరర యమదగరరర

5068 JBV3686912
పపరర: వజయ఼ మగషసటపలర ఼

5063 SAA0851114
పపరర: మహబబబ వరల షపక

తసడడ:బ శకరరమగలల఼
ఇసటట ననస:123/19/1162
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ జజన బబషర
ఇసటట ననస:123/19/1179
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/1350
వయససస:43
లస: పప
5079 SAA1449990
పపరర: రరణణ యయరరకల

93-20/326

భరస : వనసకటరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\1171
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:123\19\1172
వయససస:31
లస: ససస స
5076 JBV3685765
పపరర: వనసకటటశసరరరవప఼ చదవనవన఼

5065 SAA0280891
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ చసదస఼

93-20/322

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123 /19/ 1159
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/1166
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అపపయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/1168
వయససస:63
లస: ససస స
5073 SAA0964636
పపరర: సఖన షపక

93-20/324

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/1161
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ బబషర఼
ఇసటట ననస:123/19/1162
వయససస:45
లస: పప
5070 SAA0280917
పపరర: వనసకరయమక఼ బతబగగసట఼

5062 SAA0393488
పపరర: శకనవరస఼ పస డడచదటట఼

5060 SAA0426809
పపరర: పబశరసత కలమమరర తషమమకటట

భరస : యయసప బబ
ఇసటట ననస:123 /19/ 1159
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123 /19/ 1159
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప మగరరకలటర
ఇసటట ననస:123 19 1159
వయససస:27
లస: ససస స
5067 JBV3685880
పపరర: హహసపన఼ సయఖద఼

93-23/680

భరస : సరసబశవరరవప మగరరకలటర
ఇసటట ననస:123 19 1158
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససజవ రరవప వనచదత
ఇసటట ననస:123 /19/ 1159
వయససస:49
లస: ససస స
5064 SAA0969313
పపరర: మమనక వరసవ మగరరకలటర

5059 SAA0969289
పపరర: అనడరరధ మగరరకలటర

5084 SAA0566091
పపరర: దనవదస రరజ గగనసగగసటర

93-19/266

తసడడ:బ యలర యఖ
ఇసటట ననస:123\19\2118
వయససస:50
లస: పప
93-22/79

5087 JBV3674140
పపరర: గరలబ సపదదన఼ షపక఼

93-19/268

తసడడ:బ మహబబబ఼
ఇసటట ననస:123\19\2142
వయససస:62
లస: పప
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93-22/80

తసడడ:బ మరరయ దనసస఼
ఇసటట ననస:123/19/2150
వయససస:33
లస: పప
5091 SAA0968711
పపరర: గగనన ననయక ననననవత

93-20/336

93-15/46

93-15/48

93-22/83

93-15/51

93-15/54

93-15/57

భరస : రవ఼
ఇసటట ననస:123/19/2607
వయససస:43
లస: ససస స

5101 SAA0850371
పపరర: అదధ లకడక పలర పప

5104 SAA1005330
పపరర: రగవత జననవరపప

5107 SAA0981150
పపరర: ససవర కలమమరర తనళళరర

5110 SAA0946220
పపరర: సరయ కకరణ కటకస

93-20/338

5113 SAA0132910
పపరర: రసగమక఼ డమమల఼

93-14/132

5116 SAA0362962
పపరర: లకడక఼ దనటర ఼
భరస : శకనవరస రరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\2701
వయససస:40
లస: ససస స

5096 SAA0981077
పపరర: ననగ రరజ నలలర నద

93-15/47

5099 SAA0783820
పపరర: అరరణటదయ బబ డపరటట

93-23/682

5102 SAA0850504
పపరర: లకకయఖ గగసజ

93-14/133

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123/19/2500
వయససస:26
లస: పప
93-15/52

5105 SAA0946295
పపరర: చన ననగరరజ నసకతతటట

93-15/53

తసడడ:బ పపదద దనసస
ఇసటట ననస:123/19/2500
వయససస:33
లస: పప
93-15/55

5108 SAA0981143
పపరర: నవహఎసయస గగడడపరటట

93-15/56

తసడడ:బ యయసస
ఇసటట ననస:123/19/2505
వయససస:31
లస: పప
93-15/58

5111 SAA0323915
పపరర: మలలర శసరర఼ వనమమ఼

93-20/337

భరస : సససగ఼
ఇసటట ననస:123/19/2573
వయససస:38
లస: ససస స
93-18/203

భరస : ఎరకయఖ఼ damala
ఇసటట ననస:123/19/2596
వయససస:56
లస: ససస స
93-20/340

93-15/45

తసడడ:బ వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:123 19 2456
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:123/19/2550
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ ససగరతరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/2573
వయససస:45
లస: పప
5115 SAA0074849
పపరర: రగవత఼ దదబ ణనడడల఼

93-15/49

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:123/19/2503
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ చననసపరర
ఇసటట ననస:123/19/2550
వయససస:25
లస: ససస స
5112 SAA0323741
పపరర: సససగ఼ వనమమ఼

5098 SAA0945891
పపరర: కకప రరవప చమమకటట

5093 SAA0945370
పపరర: సరసత వవమగల

తసడడ:బ వనసకలల
ఇసటట ననస:123/19/2400
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ లకకకరజడడడ జననవరపప
ఇసటట ననస:123/19/2500
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ పరలలపప గగ
ఇసటట ననస:123/19/2502
వయససస:38
లస: పప
5109 SAA0946196
పపరర: మసజల రరణణ బబతస

93-18/202

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123/19/2500
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనన ననగరరజ
ఇసటట ననస:123/19/2500
వయససస:27
లస: ససస స
5106 SAA1012202
పపరర: ఆనసద రరవప పరలలపప గగ

5095 JBV3674785
పపరర: మరరయకలమమరర఼ ఊదర఼

93-22/82

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/19/2251
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ వర భదబ రరవప
ఇసటట ననస:123/19/2450
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/2493
వయససస:42
లస: పప
5103 SAA0946329
పపరర: అనతన నసకతతటట

93-15/44

భరస : వనసకటబబవప఼
ఇసటట ననస:123/19/2352
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హరర ననరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:123/19/2450
వయససస:23
లస: ససస స
5100 SAA0036087
పపరర: వనసకటటశసర రరవప఼ గగసజ఼

5092 SAA0945354
పపరర: రమమష బబబగ కరసరల

5090 SAA0314641
పపరర: బబల సరసమ గగరపరటట఼

తసడడ:బ చనరజరస఼
ఇసటట ననస:123/19/2156
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ శశషయఖ
ఇసటట ననస:123/19/2250
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ చటటట బబబగ
ఇసటట ననస:123/19/2252
వయససస:25
లస: ససస స
5097 SAA0981093
పపరర: ససశల చరరకలరర

93-22/81

భరస : బబల సరసమ఼
ఇసటట ననస:123/19/2156
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ భభజఖ ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:123/19/2169
వయససస:53
లస: పప
5094 SAA0945396
పపరర: మమరర ఏటటకలరర

5089 SAA0314351
పపరర: అదధ లకడక దదవ గగరపరటట఼

5114 SAA0280149
పపరర: ర఼ఁస఼ షపక఼

93-20/339

తసడడ:బ చనన జజన఼
ఇసటట ననస:123/19/2605
వయససస:40
లస: పప
93-19/269

5117 SAA0362939
పపరర: శకనవరస రరవప఼ దనటర ఼

93-19/270

తసడడ:బ ససబబబ రరజ఼
ఇసటట ననస:123\19\2701
వయససస:44
లస: పప
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93-17/1090

భరస : శకనవరస గగసజ
ఇసటట ననస:123-19-2810
వయససస:20
లస: ససస స
5121 SAA0363002
పపరర: వనయ కలమమర఼ తతకల఼

93-19/273

93-19/276

93-19/279

93-19/282

93-19/285

93-19/288

93-19/289

భరస : మలర ఖమరరజనరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:123\19\3132
వయససస:39
లస: ససస స

5131 SAA0363143
పపరర: ఖమలల఼ షపక఼

5134 SAA0363077
పపరర: వకకటరరయమ఼ గగడకపలర ఼

5137 JBV3428398
పపరర: రమణ కగశగగన

5140 SAA0566059
పపరర: రఫస షపక

93-17/325

5143 JBV3674264
పపరర: మలర ఖమరరజనరజడ఼డడ మబల఼

93-19/283

5146 SAA0132977
పపరర: రహహమగన఼ సయఖద఼
భరస : అలమరబక఼
ఇసటట ననస:123\19\3132
వయససస:76
లస: ససస స

5126 JBV3685708
పపరర: మసరసన఼ షపక఼

93-19/278

5129 SAA0796625
పపరర: వనసకట లకడక చదనననబబ యన

93-19/281

5132 SAA0566158
పపరర: షఫసయమ షపక

93-19/284

భరస : జహసగరర
ఇసటట ననస:123\19\3112
వయససస:28
లస: ససస స
93-19/286

5135 SAA0363010
పపరర: రరధన కకషర఼ ధరకరరజ఼

93-19/287

తసడడ:బ బబహకమమమ఼
ఇసటట ననస:123\19\3113
వయససస:35
లస: పప
93-17/322

5138 JBV3428380
పపరర: రరమసరసమ కగశగగన

93-17/323

తసడడ:బ రరమగలల Kesagoni
ఇసటట ననస:123/19/3115
వయససస:45
లస: పప
93-19/290

5141 JBV1946862
పపరర: మగతనఖలల మమకల

93-17/324

భరస : రరమగలల mekala
ఇసటట ననస:123/19/3117
వయససస:40
లస: ససస స
93-19/291

తసడడ:బ రరమరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123\19\3130
వయససస:44
లస: పప
93-19/293

93-18/204

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:123\19\3087
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123\19\3116
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ భదబయఖ Pujja
ఇసటట ననస:123/19/3118
వయససస:33
లస: పప
5145 JBV3674272
పపరర: రమణమక఼ మబల఼

93-19/280

భరస : రరమసరసమ Kesagoni
ఇసటట ననస:123/19/3115
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ జజసత
ఇసటట ననస:123\19\3116
వయససస:27
లస: పప
5142 SAA0278416
పపరర: పపజ హరర కకషర

5128 SAA0425454
పపరర: శవ ననగ మలలర శసరర఼ మసడవ఼

5123 JBV1949429
పపరర: శకదదవ఼ గగగరనవన఼

తసడడ:బ రసజజన఼
ఇసటట ననస:123\19\3022
వయససస:47
లస: పప

భరస : మలలశ఼
ఇసటట ననస:123\19\3112
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషర఼
ఇసటట ననస:123\19\3114
వయససస:35
లస: ససస స
5139 SAA0565887
పపరర: రఫస షపక

93-19/277

తసడడ:బ మసరసన఼
ఇసటట ననస:123\19\3111
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ టటమకససభబమనఖమ఼
ఇసటట ననస:123\19\3112
వయససస:30
లస: ససస స
5136 SAA0363135
పపరర: వనసకట మహ లకడక఼ చదరరపలర ఼

5125 JBV3685716
పపరర: ఖమశస బ఼ షపక఼

93-19/272

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/2992
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరసడడ఼
ఇసటట ననస:123\19\3086
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:123\19\3101
వయససస:27
లస: ససస స
5133 SAA0363036
పపరర: రజన఼ ధరకరరజ఼

93-19/274

భరస : మసరసన఼
ఇసటట ననస:123\19\3022
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ బసవ రరజ఼
ఇసటట ననస:123\19\3085
వయససస:42
లస: పప
5130 SAA0796948
పపరర: రగషక షపక

5122 SAA0363325
పపరర: సలలమ఼ చరరమమమళళ఼

5120 SAA0571091
పపరర: నససమమ షపక

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:123\19\2956
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప఼
ఇసటట ననస:123\19\2958
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\19\3009
వయససస:41
లస: పప
5127 SAA0362921
పపరర: ససరగషరబబగ఼ మమడడద఼

93-19/271

భరస : సపదదయఖ
ఇసటట ననస:123\19\2881
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర఼
ఇసటట ననస:123\19\2957
వయససస:28
లస: పప
5124 JBV1948041
పపరర: రవ఼ బబలరసకకసడ఼

5119 SAA0571075
పపరర: ననగమక టట

5144 JBV3686110
పపరర: మరరభ఼ సయఖద఼

93-19/292

భరస : ససబబన఼
ఇసటట ననస:123\19\3132
వయససస:38
లస: ససస స
93-19/294

5147 SAA0566604
పపరర: రజహమమన షపక

93-19/295

తసడడ:బ చన మహహదద న
ఇసటట ననస:123\19\3132
వయససస:27
లస: పప
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93-19/296

తసడడ:బ తమకయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3133
వయససస:65
లస: పప
5151 SAA0566620
పపరర: అహకద అననసరర షపక

93-19/299

93-19/301

93-19/304

93-19/307

93-17/327

93-17/330

93-17/333

భరస : మలర యఖ gorre
ఇసటట ననస:123/19/3210
వయససస:40
లస: ససస స

5161 SAA0566190
పపరర: మసరసన వల షపక

5164 SAA0276972
పపరర: మగతల లకడక mogatala

5167 JBV3429321
పపరర: లకడక మరర

5170 JBV1944172
పపరర: చనననయఖ మరర

93-17/336

5173 JBV3430352
పపరర: పదక గరరజక

93-19/308

5176 SAA0277673
పపరర: మలర యఖ గరరజక
తసడడ:బ వనసకయఖ gorre
ఇసటట ననస:123/19/3210
వయససస:46
లస: పప

5156 SAA0640433
పపరర: గగతస వవలలస

93-19/303

5159 SAA0426700
పపరర: లకడక దనసరర

93-19/306

5162 SAA0565952
పపరర: బబషర షపక

93-19/309

తసడడ:బ అబగదలమర
ఇసటట ననస:123\19\3172
వయససస:68
లస: పప
93-17/328

5165 JBV3672094
పపరర: మగతల ఏడడకకసడలల
mogatala
తసడడ:బ మగతస యఖ mogatala
ఇసటట ననస:123/19/3204
వయససస:29
లస: పప

93-17/329

93-17/331

5168 JBV3429339
పపరర: సపదదన రరసపస

93-17/332

భరస : యసకయఖ rompi
ఇసటట ననస:123/19/3206
వయససస:45
లస: ససస స
93-17/334

5171 SAA0277004
పపరర: లకకమక పపల

93-17/335

భరస : గజలవయఖ puli
ఇసటట ననస:123/19/3207
వయససస:71
లస: ససస స
93-17/337

తసడడ:బ అసజయఖ gorre
ఇసటట ననస:123/19/3209
వయససస:40
లస: ససస స
93-17/339

93-19/300

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3171
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ యరకయఖ rompi
ఇసటట ననస:123/19/3206
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ గజలవయఖ puli
ఇసటట ననస:123/19/3207
వయససస:33
లస: పప
5175 SAA0277699
పపరర: వనసకటమక గరరజక

93-19/305

తసడడ:బ చసదబయఖ mora
ఇసటట ననస:123/19/3206
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ చసదబయఖ mora
ఇసటట ననస:123/19/3206
వయససస:36
లస: పప
5172 JBV3672128
పపరర: పపల ఏడడకకసడలల puli

5158 SAA0405092
పపరర: రరమబలమక఼ గగసడదబబ యన఼

5153 SAA0565754
పపరర: సరలయఖ కలర

తసడడ:బ రరమచసదబ రరవప
ఇసటట ననస:123\19\3164
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనస mogatala
ఇసటట ననస:123/19/3204
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ మగతస యఖ mogatala
ఇసటట ననస:123/19/3204
వయససస:34
లస: పప
5169 JBV3429305
పపరర: కకసడలల మరర

93-19/302

తసడడ:బ బబషర
ఇసటట ననస:123\19\3172
వయససస:41
లస: పప

భరస : షఫస shaik
ఇసటట ననస:123/19/3201
వయససస:46
లస: ససస స
5166 JBV3672086
పపరర: మగతల శకనస mogatala

5155 SAA0565820
పపరర: సబవసత మమమడడ

93-19/298

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3161
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\19\3171
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:123\19\3172
వయససస:32
లస: ససస స
5163 JBV3672011
పపరర: షపక మరరభ shaik

93-17/326

తసడడ:బ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:123\19\3163
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససరగశ బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\19\3171
వయససస:37
లస: ససస స
5160 SAA0566208
పపరర: షరరఫర షపక

5152 SAA0426668
పపరర: శకనస కలపపప

5150 SAA0566745
పపరర: జససమ షపక

తసడడ:బ ఖయగఖమ
ఇసటట ననస:123\19\3144
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహహ kuppa
ఇసటట ననస:123/19/3145
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరలయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3162
వయససస:32
లస: ససస స
5157 SAA0363028
పపరర: పబమలమ఼ మమదధడన఼

93-19/297

తసడడ:బ ఖమససస఼
ఇసటట ననస:123\19\3144
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ మగసరసఖజఖమ
ఇసటట ననస:123\19\3144
వయససస:48
లస: పప
5154 SAA0565861
పపరర: లకడక కలర

5149 JBV3687480
పపరర: బబజ఼ షపక఼

5174 JBV3427457
పపరర: అసజయఖ గరరజక

93-17/338

తసడడ:బ వనసకయఖ gorre
ఇసటట ననస:123/19/3209
వయససస:50
లస: పప
93-17/340

5177 JBV3671815
పపరర: గరననన యమదమక

93-17/341

తసడడ:బ చసదబయఖ ginne
ఇసటట ననస:123/19/3212
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: గరననన శశభ
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93-17/342

తసడడ:బ చసదబయఖ ginne
ఇసటట ననస:123/19/3212
వయససస:34
లస: పప
5181 JBV3672672
పపరర: షపక ననగబర వల shaik

93-17/345

93-17/348

93-17/351

93-17/354

93-17/357

93-17/360

93-17/352

5191 JBV1946532
పపరర: శకనస నమకల

5194 JBV3671997
పపరర: సససగస వజయ దసరర singam

5197 JBV3671989
పపరర: సససగస సరసబయఖ singam

93-17/363

5200 JBV3672045
పపరర: గగరరకల లకడక

93-17/355

93-23/759

5205 JBV3671823
పపరర: బగడడగజ సరసబయఖ budige

93-17/367

5203 SAA0851858
పపరర: ననగబబబగ ఎరరచడరర

93-17/358

తసడడ:బ రమణ mekala
ఇసటట ననస:123/19/3249
వయససస:29
లస: పప

93-17/350

5189 JBV3430311
పపరర: పరసతనలల మతల

93-17/353

5192 JBV1943547
పపరర: నరసమక మతల

93-17/356

5195 JBV1943422
పపరర: లకకమక సససగస

93-17/359

భరస : దసరర యఖ singam
ఇసటట ననస:123/19/3222
వయససస:50
లస: ససస స
93-17/361

5198 JBV3428786
పపరర: యమదయఖ సససగస

93-17/362

తసడడ:బ దసరర యఖ singam
ఇసటట ననస:123/19/3222
వయససస:34
లస: పప
93-17/364

5201 JBV3674330
పపరర: శకనస఼ ఎరకల఼

93-19/310

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123\19\3230
వయససస:42
లస: పప
93-17/365

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప Erichuri
ఇసటట ననస:123/19/3234
వయససస:38
లస: పప
5206 JBV3671880
పపరర: మమకల శకనవరస Mekala

5186 JBV3428240
పపరర: అలవవలల మరరక

భరస : పరసతనలల motala
ఇసటట ననస:123/19/3221
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర gurrala
ఇసటట ననస:123/19/3228
వయససస:30
లస: ససస స

5202 SAA1404524
పపరర: వనసకట సరయ మణణకసఠ
పపనసమమక
తసడడ:బ శకనవరసరరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:123-19-3232
వయససస:23
లస: పప

93-17/347

తసడడ:బ చసదబయఖ motala
ఇసటట ననస:123/19/3219
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ దసరర యఖ singam
ఇసటట ననస:123/19/3222
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ నరసయఖ singam
ఇసటట ననస:123/19/3222
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ లమలయఖ budige
ఇసటట ననస:123/19/3237
వయససస:36
లస: పప

5188 JBV3427788
పపరర: లకడక మరరక

5183 JBV3672656
పపరర: షపక ససభబన shaik

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:123/19/3217
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : దసరర యఖ singam
ఇసటట ననస:123/19/3222
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మగతస యఖ Alivelu
ఇసటట ననస:123/19/3222
వయససస:53
లస: ససస స
5199 JBV1943570
పపరర: దసరర యఖ సససగస

93-17/349

తసడడ:బ రరమయఖ nimmala
ఇసటట ననస:123/19/3219
వయససస:34
లస: పప

భరస : చసదబయఖ motula
ఇసటట ననస:123/19/3221
వయససస:81
లస: ససస స
5196 SAA0276998
పపరర: అలవవలల మగకస ల

5185 JBV1946599
పపరర: దసరర యఖ మరరక

93-17/344

తసడడ:బ నజజససరహహబ shaik
ఇసటట ననస:123/19/3213
వయససస:75
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3218
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ nimmala
ఇసటట ననస:123/19/3219
వయససస:84
లస: ససస స
5193 JBV3672003
పపరర: మతషల వనసకమక motula

93-17/346

తసడడ:బ నరసససహహలల marri
ఇసటట ననస:123/19/3216
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:123/19/3217
వయససస:38
లస: పప
5190 JBV1943802
పపరర: సరయమక నమకల

5182 SAA0049049
పపరర: షపక జజన shaik

5180 JBV3672664
పపరర: షపక మమలమబ shaik

భరస : ససభబన shaik
ఇసటట ననస:123/19/3213
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ ససభబన shaik
ఇసటట ననస:123/19/3213
వయససస:44
లస: పప

భరస : నరసససహహలల marri
ఇసటట ననస:123/19/3216
వయససస:61
లస: ససస స
5187 JBV1948991
పపరర: సరసబయఖ మరరక

93-17/343

భరస : జజన shaik
ఇసటట ననస:123/19/3213
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ ససభబన shaik
ఇసటట ననస:123/19/3213
వయససస:35
లస: పప
5184 JBV1943372
పపరర: రరమగలమక మరరక

5179 SAA0049247
పపరర: షపక రమజజ shaik

5204 JBV3671831
పపరర: బగడడగజ లకడక budige

93-17/366

భరస : సరసబయఖ budige
ఇసటట ననస:123/19/3237
వయససస:32
లస: ససస స
93-17/368

5207 JBV3671906
పపరర: గగరజక గజలవయఖ gorre

93-17/369

తసడడ:బ మలర యఖ gorre
ఇసటట ననస:123/19/3250
వయససస:61
లస: పప
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5208 SAA0276907
పపరర: మబడస దసరర యఖ Mudam

93-17/370

తసడడ:బ వనసకయఖ mudam
ఇసటట ననస:123/19/3251
వయససస:41
లస: పప
5211 SAA0677542
పపరర: షపక ననగబర బ

93-20/342

93-20/345

93-20/348

93-15/60

93-18/718

93-14/138

93-14/141

తసడడ:బ రమమశ మమరగలరరర
ఇసటట ననస:123-19-3316
వయససస:18
లస: ససస స

5221 SAA0625251
పపరర: పరసతనవన దసరరర

5224 JBV1941756
పపరర: ఝమనసరరణణ఼ మమచరర ఼

5227 AP151010060201
పపరర: భబగఖమక మమచరర ఼

5230 JBV1940659
పపరర: జగమగస఼ మమచరర ఼

93-14/144

5233 AP151010060733
పపరర: డదవడ మమచరర ఼

93-14/135

5236 JBV3666864
పపరర: జజజ నసససదరమక మమచదరర
భరస : గగరవయఖ మమచదరర
ఇసటట ననస:123-19-3316
వయససస:55
లస: ససస స

5216 SAA0783283
పపరర: సరసబయఖ తతగరటట

93-20/347

5219 SAA1166784
పపరర: వనసకటరతనస దనసరర

93-15/59

5222 SAA1382894
పపరర: భదబమక దనసరర

93-16/745

భరస : వనసగయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:123-19-3314
వయససస:36
లస: ససస స
93-14/136

5225 SAA0386144
పపరర: పబమల఼ బసడర ఼

93-14/137

భరస : మగతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3316
వయససస:40
లస: ససస స
93-14/139

5228 SAA0848301
పపరర: మసడడరర సరగర బబబగ

93-14/140

తసడడ:బ పబభబకర రరవప
ఇసటట ననస:123/19/3316
వయససస:24
లస: పప
93-14/142

5231 AP151010060246
పపరర: రమమష మమచరర ఼

93-14/143

తసడడ:బ ఏససదననస఼
ఇసటట ననస:123/19/3316
వయససస:42
లస: పప
93-14/145

తసడడ:బ ఏససదననస఼
ఇసటట ననస:123/19/3316
వయససస:45
లస: పప
93-14/1149

93-20/344

భరస : శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:123-19-3313
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏససదననస
఼఼
ఇసటట ననస:123/19/3316
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ దదవదననస఼
ఇసటట ననస:123/19/3316
వయససస:42
లస: పప
5235 SAA1448844
పపరర: శరసత మమచదరర

93-14/134

భరస : ఏససదననస఼
ఇసటట ననస:123/19/3316
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ లసగయమఖ
ఇసటట ననస:123/19/3316
వయససస:32
లస: పప
5232 SAA0386078
పపరర: మగతస యఖ఼ బసడర ఼

5218 SAA1165570
పపరర: అచలబబబగ దనసరర

5213 SAA0783267
పపరర: ససతరరవమక తతగరటట

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3257
వయససస:62
లస: పప

భరస : రమమష ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3316
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : డదవడ఼
ఇసటట ననస:123/19/3316
వయససస:41
లస: ససస స
5229 SAA0624767
పపరర: అకలలపలర చసదస

93-20/346

భరస : మలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:123/19/3314
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ పపద ఆసజనవయగలల దనసరర
ఇసటట ననస:123-19-3314
వయససస:36
లస: పప
5226 AP151010060734
పపరర: ఉషరరరణణ మమచరర ఼

5215 JBV3682010
పపరర: షపక కరరమగననసర఼

93-20/341

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3257
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:123-19-3313
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ పపదద పసచలయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:123-19-3313
వయససస:43
లస: పప
5223 SAA1425172
పపరర: వనసగయఖ దనసరర

93-20/343

తసడడ:బ అబగదల ఖరరమ఼
ఇసటట ననస:123/19/3257
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ రరజగశసరర
ఇసటట ననస:123/19/3285
వయససస:33
లస: పప
5220 SAA1166776
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరర

5212 JBV3682002
పపరర: షపక జనత఼

5210 JBV3681988
పపరర: షపక నడరజ హన఼

తసడడ:బ సలస఼
ఇసటట ననస:123/19/3257
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సలస఼
ఇసటట ననస:123/19/3257
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ పపదద ఇసకన
ఇసటట ననస:123/19/3257
వయససస:29
లస: పప
5217 SAA0783309
పపరర: సరసబశవ రరవప గసటల

93-19/311

తసడడ:బ మగసలయఖ
ఇసటట ననస:123\19\3255
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఇమమస వల
ఇసటట ననస:123/19/3257
వయససస:39
లస: ససస స
5214 SAA0783499
పపరర: అశశక తనచతర

5209 SAA0566638
పపరర: పబకరష కరరనటట

5234 SAA1268242
పపరర: శరసత మమచరర

93-14/1012

తసడడ:బ రమమశ మమచరర
ఇసటట ననస:123-19-3316
వయససస:18
లస: ససస స
93-15/4

5237 SAA1448653
పపరర: లకడక మమకల

93-14/1150

తసడడ:బ చనన ఏసస మమకల
ఇసటట ననస:123-19-3317
వయససస:20
లస: ససస స
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93-15/1174

తసడడ:బ చనన ఏసస మమకల
ఇసటట ననస:123-19-3317
వయససస:23
లస: ససస స
5241 SAA1044502
పపరర: కగతషర మమకల

93-17/371

93-14/1152

5253 SAA1384098
పపరర: దధవఖ మమచదరర

93-17/375

93-17/377

93-15/1178

93-23/760

తసడడ:బ శశశశఈ కరకసల
ఇసటట ననస:123/19/3336
వయససస:23
లస: పప

93-14/1153

5251 SAA1449230
పపరర: దధవఖ మమచదరర

5254 SAA1448554
పపరర: మమరర గగలడ మమచదరర

5257 SAA0980988
పపరర: పవరన కలమమర కలవ కకలనస

93-14/146

5260 SAA0790460
పపరర: బసడనరర పదక

93-14/1154

5263 SAA1083815
పపరర: అల సయమద

93-15/1263

5266 JBV3665437
పపరర: జజఖత కలసదదటట
భరస : శశఖరరబబగ
ఇసటట ననస:123/19/3338
వయససస:31
లస: ససస స

93-17/374

5249 SAA0780842
పపరర: శకరరమగలలర కలరరమమటట

93-17/376

5252 SAA1384106
పపరర: మరరక గగలడ మమచదరర

93-15/1177

5255 SAA0981127
పపరర: శకనస నలలర నద

93-15/61

తసడడ:బ వనసకలల
ఇసటట ననస:123/19/3330
వయససస:30
లస: పప
93-16/523

5258 SAA0981135
పపరర: అనల కలమమర కలల
ర రర

93-16/524

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123-19-3334
వయససస:25
లస: పప
93-14/147

5261 SAA0790502
పపరర: బసడనరర కకసడన

93-14/148

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123/19/3335
వయససస:31
లస: పప
93-14/3

తసడడ:బ బబజ సపదయద
ఇసటట ననస:123-19-3336
వయససస:25
లస: పప
93-14/151

5246 SAA1044544
పపరర: కలససమ లత మమకల

తసడడ:బ డదవడ రమమశ మమచదరర
ఇసటట ననస:123-19-3327
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123/19/3335
వయససస:41
లస: ససస స
93-14/149

93-14/1013

తసడడ:బ ఇసదబపపలల
ఇసటట ననస:123-19-3323
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ అరరజనరరవప కలవ కకలనస
ఇసటట ననస:123-19-3334
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ కకసడన
ఇసటట ననస:123/19/3335
వయససస:46
లస: పప
5265 SAA0981002
పపరర: ససరగశరబబగ కరకసల

5248 SAA1449859
పపరర: నరసససహ రరవప సససకరర

5243 SAA1256734
పపరర: వర పబసరద మమకల

తసడడ:బ పబసరద మమకల
ఇసటట ననస:123/19/3321
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : డదవడ రమమశ మమచదరర
ఇసటట ననస:123-19-3327
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకసడన
ఇసటట ననస:123/19/3335
వయససస:26
లస: ససస స
5262 SAA0790544
పపరర: బసడనరర ఏడడకకసడలల

93-17/373

తసడడ:బ రమమశ మమరగలరరర
ఇసటట ననస:123-19-3327
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ రగయఖ అననస
ఇసటట ననస:123-19-3333
వయససస:73
లస: పప
5259 SAA0790486
పపరర: బసడనరర అసజల

5245 SAA1044536
పపరర: కకరస ర కలమమరర మమకల

93-15/1176

తసడడ:బ పబసరద మమకల
ఇసటట ననస:123-19-3321
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రమమశ సససకరర
ఇసటట ననస:123-19-3323
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ డదవడ రమమశ మమచదరర
ఇసటట ననస:123-19-3327
వయససస:20
లస: ససస స
5256 SAA1448521
పపరర: వనసకటటశసరరర అననస

93-17/372

తసడడ:బ పబసరద మమకల
ఇసటట ననస:123/19/3321
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123-19-3321
వయససస:36
లస: ససస స
5250 JBV3672748
పపరర: గగసడదబబ యన ససరగష
Gundeboyina
తసడడ:బ కకషరయఖ Gundeboyina
ఇసటట ననస:123/19/3326
వయససస:30
లస: పప

5242 SAA0781253
పపరర: లకమక ఒగగ

5240 SAA1382456
పపరర: లకడక మమకల

తసడడ:బ చనన ఏసస మమకల
ఇసటట ననస:123-19-3317
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చసదబయఖ
ఇసటట ననస:123-19-3320
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : పబసరద మమకల
ఇసటట ననస:123-19-3321
వయససస:24
లస: ససస స
5247 SAA0781261
పపరర: రమణ కలర

93-15/1175

తసడడ:బ చనన ఏసస మమకల
ఇసటట ననస:123-19-3317
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ చనన యయసస మమకల
ఇసటట ననస:123/19/3317
వయససస:23
లస: ససస స
5244 SAA1448620
పపరర: కలససమలత మమకల

5239 SAA1448679
పపరర: కకరసన మమకల

5264 SAA0945206
పపరర: హససనన సయఖద

93-14/150

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:123/19/3336
వయససస:28
లస: ససస స
93-14/152

5267 AP151010060267
పపరర: బబరత కలసదదటట

93-14/153

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:123/19/3338
వయససస:47
లస: ససస స
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93-14/154

తసడడ:బ రమమశ
ఇసటట ననస:123/19/3338
వయససస:34
లస: పప
5271 SAA1147339
పపరర: జలయమక

93-15/62

93-17/378

93-17/381

93-14/156

5278 SAA1250778
పపరర: DAVID BENJANI

5281 SAA0625277
పపరర: రరవనడతల భమమశసరర

93-14/159

5284 SAA0625202
పపరర: రరవనడతల పబమలమ కలమమరర

93-15/65

5287 SAA1158542
పపరర: నరసససహ రరవప ఎరకబబలర
తసడడ:బ ఏడడకకసడలల ఎరకబబలర
ఇసటట ననస:123-19-3349
వయససస:21
లస: పప

5289 SAA0981051
పపరర: మగరరరర గడదస

5290 SAA1005314
పపరర: జయభరత రజడడడ జననవరపప

93-15/67

తసడడ:బ యయససపరదస
ఇసటట ననస:123/19/3350
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3351
వయససస:34
లస: ససస స
5295 SAA1382621
పపరర: ససజజత మమడడదధ
తసడడ:బ కలమమర మమడడదధ
ఇసటట ననస:123-19-3351
వయససస:20
లస: ససస స

93-17/1043

5293 JBV3664208
పపరర: ననగగశసర రరవప఼ మమడడద఼

93-14/157

5296 AP151010060372
పపరర: దనలకడక నడతకకక఼
భరస : దనవదస఼
ఇసటట ననస:123/19/3353
వయససస:42
లస: ససస స

5276 SAA1044569
పపరర: రగజజ బబసజసకక

93-17/380

5279 SAA1250836
పపరర: జలలలయమమక బబనజ ననక

93-17/1044

5282 JBV1940535
పపరర: నరసమక వలలపల఼ ఼

93-14/158

భరస : పసచలయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3344
వయససస:43
లస: ససస స
93-14/160

5285 SAA0625236
పపరర: రరవనడతల పబభగదనస

93-14/161

తసడడ:బ యహనడ
ఇసటట ననస:123/19/3344
వయససస:67
లస: పప
93-15/66

5288 SAA0790320
పపరర: మగళర శవరనగ మలలర ససర
రరవప
తసడడ:బ దననయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3350
వయససస:39
లస: పప

93-14/162

93-15/68

5291 SAA0521922
పపరర: అమల మమడడద

93-14/163

తసడడ:బ రవ
ఇసటట ననస:123/19/3351
వయససస:28
లస: ససస స
93-14/165

తసడడ:బ గసగరధర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3351
వయససస:63
లస: పప
93-15/1264

93-15/64

భరస : డదవడ బబనజ ననక
ఇసటట ననస:123-19-3339
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకకరజడడడ జననవరపప
ఇసటట ననస:123/19/3350
వయససస:32
లస: పప
93-14/164

5273 SAA1147321
పపరర: డదవడ

తసడడ:బ డదవడ బబసజసకక
ఇసటట ననస:123/19/3339
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యయసస పదమ
ఇసటట ననస:123/19/3344
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ బసగరరయఖ KOKILAREKKALA
ఇసటట ననస:123-19-3349
వయససస:24
లస: ససస స

5292 JBV3664216
పపరర: ససపన఼ మమడడద఼

93-17/379

భరస : ససరగష బబబగ
ఇసటట ననస:123/19/3344
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జజసబ఼
ఇసటట ననస:123/19/3344
వయససస:48
లస: ససస స
5286 SAA1158740
పపరర: వజయ లకడక కకకకల రజకకల

5275 SAA1044551
పపరర: లలర బబసజసకక

93-14/155

తసడడ:బ జజసఫ
ఇసటట ననస:123-19-3339
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ JOSEPH BENJANI
ఇసటట ననస:123-19-3339
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ యయససపదమ
ఇసటట ననస:123/19/3344
వయససస:27
లస: ససస స
5283 SAA0277111
పపరర: దయమవణణ వవలలపల఼

93-15/63

తసడడ:బ డదవడ బబసజసకక
ఇసటట ననస:123/19/3339
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ డదవడ బబసజసకక
ఇసటట ననస:123/19/3339
వయససస:30
లస: ససస స
5280 SAA0625376
పపరర: రరవనడతల అలలఖఖ

5272 SAA1147347
పపరర: రవకలమమర డదవడ

5270 JBV3427044
పపరర: మరరయమక ఎనసబరర ఼ ఼

భరస : తమత఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3339
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ డదవడ డదవడ
ఇసటట ననస:123-19-3339
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ దనవద బబసజజనక
ఇసటట ననస:123/19/3339
వయససస:27
లస: ససస స
5277 SAA1044585
పపరర: మసజ బబసజసకక

93-19/695

తసడడ:బ దనవదస కలసడదటట
ఇసటట ననస:123-19-3338
వయససస:19
లస: పప

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:123-19-3339
వయససస:54
లస: ససస స
5274 SAA1044577
పపరర: కనఖ కలమమరర బబసజజనక

5269 SAA1297209
పపరర: రమమశ కలసడదటట

5294 SAA1382654
పపరర: పబభబకర మమడడదధ

93-15/1179

తసడడ:బ కలమమర మమడడదధ
ఇసటట ననస:123-19-3351
వయససస:24
లస: పప
93-14/166

5297 AP151010060375
పపరర: దదవమక మగరరగబరర఼

93-14/167

భరస : పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3353
వయససస:57
లస: ససస స
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93-14/168

భరస : రవసదబ
ఇసటట ననస:123/19/3354
వయససస:37
లస: ససస స
5301 SAA1371186
పపరర: మమరర గగకస బబసడదలమ

93-14/1155

93-14/170

93-14/1016

5305 JBV3665940
పపరర: రరసబబబగ కకలమ

5308 SAA0792250
పపరర: దదసతగరన రరజత

93-14/174

5311 AP151010060374
పపరర: శరసత కలమమరర కకలమ఼

భరస : చటటటబబబగ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3356
వయససస:41
లస: ససస స
93-14/179

93-14/9

తసడడ:బ నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3360
వయససస:52
లస: పప

5320 JBV3665981
పపరర: ససరర లత పరరజ

93-14/183

5323 AP151010060539
పపరర: ననగగసదబస పరరజ఼

93-14/175

5326 SAA1448430
పపరర: అలలఖఖ పరరగ
భరస : యహన పరరగ
ఇసటట ననస:123-19-3360
వయససస:28
లస: ససస స

5306 SAA1297027
పపరర: పబభగదనసస కకలమ

93-14/1015

5309 JBV1941020
పపరర: మననహరమక఼ కకలమ఼

93-14/173

5312 JBV1942705
పపరర: ఇరరకయ఼ కకలమ఼

93-14/176

తసడడ:బ బగజజబబబగ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3356
వయససస:35
లస: పప
93-14/178

5315 SAA0784299
పపరర: రవణమక అటట
ట లలరర

93-20/349

భరస : ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:123/19/3356
వయససస:41
లస: ససస స
93-14/1017

5318 SAA1251073
పపరర: ససతతషమక చలక

93-15/1086

భరస : పప తషరరజ చలక
ఇసటట ననస:123-19-3359
వయససస:68
లస: ససస స
93-14/181

5321 JBV1944032
పపరర: మమరర఼ పరరజ఼

93-14/182

తసడడ:బ ఎససయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3360
వయససస:33
లస: ససస స
93-14/184

భరస : యహనస఼
ఇసటట ననస:123/19/3360
వయససస:52
లస: ససస స
93-14/186

93-14/169

భరస : ఇరరకయమ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3356
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ యయషసయమ
ఇసటట ననస:123/19/3360
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఎససయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3360
వయససస:47
లస: ససస స
5325 AP151010060321
పపరర: ఎససయఖ పరరజ఼

93-14/172

తసడడ:బ పప తషరరజ చలలక
ఇసటట ననస:123-19-3359
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:123-19-3360
వయససస:28
లస: పప
5322 AP151010060440
పపరర: మరరయమక పరరజ఼

5317 SAA1250620
పపరర: ఏససపరదస చలలక

5303 JBV3665957
పపరర: జజఖత కకలమ

తసడడ:బ బగజజ బబబగ కకలమ
ఇసటట ననస:123-19-3355
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ఇరరమయమ఼
ఇసటట ననస:123/19/3356
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ దదవయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3357
వయససస:49
లస: పప
5319 SAA0645192
పపరర: వనసకటటశ రరచకకసడ

93-14/171

భరస : బగజజబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/19/3356
వయససస:47
లస: ససస స

93-14/177 5314 AP151010060399
5313 JBV1949494
పపరర: వనసకటరమణమక ఏటటకలరర఼ ఼
పపరర: బగజజబబబగ కకలమ఼

93-14/1148

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:123/19/3355
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123/19/3356
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సససప న
ఇసటట ననస:123/19/3356
వయససస:33
లస: ససస స

5316 JBV1940568
పపరర: పసచలయఖ వవలలపల఼ ఼

93-15/1085

తసడడ:బ బగజజబబబగ
ఇసటట ననస:123/19/3355
వయససస:31
లస: పప

భరస : పబభగదనసస కకలమ
ఇసటట ననస:123-19-3355
వయససస:28
లస: ససస స
5310 SAA0789893
పపరర: రరయనడతల మరరయమక

5302 SAA1277375
పపరర: ససధదర బసదదల

5300 SAA1371202
పపరర: కమలమక చలర గగసటర

భరస : రరచ చలర గగసటర
ఇసటట ననస:123-19- 3354
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ కసఠ రరవప బసదదల
ఇసటట ననస:123-19-3354
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ బగజజబబబగ
ఇసటట ననస:123/19/3355
వయససస:29
లస: పప
5307 SAA1298736
పపరర: పసబత కకలమ

93-14/1014

తసడడ:బ కసఠ రరవప బసదదల
ఇసటట ననస:123-19-3354
వయససస:18
లస: పప

భరస : కరసత రరవప బబసడదలమ
ఇసటట ననస:123-19-3354
వయససస:45
లస: ససస స
5304 JBV3665965
పపరర: ఆగగనషష కకలమ

5299 SAA1272236
పపరర: వనయ బబబగ బసదదల

5324 JBV3665973
పపరర: యహనస పరరజ

93-14/185

తసడడ:బ యయషసయమ
ఇసటట ననస:123/19/3360
వయససస:33
లస: పప
93-14/1156

5327 SAA1158575
పపరర: కరశయఖ గజజలకకసడ

93-15/3

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ గజజలకకసడ
ఇసటట ననస:123-19-3360
వయససస:66
లస: పప
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పపరర: ఆషర షపక
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93-15/1064

భరస : ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:123-19-3360
వయససస:34
లస: ససస స
93-14/188

భరస : వససతకలమమర఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3361
వయససస:41
లస: ససస స

5332 AP151010060711
పపరర: ఝమనసరరణణ కకలకలలరర఼

93-14/191

భరస : వనసకటససబబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3361
వయససస:82
లస: ససస స

5335 SAA0624189
పపరర: పసడడటట రవ

93-14/189

93-14/194

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3361
వయససస:47
లస: పప

5338 AP151010060154
పపరర: వససతకలమమర కకలకలలరర఼

93-14/192

93-14/197

భరస : పబబబకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3363
వయససస:45
లస: ససస స

5341 SAA0320085
పపరర: దదదనమక చరరగబరర఼

93-14/195

93-14/200

తసడడ:బ చన ఇననయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3363
వయససస:33
లస: పప

5344 AP151010060753
పపరర: ససధనకరరరవప చరరగబరర఼

93-14/198

93-14/204

భరస : యమకకబబ
ఇసటట ననస:123/19/3364
వయససస:30
లస: ససస స

5347 JBV1940469
పపరర: పపరగససబబబగ఼ చరరగబరర఼

93-14/201

93-15/1152

తసడడ:బ ససధకర రరవప చరరగబరర
ఇసటట ననస:123-19-3364
వయససస:20
లస: పప

5350 SAA0624320
పపరర: గగనసగసతనర సరఖమగయమల

5339 AP151010060754
పపరర: కరరణమక చరరగబరర఼

5342 SAA0624429
పపరర: కటటట అశశక కలమమర

93-14/196

93-14/199

5345 AP151010060401
పపరర: పబబబకరరరవప చరరగబరర఼

93-14/205

5348 SAA1256601
పపరర: ననగ శరరష చరరగబరర

93-14/202

93-14/1018

తసడడ:బ ససధకర చరరగబరర
ఇసటట ననస:123-19-3364
వయససస:27
లస: ససస స
93-14/206

తసడడ:బ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3365
వయససస:27
లస: పప
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93-18/482

భరస : రరమగలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2047
వయససస:46
లస: ససస స
3213 SAA0044297
పపరర: మరరయమక఼ బసడనరర఼

93-14/193

తసడడ:బ పపదద ధననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3363
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ భబసకరరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/19/3364
వయససస:34
లస: పప

5349 SAA1271949
పపరర: వనయ కలమమర చరరగబరర

5336 AP151010060324
పపరర: శకనవరస కకలకలలరర఼

తసడడ:బ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3363
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ పపదధదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3363
వయససస:48
లస: పప

5346 SAA0624288
పపరర: గసగవరపప మరరయమక

93-14/190

భరస : ససధనకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3363
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పపదద ఇననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3363
వయససస:76
లస: ససస స

5343 JBV3667326
పపరర: పవన కలమమర చరరగబరర

5333 AP151010060442
పపరర: బగజజ చరరగబరర఼

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3361
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ ససబబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3361
వయససస:50
లస: పప

5340 AP151010060457
పపరర: నవమక చరరగబరర఼

93-14/187

భరస : బబసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/19/3361
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ జవయఖ
ఇసటట ననస:123/19/3361
వయససస:41
లస: పప

5337 AP151010060710
పపరర: పపదదబగజజజ కకలకలలరర఼

5330 SAA0624403
పపరర: పసదధత మలలశసరర

భరస : రవ
ఇసటట ననస:123/19/3361
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/19/3361
వయససస:47
లస: ససస స

5334 AP151010060644
పపరర: శశరమక కకలకలలరర఼

భరస : ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2048
వయససస:42
లస: ససస స

93-15/1078

తసడడ:బ శవశసకర వవలలగర
ఇసటట ననస:123-19-3360
వయససస:21
లస: పప

5331 JBV1943067
పపరర: ససనత కకలకలలరర఼ ఼

3210 JBV1948900
పపరర: వనసకటమక఼ గరఖరర఼

5329 SAA1115468
పపరర: పబశరసత వవలలగర

3211 SAA0035931
పపరర: ససత఼ శగబసడడ఼

93-22/338

భరస : శరఖమ సససదర఼
ఇసటట ననస:123\18\2047
వయససస:37
లస: ససస స
93-22/340

3214 SAA0035642
పపరర: మలలర శసరర఼ సరగబసడడ఼
భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2048
వయససస:42
లస: ససస స

3212 SAA0405241
పపరర: శరఖమ సససదర఼ సగబసడడ఼

93-22/339

తసడడ:బ సతఖస఼
ఇసటట ననస:123\18\2047
వయససస:40
లస: పప
93-22/341

3215 SAA0780370
పపరర: అదదసకక కలమమరర

93-22/342

భరస : బమగడడ
ఇసటట ననస:123\18\2049
వయససస:50
లస: ససస స
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పపరర: భమగడడ఼ అదదసకక఼
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93-22/343

తసడడ:బ మగసలయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2049
వయససస:57
లస: పప
3219 SAA1277276
పపరర: అనసష అడపర

3217 SAA0785313
పపరర: చదసచదటట గగపస

తసడడ:బ ఏసయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2050
వయససస:29
లస: పప
93-22/653

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:123-18-2051
వయససస:22
లస: ససస స

3220 SAA1278506
పపరర: శకరరస చసదబ ఆకలరత

తసడడ:బ ససరగదబ
బ బబగ ఆకలరత
ఇసటట ననస:123-18-2052
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ షరరఫ సడయటబన సయఖద
ఇసటట ననస:123-18-2053
వయససస:18
లస: ససస స
3228 SAA0040394
పపరర: షరరఫ ససలమసన఼ సయఖద఼

93-22/350

93-22/353

93-23/743

93-22/357

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:123\18\2065
వయససస:35
లస: ససస స

3232 SAA0043828
పపరర: సతష఼ కరపప఼

3235 SAA1409655
పపరర: సరయ లత కసదసకలరర

3238 SAA0036574
పపరర: జజషషవ఼ ననససనన఼

93-18/483

3241 SAA1167113
పపరర: ససతతష ననయక కగతవథ

93-22/351

3244 SAA0780511
పపరర: గసగనన శసకర
తసడడ:బ చననపప
ఇసటట ననస:123\18\2065
వయససస:41
లస: పప

93-22/347

3227 SAA0281626
పపరర: మగసతనజ బబగస఼ సమకద఼

93-22/349

3230 SAA0036418
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ మమమడడ఼

93-22/352

తసడడ:బ ననగభబషణస఼
ఇసటట ననస:123\18\2055
వయససస:52
లస: పప
93-22/354

3233 SAA0035402
పపరర: పబసరద఼ జజగర఼

93-22/355

తసడడ:బ సడరరబబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2057
వయససస:37
లస: పప
93-23/744

3236 SAA0044479
పపరర: ససజజనమక఼ ననససనన఼

93-22/356

భరస : జజషషవ఼
ఇసటట ననస:123\18\2059
వయససస:48
లస: ససస స
93-22/358

3239 SAA0277889
పపరర: పరసడడ ననయక కజశ తనవత఼

93-18/173

తసడడ:బ దదదవరలమ఼
ఇసటట ననస:123/18/2062
వయససస:47
లస: పప
93-21/1015

తసడడ:బ పసడడ ననయక కగతవథ
ఇసటట ననస:123-18-2062
వయససస:21
లస: పప
93-22/360

3224 SAA0281576
పపరర: సరమమమజఖస఼ ఆకలరరత఼

భరస : దసస గరరర సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123\18\2053
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ పరపపలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2059
వయససస:50
లస: పప

భరస : పరసడడ ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2062
వయససస:42
లస: ససస స
3243 SAA0780503
పపరర: గసగనన సరససత

93-22/348

తసడడ:బ రరమకకషర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:123-18-2057
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరమమఖలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2059
వయససస:72
లస: ససస స
3240 SAA0277905
పపరర: బగజజ కజశ తనవత఼

3229 SAA0036491
పపరర: ననగమక఼ మమమడడ఼

93-17/1149
3221 SAA1458439
పపరర: దశరథ శక రరమ చసదబ ఆకలరత

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2052
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:బ లలకగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2056
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరలల మలర
ఇసటట ననస:123-18-2057
వయససస:26
లస: పప
3237 SAA0036400
పపరర: భబగఖమక఼ కకలమ఼

93-22/346

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2055
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతష఼
ఇసటట ననస:123\18\2056
వయససస:37
లస: ససస స
3234 SAA1409671
పపరర: సతఖ ననరరయణ మలర

3226 SAA0044248
పపరర: రమఖ఼ సయఖద఼

93-22/345

తసడడ:బ ససరగదబ
బ బబగ ఆకలరత
ఇసటట ననస:123-18-2052
వయససస:21
లస: పప

భరస : షరరఫ ససలమసన఼
ఇసటట ననస:123\18\2053
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ దసస గరరర సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123\18\2053
వయససస:42
లస: పప
3231 SAA0043810
పపరర: దదవ఼ కరపప఼

93-15/1082

భరస : ససరగసదబబబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2052
వయససస:40
లస: ససస స
93-17/1060

3218 SAA0036590
పపరర: వనసకట పదక఼ అడపర఼

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2051
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ ససరగసదబబబబగ ఆకలరత
ఇసటట ననస:123-18-2052
వయససస:21
లస: పప

93-17/1150 3223 SAA0281550
3222 SAA1458447
పపరర: దశరథ శక రరమ చసదబ ఆకలరత
పపరర: పపరరరమ హహమలత఼ ఆకలరత఼

3225 SAA1252352
పపరర: ససఫసయమ ససలట న సయఖద

93-22/344

3242 SAA0281642
పపరర: కకటటరతనస఼ బసడనరర఼

93-22/359

తసడడ:బ ఎలమసద఼
ఇసటట ననస:123\18\2063
వయససస:52
లస: పప
93-22/361

3245 JBV3682341
పపరర: తరరమల రరవప఼ వననదసల఼

93-20/86

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2067
వయససస:78
లస: పప
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3246 SAA0044206
పపరర: ననగగసదబస పబతసపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-22/362

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2067
వయససస:59
లస: ససస స
3249 SAA0043125
పపరర: బసవయఖ఼ గసగనన఼

93-22/365

93-18/694

93-22/369

93-22/372

93-22/375

93-22/378

93-22/381

భరస : పరరసతయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2090
వయససస:33
లస: ససస స

3259 SAA0276196
పపరర: కకటటరతనస఼ కలసచపప఼

3262 SAA0282160
పపరర: దదనన఼ ఓరరస఼

3265 SAA0038711
పపరర: రరమగడడ఼ పబతసపరటట఼

3268 SAA0282319
పపరర: అవరమక఼ తషరకర఼

93-22/384

3271 SAA0038927
పపరర: బబజమక వవమగల

93-22/373

3274 SAA0962507
పపరర: శశబబ బతష
స ల
భరస : దదవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2091
వయససస:29
లస: ససస స

3254 SAA0036830
పపరర: మహలకడక఼ వసగరవరపప఼

93-22/368

3257 SAA0962515
పపరర: వనసకరయమక కలసచపప

93-22/371

3260 SAA0780529
పపరర: తననరర శవ కలమమరర

93-22/374

భరస : బబల ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2078
వయససస:33
లస: ససస స
93-22/376

3263 SAA0370098
పపరర: శక నస఼ కలసచపప఼

93-22/377

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2079
వయససస:51
లస: పప
93-22/379

3266 SAA0784869
పపరర: వసగరవరపప రరణణ

93-22/380

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2084
వయససస:40
లస: ససస స
93-22/382

3269 SAA0323469
పపరర: మరరయమక఼ తషరకర఼

93-22/383

భరస : వనసకట రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2088
వయససస:34
లస: ససస స
93-22/385

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:123\18\2089
వయససస:42
లస: ససస స
93-22/387

93-22/367

భరస : బగజజ
ఇసటట ననస:123\18\2076
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2087
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2088
వయససస:37
లస: పప
3273 SAA0035873
పపరర: రరజఖలకడక఼ తమకశశటట ఼

93-22/370

తసడడ:బ అకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2082
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ ఇరరమయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2084
వయససస:46
లస: పప
3270 SAA0282251
పపరర: వనసకట రరవప఼ తషరకర఼

3256 SAA0036681
పపరర: చనన఼ వసగరవరపప఼

3251 SAA0282046
పపరర: ససబగబలల఼ మగకకళళ఼

భరస : చనన఼
ఇసటట ననస:123\18\2074
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకసడ఼
ఇసటట ననస:123\18\2079
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమగడడ఼
ఇసటట ననస:123\18\2082
వయససస:40
లస: ససస స
3267 SAA0784851
పపరర: వసగరవరరపప ననగగశసర రరవప

93-18/695

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2076
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2078
వయససస:60
లస: పప
3264 SAA0039495
పపరర: కకటటశసరమక఼ పబతసపరటట఼

3253 SAA1413624
పపరర: వనదషరవ ఒరరస

93-22/364

భరస : లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2071
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇరరకయమ఼
ఇసటట ననస:123\18\2074
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\2076
వయససస:35
లస: పప
3261 SAA0282269
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ తషరకర఼

93-22/366

భరస : లకకణ ఒరరస
ఇసటట ననస:123-18-2073
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ చనన
ఇసటట ననస:123\18\2074
వయససస:23
లస: పప
3258 SAA0962523
పపరర: బగజజ కలసచపప

3250 SAA0282228
పపరర: యయసమక఼ పరలలటట఼

3248 SAA0780495
పపరర: గగమకదల లకకమక

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\2068
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఏసయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2070
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ కకసడ ఒరరస
ఇసటట ననస:123-18-2073
వయససస:19
లస: పప
3255 SAA0962531
పపరర: శకనవరసస వసగరవరరపప

93-22/363

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2067
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ ఆదదపప఼
ఇసటట ననస:123\18\2069
వయససస:62
లస: పప
3252 SAA1413509
పపరర: లకకణ ఒరరస

3247 SAA0037101
పపరర: సలలమన రరజ఼ పబతసపరటట఼

3272 SAA0039123
పపరర: మణణ కలమమర఼ వవమగల఼

93-22/386

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2089
వయససస:32
లస: పప
93-22/388

3275 SAA0314476
పపరర: రరజ఼ కలసచపప఼

93-22/389

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2091
వయససస:40
లస: పప
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3276 SAA0962135
పపరర: దసరర భవరన ఉపపప
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93-22/390

భరస : రరమ లకకయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:123\18\2092
వయససస:26
లస: ససస స
3279 SAA0039834
పపరర: రరమమరరవప఼ కలసచపప఼

93-22/393

93-22/396

93-22/399

93-22/402

93-22/404

93-18/486

93-22/407

3289 SAA0042473
పపరర: వనసకయఖ఼ వవమగల఼

3292 JBV3686540
పపరర: శరరద఼ గరదధశశటట ఼

3295 JBV3673514
పపరర: జజఖత఼ బబ సడన఼

3298 SAA1469220
పపరర: మణణకరసత భబసకర గగసజ

93-22/409

3301 SAA0036202
పపరర: మహన రరవప఼ గరఖరర఼

93-22/403

3304 SAA0780537
పపరర: మమమళళ కలమమరర
భరస : యయబగ
ఇసటట ననస:123\18\2112
వయససస:38
లస: ససస స

3284 SAA0276220
పపరర: దదవ఼ వవమగల఼

93-22/398

3287 SAA0035840
పపరర: జయమక఼ వవమగల఼

93-22/401

3290 JBV3673530
పపరర: శకలకడక఼ మగడడయమల఼

93-18/484

భరస : శకనవరసరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123\18\2096
వయససస:47
లస: ససస స
93-18/485

3293 SAA0042051
పపరర: వరర సకయఖ఼ కలసచపప఼

93-22/405

తసడడ:బ రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2098
వయససస:38
లస: పప
93-18/487

3296 SAA0456863
పపరర: పబసరద చచటటపల

93-22/406

తసడడ:బ జగకబ చచటటపల
ఇసటట ననస:123\18\2101
వయససస:56
లస: పప
93-22/681

3299 SAA0314427
పపరర: పపలలశసరర఼ కళళకలసట఼

93-22/408

భరస : శవ శసకర఼
ఇసటట ననస:123\18\2107
వయససస:30
లస: ససస స
93-22/410

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2109
వయససస:44
లస: పప
93-22/412

93-22/395

భరస : వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2095
వయససస:57
లస: ససస స

భసధసవప: ఉదయ లకడక గగసజ
ఇసటట ననస:123-18-2104
వయససస:23
లస: పప

భరస : మహన రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2109
వయససస:40
లస: ససస స
3303 SAA0039982
పపరర: లకకణ రరవప఼ ఉపపప
మమగగలలరర఼
తసడడ:బ గగవసదస఼
ఇసటట ననస:123\18\2111
వయససస:52
లస: పప

93-22/400

భరస : భబసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2100
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగరరజ
ఇసటట ననస:123\18\2104
వయససస:29
లస: పప
3300 SAA0035048
పపరర: మమనక఼ గరఖరర఼

3286 SAA0035923
పపరర: ననగమణణ఼ కరమనవన఼

3281 SAA0282061
పపరర: పరరసతయఖ఼ తమకశశటట ఼

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123\18\2095
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మగరళ఼
ఇసటట ననస:123\18\2098
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహసకరళ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2099
వయససస:49
లస: ససస స
3297 SAA0780552
పపరర: గగసజ ఉమ మహహశ

93-22/397

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2095
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:బ రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2097
వయససస:38
లస: పప
3294 JBV3428711
పపరర: పరరసత఼ సతదస నపలర ఼

3283 SAA0962499
పపరర: కళళవత వవమగల

93-22/392

తసడడ:బ నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2093
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససరగష఼
ఇసటట ననస:123\18\2095
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2095
వయససస:32
లస: పప
3291 SAA0043331
పపరర: మసగయఖ఼ కలసచపప఼

93-22/394

భరస : దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2095
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హనసమసతష఼
ఇసటట ననస:123\18\2095
వయససస:31
లస: ససస స
3288 SAA0036772
పపరర: హనసమసతష఼ వవమగల఼

3280 SAA0039537
పపరర: సలలమ఼ కలసచపప఼

3278 SAA0044339
పపరర: కకటటశసరమక కలసచపప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:123\18\2092
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2093
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2094
వయససస:41
లస: పప
3285 SAA0044024
పపరర: లలమవత఼ వవమగల఼

93-22/391

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:123\18\2092
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123\18\2092
వయససస:62
లస: పప
3282 SAA0780594
పపరర: తమకశశటట వరర అసకయఖ

3277 SAA0043919
పపరర: వనసకట రమణ కలసచపప

3302 SAA0035907
పపరర: శరసత఼ ఉపపప మమగగలలరర఼

93-22/411

భరస : లకకణరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2111
వయససస:47
లస: ససస స
93-22/413

3305 SAA0282202
పపరర: ఏసపస రర఼ కకసడద పరటట఼

93-22/414

తసడడ:బ ననగ దసరరరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2112
వయససస:36
లస: పప
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పపరర: మమమళర యయబగ
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93-22/415

తసడడ:బ అబబహస
ఇసటట ననస:123\18\2112
వయససస:48
లస: పప
3309 SAA0784968
పపరర: ఒరరస గసగ

93-22/418

93-22/421

93-22/424

93-22/682

93-22/428

93-22/431

93-22/434

3319 SAA1470319
పపరర: గగపస బథమమలరరర

3322 SAA0040626
పపరర: రమణ఼ యకకటటల఼

3325 SAA0784935
పపరర: గగటట మలలర రరమలకడక

3328 SAA0034884
పపరర: ససర వ కలమమరర఼ వనలలగగలలటట఼

93-22/437

3331 SAA1277979
పపరర: శరసబయఖ గగసజ

93-19/754

భరస : చలక వర శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:123-18-2127 vidwa nagar
వయససస:27
లస: ససస స

3334 SAA0035154
పపరర: రరణణ఼ ఓరరల఼
భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2130
వయససస:31
లస: ససస స

3314 SAA0282434
పపరర: పసచలమక఼ ఒరరస఼

93-22/423

3317 SAA0282475
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ ఒరరస఼

93-22/426

3320 SAA0035238
పపరర: ససబబమక఼ బబతసచరర ఼

93-22/427

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2118
వయససస:32
లస: ససస స
93-22/429

3323 SAA0785016
పపరర: ఎకకటటల నవన

93-22/430

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123\18\2119
వయససస:26
లస: పప
93-22/432

3326 SAA0784927
పపరర: గగటట మలలర బదధబ

93-22/433

తసడడ:బ జగనననథస
ఇసటట ననస:123\18\2120
వయససస:38
లస: పప
93-22/435

3329 SAA0035881
పపరర: కళళఖణ఼ వనలలగగలలటట఼

93-22/436

తసడడ:బ రవ఼
ఇసటట ననస:123\18\2124
వయససస:32
లస: పప
93-22/654

తసడడ:బ పసచలయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:123-18-2124
వయససస:74
లస: పప
93-22/683

93-22/420

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2117
వయససస:72
లస: పప

భరస : రవ఼
ఇసటట ననస:123\18\2124
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ రవ఼
ఇసటట ననస:123\18\2124
వయససస:34
లస: పప
3333 SAA1468487
పపరర: చలక ససకనఖ

93-22/425

భరస : బదధబ
ఇసటట ననస:123\18\2120
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరమలయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2120
వయససస:72
లస: పప
3330 SAA0036970
పపరర: కకరణ఼ వనలలగగలలటట఼

3316 SAA0282376
పపరర: సపదదసలల఼ ఒరరస఼

3311 SAA0043935
పపరర: వనసకట ససబబమక఼ అపపల఼

భరస : సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2117
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123\18\2119
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123\18\2119
వయససస:27
లస: పప
3327 SAA0036731
పపరర: లకకయఖ఼ కలరరకలల఼

93-22/422

తసడడ:బ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:123-18-2118
వయససస:19
లస: పప

తలర : వరమక఼
ఇసటట ననస:123\18\2118
వయససస:46
లస: పప
3324 SAA0785024
పపరర: ఎకకటటల గగపస

3313 SAA0034793
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ అపపల఼

93-22/417

భరస : కకషర మబరరస఼
ఇసటట ననస:123\18\2116
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2117
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ సపదదసలల ఒరరస
ఇసటట ననస:123-18-2117
వయససస:26
లస: పప
3321 SAA0034892
పపరర: సరసబయఖ఼ బబతసచరర ఼

93-22/419

తసడడ:బ కకషర మబరరస఼
ఇసటట ననస:123\18\2116
వయససస:56
లస: పప

భరస : సపదదసలల
ఇసటట ననస:123\18\2117
వయససస:57
లస: ససస స
3318 SAA1472315
పపరర: ననగగల మర ఒరరస

3310 SAA0037234
పపరర: ససజజత఼ అపపల఼

3308 SAA0962077
పపరర: పబసరద చలమర

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2115
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2116
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2116
వయససస:35
లస: పప
3315 SAA0427211
పపరర: వరమక ఒరరస

93-22/416

భరస : గగవరర న
ఇసటట ననస:123\18\2114
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2116
వయససస:25
లస: ససస స
3312 SAA0034785
పపరర: శకనస఼ అపపల఼

3307 SAA0784950
పపరర: మహసకరళ అనడరరధ

3332 SAA1278027
పపరర: మహ లకడక గగసజ

93-22/655

భరస : శరసబయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:123-18-2124
వయససస:59
లస: ససస స
93-22/438

3335 SAA0038059
పపరర: కకటటశసరమక఼ తమకశశటట ఼

93-22/439

భరస : నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2131
వయససస:57
లస: ససస స
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పపరర: రమణ఼ ఉపపపతల఼
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93-22/440

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2132
వయససస:47
లస: ససస స
3339 SAA0037952
పపరర: రరధ఼ రరవపరర఼

93-22/443

93-22/446

93-22/449

93-22/451

3346 SAA0043489
పపరర: లకడక఼ బరక఼

3349 SAA0282525
పపరర: గసగ భవరన఼ తషరకర఼

93-22/454

3352 SAA0037036
పపరర: ఎసపస రర఼ బదసదల఼

93-21/1069

3355 SAA0784943
పపరర: గగటట మలలర హహహమమవత
భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\2151
వయససస:27
లస: ససస స

3357 SAA0037192
పపరర: సతఖననరరయణ఼ గగటటట మళళ఼

3358 SAA0041343
పపరర: కకసడయఖ఼ గగసటటమలర ఼

93-22/459

తసడడ:బ జగనననథస఼
ఇసటట ననస:123\18\2151
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ బబబగరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2152
వయససస:38
లస: పప
3363 SAA0962473
పపరర: దసరర భవరన ఓరరప
భరస : గగపస కకషర
ఇసటట ననస:123\18\2154
వయససస:30
లస: ససస స

93-22/450

3361 SAA0042846
పపరర: గగపరలస఼ బతష
స ల఼

93-22/452

3364 SAA0282467
పపరర: మరమక఼ ఒరరస఼
భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2154
వయససస:52
లస: ససస స

3344 SAA0276303
పపరర: రరజ఼ వవజగసడర ఼

93-22/448

3347 SAA0740564
పపరర: మసగమక బబ సదలపరటట

93-17/102

3350 SAA0282442
పపరర: శశఖర఼ తషరకర఼

93-22/453

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2143
వయససస:35
లస: పప
93-22/455

3353 SAA0323360
పపరర: లలవయఖ బగదసదల఼

93-22/456

తసడడ:బ పబసరద఼
ఇసటట ననస:123\18\2150
వయససస:43
లస: పప
93-22/457

3356 SAA0042283
పపరర: శరరద఼ గగసటటమలర ఼

93-22/458

భరస : కకసడయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2151
వయససస:42
లస: ససస స
93-22/460

3359 SAA0038174
పపరర: సరమమమజఖస఼ మసడన఼

93-22/461

భరస : శకనవరస఼
ఇసటట ననస:123\18\2152
వయససస:34
లస: ససస స
93-22/463

తసడడ:బ యమననదయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2153
వయససస:54
లస: పప
93-22/465

93-22/445

భరస : బడదమయమ
ఇసటట ననస:123-18-2141
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ జగనననథస఼
ఇసటట ననస:123\18\2151
వయససస:47
లస: పప
93-22/462

3341 SAA0282343
పపరర: ననగమణణ఼ చససడడరర఼

తసడడ:బ డదవడ఼
ఇసటట ననస:123\18\2137
వయససస:33
లస: పప

భరస : లలవ఼
ఇసటట ననస:123\18\2150
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:బ లలవయఖ బగదసదల
ఇసటట ననస:123.18.2150, IDWA NAGAR
వయససస:20
లస: ససస స

3360 SAA0042887
పపరర: శకనవరసరరవప఼ మసడన఼

93-22/447

భరస : శశఖర఼
ఇసటట ననస:123\18\2143
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2147
వయససస:37
లస: ససస స
3354 SAA1147594
పపరర: దదవ కలమమరర బగదసదల

3343 SAA0282350
పపరర: శవమక఼ వవజగసడర ఼

93-22/442

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2136
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ అపరపరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2140
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2141
వయససస:39
లస: ససస స
3351 SAA0035535
పపరర: లల఼ ఓరరల఼

93-22/444

భరస : డదవడ఼
ఇసటట ననస:123\18\2137
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123\18\2139
వయససస:42
లస: ససస స
3348 SAA0040345
పపరర: అరరణన఼ పససపపలలటట఼

3340 SAA0282400
పపరర: వకకటరరయమ రరణణ఼ పపరరపప గగ఼

3338 SAA0785008
పపరర: నశనస జజన వవససర

తసడడ:బ ఏసస పదస
ఇసటట ననస:123\18\2133
వయససస:28
లస: పప

భరస : అబబహస఼
ఇసటట ననస:123\18\2135
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ జవరతనస఼
ఇసటట ననస:123\18\2136
వయససస:40
లస: పప
3345 SAA0036327
పపరర: దదవ఼ బతష
స ల఼

93-22/441

భరస : ఏససపరదస఼
ఇసటట ననస:123\18\2133
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరకల రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2134
వయససస:47
లస: ససస స
3342 SAA0035121
పపరర: ససబబబరరవప఼ చససడడరర఼

3337 SAA0043711
పపరర: మమరర కలమమరర఼ నశనస఼

3362 SAA0784901
పపరర: షపక నలలఫర

93-22/464

భరస : ఇరరఫన
ఇసటట ననస:123\18\2154
వయససస:28
లస: ససస స
93-22/466

3365 SAA0784893
పపరర: బగరరస గగపస కకషర

93-22/467

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2154
వయససస:36
లస: పప
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3366 SAA0567099
పపరర: దననమక రరదనబపప గగ
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93-22/468

భరస : మమరరయమదనసస
ఇసటట ననస:123\18\2155
వయససస:38
లస: ససస స
93-17/103

భరస : రరమయఖ Lella
ఇసటట ననస:123/18/2156
వయససస:74
లస: ససస స
93-22/473

భరస : మహబబబ భబషర
ఇసటట ననస:123\18\2157
వయససస:38
లస: ససస స
93-17/104

భరస : కకషరయఖ bethamcherla
ఇసటట ననస:123/18/2158
వయససస:56
లస: ససస స
93-22/478

93-22/482

93-22/485

93-20/1099

భరస : వనసకటటశసరరర దనరరజపఅల
ఇసటట ననస:123-18--2164
వయససస:53
లస: ససస స

93-22/476

3379 SAA0784885
పపరర: గగరరకల పపబమ కలమమర

3382 SAA1049288
పపరర: శక లకడక జడడగగ

3385 SAA1249770
పపరర: వనసకటటశసరరర ధనరరజపఅల

93-22/487

93-22/479

3374 SAA0784976
పపరర: షపక హహదనయతషలమర భబషర

93-22/475

3377 SAA0037275
పపరర: తరరమల రరవప఼ కలరరకలల఼

93-22/477

3380 SAA0035576
పపరర: ననగలకడక఼ తమకశశటట ఼

93-22/481

భరస : లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2160
వయససస:42
లస: ససస స
93-22/483

3383 SAA1049270
పపరర: రరమచసదబరరవప అసకస

93-22/484

తసడడ:బ రరజజరరవప అసకస
ఇసటట ననస:123\18\2161
వయససస:38
లస: పప
93-15/1083

3386 SAA1250729
పపరర: వనసకటటశసరరర దననరససపల

93-17/1035

తసడడ:బ చనన ససబబరరవప ధనరరజపఅల
ఇసటట ననస:123-18-2164
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ చనన ససబబరరవప దననరససపల
ఇసటట ననస:123-18-2164
వయససస:55
లస: పప

3388 SAA1271485
పపరర: వజయ దననరససపల

3389 SAA0037150
పపరర: కకటమక఼ రరదబపరటట఼

93-23/726

3391 SAA0785206
పపరర: సభబవరత నల బబయ

3394 JBV3674082
పపరర: ససనత఼ చసకరక఼
భరస : ఏసస఼
ఇసటట ననస:123\18\2171
వయససస:32
లస: ససస స

93-22/486

భరస : చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2165
వయససస:47
లస: ససస స
93-22/488

భరస : రవ ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2167
వయససస:30
లస: ససస స
93-20/87

93-22/472

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2158
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర దననరససపఅల
ఇసటట ననస:123-18-2164
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2165
వయససస:57
లస: పప

భరస : గనఖ ననయక జజజ నవత
ఇసటట ననస:123/18/2169
వయససస:45
లస: ససస స

3376 SAA0036814
పపరర: హహహమమవత఼ కలరరకలల఼

3371 SAA0282509
పపరర: హరరననథ బబబగ఼ లలళర఼

తసడడ:బ అబగదల రహహమన
ఇసటట ననస:123\18\2157
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరమచసదబరరవప అసకస
ఇసటట ననస:123\18\2161
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2161
వయససస:42
లస: పప

3393 SAA0969032
పపరర: పరరసత భబయ జజజ నవత

93-22/474

తసడడ:బ నసదదశ
ఇసటట ననస:123\18\2159
వయససస:24
లస: పప

భరస : చననపప఼
ఇసటట ననస:123\18\2161
వయససస:36
లస: ససస స

3390 SAA0035790
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ గరతబస఼

3373 SAA0962481
పపరర: ఇమమమన షపక

93-22/470

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2156
వయససస:32
లస: పప

భరస : తరరమలరరవ఼
ఇసటట ననస:123\18\2158
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2159
వయససస:44
లస: ససస స

3387 SAA1276773
పపరర: వజయ దనరరజపఅల

93-22/471

తసడడ:బ ఇధససలర బబషర
ఇసటట ననస:123\18\2157
వయససస:30
లస: పప

3375 SAA0333815
పపరర: వరమక బబతఏచదరర betamcherla

3384 SAA0035543
పపరర: చననపప఼ తమకశశటట ఼

3370 SAA0282517
పపరర: జయలకడక఼ లలళర఼

3368 SAA0567123
పపరర: మరరయదనసస రరదబపప గగ

తసడడ:బ దనసస
ఇసటట ననస:123\18\2155
వయససస:40
లస: పప

భరస : హరరననథ బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2156
వయససస:31
లస: ససస స

3372 SAA0784992
పపరర: షపక షరబబన

3381 SAA0035550
పపరర: సరళ఼ తమకశశటట ఼

93-22/469

తసడడ:బ బలగగసగరధర తలక
ఇసటట ననస:123\18\2155
వయససస:54
లస: ససస స

3369 SAA0278275
పపరర: లకకమక లలళర Lella

3378 SAA0036962
పపరర: కకటటశసరర఼ గగరరకల఼

3367 SAA0509158
పపరర: పదక చటటటనవన

3392 SAA0785198
పపరర: సబవత రవ ననయక

93-22/489

తసడడ:బ పసతషలల
ఇసటట ననస:123\18\2167
వయససస:33
లస: పప
93-18/488

3395 SAA0785214
పపరర: కగతవత పబమల

93-22/490

భరస : శకనస ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2172
వయససస:26
లస: ససస స
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3396 SAA0427260
పపరర: దసరర బసడడ
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93-22/491

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:123\18\2172
వయససస:30
లస: ససస స
3399 SAA0785156
పపరర: కరమ దనద రరజజ ననయక

93-22/494

93-22/497

తసడడ:బ చసదస ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2185
వయససస:24
లస: పప
3408 SAA0785180
పపరర: కగతవత ససతన

93-22/501

93-22/504

93-22/507

93-22/510

తసడడ:బ శకనస జజతవథ
ఇసటట ననస:123-18-2201
వయససస:30
లస: ససస స

93-21/1154

3412 SAA0785131
పపరర: కగతవత వజయ బయళ

3415 SAA0041475
పపరర: సరసబబబజఖస ననలటటరర

3418 SAA1409853
పపరర: నవహహమయమ నశననమ

93-22/513

3421 SAA1472406
పపరర: లకడక బబయ జఠవథ

93-22/502

3424 SAA1470269
పపరర: కకకకల బబయ జజటవత
తసడడ:బ శకనస ననయక జటవత
ఇసటట ననస:123-18-2201
వయససస:19
లస: ససస స

3404 SAA0785099
పపరర: షపక మసరసన వరల

93-22/499

3407 SAA1382043
పపరర: శవ ననయక జజతవథ

93-21/1155

3410 SAA0785065
పపరర: కకమమర రమణ

93-22/503

భరస : జగనననథస
ఇసటట ననస:123\18\2188
వయససస:34
లస: ససస స
93-22/505

3413 SAA0785149
పపరర: కగతవరత శకనస ననయక

93-22/506

తసడడ:బ మగనయఖ ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2190
వయససస:38
లస: పప
93-22/508

3416 SAA0785560
పపరర: రసగనన పరలలస ససరగష

93-22/509

తసడడ:బ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2195
వయససస:34
లస: పప
93-23/745

3419 SAA0678144
పపరర: కగతవత మతలమల ననయక

93-22/511

తసడడ:బ దనససరర ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2198
వయససస:36
లస: పప
93-22/672

భరస : శకనస జఠవథ
ఇసటట ననస:123/18/2201
వయససస:38
లస: ససస స
93-22/685

93-18/489

తసడడ:బ చసడడ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:123-18-2185, 4TH LINE
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ ఏససపరదస నశననమ
ఇసటట ననస:123-18-2197
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ పసగర రననయక
ఇసటట ననస:123\18\2200
వయససస:38
లస: పప
3423 SAA1472422
పపరర: కకకకల జజతవథ

3409 SAA0785172
పపరర: కగతవత శకనస ననయక

3401 SAA0657387
పపరర: అసకమక రరవప బసడనరర

తసడడ:బ మమలమల
ఇసటట ననస:123\18\2184
వయససస:46
లస: పప

భరస : జజజ ననసదస ననలటటరర
ఇసటట ననస:123\18\2195
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ పబకరశరరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:123\18\2195
వయససస:48
లస: పప
3420 SAA0678094
పపరర: బచడల ననయక జటబవత

93-22/498

తసడడ:బ శకనస ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2190
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:123\18\2195
వయససస:32
లస: ససస స
3417 SAA0041418
పపరర: జజజ ననసదస ననలటటరర

3403 SAA0785230
పపరర: జటవత హనసమసత ననయక

3406 SAA1382050
పపరర: సరసత జజతవథ

93-22/493

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\2177
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ డకల ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2187
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ కలద
ఇసటట ననస:123\18\2190
వయససస:36
లస: ససస స
3414 SAA0785578
పపరర: రసగనన పరలలస ఇసదధర

93-22/495

భరస : శవ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:123-18-2185 4TH LINE
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2187
వయససస:37
లస: ససస స
3411 SAA0785107
పపరర: షపక ససభబన

3400 SAA0784919
పపరర: పప సరన ననగగసదబస

తసడడ:బ చసదస ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2184
వయససస:34
లస: పప
93-22/500

3398 SAA0785222
పపరర: కగతవత అనస ననయక

తసడడ:బ కలమఖ ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2172
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటబబవప
ఇసటట ననస:123\18\2175
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హనసమసత ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2184
వయససస:32
లస: ససస స
3405 SAA0785115
పపరర: ఔతవత కరసత ననయక

93-22/492

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2172
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ మసగత ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2173
వయససస:33
లస: పప
3402 SAA0785248
పపరర: జతవరత జజఖత బబయ

3397 SAA0314104
పపరర: శశఖర బసడడ఼

3422 SAA1450741
పపరర: లకడక బబయ జజటవత

93-22/684

భరస : శకనస ననయక జజటవత
ఇసటట ననస:123-18-2201
వయససస:38
లస: ససస స
93-22/686

3425 NDX2935633
పపరర: కకకకల జటవరత

94-75/1121

తలర : లకడక బబయ జటవరత
ఇసటట ననస:123-18-2201
వయససస:19
లస: ససస స
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3426 SAA0427245
పపరర: రరపర ననయక జఠరవత

93-22/514

తసడడ:బ చసదస ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2202
వయససస:41
లస: పప
3429 SAA0282558
పపరర: బబజ఼ షపక఼

93-22/517

93-22/520

93-22/525

93-22/528

93-22/531

93-22/534

93-22/537

భరస : జజజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2222
వయససస:37
లస: ససస స

3439 SAA0040493
పపరర: లసరకర఼ రతననవత఼

3442 SAA0785255
పపరర: శకనవరస రరవప తమకశశటట

3445 SAA0780354
పపరర: పదనకవత మధసరరసతకమగ

3448 SAA0783572
పపరర: హహసససనమక గసట

93-22/538

3451 SAA0282608
పపరర: శవ ననయక఼ రరడనవత఼

93-22/529

3454 SAA0282640
పపరర: తనవప ననయక఼ రతననవతష఼
తసడడ:బ మమతనఖ ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2222
వయససస:42
లస: పప

3434 SAA0035634
పపరర: పరపరరరవప ననయక఼ రరవపరర఼

93-22/524

3437 SAA0036368
పపరర: బకక ననయక఼ పరరరతన఼

93-22/527

3440 SAA0282566
పపరర: లకడక఼ దదరసగళళ఼

93-22/530

భరస : రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2216
వయససస:37
లస: ససస స
93-22/532

3443 SAA0039776
పపరర: లకడక భబరత కలసచపప

93-22/533

భరస : శకనవరస రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:123\18\2218
వయససస:40
లస: ససస స
93-22/535

3446 SAA0037127
పపరర: సరమమమజఖస఼ కలసచపప఼

93-22/536

తసడడ:బ దననన లల఼
ఇసటట ననస:123\18\2219
వయససస:57
లస: పప
93-20/88

3449 SAA0783564
పపరర: మసరసన వరల షపక

93-20/89

తసడడ:బ గన సపదదన
ఇసటట ననస:123-18-2220
వయససస:45
లస: పప
93-22/539

తసడడ:బ గగసడబస఼
ఇసటట ననస:123\18\2221
వయససస:32
లస: పప
93-22/541

93-22/519

తసడడ:బ టకరక ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2212
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:123-18-2220
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఏసస రతనస఼
ఇసటట ననస:123\18\2221
వయససస:32
లస: ససస స
3453 SAA0282657
పపరర: జజష మమరర఼ తనడడకకసడ఼

93-22/526

భరస : గగపస చనరర
ఇసటట ననస:123\18\2219
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ దదర సరసమ ఆచనరర
ఇసటట ననస:123\18\2219
వయససస:61
లస: పప
3450 SAA0034967
పపరర: రవణ఼ కలసచనల఼

3436 SAA0043885
పపరర: లకడక బబయ఼ పరలకర఼

3431 SAA0785123
పపరర: జటవత అనసడయ

తసడడ:బ పసకర ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2211
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ బబల కకటట
ఇసటట ననస:123\18\2216
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2218
వయససస:32
లస: పప
3447 SAA0780347
పపరర: గగపస చనరర మధసరరసతకమగ

93-22/521

తసడడ:బ ఆగరన ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2215
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2216
వయససస:40
లస: పప
3444 SAA0036715
పపరర: ననగరరజ఼ కలసచపప఼

3433 SAA0785032
పపరర: షపక ససదన

93-22/516

భరస : రరప ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2207
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : టకరక ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2212
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : లసకర఼
ఇసటట ననస:123\18\2215
వయససస:32
లస: ససస స
3441 SAA0282574
పపరర: రరమమరరవప఼ దదరసగళళ఼

93-22/518

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:123\18\2207
వయససస:30
లస: పప

భరస : బకక ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2212
వయససస:35
లస: ససస స
3438 SAA0040519
పపరర: పదక఼ రతననవతష఼

3430 SAA0785040
పపరర: షపక రరజజసన

3428 SAA0427286
పపరర: సరకల
క కగతనవత

తసడడ:బ బబలల
ఇసటట ననస:123\18\2203
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససదనన
ఇసటట ననస:123\18\2207
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగస఼
ఇసటట ననస:123\18\2207
వయససస:35
లస: ససస స
3435 SAA0038208
పపరర: బకకలల బబయ఼ పరలతన఼

93-22/515

భరస : సరకల
క ఼
ఇసటట ననస:123\18\2203
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజన఼
ఇసటట ననస:123\18\2206
వయససస:50
లస: ససస స
3432 SAA0044032
పపరర: షరజదన బబగస఼ షపక఼

3427 SAA0276444
పపరర: పదక కగతనవత఼

3452 SAA0040451
పపరర: పబమల఼ రతననవత఼

93-22/540

భరస : తనవప ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2222
వయససస:37
లస: ససస స
93-22/542

3455 SAA0034934
పపరర: బబ డన ననయక఼ కగతనవతష఼

93-22/70

తసడడ:బ సరకకకయమ ననయక఼ boda
ఇసటట ననస:123/18/2223
వయససస:52
లస: పప

Page 225 of 360

3456 SAA0962457
పపరర: గరపరల కగతవథ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-22/543

తసడడ:బ బబ డడడ ననవక
ఇసటట ననస:123\18\2223
వయససస:23
లస: ససస స
3459 SAA0678110
పపరర: కగతవత అచలల బబయ

93-22/546

93-17/105

93-22/688

93-22/549

93-20/91

93-20/94

93-20/97

భరస : అరరజనరజడడడ Kunchala
ఇసటట ననస:123/18/2233
వయససస:31
లస: ససస స

3469 SAA0038919
పపరర: పరరసత఼ తమకశశటట ఼

3472 SAA0393363
పపరర: ఆశర బ఼ షపక఼

3475 SAA0393371
పపరర: నబ బ఼ షపక఼

3478 SAA0785057
పపరర: షపక జజన

93-22/552

3481 SAA0035006
పపరర: ఏససదనసస వవమగల

93-22/550

3484 SAA0048090
పపరర: ననగమణణ కలసచల kunchala
భరస : యయససరరజ Kunchala
ఇసటట ననస:123/18/2233
వయససస:33
లస: ససస స

3464 SAA1277508
పపరర: పవన కలమమర బననవథ

93-22/656

3467 JBV3686342
పపరర: మసగమక఼ బతష
స ల఼

93-18/490

3470 SAA1012723
పపరర: రజయమ ససలట న షపక

93-20/90

భరస : నగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:123/18/2231
వయససస:25
లస: ససస స
93-20/92

3473 SAA0457499
పపరర: సపదదన శశక

93-20/93

తసడడ:బ ననవన సరహహబ శశక
ఇసటట ననస:123/18/2231
వయససస:44
లస: ససస స
93-20/95

3476 SAA1012707
పపరర: నగబల మరర షపక

93-20/96

తసడడ:బ అదసస షపక
ఇసటట ననస:123/18/2231
వయససస:28
లస: పప
93-22/71

3479 SAA0035014
పపరర: పదనకవత వవమగల

93-22/551

భరస : ఏససదనసస
ఇసటట ననస:123\18\2231
వయససస:36
లస: ససస స
93-22/553

తసడడ:బ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2231
వయససస:39
లస: పప
93-17/106

93-22/687

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2229
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ బడద సరహహబ
ఇసటట ననస:123/18/2231
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ గసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2231
వయససస:31
లస: పప
3483 JBV3673167
పపరర: కలసచనల పదక kunchala

93-22/689

భరస : బబబబ వల఼
ఇసటట ననస:123/18/2231
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస బబబగ పప పపరర
ఇసటట ననస:123/18/2231
వయససస:49
లస: ససస స
3480 SAA0282624
పపరర: ససరగష఼ తమకశశటట ఼

3466 SAA1448950
పపరర: ఝనస బననవథ

3461 SAA1449982
పపరర: పరవన ఖగతవథ

తసడడ:బ రగడనఖననయక బననవథ
ఇసటట ననస:123-18-2225
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:123/18/2231
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దనద సరహహబ లలట షపక
ఇసటట ననస:123/18/2231
వయససస:59
లస: ససస స
3477 SAA0973520
పపరర: శక దదవ పప పపరర

93-22/548

భరస : గసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2230
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరమలకకయఖ
ఇసటట ననస:123/18/2231
వయససస:25
లస: ససస స
3474 SAA1012699
పపరర: మసరసనబ షపక

3463 SAA0282616
పపరర: ససశల఼ బబణనవతష఼

93-22/545

తసడడ:బ రవ ననయక ఖగతవథ
ఇసటట ననస:123-18-2224
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ రజడడల ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:123-18-2225
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2229
వయససస:41
లస: ససస స
3471 SAA0783879
పపరర: బబజమక లయసగరల

93-22/547

భరస : రజడడ న ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2225
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ రజడడల ననయక బబననవత
ఇసటట ననస:123-18-2225
వయససస:19
లస: ససస స
3468 SAA0282582
పపరర: మసగమక఼ బతష
స ల఼

3460 SAA0678128
పపరర: కగతవత రవ ననయక

3458 SAA0282590
పపరర: బబజ఼ కగతనవతష఼

తసడడ:బ బబ డడ ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2223
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ బమమ ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2224
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల Banavath
ఇసటట ననస:123/18/2225
వయససస:46
లస: పప
3465 SAA1449677
పపరర: సరసత బబననవత

93-22/544

తసడడ:బ ససడదఖ
ఇసటట ననస:123\18\2223
వయససస:28
లస: పప

భరస : రవ ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2224
వయససస:35
లస: ససస స
3462 SAA0278192
పపరర: రజడనఖ ననయక బబననవత

3457 SAA0961962
పపరర: ననగగశసర రరవప కగతవథ

3482 SAA0282632
పపరర: ఏసస రతనస఼ కలసచనల఼

93-22/554

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2232
వయససస:34
లస: పప
93-17/107

3485 SAA0048355
పపరర: కకటటశసరమక kunchala

93-17/108

భరస : కకటటశసరరరవప Kunchala
ఇసటట ననస:123/18/2233
వయససస:34
లస: ససస స
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3486 SAA0048363
పపరర: యయససరతనస kunchala

93-17/109

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప Kunchala
ఇసటట ననస:123/18/2233
వయససస:34
లస: పప

3487 SAA0048249
పపరర: యయససరరజ కలసచల kunchala

తసడడ:బ కకటటసససరరవ Kunchala
ఇసటట ననస:123/18/2233
వయససస:36
లస: పప

93-17/112 3490 SAA0857062
3489 SAA0048611
పపరర: కకటటశసరరరవప కలసచల kunchala
పపరర: పబవణ కలమమర బబతమ

తసడడ:బ పపలర యఖ Kunchala
ఇసటట ననస:123/18/2233
వయససస:54
లస: పప
3492 SAA0427278
పపరర: పపలర యఖ కలసచనల

93-22/556

93-14/60

భరస : మరవల
ఇసటట ననస:123-18-2237
వయససస:54
లస: ససస స
3498 SAA0038380
పపరర: సరవతబ఼ తమకశశటట ఼
భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2239
వయససస:57
లస: ససస స
3501 SAA0678060
పపరర: తషలసస జటబవత

93-22/563

93-22/566

93-22/568

తసడడ:బ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:123\18\2252
వయససస:27
లస: ససస స

93-22/657

3505 SAA1250513
పపరర: రగజ మసడ

3508 SAA0962440
పపరర: ఇశరకయయలల మసద

93-22/571

3511 SAA0615997
పపరర: బబసడదలమ రరజ కలమమరర

93-22/561

3514 SAA0962721
పపరర: గగవసదమక వరగరన
భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2254
వయససస:25
లస: ససస స

3494 SAA0034983
పపరర: సలలమ఼ తషరకర఼

93-22/558

3497 SAA0323261
పపరర: శరరష మలలర ల఼

93-22/559

3500 SAA0038216
పపరర: రమణ఼ మలలర ల఼

93-22/562

భరస : పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2240
వయససస:32
లస: ససస స
93-22/564

3503 SAA0043760
పపరర: గగరవయఖ఼ కకనననర఼

93-22/565

తసడడ:బ గరలయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2244
వయససస:42
లస: పప
93-14/1010

3506 SAA0962549
పపరర: ససహససన మసద

93-22/567

భరస : శరలలమగ రరజ
ఇసటట ననస:123\18\2247
వయససస:25
లస: ససస స
93-22/569

3509 SAA0314260
పపరర: షరలలమగ రరజ మసద఼

93-22/570

తసడడ:బ ఇసరసక఼
ఇసటట ననస:123\18\2247
వయససస:30
లస: పప
93-22/572

భరస : రవ
ఇసటట ననస:123\18\2251
వయససస:27
లస: ససస స
93-22/574

93-22/555

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2239
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:123\18\2247
వయససస:23
లస: పప

భరస : హరర పబసరద
ఇసటట ననస:123\18\2249
వయససస:40
లస: ససస స
3513 SAA0615898
పపరర: మలపపడకనగర రతనమ

3496 SAA1297993
పపరర: శవ కలమమరర బగరక

3502 SAA0040527
పపరర: ఏససమరరయమక఼ కకనననర఼

3491 SAA0034991
పపరర: అరరణ఼ కలసచపప఼

భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2235
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శరలలమబ రరజ మసడ
ఇసటట ననస:123-18-2247
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇసరసకల఼
ఇసటట ననస:123\18\2247
వయససస:40
లస: ససస స
3510 SAA0785354
పపరర: వవరగక శవ పరరసత

93-22/557

భరస : guravaiah
ఇసటట ననస:123\18\2244
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససరగష తమకశశటట
ఇసటట ననస:123\18\2245
వయససస:27
లస: ససస స
3507 SAA0038257
పపరర: లలరరర మమరర఼ మసదన఼

3493 SAA0313726
పపరర: రరమమసజనవయగలల
బబ రగపస యన఼
తసడడ:బ శశషగరరరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2234
వయససస:46
లస: పప

3499 SAA0785297
పపరర: తమకశశటట పరప రరవప

93-17/111

భరస : పపలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2234
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2239
వయససస:36
లస: పప

భరస : బచడల ననయమక
ఇసటట ననస:123\18\2240
వయససస:36
లస: ససస స
3504 SAA0962101
పపరర: రరజఖ లకడక తమకశశటట

93-18/491

భరస : మరవల
ఇసటట ననస:123-18-2237
వయససస:53
లస: ససస స
93-22/560

3488 SAA0048660
పపరర: డదవడనబజ కలసచల kunchala

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప Kunchala
ఇసటట ననస:123/18/2233
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ సపరర బబతమ
ఇసటట ననస:123\18\2234
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:123\18\2234
వయససస:33
లస: పప
3495 SAA1152404
పపరర: శవకలమమరర బగరక

93-17/110

3512 SAA0615849
పపరర: బబసడదలమ రవ

93-22/573

తసడడ:బ ససబబబరరవ
ఇసటట ననస:123\18\2251
వయససస:32
లస: పప
93-22/575

3515 SAA0961855
పపరర: కకటటశసర రరవప వరగన

93-22/576

తసడడ:బ బబహకస
ఇసటట ననస:123\18\2254
వయససస:29
లస: పప

Page 227 of 360

3516 SAA0962119
పపరర: అనతన కగతనవత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-22/577

తలర : రఘగ కగతనవత
ఇసటట ననస:123\18\2255
వయససస:30
లస: ససస స
3519 SAA0678037
పపరర: పబదదప కలమమర పపదపలర

93-22/580

94-90/882

తసడడ:బ నరసససహహలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2258
వయససస:39
లస: పప
3528 SAA0282673
పపరర: రరమససత఼ ఈగర఼

93-22/585

93-22/588

93-22/591

93-22/593

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2269
వయససస:42
లస: పప

93-22/583

3532 SAA0043133
పపరర: శవ఼ మసరల఼

3535 SAA1381110
పపరర: శకదదవ ఆలవరల

3538 SAA1371939
పపరర: సదన శవ రరవప ఆలవరల

93-22/594

3541 SAA0963208
పపరర: సరయ కలమమర కలర

93-22/586

3544 SAA0040766
పపరర: శకనస఼ రతననవతష఼
తసడడ:బ రరమగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2272
వయససస:40
లస: పప

3524 SAA0035949
పపరర: శకలకడక఼ వడర మమనస఼

93-22/581

3527 SAA0785263
పపరర: పరరసతమక తమకశశటట

93-22/584

3530 SAA0040618
పపరర: ఏసప బగ఼ కకనననర఼

93-22/587

తసడడ:బ గరలయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2262
వయససస:36
లస: పప
93-22/589

3533 SAA0616037
పపరర: చనలరరజఖ లకకక

93-22/590

భరస : రగసస బబబగ
ఇసటట ననస:123\18\2266
వయససస:32
లస: ససస స
93-21/1156

3536 SAA0785347
పపరర: అలవల ధనలకడక

93-22/592

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2267
వయససస:42
లస: ససస స
93-22/691

3539 SAA0962168
పపరర: హరర కకరణ అసగలకలదసరర

93-22/86

తసడడ:బ గసగరధర అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:123/18\2268
వయససస:24
లస: పప
93-22/595

3542 SAA0615732
పపరర: అసగలకలదసరర ననగ
సససదరకలమమర
తసడడ:బ గసగరధర
ఇసటట ననస:123\18\2268
వయససస:26
లస: పప

93-22/596

93-22/598

3545 SAA1470210
పపరర: మమరర రతనవథ

93-22/692

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123\18\2268
వయససస:25
లస: పప
93-22/597

94-5/804

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2261
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప ఆలవరల
ఇసటట ననస:123-18-2267
వయససస:18
లస: పప

భరస : గసగరధరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2268
వయససస:42
లస: ససస స
3543 SAA0039313
పపరర: ననగబబబగ఼ బతష
స ల఼

3529 SAA0038489
పపరర: చదననమక఼ కకనననర఼

3521 NDX2546703
పపరర: తషలశ రరమవత

భరస : రరమగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2258
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప ఆలవరల
ఇసటట ననస:123-18-2267
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2267
వయససస:48
లస: పప
3540 SAA0044321
పపరర: వజయలకడక఼ అసగలకలదసరర఼

94-40/842

తసడడ:బ మగతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2263
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ చనఈనన పపననయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2266
వయససస:43
లస: పప
3537 SAA0785339
పపరర: అలవల శకనవరస రరవప

3523 NDX2899599
పపరర: బగలర రరమవత

3526 SAA0044388
పపరర: వనసకట రతనస యలర సపరటట

93-22/579

తసడడ:బ లలల రరమవత
ఇసటట ననస:123-18-2256
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఏసప బగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2262
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవ఼
ఇసటట ననస:123\18\2263
వయససస:43
లస: ససస స
3534 SAA0615872
పపరర: ఇరగడఅలమ రరమసరసమ

93-22/690

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\2261
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ రరసబబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2261
వయససస:42
లస: పప
3531 SAA0040535
పపరర: సమమధననస఼ మసరల఼

3520 SAA1472414
పపరర: రరమవత బగలర

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123-18-2256 , 5th line
వయససస:21
లస: ససస స
93-22/582

3518 SAA0962747
పపరర: ఆసజనవయగలల రరమమవత

తసడడ:బ లమలల
ఇసటట ననస:123\18\2256
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల బగలర
ఇసటట ననస:123-18-2256
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయగలల రరమవత
ఇసటట ననస:123-18-2256
వయససస:21
లస: ససస స
3525 SAA0043943
పపరర: రరమగ఼ వడర మమనస఼

93-22/578

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:123\18\2255
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:బ దనసస
ఇసటట ననస:123\18\2256
వయససస:33
లస: పప
3522 NDX2515575
పపరర: బగలర రరమవత

3517 SAA0787517
పపరర: షపక తదదరరన

భరస : శకనస రతనవథ
ఇసటట ననస:123-18-2272
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: మలర శసరర రతననవత఼
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93-22/599

భరస : రవ ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2273
వయససస:31
లస: ససస స
3549 SAA0508770
పపరర: జయరరజ గడడ స

93-22/602

93-22/605

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2277
వయససస:42
లస: ససస స
3555 SAA0508978
పపరర: కలమమరర కలమకరకలసటర

93-22/608

93-18/492

93-22/611

93-22/613

93-22/616

తసడడ:బ ససరగష
ఇసటట ననస:123\18\2285
వయససస:28
లస: ససస స

93-22/609

3565 SAA0427294
పపరర: మమరరయమదనసస కకనననర

3568 SAA0040592
పపరర: శకనవరసరరవప఼ ఈరర ఼

93-22/619

3571 SAA0785362
పపరర: జయ రరవప మగనపలర

93-18/493

3574 JBV3674249
పపరర: భబరత఼ బబతపపడడ఼
తసడడ:బ ననసచనరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2286
వయససస:60
లస: ససస స

3554 SAA0040436
పపరర: ననగరరజ బబతపపడడ

93-22/607

3557 SAA0035782
పపరర: శవ఼ కలరరక఼

93-22/610

3560 SAA0785305
పపరర: కలమకరరగగసటర కగజయఖ

93-22/134

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:123\18\\2279
వయససస:26
లస: ససస స
93-22/612

3563 SAA0043877
పపరర: శకనవరససలల఼ చలమర఼

93-22/135

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\\2281
వయససస:37
లస: పప
93-22/614

3566 SAA0036004
పపరర: రతనకలమమరర పరలలపప

93-22/615

భరస : భబషణస
ఇసటట ననస:123\18\2283
వయససస:38
లస: ససస స
93-22/617

3569 SAA0036046
పపరర: భబషణస పరలలపప

93-22/618

తసడడ:బ మగకకసటట
ఇసటట ననస:123\18\2284
వయససస:42
లస: పప
93-22/620

తసడడ:బ దన మబరరస
ఇసటట ననస:123\18\2284
వయససస:52
లస: పప
93-22/621

93-22/604

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2278
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18\2284
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ జయ రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2284
వయససస:47
లస: పప
3573 SAA0785370
పపరర: దదవనన కలమమరర మగనపఅల

3562 SAA0616052
పపరర: కలమమకరరకలసటబర దవదడ

3551 SAA0044404
పపరర: రగజజ రరణణ఼ బబతసపపడడ఼

తలర : భబరత
ఇసటట ననస:123\18\2277
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ గరలయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2282
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ జయ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2284
వయససస:26
లస: పప
3570 SAA0037291
పపరర: బగజజ఼ మగనసపలర ఼

93-22/606

తసడడ:బ సమమఖలల
ఇసటట ననస:123\18\2279
వయససస:52
లస: పప

భరస : మమరరయమ దనసడ
ఇసటట ననస:123\18\2282
వయససస:27
లస: ససస స
3567 SAA0785388
పపరర: ససరగసదబ కలమమర మగనపఅల

3553 SAA0282681
పపరర: అపరపరరవప఼ పప లలపలర ఼

3559 JBV3674215
పపరర: చనరజరస఼ కలమకరరకలసటర ఼

93-22/601

భరస : ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2277
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ దనవదస఼
ఇసటట ననస:123\18\2279
వయససస:33
లస: పప

భరస : చనరర ర
ఇసటట ననస:123\18\2279
వయససస:28
లస: ససస స
3564 SAA0616029
పపరర: కనవనరర బబలమలసగమమక

93-22/603

తసడడ:బ దవదస
ఇసటట ననస:123\18\2278
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ దనవదస఼
ఇసటట ననస:123\18\2279
వయససస:31
లస: పప
3561 SAA0615930
పపరర: కలమమకరరకలసటబర రగ఼ఁర

3550 SAA0282699
పపరర: దసరర అమరగశసరర దదవ఼
పప లలపలర ఼
భరస : అపరపరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2277
వయససస:32
లస: ససస స

3556 SAA0508952
పపరర: రమమష కలమకరకలసటర

3548 SAA0042663
పపరర: రవ఼ రతననవతష఼

తలర : బబ఼
ఇసటట ననస:123\18\2273
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18\2277
వయససస:37
లస: పప

భరస : దవదడ
ఇసటట ననస:123\18\2278
వయససస:48
లస: ససస స
3558 JBV3674223
పపరర: రమమష఼ కలమకరరకలసటర ఼

93-22/600

తలర : బబ఼
ఇసటట ననస:123\18\2273
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆదధశశషష
ఇసటట ననస:123\18\2276
వయససస:43
లస: పప
3552 SAA0035105
పపరర: హజమగన఼ షపక఼

3547 SAA0036228
పపరర: బబ఼ రతననవతష఼

3572 SAA0037200
పపరర: ససరగష఼ మగనసపలర ఼

93-22/72

తసడడ:బ జయ రరవప఼ munupalli
ఇసటట ననస:123/18/2285
వయససస:38
లస: పప
93-18/494

3575 JBV3686169
పపరర: కళళఖణణ఼ చసదవవలల఼

93-18/495

భరస : ససరగష఼
ఇసటట ననస:123\18\2287
వయససస:33
లస: ససస స
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3576 SAA0785289
పపరర: చసదదలల ససరగష
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93-22/622

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2287
వయససస:41
లస: పప
3579 SAA0334151
పపరర: పపననమకబబయ భననవత఼

93-22/623

93-18/499

93-18/502

93-22/626

3597 SAA0784505
పపరర: బబ నడర బబషర

93-22/628

93-17/114

తసడడ:బ వనసకట దనసస఼
ఇసటట ననస:123\18\2305
వయససస:61
లస: పప

93-21/1157

3592 SAA0036640
పపరర: మలలర శసరరరవప఼ మదదనపపడడ఼

3595 SAA0278291
పపరర: యబగ కటబట katta

93-20/98

3598 SAA0851098
పపరర: ననగబర వరల నడర బబషర

93-22/693

3601 SAA0036137
పపరర: రమణ఼ బసడనరర఼

3604 SAA0323253
పపరర: శకనవరస఼ బతష
స ల఼
తసడడ:బ వనసకటటససరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2308
వయససస:42
లస: పప

93-18/501

3587 SAA0039503
పపరర: పదక఼ రగపపడడ఼

93-22/625

3590 SAA0678078
పపరర: పసగర ర ననయక జటబవత

93-22/627

93-22/629

3593 JBV3673183
పపరర: యదదనపపడడ వజయ లకడక
yaddanapudi
తసడడ:బ ననగయఖ yaddanapudi
ఇసటట ననస:123/18/2305
వయససస:29
లస: ససస స

93-17/113

93-17/115

3596 JBV3673175
పపరర: యదదనపపడడ ననగయఖ
yaddanapudi
తసడడ:బ శశషయఖ yaddanapudi
ఇసటట ననస:123/18/2305
వయససస:61
లస: పప

93-17/116

3599 SAA0785453
పపరర: బసడనరర శక లకడక

93-22/630

93-20/99

భరస : సపదదసలల
ఇసటట ననస:123\18\2305
వయససస:28
లస: ససస స
93-22/632

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2305
వయససస:57
లస: ససస స
93-22/634

3584 JBV3674470
పపరర: వరలకడక఼ ఆకటట఼

తసడడ:బ బకరఖ ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2299
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ లమల
ఇసటట ననస:123-18-2305
వయససస:25
లస: పప
93-22/631

93-18/498

భరస : జజసఫ఼
ఇసటట ననస:123\18\2297
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ జకకయఖ katta
ఇసటట ననస:123/18/2305
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2305
వయససస:37
లస: ససస స
3603 SAA0042531
పపరర: రరజ఼ బసడనరర఼

3589 SAA1447085
పపరర: తరరపతమక చసతపలర

3581 JBV3674454
పపరర: బగజజ఼ వవమగల఼

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2293
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2304
వయససస:39
లస: పప

భరస : లమల
ఇసటట ననస:123-18-2305
వయససస:42
లస: ససస స
3600 SAA0043174
పపరర: సపదదసలల఼ బసడనరర఼

93-18/500

భరస : రరజగష చసతపలర
ఇసటట ననస:123-18-2297
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మలలర శసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2304
వయససస:35
లస: ససస స
3594 SAA0278283
పపరర: alivelu yaddanapudi
yaddanapudi
భరస : ననగయఖ yaddanapudi
ఇసటట ననస:123/18/2305
వయససస:54
లస: ససస స

3586 SAA1446806
పపరర: రరజగష చసతపలర

93-18/497

భరస : శసకర఼
ఇసటట ననస:123\18\2290
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:123-18-2297
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ జజసఫ఼
ఇసటట ననస:123\18\2297
వయససస:37
లస: పప
3591 SAA0037671
పపరర: అనసడరఖ఼ యగదదనపపడడ఼

93-22/624

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:123\18\2292
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబబబ వల఼
ఇసటట ననస:123\18\2294
వయససస:31
లస: పప
3588 SAA0039362
పపరర: జజసఫ఼ రజపపడడ఼

3580 SAA0323329
పపరర: శకరరమగలల ననయక఼ భననవత఼

3583 SAA0964420
పపరర: షరహహన షపక

3578 JBV3674439
పపరర: వరయఖ఼ బతష
స ల఼

తసడడ:బ వనసకటబబవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2289
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ బలమఖ ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2289
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2290
వయససస:39
లస: పప
3585 JBV3674488
పపరర: అబగదల఼ మహమకద఼

93-18/496

భరస : వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2288
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సపవరననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2289
వయససస:53
లస: ససస స
3582 JBV3674355
పపరర: శసకర఼ వవమగల఼

3577 JBV3674447
పపరర: తరరపతమక఼ బతష
స ల఼

3602 SAA0039545
పపరర: పపద సపదదసలల఼ బసడనరర఼

93-22/633

తసడడ:బ రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2305
వయససస:42
లస: పప
93-22/635

3605 SAA0785420
పపరర: బసదనరర కనకమక

93-22/636

భరస : వనసకట దనసస
ఇసటట ననస:123\18\2309
వయససస:29
లస: ససస స
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93-22/637

భరస : బబబగరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2309
వయససస:47
లస: ససస స
3609 SAA0323527
పపరర: వనసకట లకడక బసడనరర఼

93-22/642

93-22/645

93-23/1

93-23/4

93-18/697

93-18/503

93-23/8

భరస : వససత రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2327
వయససస:41
లస: ససస స

3619 SAA1430370
పపరర: మమరర కలమమరర రరవపరర

3622 SAA1429570
పపరర: ఆనసద మతస కకయమ

3625 SAA0785768
పపరర: రరడవత షరల

3628 SAA0313767
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడనరర఼

93-23/11

3631 SAA0036897
పపరర: వజయ఼ మదసకలరర఼

93-18/696

3634 SAA0785511
పపరర: హరరష సతషలలరర
తసడడ:బ వససత రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2327
వయససస:26
లస: పప

3614 SAA0282707
పపరర: మమరస మక కటబట

93-22/647

3617 SAA0962432
పపరర: శవ బబహకస మమడ

93-23/3

3620 SAA1297068
పపరర: ఆనసద మటటటకకయ

93-19/683

తసడడ:బ నరసయఖ మటటటకకయ
ఇసటట ననస:123-18-2317
వయససస:23
లస: పప
93-20/1163

3623 SAA0785438
పపరర: కటరపప రరజ

93-23/5

తసడడ:బ ఏసప బగ
ఇసటట ననస:123\18\2319
వయససస:38
లస: పప
93-23/6

3626 SAA0313965
పపరర: పపద రమణ బసడనరర఼

93-23/7

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2321
వయససస:69
లస: ససస స
93-23/9

3629 SAA0615468
పపరర: శశక జకకర

93-23/10

తసడడ:బ భజజన
ఇసటట ననస:123\18\2322
వయససస:31
లస: పప
93-23/12

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2323
వయససస:46
లస: ససస స
93-23/14

93-22/644

తసడడ:బ సరసబ శవరరవప
ఇసటట ననస:123\18\2316
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2321
వయససస:39
లస: పప

భరస : మమధవచనరర
ఇసటట ననస:123\18\2323
వయససస:35
లస: ససస స
3633 SAA0282814
పపరర: కరరణ సరతషలలరర

93-23/2

భరస : హనసమసత ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2321
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ జగర యఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2321
వయససస:35
లస: పప
3630 SAA0615955
పపరర: కకలకరళళరర కకటటశసరమక

3616 SAA0962226
పపరర: లకడక తరరపతమక వవమగల

3611 SAA0034827
పపరర: వనసకటటశసర రరవప చటటటపప తషల

భరస : యబగ
ఇసటట ననస:123\18\2313
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసయఖ మతస కకయమ
ఇసటట ననస:123-18-2318
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2321
వయససస:42
లస: పప
3627 SAA0313833
పపరర: శకహరర఼ బసడనరర఼

93-22/646

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:123-18-2317
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆనసద మతస కకయమఖ
ఇసటట ననస:123-18-2318
వయససస:18
లస: ససస స
3624 JBV3674231
పపరర: సరసబయఖ఼ బతష
స ల఼

3613 SAA0044453
పపరర: యలమసద఼ చటటటపప తషల఼

93-22/641

తసడడ:బ యలమసద
ఇసటట ననస:123\18\2311
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:123\18\2314
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2316
వయససస:43
లస: పప
3621 SAA1428580
పపరర: పవన మతస కకయమఖ

93-22/643

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2311
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ యబగ
ఇసటట ననస:123\18\2313
వయససస:25
లస: పప
3618 SAA0785503
పపరర: వనసకటటశసర రరవప రరవపరర

3610 SAA0044156
పపరర: ననగగసదబమక చటటటపప తషల

3608 SAA0785461
పపరర: చటటట పప తషల ససరరష

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2311
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:123\18\2311
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ యలమసద఼
ఇసటట ననస:123\18\2311
వయససస:39
లస: పప
3615 SAA0962754
పపరర: దయమకర కటబట

93-22/638

తసడడ:బ బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2309
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123\18\2311
వయససస:34
లస: ససస స
3612 SAA0043091
పపరర: శకనవరసరరవప఼ చటటటపప తషల఼

3607 SAA0785412
పపరర: బసడనరర వనసకట దనసస

3632 SAA0615989
పపరర: కకలకలలరర మమధవ చనరర

93-23/13

తసడడ:బ గగరరబబహకచనరర
ఇసటట ననస:123\18\2323
వయససస:42
లస: పప
93-23/15

3635 SAA0282848
పపరర: వససత రరవప఼ సరతషలలరర఼

93-23/16

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2327
వయససస:47
లస: పప
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3636 SAA0043893
పపరర: మరరయమక఼ మననవ఼

93-23/17

భరస : శశఖర బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2330
వయససస:36
లస: ససస స
3639 SAA1464940
పపరర: శరకవణణ పరగటట

93-23/746

93-23/21

93-23/24

94-75/1120

93-18/698

93-23/35

93-18/506

తసడడ:బ శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2342
వయససస:48
లస: పప

3649 JBV3674819
పపరర: కకసడమక఼ ఉపపతల఼

3652 SAA0615781
పపరర: ఉపపపటబలమ ఆరగగఖమ

3655 SAA0039172
పపరర: పపలపసరరజ఼ ఇరగదరర ఼

3658 JBV3686151
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ ఇరగదళళ఼

93-23/38

3661 SAA0785644
పపరర: ఉపపతల రరమకకషర

93-18/504

3664 SAA0796294
పపరర: రతన కలమమరర ఈదర
భరస : వవణగ
ఇసటట ననస:123\18\2343
వయససస:28
లస: ససస స

3644 SAA0786154
పపరర: చదవపల ననగ రరజ

93-23/23

3647 SAA0282947
పపరర: సపరరమక఼ పపటట ఼

93-23/26

3650 JBV3674801
పపరర: వనసకయఖ఼ ఉపపపతల఼

93-18/505

తసడడ:బ ఆరగగఖస఼
ఇసటట ననస:123\18\2339
వయససస:42
లస: పప
93-23/27

3653 SAA0615724
పపరర: ఇరగడఅలమ లకకకదసరర

93-23/34

తసడడ:బ కకనడ లల
ఇసటట ననస:123\18\2340
వయససస:26
లస: ససస స
93-23/36

3656 SAA0038182
పపరర: కకసడలల఼ ఇరగదరర ఼

93-23/37

తసడడ:బ పపననయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2340
వయససస:47
లస: పప
93-18/507

3659 SAA1038992
పపరర: రరపవత నర0

93-18/508

భరస : రరసబబబగ నర0
ఇసటట ననస:123\18\2342
వయససస:26
లస: ససస స
93-23/39

తసడడ:బ పబతనప
ఇసటట ననస:123\18\2342
వయససస:26
లస: పప
93-23/41

93-23/20

భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2338
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2341
వయససస:66
లస: పప

భరస : పబతనప఼
ఇసటట ననస:123\18\2342
వయససస:42
లస: ససస స
3663 SAA0039230
పపరర: హహసపసన఼ షపక఼

93-23/25

తసడడ:బ చన పపననయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2340
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2341
వయససస:62
లస: ససస స
3660 SAA0043844
పపరర: పదక఼ ఉపపపతల఼

3646 SAA0785396
పపరర: వవమగల వనసకట రరవప

3641 SAA0615807
పపరర: కలసచల కకననడ నయమఖ

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2334
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆరగగఖయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2339
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2340
వయససస:42
లస: ససస స
3657 JBV3674744
పపరర: కకటమక఼ ఇరగదళళ఼

93-23/22

భరస : వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2339
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకయఖ ఉపపపటబలమ
ఇసటట ననస:123-18-2339
వయససస:22
లస: పప
3654 SAA0036947
పపరర: నరసమక఼ ఇరగదరర ఼

3643 SAA0785479
పపరర: పగరళళ ననగ రరజ

93-23/19

తసడడ:బ కకటటదయమ
ఇసటట ననస:123\18\2332
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\2335
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ బల కకటట పపటట
ఇసటట ననస:123/18/2338
వయససస:43
లస: పప
3651 SAA1372614
పపరర: భవన శసకర ఉపపపటబలమ

93-23/747

తసడడ:బ రరజయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2334
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2335
వయససస:39
లస: ససస స
3648 NDX3078649
పపరర: ననగగశసర రరవప పపటట

3640 SAA1464528
పపరర: జయ రరజ పరగటట

3638 SAA0282715
పపరర: లసగయఖ఼ పరగటట఼

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2331
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ లసగయఖ పరగటట
ఇసటట ననస:123-18-2331
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:123\18\2333
వయససస:34
లస: ససస స
3645 SAA0785404
పపరర: వవమగల సరసబబబజఖస

93-23/18

భరస : లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2331
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ లసగయఖ పరగటట
ఇసటట ననస:123-18-2331
వయససస:19
లస: ససస స
3642 SAA0785446
పపరర: కరపరపప మరరయమక

3637 SAA0282723
పపరర: మరరయమక఼ పరగటట఼

3662 SAA0041863
పపరర: పబతనప఼ ఉపపపతల఼

93-23/40

తసడడ:బ రరమసరసమ఼
ఇసటట ననస:123\18\2342
వయససస:47
లస: పప
93-18/509

3665 SAA0962267
పపరర: దసరర సబకర తననరర

93-23/42

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2343
వయససస:23
లస: ససస స
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3666 SAA0787749
పపరర: బబ మకతతటటట లకడక రసగ

93-23/43

తసడడ:బ రసగయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2343
వయససస:25
లస: పప
3669 SAA0786022
పపరర: మమదరరజ అదధ లకడక

93-23/46

93-23/49

93-18/510

93-20/101

93-20/104

93-20/107

93-20/110

తసడడ:బ రరమగలలర
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:43
లస: పప

3679 SAA0784596
పపరర: షరకగలమ చలకల పత

3682 SAA0783598
పపరర: పబమలమ మదధదరజడడడ

3685 SAA0405126
పపరర: ససనవమయ఼ పపలపరటట఼

3688 SAA0393454
పపరర: సతఖవత఼ అసచసల఼

93-20/113

3691 SAA0783788
పపరర: గన సపదడ షపక

93-20/102

3694 SAA0784331
పపరర: బబషర షపక
తసడడ:బ యమకకబగ షరరఫ
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:46
లస: పప

3674 SAA0420976
పపరర: పబభబకరరరవప బబ యపరటట఼

93-23/51

3677 SAA0784356
పపరర: ధనమక పపల

93-20/100

3680 SAA0783937
పపరర: కరరమగన షపక

93-20/103

భరస : నగబల
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:32
లస: ససస స
93-20/105

3683 SAA0393389
పపరర: ననగబర బ షపక

93-20/106

భరస : ఇబబహహస షపదక
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:40
లస: ససస స
93-20/108

3686 SAA0426791
పపరర: ఏసమమక తషమమకటట

93-20/109

భరస : ఏసప బబ
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:52
లస: ససస స
93-20/111

3689 SAA0783440
పపరర: శసకర పరనసగగతష

93-20/112

తసడడ:బ సరసబ ననయక
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:27
లస: పప
93-20/114

తసడడ:బ అబగదల రహహమమన
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:36
లస: పప
93-20/116

93-23/48

భరస : చనన రరజ
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప఼
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:30
లస: పప
3693 SAA0850934
పపరర: సరయ మమకల

93-18/511

భరస : రవ఼
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బగచలయఖ
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:57
లస: ససస స
3690 SAA0393470
పపరర: నరగసదబ కలమమర఼ చసదస఼

3676 JBV3674751
పపరర: సతఖస఼ ససడనబల఼

3671 SAA0786444
పపరర: మలలర శవ ననగ రరజ

తసడడ:బ రరఘవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2345
వయససస:40
లస: పప

భరస : దసరర రజడడడ
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:42
లస: ససస స
3687 SAA0783481
పపరర: కకసటయమమక మగదబబబ యన

93-23/50

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:37
లస: ససస స
3684 SAA0426817
పపరర: రరజ పపలపరటట

3673 SAA0370130
పపరర: సపదదన఼ అసగగత఼

93-23/45

తసడడ:బ బబలయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2345
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2346
వయససస:57
లస: పప

భరస : మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:28
లస: ససస స
3681 SAA0393256
పపరర: తరరపతమక఼ కసభసపరటట఼

93-23/47

తసడడ:బ వరరక఼
ఇసటట ననస:123\18\2345
వయససస:39
లస: పప

భరస : సతఖస఼
ఇసటట ననస:123\18\2346
వయససస:50
లస: ససస స
3678 SAA0784539
పపరర: మరర బ షపక

3670 SAA0962796
పపరర: దనమదర గగసజ

3668 SAA0282913
పపరర: వజయలకడక఼ గగనసపలర ఼

భరస : వర రరఘవపలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2345
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123\18\2345
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:123\18\2345
వయససస:37
లస: పప
3675 JBV3674835
పపరర: బసగరరమక఼ ససడనబల఼

93-23/44

భరస : పరసడడ ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2345
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సపదదసలల
ఇసటట ననస:123\18\2345
వయససస:56
లస: ససస స
3672 SAA0785586
పపరర: గగనడ పలర శకనస

3667 SAA0276360
పపరర: కవత జటబవత఼

3692 SAA0783929
పపరర: నగబల మరర షపక

93-20/115

తసడడ:బ అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:42
లస: పప
93-20/117

3695 SAA0405118
పపరర: రవ఼ పపలపరటట఼

93-20/118

తసడడ:బ అబబహస఼
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:49
లస: పప
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93-20/119

తసడడ:బ కకటటదయమ చచదదదయమ
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:58
లస: పప
3699 SAA0525501
పపరర: పబసరద కలరరమమటట

93-23/673

93-23/52

93-23/55

93-23/58

93-18/513

93-23/62

93-22/694

తసడడ:బ లకడక ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18\2365
వయససస:40
లస: పప

3709 SAA0785529
పపరర: షపక ససభబన

3712 JBV3674702
పపరర: శరసతమక఼ మరరకకసటట఼

3715 SAA0041731
పపరర: వనసకటటష రజడడడ఼ ససగన఼

3718 SAA0323287
పపరర: కలమమరర నడతకకక఼

93-23/67

3721 SAA0036350
పపరర: తరరపఠమక఼ కలకకల఼

93-23/59

3724 SAA0323444
పపరర: ఏడడకకసడలల నడతకకక఼
తసడడ:బ పప లమరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2366
వయససస:32
లస: పప

3704 SAA0785610
పపరర: జజటట కకరస ర

93-23/54

3707 SAA0785537
పపరర: షపక మహబబబ బబగమ

93-23/57

3710 SAA0785495
పపరర: షపక మహమకద షరరఫ

93-23/60

తసడడ:బ మమబగ ససభబన
ఇసటట ననస:123\18\2350
వయససస:56
లస: పప
93-18/514

3713 SAA0037721
పపరర: రరమగలమక఼ ఉపపపతల఼

93-23/61

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2355
వయససస:37
లస: ససస స
93-23/63

3716 SAA0323592
పపరర: ససనత రరవపల఼

93-23/64

భరస : ససనల఼
ఇసటట ననస:123\18\2359
వయససస:38
లస: ససస స
93-23/65

3719 SAA0323238
పపరర: రరసబబబగ నడతకకక఼

93-23/66

తసడడ:బ పప లమరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2361
వయససస:30
లస: పప
93-23/68

భరస : సడరఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18\2362
వయససస:57
లస: ససస స
93-23/70

93-18/512

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:123\18\2350
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పప లమరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2361
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2361
వయససస:53
లస: పప
3723 SAA0323485
పపరర: శకనవరసరరవప చదబబ లల఼

93-23/56

తసడడ:బ ఓబగల రజడడడ఼
ఇసటట ననస:123\18\2356
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల నడతకకక
ఇసటట ననస:123-18-2361
వయససస:20
లస: ససస స
3720 SAA0323410
పపరర: పప లమరరవప నడతకకక఼

3706 SAA0962382
పపరర: ననగరరజ జజటట

3701 JBV3674827
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ గగసడనబల఼

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\2349
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రతనస఼
ఇసటట ననస:123\18\2353
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఓబగల రజడడడ఼
ఇసటట ననస:123\18\2356
వయససస:42
లస: ససస స
3717 SAA1472323
పపరర: కకటటశసరమక నడతకకక

93-23/53

తసడడ:బ షరరఫ
ఇసటట ననస:123\18\2350
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ బబలకకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2352
వయససస:38
లస: పప
3714 SAA0043414
పపరర: కకటటశసరమక఼ ససగన఼

3703 SAA0678169
పపరర: సరరనల శకనస

93-20/121

తసడడ:బ సతఖస఼
ఇసటట ననస:123\18\2347
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\2349
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహమకద షరరఫ
ఇసటట ననస:123\18\2350
వయససస:46
లస: ససస స
3711 JBV3674686
పపరర: వనసకటబబవప఼ ఊదర఼

93-23/674

తసడడ:బ సతఖ౦
ఇసటట ననస:123\18\2347
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\2349
వయససస:49
లస: ససస స
3708 SAA0785487
పపరర: షపక బబజద బ

3700 SAA0525527
పపరర: జజన బబష షపక

3698 SAA0457390
పపరర: శకనవరస రరవప ధసపలర

తసడడ:బ బబబగ రరవప ధడపలర
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ మహదదద న బబష
ఇసటట ననస:123 18 2346
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2347
వయససస:25
లస: ససస స
3705 SAA0785602
పపరర: జజటట మరరయమక

93-20/120

తసడడ:బ ససబబయఖ఼
ఇసటట ననస:123 /18/ 2346
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123 18 2346
వయససస:30
లస: పప
3702 SAA0962374
పపరర: శక సపజనఖ సరరనల

3697 SAA0405100
పపరర: రరమగ఼ దనసరర఼

3722 SAA0323519
పపరర: లకడక పదనకవత఼ చదబబ లల఼

93-23/69

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2365
వయససస:36
లస: ససస స
93-23/71

3725 SAA0785636
పపరర: కసబబల పలర లకకమక

93-23/72

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2368
వయససస:38
లస: ససస స
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3726 JBV3674660
పపరర: వనసకటటశసరమక఼ జలసడతబస఼

93-18/515

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123\18\2370
వయససస:37
లస: ససస స
93-23/73

తసడడ:బ వనసకటసరసమ఼
ఇసటట ననస:123\18\2373
వయససస:52
లస: పప
93-23/748

93-23/74

భరస : శసకర఼
ఇసటట ననస:123\18\2375
వయససస:35
లస: ససస స
93-23/77

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2375
వయససస:37
లస: పప

94-9/858

3736 SAA0427328
పపరర: శవమక వపపపపతతలర

3739 SAA0427310
పపరర: ససనల రరవపల

93-23/80

తసడడ:బ పగరదయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2375
వయససస:62
లస: పప

3742 SAA0785594
పపరర: బతష
స ల ననగగశసర రరవప

93-23/75

93-23/83

భరస : రరమ కకషర
ఇసటట ననస:123\18\2383
వయససస:37
లస: ససస స

3745 SAA0785628
పపరర: కరగరత వనసకట ససబబమక

93-23/78

తసడడ:బ రరమకకషర వక
ఇసటట ననస:123-18-2383,7TH LINE
వయససస:19
లస: పప

3748 SAA0615971
పపరర: ఓరరల రమన

93-23/81

తసడడ:బ యయదసకకనడ లల
ఇసటట ననస:123\18\2384
వయససస:52
లస: పప

3751 SAA0785552
పపరర: బబలరసకకసడ రమమదదవ

93-23/84

3754 SAA0322859
పపరర: పరరసత కటబరర katari
భరస : చలపత katari
ఇసటట ననస:123/18/2389
వయససస:45
లస: ససస స

3737 SAA0039388
పపరర: రమణమక఼ ఓరరప఼

93-23/76

3740 SAA0427336
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపపతల

93-23/79

3743 SAA0370064
పపరర: గసగ వరరగగధల

93-23/82

3746 NDX2944791
పపరర: అశశక వక

94-90/1007

తసడడ:బ రరమకకషర వక
ఇసటట ననస:123-18-2383
వయససస:19
లస: పప
93-23/85

3749 SAA0616011
పపరర: ఓరరల కరరమబలమర

93-23/86

తసడడ:బ గగరరసరసమ
ఇసటట ననస:123\18\2384
వయససస:26
లస: పప
93-23/88

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123\18\2385
వయససస:34
లస: ససస స
93-23/89

94-9/859

భరస : రరజ వరరగగధల
ఇసటట ననస:123\18\2380
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగరరసరసమ
ఇసటట ననస:123\18\2384
వయససస:47
లస: ససస స
93-23/87

3734 MLJ1167568
పపరర: వనసకరయమక గసగరశశటట

తసడడ:బ లసగయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2375
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:123\18\2383
వయససస:50
లస: ససస స
93-23/853

93-19/755

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2375
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2378
వయససస:76
లస: పప

3744 SAA0785545
పపరర: వరకర శవ పరరసత

3731 SAA1446871
పపరర: పసచలయఖ గసగరశశటట

భరస : పసచలయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:123-18-2374
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇసరసక
ఇసటట ననస:123\18\2375
వయససస:41
లస: పప

3741 SAA0038141
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ ఒరరస఼

భరస : పపననయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2388
వయససస:71
లస: ససస స

3733 MLJ1168590
పపరర: పసచలయఖ గసగరశశటట

93-18/517

తసడడ:బ గగరవయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:123-18-2374
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:123\18\2375
వయససస:41
లస: ససస స

3738 SAA0040758
పపరర: శసకర఼ ఓరరప఼

3753 SAA0334144
పపరర: ననగమక ఇరగదళళ఼

93-17/117

తసడడ:బ గగరవయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:123-18-2374
వయససస:61
లస: పప

3735 SAA0035675
పపరర: శవ పరరసత఼ ఒరరస఼

3750 SAA0616102
పపరర: ఓరరల గగరరసరసమ

3730 SAA1037762
పపరర: వనసకరయమక గసగరశశటట

3728 SAA0795999
పపరర: అనతన మమమనస

తసడడ:బ చసదబ
ఇసటట ననస:123\18\2372
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పసచలయఖ GANGISETTY
ఇసటట ననస:123-18-2374
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పసచలయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:123-18-2374
వయససస:50
లస: ససస స

3747 SAA1446509
పపరర: ననగబబబగ వక

93-18/516

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2370
వయససస:42
లస: పప

3729 SAA0038406
పపరర: సరసబశవరరవప఼ డదరసగగల఼

3732 SAA1446889
పపరర: వనసకయమక గసగరశశటట

3727 JBV3674652
పపరర: శకనస఼ జలసడతబస఼

3752 JBV3674793
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ గగసజ఼

93-18/518

తసడడ:బ ననగభబషణస఼
ఇసటట ననస:123\18\2387
వయససస:57
లస: పప
93-17/118

3755 SAA1468560
పపరర: శక కరసత చసతపలర

93-22/695

తసడడ:బ శకనవరస రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:123-18-2391 e block
వయససస:24
లస: పప
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3756 JBV3675105
పపరర: లకకమక఼ మలర శశటట ఼
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93-18/519

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2394
వయససస:62
లస: ససస స
3759 SAA0615476
పపరర: బబ రరర రవ

93-23/92

93-18/520

93-23/96

93-20/122

93-23/100

93-23/103

93-23/106

భరస : ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18\2411
వయససస:37
లస: ససస స

3769 JBV1949353
పపరర: లకడక఼ గగరకపపసరల఼

3772 SAA0785719
పపరర: ఆడదపప వనసకటటశసరరర

3775 SAA0044040
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ వవమగల఼

3778 JBV3675121
పపరర: హనసమమయమక఼ ఓరరస఼

93-23/109

3781 SAA0785677
పపరర: మమడతటటట దసరర పబసరద

93-18/521

3784 JBV3675220
పపరర: ననరరయణ఼ కలసచపప఼
తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2411
వయససస:38
లస: పప

3764 SAA0276204
పపరర: అననపపరర గగఱఱ స఼

93-23/95

3767 SAA0785727
పపరర: కకషర గగరకస

93-23/98

3770 SAA0785693
పపరర: జసకల సపదదమక

93-23/99

భరస : వనసకటటశ
ఇసటట ననస:123\18\2403
వయససస:43
లస: ససస స
93-23/101

3773 SAA0323337
పపరర: అనసమమయమక వవమగల఼

93-23/102

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2406
వయససస:46
లస: ససస స
93-23/104

3776 SAA0323352
పపరర: లకడక ఒరరస఼

93-23/105

భరస : వజయమరరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2407
వయససస:36
లస: ససస స
93-18/175

3779 SAA0042028
పపరర: దసరర ఼ మమడతతటట఼

93-23/108

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2410
వయససస:47
లస: ససస స
93-23/110

తసడడ:బ రరజ
ఇసటట ననస:123\18\2410
వయససస:32
లస: పప
93-18/522

93-18/174

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123\18\2399
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2408
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:123\18\2410
వయససస:48
లస: ససస స
3783 JBV3675212
పపరర: పసబయమసక఼ కలసచపప఼

93-23/97

తసడడ:బ కకసడలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2406
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2407
వయససస:39
లస: పప
3780 SAA0785685
పపరర: మమడతటటట కకషర కలమమరర

3766 SAA0314518
పపరర: శకనస఼ గగఱఱ స఼

3761 JBV3675279
పపరర: భబరతమమత఼ చలమర఼

భరస : కకషర఼
ఇసటట ననస:123\18\2399
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ చసదబస
ఇసటట ననస:123\18\2404
వయససస:48
లస: పప

భరస : దసరర యఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2406
వయససస:62
లస: ససస స
3777 SAA0323345
పపరర: వజయ రరజ ఒరరస఼

93-23/94

భరస : అసకరరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2401
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\2404
వయససస:46
లస: ససస స
3774 SAA0034801
పపరర: అలవవలమక఼ తమకశశటట ఼

3763 SAA0314070
పపరర: దసరర గగఱఱ స఼

93-23/91

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/2397
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర఼
ఇసటట ననస:123\18\2399
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123-18-2400
వయససస:32
లస: పప
3771 SAA0785701
పపరర: ఆడదపప మగతనఖలమక

93-23/93

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123\18\2399
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర
ఇసటట ననస:123\18\2399
వయససస:29
లస: పప
3768 SAA0784026
పపరర: వనసకటటససరరర పప లర పప న

3760 SAA0786121
పపరర: మగదబబబ యన ఆసజనవయగలల

3758 SAA0370171
పపరర: మరరయమక఼ బబ రరక఼

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2395
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమకకటట
ఇసటట ననస:123\18\2395
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2397
వయససస:37
లస: పప
3765 SAA0678284
పపరర: ననగరరజ గగరక౦

93-23/90

భరస : రవ
ఇసటట ననస:123\18\2395
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ వవసకటటశసరరరవ
ఇసటట ననస:123\18\2395
వయససస:37
లస: పప
3762 JBV3675303
పపరర: రగషస బబబగ఼ చలమర఼

3757 SAA0615443
పపరర: బబ రరర దకక

3782 SAA0041384
పపరర: రరజ఼ మమడతతటట఼

93-23/111

తసడడ:బ గగవసదపప఼
ఇసటట ననస:123\18\2410
వయససస:52
లస: పప
93-18/523

3785 JBV3675287
పపరర: ధనలకడక఼ ఓరరస఼

93-18/176

భరస : ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2412
వయససస:35
లస: ససస స
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3786 JBV3675170
పపరర: ఆనసదరరవప఼ ఓరరస఼
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93-18/177

తసడడ:బ ధనలకడక఼
ఇసటట ననస:123/18/2412
వయససస:40
లస: పప
3789 SAA0615518
పపరర: ఓరరల కలమమరర

93-23/112

93-18/178

93-23/114

93-18/528

93-18/531

93-23/118

93-23/121

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2430
వయససస:49
లస: పప

3799 JBV3675048
పపరర: ధరరక ననయక఼

3802 JBV3675196
పపరర: శకనస఼ ఇరరర఼

3805 SAA0962093
పపరర: కకసదలల ఇరర

3808 JBV3675147
పపరర: రమణమక఼ ఇరళ఼

93-23/123

3811 SAA0038125
పపరర: కకటటశసరర఼ చదసబబటట఼

93-18/529

3814 JBV3671484
పపరర: సతఖ జజజ న పబసడననసబ ఆనపరరస
భరస : వనసకట నరసససహమబరరస
ఇసటట ననస:123-18-2431
వయససస:72
లస: ససస స

3794 JBV3675188
పపరర: మసగమక఼ ఓరరస఼

93-18/527

3797 SAA0615922
పపరర: తతరరకర వవసకటటదయమ

93-23/116

3800 JBV3674843
పపరర: ససకనఖ఼ మరరకసటట఼

93-18/530

భరస : మహహష఼
ఇసటట ననస:123\18\2419
వయససస:30
లస: ససస స
93-18/532

3803 SAA0040220
పపరర: లకడక పరరసత఼ ఈరర ఼

93-23/117

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2420
వయససస:37
లస: ససస స
93-23/119

3806 SAA0616144
పపరర: సనరమమబకల ససరగశ

93-23/120

తలర : ఆసడనళమక
ఇసటట ననస:123\18\2423
వయససస:37
లస: పప
93-18/533

3809 SAA0323204
పపరర: సకలకబబయ ఇరరర఼

93-23/122

భరస : ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2425
వయససస:31
లస: ససస స
93-23/124

భరస : తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2430
వయససస:42
లస: ససస స
93-23/126

93-22/658

తసడడ:బ వవసకట రమన
ఇసటట ననస:123\18\2417
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2425
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2425
వయససస:36
లస: పప
3813 SAA0038190
పపరర: తరరపతయఖ఼ చదసబబటట఼

93-23/115

తసడడ:బ మమకసటట
ఇసటట ననస:123\18\2422
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ పటబటభ఼
ఇసటట ననస:123\18\2424
వయససస:31
లస: పప
3810 SAA0323246
పపరర: ననగరరజ ఇరరర఼

3796 SAA0616110
పపరర: తతరరకర వవసకరయమక

3791 SAA1268226
పపరర: ఒరరస పపబమ కలమమర

భరస : రమణయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2414
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ మగకకసటట఼
ఇసటట ననస:123\18\2420
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ ఈరర కకసడలల ఈరర
ఇసటట ననస:123\18\2420
వయససస:56
లస: పప
3807 SAA0334128
పపరర: మహన సవరసబబకస఼

93-18/526

తసడడ:బ పసడడయఖ ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\2418
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123\18\2420
వయససస:38
లస: ససస స
3804 SAA0314211
పపరర: ఈరర కకసడలల ఈరర

3793 SAA1012517
పపరర: వరహహడ షపక

93-18/525

తసడడ:బ ఒరరస షరరరన రరజ
ఇసటట ననస:123-18-2413 E BLOCK
వయససస:18
లస: పప

భరస : వవసకటటదయమ
ఇసటట ననస:123\18\2417
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ధరక఼
ఇసటట ననస:123\18\2418
వయససస:40
లస: ససస స
3801 JBV3686201
పపరర: అసకమక఼ ఇరర ఼

93-23/113

తలర : అశకఫపననసర షపక
ఇసటట ననస:123\18\2414
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2414
వయససస:23
లస: ససస స
3798 JBV3675022
పపరర: శరరద఼ దననవత఼

3790 SAA0615492
పపరర: ఓరరల సరననన రరజ

3788 JBV3686193
పపరర: సరరననబజ఼ ఒరరస఼

తసడడ:బ గగవరర నరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2413
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ గగవరర నన రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2413
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2414
వయససస:50
లస: ససస స
3795 SAA0962408
పపరర: అమర ఏడడకకసదలల ఓరరప

93-18/524

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2412
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరననన రరజ
ఇసటట ననస:123\18\2413
వయససస:37
లస: ససస స
3792 JBV3675113
పపరర: రమణయఖ఼ ఓరరస఼

3787 JBV3686425
పపరర: మలలర శసరర఼ బతష
స ల఼

3812 SAA0276345
పపరర: శకనస఼ ఈరర ఼

93-23/125

తసడడ:బ వనసకట గగరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2430
వయససస:47
లస: పప
93-17/119

3815 SAA0039255
పపరర: వనసకట రతనస఼ బతష
స ల఼

93-23/127

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2431
వయససస:72
లస: పప
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93-23/128

భరస : బదఖ ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2432
వయససస:43
లస: ససస స
3819 SAA0314732
పపరర: బదనస వరకలడనవత఼

93-23/131

93-18/535

93-23/135

93-18/180

93-18/537

93-18/538

93-23/140

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2448
వయససస:34
లస: పప

3829 JBV3675139
పపరర: బగజజ఼ రరపవత఼

3832 SAA0456889
పపరర: రమన అచ

3835 SAA0132860
పపరర: కకటటశసరమక఼ కరరరమసచ఼

3838 SAA0427351
పపరర: రరఘవమక మగదబ బబ యన

93-20/124

3841 SAA0630566
పపరర: అల బబషర షపక

93-18/181

3844 JBV3681996
పపరర: షపక షహజజబ఼
తసడడ:బ హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123-18-2448
వయససస:34
లస: పప

3824 SAA0616193
పపరర: శశక రగశన బ

93-23/134

3827 JBV3675253
పపరర: కరరమగననసర఼ షపక఼

93-18/179

3830 JBV3675329
పపరర: రరజ఼ బసడనరర఼

93-18/536

తసడడ:బ బబలరరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2441
వయససస:52
లస: పప
93-23/137

3833 SAA0456871
పపరర: దసరరర రరవప అఛ

93-23/138

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప అచ
ఇసటట ననస:123\18\2441
వయససస:48
లస: పప
93-18/539

3836 SAA0615864
పపరర: చడనననమ ససనతన

93-23/139

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:123\18\2443
వయససస:27
లస: ససస స
93-23/141

3839 JBV3686375
పపరర: కకతతర఼ గరల఼

93-20/123

భరస : యయహహనస఼
ఇసటట ననస:123-18-2448
వయససస:33
లస: ససస స
93-20/125

తసడడ:బ ఇలమహహ
ఇసటట ననస:123-18-2448
వయససస:29
లస: పప
93-20/127

93-18/534

భరస : బబజజన఼
ఇసటట ననస:123/18/2436
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\2444
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప఼
ఇసటట ననస:123-18-2448
వయససస:35
లస: ససస స
3843 JBV3676905
పపరర: దసరరరరరవప఼ నమకల఼

93-23/136

భరస : బబబగరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2443
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగగనద న రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2443
వయససస:32
లస: పప
3840 JBV3676871
పపరర: తరరపతమక఼ గగసజజ఼

3826 SAA0370023
పపరర: సలమమ షపక఼

3821 JBV3675204
పపరర: సలమక఼n షపక఼

భరస : ససజజన
ఇసటట ననస:123\18\2435
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దడరఆగర రరవప అచ
ఇసటట ననస:123\18\2441
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకకకననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18\2442
వయససస:43
లస: ససస స
3837 SAA0615716
పపరర: చడనననమ రవకలమమర

93-23/133

భరస : రరమగ఼
ఇసటట ననస:123/18/2439
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2441
వయససస:58
లస: పప
3834 JBV3686144
పపరర: వజయలకడక఼ కకనదనల఼

3823 SAA0616219
పపరర: శశక లతపపన

93-23/130

భరస : బబజజన఼
ఇసటట ననస:123\18\2435
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : దనదనషర఼
ఇసటట ననస:123\18\2435
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ అలర ఼
ఇసటట ననస:123/18/2436
వయససస:64
లస: పప
3831 SAA0560441
పపరర: శకనవరస కకటటట

93-23/132

భరస : జకకర
ఇసటట ననస:123\18\2435
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సలమమ
ఇసటట ననస:123\18\2435
వయససస:32
లస: ససస స
3828 JBV3675261
పపరర: బబజజన఼ షపక఼

3820 SAA0043422
పపరర: శకనవరసరరవప఼ షపక఼

3818 SAA0314377
పపరర: పబసరద వరకలడనవత఼

తసడడ:బ బదనస఼
ఇసటట ననస:123\18\2432
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2434
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ బబజజన఼
ఇసటట ననస:123\18\2435
వయససస:33
లస: పప
3825 SAA0616060
పపరర: శశక మగనన

93-23/129

భరస : నసదనఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2432
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2432
వయససస:51
లస: పప
3822 JBV3675162
పపరర: ససభబన఼ షపక఼

3817 SAA0370056
పపరర: కరకసత దనరరవత఼

93-20/126
3842 JBV3681772
పపరర: బతష
స ల వనసకట ననగగసదబ కలమమర఼

తసడడ:బ యయససరరజ఼
ఇసటట ననస:123-18-2448
వయససస:31
లస: పప
93-20/128

3845 JBV3686383
పపరర: యయహహ నస఼ గరల఼

93-20/129

తసడడ:బ భబషణస఼
ఇసటట ననస:123-18-2448
వయససస:35
లస: పప

Page 238 of 360

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41

3846 JBV3686326
పపరర: గజలవయఖ఼ చసతకరల఼

93-20/130

తసడడ:బ మలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2448
వయససస:52
లస: పప
3849 JBV3675840
పపరర: సరమమల఼ వనలచరర ఼

93-20/133

93-20/135

93-20/138

93-20/141

93-20/144

93-20/147

93-23/143

తసడడ:బ మగననయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2466
వయససస:42
లస: పప

3859 JBV3675899
పపరర: కళళఖణణ఼ దదవళళ఼

3862 SAA0525576
పపరర: శవ ననగ రరజ బబలరసకకసడ

3865 JBV3675865
పపరర: ననగగశసరరరవప దదవళళ

3868 SAA0319566
పపరర: మసగమక చలమర఼

93-20/149

3871 SAA0077180
పపరర: వనసకట ససబబమక఼ బడద఼

93-20/142

3874 SAA0077529
పపరర: పదనకవత఼ మలర శశటట ఼
భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123-18-2467
వయససస:36
లస: ససస స

3854 SAA0280107
పపరర: షరహహన఼ ససలమసనన఼

93-20/137

3857 JBV3686227
పపరర: ధనమస గరల

93-20/140

3860 SAA0075242
పపరర: దనబకకవలర ఼ ఈదసలమబడడ఼

93-20/143

భరస : జగన కకషప ర఼
ఇసటట ననస:123-18-2458
వయససస:37
లస: ససస స
93-20/145

3863 JBV3675881
పపరర: ఏడడకకసడలల దదవళళ

93-20/146

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:123-18-2458
వయససస:57
లస: పప
93-20/148

3866 SAA0283135
పపరర: మమరర఼ సససగరరపరటట఼

93-23/142

భరస : బబబగరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2460
వయససస:39
లస: ససస స
93-23/144

3869 SAA0334094
పపరర: పటబటభ సవరసబబకస఼

93-23/145

తసడడ:బ వరదయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2464
వయససస:71
లస: పప
93-20/150

భరస : రరధ కకషర మబరరస఼
ఇసటట ననస:123-18-2466
వయససస:63
లస: ససస స
93-20/152

93-20/134

తసడడ:బ భబషణస
ఇసటట ననస:123-18-2452
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2464
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:123-18-2466
వయససస:39
లస: ససస స
3873 JBV3675782
పపరర: నరసససహరరవప఼ దనసరర఼

93-20/139

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123-18-2459
వయససస:34
లస: పప

భరస : పటబటభ఼
ఇసటట ననస:123\18\2464
వయససస:59
లస: ససస స
3870 JBV3686334
పపరర: శరసతనకలమమరర దనసరర

3856 JBV3675915
పపరర: ఇమమనయయలల఼ గగసజ఼

3851 JBV3675824
పపరర: అనత఼ గరల఼

భరస : నజర఼
ఇసటట ననస:123-18-2452
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ మగకకసటట
ఇసటట ననస:123-18-2458
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననగగశసరరరవప దదవళళ
ఇసటట ననస:123-18-2459
వయససస:35
లస: ససస స
3867 SAA0041293
పపరర: ఆసడనళమక఼ సవరరసబబకస఼

93-20/136

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123-18-2458
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123-18-2458
వయససస:47
లస: ససస స
3864 JBV3675725
పపరర: పరరసత దదవళళ

3853 JBV3675832
పపరర: బగజజబబబగ఼ గరల఼

93-20/132

భరస : బగజజబబబగ఼
ఇసటట ననస:123-18-2450
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2452
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ శసకర
ఇసటట ననస:123-18-2452
వయససస:51
లస: పప
3861 JBV3675873
పపరర: వనసకటమక఼ దదవళళ఼

93-22/696

తసడడ:బ భబషణస఼ గరల
ఇసటట ననస:123-18-2450
వయససస:42
లస: పప

భరస : ధనమస
ఇసటట ననస:123-18-2452
వయససస:38
లస: ససస స
3858 SAA0784778
పపరర: నరశమమరరవప గగజజ

3850 SAA1469071
పపరర: వనలచరర పసబససకలర

3848 JBV3675857
పపరర: పరప఼ వనలచరర ఼

భరస : సరమమల఼
ఇసటట ననస:123-18-2449
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123-18-2449 E BLOCK
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2450
వయససస:35
లస: పప
3855 JBV3686235
పపరర: ఆనసద కలమమరర గరల

93-20/131

తసడడ:బ మజద఼
ఇసటట ననస:123-18-2448
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట సరసమ఼
ఇసటట ననస:123-18-2449
వయససస:44
లస: పప
3852 SAA0279729
పపరర: రవ఼ క఼తస పలర ఼

3847 JBV3681970
పపరర: షపక సలస఼

3872 SAA0280057
పపరర: బబ జజన఼ షపక఼

93-20/151

భరస : బగజజ఼
ఇసటట ననస:123-18-2466
వయససస:71
లస: ససస స
93-20/153

3875 JBV3675766
పపరర: లకడక఼ రతననవత఼

93-20/154

భరస : కగశవ ననయక఼ రతననవత
ఇసటట ననస:123-18-2467
వయససస:47
లస: ససస స
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3876 JBV3675774
పపరర: కగశవ ననయక఼ రతననవత఼

93-20/155

తసడడ:బ లక ననయక఼
ఇసటట ననస:123-18-2467
వయససస:52
లస: పప
3879 JBV3675808
పపరర: మలలర శసరర఼ మగదనదడడ఼

93-20/157

93-23/148

93-23/151

93-23/154

93-23/157

93-18/542

93-20/159

భరస : రజజక఼
ఇసటట ననస:123\18\2483
వయససస:42
లస: ససస స

3889 SAA0370247
పపరర: రరమ పబసరద నలలకలరరస

3892 SAA0283085
పపరర: జజజ఼ తనడడకకసద఼

3895 SAA1008227
పపరర: నగరనన షపక

3898 JBV3675758
పపరర: తసగజడడయఖ఼ ఉపపప఼

93-23/160

3901 SAA0040584
పపరర: అసజమక఼ తషరకర఼

93-23/155

3904 JBV3675907
పపరర: బబజ఼ చలమర఼
భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2484
వయససస:32
లస: ససస స

3884 SAA0370221
పపరర: ససబబబ రరవప బబ లలర దసదల

93-23/150

3887 SAA0370239
పపరర: దదవ నలలకలరరస

93-23/153

3890 SAA0785867
పపరర: కలరరక వర లకడక

93-23/156

భరస : రరనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2475
వయససస:42
లస: ససస స
93-23/158

3893 JBV3674694
పపరర: బరకతషననసర఼ షపక఼

93-18/541

భరస : గరలబ఼
ఇసటట ననస:123\18\2479
వయససస:41
లస: ససస స
93-20/158

3896 SAA1274182
పపరర: వహదడలమర షపక

93-22/659

తసడడ:బ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:123-18-2479
వయససస:18
లస: పప
93-20/160

3899 SAA0283077
పపరర: గగపస఼ షపక఼

93-23/159

తసడడ:బ శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2481
వయససస:30
లస: పప
93-23/161

భరస : మలర కరరరజనరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2482
వయససస:32
లస: ససస స
93-18/543

93-18/540

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:123\18\2473
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమమరరవప఼ ఉపపప
ఇసటట ననస:123-18-2480
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరససలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2481
వయససస:32
లస: పప
3903 JBV3675030
పపరర: ఆషర఼ పఠరన఼

93-23/152

తసడడ:బ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:123/18/2479
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : తసగజడడయఖ఼ ఉపపప
ఇసటట ననస:123-18-2480
వయససస:37
లస: ససస స
3900 SAA0043869
పపరర: శవ఼ చలమర఼

3886 SAA0785800
పపరర: రమఖ నలలకలరరస

3881 SAA0277970
పపరర: రరమకకటమక కలరరక఼

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2471
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ అసజయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2475
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ కలమస఼
ఇసటట ననస:123\18\2479
వయససస:47
లస: పప
3897 JBV3675741
పపరర: మసగ ఉపపప

93-23/149

తసడడ:బ రరజ
ఇసటట ననస:123\18\2474
వయససస:32
లస: పప

భరస : దదనయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2475
వయససస:52
లస: ససస స
3894 JBV3674777
పపరర: గరలబ఼ షపక఼

3883 SAA0785784
పపరర: బబ లలదద స వనసకటటశసరరర

93-23/146

భరస : గగపయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2471
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజ
ఇసటట ననస:123\18\2473
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమ పబసరద఼
ఇసటట ననస:123\18\2473
వయససస:29
లస: పప
3891 SAA0283101
పపరర: పదక఼ కటట వరపప఼

93-23/147

తసడడ:బ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2471
వయససస:28
లస: పప

భరస : మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:123\18\2472
వయససస:48
లస: ససస స
3888 SAA0370072
పపరర: అమలమ ననలలకలరరస఼

3880 SAA0785818
పపరర: ససదఖ రరణణ మగతస డడ

3878 SAA0785776
పపరర: జజలపపరర సరసబశవ రరవప

తసడడ:బ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2468
వయససస:56
లస: పప

భరస : కననయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2470
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123\18\2471
వయససస:45
లస: ససస స
3885 SAA1004936
పపరర: బబజద బ షపక

93-20/156

తసడడ:బ ఖమససస సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123-18-2468
వయససస:62
లస: పప

భరస : కననయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2470
వయససస:45
లస: ససస స
3882 SAA0370205
పపరర: లకకక బబ లలర దసదలమ

3877 JBV3675816
పపరర: బబబబవల఼ షపక఼

3902 SAA0037994
పపరర: మలర కరరరజనరరవప఼ తషరకర఼

93-23/162

తసడడ:బ శసకర రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2482
వయససస:35
లస: పప
93-20/161

3905 SAA0038075
పపరర: శవయఖ఼ చలమర఼

93-23/163

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2484
వయససస:37
లస: పప
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93-23/164

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2485
వయససస:45
లస: ససస స
3909 SAA0036996
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ చదరరకలరర఼

93-22/73

93-23/169

93-23/172

3913 SAA0427344
పపరర: శరఖమ పబసరద నలర మమకల

3916 SAA0043448
పపరర: దదవ఼ కకమమకర఼

93-23/175

3919 SAA0323279
పపరర: ససదదయఖ చనపల఼

భరస : యలమసద రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2495
వయససస:26
లస: ససస స

3922 SAA0785735
పపరర: పరశస యలమసద రరవప

భరస : అశశక కలమమర఼
ఇసటట ననస:123-18-2496
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ లలరరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2497
వయససస:85
లస: పప
3930 SAA0039875
పపరర: కకటమక పదమతస స

తలర : నరమల ననయక అసగగత
ఇసటట ననస:123-18-2505 , e block
వయససస:23
లస: పప

3928 SAA0076679
పపరర: శకరరమగలల఼ మతషకలరర఼

93-23/181

3931 SAA0038661
పపరర: ససధనకర పడమరరస

93-23/176

3934 SAA0324053
పపరర: ననగగల మరరవల఼ షపక఼
తసడడ:బ రరజజవల఼
ఇసటట ననస:123/18/2506
వయససస:38
లస: పప

3914 SAA0283267
పపరర: జజఖత఼ నలర మమకల఼

93-23/171

3917 SAA0036384
పపరర: వరలకడక఼ నలగరరర ఼

93-23/174

3920 SAA0043901
పపరర: సరసబయఖ఼ కకమమకర఼

93-23/177

భరస : ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2494
వయససస:52
లస: ససస స
93-23/179

3923 SAA0630814
పపరర: ననషసన షపక

93-20/162

భరస : ఈసడభ
ఇసటట ననస:123-18-2496
వయససస:27
లస: ససస స
93-20/164

3926 JBV3676038
పపరర: మధససడధన రరవప఼
సరతషలలరర఼
తసడడ:బ రరజజరరవప఼
ఇసటట ననస:123-18-2496
వయససస:40
లస: పప

93-20/166

3929 NDX3188182
పపరర: నగగశసరరరవప మగదబబబ యన

93-20/165

94-75/1122

తసడడ:బ ననరరయణ మగదబబబ యన
ఇసటట ననస:123-18-2501
వయససస:50
లస: పప
93-23/182

తసడడ:బ పబభగదనసస
ఇసటట ననస:123\18\2504
వయససస:41
లస: పప
93-22/697

93-23/168

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2493
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ రసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2501
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:123\18\2504
వయససస:36
లస: ససస స
3933 SAA1448901
పపరర: హరరబబబగ ననయక అసగగత

93-23/173

భరస : మధససడధన రరవప఼
ఇసటట ననస:123-18-2496
వయససస:37
లస: ససస స
93-23/180

3911 SAA0035774
పపరర: మగతనఖలమక఼ డదరసగగల఼

భరస : ససరగష఼
ఇసటట ననస:123\18\2491
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2495
వయససస:29
లస: పప

93-20/163 3925 JBV3676046
3924 JBV3681236
పపరర: వవసకట నరసమక఼ తరరమలశశటట ఼
పపరర: రతనకలమమరర఼ సరతషలలరర఼

3927 SAA0043737
పపరర: లసగయఖ఼ బబ లగరరర ఼

93-23/170

తసడడ:బ కమలలసర఼
ఇసటట ననస:123\18\2493
వయససస:51
లస: పప
93-23/178

93-23/166

భరస : చన వనసకట సరసమ఼
ఇసటట ననస:123\18\2489
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2493
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2493
వయససస:37
లస: పప
3921 SAA0785743
పపరర: పరశస భవరన

93-23/167

తసడడ:బ కకషర
ఇసటట ననస:123\18\2490
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ కకషర఼
ఇసటట ననస:123\18\2491
వయససస:42
లస: పప
3918 SAA0345157
పపరర: శవయఖ఼ కకమమకర఼

3910 SAA0037069
పపరర: శశషమక఼ చదరరకలరర఼

3908 SAA0043273
పపరర: కమలమక బబ లగరరర

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2487
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2488
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ శరఖమ పబసరద
ఇసటట ననస:123\18\2490
వయససస:33
లస: ససస స
3915 SAA0283242
పపరర: ససరగష఼ నలర మమకల఼

93-23/165

భరస : వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2486
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ శశషయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2488
వయససస:80
లస: పప
3912 SAA0785859
పపరర: నలర మమకల లకడక

3907 SAA0042978
పపరర: లకడక఼ బసడనరర఼

3932 JBV3676053
పపరర: సపదదన ననయక఼ అసగగతష఼

93-20/167

తసడడ:బ నరకళ఼
ఇసటట ననస:123-18-2505
వయససస:36
లస: పప
93-20/168

3935 SAA0323493
పపరర: లకడక రరణణ మగళరపరటట

93-23/183

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\2507
వయససస:32
లస: ససస స
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3936 SAA0281865
పపరర: సతఖననరరయణ఼ మగళరపరటట఼

93-23/184

తసడడ:బ పకకరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2507
వయససస:36
లస: పప
3939 SAA0785826
పపరర: తతట ననగ ససపన

93-23/187

93-23/190

93-23/193

93-20/169

Deleted
93-20/172

తసడడ:బ హబభగలర ఖమన ఫస న
ఇసటట ననస:123/18/2516
వయససస:42
లస: పప
3954 SAA0982729
పపరర: వర బబబగ మరరక

93-23/196

93-23/199

భరస : గగపయమఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2526
వయససస:55
లస: ససస స

93-23/194

3949 SAA1008235
పపరర: ననగ లకడక కలసచనల

93-20/170

భరస : కనకర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:123/18/2516
వయససస:38
లస: ససస స
3952 SAA0973447
పపరర: పబభబకర రరవప నరరడడ

3955 SAA0785891
పపరర: దనరర హహహమమవత

3958 SAA0281881
పపరర: ససజజత఼ పరశస఼

93-23/202

3961 SAA0281840
పపరర: యయసమక఼ ఎరనపప఼

3964 SAA0370148
పపరర: శరగమణణ఼ రరజపరలలస఼
భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2527
వయససస:55
లస: ససస స

3944 SAA0283283
పపరర: శకనవరసస఼ డదరసగగల఼

93-23/192

3947 SAA0982679
పపరర: మసరసన వరల షసక

93-23/195

3950 SAA0851049
పపరర: ససరగష ఉపపల

93-20/171

తసడడ:బ మలయఖ
ఇసటట ననస:123/18/2516
వయససస:25
లస: పప
93-20/173

3953 SAA0982687
పపరర: శవమక మరరక

93-22/74

భరస : కకషరఅరరజన
ఇసటట ననస:123/18/2516
వయససస:55
లస: ససస స
93-23/197

3956 SAA0785883
పపరర: నలమర మమకల ససతన దదవ

93-23/198

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:123\18\2521
వయససస:58
లస: ససస స
93-23/200

3959 SAA0281956
పపరర: వనసకటటశసర రరవప఼ పరశస఼

93-23/201

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2522
వయససస:39
లస: పప
93-23/203

తసడడ:బ ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2525
వయససస:30
లస: ససస స
93-23/205

93-23/189

తసడడ:బ మమలమల
ఇసటట ననస:123\18\2515
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2522
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2523
వయససస:53
లస: పప
3963 SAA0370049
పపరర: ననగగసదబమక బబజజస఼

3946 SAA0036822
పపరర: సరయమక పపటట

3941 SAA0036392
పపరర: ఎసపస రర఼ రరదబపరటట఼

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2513
వయససస:32
లస: పప

భరస : వవణగ
ఇసటట ననస:123\18\2520
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2521
వయససస:63
లస: పప
3960 SAA0281907
పపరర: శవయఖ఼ మగననసగర఼

93-23/191

తసడడ:బ పపదదనన నరరడడ
ఇసటట ననస:123/18/2516
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ కకషర అరరజన
ఇసటట ననస:123\18\2516
వయససస:37
లస: పప
3957 SAA0785875
పపరర: నలర మమకల కకషర

3943 SAA0044438
పపరర: రరమగలమక఼ డదరసగగల఼

93-23/186

భరస : మమరరటన఼
ఇసటట ననస:123\18\2512
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2515
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:123/18/2516
వయససస:29
లస: ససస స
3951 SAA0969172
పపరర: అవరబజ ఖమన ఫస న

93-23/188

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2513
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2514
వయససస:33
లస: ససస స
3948 SAA0630335
పపరర: పసర బ షపక

3940 SAA0785834
పపరర: తతట వనసకట రరమ రరవప

3938 SAA0036442
పపరర: గరలయఖ఼ కకపప పలల఼

తసడడ:బ ససగరతరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2509
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\2511
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2513
వయససస:29
లస: ససస స
3945 SAA0044073
పపరర: దసరర ఼ ఒరరస఼

93-23/185

భరస : గరలయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2509
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2511
వయససస:34
లస: ససస స
3942 SAA0370122
పపరర: దదవ఼ దదరసగగల఼

3937 SAA0036798
పపరర: రరణణ఼ కకపపపల఼

3962 SAA0035964
పపరర: ససహససన఼ ఈరనపప఼

93-23/204

భరస : ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2525
వయససస:49
లస: ససస స
93-23/206

3965 SAA0370080
పపరర: రమమష఼ రరజపరలలస఼

93-23/207

తసడడ:బ రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2527
వయససస:36
లస: పప
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93-23/208

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2527
వయససస:61
లస: పప
3969 SAA0369975
పపరర: ఆదధ ననరరయణ఼ దరరమడడగగ఼

93-23/211

93-18/544

93-23/215

93-18/547

93-18/550

3984 JBV3679990
పపరర: శకనస఼ కకసడనరజడడడ఼

93-18/553

93-18/545

3979 JBV1943380
పపరర: లకడక఼ మగరల఼

93-18/556

93-18/548

భరస : మసరసనసల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2555
వయససస:41
లస: ససస స

93-23/214

3977 JBV1942341
పపరర: పసర బబహకయఖ఼ మగరల఼

3980 JBV3429735
పపరర: పరరసత఼ మగరల఼

3985 JBV3680014
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ కకసడనరజడడడ఼

3988 JBV3680030
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ వలలర పప఼

3991 JBV1944297
పపరర: మసరసనసల఼ షపక఼

3994 SAA0278044
పపరర: వనసకటరతనమక బగరరక burra
భరస : రరఘవలల burra
ఇసటట ననస:123/18/2558
వయససస:65
లస: ససస స

93-18/546

93-18/549

93-18/551 3983 JBV3680006
3982 SAA0964339
పపరర: చననమల కకసడయఖ పరలలకలరర
పపరర: పదక఼ కకసడనరజడడడ఼

93-18/552

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123\18\2551
వయససస:38
లస: ససస స
93-18/554

3986 JBV3679982
పపరర: వనసకటరరవప఼ కకసడనరజడడడ఼

93-18/555

తసడడ:బ భబషయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2551
వయససస:71
లస: పప
93-18/557

3989 JBV3680063
పపరర: మసగ఼ గగసజ఼

93-18/558

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2554
వయససస:51
లస: ససస స
93-18/560

తసడడ:బ ఖమససససరయబగ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2555
వయససస:56
లస: పప
93-19/13

3974 SAA0787863
పపరర: పపదదమగకలకల లలత

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2549
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ శరభసదధ఼
ఇసటట ననస:123\18\2553
వయససస:45
లస: పప
93-18/559

93-23/212

తసడడ:బ సరసబయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2547
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటబబవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2551
వయససస:66
లస: పప

భరస : మసరసన఼
ఇసటట ననస:123\18\2552
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123-18-2556
వయససస:23
లస: ససస స

3976 JBV1949742
పపరర: శవమక఼ భమవరపప఼

3971 SAA0678300
పపరర: శవ ఆడదపప

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:123\18\2542
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ చననమల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2550
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటబబవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2551
వయససస:46
లస: పప

3993 SAA1166909
పపరర: అనత జజఖత

93-23/213

భరస : బబహకయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2548
వయససస:36
లస: ససస స

3981 SAA0964461
పపరర: వనసకట ననరరయణమక
పరలలకలరర
భరస : చన మమలమ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2550
వయససస:33
లస: ససస స

3990 JBV1945708
పపరర: మసరసనబ఼ షపక఼

3973 SAA0962952
పపరర: అశశక ఇమళ

93-23/210

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\2530
వయససస:27
లస: పప

భరస : పసచలయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2546
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2547
వయససస:71
లస: పప

3987 JBV3680022
పపరర: మహబబబ఼ షపక఼

93-20/175

తసడడ:బ పపలలష ఇమళ
ఇసటట ననస:123\18\2539
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ బగచలయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2542
వయససస:65
లస: పప
3978 JBV3679958
పపరర: సరసబయఖ఼ మగరల఼

3970 JBV3677010
పపరర: పదక఼ కకసడనరజడడడ఼

3968 SAA0370155
పపరర: సరసబబబజఖస పససపపలలటట

భరస : ససబబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:123\18\2529
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : దదవయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2530
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ బబబబరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2531
వయససస:34
లస: పప
3975 SAA0787871
పపరర: పపదద మగకరకల అశశక

93-23/209

భరస : అదధ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\2529
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ జగర యఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2529
వయససస:53
లస: పప
3972 JBV3429792
పపరర: ననగరరజ఼ కకసడనరజడడడ఼

3967 SAA0785909
పపరర: దనరరమడడగగ అరరణన

3992 JBV1945666
పపరర: మరరయమక఼ నడకతతటట఼

93-18/561

భరస : ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2556
వయససస:66
లస: ససస స
93-17/120

3995 JBV1941905
పపరర: సరమమమజఖస఼ కరససబబ యన఼

93-18/562

భరస : జమలయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2558
వయససస:63
లస: ససస స
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3996 SAA0077958
పపరర: రరజజ కలమమరర఼ గగడనరర఼

93-20/176

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123-18-2561
వయససస:45
లస: ససస స
3999 SAA0787814
పపరర: గబడరర అజయ కలమమర

93-23/216

93-23/219

93-20/181

93-20/182

93-20/184

93-20/185

93-20/188

భరస : ఏససబబబగ
ఇసటట ననస:123\18\2580
వయససస:43
లస: ససస స

4009 SAA1469949
పపరర: కకటటశసరరరవప డదలమ

4012 SAA1469147
పపరర: సరగరబబబగ డదలమ

4015 SAA0074740
పపరర: కరరమగననసర఼ షపక఼

4018 SAA0076760
పపరర: ఏసప బగ఼ గసగగలల఼

93-20/191

4021 SAA0076554
పపరర: వవణగ఼ దధవనసల఼

93-18/700

4024 SAA0962911
పపరర: దసరర ఐశసరఖ కనగరచరర
తసడడ:బ శక రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:123\18\2581
వయససస:24
లస: ససస స

4004 SAA0074567
పపరర: చదననకగశవపలల఼ మగనగగటట఼

93-20/180

4007 JBV3678372
పపరర: ననగరతనమక఼ మలలర ల఼

93-21/1017

4010 SAA0074666
పపరర: కకషర వవణణ఼ డదల఼

93-20/183

భరస : బబల చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2575
వయససస:48
లస: ససస స
93-20/1164

4013 SAA0787855
పపరర: డదల కకటటశసర రరవప

93-23/220

తసడడ:బ బబల చదననయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2575
వయససస:29
లస: పప
93-20/186

4016 SAA0077248
పపరర: చననమమకయ఼ గసగగలల఼

93-20/187

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123-18-2576
వయససస:58
లస: ససస స
93-20/189

4019 SAA0077164
పపరర: ధనలకడక఼ చదననసశశటట ఼

93-20/190

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123-18-2577
వయససస:36
లస: ససస స
93-20/192

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123-18-2578
వయససస:53
లస: పప
93-23/222

93-23/218

భరస : మమరరక఼
ఇసటట ననస:123/18/2572
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/2576
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ ననగభబషణస఼
ఇసటట ననస:123-18-2577
వయససస:41
లస: పప
4023 SAA0787806
పపరర: తషమకశశటట పదక

93-21/1016

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:123/18/2576
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ షరర ఖమన఼
ఇసటట ననస:123/18/2576
వయససస:32
లస: పప
4020 SAA0076752
పపరర: సరసబశవరరవప఼ చదననసశశటట ఼

4006 JBV3678398
పపరర: మమరస మక఼ నసబబరర఼

4001 SAA0962200
పపరర: రరజ దనసరర

తసడడ:బ చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2567
వయససస:38
లస: పప

తలర : కకషరవనణణ డదలమ
ఇసటట ననస:123-18-2575
వయససస:18
లస: పప

భరస : యయసప బగ఼
ఇసటట ననస:123-18-2576
వయససస:38
లస: ససస స
4017 SAA0279158
పపరర: ఇలయమస ఖమన఼

93-20/179

తలర : కకషరవనణణ డదలమ
ఇసటట ననస:123-18-2575
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2575
వయససస:63
లస: ససస స
4014 SAA0077263
పపరర: మమరర఼ గసగగలల఼

4003 SAA0076646
పపరర: నరకల఼ మగనగగటట఼

93-20/178

తసడడ:బ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2566
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2571
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససరగశకలమమర
ఇసటట ననస:123-18-2574
వయససస:34
లస: ససస స
4011 SAA0074971
పపరర: రమణ఼ గగమగకల఼

93-23/217

భరస : చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2567
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసథదన఼
ఇసటట ననస:123-18-2567
వయససస:53
లస: పప
4008 SAA0077826
పపరర: మలలర శసరర వపటర

4000 SAA0034918
పపరర: రమణ఼ చలమర఼

3998 SAA0075267
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ గగడనరర఼

తసడడ:బ మగతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2561
వయససస:48
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2566
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2566
వయససస:26
లస: పప
4005 SAA0077586
పపరర: చదననయఖ఼ మగనగగటట఼

93-20/177

భరస : శవరజ఼
ఇసటట ననస:123-18-2561
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2561
వయససస:25
లస: పప
4002 SAA0962192
పపరర: మమరరయ దనసస దనసరర

3997 SAA0074708
పపరర: వజయలకడక఼ బతష
స ల఼

4022 SAA0678367
పపరర: షపక సదనదస హహసపసన

93-23/221

తసడడ:బ చనన బబజ
ఇసటట ననస:123\18\2579
వయససస:26
లస: పప
93-23/223

4025 SAA0035709
పపరర: వరలకడక఼ కనకచరర ఼

93-23/224

భరస : శకరరమమబరరస఼
ఇసటట ననస:123\18\2581
వయససస:46
లస: ససస స
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4026 SAA0035568
పపరర: శకరరమమబరరస఼ కనకచరర ఼

93-23/225

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2581
వయససస:51
లస: పప
4029 SAA0280206
పపరర: మలలర శసర రరవప఼ జవసగగల఼

93-20/195

93-20/198

93-20/201

93-20/522

93-20/525

93-20/528

93-20/531

తసడడ:బ యరకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2598
వయససస:27
లస: పప

4039 SAA0969123
పపరర: నగరర మహమకద

4042 SAA0393504
పపరర: సపదధన బ఼ షపక఼

4045 SAA0630426
పపరర: బబజ షపక

4048 SAA0077511
పపరర: శకనస఼ కలలర఼

93-23/226

4051 SAA0077412
పపరర: బగరక జయమక఼

93-20/523

4054 SAA0279117
పపరర: దసరర ఼ సప మశశటట ఼
భరస : పదక఼
ఇసటట ననస:123/18/2599
వయససస:32
లస: ససస స

4034 SAA0075051
పపరర: లకడక఼ పపల఼

93-20/200

4037 SAA0078006
పపరర: నడతకకక తనరకరరమమరరవప఼

93-20/203

4040 SAA0968729
పపరర: వనసకరటరమణ పప తషమమరరక

93-20/524

భరస : వనసకటటశసరరలల పప తషమమరరక
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:52
లస: ససస స
93-20/526

4043 SAA0968885
పపరర: ఇరరఫన షపక

93-20/527

తసడడ:బ రషసద
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:24
లస: పప
93-20/529

4046 SAA0393322
పపరర: బబజ఼ షపక఼

93-20/530

తసడడ:బ జజన఼
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:35
లస: పప
93-20/532

4049 SAA0973512
పపరర: శకనవరస బబబగ పప పపరర

93-20/533

తసడడ:బ వరరబదబరరవ పప పపరర
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:56
లస: పప
93-20/204

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/2592
వయససస:48
లస: ససస స
93-23/227

93-20/197

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2587
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ పపరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఖమజవఅల
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:28
లస: ససస స
4053 SAA0962978
పపరర: ససబబయఖ దనమమల

93-20/202

తసడడ:బ ఖమససస
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ఫపదరగజ మహమమద
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:43
లస: పప
4050 SAA0962960
పపరర: శరరష షపక

4036 SAA0075069
పపరర: సపదదయఖ఼ కకపపపర఼

4031 SAA0076489
పపరర: పపడకఏటట వనసకటటశసరరర఼

భరస : సరయలల఼
ఇసటట ననస:123/18/2586
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : జజన఼
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబ ననయక
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:29
లస: పప
4047 SAA0969156
పపరర: ససభబన మహమమద

93-20/199

భరస : ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చతస రసజన కకనకరల
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:58
లస: ససస స
4044 SAA0783473
పపరర: చసదస ననయక పప నడగగతష

4033 SAA0076828
పపరర: సతఖమక఼ కకపపపర఼

93-20/194

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2583
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2586
వయససస:73
లస: పప

భరస : నజర
ఇసటట ననస:123\18\2590
వయససస:33
లస: ససస స
4041 SAA0973488
పపరర: రరజ రరజగశసరర కకనకరల

93-20/196

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123/18/2586
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ సపదదయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2586
వయససస:48
లస: పప
4038 SAA0677252
పపరర: షపక గగస

4030 SAA0077735
పపరర: లకడక఼ పడకసటట఼

4028 SAA0076570
పపరర: నలర బబ తష అపపమక఼

భరస : శశషయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2582
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/2583
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యమదయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2586
వయససస:43
లస: ససస స
4035 SAA0075119
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ కకపపపర఼

93-20/193

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2582
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2582
వయససస:47
లస: పప
4032 SAA0279018
పపరర: గగసడదబబ యన యమదమక఼

4027 SAA0280180
పపరర: వజయలకకక఼ నలర మమకరల఼

4052 SAA0077792
పపరర: షపక ఖమజవల఼

93-20/205

తసడడ:బ మరర వల఼
ఇసటట ననస:123/18/2592
వయససస:33
లస: పప
93-20/206

4055 SAA0077420
పపరర: షపక సపదదనవల఼

93-20/207

తసడడ:బ మరరవల఼
ఇసటట ననస:123/18/2599
వయససస:36
లస: పప

Page 245 of 360

4056 SAA0787715
పపరర: గడదస ననగగశసర రరవప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-23/228

తసడడ:బ అదధ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\2599
వయససస:73
లస: పప
4059 JBV3680121
పపరర: రసగరరరవప఼ డమమల఼

93-18/183

93-20/210

93-19/756

93-20/214

భరస : మసరసన వల఼
ఇసటట ననస:123/18/2621
వయససస:48
లస: ససస స
4071 SAA1443050
పపరర: లకడక కకపపపల

93-20/1166

భరస : శకనవరస మలమరల
ఇసటట ననస:123-18-2624
వయససస:31
లస: ససస స
4074 SAA1274513
పపరర: ఏసస మమబగలల షపక

93-15/1084

93-20/211

93-20/217

93-20/1165

భరస : కరరమగలమర఼
ఇసటట ననస:123/18/2621
వయససస:33
లస: ససస స

93-19/724
4069 SAA1302447
పపరర: కలకకమబడడ ససరగశ కలకకమబడడ
ననణణ
తసడడ:బ నరకల కలమమర కలమమర
ఇసటట ననస:123-18-2623
వయససస:18
లస: పప

4070 SAA1115765
పపరర: లకడక మలమరల
భరస : శకనవరస మలమరల
ఇసటట ననస:123-18-2624
వయససస:32
లస: ససస స

4072 SAA1250661
పపరర: సరయ కలమమర బటబగగసట

4073 SAA0426742
పపరర: పరరసతమక పపడవలర

93-17/1061

4075 SAA1274471
పపరర: మహహశ బబబగ బటబగగసట

93-16/670

93-20/215

93-20/216

4076 JBV3679537
పపరర: మలలర శసరర఼ బటబగగసట఼

93-18/563

భరస : నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2627
వయససస:41
లస: ససస స

4078 SAA0426783
పపరర: షకకలమ షపక

93-20/218

4079 SAA0280727
పపరర: భబషర షపక

93-20/219

తసడడ:బ రణ హహసపసన
ఇసటట ననస:123-18-2628
వయససస:57
లస: పప

4081 SAA1386929
పపరర: ఉమమర షపక

93-19/810

4082 SAA0276659
పపరర: మసరసన భ శశక
భరస : ననగగలల
ఇసటట ననస:123-18-2629
వయససస:42
లస: ససస స

4083 SAA0280735
పపరర: ననగగలల షపక

4084 SAA1250711
పపరర: కకషర వవణణ ఉపపలపరటట

4085 SAA1250687
పపరర: భబరత ఉపపలపరటట

భరస : ససబబ రరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:123-18-2630
వయససస:49
లస: ససస స

93-20/213

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123-18-2626
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : బబష షపక
ఇసటట ననస:123-18-2628 B BLOCK
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ దనదనవల
ఇసటట ననస:123-18-2629
వయససస:47
లస: పప

93-20/212

4067 SAA0075101
పపరర: సపదదన బ఼ షపక఼

భరస : బగడద షపక
ఇసటట ననస:123-18 -2628 B BLOCK
వయససస:37
లస: ససస స
93-20/221

93-20/209

4064 SAA0074542
పపరర: చరరల రసగసరసమ

తసడడ:బ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:123-18-2615
వయససస:18
లస: పప

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:123-18-2628
వయససస:50
లస: ససస స
93-19/809

4061 SAA0276675
పపరర: పదక఼ దదబ ణనదసల఼

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/2613
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప బటబగగసట
ఇసటట ననస:123-18-2627
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ అపపయఖ
ఇసటట ననస:123/18/2627
వయససస:70
లస: పప
4080 SAA1386234
పపరర: షహతనజ షపక

4063 SAA0077552
పపరర: ననగమణణ఼ కకరపరటట఼

4066 SAA1451376
పపరర: మగజబ షపక

93-18/182

భరస : బబలకకషర఼
ఇసటట ననస:123/18/2607
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహ రరవప బటబగగసట
ఇసటట ననస:123-18-2626
వయససస:23
లస: పప

భరస : మహహశబబబగ షపక
ఇసటట ననస:123-18-2627
వయససస:26
లస: ససస స
4077 SAA0426759
పపరర: వనసకటటశసరరర పపడవలర

94-151/1157

భరస : వనసకటటశసర రరజ఼
ఇసటట ననస:123-18-2612
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:123-18-2615
వయససస:18
లస: పప
4068 SAA0075143
పపరర: అలమమబ఼ షపక఼

4060 NDX3264348
పపరర: జజఖత బబ మకథదటట

4058 JBV1949759
పపరర: ననగగసదబమక఼ బబ మకతతటట఼

భరస : రసగయఖ఼ damala
ఇసటట ననస:123/18/2602
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రసగ సరసమ బబ మకథదటట
ఇసటట ననస:123-18-2603
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2607
వయససస:58
లస: పప
4065 SAA1422815
పపరర: మగజబ షపక

93-20/208

భరస : శకరరమగలల మతషకలరర
ఇసటట ననస:123/18/2601
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ యరయఖ఼ damala
ఇసటట ననస:123/18/2603
వయససస:39
లస: పప
4062 SAA0074898
పపరర: రవవ఼ దదబ ణడడల఼

4057 SAA0076786
పపరర: రమణ మతషకలరర

93-17/1037

93-20/220

93-17/1038

భరస : శకనవరస రరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:123-18-2630
వయససస:31
లస: ససస స
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4086 SAA1301852
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపలపరటట

93-19/684

తసడడ:బ ససబబరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:123-18-2630
వయససస:19
లస: పప
4089 SAA0630764
పపరర: ససధఖ బబలగగన

93-20/223

93-20/226

93-20/229

93-23/232

93-23/235

93-20/231

93-20/233

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2654
వయససస:41
లస: ససస స

4099 SAA0787657
పపరర: కకరగనపరటట పపషప రరజ

4102 SAA0962986
పపరర: గగపయఖ ఏలలపరర

4105 SAA0787582
పపరర: పపదదదటట ససధ రరణణ

4108 SAA0076901
పపరర: గసగయఖ఼ కడడయస఼

93-20/236

4111 SAA0074591
పపరర: అరరణ఼ కరవవటట఼

93-23/233

4114 SAA0276634
పపరర: రరణణ఼ ససపత఼
భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2654
వయససస:43
లస: ససస స

4094 SAA0074773
పపరర: లకడక఼ మమజగటట఼

93-20/228

4097 SAA0787681
పపరర: కకరగనపరటట లకడక

93-23/231

4100 SAA0787665
పపరర: కకరగనపరటట ననగగశసర రరవప

93-23/234

తసడడ:బ యగర భసవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2634
వయససస:34
లస: పప
93-23/236

4103 SAA0074625
పపరర: సరలకన రరజ మమసటబ

93-20/230

తసడడ:బ వరర సరసమ
ఇసటట ననస:123-18-2643
వయససస:40
లస: పప
93-23/237

4106 SAA0074930
పపరర: భబలకడక఼ కసదసల఼

93-20/232

భరస : గగపయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2648
వయససస:37
లస: ససస స
93-20/234

4109 SAA0278770
పపరర: పపణఖవత఼ మరరక఼

93-20/235

భరస : ఆదధననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/2650
వయససస:46
లస: ససస స
93-20/237

తలర : అరరణ఼
ఇసటట ననస:123/18/2653
వయససస:41
లస: ససస స
93-20/239

93-20/225

తసడడ:బ బసవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2634
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2648
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2650
వయససస:48
లస: పప
4113 SAA0278788
పపరర: శరసత కలమమరర఼ మసచనల఼

93-23/230

తసడడ:బ చదననయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2647
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ రమణయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2648
వయససస:41
లస: పప
4110 SAA0278754
పపరర: ఆదధననరరయణ఼ మరరక఼

4096 SAA0787699
పపరర: కకరగనపరటట అపరర

4091 SAA0784653
పపరర: రరమగలమక గరటటపరక

భరస : రసగరరరవప఼
ఇసటట ననస:123-18-2633
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ అదధ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\2635
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరమమలల఼
ఇసటట ననస:123/18/2647
వయససస:31
లస: ససస స
4107 SAA0075028
పపరర: గగపస఼ కసదసల఼

93-20/227

తసడడ:బ యగర బసవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2634
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ యగర భసవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2634
వయససస:37
లస: పప
4104 SAA0077636
పపరర: ననగలకడక఼ గగడడపపడడ఼

4093 SAA0077883
పపరర: వశశసశసర రరవప మగపపసదస

93-20/222

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:123-18-2632
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2634
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యగర బసవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2634
వయససస:49
లస: ససస స
4101 SAA0787673
పపరర: కకరగనపరటట ననగరరజ

93-20/224

తసడడ:బ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123-18-2632
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2633
వయససస:63
లస: పప
4098 SAA0787632
పపరర: కకరగనపరటట కలమమరర

4090 SAA0077917
పపరర: అరరణ మగపపసదస

4088 SAA0784018
పపరర: మసగ ఛనయమకలరర

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:123-18-2632
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వశశసశసర రరవప
ఇసటట ననస:123-18-2632
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ యమదగరరర
ఇసటట ననస:123-18-2632
వయససస:31
లస: పప
4095 SAA0074807
పపరర: రసగరరరవప఼ మమజగటట఼

93-23/229

భరస : లకడక నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2630
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123-18-2632
వయససస:27
లస: ససస స
4092 SAA0630194
పపరర: రరజ బసడడ

4087 JBV3686490
పపరర: కకటమక఼ ఉదధద఼

4112 SAA0278796
పపరర: శకనవరసరరవప఼ కరవవటట఼

93-20/238

తసడడ:బ మసరసన రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2653
వయససస:35
లస: పప
93-20/240

4115 SAA0044347
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ సటటట ఼

93-23/239

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2654
వయససస:66
లస: పప
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పపరర: కనకరరరవప కలసచనల
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93-20/534

తసడడ:బ వనసకటటససరరర కలసచనల
ఇసటట ననస:123\18\2657
వయససస:44
లస: పప
4119 SAA0038109
పపరర: ససభబన బ఼ షపక఼

93-23/242

4120 SAA0787574
పపరర: షపక మహమకద

93-21/1158

4123 SAA0074989
పపరర: ఎలజజబబత రరణణ఼ జపలర ఼
భరస : ఇసరసకల఼
ఇసటట ననస:123/18/2665
వయససస:42
లస: ససస స

4125 SAA0278820
పపరర: వజయమమక఼ నడతలపరటట఼

4126 SAA0078022
పపరర: శకనస఼ వనమమన఼

93-20/243

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2665
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2666
వయససస:40
లస: ససస స
4131 SAA1284793
పపరర: రకలసఠరలమ గసపల

93-21/1104

93-20/535

93-23/247

తసడడ:బ ననగబర షపక
ఇసటట ననస:123-18-2687
వయససస:18
లస: ససస స

93-20/244

4135 SAA0036079
పపరర: ఫరతమగన఼ షపక఼

4138 SAA0787483
పపరర: కకటటట లల కకషర

93-20/249

4141 SAA0278697
పపరర: ననగగల మరరవల఼ షపక఼

93-20/247

4144 SAA0076422
పపరర: సరవతబ఼ పదధచదత఼
భరస : రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123-18-2688
వయససస:49
లస: ససస స

4124 SAA0278937
పపరర: ఎబనజన఼ నడతపరటట఼

93-20/242

4127 SAA0076984
పపరర: ఇసరసక఼ జపలర ఼

93-20/245

4130 SAA1296870
పపరర: రరఘవవసదబరరవప గసపల

93-14/1011

తసడడ:బ వనసకటరరవప గసపల
ఇసటట ననస:123-18-2669
వయససస:35
లస: పప
93-20/248

4133 SAA0982711
పపరర: పపదద బబజ షపక

93-23/244

తసడడ:బ బహబబబ
ఇసటట ననస:123\18\2677
వయససస:55
లస: పప
93-23/245

4136 SAA0962358
పపరర: గగస బబషర షపక

93-23/246

తసడడ:బ చనన బబజ
ఇసటట ననస:123\18\2679
వయససస:23
లస: పప
93-23/248

4139 SAA0787475
పపరర: కకటటట శకనవరస రరవప

93-23/249

తసడడ:బ వనసకట కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2681
వయససస:58
లస: పప
93-20/250

తసడడ:బ సపదదన఼
ఇసటట ననస:123/18/2686
వయససస:36
లస: పప
93-22/700

93-22/698

తసడడ:బ నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2665
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసస
ఇసటట ననస:123\18\2681
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననగగల మరర వల఼
ఇసటట ననస:123/18/2686
వయససస:33
లస: ససస స
4143 SAA1382241
పపరర: హహపససబ షపక

4132 SAA0077685
పపరర: కరరమగన఼ షపక఼

4121 SAA1385202
పపరర: ననగగశసర రరవప చలలకలరర

తలర : వజయమక఼
ఇసటట ననస:123--18-2665
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కరరమహహదధదన఼
ఇసటట ననస:123\18\2678
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:123\18\2681
వయససస:48
లస: ససస స
4140 SAA0077982
పపరర: బబ఼ షపక఼

93-20/241

భరస : ససభబన఼
ఇసటట ననస:123/18/2672
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర ఎలలగగబసటట
ఇసటట ననస:123\18\2678
వయససస:24
లస: పప
4137 SAA0787467
పపరర: కకటటట ననరరయణమక

4129 SAA0077701
పపరర: నరసససహరరవప఼ మసడలనవన఼

93-23/241

తలర : రరణణ చలలకలరర
ఇసటట ననస:123-18-2659/2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ పపలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2666
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరఘవవసదబరరవప గసపల
ఇసటట ననస:123-18-2669
వయససస:29
లస: ససస స
4134 SAA0978306
పపరర: శవ ఎలలగగబసటట

93-23/243

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2665
వయససస:36
లస: పప
93-20/246

4118 SAA0787558
పపరర: షపక భబషర

తసడడ:బ మసరసన వల
ఇసటట ననస:123\18\2657
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ లతఫ
ఇసటట ననస:123\18\2658
వయససస:68
లస: పప

తలర : రరణణ చలలకలరర
ఇసటట ననస:123-18-2659/2, B-BLOCK
వయససస:28
లస: పప

4128 SAA0278713
పపరర: అనసడయమక఼ మసడలనవన఼

93-23/240

భరస : బబషర఼
ఇసటట ననస:123\18\2657
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మగసస ఫర఼
ఇసటట ననస:123\18\2658
వయససస:41
లస: ససస స
4122 SAA1385277
పపరర: ననగగశసర రరవప చలలకలరర

4117 SAA0037135
పపరర: మసరసన఼ షపక఼

4142 SAA1382274
పపరర: ననగబర షపక

93-22/699

తసడడ:బ సపదదన షపక
ఇసటట ననస:123-18-2687
వయససస:40
లస: పప
93-20/251

4145 SAA0324061
పపరర: రహహమమన ఖమన షపక

93-20/252

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123-18-2688
వయససస:41
లస: పప
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4146 SAA0280354
పపరర: రజయమ ఖమన షపక
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93-20/253

భరస : షపర ఖమన
ఇసటట ననస:123-18-2689
వయససస:63
లస: ససస స
4149 JBV1941921
పపరర: నససమమ఼ సయఖద఼

93-18/565

93-18/637

93-17/1151

4153 NDX2596435
పపరర: ససకల లకడక పరరసత

4156 SAA0963257
పపరర: కనక సరమమమట తనడడగరరర

93-20/1167

4159 SAA1385137
పపరర: షపక సరదధక

94-62/749

4162 SAA1423961
పపరర: లకడక రరదబవరరపప

4151 JBV1941913
పపరర: పసరరబ఼ షపక఼

4154 SAA0280297
పపరర: కరలలషర వల షపక

93-23/250

93-20/1168

4160 SAA1386283
పపరర: రరజగశసరర రరదబవరరపప

93-19/758

4163 SAA0784125
పపరర: బబజ షపక

4164 JBV3687647
పపరర: మమరర అమరస లలరర

4165 JBV3687639
పపరర: యయసప బగ అమరస లలరర

4166 JBV3677226
పపరర: వరలకడక఼ నరస఼

తసడడ:బ జగరరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2781
వయససస:62
లస: పప
4170 UXZ0804063
పపరర: హహమమసస షపక

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:123-18-2799
వయససస:20
లస: ససస స

4168 SAA0783846
పపరర: భవరన గగసజ

93-18/638

4171 SAA1301076
పపరర: హహమమసస షపక

93-20/260

4174 NDX2535573
పపరర: షబబర షపక
తసడడ:బ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:123-18-2799
వయససస:28
లస: పప

93-20/258

4169 SAA0783804
పపరర: ననగరరజ గగసజ

93-20/261

తసడడ:బ రరజ
ఇసటట ననస:123/18/2788
వయససస:30
లస: పప
93-20/1100

తసడడ:బ ఖమదర బబష షపక
ఇసటట ననస:123-18-2794
వయససస:24
లస: పప
93-19/685

93-20/257

భరస : అపరపరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2781
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:123/18/2788
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖమదర బబష షపక
ఇసటట ననస:123-18-2794
వయససస:27
లస: పప
4173 SAA1251123
పపరర: రహహదన షపక

93-18/569

తసడడ:బ షదబక అమరస లలరర
ఇసటట ననస:123\18\2771
వయససస:46
లస: పప
93-20/259

93-19/743

తసడడ:బ శకనవరస రరదబవరరపప
ఇసటట ననస:123-18/2760, B-BLOCK
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123/18/2764
వయససస:25
లస: పప

4167 JBV3677218
పపరర: అపరపరరవప఼ వలలర పప఼

93-20/256

భరస : గగస
ఇసటట ననస:123/18/2749
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరదబవరరపప
ఇసటట ననస:123-18-2760, B-BLOCK
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యయసప బగ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:123\18\2771
వయససస:44
లస: ససస స

93-20/255

4157 SAA0850488
పపరర: వరజదన బబగమ షపక

తసడడ:బ రరగవయఖ రరదబవరరపప
ఇసటట ననస:123-18-2760, B-BLOCK
వయససస:43
లస: పప
93-18/568

93-18/567

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:123-18-2707
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:123-18-2756
వయససస:26
లస: పప
93-19/757

93-18/564

భరస : హహసపసన ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2694
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ వకటరర జజన బబబగ
ఇసటట ననస:123\18\2736
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123-18-2756
వయససస:27
లస: ససస స
4161 SAA1423946
పపరర: శకనవరస రరవప రరదబవరరపప

93-18/566

భరస : ససకల శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:123-18-2698
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:123-18-2711
వయససస:73
లస: ససస స
4158 SAA1385145
పపరర: మసరసన వల షపక

4150 JBV3680071
పపరర: మసరసనబ఼ షపక఼

4148 JBV1947035
పపరర: కకషర఼ కరససబబ యన఼

తసడడ:బ వనసకయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2691
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆదసషఫస఼
ఇసటట ననస:123\18\2693
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:123-18-2697
వయససస:38
లస: పప
4155 SAA1382324
పపరర: జజదన బ షపక

93-20/254

తసడడ:బ మహబబబ ఖమన
ఇసటట ననస:123-18-2689
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఇసరసకల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2692
వయససస:43
లస: ససస స
4152 SAA1296680
పపరర: కకటటరతనస ఉపపపటటరర

4147 SAA0280370
పపరర: షపర ఖమన షపక

4172 SAA1250786
పపరర: ససభబన బఇవనద షపక

93-17/1039

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:123-18-2799
వయససస:44
లస: ససస స
94-19/552

4175 JBV3680923
పపరర: కలమమరర఼ ఆవపలమసద఼

93-20/262

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2804
వయససస:51
లస: ససస స
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4176 JBV3680915
పపరర: ఆవపలమసద అశశక బబబగ఼

93-20/263

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2804
వయససస:34
లస: పప
4179 JBV3680931
పపరర: మరరబ఼ షపక఼

93-20/266

93-20/1169

93-16/500

4183 JBV3680956
పపరర: రగగళర రమణ఼

4186 JBV1948462
పపరర: కకటటశసరరరవప కకసడబగరసడ

93-18/701

4189 JBV1943455
పపరర: రమణ కకసడబగరసడ

4192 SAA1167048
పపరర: ఖజజవల షపక

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/2831 , B BLOCK
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ బబజ షపక
ఇసటట ననస:123-18-2834
వయససస:21
లస: పప

4194 JBV3428885
పపరర: లకకమక పపల

4195 JBV3430295
పపరర: చనరరజ఼ పపల఼

93-18/573

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:123\18\2838
వయససస:46
లస: ససస స
4197 JBV3679602
పపరర: పదక఼ భబషఖస఼

93-18/576

భరస : గగరవయఖ కనద గ
న సతన
ఇసటట ననస:123-18-2846
వయససస:68
లస: ససస స

93-18/570

93-18/579

4201 SAA0363473
పపరర: లలకమక఼ కరసడబగగసట఼

93-18/572

4204 JBV3676863
పపరర: దసరరరరరవప఼ చలమర఼
తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/2851
వయససస:42
లస: పప

4184 SAA1463561
పపరర: అరరణ కలమమర చసతల

93-23/749

4187 SAA0647537
పపరర: దధవఖ కకసడబపలర

93-18/571

4190 JBV3677051
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ కకసడనరజడడడ఼

93-20/815

తసడడ:బ దదవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2831 B BLOCK
వయససస:32
లస: పప
93-20/269

4193 NDX2542462
పపరర: వల షపక

94-10/965

తసడడ:బ బబజ షపక
ఇసటట ననస:123-18-2834
వయససస:20
లస: పప
93-18/574

4196 JBV3428893
పపరర: రరమగలల఼ పపల఼

93-18/575

తసడడ:బ రరజయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2838
వయససస:56
లస: పప
93-18/577

4199 JBV1948744
పపరర: బబలయఖ఼ మమమనస఼

93-18/578

తసడడ:బ రరమగలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2841
వయససస:36
లస: పప
93-18/580

భరస : గగరవమక఼
ఇసటట ననస:123\18\2846
వయససస:73
లస: ససస స
93-23/750

93-17/1152

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123\18\2828
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గజలవయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2841
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2841
వయససస:81
లస: పప
4203 SAA1449123
పపరర: లలకమక కనద గ
న సతన

4198 JBV3428133
పపరర: ననరమక఼ పపల఼

4181 SAA1366806
పపరర: మగసలయఖ గగసజ

తసడడ:బ శకనవరసరరవప చసతల
ఇసటట ననస:123-18-2820
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2838
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2840
వయససస:34
లస: ససస స
4200 JBV3428117
పపరర: గజలవయఖ పపల

93-20/268

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:123\18\2829
వయససస:36
లస: ససస స
93-18/671

93-20/265

తసడడ:బ ననగయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:123-18-2813
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2826
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కనద గ
న సతన
ఇసటట ననస:123-18-2828
వయససస:33
లస: ససస స
4191 SAA1470012
పపరర: లకడక పబసనన కకసడరజడడడ

93-20/267

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/2816
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ పప తష రరజ కలసబబ
ఇసటట ననస:123-18-2823
వయససస:24
లస: పప
4188 SAA1429158
పపరర: దధవఖ కనద గ
న సతన

4180 SAA0076703
పపరర: షపక మమలమస఼

4178 JBV3680857
పపరర: మసరసనసల఼ షపక఼

తసడడ:బ మసరసన఼
ఇసటట ననస:123/18/2807
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ ననగబల మరర఼
ఇసటట ననస:123/18/2809
వయససస:39
లస: పప

భరస : మగసలయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:123-18-2813
వయససస:32
లస: ససస స
4185 SAA1116912
పపరర: వనసకట గగపస కలసబబ

93-20/264

భరస : మసరసనసల఼
ఇసటట ననస:123/18/2807
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మమలమస఼
ఇసటట ననస:123/18/2809
వయససస:37
లస: ససస స
4182 SAA1385236
పపరర: అదధ లకడక గగసజ

4177 JBV3680840
పపరర: బబగస఼ షపక఼

4202 SAA1446814
పపరర: శక లకడక కనద గ
న సతన

93-19/811

భరస : ననగరరరజన కనద గ
న సతన
ఇసటట ననస:123-18-2846
వయససస:19
లస: ససస స
93-20/270

4205 SAA1301126
పపరర: ససనల కకతస పలర

93-19/686

తసడడ:బ వనసకటయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:123-18-2854
వయససస:22
లస: పప
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93-20/271

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:123/18/2854
వయససస:41
లస: ససస స
4209 JBV3428018
పపరర: చనలకకమక఼ పపల఼

93-18/582

93-18/585

93-18/587

93-18/589

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర రజడడడ఼
ఇసటట ననస:123\18\2862
వయససస:31
లస: ససస స
4224 JBV1946821
పపరర: ససశల఼ తషమమక఼
భరస : వనసకటటశసరరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2864
వయససస:51
లస: ససస స
4227 NDX2040392
పపరర: యశశద పగడనల

93-18/640

భరస : యలర యఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2866
వయససస:61
లస: ససస స

93-18/590

4222 JBV3428307
పపరర: బబలరజడడడ఼ పపరస఼

4225 JBV1946839
పపరర: ససశల఼ వడదడ ఼

4228 NDX2151629
పపరర: జయ లకడక పగడనల

93-19/687

4231 SAA1297175
పపరర: సపదదమక పగడనల

93-18/591

4234 JBV3429602
పపరర: గగపస఼ కకతస పలర ఼
తసడడ:బ యలర యఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2866
వయససస:35
లస: పప

93-18/588

4220 JBV3676780
పపరర: ససబబమక఼ పపరస఼

93-20/275

4223 SAA1427202
పపరర: గగపస రజడడడ అవపల

93-19/759

తసడడ:బ వనసగల రజడడడ అవపల
ఇసటట ననస:123-18-2863
వయససస:20
లస: పప
93-18/593

4226 JBV1949858
పపరర: జవలమక఼ బబలరసకకసడ఼

93-18/594

భరస : మగకకసటట఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2865
వయససస:51
లస: ససస స
93-18/641

4229 NDX1511162
పపరర: హహహమవత పగడనల

93-18/702

తసడడ:బ మమరయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:123-18-2865
వయససస:25
లస: ససస స
93-19/725

భరస : మమరయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:123-18-2865
వయససస:46
లస: ససస స
93-18/596

4217 SAA0735722
పపరర: కరకసత కలమమర తరరమల సపటట

భరస : బబలరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123/18/2861
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ మమరయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:123-18-2865
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ యలర యఖ పగడనల
ఇసటట ననస:123-18-2865
వయససస:50
లస: పప
4233 JBV3430022
పపరర: యలర మక఼ కకతస పలర ఼

4219 JBV3429891
పపరర: పసరర షపక

93-18/586

తసడడ:బ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:123\18\2861
వయససస:25
లస: పప

భరస : కరళళశసరరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2865
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ మమరయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:123-18-2865
వయససస:23
లస: ససస స
4230 SAA1297167
పపరర: మమరయఖ పగడనల

93-20/274

తసడడ:బ రరమరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2863
వయససస:71
లస: పప
93-18/592

93-18/584

తసడడ:బ జహసగరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2860
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ ఈససఫ
ఇసటట ననస:123\18\2861
వయససస:81
లస: పప
93-23/251

4211 SAA0640466
పపరర: వనసకటకకషర పస తష
స రర

93-20/273 4214 JBV3679487
4213 JBV3676830
పపరర: వనసకట ననగరతనకలమమరర఼ కజశపప఼
పపరర: ససభబనబ఼ షపక఼

4216 JBV3676814
పపరర: చసదబశశఖర రజడ఼డడ పపరస఼

93-20/272

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2857
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ బబలరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123/18/2860
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ యలర యఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2861
వయససస:64
లస: పప
4221 JBV3684503
పపరర: లకకకపబసనన఼ పపరస఼

93-18/583

భరస : ససబబబరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123/18/2859
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జహసగరర
ఇసటట ననస:123\18\2860
వయససస:56
లస: ససస స
4218 JBV3429784
పపరర: ననరరయణ఼ మమకల఼

4210 JBV1950609
పపరర: రరజయఖ఼ పపల఼

4208 JBV3676731
పపరర: జయమక఼ చసతనకరయల఼

భరస : గజలవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/2856
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ గజలవయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2857
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123\18\2858
వయససస:52
లస: పప
4215 JBV3429503
పపరర: మసరసనబ షపక

93-18/581

తసడడ:బ గజలవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2856
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరజయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2857
వయససస:34
లస: ససస స
4212 JBV3430014
పపరర: సరసబయఖ నమకల

4207 SAA0640235
పపరర: గగపస చసతకరయల

4232 SAA0640185
పపరర: లసగమక కకతస పలర

93-18/595

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:123\18\2866
వయససస:29
లస: ససస స
93-18/597

4235 JBV3676749
పపరర: అజత఼ గగడడగగసటర ఼

93-20/276

తసడడ:బ గగవసదస఼
ఇసటట ననస:123/18/2868
వయససస:31
లస: ససస స
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4236 JBV3676764
పపరర: లకకమక఼ గగడడగగసటర ఼

93-20/277

భరస : గగవసదస఼
ఇసటట ననస:123/18/2868
వయససస:52
లస: ససస స
4239 JBV1949163
పపరర: రగహహణణ మమమనస

93-18/599

93-20/280

93-23/252

93-18/603

93-20/1170

93-18/608

93-20/1171

భరస : ఈససబ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2884
వయససస:41
లస: ససస స

4249 JBV3429008
పపరర: ననగగశసరమక఼ మమదగరన఼

4252 JBV3679396
పపరర: ధనలకడక఼ నడడడ ఼

4255 JBV3679388
పపరర: చదననయఖ఼ నడడడ ఼

4258 SAA0640128
పపరర: పరరసత మబడస

93-18/613

4261 SAA0640417
పపరర: శవ మబడస

93-18/604

4264 JBV3680055
పపరర: రరజ గగసజ
తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2884
వయససస:61
లస: పప

4244 JBV3676442
పపరర: నరగసదబ మపరరస఼

93-20/282

4247 JBV3427838
పపరర: మసరసనమక఼ చనవల఼

93-18/602

4250 JBV1948553
పపరర: పరపయఖ఼ మమదగరన఼

93-18/605

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2881
వయససస:35
లస: పప
93-18/606

4253 JBV1948645
పపరర: ఆదధలకడక఼ నడడడ ఼

93-18/607

భరస : అసజయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2882
వయససస:41
లస: ససస స
93-18/609

4256 JBV1948736
పపరర: అసజయఖ నడడడ

93-18/610

తసడడ:బ మలర యఖ
ఇసటట ననస:123\18\2882
వయససస:56
లస: పప
93-18/611

4259 JBV3429818
పపరర: సరమమమజఖస కకసడనరజడడడ

93-18/612

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:123\18\2883
వయససస:49
లస: ససస స
93-18/614

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123\18\2883
వయససస:32
లస: పప
93-18/616

93-20/279

భరస : పరపయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2880
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:123\18\2883
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:123\18\2883
వయససస:29
లస: పప
4263 JBV1944057
పపరర: అబదసననసర఼ షపక఼

93-18/601

తసడడ:బ మలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2882
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస నడడడ
ఇసటట ననస:123-18-2882
వయససస:20
లస: ససస స
4260 SAA0640037
పపరర: అబబబహస కకసడబపలర

4246 JBV3427796
పపరర: వజయలకడక఼ బబలసరన఼

4241 JBV3676459
పపరర: అఫసరరననసర఼ షపక఼

తసడడ:బ కకకషరమబరరస఼
ఇసటట ననస:123/18/2878
వయససస:36
లస: పప

భరస : చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2882
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఎలర యఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2882
వయససస:71
లస: ససస స
4257 SAA1385970
పపరర: లకడక నడడడ

93-20/281

భరస : వనసకటటశసరరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2881
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : పరపరరవప
ఇసటట ననస:123-18-2881, b block
వయససస:34
లస: ససస స
4254 JBV3427770
పపరర: చదననమక఼ నడడడ ఼

4243 JBV3682291
పపరర: ననగగసదబస఼ గడదస఼

93-18/598

భరస : రహమతషలమర఼
ఇసటట ననస:123-18-2878
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పబసరదస఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2880
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ మగతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2880
వయససస:45
లస: పప
4251 SAA1426030
పపరర: మమధనగరన మసగ

93-18/600

భరస : కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-2878
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉబగదలమర
ఇసటట ననస:123\18\2878
వయససస:56
లస: పప
4248 JBV3679412
పపరర: పబసరదస఼ బబలసరన఼

4240 JBV3430964
పపరర: దసరర ఼ మమడడబబ యన఼

4238 JBV3428026
పపరర: మసరసనబ షపక

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2870
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర ఼
ఇసటట ననస:123\18\2875
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యమకకబగ఼
ఇసటట ననస:123-18-2878
వయససస:59
లస: ససస స
4245 SAA0427450
పపరర: రహసతషలమర షపక

93-20/278

తసడడ:బ గగవసదస఼
ఇసటట ననస:123/18/2868
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:123\18\2871
వయససస:46
లస: ససస స
4242 JBV3687332
పపరర: మరరయమక఼ ఇసపదల఼

4237 JBV3676756
పపరర: అసబబదకర఼ గగడడగగసటర ఼

4262 SAA0640219
పపరర: రగణగక కకసడబపలర

93-18/615

భరస : అబబహస
ఇసటట ననస:123\18\2884
వయససస:27
లస: ససస స
93-18/617

4265 JBV3428612
పపరర: వనసకటరమణ఼ ఏనక఼

93-18/618

భరస : మగతనఖలల఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2886
వయససస:38
లస: ససస స
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93-18/619

తసడడ:బ పపరరమయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2886
వయససస:41
లస: పప
93-19/16

భరస : ఇదదయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2887
వయససస:51
లస: ససస స
93-17/1153

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:123-18-2891
వయససస:46
లస: ససస స
93-19/20

తసడడ:బ వనసకయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2894
వయససస:38
లస: పప

4273 JBV1948447
పపరర: ఈససబ షపక

4276 JBV3679362
పపరర: మమరర చవల

93-23/253

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2895
వయససస:32
లస: ససస స

4279 JBV3427531
పపరర: ఆదధలకడక఼ రరసజల఼

93-18/621

4271 SAA1301894
పపరర: హబబ షపక

93-19/726

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:123-18-2889
వయససస:24
లస: ససస స
93-19/18

4274 JBV3429123
పపరర: కకషరమక఼ ఎలజజల఼

93-19/19

భరస : వనసకయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2894
వయససస:51
లస: ససస స
93-19/21

తసడడ:బ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2895
వయససస:36
లస: ససస స

4278 JBV3687308
పపరర: మమరర఼ చవల఼

4277 JBV3679354
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ చవల఼

93-19/22

తసడడ:బ ననసరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2895
వయససస:39
లస: పప
93-19/23

భరస : పపబమమనసదస఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2896
వయససస:36
లస: ససస స

4280 JBV3427549
పపరర: పపబమమనసదస఼ రరసజల఼

93-21/330

2146 SAA0279661
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ చపసపడడ఼

93-21/331

తసడడ:బ ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1191
వయససస:68
లస: పప
93-21/332

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1192
వయససస:33
లస: పప
2149 JBV3684040
పపరర: కకటటశసరమక఼ ఒసటటపపల఼

2144 SAA0279752
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ చపసపడడ఼

2147 SAA0279737
పపరర: హనసమసతరరవప఼ చపసపడడ఼

భరస : వర రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1194
వయససస:54
లస: ససస స

2150 SAA0871856
పపరర: శక లకడక తరరపఠమక యలర

93-21/333

తసడడ:బ రరమలసగయమ
ఇసటట ననస:123/18/1196
వయససస:37
లస: పప

2153 SAA0077206
పపరర: జయమక఼ రరవపల఼

93-21/336

2156 SAA1429109
పపరర: భవన శసకర గసగరటర బ
తసడడ:బ శకరరమలల గసగరటర బ
ఇసటట ననస:123-18-1201
వయససస:22
లస: పప

2148 SAA0279646
పపరర: సరమమమజఖస఼ కరమనవన఼

93-21/334

2151 JBV3684479
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ యలమర఼

93-21/337

తసడడ:బ అపరపరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1196
వయససస:32
లస: పప
93-21/339

భరస : గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1197
వయససస:42
లస: ససస స
93-21/1124

93-22/195

భరస : వరరశరసమ఼
ఇసటట ననస:123/18/1194
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరరవ యలర
ఇసటట ననస:123/18/1196
వయససస:26
లస: ససస స
93-21/338

2145 SAA0282541
పపరర: హమదన షపక

భరస : జజన
ఇసటట ననస:123\18\1191
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1193
వయససస:38
లస: పప
93-21/335

93-19/24

తసడడ:బ దదవసహయస ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2896
వయససస:46
లస: పప
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భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1191
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకరరమలల గసగగదర న
ఇసటట ననస:123-18-1201
వయససస:48
లస: ససస స

93-19/17

తసడడ:బ యమకలబ షరరఫ
ఇసటట ననస:123\18\2892
వయససస:44
లస: పప

4275 JBV3429222
పపరర: శకనవరసరరవప఼ ఎలజజల఼

2155 SAA1429398
పపరర: శరసత గసగగదర న

4270 SAA0795288
పపరర: బబజ షపక

4268 JBV1948298
పపరర: ఇదదయఖ఼ కలరర఼

తసడడ:బ రరమగలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2887
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123\18\2887
వయససస:25
లస: పప

4272 SAA1469246
పపరర: మమహబబ నసరస షపక

2152 SAA0426916
పపరర: బబజ బబజవరడ

93-18/620

తసడడ:బ బగచలయఖ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2886
వయససస:66
లస: పప

4269 JBV1948280
పపరర: వజబమక఼ కలరర఼

2143 SAA0279687
పపరర: రరజగశసరర఼ చపసపడడ఼

4267 JBV1948546
పపరర: కరశయఖ఼ ఼ఁరగటట఼

2154 SAA0075374
పపరర: గగరవయఖ఼ రరవపల఼

93-21/340

తసడడ:బ రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1197
వయససస:48
లస: పప
93-21/1125

2157 SAA1381136
పపరర: భవన శసకర గసగరటర బ

93-21/1126

తసడడ:బ శక రమగలల గసగరటర బ
ఇసటట ననస:123-18-1201
వయససస:22
లస: పప
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2158 SAA1385772
పపరర: భవన శసకర గసగరటర బ
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93-21/1127

తసడడ:బ శక రమగలల గసగరటర బ
ఇసటట ననస:123-18-1201
వయససస:22
లస: పప
2161 SAA0784984
పపరర: సయఖద బబనస

తసడడ:బ శకనవరస రజడడ అసచడరర
ఇసటట ననస:123/18/1202
వయససస:24
లస: ససస స
93-22/196

తసడడ:బ హహదనయతషలమర భబషర
ఇసటట ననస:123\18\1209
వయససస:63
లస: పప
2164 SAA0785925
పపరర: పలలకలరర వనసకటటశసరరర

93-22/199

93-21/343

93-21/345

93-21/347

93-22/201

93-21/352

తసడడ:బ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:123/18/1250
వయససస:50
లస: పప

2171 SAA0373829
పపరర: ననగలకడక఼ మపసరరశశటట ఼

2174 SAA0848095
పపరర: ససతతషస దనసరర

2177 SAA0315499
పపరర: వర లకడక పప తషల఼

2180 SAA0373167
పపరర: మలలర శసరర఼ గగపసశశటట ఼

93-21/355

2183 SAA0280651
పపరర: శవ ననగగసదబ పససపపలలటట఼

93-21/346

2186 SAA0315408
పపరర: పపలమర రరవప఼ పరలస఼
తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1250
వయససస:52
లస: పప

93-21/342

2169 SAA0314591
పపరర: కలమమరర఼ పరలలస఼

93-22/23

2172 SAA0785917
పపరర: పరలలకలరర ననగ రరణణ

93-22/200

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\1241
వయససస:28
లస: ససస స
93-21/348

2175 SAA0982372
పపరర: లమవణఖ తమలపకలళ

93-21/349

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1243
వయససస:25
లస: ససస స
93-21/350

2178 SAA0280784
పపరర: మసగమక పప తషల

93-21/351

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1244
వయససస:64
లస: ససస స
93-21/353

2181 SAA0373472
పపరర: ననగగసదబమక఼ మటటట పలర ఼

93-21/354

భరస : నరసససహ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1249
వయససస:55
లస: ససస స
93-21/356

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1250
వయససస:48
లస: ససస స
93-21/358

2166 SAA0302570
పపరర: కలమమరర పరలలస

భరస : వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1238
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస఼
ఇసటట ననస:123/18/1248
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1250
వయససస:39
లస: ససస స
2185 SAA0426932
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

93-21/344

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1244
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబ లర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1247
వయససస:60
లస: ససస స
2182 SAA0426924
పపరర: దదవ పససపపలలటట

2168 SAA0315291
పపరర: పదక పరలలస఼

93-22/198

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1237
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటట లసగస
ఇసటట ననస:123/18/1242
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ సరసమ
ఇసటట ననస:123\18\1243
వయససస:29
లస: పప
2179 SAA0280677
పపరర: రగశమక పససపపలలటట఼

93-18/678

భరస : సడరఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1241
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1242
వయససస:37
లస: ససస స
2176 SAA0962341
పపరర: అశశక పరలగగరర

2165 SAA1372531
పపరర: గగపస కకషర పరలలస

2163 SAA1012848
పపరర: అననపపరగనసవరర బతష
స ల
తసడడ:బ వర భదబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:123\18\1231
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1237
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జగనననధస఼
ఇసటట ననస:123/18/1240
వయససస:58
లస: ససస స
2173 SAA0373043
పపరర: వజయ఼ మటటట పలర ఼

93-22/197

తసడడ:బ శకనస పరలలస
ఇసటట ననస:123-18-1235
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ వశసననధస఼
ఇసటట ననస:123/18/1237
వయససస:40
లస: ససస స
2170 SAA0372334
పపరర: పదనకవత఼ రరమశశటట ఼

2162 SAA0043679
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ కటబట఼

93-14/58

తసడడ:బ పబసరద గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:123/18/1206
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\1225
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ కకషర మబరరస
ఇసటట ననస:123\18\1234
వయససస:34
లస: పప
2167 SAA0314815
పపరర: అచలమక కనననబబ యన఼

93-21/341 2160 SAA0945826
2159 SAA1040039
పపరర: మహన లకడక తబవవణణ అసచడరర
పపరర: రరసబబజ గగడడపపడడ

2184 SAA0426940
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

93-21/357

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1250
వయససస:41
లస: పప
93-21/359

2187 SAA0373274
పపరర: నలవవణణ఼ పపరరకల఼

93-21/360

భరస : ససగరతరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1252
వయససస:36
లస: ససస స
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2188 SAA0314955
పపరర: పపరరకల ననగరతనస఼
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93-21/361

భరస : ససగరతరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1252
వయససస:57
లస: ససస స

93-21/362

తసడడ:బ బసవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1252
వయససస:62
లస: పప

2191 SAA1166875
పపరర: అఫప బ జ సయద

93-18/172

తసడడ:బ మకలబలమ సయద
ఇసటట ననస:123-18-1254
వయససస:20
లస: పప

2192 SAA0077024
పపరర: జబబదన సయఖద

93-21/366

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1255
వయససస:47
లస: ససస స

2195 SAA0790551
పపరర: మగసజజజ గగగరనవన

93-21/364

93-21/369

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1256
వయససస:30
లస: ససస స

2198 SAA0790536
పపరర: రరమగలమక బబజవరడ

93-21/367

93-21/371

తసడడ:బ ఖమససస
ఇసటట ననస:123/18/1262
వయససస:55
లస: పప

2201 SAA0678219
పపరర: షబబనన షపక

93-21/370

93-21/373

తసడడ:బ మసరసన వల
ఇసటట ననస:123/18/1264
వయససస:28
లస: పప

2204 SAA0079376
పపరర: గగస బబషర షపక

93-22/202

93-21/376

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:123/18/1265
వయససస:48
లస: పప

2207 SAA0678235
పపరర: షపక దధలర మద

93-21/374

93-22/205

తసడడ:బ రసడల
ఇసటట ననస:123\18\1265
వయససస:32
లస: పప

2210 SAA1382449
పపరర: జయ శఖమల పస టట
ట రర

93-22/203

తసడడ:బ జహహద షపక
ఇసటట ననస:123-18-1271
వయససస:19
లస: పప
2215 SQX1915818
పపరర: అనత బడడగగ
భరస : సరలమన రరజ బడడగగ
ఇసటట ననస:123-18-1274 C BLOCK
వయససస:20
లస: ససస స

2213 SAA0075036
పపరర: శరరరబ఼ షపక఼

93-17/1145

2216 SAA0427120
పపరర: మమరస మక మమడడగగల
భరస : కకపయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1275
వయససస:38
లస: ససస స

93-21/1128

2202 SAA0279885
పపరర: గనవనబ షపక

93-21/372

2205 SAA0279810
పపరర: మసరసన వల షపక

93-21/375

2208 SAA0786675
పపరర: షపక షఖలమ

93-22/204

2211 SAA1446418
పపరర: అభషపక పస టట
ట రర

93-21/1129

తసడడ:బ ససధనకర రరవప పస టట
ట రర
ఇసటట ననస:123-18-1269
వయససస:20
లస: పప
93-21/377

భరస : జజహహద఼
ఇసటట ననస:123/18/1271
వయససస:42
లస: ససస స
95-83/874

2199 SAA1442045
పపరర: బబజ షపక

భరస : జజన
ఇసటట ననస:123\18\1265
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ ససధనకరరరవప పస టట
ట రర
ఇసటట ననస:123-18-1269
వయససస:18
లస: ససస స
93-20/1091

93-21/368

తసడడ:బ పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:123/18/1264
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:123\18\1265
వయససస:26
లస: ససస స

2209 SAA0786683
పపరర: షపక జజఏన

2196 SAA0302687
పపరర: సరసత పరనసగగసటర ఼

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:123/18/1264
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:123/18/1264
వయససస:32
లస: పప

2206 SAA0080788
పపరర: షసరర అకస ర షపక

93-21/365

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:123-18-1259
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:123\18\1262
వయససస:31
లస: ససస స

2203 SAA0658773
పపరర: సరయ బబబబవల శశకషపక

2193 SAA0075499
పపరర: మకలబల సయఖద

తసడడ:బ కకషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1256
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమ లసగయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1256
వయససస:30
లస: ససస స

2200 SAA0079434
పపరర: జజన షపక

93-21/363

తసడడ:బ జజఫర
ఇసటట ననస:123/18/1254
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1256
వయససస:30
లస: ససస స

2197 SAA0790577
పపరర: ఆదదమక గగగరనవన

2190 SAA0280701
పపరర: సరమమమజఖస గరసడర

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/1253
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మకలబల
ఇసటట ననస:123/18/1254
వయససస:43
లస: ససస స

2194 SAA0426965
పపరర: శవ పరరసత పప తషల

2212 SAA1298298
పపరర: వహహద షపక

2189 SAA0315309
పపరర: ససగరతరరవప఼ పపరరకల఼

2214 SAA1166966
పపరర: సరలమన రరజ బడడగగ

93-19/11

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర బడడగగ
ఇసటట ననస:123-18-1274 C BLOCK
వయససస:26
లస: పప
93-21/378

2217 SAA0425645
పపరర: కకపయఖ఼ మమడడగగల఼

93-21/379

తసడడ:బ ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1275
వయససస:53
లస: పప
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పపరర: మసరసన వల పటబన
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93-21/1130

తసడడ:బ ససభబన
ఇసటట ననస:123-18-1276
వయససస:22
లస: పప
2221 SAA0373241
పపరర: జజన బ఼ సయఖద఼

93-21/382

93-21/385

93-21/388

93-15/1081

93-21/391

93-21/394

93-21/397

తసడడ:బ సన బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1298
వయససస:30
లస: పప

2231 SAA1277789
పపరర: ఆనసద బబబగ బబ సడడ

2234 SAA0080051
పపరర: అనల పస తత
స రర఼

2237 SAA0315283
పపరర: చసతన అసబబకసర఼

2240 SAA0281725
పపరర: వరమక బతష
స ల

93-21/400

2243 SAA0788804
పపరర: ససధ వడనబణస

93-17/1033

2246 SAA0788838
పపరర: మననహర వడనబణస
తసడడ:బ పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1298
వయససస:41
లస: పప

2226 SAA0315598
పపరర: పపద కరసతయఖ఼ కగశనపలర ఼

93-21/387

2229 SAA0790304
పపరర: మమరరయమదనసస వవమబరర

93-21/390

2232 SAA1273846
పపరర: లత శక బబ సడడ

93-21/1097

భరస : ఆనసద బబబగ బబ సడడ
ఇసటట ననస:123-18-1283
వయససస:42
లస: ససస స
93-21/392

2235 SAA0279901
పపరర: ససధనకర రరవప఼ పస తత
స రర఼

93-21/393

తసడడ:బ ఉపపసదబ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1289
వయససస:51
లస: పప
93-21/395

2238 SAA0282111
పపరర: మనన చదబబ లల఼

93-21/396

భరస : భబవనననరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1295
వయససస:42
లస: ససస స
93-21/398

2241 SAA0373969
పపరర: మసరసన రరవ఼ బతషలమ఼

93-21/399

తసడడ:బ ససబబబ రరవ఼
ఇసటట ననస:123/18/1295
వయససస:70
లస: పప
93-21/401

తసడడ:బ పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1298
వయససస:36
లస: ససస స
93-21/403

93-21/384

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1282
వయససస:34
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:123/18/1295
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1298
వయససస:29
లస: ససస స
2245 SAA0788820
పపరర: హహమసత చదబబ లల

93-21/389

తసడడ:బ పపదదబబబయ఼
ఇసటట ననస:123/18/1294
వయససస:67
లస: పప

భరస : సన బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1295
వయససస:48
లస: ససస స
2242 SAA0788812
పపరర: తదజశస వడనబణస

2228 SAA0788796
పపరర: ససశల యమసఆబరరల

2223 SAA0372375
పపరర: కబర఼ షపక఼

తసడడ:బ సరసమమలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1281
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససధనకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1289
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1290
వయససస:35
లస: పప
2239 SAA0788606
పపరర: వనజ చదబబ లల

93-21/386

తసడడ:బ బబహకనసదస బబ సడడ
ఇసటట ననస:123-18-1283
వయససస:48
లస: పప

భరస : మగసలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1287
వయససస:42
లస: ససస స
2236 SAA0076059
పపరర: శకనవరసరరవప఼ పస లమర఼

2225 SAA0315150
పపరర: తబవవణణ కగశనపలర ఼

93-21/381

తసడడ:బ మహమకద హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123/18/1279
వయససస:45
లస: పప

భరస : చసదబస
ఇసటట ననస:123/18/1282
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆనసద బబబగ బబ సడడ
ఇసటట ననస:123-18-1283
వయససస:20
లస: ససస స
2233 SAA0280685
పపరర: వనసకట రమణ పపరమసరన఼

93-21/383

భరస : పపద కరసతయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1281
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమరరయమదనసస
ఇసటట ననస:123/18/1282
వయససస:34
లస: ససస స
2230 SAA1274869
పపరర: లఖఠరనసడక బబ సడడ

2222 SAA0374249
పపరర: రబబబన఼ సయఖద఼

2220 SAA0076018
పపరర: బబషర఼ షపక఼

తసడడ:బ మసరసన఼
ఇసటట ననస:123/18/1277
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ రహహస఼
ఇసటట ననస:123/18/1279
వయససస:35
లస: పప

భరస : జజన సపదదన
ఇసటట ననస:123/18/1280
వయససస:41
లస: ససస స
2227 SAA0788879
పపరర: ననగగసదబస వవమబరర

93-21/380

భరస : బబషర శశక
ఇసటట ననస:123/18/1277
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రబబబన఼
ఇసటట ననస:123/18/1279
వయససస:32
లస: ససస స
2224 SAA0789067
పపరర: మసరసన బ షపక

2219 SAA0075168
పపరర: బబజ మగనన షపక

2244 SAA0788143
పపరర: జయదదవ వడనబణస

93-21/402

తసడడ:బ పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1298
వయససస:46
లస: ససస స
93-21/404

2247 NDX2362960
పపరర: అరరణన కలమమరర తలశల

94-128/590

భరస : రరమకకషర తలశల
ఇసటట ననస:123-18-1298
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: రరమకకషర తలశల
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94-128/591

తసడడ:బ పపరర చసదబ రరవప
ఇసటట ననస:123-18-1298
వయససస:40
లస: పప
2251 SAA0789075
పపరర: సరగర బబబగ రరచపపడడ

93-21/406

93-21/409

93-21/412

93-21/415

93-21/417

93-21/419

93-21/422

తసడడ:బ వరయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:123-18-1320
వయససస:27
లస: ససస స

2261 SAA0788242
పపరర: వరయఖ కలసచస

2264 SAA0080739
పపరర: పరరసత దనమరర

2267 SAA0079350
పపరర: ఏససమణణ఼ గరఖర఼

2270 SAA0315341
పపరర: ననగబర బ఼ షపక఼

93-21/425

2273 SAA1450543
పపరర: ఈదయఖ కకపపపల

93-21/416

2276 SAA0281758
పపరర: శవ ననగ రరజ మదధదశశటట ఼
తసడడ:బ చరసజవ఼
ఇసటట ననస:123/18/1320
వయససస:41
లస: పప

2256 SAA0373407
పపరర: షహనన఼ఁ఼్ షపక఼

93-21/411

2259 SAA0372656
పపరర: గగసరఖ బ఼ శశక఼

93-21/414

2262 SAA0786667
పపరర: యడర రరతమక

93-22/206

భరస : రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\1309
వయససస:63
లస: ససస స
93-21/418

2265 SAA1270818
పపరర: నవఖ అనసమగల

93-21/1098

తలర : భగఖలకడక
ఇసటట ననస:123-18-1311
వయససస:21
లస: ససస స
93-21/420

2268 SAA0080770
పపరర: చసటట఼ గరఖర఼

93-21/421

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1313
వయససస:35
లస: పప
93-21/423

2271 SAA0426973
పపరర: చసదబ కలమమరర జజనపరటట

93-21/424

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:123/18/1316
వయససస:53
లస: ససస స
93-14/1146

తసడడ:బ చసదబయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:123-18-1320
వయససస:60
లస: పప
93-19/747

93-21/408

భరస : జబబబర఼
ఇసటట ననస:123/18/1306
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వల఼
ఇసటట ననస:123/18/1315
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ జజలయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1317
వయససస:45
లస: పప
2275 SAA1450204
పపరర: పదక కకపపపల

93-21/413

తసడడ:బ చసటట఼
ఇసటట ననస:123/18/1313
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1313
వయససస:41
లస: పప
2272 SAA0080895
పపరర: పబసరద పరల సరమమల

2258 SAA0373456
పపరర: ససభబన఼ శశక఼

2253 SAA0531129
పపరర: నససమ సయఖద

భరస : ససభబన఼
ఇసటట ననస:123/18/1305
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజనరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1311
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : మరరయ దనసస఼
ఇసటట ననస:123/18/1313
వయససస:37
లస: ససస స
2269 SAA0080556
పపరర: మరరయ దనసస఼ గగడడమమటర఼

93-21/410

తసడడ:బ పసచలయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1308
వయససస:46
లస: పప

భరస : మలర కరరరజన అనసమగల
ఇసటట ననస:123-18-1311
వయససస:43
లస: ససస స
2266 SAA0079475
పపరర: మమరరమక఼ గగడడమమటర఼

2255 SAA0372649
పపరర: అఖస రఅమమక఼ శశక఼

93-21/405

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:123/18/1303
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ జబబబర఼
ఇసటట ననస:123/18/1305
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1308
వయససస:42
లస: ససస స
2263 SAA0080929
పపరర: భబగఖలకడక అనసమగల

93-21/407

భరస : గగస బశర఼
ఇసటట ననస:123/18/1304
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బబష఼
ఇసటట ననస:123/18/1305
వయససస:80
లస: ససస స
2260 SAA0788291
పపరర: లకడక కలసచస

2252 SAA0531103
పపరర: జజఖత జజలమదధ

2250 SAA0857088
పపరర: ధనలకడక అలపరటట

భరస : పబభబకర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:123/18/1302
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ రమమష
ఇసటట ననస:123/18/1303
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1303
వయససస:76
లస: ససస స
2257 SAA0372888
పపరర: మమహరరననసర఼ పఠరన఼

93-17/86

భరస : వనసకటయఖ goli
ఇసటట ననస:123/18/1302
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ శశభన బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1302
వయససస:44
లస: పప
2254 SAA0677617
పపరర: ససకల లకకక పరరసత

2249 JBV3672623
పపరర: గగల సపదదమక Goli

2274 SAA1450907
పపరర: మమరజమక కకపపపల

93-19/746

భరస : ఈదయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:123-18-1320
వయససస:54
లస: ససస స
93-21/426

2277 SAA0333732
పపరర: లకకయఖ కలరరకలల kurakula

93-17/87

తసడడ:బ తరరపతయఖ kurakula
ఇసటట ననస:123/18/1322
వయససస:66
లస: పప
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93-21/427

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:123/18/1329
వయససస:32
లస: ససస స
2281 SAA0280982
పపరర: ననగలకడక జగష

93-21/430

93-21/433

93-21/436

93-21/437

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123/18/1339
వయససస:53
లస: ససస స
2293 SAA0279919
పపరర: ననరరయణ పగరడడపలర

93-21/440

93-21/443

93-21/446

భరస : శకనవరస రరవప జగషట
ఇసటట ననస:123-18-1346
వయససస:38
లస: ససస స

93-21/1131

93-21/449

2286 SAA0280834
పపరర: బగజజ కకమగకకలరర

93-21/435

2289 SAA1382522
పపరర: భగలకడక ఠరళపత

93-21/1132

భరస : వనసకటయఖ ఠరళపత
ఇసటట ననస:123-18-1337,C-BLOCK
వయససస:42
లస: ససస స

2291 SAA0077594
పపరర: పబసనన రరణణ పగరడడపలర

2292 SAA0079582
పపరర: బబదమక పగరడడపలర

93-21/438

2294 SAA0315440
పపరర: బగలర ఼ రసపస఼

2297 SAA0790338
పపరర: పపరర బబ సదలపరటట

2300 SAA0281378
పపరర: శకనవరసరరవప మగదధగరసడ఼

2303 SAA1470202
పపరర: ననరరయణమక జగషట

2306 SAA0848053
పపరర: అసజల బబ మకతతటట
తసడడ:బ వవమగల రరజ
ఇసటట ననస:123/18/1348
వయససస:26
లస: ససస స

93-21/439

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:123/18/1341
వయససస:63
లస: ససస స
93-21/441

2295 SAA0427039
పపరర: శశఖర రసపస

93-21/442

తసడడ:బ చసదబయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1342
వయససస:42
లస: పప
93-21/444

2298 SAA0281360
పపరర: ననగ శరరష మగదధగరసడ఼

93-21/445

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1344
వయససస:35
లస: ససస స
93-21/447

2301 SAA0790585
పపరర: వజజబమక వపపపతలర

93-21/448

భరస : పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1345
వయససస:30
లస: ససస స
93-16/739

భరస : కకటయఖ జగషట
ఇసటట ననస:123-18-1346
వయససస:60
లస: ససస స
93-16/741

93-21/432

తసడడ:బ వనసకటయఖ ఠరళపత
ఇసటట ననస:123-18-1337,BLOCK -C
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ వజయ రరమ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1344
వయససస:45
లస: పప

భరస : అబబయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1345
వయససస:30
లస: ససస స
2305 SAA1470152
పపరర: అసజమక జగషట

2288 SAA1383561
పపరర: ఆనసద కలమమర ఠరళపత

2283 SAA0788408
పపరర: తరరపఠమక జగసషట

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:123/18/1336
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1343
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ బగచలయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1344
వయససస:100 లస: ససస స
2302 SAA0848368
పపరర: శకలసతల చరర

93-21/434

భరస : శశఖర఼
ఇసటట ననస:123/18/1342
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సససదరయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1343
వయససస:33
లస: ససస స
2299 SAA0427070
పపరర: చసడడకరసభ మగదధగరసడ

2285 SAA0788333
పపరర: ననగమలలర శసరర కగలలరర

93-21/429

భరస : చనన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1332
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబల సరసమ
ఇసటట ననస:123/18/1340
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1341
వయససస:73
లస: పప
2296 SAA0790601
పపరర: మరరయమక బబ సదలపరటట

93-21/431

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123/18/1334
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ పబబబకర఼
ఇసటట ననస:123/18/1336
వయససస:41
లస: పప
2290 SAA0281089
పపరర: పరరసత చనవల

2282 SAA0280990
పపరర: ననగరరజ జజదసస

2280 SAA0788234
పపరర: జగరమక అమరస స

భరస : పపటట యఖ
ఇసటట ననస:123/18/1330
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:123/18/1331
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1332
వయససస:39
లస: పప
2287 SAA0315432
పపరర: ససధనకరర఼ కకమగకకలరర఼

93-21/428

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123/18/1329
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:123/18/1331
వయససస:34
లస: ససస స
2284 SAA0788390
పపరర: చన వనసకయఖ జగసషట

2279 SAA0788309
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

2304 SAA1470137
పపరర: శకనవరస రరవప జగషట

93-16/740

తసడడ:బ కకటయఖ జగషట
ఇసటట ననస:123-18-1346
వయససస:40
లస: పప
93-21/450

2307 SAA0788440
పపరర: వవమల రరజ బబ మకతతటట

93-21/451

తసడడ:బ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1348
వయససస:30
లస: పప
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2308 JBV3685773
పపరర: ననగమలలర శసరర చదమనవన

93-20/79

భరస : వనసకటటశసర రరవప చదమనవన
ఇసటట ననస:123-18-1350
వయససస:40
లస: ససస స
2311 SQX2081115
పపరర: గణణశ చదమనవన

95-83/884

93-20/1095

93-21/454

93-22/24

93-21/457

93-21/459

93-21/1133

భరస : ఉపపసదబ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1372
వయససస:63
లస: ససస స

2321 SAA0039602
పపరర: బబబగ఼ జగషట఼

2324 SAA1470087
పపరర: ససకనఖ మడడగగల

2327 SAA0786691
పపరర: జలమదధ చసదబమక

2330 SAA1382712
పపరర: చసదబ కకసగల

93-21/461

2333 SAA0080796
పపరర: అవసమక బడడగగ

93-22/207

2336 SAA1464197
పపరర: నసరజహన షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:123-18-1372
వయససస:52
లస: ససస స

2316 SAA0280966
పపరర: ససబబబయమక఼ మమతడక఼

93-21/453

2319 SAA0281444
పపరర: రరజగశసరర దమకలపరటట఼

93-21/456

2322 SAA1371467
పపరర: రసబబబగ పసలర

93-19/748

తసడడ:బ రరమయఖ పసలర
ఇసటట ననస:123-18-1360
వయససస:36
లస: పప
93-18/679

2325 SAA0426999
పపరర: అరరణకలమమరర మమడడగగల

93-21/458

తసడడ:బ దవరసహయస
ఇసటట ననస:123/18/1361
వయససస:31
లస: పప
93-22/25

2328 SAA0786709
పపరర: మమరజళళ చలపత

93-22/26

తసడడ:బ శక రరమగలల
ఇసటట ననస:123/18/1365
వయససస:76
లస: పప
93-21/1134

2331 SAA0076802
పపరర: వజయమక కరయల

93-21/460

భరస : అచలయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1370
వయససస:58
లస: ససస స
93-21/462

భరస : సలలమన
ఇసటట ననస:123/18/1371
వయససస:48
లస: ససస స
93-21/464

93-20/1094

భరస : హనసమసతరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1354
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కకరణ కకసగల
ఇసటట ననస:123-18-1368
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ పపద అచలయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1370
వయససస:63
లస: పప
2335 SAA0080390
పపరర: జయమక఼ పస తత
స రర఼

93-21/455

భరస : వజయ భబసకర
ఇసటట ననస:123/18/1365
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర యఖ పబగబ
ఇసటట ననస:123-18-1366
వయససస:51
లస: పప
2332 SAA0079285
పపరర: అచలయఖ కరయల

2318 SAA0281105
పపరర: జయపబద దమకలపరటట఼

2313 SAA1275825
పపరర: వజయరరజ జగషట

తలర : పరరదసరరదధ఼
ఇసటట ననస:123/18/1352
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమమర మడడగగల
ఇసటట ననస:123-18-1361
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ చలపతరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1365
వయససస:38
లస: పప
2329 SAA1430834
పపరర: సతదస యఖ పబగబ

93-21/452

తసడడ:బ మలర ఖమరరజనరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\1359
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:123/18/1360
వయససస:29
లస: ససస స
2326 SAA0279927
పపరర: ననరరయణరరవప఼ మమరజలర఼

2315 SAA0788432
పపరర: చటటట మక జగసషట

93-23/738

తలర : చటట మక జగషట
ఇసటట ననస:123-18-1352
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఫణణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1354
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1359
వయససస:31
లస: ససస స
2323 SAA0788994
పపరర: శరసత కలమమరర రరదబపరటట

93-20/1093

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123/18/1352
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ పరరదసరరధధ఼
ఇసటట ననస:123/18/1353
వయససస:40
లస: పప
2320 SAA0044180
పపరర: రరధ఼ జగషట఼

2312 SAA1278282
పపరర: అదసకకసడలల జగషట

2310 SAA1415157
పపరర: గణణశ చదమనవన

తలర : ననగమలలర శసరర చదమనవన
ఇసటట ననస:123-18-1350
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ చటట మక జగషట
ఇసటట ననస:123-18-1352
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ యమదసకకనడ
ద లల జగషట
ఇసటట ననస:123-18--1352
వయససస:21
లస: ససస స
2317 SAA0281014
పపరర: పరమమతక఼ మతడక఼

93-20/1092

తసడడ:బ వనసకటటశసరరరవప చదమనవన
ఇసటట ననస:123-18-1350
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరరవప చదమనవన
ఇసటట ననస:123/18/1350
వయససస:18
లస: పప
2314 SAA1275692
పపరర: అనసష జగషట

2309 SAA1278258
పపరర: గణణశ చదమనవన

2334 SAA0074260
పపరర: సలలమన బడడగగ

93-21/463

తసడడ:బ దనవదస
ఇసటట ననస:123/18/1371
వయససస:58
లస: పప
93-23/739

2337 SAA0302885
పపరర: వజయ఼ మగషసటపలర ఼

93-21/465

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1374
వయససస:31
లస: ససస స
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2338 SAA0079343
పపరర: యమదమక఼ మగషసటపలర ఼

93-21/466

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1374
వయససస:46
లస: ససస స
2341 SAA1395441
పపరర: శశశలజ మగషసటపలర

93-22/673

93-21/471

93-21/474

93-21/477

93-21/479

93-21/482

93-22/27

తసడడ:బ ఆనసదరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1390
వయససస:63
లస: పప

2351 SAA1012269
పపరర: కకటయఖ బబ రరగడడ

2354 SAA0372151
పపరర: బగలర యఖ఼ మదసద఼

2357 SAA0076398
పపరర: ననగరరజ఼ యమరస఼

2360 SAA0079368
పపరర: అనసరరధ఼ దదవ఼

93-21/487

2363 SAA0080655
పపరర: వససమత఼ బబసస఼

93-16/499

2366 SAA0079392
పపరర: ననగరరజ జకలకల
తసడడ:బ అరరజన రరవప
ఇసటట ననస:123-18-1393
వయససస:33
లస: పప

2346 SAA0281170
పపరర: దదవర సహయఎస఼ మమడడగగల఼

93-21/473

2349 SAA0076604
పపరర: ఏసమక కలసచస

93-21/476

2352 SAA0372128
పపరర: బబలలర మమకయ఼ మదసద఼

93-21/478

భరస : బగలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1386
వయససస:45
లస: ససస స
93-21/480

2355 SAA0372474
పపరర: కరసతన రరవ఼ మదసద఼

93-21/481

తసడడ:బ ససబబబ రరవ఼
ఇసటట ననస:123/18/1386
వయససస:49
లస: పప
93-21/483

2358 SAA0074401
పపరర: అననపపరర ఼ తతట఼

93-21/484

భరస : ఆనసద఼
ఇసటట ననస:123/18/1388
వయససస:35
లస: ససస స
93-21/485

2361 SAA0079269
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప఼ దదవ఼

93-21/486

తసడడ:బ శసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1389
వయససస:45
లస: పప
93-21/488

భరస : దనవదస఼
ఇసటట ననస:123/18/1390
వయససస:58
లస: ససస స
93-21/490

93-21/470

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123/18/1385
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1389
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1390
వయససస:55
లస: ససస స
2365 SAA0080630
పపరర: దనవదస఼ బబసస఼

93-21/475

తసడడ:బ వససత రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1387
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ భమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1388
వయససస:41
లస: పప
2362 SAA0315523
పపరర: వర లకడక గసజ఼

2348 SAA0079699
పపరర: అసకరలల఼ గరటటటమగకకల఼

2343 SAA0080879
పపరర: మరరయమక఼ మమడడగగల఼

తసడడ:బ జజజ నననసదస఼
ఇసటట ననస:123/18/1381
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ యయసపదయమ఼
ఇసటట ననస:123/18/1386
వయససస:49
లస: పప

భరస : వససత రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1387
వయససస:51
లస: ససస స
2359 SAA0043653
పపరర: ఆనసద఼ తతట఼

93-21/472

తసడడ:బ చన మసరసన బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:123-18-1386
వయససస:32
లస: పప

భరస : కరసతన రరవ఼
ఇసటట ననస:123/18/1386
వయససస:46
లస: ససస స
2356 SAA0075457
పపరర: ససశల఼ యమదస఼

2345 SAA0281121
పపరర: పపదద మరరయమక఼ మమడడగగల఼

93-21/468

భరస : కరసతనరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1380
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1384
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1385
వయససస:43
లస: పప
2353 SAA0372011
పపరర: ససబగబలల఼ మదసద఼

93-21/469

భరస : దదవసహయస఼
ఇసటట ననస:123/18/1381
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అసకరలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1384
వయససస:53
లస: ససస స
2350 SAA0076125
పపరర: శకనస కలసచస

2342 SAA0281196
పపరర: యలమసద఼ మటట ఼

2340 SAA0280065
పపరర: సపదదసలల఼ పస లలర పలర ఼

తసడడ:బ లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1374
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1378
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ జజజ నననసదస఼
ఇసటట ననస:123/18/1380
వయససస:42
లస: పప
2347 SAA0076281
పపరర: రతస మక఼ గరటటటమగకకల఼

93-21/467

భరస : లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1374
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రమమశ మగషసటపలర
ఇసటట ననస:123-18-1374
వయససస:18
లస: ససస స
2344 SAA0315382
పపరర: కరసతయఖ఼ మమడడగగల఼

2339 SAA0281261
పపరర: ఏలర మక఼ పలలర పలలర ఼

2364 SAA0080754
పపరర: శరఖమగఖల఼ బబసస఼

93-21/489

తసడడ:బ దనవదస఼
ఇసటట ననస:123/18/1390
వయససస:40
లస: పప
93-21/491

2367 SAA0315259
పపరర: అసకమక రరవప఼ జకలకల఼

93-21/492

తసడడ:బ ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1393
వయససస:35
లస: పప
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93-21/493

తసడడ:బ కకషర
ఇసటట ననస:123/18/1394
వయససస:31
లస: ససస స
2371 SAA1430479
పపరర: లమవణఖ కసదడరర

93-21/1135

93-21/498

93-21/501

93-21/504

93-21/506

93-21/509

93-21/512

తసడడ:బ వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1405
వయససస:27
లస: ససస స

2381 SAA0080903
పపరర: డదవడ రరజ఼ కకపప పలల఼

2384 SAA0531012
పపరర: ససజజత మలమరడ

2387 SAA0530956
పపరర: ఈశసరమక పసనబబ యన

2390 SAA0314922
పపరర: సపరరలల఼ రరగర఼

93-21/515

2393 SAA0280909
పపరర: చనన మమయ఼ కకసడదపప గగ఼

93-21/505

2396 SAA0530907
పపరర: ససగగణనవత గగరసటర
భరస : ఆదధననరరయణ
ఇసటట ననస:123/18/1405
వయససస:51
లస: ససస స

2376 SAA0982646
పపరర: కగజయ మమర పప

93-21/500

2379 SAA0982588
పపరర: హరర పబసరద మకజళ

93-21/503

2382 SAA1451814
పపరర: భబగఖ లకడక ససకర

93-21/1136

తసడడ:బ సతఖననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:123-18-1399
వయససస:24
లస: ససస స
93-21/507

2385 SAA0530980
పపరర: రసగననధ బసడనరర

93-21/508

తసడడ:బ అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123/18/1400
వయససస:32
లస: పప
93-21/510

2388 SAA0315036
పపరర: చదననమక఼ జకలకల఼

93-21/511

భరస : ననరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1402
వయససస:60
లస: ససస స
93-21/513

2391 SAA0076364
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ పప లలరర఼

93-21/514

తసడడ:బ మహన రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1403
వయససస:43
లస: పప
93-21/516

భరస : ననగబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1404
వయససస:32
లస: ససస స
93-21/518

93-21/497

తసడడ:బ బబలయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1397
వయససస:62
లస: పప

భరస : హకదయరరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1403
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏససదనసస఼
ఇసటట ననస:123/18/1403
వయససస:52
లస: పప
2395 SAA0531004
పపరర: వససత బతష
స ల

93-21/502

భరస : యయసయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1401
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1403
వయససస:38
లస: ససస స
2392 SAA0315366
పపరర: హకదయరరజ఼ రరగర఼

2378 SAA0982513
పపరర: యయసమక మమర పప

2373 SAA0281477
పపరర: వనసకట రరవప఼ చదబబ లల఼

భరస : లజర
ఇసటట ననస:123/18/1397
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరససమల మబరరస
ఇసటట ననస:123/18/1400
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆదమ సరహహబ
ఇసటట ననస:123/18/1400
వయససస:58
లస: పప
2389 SAA0427054
పపరర: అరరణదదవ పప లలరర

93-21/499

తసడడ:బ ఇసరబయయల఼
ఇసటట ననస:123/18/1398
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1400
వయససస:31
లస: ససస స
2386 SAA0530972
పపరర: మహమకదదన షపక

2375 SAA0076380
పపరర: ధనలకడక఼ మసచనల఼

93-21/495

తసడడ:బ భబవణననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1395
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1397
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1397
వయససస:48
లస: పప
2383 SAA0281428
పపరర: ఏససమరరయమక బబ మకతతటట఼

93-21/496

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1396
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/1397
వయససస:39
లస: ససస స
2380 SAA0079095
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ పలలర ఼

2372 SAA0427021
పపరర: లకడక జజడ

2370 SAA0281147
పపరర: గగపరల కరసదడరర

తసడడ:బ కననన
ఇసటట ననస:123/18/1394
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1395
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ మ`ఖలసగస
ఇసటట ననస:123/18/1395
వయససస:47
లస: పప
2377 SAA0281311
పపరర: మరరయమక పలలర

93-21/494

భరస : కననన
ఇసటట ననస:123/18/1394
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వవణగగరపరల కసదడరర
ఇసటట ననస:123-18-1394
వయససస:30
లస: ససస స
2374 SAA0427013
పపరర: శకనవరసరరవప జజడ

2369 SAA0281139
పపరర: సరవతబ కరసదడరర

2394 SAA0280925
పపరర: సపరర఼ కకసదపప గగ఼

93-21/517

తసడడ:బ అబబహస఼
ఇసటట ననస:123/18/1404
వయససస:47
లస: పప
93-21/519

2397 SAA1039032
పపరర: వనసకరయమమక కగశనపలర

93-21/520

భరస : కలమమర కగశనపలర
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:25
లస: ససస స
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93-21/521

తసడడ:బ రరజ చలలకలరర
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:27
లస: ససస స
2401 SAA0970435
పపరర: జజఖత దదరగగల

93-21/524

93-21/527

93-21/530

93-17/88

93-21/535

93-21/537

93-21/540

భరస : చసదబశశఖర యడర
ఇసటట ననస:123/18/1416
వయససస:32
లస: ససస స

2411 SAA0970559
పపరర: జజఖతఖబ కకపప పలల

2414 SAA1371830
పపరర: గగసప మహవపదదదన షపక

2417 SAA0077339
పపరర: అననమక఼ కలసచస఼

2420 SAA0077313
పపరర: రరజజరరవప఼ కలసచస఼

93-21/543

2423 SAA0080887
పపరర: మరరయమక఼ మగషసటపలర ఼

93-21/533

2426 SAA0970310
పపరర: పపదదపపడడ ఇననన మమరర
భరస : సరగర బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1419
వయససస:35
లస: ససస స

2406 SAA0075564
పపరర: అచలమక బబ మకతతటట

93-21/529

2409 SAA0076620
పపరర: పరరసత఼ చసతగగసటర ఼

93-21/532

2412 SAA0789059
పపరర: షకకల షపక

93-21/534

భరస : మహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:123/18/1408
వయససస:42
లస: ససస స
93-21/1137

2415 SAA0080945
పపరర: రమణ఼ కలసచస఼

93-21/536

భరస : రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1409
వయససస:38
లస: ససస స
93-21/538

2418 SAA0281022
పపరర: బబబ఼ ఇనసమగల఼

93-21/539

భరస : యలమసద఼
ఇసటట ననస:123/18/1410
వయససస:44
లస: ససస స
93-21/541

2421 SAA0075770
పపరర: అననమక఼ బబ మకతతటట఼

93-21/542

భరస : అబబహస఼
ఇసటట ననస:123/18/1412
వయససస:58
లస: ససస స
93-21/544

తసడడ:బ చన కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1415
వయససస:31
లస: ససస స
93-21/546

93-21/526

భరస : అరరనయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1407
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ పపద రరయపప఼
ఇసటట ననస:123/18/1410
వయససస:48
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:123/18/1414
వయససస:63
లస: ససస స
2425 SAA0456640
పపరర: గరతన రరధధకర యడర

93-21/531

భరస : రరజజరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1410
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1410
వయససస:45
లస: పప
2422 SAA0076083
పపరర: కకటటరతనస కసచరర

2408 SAA1039040
పపరర: సరయ కలమమర జజడ

2403 SAA0788788
పపరర: మగసతనజ షపక

తసడడ:బ చనన఼
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమకద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:123-18-1408
వయససస:19
లస: పప

భరస : పసచలయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1409
వయససస:72
లస: ససస స
2419 SAA0079491
పపరర: రరమమరరవప఼ కలసచస఼

93-21/528

భరస : దనవద రరజ
ఇసటట ననస:123/18/1408
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ ససభబన
ఇసటట ననస:123/18/1408
వయససస:46
లస: పప
2416 SAA0281220
పపరర: సరససత కలసచస

2405 SAA0531111
పపరర: మహబబబ షపక

93-21/523

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప జజడ
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటససరలల పప తషమమరరక
ఇసటట ననస:123/18/1408
వయససస:30
లస: పప
2413 SAA0789018
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

93-21/525

భరస : మహమమకదధన
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమకదదద న
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:33
లస: పప
2410 SAA0977399
పపరర: రరమకకటటససరరరరవ పప తషమమరరక

2402 SAA0970344
పపరర: కలమమరర బబ డడడ

2400 SAA1012830
పపరర: మరరయమక బగలమర

భరస : మమరరయమ బబబగ బగలమర
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహహశ
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజ చలలకలరర
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:46
లస: ససస స
2407 SAA0531020
పపరర: బబజ షపక

93-21/522

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరమగలల
ఇసటట ననస:123/18/1406
వయససస:30
లస: ససస స
2404 SAA1028118
పపరర: రరణణ చలలకలరర

2399 SAA0531079
పపరర: నజజక షపక

2424 SAA0302851
పపరర: మజగశ఼ నసస఼

93-21/545

తసడడ:బ మలలర ససర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1415
వయససస:34
లస: పప
93-21/547

2427 SAA0075432
పపరర: వజయ఼ పపదపపడడ఼

93-21/548

భరస : ఆశరరసదస఼
ఇసటట ననస:123/18/1419
వయససస:49
లస: ససస స
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2428 SAA0280040
పపరర: పపబమ కలమమర఼ పపదపపడడ఼

93-21/549

తసడడ:బ ఆశరరసదస఼
ఇసటట ననస:123/18/1419
వయససస:31
లస: పప
2431 SAA0456699
పపరర: పబసరద కలరరకలర మ

93-21/552

93-22/29

93-18/681

93-21/556

93-21/559

93-21/561

93-19/679

తసడడ:బ దదవదననస఼
ఇసటట ననస:123/18/1441
వయససస:43
లస: పప

2441 SAA0280214
పపరర: ఖతజజబ఼ షపక఼

2444 SAA0074302
పపరర: దనసస఼ పరటటబసడర ఼

2447 SAA0075853
పపరర: మరరవల఼ షపక఼

2450 SAA0043778
పపరర: అరరణ఼ దనరర఼

93-21/563

2453 SAA0079061
పపరర: చదననయఖ఼ దనరర఼

93-21/557

2456 SAA1464874
పపరర: పసబయసక దనర
తసడడ:బ శశఖర బబబగ దనర
ఇసటట ననస:123-18-1442
వయససస:18
లస: ససస స

2436 SAA1472497
పపరర: కకరణ కలమమరర బబ డడడ

93-18/680

2439 SAA0302448
పపరర: శకనవరసరరవప఼ చసదబగరర఼ర

93-21/555

2442 SAA0075523
పపరర: ఇసదనబణణ఼ పరటటబసడర ఼

93-21/558

భరస : దనసస఼
ఇసటట ననస:123/18/1434
వయససస:41
లస: ససస స
93-21/560

2445 SAA1167089
పపరర: బబజ షపక

93-20/80

తసడడ:బ యమససన షపక
ఇసటట ననస:123-18-1434 C BLOCK
వయససస:21
లస: ససస స
93-21/562

2448 SAA1280205
పపరర: వవజగశ కలమమర పరటటబసడర

93-18/630

తసడడ:బ దనసస పరటటబసడర
ఇసటట ననస:123-18-1437
వయససస:20
లస: పప
93-22/30

2451 SAA1471325
పపరర: మనస దనర

93-18/682

తసడడ:బ చననయఖ దనర
ఇసటట ననస:123-18-1440
వయససస:18
లస: ససస స
93-21/564

తసడడ:బ దదవదననస఼
ఇసటట ననస:123/18/1440
వయససస:38
లస: పప
93-21/566

93-22/28

తసడడ:బ శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1430
వయససస:49
లస: పప

భరస : పబకరషరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1439
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1440
వయససస:33
లస: ససస స
2455 SAA0080853
పపరర: శశఖర బబబగ఼ దనరర఼

93-21/1138

తసడడ:బ ససభబన఼
ఇసటట ననస:123/18/1435
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ యయససదనస పరటటబసడర
ఇసటట ననస:123-18-1437 C BLOCK
వయససస:20
లస: పప
2452 SAA0080846
పపరర: చనన మమరర఼ దనరర఼

2438 SAA1424530
పపరర: కరరన కలమమరర బబ డడడ

2433 SAA0786725
పపరర: గగసజ ఆరరణ

భరస : మహహశ బబ డడడ
ఇసటట ననస:123-18-1428
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ చదలరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1434
వయససస:48
లస: పప

భరస : మరరవల఼
ఇసటట ననస:123/18/1435
వయససస:52
లస: ససస స
2449 SAA1261395
పపరర: వవజగష కలమమర పరటటబసడర

93-21/554

భరస : షపక఼
ఇసటట ననస:123/18/1434
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ షపక఼
ఇసటట ననస:123/18/1434
వయససస:43
లస: పప
2446 SAA0075515
పపరర: మసరసన బ఼ షపక఼

2435 SAA0074351
పపరర: సరమమమజఖస఼ అయఖపపరజడడడ఼

93-21/551

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:123/18/1420
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహసస బబ డడడ
ఇసటట ననస:123-18-1428
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రవ కకశశర఼
ఇసటట ననస:123/18/1434
వయససస:33
లస: ససస స
2443 SAA0280313
పపరర: యమససన఼ షపక఼

93-21/553

భరస : సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1424
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : అనత బబ డడడ
ఇసటట ననస:123-18-1428
వయససస:29
లస: పప
2440 SAA0280305
పపరర: మలలర శసరర఼ ఏటటకలరర఼

2432 SAA0280081
పపరర: పబకరశస఼ జసగర఼

2430 SAA0074344
పపరర: పపబమమనసదస఼ పపదపపడడ఼

తసడడ:బ ఆశరరసదస఼
ఇసటట ననస:123/18/1419
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ దధబబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1419
వయససస:105 లస: పప

తసడడ:బ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1420
వయససస:31
లస: పప
2437 SAA1432426
పపరర: మహహశ బబ డడడ

93-21/550

తసడడ:బ ఆశరరసదస఼
ఇసటట ననస:123/18/1419
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ పస కలరరకలర మ
ఇసటట ననస:123/18/1419
వయససస:32
లస: పప
2434 SAA0786717
పపరర: గగసజ మగరళ

2429 SAA0280115
పపరర: సరగర బబబగ఼ పపదపపడడ఼

2454 SAA0077610
పపరర: పబశరసత఼ దనరర఼

93-21/565

భరస : శశఖర బబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1441
వయససస:38
లస: ససస స
93-18/683

2457 SAA1463223
పపరర: రవ తదజ దనర

93-20/1155

తసడడ:బ శశఖర బబబగ దనర
ఇసటట ననస:123-18-1442
వయససస:19
లస: పప
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2458 SAA0079707
పపరర: పపదద మమరర఼ దనరర఼
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93-21/567

భరస : పబభబకర఼
ఇసటట ననస:123/18/1442
వయససస:43
లస: ససస స
2461 SAA0508630
పపరర: గగససయమ షపక

93-22/209

93-21/569

93-21/572

93-21/575

93-21/577

93-21/578

93-21/581

భరస : రమమష఼
ఇసటట ననస:123/18/1457
వయససస:48
లస: ససస స

2471 SAA0314492
పపరర: శకనవరసరరవప఼ మదసదల఼

2474 SAA0044305
పపరర: అచలమక఼ కలసభబ఼

2477 SAA0982505
పపరర: వనసకరటమక దదవపలమర

2480 SAA1037796
పపరర: బబ ఆశర షపక

93-21/583

2483 SAA0970633
పపరర: వజయ బబబగ p

93-22/32

2486 SAA0788564
పపరర: ససజజత పపసరపరటట
భరస : లకడక నరరస
ఇసటట ననస:123/18/1458
వయససస:31
లస: ససస స

2466 SAA0345132
పపరర: ఆనసద కలమమర఼ పపలమర఼

93-21/571

2469 SAA0789117
పపరర: ఆసజనవయగలల చనటర

93-21/574

2472 SAA0080671
పపరర: సరమగయయల జజన఼ కకపప పలల఼

93-21/576

తసడడ:బ ఇసరబయయల఼
ఇసటట ననస:123/18/1447
వయససస:33
లస: పప
93-22/33

2475 SAA0043745
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ కలసభబ఼

93-22/34

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1448
వయససస:41
లస: పప
93-21/579

2478 SAA0982422
పపరర: సప ననటష కలమమర చమట

93-21/580

తసడడ:బ చదసదబ శశఖర
ఇసటట ననస:123/18/1450
వయససస:62
లస: పప
93-17/89

2481 SAA0079459
పపరర: రమణ఼ బబ మకతతటట఼

93-21/582

భరస : సససదరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1451
వయససస:46
లస: ససస స
93-21/584

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1452
వయససస:35
లస: పప
93-22/35

93-22/211

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123/18/1446
వయససస:27
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:123-18-1451
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వజయ బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1452
వయససస:29
లస: ససస స
2485 SAA0276386
పపరర: మసగ఼ దదవరకకసడ఼

93-21/573

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1450
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ జలమన఼
ఇసటట ననస:123/18/1450
వయససస:35
లస: పప
2482 SAA0982489
పపరర: యససస రమక పపడదడటట

2468 SAA0789042
పపరర: గరయతబ బబసపట లల

2463 SAA0508614
పపరర: మహమకద రఫస షపక

తసడడ:బ రవ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123/18/1445
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1448
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హరర పబసరద
ఇసటట ననస:123/18/1450
వయససస:62
లస: ససస స
2479 SAA0280321
పపరర: రహహమన఼ షపక఼

93-21/570

తసడడ:బ భబవనననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1446
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ కకపప పలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1447
వయససస:61
లస: పప
2476 SAA0982448
పపరర: బబజ కలమమరర మకజళ

2465 SAA0075077
పపరర: పదక఼ మదసదల఼

93-22/31

తసడడ:బ మహబబబ
ఇసటట ననస:123\18\1444
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1446
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ మమలమల
ఇసటట ననస:123/18/1446
వయససస:31
లస: పప
2473 SAA0080952
పపరర: ఇసరబయయల఼ కకపప పలల఼

93-22/210

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1445
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:123-18-1446
వయససస:26
లస: ససస స
2470 SAA0788473
పపరర: బబషర షపక

2462 SAA0508622
పపరర: మగనన షపక

2460 SAA0035717
పపరర: ననగమణణ఼ బబ మకశశటట ఼

భరస : అజయ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123/18/1443
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:123\18\1444
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చదతసయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1445
వయససస:32
లస: ససస స
2467 SAA0788937
పపరర: మభగల షపక

93-21/568

తసడడ:బ దదవదననస఼
ఇసటట ననస:123/18/1442
వయససస:48
లస: పప

భరస : నజర
ఇసటట ననస:123\18\1444
వయససస:36
లస: ససస స
2464 SAA0315317
పపరర: కరరణమక఼ మమకతతటట఼

2459 SAA0077396
పపరర: పబభబకర఼ దనరర఼

2484 SAA0281394
పపరర: మసరసనమక జలలగగ఼

93-21/585

భరస : ఇసబయయలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1453
వయససస:62
లస: ససస స
93-21/586

2487 SAA0043695
పపరర: చదతసయఖ఼ మమకతతటట఼

93-22/36

తసడడ:బ జజన఼
ఇసటట ననస:123/18/1458
వయససస:56
లస: పప
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2488 SAA0080267
పపరర: తహహరరన఼ షపక఼
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93-21/587

భరస : రసడల఼
ఇసటట ననస:123/18/1460
వయససస:48
లస: ససస స
2491 SAA0302778
పపరర: రహహస షపక఼

93-21/590

93-21/593

93-21/595

93-21/598

93-18/686

93-18/631

93-21/602

తసడడ:బ కకమరయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1475
వయససస:34
లస: ససస స

2501 SAA1372556
పపరర: భబగఖలత డరర

2504 SAA0281386
పపరర: చదననమక చపసపడడ఼

2507 SAA1251289
పపరర: మమరస మక మమడడద

2510 SAA0079087
పపరర: కలమమరర఼ గరదద఼

93-22/38

2513 SAA0044255
పపరర: శకనస఼ గగడడమమటర఼

93-18/684

2516 SAA0080663
పపరర: ఝమనస రరణణ సరమమల
భరస : పబసరద పరల సరమమల
ఇసటట ననస:123/18/1475
వయససస:42
లస: ససస స

2496 SAA0314682
పపరర: రమమష఼ పగడనల఼

93-22/37

2499 SAA0315275
పపరర: అశశక కలమమర఼ చసకక఼

93-21/597

2502 SAA1372564
పపరర: ససనల కలమమర డరర

93-18/685

తసడడ:బ ఆదధయఖ డరర
ఇసటట ననస:123-18-1465,C-BLOCK
వయససస:20
లస: పప
93-21/599

2505 SAA0080861
పపరర: సరమమమజఖస఼ కకపప పలల఼

93-21/600

భరస : ఇసరబయయలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1467
వయససస:50
లస: ససస స
93-19/680

2508 SAA1049239
పపరర: సఖన మగల

93-21/601

భరస : మరర మగల
ఇసటట ననస:123/18/1470
వయససస:31
లస: ససస స
93-21/603

2511 SAA0076778
పపరర: పబభబకర఼ గరదద఼

93-21/604

తసడడ:బ పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/18/1472
వయససస:43
లస: పప
93-22/39

తసడడ:బ మసదయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1474
వయససస:56
లస: పప
93-21/605

93-21/592

తసడడ:బ పబసరద రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1465
వయససస:31
లస: పప

భరస : పబభబకర఼
ఇసటట ననస:123/18/1472
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1474
వయససస:51
లస: ససస స
2515 SAA0789828
పపరర: రగజజ వలమరల

93-21/596

భరస : పబకరశరరవప మమడడద
ఇసటట ననస:123-18-1469
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ మదదనన మగల
ఇసటట ననస:123/18/1470
వయససస:35
లస: పప
2512 SAA0041319
పపరర: సరమమమజఖస఼ గగడడమమటర఼

2498 SAA0077289
పపరర: సపరరమక఼ చసకక఼

2493 SAA0080085
పపరర: ననన఼ షపక఼

తసడడ:బ రరమగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1464
వయససస:56
లస: పప

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/18/1467
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ పబకరశ రరవప మమడడద
ఇసటట ననస:123-18-1468
వయససస:21
లస: పప
2509 SAA1049247
పపరర: మరర మగల

93-21/594

భరస : ఆదధయఖ డరర
ఇసటట ననస:123-18-1465,C-BLOCK
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆదధయఖ డరర
ఇసటట ననస:123-18-1465,C-BLOCK
వయససస:19
లస: ససస స
2506 SAA1279553
పపరర: పపబమ చసద మమడడద

2495 SAA0079103
పపరర: నజర఼ షపక఼

93-21/589

భరస : నజర఼
ఇసటట ననస:123/18/1464
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పబసరద రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1465
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ ససగగణస఼
ఇసటట ననస:123/18/1465
వయససస:53
లస: పప
2503 SAA1372549
పపరర: పబసనన కలమమరర డరర

93-21/591

తసడడ:బ జలమన఼
ఇసటట ననస:123/18/1464
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ పబసరదరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1465
వయససస:31
లస: ససస స
2500 SAA0074765
పపరర: పబసరద రరవప఼ చసకక఼

2492 SAA0790478
పపరర: మహబబబ బ షపక

2490 SAA0280347
పపరర: రహహస఼ షపక఼

తసడడ:బ జలమన఼
ఇసటట ననస:123/18/1462
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఖమససస పసరర
ఇసటట ననస:123/18/1463
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ససభబన఼
ఇసటట ననస:123/18/1464
వయససస:43
లస: ససస స
2497 SAA0315242
పపరర: చసకక జజఖతనన఼

93-21/588

తసడడ:బ ససభబన఼
ఇసటట ననస:123/18/1461
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ జలమన఼
ఇసటట ననస:123/18/1462
వయససస:41
లస: పప
2494 SAA0080192
పపరర: బబజ఼ షపక఼

2489 SAA0080911
పపరర: ససభబన఼ షపక఼

2514 SAA0962325
పపరర: పబతనప దదపపలపపడడ

93-22/212

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\1474
వయససస:23
లస: పప
93-21/606

2517 SAA0789869
పపరర: బబజ వలమరల

93-21/607

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/1475
వయససస:43
లస: పప
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2518 SAA0035766
పపరర: చసదస఼ పలలర పప గగ఼
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93-22/40

భరస : రవ఼
ఇసటట ననస:123/18/1475
వయససస:33
లస: ససస స
2521 SAA0079079
పపరర: సపదదన఼ షపక఼

93-21/609

93-18/632

93-21/614

93-21/617

93-21/620

93-21/623

93-21/626

భరస : గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1501
వయససస:61
లస: ససస స

2531 SAA0281568
పపరర: వజయ లకడక కకపసపల఼

2534 SAA0074252
పపరర: శశశలజ ఓడ రగవప

2537 SAA0074245
పపరర: రరజ఼ తరరమల దనసస఼

2540 SAA0788572
పపరర: గగవసదమక బగకక

93-22/214

2543 SAA0789653
పపరర: మణణ పప లలటట

93-21/618

2546 SAA0788556
పపరర: రరజఖ లకడక బగకక
భరస : లసగ చనరర
ఇసటట ననస:123/18/1502
వయససస:24
లస: ససస స

2526 SAA0080457
పపరర: పబకరశరరవప఼ కనపరరస఼

93-21/613

2529 SAA0074526
పపరర: ఎసపస రమక఼ శశషస఼

93-21/616

2532 SAA0281600
పపరర: పపరయఖ గగనననపపడడ఼

93-21/619

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1497
వయససస:48
లస: పప
93-21/621

2535 SAA0075002
పపరర: గగవసదమక఼ తరరమల దనసస఼

93-21/622

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1498
వయససస:48
లస: ససస స
93-21/624

2538 SAA0788218
పపరర: పబభబవత వవజజడర

93-21/625

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1499
వయససస:41
లస: ససస స
93-21/627

2541 SAA0075341
పపరర: గగవసదమక఼ చసకక఼

93-21/628

భరస : లసగరచనరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1500
వయససస:38
లస: ససస స
93-21/629

భరస : చసదబయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1501
వయససస:53
లస: ససస స
93-21/631

93-21/611

భరస : ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1496
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : లసగ చనరర
ఇసటట ననస:123/18/1500
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:123\18\1500
వయససస:27
లస: ససస స
2545 SAA0788481
పపరర: ససశలమక గరలర పపడడ

93-21/615

తసడడ:బ పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1498
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ పబసరద
ఇసటట ననస:123/18/1499
వయససస:51
లస: పప
2542 SAA0785321
పపరర: చదసచదటట చసడడ

2528 SAA0080713
పపరర: యశశద఼ కటబరర఼

2523 SAA0280404
పపరర: కరశయఖ఼ బబ దనసపరటట఼

తసడడ:బ వజయ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1493
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:123/18/1498
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1498
వయససస:31
లస: పప
2539 SAA0788226
పపరర: ససధనకర రరవప వవజజడర

93-21/612

భరస : దసరర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1497
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ సతష
ఇసటట ననస:123/18/1498
వయససస:25
లస: ససస స
2536 SAA0315374
పపరర: సతష఼ తరరమల దనసస఼

2525 SAA0075556
పపరర: సరళ఼ కనపరరస఼

93-21/608

తసడడ:బ రరఘవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1488
వయససస:63
లస: పప

భరస : చన రతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1495
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1497
వయససస:42
లస: ససస స
2533 SAA0788358
పపరర: ననగమణణ తరరమల దనసస

93-21/610

భరస : పబకరశరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1493
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123/18/1495
వయససస:31
లస: ససస స
2530 SAA0281584
పపరర: మరరయమక గగనననపపడడ఼

2522 SAA0280396
పపరర: తరరపతమక఼ బబ దనసపరటట఼

2520 SAA0075812
పపరర: హససనన఼ షపక఼

భరస : సపదదన఼
ఇసటట ననస:123/18/1485
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1488
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ పరకరశ రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:123-18-1493
వయససస:22
లస: పప
2527 SAA0790064
పపరర: కకకషరవవణణ చసతల పపడడ

93-22/213

తసడడ:బ పబసరదరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\1475
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ ఇనసకకలలర సపదదన఼
ఇసటట ననస:123/18/1485
వయససస:42
లస: పప
2524 SAA1296730
పపరర: పబశరసత కనపరరస

2519 SAA0035741
పపరర: రవకలమమర఼ పలలర పప గగ఼

2544 SAA0789596
పపరర: ససశలమక గరలర పపడడ

93-21/630

భరస : గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1501
వయససస:53
లస: ససస స
93-21/632

2547 SAA0279166
పపరర: పబభబకర రరవప చలమర

93-21/633

తసడడ:బ వరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:123/18/1502
వయససస:44
లస: పప

Page 266 of 360

2548 SAA0281352
పపరర: పబకరష఼ దదవరకకసడ఼
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93-21/634

తసడడ:బ రమమష఼
ఇసటట ననస:123/18/1503
వయససస:32
లస: పప
2551 SAA0074955
పపరర: రరజగశ఼ ఓడ రగవప఼

93-21/636

93-21/639

93-21/642

93-21/645

93-21/648

93-21/651

93-21/654

తసడడ:బ శశషగరరర శశషస
ఇసటట ననస:123/18/1515
వయససస:20
లస: పప

2561 SAA0282079
పపరర: మహన రసగ఼ సలగల఼

2564 SAA0315481
పపరర: బబ డయఖ఼ సలగల఼

2567 SAA0788945
పపరర: ససగగణమక యడర

2570 SAA0076299
పపరర: వనమక఼ ససరరగరరర఼

93-21/657

2573 SAA0281998
పపరర: వజయ కలవసరపప఼

93-21/646

2576 SAA0076950
పపరర: మరరయమక఼ శశషస఼
భరస : శశషగరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1515
వయససస:33
లస: ససస స

2556 SAA0788911
పపరర: శకలసతల మమరఖ

93-21/641

2559 SAA0788929
పపరర: ససమసత మణణ మమరఖ

93-21/644

2562 SAA0314963
పపరర: రతన కలమమరర సలగల఼

93-21/647

భరస : రరసబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1508
వయససస:32
లస: ససస స
93-21/649

2565 SAA0076141
పపరర: మహబబబ఼ షపక఼

93-21/650

భరస : మసరసన఼
ఇసటట ననస:123/18/1509
వయససస:52
లస: ససస స
93-21/652

2568 SAA0790114
పపరర: రగఖ మమరఖ

93-21/653

భరస : ధరకదదవ
ఇసటట ననస:123/18/1511
వయససస:32
లస: ససస స
93-21/655

2571 SAA0281659
పపరర: జయమక బరరనడడ

93-21/656

భరస : జగనననథస
ఇసటట ననస:123/18/1513
వయససస:62
లస: ససస స
93-21/658

భరస : ఏససదనసస఼
ఇసటట ననస:123/18/1514
వయససస:42
లస: ససస స
93-20/1147

93-21/638

తసడడ:బ బబహకదదవ
ఇసటట ననస:123/18/1507
వయససస:25
లస: పప

భరస : బబల సరసమ఼
ఇసటట ననస:123/18/1512
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ రగశయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1513
వయససస:70
లస: పప
2575 SAA1469022
పపరర: పపబమ కలమమర శశషస

93-21/643

భరస : మగతస యఖ
ఇసటట ననస:123/18/1510
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ సమగజ
ఇసటట ననస:123/18/1511
వయససస:36
లస: పప
2572 SAA0281675
పపరర: జగనననథస బరరనడడ

2558 SAA0282053
పపరర: వనసకటటశసరమక మదధదశశటట ఼

2553 SAA0080416
పపరర: పబతనప కలమమర఼ పసలర఼

తసడడ:బ బబహకదదవ
ఇసటట ననస:123/18/1507
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1508
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ యమలలలర ఼
ఇసటట ననస:123/18/1509
వయససస:44
లస: పప
2569 SAA0788184
పపరర: ధరకదదవ మమరఖ

93-21/640

తసడడ:బ బబ డయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1508
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ బబ డయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1508
వయససస:34
లస: పప
2566 SAA0074864
పపరర: మసరసన వల఼ షపక఼

2555 SAA0790437
పపరర: రరస సమమజ మఉరఖ

93-22/41

తసడడ:బ సతఖ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123/18/1505
వయససస:48
లస: పప

భరస : చరసజవ఼
ఇసటట ననస:123/18/1507
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ రరస సరమబజ
ఇసటట ననస:123/18/1507
వయససస:48
లస: పప
2563 SAA0314971
పపరర: రరసబబబగ సలగల఼

93-21/637

తలర : తబవవణణ
ఇసటట ననస:123/18/1506
వయససస:68
లస: పప

భరస : బబహకదదవ
ఇసటట ననస:123/18/1507
వయససస:44
లస: ససస స
2560 SAA0790643
పపరర: బబహకదదవ మమరఖ

2552 SAA0076521
పపరర: శశశలజ఼ పసలర఼

2550 SAA0314534
పపరర: లకడక఼ బతష
స ల఼

భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1503
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పబతనప఼
ఇసటట ననస:123/18/1505
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1506
వయససస:47
లస: ససస స
2557 SAA0790395
పపరర: భననషర దదవ మమరఖ

93-21/635

తసడడ:బ చనన శశషయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1503
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ పపలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1504
వయససస:48
లస: పప
2554 SAA0282038
పపరర: లకడక రరయల఼

2549 SAA0315085
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ బతష
స ల఼

2574 SAA0280420
పపరర: యయసస దనసస఼ కలవరరపప఼

93-21/659

తసడడ:బ రగశయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1514
వయససస:48
లస: పప
93-21/660

2577 SAA0076190
పపరర: శశషగరరర఼ శశషస఼

93-21/661

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1515
వయససస:38
లస: పప
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2578 SAA0075747
పపరర: బబల సరసమ఼ ససరరగరరర఼

93-21/662

తసడడ:బ వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1515
వయససస:43
లస: పప
2581 SAA0281535
పపరర: జజఖత రరజ గదదద఼

93-21/665

93-21/668

93-21/671

93-19/681

93-19/12

93-21/677

93-21/680

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1535
వయససస:61
లస: ససస స

2591 SAA0281519
పపరర: ససబగబలల చదవపల఼

2594 SAA0302489
పపరర: అలమరబ఼ షపక఼

2597 SAA0280388
పపరర: సరమమమజఖస఼ దనసరర఼

2600 SAA0074690
పపరర: గసగలకడక఼ ఎలలగగబసటట఼

93-22/215

2603 SAA0281857
పపరర: కలమమరర ఏలజజల఼

93-21/673

2606 SAA0530964
పపరర: వజయశరసత భబతనళస
భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:123/18/1540
వయససస:35
లస: ససస స

2586 SAA0079905
పపరర: పపలల పబసరద఼ దరరర఼

93-21/670

2589 SAA1273903
పపరర: హహననఖథడలమర షపక

93-21/1099

2592 SAA0281634
పపరర: రరజ చదవపసల఼

93-21/674

తసడడ:బ వనసకట రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1526
వయససస:60
లస: పప
93-21/675

2595 SAA0075879
పపరర: వనసకట లకడక఼ సససకర఼

93-21/676

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1530
వయససస:43
లస: ససస స
93-21/678

2598 SAA0075887
పపరర: గగవసదస఼ దనసరర఼

93-21/679

తసడడ:బ కకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1531
వయససస:58
లస: పప
93-21/681

2601 SAA0076661
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ దదసడన఼

93-21/682

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1532
వయససస:53
లస: పప
93-21/683

భరస : హనసమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1534
వయససస:35
లస: ససస స
93-18/454

93-21/667

తసడడ:బ ననగగల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:123-18-1524
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1532
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:123\18\1532
వయససస:29
లస: ససస స
2605 JBV3427598
పపరర: మణణమక దరరర

93-21/672

భరస : కకసడయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1531
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ శక రరస మబరరస
ఇసటట ననస:123/18/1532
వయససస:35
లస: ససస స
2602 SAA0786659
పపరర: పపల శవ కరమమశసరర

2588 SAA0531038
పపరర: రరఘవవసదబ రరవప గసపల

2583 SAA0281543
పపరర: పబసరద గదదద఼

తసడడ:బ పపలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1519
వయససస:46
లస: పప

భరస : మసరసన వరల఼
ఇసటట ననస:123/18/1530
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ధరరకరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1530
వయససస:68
లస: ససస స
2599 SAA0969826
పపరర: ఐశసరఖ కనగరచరర

93-21/669

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1526
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అమన బబబగ షపదక
ఇసటట ననస:123-18-1527
వయససస:58
లస: ససస స
2596 SAA0080721
పపరర: కరసతమక఼ మదధద఼

2585 SAA0079939
పపరర: శరఖమల఼ దరరర఼

93-21/664

తసడడ:బ రరజజరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1518
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1523
వయససస:35
లస: పప

భరస : అహకద భబష షపక
ఇసటట ననస:123-18-1525
వయససస:31
లస: ససస స
2593 SAA1166925
పపరర: పపద ఖజ షపదక

93-21/666

భరస : పపలల పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/18/1519
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1521
వయససస:42
లస: పప
2590 SAA1251131
పపరర: శబర భబగస షపక

2582 SAA0281501
పపరర: మరరయమక఼ గదదద ఼

2580 SAA0075291
పపరర: సరమమమజఖస఼ నసస఼

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1516
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/18/1518
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1519
వయససస:35
లస: ససస స
2587 SAA0281733
పపరర: బబలమజ గరలర పపడడ

93-21/663

భరస : మజగసస఼
ఇసటట ననస:123/18/1516
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/18/1518
వయససస:31
లస: ససస స
2584 SAA0076315
పపరర: హహసపసన బ఼ షపక఼

2579 SAA0074500
పపరర: ఆలలఖఖ఼ నసస఼

2604 SAA0281873
పపరర: హనసమయఖ ఏలజజల఼

93-21/684

తసడడ:బ చనన పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1534
వయససస:42
లస: పప
93-21/685

2607 SAA1165679
పపరర: బబజ షపక

93-20/81

భరస : ననగగల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:123-18-1541
వయససస:46
లస: ససస స
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93-22/674

తసడడ:బ అబబహస గడదడ
ఇసటట ననస:123-18-1543
వయససస:33
లస: పప
2611 SAA1471317
పపరర: రరజ గదదద

93-18/687

93-21/687

తసడడ:బ కలచదలలడడ఼
ఇసటట ననస:123/18/1547
వయససస:32
లస: పప
2617 SAA1115807
పపరర: కమల కలమమరర గదదద

2612 SAA1115815
పపరర: లకడక గదదద

2616 SAA1424415
పపరర: పసబకరశ కలమమర గజడడ

2620 SAA0788531
పపరర: మహబగన షపక

2621 SAA0035857
పపరర: మరరయమక఼ అమకతపపడడ఼

93-21/691

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:123/18/1553
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ హసకత఼
ఇసటట ననస:123/18/1555
వయససస:40
లస: పప
93-21/696

93-21/699

తసడడ:బ దదవర సహయస
ఇసటట ననస:123\18\1560
వయససస:28
లస: పప

2627 SAA0372714
పపరర: కలమమర బబబగ఼ శరనస఼

2630 SAA0427161
పపరర: సపరర బబ సతన

93-21/701

2633 SAA0281972
పపరర: పబమల చటటకల఼

93-22/42

2636 SAA0315226
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ జపపడడ఼
తసడడ:బ మగనవష఼
ఇసటట ననస:123/18/1562
వయససస:58
లస: పప

2619 SAA0281915
పపరర: రగజజ మమరర జజజవరపప఼

93-21/690

2622 SAA0080523
పపరర: మరరబ఼ షపక఼

93-21/692

భరస : అబగదలమర఼
ఇసటట ననస:123/18/1555
వయససస:36
లస: ససస స
93-21/694

2625 SAA0075960
పపరర: మరరయమక఼ జపపడడ఼

93-21/695

భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1556
వయససస:48
లస: ససస స
93-21/697

2628 SAA0427153
పపరర: భబలకడక బబ సతన

93-21/698

భరస : సపరర
ఇసటట ననస:123/18/1557
వయససస:58
లస: ససస స
93-21/700

2631 SAA0786758
పపరర: షపక మహబబబ

93-22/216

భరస : హహసపసన పసరర
ఇసటట ననస:123\18\1558
వయససస:68
లస: ససస స
93-21/702

భరస : ఏసస఼
ఇసటట ననస:123/18/1560
వయససస:42
లస: ససస స
93-22/217

93-21/1139

భరస : ససదరరనరరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1552
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ రరయపప
ఇసటట ననస:123/18/1557
వయససస:63
లస: పప

భరస : మసరసన఼
ఇసటట ననస:123/18/1559
వయససస:38
లస: ససస స
2635 SAA0786766
పపరర: చటటట కల రతనస

93-21/689

తసడడ:బ దనవదస఼
ఇసటట ననస:123/18/1556
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఆదస సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123/18/1557
వయససస:74
లస: ససస స
2632 SAA0282087
పపరర: హఫసజన షపక఼

2624 SAA0372789
పపరర: పబసనన కలమమరర఼ శరనస఼

93-21/686

తసడడ:బ అబబహస గజడడ
ఇసటట ననస:123-18-1547
వయససస:30
లస: పప

భరస : కలమమర఼
ఇసటట ననస:123/18/1556
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1556
వయససస:53
లస: పప
2629 SAA0282145
పపరర: మహబబటబ షపక఼

93-21/688

భరస : సరసమయయలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1553
వయససస:56
లస: ససస స
93-21/693

2613 SAA0315184
పపరర: లకడక వవమగల఼

2615 SAA0281816
పపరర: గదదద అబబహస఼

భరస : లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1550
వయససస:40
లస: ససస స

2626 SAA0079962
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ అపసపకటర ఼

93-21/1055

భరస : ఏసప బగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1547
వయససస:46
లస: ససస స

2618 SAA0080697
పపరర: రమమదదవ఼ జలమర఼

93-20/82

తసడడ:బ అబబహస గదదద
ఇసటట ననస:123-18-1544
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ రరజజరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1547
వయససస:57
లస: పప
93-21/1056

2610 SAA1080266
పపరర: ససతతష కలమమర గదదద

భరస : రరజ గదదద
ఇసటట ననస:123-18-1546, C - BLOCK
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అబబహస గదదద
ఇసటట ననస:123-18-1547, C - BLOCK
వయససస:53
లస: ససస స

2623 SAA0080812
పపరర: అబగదలమర఼ షపక఼

93-14/59

భరస : ససతతష కలమమర గదదద
ఇసటట ననస:123-18-1544
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజరరవప
ఇసటట ననస:123-18-1546
వయససస:53
లస: పప
2614 SAA0315192
పపరర: చనన వవమగల఼

2609 SAA1083823
పపరర: లలత గదదద

2634 SAA0788382
పపరర: ఏససరతనస చటటకల

93-21/703

తసడడ:బ దదవసహయస
ఇసటట ననస:123/18/1560
వయససస:28
లస: పప
93-21/704

2637 SAA0281832
పపరర: శరరష బబ సత఼

93-21/705

భరస : దసరరర పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/18/1563
వయససస:32
లస: ససస స
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93-22/43

తసడడ:బ శశరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1563
వయససస:33
లస: పప
2641 SAA0970500
పపరర: షహహన షపక

93-21/708

93-21/711

93-21/714

93-21/717

93-21/718

93-21/721

93-21/724

భరస : ఆసజనవయగలల చనటర
ఇసటట ననస:123/18/1575
వయససస:25
లస: ససస స

2651 SAA1469030
పపరర: రరజగశసరర బబ రరగడడ

2654 SAA0076034
పపరర: డదవడ఼ బబ రరగడడ ఼

2657 SAA0077545
పపరర: పబమల఼ గరలర మసదల఼

2660 SAA0079749
పపరర: శశష కలమమరర఼ గరలమగటటట఼

93-21/1140

2663 SAA0044230
పపరర: ఎలజబబత రరణణ఼

93-21/1111

2666 SAA0982653
పపరర: కకషర వవణణ మమడడబబ యన
భరస : బబహకయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1575
వయససస:62
లస: ససస స

2646 SAA0970518
పపరర: మహహష బబ డడడ

93-21/713

2649 SAA0980780
పపరర: బబజ షపక

93-21/716

2652 SAA1467109
పపరర: రరజగశసరర బబ రరగడడ

93-23/733

తసడడ:బ కరసతనరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:19
లస: ససస స
93-21/719

2655 SAA0076265
పపరర: కలమమరర఼ అపసపకటర ఼

93-21/720

భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1566
వయససస:43
లస: ససస స
93-21/722

2658 SAA0788614
పపరర: మమణణకఖస గరలర మసదల

93-21/723

భరస : పరల రరజ
ఇసటట ననస:123/18/1568
వయససస:26
లస: ససస స
93-21/725

2661 SAA0075333
పపరర: దనసస఼ మమడడగగల఼

93-21/726

తసడడ:బ వలసయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1570
వయససస:53
లస: పప
93-22/218

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\1571
వయససస:46
లస: ససస స
93-21/727

93-21/710

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:30
లస: పప

భరస : మమరరక఼
ఇసటట ననస:123/18/1569
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జకకయఖ
ఇసటట ననస:123-18-1571
వయససస:43
లస: ససస స
2665 SAA0789109
పపరర: పబమల చనటర

93-21/715

భరస : ససగరతరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1567
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ ససగరతరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1568
వయససస:34
లస: పప
2662 SAA1382985
పపరర: కలమమరర గగలపస గబ

2648 SAA0982281
పపరర: అసజనయగలల దనసరర

2643 SAA0982356
పపరర: శరసత అసదద

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ రరజజరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1565
వయససస:23
లస: పప

భరస : సససదరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1567
వయససస:23
లస: ససస స
2659 SAA0076893
పపరర: పపలల రరజ఼ గగలలమసదల఼

93-21/712

తసడడ:బ కరసతనరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:123/18 /1564
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : డదవడ఼
ఇసటట ననస:123/18/1565
వయససస:23
లస: ససస స
2656 SAA0075796
పపరర: వజయలకడక఼ జజననలగడడ ఼

2645 SAA0982315
పపరర: కకటబచనరర పర వతస

93-21/707

భరస : రవ రరజ
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ చదననయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటససర రరజ
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:30
లస: పప
2653 SAA0077354
పపరర: లలరర మక఼ బబ రరగడడ ఼

93-21/709

తసడడ:బ బబహక చనరర
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:25
లస: పప
2650 SAA0982299
పపరర: ససధనకర రరజ లకకసరరజ

2642 SAA0982240
పపరర: రతనకలమమరర లస

2640 SAA0970492
పపరర: రరమ దదవ మటటట పలర

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మణణకరసత
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరసతనరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:40
లస: ససస స
2647 SAA0789455
పపరర: వనసకటబబవప ఉపపతల

93-21/706

భరస : ఆనసద బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజన భబషర
ఇసటట ననస:123/18/1564
వయససస:25
లస: ససస స
2644 SAA0076307
పపరర: వజయలకడక఼ బబ రరగడడ ఼

2639 SAA0982265
పపరర: లకకత బబ నసర

2664 SAA0039115
పపరర: శకనవరసరరవప఼ నడతలపరటట఼

93-22/219

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\1571
వయససస:41
లస: పప
93-21/728

2667 SAA0982612
పపరర: మరర వరల షపక

93-21/729

తసడడ:బ మమలమల
ఇసటట ననస:123/18/1575
వయససస:65
లస: పప
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2668 SAA0315010
పపరర: ఆదస బ షపక఼
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93-21/730

భరస : ససభబన఼
ఇసటట ననస:123/18/1576
వయససస:41
లస: ససస స
2671 SAA1434927
పపరర: మమరగపక ససధఖ

93-18/688

93-22/675

93-21/734

93-21/737

93-21/1142

93-21/1102

93-21/735

2681 SAA1447044
పపరర: రరజఖలకడక ఎకకల

2684 SAA1280932
పపరర: లకడక వనపరరస

2687 SAA0531095
పపరర: లకకక నడక

94-5/803

2690 NDX2535532
పపరర: హహసపన షపక

93-21/1141

2693 SAA1088236
పపరర: శక లకడక తరరమమణణ

2676 SAA0076505
పపరర: ఆదసబ఼ షపక఼

93-21/733

2679 SAA0079657
పపరర: షరహహబ఼ షపక఼

93-21/736

2682 JBV3428182
పపరర: బబజ఼ షపక఼

93-19/93

తసడడ:బ మమమటటళ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123-18-1602
వయససస:41
లస: పప
93-21/1100

2685 SAA1280965
పపరర: రరమ కకషర మదసదల

93-21/1101

తసడడ:బ ననగయఖ మదసదల
ఇసటట ననస:123-18-1604
వయససస:44
లస: పప
93-21/738

2688 SAA1470459
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

93-19/750

తసడడ:బ బబజ షపక
ఇసటట ననస:123-18-1628
వయససస:18
లస: పప
94-9/584

తసడడ:బ బబజ షపక
ఇసటట ననస:123-18-1628
వయససస:21
లస: పప
93-20/318

93-20/1156

భరస : బగజజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1593
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:123/18/1624
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123-18-1628
వయససస:39
లస: పప
2692 SAA1115724
పపరర: కలపన ఆలలరర

2678 SAA0074336
పపరర: సపదదన హహసపసన఼ షపక఼

2673 SAA1450071
పపరర: లకడక కకతస పలర

భరస : బబషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1589
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ పపలర యఖ వనపరరస
ఇసటట ననస:123-18-1603
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషర మదసదల
ఇసటట ననస:123-18-1604
వయససస:41
లస: ససస స
2689 NDX2543437
పపరర: బబజ షపక

93-16/742

భరస : రవ పబసరద ఎకకల
ఇసటట ననస:123-18-1595
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: షపక శశశదన ఇసటట పపరర
ఇసటట ననస:123-18-1602
వయససస:24
లస: ససస స
2686 SAA1281161
పపరర: కకషర వవణణ మదసదల

2675 SAA1418243
పపరర: కకతస పలర లకడక

93-21/732

భరస : మమమసయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:123-18-1588
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ బబషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1590
వయససస:32
లస: పప

భరస : మరరవల఼
ఇసటట ననస:123/18/1593
వయససస:61
లస: ససస స
2683 SAA1428143
పపరర: షపక షరహహదద సన షపదక

93-19/749

భరస : మమమసయఖ
ఇసటట ననస:123-18-1588, c block
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1589
వయససస:67
లస: పప
2680 SAA0302828
పపరర: ఫరతమమ఼ షపక఼

2672 SAA1435353
పపరర: మమరగపక వవమయఖ

2670 SAA0982638
పపరర: రసజజన బ షపక

భరస : సపదదన హహసపసన
ఇసటట ననస:123/18/1581
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ మమరగపక కసయఖ
ఇసటట ననస:123-18-1587
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమమసయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:123-18-1588
వయససస:31
లస: ససస స
2677 SAA0076109
పపరర: బబషర఼ షపక఼

93-21/731

భరస : నబ సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123/18/1577
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ మమరగపక వవమయఖ
ఇసటట ననస:123-18-1587
వయససస:20
లస: ససస స
2674 SAA1404227
పపరర: లకడక కకతస పలర

2669 SAA0302265
పపరర: అసననబ఼ షపక఼

2691 SAA1087998
పపరర: కకరణకలమమర పపరవల

93-20/83

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప పపరవల
ఇసటట ననస:123-18-1649
వయససస:44
లస: పప
93-20/319

2694 SAA1088244
పపరర: జసగమక తరరమమణణ

93-20/320

భరస : కకరణకలమమర పపరవల
ఇసటట ననస:123-18-1649, C-BLOCK, 21ST
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరఘవవసదబ తరరమమణణ
ఇసటట ననస:123-18-1656, C BLOCK, 22THL
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప తరరమమణణ
ఇసటట ననస:123-18-1656, C BLOCK, 22THL
వయససస:53
లస: ససస స

2695 SAA1088228
పపరర: రరఘవవసదబ తరరమమణణ

2696 SAA0789257
పపరర: భగజ బ షపక

2697 SAA0789299
పపరర: వరమక అరణస

93-20/321

తసడడ:బ నరసససహ రరవప తరరమమణణ
ఇసటట ననస:123-18-1656, C BLOCK, 22THL
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరహహబ
ఇసటట ననస:123/18/1661
వయససస:29
లస: ససస స

93-21/739

93-21/740

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1661
వయససస:29
లస: ససస స
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93-21/741

భరస : యమకకబగ
ఇసటట ననస:123/18/1661
వయససస:29
లస: ససస స
2701 SAA0315234
పపరర: అచసఖత఼ బతస న఼

93-21/744

93-21/747

93-21/750

93-21/753

93-21/755

93-21/758

93-21/761

తసడడ:బ జయ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1694
వయససస:31
లస: పప

2711 SAA1471333
పపరర: సప న మరరశశటట

2714 SAA0314930
పపరర: భరత rao Enumukkala

2717 SAA0788200
పపరర: అశశక బబ సత

2720 SAA0427138
పపరర: ఉధయభబనస పపనసమమల

93-21/764

2723 SAA0282210
పపరర: బబషర షపక఼

93-18/689

2726 SAA0788168
పపరర: నడరరదదద న షపక
తసడడ:బ మహహదదదన
ఇసటట ననస:123/18/1695
వయససస:30
లస: పప

2706 SAA0789737
పపరర: కలమమర కగశనపలర

93-21/749

2709 SAA0789687
పపరర: భబగఖమక కగశనపలర

93-21/752

2712 SAA0315093
పపరర: ఏసస రతన కలమమరర఼ పలలర ఼

93-21/754

భరస : ననగబబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1672
వయససస:32
లస: ససస స
93-21/756

2715 SAA0848327
పపరర: ననగమణణ తననరర

93-21/757

తసడడ:బ బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1680
వయససస:25
లస: ససస స
93-21/759

2718 SAA0970617
పపరర: ఈశసరర కలరరవలర

93-21/760

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:123/18/1687
వయససస:53
లస: ససస స
93-21/762

2721 SAA0282194
పపరర: వజయ పపరరమమల఼

93-21/763

భరస : అసకమకరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1689
వయససస:47
లస: ససస స
93-21/765

తసడడ:బ మసరసనసల఼
ఇసటట ననస:123/18/1690
వయససస:31
లస: పప
93-21/766

93-21/746

భరస : సమయయలల
ఇసటట ననస:123/18/1670
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1689
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1690
వయససస:50
లస: ససస స
2725 SAA0282103
పపరర: కకశశర చసతపలర ఼

93-21/751

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1686
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:123/18/1688
వయససస:53
లస: ససస స
2722 SAA0281980
పపరర: లకడక పపనసమమల఼

2708 SAA0789703
పపరర: మరరయమక మలర వరపప

2703 SAA0314872
పపరర: సడరఖననరరయణ఼ బతస న఼

తసడడ:బ సమయయలల
ఇసటట ననస:123/18/1669
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ జయరరవ఼ Enumukkala
ఇసటట ననస:123-18-1677
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1686
వయససస:46
లస: ససస స
2719 SAA0970625
పపరర: ఉమ మహహశసరర కటబట

93-21/748

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మరరశశటట
ఇసటట ననస:123-18-1671
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : భరత఼ Enumukkala
ఇసటట ననస:123-18-1677
వయససస:37
లస: ససస స
2716 SAA0788192
పపరర: రమణ బబ సత

2705 SAA0789745
పపరర: మహహష వవమగల

93-21/743

తసడడ:బ తలపపలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1663
వయససస:48
లస: పప

భరస : యయసప బగ
ఇసటట ననస:123/18/1670
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ సమయయలల
ఇసటట ననస:123/18/1670
వయససస:53
లస: పప
2713 SAA0315143
పపరర: Baby Enumukkala

93-21/745

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/1669
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ యలర మసద
ఇసటట ననస:123/18/1669
వయససస:53
లస: పప
2710 SAA0789661
పపరర: శకకరనస కగశనపలర

2702 SAA0789398
పపరర: ససబబబరరవప యరరకసరన

2700 SAA0789356
పపరర: భబగఖ లకడక వరవలర

భరస : మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1663
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర
ఇసటట ననస:123/18/1663
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ దదవదననస఼
ఇసటట ననస:123/18/1663
వయససస:63
లస: పప
2707 SAA0789711
పపరర: యయసప బగ మలర వరపప

93-21/742

తసడడ:బ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1663
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సడరఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1663
వయససస:48
లస: ససస స
2704 JBV3683752
పపరర: ఆశరరసదస఼ పరలలటట఼

2699 SAA0789414
పపరర: కలమమరర దదవళర

2724 SAA1279280
పపరర: ఆనసద చసతపలర

93-18/633

తసడడ:బ జయరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:123-18-1694
వయససస:20
లస: పప
93-21/767

2727 SAA0788903
పపరర: నడరజ హన షపక

93-21/768

తసడడ:బ గగస మహహదద న
ఇసటట ననస:123/18/1698
వయససస:26
లస: ససస స
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2728 SAA0076331
పపరర: ససధఖ రరణణ఼ మమడడకకసడడ఼

93-21/769

భరస : కలమమర఼
ఇసటట ననస:123/18/1699
వయససస:36
లస: ససస స
2731 SAA1424274
పపరర: దదవవదనననమ నడకతతటట

93-21/1143

93-21/772

93-21/775

93-21/778

93-21/781

93-21/783

93-21/786

తసడడ:బ సతఖ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123/18/1718
వయససస:45
లస: పప

2741 SAA0372581
పపరర: రగ఼ఁర఼ జజననలగడడ ఼

2744 SAA0074575
పపరర: మబరస యఖ఼ పపలపరటట఼

2747 SAA0982604
పపరర: ససబబబయమక దనసరర

2750 SAA0314443
పపరర: ఆదదమక఼ గరలర మసదల఼

93-21/788

2753 SAA0315176
పపరర: ససమత పపరరల

93-21/779

2756 SAA1402643
పపరర: అఫసబన షపక
భరస : ఖమరరదధదన షపక
ఇసటట ననస:123-18-1720
వయససస:23
లస: ససస స

2736 SAA0789638
పపరర: బబజ పపనసమలల

93-21/774

2739 SAA0075598
పపరర: మధస బబబగ఼ సససకరర఼

93-21/777

2742 SAA0315044
పపరర: జజననమక఼ నలర ల఼

93-21/780

భరస : జజన఼
ఇసటట ననస:123/18/1706
వయససస:58
లస: ససస స
93-21/782

2745 SAA0044065
పపరర: ససజజత఼ పపలపరటట఼

93-22/45

భరస : మమరస యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1708
వయససస:41
లస: ససస స
93-21/784

2748 SAA0075507
పపరర: కరశమక఼ దనసరర఼

93-21/785

భరస : చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1713
వయససస:73
లస: ససస స
93-22/221

2751 SAA0373365
పపరర: ఉషర఼ పసలర఼

93-21/787

భరస : ససరగష఼
ఇసటట ననస:123/18/1718
వయససస:41
లస: ససస స
93-21/789

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1718
వయససస:59
లస: ససస స
93-21/791

93-22/44

తసడడ:బ నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1704
వయససస:31
లస: పప

భరస : శసకర఼
ఇసటట ననస:123\18\1714
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఐవరరర
ఇసటట ననస:123/18/1718
వయససస:47
లస: ససస స
2755 SAA0373308
పపరర: ససరగష఼ పసలర఼

93-21/776

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123/18/1713
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ ససగరతరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1714
వయససస:23
లస: పప
2752 SAA0315564
పపరర: రరతమక పపరరల

2738 SAA0677682
పపరర: శవయఖ వనమమ

2733 SAA1119676
పపరర: నసకథదటట దదవదననస

తసడడ:బ రరజగష
ఇసటట ననస:123/18/1703
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ రరమతనరకస఼
ఇసటట ననస:123/18/1708
వయససస:52
లస: పప

భరస : వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1710
వయససస:53
లస: ససస స
2749 SAA0079186
పపరర: శసకర఼ గరలర మసదల఼

93-21/773

భరస : శశతక
బ ఼
ఇసటట ననస:123/18/1706
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ దదవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1706
వయససస:33
లస: పప
2746 SAA0076448
పపరర: చదననమక఼ పస లమర఼

2735 SAA0280479
పపరర: యశశద఼ గరరర పరటట఼

93-21/771

తసడడ:బ ననగయఖ
ఇసటట ననస:123-18-1700
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1704
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:బ దదవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1705
వయససస:23
లస: పప
2743 SAA0374090
పపరర: షడబక఼ జజననలగడడ ఼

93-21/1144

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1702
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:123/18/1703
వయససస:63
లస: పప
2740 SAA0076174
పపరర: సససదరరరవప఼ జజననలగడడ ఼

2732 SAA1413459
పపరర: అసకమక నడకతతటట

2730 SAA0075127
పపరర: కరరణ కలమమర఼ మమడడకకసడడ఼

తసడడ:బ మమరరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1699
వయససస:40
లస: పప

భరస : దదవదననస నడకతతటట
ఇసటట ననస:123-18-1700
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : జయ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1701
వయససస:46
లస: ససస స
2737 SAA0074435
పపరర: రరమమరరవప కరటటరర

93-21/770

భరస : మమరరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1699
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగయఖ నడకతతటట
ఇసటట ననస:123-18-1700
వయససస:65
లస: పప
2734 SAA0315390
పపరర: మణణమక చసతపలర ఼

2729 SAA0315267
పపరర: శరసతమక఼ మమడడకకసడడ఼

2754 SAA0315531
పపరర: పబకరశరరవప కకసపరటట

93-21/790

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1718
వయససస:44
లస: పప
93-22/676

2757 SAA0315358
పపరర: ఉషర రరణణ఼

93-21/792

భరస : హకదయరరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1742
వయససస:35
లస: ససస స
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93-21/793

భరస : సలలమన఼
ఇసటట ననస:123/18/1742
వయససస:58
లస: ససస స
2761 SAA0302927
పపరర: మసరసనసల షపక

93-21/796

93-21/799

93-21/802

93-21/805

93-21/808

93-21/1145

93-21/1146

భరస : రతన రరజ నడనన
ఇసటట ననస:123/18/1756
వయససస:23
లస: ససస స

2771 SAA0969800
పపరర: మణణ కరసత లమస

2774 SAA0789570
పపరర: లకడక ఇసధసకలరర

2777 SAA0076406
పపరర: బడదమక఼ దడలమల఼

2780 NDX2827020
పపరర: దధలమరద సయద

93-21/814

2783 SAA0315119
పపరర: పబకరశరబబగ నడనన఼

93-21/806

2786 SAA0314989
పపరర: రతనరరజ నడనన఼
భరస : భబసకర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1756
వయససస:33
లస: పప

2766 SAA0302976
పపరర: పపషపలత఼ కలసబ఼

93-21/801

2769 SAA0970385
పపరర: నగబల మరర షపక

93-21/804

2772 SAA0982398
పపరర: పరలల అసదద

93-21/807

తసడడ:బ సన దద రరవప రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1750
వయససస:48
లస: పప
93-21/809

2775 SAA0281246
పపరర: చనన చదబబ లల

93-21/810

భరస : బబవనననరరయణ
ఇసటట ననస:123/18/1752
వయససస:49
లస: ససస స
93-21/811

2778 SAA0075986
పపరర: రరఘవవసదబ఼ దడలమల఼

93-21/812

తసడడ:బ రరమకకషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1753
వయససస:23
లస: పప
94-9/857

2781 SAA0315580
పపరర: పపబమలత రరవనల఼

93-21/813

భరస : రరజశశఖర఼
ఇసటట ననస:123/18/1754
వయససస:47
లస: ససస స
93-21/815

తసడడ:బ భబసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1755
వయససస:37
లస: పప
93-21/816

93-21/798

తసడడ:బ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:123/18/1750
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబష సయద
ఇసటట ననస:123-18-1753
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1754
వయససస:49
లస: పప
2785 SAA1044866
పపరర: మణణ నడనన

93-21/803

భరస : రరఘవవసదబ఼
ఇసటట ననస:123/18/1753
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ శశశదన సయద
ఇసటట ననస:123-18-1753
వయససస:26
లస: పప
2782 SAA0315556
పపరర: రరజశశఖర రరవనల఼

2768 SAA0982323
పపరర: సప వమక కకసదమబడడ

2763 SAA0074617
పపరర: రజన కరసత఼ వవమగల఼

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1748
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మగనయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1751
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరఘవసదబ డల
ఇసటట ననస:123-18-1752
వయససస:21
లస: ససస స
2779 SAA1424761
పపరర: బబష సయద

93-21/800

తసడడ:బ రరజజ శశఖర
ఇసటట ననస:123/18/1750
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ మనయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1751
వయససస:27
లస: ససస స
2776 SAA1424589
పపరర: గసగమక డల

2765 SAA0315507
పపరర: సలమమ కరలపరటట఼

93-21/795

తసడడ:బ సలలమన఼
ఇసటట ననస:123/18/1747
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమగడడ
ఇసటట ననస:123/18/1750
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ సన దద రరవప రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1750
వయససస:35
లస: పప
2773 SAA0789612
పపరర: మధసబబల ఇసధసకలరర

93-21/797

భరస : పబకరష఼
ఇసటట ననస:123/18/1748
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1748
వయససస:72
లస: ససస స
2770 SAA0982406
పపరర: రవ రరజ అసదద

2762 SAA0315572
పపరర: చదబబ లల సమమధననస఼

2760 SAA0302935
పపరర: అనసడయమక చదనరర

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1743
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : భబవనననరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1744
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : అబబహస఼
ఇసటట ననస:123/18/1747
వయససస:52
లస: ససస స
2767 SAA0315218
పపరర: పపదద భబరత వవమగల

93-21/794

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1742
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ మమలమల
ఇసటట ననస:123/18/1743
వయససస:45
లస: పప
2764 SAA0281774
పపరర: కమల కలమమరర గదదద఼

2759 SAA0074450
పపరర: సలలమన఼ వవమగల఼

2784 SAA0044214
పపరర: పపబమకలమమరర఼ నడనన఼

93-22/46

భరస : భబసకర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1755
వయససస:56
లస: ససస స
93-21/817

2787 SAA0074799
పపరర: చసదబమక఼ పససపపలలటట఼

93-21/818

భరస : శసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1758
వయససస:23
లస: ససస స
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93-21/819

భరస : చసదబ శశఖర
ఇసటట ననస:123/18/1761
వయససస:23
లస: ససస స
2791 SAA0790023
పపరర: ఏడడకకసడలల కకలశశటట

93-21/822

93-21/825

93-21/828

93-21/830

93-21/833

93-21/836

93-21/839

భరస : ససగరత రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1791
వయససస:40
లస: ససస స

2801 SAA0315200
పపరర: పపదద చననమక కరటమమల఼

2804 SAA0314914
పపరర: చదననయఖ కరటమల

2807 SAA0848178
పపరర: శరఖమల దదవ ఇనసమగకకల

2810 SAA0982620
పపరర: లత శక బబ నసర

93-21/842

2813 SAA0427104
పపరర: అసకకనడడ పబసరద పపలపరటట

93-21/831

2816 SAA0372268
పపరర: అరవసద బబబగ఼ వవమగల఼
తసడడ:బ వవసకట ససబబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1791
వయససస:61
లస: పప

2796 SAA0788465
పపరర: మహలకడక కకరస రపరటట

93-21/827

2799 SAA0788317
పపరర: అనసత లకడక కరటమల

93-21/829

2802 SAA0788325
పపరర: పరపయఖ ససగరల

93-21/832

తసడడ:బ చదననయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1770
వయససస:53
లస: పప
93-21/834

2805 SAA0314856
పపరర: ఇవరసజలమక఼ కలచపపడడ఼

93-21/835

భరస : వజయమరరమరరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1772
వయససస:67
లస: ససస స
93-21/837

2808 SAA0427203
పపరర: కకటమక పలలర

93-21/838

భరస : ననగగసదబస
ఇసటట ననస:123/18/1778
వయససస:23
లస: ససస స
93-21/840

2811 SAA0314823
పపరర: నడనన భబసకరరరవప఼

93-21/841

తసడడ:బ యరకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1784
వయససస:62
లస: పప
93-21/843

తసడడ:బ రరమతనరకస
ఇసటట ననస:123/18/1786
వయససస:46
లస: పప
93-21/845

93-21/824

తసడడ:బ చదననయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1770
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఆనసద బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1783
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అసకకనడడ పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/18/1786
వయససస:42
లస: ససస స
2815 SAA0373142
పపరర: రజన వరలకడక఼ పపరరకల఼

93-18/690

భరస : భబరత రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1777
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మమరరయమదనసస
ఇసటట ననస:123/18/1779
వయససస:23
లస: ససస స
2812 SAA0315002
పపరర: ససలలచనరరణణ పపలపరటట఼

2798 SAA1426634
పపరర: షపక జజన శశశదన

2793 SAA0282186
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల఼

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1765
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ బబ టట యఖ
ఇసటట ననస:123/18/1770
వయససస:23
లస: పప

భరస : పపదదబబబయ఼
ఇసటట ననస:123/18/1773
వయససస:67
లస: ససస స
2809 SAA0788499
పపరర: దయమమణణ ఎరరకగగసటర

93-21/826

భరస : బబ టట యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1770
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ లసగయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1770
వయససస:23
లస: పప
2806 SAA0314864
పపరర: చసతన గగసమక఼

2795 SAA0788374
పపరర: సరగజన పపలపరటట

93-21/821

తసడడ:బ మణయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1764
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన వల
ఇసటట ననస:123-18-1767 ,c block
వయససస:33
లస: పప

భరస : చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1770
వయససస:23
లస: ససస స
2803 SAA0427195
పపరర: బబ టట యఖ కరటమమల

93-21/823

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1765
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వవమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1766
వయససస:35
లస: ససస స
2800 SAA0315168
పపరర: చదననమక కరటమమల఼

2792 SAA0282178
పపరర: వజయ లకడక బతష
స ల఼

2790 SAA0789372
పపరర: వనసకట రమణ కకలర శశటట

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123/18/1762
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1764
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1765
వయససస:23
లస: ససస స
2797 SAA0282004
పపరర: జయమక మమరరపరకల఼

93-21/820

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123/18/1761
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1762
వయససస:57
లస: పప
2794 SAA0788366
పపరర: మసగమక పపలపరటట

2789 SAA0839599
పపరర: సరయ రరస తనళళ
ర రర

2814 SAA0282236
పపరర: అసకమకరరవప పపనసమమల఼

93-21/844

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1789
వయససస:54
లస: పప
93-21/846

2817 SAA0426825
పపరర: వజయరరమ రరజ కలచపపడడ

93-21/847

తసడడ:బ కకటటదయమ
ఇసటట ననస:123/18/1791
వయససస:69
లస: పప
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93-21/848

భరస : భబషణస఼
ఇసటట ననస:123/18/1792
వయససస:34
లస: ససస స
2821 SAA0302786
పపరర: రరజఖస కకతస ఼

93-21/851

93-21/854

93-21/857

93-21/859

93-21/862

93-21/865

93-21/868

భరస : శకనవరసస శవరరతబ
ఇసటట ననస:123-18-1837
వయససస:19
లస: ససస స

2831 JBV3685278
పపరర: కకషర అరరజన఼ పససలలరర఼

2834 JBV3677515
పపరర: బబజమక షపక

2837 JBV3685955
పపరర: కరసతమక మలర వరపప

2840 SAA0373639
పపరర: మమరర఼ వవలలపల఼

93-22/48

2843 SAA0787236
పపరర: శకనవరస రరవప యరరకరజడడడ

93-21/860

2846 JBV3677465
పపరర: మరరయమక చలమర
భరస : శకనస బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1837
వయససస:35
లస: ససస స

2826 JBV3685260
పపరర: ఉమమణణ఼ పససలలరర఼

93-21/856

2829 JBV3677572
పపరర: ననగమణణ఼ తరరమల఼

93-21/858

2832 JBV3677606
పపరర: వనసకట లకడక఼ పపససలలరర఼

93-21/861

భరస : రమమష఼
ఇసటట ననస:123/18/1828
వయససస:42
లస: ససస స
93-21/863

2835 JBV3677507
పపరర: ఖమసస సపదదసలల షపక

93-21/864

తసడడ:బ జజన సపదదసలల
ఇసటట ననస:123-18-1830
వయససస:37
లస: పప
93-21/866

2838 JBV3685922
పపరర: కకటటశసర రరవప఼ మలర వరపప఼

93-21/867

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1831
వయససస:39
లస: పప
93-21/869

2841 SAA0372748
పపరర: శకనస఼ వవలలపల఼

93-21/870

తసడడ:బ దననస఼
ఇసటట ననస:123/18/1833
వయససస:23
లస: పప
93-22/49

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123/18/1836
వయససస:45
లస: పప
93-18/691

93-21/853

భరస : రరఘవవసదబ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1825
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1833
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ దదవయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1835
వయససస:36
లస: పప
2845 SAA1470095
పపరర: ననగజసదబమక శవరరతబ

93-22/47

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1831
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1831
వయససస:74
లస: పప
2842 SAA0786790
పపరర: ఊర సపదదసలల

2828 SAA0962283
పపరర: భగవనవశసరర పససలలరర

2823 JBV3685468
పపరర: జజననదసదసలల఼ షపక఼

భరస : ఆనసదయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1823
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ఖమససస సపదదసలల
ఇసటట ననస:123-18-1830
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:123-18-1831
వయససస:34
లస: ససస స
2839 JBV3685948
పపరర: వనసకయఖ మలర వరపప

93-21/855

తసడడ:బ ఆనసదయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1826
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ ఆనసదయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1828
వయససస:47
లస: పప
2836 JBV3677499
పపరర: కలమమరర మలర వరపప

2825 JBV3677556
పపరర: ఉమ఼ పససలలరర఼

93-21/850

తసడడ:బ ఖమససస఼
ఇసటట ననస:123/18/1821
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:123/18/1824
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషరఅరరజన఼
ఇసటట ననస:123/18/1826
వయససస:43
లస: ససస స
2833 JBV3677580
పపరర: రమమష పపససలలరర

93-21/852

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1821/24
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆనసదయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1824
వయససస:54
లస: పప
2830 JBV3685286
పపరర: పప లలరమక఼ పససలలరర఼

2822 SAA0314849
పపరర: వరమక కలచపపడడ఼

2820 SAA0315473
పపరర: పరప శలగల఼

భరస : బబ డయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1792
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వజయ రరమ రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1792
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : జజన సపదదసలల
ఇసటట ననస:123/18/1821/24
వయససస:42
లస: ససస స
2827 JBV3677598
పపరర: శకనస పపససలలరర

93-21/849

భరస : చనన఼
ఇసటట ననస:123/18/1792
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1792
వయససస:52
లస: ససస స
2824 JBV3677564
పపరర: ఖమసససబ షపక

2819 SAA0372896
పపరర: రరజఖమ఼ కలచపపడడ఼

2844 SAA1456128
పపరర: ననగజసదబమక శవరరతబ

93-17/1146

భరస : శకనవరసస శవరరతబ
ఇసటట ననస:123-18-1837
వయససస:20
లస: ససస స
93-21/871

2847 JBV3685989
పపరర: శకనసబబబగ చలమర

93-21/872

తసడడ:బ మహనరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1837
వయససస:42
లస: పప
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2848 JBV3677457
పపరర: మహన రరవప చలమర
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93-21/873

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1837
వయససస:72
లస: పప
2851 SAA0786782
పపరర: హనసమసత ననరరయణ

93-22/50

93-21/877

93-21/880

93-21/883

93-22/51

93-18/692

93-20/1159

భరస : శశరర
ఇసటట ననస:123/18/1846
వయససస:46
లస: ససస స

2861 JBV3677424
పపరర: ససభబన మహమకద

2864 SAA0786774
పపరర: యమకలబ షరరఫ మహమకద

2867 SAA1453489
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

2870 SAA1466366
పపరర: షహహన షపక

93-22/54

2873 SAA1453729
పపరర: మహబగనన షపక

93-21/884

2876 JBV3677432
పపరర: శశరర఼ కరకక఼
తసడడ:బ రరబబనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1846
వయససస:52
లస: పప

2856 JBV3677440
పపరర: ఖరరమమ఼ షపక఼

93-21/879

2859 JBV3677531
పపరర: మసరసన షపక

93-21/882

2862 SAA1424076
పపరర: మగసస పర షరరఫ మహమకద

93-21/1147

తసడడ:బ ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:123-18-1843
వయససస:24
లస: పప
93-22/52

2865 SAA1455526
పపరర: మహబగనన షపక

93-17/1147

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:123-18-1845
వయససస:33
లస: ససస స
93-20/1157

2868 SAA1463553
పపరర: ననగగల మరర షపక

93-20/1158

తసడడ:బ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:123-18-1845
వయససస:24
లస: పప
93-21/1148

2871 SAA0786832
పపరర: షపక సపదదన బ

93-22/53

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:123/18/1845
వయససస:43
లస: ససస స
93-23/740

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:123-18-1845
వయససస:33
లస: ససస స
93-21/885

93-21/876

తసడడ:బ ఖమససస
ఇసటట ననస:123/18/1842
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:123-18-1845
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ బగడద సరహహబ
ఇసటట ననస:123/18/1845
వయససస:32
లస: పప
2875 JBV3677416
పపరర: సరససత కరకక

93-21/881

తసడడ:బ బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:123-18-1845
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగగర మరవల షపక
ఇసటట ననస:123-18-1845
వయససస:23
లస: ససస స
2872 SAA0787566
పపరర: షపక కరరమగలమర

2858 JBV3677382
పపరర: మహబగనసర షపక

2853 JBV3687498
పపరర: వనసకటయఖ హనసమసతష

భరస : ఈససబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1842
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ ససభబన
ఇసటట ననస:123/18/1843
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:123-18-1845
వయససస:21
లస: పప
2869 SAA1464544
పపరర: కరరమగననసర షపక

93-21/878

తసడడ:బ యమకకబ షరరఫ
ఇసటట ననస:123/18/1843
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ ససభబన
ఇసటట ననస:123/18/1843
వయససస:28
లస: ససస స
2866 SAA1464700
పపరర: ఖలల షపక

2855 JBV3677481
పపరర: ఖమదర బబషర షపక

93-21/874

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123/18/1840
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:123/18/1842
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:123/18/1843
వయససస:48
లస: ససస స
2863 SAA0786816
పపరర: మహమకద సలమక

93-21/875

తసడడ:బ హహసపన ససరర
ఇసటట ననస:123-18-1841
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:123/18/1842
వయససస:62
లస: ససస స
2860 JBV3677408
పపరర: ఆషరబ మహమకద

2852 JBV3677523
పపరర: బబలమక హనసమసతష

2850 JBV3687621
పపరర: శకలసతల఼ అదదసకక఼

భరస : చనన఼
ఇసటట ననస:123/18/1837/24
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1840
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:123/18/1841
వయససస:35
లస: ససస స
2857 JBV3677549
పపరర: హషసఫపన షపక

93-23/850

తసడడ:బ మగతనఖల రరవప శవరరతబ
ఇసటట ననస:123-18-1837
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1839
వయససస:88
లస: పప
2854 JBV3677473
పపరర: గగషరభ షపక

2849 SAA1458538
పపరర: శకనవరసస శవరరతబ

2874 SAA1465558
పపరర: షహహన షపక

93-23/741

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:123-18-1845
వయససస:20
లస: ససస స
93-21/886

2877 SAA1276096
పపరర: పపబమలత కరకక

93-16/669

తసడడ:బ శశరర కరకక
ఇసటట ననస:123-18-1846 23rd line
వయససస:20
లస: ససస స
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2878 SAA1298264
పపరర: మహహమమలతన కరకక
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93-20/1096

తసడడ:బ శశరర కరకక
ఇసటట ననస:123-18-1846 23rd line
వయససస:19
లస: ససస స
2881 SAA0786857
పపరర: ఓసకర దనసస

93-22/56

2890 JBV3677705
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ పస ననగసటట఼

93-17/91

93-20/84

93-21/889

93-21/892

93-21/893

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర యమకససరర
ఇసటట ననస:123-18-1867
వయససస:26
లస: ససస స

93-20/85

2891 JBV3677796
పపరర: సరయ భబరర వ఼ నలర గటర ఼

2894 SAA0615567
పపరర: చలకర మరరయమక

2897 SAA0331314
పపరర: రరమలకడక బతష
స ల

93-21/895

2900 JBV3677648
పపరర: ఎసపస ర఼ షపక఼

93-21/890

2903 SAA0789174
పపరర: వజయ తతటకలరర

93-22/57

2906 SAA0657189
పపరర: హననక వవలలపల
తసడడ:బ దననస
ఇసటట ననస:123/18/1867
వయససస:32
లస: పప

93-21/887

2889 JBV3677697
పపరర: లకడక఼ పస ననగసటట఼

93-21/888

2892 SAA0789141
పపరర: కకసడమక భగదనల

93-21/891

2895 SAA0616201
పపరర: చలకమలలశసరరరవ

93-22/58

తసడడ:బ పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1860
వయససస:42
లస: పప
93-21/894

2898 SAA0847816
పపరర: దనవపలలరర పబసరద

93-22/59

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1862
వయససస:73
లస: పప
93-21/896

2901 JBV3677655
పపరర: జజన షపక

93-21/897

తసడడ:బ లతస
ఇసటట ననస:123/18/1864
వయససస:50
లస: పప
93-21/899

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1866
వయససస:36
లస: ససస స
93-19/751

2886 JBV3677739
పపరర: రమమదదవ఼ బబ డడ పరటట఼

భరస : మజగష
ఇసటట ననస:123/18/1858
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజన఼
ఇసటట ననస:123/18/1864
వయససస:42
లస: ససస స
93-21/898

93-17/90

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1855
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1862
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ కరశయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1865
వయససస:36
లస: పప
2905 SAA1470350
పపరర: శరరష యమకససరర

2888 SAA0457416
పపరర: వసశ కకరణ నలమ గగసటర

2883 SAA0277855
పపరర: ధనలకడక తనడడమళళ tadimalla

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1854
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మలలర శసరరరవ
ఇసటట ననస:123/18/1860
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1863
వయససస:37
లస: పప
2902 SAA0789158
పపరర: శశఖర తతటకలర

93-17/92

తసడడ:బ శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1856
వయససస:32
లస: పప

భరస : మమల గగస
ఇసటట ననస:123/18/1862
వయససస:38
లస: ససస స
2899 JBV3677390
పపరర: చనన అదదసకక

2885 JBV3429420
పపరర: హనసమసతరరయవరక గరరర పరటట

93-22/55

భరస : నరసససహరరవప Tadimalla
ఇసటట ననస:123/18/1852
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప నలమ గగసటర
ఇసటట ననస:123-18-1855
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ దవడడ
ఇసటట ననస:123/18/1858
వయససస:36
లస: పప
2896 SAA0315051
పపరర: ననసచనరమక గగస

93-22/222

తసడడ:బ వనసకట కకషర రరవప Garlapati
ఇసటట ననస:123/18/1852
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1855
వయససస:38
లస: పప
2893 SAA0789133
పపరర: మజగస భగదనల

2882 SAA0963182
పపరర: నరకల యమస

2880 SAA0786840
పపరర: ఓసకర ఇసదధర

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:123/18/1850
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజన రరజ
ఇసటట ననస:123\18\1851
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజజ Tadimalla
ఇసటట ననస:123/18/1852
వయససస:36
లస: ససస స
2887 SAA0457408
పపరర: లకకక తరరపతఅమమక నలమ
గగసటర
భరస : వసశ కకరన నలమ గగసటర
ఇసటట ననస:123-18-1855
వయససస:30
లస: ససస స

93-15/1061

తసడడ:బ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:123-18-1850
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ జయ రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1850
వయససస:39
లస: పప
2884 JBV1942937
పపరర: నరసససహరరవప తడడమళళ

2879 SAA0843236
పపరర: యమససన షపక

2904 SAA0789166
పపరర: చదననయఖ తతటకలర

93-21/900

తసడడ:బ కరశయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1866
వయససస:41
లస: పప
93-22/60

2907 SAA0372359
పపరర: లలత కలమమరర఼ వవలలపల఼

93-21/901

భరస : దననస఼
ఇసటట ననస:123/18/1868
వయససస:23
లస: ససస స
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2908 SAA0789224
పపరర: శరసత కలమమరర అలల
ర రర

93-21/902

భరస : మమరరయమదనసస
ఇసటట ననస:123/18/1870
వయససస:32
లస: ససస స
2911 SAA0373076
పపరర: పరరసత఼ డదగల఼

93-21/905

93-21/906

93-21/909

93-22/63

93-22/64

93-21/914

93-21/917

భరస : లకకక ననరరయణ
ఇసటట ననస:123/18/1889
వయససస:33
లస: ససస స

2921 SAA1447283
పపరర: రరమ రరవప చదజరర

2924 SAA0372532
పపరర: రరణణ఼ తలతతటట఼

2927 JBV3685914
పపరర: మనషరబబగస఼ షపక఼

2930 SAA0508556
పపరర: సపదదస మసరసన షపక

93-22/65

2933 SAA0616185
పపరర: బననక చసదస

93-20/1160

2936 SAA0615450
పపరర: కరలలవకకలలర లకకక ననరరయణ
తసడడ:బ వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:123/18/1889
వయససస:38
లస: పప

2916 SAA0372540
పపరర: దసరర ఼ చదజరర ఼

93-21/908

2919 JBV3677614
పపరర: వవణగ చదజరర

93-21/911

2922 SAA1467471
పపరర: తయమరమక చదజరర

93-20/1161

భరస : రరమ రరవప చదజరర
ఇసటట ననస:123-18-1877
వయససస:48
లస: ససస స
93-21/912

2925 SAA0373019
పపరర: యయసమక఼ తలతతటట఼

93-21/913

భరస : పరపయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1879
వయససస:23
లస: ససస స
93-21/915

2928 JBV3677770
పపరర: మరర వల఼ షపక఼

93-21/916

తసడడ:బ సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123/18/1881
వయససస:62
లస: పప
93-22/223

2931 SAA0372557
పపరర: ననసర బ఼ షపక఼

93-21/918

భరస : మసరసన వల఼
ఇసటట ననస:123/18/1886
వయససస:23
లస: ససస స
93-22/66

తసడడ:బ వరయమఖ
ఇసటట ననస:123/18/1887
వయససస:32
లస: పప
93-22/67

93-22/62

తసడడ:బ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1876
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ సపదదసలల
ఇసటట ననస:123\18\1883
వయససస:43
లస: పప

భరస : చసదస
ఇసటట ననస:123/18/1887
వయససస:27
లస: ససస స
2935 SAA0615609
పపరర: కరలలవకకలలర శరసత బబ

93-21/910

భరస : మరవల఼
ఇసటట ననస:123/18/1881
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమకకషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1882
వయససస:23
లస: ససస స
2932 SAA0615658
పపరర: బసకర ఆదధలకకక

2918 JBV3677630
పపరర: సరమమమజఖస఼ గసడడకకట఼

2913 SAA0657205
పపరర: వనసకటటశసరరర డదగల

భరస : కకటట ననగ కకషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1875
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నగగష఼
ఇసటట ననస:123/18/1879
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ పరపయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1879
వయససస:23
లస: పప
2929 SAA0373977
పపరర: మరర బ఼ షపక఼

93-21/907

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప చదజరర
ఇసటట ననస:123-18-1877
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1877
వయససస:28
లస: పప
2926 SAA0372995
పపరర: ననగగష఼ తలతతటట఼

2915 SAA0373944
పపరర: వనసకట రరమ కకషర఼ డదగల఼

93-21/904

తలర : కకషరయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1873
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1876
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వవణగ
ఇసటట ననస:123/18/1876
వయససస:26
లస: ససస స
2923 SAA0657213
పపరర: ననగరరజ చదజరర

93-22/61

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1874
వయససస:23
లస: పప

భరస : పబసరదస
ఇసటట ననస:123/18/1876
వయససస:27
లస: ససస స
2920 SAA0660225
పపరర: పపషపలత చదజరర

2912 SAA0657197
పపరర: వనసకటనరసమక డదగల

2910 SAA0789489
పపరర: రరజగశసరర డదగల

తసడడ:బ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:123/18/1873
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/1873
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ కకషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1874
వయససస:23
లస: ససస స
2917 SAA0789208
పపరర: జజఖత బబ పరరర

93-21/903

తసడడ:బ రరజ
ఇసటట ననస:123/18/1870
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1873
వయససస:23
లస: ససస స
2914 SAA0372573
పపరర: దసరరర దదవ఼ డదగల఼

2909 SAA0789240
పపరర: మరరయమ దనసస అలల
ర రర

2934 JBV3677671
పపరర: ఆసతతనమక఼ శశషస఼

93-21/919

భరస : శశషయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1888
వయససస:39
లస: ససస స
93-22/68

2937 JBV3677754
పపరర: మసరసన బ఼ షపక఼

93-21/920

భరస : ననగగల మరరవల఼
ఇసటట ననస:123/18/1893
వయససస:34
లస: ససస స
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2938 SAA0373878
పపరర: ననగగర మరర వల఼ షపక఼

93-21/921

తలర : మమలమల఼
ఇసటట ననస:123/18/1893
వయససస:23
లస: పప
2941 JBV3677713
పపరర: వరభదబ రరవప఼ నలర గటర ఼

93-21/924

93-22/224

93-21/928

93-22/226

93-21/933

93-21/934

భరస : కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1912
వయససస:67
లస: ససస స
2959 SAA1451608
పపరర: శరసబయఖ రరచకకసడ

93-23/851

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1921
వయససస:47
లస: పప

93-21/929

2951 JBV3677945
పపరర: వజయ఼ మగదబబబ యన఼

2954 SAA1386242
పపరర: ససజజత మలలదన

93-21/937

93-21/931

2946 JBV3687142
పపరర: సరసబశవ రరవప఼ బబ సతష఼

93-21/927

2949 JBV3677838
పపరర: నరసససహరరవప఼ వవమగల఼

93-21/930

2952 JBV3677887
పపరర: శవయఖ఼ మగదబబబ యన఼

93-21/932

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1909
వయససస:47
లస: పప
93-19/752

2955 SAA1381201
పపరర: పపరర ససతతశ మలలదన

93-21/1149

భరస : నరసససహ మబరరస మలలదన
ఇసటట ననస:123-18-1910, 25TH LANE
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏ నరసససహ మబరరస మలలదన
ఇసటట ననస:123-18-1910, 25TH LINE
వయససస:18
లస: పప

2957 SAA0786931
పపరర: గగసడద బబ ఈన లకకమక

2958 SAA0790130
పపరర: ససతమహ లకడక నలమరమమకల

93-22/227

2960 SAA1451640
పపరర: వనసకటలకడక రరచకకసడ

2963 SAA0788580
పపరర: లకడక కలసభస

2966 JBV3677663
పపరర: శశషయఖ శశషస
తసడడ:బ ననగయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1921
వయససస:50
లస: పప

93-21/935

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123/18/1916
వయససస:66
లస: ససస స
93-23/852

2961 JBV3678000
పపరర: బబలమక఼ హనసమసతష఼

93-21/936

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1920
వయససస:37
లస: ససస స
93-21/938

తసడడ:బ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1921
వయససస:43
లస: ససస స
93-21/940

93-21/926

తసడడ:బ హనసమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1901
వయససస:82
లస: పప

భరస : శరసబయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:123-18-1918
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1920
వయససస:47
లస: పప
2965 JBV3677911
పపరర: వనసకటయఖ఼ కలసభస఼

2948 SAA0372722
పపరర: పపలర యఖ఼ బబ సతష఼

2943 JBV3678042
పపరర: వజయకలమమరర఼ యమకససరర఼

తసడడ:బ ఏకస఼
ఇసటట ననస:123/18/1900
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరసససహ
ఇసటట ననస:123\18\1913
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:123-18-1918
వయససస:52
లస: పప
2962 JBV3677903
పపరర: శకనస఼ హనసమసతష఼

93-22/225

భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1909
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహ మబరరస
ఇసటట ననస:123/18/1910
వయససస:26
లస: ససస స
2956 JBV3677804
పపరర: రరజఖస఼ దసడన఼

2945 SAA0043497
పపరర: చలపత నలర మమకల

93-21/923

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1897
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1901
వయససస:23
లస: పప

తలర : ససభబషసణణ
ఇసటట ననస:123\18\1907
వయససస:26
లస: పప
2953 SAA0788598
పపరర: ఏసపటరర రరణణ మలలర డ

93-21/925

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\1898
వయససస:38
లస: పప

భరస : హనసమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1901
వయససస:57
లస: ససస స
2950 SAA0786907
పపరర: మగదబబబ యన గగపస

2942 JBV3677747
పపరర: వనసకటబబమయఖ఼ నలర గటర ఼

2940 JBV3685963
పపరర: సరగజనమక఼ నలర గటర ఼

భరస : వనసకటబబమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1894
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1894
వయససస:77
లస: పప

భరస : చలపత
ఇసటట ననస:123\18\1898
వయససస:37
లస: ససస స
2947 JBV3677846
పపరర: బగచలమక఼ బబ సతష఼

93-21/922

భరస : వరభదబ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1894
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటబబమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1894
వయససస:47
లస: పప
2944 SAA0044370
పపరర: ససధ నలర మమకల

2939 JBV3677721
పపరర: మసగమక఼ నలర గటర ఼

2964 JBV3685344
పపరర: రరసబబబగ఼ కలసభస఼

93-21/939

తసడడ:బ వనసకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1921
వయససస:32
లస: పప
93-21/941

2967 SAA0786972
పపరర: కలసభస బబల మణణ

93-22/228

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:123\18\1921
వయససస:29
లస: ససస స
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2968 SAA0962838
పపరర: ననగ రరజ కలసబస
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93-22/229

తసడడ:బ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1921
వయససస:23
లస: పప
2971 JBV3677986
పపరర: శకనస఼ నడడసపలర ఼

93-21/943

93-21/946

93-21/947

93-21/950

93-22/231

93-22/69

భరస : ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1943
వయససస:57
లస: ససస స

2981 JBV3678034
పపరర: లసగమక఼ పపల఼

2984 SAA0786949
పపరర: పపల వరణణ

2987 JBV3678067
పపరర: అరరణకలమమరర఼ నలర గటర ఼

93-21/955

2990 SQX2067916
పపరర: జయ శక ననలర లరర

93-21/957

2993 SAA0787244
పపరర: అనసష వసకరయలపరటట

93-21/951

2976 SAA1385830
పపరర: నడడసపలర రరజత

93-22/677

2979 JBV3677853
పపరర: లమలయఖ఼ మమరరపరకలల఼

93-21/949

2982 JBV3686011
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ పపల఼

93-21/952

తసడడ:బ రరమగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1928
వయససస:47
లస: పప
93-22/232

2985 NDX2635514
పపరర: ససబబలకడక తనటట

94-9/627

భరస : శకనవరసరరవప తనటట
ఇసటట ననస:123-18-1933
వయససస:36
లస: ససస స
93-21/953

2988 JBV3678059
పపరర: శకనవరసరరవప఼ నలర గటర ఼

93-21/954

తసడడ:బ వనసకటబబమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1936
వయససస:57
లస: పప
95-83/885

2991 JBV3678190
పపరర: అననపపరర మక఼ నలర మతష఼

93-21/956

భరస : ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1942
వయససస:72
లస: ససస స
93-22/233

తసడడ:బ రమమష
ఇసటట ననస:123\18\1943
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1944
వయససస:76
లస: ససస స

93-21/945

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1925
వయససస:47
లస: పప

తలర : వనసకట రమణ ననలర లరర
ఇసటట ననస:123-18-1941
వయససస:22
లస: ససస స

93-21/959 2996 SAA0787038
2995 JBV3678232
పపరర: పరమమశసర రరవప఼ గగడడకసదసల఼
పపరర: గగడడ కసదసల పరమమశసరమక

తసడడ:బ రగశయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1944
వయససస:57
లస: పప

93-21/948

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1936
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1941
వయససస:53
లస: ససస స
2992 JBV3678117
పపరర: ఆదధలకడక఼ వసకరయలపరటట఼

2978 JBV3677879
పపరర: సతదస మక఼ మమరరపరకలల఼

2973 JBV3677978
పపరర: పరరసత఼ నడడసపలర ఼

భరస : నడడసపలర శకనస
ఇసటట ననస:123-18-1923
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\1928
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123/18/1934
వయససస:29
లస: పప
2989 JBV3678224
పపరర: రమణమక ననలర లరర

93-21/1150

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1928
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\1928
వయససస:25
లస: ససస స
2986 SAA0508655
పపరర: ననగగశసర రరవప గసడడకకట

2975 SAA1385228
పపరర: రజత నడడసపలర

93-21/942

భరస : హనసమసతషరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1923
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1925
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1927
వయససస:47
లస: ససస స
2983 SAA0786956
పపరర: పపల జజఖత

93-21/944

భరస : శకనస నడడసపలర
ఇసటట ననస:123-18-1923
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లమలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1925
వయససస:42
లస: ససస స
2980 JBV3677929
పపరర: ససహససన఼ మగదబబబ యన఼

2972 JBV3686045
పపరర: ఎలర యఖ఼ నడడసపలర ఼

2970 JBV3677994
పపరర: అసజమక఼ నడడసపలర ఼

భరస : యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1922
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ పరయనన఼
ఇసటట ననస:123/18/1922
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1923
వయససస:34
లస: పప
2977 JBV3677960
పపరర: బగజజ఼ మమరరపరకలల఼

93-22/230

తసడడ:బ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1921
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1922
వయససస:33
లస: పప
2974 JBV3677952
పపరర: హనసమసతషరరవప఼ నడడసపలర ఼

2969 SAA0786964
పపరర: కలసభస ననగ రరజ

2994 JBV3678240
పపరర: రమమదదవ఼ గగడడకసదసల఼

93-21/958

భరస : పరమమశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1944
వయససస:52
లస: ససస స
93-22/234

2997 SAA0787020
పపరర: గగడడ కసదసల గగపసననధ

93-22/235

తసడడ:బ పరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\1944
వయససస:28
లస: పప
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2998 JBV3678133
పపరర: మమససమక఼ వవడడనళళ఼
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93-21/960

భరస : వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1945
వయససస:72
లస: ససస స
3001 SAA0508663
పపరర: జననరరన దదనగర

93-22/236

93-21/964

93-21/966

93-21/969

93-21/970

93-22/239

93-22/242

భరస : రహహస఼ shaik
ఇసటట ననస:123-18-1961
వయససస:41
లస: ససస స

3011 NDX2664902
పపరర: ధరకరరవప కలరపరటట

3014 JBV3678208
పపరర: నరసససహరరవప఼ దదవరబతస న఼

3017 SAA0962143
పపరర: మసజ భబరర వ కనపరల

3020 JBV3678257
పపరర: ససబబరతనస఼ ఏలలరర఼

93-21/975

3023 JBV3678166
పపరర: ఖమజజవల఼ షపక఼

94-9/628

3026 JBV3678109
పపరర: రహహస షపక
తసడడ:బ మదనర saheb shaik
ఇసటట ననస:123-18-1961
వయససస:42
లస: పప

3006 SAA1468545
పపరర: వరమలర అనల

93-17/1148

3009 JBV3685971
పపరర: నరసససహహలల఼ గగపస఼

93-21/968

3012 NDX3240157
పపరర: పబసరద కలరపరటట

94-15/796

తసడడ:బ ధరక రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:123-18-1954
వయససస:57
లస: పప
93-21/971

3015 JBV3678174
పపరర: చననకక఼ భభగఖస఼

93-21/972

భరస : అసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1958
వయససస:51
లస: ససస స
93-22/240

3018 SAA0786980
పపరర: ఏలలరర అఖల

93-22/241

తసడడ:బ శసకర
ఇసటట ననస:123\18\1958
వయససస:26
లస: పప
93-21/973

3021 JBV3678141
పపరర: శసకర఼ ఏలలరర఼

93-21/974

తసడడ:బ నరసససహహలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1959
వయససస:57
లస: పప
93-21/976

తసడడ:బ ఖమససస఼
ఇసటట ననస:123/18/1960
వయససస:33
లస: పప
93-21/978

93-22/237

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1953
వయససస:57
లస: పప

భరస : శసకర఼
ఇసటట ననస:123/18/1959
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఖమజజవల఼
ఇసటట ననస:123/18/1960
వయససస:30
లస: ససస స
3025 JBV3678091
పపరర: రమజజ షపక

93-21/967

తలర : అనల బబబగ కనపరల
ఇసటట ననస:123\18\1958
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\1958
వయససస:53
లస: పప
3022 JBV3678158
పపరర: షరజదన బబగస఼ షపక఼

3008 JBV3678901
పపరర: యలర యఖ఼ వరమలలర఼

3003 SAA0787137
పపరర: గసగ లకడక

తసడడ:బ వరమలర ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:123-18-1953
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1956
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ శసకర
ఇసటట ననస:123\18\1958
వయససస:27
లస: ససస స
3019 JBV3687282
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ తతకల఼

93-21/965

తసడడ:బ పబసరద
ఇసటట ననస:123-18-1954
వయససస:20
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1956
వయససస:48
లస: ససస స
3016 SAA0786998
పపరర: ఏలలరర అనతన

3005 JBV3678844
పపరర: యమదయఖ఼ కసదధకటట ఼

93-21/962

భరస : చసదస
ఇసటట ననస:123\18\1949
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1953
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ రసగర
ఇసటట ననస:123/18/1954
వయససస:26
లస: ససస స
3013 JBV3678216
పపరర: జజఖత఼ దదవరబతస న఼

93-21/963

తసడడ:బ లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1952
వయససస:40
లస: పప

భరస : యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1953
వయససస:34
లస: ససస స
3010 SAA0970369
పపరర: తరరపఠమక బసడనరర

3002 JBV3678638
పపరర: చసదస఼ గసగర఼

3000 JBV3685435
పపరర: కరరమగలమర఼ షపక఼

తసడడ:బ మధనర స఼
ఇసటట ననస:123/18/1946
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1949
వయససస:33
లస: పప

భరస : నరసససహహలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1952
వయససస:42
లస: ససస స
3007 JBV3678653
పపరర: ననగలకడక఼ వరమలర ఼

93-21/961

భరస : కరరమగలమర఼
ఇసటట ననస:123/18/1946
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1948
వయససస:48
లస: పప
3004 JBV3678851
పపరర: సతదస మక఼ ధదటట఼

2999 JBV3678083
పపరర: షహహనన఼ షపక఼

3024 JBV3678265
పపరర: ఖమససస఼ షపక఼

93-21/977

తసడడ:బ మమభగసర఼
ఇసటట ననస:123/18/1960
వయససస:52
లస: పప
93-21/979

3027 SAA1471820
పపరర: వనసకటటశసర రరవప జజజస

93-18/693

తసడడ:బ వనసకకజ
ఇసటట ననస:123-18-1962
వయససస:41
లస: పప
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పపరర: రమమదదవ఼ జజజస఼
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93-21/980

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1962
వయససస:37
లస: ససస స
3031 SAA0508697
పపరర: ననగమణణ మగరరకకపపడడ

93-22/243

93-21/981

93-20/1162

93-18/455

93-22/246

93-22/249

93-22/251

భరస : యమదయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1982
వయససస:37
లస: ససస స

3041 JBV3678463
పపరర: పదనకవత఼ కలసభస఼

3044 SAA0787178
పపరర: కరకలనసరర హనడమసతష

3047 JBV3684602
పపరర: బసవయఖ఼ నడడమలల఼

3050 JBV3678794
పపరర: వనసకటమక఼ పరలకలర఼

93-22/252

3053 SAA0787228
పపరర: కరకలనసరర లకకయఖ

93-21/984

3056 SAA1115849
పపరర: బబలరరజ పరలకలర
తసడడ:బ శకనస పరలకలర
ఇసటట ననస:123-18-1982
వయససస:23
లస: పప

3036 JBV3686037
పపరర: శకనస఼ గగపస఼

93-21/983

3039 JBV1950542
పపరర: జజజ Tadimalla

93-17/94

3042 JBV3678414
పపరర: సతఖననరరయణ఼ కలసభస఼

93-21/985

తసడడ:బ చసదబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1969
వయససస:47
లస: పప
93-22/247

3045 JBV3684610
పపరర: వనసకటటశసరమక఼ నడడమలల఼

93-22/248

భరస : బసవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\1974
వయససస:41
లస: ససస స
93-22/250

3048 JBV3677861
పపరర: మగతనఖలల఼ మమరరపరకలల఼

93-21/986

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1976
వయససస:37
లస: పప
93-21/987

3051 JBV3678786
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ పరలకలర఼

93-21/988

తసడడ:బ బబలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1980
వయససస:42
లస: పప
93-22/253

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1981
వయససస:53
లస: పప
93-21/989

93-22/245

తసడడ:బ రతనస Tadimalla
ఇసటట ననస:123/18/1967
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1980
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1981
వయససస:30
లస: పప
3055 JBV3678836
పపరర: లకడక఼ కసదధకటట ఼

93-17/93

తసడడ:బ చసదబ రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\1974
వయససస:53
లస: పప

భరస : మగతనఖలల
ఇసటట ననస:123\18\1976
వయససస:28
లస: ససస స
3052 SAA0787186
పపరర: కరకలనసరర రరమకకషర

3038 JBV1947985
పపరర: రగజమక తనడడమళ

3033 SAA0508713
పపరర: శరసత కలమమరర ధడపరటట

తసడడ:బ నరసససహహలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1965
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1973
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ బసవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\1974
వయససస:30
లస: పప
3049 SAA0786915
పపరర: మరరపకలల లకడక మనన

93-21/982

భరస : సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1969
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123\18\1970
వయససస:31
లస: ససస స
3046 JBV3684628
పపరర: పరపరరరవప఼ నడడమలల఼

3035 SAA0970351
పపరర: బబజ దడదదకలల

93-21/1152

భరస : ఫకకర
ఇసటట ననస:123\18\1964
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ జజజ Tadimalla
ఇసటట ననస:123/18/1967
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ చనన జజజ తనడడమళ
ఇసటట ననస:123\18\1967
వయససస:42
లస: పప
3043 SAA0787079
పపరర: బబజవరడ కరరణ

93-22/244

తసడడ:బ జజన సపదదసలల
ఇసటట ననస:123/18/1965
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబలసరసమ ఠడడమమలమ
ఇసటట ననస:123-18-1966
వయససస:30
లస: ససస స
3040 JBV3684750
పపరర: బబలసరసమ తనడడమళ

3032 SAA0508705
పపరర: యయసయఖ మగరరకకపపడడ

3030 SAA1382191
పపరర: ససషమ మగరరకకపపడడ

తసడడ:బ యయసయమఖ మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:123-18-1963
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ బబసజమన
ఇసటట ననస:123\18\1963
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:123-18-1965
వయససస:28
లస: ససస స
3037 SAA1469097
పపరర: మధవ తనడడమళళ

93-21/1151

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123-18-1962
వయససస:18
లస: పప

భరస : యయసయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1963
వయససస:43
లస: ససస స
3034 SAA0789091
పపరర: లలర షర దడదదకలల

3029 SAA1470392
పపరర: వసశ కకషర జజజస

3054 SAA0787160
పపరర: కరకలనసరర అసజయఖ

93-22/254

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1981
వయససస:58
లస: పప
93-21/990

3057 SAA0787202
పపరర: పరలకలర అసజమక

93-22/255

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123\18\1982
వయససస:46
లస: ససస స
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93-22/256

తసడడ:బ బబలయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1982
వయససస:55
లస: పప
3061 SAA0508739
పపరర: బబలరరజ మమరరపరకలల

93-22/257

93-18/634

93-22/260

93-21/996

93-21/999

93-22/264

93-21/1002

తసడడ:బ కరశయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1993
వయససస:31
లస: పప

3071 JBV3678505
పపరర: లకకణ఼ అమరరవత఼

3074 JBV3678588
పపరర: సతదస యఖ఼ అమరరవత఼

3077 SAA0314393
పపరర: రరజఖలకడక బబ రగబబ యన఼

3080 SAA1382340
పపరర: సరరత బబజవరడ

93-21/1003

3083 JBV3678752
పపరర: నరసససహ఼ ససదనగగన఼

93-21/997

3086 SAA0678003
పపరర: యయసస బబబగ కసబబలపలర
తసడడ:బ కరశయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1993
వయససస:26
లస: పప

3066 SAA0787210
పపరర: కరకలనసరర అలవవలల

93-22/259

3069 JBV3678877
పపరర: అలవవలల఼ అమరరవత఼

93-21/995

3072 JBV3678547
పపరర: రమమష఼ అమరరవత఼

93-21/998

తసడడ:బ సతదస యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1990
వయససస:36
లస: పప
93-21/1000

3075 SAA0787145
పపరర: అమరరవత ససనతన

93-22/263

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:123\18\1990
వయససస:27
లస: ససస స
93-22/265

3078 JBV3678679
పపరర: ననరమక఼ బబజవరడ఼

93-21/1001

భరస : యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1991
వయససస:55
లస: ససస స
93-21/1153

3081 SAA0787061
పపరర: బబజవరడ శవ శసకర

93-22/266

తసడడ:బ యలర యఖ
ఇసటట ననస:123\18\1991
వయససస:29
లస: పప
93-21/1004

తసడడ:బ మలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1992
వయససస:47
లస: పప
93-21/1005

93-21/994

భరస : లమలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1990
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర బబజవరడ
ఇసటట ననస:123-18-1991
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసససహ఼
ఇసటట ననస:123/18/1992
వయససస:39
లస: ససస స
3085 JBV3678737
పపరర: ఏలయమ఼ కసభబలపలర ఼

93-22/261

భరస : రరమమసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\1990
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1991
వయససస:58
లస: పప
3082 JBV3678760
పపరర: యమదమక఼ ససదనగగన఼

3068 SAA0787103
పపరర: కరకలనసరర వనసకటయఖ

3063 JBV3686029
పపరర: శకనస఼ బబజవరడ఼

భరస : హనడమసతషడడ
ఇసటట ననస:123\18\1987
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ లమలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1990
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకకణ
ఇసటట ననస:123\18\1990
వయససస:30
లస: ససస స
3079 JBV3678687
పపరర: యలర యఖ఼ బబజవరడ఼

93-22/258

తసడడ:బ సతదస యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1990
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ సతదస యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1990
వయససస:39
లస: పప
3076 SAA0787087
పపరర: అమరరవత అనస

3065 SAA0508721
పపరర: హహమలతన కరకలనడరర

93-21/992

తసడడ:బ యలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1986
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1987
వయససస:58
లస: పప

భరస : సతదస యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1990
వయససస:47
లస: ససస స
3073 JBV3678612
పపరర: లమలయఖ఼ అమరరవత఼

93-21/993

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:123\18\1987
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1987
వయససస:53
లస: ససస స
3070 JBV3678570
పపరర: లకకమక఼ అమరరవత఼

3062 JBV3678562
పపరర: వజయ఼ చదలర మ఼

3060 JBV3678554
పపరర: లకకయఖ఼ మమరరపరకలల఼

తసడడ:బ మలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1983
వయససస:72
లస: పప

భరస : హరరకకషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1985
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకయఖ కరకలనడరర
ఇసటట ననస:123-18-1987
వయససస:32
లస: పప
3067 SAA0787152
పపరర: కరకలనసరర ననరమక

93-21/991

భరస : లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1983
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1984
వయససస:29
లస: పప
3064 SAA1285642
పపరర: నగరజ కరకలనడరర

3059 JBV3678828
పపరర: లకమక఼ మమరరపరకలల఼

3084 SAA0786634
పపరర: చపసపడడ అనతన

93-22/267

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123\18\1992
వయససస:27
లస: ససస స
93-22/268

3087 SAA1301381
పపరర: ధనలకడక బబలమగరన

93-20/1097

తసడడ:బ పరసడడ బబలమగరన
ఇసటట ననస:123-18-1995
వయససస:19
లస: ససస స
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93-21/1006

భరస : వనసకట రమణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1996
వయససస:58
లస: ససస స
3091 SAA0508671
పపరర: లకకక మగలర సగర

93-22/270

93-21/1009

93-15/25

93-21/1011

93-21/1014

93-17/96

93-22/276

93-22/277

భరస : బగజజ బబబగ
ఇసటట ననస:123\18\2006
వయససస:42
లస: ససస స
3115 SAA0037176
పపరర: రమణ఼ గరరజజలర఼
భరస : వనసకట రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2007
వయససస:40
లస: ససస స

93-17/95

3101 SAA0315416
పపరర: మమరర హహలలన బసదదల

3104 SAA1278241
పపరర: ఏఫరబయమఈమ మమమళర

3107 SAA0048157
పపరర: అమరగశసరర రరవపరటట Ravipati

93-21/1012

3096 SAA0283069
పపరర: కకషర గగడడమమటర

93-22/273

3099 JBV3678810
పపరర: మమత఼ బసదదల఼

93-21/1010

3102 JBV3678273
పపరర: రరసబబబగ఼ రరగర఼

93-21/1013

తసడడ:బ బబలరరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/2000
వయససస:37
లస: పప
93-22/649

3105 SAA1472398
పపరర: దదవక పలర

93-22/678

భరస : వజయ కలమమర పలర
ఇసటట ననస:123-18-2002
వయససస:20
లస: ససస స
93-17/97

3108 SAA1298306
పపరర: లలచదదతననఖ రరవపరటట

93-20/1098

తసడడ:బ అమరగశసర రరవపరటట
ఇసటట ననస:123-18-2005
వయససస:20
లస: ససస స

93-22/650 3111 SAA0657379
3110 SAA1275122
పపరర: AMARESWARAO RAVIPATI
పపరర: భబరత గగనసగగసట

93-18/456

తసడడ:బ CHENNAKESAVULU RAVIPATI
ఇసటట ననస:123-18-2005
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2006
వయససస:28
లస: ససస స

3113 SAA0893165
పపరర: అరరణ బబబగ రరదనబపప గగ

3114 SAA0281410
పపరర: బగజజ బబబగ఼ రరదబపప గగ఼

93-22/278

తసడడ:బ బగజజ బబబగ రరదనబపప గగ
ఇసటట ననస:123\18\2006
వయససస:27
లస: పప
93-22/280

3116 SAA0787368
పపరర: బబణల ససతమక
భరస : శకనవరస చనరర
ఇసటట ననస:123\18\2007
వయససస:73
లస: ససస స

93-21/1008

తసడడ:బ రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/2000
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ చదననకగశవపలల ravipati
ఇసటట ననస:123/18/2005
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ దవదడ఼
ఇసటట ననస:123\18\2005
వయససస:29
లస: ససస స
3112 SAA0281469
పపరర: పబభబవత రరదబపప గగ

3098 SAA0740101
పపరర: రరధమమక నలర మగతష
స

3093 JBV3678521
పపరర: కనకరతనమక఼ ఆళళ఼

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\1999
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ యయబగ మమమళర
ఇసటట ననస:123-18-2000
వయససస:22
లస: పప

భరస : అమరగశసరర ravipati
ఇసటట ననస:123/18/2005
వయససస:40
లస: ససస స
3109 SAA0369967
పపరర: దనసరకర గలర ఼

93-22/272

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:123/18/2000
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ యయససదనసస఼
ఇసటట ననస:123/18/2000
వయససస:52
లస: పప
3106 SAA0048322
పపరర: మమధవ కలమమరర Ravipati

3095 SAA0041822
పపరర: రరమ కకటమక గగడడమమటర

93-21/1007

భరస : శకరరమమబరరస఼
ఇసటట ననస:123/18/1998
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:123-18-2000
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బబలరరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/2000
వయససస:47
లస: ససస స
3103 JBV3678281
పపరర: బబలరరజ఼ రరగర఼

93-22/271

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:123\18\1999
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషరమబరరస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:123-18-2000
వయససస:57
లస: పప
3100 JBV3678299
పపరర: ఆగగనసమక఼ రరగర఼

3092 SAA0508689
పపరర: వనసకటటశసరరర టటకలలపలర

3090 JBV3678471
పపరర: బగజజమక఼ టటకలలపలర ఼

భరస : రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1997
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123\18\1997
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ఇదదయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1999
వయససస:52
లస: పప
3097 SAA1018325
పపరర: చలమయఖ వసకరయలపరటట

93-22/269

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1996
వయససస:69
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:123\18\1997
వయససస:33
లస: ససస స
3094 JBV3687506
పపరర: కరశయఖ఼ కసభబలపలర ఼

3089 SAA0508747
పపరర: వనసకటరమన జగతనల

93-22/279

తసడడ:బ రరమనన఼
ఇసటట ననస:123\18\2006
వయససస:47
లస: పప
93-22/281

3117 SAA0037143
పపరర: వనసకట రరవప఼ గరరరజల఼

93-22/282

తసడడ:బ నరసససహ మబరరస఼ Gorjini
ఇసటట ననస:123\18\2007
వయససస:44
లస: పప
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93-22/283

తసడడ:బ ఆచనరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2007
వయససస:45
లస: పప
3121 SAA0041640
పపరర: వజబస఼ పలలర ఼

93-22/285

93-17/1034

93-22/287

93-18/635

93-22/292

93-22/295

93-22/298

తసడడ:బ నరసససహమబరరస఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2017
వయససస:41
లస: పప

3131 SAA0038133
పపరర: సడరఖ కలమమరర఼ మగతనస఼

3134 SAA0509075
పపరర: వజయ పలలర

3137 SAA0035170
పపరర: జజఖత఼ రరపరకల఼

3140 SAA0281592
పపరర: ససవరరస మక఼ రరపరకల఼

93-18/461

3143 JBV3428513
పపరర: హహసపసన బ ఼ షపక఼

93-22/290

3146 JBV3679016
పపరర: మసరసన఼ మహమకద఼
తసడడ:బ జజన఼
ఇసటట ననస:123\18\2017
వయససస:46
లస: పప

3126 SAA0640391
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప ఈగల

93-18/459

3129 SAA0040352
పపరర: సరయపబభబకర వనసబడడ

93-22/289

3132 SAA0041533
పపరర: ససత఼ మగకరస఼

93-22/291

భరస : భబసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2012
వయససస:45
లస: ససస స
93-22/293

3135 SAA0036582
పపరర: రరమసరసమ఼ పలలర ఼

93-22/294

తసడడ:బ కకషరరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2012
వయససస:50
లస: పప
93-22/296

3138 SAA0784844
పపరర: చససడడరర సడరరఖ

93-22/297

తసడడ:బ రతస యఖ
ఇసటట ననస:123\18\2013
వయససస:31
లస: పప
93-22/299

3141 JBV3687274
పపరర: శవ శసకర఼ మగతషకలరర఼

93-18/460

తసడడ:బ పప తష రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2016
వయససస:33
లస: పప
93-18/462

భరస : మసరసన
఼఼
ఇసటట ననస:123\18\2017
వయససస:51
లస: ససస స
93-18/464

93-22/286

తసడడ:బ పరసతనలల Vembadi
ఇసటట ననస:123\18\2011
వయససస:47
లస: పప

భరస : బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2015
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మసరసన఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2017
వయససస:41
లస: ససస స
3145 JBV1946060
పపరర: భదబస఼ మమరగజ఼

93-22/288

భరస : డదవడ రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2013
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ మజగసస఼
ఇసటట ననస:123\18\2014
వయససస:48
లస: పప
3142 JBV1946441
పపరర: సపదదనబ ఼ మహమకద ఼

3128 SAA0281683
పపరర: వజయలకడక఼ ధసలర పరళళ఼

3123 SAA0040162
పపరర: జయ రరవప఼ తతటకలర఼

తసడడ:బ రమణ
ఇసటట ననస:123\18\2011
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:123\18\2012
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18\2012
వయససస:52
లస: పప
3139 SAA0039404
పపరర: డదవడ రరజ఼ రరపరకల఼

93-18/458

భరస : రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2012
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పరసతనలల఼
ఇసటట ననస:123\18\2012
వయససస:52
లస: ససస స
3136 SAA0040600
పపరర: భబసకరరరవప఼ మగకరస఼

3125 JBV1949346
పపరర: ధనలకడక఼ మగతష
స కలరర఼

93-22/284

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2010
వయససస:52
లస: పప

భరస : రమమష఼
ఇసటట ననస:123\18\2011
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ భసకరరరవప మగటట
ఇసటట ననస:123-18-2012
వయససస:23
లస: పప
3133 SAA0323386
పపరర: ససబబమక఼ వనసబడడ఼

93-18/457

భరస : పప తషరరజ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2011
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరయ పబభబకర఼
ఇసటట ననస:123\18\2011
వయససస:41
లస: ససస స
3130 SAA1278134
పపరర: ధరమరరజ మగటట

3122 SAA0964578
పపరర: షహహదన బబగస షపక

3120 SAA0036723
పపరర: లకడక఼ పప లలజ఼

భరస : శవ శసకర఼
ఇసటట ననస:123\18\2008
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హహసపసన అహమకద
ఇసటట ననస:123\18\2010
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ సరయ పబభబకర వనసబడడ
ఇసటట ననస:123-18-2011
వయససస:20
లస: ససస స
3127 SAA0043927
పపరర: బబహక పసబయ఼ వనసబడడ఼

93-22/651

తలర : జజఖత బబ సడన
ఇసటట ననస:123-18-2007
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమసరసమ఼
ఇసటట ననస:123\18\2009
వయససస:44
లస: ససస స
3124 SAA1277383
పపరర: భబణగ భబరత వనసబడడ

3119 SAA1278514
పపరర: అజయ బబ సడన

3144 JBV3428190
పపరర: సయఖద఼ షపక఼

93-18/463

తసడడ:బ జజనకయ
఼
ఇసటట ననస:123\18\2017
వయససస:41
లస: పప
93-18/465

3147 JBV3427077
పపరర: మసరసన఼ షపక఼

93-18/466

తసడడ:బ లతఫ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2017
వయససస:56
లస: పప
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3148 SAA0281493
పపరర: అననపపరర఼ మధసరరసతకస఼

93-22/300

భరస : శవ కలమమర ఆచనరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2017
వయససస:39
లస: ససస స
3151 SAA0040071
పపరర: ననరరయణ఼ శగబసడడ఼

93-22/303

తసడడ:బ సతఖస఼
ఇసటట ననస:123\18\2018
వయససస:42
లస: పప
3154 SAA0509091
పపరర: దయమక పలలర

93-22/304

93-17/98

93-18/470

93-18/471

93-22/306

93-22/309

తసడడ:బ యయసస రతనస
ఇసటట ననస:123\18\2029
వయససస:49
లస: పప

93-17/99

3161 SAA1389089
పపరర: తనమస కలమమర యయపపరర

3164 SAA1296706
పపరర: కకపరకర యయపపరర

3167 SAA0036764
పపరర: మరరయమక఼ వసగరవరపప఼

3170 SAA0463331
పపరర: పదనకవత థసపఅల

93-22/311

3173 SAA0425868
పపరర: శవగణణష ఉలర సగగసట

93-22/679

3176 SAA1451970
పపరర: ననగ రరజ కకమకగగన
తసడడ:బ సతఖననరరయణ కకమకగగన
ఇసటట ననస:123-18-2030
వయససస:23
లస: పప

93-18/468

3156 SAA1313477
పపరర: యయపపరర కకపరకర యయపపరర
బబబగ
తసడడ:బ యయపపరర బబబగ యయపపరర
ఇసటట ననస:123-18-2024
వయససస:21
లస: పప
3159 SAA0640227
పపరర: దసరరర గగగగల

93-14/1147

93-18/469

3162 SAA0278093
పపరర: వనసకరయమమక యయపపరర

93-17/100

తసడడ:బ కకపయఖ యయపపరర
ఇసటట ననస:123/18/2025
వయససస:74
లస: పప
93-18/636

3165 SAA1402676
పపరర: తనమస కలమమర యయపపరర

93-22/680

తసడడ:బ బబబగ యయపపరర
ఇసటట ననస:123-18-2025
వయససస:18
లస: పప
93-22/307

3168 SAA0281527
పపరర: యమకకబగ఼ వసగరవరపప఼

93-22/308

తసడడ:బ శరఖమ బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2026
వయససస:33
లస: పప
93-18/472

3171 SAA0780396
పపరర: జజవరజ కకరస ర

93-22/310

తసడడ:బ నతన
ఇసటట ననస:123\18\2027
వయససస:28
లస: ససస స
93-22/312

తసడడ:బ శవపబసరద
ఇసటట ననస:123\18\2028
వయససస:34
లస: పప
93-22/314

3153 JBV3679024
పపరర: అసజయఖ఼ గగసడడబబ యన఼

భరస : బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2024
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123\18\2027
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శవగణణష
ఇసటట ననస:123\18\2028
వయససస:31
లస: ససస స
3175 SAA0962564
పపరర: రరసబబబగ దసనన

3158 SAA0278267
పపరర: బబబగ యయపపరర

భరస : శరఖమ బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2026
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ యమకకబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\2026
వయససస:47
లస: పప
3172 SAA0425413
పపరర: వనసకటలకడక ఉలర సగగసట

93-22/305

తసడడ:బ బబబగ యయపపరర
ఇసటట ననస:123-18-2025
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ శరఖమ
ఇసటట ననస:123\18\2026
వయససస:29
లస: ససస స
3169 SAA0036012
పపరర: శరఖమ బబబగ఼ వసగరవరపప఼

3155 SAA0039354
పపరర: ఖమససస఼ తనగరరర శశటట ఼

93-22/302

తసడడ:బ బగచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2019
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ బబబగ యయపపరర
ఇసటట ననస:123-18-2024
వయససస:18
లస: పప

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:123\18\2025
వయససస:36
లస: ససస స
3166 SAA0780446
పపరర: వసగరపపరర గగరవమక

93-18/467

తసడడ:బ పపధ కకపయఖ యయపపరర
ఇసటట ననస:123/18/2024
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కకతస
ఇసటట ననస:123\18\2024
వయససస:58
లస: ససస స
3163 SAA0796518
పపరర: ఏలసమక తర

3152 JBV3428737
పపరర: లకడక఼ గగసడడబబ యన఼

3150 SAA0041947
పపరర: కకటటశసరర఼ శగబసడడ఼

తలర : ననగమణణ఼
ఇసటట ననస:123\18\2018
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ హహసపసన఼
ఇసటట ననస:123\18\2022
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబబగ yepuri
ఇసటట ననస:123/18/2024
వయససస:41
లస: ససస స
3160 SAA1012624
పపరర: రరజఖస కకతస

93-22/301

భరస : అసజయఖ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2019
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:123\18\2021
వయససస:27
లస: ససస స
3157 SAA0276881
పపరర: మరరయమక యయపపరర yepuri

3149 SAA0323212
పపరర: శవ కలమమర ఆచనరర఼
మధసరరసతకస఼
తసడడ:బ వవదనచల ఆచనరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2017
వయససస:43
లస: పప

3174 SAA0962556
పపరర: మమరరయ కలమమరర దసనన

93-22/313

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:123\18\2029
వయససస:25
లస: ససస స
93-19/753

3177 SAA0780453
పపరర: వసగరపపరర రజన

93-22/315

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:123\18\2030
వయససస:28
లస: ససస స
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93-22/316

తసడడ:బ శరఖమ
ఇసటట ననస:123\18\2030
వయససస:29
లస: పప
3181 SAA0677971
పపరర: సససగ౦శశటట ఆసజనవయగలల

93-22/318

93-22/321

93-22/324

93-18/474

93-22/327

93-18/477

93-22/331

తసడడ:బ సతఖస఼ Shagbandi
ఇసటట ననస:123\18\2045
వయససస:47
లస: పప

3191 JBV1947191
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ యరరక఼

3194 SAA0035279
పపరర: ననగరరజ఼ వవలలపరర఼

3197 SAA0795619
పపరర: జజన సపదదన షపక

3200 SAA0035212
పపరర: భగజసగ రరవప఼ గదదల఼

93-17/101

3203 SAA0035485
పపరర: రమణ఼ వవలలపల఼

93-18/475

3206 SAA1019547
పపరర: మసరసన బ ననదదసడర
భరస : ఖమససస ననదదసడర
ఇసటట ననస:123\18\2046
వయససస:33
లస: ససస స

3186 SAA0044057
పపరర: గగపస఼ మసరల఼

93-22/323

3189 JBV1948397
పపరర: ననగమణణ఼ యరరక఼

93-18/473

3192 SAA0035253
పపరర: మలలర శసరర఼ వవలలపరర఼

93-22/326

భరస : ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2039
వయససస:32
లస: ససస స
93-22/328

3195 SAA0796682
పపరర: అనసశర షపక

93-18/476

భరస : జజన సపదదన
ఇసటట ననస:123\18\2040
వయససస:27
లస: ససస స
93-18/478

3198 SAA0034900
పపరర: వనసకయఖ఼ నడతలపరటట఼

93-22/330

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2040
వయససస:42
లస: పప
93-22/332

3201 SAA0036566
పపరర: ససబబబరరవప఼ కకమబకరర఼

93-22/333

తసడడ:బ మసరసన఼
ఇసటట ననస:123\18\2041
వయససస:52
లస: పప
93-22/334

భరస : దననయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2044
వయససస:37
లస: ససస స
93-22/335

93-22/320

తసడడ:బ పరసడడ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2039
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2041
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ రమమశ dullipalli
ఇసటట ననస:123/18/2042
వయససస:56
లస: పప
3205 SAA0035683
పపరర: శకనవరసరరవప఼ శగబసడడ఼

93-22/325

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:123\18\2040
వయససస:33
లస: పప

భరస : వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2041
వయససస:59
లస: ససస స
3202 SAA0278101
పపరర: రమమష దసళర పరళళ dullipalla

3188 SAA0037606
పపరర: పబసరద఼ గసటటకసపప఼

3183 SAA0035915
పపరర: ఎరకయఖ఼ ధరకవరపప఼

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\2037
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2039
వయససస:35
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:123\18\2040
వయససస:61
లస: ససస స
3199 SAA0035246
పపరర: ససశలమక఼ గదదల఼

93-22/322

తసడడ:బ పరసడడ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2039
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\2039
వయససస:57
లస: ససస స
3196 SAA0795932
పపరర: జనసనబ షపక

3185 SAA0036921
పపరర: రరణణ఼ మసరల఼

93-22/317

తసడడ:బ అపపనన఼
ఇసటట ననస:123\18\2034
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2038
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగగశసరరరవప఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2039
వయససస:35
లస: ససస స
3193 SAA0281717
పపరర: ననగగసదబస఼ వవలలపరర఼

93-22/319

భరస : గగపస఼
ఇసటట ననస:123\18\2037
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరద఼
ఇసటట ననస:123\18\2038
వయససస:40
లస: పప
3190 JBV1947274
పపరర: యశశద఼ యరరక఼

3182 SAA0039099
పపరర: భవరన఼ ధరకవరపప఼

3180 SAA0677930
పపరర: తరరపతమక సససగసశశటట

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123\18\2031
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఎరకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\2034
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ యలమసద఼
ఇసటట ననస:123\18\2036
వయససస:34
లస: పప
3187 SAA0041095
పపరర: లలకరనసదస఼ గసటటకసపప఼

93-23/742

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కకమకగగన
ఇసటట ననస:123-18-2030
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ వవసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\2031
వయససస:35
లస: పప
3184 SAA0281691
పపరర: రమమష఼ బసడనరర఼

3179 SAA1463652
పపరర: ననగ రరజ కకమకగగన

3204 JBV3429537
పపరర: లమలయఖ఼ మమరజపరకల఼

93-18/479

తసడడ:బ రరమగలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18\2045
వయససస:56
లస: పప
93-18/480

3207 SAA1019554
పపరర: ఖమససస ననదదసడర

93-18/481

తసడడ:బ మరర వరల ననదదసడర
ఇసటట ననస:123\18\2046
వయససస:37
లస: పప
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3208 SAA0405217
పపరర: మరరయమక఼ గనసపలర ఼

93-22/336

భరస : ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2046
వయససస:30
లస: ససస స

3209 SAA0405191
పపరర: సరమమమజఖస఼ గనసపలర ఼

93-22/337

భరస : బబనన఼
ఇసటట ననస:123\18\2046
వయససస:52
లస: ససస స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41

1
SAA1464569
పపరర: అనససఁరయమక బబ దసదలలరర

93-20/1140

భరస : ససబబరరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:1
వయససస:75
లస: ససస స
4
SAA1384858
పపరర: జయచసదడ కకసగల

93-23/847

భరస : ససబబబరరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:1
వయససస:75
లస: ససస స
93-20/1141

తసడడ:బ మసరసన కకసగల
ఇసటట ననస:1-1-1
వయససస:18
లస: పప
7
SAA1115500
పపరర: వసశ కకషర గజజజ

2
SAA1453364
పపరర: అనససఁరయమక బబ దసదలలరర

5
SAA1421098
పపరర: వనసకట లకకక ఈదర

8
SAA1115591
పపరర: ఏబబనవజజర ననలపరటట

93-23/848

తసడడ:బ హహదయతషలమర బబష
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:35
లస: పప
93-16/678

భరస : వనసకటటశసరరర ఈదర
ఇసటట ననస:1-1,FLOT NO 2C
వయససస:40
లస: ససస స
93-15/1

3
SAA1448695
పపరర: అరరఫన షపక

6
SAA1147461
పపరర: బగజజ గగసటటపలర

93-17/1

భరస : శకనస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:1-34-36
వయససస:43
లస: ససస స
93-17/2

9
SAA1407741
పపరర: హజ జజనన మహమకద

తసడడ:బ గజజజ లకడక నరసయఖ గజజజ సరలమక
ఇసటట ననస:1-34-43
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ ననలపరటట పపరరషప తస స ననలపరటట కరవలఅ
ఇసటట ననస:1-34-258
వయససస:30
లస: పప

తలర : ఉమమర బబగస మహమకద
ఇసటట ననస:1-121/67
వయససస:21
లస: పప

10
SAA1198464
పపరర: కసదధవలస లకడక

11
SAA1117076
పపరర: మమణణకఖ రరవప అననలదనసస

12
SAA0566760
పపరర: చసదబశశఖర మమగతనల

93-19/1

భరస : సతశ
ఇసటట ననస:1-136/1
వయససస:25
లస: ససస స
13
JBV3673555
పపరర: అరరణ డబగబ కకటటట

తసడడ:బ దనవదస అననలదనసస
ఇసటట ననస:1-141/70
వయససస:22
లస: పప
93-18/4

భరస : నరసససహ రరవప డబగబ కకటటట
ఇసటట ననస:1/B 593
వయససస:31
లస: ససస స
16
SAA1083849
పపరర: కలపన పపరవల

14
SAA0964644
పపరర: మహహదదదన షపక

93-18/6

17
SAA0796377
పపరర: హహసపసన బ నడర బబషర
భరస : సపదదన
ఇసటట ననస:2
వయససస:31

19
SAA1117308
పపరర: వజయలకడక కకరకపరటట

20
SAA0282533
పపరర: రరజ఼ గగరరకల఼

93-20/3

భరస : అపరపరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:2-84
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:2\A 192
వయససస:34
లస: పప
25
SAA0795221
పపరర: లకడక ననరరయణ పలర పప
తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:3
వయససస:26
లస: పప

93-18/5

93-18/7

లస: ససస స

23
SAA0964651
పపరర: కలమమర మగదధకకసడ

93-22/480

26
SAA0566612
పపరర: చదననయఖ సససగస
తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3
వయససస:28
లస: పప

93-17/1232

93-19/2
18
SAA1198456
పపరర: లకడక తరరపరతమక
యయసఅడబబతయబన
భసధసవప: శకనవరసరరవప యయసఅడబబతయబన
ఇసటట ననస:2-15
వయససస:25
లస: ససస స

21
JBV3679859
పపరర: గగపస఼ యరకసశశటట ఼

93-18/101

తసడడ:బ వనసకట నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:2\A
వయససస:36
లస: పప
93-18/8

తసడడ:బ ఇదదయఖ mudikonda
ఇసటట ననస:2/B 570
వయససస:31
లస: పప
93-18/10

15
SAA1469139
పపరర: పవన మమకల
తసడడ:బ శకనస మమకల
ఇసటట ననస:1line
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ నసదయఖ఼
ఇసటట ననస:2-167
వయససస:51
లస: పప
93-18/102

93-18/99

తసడడ:బ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:1\B
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ మహమకద అననసరర ansari
ఇసటట ననస:1/B 593
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకరణకలమమర పపరవల
ఇసటట ననస:1ST LANE, H NO 1, R S NAGAR
వయససస:33
లస: ససస స

22
JBV3679883
పపరర: హరననథ఼ యరకసశశటట ఼

93-18/3

93-19/737

24
SAA0640250
పపరర: అనత గగసడదగగన

93-18/9

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:3
వయససస:32
లస: ససస స
93-18/11

27
JBV1949833
పపరర: శకనవరస఼ పగడనల఼

93-18/12

తసడడ:బ మమరయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:3
వయససస:38
లస: పప
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28
SAA1421510
పపరర: సతఖననరరయణ ధనవకలల

93-16/842

తసడడ:బ బబ రరకఆ ధనవకలల
ఇసటట ననస:3-14-73,FLOT-204
వయససస:76
లస: పప
93-17/3

భరస : చటటట బబబగ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:3-126-10C
వయససస:26
లస: ససస స
93-18/15

తసడడ:బ శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:3C
వయససస:24
లస: పప
93-18/16

93-15/50

38
SAA0964412
పపరర: అసజ కకసగ

95-67/985

44
SAA1282102
పపరర: వనసకట సరయ వరళరమకల

93-19/708

47
SAA1303379
పపరర: ఉపపసదబ రరవప మనసకకననఆ

భరస : శకనవరస రరవప శలస
ఇసటట ననస:4-58
వయససస:41
లస: ససస స

50
SAA1373091
పపరర: సపసదన నడనన

తసడడ:బ మలమరరజడడడ చనలమడడగబ
ఇసటట ననస:4-217
వయససస:18
లస: పప

93-15/1247

56
SAA0794884
పపరర: రఫస షపక
తసడడ:బ కరససస shaik
ఇసటట ననస:4/B511
వయససస:36
లస: పప

36
SAA1199249
పపరర: భబరత గగసపప

93-20/4

39
JBV3679263
పపరర: రరమగలల఼ ఆలలటట఼

93-18/18

42
SAA1449693
పపరర: భవరన బసడనరర

93-15/1276

భరస : గగపస బసడనరర
ఇసటట ననస:4-5-29/71
వయససస:18
లస: ససస స
93-17/1058

45
SAA1383256
పపరర: పరసతమక మమలలపరత

93-17/1239

భరస : కకషర రరవప మమలలపరత
ఇసటట ననస:4-16-43/A, g f 5
వయససస:71
లస: ససస స
93-19/709

48
SAA1282128
పపరర: పపద తదజశక తతట

93-17/1059

భరస : నరజసదబ తతట
ఇసటట ననస:4-54
వయససస:23
లస: ససస స
93-17/1241

93-15/1166

తసడడ:బ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:4-235/a
వయససస:22
లస: ససస స
93-18/20

93-18/14

తసడడ:బ చసదబయఖ఼
ఇసటట ననస:4
వయససస:56
లస: పప

భరస : RAGHAVENDRA REDDY నడనన
ఇసటట ననస:4-69
వయససస:22
లస: ససస స

93-14/1124 53
52
SAA1296763
SAA1249747
పపరర: మధససడదనరజడడడ చనలమడడగబ
పపరర: రమజ బఇవనద షపక

భరస : రరమయఖ఼ dugyala
ఇసటట ననస:4/B 508
వయససస:57
లస: ససస స

93-18/17

తసడడ:బ రరజయఖ మనసకకననఆ
ఇసటట ననస:4-19-1-3a
వయససస:59
లస: పప
95-64/1

33
JBV3685633
పపరర: అసజల఼ వపరరత఼

భరస : ననరరయణ రజడడడ గగసపప
ఇసటట ననస:3 RD BLOCK
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర వరళరమకల
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:22
లస: పప

భరస : వవపనదరర రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:4-19-1/3a
వయససస:54
లస: ససస స

55
JBV3673712
పపరర: లకడక఼ దసగరఖల఼

93-14/1123

లస: పప

41
SAA1449081
పపరర: గగపస బసడనరర

93-18/13

తసడడ:బ పపదద వనసకయఖ఼ vurati
ఇసటట ననస:3/B551
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల బసడనరర
ఇసటట ననస:4-5-29/71
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ రవసదబ బబబగ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:4-7-137/2
వయససస:24
లస: ససస స

49
SQX1981182
పపరర: శక దదవ శలస

35
SAA1295336
పపరర: భబరత గగసపప

తసడడ:బ అసజ
ఇసటట ననస:4
వయససస:33

తసడడ:బ మలర యఖ పగరల
ఇసటట ననస:4-5-29/63G
వయససస:35
లస: పప

46
SAA1283902
పపరర: పదనకవత మమనసకకసడ

93-18/103

భరస : ననరరయణ రజడడడ గగసపప
ఇసటట ననస:3 RD BLOCK
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : చన ఆదధననరరయణ కకరకకలటట
ఇసటట ననస:4
వయససస:46
లస: ససస స

43
SQX2031979
పపరర: మధసరరమ వడర పపడడ

32
SAA0567636
పపరర: ననగరరజ యస

30
JBV3674280
పపరర: కకషర వవణణ సరసడద

భరస : పబవణ కలమమర కటటకక
ఇసటట ననస:3-94
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:3\B
వయససస:34
లస: పప

34
SAA0964180
పపరర: వరయగననదనన రరవప చసకకపలర

40
SAA1012194
పపరర: వనసకటయఖ పగరల

93-23/632

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3\18\688
వయససస:31
లస: ససస స

31
SAA1117027
పపరర: మలర క అమరస లలరర

37
SAA1012590
పపరర: ససపపరనమక కకరకకలటట

29
SAA0786196
పపరర: కలలర ఉష రరణణ

51
SAA1298447
పపరర: వశరల అననవరపప

93-21/1107

భరస : వర బబహకయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:4-80
వయససస:27
లస: ససస స
54
JBV3673704
పపరర: బబబబ఼ షపక఼

93-18/19

తసడడ:బ హహహమద఼
ఇసటట ననస:4/B 226
వయససస:38
లస: పప
93-18/21

57
SAA0796211
పపరర: షమన షపక

93-18/22

భరస : యగససబ shaik
ఇసటట ననస:4/B513
వయససస:26
లస: ససస స
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SAA0796815
పపరర: షమన షపక
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93-18/23

భరస : నరసజన వల shaik
ఇసటట ననస:4/B513
వయససస:29
లస: ససస స
61
SAA0278150
పపరర: జహసగరర షపక఼ shaik

93-18/26

93-18/29

తసడడ:బ రసజజన
ఇసటట ననస:5
వయససస:28

93-22/3

93-18/31

93-18/34

93-19/3

93-18/37

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:6-3-581
వయససస:26
లస: పప

71
SAA0964248
పపరర: జజఖత నసబబరర

74
JBV3684867
పపరర: గగససయమ఼ షపక఼

77
SAA1447119
పపరర: సరలలమన వరససమమల

80
JBV3685500
పపరర: శవలల఼ పపజల఼

93-18/40

83
SAA1019562
పపరర: ఫరతమమ షపక

93-18/32

86
SAA0786592
పపరర: మసజర నడర భబషర
తసడడ:బ ఖమససస పసరర
ఇసటట ననస:6-10-40
వయససస:27
లస: పప

93-18/28

93-19/790

69
SAA0964198
పపరర: దసరర కకసగ

93-18/30

లస: ససస స

72
SAA0277459
పపరర: ఏసస఼ చసకరక఼

93-18/33

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:5
వయససస:39
లస: పప
93-18/35

75
SAA1422070
పపరర: వనసకటటశసరరర ఈదర

93-16/845

తసడడ:బ మహనరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:5-39-3/A,FLOT-2C
వయససస:48
లస: పప
93-23/805

78
JBV3429552
పపరర: బకకమక఼ సపపరర఼

93-18/36

భరస : రరమగలల ఼ sapuri
ఇసటట ననస:5/A117
వయససస:54
లస: ససస స
93-18/38

81
JBV3685492
పపరర: దసరరరరరవప఼ పపజల఼

93-18/39

తసడడ:బ ననరరయణ఼ pujala
ఇసటట ననస:5/A117/3
వయససస:37
లస: పప
93-18/41

తసడడ:బ యమససన షపక
ఇసటట ననస:6
వయససస:24
లస: ససస స
93-22/4

66
SAA1451061
పపరర: నరసససహరరవప నసదధకకసడ

భరస : అసజ
ఇసటట ననస:5
వయససస:28

భరస : దసరరరరరవప఼ pujala
ఇసటట ననస:5/A117/3
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర meesala
ఇసటట ననస:5/B497
వయససస:28
లస: పప
85
SAA0786329
పపరర: సరతషలలరర రమమష

95-61/1144

తసడడ:బ మటట యఖ
ఇసటట ననస:5-60-2/88
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల఼ sapuri
ఇసటట ననస:5/A117
వయససస:34
లస: పప
82
SAA0794678
పపరర: బబల కకషర మసరల

68
పపరర: భబనస పబదదప ననగళర

63
JBV3673753
పపరర: శవకలమమరర఼ శతరరల఼

తసడడ:బ చనన సరసబయఖ
ఇసటట ననస:4 BLOCK, G F 6
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబబబ఼ shek
ఇసటట ననస:5/8
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప చవల
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:53
లస: ససస స
79
JBV3685484
పపరర: తరరపత఼ సపపరర఼

93-20/1247

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:5
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ సపదదనవల఼ shek
ఇసటట ననస:5/3
వయససస:31
లస: పప
76
SAA1197615
పపరర: వనసకట రమణ చవల

65
SAA1451087
పపరర: ననగమణణ నసదధకకసడ

93-18/25

భరస : శకనస఼ shitrala
ఇసటట ననస:4/B 529
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ రరసబబబగ ననగళర
ఇసటట ననస:4, 3rd Floor
వయససస:25
లస: పప

లస: ససస స

73
JBV3673811
పపరర: ఈససబ వల఼ షపక఼

93-18/27

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:4 BLACK FG 6
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:4D
వయససస:50
లస: పప
70
SAA0851718
పపరర: అబద షపక

62
JBV3673936
పపరర: శవ కరమమశసరర఼ నమకల఼

60
JBV3686367
పపరర: నరసజన వల఼ షపక఼

తసడడ:బ సపదదనవల఼ shek
ఇసటట ననస:4/B 513
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటయఖ఼ nimmala
ఇసటట ననస:4/B529
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖయఖ఼ shitrala
ఇసటట ననస:4/B 529
వయససస:36
లస: పప
67
SAA0963083
పపరర: కరలనస వజయ భబసకర మమసడ

93-18/24

భరస : సయఖద shaik
ఇసటట ననస:4/B513
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ వల఼ shdaik
ఇసటట ననస:4/B 522
వయససస:31
లస: పప
64
JBV3673746
పపరర: శకనస఼ శతరరల఼

59
SAA0796138
పపరర: ఖమజజ బ షపక

84
SAA0795528
పపరర: చసదబ మమమనస

93-18/42

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:6
వయససస:32
లస: పప
93-22/5

87
SAA0786733
పపరర: మమడడగగల జజజ బబబగ

93-22/6

తసడడ:బ దదవర సహయస
ఇసటట ననస:6-15
వయససస:27
లస: పప
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88
SAA1395656
పపరర: శకహరర కరణణగర చరర
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93-23/810

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర కరణణగర చరర
ఇసటట ననస:6-22
వయససస:36
లస: పప
91
SAA0796864
పపరర: లకడక దసరర తషపకలల
భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:6\B
వయససస:29

93-18/109

93-18/47

93-18/50

93-18/53

93-18/56

93-18/59

93-18/62

భరస : గగవసద఼ pothala
ఇసటట ననస:6/B478
వయససస:36
లస: ససస స

101
JBV3429636
పపరర: రరమగలమక఼ నలలర సడ఼

104
JBV1942465
పపరర: దదనమక఼ పలలర టట఼

107
JBV1942663
పపరర: పబసరద ఼ రససక ఼

110
JBV3429644
పపరర: అచలమక఼ దదవరకకసడ఼

93-18/65

113
JBV1945781
పపరర: రమణ఼ మగసల఼

93-18/54

116
JBV3428208
పపరర: గగవసద఼ పప తల఼
తసడడ:బ వనకసటనరసయఖ ఼ pothala
ఇసటట ననస:6/B478
వయససస:41
లస: పప

఼ shek

96
SAA0964669
పపరర: షబబర షపక

93-18/49

99
SAA0276592
పపరర: వనసకట ససబబమక఼ అవరసరర఼

93-18/52

102
JBV1950658
పపరర: వనసకటమక఼ హనసమసతష఼

93-18/55

భరస : రరమగ ఼ hanumantu
ఇసటట ననస:6/B466
వయససస:36
లస: ససస స
93-18/57

105
JBV3687597
పపరర: నళన఼ రరససక఼

93-18/58

భరస : పబసరద఼ rasika
ఇసటట ననస:6/B471
వయససస:33
లస: ససస స
93-18/60

108
JBV1948983
పపరర: కగశవపలల ఼ రరససకర఼

93-18/61

తసడడ:బ రరమయఖ ఼ rasika
ఇసటట ననస:6/B471
వయససస:61
లస: పప
93-18/63

111
JBV3430998
పపరర: శకనస఼ దదవరకకసడ఼

93-18/64

తసడడ:బ కకటయఖ ఼ devanakonda
ఇసటట ననస:6/B474
వయససస:41
లస: పప
93-18/66

భరస : శవయఖ఼ mudikonda
ఇసటట ననస:6/B477
వయససస:48
లస: ససస స
93-18/68

93-18/46

భరస : రరమచసదబ రరవప఼ avvaru
ఇసటట ననస:6/B464/1
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనస఼ devanakonda
ఇసటట ననస:6/B474
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనస఼ musala
ఇసటట ననస:6/B477
వయససస:34
లస: ససస స
115
JBV1945765
పపరర: పరరసత఼ పప తల఼

93-18/51

తసడడ:బ కగశవపలల
఼ rasiq
ఇసటట ననస:6/B471
వయససస:35
లస: పప

భరస : గగవసదస ఼ akiti
ఇసటట ననస:6/B473
వయససస:36
లస: ససస స
112
SAA0132928
పపరర: సరసత఼ మగసల఼

98
SAA0277640
పపరర: లకడక఼ అవరసరర఼

93
JBV1945823
పపరర: మమబససభబన఼ షపక఼

తలర : బబజ బ shaik
ఇసటట ననస:6/B296
వయససస:27
లస: పప

భరస : పపబమరరజ ఼ palleti
ఇసటట ననస:6/B468
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కగశవపలల ఼ rasika
ఇసటట ననస:6/B471
వయససస:56
లస: ససస స
109
JBV1942481
పపరర: రరణణ఼ అకకటట఼

93-18/48

భరస : కకటటశసరరరవప఼ nalgonda
ఇసటట ననస:6/B464/4
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరరయణ఼ hanumantu
ఇసటట ననస:6/B466
వయససస:39
లస: పప
106
JBV1942309
పపరర: కనకమక఼ రససకర ఼

95
SAA0964602
పపరర: మగనర షపక

93-18/44

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:6/B 293
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప఼ avvaru
ఇసటట ననస:6/B464/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమచసదబ రరవప఼ avvaru
ఇసటట ననస:6/B464/1
వయససస:51
లస: పప
103
JBV1950815
పపరర: రరమగ఼ హనసమసతష఼

93-18/45

తలర : మరర బ shaik
ఇసటట ననస:6/B296
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ avvaru
ఇసటట ననస:6/B464
వయససస:77
లస: పప
100
SAA0132951
పపరర: శకనవరస రరవప఼ అవరసరర఼

92
JBV1946730
పపరర: దరరయమబ ఼ షపక఼

90
JBV3685039
పపరర: లకడక఼ రరజజహహ న఼

భరస : అసజయఖ఼ rajahoni
ఇసటట ననస:6/A301
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన఼ shek
ఇసటట ననస:6/B 293
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖమదరరసహహబ
఼ shek
ఇసటట ననస:6/B 293
వయససస:61
లస: పప
97
SAA0276600
పపరర: రరమచసదబ రరవప఼ అవరసరర఼

93-18/43

తసడడ:బ పపదదయఖ veerlamalla
ఇసటట ననస:6/A 88
వయససస:52
లస: పప

లస: ససస స

94
JBV1945815
పపరర: మసరసన షపక

89
SAA0964313
పపరర: యలర యఖ వరర మలర

114
JBV3429586
పపరర: శకనస఼ మగసల఼

93-18/67

తసడడ:బ శవయఖ఼ musala
ఇసటట ననస:6/B477
వయససస:34
లస: పప
93-18/69

117
JBV3427259
పపరర: మమరగమక఼ సససగస఼

93-18/70

భరస : పపదద ధయఖ఼ singam
ఇసటట ననస:6/B481
వయససస:51
లస: ససస స
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93-18/71

తసడడ:బ పపదధదయఖ
఼ singam
ఇసటట ననస:6/B481
వయససస:36
లస: పప
121
JBV1950302
పపరర: పపదదవనసకయఖ఼ ఉరటట఼

93-18/74

93-18/77

93-19/4

93-18/780

93-14/1231

93-18/81

93-18/84

తసడడ:బ శవ శసకర వవలలగర
ఇసటట ననస:8-6-114
వయససస:23
లస: పప

131
SAA1199363
పపరర: రరహహల మదసదల

134
JBV3679743
పపరర: హమదన షపక

137
JBV1945831
పపరర: శవకలమమరర఼ కలసచనపలర ఼

140
SAA0964677
పపరర: మహబబబ బ షపక
భరస : జహసగరర
ఇసటట ననస:8
వయససస:27

93-21/1230

తసడడ:బ షపక ససలమరరర
ఇసటట ననస:8-6-47, 17th line
వయససస:18
లస: పప
145
SAA1115740
పపరర: పబభగ దదవర వవలలగర

93-20/1129

93-22/7

93-18/79

146
SAA1454636
పపరర: మరరయ కలమమరర వనసకకసడ
తసడడ:బ యయససదననస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:8-6-140
వయససస:18
లస: ససస స

93-20/1130

129
SAA1281625
పపరర: శశరరబ షపక

93-18/658

132
SAA1298413
పపరర: హహమ పపలర

93-20/1131

135
JBV1948868
పపరర: శశషమక఼ కటబట఼

93-18/80

భరస : రమమష ఼ katta
ఇసటట ననస:7/A73
వయససస:51
లస: ససస స
93-18/82

138
JBV1947415
పపరర: సరససత఼ కలరరక఼

93-18/83

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ
఼ kurra
ఇసటట ననస:7/A82
వయససస:71
లస: ససస స
93-18/85

141
SAA1115641
పపరర: మగసలయఖ గగసజ

93-17/4

తసడడ:బ ననగయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:8-6-40 A BLOCK
వయససస:44
లస: పప
93-22/8

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:8-6-53
వయససస:54
లస: ససస స
93-20/5

126
SAA1283910
పపరర: హనసమసతష ససపన

భరస : శవ పబసరద పపలర
ఇసటట ననస:7-122/b
వయససస:22
లస: ససస స

లస: ససస స

143
SAA0787897
పపరర: ఉలర స రరజఖ లకడక

93-18/76

తసడడ:బ ననగగర షపక
ఇసటట ననస:7-1-1 19line
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప఼ kunchanapalli
ఇసటట ననస:7/A82
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ మమమబగవల఼
ఇసటట ననస:7B
వయససస:41
లస: పప
142
SAA1381128
పపరర: షపక జజహహన బబష

128
SAA1283860
పపరర: హనసమసతష మహహశ

123
JBV3427390
పపరర: చననవనసకటయఖ఼ ఉరటట఼

తసడడ:బ హనసమసతష రరమగ
ఇసటట ననస:6th lane b block
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : లమల సరహహబ shek
ఇసటట ననస:7/A71
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబలరరజ఼ onteru
ఇసటట ననస:7/A78
వయససస:34
లస: ససస స
139
JBV3427978
పపరర: సలమ఼ షపక఼

93-18/78

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర మదసదల
ఇసటట ననస:7-66A
వయససస:24
లస: పప

భరస : రవ యజల
ఇసటట ననస:7-243
వయససస:33
లస: ససస స
136
JBV3674074
పపరర: ధనలకడక఼ ఒసటటరర఼

125
JBV3427275
పపరర: శకనస఼ సససగస఼

93-18/73

తసడడ:బ బకకయఖ ఼ urti
ఇసటట ననస:6/B483
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ హనసమసతష రరమగ
ఇసటట ననస:6 va lane
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:7-18-69
వయససస:24
లస: పప
133
SAA1384338
పపరర: రతన కలమమరర యజల

93-18/75

తసడడ:బ పపదధదయఖ
఼ singam
ఇసటట ననస:6/B485/4
వయససస:39
లస: పప

భరస : బసగరరయఖ మటటట
ఇసటట ననస:6TH LINE
వయససస:40
లస: ససస స
130
SAA1454651
పపరర: షపక నజర

122
JBV1942572
పపరర: పదక఼ ఉరటట఼

120
JBV3685625
పపరర: గసగమక఼ వపరరత఼

భరస : పపదద వనసకయఖ఼ vurati
ఇసటట ననస:6/B482
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : చననవనసకటయఖ఼ urti
ఇసటట ననస:6/B483
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనస఼ singam
ఇసటట ననస:6/B485/4
వయససస:37
లస: ససస స
127
SAA1159227
పపరర: పరరసత మటటట

93-18/72

తసడడ:బ రరమగలల
఼ singam
ఇసటట ననస:6/B481
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ బకకయఖ ఼ urti
ఇసటట ననస:6/B482
వయససస:62
లస: పప
124
JBV3685476
పపరర: సరరత఼ సససగస఼

119
JBV1941863
పపరర: పపదధదయఖ఼ సససగస఼

144
SAA1426501
పపరర: ననగమణణ పసచసమమరరస

93-19/792

భరస : రరమ శవ శశషష పసచసమమరరస
ఇసటట ననస:8-6-103
వయససస:29
లస: ససస స
93-23/812

147
SAA1449644
పపరర: హససన షపక

93-18/783

తసడడ:బ చనన బజజ
ఇసటట ననస:8-7-29
వయససస:20
లస: ససస స
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93-17/1119

భరస : మమలరచదరరవప మమలరచదరరవప
ఇసటట ననస:8-7-70
వయససస:71
లస: ససస స
151
SAA1386325
పపరర: ఆతతట మమరర సరగజన

93-19/793

152
SAA1448281
పపరర: జజఖత వవలలలరర

93-19/621

93-20/8

155
SAA1074699
పపరర: దధలర మద పఠరన

150
SAA0787400
పపరర: షపక జజన

93-22/10

తసడడ:బ ఇసరకన వరల
ఇసటట ననస:8-7-70
వయససస:38
లస: పప
93-20/1255

తసడడ:బ చననయఖ వవలలలరర
ఇసటట ననస:8-7-99
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రససల
ఇసటట ననస:8-7-117b block
వయససస:47
లస: ససస స
157
SAA1074681
పపరర: ససనయన సయఖద

93-22/9

భరస : జజన
ఇసటట ననస:8-7-70
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఆతతట అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:8-7-84 b block
వయససస:60
లస: ససస స
154
SAA1118413
పపరర: షపక మగసతనజ బబగగమ

149
SAA0787392
పపరర: షపక మగనన

153
SAA1458009
పపరర: శకనస బబ రరగడడ

93-20/1254

తసడడ:బ బబబగ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:8-7-110
వయససస:20
లస: పప
93-20/6

156
SAA1074707
పపరర: హజ పఠరన

93-20/7

భరస : హజ పఠరన
ఇసటట ననస:8-7-117 B BLOCK 21TH LINE
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ బబబగ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:8-7-117 B BLOCK 21TH LINE
వయససస:35
లస: పప

158
SAA1296672
పపరర: ఇలయజ సయద

159
SAA1115757
పపరర: అఫరరన సయఖద

93-18/660

93-20/9

భరస : ఇలయమస సయఖద
ఇసటట ననస:8-7-120 B BLOCK 21TH LINE
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇశరక సయద
ఇసటట ననస:8-7-121 21ST LINE B BLOCK
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ ఇసరహక సయఖద
ఇసటట ననస:8-7-121 21ST LINE B BLOCK
వయససస:21
లస: ససస స

160
SAA1115708
పపరర: వనసకట లకడక బబ మకతతటటట

161
SAA1471309
పపరర: ఫణణసదబ బబ మకథదటట

162
SAA1301217
పపరర: గరపసకకషర మమసడనలమనవన

93-18/86

భరస : రసగ బబ మకతతటటట
ఇసటట ననస:8-7-139
వయససస:23
లస: ససస స
163
SAA1074624
పపరర: అనతన మసడలనవన

భసధసవప: రసగ రరవప బబ మకథదటట
ఇసటట ననస:8-7-139
వయససస:20
లస: పప
93-18/87

తసడడ:బ నరసససహరరవప మసడలనవన
ఇసటట ననస:8-8-22 22ND LINE
వయససస:22
లస: ససస స
166
SAA1447051
పపరర: ససరజసదబ పపలపరటట

93-15/1251

93-20/11

భరస : అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:8-9-108
వయససస:23
లస: ససస స

167
SAA1395466
పపరర: ససరజసదబ పపలపరటట

170
SAA1298090
పపరర: జజకకర షపక

93-23/816

173
SAA1404557
పపరర: ససధదర వరడకకపపపలమ

93-23/813

176
SAA1395706
పపరర: ససరజఖ ససపసబయ గగడనరర
తసడడ:బ అజయ కలమమర గగడనరర
ఇసటట ననస:8-9-108 b black
వయససస:22
లస: ససస స

93-19/6

168
SAA0784141
పపరర: ఆబదసననసర సయఖద

93-20/10

భరస : వల సయఖద
ఇసటట ననస:8-8-90 B BLOCK
వయససస:25
లస: ససస స
93-22/664

171
SAA1166826
పపరర: రరజ వడకకపపపల

93-18/88

భరస : ససధదర వడకకపపపల
ఇసటట ననస:8-9-25
వయససస:27
లస: ససస స
93-23/817

తసడడ:బ మగఖరరజ వరడకకపపపలమ
ఇసటట ననస:8-9-25
వయససస:26
లస: పప
93-19/7

165
SAA1166982
పపరర: మహమకద అయగఖబ షపక
తసడడ:బ మహమకద ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:8-8-46 B BLOCK
వయససస:48
లస: పప

తలర : హలమమ షపక
ఇసటట ననస:8-9-16
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససధదర వడకకపపపలమ
ఇసటట ననస:8-9-25
వయససస:27
లస: ససస స
175
SAA1166891
పపరర: ససరజఖ ససపసబయ

93-19/5

తసడడ:బ రవ పపలపరటట
ఇసటట ననస:8-8-86
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ ఇమమమ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:8-8-90 B BLOCK
వయససస:29
లస: పప
172
SAA1395664
పపరర: రరజ వరడకకపపపలమ

164
SAA1167006
పపరర: జబబద షపక

93-19/731

తసడడ:బ నరసససహరరవప మమసడనలమనవన
ఇసటట ననస:8-8-22
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహమకద అయగఖబ షపక
ఇసటట ననస:8-8-46 B BLOCK
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ రవ పపలపరటట
ఇసటట ననస:8-8-86
వయససస:25
లస: పప
169
SAA0630657
పపరర: వల సయఖద

93-18/782

174
SAA1147560
పపరర: సరయ దసరర సప మశశటట

93-19/622

తసడడ:బ రరజగసదబ సప మశశటట
ఇసటట ననస:8-9-55
వయససస:24
లస: ససస స
93-23/814

177
SAA1448794
పపరర: శకనవరస పపపప

93-23/815

తసడడ:బ అపపరరవప పపపప
ఇసటట ననస:8-9-108,BLOCK-15
వయససస:49
లస: పప
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178
SAA1296656
పపరర: పవన కలమమర పపలపరటట

93-18/661

తసడడ:బ మమణణకఖరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:8-9-125
వయససస:21
లస: పప
181
SAA1451285
పపరర: పపరర సరయ సససగ బబ సదధల

93-21/1169

93-21/1227

93-16/846

93-22/12

93-14/1232

93-16/849

93-18/89

భరస : జజననదసదన఼ shek
ఇసటట ననస:8/A_44
వయససస:34
లస: ససస స

191
SAA1389048
పపరర: జయశక మగదనదడడ

194
SAA1415603
పపరర: శకనవరస రజడడడ దసగజరసపపడడ

197
SAA1400886
పపరర: శవ జజఖత ఆలమ

200
SAA0362889
పపరర: భబరత఼ ససరరమమమళర఼
భరస : గగపస఼
ఇసటట ననస:8\A
వయససస:50

93-18/123

భరస : అలమరఉదదదన
఼఼
ఇసటట ననస:8\A 44
వయససస:56
లస: ససస స
205
JBV1943679
పపరర: చనసదధబ
఼ షపక఼

93-22/797

93-22/798

93-14/1233

206
JBV3685864
పపరర: రరజ఼ ఈటట఼
తసడడ:బ ససబబనన఼ ite
ఇసటట ననస:8/A _325
వయససస:31
లస: పప

93-21/1228

189
SAA1117423
పపరర: సరరత బబయ కగతనవత

93-22/11

192
SAA1074897
పపరర: ఝమనస నలర గటర

93-19/623

195
SAA1373760
పపరర: చననపరజడడడ కరనసభభఠరలమ

93-16/848

తసడడ:బ రరఘవరజడడడ కరనసభభఠరలమ
ఇసటట ననస:8-90
వయససస:44
లస: పప
93-15/1250

198
SAA1197599
పపరర: జజఖత గరరజక

93-19/8

భరస : ససరగశ గరరజక
ఇసటట ననస:8-95/1
వయససస:23
లస: ససస స
93-18/121

201
SAA0964305
పపరర: గగపస సససగసశశటట

93-18/122

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:8\A
వయససస:25
లస: పప
93-18/92

భరస : శవయఖ఼ mekala
ఇసటట ననస:8/A 52
వయససస:41
లస: ససస స
93-18/91

186
SAA1382134
పపరర: ఆదధలకడక గడడ స

తసడడ:బ వరభదబ రరవప నలర గటర
ఇసటట ననస:8-11-107
వయససస:21
లస: ససస స

లస: ససస స

203
JBV1950187
పపరర: సతఖవత఼ మమకల఼

93-21/1229

భరస : రరమమరరవప ననయక కగతనవత
ఇసటట ననస:8-10-380 BLOCK - E
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:8/91
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర ఼ ఼
ఇసటట ననస:8A
వయససస:66
లస: ససస స
202
JBV1943703
పపరర: ఖమదరరబ ఼ షపక఼

188
SAA1471655
పపరర: తరరపఠమక అచల

183
SAA1389295
పపరర: వజయ కకషర బబలరసకకసడ

తసడడ:బ అసజయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:8-10-138
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ పబభబకర రజడడడ దసగజరసపపడడ
ఇసటట ననస:8-21/A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ రరఘవ రజడడడ కరనసబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:8-90
వయససస:44
లస: పప
199
JBV1942077
పపరర: బగలర మక఼ బలలసపరటట఼

93-18/659

తసడడ:బ కననయఖ మగదనదడడ
ఇసటట ననస:8-10-401
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పబభబకర రజడడడ దసగజరసపపడడ
ఇసటట ననస:8-21/A
వయససస:44
లస: ససస స
196
SAA1384205
పపరర: చననప రజడడడ కరనసబబ ఠరలమ

185
SAA1296573
పపరర: కకపపరర ససభబష

93-16/847

తసడడ:బ శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:8-10-69
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప అచల
ఇసటట ననస:8-10-341
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ భమమ ననయక కగతనవత
ఇసటట ననస:8-10-380 BLOCK - E
వయససస:39
లస: పప
193
SAA1415595
పపరర: శక లకడక దసగజరసపపడడ

93-23/811

తసడడ:బ కకపపరర జగససదననస
ఇసటట ననస:8-10-131A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ అడప కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:8-10-341
వయససస:22
లస: ససస స
190
SAA1117449
పపరర: రరమమరరవప ననయక కగతనవత

182
SAA1404573
పపరర: తబవవణణ బబయ బబ సదధల

180
SAA1469907
పపరర: పపరర సరయ సససగ బబ సదధల

తసడడ:బ లకకణ సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:8-10-64
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ లకకణ సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:8-10-64
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:8-10-115
వయససస:41
లస: పప
187
SAA1396159
పపరర: అడప అనసష

93-22/796

తసడడ:బ శకనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:8-10-10
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ లకకణ సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:8-10-64
వయససస:21
లస: పప
184
SAA1389287
పపరర: పపనసగరసడ బబబగరరవప

179
SAA1382258
పపరర: అరవసద పససపపలలటట

204
JBV3428935
పపరర: శవయఖ఼ మమకల఼

93-18/93

తసడడ:బ నరసససహ ఼ mekala
ఇసటట ననస:8/A52
వయససస:46
లస: పప
93-18/90

207
SAA0794645
పపరర: చసద బబషర షపక
తసడడ:బ రసజజన
ఇసటట ననస:8/B
వయససస:24

93-18/94

లస: పప
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208
JBV3685641
పపరర: మహహశసరర఼ మరరయమలల఼

93-18/124

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:8\B 421
వయససస:34
లస: ససస స
211
JBV1948785
పపరర: ససదద ధక
఼ మహమకద఼

93-18/127

93-18/129

93-17/1120

93-19/713

93-14/1234

93-19/10

93-21/1232

తసడడ:బ అసకమకరరవప మదధదరరల
ఇసటట ననస:9-213/F
వయససస:21
లస: ససస స

221
SAA1303304
పపరర: చరసజవ గగళమబడడ

224
SAA1371269
పపరర: కకరరటట పపరస

227
SAA1434299
పపరర: భవన అలలర

230
SAA1427954
పపరర: నలమ మమడడరర

93-16/852

233
JBV3430386
పపరర: మహ లకడక ఘసటబ

93-19/732

236
SAA1170893
పపరర: లకకక దదవరపలర

216
SAA1147487
పపరర: రసగమక వసకడదతయగ

93-17/714

219
SAA1280478
పపరర: కకషర గగళమబడడ

93-19/712

222
SAA1272129
పపరర: గసగర రరజ అల

93-17/1077

తసడడ:బ కకటయఖ అల
ఇసటట ననస:9-81
వయససస:20
లస: పప
93-15/1252

225
SAA1147503
పపరర: ఝనస రరణణ చసతబతస న

93-19/9

భరస : రవసదబ కలమమర అసబటట
ఇసటట ననస:9-117/c
వయససస:42
లస: ససస స
93-18/784

228
SAA1401090
పపరర: నగరజ సససకరర

93-21/1231

తసడడ:బ వనసకట రమణ సససకరర
ఇసటట ననస:9-175/5
వయససస:21
లస: పప
93-16/850

231
SAA1470343
పపరర: వజయ కకషర గరరరజల

93-16/851

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:9-211B
వయససస:56
లస: పప
93-16/1

తసడడ:బ నరరస రజడడడ ఘసటబ
ఇసటట ననస:9-213/A
వయససస:48
లస: ససస స
93-18/97

93-18/128

తసడడ:బ చరసజవ గగళమబడడ
ఇసటట ననస:9-2-48/B
వయససస:46
లస: పప

భరస : సతష మమడడరర
ఇసటట ననస:9-211/B
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వజయ కకషర
ఇసటట ననస:9-211B
వయససస:48
లస: ససస స
235
SAA1199736
పపరర: హహమల సరయ శక మదధదరరల

93-18/96

తసడడ:బ వనసకట రజడడడ అలలర
ఇసటట ననస:9-126/E F NO 301
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రమమశ కలసడదటట
ఇసటట ననస:9-182
వయససస:47
లస: ససస స
232
SAA1470301
పపరర: ఉష రరణణ గగరర జల

218
JBV1948108
పపరర: వరలకడక ఼ ఎరకగరరర ఼

213
JBV3675063
పపరర: రరతమక఼ మరరకకసటట఼

భరస : కకషన వసకడదతయగ
ఇసటట ననస:8th line
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ వవణగగగపరలరరవప పపరస
ఇసటట ననస:9-100/c
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ యమదయఖ
ఇసటట ననస:9-117/C
వయససస:51
లస: పప
229
SAA1313592
పపరర: బరరఠర కలసడదటట

93-18/130

తసడడ:బ రరథ కకషరయఖ గగళమబడడ
ఇసటట ననస:9-2-48/B
వయససస:70
లస: పప

భసధసవప: ససకత పదకజ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:9-98
వయససస:41
లస: పప
226
SAA1120245
పపరర: రవసదబ కలమమర అసబటట

215
SAA0277657
పపరర: యమకకబగ఼ మరరకకసటట఼

93-18/126

భరస : యమకకబగ఼
ఇసటట ననస:8\E
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ఼ ఼
ఇసటట ననస:9
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషర గగళమబడడ
ఇసటట ననస:9-2-48/B
వయససస:45
లస: ససస స
223
SAA1449552
పపరర: యలర యఖ బబ డడడపలర

93-18/95

తసడడ:బ రతస యఖ఼
ఇసటట ననస:8\E
వయససస:34
లస: పప

భరస : డదవడ రరజ ఈగల
ఇసటట ననస:8TH LINE
వయససస:28
లస: ససస స
220
SAA1280726
పపరర: జగదదశసరర గగళమబడడ

212
JBV3430238
పపరర: చనసదదబ
఼ షపక఼

210
JBV1946391
పపరర: మరరబ఼ మహమకద఼

భరస : ససదద ధక ఼ ఼
ఇసటట ననస:8\B427
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబబగమయమ఼ shek
ఇసటట ననస:8/B 431
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:8\E
వయససస:52
లస: ససస స
217
SAA1446863
పపరర: మరరయమ కలమమరర ఈగల

93-18/125

తసడడ:బ రరమకకషర఼ ఼
ఇసటట ననస:8\B 421
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ఖయగరరదదద న
఼఼
ఇసటట ననస:8\B427
వయససస:46
లస: పప
214
JBV3675055
పపరర: వమల఼ బబ జజగరన఼

209
JBV3431210
పపరర: వనసకటటశసరరర ఼ మరరయమల఼

234
AP151010060725
పపరర: పబతనప రజడడ ఘసటబ

93-16/2

తసడడ:బ నరరస రజడడడ ఘసటబ
ఇసటట ననస:9-213/B
వయససస:47
లస: పప
93-17/6

భరస : శవ ననగగశసర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-216/E FLAT NO-203
వయససస:62
లస: ససస స

237
SAA1170919
పపరర: వనసకట ససబబమక దదవరపలర

93-17/7

భరస : వనసకటరరమయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-216/E FLAT NO-203
వయససస:85
లస: ససస స
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238
SAA1170901
పపరర: శవ ననగగశసర రరవప దదవరపలర

93-17/8

239
SAA0378802
పపరర: భబగఖ లకడక దదసతనవన

93-16/3

240
SAA0963059
పపరర: నహరరక వపయబరర

93-22/13

తసడడ:బ వనసకటరరమయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-216/E FLAT NO-203
వయససస:68
లస: పప

భరస : రతస యఖ దదసతనవన
ఇసటట ననస:9-223/B 1ST LANE JAYANTHI
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:9-225
వయససస:26
లస: ససస స

241
SAA1251107
పపరర: ససరగశ మరరకపపడడ

242
SAA1444678
పపరర: వనసకయఖ జజగరర మబడడ

243
SAA1423979
పపరర: మయబరర జజగరర మబడడ

93-19/710

తసడడ:బ శకనవరసరరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:9-240/A
వయససస:25
లస: పప
244
SAA1423987
పపరర: ఇసదస జజగరర మబడడ

తసడడ:బ రరమకకషరయఖ జజగరర మబడడ
ఇసటట ననస:9-241/B
వయససస:82
లస: పప
93-19/794

తసడడ:బ శకనవరస రరవప జజగరర మబడడ
ఇసటట ననస:9-241/B
వయససస:18
లస: ససస స
247
SAA1471028
పపరర: ననగ శరరష అననసగర

93-16/856

భరస : ఫణణసదబ కలమమర అననసగర
ఇసటట ననస:9-244/B
వయససస:22
లస: ససస స
250
JBV1943026
పపరర: ననగరరజకలమమరర మమరజలర

93-16/4

93-16/854

93-16/6

తసడడ:బ హనసమసత రరవప అననసగర
ఇసటట ననస:9-244/B
వయససస:33
లస: పప

248
SAA1466218
పపరర: ససఠమమబరరమ మసదడపప

249
SAA1465681
పపరర: పదక గగగరనవన

93-16/857

251
SAA1251271
పపరర: లకడక మతషకలరర

254
SAA1115583
పపరర: హరరరఠర పరరటబల

93-16/9

93-16/860

93-19/711

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:9-270/B,
వయససస:34
లస: పప

252
SAA1074558
పపరర: వదఖ మరరక

93-16/5

తసడడ:బ సరసబశవరరవప మరరక
ఇసటట ననస:9-247/C
వయససస:25
లస: ససస స
93-16/7

257
SAA1080225
పపరర: ససరరష దదపరలపపడడ

93-16/10

255
SAA1115575
పపరర: రరమ కలమమరర నసదధపరటట

93-16/8

260
SAA1251099
పపరర: వనసకటరరవప చరరమమమళర

93-16/861

263
SAA1471200
పపరర: రఘగ రరమయఖ దనమరర

93-19/714

266
SAA1085489
పపరర: సడపరరస ఆలపరటట
తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:9-273/B 123-19-3356
వయససస:30
లస: ససస స

93-16/859

261
SAA1251149
పపరర: కకకకల దదవ చరరమమమళర

93-19/715

భరస : వనసకటరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:9-257/c
వయససస:57
లస: ససస స
93-16/862

భసధసవప: దసరర పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:9-269-B
వయససస:58
లస: పప
93-19/733

258
SAA1469253
పపరర: వనసకటటశసర రరవప అననన
తసడడ:బ ననగభగషణస అననన
ఇసటట ననస:9-255
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:9-257/C
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:9-267/A
వయససస:38
లస: ససస స
265
SAA1284835
పపరర: ఫణణసదబ రరయపరటట

93-16/858

తసడడ:బ సతఖననరరయణ పరరటబల
భరస : ననగగశసర రరవప నసదధపరటట
ఇసటట ననస:9-248 TARAKARAMA NAGAR 2 ఇసటట ననస:9-248 TARAKARAMA NAGAR 2
వయససస:21
లస: ససస స
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : శవ ససజన గరసజపలర
ఇసటట ననస:9-257/b
వయససస:23
లస: ససస స
262
SAA1446624
పపరర: రరఢ రరణణ కసదసల

93-16/855

భరస : అపపరరవప గగగరనవన
ఇసటట ననస:9-244B
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ నసదధపరటట
భరస : కకషర పబసరద రరవప దదపరలపపడడ
ఇసటట ననస:9-248 TARAKARAMA NAGAR 2 ఇసటట ననస:9-253/A
వయససస:69
లస: పప
వయససస:30
లస: ససస స
259
SAA1402080
పపరర: సరయ ససధ మమయ గరసజపలర

246
SAA1471002
పపరర: ఫణణసదబ కలమమర అననసగర

తసడడ:బ తరరమల రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:9-243C, Tarakarama nagar, 1st
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకవవణగ కరకరన
ఇసటట ననస:9-247/B 2ND LANE
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప మరరక
ఇసటట ననస:9-247/C
వయససస:23
లస: పప
256
SAA1115567
పపరర: ననగగశసర రరవప నసదధపరటట

245
SAA1471457
పపరర: శశరసక బసడనరరపలర

93-18/785

తసడడ:బ శకనవరస రరవప జజగరర మబడడ
ఇసటట ననస:9-241/B
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పపనననరరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:9-244B
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప మమరజలర
ఇసటట ననస:9-246
వయససస:47
లస: ససస స
253
SAA1074566
పపరర: వననద మరరక

93-16/853

264
SAA1470111
పపరర: కణక దసరర దదవ దనమరర

93-16/863

భరస : రఘగ రరమయఖ
ఇసటట ననస:9-269-B
వయససస:55
లస: ససస స
93-14/17

267
SAA1085505
పపరర: ససధన రరణణ ఆలపరటట

93-14/18

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:9-273/B123-19-3356
వయససస:53
లస: ససస స
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268
SAA1085471
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ఆలపరటట

93-14/19

తసడడ:బ వరయఖ చచదరర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:9-273/B 123-19-4420
వయససస:58
లస: పప
271
SAA1372036
పపరర: మమధవ సరరపపడడ

93-16/865

తసడడ:బ కరశయఖ
ఇసటట ననస:10
వయససస:46

93-17/1242

93-18/100

275
SAA1432988
పపరర: లసగమక బగరరక

278
NDX0106138
పపరర: ఝనస లకడక పపలపరటట

93-16/679

93-15/1151

281
SAA1250059
పపరర: శకనవరస భబరర వ చరరమమమళర

93-16/864

273
SAA1451483
పపరర: సప మ బబయ జజటబవథ

93-23/818

భరస : చసదబ ననయక జజటబవథ
ఇసటట ననస:9-280/40
వయససస:21
లస: ససస స
93-18/786

93-22/14
276
SAA0893181
పపరర: వ ఎన వ లకడక ఆలలఖఖ దదవత

తసడడ:బ వనసకటటససరరర దదవత
ఇసటట ననస:9-290
వయససస:28
లస: ససస స
93-20/1143

భరస : రరఢ కకషర పపలపరటట
ఇసటట ననస:11-961/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:11-967/35
వయససస:19
లస: ససస స
283
SAA1251016
పపరర: రరధధక దదవ కటట

93-16/866

భరస : మలలర శ బగరరక
ఇసటట ననస:9-280/74
వయససస:27
లస: ససస స

లస: పప

280
SAA1421239
పపరర: ననగసరయ భవన దనవపలలరర

272
SAA1371913
పపరర: భబనస శకలలఖ సరరపపడడ

270
SAA1371152
పపరర: శకనవరసరరవప సరరపపడడ

తసడడ:బ రవసదబరరవప సరరపపడడ
ఇసటట ననస:9-280
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప సరరపపడడ
ఇసటట ననస:9-280
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకరరమలల కలరరమమటట
ఇసటట ననస:9-280/58
వయససస:29
లస: ససస స
277
JBV3427416
పపరర: సతదస యఖ నమకల

93-22/799

తసడడ:బ వరభదబ రరవప చదసబబటట
ఇసటట ననస:9/278/84
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప సరరపపడడ
ఇసటట ననస:9-280
వయససస:40
లస: ససస స
274
SAA1369925
పపరర: సపదదమక కలరరమమటట

269
SAA1470525
పపరర: కకపరరరవప చదసబబటట

279
SAA1471671
పపరర: శవ పబసరద బబణనల

93-20/1144

తసడడ:బ కకషర మబరరస బబణనల
ఇసటట ననస:11-965/2
వయససస:60
లస: పప
93-15/1079

282
SAA1251008
పపరర: సససధస చచదరర చరరమమమళర

93-15/1080

తసడడ:బ వనసకటటశసర పబసరద చరరమమమళర
ఇసటట ననస:11-969/8
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసర పబసరద చరరమమమళర
ఇసటట ననస:11-969/8
వయససస:25
లస: ససస స

284
SAA1402692
పపరర: మననహర బబ సత

285
SAA1402718
పపరర: భవఖ బబ సతన

93-16/680

93-16/681

భసధసవప: వనసకటటశసర పబసరద చరరమమమళర
ఇసటట ననస:11-969/8
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ అరరజనరరవప
ఇసటట ననస:11-972/3/3 flat no 302
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ అరరజనరరవప బబ సతన
ఇసటట ననస:11-972/3/3 Flatno 302 vij
వయససస:20
లస: ససస స

286
SAA1074533
పపరర: రమఖశకసరయ కకనసరన

287
SAA1467208
పపరర: ఝనస రరణణ కలల
ర రర

288
SAA1296987
పపరర: శరఖసబబబగ పపరరమమటర

93-16/11

తసడడ:బ మహహశసరరరవప కకనసరన
ఇసటట ననస:11-973/1/A
వయససస:22
లస: ససస స
289
SAA1383181
పపరర: షపక శహహదన షపక

భరస : శకనవరసరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:11-94585
వయససస:48
లస: ససస స
93-17/1141

భరస : షపక ససభబన షపక
ఇసటట ననస:11TH BLOCK GF-7
వయససస:53
లస: ససస స
292
SAA1385855
పపరర: అబబబస ఒరరస

93-20/1235

తసడడ:బ మగసలయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:12-9-3902
వయససస:39
లస: పప
295
SAA1370642
పపరర: గగపసననథ పరదరరస
తసడడ:బ వవణగగరపరల పరదరరస
ఇసటట ననస:12-18-659
వయససస:26
లస: పప

93-20/1142

290
SAA1367515
పపరర: నలర మలర ననగగశసర రరవప
నలర మలర
తసడడ:బ నలర మలర కనకయఖ నలర మలర
ఇసటట ననస:11TH BLOCK,FF-3
వయససస:69
లస: పప
293
SAA1385863
పపరర: యయరరసఆలమ ఒరరస

తసడడ:బ శరససన పపరరమమటర
ఇసటట ననస:11-B
వయససస:20
లస: పప
93-16/682

296
SAA0036889
పపరర: శరసత఼ పరత లలతష఼
భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:12\18\809
వయససస:31
లస: ససస స

93-17/1079
291
SAA1357862
పపరర: నలర మలర వజయ లకడక నలర మలర

భరస : నలర మలర ననగగశసర రరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:11 TH BLOCK,FF-3
వయససస:59
లస: ససస స
93-20/1236

భరస : అబబబస ఒరరస
ఇసటట ననస:12-9-3902
వయససస:35
లస: ససస స
93-16/683

93-18/626

294
SAA1412030
పపరర: రరమ రరవప జజననలగడడ

93-18/669

తసడడ:బ నరసససహ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:12-18-652
వయససస:46
లస: పప
93-22/112

297
SAA0780412
పపరర: జవరజ పరరసతమక

93-22/107

భరస : నతన
ఇసటట ననస:12\18\1027
వయససస:53
లస: ససస స
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298
SAA0677914
పపరర: గగపస దడలపరళళ
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93-22/108

తసడడ:బ రమమష
ఇసటట ననస:12\18\2042
వయససస:26
లస: పప
301
SAA0282491
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ ఒరరస఼

93-22/111

93-23/731

తసడడ:బ చసదబయఖ
ఇసటట ననస:12/A
వయససస:25
లస: పప
310
SAA0277756
పపరర: మమరర఼ కలరర఼
భరస : శకనస఼ kura
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:31
లస: ససస స
313
JBV1944024
పపరర: మరరయమక కలరర

93-18/155

93-18/158

93-18/161

భరస : మకకపరటట కకషర
ఇసటట ననస:12 BLACK TF-7
వయససస:40
లస: ససస స

311
JBV1944016
పపరర: పదక఼ ఆకలలపలర ఼

314
JBV1946870
పపరర: వనసకటమక఼ కతష
స ల఼

317
JBV1947639
పపరర: సపదదమక఼ మగదధగరసడ఼

320
JBV1943109
పపరర: ససరగష఼ ఆలలటట఼

93-18/164

323
JBV1946201
పపరర: రరమగలల఼ కలరర఼

93-18/153

326
SAA0783135
పపరర: మహమకద రఫస నడరనష
తసడడ:బ మసరసనసల నడరనష
ఇసటట ననస:12_18_2750
వయససస:29
లస: పప

309
SAA0850041
పపరర: జజన బబషర షపక

93-20/15

312
JBV1943133
పపరర: సరమమమజఖస఼ ఆలలటట఼

93-18/154

భరస : శకనవరస఼ aleti
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:36
లస: ససస స
93-18/156

315
JBV1943992
పపరర: మరరయమక఼ కలరర఼

93-18/157

భరస : రరమగలల఼ kura
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:46
లస: ససస స
93-18/159

318
JBV3679289
పపరర: వనసకరయమక఼ పలలర టట఼

93-18/160

భరస : ఎలర యఖ఼ palleti
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:66
లస: ససస స
93-18/162

321
JBV1943596
పపరర: శకనసవరససరరవప఼ పరలలర టట఼

93-18/163

తసడడ:బ ఎలర యఖ ఼ palleti
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:36
లస: పప
93-18/165

తసడడ:బ సతస యఖ ఼ kura
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:56
లస: పప
93-14/1143

93-20/12

తసడడ:బ అరజల వరల
ఇసటట ననస:12/A
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల ఼ aleti
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ యలర యఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:36
లస: పప
325
SAA1383447
పపరర: మకకపరటట లత

93-20/14

భరస : యలర యఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇసరకయల఼ shek
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:31
లస: పప
322
JBV1950070
పపరర: శకనస఼ మగదధగరసడ఼

308
SAA0783671
పపరర: ఏడడకకసదనళళ పగరడడమరర

306
SAA0850892
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : మమబగ ససభబన
ఇసటట ననస:12/A
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చసదబయఖ ఼ kattula
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మగతస యఖ ఼ kondrapalli
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:46
లస: ససస స
319
JBV3687365
పపరర: ననభ సరహహబ఼ షపక఼

93-17/1143

భరస : వనసకటయఖ ఼ akulapalli
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర఼ kura
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:38
లస: ససస స
316
JBV1946748
పపరర: దసరర ఼ కకసడబపలర ఼

305
SAA1469089
పపరర: వనసకట ససభరరజ దటర

93-18/668

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:12-18-2756
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ అచలమక `
ఇసటట ననస:12/A
వయససస:27
లస: పప
93-18/152

93-22/110

93-23/730 303
302
SAA1447150
SAA1470582
పపరర: జగపత బబబగ ననయక రరపరవథ
పపరర: ననగగర బ షపక

తసడడ:బ శశశనరరజ దటర
ఇసటట ననస:12-19-3987
వయససస:52
లస: పప
93-20/13

300
SAA0039735
పపరర: ఏససపరదస఼ నశరనస఼

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:12\18\2133
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ రరమగ ననయక రరపరవథ
ఇసటట ననస:12-18-2439
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ గరనన పబకరశ
ఇసటట ననస:12-19-3779
వయససస:29
లస: పప
307
SAA0784489
పపరర: శక హరర బబబగ ననగరళళ

93-22/109

భరస : వరర అసకమక
ఇసటట ననస:12\18\2094
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:12\18\2154
వయససస:54
లస: పప
304
SAA1450048
పపరర: మధస బబబగ పపలపరటట

299
SAA0780586
పపరర: తమకశశటట వజయ కలమమరర

324
JBV1946227
పపరర: మలర యఖ఼ కకసడబపలర ఼

93-18/166

తసడడ:బ మలర యఖ ఼ kondrapalli
ఇసటట ననస:12\B
వయససస:66
లస: పప
93-20/520

327
SAA1463843
పపరర: శక దధవఖ చదరరపలర

93-20/1237

తసడడ:బ శవ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:13-70
వయససస:18
లస: ససస స
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SAA0277780
పపరర: షరహహనన఼ షపక఼
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93-18/273

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:13\B
వయససస:32
లస: ససస స
331
SAA1450790
పపరర: అరరణ జజఖత వవమగ

93-20/1238

93-18/277

93-18/280

335
JBV1947118
పపరర: ఆదధననరరయణ఼ దదవరకకసడ఼

338
SAA1469162
పపరర: ననగ దసరర దడడడకక

93-21/1203

341
SAA1395359
పపరర: మహహశ మగషసటపలర

344
SQX2449486
పపరర: రజయ బబగగమ షపక

తసడడ:బ వజయ బబబగ గగరకపపసరల
ఇసటట ననస:16TH B BLOCK 123-19-3572
వయససస:23
లస: పప

భరస : మగహహద బబష షపక
ఇసటట ననస:17-5-44
వయససస:36
లస: ససస స

346
SAA1446525
పపరర: నవన యమకజశకలమ

347
SAA1384361
పపరర: ననణణ ససడదపస గబ

93-22/791

తసడడ:బ శకనస యమకజశకలమ
ఇసటట ననస:19-7-189
వయససస:25
లస: పప
349
SAA1380641
పపరర: సలలమ మణణకగ

93-20/1239

తసడడ:బ ననగగశసరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:20-7
వయససస:66
లస: పప

93-18/766

93-20/1122

353
SAA1080241
పపరర: మలర కరరరజన కటబట

93-23/794

336
JBV1946649
పపరర: సతఖవత఼ దదవరకకసడ఼

93-18/279

339
SAA1382076
పపరర: మమరరకసటట లలరడడబబబబ

93-21/1202

తసడడ:బ మమరరకసటట రతస యఖ
ఇసటట ననస:15TH LINE C BLOCK
వయససస:24
లస: పప
93-21/1204

342
SAA1119668
పపరర: ననగగశసర రరవప కలసబబ

93-21/1059

తసడడ:బ పప తషరరజ కలసబబ
ఇసటట ననస:16b
వయససస:22
లస: పప
95-222/1232

345
SAA1298439
పపరర: వనసకట ససబబమణఖస కలసడ

93-21/1105

భసధసవప: పపనననరరవప కలసదన
ఇసటట ననస:18-22-28
వయససస:51
లస: పప
93-14/1226

348
JBV3677317
పపరర: ననగమణణ ఇసపటల

93-20/17

తసడడ:బ యమకకబగ ఇసపటల
ఇసటట ననస:19/C 595-9 TO 595-89B,28/1
వయససస:37
లస: ససస స
93-20/1240

తసడడ:బ లమజర మణణకగ
ఇసటట ననస:19THLINE
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:19 TH LINE C BLOCK
వయససస:19
లస: పప
355
SAA1280114
పపరర: రరజ పబసరద పపసడనఖల

350
SAA1380617
పపరర: సరసబశవ రరవప మణణకగ

333
SAA1451822
పపరర: ననగరరజ మటట పలర

భరస : ఆదధననరరయణ఼ ఼
ఇసటట ననస:14\B230
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ ఫరబనసన ససడదపస గబ
ఇసటట ననస:19-4293
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మణణకగ
ఇసటట ననస:19TH LINE
వయససస:42
లస: ససస స
352
SAA1301100
పపరర: ఆనసద

93-18/278

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర మగషసటపలర
ఇసటట ననస:15VA LAIN
వయససస:23
లస: పప
93-20/16

93-18/275

తసడడ:బ దసరర యఖ
ఇసటట ననస:14-13-42
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప దడడడకక
ఇసటట ననస:14 th LINE B-BLOCK
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ కసదడరర కనన
ఇసటట ననస:15TH LINE C BLOCK
వయససస:22
లస: ససస స
343
SAA1074673
పపరర: లలకగష గగరకపపసరల

93-16/836

తసడడ:బ కకటయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:14\B
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ ఆదధననరరయణ఼
ఇసటట ననస:14\B230
వయససస:36
లస: పప
340
SAA1382084
పపరర: కసదడరర సరససత

332
SAA1468685
పపరర: రసడల షపక

330
SAA0277814
పపరర: బబజ఼ షపక఼

తసడడ:బ ససభబన఼
ఇసటట ననస:13\B
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ మమభగ షపక
ఇసటట ననస:14-4-17
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల ఼ aleti
ఇసటట ననస:14\B
వయససస:39
లస: ససస స
337
JBV1947134
పపరర: పబసరద఼ దదవరకకసడ఼

93-18/274

తసడడ:బ రరమగలల఼ aleti
ఇసటట ననస:13\B
వయససస:32
లస: పప

భరస : పబకరష వవమగ
ఇసటట ననస:14
వయససస:37
లస: ససస స
334
JBV1947456
పపరర: ససజజత఼ ఆలలటట఼

329
SAA0276618
పపరర: చసదబ శశఖర఼ ఆలలటట఼

351
SAA1380625
పపరర: ఆనసద మణణకగ

93-20/1241

తసడడ:బ సరసబశవరరవప మణణకగ
ఇసటట ననస:19THLINE
వయససస:19
లస: పప
93-20/18

354
SAA1280148
పపరర: లలత కకగత

93-15/1140

తసడడ:బ వరనన కటబట
భరస : శకనస కకగత
ఇసటట ననస:19TH LINE,ADAVI TAKKELLAPA ఇసటట ననస:20-1
వయససస:30
లస: పప
వయససస:53
లస: ససస స
93-15/1141

356
SAA1386036
పపరర: పపదడడమమచనరర దదవప
తసడడ:బ వరభదబరరవప దదవప
ఇసటట ననస:20-17-45
వయససస:52
లస: పప

93-17/1233

357
SAA1447606
పపరర: దదన ఒరరస

93-23/796

భరస : కకసడ ఒరరస
ఇసటట ననస:20-18-643 & 123-18-2073
వయససస:32
లస: ససస స
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358
SAA0784190
పపరర: వనసకట గగపస పప గగమమల

93-20/19

తసడడ:బ రరస బబబగ
ఇసటట ననస:20/A
వయససస:25
లస: పప
361
SAA1448372
పపరర: శకనవరస రరవప చమలదధననన

93-19/821

93-20/23

తసడడ:బ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:21/A
వయససస:38
లస: పప
93-20/1123

365
SAA1446962
పపరర: ఈశసరమక ససరర

368
SAA1384114
పపరర: పరరసత బతష
స ల

93-21/1208

371
SAA0982703
పపరర: రరజగశ కకనటట

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:23-18-3177
వయససస:19
లస: పప
93-18/769

తసడడ:బ పసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:24 BLOCK GF 8
వయససస:25
లస: పప
93-14/20

383
SAA1196641
పపరర: దసరర గడడ స

386
SAA1471085
పపరర: కసయఖ కసబబలపలర
తసడడ:బ ఇదదయఖ కసబబలపలర
ఇసటట ననస:27/C,27TH LANE
వయససస:56
లస: పప

93-19/624

369
SAA1384346
పపరర: లకడక బతషల

93-21/1207

372
SAA0962333
పపరర: తరరపతమక పపససలలరర

93-22/15

375
SAA1421478
పపరర: శరరద కకచలరర

93-16/838

తసడడ:బ సరసబశవరరవప కకచలరర
ఇసటట ననస:23-41,FLOT-201
వయససస:35
లస: ససస స
378
SAA1454438
పపరర: పరసడడరసగ రరవప వనసనకకటబ

93-15/1244

తసడడ:బ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:24/block gf8
వయససస:53
లస: పప
93-22/792

381
SAA1446061
పపరర: మగదబబబ యన అశశక బబబగ

93-18/770

తసడడ:బ మగదబబబ యన శకనస
ఇసటట ననస:25/C
వయససస:19
లస: పప
93-20/24

భరస : బబహకస గడడ స
ఇసటట ననస:26TH LINE C-BLOCK
వయససస:26
లస: ససస స
93-22/16

366
JBV3683612
పపరర: నళన దనసరర

తసడడ:బ రమమష
ఇసటట ననస:23/18/1828
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:24th BLOCK
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తనఖగరరజ నసదధగరమ
ఇసటట ననస:26 Block124-2-775
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల వవటపరలలస
ఇసటట ననస:27
వయససస:44
లస: ససస స

93-23/631

93-23/799

380
SAA1358621
పపరర: బబజత బ షపక

93-17/1116

93-20/22

భరస : లకకయఖ బతషల
ఇసటట ననస:23-18-1144
వయససస:45
లస: ససస స

377
SAA1395615
పపరర: దయమక పపపప

379
SAA1454164
పపరర: వనన కకట కకరణ వననకకట

385
SAA1025593
పపరర: ఆశర వవటపరలలస

93-21/1209

93-16/837

భరస : శకనవరస పపపప
ఇసటట ననస:24-2-739/5,GF-5
వయససస:44
లస: ససస స

363
SAA0783242
పపరర: శకనవరసలలర నలమర

భరస : వనసకటటససరరర దనసరర
ఇసటట ననస:23-7-10
వయససస:31
లస: ససస స

374
SAA1421288
పపరర: సతఖననరరయణ పబసరద
పపమకసరన
తసడడ:బ శశషరదధబ ననయగడడ పపమకసరన
ఇసటట ననస:23-41
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ శభబష చసదబ బబ స అనసమలల
ఇసటట ననస:24-2-508
వయససస:40
లస: ససస స

382
SAA1115450
పపరర: వజయలకడక నసదధగరమ

93-19/787

తసడడ:బ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:23\18\1447
వయససస:53
లస: పప
93-18/768

93-17/1234

తసడడ:బ బబలయఖ
ఇసటట ననస:21/A
వయససస:27
లస: పప

భరస : దదగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:23-18-930
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర మటట
ఇసటట ననస:23-18-1261 C BLOCK
వయససస:33
లస: ససస స

376
SAA1471713
పపరర: రరప అనసమలల

93-20/21

భరస : వనసకయఖ ససరర
ఇసటట ననస:22-12-732
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ యయసప బగ మలర వరపప
ఇసటట ననస:23-18-276
వయససస:19
లస: పప

373
SAA1372457
పపరర: రవ కలమమర సససగస

362
SAA0783333
పపరర: ససజజత అసదసగగల

360
SAA1418672
పపరర: నబబబ బ షపక

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:21-8-385
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:21/A
వయససస:36
లస: ససస స

364
SAA0784752
పపరర: శకనస కరకరరల

370
SAA1384239
పపరర: బబజ ఆరఎస

93-20/20

తసడడ:బ గగరర మబరరస
ఇసటట ననస:20/A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ కకషర రరవప చమలదధననన
ఇసటట ననస:21-19-1092
వయససస:49
లస: పప

367
SAA1275791
పపరర: సతష కలమమర మలర వరపప

359
SAA0784216
పపరర: గగపస మమసరల

384
SAA1196658
పపరర: బబహకస గడడ స

93-20/25

తసడడ:బ కకటయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:26TH LINE C-BLOCK
వయససస:29
లస: పప
93-16/839

387
SAA1074830
పపరర: బగజజమక పలమస

93-19/626

భరస : లమలయఖ పలమస
ఇసటట ననస:27TH LINE C BLOCK
వయససస:38
లస: ససస స
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93-19/627

తసడడ:బ బబలయఖ పలమస
ఇసటట ననస:27TH LINE C BLOCK
వయససస:48
లస: పప
391
SAA1450725
పపరర: రరమ శశసటట

93-21/1213

93-19/628

93-17/1238

395
SQX0502278
పపరర: ఫరరరక షపక

398
SAA1471101
పపరర: ఆసజనవయగలల గగరకస

93-18/104

401
JBV3427101
పపరర: జజననదసదన఼ షపక఼

తసడడ:బ రవ శసకర కలవల
ఇసటట ననస:48 plot a block
వయససస:19
లస: పప
93-18/413

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:53
వయససస:48

93-18/108

తసడడ:బ ఇమమమ
ఇసటట ననస:65
వయససస:41

లస: పప

410
SAA1158773
పపరర: బబ జన షపక

93-18/110

413
JBV3674538
పపరర: రరజ఼ ఇరగదల఼

93-18/105

416
JBV3674587
పపరర: లకడక఼ గగననల఼
భరస : సరసబయఖ఼ gonela
ఇసటట ననస:68
వయససస:62
లస: ససస స

93-16/843

399
SAA1431477
పపరర: కళళఖణణ పపలర

93-18/774

402
SAA1451491
పపరర: సరయ వరససత కలవల

93-21/1221

తసడడ:బ రవ శసకర కలవల
ఇసటట ననస:48 a block
వయససస:20
లస: ససస స
93-15/1249

405
SAA0794553
పపరర: వనసకటటష మకఅలమ
తసడడ:బ శవయఖ
ఇసటట ననస:52
వయససస:26

93-20/26

93-18/106

లస: పప

408
SAA0570531
పపరర: హహహమమవత వవమగల

93-18/107

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:53
వయససస:38
లస: ససస స
93-15/15

411
SAA1445626
పపరర: షపక చసద బఇవనద

93-21/1225

భరస : మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:56-146/9
వయససస:58
లస: ససస స
93-18/111

తసడడ:బ చన పపననయఖ఼ irgdala
ఇసటట ననస:63
వయససస:39
లస: పప
93-18/113

396
SAA1376128
పపరర: కకసడ రజడడడ ఉడడమగల

భరస : దదవపన దయ పపలర
ఇసటట ననస:38
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబదసలమర SHEKE
ఇసటట ననస:54
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజ఼ irgdala
ఇసటట ననస:63
వయససస:36
లస: ససస స
415
SAA0794975
పపరర: జజనస షపక

93-17/1117

తసడడ:బ గగపస చరరమమమళర
ఇసటట ననస:52/4,8TH LINE
వయససస:32
లస: ససస స

లస: పప

412
JBV3674546
పపరర: కలమమరర఼ ఇరగదల఼

407
SAA1074657
పపరర: రరధ గగరజజల

93-21/1215

తసడడ:బ కకసడ రజడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:35th BLOCK , TF - 1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ రవ శసకర కలవల
ఇసటట ననస:48,block a
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ గగపస఼
ఇసటట ననస:52\3
వయససస:29
లస: ససస స
409
SAA0570564
పపరర: కకటటశసరరరవప వవమగల

93-16/844

తసడడ:బ మసరసనసల ఼ ఼
ఇసటట ననస:44
వయససస:37
లస: పప

93-15/1248 404
403
SAA1385665
SAA1450667
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర కలవల
పపరర: కలవల కలవల

393
SAA1450709
పపరర: రరజగశ బబబగ శశసటట
తసడడ:బ వనసకట రతన పబసరద శశసటట
ఇసటట ననస:30
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ సపదదసలల గగరకస
ఇసటట ననస:37-38
వయససస:57
లస: పప

భరస : మసరసనసల ఼ ఼
ఇసటట ననస:44
వయససస:54
లస: ససస స

406
SAA0362863
పపరర: ససధనఖ రరణణ఼ ససరరమమమళర఼

93-21/1214

తసడడ:బ మమమమబద షపక
ఇసటట ననస:35th BLOCK GF - 8
వయససస:41
లస: పప

భరస : నలయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:37-37
వయససస:26
లస: ససస స
400
JBV1943661
పపరర: తనజజబ఼ షపక఼

392
SAA1450485
పపరర: జగదదశ బబబగ సపత

93-21/1212
390
SAA1382928
పపరర: రరపప కలమమర గరపరననబబ ఈనన

తసడడ:బ దనవదస గరపరననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:28THLANE B-BLOCK
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రతన పబసరద సపత
ఇసటట ననస:30
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబజ త
ఇసటట ననస:31-48
వయససస:29
లస: ససస స
397
SAA1453679
పపరర: శరరష గగరకస

93-19/625

తసడడ:బ యయసయఖ మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:27TH LINE, CBLOCK
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతన పబసరద శశసటట
ఇసటట ననస:30
వయససస:45
లస: ససస స
394
SAA1115799
పపరర: ససజజత ఉపర రజడడడ

389
SAA1147586
పపరర: జజఖత మగరరకకపపడడ

414
SAA0796153
పపరర: యయసస జజఖత షపక
భరస : జజనస
ఇసటట ననస:65
వయససస:41

93-18/114

93-18/112

లస: ససస స

417
JBV1947761
పపరర: ననగరజజ఼ వపపరర ఼

93-18/115

భరస : సరసబయఖ ఼
ఇసటట ననస:70
వయససస:41
లస: ససస స
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93-18/116

భరస : శకనస polisetti
ఇసటట ననస:73
వయససస:31
లస: ససస స
421
SAA0795312
పపరర: దసరర రరవప పలర పప

93-18/118

93-18/120

93-18/133

93-18/135

93-18/138

93-18/144

434
SAA1371301
పపరర: గగరకపపసరల ననగలకడక

437
SAA1284827
పపరర: గదససర ససపన

93-18/145

93-21/1109

440
SAA1382886
పపరర: బబలల ననయక ధననవథ

93-18/132

429
JBV3674306
పపరర: యశశద఼ తదలకపలర ఼

93-18/134

భరస : సరసబయఖ఼ telakapalli
ఇసటట ననస:84
వయససస:42
లస: ససస స
93-18/136

432
JBV3684651
పపరర: పరపమక఼ తదలకపలర ఼

93-18/137

భరస : కకటయఖ఼ telakapalli
ఇసటట ననస:85
వయససస:62
లస: ససస స
93-15/1170

435
SAA1025544
పపరర: తరరపతమక ఎరరకల

93-18/143

భరస : శకనస ఎరరకల
ఇసటట ననస:101
వయససస:41
లస: ససస స
93-18/625

438
SAA0963166
పపరర: తనకయ చవరస

93-22/18

తసడడ:బ శవ దసరర పబసరద రజడడ
ఇసటట ననస:101
వయససస:26
లస: ససస స
93-22/670

441
SAA1382639
పపరర: కకషర ననయక ధననవథ

93-22/669

443
SAA1301142
పపరర: కకపపరర వజయ బబబగ

444
SAA1413020
పపరర: రసగరరరవప అసచద

445
SAA0570408
పపరర: దసరర ఇరరగర

446
SAA0567685
పపరర: అసకలలమక పలసర

లస: ససస స

426
JBV3674611
పపరర: మగతనఖలరరవప఼ కసచనపలర ఼

తసడడ:బ ధరక ననయక ధననవథ
ఇసటట ననస:101 SWARNA BHARATH NAGA
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ కకపపరర పబకరష రరవప
ఇసటట ననస:102
వయససస:21
లస: పప

93-18/146

93-22/17

తసడడ:బ ధరక ధననవథ
ఇసటట ననస:101 SWARNA BHARATHI NAGA
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ శవ దసరర పబసరద రజడడడ చవరస
ఇసటట ననస:101,Tarakarama Hyble Appt
వయససస:22
లస: పప

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:103
వయససస:29

93-20/27

భరస : గదససర సపదదసలల
ఇసటట ననస:101
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనస ఎరరకల
ఇసటట ననస:101/6
వయససస:24
లస: పప
442
SAA1451509
పపరర: కలశల రజడడడ చవరస

431
JBV3674314
పపరర: సరసబయఖ఼ తదలకపలర ఼

423
SAA0962705
పపరర: పబకరష సదస

తసడడ:బ దసరరరరరవప఼ kanchanapalli
ఇసటట ననస:82
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ గగరకపపసరల కకషర
ఇసటట ననస:101
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమగలయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:101
వయససస:46
లస: పప
439
SAA1025528
పపరర: రమమష ఎరరకల

93-18/131

తసడడ:బ పరపయఖ఼ telakapalli
ఇసటట ననస:84
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:85
వయససస:34
లస: పప
436
SAA1025536
పపరర: శకనస ఎరరకల

428
SAA1167063
పపరర: యయససకలమమరర వవలలపపలమ

93-18/117

తసడడ:బ బబల సపరర
ఇసటట ననస:77
వయససస:24
లస: పప

భరస : పబసరద వవలలపపలమ
ఇసటట ననస:83వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ఼ telakapalli
ఇసటట ననస:84
వయససస:33
లస: పప
433
JBV3684669
పపరర: ననగరరజ఼ తదలకపలర ఼

93-18/119

లస: పప

425
JBV3685146
పపరర: నరకమల఼ వసజరపప఼

420
SAA0565812
పపరర: దసరర ఐక

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:75
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గరరరధర఼ vanjarapu
ఇసటట ననస:82
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ జజదస఼ vanjarapu
ఇసటట ననస:82
వయససస:43
లస: పప
430
JBV3674298
పపరర: మగరళకకషర఼ తదలకపలర ఼

422
SAA0795254
పపరర: శకనవరస రరవప వరకర
తసడడ:బ సతఖస
ఇసటట ననస:75
వయససస:39

తసడడ:బ చదననయఖ఼ onteru
ఇసటట ననస:78
వయససస:42
లస: పప
427
JBV3685138
పపరర: గరరరధర఼ వసజరపప఼

93-18/781

తసడడ:బ శకనస ననయక ఢదరరవథ
ఇసటట ననస:73-2-45
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:75
వయససస:31
లస: పప
424
JBV3686094
పపరర: బబలరరజ఼ ఒసటటరర఼

419
SAA1423839
పపరర: పవన కలమమర ఢదరరవథ

భరస : వనసకట
ఇసటట ననస:105
వయససస:38

లస: ససస స

93-19/656

93-16/677

తసడడ:బ ననగయఖ అసచద
ఇసటట ననస:103
వయససస:85
లస: పప
93-18/147

447
SAA0567693
పపరర: వనసకట పలసర

93-18/148

తసడడ:బ బబలయఖ
ఇసటట ననస:105
వయససస:38
లస: పప
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448
JBV3674116
పపరర: శరత బబబగ఼ తషమకలగగసట఼

93-18/149

తసడడ:బ మతస యఖ఼
ఇసటట ననస:106
వయససస:39
లస: పప
451
SAA1296805
పపరర: రసబబబగ పప తషల

93-19/657

93-15/1150

భరస : వనసకట ససబబయఖ సడధసల
ఇసటట ననస:121/1/252
వయససస:60
లస: ససస స
460
SAA1446129
పపరర: శశషరరతనస యరకమల

93-3/1220

93-3/1215

93-3/1218

93-3/1225

తసడడ:బ కసచరర చనన కరమమకయఖ
ఇసటట ననస:122-4-374
వయససస:29
లస: పప

93-3/1228

453
SAA1052554
పపరర: ససవరర మక పపరరపప గగ

93-15/614

456
SAA1447028
పపరర: రవ కలసచనల

93-21/1110

తసడడ:బ బబహకయఖ
ఇసటట ననస:120-19-4040
వయససస:31
లస: పప
93-17/1142

461
SAA1442714
పపరర: జజజ న రరజ మహన రరవప చదలర

464
SAA1439033
పపరర: వనసకట లకడక salagali

467
SAA1463058
పపరర: అసకమక కలసచల

470
SAA1433085
పపరర: భవత కరకలమమనస

459
JBV3679719
పపరర: పరరసత఼ కకలవవన఼

93-18/167

భరస : భబసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:122
వయససస:54
లస: ససస స
93-3/1221

462
SAA1389055
పపరర: కకటటశసరరరవప గగసటటపలర

93-3/1216

465
SAA1439488
పపరర: రరజయలకడక సలగఅల

93-3/1217

తసడడ:బ వవనకటటసససలల సలగఅల
ఇసటట ననస:122-2-155
వయససస:25
లస: ససస స
93-3/1219

468
SAA1470962
పపరర: పవన కలమమర గకసధద

93-3/1224

తలర : లకడక
ఇసటట ననస:122-4-309
వయససస:21
లస: పప
93-3/1226

471
SAA1469345
పపరర: కసచరర చనన కరమమకయఖ

93-3/1227

తలర : ససధ రరణణ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:122-4-355, Flat No.302,
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ కసచరర చనన వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:122-4-374
వయససస:51
లస: పప

473
SAA1469899
పపరర: సససదర రరమయఖ కరకలమమనస

93-3/1230
474
SAA1432947
పపరర: వనసకట నరరయణమక
కరకలమమనస
తసడడ:బ సససదర రరమయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:122-5-376
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ సససదరయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:122-5-376
వయససస:54
లస: పప

93-3/1229

93-3/1231 476
93-3/1232 477
475
UXZ0687097
SAA1432863
SAA1432954
పపరర: గగపరల సససదరయఖ కరకలమమనస
పపరర: గగపరల సససదరయఖ కరకలమమనస
పపరర: రగహహత కలమమర కరకమమనస

తలర : నరరయణమక కరకలమమనస
ఇసటట ననస:122-5-376
వయససస:26
లస: పప

93-3/1223

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:122-2-87
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:122-2-172
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:122-4-309
వయససస:18
లస: పప
472
SAA1469337
పపరర: కసచరర రమమష బబబగ

93-19/619

భరస : venkaswallu salagalli
ఇసటట ననస:122-2-155
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ అసజననయగలల కలసచనల
ఇసటట ననస:122-2-172
వయససస:54
లస: పప
469
SAA1430727
పపరర: మణణకసఠ గకసథధ

455
SAA1074608
పపరర: షరరఫ షపక

458
SAA1383579
పపరర: లకడక పబసనన కలసచనల

93-18/151

భరస : చన బకస పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:114_1_259
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ పరల శరమగఖయయల జజన చదలర
ఇసటట ననస:122-2-38
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఢదలప కలమమర కరమటబక
ఇసటట ననస:122-2-143
వయససస:20
లస: ససస స
466
SAA1465574
పపరర: హనసమసతరరవప కలసచనల

93-23/849

తసడడ:బ ససబబ రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:121-2-493
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:122-2-31
వయససస:34
లస: ససస స
463
SAA1440205
పపరర: పదమక కరమటబక

452
SAA1449370
పపరర: హజరర బ షపక

తసడడ:బ సపదదన షపక
ఇసటట ననస:119-20
వయససస:59
లస: పప
93-14/21

450
SAA0795403
పపరర: చదదతనఖ కలమమర కకమక

తసడడ:బ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:107
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:113-18-4014
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ శకహరరరరవప సప మగల
ఇసటట ననస:119-6-418
వయససస:18
లస: పప
457
SAA1044833
పపరర: ససశలమక సడధసల

93-18/150

తసడడ:బ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:107
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ ససబబయఖ పప తషల
ఇసటట ననస:109-2-95
వయససస:51
లస: పప
454
SAA1249614
పపరర: శరకవణ కలమమర సప మగల

449
SAA0796278
పపరర: ఝమనస కకమక

తసడడ:బ సససదర రరమయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:122-5-376
వయససస:26
లస: పప

93-3/1233

తసడడ:బ సససదరయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:122-5-376
వయససస:24
లస: పప
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478
SAA1400928
పపరర: ఼఼఼఼఼఼఼ ఼఼఼఼఼఼఼఼ ఼఼఼఼

93-3/1234

భరస : ననరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:122-5-376
వయససస:22
లస: ససస స
481
SAA1250695
పపరర: శరరష మమలస

93-17/1031

93-3/1237

తసడడ:బ ఼఼఼఼఼఼఼఼఼఼ ఼఼఼఼఼఼఼఼
ఇసటట ననస:122-66
వయససస:18
లస: ససస స
93-3/1240

490
SAA0280933
పపరర: ననగల మరర఼ షపక఼

93-20/332

93-14/22

488
SAA1469360
పపరర: ఘటట మనవన కకషరవవణణ

491
SAA0851346
పపరర: దగగరపరటట పదక

494
SAA0803685
పపరర: షపక జజన భబషర

93-14/25

497
SAA1025494
పపరర: యయసడరజడడడ ఆరరమళర

93-3/1241

భరస : లలకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/1/743
వయససస:36
లస: ససస స

500
SAA0320093
పపరర: పరవన అననలదనసస఼

93-16/529

భరస : ననగభబషణస఼
ఇసటట ననస:123/1/743
వయససస:41
లస: ససస స

503
SAA0320036
పపరర: లలకయఖ అననలదనసస఼

93-14/23

506
JBV1948074
పపరర: రమణ఼ బబలరసకకసడ఼
భరస : రవ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\1\3009
వయససస:36
లస: ససస స

93-3/1239

489
SAA1471556
పపరర: పబసరద మదసద

93-3/1222

492
SAA1166792
పపరర: బబ జజన షపక

93-15/1063

495
SAA0842980
పపరర: పస లచరర రమమదదవ

93-14/24

తసడడ:బ రమమయమ
ఇసటట ననస:123/1/205
వయససస:31
లస: ససస స
93-16/12

498
SAA1025387
పపరర: ననయకమక యరరకమనవన

93-14/26

భరస : సతఖస యరరకమనవన
ఇసటట ననస:123/1/345
వయససస:68
లస: ససస స
93-14/28

501
SAA0801622
పపరర: మలర వరపప ననగమణణ

93-14/29

తసడడ:బ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:123/1/743
వయససస:38
లస: ససస స
93-14/31

తసడడ:బ ననగభబషణస఼
ఇసటట ననస:123/1/743
వయససస:39
లస: పప
93-15/1068

486
SAA1358035
పపరర: పదనకవత అదధగరపపల

భరస : బబదసలర షపక
ఇసటట ననస:123-1-184
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ఼
ఇసటట ననస:123/1/743
వయససస:38
లస: ససస స
93-14/30

93-3/1236

తసడడ:బ అరర యఖ
ఇసటట ననస:122-240
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ అసజరజడడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:123-1-342
వయససస:50
లస: పప
93-14/27

483
SAA1357649
పపరర: వవలసగరనయమమన కకచదరర

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:122-93-0
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123/1/201
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ గఫపర
ఇసటట ననస:123/1/207
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ ననగరరజలల అననలదనససలల
ఇసటట ననస:123-1-743
వయససస:21
లస: ససస స

93-3/1238

భరస : లకకణ రరజ
ఇసటట ననస:123-1 9-3425
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ మహన రరమ
ఇసటట ననస:123/1/201
వయససస:32
లస: పప

505
SAA1158674
పపరర: శవ ననగ భవరన అననదనససల

485
SAA1358068
పపరర: కకటటశసర రరవప అదధగరపపల

93-3/1235

తసడడ:బ బబలసరసమ కకచదరర
ఇసటట ననస:122-66
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఘటట మనవన వనసకటటష
ఇసటట ననస:122-97 FLAT NO 401
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ మదనర వల఼
ఇసటట ననస:123-1 9-1176-C
వయససస:40
లస: పప

502
SAA0320010
పపరర: ననగరరజ అననలదనసస఼

93-19/658

తసడడ:బ అదధ ననరరయణ
ఇసటట ననస:122-93-0
వయససస:63
లస: పప

487
SAA1358225
పపరర: వనసకట శవ సరయకకరణ అదధ
గరపపల
తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:122-93-0
వయససస:23
లస: పప

499
SAA0320101
పపరర: మణణ అననలదనసస఼

482
SAA1251313
పపరర: అనసపమ షరరట దదవర

480
SAA1438720
పపరర: లకడక పసడతల

భరస : జజనసన పసడతల
ఇసటట ననస:122-54
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రమణ కలమమర జజసల
ఇసటట ననస:122/64
వయససస:36
లస: ససస స

484
SAA1357516
పపరర: ఼఼఼఼఼఼఼఼఼఼఼఼఼఼ ఼఼఼఼఼఼఼఼

496
SAA0848087
పపరర: షపక జలమన

93-22/113

తసడడ:బ శకనవరస
ఇసటట ననస:122\18\824
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ జజజపప మమలస
ఇసటట ననస:122/62
వయససస:18
లస: ససస స

493
SAA0805186
పపరర: చచదరర హనసమమన రరమ

479
SAA0962291
పపరర: రరమగ పససలలరర

504
SAA0320051
పపరర: ననగభబషణస అననలదనసస఼

93-14/32

తసడడ:బ లలకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/1/743
వయససస:61
లస: పప
93-18/414

507
JBV3679651
పపరర: సరసబశవరరవప఼ పప కల఼

93-18/415

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\1\3561
వయససస:41
లస: పప
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93-16/149

భరస : అచసలత రరవప రసగవరజల
ఇసటట ననస:123-1/A
వయససస:58
లస: ససస స
511
SAA1074632
పపరర: ఆససఫర షపక

93-23/695

93-23/704

93-14/35

93-14/38

93-15/19

93-15/21

93-14/39

తసడడ:బ రరగవయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:123-2-853
వయససస:51
లస: పప

521
SAA0565697
పపరర: దదపసస మసగళగరరర

524
SAA0852021
పపరర: ఏడడకకసడలల మమమడనల

527
SAA1310846
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

530
SAA0800749
పపరర: శశటర తనతయఖ

93-15/24

533
SAA0797698
పపరర: రరజగశసరర ధడళపరళళ

93-15/17

536
SAA1249663
పపరర: రరజగశసరర చసదదలల
భరస : ససబబరరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:123-2-853
వయససస:42
లస: ససస స

516
JBV1947654
పపరర: మమధవ ఼ ఎనసబరర ఼

93-14/34

519
SAA0889115
పపరర: వకలళళ దదవ బబపటర

93-14/37

522
SAA0645531
పపరర: గగరర ఉదయభబసకర రరవప ఏ఼

93-15/18

తసడడ:బ శకనవరస
ఇసటట ననస:123/2/732
వయససస:37
లస: పప
93-17/9

525
SAA0645754
పపరర: తతకర వజయమలకకక

93-15/20

భరస : గసగరధర
ఇసటట ననస:123/2/735
వయససస:41
లస: ససస స
93-16/13

528
SAA0946725
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప
ననమలపపరర
తసడడ:బ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:123-2-740
వయససస:27
లస: పప

93-15/22

93-14/40

531
SAA0648295
పపరర: మహమకద అమమశర

93-15/23

భరస : హమర బబగ
ఇసటట ననస:123/2/751
వయససస:33
లస: ససస స
93-15/1065

భరస : మహహష ధడళపరళళ
ఇసటట ననస:123-2-788
వయససస:59
లస: ససస స
93-15/1108

93-23/701

భరస : శకనవరస బబపటర
ఇసటట ననస:123/2/546
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇరయఖ
ఇసటట ననస:123/2/745
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ అనసరరలమర బబదగ
ఇసటట ననస:123-2-756
వయససస:51
లస: పప
535
SAA1279827
పపరర: ససబబరరవప చసదదలల

93-14/36

తసడడ:బ అలమరబకలర
ఇసటట ననస:123-2-739
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగభబషణస఼
ఇసటట ననస:123/2/743
వయససస:41
లస: ససస స
532
SAA0798407
పపరర: మహమకద అఫజక బబదగ

518
JBV3428836
పపరర: శసకరరజడగసటబ఼
డడ

513
AGZ2380526
పపరర: లమవణఖ వవటపరలలస

తసడడ:బ శకనవరసరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/2/500
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల MAMIDALA
ఇసటట ననస:123-2-734
వయససస:53
లస: పప

భరస : పపసచలయఖ
ఇసటట ననస:123/2/735
వయససస:53
లస: ససస స
529
SAA0320002
పపరర: వజయమక అననలదనసస఼

93-14/33

భరస : వరరసజనవయగలల మసగళగరరర
ఇసటట ననస:123/2/732
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ గసగరధర
ఇసటట ననస:123/2/733
వయససస:42
లస: పప
526
SAA0645960
పపరర: నలమ బబ టటలమ ససబబమమక

515
SAA1012087
పపరర: గగరర రరమనడ
జ ల

93-16/151

భరస : పబభగ చరణ వవటపరలలస
ఇసటట ననస:123-2-24
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123/2/544
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ గసగరధనర రరవప తతక
ఇసటట ననస:123/2/732
వయససస:26
లస: పప
523
SAA0645465
పపరర: రరజజబతషలమ రమమశ

93-23/702

భరస : పబసరదస రరమనడ
జ ల
ఇసటట ననస:123/2/500
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123/2/542
వయససస:56
లస: పప
520
SAA0980855
పపరర: సతష తతక

512
SAA1117126
పపరర: అమరర బ షపక

510
SAA0622134
పపరర: అచసలత రరవప రసగవరజ ల

తసడడ:బ అనసత రరమయఖ rangavarshula
ఇసటట ననస:123-1/A
వయససస:68
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:123-2-19
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ అసకరరజడడడ కలరపరటట
ఇసటట ననస:123-2-45
వయససస:70
లస: పప
517
SAA0789216
పపరర: ధడలమ పపదద సతఖననరరయణ

93-16/150

తసడడ:బ అచసలత రరవప రసగవరజల
ఇసటట ననస:123-1/A
వయససస:34
లస: పప

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:123-2-2
వయససస:33
లస: ససస స
514
SAA1119650
పపరర: కకషర రజడడడ కలరపరటట

509
SAA0622100
పపరర: కకషర ససమసత రసగవరజ ల

534
NDX0060574
పపరర: నగరనన తమకశశటట

93-14/1038

భరస : నరసససహ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:123-2-812
వయససస:28
లస: ససస స
93-15/1109

537
SAA0793217
పపరర: తలకలమ బబయమక

93-14/41

భరస : దనవదస
ఇసటట ననస:123/2/1249
వయససస:62
లస: ససస స
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SAA0625343
పపరర: కలదరర రవసదబ
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93-14/42

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/2/3354
వయససస:40
లస: పప
541
SAA1421080
పపరర: లకడక పదమథద ఎషట ససపటట

93-16/750

93-18/742

93-14/43

భరస : జజన బబబగ఼
ఇసటట ననస:123/3/985
వయససస:62
లస: ససస స
93-17/12

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప AKURATI
ఇసటట ననస:123-4-59
వయససస:39
లస: పప

93-16/751

543
SAA1466911
పపరర: ససనసద దదవ అరరణ

93-16/752

545
SAA1251305
పపరర: వనసకట ససబబమక ధనవకలల

భరస : ససకసదర అరరణ
ఇసటట ననస:123-3-56
వయససస:42
లస: ససస స
93-19/702

548
SAA0646075
పపరర: గగలమర ససనతన

551
JBV3671708
పపరర: పబకరషలసదబ శసకర ఆకలరరత

93-19/703

554
SAA1445899
పపరర: పవన కలమమర గకసథధ

93-14/44

93-14/46

559
AP151010060761
పపరర: కకటటశసరరరవప గగలర కరరస

93-17/17

557
SAA0660217
పపరర: అననపపరర మదధదరజడడడ

93-17/13

తసడడ:బ లకకకననరరయణ gollakaram
ఇసటట ననస:123-5-159
వయససస:69
లస: పప

93-3/1243

తసడడ:బ శవరరజడడడ MUNNANGI
ఇసటట ననస:123-6-99
వయససస:32
లస: పప

563
JBV3671641
పపరర: శవరరగడకడ మగననసగర

93-17/15

566
JBV3668787
పపరర: వజయలకడక఼ చటటటనవన఼
భరస : ససధనకరబబబగ఼ Chittineni
ఇసటట ననస:123-7-126
వయససస:51
లస: ససస స

552
JBV3671682
పపరర: వనసకటటశసరరరవప ఆకలరరత

93-17/14

555
JBV1947324
పపరర: మలలర శసరర఼ గసటబ఼

93-14/45

558
AP151010060760
పపరర: రరజఖలకడక gollakaram

93-17/16

భరస : కకటటశసరరరవప gollakaram
ఇసటట ననస:123-5-159
వయససస:52
లస: ససస స
93-20/1221

561
JBV3671658
పపరర: ససమత రరణణ఼ మగననసగర఼

93-16/14

భరస : శవరరజడడడ఼ MUNNANGI
ఇసటట ననస:123-6-99
వయససస:52
లస: ససస స
93-16/16

తసడడ:బ ససబబబ రజడడ MUNNANGI
ఇసటట ననస:123-6-99
వయససస:57
లస: పప
93-16/18

93-17/11

భరస : శసకరరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123/4/321
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబయఖ గసజ
ఇసటట ననస:123-5-850
వయససస:48
లస: పప
93-16/15

549
JBV3671690
పపరర: సరవతబ ఆకలరరత

తసడడ:బ చలమయఖ AKURATHI
ఇసటట ననస:123-4-59
వయససస:70
లస: పప

భరస : బబహకకరజడడడ మదధదరజడడడ
ఇసటట ననస:123/5/97
వయససస:46
లస: ససస స
560
SAA1450402
పపరర: బబబగ గసజ

93-17/10

భరస : వనసకటటశసర రరవప AKURATI
ఇసటట ననస:123-4-59
వయససస:65
లస: ససస స

తలర : లకడక గకసథధ
ఇసటట ననస:123-4-309
వయససస:21
లస: పప

556
SAA0981192
పపరర: అబబబజ సరలకన రర఼ కలమమర
మమమదనల
తసడడ:బ దదవనననదస మమమడనల
ఇసటట ననస:123/4/555
వయససస:43
లస: పప

546
SAA1012426
పపరర: ససవర లకడక వపటర
భరస : రవసదబ చచదరర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:123/3/436
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటససర రరవప AKURATI
ఇసటట ననస:123-4-59
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప ఆరజ
ఇసటట ననస:123-4-60
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రమణయఖ నసదధగరమ
ఇసటట ననస:123/7/122
వయససస:85
లస: పప

542
SAA1469303
పపరర: ససకసదర అరరణ

భరస : చదదతనఖకలమమర
ఇసటట ననస:123/3/1004
వయససస:27
లస: ససస స

550
SAA0319772
పపరర: పబభబకర ఆకలరరత

565
SAA0969495
పపరర: సదనశవ రరవప నసదధగరమ

93-16/749

భరస : సతఖననరరయణ ధనవకలల
ఇసటట ననస:123-3-57/204
వయససస:68
లస: ససస స

547
AP151010060120
పపరర: కమలమక జజననకలటట఼

562
JBV3671666
పపరర: ససధదప రజడడడ఼ మగననసగర

540
SAA1421072
పపరర: ససధరరర న భబసకర రరవప ఎషట స
శశటట
తసడడ:బ రరమ మబరరస ఎషట స శశటట
ఇసటట ననస:123-3-54
వయససస:45
లస: పప

భసధసవప: ససనసదన దదవ అరరణ
ఇసటట ననస:123-3-56
వయససస:43
లస: పప

భసధసవప: ససనసద దదవ అరరణ
ఇసటట ననస:123-3-56
వయససస:43
లస: పప

553
SAA1305358
పపరర: ననగ వసశ ఆరజ

93-16/748

భరస : సపదదసలల రవల
ఇసటట ననస:123-3/54
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప ఎషట ససపటట
ఇసటట ననస:123-3-54
వయససస:42
లస: ససస స
544
SAA1467349
పపరర: ససకసదర అరరణ

539
SAA1429190
పపరర: ఉపపలమక రవల

564
SAA0969503
పపరర: హహహమమవత నసదధగరమ

93-16/17

భరస : సదనశవరరవప నసదధగరమ
ఇసటట ననస:123/7/122
వయససస:72
లస: ససస స
93-16/19

567
JBV3668779
పపరర: ససధనకరబబబగ఼ చటటటనవన఼

93-16/20

తసడడ:బ పబసరదరరవప఼ CHITTINENI
ఇసటట ననస:123-7-126
వయససస:57
లస: పప
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SAA1398056
పపరర: భవఖ శక కకరకపరటట
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93-16/757

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:123-7-128
వయససస:21
లస: ససస స
571
JBV3671542
పపరర: రరగరణణ఼ బసడనరర఼

93-16/21

తసడడ:బ రరజగసదబ పబసరద఼ BANDARU
ఇసటట ననస:123-7-130
వయససస:33
లస: ససస స
574
JBV3671526
పపరర: రరజగసదబ పబసరద఼ బసడనరర఼

93-16/24

93-16/27

భరస : ఏలయ మలర వరపప
ఇసటట ననస:123-7-136
వయససస:36
లస: ససస స
583
SAA0622233
పపరర: పపషరప హరరరత మపరరస
తసడడ:బ శకనవరస రరవప MOPARTHI
ఇసటట ననస:123-7-147
వయససస:26
లస: ససస స
586
SAA0622340
పపరర: అసజయఖ మపరరస

93-16/33

93-16/35

భరస : వరబబహకస
ఇసటట ననస:123-7-158
వయససస:61
లస: ససస స

93-16/25

578
JBV3668621
పపరర: వనసకట రరవప఼ కసదధపరటట఼

581
NDX2618734
పపరర: శశరర బబబగ మలర వరపప

584
SAA0622332
పపరర: ననగలకకక మపరరస

587
SAA0969461
పపరర: శకనవరస రరవప శరఖమబరర

590
SAA1454859
పపరర: 7 ద

93-17/19

593
JBV1946185
పపరర: రజత బదసదల

93-16/28

596
SAA0333690
పపరర: రమణమక఼ ఈతకకట఼
భరస : రరఘవ రరవప఼ EETHAKOTA
ఇసటట ననస:123-7-158
వయససస:81
లస: ససస స

93-16/26

579
SAA1429042
పపరర: శశరర బబబగ మలర వరపప

93-16/760

తసడడ:బ లలరర యఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:123-7-136
వయససస:44
లస: పప
94-30/960

582
SAA0622241
పపరర: వరహహనక మపరరస

93-16/29

తసడడ:బ శకనవరస రరవప MOPARTHI
ఇసటట ననస:123-7-147
వయససస:25
లస: ససస స
93-16/31

585
SAA0622324
పపరర: శకనవరస రరవప మపరరస

93-16/32

తసడడ:బ అసజయఖ MOPARTHI
ఇసటట ననస:123-7-147
వయససస:52
లస: పప
93-16/34

588
JBV3671435
పపరర: రగశయఖ గగరజకపరటట

93-17/18

తసడడ:బ నరసయఖ gorrepati
ఇసటట ననస:123/7/153
వయససస:48
లస: పప
93-18/743

591
SAA0969438
పపరర: దసరర పబసరద బదసదల

93-16/36

తసడడ:బ శవ బబహకస బదసదల
ఇసటట ననస:123-7-158
వయససస:28
లస: పప
93-17/20

తసడడ:బ వరబబహకస babbula
ఇసటట ననస:123-7-158
వయససస:37
లస: ససస స
93-17/22

576
JBV3668605
పపరర: అహలఖ఼ కసదధపరటట
భరస : వనసకట రరవప఼ KANDIPATI
ఇసటట ననస:123-7-135
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ ఁద శరఖమబరర
ఇసటట ననస:123-7-157
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ వరబబహకస baddula
ఇసటట ననస:123/7/158
వయససస:61
లస: ససస స
595
AP151010060551
పపరర: సరళకలమమరర బదసదల

575
JBV3671591
పపరర: రజన఼ కసదధపరటట఼

93-16/23

తసడడ:బ రరజగసదబ పబసరద఼ BANDARU
ఇసటట ననస:123-7-130
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ లకకయఖ శరఖమబరర
ఇసటట ననస:123-7-153
వయససస:45
లస: పప

భరస : రగశయఖ గగరజకపత
ఇసటట ననస:123-7-155
వయససస:54
లస: ససస స
592
JBV3430923
పపరర: వరరత బదసదల

573
JBV3671534
పపరర: భరత కలమమర఼ బసడనరర఼

93-16/22

భరస : శకనవరస రరవప MOPARTHI
ఇసటట ననస:123-7-147
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప MOPARTHI
ఇసటట ననస:123-7-147
వయససస:82
లస: పప
589
SAA1012236
పపరర: కకషర కలమమరర గగరజకపత

572
SAA0049122
పపరర: దనబకకయణణ఼ బసడనరర఼

తసడడ:బ లలరదయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:123-7-136
వయససస:44
లస: పప
93-16/30

93-16/759

తసడడ:బ పబసరదరరవప కలరక
ఇసటట ననస:123-7-128 SRI SAI NILAYAM
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ KANDIPATI
ఇసటట ననస:123-7-135
వయససస:59
లస: పప
93-16/761

570
SAA1395714
పపరర: చసదబశశఖర కలరక

తసడడ:బ పబసరదరరవప కలరక
ఇసటట ననస:123-7-128 SRI SAI NILAYAM
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటబబవప఼ KANDIPATI
ఇసటట ననస:123-7-135
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప఼ KANDIPAATI
ఇసటట ననస:123-7-135
వయససస:64
లస: ససస స
580
SAA1429216
పపరర: నలమ మలర వరపప

93-16/758

భరస : రరజగసదబ పబసరద఼ BANDARU
ఇసటట ననస:123-7-130
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ BANDARU
ఇసటట ననస:123-7-130
వయససస:62
లస: పప
577
JBV3668613
పపరర: చననమక఼ కకసడవటట఼

569
SAA1401132
పపరర: ససపపరర కలరక

594
JBV3671617
పపరర: పదక఼ ఈతకకట఼

93-17/21

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼ EETHAKOTA
ఇసటట ననస:123-7-158
వయససస:46
లస: ససస స
93-17/23

597
AP151010060748
పపరర: నరసమక బదసదల

93-17/24

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:123-7-158
వయససస:96
లస: ససస స
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598
JBV3671609
పపరర: వనసకటటశసర రరవప఼ ఈతకకట఼

93-17/25

తసడడ:బ రరఘవ రరవప఼ EETHAKOTA
ఇసటట ననస:123-7-158
వయససస:51
లస: పప
601
JBV3671039
పపరర: అరరణ కలమమరర గగరకస

93-16/37

93-17/29

తసడడ:బ హనసమసత రరవప఼
ఇసటట ననస:123-8-142
వయససస:41
లస: పప
607
JBV3430873
పపరర: శశభబరరణణ మలర నవన

93-16/40

93-16/43

93-16/46

93-16/49

606
SAA0622159
పపరర: ననగవరరన మలనవన

93-17/30

611
SAA0622142
పపరర: సకజన ననదదళళ

614
JBV3671104
పపరర: సరమమమజఖస బబ లలర

617
JBV3671112
పపరర: శకనవరస రరవప అడడససమలర

93-16/52

622
JBV3671674
పపరర: సరవమక఼ మమగగలలరర఼

93-16/55

భరస : లచలయఖ఼ Maguluri
ఇసటట ననస:123-8-171
వయససస:69
లస: ససస స
93-16/58

620
JBV3671088
పపరర: సరహహతఖ఼ చదనసనపరటట఼

93-17/28

93-16/39

తసడడ:బ bhanu murthy malineni
ఇసటట ననస:123/8/162
వయససస:28
లస: ససస స
93-16/41

609
SAA0048991
పపరర: రమమదదవ GARIKAPATI

93-16/42

భరస : శసకర కకరణ NADENDLA
ఇసటట ననస:123-8-163
వయససస:61
లస: ససస స
93-16/44

612
SAA0048280
పపరర: శసకర కకరన ననదదళర NADELLA

93-16/45

తసడడ:బ వనసకటససబబబరరవప NADELLA
ఇసటట ననస:123-8-163
వయససస:63
లస: పప
93-16/47

615
JBV3671138
పపరర: ననగగశసర రరవప బబ లలర

93-16/48

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర BOLLU
ఇసటట ననస:123-8-165
వయససస:46
లస: పప
93-16/50

తసడడ:బ వనసకటటససరరర అడడససమలర
ఇసటట ననస:123-8-165
వయససస:55
లస: పప

619
AP151010060158
పపరర: లకడకనరశసహమబరరస పపరరణస
Puranam
తసడడ:బ లకడకకరసతయఖ Puranam
ఇసటట ననస:123-8-166
వయససస:69
లస: పప

భరస : మరకడడడ఼ Allam
ఇసటట ననస:123-8-172
వయససస:51
లస: ససస స

605
JBV3671203
పపరర: హనసమసత రరవప఼ తతమమటట

భరస : వనసకటటశసరరర Bollu
ఇసటట ననస:123-8-165
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ BOLLU
ఇసటట ననస:123-8-165
వయససస:49
లస: పప

625
JBV3668837
పపరర: శశరరలల఼ అలర స఼

భరస : హనసమసత రరవప఼
ఇసటట ననస:123-8-142
వయససస:66
లస: ససస స

608
JBV3430667
పపరర: భబనసమబరరస మలనవన

93-17/27

603
JBV3671211
పపరర: చటటట మక఼ తతమమటట఼

తసడడ:బ లకడక నరసససహమబరరస PURANAM
ఇసటట ననస:123-8-126
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ శసకర కకరణ NADELLA
ఇసటట ననస:123-8-163
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:123-8-165
వయససస:53
లస: ససస స
616
JBV3671153
పపరర: శకనవరస రరవప఼ బబ లలర

93-16/38

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప malineni
ఇసటట ననస:123/8/162
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ శసకర కకరణ nadella
ఇసటట ననస:123/8/163
వయససస:30
లస: పప
613
JBV3671120
పపరర: రరజఖ లకడక అడడససమలర

602
SAA0622167
పపరర: శకకరసత PURANAM

600
JBV3668647
పపరర: లకకకపబకరష గరలకరరస

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప gollakaram
ఇసటట ననస:123-7-159
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటబబమయఖ఼
ఇసటట ననస:123-8-142
వయససస:71
లస: పప

భరస : భబనసమబరరస malineni
ఇసటట ననస:123/8/162
వయససస:55
లస: ససస స
610
SAA0622027
పపరర: శరకవణ ననదదళర

93-17/26

తసడడ:బ ననగయఖ babbula
ఇసటట ననస:123-7-158
వయససస:65
లస: పప

భరస : పపననన రరవప఼ Gurram
ఇసటట ననస:123-7-161
వయససస:66
లస: ససస స
604
JBV3671229
పపరర: సతష఼ తతమమటట఼

599
AP151010060576
పపరర: వరబబహకస బదసదల babbula

618
JBV3671146
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ లలర

93-16/51

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర BOLLU
ఇసటట ననస:123-8-165
వయససస:56
లస: పప
93-16/53

621
AP151010060153
పపరర: ససచలరరత CHENNUPATI

93-16/54

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప఼ Chennupati
ఇసటట ననస:123-8-171
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప఼ CHENNUPATI
ఇసటట ననస:123-8-171
వయససస:47
లస: ససస స

93-16/56
623
AP151010060152
పపరర: వనసకటటశసరరరవప
CHENNUPATI
తసడడ:బ రరదనకకకషరమబరరస఼ CHENNUPATI
ఇసటట ననస:123-8-171
వయససస:58
లస: పప

624
JBV3668076
పపరర: లచలయఖ఼ మమగగలలరర఼
తసడడ:బ వనసకట రరమయఖ఼ Maguluri
ఇసటట ననస:123-8-171
వయససస:76
లస: పప

626
JBV3430857
పపరర: వనసకరయమక఼ మదధదరరల఼

627
JBV3671096
పపరర: సరయ఼ చదనసనపరటట఼

భరస : వరయఖ Maddirala
ఇసటట ననస:123-8-172
వయససస:80
లస: ససస స

93-16/59

93-16/57

93-16/60

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప఼ Chennupati
ఇసటట ననస:123-8-172
వయససస:29
లస: పప
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93-16/61

తసడడ:బ మరజకడడడ఼ ALLAM
ఇసటట ననస:123-8-172
వయససస:31
లస: పప
93-16/63

భరస : వనసకటససబబబ రరవప఼ Majundar
ఇసటట ననస:123-8-366
వయససస:68
లస: ససస స

632
SAA1395987
పపరర: తహహరర షపక

93-23/767

635
JBV3675311
పపరర: రరమగ ననయక఼ రరపరవత఼

93-23/768

భరస : కగధర
ఇసటట ననస:123\8\2897
వయససస:29
లస: ససస స
640
SAA1037739
పపరర: రరమగ బతష
స ల

93-19/567

93-16/64

93-16/67

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ DEVINENI
ఇసటట ననస:123-9-195
వయససస:76
లస: పప
652
SAA1012277
పపరర: ననగరరజ కలమమర మనవన
తసడడ:బ వనసకట సరసబశవ రరవప మనవన
ఇసటట ననస:123-9-207
వయససస:36
లస: పప
655
JBV3670742
పపరర: సరమమమజఖస఼ చరరమమమళళ఼
భరస : వనసకటటశసర రరవప఼ Chirumamilla
ఇసటట ననస:123-9-213
వయససస:69
లస: ససస స

93-16/65

93-16/66

650
JBV3670775
పపరర: సపమఖ఼ మననన఼

653
SAA0048439
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప మననన

656
SAA0889024
పపరర: ఫరతమగననస బబ షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123-9-213
వయససస:73
లస: ససస స

93-16/69

భరస : బకసదనవన కకషర మబరరస చరరమమమళర
ఇసటట ననస:123-9-195
వయససస:62
లస: ససస స
93-16/71

648
JBV3430089
పపరర: బకసదనవన కకషరమబరరస
చరరమమమళర
తసడడ:బ వనసకట కకషరయఖ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:123-9-195
వయససస:64
లస: పప

93-16/72

93-16/74

651
JBV3670759
పపరర: రరజగశసరర మననన

93-16/75

భరస : వనసకస సరసబశవ రరవప manne
ఇసటట ననస:123/9/207
వయససస:60
లస: ససస స
93-16/77

తసడడ:బ ననగయఖ manne
ఇసటట ననస:123/9/207
వయససస:63
లస: పప
93-16/78

642
JBV3668563
పపరర: దధవఖ మదమసచ

645
JBV3428166
పపరర: వజయ లకడక చరరమమమళర

93-16/68

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప఼ manne
ఇసటట ననస:123/9/207
వయససస:35
లస: ససస స
93-16/76

93-17/32

భరస : మలర యఖ moora
ఇసటట ననస:123/8/3152
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ MADMANCHI
ఇసటట ననస:123-9-195
వయససస:55
లస: పప
93-16/73

639
JBV1943943
పపరర: అనసడయ మరర

644
JBV3668555
పపరర: పదనకవత DEVINENI

647
JBV3668548
పపరర: భవరనశసకర మదమసచ

93-19/566

93-19/568

తసడడ:బ భవరన శసకర MADMANCHI
ఇసటట ననస:123-9-195
వయససస:30
లస: ససస స

646
JBV3671179
పపరర: వమల దదవనవన
భరస : ననగయఖ఼ DEVINENI
ఇసటట ననస:123-9-195
వయససస:73
లస: ససస స

636
SAA0640144
పపరర: మసరసనమక పస తష
స రర

తసడడ:బ భవరన శసకర MADHA MANCHI
ఇసటట ననస:123-9-195
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : భవరనశసకర MADMANCHI
ఇసటట ననస:123-9-195
వయససస:52
లస: ససస స

649
JBV3671161
పపరర: ననగయఖ దదవనవన

93-19/570

641
SAA0622365
పపరర: రమఖ సరయ మద మసచ

తసడడ:బ బకసదనవన కకషర మబరరస చరరమమమళర
ఇసటట ననస:123-9-195
వయససస:34
లస: ససస స
93-16/70

633
SAA1005660
పపరర: ఆనసద కలమమరర దనపరనపపడడ

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:123\8\2857
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రమమష఼ ఼
ఇసటట ననస:123\8\2926
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:123-9-34
వయససస:23
లస: పప
643
JBV3669736
పపరర: పదధకన చరరమమమళర

638
JBV1943125
పపరర: ఇదదమక఼ కలరర఼

93-17/31

భరస : సరసబయఖ దనపరనపపడడ
ఇసటట ననస:123\8\1171
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ లమఖ఼
ఇసటట ననస:123\8\2440
వయససస:42
లస: పప
93-19/569

630
SAA0981291
పపరర: శకనవరస రరవప కకడనల

తసడడ:బ వనసకట రరమయఖ KODALI
ఇసటట ననస:123/8/172
వయససస:55
లస: పప

భరస : మమబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:123-8-527 T BLACK
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:123-8-2092
వయససస:50
లస: ససస స
637
SAA0981937
పపరర: షరహహన షపక

93-16/62

తసడడ:బ వనసకటరరమయఖ KODALI
ఇసటట ననస:123-8-172
వయససస:75
లస: పప

631
JBV3668829
పపరర: ససభదబ఼ మమజసదనర఼

634
SAA1447598
పపరర: కకటటశసరమక కలసచపప

629
AP151010060352
పపరర: వనసకటబకకషరరరరవప కకడనల

654
SAA1008193
పపరర: మణణరరదబ మగరరకలటర

93-17/33

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప మగరరకలటర
ఇసటట ననస:123/9/208
వయససస:26
లస: పప
93-16/79

657
SAA0888661
పపరర: అఫప బ జ పషర SHAIK

93-16/80

తసడడ:బ మహబబబ అల SHAIK
ఇసటట ననస:123-9-213
వయససస:40
లస: పప
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658
SAA0895922
పపరర: ఖమజజ వల సరరకర షపక

93-16/81

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123-9-213
వయససస:47
లస: పప
661
SAA0278747
పపరర: తనర చసదబ హహమమలమయళ దదవ
దసడమబరర
భరస : గణపతరరవప
ఇసటట ననస:123-9-231
వయససస:64
లస: ససస స

93-16/84

664
JBV3670817
పపరర: పలర వ కకలర పర

93-16/87

తసడడ:బ కకషర రరవప఼
ఇసటట ననస:123-9-238
వయససస:35
లస: ససస స
667
JBV3670858
పపరర: జజతసబ దదవ఼ దనవపలలరర఼

93-16/90

662
SAA0278895
పపరర: గణపతరరవప దసడమబరర఼
DANDAMURI
తసడడ:బ వనసకటయఖ఼ DANDAMURI
ఇసటట ననస:123-9-231
వయససస:74
లస: పప

93-16/85

665
JBV3670783
పపరర: కకషర రరవప఼ కకలర పర఼

93-16/88

668
JBV3670890
పపరర: పబదనకవత఼ కకట఼

93-16/93

671
AP151010060396
పపరర: sathyanarayan dandamuri

674
JBV3671724
పపరర: వనసకట రమణ఼ పపలలసస఼

భరస : శకనవరస రరవప఼
ఇసటట ననస:123-9-246
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రతనన రజడడడ఼
ఇసటట ననస:123-9-246
వయససస:49
లస: ససస స

93-16/99
676
SAA0278598
పపరర: ననగరరరజన చదరరకలరర
CHERUKURI
తసడడ:బ లకడక ననరరయణ CHERUKURI
ఇసటట ననస:123-9-246
వయససస:32
లస: పప

677
JBV3431079
పపరర: కరకసతకకరణ ఼ చదరరకలరర఼

679
JBV3671716
పపరర: రతనన రజడడడ఼ సససగర రజడడడ఼

93-16/102

తసడడ:బ ఫరబనసస రజడడడ఼
ఇసటట ననస:123-9-246
వయససస:54
లస: పప
682
SAA1008185
పపరర: సరసబశవరరవప మగరరకలటర

93-17/34

తసడడ:బ ససబబబరరవప మగరరకలటర
ఇసటట ననస:123/9/1208
వయససస:51
లస: పప
685
SAA1395474
పపరర: జయశక ఖగరర
తసడడ:బ వరరసరసమ ఖగరర
ఇసటట ననస:123-9-4036
వయససస:19
లస: ససస స

663
JBV3670809
పపరర: పబవణ కకలర పర

93-16/86

666
JBV3670825
పపరర: ససబబబ రరవప జజగరర మబడడ

93-16/91

669
AP151010060302
పపరర: ససబబలకకమక దనవపలలరర఼
davuluri
భరస : సతఖననరరయణ఼ davuluri
ఇసటట ననస:123-9-239
వయససస:66
లస: ససస స

93-16/92

93-16/94

672
JBV3670619
పపరర: వరణణ఼ మగపరపళర఼

93-16/95

భరస : సతఖననరరయణ఼ Muppalla
ఇసటట ననస:123-9-246
వయససస:40
లస: ససస స
93-16/97

93-16/100

675
AP151010168057
పపరర: ససజజత చదరరకలరర
CHERUKURI
భరస : లకకకననరరయణ CHERUKURI
ఇసటట ననస:123-9-246
వయససస:60
లస: ససస స
678
JBV3670908
పపరర: శకనవరస రరవప఼ గరరకపరటట఼

తసడడ:బ లకకకననరరయణ ఼ Cherukuri
ఇసటట ననస:123-9-246
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ ససబబబ రరవప఼
ఇసటట ననస:123-9-246
వయససస:53
లస: పప

93-16/103
680
AP151010168074
పపరర: లకకకననరరయణ చదరరకలరర
CHERUKURI
తసడడ:బ సరసబశవరరవప CHERUKURI
ఇసటట ననస:123-9-246
వయససస:61
లస: పప

681
AP151010060327
పపరర: srinivasarao davuluri
తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼ davuluri
ఇసటట ననస:123-9-268
వయససస:44
లస: పప

683
JBV1948207
పపరర: అసజమక఼ యరరక఼

684
JBV1943604
పపరర: మలర యఖ఼ బగడడగపరక఼

686
SAA1386176
పపరర: సమబజజఖమ తషమకల
భరస : సరసబశవ రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:123-9-4422
వయససస:57
లస: ససస స

93-16/89

తసడడ:బ పపననయఖ఼
ఇసటట ననస:123-9-238
వయససస:76
లస: పప

93-19/571

భరస : పరసడడ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\9\3008
వయససస:51
లస: ససస స
93-23/769

93-16/83

తసడడ:బ కకషర రరవప kollipara
ఇసటట ననస:123-9-238
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకయఖ఼ dandamuri
ఇసటట ననస:123-9-239
వయససస:74
లస: పప
93-16/96

660
SAA0889032
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:బ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:123-9-213
వయససస:75
లస: పప

భరస : బబల మగరళ కకషర఼ coat
ఇసటట ననస:123-9-239
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహస఼ coat
ఇసటట ననస:123-9-239
వయససస:54
లస: పప
673
JBV3670916
పపరర: రరమ దదవ఼ గరరకపరటట఼

93-16/82

తసడడ:బ బబపయఖ఼ Kollipara
ఇసటట ననస:123-9-238
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప఼ davuluri
ఇసటట ననస:123-9-239
వయససస:45
లస: ససస స
670
JBV3670882
పపరర: బబల మగరళ కకషర఼ కకట఼

659
JBV3670734
పపరర: వనసకటటశసర రరవప఼
చరరమమమళళ఼
తసడడ:బ ససబబయఖ఼ Chirumamilla
ఇసటట ననస:123-9-213
వయససస:73
లస: పప

93-16/98

93-16/101

93-16/104

93-19/572

తసడడ:బ బకకలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\9\4032
వయససస:35
లస: పప
93-22/714

687
SAA0048082
పపరర: శశషగరరర రరవప఼ చగగరరపరటట఼

93-16/105

తసడడ:బ శసకరరరవప఼ CHIGURUPATI
ఇసటట ననస:123-10-3
వయససస:34
లస: పప
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93-16/106

భరస : సరసబశవరరవప఼ CHERUKUR
ఇసటట ననస:123-10-249
వయససస:51
లస: ససస స
691
SAA1469212
పపరర: అజయ కలమమర చసకక

93-16/688

తసడడ:బ దసరర పబసరద చసకక
ఇసటట ననస:123-10-253
వయససస:27
లస: పప
694
JBV3668456
పపరర: అరరణకలమమరర఼ దనవపలలరర఼

93-16/110

93-16/113

93-17/35

తలర : అరరణ కలమమరర
ఇసటట ననస:123-10-257
వయససస:28
లస: ససస స
703
JBV1945609
పపరర: సరసబశవరరవప఼ కలసదదటట఼
తసడడ:బ లకకకననరరయణ఼ KUNDETI
ఇసటట ననస:123-10-258
వయససస:57
లస: పప
706
SAA1451723
పపరర: సరసత శక చదనసనపరటట

692
SAA1471788
పపరర: వజయ కకషర చసకక

693
SAA0333716
పపరర: అనడరరధ఼ దనవపలలరర఼

భరస : శకధర చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:123-10-260
వయససస:40
లస: ససస స

695
JBV3431178
పపరర: వనసకటఅపరపరరవప KODATI

93-16/116

తసడడ:బ వరరరఘవయఖ఼ davuluri
ఇసటట ననస:123-10-268
వయససస:32
లస: ససస స

93-16/119

710
SAA0048835
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ నలర పపనవన఼

93-16/124

716
SAA1464072
పపరర: నవన చరరమమమళర
తసడడ:బ రరఘవ రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:123-10-268
వయససస:22
లస: పప

93-16/115

702
JBV3668357
పపరర: సరయ వనసకటటష కలసదదటట

93-16/117

705
JBV3670866
పపరర: శకధర఼ చదనసనపరటట఼

93-16/120

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప఼ chennupati
ఇసటట ననస:123-10-260
వయససస:45
లస: పప
708
JBV3668373
పపరర: జయలకడక఼ గరటటటమగకకల఼

93-16/122

భరస : రరధనకకషరమబరరస఼ Gottimukkala
ఇసటట ననస:123-10-265
వయససస:75
లస: ససస స
711
SAA0981259
పపరర: శమత దనవపలలరర

93-16/125

తసడడ:బ రరమలకకయఖ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:123-10-268
వయససస:29
లస: ససస స
93-16/127

భరస : వరరరఘవయఖ dandamuri
ఇసటట ననస:123-10-268
వయససస:63
లస: ససస స
93-16/129

699
SAA0622209
పపరర: అరరణకలమమరర గరదద

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼ KUNDETI
ఇసటట ననస:123-10-258
వయససస:32
లస: పప

93-16/121

713
AP151010060486
పపరర: మసగమక davuluri

93-16/126

93-16/112

భరస : రరమ కకటటశసర రరవప GADE
ఇసటట ననస:123-10-257
వయససస:55
లస: ససస స

707
SAA0333898
పపరర: వజయలకడక గసగరనవన
GANGINENI
భరస : వనసకట రరవప GANGINENI
ఇసటట ననస:123-10-265
వయససస:41
లస: ససస స

712
JBV3669959
పపరర: ననగలకడక఼ దనవపలలరర఼

696
JBV3670569
పపరర: కసడ
స రర నరకలమదదవ఼ మదధదనవన఼
భరస : వనసకటకకషరరరరవప఼ maddineni
ఇసటట ననస:123-10-256
వయససస:72
లస: ససస స

701
JBV1947670
పపరర: అనడరరధ కలసదదటట

తసడడ:బ వనసకయఖ఼ NALLAPUNENI
ఇసటట ననస:123-10-265
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వరరరఘవయఖ఼ davuluri
ఇసటట ననస:123-10-268
వయససస:35
లస: పప

93-16/111

93-16/114

704
JBV3670874
పపరర: సరసతశక఼ చదనసనపరటట఼

93-16/109

భరస : వనసకటటశసరరర఼ DAVULURI
ఇసటట ననస:123-10-254
వయససస:37
లస: ససస స

698
SAA0278762
పపరర: వనసకట రరవప గసగరనవన఼
GANGINENI
తసడడ:బ శశషయఖ఼ GANGINENI
ఇసటట ననస:123-10-256
వయససస:45
లస: పప

93-16/123
709
JBV3668365
పపరర: వనసకటటశసరరరవప఼
గరటటట మగకకల఼
తసడడ:బ రరధనకకషరమబరరస఼ Gottumukkala
ఇసటట ననస:123-10-265
వయససస:50
లస: పప

715
JBV3668464
పపరర: రరమలకకయఖ఼ దనవపలలరర఼

93-16/689

భరస : శకధర఼ chennupati
ఇసటట ననస:123-10-260
వయససస:42
లస: ససస స
93-16/690

93-16/108

తసడడ:బ అచసఖతరరమయఖ఼ Patibandla
ఇసటట ననస:123-10-249
వయససస:61
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ఼ KUNDETI
ఇసటట ననస:123-10-258
వయససస:56
లస: ససస స
93-16/118

690
JBV3670601
పపరర: రరసబబబగ఼ పరటటబసడర ఼

తసడడ:బ ననగభబషణస
఼ CHERUKURI
ఇసటట ననస:123-10-249
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ KODATI
ఇసటట ననస:123-10-254
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ ససభబషలసదబబబ స఼ attaluri
ఇసటట ననస:123-10-256
వయససస:31
లస: పప
700
SAA0622118
పపరర: దధవఖతదజ గరదద

93-16/107

తసడడ:బ దసరర పబసరద చసకక
ఇసటట ననస:123-10-253
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ రమమష఼ DAVULURI
ఇసటట ననస:123-10-254
వయససస:40
లస: ససస స
697
JBV3670577
పపరర: వవవక చచదరర఼ అతస లలరర఼

689
JBV3428042
పపరర: సరసబశవరరవప఼ చదరరకలరర఼

714
JBV3670239
పపరర: శకనవరసరరవప఼ దనవపలలరర఼

93-16/128

తసడడ:బ వరరరఘవయఖ఼ davuluri
ఇసటట ననస:123-10-268
వయససస:34
లస: పప
93-16/692

717
SAA1460252
పపరర: మననజ కలమమర చరరమమమళర

93-16/693

తసడడ:బ రరఘవ రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:123-10-268
వయససస:18
లస: పప
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93-16/130 719
718
SAA0622084
SAA0622183
పపరర: ఉమమ లకడక సరయ పబసనన కకలమ
పపరర: లకడక కకలమ

తసడడ:బ అసజనవయగలల kola
ఇసటట ననస:123-10-269
వయససస:26
లస: ససస స
721
AP151010060287
పపరర: వరరరఘవయఖ davuluri

భరస : అసజనవయగలల kola
ఇసటట ననస:123-10-269
వయససస:42
లస: ససస స
93-16/133

తసడడ:బ వనసకయఖ davuluri
ఇసటట ననస:123-10-269
వయససస:78
లస: పప
724
SAA0277582
పపరర: వనసకటరమణ఼ బబణనల఼

93-16/134

93-16/137

93-16/138

93-19/667

93-19/670

93-16/695

తసడడ:బ కకషర రరవప఼ jonnalagadda
ఇసటట ననస:123-10-294
వయససస:31
లస: ససస స

731
JBV3668332
పపరర: శకనవరసరరవప఼ బబణనల఼

734
SAA1297134
పపరర: అనస రరఢ మమగగలలరర

737
JBV3668340
పపరర: రమణ఼ బబణనల఼

740
SAA1408178
పపరర: తనసజ కలర స

93-16/143

743
JBV3670726
పపరర: హరర కకషర బబణనల

93-16/139

746
AP151010060365
పపరర: జజనసరరణణ జజననలగడడ ఼
jonnalagadda
భరస : కకకషర రరరవప఼ jonnalagadda
ఇసటట ననస:123-10-294
వయససస:54
లస: ససస స

726
JBV3670684
పపరర: మగరళ కకషర఼ బబణనల఼

93-16/136

729
SAA0850694
పపరర: నగబల మరర షపక

93-20/30

732
JBV3668316
పపరర: వనసకటరరమయఖ఼ బబణనల఼

93-16/140

తసడడ:బ బసవయఖ఼ banal
ఇసటట ననస:123-10-273
వయససస:85
లస: పప
93-19/668

735
SAA1297142
పపరర: అమబలఖ గసధస

93-19/669

తసడడ:బ కకశశర బబబగ గసధస
ఇసటట ననస:123-10-273
వయససస:20
లస: ససస స
93-16/141

738
SAA0981325
పపరర: హనసమసత రరయ బబననల

93-17/36

తసడడ:బ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:123-10-274
వయససస:41
లస: పప
93-17/1080

741
SAA0404715
పపరర: సరమమమజఖస రరయపరటట

93-16/142

భరస : సరసబశవరరవప rayapati
ఇసటట ననస:123-10-292
వయససస:55
లస: ససస స
93-16/144

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప banal
ఇసటట ననస:123-10-292
వయససస:34
లస: పప
93-16/146

93-20/29

తసడడ:బ జనస సరహహబ
ఇసటట ననస:123-10-272
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ ససబబ రజడడడ కలర స
ఇసటట ననస:123-10-279 flat 402
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼ banal
ఇసటట ననస:123-10-292
వయససస:56
లస: ససస స
745
JBV3670700
పపరర: ననగ శరకవణణ఼ జజననలగడడ ఼

93-16/694

భరస : హనసమసతరరవప఼ banal
ఇసటట ననస:123-10-274
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర కకలగటర
ఇసటట ననస:123-10-279
వయససస:31
లస: ససస స
742
JBV3670718
పపరర: రరజఖలకడక఼ బబణనల఼

728
SAA1421684
పపరర: సరయ లకకక బబణనల

723
SAA0784034
పపరర: మసరసన ఛనయమకలరర

తసడడ:బ కకసడయఖ఼ banal
ఇసటట ననస:123-10-272
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకశశర బబబగ గసధస
ఇసటట ననస:123-10-273
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ కకశశర బబబగ గసధస
ఇసటట ననస:123-10-273
వయససస:18
లస: పప
739
SAA1410968
పపరర: మమనస కకలగటర

93-16/135

తసడడ:బ వనసకటరరమయఖ఼ banal
ఇసటట ననస:123-10-273
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ రరజజధనమ గసధస
ఇసటట ననస:123-10-273
వయససస:50
లస: పప
736
SAA1297159
పపరర: ధదరజ గసధస

725
SAA0740861
పపరర: రరమ కకషర బబణనల

93-16/132

తసడడ:బ గగపయఖ
ఇసటట ననస:123-10-269
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమకకషర బబణనల
ఇసటట ననస:123-10-272
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస఼ banal
ఇసటట ననస:123-10-273
వయససస:40
లస: ససస స
733
SAA1297126
పపరర: కకశశర బబబగ గసధస

93-20/28

తసడడ:బ కకసడయఖ banal
ఇసటట ననస:123-10-272
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరరమయఖ఼ banal
ఇసటట ననస:123-10-272
వయససస:50
లస: పప
730
JBV3430741
పపరర: ససజజత఼ బబణనల఼

722
SAA0630707
పపరర: కకటమక ఏమనవడడ

720
SAA0622001
పపరర: అసజనవయగలల కకలమ

తసడడ:బ వరయఖ kola
ఇసటట ననస:123-10-269
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:123-10-269
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ఼ banal
ఇసటట ననస:123-10-272
వయససస:45
లస: ససస స
727
JBV3668324
పపరర: కకసడయఖ఼ బబణనల఼

93-16/131

744
SAA0378711
పపరర: ససబబశవ రరవ రరయపరటట

93-16/145

తసడడ:బ ససతనరరమమమయమ rayapati
ఇసటట ననస:123-10-292
వయససస:61
లస: పప
93-16/147

747
SAA0049684
పపరర: కకషర రరవప఼ జజననలగడడ ఼

93-16/148

తసడడ:బ లకకయఖ఼ jonnalagadda
ఇసటట ననస:123-10-294
వయససస:59
లస: పప
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93-20/31

తసడడ:బ ఆశయఖ
ఇసటట ననస:123-10-301
వయససస:29
లస: పప
751
SAA1447556
పపరర: శకనవరస రరవప మననవ

93-16/698

93-16/154

భరస : చసదబశశఖరబబబగ఼ chigurupati
ఇసటట ననస:123-10-306
వయససస:51
లస: ససస స
757
JBV3669157
పపరర: శసకర రరవప఼ చగగరరపరటట఼

93-16/157

93-16/160

భరస : వనసకట కకషరరరరవప఼ gogineni
ఇసటట ననస:123-10-307
వయససస:82
లస: ససస స
763
AP151010060762
పపరర: రమమష baabu chigurupati

752
SAA0319806
పపరర: suryakumri chigurupati

93-16/163

772
SAA0277608
పపరర: ఆదదమక఼ కరరనటట఼

758
JBV3430410
పపరర: చసదబశశఖరబబబగ఼ చగగరరపరటట఼

తసడడ:బ వరయఖ఼ KARNATI
ఇసటట ననస:123-10-309
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ శసకరరరవప఼ CHIGURUPATI
ఇసటట ననస:123-10-306
వయససస:32
లస: పప
93-16/158

93-16/171

93-16/159

భరస : రమమష బబబగ chigurupati
ఇసటట ననస:123-10-307
వయససస:56
లస: ససస స

761
JBV1940832
పపరర: ఉమమమహహశసరరరవప఼
చగగరరపరటట఼
తసడడ:బ రమమషరబబగ ఼ chigurupati
ఇసటట ననస:123-10-307
వయససస:33
లస: పప

93-16/161

93-16/162
762
JBV1943083
పపరర: సడరఖననరరయణ఼ చగగరరపరటట఼

764
SAA1429059
పపరర: తబవవణణ గసట

93-16/699

తసడడ:బ రమమషరబబగ ఼ chigurupati
ఇసటట ననస:123-10-307
వయససస:34
లస: పప

770
SAA0888679
పపరర: హసరన బబనస షపక

773
AP151010060732
పపరర: శసకరరరవప KARNATI

776
JBV1947787
పపరర: శశభబరరణణ఼ బసడడ఼
తసడడ:బ శకధరరరవప ఼ bandi
ఇసటట ననస:123--10-312
వయససస:54
లస: ససస స

765
JBV3668290
పపరర: రతనకలమమరర఼ ననగగమతష఼

93-16/164

భరస : సరసబశవరరవప఼ nagumotu
ఇసటట ననస:123-10-308
వయససస:58
లస: ససస స
93-16/166

768
JBV3670585
పపరర: శకనవరసరరవప మగపరపళర

93-16/167

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼ MUPPALLA
ఇసటట ననస:123-10-308
వయససస:40
లస: పప
93-16/169

771
AP151010060815
పపరర: వరలకడక KARNATI

93-16/170

భరస : వనసకయఖ఼ KARNATI
ఇసటట ననస:123-10-309
వయససస:57
లస: ససస స
93-16/172

తసడడ:బ వనసకయఖ఼ KARNATI
ఇసటట ననస:123-10-309
వయససస:42
లస: పప
93-16/174

759
JBV3670627
పపరర: ననగమలలర శసరర చగగరరపరటట

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ఼ chigurupati
ఇసటట ననస:123-10-306
వయససస:60
లస: పప

భరస : అఫప బ జ పరషర
ఇసటట ననస:123-10-309
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ఼ KARNATI
ఇసటట ననస:123-10-309
వయససస:60
లస: ససస స
775
AP151010060814
పపరర: వనసకయఖ కరరనటట఼ KARNATI

93-16/155

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼ nagumotu
ఇసటట ననస:123-10-308
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ ససబబయఖ఼ nagumotu
ఇసటట ననస:123-10-308
వయససస:63
లస: పప

93-16/153

93-16/156
756
SAA0048116
పపరర: వనసకటటశసర రరవప఼ చగగరరపరటట఼

767
SAA0333799
పపరర: nagajayakiran nagamotu

93-16/168

753
SAA0319939
పపరర: poornimar chigurupati

755
JBV3669165
పపరర: పదక఼ చగగరరపరటట఼

766
SAA0333872
పపరర: adityakiran nagamotu

769
JBV3668282
పపరర: సరసబశవరరవప఼ ననగగమతష఼

93-16/152

తసడడ:బ చసదబశశఖర బబబగ఼ chigurupati
ఇసటట ననస:123-10-306
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప గసట
ఇసటట ననస:123-10-307
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼ nagumotu
ఇసటట ననస:123-10-308
వయససస:31
లస: పప

93-16/697

తసడడ:బ చసదబశశఖర బబబగ఼ chigurupati
ఇసటట ననస:123-10-306
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ఼ chjgurupati
ఇసటట ననస:123-10-307
వయససస:66
లస: పప
93-16/165

750
SAA1447267
పపరర: అనసడరఖ మననవ

భరస : రసగ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:123-10-304
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప఼ Chigurupati
ఇసటట ననస:123-10-306
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ శశషయఖ఼ Chigurupati
ఇసటట ననస:123-10-306
వయససస:59
లస: పప
760
JBV3668308
పపరర: ససగగణనదదవ఼ గగగరనవన఼

93-16/696

తసడడ:బ లకకయఖ మననవ
ఇసటట ననస:123-10-304
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ రసగ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:123-10-304
వయససస:40
లస: పప
754
JBV3430428
పపరర: రజన఼ చగగరరపరటట఼

749
SAA1447739
పపరర: రసగ రరవప మననవ

774
AP151010060105
పపరర: సపదదనరరవప KARNATI

93-16/173

తసడడ:బ నరసససహ రరవప KARNATI
ఇసటట ననస:123-10-309
వయససస:44
లస: పప
93-16/175

777
JBV1947811
పపరర: లకకకతషలసస఼ బసడడ఼

93-16/176

భరస : శకధరరరవప఼ bandi
ఇసటట ననస:123-10-312
వయససస:74
లస: ససస స
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93-16/177

తసడడ:బ శకధరరరవప఼ bandi
ఇసటట ననస:123-10-312
వయససస:54
లస: పప
781
SAA0981747
పపరర: పసబయమసక పప పపరర

93-16/179

93-16/182

93-16/185

93-16/188

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123-10-453
వయససస:39
లస: ససస స
793
JBV3668951
పపరర: రరజఖస఼ గడడపపడడ఼

93-17/38

93-17/41

93-16/192

తసడడ:బ రగశయఖ఼ Jammula
ఇసటట ననస:123-11-318
వయససస:36
లస: పప

93-16/186

791
SAA0852443
పపరర: ససబబజఖస వటటటకకటట

93-16/189

797
JBV3670692
పపరర: ననగ మహన జజననలగడడ

800
SAA1453018
పపరర: ససరరప రరణణ మదమసచ

93-16/193

803
SAA0981226
పపరర: పదక మసదడరర

806
SAA0981671
పపరర: రరజఖ లకడక చరరమనలమర
భరస : రరఘవ రరవప chrumanilla
ఇసటట ననస:123-11-322
వయససస:44
లస: ససస స

786
AP151010060620
పపరర: santhakumari muppalla

93-16/184

789
SAA0852252
పపరర: వనత దదవ సప నకకమక

93-16/187

792
SAA0781311
పపరర: పరరసన షపక

93-17/37

భరస : నబ షబబ shaik
ఇసటట ననస:123/10/4132
వయససస:25
లస: ససస స
93-17/39

795
SAA0981408
పపరర: ననగగసదబఎస కకలల
ర రర

93-17/40

తసడడ:బ సప మయఖ Kollari
ఇసటట ననస:123/11/118
వయససస:77
లస: పప
93-17/42

798
SAA0981267
పపరర: ససబబమక వరరణనసస

93-16/191

భరస : కకటయఖ varanasi
ఇసటట ననస:123-11-317
వయససస:69
లస: ససస స
93-16/701

801
NDX3209129
పపరర: ససరరప రరణణ మదమసచ

94-4/1418

భరస : గసగధర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:123-11-317
వయససస:34
లస: ససస స
93-16/194

భరస : రరమ రరవప manduri
ఇసటట ననస:123-11-318
వయససస:51
లస: ససస స
93-16/196

93-16/181

తసడడ:బ వనసకటటససర రజడడడ
ఇసటట ననస:123-10-453
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గసగధర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:123-11-317
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ పబవణ కలమమర఼ JAMMULA
ఇసటట ననస:123-11-318
వయససస:32
లస: ససస స
805
JBV3668969
పపరర: పబవణ కలమమర఼ జమగకల఼

788
AP151010060635
పపరర: రవసదబబబబగ మగపరపళళ఼
muppalla
తసడడ:బ కకషరయఖ఼ muppalla
ఇసటట ననస:123-10-315
వయససస:70
లస: పప

794
SAA1038976
పపరర: పబవణ మసదడరర

783
SAA0277509
పపరర: బబలచసదబన సబబనవన

భరస : రవసదబబబబగ఼ muppalla
ఇసటట ననస:123-10-315
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషరరరరవప జజననలగడనడ
ఇసటట ననస:123-11-120
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ రగశయఖ GUDE
ఇసటట ననస:123-11-317
వయససస:36
లస: పప
802
JBV3668977
పపరర: ఇసదస఼ జమగకల఼

93-16/183

తసడడ:బ రరమ రరవప మసదడరర
ఇసటట ననస:123/11/118
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123-11-118
వయససస:91
లస: పప
799
SAA0851916
పపరర: ననగగశసర రరవప గగదద

785
SAA0277525
పపరర: వనసకటటశసర రరవప సబబనవన

93-16/700

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప సబబనవన
ఇసటట ననస:123-10-314
వయససస:30
లస: పప

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:123-10-453
వయససస:84
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123-11-118
వయససస:71
లస: ససస స
796
JBV3668944
పపరర: వనసకయఖ఼ గడడపపడడ఼

93-16/180

తసడడ:బ అచలయఖ sabbineni
ఇసటట ననస:123-10-314
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ రవసదబబబబగ఼ muppalla
ఇసటట ననస:123-10-315
వయససస:43
లస: పప
790
SAA0852096
పపరర: వజయలకడక మసదదపప

782
SAA0277483
పపరర: లకడక పబసననస సబబనవన

780
SAA1469048
పపరర: గరనన ధదరజ బసడడ

తసడడ:బ శకనవరస బసడడ
ఇసటట ననస:123-10-312
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప sabbineni
ఇసటట ననస:123-10-314
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప sabbineni
ఇసటట ననస:123-10-314
వయససస:36
లస: పప
787
AP151010060629
పపరర: vamseekrishna muppalla

93-16/178

తసడడ:బ ననగభబషణస ఼ bandi
ఇసటట ననస:123-10-312
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసబబబగ పప పపరర
ఇసటట ననస:123/10/314
వయససస:27
లస: ససస స
784
SAA0276964
పపరర: భబసకరన సబబనవన

779
JBV1947803
పపరర: శకధరరరవప఼ బసడడ఼

804
SAA0981416
పపరర: సరగజన కకలల
ర రర

93-16/195

భరస : ననగగసదబమగ kolluri
ఇసటట ననస:123-11-318
వయససస:72
లస: ససస స
93-16/197

807
SAA0969529
పపరర: రరఘవరరవప చరరమమమళర

93-16/198

తసడడ:బ బగచలయఖ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:123-11-322
వయససస:50
లస: పప
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808
SAA1251198
పపరర: మననజ కలమమర చరరమమమళర

93-19/659

తసడడ:బ రరఘవ రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:123/11/322
వయససస:18
లస: పప
811
JBV1943539
పపరర: వనసకటససధదర పతకమబరర

93-16/201

93-16/204

93-16/207

93-16/208

93-16/211

93-16/214

93-16/217

93-16/220

తసడడ:బ వనసకటటససర రరవప దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:123-11-328
వయససస:28
లస: పప
835
JBV3668886
పపరర: శవ కకషర కలమమరర఼ పసచమరరస఼

93-16/702

821
JBV3668993
పపరర: రరణణ తబపపరనవన

824
JBV3669009
పపరర: శకకకషర చచదరర఼ యడర పలర ఼

827
JBV3668423
పపరర: వనసకటటష తబపపరనవన

830
JBV1945716
పపరర: ననగసపమఖ఼ దదడడ పనవన఼

93-16/209

భరస : వర పబసరద రరవప఼ panchumarthi
ఇసటట ననస:123-11-352
వయససస:50
లస: ససస స

816
JBV1943513
పపరర: కకటటశసరరరవప patakamuri

819
SAA1382381
పపరర: మహహశసరర కరర పపడడ

93-16/703

822
JBV1940022
పపరర: వనసకరయమక జజటట

93-16/210

93-16/212

825
JBV3669025
పపరర: పబవణ కలమమర఼ పపదదట఼

93-16/213

తసడడ:బ ఇననయఖ఼ PUDOTA
ఇసటట ననస:123-11-326
వయససస:31
లస: పప
93-16/215

828
JBV1940014
పపరర: ఇననయఖ పపదదట

93-16/216

తసడడ:బ అసతయఖ PUDOTA
ఇసటట ననస:123-11-326
వయససస:56
లస: పప
93-16/218

831
JBV1945732
పపరర: ననగ జజఖత దదడడ పనవన

93-16/219

తసడడ:బ వనసకటటశసరరరవప఼ Doddapaneni
ఇసటట ననస:123-11-328
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:123-11-328
వయససస:58
లస: ససస స

833
JBV1945724
పపరర: వనసకటటససర రరవప దదడడ పనవన

834
SAA0378877
పపరర: ఉష రరణణ నలల
ర రర

836
AP151010144040
పపరర: పబమల బబ దసదలలరర఼
BODDULURU
భరస : రరధనకకషర఼ BODDULURU
ఇసటట ననస:123-11-352
వయససస:55
లస: ససస స

93-16/206

భరస : ఇననయఖ JETTI
ఇసటట ననస:123-11-326
వయససస:55
లస: ససస స

93-16/221

తసడడ:బ ననరరయణ రరవప దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:123-11-328
వయససస:63
లస: పప
93-16/223

93-16/203

తసడడ:బ రరమ కకషర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:123-11-324
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమమరరవప తబపపరనవన
ఇసటట ననస:123-11-326
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప తబపపరనవన
ఇసటట ననస:123-11-326
వయససస:60
లస: పప
832
SAA1025478
పపరర: సరయ వటల దదడడ పనవన

818
SAA1382373
పపరర: ఝమనస రరజఖస కరర పపడడ

813
JBV3669116
పపరర: కకషర చదదతనఖ ఘసటబ

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర patakamuri
ఇసటట ననస:123-11-323
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ వరదయఖ఼ YadlaPalli
ఇసటట ననస:123-11-326
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ రరజ రరవప TRIPURANENI
ఇసటట ననస:123-11-326
వయససస:33
లస: పప
829
JBV3668407
పపరర: రరమమరరవప తబపపరనవన

93-16/205

భరస : రమమరరవప తబపపరనవన
ఇసటట ననస:123-11-326
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సడరరఖ ననరరయణ఼ చసకకపలర ఼
ఇసటట ననస:123-11-326
వయససస:73
లస: ససస స
826
SAA0378927
పపరర: అనల కలమమర తబపపరనవన

815
SAA0378935
పపరర: సరసబ ససవర రరవప నలల
ర రర

93-16/200

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల ఘసటబ
ఇసటట ననస:123-11-323
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమ కకషర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:123-11-324
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇననయఖ఼ PUDOTA
ఇసటట ననస:123-11-326
వయససస:30
లస: ససస స
823
JBV3669017
పపరర: ననరరయణమక఼ చసకకపలర ఼

93-16/202

తసడడ:బ బబపయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:123-11-323
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ఼ ghanta
ఇసటట ననస:123-11-323
వయససస:71
లస: పప
820
JBV3669033
పపరర: పరవన఼ పపదదట఼

812
SAA0319830
పపరర: కకషర చదదతనఖ఼ పతకమబరర఼

810
JBV3669090
పపరర: అననపపరర ఼ ఘసటబ఼

భరస : ఆసజనవయగలల఼ ghanta
ఇసటట ననస:123-11-323
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼ patakamuri
ఇసటట ననస:123-11-323
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల఼ ghanta
ఇసటట ననస:123-11-323
వయససస:43
లస: పప
817
JBV3669082
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ ఘసటబ఼

93-16/199

భరస : కకటటశసరరరవప patakamuri
ఇసటట ననస:123-11-323
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప guntupalli
ఇసటట ననస:123-11-323
వయససస:35
లస: పప
814
JBV3669108
పపరర: శకనవరస఼ ఘసటబ఼

809
JBV1943521
పపరర: ననగగశసరమక పతకమబరర

93-16/222

భరస : సరసబ ససవర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:123-11-332
వయససస:45
లస: ససస స
93-16/224

837
JBV3668894
పపరర: తషలశమక఼ పసచమరరస఼

93-16/225

భరస : వనసకటటశసరరర఼ panchumarthi
ఇసటట ననస:123-11-352
వయససస:81
లస: ససస స
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93-16/226
838
AP151010144038
పపరర: ససతనమహలకడక బబ దసదలలరర఼
BODDULURU
భరస : ససతనరరమయఖ఼ BODDULURU
ఇసటట ననస:123-11-352
వయససస:86
లస: ససస స

841
JBV3668878
పపరర: వర పబసరద రరవప఼ పసచమరరస఼

93-16/229

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ panchumarthi
ఇసటట ననస:123-11-352
వయససస:54
లస: పప
844
SAA0784547
పపరర: ఎససఫ బబబగ షపక

93-20/33

తసడడ:బ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123-11-352
వయససస:25
లస: పప
847
JBV3427010
పపరర: హరరబబబగ చలరరమ

93-16/233

93-16/236

తసడడ:బ ననగగసదబస makineni
ఇసటట ననస:123-11-361
వయససస:72
లస: పప
856
JBV1941962
పపరర: సతఖవరణణ఼ చనగసటట఼
భరస : కకషరరరరవప఼ rayapati
ఇసటట ననస:123-11-362
వయససస:50
లస: ససస స
859
JBV3668852
పపరర: రసగవరరరన జసపరల

93-16/245

భరస : శకనవరస రరవప శరఖమబరర
ఇసటట ననస:123-11-444
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ధనలకడక
ఇసటట ననస:123-11-352
వయససస:67
లస: ససస స

845
JBV1940071
పపరర: ననగజజఖత఼ చలచమ఼

846
JBV1940089
పపరర: మసగమక఼ కరటబగడడ ఼

93-16/231

848
SAA0981242
పపరర: పపజ పరసస

851
JBV3670262
పపరర: శకనవరసరరవప఼ మమకకనవన఼

854
SAA0981622
పపరర: శక హరర రరయపరటట

857
JBV1941988
పపరర: శకనవరసరరవప఼ రరయపరటట఼

860
JBV3668845
పపరర: సతఖ ననరరయణ జసపరల

93-16/248

863
JBV3668266
పపరర: బసవ బబలకకషర఼ vanne

93-16/234

866
SAA1421734
పపరర: ససబబరరవప దదడడ పనవన
తసడడ:బ వరయఖ దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:123-12-37A
వయససస:57
లస: పప

93-16/232

849
SAA0278838
పపరర: ఝమనస పరశస఼

93-16/235

భరస : శకనవరసరరవప఼ makineni
ఇసటట ననస:123-11-361
వయససస:46
లస: ససస స
93-16/237

852
SAA0278689
పపరర: శకనవరసరరవప pasham

93-16/238

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ pasham
ఇసటట ననస:123-11-361
వయససస:53
లస: పప
93-16/240

855
JBV1941970
పపరర: పదక఼ రరయపరటట఼

93-16/241

భరస : శకనవరసరరవప ఼ rayapati
ఇసటట ననస:123-11-362
వయససస:42
లస: ససస స
93-16/243

858
JBV1941954
పపరర: కకషరరరరవప఼ చనగసటట఼

93-16/244

తసడడ:బ రరమమరరవప ఼ rayapati
ఇసటట ననస:123-11-362
వయససస:53
లస: పప
93-16/246

861
JBV3668274
పపరర: రరజఖలకడక఼

93-16/247

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప఼ vanne
ఇసటట ననస:123-11-365
వయససస:34
లస: ససస స
93-16/249

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప఼ vanne
ఇసటట ననస:123-11-365
వయససస:30
లస: పప
93-16/251

93-20/32

భరస : లకకయఖ ఼ katragadda
ఇసటట ననస:123-11-359
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప JAMPALA
ఇసటట ననస:123-11-364
వయససస:78
లస: పప

భరస : nagaaiah vanne
ఇసటట ననస:123-11-365
వయససస:47
లస: ససస స
865
SAA0969453
పపరర: రజన శరఖమబరర

843
SAA0784265
పపరర: మరర వరల షపక

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర ఼ rayapati
ఇసటట ననస:123-11-362
వయససస:45
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ JAMPALA
ఇసటట ననస:123-11-364
వయససస:74
లస: ససస స
862
JBV1942184
పపరర: పదనకవత఼ యననన఼

93-16/230
842
AP151010144039
పపరర: రరదనకకషర బబ దసదలలరర఼
BODDULURU
తసడడ:బ ససతనరరమయఖ఼ BODDULURU
ఇసటట ననస:123-11-352
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప rayapati
ఇసటట ననస:123-11-362
వయససస:26
లస: ససస స
93-16/242

93-16/228

తసడడ:బ వర పబసరద రరవప఼ panchumarthi
ఇసటట ననస:123-11-352
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ సససగరరరవప఼ makineni
ఇసటట ననస:123-11-361
వయససస:47
లస: పప
93-16/239

840
JBV3668902
పపరర: వనసకటటశ ఼ పసచమరరస఼

తసడడ:బ వర పబసరదరరవప panchumarthi
ఇసటట ననస:123-11-352
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప పరసస
ఇసటట ననస:123-11-361
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సససగరరరవప makineni
ఇసటట ననస:123-11-361
వయససస:68
లస: ససస స
853
JBV3668225
పపరర: సససగరరరవప మమకకనవన

93-16/227

భరస : హరరబబబగ఼ chalicheem
ఇసటట ననస:123-11-359
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ శసకరరరవప chalicheem
ఇసటట ననస:123-11-359
వయససస:48
లస: పప
850
JBV3668217
పపరర: ససతమక మమకకనవన

839
JBV3668233
పపరర: రవ పసచసమరరస

864
JBV3668241
పపరర: ననగయఖ యయనన

93-16/250

తసడడ:బ బసవయఖ యయనన
ఇసటట ననస:123-11-365
వయససస:60
లస: పప
93-16/705

867
JBV3668209
పపరర: వజయశక఼ రరవపరటట

93-16/252

భరస : ననగగశసరరరవప఼ RAVIPATI
ఇసటట ననస:123-12-369
వయససస:46
లస: ససస స
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868
JBV3668183
పపరర: ననరరయణమక఼ రరవపరటట

93-16/253

భరస : ససతనరరమయఖ఼ RAVIPATI
ఇసటట ననస:123-12-369
వయససస:70
లస: ససస స
871
SAA1266493
పపరర: కళళఖణ రరవపరటట

93-16/664

93-16/258

భరస : సతఖననరరయణ Kanneganti
ఇసటట ననస:123-12-370
వయససస:69
లస: ససస స
877
SAA1004696
పపరర: సరయ ససధ మమయ గరసజపలర

93-17/43

93-16/261

93-16/263

తసడడ:బ వనసకట జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:123-12-379
వయససస:27
లస: ససస స
889
JBV1942804
పపరర: అనడరరధ జజగరర మబడడ

93-16/265

తసడడ:బ ససదరరనరరవప఼ ALOORI
ఇసటట ననస:123-12-381
వయససస:53
లస: పప

881
JBV3668258
పపరర: శకనవరసరరవప఼ పప లవరపప

884
SAA1012335
పపరర: ససత రరవమక లక కక రజడడ

887
JBV3670312
పపరర: రమమదదవ఼ కరవపరర఼

890
JBV3668043
పపరర: హరరబబబగ జజగరర మబడడ

93-16/268

893
JBV3670478
పపరర: రమమదదవ ఆలలరర

93-17/44

896
JBV3669124
పపరర: శకలకకక఼ మమమలపలర ఼
భరస : కకటటశసరరరవప఼ MailaPalli
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:37
లస: ససస స

879
SAA1004704
పపరర: శవ ససజన గరసజపలర

93-17/45

భరస : రమమష బబబగ గరసజపలర
ఇసటట ననస:123/12/370
వయససస:52
లస: ససస స
93-16/262

882
SAA1004712
పపరర: పప లవరపప రరపసన

93-17/46

తసడడ:బ శకనవరసరరవప పప లవరపప
ఇసటట ననస:123/12/371
వయససస:26
లస: ససస స
93-17/47

885
SAA1012483
పపరర: సరసబరజడడడ లకకకరజడడడ

93-17/48

తసడడ:బ ధధన రజడడడ లకకకరజడడడ
ఇసటట ననస:123/12/375
వయససస:76
లస: పప
93-17/50

888
SAA0621961
పపరర: వనల జజగరర మగడడ

93-16/264

భరస : రరమకకషర JAGARLAMUDI
ఇసటట ననస:123-12-380
వయససస:36
లస: ససస స
93-16/266

93-16/267
891
SAA0319822
పపరర: రరమకకకషర జజగరర మబడడ఼
JAGARLAMUDI
తసడడ:బ సతఖ మబరరస఼ JAGARLAMUDI
ఇసటట ననస:123-12-380
వయససస:41
లస: పప

93-16/269

894
JBV3670452
పపరర: దదలష చచదరర ఆలలరర

భరస : అసజయఖ చచదరర఼ ALOORI
ఇసటట ననస:123-12-381
వయససస:49
లస: ససస స
93-16/271

93-16/260

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ ఼ KANNEGANTI
ఇసటట ననస:123-12-370
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:బ సతఖమబరరస JAGARLAMUDI
ఇసటట ననస:123-12-380
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ అయఖనన JAGARLAMUDI
ఇసటట ననస:123-12-380
వయససస:66
లస: పప
895
JBV3670460
పపరర: అసజయఖ చచదరర ఆలలరర

876
JBV1945971
పపరర: సతఖననరరయణ఼ కనననగసటట

93-16/259

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123-12-379
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతఖమబరరస JAGARLAMUDI
ఇసటట ననస:123-12-380
వయససస:57
లస: ససస స
892
JBV1942796
పపరర: సతఖమబరరస జజగరర మబడడ

875
JBV1944115
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప గరసజపలర

878
SAA1004688
పపరర: షరరకల గరసజపలర

93-16/255

93-16/257

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప Ginjupalli
ఇసటట ననస:123-12-370
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబ రజడడ లకకకరజడడడ
ఇసటట ననస:123/12/375
వయససస:71
లస: ససస స
93-17/49

873
JBV1945989
పపరర: లకడక గరసజపలర

తసడడ:బ మలర ఖమరరజనరరవప GINJUPALLI
ఇసటట ననస:123-12-370
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమదనసస఼ POLAVARAPU
ఇసటట ననస:123-12-371
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవరరమకకషర MYNENI
ఇసటట ననస:123-12-375
వయససస:75
లస: ససస స
886
SAA0622282
పపరర: గరకషక బబ డడపపడడ

93-16/256

తలర : శవ ససజన గరసజపలర
ఇసటట ననస:123/12/370
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప POLAVARAPU
ఇసటట ననస:123-12-371
వయససస:52
లస: ససస స
883
JBV1947613
పపరర: లలమకలమమరర మమమనవన MYNENI

872
SAA0621979
పపరర: చతబ లలఖ గరసజపలర

870
JBV3429016
పపరర: ససతనరరమయఖ఼ రరవపరటట

తసడడ:బ పపననయఖ ఼ RAVIPATI
ఇసటట ననస:123-12-369
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటబబమయఖ Ginjupalli
ఇసటట ననస:123-12-370
వయససస:58
లస: పప

తలర : శవ ససజన గరసజపలర
ఇసటట ననస:123/12/370
వయససస:24
లస: ససస స
880
SAA0622043
పపరర: రరణణ పప లవరపప

93-16/254

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ఼ Ravipati
ఇసటట ననస:123-12-369
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:123-12-369
వయససస:20
లస: పప
874
JBV1944107
పపరర: పరరసత఼ కనననగసటట఼

869
JBV3668191
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ రరవపరటట఼

93-16/270

తసడడ:బ అసజయఖ చచదరర ALOORI
ఇసటట ననస:123-12-381
వయససస:28
లస: పప
93-16/272

897
JBV3669132
పపరర: పదకశక మమమనవన

93-16/273

భరస : కకషరరరరవప఼ MYNENI
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:52
లస: ససస స
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898
JBV3670395
పపరర: శరసత఼ కకయ఼
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93-16/274

భరస : సరసబయఖ఼ Koya
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:55
లస: ససస స
901
SAA0319897
పపరర: అనత మగపరప MUPPA

93-16/277

93-16/280

93-16/278

905
SAA0333849
పపరర: కకషరమబరరస మమమనవన఼ MYNENI

93-16/283

93-16/286

భరస : రరజగసదబ పబసరద఼ MADDIPATLA
ఇసటట ననస:123-12-392
వయససస:48
లస: ససస స

908
JBV3668159
పపరర: శరరష మదధదపటర

93-16/276

903
SAA0319921
పపరర: శశషమక MUPPA

93-16/279

తసడడ:బ హరరబబబగ MUPPA
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:57
లస: పప
93-16/281

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ MYNENI
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహ రరవప఼ VELINENI
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:69
లస: పప
910
JBV3668167
పపరర: శశశలజ఼ మదధదపటర ఼

902
SAA0049627
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ మమమలపలర ఼

900
SAA0319764
పపరర: రవసదబ బబబగ మగపరప

తసడడ:బ హరరబబబగ఼ MUPPA
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ MAILAPALLI
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ రతస యఖ఼ MUPPA
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:58
లస: పప
907
JBV3669173
పపరర: శవరరమకకషరయఖ వనలనవన

93-16/275

తసడడ:బ కకషరరరరవప఼ Myneni
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:32
లస: పప

భరస : హరరబబబగ MUPPA
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:37
లస: ససస స
904
SAA0319913
పపరర: హరరబబబగ MUPPA

899
JBV3669140
పపరర: అరరజన చచదరర఼ మమమనవన఼

906
JBV3670387
పపరర: సరసబయఖ఼ కకయ఼

93-16/282

తసడడ:బ వరయఖ఼ KOYA
ఇసటట ననస:123-12-388
వయససస:60
లస: పప
93-16/284

909
JBV3668175
పపరర: ఉషరరరణణ఼ కలరరక఼

93-16/285

తసడడ:బ రరజగసదబ పబసరద఼ MADDIPATLA
ఇసటట ననస:123-12-392
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమమష఼ KURRA
ఇసటట ననస:123-12-392
వయససస:34
లస: ససస స

911
SAA0404756
పపరర: రమమష఼ కలరరక఼

93-16/287

912
AP151010060523
పపరర: రరజగసదబపస
బ రద మదధదపటర ఼
Maddipatla
తసడడ:బ వనసకయఖ఼ Maddipatla
ఇసటట ననస:123-12-392
వయససస:57
లస: పప

93-16/288

93-16/290

915
JBV3668860
పపరర: పదనకవత఼ ఎలవవలల఼

93-16/291

తసడడ:బ శవ శసకరరరవప఼ KURRA
ఇసటట ననస:123-12-392
వయససస:35
లస: పప

93-16/289 914
913
JBV3671732
SAA0408567
పపరర: జజఖత పబసనన లకడక వనననపపసల
పపరర: వనసకట లకడక఼ వనననపపసల఼

తసడడ:బ హనసమసత రరవప఼ VENNAPUSALA
ఇసటట ననస:123-12-393
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప఼ VENNAPUSALA
ఇసటట ననస:123-12-393
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరవప఼ Elivolu
ఇసటట ననస:123-12-393
వయససస:49
లస: ససస స

916
JBV3670411
పపరర: ససబబబయమక఼ వవమగల఼

93-16/293
917
SAA0408575
పపరర: హనసమసతరరవప఼
వనననపపసల఼
తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼ VENNAPUSALA
ఇసటట ననస:123-12-393
వయససస:56
లస: పప

918
JBV3670403
పపరర: ససతనరరమగలల఼ వవమగల
తసడడ:బ కకషరయఖ VEMULA
ఇసటట ననస:123-12-393
వయససస:78
లస: పప

920
NDX2553733
పపరర: శరగమణణ మమడడకకసడ

921
SAA1012400
పపరర: హహమ మమధసరర మగపపలనవన

93-16/292

భరస : ససతనరరమగలల఼ VEMULA
ఇసటట ననస:123-12-393
వయససస:71
లస: ససస స
919
SAA0981200
పపరర: శరగమణణ మమడడకకసడ

93-17/51

భరస : లకకయఖ Medikonda
ఇసటట ననస:123/12/397
వయససస:46
లస: ససస స
922
SAA1455054
పపరర: వనసకట రరవప చరరమమమళళ

భరస : వనసకటటశసరరర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:123-12-397
వయససస:50
లస: ససస స
93-18/674

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:123-12-398
వయససస:64
లస: పప
925
JBV1950195
పపరర: గగపసకకషర఼ కరసడబ
తసడడ:బ వవణగగగపరలరరవప KANDRU
ఇసటట ననస:123-12-399
వయససస:33
లస: పప

94-5/802

923
JBV1950625
పపరర: పదనకవత఼ కరసడడబ఼

926
JBV1950617
పపరర: వవణగగగపరలరరవప కరసడడబ
తసడడ:బ ననగభబషణస KANDRU
ఇసటట ననస:123-12-399
వయససస:55
లస: పప

93-17/52

తసడడ:బ వనసకట రమణ మగపపలనవన
ఇసటట ననస:123/12/398
వయససస:27
లస: ససస స
93-16/295

భరస : వవణగగగపరలరరవప఼ Kandru
ఇసటట ననస:123-12-399
వయససస:50
లస: ససస స
93-16/297

93-16/294

924
SAA0278721
పపరర: పకదదస కకషర఼ కనసదన ఼

93-16/296

తసడడ:బ వవణగ గగపరలరరవప఼ KANDRU
ఇసటట ననస:123-12-399
వయససస:30
లస: పప
93-16/298

927
SAA1251255
పపరర: రమమరరవప ఉననవ

93-19/672

తసడడ:బ ననరరయణ ఉననవ
ఇసటట ననస:123-12-399
వయససస:56
లస: పప
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928
SAA1372010
పపరర: వనసకట రమణ మగపపలనవన

93-19/741

భసధసవప: లకడకపబసనన
ఇసటట ననస:123-12-399
వయససస:54
లస: పప

93-19/742

భరస : వనసకట రమణ మగపపలనవన
ఇసటట ననస:123-12-399
వయససస:45
లస: ససస స

931
JBV3669728
పపరర: వనసకటటష doddapaneni

93-17/54

తసడడ:బ ససబబబరరవప doddapaneni
ఇసటట ననస:123/12/579
వయససస:34
లస: పప
934
SAA1382944
పపరర: ననగ రరజ తననరర

929
SAA1371954
పపరర: లకడక పబసనన మగపపలనవన

932
SAA1251206
పపరర: శకకరసత ఉననవ

935
SAA1382951
పపరర: మహహశ తననరర

93-17/53

తసడడ:బ ససబబబరరవప doddapaneni
ఇసటట ననస:123/12/579
వయససస:31
లస: పప
93-19/660

తసడడ:బ రమమరరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:123/12/1399
వయససస:34
లస: పప
93-17/1081

930
SAA0049601
పపరర: శకకరసత దదడడ పనవన

933
SAA1251214
పపరర: వరలకడక ఉననవ

93-19/671

భరస : రమమరరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:123-12-1399
వయససస:48
లస: ససస స
93-18/673

936
SAA1464494
పపరర: శవ లల చనగసటట

93-18/675

తసడడ:బ శవయఖ తననరర
ఇసటట ననస:123-12-3935,14LINE ABLOCK
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ శవయఖ తననరర
ఇసటట ననస:123-12-3935,14LINE ABLOCK
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:123-13-401
వయససస:35
లస: ససస స

937
SAA1279777
పపరర: శవలల చనగసటట

938
JBV3669793
పపరర: శరణఖ అననన

939
SAA0048629
పపరర: వనసకట రమమదదవ఼ కరవపరర఼

93-19/673

తసడడ:బ శకనవసరరర రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:123-13-401
వయససస:34
లస: ససస స
940
JBV3669785
పపరర: పదనకవత అననన

తసడడ:బ వనసకటటశసరరరవప఼ ANNE
ఇసటట ననస:123-13-402
వయససస:29
లస: ససస స
93-16/301

భరస : వనసకటటశసరరరవప఼ ANNE
ఇసటట ననస:123-13-402
వయససస:59
లస: ససస స
93-16/304

946
JBV3669777
పపరర: జగదదష బబబగ఼ క఼రకపరటట

93-16/307

93-16/310

93-16/305

947
AP151010486394
పపరర: రమమశరబబగ కకరకపరటట

950
JBV3428158
పపరర: రతనకలమమరర మగవరస

93-16/313

953
SAA0658823
పపరర: వరర మలర వరపప

956
JBV3430758
పపరర: రతనమక ఏచడరర
భరస : ననరరయణ Yechuri
ఇసటట ననస:123/13/412
వయససస:45
లస: ససస స

93-16/306
945
SAA0782020
పపరర: జజఖత వనసకటటశ బబబగ కకరరపటటట

93-16/308

93-16/309
948
JBV3430642
పపరర: వనసగయఖ adusumalli
ADUSUMALLI
తసడడ:బ వనసకటనరసయఖ ADUSUMALLI
ఇసటట ననస:123-13-404
వయససస:77
లస: పప

93-16/311

951
JBV3428950
పపరర: బబలకకషర మగవరస

93-16/312

తసడడ:బ దశరథ బబపయఖ MUVVA
ఇసటట ననస:123-13-407
వయససస:34
లస: పప
93-16/314

తసడడ:బ రవ మరయఖ
ఇసటట ననస:123-13-409
వయససస:26
లస: ససస స
93-16/316

93-16/303

తసడడ:బ రమమశ బబబగ KORAPATTI
ఇసటట ననస:123-13-404
వయససస:25
లస: పప

భరస : ధశరధబబపయఖ MUVVA
ఇసటట ననస:123-13-407
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకయఖ muvva
ఇసటట ననస:123-13-407
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ ఇననయఖ PUDOTHA
ఇసటట ననస:123-13-409
వయససస:75
లస: పప

944
JBV3430766
పపరర: రసగమక ADUSUMALLI

942
AP151010060630
పపరర: వనసకటటశసరరరవప అననన Anne
తసడడ:బ ననగబబషణస Anne
ఇసటట ననస:123-13-402
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటససరరర KORRAPATI
ఇసటట ననస:123-13-404
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవ రరయమపరటట
ఇసటట ననస:123-13-407
వయససస:24
లస: ససస స

955
SAA0658849
పపరర: ఆగసస నయఖ పపదదట

93-16/302

భరస : వనసగయఖ ADUSUMALLI
ఇసటట ననస:123-13-404
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ రమమష బబబగ఼ KORRAPATI
ఇసటట ననస:123-13-404
వయససస:30
లస: పప

952
JBV3428943
పపరర: దశరథ బబపయఖ మగవరస

941
SAA0048652
పపరర: శకనవరసరరవప఼ కరవపరర఼

93-16/300

భరస : శకనవరసరరవప఼ KAVOORI
ఇసటట ననస:123-13-402
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ KAVOORI
ఇసటట ననస:123-13-402
వయససస:37
లస: పప

943
AP151010489403
పపరర: వనసకటరమణమక఼
ADUSUMALLI
భరస : రమమషరబబగ఼ korrapati
ఇసటట ననస:123-13-404
వయససస:52
లస: ససస స

949
SAA0981614
పపరర: నవఖ రరయమపరటట

93-16/299

954
SAA0658831
పపరర: వదనఖ వత పపదదట

93-16/315

తసడడ:బ ఆగసస నయఖ PUDOTHA
ఇసటట ననస:123-13-409
వయససస:69
లస: ససస స
93-16/317

93-16/318
957
JBV3669678
పపరర: అమర ననగగసదబ కలమమర యయచడరర

తసడడ:బ ననరరయణ Yechuri
ఇసటట ననస:123/13/412
వయససస:31
లస: పప
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93-16/319

తసడడ:బ పసచలయఖ Yechuri
ఇసటట ననస:123/13/412
వయససస:58
లస: పప
961
JBV3668662
పపరర: పపదదమమకయ యడర పరటట

93-16/322

93-16/325

93-16/323

965
JBV3668126
పపరర: శకవవణగ కరకరన

94-8/1304

93-16/326

968
SAA1009191
పపరర: శశశలజ గడదస

971
JBV3668092
పపరర: కకకషరవవణణ నశసకరరరవప

963
JBV3668654
పపరర: సప మయఖ యడర పరటట

93-16/324

966
SAA0981697
పపరర: రవసదబ చచదరర వపటర

93-17/55

తసడడ:బ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:123/13/436
వయససస:51
లస: పప
93-17/56

భరస : ససవర పబసరద గననమనవన
ఇసటట ననస:123/13/437
వయససస:41
లస: ససస స
93-16/327

93-16/321

తసడడ:బ ననయగడమక
ఇసటట ననస:123-13-424
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ KAKANI
ఇసటట ననస:123-13-435
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ రవసదబ చచదరర
ఇసటట ననస:123-13-436
వయససస:22
లస: పప
970
SAA0622381
పపరర: kavya nisankararao

962
JBV3669652
పపరర: సరసబశవరరవప మరరక

960
SAA0420992
పపరర: వనసకట లకడక మరరక MARRI

భరస : సరసబశవరరవప MARRI
ఇసటట ననస:123-13-424
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ edukondalu Marri
ఇసటట ననస:123-13-424
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకయఖ SABBINENI
ఇసటట ననస:123-13-435
వయససస:72
లస: ససస స
967
NDX3091568
పపరర: వనసకట వరరణ వసశ వపట

93-16/320

తసడడ:బ సప మయఖ TATI
ఇసటట ననస:123-13-424
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సప మయఖ YADLAPATI
ఇసటట ననస:123-13-424
వయససస:67
లస: ససస స
964
JBV3668100
పపరర: వనసకట రతనమక సబబనవన

959
JBV3671070
పపరర: పపషప జజఖత తనటట

969
SAA1008201
పపరర: ససవర పబసరద గననమనవన

93-17/57

తసడడ:బ హరర బబబగ గననమనవన
ఇసటట ననస:123/13/437
వయససస:43
లస: పప
93-16/328

93-16/329
972
JBV3668084
పపరర: శవ ననగగశసరరరవప నశసకరరరవప

తసడడ:బ శవ ననగగశసర రరవప nisankararao
ఇసటట ననస:123-13-438
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ ననగగశసరరరవప Nissankarrao
ఇసటట ననస:123/13/438
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ పపరర చసదబరరవప Nissankarrao
ఇసటట ననస:123/13/438
వయససస:58
లస: పప

973
SAA0621987
పపరర: కకమల mogili

974
JBV3670635
పపరర: మధసవరణణ మగరల

975
SAA0456970
పపరర: బబలమజ మగరల

93-16/330

తలర : మధసవరణణ mogili
ఇసటట ననస:123/13/439
వయససస:25
లస: ససస స
976
SAA0456988
పపరర: Vasista Nissankarrao

భరస : రరమకకషర mogili
ఇసటట ననస:123-13-439
వయససస:51
లస: ససస స
93-16/333

977
JBV3670304
పపరర: ననగమణణ కసదసల

తసడడ:బ శవ ననగగశసర రరవప Nissankarrao
ఇసటట ననస:123/13/439
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబబబరజడడడ kàñdula
ఇసటట ననస:123-13-440
వయససస:33
లస: ససస స

979
SAA0319848
పపరర: శశషకలమమరర఼ కకడనల఼

980
SAA0404731
పపరర: కకటటశసరర఼ చసతల఼

93-16/336

భరస : గసగరధర రరవప఼ kodali
ఇసటట ననస:123-13-440
వయససస:51
లస: ససస స
982
JBV3668142
పపరర: srinivas chintala

93-16/339

తసడడ:బ అసజయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:123\13\440
వయససస:25
లస: ససస స

983
SAA0319590
పపరర: గసగరధరరరవప఼ కకడనల఼

93-16/334

986
SAA0963034
పపరర: శక వదనఖ కకడనల
తసడడ:బ గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:123\13\440
వయససస:26
లస: ససస స

978
JBV3668134
పపరర: shireesha chintala

93-16/335

భరస : శకనవరస chintala
ఇసటట ననస:123-13-440
వయససస:44
లస: ససస స
93-16/337

981
JBV3669686
పపరర: ససబబబరజడడడ కసదసల

93-16/338

తసడడ:బ ససబబబరజడడడ kandula
ఇసటట ననస:123-13-440
వయససస:46
లస: పప
93-16/340

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ kodali
ఇసటట ననస:123-13-440
వయససస:54
లస: పప
93-22/128

93-16/332

తలర : మధసవరణణ మగరల
ఇసటట ననస:123-13-439
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకషరమబరరస఼ chintala
ఇసటట ననస:123-13-440
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ కకకషరమబరరస chintala
ఇసటట ననస:123-13-440
వయససస:47
లస: పప
985
SAA0963141
పపరర: భబవన చచదరర ఆలలరర

93-16/331

984
JBV1940030
పపరర: కకషర మబరరస చసతల

93-16/341

తసడడ:బ హనసమసతష chintala
ఇసటట ననస:123-13-440
వయససస:72
లస: పప
93-22/129

93-16/342
987
SAA0319731
పపరర: అనల కలమమర దదపపలపపడడ఼
DOPPALAPUUDI
తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼ DOPPALAPUUDI
ఇసటట ననస:123-13-441
వయససస:31
లస: పప
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988
SAA0319723
పపరర: తబ ననథ఼ దదపపలపపడడ఼

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼ DOPPALAPUDI
ఇసటట ననస:123-13-441
వయససస:33
లస: పప

93-16/344
989
SAA0319699
పపరర: సరసబశవరరవప దదపపలపపడడ
DOPPALAPUUDI
తసడడ:బ తరరపతయఖ DOPPALAPUUDI
ఇసటట ననస:123-13-441
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటరమణనరజడ఼డడ
ఇసటట ననస:123-13-441
వయససస:45
లస: ససస స

991
SAA0622316
పపరర: అశశక కలమమర మద మసచ

992
JBV3670338
పపరర: వనసకటరమణనరజడ఼డడ కలనస఼

993
SAA0975203
పపరర: దదవరనసదస మమమడనల

93-16/343

93-17/59

తసడడ:బ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:123/13/441
వయససస:38
లస: పప
994
JBV1940105
పపరర: ససజజత గగసటటపలర

తసడడ:బ కకటటరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123-13-441
వయససస:46
లస: పప
93-16/345

భరస : వనసకటరతస యఖ guntupalli
ఇసటట ననస:123-13-442
వయససస:56
లస: ససస స
997
JBV1940097
పపరర: వనకసటరతస యఖ గగసటటపలర

93-16/348

93-17/61

93-16/352

93-16/355

93-16/707

తసడడ:బ సతఖననరరయణ JAMPALA
ఇసటట ననస:123-13-448
వయససస:56
లస: పప

93-16/350

1004 JBV3669363
పపరర: పపలమరరరవప఼ కనసమబరర఼

1007 SAA1025486
పపరర: హహహమమవత నలర పనవన

1010 NDX2610079
పపరర: రరఘవవసదబ రరవప రరవ

94-42/684

1013 SAA0991662
పపరర: శకనవరసరరవప మపరరస

93-16/353

1016 JBV3671757
పపరర: మమధవ చసతమనవన
భరస : ససరగష కలమమర జసపరల
ఇసటట ననస:123-13-449
వయససస:54
లస: ససస స

999
JBV1943018
పపరర: ససబబబరరవప మమరజలర

93-16/349

1002 JBV3669595
పపరర: రరజనదదవ఼ గగసటటపలర ఼

93-16/351

1005 SAA0969479
పపరర: చదసచస రరమయఖ గగసటటపలర

93-16/354

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:123-13-444
వయససస:73
లస: పప
93-16/356

1008 SAA1430362
పపరర: హరర కకషర అరవడక

93-16/706

తసడడ:బ గరసధద అరవడక
ఇసటట ననస:123-13-445
వయససస:34
లస: పప
94-6/545

1011 NDX3140118
పపరర: రరఘవవసదబ రరవప రరవ

94-9/853

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల రరవ
ఇసటట ననస:123-13-445
వయససస:58
లస: పప
93-17/62

తసడడ:బ అసజయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:123/13/447
వయససస:53
లస: పప
93-16/358

93-16/347
996
SAA0319947
పపరర: రరమ కకషర గగసటటమలర
GUNTUMALLI
తసడడ:బ వనసకట రతస యఖ GUNTUMALLI
ఇసటట ననస:123-13-442
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప఼ guntupalli
ఇసటట ననస:123-13-444
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల రరవ
ఇసటట ననస:123-13-445
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరఘవవసదబ రరవప రరవ
ఇసటట ననస:123-13-445
వయససస:58
లస: ససస స
1015 SAA0048579
పపరర: రమమష కలమమర జసపరల

1001 SAA0969487
పపరర: తదజశస గగసటటపలర

93-22/19

తసడడ:బ రరమమరరవప మమరజలర
ఇసటట ననస:123-13-443
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననరరయణ నలర పనవన
ఇసటట ననస:123/13/445
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : హరరకకషర తరరవధధ
ఇసటట ననస:123-13-445
వయససస:29
లస: ససస స
1012 NDX2557783
పపరర: ధనలకడక ఘసట

93-20/34

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼ kanumuri
ఇసటట ననస:123/13/444
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ ననసరయఖ఼ guntupalli
ఇసటట ననస:123-13-444
వయససస:78
లస: పప
1009 SAA1429315
పపరర: భబగఖ లకడక తరరవధధ

998
SAA0783549
పపరర: ఆశ బ షపక

తసడడ:బ చదసచస రరమయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:123-13-444
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ పపలమరరరవప఼ kanumuri
ఇసటట ననస:123/13/444
వయససస:31
లస: పప
1006 SAA0049635
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ గగసటటపలర ఼

93-16/346

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123-13-442
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబరరవప మమరజలర
ఇసటట ననస:123/13/443
వయససస:24
లస: పప
1003 SAA0048777
పపరర: దధలప఼ కనసమబరర఼

995
SAA0319749
పపరర: వనసకటరతనస గగసటటపలర

93-17/58

తసడడ:బ రరజజ రతనస మమమడనల
ఇసటట ననస:123-13-441
వయససస:74
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ guntupalli
ఇసటట ననస:123-13-442
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతయఖ guntupalli
ఇసటట ననస:123-13-442
వయససస:66
లస: పప
1000 SAA0947095
పపరర: జగదదశ మమరజలర

93-17/60

990
JBV3670320
పపరర: కలపన఼ కలనస఼

1014 JBV3670361
పపరర: వరతసలఖ అసచద

93-16/357

భరస : రమమష కలమమర JAMPALA
ఇసటట ననస:123-13-448
వయససస:52
లస: ససస స
93-16/359

1017 SAA0622308
పపరర: రరతన చసదబ జసపరల

93-16/360

తసడడ:బ ససరగష కలమమర JAMPALA
ఇసటట ననస:123-13-449
వయససస:26
లస: పప
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1018 JBV3671740
పపరర: ససరగష కలమమర జసపరల

93-16/361

తసడడ:బ సతఖననరరయణ జసపరల
ఇసటట ననస:123-13-449
వయససస:57
లస: పప
1021 SAA0622217
పపరర: యమమనసరససత గగదద

93-16/362

93-16/363

93-16/710

93-16/713

93-19/723

93-16/366

భరస : గణణశ muvva
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:25
లస: ససస స
1039 SAA0049726
పపరర: లమవణఖ఼ నననపనవన఼

1028 SAA1442300
పపరర: అరరసధత గడడ స

1031 SAA1385954
పపరర: వనసకటటశసర రజడడడ అకకల

1034 SAA1366954
పపరర: పసటట ట వజయ లకడక

తసడడ:బ శవ ననగగశసరరరవప఼ muvva
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:46
లస: పప

93-16/711

1029 SAA1459551
పపరర: వజయ సససహ గగరర

93-16/712

తసడడ:బ అబబహస లసకన గగరర
ఇసటట ననస:123-14-457
వయససస:31
లస: పప
93-16/714

1032 SAA1251321
పపరర: అబబహస లసకన గగరర గగరర

93-19/674

భసధసవప: గడడ స అరరసధత గడడ స
ఇసటట ననస:123-14-457
వయససస:62
లస: పప
93-16/715

1035 SAA1385921
పపరర: అకకల వనసకటటశసర రజడడడ

93-16/716

1038 SAA0049213
పపరర: సపమఖ఼ నననపనవన఼

1040 SAA0378687
పపరర: ఆచలమక మగవరస

1043 SAA0049320
పపరర: బబహకస఼ నననపనవన఼

93-16/367

1046 SAA0049288
పపరర: శవశసకరవరపబసరద రరవప఼
నననపనవన఼
తసడడ:బ ససబబయఖ఼ nannapaneni
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:46
లస: పప

93-16/368

భరస : శకనవరసరరవప఼ nannapaneni
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:34
లస: ససస స
93-16/370

1041 JBV3667607
పపరర: సరమమమజఖస఼ నననపనవన఼

93-16/371

భరస : ససబబయఖ఼ nannapaneni
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:61
లస: ససస స
93-16/373

తసడడ:బ ససబబయఖ఼ nannapaneni
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:34
లస: పప
93-16/375

93-16/365

1037 SAA0048546
పపరర: గగరర఼ నననపనవన఼

1042 SAA0426684
పపరర: అరరణశశరర ఆలపరటట
తసడడ:బ పౢటరగడమయన
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:30
లస: పప

1026 SAA0319863
పపరర: వరభదబ రరవప఼ పపదధద఼

తసడడ:బ అకకల ననరరయణ రజడడడ
ఇసటట ననస:123-14-457SAHITHI NILAYAM
వయససస:19
లస: పప

భరస : పపద కకటయఖ muvva
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:59
లస: ససస స

93-16/372

93-16/709

తసడడ:బ హనసమయఖ఼ peddi
ఇసటట ననస:123-14-452
వయససస:66
లస: పప

భరస : బబహకస఼ nannapaneni
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:34
లస: ససస స
93-16/369

1023 SAA1440262
పపరర: రగవత మననన

భరస : నసదస చనరజరస వవససర
ఇసటట ననస:123-14-457SAHITHI NILAYAM
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవశసకరవరపబసరద రరవప఼ nannapanen
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:38
లస: ససస స

1045 JBV3667623
పపరర: గణణష఼ మగవరస఼

93-16/364

తసడడ:బ ననరరయణ రజడడడ అకకల
ఇసటట ననస:123-14-457
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: అరరసధత గడడ స
ఇసటట ననస:123-14-457
వయససస:62
లస: పప
1036 SAA0981663
పపరర: ససవర లమవణఖ మగవస

1025 JBV1940162
పపరర: శరతనబబగ఼ పపదధద఼

93-20/35

భరస : నగరజ మననన
ఇసటట ననస:123-14-451
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబబహస లసకన గగరర
ఇసటట ననస:123-14-457
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరరయణ రజడడడ అకకల
ఇసటట ననస:123-14-457
వయససస:19
లస: పప
1033 SAA1251339
పపరర: అబబహస లసకన గగరర గగరర

93-16/708

తసడడ:బ వరభదబరరవప఼ peddi
ఇసటట ననస:123-14-452
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ పబకరశ రరవప గగరర
ఇసటట ననస:123-14-457
వయససస:62
లస: పప
1030 SAA1366962
పపరర: వనసకటటశసర రజడడడ అకకల

1022 SAA1439579
పపరర: నగరజ మననన

1020 SAA0784307
పపరర: మలలర శసరర కకతస పలర

భరస : వనసకస యఖ
ఇసటట ననస:123/13/4567
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ మననన
ఇసటట ననస:123-14-451
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరభదబ రరవప఼ peddi
ఇసటట ననస:123-14-452
వయససస:56
లస: ససస స
1027 SAA1442227
పపరర: అబబహస లసకన గగరర

93-17/63

భరస : ససబబబరరవప doddapaneni
ఇసటట ననస:123/13/579
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ శవ శసకరరకవప gude
ఇసటట ననస:123/14/300
వయససస:27
లస: ససస స
1024 JBV3669181
పపరర: లకడక఼ పపదధద఼

1019 JBV3667755
పపరర: ససజజత దదడడ పనవన

1044 SAA0049171
పపరర: శకనవరసరరవప఼ నననపనవన఼

93-16/374

తసడడ:బ ససబబయఖ఼ nannapaneni
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:43
లస: పప
93-16/376

1047 SAA0378661
పపరర: శవ ననగగశసర రరవప఼ మగవరస఼

93-16/377

తసడడ:బ పపద కకటయఖ఼ muvva
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:59
లస: పప
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1048 JBV3667615
పపరర: ససబబయఖ఼ నననపనవన఼

93-16/378

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼ nannapaneni
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:76
లస: పప
1051 SAA1428796
పపరర: రరమకకషర ననగరజర
తసడడ:బ సరసబశవరరవప నగరజ
ఇసటట ననస:123-14-460
వయససస:49
లస: పప
93-17/64

తసడడ:బ హరరపస
బ రద chinnam
ఇసటట ననస:123/14/463
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ వనసకరటబబమయఖ Gadiparthi
ఇసటట ననస:123/14/470
వయససస:70
లస: ససస స
93-16/387

1058 AP151010060707
పపరర: హరరపస
బ రద చననస

1061 SAA0048348
పపరర: మమరర సబవసత మదధదనవన

1064 AP151010144304
పపరర: ససశల ALAPATI

93-16/390

1067 AP151010060583
పపరర: పరసడడరసగపబసరద nandamuri

93-16/382

భరస : వనసకట సతష కలమమర఼
ఇసటట ననస:123-14-493
వయససస:42
లస: ససస స

1070 JBV1945914
పపరర: ససతనమహలకడక పప లవరపప

93-16/719

1056 JBV3668019
పపరర: రరణణ చననస

93-16/380

1059 JBV3668001
పపరర: నరరప రరణణ యయసడడరర

93-16/385

1062 JBV3667953
పపరర: భబగఖలకడక మమదధనవన

93-16/386

భరస : ఆసతతన శశరరరరజ madineni
ఇసటట ననస:123-14-485
వయససస:41
లస: ససస స
93-16/388

1065 JBV3667979
పపరర: పపణఖవత఼ ఆలపరటట఼

93-16/389

భరస : వరయఖ఼ alpati
ఇసటట ననస:123-14-486
వయససస:75
లస: ససస స
93-16/391

1068 AP151010060518
పపరర: ససధనకర బబబగ అలపరటట

93-16/394

భరస : రరమదనసస ఼
ఇసటట ననస:123-14-493
వయససస:81
లస: ససస స

93-16/396

భరస : వనసకట కకషర kadiyala
ఇసటట ననస:123/14/494
వయససస:46
లస: ససస స
1075 JBV3669264
పపరర: పదకశక఼ నలర పనవన఼
భరస : శశషగరరరరరవప఼ nannapaneni
ఇసటట ననస:123-14-496
వయససస:44
లస: ససస స

1073 SAA0404707
పపరర: వనసకట కకషర కడడయమల

93-16/395
1071 SAA0404772
పపరర: వనసకట సతష కలమమర కడడయమల

తసడడ:బ వనయ కలమమర
ఇసటట ననస:123-14-493
వయససస:50
లస: పప

93-16/397

తసడడ:బ వనయ కలమమర kadiyala
ఇసటట ననస:123/14/494
వయససస:54
లస: పప
93-16/399

1076 JBV3669298
పపరర: మమధవ఼ పప లల఼
భరస : గగపరలకకషర఼ poli
ఇసటట ననస:123-14-496
వయససస:45
లస: ససస స

93-16/392

తసడడ:బ పబభబకర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:123-14-490
వయససస:59
లస: పప
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1072 SAA0404749
పపరర: వజయ రరజగశసరర కడడయమల

93-16/383

భరస : మమహర బబబగ఼ yenduri
ఇసటట ననస:123/14/470
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకకననరరయణ nandamuri
ఇసటట ననస:123-14-487
వయససస:64
లస: పప
93-16/393

1053 SAA1428705
పపరర: కరరరసక నగరజ

భరస : హరరపస
బ రద chinnam
ఇసటట ననస:123/14/463
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ఼ ALAPATI
ఇసటట ననస:123-14-486
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగపబసరద఼ nandamuri
ఇసటట ననస:123-14-487
వయససస:59
లస: ససస స
1069 SAA0404723
పపరర: ఉమమమహహశసరర఼ కడడయమల఼

93-17/65

తసడడ:బ శశరర రరజ MADDINENI
ఇసటట ననస:123-14-485
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపద అబబయఖ఼ MADDINENI
ఇసటట ననస:123-14-485
వయససస:76
లస: ససస స
1066 AP151010060565
పపరర: ramadevi nandamuri

1055 SAA1012350
పపరర: కకటటశసర రరవప guddanti

93-20/36

తసడడ:బ రరమకకషర నగరజ
ఇసటట ననస:123-14-460
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ chinnam
ఇసటట ననస:123/14/463
వయససస:63
లస: పప
93-16/384

1063 JBV3669314
పపరర: సరమమమజఖస఼ మమదదనవన఼

93-16/718

తసడడ:బ ససబబయఖ Guddanti
ఇసటట ననస:123/14/462
వయససస:84
లస: పప
93-16/381

1060 JBV3431061
పపరర: వనసకటటశసరరర గరడడపరరస

1052 SAA1428788
పపరర: ఉమ ననగరజ

1050 SAA0784257
పపరర: శవ ననగమక యలర మసదల

భరస : శవ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర ననగరజ
ఇసటట ననస:123-14-460
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప Guddanti
ఇసటట ననస:123/14/462
వయససస:55
లస: ససస స
1057 JBV3668027
పపరర: హరరవరరన చననస

93-16/379

తసడడ:బ ససబబయఖ఼ nannapaneni
ఇసటట ననస:123-14-459
వయససస:101 లస: పప
93-16/717

1054 SAA1012368
పపరర: Rama jayalakshmi guddanti

1049 JBV3667599
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ నననపనవన఼

1074 SAA0658799
పపరర: సపసదన కనసమబరర

93-16/398

తసడడ:బ హనసమసత రరవప kanumuri
ఇసటట ననస:123-14-496
వయససస:28
లస: ససస స
93-16/400

1077 JBV3670353
పపరర: శకలత బబ డడపపడడ

93-16/401

భరస : వనసకటజగననకహనరరవప bodipudi
ఇసటట ననస:123/14/496
వయససస:48
లస: ససస స
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1078 JBV3669280
పపరర: మసగరయమక఼ పపదనవన఼

93-16/402

భరస : శవయఖ఼ paineni
ఇసటట ననస:123-14-496
వయససస:69
లస: ససస స
1081 JBV3670346
పపరర: వనసకటజగననకహనరరవప
బబ డడపపడడ
తసడడ:బ ససబబబరరవప఼ bodipudi
ఇసటట ననస:123/14/496
వయససస:57
లస: పప
1084 SAA1012384
పపరర: హనసమసత రరవప కనసమబరర

93-16/405

1082 JBV3669272
పపరర: శవయఖ఼ పపదనవన఼

93-17/67

1085 JBV3667888
పపరర: కవత గగసటటపలర

1088 JBV3667896
పపరర: తనరకరరమ చచదరర గగసటటపలర
తసడడ:బ సరసబశవరరవప guntupalli
ఇసటట ననస:123/14/498
వయససస:37
లస: పప

1090 AP151010060306
పపరర: రరమమరరవప పప లవరపప఼

1091 AP151010060050
పపరర: సరసబబశవరరవ గగసటటపలర

93-16/412

తసడడ:బ బబపతరరవప఼
ఇసటట ననస:123-14-498
వయససస:60
లస: పప
93-16/415

93-16/418

1097 JBV3669330
పపరర: ననగసతష఼ ఘసటబ఼

93-16/720

1100 SAA1273770
పపరర: రరస బబబగ లసగమనవన

93-16/410

93-16/667

1105 SAA0978389
పపరర: రరమకకషర రజడడడ పపలలసస

93-16/422

1103 JBV3431244
పపరర: చదసచసలకడక గరడడపరరస

93-16/413

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:123-15-454
వయససస:27
లస: ససస స

1086 JBV3667870
పపరర: వజయలకకక గగసటటపలర

93-16/408

1089 SAA0048678
పపరర: ససరగసదబ ననధనబబగ఼ యలవరరస఼

93-16/411

1092 JBV3669058
పపరర: ససజజత నలర పనవన

93-16/414

భరస : సదనశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123-14-499
వయససస:47
లస: ససస స
93-16/416

1095 SAA0319715
పపరర: రగణగక GUDE

93-16/417

తసడడ:బ శవ శసకర రరవప GUDE
ఇసటట ననస:123-14-500
వయససస:30
లస: ససస స
93-16/419

1098 JBV3669348
పపరర: దధలప఼ వవజజళళ

93-16/420

తసడడ:బ రతన పబసరద఼ VEJELLA
ఇసటట ననస:123-14-500
వయససస:35
లస: పప
93-16/665

1101 SAA1273721
పపరర: అనస రరఫర లసగనననవన

93-16/666

భరస : రరస బబబగ లసగనననవన
ఇసటట ననస:123-14-502
వయససస:55
లస: ససస స
93-16/421

భరస : వనసకటటశసరరర Gadiparthi
ఇసటట ననస:123/14/570
వయససస:71
లస: ససస స
1106 SAA0781766
పపరర: ననగగసదబఎస పబతపరడడ

93-17/66

తసడడ:బ అబబబరరజ పబసరద఼ YALAVARTHY
ఇసటట ననస:123-14-498
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ SUBARA RAO లసగమనవన
ఇసటట ననస:123-14-502
వయససస:65
లస: పప

1102 SAA1273705
పపరర: gopala krishana chowdary
chngamneni
తసడడ:బ ram babu chngamneni
ఇసటట ననస:123-14-502
వయససస:38
లస: పప

1083 SAA1012392
పపరర: లకడక కలమమరర కనసమబరర

భరస : సరసబశవరరవప guntupalli
ఇసటట ననస:123-14-498
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ శవరసగరరరవప఼ GHANTA
ఇసటట ననస:123-14-500
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ లకక రజడడడ గబడదల
ఇసటట ననస:123-14-500
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ చనన రరమరజడడడ పపలలసస
ఇసటట ననస:123/15/155
వయససస:42
లస: పప

93-16/407

తసడడ:బ SESHIAH
ఇసటట ననస:123-14-499
వయససస:79
లస: పప

భరస : శవశసకరరరవప఼ GUDE
ఇసటట ననస:123-14-500
వయససస:51
లస: ససస స
1099 SAA1437987
పపరర: రరజ గబడదల

1094 JBV3669066
పపరర: తరరపతయఖ఼ నలర పనవన఼

93-16/404

భరస : హనసమసత రరవప కనసమబరర
ఇసటట ననస:123/14/496
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ guntupalli
ఇసటట ననస:123-14-498
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:బ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:123-14-499
వయససస:53
లస: పప
1096 SAA0319756
పపరర: శవకలమమరర఼ GUDE

93-16/406

తసడడ:బ సరసబశవరరవప guntupalli
ఇసటట ననస:123-14-498
వయససస:38
లస: ససస స
93-16/409

1080 JBV3669256
పపరర: శశషగరరర రరవప఼ నలర పనవన఼

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼ nallapneni
ఇసటట ననస:123-14-496
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ ససబబయఖ఼ paineni
ఇసటట ననస:123-14-496
వయససస:73
లస: పప

భరస : అబబబరరజపబసరద఼ YALAVARTHY
ఇసటట ననస:123-14-498
వయససస:67
లస: ససస స

1093 JBV3669041
పపరర: సదనశవరరవప నలర పనవన

93-16/403

తసడడ:బ హనసమసత రరవప kanumuri
ఇసటట ననస:123-14-496
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర కనసమబరర
ఇసటట ననస:123/14/496
వయససస:51
లస: పప
1087 SAA0049676
పపరర: రమమదదవ఼ యలవరరస఼

1079 SAA0658781
పపరర: ఆశశక కలమమర కనడమబరర

1104 SAA1450360
పపరర: శకవదనఖ నశననమ

93-23/732

తసడడ:బ ఏసస పడస నశననమ
ఇసటట ననస:123 -14 1201
వయససస:19
లస: ససస స
93-16/423

1107 SAA0851064
పపరర: అసకయఖ పబతపత

93-16/424

తసడడ:బ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:123-15-454
వయససస:34
లస: పప
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93-16/425

భరస : రవ కలమమర Uyyuru
ఇసటట ననస:123/15/508
వయససస:29
లస: ససస స

1109 AP151010060622
పపరర: పదకజ ఉయబఖరర Uyyuru

భరస : రవకలమమర Uyyuru
ఇసటట ననస:123/15/508
వయససస:50
లస: ససస స

93-16/428 1112 JBV3667821
1111 JBV3669074
పపరర: పదకజ సతఖవరణణ చరరమమమళళ
పపరర: పదక చరరమమమళళ

భరస : ససధనకర బబబగ chirumamilla
ఇసటట ననస:123/15/509
వయససస:35
లస: ససస స
1114 SAA0378893
పపరర: వనసకట రమణమక బబ లనవడడ

93-16/426

93-16/427
1110 AP151010060625
పపరర: రవకలమమర ఉయబఖరర Uyyuru

తసడడ:బ జగనననధరరవప Uyyuru
ఇసటట ననస:123/15/508
వయససస:60
లస: పప
93-16/429

భరస : శకనవరస chirumamilla
ఇసటట ననస:123/15/509
వయససస:41
లస: ససస స

1113 JBV3669587
పపరర: అసజమక మసదనల

93-16/430

భరస : జయరరమరజడడడ manadala
ఇసటట ననస:123/15/509
వయససస:51
లస: ససస స

1115 JBV3431251
పపరర: సతఖవత చరరమమమళళ
chirumamilla
భరస : శశషగరరరరరవప chirumamilla
ఇసటట ననస:123/15/509
వయససస:69
లస: ససస స

93-16/432

93-16/434

1118 JBV3667813
పపరర: ససదనకర చరరమమమళళ
chirumamilla
తసడడ:బ శశషగరరరరరవప chirumamilla
ఇసటట ననస:123/15/509
వయససస:42
లస: పప

93-16/435

1119 JBV3428802
పపరర: శకనవరస చరరమమమళళ
chirumamilla
తసడడ:బ శశషగరరరరరవప chirumamilla
ఇసటట ననస:123/15/509
వయససస:48
లస: పప

93-16/436

1120 JBV3431160
పపరర: శశషగరరరరరవప చరరమమమళళ
chirumamilla
తసడడ:బ ససబబయఖ chirumamilla
ఇసటట ననస:123/15/509
వయససస:78
లస: పప

93-16/437

1121 NDX3038841
పపరర: శక లకడక చరరమమమళర

94-44/623

1122 JBV3667854
పపరర: సపసదన వలల
ర రర

93-16/438

1123 SAA0676551
పపరర: నసవపసల గరతనసజల

93-16/439

93-16/431

భరస : వనసకట కకషరమబరరస Balinedi
ఇసటట ననస:123/15/509
వయససస:60
లస: ససస స
1117 SAA0378778
పపరర: వజయ కలమమర బబ లనవడడ
తసడడ:బ వనసకట కకషరయఖ Balinedi
ఇసటట ననస:123/15/509
వయససస:37
లస: పప

భరస : కరమమశసర రరవప Nuvvula
ఇసటట ననస:123/15/511
వయససస:39
లస: ససస స
1126 SAA1428978
పపరర: రమఖ ధదనట నవన
తసడడ:బ రతస యఖ ధదనట నవన
ఇసటట ననస:123-15-512
వయససస:24
లస: ససస స
1129 SAA0978371
పపరర: లకడక పపలలసస

93-16/444

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ Dasari
ఇసటట ననస:123/15/516
వయససస:68
లస: పప

1127 JBV3669603
పపరర: ససతమహలకడక గగగరనవన

1130 SAA0969511
పపరర: శరరష దనసరర

93-16/447

1133 JBV3429610
పపరర: బబపమక మగతస వరపప

93-16/442

1136 JBV3429594
పపరర: ననగగశసరరరవప దనసరర
తసడడ:బ వనసకటటశసరరర Dasari
ఇసటట ననస:123/15/516
వయససస:73
లస: పప

93-16/441

1128 SAA0049577
పపరర: దధనమణణ఼ గగగరనవన఼

93-16/443

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123-15-514
వయససస:76
లస: పప
93-16/445

1131 JBV3667805
పపరర: ననగవలర దనసరర

93-16/446

భరస : ననగగశసరరరవప Dasari
ఇసటట ననస:123/15/516
వయససస:40
లస: ససస స
93-16/448

భరస : కకటటశసరరరవప muttavarapu
ఇసటట ననస:123/15/516
వయససస:78
లస: ససస స
93-16/450

1125 SAA0378984
పపరర: రతస యఖ దదసతస నవన
తసడడ:బ అసకమక చచదరర఼ dhontineni
ఇసటట ననస:123/15/512
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగగశసరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:123/15/516
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రఘగననథరరవప samba
ఇసటట ననస:123/15/516
వయససస:57
లస: ససస స
1135 JBV3430808
పపరర: బబ ససబబబగ దనసరర

93-16/440

భరస : దధనమణణ఼
ఇసటట ననస:123-15-514
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర రజడడడ పపలలసస
ఇసటట ననస:123/15/515
వయససస:36
లస: ససస స
1132 SAA0319632
పపరర: రమమదదవ సరసబ samba

తసడడ:బ రరమ కకటటశసరరరవప Valluru
ఇసటట ననస:123/15/511
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ కకటటశసర రరవప Valluru
ఇసటట ననస:123/15/511
వయససస:54
లస: ససస స
93-16/721

93-16/433

తసడడ:బ జయరరమరజడడడ mandala
ఇసటట ననస:123/15/509
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస చరరమమమళర
ఇసటట ననస:123-15-509
వయససస:18
లస: ససస స
1124 JBV3667862
పపరర: మమరరత లకడక వలల
ర రర

1116 SAA0049262
పపరర: అశశకజకడడడ మసదనల

1134 SAA0049460
పపరర: ననగగశసరరరవప దనసరర

93-16/449

తసడడ:బ బబ ససబబబగ Dasari
ఇసటట ననస:123/15/516
వయససస:43
లస: పప
93-16/451

1137 SAA0981473
పపరర: కకసడల రరవప పప శరమలర

93-17/68

తసడడ:బ ఏలర యఖ
ఇసటట ననస:123/15/532
వయససస:27
లస: పప
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93-17/69

తసడడ:బ ఇదదయఖ
ఇసటట ననస:123/15/532
వయససస:43
లస: పప
93-16/454

తసడడ:బ మలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:123-15-556
వయససస:27
లస: ససస స
93-16/457

తసడడ:బ పపరరచసదబరరవప఼
ఇసటట ననస:123-15-556
వయససస:57
లస: పప

93-16/455

1145 JBV3667672
పపరర: వజయలకడక఼ గసట఼

93-16/460

భరస : నరరసరజడడద
ఇసటట ననస:123-15-558
వయససస:62
లస: ససస స

1148 JBV3430436
పపరర: గగవరరన రజడడడ఼ గసట఼

93-16/458

93-20/37

తసడడ:బ ససలమర
ఇసటట ననస:123-15-558
వయససస:29
లస: పప

1151 SAA1421932
పపరర: శకహస పసడడకకటట

93-16/723

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప అనన
ఇసటట ననస:123-15-563
వయససస:22
లస: ససస స

1154 SAA1421254
పపరర: రజఖలకడక అననన

తసడడ:బ ననగగసవరరరరవ అననన
ఇసటట ననస:123-15-563
వయససస:19
లస: ససస స
1159 JBV3428695
పపరర: పదక పప ననస Ponnam

93-16/465

93-16/726

భరస : శకనవరస రరవప కకయ
ఇసటట ననస:123-15-565 F NO 203
వయససస:40
లస: ససస స

93-16/722

1152 SAA1279199
పపరర: వనసకట కనకదసబగర పసటటకకటట

93-18/628

భరస : ననగగశసరరవప పసటటకకటట
ఇసటట ననస:123-15-559
వయససస:42
లస: ససస స
93-16/724

93-16/463

93-16/466

1163 SAA0962259
పపరర: రరమ కకషర రరవపల

93-22/130

భరస : వషష
ర పబసరద అకకక రరజ
ఇసటట ననస:123-16-570
వయససస:49
లస: ససస స

94-9/854

1158 JBV3667839
పపరర: అసకమకరరవప మదధదరరల

93-16/464

తసడడ:బ ససబబయఖ maddirala
ఇసటట ననస:123/15/564
వయససస:58
లస: పప

1160 JBV3428703
పపరర: అజయ బబబగ పస ననస
Ponnam
తసడడ:బ రసగరరరవప Ponnam
ఇసటట ననస:123/15/565
వయససస:48
లస: పప

1166 SAA1068444
పపరర: మసజల అకకకరరజ

1155 NDX2906394
పపరర: రజఖలకడక అననన
తసడడ:బ నగగశసరరరవప అననన
ఇసటట ననస:123-15-563
వయససస:19
లస: ససస స

1161 SAA1430446
పపరర: శకనవరస రరవప కకయ

93-16/725

తసడడ:బ రరమ చసదబయఖ కకయ
ఇసటట ననస:123-15-565 F NO 203
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:123\16\231
వయససస:23
లస: పప
93-17/70

93-16/459

93-16/462

భరస : అసకమకరరవప maddirala
ఇసటట ననస:123/15/564
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అజయ బబబగ Ponnam
ఇసటట ననస:123/15/565
వయససస:38
లస: ససస స
1162 SAA1430511
పపరర: కకషర వవణణ కకయ

1157 JBV3667847
పపరర: పదకజ మదధదరరల

1146 SAA0870445
పపరర: మలర మ రజడడడ గసట

1149 SAA0622373
పపరర: గసటబ ఏస ఏస ఏస వవసకట
ససబబబరగడడడ
తసడడ:బ కకటట రగడకడ
ఇసటట ననస:123-15-558
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:బ నగగశసరరరవప అననన
ఇసటట ననస:123-15-563
వయససస:19
లస: ససస స
94-11/1135

93-16/456

93-16/461

తసడడ:బ ననగగశసరరరవప పసడడకకటట
ఇసటట ననస:123-15-559
వయససస:28
లస: ససస స

1153 SAA1421742
పపరర: సరయ మమధసరర అనన

1143 JBV3667698
పపరర: రమమదదవ఼ ఆళళ఼

భరస : గగవరజడన రజడడ గసట
ఇసటట ననస:123/15/558
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబరజడడడ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123-15-558
వయససస:37
లస: పప

1150 SAA0784570
పపరర: జజన బబషర షపక

93-16/453

భరస : మలలర శసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123-15-556
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబరజడడడ఼
ఇసటట ననస:123-15-558
వయససస:34
లస: ససస స

1147 AP151010060656
పపరర: అలవవలమక గసటబ

తసడడ:బ వషష
ర పబసరద అకకక రరజ
ఇసటట ననస:123/16/570
వయససస:27
లస: ససస స

1142 SAA0319707
పపరర: దధవఖ ఆళళళ఼

1140 JBV3669447
పపరర: సతఖననరరయణ వవజసడర

తసడడ:బ లకకయఖ వవజసడర
ఇసటట ననస:123-15-538
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ మలలర శసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123-15-556
వయససస:32
లస: ససస స

1144 JBV3667680
పపరర: మలలర శసరరరవప఼ ఆళళ఼

1165 SAA1068451
పపరర: ఛనయమ శక అకకక రరజ

93-16/452

భరస : సతఖననరరయణ వవజసడర
ఇసటట ననస:123-15-538
వయససస:60
లస: ససస స

1141 SAA0658815
పపరర: మమనక ఆళళ

1156 NDX3055068
పపరర: రజఖలకడక అననన

1139 JBV3669454
పపరర: సరసబబబజఖస వవజసడర

1164 SAA0969446
పపరర: మమనక అకకకరరజ

93-16/467

తసడడ:బ వషష
ర పబసరద అకకకరరజ
ఇసటట ననస:123/16/570
వయససస:25
లస: ససస స
93-17/71

1167 SAA1068436
పపరర: వషష
ర పబసరద అకకక రరజ

93-17/72

తసడడ:బ ససత రరమగలల అకకకరరజ
ఇసటట ననస:123-16-570
వయససస:56
లస: పప
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పపరర: LALITHA పప టర ఼
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93-16/468

తసడడ:బ హనసమసతరరవప఼
ఇసటట ననస:123-16-573
వయససస:32
లస: ససస స
1171 JBV3670080
పపరర: హనసమసత రరవప పస టర

93-16/471

93-23/717

93-16/729

93-16/473

93-16/476

93-16/479

93-16/482

తసడడ:బ అనసతరరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123-16+574
వయససస:48
లస: పప

1181 JBV3669942
పపరర: శకకరసత పపరస

1184 JBV3669926
పపరర: వనసకటబబవప పపరస

1187 JBV3670171
పపరర: వవణగగగపరలరజడడ పపలగస

1190 SAA0969537
పపరర: శవ శసకర బబ రరసడ

93-16/485

1193 JBV3670205
పపరర: శవరరమకకషరపబసరద పపదద ధ

93-16/474

1196 SAA0981390
పపరర: దధవఖ షరరన ఇసత
తసడడ:బ చసదబశశఖర ఇసత
ఇసటట ననస:123/17/611
వయససస:30
లస: ససస స

1176 SAA1428838
పపరర: శశషగరరర రరవప బబచన

93-16/728

1179 SAA1471598
పపరర: తబసససస అర షపక

93-16/731

1182 JBV3670189
పపరర: వజయభబసకర పపరస

93-16/475

తసడడ:బ వనసకటబబవప peram
ఇసటట ననస:123/16/580
వయససస:34
లస: పప
93-16/477

1185 JBV3670197
పపరర: కకషరవవణణ పపలగస

93-16/478

భరస : వవణగగగపరలరజడడ pulagam
ఇసటట ననస:123/16/581
వయససస:42
లస: ససస స
93-16/480

1188 JBV3670155
పపరర: లమల మహనరజడడడ పపలగస

93-16/481

తసడడ:బ ససబబబరజడడడ pulagam
ఇసటట ననస:123/16/581
వయససస:71
లస: పప
93-16/483

1191 JBV3673225
పపరర: అరరణకలమమరర఼ పపదద ధ఼

93-16/484

భరస : శవరరమకకషరపబసరద఼ peddi
ఇసటట ననస:123/16/586
వయససస:59
లస: ససస స
93-16/486

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/16/586
వయససస:62
లస: పప
93-16/593

93-19/675

తసడడ:బ ససధన షపక
ఇసటట ననస:123-16-575
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ మగదదపర బబ రరసడ
ఇసటట ననస:123-16-584
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ శవరరమకకషరపబసరద఼
ఇసటట ననస:123-16-586
వయససస:31
లస: పప
1195 JBV3670122
పపరర: శకనవరసరరవప఼ బబలనవన఼

93-16/730

తసడడ:బ లమల మహనరజడడడ pulagam
ఇసటట ననస:123/16/581
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబబమణఖస఼
ఇసటట ననస:123-16-584
వయససస:59
లస: ససస స
1192 JBV3670213
పపరర: కకటటశసరరరవప చచదరర఼ పపదధద఼

1178 NDX2618411
పపరర: గగససయమ బబగగమ షపక

1173 SAA1251263
పపరర: పబమల ఆలలరర

తసడడ:బ శకరరమగలల బబచన
ఇసటట ననస:123-16-575
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ peram
ఇసటట ననస:123/16/580
వయససస:60
లస: పప

భరస : లమల మహనరజడడడ pulagam
ఇసటట ననస:123/16/581
వయససస:61
లస: ససస స
1189 AP151010060355
పపరర: ససబబలకడక గగరరసరసమ఼

93-23/718

తసడడ:బ వనసకటబబవప peram
ఇసటట ననస:123/16/580
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటబబవప peram
ఇసటట ననస:123/16/580
వయససస:34
లస: పప
1186 JBV3670163
పపరర: ససదరరననదదవ పపలగస

1175 SAA1282714
పపరర: అరలన ఆలలరర

93-16/470

భరస : సరసబశవరరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:123-16-574
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససధన షపక
ఇసటట ననస:123-16-575
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటబబవప peram
ఇసటట ననస:123/16/580
వయససస:53
లస: ససస స
1183 JBV3670114
పపరర: ననగరరజ పపరస

93-16/472

భరస : వననడడ ఆలలరర
ఇసటట ననస:123-16-574
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ దరరయమ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:123-16-575
వయససస:51
లస: పప
1180 JBV3669934
పపరర: భబగఖమక పపరస

1172 JBV3670130
పపరర: రరజగశసరర఼ బబలనవన఼

1170 SAA0991647
పపరర: రతన కలమమరర బసడర మబదధ

భరస : దనవద జయ పబకరశ బసడర మబదధ
ఇసటట ననస:123/16/573
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123-16-574
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:123-16-574
వయససస:41
లస: పప
1177 SAA1471887
పపరర: ససధన షపక

93-16/469

భరస : హనసమసతరరవప఼
ఇసటట ననస:123-16-573
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ పపదద ససబబబరరవప పస టర
ఇసటట ననస:123/16/573
వయససస:49
లస: పప
1174 SAA1279645
పపరర: వననధ ఆలలరర

1169 JBV3670056
పపరర: పప టర అరరణ

1194 SAA1421833
పపరర: రజఖలకడక బబచన

93-16/727

భరస : శశషగరరర రరవప బబచన
ఇసటట ననస:123-16-1575
వయససస:60
లస: ససస స
93-16/487

1197 SAA1007989
పపరర: అనడరరధ ఏలలరర

93-16/488

భరస : వనసకటటససర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:37
లస: ససస స
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1198 SAA0981382
పపరర: జజఖత ననలర లరర
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93-16/489

భరస : వరరసరసమ ననలర లరర
ఇసటట ననస:123/17/611
వయససస:52
లస: ససస స
1201 SAA1004613
పపరర: ససరరల పరబజత కలమమర మలలర ల

93-16/492

93-16/732

93-16/735

1205 SAA1470103
పపరర: గరరరజజ కలమమరర బబరర

1208 SAA1421502
పపరర: శవదసరరరపబసరద రజడడడ చవర

93-17/73

1211 NDX2822856
పపరర: శరరద కసదసల

93-16/733

1214 SAA1301266
పపరర: కకకకకరరల షణగకఖ పసబయ

1203 SAA0965816
పపరర: ససవరకకటటశసరరరవప బబ లలర

93-16/494

1206 SAA1366988
పపరర: ససబబయఖ తతసడదపప

93-16/734

తసడడ:బ శరసబయఖ తతసడదపప
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:66
లస: పప
93-16/736

1209 SAA1421726
పపరర: కలషరల రజడడడ చనవర

93-16/737

తసడడ:బ శవ దసరర పబసరద రజడడడ చనవర
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:22
లస: పప
94-9/855

భరస : వనసకటటశసర రజడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:55
లస: ససస స
93-19/676

93-16/491

తసడడ:బ సతఖననరరయణ bollu
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ లకక రజడడడ చనవర
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:123/17/611
వయససస:39
లస: పప
1213 SAA1301274
పపరర: కకకకకరరల శకనవరస రరవప

93-16/493

భరస : వనసకట పరరర సరరధధ బబరర
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ తతసడదపప
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:65
లస: ససస స
1210 SAA0855785
పపరర: రరమ కకషర కరవటట

1202 SAA0975187
పపరర: శవకలమమర కకసకకమళర

1200 SAA0973553
పపరర: ఎడసరడ అజత కలమమర మలలర ల

తసడడ:బ డకడ రసజత కలమమర మలలర ల
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ రరధనకకషరమబరరస కకసకకమళర
ఇసటట ననస:123/17/611
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ బసదస మమధవరరవప బబరర
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:71
లస: పప
1207 SAA1366996
పపరర: మలర శసరర తతసడదపప

93-16/490

తసడడ:బ ససవరకకటటశసరరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ డకడ రసజత కలమమర మలలర ల
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:32
లస: పప
1204 SAA1469006
పపరర: వనసకట పరరర సరరధధ బబరర

1199 SAA0965808
పపరర: సరసబ ససవర రరవప బబ లలర

1212 NDX2826279
పపరర: ససషషమన రజడడడ కసదసల

94-9/856

తసడడ:బ వనసకటటశసర రజడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:123-17-611
వయససస:25
లస: ససస స
93-19/677

1215 SAA1382563
పపరర: కకషర పసబయ జజషసట

93-15/1171

తసడడ:బ కకకకకరరల పప తషరరజ
ఇసటట ననస:123-17-611 FLAT NO 201
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ కకకకకరరల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123-17-611 FLAT NO 201
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస జజషసట
ఇసటట ననస:123-17-611,PLOT NO 503
వయససస:19
లస: ససస స

1216 SAA0280255
పపరర: రరభ యమభ఼ షపక఼

1217 SAA1005686
పపరర: ధనలకడక బబజజస

1218 JBV3687563
పపరర: సరసబబబజఖస఼ అదదసకక఼

93-20/38

భరస : భబషర఼
ఇసటట ననస:123/17/3885
వయససస:57
లస: ససస స
1219 JBV3674496
పపరర: ఆఫసబన఼ షపక఼

తసడడ:బ దననయయలల బబజజస
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:30
లస: ససస స
93-18/418

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:36
లస: ససస స
1222 JBV3429578
పపరర: జసగమక఼ బబలబబ న఼

భరస : ససబబబరరవప ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:66
లస: ససస స

1220 SAA0796534
పపరర: శవ కలమమరర యగసటట

93-18/421

1223 JBV3684784
పపరర: ససబగబలల఼ అదదసకక఼

93-18/419

1226 SAA1005694
పపరర: దనససజయ బబజజస
తసడడ:బ దననయయలల బబజజస
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:27
లస: పప

1221 SAA0277475
పపరర: హహసపసన భ఼ షపక఼

93-18/420

భరస : ససభబన఼
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:43
లస: ససస స
93-18/422

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:57
లస: ససస స
93-18/424

93-18/417

భరస : మలర ఖమరరజన రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకషరయఖ ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:49
లస: ససస స
1225 JBV1948660
పపరర: ససతనరరవమక఼ కరణస఼

93-18/416

1224 JBV3429909
పపరర: పరరసతమక఼ మమకల఼

93-18/423

భరస : ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:61
లస: ససస స
93-18/425

1227 SAA1005678
పపరర: దదవదననస బబజజస

93-18/426

తసడడ:బ దననయయలల బబజజస
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: వనసకటరరవప పగరడడపలర
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93-18/427

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:34
లస: పప
1231 SAA0640375
పపరర: రరమనయఖ భబదరగరన

93-18/430

93-18/433

93-22/120

93-23/260

93-22/123

93-23/690

1255 SAA1409507
పపరర: ససనత గసడడకకట
భరస : ససబబహకణఖస గసడడకకట
ఇసటట ననస:123-18-115-3
వయససస:36
లస: ససస స

93-22/274

1241 SAA1117274
పపరర: దసరర గరదధపరరస

1244 SAA1268804
పపరర: వనసకట గగపస కలసబ

1247 JBV3430188
పపరర: ససదదయఖ఼ షపక఼

93-19/692

1250 SAA1117340
పపరర: మమనక కకలమరర

93-23/688

1253 SAA1117290
పపరర: పబభగ కకశశర కకలమరర

93-17/1036

1256 SAA0786568
పపరర: మలలర మసగమక
భరస : వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:123\18\136
వయససస:68
లస: ససస స

93-19/630

1239 SAA0393264
పపరర: సపదదన షపక

93-23/696

1242 SAA0787251
పపరర: చసతల పపడడ శకనస

93-22/20

1245 SAA1404078
పపరర: గల అనత

93-18/699

భరస : బగజజబబబగ
ఇసటట ననస:123-18-24-49
వయససస:34
లస: ససస స
93-18/439

1248 SAA1088731
పపరర: ననగలకడక యస

93-23/697

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప యస
ఇసటట ననస:123-18-38
వయససస:30
లస: ససస స
93-23/705

1251 SAA1117332
పపరర: కరవఖ కకలమరర

93-23/706

భరస : పబభగ కకరణ కకలమరర
ఇసటట ననస:123-18-45
వయససస:27
లస: ససస స
93-23/707

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప లలట కకలమరర
ఇసటట ననస:123-18-103
వయససస:31
లస: పప
93-23/737

1236 SAA0789125
పపరర: శరగమణణ కలవరపప

తసడడ:బ వనసకట రరజ
ఇసటట ననస:123/18/14
వయససస:43
లస: పప

భరస : పబభగ కకశశర కకలమరర
ఇసటట ననస:123-18-45
వయససస:26
లస: ససస స
93-17/74

93-18/432

తసడడ:బ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:123-18-2
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ మసరసననసహహబ
఼఼
ఇసటట ననస:123\18\28
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:123-18-43
వయససస:23
లస: పప
1252 SAA0276915
పపరర: వనసకమక అలలగగవనలర఼
Aluguveli
భరస : వనసకటరజడడడ Aluguveli
ఇసటట ననస:123/18/84
వయససస:75
లస: ససస స

1238 SAA0780362
పపరర: ఆకలరత ససరగసదబ బబబగ

1233 JBV3429883
పపరర: కకషరయఖ ఼ బబలబబ న఼

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:123/18
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ పప తషరరజ కలసబ
ఇసటట ననస:123-18-23
వయససస:23
లస: పప

భరస : వవటపరలలస జజన బబజ
ఇసటట ననస:123-18-27
వయససస:26
లస: ససస స
1249 SAA1297084
పపరర: మగసస పర షరరఫ మహమకద

93-19/629

భరస : మణణకకశన పబసరద గరదధపరరస
ఇసటట ననస:123-18-13
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:123\18\17
వయససస:64
లస: ససస స
1246 SAA1117100
పపరర: షపక హలమ

1235 SAA0790155
పపరర: శవమక గసగసరన

93-18/429

తసడడ:బ సరయలల ఼ ఼
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\20఼2
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\2఼91
వయససస:35
లస: ససస స
1243 SAA0615823
పపరర: తమకశశటట జయమ

93-18/431

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:123/18
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ చసదస ననయక
ఇసటట ననస:123\18\
వయససస:32
లస: పప
1240 SAA0276253
పపరర: ససశల఼ కలసచపప఼

1232 SAA0277467
పపరర: ససభబన఼ షపక఼

1230 SAA0795064
పపరర: వవణగ ఈదర

తసడడ:బ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ రహసతష఼
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ బబబగమయమ఼
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:52
లస: పప
1237 SAA0785271
పపరర: పరసడడ జతవరత

93-18/428

తసడడ:బ షబబర఼
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123\18
వయససస:42
లస: పప
1234 JBV3684917
పపరర: షబబర఼ షపక఼

1229 JBV3684925
పపరర: మహమకద రఫస఼ షపక఼

1254 SAA1409580
పపరర: ససబబహకణఖస గసడడకకట

93-23/736

తసడడ:బ జజజ నయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:123-18-115-3
వయససస:40
లస: పప
93-22/208

1257 SAA1117209
పపరర: మగనన సయద

93-23/710

భరస : అమర సయద
ఇసటట ననస:123-18-145
వయససస:29
లస: ససస స
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1258 SAA1117233
పపరర: అమర సయద
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93-23/711

తసడడ:బ సపదదన సయద
ఇసటట ననస:123-18-145
వయససస:31
లస: పప
93-14/48

భరస : అరరణ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123/18/195
వయససస:45
లస: ససస స
93-22/238

93-22/329

1265 SAA0508986
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కరకరన

1268 SAA1279744
పపరర: లకడక శరకవణణ అడప

93-22/512

1271 SAA0042184
పపరర: కవత఼ ఉడనవత఼

93-23/28

భరస : కకపరరవప చదమమలటట
ఇసటట ననస:123\18\234
వయససస:30
లస: ససస స

1274 SAA0037085
పపరర: శవ పరరసత఼ అబబబరర఼

93-23/31

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123\18\234
వయససస:41
లస: ససస స

1277 SAA0035303
పపరర: ససపపరర మమరరశశటట

93-22/652

93-17/75

1280 SAA0787384
పపరర: సయఖద కరరమగన

భరస : వనసకట రమణ రరవప Naradapu
ఇసటట ననస:123/18/238
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఉమమకర
ఇసటట ననస:123\18\241
వయససస:32
లస: ససస స

1282 SAA1117324
పపరర: కకషర రరవప ఆమరజ

1283 JBV1950559
పపరర: మమరరరరణణ తనడడమళ

93-23/713

తసడడ:బ కకపరచనరర ఆమరజ
ఇసటట ననస:123-18-247
వయససస:54
లస: పప

93-22/523

1286 SAA0962218
పపరర: ననగరరజ వవమగల
తసడడ:బ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\321
వయససస:30
లస: పప

1266 SAA0034926
పపరర: అచలమక఼ దనరర఼

93-22/275

1269 SAA0035428
పపరర: మరరయమక఼ నలర పప఼

93-22/496

1272 SAA0787426
పపరర: షపక మమలమల

93-22/639

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123\18\231
వయససస:32
లస: పప
93-23/29

1275 SAA0787913
పపరర: ఆమ ధనన పలర కలమమరర

93-23/30

భరస : అననకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\234
వయససస:38
లస: ససస స
93-23/32

1278 SAA0787608
పపరర: షపక రబబబన

93-23/33

తసడడ:బ లలఖత వల
ఇసటట ననస:123\18\234
వయససస:25
లస: పప
93-23/107

1281 SAA1080233
పపరర: ననగరరజ కటబట

93-23/712

తసడడ:బ వరనన కటబట
ఇసటట ననస:123-18-245
వయససస:34
లస: పప
93-17/76

తసడడ:బ జజజ
ఇసటట ననస:123/18/250
వయససస:34
లస: ససస స
93-17/77

93-19/631

భరస : మరరయనన఼
ఇసటట ననస:123\18\218
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనస మమరరశశటట
ఇసటట ననస:123\18\234
వయససస:43
లస: ససస స

1279 SAA0981788
పపరర: కకటటశసరమక ననరదపప

1263 SAA0345090
పపరర: ఆదనస఼ కసదసకలరర఼

భరస : లసగ దనసస఼
ఇసటట ననస:123\18\200
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123\18\234
వయససస:36
లస: ససస స

1276 SAA0982695
పపరర: హహససఇబ షపక

తసడడ:బ చదసచయఖ పరలలవరదధ
ఇసటట ననస:123-18-279
వయససస:50
లస: పప

93-22/262

భరస : శవర ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\221
వయససస:30
లస: ససస స

1273 SAA0962069
పపరర: వనసకట భబరత చదమమలటట

93-14/47

తసడడ:బ పబభగ దనసస఼
ఇసటట ననస:123/18/195
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసరరవప అడప
ఇసటట ననస:123-18-205
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ లసగయఖ
ఇసటట ననస:123\18\220
వయససస:26
లస: పప

1285 SAA1147479
పపరర: ససబబరరవప పరలలవరదధ

93-14/50

తసడడ:బ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:123\18\199
వయససస:40
లస: పప

భరస : లకడక నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\204
వయససస:57
లస: ససస స
1270 SAA0962572
పపరర: రరమ కకషర దనరర

1262 AP151010060218
పపరర: పబసరద వనసకకసడ఼

1260 AP151010060317
పపరర: ససజజత వనసకకసడ఼

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/18/195
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/195
వయససస:45
లస: పప

భరస : మమలకకసడయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\195
వయససస:49
లస: ససస స
1267 SAA0035063
పపరర: శశషమక఼ ననమమల఼

93-22/220

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123\18\158
వయససస:24
లస: పప

1261 AP151010060313
పపరర: వజయకలమమరర వనసకకసడ఼

1264 SAA0044420
పపరర: ససశల఼ గగరసటర ఼

1259 SAA0962812
పపరర: గగపస కకషర పలర పప

1284 SAA0041129
పపరర: ససశల఼ గసగనన఼

93-23/238

భరస : ఆదదపప఼
ఇసటట ననస:123\18\265
వయససస:52
లస: ససస స
93-23/262

1287 SAA0786824
పపరర: హనసమసత శవయఖ

93-23/263

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\321
వయససస:43
లస: పప
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93-23/267

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:123\18\324
వయససస:53
లస: ససస స
1291 SAA0657429
పపరర: హహమలత పపసడడర

93-19/175

93-19/178

93-19/186

93-19/633

93-19/636

93-19/639

93-14/51

తసడడ:బ పపదన కకటటదయ మననవ
ఇసటట ననస:123/18/450
వయససస:32
లస: పప

1301 SAA0789034
పపరర: లకడక కకసడనగగరజక

1304 SAA0456665
పపరర: సపదదనబ శశక

1307 JBV3686987
పపరర: ఇసరబయయలల సరరరకలకక

1310 SAA1080258
పపరర: షరరఫర బబ షపక

93-19/640

1313 SAA1049254
పపరర: అసజమక చదరరకలరర

93-19/634

1316 SAA1115732
పపరర: గగపస చసతకరయల
తసడడ:బ గజలలవయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:123-18/-451
వయససస:24
లస: పప

1296 SAA0787616
పపరర: కరరమగననసర షపక

93-23/280

1299 SAA1040047
పపరర: రగజజ రరణణ బసడనరర

93-19/632

1302 SAA0456673
పపరర: సమమమబయ నసబబరర

93-19/635

తసడడ:బ ఆదదయఖ నసబబరర
ఇసటట ననస:123/18/382
వయససస:36
లస: ససస స
93-19/637

1305 SAA1004829
పపరర: శకనవరస నగరకసటట

93-19/638

తసడడ:బ అసజయఖ నగరకసటట
ఇసటట ననస:123/18/382
వయససస:36
లస: పప
93-19/214

1308 JBV3672292
పపరర: లగడపరటట చదదతనఖ కలమమర఼

93-17/78

తసడడ:బ శకనవరసరరవప Lagadapati
ఇసటట ననస:123/18/420
వయససస:29
లస: పప
93-23/700

1311 SAA0962937
పపరర: దసరర పబసరద కనగరచరర

93-23/323

తసడడ:బ శక రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:123\18\441
వయససస:27
లస: పప
93-19/641

తసడడ:బ వనసకటసరసమ గగడడకసదసల
ఇసటట ననస:123/18/450
వయససస:64
లస: ససస స
93-19/643

93-19/177

తసడడ:బ హనసమసత రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:123/18/382
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123-18-434
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనడ ననయక జటబఆవటట
ఇసటట ననస:123/18/450
వయససస:32
లస: ససస స
1315 SAA0456707
పపరర: సపకర బబబగ మననవ

93-23/283

తసడడ:బ మగసలయఖ సరరరకలకక
ఇసటట ననస:123\18\402
వయససస:63
లస: పప

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:123/18/425
వయససస:51
లస: ససస స
1312 SAA0456715
పపరర: లకకక బబయళ జటబఆవటట

1298 SAA0035139
పపరర: ఆదధననరరయణ఼ ననమమల఼

1293 SAA0660415
పపరర: హనసమసత రరవప పపసడడర

భరస : లకకణ అల
ఇసటట ననస:123\18\348
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగబర సరహహబ శశక
ఇసటట ననస:123/18/382
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ రతస యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/382
వయససస:50
లస: పప
1309 SAA0791716
పపరర: రరచపపడడ కరసతమక

93-23/279

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:123/18/382
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సపరర఼
ఇసటట ననస:123/18/382
వయససస:67
లస: ససస స
1306 SAA0373779
పపరర: బబలసరసమ఼ పచలల఼

1295 SAA0787590
పపరర: గసపల రకలసతల

93-19/174

తసడడ:బ చరసజవ
ఇసటట ననస:123\18\345
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ లకడక నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\363
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససరగషష఼
ఇసటట ననస:123/18/382
వయససస:33
లస: ససస స
1303 SAA0372961
పపరర: ఏసస దయమక఼ కరరక఼

93-19/176

భరస : రరగహహససదబ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\345
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\354
వయససస:35
లస: పప
1300 SAA0372490
పపరర: మరరయమక఼ తతమమటట఼

1292 SAA0657411
పపరర: లసగమక పపసడడర

1290 SAA0657437
పపరర: ననగలకకక కడడయస

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\344
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:123\18\345
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచలయఖ
ఇసటట ననస:123\18\345
వయససస:60
లస: పప
1297 SAA0425462
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ అనమశశటట ఼

93-19/173

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల తరరమల
ఇసటట ననస:123\18\343
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:123\18\345
వయససస:31
లస: ససస స
1294 SAA0657403
పపరర: చరసజవ పపసడడర

1289 SAA1025510
పపరర: కకసడన లకడక తరరమల

1314 SAA1049262
పపరర: రరమమసజనవయగలల పప తతరర

93-19/642

తసడడ:బ శశశఆ పప తతరర
ఇసటట ననస:123/18/450
వయససస:23
లస: పప
93-23/714

1317 SAA0973967
పపరర: ననగరరరజన పరరచడరర

93-16/495

తసడడ:బ వనసకటటససర రరవప పరరచడరర
ఇసటట ననస:123-18-471
వయససస:26
లస: పప
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1318 JBV3683273
పపరర: దసరర పబసరద఼ జవసగగల఼

93-19/644

తసడడ:బ వనసకట దనసస఼
ఇసటట ననస:123/18/504
వయససస:66
లస: పప
1321 SAA0792193
పపరర: దసళళ ససధ రరణణ

93-14/53

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123/18/545
వయససస:51
లస: ససస స
1324 SAA0044149
పపరర: రరమమరరవప఼ రజడ఼డడ

93-23/328

93-23/331

93-17/1154

93-14/57

93-23/335

93-23/338

తసడడ:బ వవణగ గగపరల పరదరరస
ఇసటట ననస:123-18-659
వయససస:23
లస: పప

93-23/332

1331 JBV3664356
పపరర: పదక పససపపలలటట఼

1334 SAA1371525
పపరర: బబలమఫసలలమనన కకపపపల

1337 SAA0427427
పపరర: శవ ననగ కలమమరర పతస పరటట

1340 SAA1261403
పపరర: గగవరడ ఆదధలకడక

94-7/831

1343 NDX2685691
పపరర: వనసకట రమణ గగవరడ

93-14/55

1346 SAA1371582
పపరర: ననగ రరణణ ససకర
తసడడ:బ శకనవరసరరవప లమతద ససకర
ఇసటట ననస:123-18-659
వయససస:26
లస: ససస స

1326 SAA0786295
పపరర: వరససరజడడడ ససతన రరమయఖ

93-23/330

1329 SAA0043984
పపరర: బబహకనసద చనరర఼ పపలగగననడ఼

93-23/333

1332 AP151010060271
పపరర: వనసకటరమణ పససపపలలటట఼

93-14/56

భరస : చనననగభగషణస఼
ఇసటట ననస:123/18/641
వయససస:82
లస: ససస స
93-19/765

1335 SAA0786279
పపరర: కకపపపల భబగఖమక

93-23/334

భరస : అగగససటన రరజ
ఇసటట ననస:123\18\641
వయససస:54
లస: ససస స
93-23/336

1338 SAA0427435
పపరర: శరఖమ పబసరద పతస పరటట

93-23/337

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123\18\651
వయససస:43
లస: పప
93-19/693

1341 SAA0785982
పపరర: లకక పబకరష బబబగ

93-23/339

తసడడ:బ చనన లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\655
వయససస:34
లస: పప
94-8/1124

తసడడ:బ భగవసత రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:123-18-655
వయససస:34
లస: పప
93-16/744

93-23/327

తసడడ:బ వర బబహకచనరర఼
ఇసటట ననస:123\18\638
వయససస:54
లస: పప

భరస : గగవరడ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:123-18-655
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:123-18-655
వయససస:32
లస: ససస స
1345 SAA1370402
పపరర: కరశ వశసననథ పరదరరస

1328 SAA0044263
పపరర: పదక఼ పపలకకసడ఼

1323 SAA0036343
పపరర: వరలకడక఼ రజడ఼డడ

తసడడ:బ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\634
వయససస:48
లస: పప

భరస : శరఖమ పబసరద
ఇసటట ననస:123\18\651
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:123\18\652
వయససస:56
లస: ససస స
1342 NDX2685683
పపరర: అదధ లకడక గగవరడ

93-23/329

తసడడ:బ ఆగససటన రరజ కకపపపల
ఇసటట ననస:123-18-641
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ అగగససటన రరజ
ఇసటట ననస:123\18\641
వయససస:25
లస: పప
1339 SAA0427443
పపరర: ఉదయ లకడక గగసటటపలర

1325 SAA0034769
పపరర: లకడక పదనకవత఼ ననమమల఼

93-14/52

భరస : రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\630
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గసగరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/641
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/641
వయససస:52
లస: పప
1336 SAA0786261
పపరర: కకపపపల రరజ

93-14/54

భరస : బబహకనసదచనరర఼
ఇసటట ననస:123\18\638
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ బమరరజ జజన
ఇసటట ననస:123-18-640
వయససస:20
లస: ససస స
1333 AP151010060482
పపరర: గసగరరరవప పససపపలలటట఼

1322 AP151010060118
పపరర: వనసకటటశసరరర ఆలమ఼

1320 SAA0792235
పపరర: దసళళ హరరక

తసడడ:బ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:123/18/545
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆదధననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18\633
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ కరమయఖ జ఼న
ఇసటట ననస:123\18\636
వయససస:37
లస: పప
1330 SAA1395797
పపరర: దధవఖ జజన

93-17/79

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/559
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:బ ననరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\630
వయససస:39
లస: పప
1327 SAA0456830
పపరర: భమమ రరజ జజన

1319 JBV3672409
పపరర: జటటట బబ యన దసరర మక
Jattuboyina
భరస : వనసకటటశసరరర jettuboyina
ఇసటట ననస:123/18/512
వయససస:51
లస: ససస స

1344 SAA0036194
పపరర: కలమమరర఼ ననమమల఼

93-23/340

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\658
వయససస:41
లస: ససస స
93-17/1085

1347 SAA1382506
పపరర: ఝనస పరదరరస

93-20/1189

భరస : వవణగగరపరల పరదరరస
ఇసటట ననస:123-18-659
వయససస:46
లస: ససస స
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1348 SAA0044198
పపరర: హజరత ఆల఼
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93-23/341

తసడడ:బ మహమకద గగస఼
ఇసటట ననస:123\18\663
వయససస:56
లస: పప
1351 SAA0036145
పపరర: జయమక఼ వరజళళ఼

93-23/344

93-23/347

93-23/350

93-23/353

93-23/356

95-83/886

Deleted

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మరరశశటట
ఇసటట ననస:123-18-671
వయససస:21
లస: ససస స

1369 SAA0334086
పపరర: శకనవరస రరవప఼ అవదననస఼

93-23/361

తసడడ:బ సతఖస఼
ఇసటట ననస:123\18\673
వయససస:52
లస: పప
1372 SAA0786311
పపరర: బబ సదలపరటట మసగమక

భరస : అసజయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\676
వయససస:41
లస: ససస స

1358 SAA0847857
పపరర: చదవపల అయఖపప

1361 SAA0039206
పపరర: జయ కలమఖణణ఼ మసడడబ఼

93-23/351

93-23/364

93-23/354

1367 SAA0323154
పపరర: శశభ కలమమరర఼ అవదననస఼

93-23/359

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\672
వయససస:42
లస: ససస స

1376 SAA0044099
పపరర: ససధనఖ రరణణ఼ గగరసటర ఼
భరస : రమమష఼
ఇసటట ననస:123\18\688
వయససస:62
లస: ససస స

93-23/349

1359 SAA0786220
పపరర: చదవపల వనసకటటశసరరర

93-23/352

1362 SAA0036616
పపరర: ఇసదధరమక఼ మసడడబ఼

93-23/355

1365 SAA0039149
పపరర: శకనస఼ మమరరశశటట ఼

93-23/358

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\671
వయససస:46
లస: పప
93-23/360
1368 SAA0038877
పపరర: సడరరఖపబకరశ ననయగడడ఼ కరకరర ఼

తసడడ:బ శవ లసగస఼
ఇసటట ననస:123\18\672
వయససస:72
లస: పప
93-23/362

1371 SAA0035394
పపరర: భబగఖమక఼ తషమకల఼

93-23/363

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\675
వయససస:50
లస: ససస స
93-23/365

తసడడ:బ శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\675
వయససస:33
లస: పప
93-23/367

1356 SAA0035584
పపరర: దసరర మక఼ చదవపల఼

భరస : వనసకట శశషరసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\669
వయససస:48
లస: ససస స
93-23/357

1373 SAA0037077
పపరర: బబజ బబబగ఼ తషమకల఼

93-23/346

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\668
వయససస:34
లస: పప

1364 SAA0042424
పపరర: వనసకట శశషరసజనవయగలల఼
మగసడడబ఼
తసడడ:బ సరసమ వరసస఼
ఇసటట ననస:123\18\669
వయససస:54
లస: పప

1370 SAA0043729
పపరర: బబల సరససత఼ కరకరర ఼

1353 SAA0044412
పపరర: చన వనసగయఖ఼ వరజళళ఼

భరస : నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\668
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సడరరఖ పబకరశ ననయగడడ఼
ఇసటట ననస:123\18\675
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బడదమయమ
ఇసటట ననస:123\18\675
వయససస:66
లస: ససస స
1375 SAA0036053
పపరర: కలమమరర఼ గడదస఼

93-23/348

తసడడ:బ వనసకట శశషరసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\669
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ శక హరర
ఇసటట ననస:123\18\669
వయససస:32
లస: పప
1366 SQX2008365
పపరర: సప న మరరశశటట

1355 SAA0786238
పపరర: చదవపల లకడక తరరపతమక

93-23/343

తసడడ:బ ససబబబరరయగడడ఼
ఇసటట ననస:123\18\666
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123\18\668
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\669
వయససస:28
లస: ససస స
1363 SAA0786170
పపరర: తనడడశశటట రరమ రరవప

93-23/345

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\668
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\668
వయససస:50
లస: ససస స
1360 SAA0786188
పపరర: తనడడశశటట ధనలకడక

1352 SAA0314138
పపరర: శకనస వరజళళ఼

1350 SAA0041269
పపరర: రమణమక఼ వరజళళ఼

తసడడ:బ వనసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\666
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ చనన వనసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\666
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:123\18\668
వయససస:27
లస: ససస స
1357 SAA0035618
పపరర: రరమకకటమక఼ చదవపల఼

93-23/342

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123\18\666
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\666
వయససస:57
లస: ససస స
1354 SAA0786162
పపరర: చదవపల ననగ లకడక

1349 SAA0314161
పపరర: పదక వరజళళ఼

1374 SAA0786204
పపరర: యమరరస వరణణ

93-23/366

భరస : ఆదధననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\676
వయససస:31
లస: ససస స
93-23/368

1377 SAA0786303
పపరర: గగరసటర రమమష

93-23/369

తసడడ:బ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123\18\688
వయససస:37
లస: పప
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1378 SAA0323121
పపరర: ససజజత఼ యమజల఼
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93-23/370

భరస : లలధర పరల఼
ఇసటట ననస:123\18\690
వయససస:47
లస: ససస స
1381 NDX3111242
పపరర: వనసకట రమణ చలసకలరర

94-43/703

93-23/374

93-23/375

93-23/379

93-23/382

93-23/755

93-23/387

భరస : చనన హహసపన షపక
ఇసటట ననస:123-18-715
వయససస:42
లస: ససస స

1391 SAA0036657
పపరర: శశషయఖ఼ పస తత
స రర఼

1394 SAA0042937
పపరర: ధనలకడక఼ పరజక఼

1397 SAA0427393
పపరర: లకడక బబ సదలపరటట

1400 SAA0278333
పపరర: పదనకవత కరణస karanam

93-22/87

1403 SAA0567081
పపరర: రవసదబ బబబగ కరణస

93-23/380

1406 SAA1464106
పపరర: చనన హహసపన షపక
తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:123-18-715
వయససస:45
లస: పప

1386 NDX3128774
పపరర: అనల కలమమర బబ డడడపలర

94-46/731

1389 SAA0044354
పపరర: దనసస పస తత
స రర

93-23/377

1392 SAA0786071
పపరర: మమసడడబ వజయ లకడక

93-23/381

భరస : దనమదర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\707
వయససస:28
లస: ససస స
93-23/383

1395 SAA0039198
పపరర: ఏసస రతనస఼ పరజక఼

93-23/384

తసడడ:బ నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\711
వయససస:57
లస: పప
93-23/385

1398 SAA0567107
పపరర: సరలయఖ తదలకపలర

93-23/386

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\714
వయససస:30
లస: పప
93-17/80

1401 SAA0048033
పపరర: రమమశ బబబగ కరణస karanam

93-17/81

తసడడ:బ ననగయఖ karanam
ఇసటట ననస:123/18/715
వయససస:54
లస: పప
93-23/388

తసడడ:బ రమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:123\18\715
వయససస:30
లస: పప
93-23/756

93-23/373

తసడడ:బ గరసధద పబసరద
ఇసటట ననస:123\18\703
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమమశ బబబగ karanam
ఇసటట ననస:123/18/715
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పబభబకరరరవప
ఇసటట ననస:123/18\715
వయససస:38
లస: ససస స
1405 SAA1451632
పపరర: ఆశరబ షపక

93-23/376

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:123\18\714
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\714
వయససస:61
లస: పప
1402 SAA0427401
పపరర: శకలసతల దదవ బబ యపరటట

1388 SAA0037325
పపరర: లకడక఼ ననమమల఼

1383 SAA0319582
పపరర: నరసససహరరవప఼ చదవపల఼

తసడడ:బ సతఖస బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:123-18-700
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఏసస రతనస఼
ఇసటట ననస:123\18\711
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ రతనస పరజక
ఇసటట ననస:123-18-711
వయససస:31
లస: పప
1399 SAA0276287
పపరర: సరసబశవరరవప కరణస఼

93-23/855

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\704
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ శశషరసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\707
వయససస:34
లస: పప
1396 SAA1409044
పపరర: మహహశ బబబగ పరజక

1385 SAA1446517
పపరర: బబలకకషరర బబ డడడపలర

93-23/372

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\695
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటట బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\703
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ లకడక నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\704
వయససస:37
లస: పప
1393 SAA0043380
పపరర: దనమదర఼ మసడడబ఼

93-22/706

తసడడ:బ సతఖస
ఇసటట ననస:123-18-700
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఈశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\703
వయససస:30
లస: ససస స
1390 SAA0035030
పపరర: ససజవ రరవప఼ ననమమల఼

1382 SAA1398247
పపరర: ససబబబరజడడడ మమరసరజడడడ

1380 SAA0323063
పపరర: లలధధర పరల఼ యమజల఼

తసడడ:బ ఏసస రతనస఼
ఇసటట ననస:123\18\690
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ పప లరజడడడ మమరసరజడడడ
ఇసటట ననస:123-18-694
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ బగజజయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\699
వయససస:62
లస: పప
1387 SAA0323055
పపరర: ఈశసరమక఼ ననమమల఼

93-23/371

తసడడ:బ లలధర పరల఼
ఇసటట ననస:123\18\690
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర చలసకలరర
ఇసటట ననస:123-18-691
వయససస:23
లస: ససస స
1384 SAA0038117
పపరర: రఘగరరమగలల఼ ననమమల఼

1379 SAA0323113
పపరర: ససరగష఼ యమజల఼

1404 SAA0427419
పపరర: గగపసననథ గగసటటపలర

93-23/389

తసడడ:బ రమమశ
ఇసటట ననస:123\18\715
వయససస:30
లస: పప
93-23/856

1407 SAA1454339
పపరర: అలర బకలర షపక

93-23/857

తసడడ:బ చనన హహసపన షపక
ఇసటట ననస:123-18-715
వయససస:29
లస: పప
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1408 SAA0048538
పపరర: రతస మక పచనల patcha

93-17/82

భరస : లసగయఖ Patcha
ఇసటట ననస:123/18/715/1
వయససస:73
లస: ససస స
1411 SAA0048454
పపరర: వజయలకడక కరణస karanam

93-17/84

93-23/392

భరస : సరసబ రజడడడ
ఇసటట ననస:123\18\723
వయససస:63
లస: ససస స
1417 SAA0037218
పపరర: కకషర వవణణ఼ ననమమల఼

93-23/395

93-23/398

93-23/401

తసడడ:బ కకషరరసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\728
వయససస:37
లస: పప
1429 SAA0281279
పపరర: రరజఖలకడక పపపరపల

93-23/406

తసడడ:బ రరజ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123\18\742
వయససస:36
లస: పప

1416 SAA0786089
పపరర: ననమమల కకషర వవణణ

93-23/393

1418 SAA0036020
పపరర: హనసమమయమక఼ ననమమల఼

1421 SAA0036244
పపరర: వజయ కలమమరర఼ పస తత
స రర఼

1424 SAA0035451
పపరర: తరరమల఼ పస తత
స రర఼

1427 SAA1450261
పపరర: భవన కసచరర

1430 SAA0281253
పపరర: మలర కరరరజన రరవప఼ పపపపల఼

93-23/409

1433 SAA0281303
పపరర: సపదదసలల఼ పరనసగసటట఼

93-23/396

1436 SAA0037051
పపరర: రరజ కలమమర఼ మదమసచ఼
తసడడ:బ ఓబగలలసపప఼
ఇసటట ననస:123\18\742
వయససస:57
లస: పప

93-23/391

93-23/394

1419 SAA0036095
పపరర: రరమమరరవప఼ ననమమల఼

93-23/397

తసడడ:బ కకటట బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\726
వయససస:35
లస: పప
93-23/399

1422 SAA0037259
పపరర: ఝమనస఼ పస తత
స రర఼

93-23/400

భరస : గరసధద పబసరద఼
ఇసటట ననస:123\18\727
వయససస:52
లస: ససస స
93-23/402

1425 SAA0037226
పపరర: గరసధద పబసరద఼ పస తత
స రర఼

93-23/403

తసడడ:బ పప తషలలరర దనస఼
ఇసటట ననస:123\18\727
వయససస:57
లస: పప
93-20/1191

1428 SAA0973538
పపరర: అనడషర జకలరర

93-23/405

భరస : మలర కరరరజన రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:123\18\732
వయససస:30
లస: ససస స
93-23/407

1431 SAA0962655
పపరర: చన రరణణ బబ రరగడడ

93-23/408

భరస : పపబమ కలమమర
ఇసటట ననస:123\18\733
వయససస:28
లస: ససస స
93-23/410

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\736
వయససస:47
లస: పప
93-23/411

93-23/390

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\726
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : రరజఖలకడక఼
ఇసటట ననస:123-18-732
వయససస:30
లస: పప

భరస : సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123\18\736
వయససస:42
లస: ససస స
1435 SAA0038018
పపరర: భమమశసర రరవప఼ మదమసచ఼

1415 SAA0039222
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ యమమరరస఼

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:123-18-729
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : ససతరరవమక అసబటట
ఇసటట ననస:123\18\732
వయససస:48
లస: ససస స
1432 SAA0281329
పపరర: ననగమణణ఼ పరనసగసటట఼

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:123\18\723
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ దనసస఼
ఇసటట ననస:123\18\727
వయససస:35
లస: పప
93-23/404

1413 SAA0508911
పపరర: బగజజ

తసడడ:బ వనసకట శశష ఆసజనవయగలల మమనసదన
ఇసటట ననస:123-18-722
వయససస:22
లస: పప

భరస : వవవకరనసదసరసమ఼
ఇసటట ననస:123\18\727
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ గరసధద పబసరద
ఇసటట ననస:123\18\727
వయససస:33
లస: పప
1426 SAA0035287
పపరర: దసరరరరరవప఼ ననమమల఼

93-20/1190

భరస : కకటట బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\726
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటట బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\726
వయససస:35
లస: పప
1423 SAA0508929
పపరర: ససరగష పస తష
స రర

1412 SAA1452655
పపరర: జవహర బబబగ మమనసదన

1410 SAA0962580
పపరర: ననగ లకడక తషనసగగసటర

భరస : రరమ కకషర
ఇసటట ననస:123\18\717
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ రసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\724
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\726
వయససస:34
లస: ససస స
1420 SAA0036061
పపరర: ఈశసరరరవప఼ ననమమల఼

93-17/83

తసడడ:బ ససబబబరరవప athota
ఇసటట ననస:123/18/716
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప karanam
ఇసటట ననస:123/18/721
వయససస:56
లస: ససస స
1414 SAA0508895
పపరర: వజయలకకక కరరసరన

1409 SAA0048298
పపరర: ససతన రరవమక అతతస ట athota

1434 SAA1449313
పపరర: ననగ మలర శసరర మదమసచ

93-15/1172

భరస : రరజ కలమమర మదమసచ
ఇసటట ననస:123-18-742
వయససస:54
లస: ససస స
93-23/412

1437 SAA1385103
పపరర: రమమదదవ జరగల

93-17/1086

భరస : రరమమసజనయలల జరగల
ఇసటట ననస:123-18-743
వయససస:44
లస: ససస స
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93-20/1192

భరస : రరమమసజనవయగలల జరగల
ఇసటట ననస:123-18-743
వయససస:44
లస: ససస స
1441 SAA0281162
పపరర: మలర ఖరరజనరరవప ఆళళ

93-23/416

94-44/624

93-23/420

93-23/423

93-23/426

93-23/429

93-23/432

1462 SAA0036186
పపరర: కరసతన రరవప఼ కకపపరర఼

93-23/435

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\763
వయససస:47
లస: పప

1451 SAA0962606
పపరర: జజఖత ససరరప కరణస

1454 SAA0041988
పపరర: పబకరశరరవప఼ కకపపరర఼

1457 SAA0786030
పపరర: అసదసకలరర లకడక

1460 SAA0037317
పపరర: అపపయఖ఼ కకపపరర఼

1463 SAA0509208
పపరర: గరయతబ కరవపరర

93-23/424

93-23/419

1466 SAA1451301
పపరర: ససధ బబబగ నకక
తసడడ:బ వనసకట రతస యఖ బబబగ నకక
ఇసటట ననస:123-18-765
వయససస:27
లస: పప

93-23/422

1452 SAA0043851
పపరర: కకకసస స రరణణ఼ కకపపరర఼

93-23/425

భరస : పబకరశరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\758
వయససస:37
లస: ససస స
93-23/427

1455 SAA0039156
పపరర: కలమమరర఼ కకపపరర఼

93-23/428

భరస : మరరయ దనసస఼
ఇసటట ననస:123\18\760
వయససస:39
లస: ససస స
93-23/430

1458 SAA0035410
పపరర: రమణ఼ కకపపరర఼

93-23/431

భరస : అపరపజ఼
ఇసటట ననస:123\18\761
వయససస:42
లస: ససస స
93-23/433

1461 SAA0036863
పపరర: ననగగసదబస఼ కకపపరర఼

93-23/434

తసడడ:బ కరసతన రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\762
వయససస:39
లస: పప
93-23/436

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\763
వయససస:27
లస: ససస స
93-23/438

94-12/1326

భరస : రరమమరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:123\18\757
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ దదవదనసస఼
ఇసటట ననస:123\18\761
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ పపద రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\762
వయససస:42
లస: పప

1446 SAA0043836
పపరర: అనసతమక పస తత
స రర

93-23/421 1449 SAA0962002
1448 SAA0036848
పపరర: వనసకరయమక఼ తషమకలగగసట఼
పపరర: సతఖవత పప టటట

భరస : ససగరత రరవప
ఇసటట ననస:123\18\761
వయససస:34
లస: ససస స

1459 SAA0786048
పపరర: అసదసకలరర సరగర ససగరత
రరవప
తసడడ:బ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\761
వయససస:39
లస: పప

1443 NDX3139359
పపరర: వనసకట రమణమక నసదనఖల

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:123\18\753
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\758
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట కకషరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\760
వయససస:42
లస: పప

1465 SAA0036855
పపరర: రవ కలమమర఼ కకపపరర఼

93-23/418

భరస : రమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:123\18\758
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ పబకరశ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\758
వయససస:25
లస: పప
1456 SAA0037119
పపరర: మరరయ దనసస఼ కకపపరర఼

1445 SAA0035329
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ నడతలపరటట఼

93-23/415

భరస : అకలకలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:123-18-749
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రమమష఼
ఇసటట ననస:123\18\757
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ జయ రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\757
వయససస:45
లస: పప
1453 SAA0962630
పపరర: వదనఖ సరగర కకపపరర

93-23/417

తలర : అకకమక఼
ఇసటట ననస:123\18\752
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\755
వయససస:25
లస: పప
1450 SAA0040386
పపరర: రమమష఼ తషమకలగగసట఼

1442 SAA0786055
పపరర: గరటటట పరటట అదధ లకడక

1440 SAA0035824
పపరర: ససధఖ రరణణ఼ ఆళళ఼

భరస : మలర కరరరజనరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\748
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:123\18\749
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ కరశయఖ నసదనఖల
ఇసటట ననస:123-18-749
వయససస:72
లస: పప
1447 SAA0786105
పపరర: కకడక రజకక భకకల రరజ

93-23/413

భరస : వనసకట రమణ఼
ఇసటట ననస:123\18\743
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:123\18\748
వయససస:48
లస: పప
1444 NDX3139466
పపరర: అకలకలల నసదనఖల

1439 SAA0044313
పపరర: రమమదదవ఼ మమదనల఼

1464 SAA0036160
పపరర: లకడక఼ కకపపరర఼

93-23/437

భరస : రవ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123\18\763
వయససస:42
లస: ససస స
93-20/1193

1467 SAA0039180
పపరర: సససదరరరవప఼ నలర పప఼

93-23/439

తసడడ:బ పబకరశస఼
ఇసటట ననస:123\18\766
వయససస:72
లస: పప
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93-23/440

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123\18\769
వయససస:31
లస: ససస స
1471 SAA0281337
పపరర: ననగగసదబమక఼ జపపడడ఼

93-23/442

93-23/445

93-23/448

93-17/1087

93-23/451

93-23/454

93-23/457

భరస : చనరజరస఼
ఇసటట ననస:123\18\793
వయససస:60
లస: ససస స

1481 SAA1385251
పపరర: ససభబషసణ వసజస

1484 SAA0038158
పపరర: శశషరరతనస఼ చదవపల఼

1487 SAA0035436
పపరర: దననమక఼ గగరరకలల఼

1490 SAA0323196
పపరర: మధస బబ సదధల఼

93-23/460

1493 SAA0040360
పపరర: వనసకరయమక఼ బబలరసకకసడ఼

93-17/1088

1496 SAA1450352
పపరర: తదజ శక కలసభ
తసడడ:బ రతన బబబగ కలసభ
ఇసటట ననస:123-18-794
వయససస:19
లస: ససస స

1476 SAA0509216
పపరర: మమరర పసలర

93-23/447

1479 SAA0785990
పపరర: పచలల రరణణ

93-23/450

1482 SAA1453232
పపరర: శశశలజ గగరసటర

93-17/1155

భరస : రమమశ గగరసటర
ఇసటట ననస:123-18-783
వయససస:34
లస: ససస స
93-23/452

1485 SAA0281204
పపరర: కకషర఼ చదవపల఼

93-23/453

తసడడ:బ జగనననథస఼
ఇసటట ననస:123\18\786
వయససస:47
లస: పప
93-23/455

1488 SAA0427377
పపరర: మరరయమక గగరరకల

93-23/456

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\789
వయససస:32
లస: ససస స
93-23/458

1491 SAA0036459
పపరర: కలమమరర఼ గగరరకలల఼

93-23/459

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\789
వయససస:52
లస: ససస స
93-23/461

భరస : ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123\18\790
వయససస:76
లస: ససస స
93-23/463

93-23/444

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:123\18\781
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లకకణ సససగ఼
ఇసటట ననస:123\18\789
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ దననయయలల఼
ఇసటట ననస:123\18\789
వయససస:60
లస: పప
1495 SAA0038224
పపరర: మరరయమక఼ చదలర఼

93-23/449

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\789
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససధనకర఼
ఇసటట ననస:123\18\789
వయససస:37
లస: ససస స
1492 SAA0036319
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ గగరరకలల఼

1478 SAA0508937
పపరర: అసకరరరవప పచలల

1473 SAA0427385
పపరర: ఇసదబ పచలల

భరస : లలనన బబబగ
ఇసటట ననస:123\18\780
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషర఼
ఇసటట ననస:123\18\786
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\786
వయససస:67
లస: పప
1489 SAA0323162
పపరర: పదకజ పప గగల఼

93-23/446

భరస : సససహదధబ వసజస
ఇసటట ననస:123-18-783
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ కకసడయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\783
వయససస:59
లస: పప
1486 SAA0039164
పపరర: జగనననథస఼ చదవపల఼

1475 SAA0509224
పపరర: మమరర పచలల

94-94/934

భరస : బబలసరసమ
ఇసటట ననస:123\18\779
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:123\18\780
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ పపద మమలమఖదధబ వసజస
ఇసటట ననస:123-18-783
వయససస:38
లస: పప
1483 SAA0036756
పపరర: కకసడయఖ఼ గగరసటర ఼

93-23/443

భరస : అసకరల రరవప
ఇసటట ననస:123\18\780
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ
ఇసటట ననస:123\18\780
వయససస:46
లస: ససస స
1480 SAA1385244
పపరర: సససహదధబ వసజస

1472 SAA0567115
పపరర: పదక ధనరరవత

1470 NDX2270668
పపరర: గగకసమక బతష
స ల

భరస : కకప దననస బతష
స ల
ఇసటట ననస:123/18/774
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123\18\779
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబలశశరర
ఇసటట ననస:123\18\780
వయససస:28
లస: ససస స
1477 SAA0509257
పపరర: జగదదశసరర జసగస

93-23/441

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:123\18\773
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\778
వయససస:57
లస: ససస స
1474 SAA0509265
పపరర: అననమక పచలల

1469 SAA0962010
పపరర: నరకల బబ రరగడడ

1494 SAA0039248
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ బబలరసకకసడ఼

93-23/462

తసడడ:బ శకనవరస఼
ఇసటట ననస:123\18\790
వయససస:33
లస: పప
93-20/1194

1497 SAA1450295
పపరర: రతన కలమమరర కలసభ

93-20/1195

భరస : రతన బబబగ కలసభ
ఇసటట ననస:123-18-795
వయససస:42
లస: ససస స
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1498 SAA0036269
పపరర: రతన కలమమరర ఉపపలపరటట

93-23/464

భరస : కకటటశసర రరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:123\18\795
వయససస:42
లస: ససస స
1501 SAA0567073
పపరర: సరయ రతనస యమరరస

93-23/465

93-23/468

94-41/775

93-19/226

93-19/229

93-23/471

93-23/474

తసడడ:బ సరసబ ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\809
వయససస:35
లస: పప

1514 SAA0075382
పపరర: శరరద఼ చరపపవరపప఼

1517 SAA0038240
పపరర: రమణమక఼ వరసకక఼

1520 SAA0035311
పపరర: పపద వనసగయఖ఼ వరసకక఼

93-19/231

1523 SAA0040642
పపరర: అనసడయ఼ పరతలలతష఼

93-19/227

1512 SAA0964438
పపరర: దననయయలల రరసజ

1526 SAA0038349
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ పరత లలతష఼
తసడడ:బ సరసబ ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\809
వయససస:37
లస: పప

94-238/970

93-19/228

తసడడ:బ ఇమకనయయలల
ఇసటట ననస:123\18\801
వయససస:23
లస: పప
93-19/645

1515 SAA1447960
పపరర: చటటట మక వవరగలమ

93-20/1198

భరస : వనసకటటశసరరర వవరగలమ
ఇసటట ననస:123-18-803
వయససస:32
లస: ససస స
93-23/472

1518 SAA0036558
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ వరసకక఼

93-23/473

తసడడ:బ పపద వనసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\803
వయససస:42
లస: పప
93-23/475

1521 SAA0964537
పపరర: రగణగక మమరగపకలళ

93-19/230

భరస : ఇసదబ
ఇసటట ననస:123\18\805
వయససస:28
లస: ససస స
93-23/476

భరస : శసకర఼
ఇసటట ననస:123\18\809
వయససస:31
లస: ససస స
93-23/478

93-23/467

93-23/470

1509 ndx1898719
పపరర: పబసనన పవన కలమమర
చసతగగసటర
తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123-18-798
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ ససబబబరరయగడడ఼
ఇసటట ననస:123\18\803
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\808
వయససస:40
లస: పప
1525 SAA0042150
పపరర: శసకర఼ పరతలలతష఼

1511 SAA1012657
పపరర: యయససమమణణ బతష
స ల

1506 SAA0314294
పపరర: చనన గగసటటపలర ఼

94-49/630

భరస : పపద వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\803
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\803
వయససస:47
లస: పప
1522 SAA0964560
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ఎ

1508 NDX3061041
పపరర: ససనత చసతగగసట

1503 SAA0036541
పపరర: వనసకటటశసర రరవప఼ పస తత
స రర఼

తసడడ:బ హనసమసతరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\798
వయససస:51
లస: పప

భరస : వర ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/801
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123\18\803
వయససస:32
లస: ససస స
1519 SAA0036301
పపరర: శకనస఼ వరసకక఼

93-23/469

భరస : వనసకటటససరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:123\18\800
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచలయఖ పప తషమమరరక
ఇసటట ననస:123\18\801
వయససస:56
లస: పప
1516 SAA0038067
పపరర: ససజజత఼ వరజళళ఼

1505 SAA0039107
పపరర: ససజజత఼ నడతలపరటట఼

93-20/1197

తసడడ:బ వనసకట కకషరయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\797
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చసతగగసట
ఇసటట ననస:123-18-798
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:123\18\800
వయససస:24
లస: ససస స
1513 SAA1012491
పపరర: వనసకటటససరలల పప తషమమరరక

93-23/466

భరస : వవళసగర఼
ఇసటట ననస:123\18\798
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ నగగశసరరరవప చసతగగసటర
ఇసటట ననస:123-18-798
వయససస:44
లస: పప
1510 SAA0964545
పపరర: రరబక కకసడబపలర

1502 SAA0508853
పపరర: లకకక పస తష
స రర

1500 SAA1468537
పపరర: అసజన పపలపరటట

భరస : అసకయఖ పపలపరటట
ఇసటట ననస:123-18-796
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషరయఖ
ఇసటట ననస:123\18\797
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123\18\797
వయససస:58
లస: పప
1507 NDX3011020
పపరర: శకనవరస రరవప చసతగగసటర

93-20/1196

తసడడ:బ ససజవ రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:123-18-796
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123\18\797
వయససస:30
లస: ససస స
1504 SAA0508861
పపరర: వవసకట కకషరయఖ పస తష
స రర

1499 SAA1468990
పపరర: అసకయఖ పపలపరటట

1524 SAA0037911
పపరర: ననగరరజ఼ పరత లలతష఼

93-23/477

తసడడ:బ సరసబ ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\809
వయససస:32
లస: పప
93-23/479

1527 SAA0964446
పపరర: పరరసత రరససర

93-19/232

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123\18\810
వయససస:35
లస: ససస స

Page 339 of 360

1528 SAA0426833
పపరర: మధస బబ సదధల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-19/646

భరస : లకకణ సససగ
ఇసటట ననస:123/18/810
వయససస:32
లస: ససస స
1531 SAA0041897
పపరర: శకనవరసరరవప఼ మమదనల఼

93-23/481

93-23/484

93-23/487

93-23/490

93-19/235

93-19/649

1549 SAA0036277
పపరర: చగడదశసరర఼ నలస఼

93-23/493

93-23/488

1541 SAA0885584
పపరర: కకటటశసర రరవప పపపరపల

1544 SAA0039131
పపరర: ధనలకడక఼ గగసటటపలర ఼

1547 SAA0044115
పపరర: కకషరరసజనవయగలల఼ ననమమల఼

1550 SAA0075903
పపరర: చనన అమమకయ నలస

93-19/233

తసడడ:బ రరమకకటటదయమ
ఇసటట ననస:123\18\829
వయససస:62
లస: పప

1553 SAA0280537
పపరర: ససభబషసణణ఼ బబ సదలపరటట఼

93-23/491

1556 SAA0794942
పపరర: సపదదన నడర బబషర
తసడడ:బ మరవఅల
ఇసటట ననస:123\18\831
వయససస:34
లస: పప

93-23/486

1539 SAA0615534
పపరర: పప టటలమవవన

93-23/489

1542 SAA0796583
పపరర: సలమమ షపక

93-19/234

1545 SAA0076208
పపరర: మరరయమక఼ రరగర఼

93-19/648

భరస : ఏససదనసస఼
ఇసటట ననస:123/18/821
వయససస:32
లస: ససస స
93-23/492

1548 NDX2854958
పపరర: వనసకటటష మమగసటట

94-1/1406

తసడడ:బ శకనస మమగసటట
ఇసటట ననస:123-18-824
వయససస:18
లస: పప
93-23/494

1551 SAA0036335
పపరర: సరసబశవరరవప఼ నలస఼

93-23/495

తసడడ:బ పపద గగపయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\825
వయససస:52
లస: పప
93-19/650

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/830
వయససస:32
లస: ససస స
93-19/236

1536 SAA0615682
పపరర: సతదస ననపఅల లకకక ననరరయణ

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:123\18\820
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:123\18\825
వయససస:49
లస: ససస స
93-23/496

93-23/483

భరస : చసదబశశఖర
ఇసటట ననస:123\18\817
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ పపద కకకషయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\822
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\825
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆరగగఖస
ఇసటట ననస:123\18\831
వయససస:72
లస: ససస స

1538 SAA0786113
పపరర: పస తత
స రర నరసససహ రరవప

1533 SAA0041996
పపరర: వనసకట రమణ఼ మమదనల఼

తసడడ:బ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:123\18\815
వయససస:31
లస: పప

భరస : చనన఼
ఇసటట ననస:123\18\820
వయససస:34
లస: ససస స

1546 SAA0074369
పపరర: వర ననగగశసరరరవప఼
చరపపవరపప఼
తసడడ:బ నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/822
వయససస:32
లస: పప

1555 SAA0851700
పపరర: శశషమక తర

93-23/485

తలర : రరజఖలకడక పపపరపల
ఇసటట ననస:123\18\819
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమ కకషర
ఇసటట ననస:123\18\820
వయససస:27
లస: ససస స

1552 SAA0616151
పపరర: బబలరసకకసడవవసకటటశసరళళ

1535 SAA0041590
పపరర: లలరరర మమరర఼ బతష
స ల఼

93-23/480

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\813
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:బ రతస యఖ
ఇసటట ననస:123\18\816
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\817
వయససస:55
లస: పప
1543 SAA0964453
పపరర: యలర మక దదవరకకసడ

93-23/482

భరస : శలలవ రరజ఼
ఇసటట ననస:123\18\815
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ గరబబల
బ ల఼
ఇసటట ననస:123\18\815
వయససస:42
లస: పప
1540 SAA0615625
పపరర: పప టటలమ చసదబ శశఖర

1532 SAA0036780
పపరర: చననమ దదవ఼ మమదనల఼

1530 SAA0036913
పపరర: కకషర కలమమరర఼ మమదనల఼

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\810
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరమణ఼
ఇసటట ననస:123\18\813
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\814
వయససస:52
లస: ససస స
1537 SAA0041780
పపరర: శలలవ రరజ఼ బతష
స ల఼

93-19/647

తసడడ:బ కకషర సససగ
ఇసటట ననస:123/18/810
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రమణ఼
ఇసటట ననస:123\18\810
వయససస:47
లస: పప
1534 SAA0043992
పపరర: ననరరయణమక఼ ననలటటరర఼

1529 SAA0426841
పపరర: లకకణ సససగ బబ సదధల

1554 SAA0035626
పపరర: రరఘవయఖ఼ బలలసస పరటట఼

93-23/497

తసడడ:బ మసరసన఼
ఇసటట ననస:123\18\830
వయససస:50
లస: పప
93-19/237

1557 SAA0616094
పపరర: బబ పపవరరపప కకషర

93-23/498

తసడడ:బ నరససమల రరవప
ఇసటట ననస:123\18\832
వయససస:37
లస: పప
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1558 SAA0314336
పపరర: కకటటశసరమక పస నడనరర఼

93-23/499

భరస : భబసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\834
వయససస:61
లస: ససస స
1561 SAA0794587
పపరర: శశషష బబబగ కరలలటట

93-19/238

1562 SAA0280545
పపరర: శకనవరసరరవప఼ బబ సదలపరటట఼

93-23/503

1565 SAA0281188
పపరర: రరజ఼ నడతలపరటట఼

తసడడ:బ మరరసర఼
ఇసటట ననస:123\18\844
వయససస:47
లస: పప

1568 SAA0615583
పపరర: వలభపపరమ శకనవరసరరవ

తసడడ:బ గరవసద రరవప జజనననడడల
ఇసటట ననస:123-18-845
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ మమరరత చలస఼
ఇసటట ననస:123/18/847
వయససస:32
లస: పప
1576 SAA0785958
పపరర: నసతనపటట యశశద

93-23/511

93-23/514

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:123\18\850
వయససస:38
లస: ససస స

1577 SAA0785933
పపరర: పకననటట ననగగశసర రరవప

1580 SAA0075531
పపరర: చనన లకకయఖ లకరక

93-20/1199

1583 SAA1056622
పపరర: చసదస ననమమల

94-2/619

1586 SAA0509174
పపరర: రమమ దదవ ననబబల
భరస : దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\850
వయససస:40
లస: ససస స

93-19/652

1569 SAA0616227
పపరర: వలభపపరమ కకటటదయమ

93-23/507

1572 SAA0314187
పపరర: కకటటశసరరరవప దగగరపరటట఼

93-23/508

తసడడ:బ కకసడయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\846
వయససస:71
లస: పప
93-23/509

1575 SAA0508887
పపరర: ఉషరరరణణ పససపపలలటట

93-23/510

భరస : హరననధ
ఇసటట ననస:123\18\847
వయససస:63
లస: ససస స
93-23/512

1578 SAA0508879
పపరర: హరననధ పససపపలలటట

93-23/513

తసడడ:బ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\847
వయససస:68
లస: పప
93-23/515

1581 SAA1012665
పపరర: రరజగశ బతష
స ల

93-19/239

తసడడ:బ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:123\18\850
వయససస:23
లస: పప
93-22/21

తసడడ:బ శకనవరస రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:123/18/850
వయససస:26
లస: పప
93-23/517

1566 SAA0280511
పపరర: శవకలమమరర఼ కటటకరల఼

తసడడ:బ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:123\18\845
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:బ రరమదనస లకరక
ఇసటట ననస:123\18\849
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ గసజ
ఇసటట ననస:123-18-850
వయససస:45
లస: ససస స
1585 SAA0509240
పపరర: శకహరమక యసడబపలర

93-23/506

తసడడ:బ దదవర దననస
ఇసటట ననస:123\18\847
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ యహనస
ఇసటట ననస:123\18\849
వయససస:54
లస: ససస స
1582 SAA1450394
పపరర: సనపపతబ దదవ గసజ

1574 SAA0785941
పపరర: పకననటట ఆరగగఖస

93-23/502
1563 SAA0616078
పపరర: బబ పపవరరపప ససబబబరరవఅమమక

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/844
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\847
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఉభదనసస
ఇసటట ననస:123\18\847
వయససస:66
లస: ససస స
1579 SAA0075622
పపరర: నయమ లకరక

93-23/504

భరస : రరజ శశఖర జజనననదసల
ఇసటట ననస:123-18-845
వయససస:22
లస: ససస స
93-19/653

93-23/501

భరస : నరససమల రరవప
ఇసటట ననస:123\18\842
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటదయమ
ఇసటట ననస:123\18\845
వయససస:44
లస: పప

94-1/1407 1571 NDX2529824
1570 NDX3042793
పపరర: జగన మహనరరవప జజనననడడల
పపరర: హహమ దధవఖ జజనననదసల

1573 SAA0280552
పపరర: టట.యస. ఫలణణ఼ అపపపన఼

93-19/651

తసడడ:బ రరయపప఼
ఇసటట ననస:123\18\843
వయససస:42
లస: పప
93-23/505

1560 SAA0616169
పపరర: చసకరక పదనక

భరస : వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:123\18\835
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ బడదమయమ఼
ఇసటట ననస:123/18/841
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ కకటట బబబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\842
వయససస:32
లస: పప
1567 SAA0037879
పపరర: బగడద఼ షపక఼

93-23/500

తసడడ:బ భబసకరరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\834
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\840
వయససస:30
లస: పప
1564 SAA0323105
పపరర: దనమదరరరవప఼ ననమమల఼

1559 SAA0314195
పపరర: ససబబహకణఖస పప నడనరర఼

1584 SAA0785974
పపరర: ననమమల రరజఖ లకడక

93-23/516

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\850
వయససస:31
లస: ససస స
93-23/518

1587 SAA0962671
పపరర: కకరణ కలమమర ననమమల

93-23/519

తసడడ:బ దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\850
వయససస:23
లస: పప
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1588 SAA1012681
పపరర: రగజజ రమణనరరవప బటట
ట ల

93-19/240

తసడడ:బ వనసకటటససరరర బటట
ట ల
ఇసటట ననస:123\18\851
వయససస:36
లస: పప
1591 JBV3686557
పపరర: ననగరరణణ఼ తమకశశటట ఼

93-23/521

93-21/2

93-21/5

తసడడ:బ రరమచసద
ఇసటట ననస:123/18/859
వయససస:34
లస: పప
1600 SAA1297001
పపరర: ఇసదస దదపసక పలమనటట

93-18/643

93-21/10

93-22/660

93-21/14

భరస : అకలకలల
ఇసటట ననస:123/18/871
వయససస:61
లస: ససస స

93-21/6

1607 JBV3683042
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కసదస

1610 JBV3682549
పపరర: కకటటశసర రరవప చటటట

93-23/523

1613 SAA0790213
పపరర: శరరధ నసదనఖల

93-21/8

1616 SAA0788739
పపరర: రరమ లకకణ ఆకగటట
తసడడ:బ నరసససహ
ఇసటట ననస:123/18/871
వయససస:37
లస: పప

1596 JBV3682473
పపరర: జగదనసబ జలమర

93-21/4

1599 SAA0788697
పపరర: రమమదదవ మతష
స పలర

93-21/7

1602 JBV3682499
పపరర: సరగర పలమనటట

93-21/9

తసడడ:బ సడరర
ఇసటట ననస:123/18/861
వయససస:38
లస: పప
93-21/11

1605 SAA1012640
పపరర: వనసకటటససరరర బతష
స ల

93-19/241

తసడడ:బ పపద కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:123\18\864
వయససస:81
లస: పప
93-21/12

1608 JBV3682523
పపరర: లలత చటటట

93-21/13

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:123/18/868
వయససస:38
లస: ససస స
93-21/15

1611 SAA0508358
పపరర: లకకక తరరమల చటటట

93-23/522

భరస : నరగసదబ
ఇసటట ననస:123\18\868
వయససస:30
లస: ససస స
93-21/16

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123/18/871
వయససస:29
లస: ససస స
93-21/18

93-21/1

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:123/18/860
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకయఖ
ఇసటట ననస:123/18/868
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ గగరరవపలల
ఇసటట ననస:123\18\869
వయససస:32
లస: పప
1615 SAA0790197
పపరర: వనసకట రమణమక నసదనఖల

1598 JBV3682481
పపరర: ననరరయణ఼ జలమర఼

1604 SAA0331280
పపరర: వనసకటటశసర రరవప బతష
స ల

1593 SAA0280560
పపరర: శవకలమమరర఼ మమగసటట఼

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:123/18/859
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ శవయఖ
ఇసటట ననస:123/18/867
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:123/18/868
వయససస:38
లస: పప
1612 SAA0508325
పపరర: శవ డదవనళర

93-21/3

తసడడ:బ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:123/18/862
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ కణక రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:123-18-866
వయససస:18
లస: పప
1609 JBV3682515
పపరర: వనసకట నరగసదబ చటటట

1595 SAA0788671
పపరర: వనసకట మననజ కలమమర
సతదస నపలర
తసడడ:బ మహసకరళ
ఇసటట ననస:123/18/858
వయససస:30
లస: పప

1601 JBV3682408
పపరర: రతన కలమమరర఼ పలమనటట఼

93-23/520

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/857
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఫసలపస఼
ఇసటట ననస:123/18/861
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/862
వయససస:38
లస: ససస స
1606 SAA1265164
పపరర: బల వసశ కలసచల

93-19/655

తసడడ:బ లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/859
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ఫసలపస పలమనటట
ఇసటట ననస:123-18-861
వయససస:21
లస: ససస స
1603 SAA0426858
పపరర: శవ జజఖత బతష
స ల

1592 JBV3683059
పపరర: ఆదధలకడక కసదస

1590 SAA0427369
పపరర: రరధ పరతలలతష

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:123\18\851
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:123/18/856
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : లకడక రరజ
ఇసటట ననస:123/18/858
వయససస:36
లస: ససస స
1597 SAA0788689
పపరర: దశరరరద పప తషలలరర

93-19/654

తసడడ:బ వనసకటబచలస఼
ఇసటట ననస:123/18/851
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటబబవప఼
ఇసటట ననస:123\18\852
వయససస:30
లస: ససస స
1594 SAA0788663
పపరర: పదక దగగరపరటట

1589 SAA0280495
పపరర: ననగరరజ఼ కకమబకరర఼

1614 JBV3682564
పపరర: రమణ చమల దధననన

93-21/17

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:123/18/871
వయససస:38
లస: ససస స
93-21/19

1617 JBV3682556
పపరర: కకసడలల చమలదధననన

93-21/20

తసడడ:బ అచలయఖ
ఇసటట ననస:123/18/871
వయససస:38
లస: పప
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93-21/21

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:123/18/872
వయససస:28
లస: ససస స
1621 SAA1463868
పపరర: వనసకటటశస రరవప దరసననలమ

93-20/1200

93-23/757

93-21/25

93-21/28

93-20/1201

93-23/758

93-23/528

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\892
వయససస:30
లస: పప

1631 SAA1472372
పపరర: ఆశకత దదవ యమదగరరర

1634 JBV3682374
పపరర: బబ షపక

1637 SAA0508309
పపరర: ఆనసద బబబగ గగరసటర

1640 JBV3687670
పపరర: పబసరదస఼ జజటట ఼

93-21/31

1643 SAA0631176
పపరర: కగమమ కలమమరర

93-22/707

1646 JBV3683125
పపరర: రరమకకషర఼ కకసడపలర ఼
తసడడ:బ ససరఖ ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/895
వయససస:58
లస: పప

1626 NDX3004678
పపరర: శశబబరరణణ అనససడరర

94-74/680

1629 JBV3682440
పపరర: మడదలల వపపరర

93-21/27

1632 SAA1297183
పపరర: గఫపర షపక

93-19/694

తసడడ:బ యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:123-18-886
వయససస:20
లస: పప
93-21/30

1635 SAA1461102
పపరర: షపక మసరసనసల షపక

93-21/1164

తలర : షపక బబ షపక బబ
ఇసటట ననస:123-18-886
వయససస:23
లస: పప
93-23/526

1638 SAA0276238
పపరర: లమవణఖ఼ చటటట఼

93-23/527

భరస : పబవణ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123\18\889
వయససస:32
లస: ససస స
93-23/529

1641 SAA0975179
పపరర: బబష షపక

93-16/496

తసడడ:బ షబబర షపక
ఇసటట ననస:123-18-890
వయససస:28
లస: పప
93-21/32

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123/18/892
వయససస:41
లస: ససస స
93-23/531

93-21/24

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123/18/879
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\889
వయససస:71
లస: పప

భరస : సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:123/18/892
వయససస:37
లస: ససస స
1645 SAA0508341
పపరర: బబజ కలమరల

93-21/26

తసడడ:బ ఆదధననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\888
వయససస:34
లస: పప

భరస : పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:123\18\889
వయససస:57
లస: ససస స
1642 SAA0631275
పపరర: బలమర వరన

1628 SAA1049221
పపరర: వనసకట వపపరర

1623 SAA0788705
పపరర: రవ కలమమర మతష
స పలర

భరస : సరసమ కలమమర అనససడరర
ఇసటట ననస:123-18-877
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఈససబ
ఇసటట ననస:123/18/886
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : షపక బబ షపక బబ
ఇసటట ననస:123-18-886
వయససస:18
లస: ససస స
1639 SAA0508317
పపరర: శశషరతనస శశటట

94-73/689

తసడడ:బ వనసకట రరవప యమదగరరర
ఇసటట ననస:123-18-883
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:123-18-886
వయససస:20
లస: పప
1636 SAA1452788
పపరర: షపక ఫరతమ షపక

1625 NDX3004652
పపరర: సరసమ కలమమర అనససడరర

93-15/1173

తసడడ:బ బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:123/18/873
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ మడదలల వపపరర
ఇసటట ననస:123/18/879
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/880
వయససస:38
లస: ససస స
1633 SAA1386184
పపరర: గఫపర షపక

93-21/23

తసడడ:బ ససబబమణఖస అనససడరర
ఇసటట ననస:123-18-877
వయససస:26
లస: పప

భరస : మడదలల
ఇసటట ననస:123/18/879
వయససస:38
లస: ససస స
1630 JBV3682465
పపరర: కలమమరర బలలససపరటట

1622 SAA0788853
పపరర: శరసత కలమమరర పలర పప

1620 SAA1382860
పపరర: వర లకడక దరసననలమ

భరస : వనసకటటశసర రరవప దరసననలమ
ఇసటట ననస:123-18-873
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/873
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల దరసననలమ
ఇసటట ననస:123-18-873
వయససస:37
లస: పప
1627 JBV3682457
పపరర: లకడక వపపరర

93-21/22

తసడడ:బ చదనసనపప
ఇసటట ననస:123/18/872
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల దరసననలమ
ఇసటట ననస:123-18-873
వయససస:37
లస: పప
1624 SAA1452614
పపరర: వనసకటటశస రరవప దరసననలమ

1619 SAA0788713
పపరర: రరమగ బబననల

1644 SAA0508333
పపరర: వవసకట రమణమక కలమరల

93-23/530

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123\18\892
వయససస:68
లస: ససస స
93-21/33

1647 JBV3683190
పపరర: దసరరరభవరన గరరర పరటట

93-21/34

భరస : ఉమమమహహశసర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:123/18/899
వయససస:28
లస: ససస స
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1648 JBV3683257
పపరర: అరరణ కలమమరర఼ మలర పప రజడడడ఼

93-21/35

తసడడ:బ అసకరల రజడడడ఼
ఇసటట ననస:123/18/899
వయససస:32
లస: ససస స
1651 SAA0788655
పపరర: అరరణన తతటకలరర

93-21/38

93-21/41

93-21/44

93-21/45

93-21/47

93-21/50

93-21/53

భరస : జగనననథస఼
ఇసటట ననస:123/18/912
వయససస:38
లస: ససస స

1661 SAA0970245
పపరర: కలమమరర జరరకపపటట

1664 SAA0530949
పపరర: చదననయఖ వవలలలరర

1667 JBV3682895
పపరర: తరరపతమక఼ యనమదల఼

1670 SAA0074385
పపరర: జగనననథస఼ గగరరచదటట఼

93-21/56

1673 SAA1166800
పపరర: రజయ షపక

93-21/46

1676 JBV3686797
పపరర: పదక఼ బసడనరర఼
భరస : పదనకరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\913
వయససస:41
లస: ససస స

1656 SAA0677666
పపరర: షపక ననగగల మరర

93-21/43

1659 SAA1165646
పపరర: నవన భవరరశశటట

93-20/39

1662 SAA0795452
పపరర: యహహశవ జజననలగడడ

93-19/243

తసడడ:బ మమరరస
ఇసటట ననస:123\18\907
వయససస:41
లస: పప
93-21/48

1665 SAA0530923
పపరర: చననమమకయ వవలలలరర

93-21/49

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:123/18/908
వయససస:76
లస: ససస స
93-21/51

1668 JBV3682903
పపరర: జగనననథస఼ దనరర఼

93-21/52

తసడడ:బ మనయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/908
వయససస:23
లస: పప
93-21/54

1671 JBV3682887
పపరర: పపద ససబబబరరవప఼ యనమదల఼

93-21/55

తసడడ:బ బకకలల఼
ఇసటట ననస:123/18/908
వయససస:23
లస: పప
93-18/169

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:123-18-912
వయససస:26
లస: ససస స
93-21/57

93-21/40

భరస : శకనవరస రరవప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:123-18-903
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ రసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/908
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/908
వయససస:23
లస: పప
1675 JBV3683026
పపరర: సరమమమజఖమక఼ దదవళర఼

93-18/168

భరస : పపద ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/908
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ చసదబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/908
వయససస:48
లస: పప
1672 JBV3682911
పపరర: మనయఖ఼ దనరర఼

1658 SAA1165604
పపరర: శకనవరస రరవప భవరరశశటట

1653 SAA0788648
పపరర: పబమల పప తషలలరర

తసడడ:బ మసరసన వల
ఇసటట ననస:123/18/902
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:బ రరమగలల
ఇసటట ననస:123/18/907
వయససస:76
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశసరచనరర఼
ఇసటట ననస:123/18/908
వయససస:38
లస: ససస స
1669 JBV3682929
పపరర: మగసలయఖ఼ కరరనటట఼

93-21/42

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:123/18/904
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ చదననయఖ
ఇసటట ననస:123/18/907
వయససస:76
లస: పప
1666 JBV3682861
పపరర: వసససధర దదవ఼ చదపపరర఼

1655 SAA0788770
పపరర: అల సయఖద

93-21/37

భరస : దశరథ
ఇసటట ననస:123/18/902
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ అపప రరవప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:123-18-903
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:123/18/904
వయససస:26
లస: ససస స
1663 SAA0530998
పపరర: రవ కలమమర వవలలలరర

93-21/39

తసడడ:బ అల యమససన
ఇసటట ననస:123/18/902
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:123/18/902
వయససస:76
లస: పప
1660 SAA0788762
పపరర: పదక కటటట కకల

1652 JBV3683182
పపరర: శవ రరమ కకషర చసకకపలర

1650 JBV3683174
పపరర: సపదదమక఼ గరరర పరటట఼

భరస : రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/899
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ శకహరర
ఇసటట ననస:123/18/900
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:123/18/902
వయససస:76
లస: పప
1657 SAA0530931
పపరర: శకరరమగలల నడకర

93-21/36

భరస : అసకరల రజడడడ఼
ఇసటట ననస:123/18/899
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:123/18/900
వయససస:31
లస: ససస స
1654 SAA0531053
పపరర: జమలయఖ నడకర

1649 JBV3683232
పపరర: ననగలకడక఼ మలర పపరజడడడ఼

1674 SAA1165596
పపరర: షరరఫ షపక

93-18/170

తసడడ:బ బడద భబషర షపక
ఇసటట ననస:123-18-912
వయససస:33
లస: పప
93-23/532

1677 SAA1117357
పపరర: గసగమక చసతమలర

93-21/58

తసడడ:బ మనయఖ చసతమలర
ఇసటట ననస:123-18-914
వయససస:40
లస: పప
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1678 SAA0508291
పపరర: గగరర ససజజత యమదగరరర

93-23/533

భరస : వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:123\18\917
వయససస:40
లస: ససస స
1681 JBV3682572
పపరర: కలమమరర఼ కకలల
ర రర఼

93-21/59

93-21/61

93-21/64

93-23/536

93-21/68

93-21/71

93-21/72

తసడడ:బ సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:123/18/931
వయససస:44
లస: పప

1691 SAA0508416
పపరర: అపరప రరవప భవరరసపటట

1694 SAA0405282
పపరర: శవ జజఖత఼ బతష
స ల఼

1697 JBV3680410
పపరర: అదధ లకడక బతష
స ల఼

1700 SAA1469113
పపరర: దదగరరజ బటటట ల

93-21/74

1703 JBV3682705
పపరర: రవణ఼ బసడనరర఼

93-23/537

1706 SAA0405183
పపరర: శకలకకక఼ దదవళళ఼
భరస : శకనవరస రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/932
వయససస:27
లస: ససస స

1686 SAA0456483
పపరర: పరపరయమక చదనవలటట

93-21/63

1689 JBV3683224
పపరర: ననగగశసరరరవప఼ చదసబబటట఼

93-21/66

1692 SAA0405332
పపరర: మమరస మక఼ సరతషలలరర఼

93-21/67

భరస : వవసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/926
వయససస:27
లస: ససస స
93-21/69

1695 SAA0405308
పపరర: రమణ఼ దదవళళ఼

93-21/70

భరస : తరరపత రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/927
వయససస:27
లస: ససస స
93-20/40

1698 JBV3680428
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల఼

93-20/41

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/929
వయససస:40
లస: పప
93-3/1242

1701 SAA1449032
పపరర: దదగరరజ బటటట ల

93-20/1202

తసడడ:బ గగరరననథ బటటట ల
ఇసటట ననస:123-18-930
వయససస:38
లస: పప
93-21/75

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/931
వయససస:38
లస: పప
93-21/77

93-23/535

తసడడ:బ బకకలల఼
ఇసటట ననస:123/18/923
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ గగరరననథ బటటట ల
ఇసటట ననస:123-18-930
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/931
వయససస:38
లస: పప
1705 SAA0631002
పపరర: కగమమ శకనవరస రరవప

93-21/65

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/929
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/929
వయససస:38
లస: పప
1702 SAA0323659
పపరర: రసగర఼ బసడనరర఼

1688 JBV3683067
పపరర: ఆదధశశషష చదసబబటట

1683 SAA0508408
పపరర: వవసకట ససబగబలల యమదగరరర

భరస : బకకలల చదనవలటట
ఇసటట ననస:123/18/923
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/927
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట సరసమ఼
ఇసటట ననస:123/18/927
వయససస:27
లస: పప
1699 JBV3682598
పపరర: మగరళ కకషర఼ బతష
స ల఼

93-21/62

తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:123\18\923
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/926
వయససస:27
లస: పప
1696 SAA0405134
పపరర: ససబబబ రరవప఼ దదవళళ఼

1685 SAA0658757
పపరర: బబలమ ననగమక చదసబబటట

93-17/85

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:123\18\922
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ బకకలల
ఇసటట ననస:123/18/923
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:123\18\923
వయససస:58
లస: పప
1693 SAA0405365
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ సరతషలలరర఼

93-21/60

తసడడ:బ ఆదధశశషష
ఇసటట ననస:123/18/923
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ బకలల
ఇసటట ననస:123/18/923
వయససస:26
లస: పప
1690 JBV3686664
పపరర: బకకలల చదసబబటట

1682 JBV3682358
పపరర: వశసననధ కకలల
ర రర

1680 SAA0780636
పపరర: శవరజ వపరర

తసడడ:బ సరసబయఖ Viparla
ఇసటట ననస:123/18/920
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/920
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/923
వయససస:27
లస: ససస స
1687 SAA0658765
పపరర: జననరరన రరవప చదసబబటట

93-23/534

తసడడ:బ సప మయఖ
ఇసటట ననస:123\18\917
వయససస:74
లస: పప

భరస : వశస ననధ఼
ఇసటట ననస:123/18/920
వయససస:38
లస: ససస స
1684 SAA0658740
పపరర: లకకక తరరపతమక చదసబబటట

1679 SAA0508390
పపరర: వర రరఘవపలల యమదగరరర

1704 JBV3682713
పపరర: అసజ఼ బసడనరర఼

93-21/76

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/931
వయససస:38
లస: పప
93-21/78

1707 SAA0962317
పపరర: జతదసదబ బతష
స ల

93-23/538

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123\18\932
వయససస:25
లస: పప
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పపరర: ననగగసదబస఼ తమకశశటట ఼
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93-19/244

భరస : గగవసదస఼ tammisetti
ఇసటట ననస:123\18\933
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవలల఼ tammisetti
ఇసటట ననస:123\18\933
వయససస:44
లస: పప

1711 JBV3680436
పపరర: రమణ బతష
స ల఼

93-20/42

భరస : వనసకనన బబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/934
వయససస:38
లస: ససస స
93-23/539

భరస : చననయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\934
వయససస:31
లస: ససస స
93-19/247

తసడడ:బ బబబగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\936
వయససస:45
లస: పప
93-21/83

93-21/85

93-20/44

93-21/88

1721 SAA0508432
పపరర: ఆదధలకకక బసడనరర

1724 SAA0302505
పపరర: శకనస఼ బతష
స ల఼

1727 JBV3680402
పపరర: కకసడలరరవప చలమర఼

1730 JBV3680154
పపరర: రమణ తమకశశటట ఼ tammisetti

93-20/1203

1733 SAA1449909
పపరర: తరరపఠమక ఇరరకలమమల

93-23/541

1736 SAA0323667
పపరర: బబహక఼ బతష
స ల఼
తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/945
వయససస:38
లస: పప

93-19/246

1719 SAA0456525
పపరర: ఆదధ లకకక బసడనరర

93-21/82

1722 SAA0302596
పపరర: యయసస మరరయమక఼ బతష
స ల఼

93-21/84

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/938
వయససస:38
లస: ససస స
93-21/86

1725 SAA0962598
పపరర: అననపపరర శసరర బతష
స ల

93-23/542

భరస : వర భదబ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\938
వయససస:24
లస: ససస స
93-20/45

1728 SAA0279265
పపరర: వరర సకమక఼ వలలర పప఼

93-21/87

భరస : వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/941
వయససస:38
లస: ససస స
93-19/248

1731 JBV3687175
పపరర: ననగరరజ఼ తమకశశటట ఼

93-19/249

తసడడ:బ రరఘవపలల఼ tammisetti
ఇసటట ననస:123\18\943
వయససస:44
లస: పప
93-20/1204

భరస : ససబబరరవప ఇరరకలమమల
ఇసటట ననస:123-18-944
వయససస:56
లస: ససస స
93-21/89

1716 JBV3687001
పపరర: రమణ఼ బసడనరర఼

భరస : బబబగ రరవప బసదనఅరర
ఇసటట ననస:123/18/937
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ఼ tammisetti
ఇసటట ననస:123\18\943
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ మగటట యఖ ఇరరకలమమల
ఇసటట ననస:123-18-944
వయససస:59
లస: పప

భరస : బబహకస఼
ఇసటట ననస:123/18/945
వయససస:38
లస: ససస స

93-21/81

తసడడ:బ చన ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/939
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ మసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/941
వయససస:38
లస: పప

1735 SAA0279075
పపరర: పదక఼ బతష
స ల఼

1718 SAA0405167
పపరర: బగచల బబబగ఼ చలక఼

93-21/80

భరస : చనన ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123\18\936
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/938
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/939
వయససస:43
లస: ససస స

1732 SAA1449867
పపరర: ససబబరరవప ఇరరకలమమల

93-23/540

భరస : బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\937
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనడ
ఇసటట ననస:123/18/938
వయససస:27
లస: పప

1729 SAA0279216
పపరర: వనసకటబబవప఼ వలలర పప఼

1715 JBV3686706
పపరర: చననయఖ బతష
స ల

1713 SAA0456541
పపరర: పపబమ కలమమర బతషలమ
తసడడ:బ చననయమఖ బటటట కరర
ఇసటట ననస:123/18/934
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ నవహహమయమ఼
ఇసటట ననస:123/18/936
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123/18/937
వయససస:27
లస: పప

1726 JBV3680394
పపరర: సరగజన చలమర఼

93-20/43

తసడడ:బ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:123\18\934
వయససస:63
లస: పప

1717 JBV3686995
పపరర: చనన ఏడడకకసడలల఼ బసడనరర఼

1723 SAA0631150
పపరర: బతషలమ ధనరరజ

1712 JBV3680444
పపరర: వనసకనన బబబగ బతష
స ల఼

93-21/79

భరస : గగవసద఼
ఇసటట ననస:123/18/933
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ చననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/934
వయససస:41
లస: పప

1714 JBV3686722
పపరర: దధబబ రరరరణణ఼ బతష
స ల఼

1720 SAA0632323
పపరర: బసడనరర భబనసపబకరశ

93-19/245 1710 SAA0279091
1709 JBV3680196
పపరర: గగవసదస తమకశశటట ఼ tammisetti
పపరర: ననగగసదబస఼ తమకశశటట ఼

1734 JBV3680451
పపరర: బబహకస బతష
స ల఼

93-20/46

తసడడ:బ వనసకట రతనస఼
ఇసటట ననస:123/18/945
వయససస:41
లస: పప
93-21/90

1737 SAA0331249
పపరర: రరజగశసరర బతష
స ల఼

93-21/91

భరస : మగరళ఼
ఇసటట ననస:123/18/948
వయససస:38
లస: ససస స
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1738 SAA0331264
పపరర: లలకగశసరర బతష
స ల఼
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93-21/92

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/948
వయససస:38
లస: ససస స
1741 JBV3682614
పపరర: రరమమరరవప఼ తమకశశటట ఼

93-21/95

93-21/98

93-21/99

93-21/1165

93-23/546

93-20/49

93-23/548

తసడడ:బ రరజ లమతద వలలర పప
ఇసటట ననస:123-18-957
వయససస:20
లస: ససస స

1751 SAA0508473
పపరర: లకకక తమకశశటట

1754 JBV3686821
పపరర: మహహష బబబగ఼ తమకశశటట ఼

1757 JBV3680519
పపరర: రసగననథ బసడనరర఼

1760 SAA0786345
పపరర: దదవళర ఆసజనవయగలల

93-21/103

1763 SAA0372664
పపరర: వరరసజమక఼ వలలర పప఼

93-23/544

1766 SAA1147537
పపరర: వనసకట లకడక దదవవళళ
భరస : ససబబబ రరవప దదవవళళ
ఇసటట ననస:123.18.958
వయససస:41
లస: ససస స

1746 JBV3680386
పపరర: వనసకటకకటమక చలమర఼

93-20/47

1749 SAA0632026
పపరర: బసడనరర లకకక

93-21/101

1752 SAA0509117
పపరర: రమన బతష
స ల

93-23/545

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123\18\953
వయససస:40
లస: ససస స
93-23/547

1755 JBV3687191
పపరర: అసజమక఼ బసడనరర఼

93-20/48

భరస : పబసనన఼
ఇసటట ననస:123/18/954
వయససస:35
లస: ససస స
93-20/50

1758 JBV3680493
పపరర: బబబగల బసడనరర఼

93-20/51

తసడడ:బ పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/954
వయససస:68
లస: పప
93-23/549

1761 JBV3682770
పపరర: ననగమక఼ ఉపపప఼

93-21/102

భరస : గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/955
వయససస:38
లస: ససస స
93-21/104

భరస : రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/956
వయససస:27
లస: ససస స
93-22/708

93-21/97

భరస : వవసకట రతనమ
ఇసటట ననస:123/18/953
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:123\18\954
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/955
వయససస:38
లస: పప
1765 SAA1403906
పపరర: వనసకట లకడక వలలర పప

93-21/100

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/954
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123\18\954
వయససస:46
లస: ససస స
1762 JBV3682788
పపరర: గగరవయఖ఼ ఉపపప఼

1748 JBV3682747
పపరర: గగవసదరరజ఼ బతష
స ల఼

1743 JBV3682630
పపరర: చటటట మక఼ తమకశశటట ఼

భరస : రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/950
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\953
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/954
వయససస:71
లస: ససస స
1759 SAA0786352
పపరర: దదవళర అలవవలమక

93-23/543

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123\18\953
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\953
వయససస:59
లస: ససస స
1756 JBV3680485
పపరర: వరమక బసడనరర఼

1745 JBV3686565
పపరర: ననగగసదబస఼ ఓరరస఼

93-21/94

భరస : తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/949
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/950
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ రరజ దదవళర
ఇసటట ననస:123-18-953
వయససస:19
లస: పప
1753 JBV3686847
పపరర: వరమక఼ తమకశశటట ఼

93-21/96

భరస : వనసకటటష఼
ఇసటట ననస:123\18\949
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/950
వయససస:38
లస: ససస స
1750 SAA1426436
పపరర: అభషక దదవళర

1742 JBV3682606
పపరర: మసగమక తమకశశటట

1740 SAA0331256
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల఼

తసడడ:బ నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/948
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:123/18/949
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/949
వయససస:38
లస: పప
1747 JBV3682796
పపరర: రరమలకడక఼ తమకశశటట ఼

93-21/93

భరస : వనసకట రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/948
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/948
వయససస:38
లస: పప
1744 JBV3682804
పపరర: వనసకట రరవప఼ తమకశశటట ఼

1739 JBV3682812
పపరర: పదక఼ తమకశశటట ఼

1764 SAA1447473
పపరర: సరయరరస వలలర పప

93-21/1166

తసడడ:బ రరజ లమతద వలలర పప
ఇసటట ననస:123-18-957
వయససస:22
లస: పప
93-20/521

1767 SAA0405290
పపరర: పపదద ధసటర ఼ దదవళళ఼

93-21/105

భరస : చసటట఼
ఇసటట ననస:123/18/958
వయససస:27
లస: ససస స

Page 347 of 360

1768 SAA0405274
పపరర: చసటట఼ దదవళళ఼

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-21/106

తసడడ:బ ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/958
వయససస:27
లస: పప
1771 SAA0279125
పపరర: శకనస఼ చలమర఼

1769 SAA1470491
పపరర: శకనస బబబగ దదవవలమ

తసడడ:బ తరరపత రరజ దదవవలమ
ఇసటట ననస:123-18-959
వయససస:20
లస: పప
93-21/107

తసడడ:బ రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/960
వయససస:38
లస: పప

1772 SAA0632059
పపరర: బసడనరర సరవతబ

తసడడ:బ గసగర రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/961
వయససస:27
లస: పప

భరస : అలల
ర రర
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:28
లస: ససస స
1780 SAA0632307
పపరర: పప సమమలమ సటటమమక

93-21/114

93-21/117

93-21/120

93-23/552

భరస : ససరరజఖ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/964
వయససస:38
లస: ససస స

1784 SAA0632265
పపరర: దదవరలమ వరపబసరద

1787 JBV3682994
పపరర: శకనవరసస఼ బతష
స ల఼

1790 SAA0279067
పపరర: పపద రమణ఼ బసడనరర఼

93-21/126

1793 SAA0279083
పపరర: పపద కకస఼డలల఼ బసడనరర఼

93-21/115

1796 SAA0279109
పపరర: రరమమరరవప఼ పసదధరర఼
తసడడ:బ ససరరజఖ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/964
వయససస:38
లస: పప

1776 SAA0508457
పపరర: బబలననగమక బసడనరర

93-23/551

1779 JBV3682978
పపరర: వనసకటటశసరమక఼ పసదధరర఼

93-21/113

1782 SAA0372623
పపరర: మరరయమక఼ మరరక఼

93-21/116

భరస : దననయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:45
లస: ససస స
93-21/118

1785 JBV3682697
పపరర: కకషర వవణణ఼ బతష
స ల఼

93-21/119

తసడడ:బ వర రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:38
లస: పప
93-21/121

1788 SAA0373753
పపరర: దననయఖ఼ మరరక఼

93-21/123

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:50
లస: పప
93-21/124

1791 SAA0631986
పపరర: బసడనరర జగన మహన రరవప

93-21/125

తసడడ:బ పపదన ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123/18/963
వయససస:28
లస: పప
93-21/127

తసడడ:బ గసగరరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/963
వయససస:38
లస: పప
93-21/129

93-21/109

భరస : మసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పపదకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123/18/963
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ పపద ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123/18/963
వయససస:38
లస: పప
1795 JBV3682952
పపరర: రవణ఼ పసదధరర఼

93-21/112

తసడడ:బ వర రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ వర రరజ
ఇసటట ననస:123\18\962
వయససస:27
లస: పప
1792 JBV3682838
పపరర: శకనస఼ బసడనరర఼

1781 SAA0982414
పపరర: ననగ మణణ లకకస రరజ

1773 SAA0405357
పపరర: బబల ననగమక఼ బసడనరర఼

భరస : బబలమసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123\18\961
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ పపలమర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ వర రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:32
లస: పప
1789 SAA0508440
పపరర: శకహరర బబబగ బతష
స ల

93-23/550

భరస : ససధనకర రరజ
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వరరరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:38
లస: ససస స
1786 JBV3683000
పపరర: అలల
ర రర఼ బతష
స ల఼

1778 SAA0631044
పపరర: పప సమమ శకలకకక

93-21/1167

భరస : బబల అసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/961
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ యలర యఖ
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:123/18/962
వయససస:42
లస: ససస స
1783 JBV3682689
పపరర: వరమక఼ బతష
స ల఼

93-21/108

భరస : రమణన రరవప
ఇసటట ననస:123\18\961
వయససస:29
లస: ససస స
93-21/111

1770 SAA1426444
పపరర: శకనస బబబగ దదవళర

తసడడ:బ తరరపత రరజ దదవళర
ఇసటట ననస:123-18-959
వయససస:20
లస: పప

భరస : వవకటబ రరమ రరజ
ఇసటట ననస:123/18/961
వయససస:35
లస: ససస స

93-21/110 1775 SAA0508465
1774 SAA0405316
పపరర: బబలమ అసజనవయగలల఼ బసడనరర఼
పపరర: హహమలత బతష
స ల

1777 SAA0631200
పపరర: బతషలమ రమమదదవ

93-18/714

1794 SAA0279141
పపరర: లకడక఼ పసదధరర఼

93-21/128

భరస : రరమమరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/964
వయససస:38
లస: ససస స
93-21/130

1797 SAA1464098
పపరర: కలమమరర సతషలలరర

93-20/1205

భరస : గగవసధ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:123-18-965
వయససస:28
లస: ససస స
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1798 SAA0331330
పపరర: కమలమక఼ సరతషలలరర఼

93-21/131

భరస : వనసకట కకటట఼
ఇసటట ననస:123/18/965
వయససస:38
లస: ససస స
1801 JBV3680261
పపరర: శకనస సరతషలలరర఼ satuluru

93-19/251

93-19/253

93-21/136

93-21/139

93-21/142

93-21/145

93-19/256

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123/18/974
వయససస:30
లస: పప

1805 SAA0788754
పపరర: పబసనన పపరస

భరస : వరభదబ చనరర
ఇసటట ననస:123\18\967
వయససస:52
లస: ససస స
93-21/134

1808 SAA0650325
పపరర: ఈదఅలమ లకకక కరసత రగడడ క

1811 SAA0788846
పపరర: సరసబశవ రరవప చసతన

1814 SAA0970252
పపరర: కకటటశసరర తమశశటట

1817 SAA1012616
పపరర: జజజ నసససదరర పపదదపపడడ

1820 JBV3683307
పపరర: రరమతషలశమక఼ ఓరరస఼

93-21/148

1823 JBV3683281
పపరర: కబబయఖ఼ ఒరరస఼

93-21/137

1826 SAA0508481
పపరర: పపలమర రరవప డదవనళర
తసడడ:బ రసగయఖ
ఇసటట ననస:123\18\978
వయససస:48
లస: పప

93-21/135

1809 SAA0788747
పపరర: రమమష రజడడడ పపరస

93-21/138

తసడడ:బ చననప రజడడ
ఇసటట ననస:123/18/968
వయససస:30
లస: పప
93-21/140

1812 SAA0279356
పపరర: రమమదదవ ఉలర పప

93-21/141

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:123/18/969
వయససస:46
లస: ససస స
93-21/143

1815 SAA0279331
పపరర: ననగరతనమక఼ పలర పప఼

93-21/144

భరస : హనసమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/970
వయససస:58
లస: ససస స
93-19/254

1818 SAA0463307
పపరర: రరమయమఖ అమమజ

93-19/255

తసడడ:బ నరసపదయమ
ఇసటట ననస:123\18\971
వయససస:40
లస: పప
93-21/146

1821 JBV3683299
పపరర: శరరమక఼ ఓరరస఼

93-21/147

భరస : గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/973
వయససస:68
లస: ససస స
93-21/149

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/973
వయససస:48
లస: పప
93-21/151

1806 SAA0790668
పపరర: రమమదదవ చసత
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:123/18/968
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/973
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/973
వయససస:35
లస: పప
1825 SAA0531046
పపరర: పబసరద దనసర

93-19/252

భరస : పపబమ కలమమర పపదదపపడడ
ఇసటట ననస:123\18\971
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వర భదబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:123\18\973
వయససస:45
లస: ససస స
1822 JBV3683323
పపరర: రమమష఼ ఒరరస఼

1803 SAA0640243
పపరర: పరరసత బళళళ

భరస : పబభగ దనస
ఇసటట ననస:123/18/970
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123/18/970
వయససస:24
లస: పప
1819 SAA1012673
పపరర: వర లకడక బతష
స ల

93-21/133

తసడడ:బ అదధ ననరరయణ
ఇసటట ననస:123/18/968
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/969
వయససస:48
లస: పప
1816 SAA0970278
పపరర: పబభగ దనసస తమశశటట

1802 SAA0456475
పపరర: శకనస సరతషలలరర

తసడడ:బ శవ ససకర రగడకడ
ఇసటట ననస:123/18/968
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ శక హరర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/968
వయససస:34
లస: పప
1813 SAA0279307
పపరర: శకనస఼ ఉలర పప఼

93-19/250

భరస : రమమష రజడడడ
ఇసటట ననస:123/18/968
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:123/18/968
వయససస:46
లస: ససస స
1810 SAA0789802
పపరర: ఉమ శశషగరరర రరవప శశటట

1800 JBV3680253
పపరర: సరయమక సతషలలరర఼
satuluru
భరస : శకనస఼ satuluru
ఇసటట ననస:123\18\966
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ వవసకట కకటట సరతషలలరర
ఇసటట ననస:123/18/966
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ అసకరళ రజడడడ
ఇసటట ననస:123\18\968
వయససస:28
లస: ససస స
1807 SAA0790528
పపరర: వజయ లకడక గరరర పరటట

93-21/132

తసడడ:బ వనసకట కకటట఼
ఇసటట ననస:123/18/965
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట కకటయఖ఼ satuluru
ఇసటట ననస:123\18\966
వయససస:46
లస: పప
1804 SAA0565788
పపరర: పబసనన నలర పపరజడడడ

1799 SAA0076539
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ సరతషలలరర఼

1824 JBV3683315
పపరర: గగరవయఖ఼ ఒరరస఼

93-21/150

తసడడ:బ అపపయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/973
వయససస:78
లస: పప
93-23/553

1827 SAA0632125
పపరర: పప ససమమలమ కకసడల రరవప

93-21/152

తసడడ:బ ఏలర యఖ
ఇసటట ననస:123/18/980
వయససస:28
లస: పప
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1828 SAA0632232
పపరర: దనసరర వజయ కలమమర

93-21/153

తసడడ:బ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:123/18/980
వయససస:34
లస: పప
1831 JBV3682945
పపరర: రరసబబబగ఼ వవమగల఼

93-21/156

93-21/159

93-21/162

93-23/555

93-23/558

93-21/165

93-21/168

తసడడ:బ శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/997
వయససస:32
లస: ససస స

1841 JBV3686631
పపరర: కలమమర఼ గగటటట స఼

1844 SAA1456151
పపరర: శరరష దదవరకకసడ

1847 JBV3683398
పపరర: శవయఖ఼ దనసరర఼

1850 SAA0789950
పపరర: యయసస మరరయమక ఉసడరర

93-21/171

1853 SAA0789976
పపరర: సప మగల ననయక జజతవథ

93-23/556

1856 SAA0279349
పపరర: ససశల఼ దనసరర఼
భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/997
వయససస:46
లస: ససస స

1836 SAA0319558
పపరర: రరమచసదబరరవప఼ సడరఖదదవర఼

93-21/161

1839 JBV3686649
పపరర: ఝమనస఼ గగటటట స఼

93-23/554

1842 JBV3686615
పపరర: బబబగరరవప఼ గగటటట స఼

93-23/557

తసడడ:బ శకరరమగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\987
వయససస:56
లస: పప
93-17/1156

1845 JBV3683380
పపరర: భబరత఼ దదవరకకసడ఼

93-21/164

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/18/992
వయససస:34
లస: ససస స
93-21/166

1848 SAA0279364
పపరర: గగరవమక఼ ఉపపప఼

93-21/167

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/993
వయససస:48
లస: ససస స
93-21/169

1851 JBV3683646
పపరర: మరరయ కకకసస స఼ ఉసడరర఼

93-21/170

తసడడ:బ జజసఫ఼
ఇసటట ననస:123/18/994
వయససస:43
లస: పప
93-21/172

తసడడ:బ జజగరస
ఇసటట ననస:123/18/994
వయససస:61
లస: పప
93-21/174

93-21/158

భరస : కలమమర఼
ఇసటట ననస:123\18\987
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరరయమ కకసస
ట
ఇసటట ననస:123/18/994
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ ససమమలమ ననయక
ఇసటట ననస:123/18/994
వయససస:56
లస: పప
1855 SAA0279323
పపరర: కకషర వవణణ఼ దనసరర఼

93-21/163

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/992
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/993
వయససస:38
లస: పప
1852 SAA0789992
పపరర: బబజ జతష

1838 JBV3683349
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ ఉపపప఼

1833 SAA0789927
పపరర: ఏడడకకసడలల ఓలలటట

తసడడ:బ సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/985
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమగ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:123-18-992
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆదధననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/992
వయససస:33
లస: పప
1849 JBV3682986
పపరర: శకనస఼ ఉపపప఼

93-21/160

తసడడ:బ బబబగరరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\987
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:123\18\990
వయససస:60
లస: పప
1846 JBV3683372
పపరర: రరమ కకషర఼ దదవరకకసడ఼

1835 SAA0789943
పపరర: బబబగ పరరశరపప గగ

93-21/155

తసడడ:బ వనసకటబబవప
ఇసటట ననస:123/18/982
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ గగరవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/986
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:123\18\987
వయససస:52
లస: ససస స
1843 SAA0981820
పపరర: శశషగరరర రరవప పరపసనవన

93-21/157

తసడడ:బ యయసస
ఇసటట ననస:123/18/982
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకసడలల఼
ఇసటట ననస:123/18/986
వయససస:38
లస: ససస స
1840 JBV3686623
పపరర: వవసకరయమక గగటటట స

1832 SAA0789901
పపరర: గగపస గగగరనవన

1830 SAA0789760
పపరర: ధన లకడక కరమనవన

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:123/18/982
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ గసగరరజ
ఇసటట ననస:123/18/982
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/982
వయససస:29
లస: పప
1837 JBV3683265
పపరర: వరరప఼ ఉపపప఼

93-21/154

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:123/18/982
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/982
వయససస:40
లస: ససస స
1834 SAA0789885
పపరర: గసగరరజ గగగరనవన

1829 SAA0789786
పపరర: పదనకవత కకసడపలర

1854 SAA0790080
పపరర: శకనస మమమర

93-21/173

తసడడ:బ వరర సకయఖ
ఇసటట ననస:123/18/995
వయససస:41
లస: పప
93-21/175

1857 JBV3683406
పపరర: వనసకరయమక఼ దనసరర఼

93-21/176

భరస : శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/997
వయససస:60
లస: ససస స
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93-21/177

తసడడ:బ బబహకయఖ
ఇసటట ననస:123/18/997
వయససస:35
లస: పప
1861 SAA0780560
పపరర: వజయ బబబగ చడరరకలరర

93-16/498

93-21/179

93-21/182

93-21/185

93-21/187

93-21/190

93-21/193

తసడడ:బ చసదబయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1010
వయససస:27
లస: పప

1871 SAA0970286
పపరర: వనసకట రమణ బబ లలససపలర

1874 SAA0076257
పపరర: బబహకయఖ఼ మలలర ఼

1877 JBV3684131
పపరర: ఉమ మహహశసరరరవప఼ ఈగల఼

1880 SAA0981952
పపరర: ససవర దసరర యరకగల

93-21/195

1883 SAA0786386
పపరర: పలర పప కకటటశసరర

93-21/186

1886 SAA1297076
పపరర: అసజల చలర
భరస : వనసకటటష చలర
ఇసటట ననస:123-18-1011
వయససస:22
లస: ససస స

1866 SAA0891102
పపరర: శవకలమమరర యడర పలర

93-21/181

1869 SAA1040054
పపరర: లకడక దదవ నలర పపరజడడడ

93-21/184

1872 SAA1427897
పపరర: లకడక దదవ నలర పపరజడడడ

93-21/1116

తసడడ:బ అసకరల రజడడడ నలర పపరజడడడ
ఇసటట ననస:123-18-1004
వయససస:23
లస: ససస స
93-21/188

1875 JBV3683539
పపరర: కలమమరర కడప

93-21/189

భరస : కకసడల రరవప కడప
ఇసటట ననస:123/18/1009
వయససస:36
లస: ససస స
93-21/191

1878 JBV3684107
పపరర: రరజగశ఼ ఈగల఼

93-21/192

తసడడ:బ రమణ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1009
వయససస:38
లస: పప
93-18/443

1881 JBV3683471
పపరర: కకటటశసరమక఼ మలలర ల఼

93-21/194

భరస : అరరజన఼
ఇసటట ననస:123/18/1010
వయససస:53
లస: ససస స
93-22/136

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123\18\1010
వయససస:25
లస: ససస స
93-22/138

93-23/734

తసడడ:బ అసకరల రజడడడ నలర పపరజడడడ
ఇసటట ననస:123/18/1004
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమగడడ
ఇసటట ననస:123\18\1010
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ పపద లకకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1010
వయససస:42
లస: పప
1885 SAA0786360
పపరర: మలర ననరరయణ

93-21/183

తసడడ:బ రమణ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1009
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ మగసలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1009
వయససస:49
లస: పప
1882 JBV3684073
పపరర: థనమమస఼ బబతసస఼

1868 JBV3684115
పపరర: డదవడ రరజ఼ ఈగల఼

1863 SAA1460849
పపరర: బబబ షపక

భరస : సరసబశవరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:123/18/1003
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ అబబహస఼
ఇసటట ననస:123/18/1006
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1009
వయససస:50
లస: ససస స
1879 JBV3683638
పపరర: సహదదవ఼ గగసజ఼

93-21/180

తలర : బగజ
ఇసటట ననస:123/18/1004
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రరమ రజడడ
ఇసటట ననస:123/18/1005
వయససస:24
లస: ససస స
1876 JBV3684065
పపరర: సపదదనబ఼ షపక఼

1865 JBV3684123
పపరర: యయసమక఼ ఈగల఼

93-16/497

తసడడ:బ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:123-18-1002
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ రమణనరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1003
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ అసకరల రజడడడ
ఇసటట ననస:123/18/1004
వయససస:24
లస: పప
1873 SAA0969842
పపరర: సపజనఖ ససగగ

93-18/442

భరస : రమణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1003
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1003
వయససస:28
లస: పప
1870 SAA0970302
పపరర: రరమ దదవ నలర పప రజడడడ

1862 JBV1950369
పపరర: రరజఖలకడక తతట

1860 SAA0973413
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:బ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:123-18-999
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకకషర
ఇసటట ననస:123\18\1000
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:123/18/1003
వయససస:24
లస: ససస స
1867 SAA0789083
పపరర: రరమదనసస గగల

93-21/178

తసడడ:బ వనసకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/997
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ సరయ బబబగ
ఇసటట ననస:123-18-999
వయససస:31
లస: పప
1864 SAA0970294
పపరర: పరవన పరలలటట

1859 SAA0279281
పపరర: శకనస఼ దనసరర఼

1884 SAA0786378
పపరర: మలర అరలన

93-22/137

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:123\18\1010
వయససస:26
లస: ససస స
93-19/678

1887 SAA0789430
పపరర: హహమలత వపపటళళ

93-21/196

భరస : వనసకరటటటబ
ఇసటట ననస:123/18/1011
వయససస:29
లస: ససస స
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1888 SAA0323543
పపరర: సరమమమజఖస఼ ఒరరస఼

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-41
93-21/197

భరస : రరమగలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1011
వయససస:43
లస: ససస స
1891 SAA0789513
పపరర: వనసకటటశసరరర దనసరర

93-21/200

93-21/203

93-18/445

1900 JBV3683620
పపరర: ఈశసరమక఼ చదసబబటట఼

93-21/204

93-21/206

93-21/209

93-22/139

1901 JBV3684511
పపరర: కకటటశసరమక఼ కసదసకలరర఼

1904 JBV3683604
పపరర: సతఖననరరయణ఼ వవమవరపప఼

1907 JBV3686698
పపరర: సరసబయఖ఼ దనసరర఼

93-21/210

1910 JBV3683422
పపరర: ససజజత఼ యమసరరపప఼

93-22/141

తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1022
వయససస:48
లస: ససస స

1913 JBV3683430
పపరర: మసరసన఼ చదసబబటట఼

93-21/207

1916 JBV3683463
పపరర: వజయ కలమమర఼ గరజలవరరస఼
తసడడ:బ హహటరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1023
వయససస:46
లస: పప

93-18/444

1899 SAA0508507
పపరర: వవసకట రరవప ఉపపపతల

93-22/140

1902 JBV3683570
పపరర: కకటటశసరర఼ తననరర఼

93-21/205

1905 JBV3683588
పపరర: కకటటశసరరరవప఼ తననరర఼

93-21/208

తసడడ:బ అసకమకరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1017
వయససస:36
లస: పప
93-22/142

1908 SAA0040113
పపరర: శరసత పసబయ఼ తతటకలర఼

93-22/143

భరస : జయ రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\1020
వయససస:42
లస: ససస స
93-21/211

1911 JBV3683448
పపరర: అచచలల఼ చదసబబటట఼

93-21/212

భరస : మసరసన఼
ఇసటట ననస:123/18/1022
వయససస:43
లస: ససస స
93-21/214

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1022
వయససస:48
లస: పప
93-21/216

1896 JBV3680170
పపరర: రరధ తమకశశటట ఼ tammisetti

భరస : కకటటశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1017
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1022
వయససస:37
లస: ససస స
93-21/213

93-21/202

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123\18\1012
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\1019
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ రరజయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1021
వయససస:47
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర఼
ఇసటట ననస:123/18/1023
వయససస:39
లస: ససస స

1898 SAA0786394
పపరర: తమకశశటట ననగ లకడక

1893 SAA0789539
పపరర: అకస ర షపక

భరస : వరసస఼ tammisetti
ఇసటట ననస:123\18\1012
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ శవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1017
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ఖమజజ వల఼
ఇసటట ననస:123/18/1017
వయససస:43
లస: పప

1915 JBV3683489
పపరర: ససరరప఼ గరజలవరరస఼

93-18/171

భరస : ఆదనస఼
ఇసటట ననస:123\18\1015
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1017
వయససస:63
లస: ససస స

1912 JBV3683455
పపరర: శకనడ఼ మమసరరపప఼

1895 JBV3680162
పపరర: వరసస తమకశశటట tammisetti

93-21/199

తసడడ:బ సపదదన
ఇసటట ననస:123/18/1011
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటబబవప
ఇసటట ననస:123\18\1012
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1014
వయససస:53
లస: ససస స

1909 JBV3683414
పపరర: శకనవరసరరవప఼ జజటట ఼

93-21/201

తసడడ:బ వనసకటటశలల tammisetti
ఇసటట ననస:123/18/1012
వయససస:42
లస: పప

1897 JBV3680188
పపరర: వనసకటబబవప తమకశశటట ఼
tammisetti
తసడడ:బ వనసకటటససలల఼ tammisetti
ఇసటట ననస:123\18\1012
వయససస:44
లస: పప

1906 JBV3684222
పపరర: మసరసన వల఼ షపక఼

1892 SAA0789505
పపరర: వనసకటటశసరరర దనసరర

1890 SAA0789463
పపరర: రరమమరరవప దనసరర

తసడడ:బ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1011
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1011
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1011
వయససస:50
లస: పప

1903 JBV3683596
పపరర: అచలమక఼ తననరర఼

93-21/198

భరస : అకస ర
ఇసటట ననస:123/18/1011
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ శవయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1011
వయససస:44
లస: పప
1894 SAA0323535
పపరర: రరమగలల఼ ఒరరస఼

1889 SAA0789554
పపరర: ససరరజననసర షపక

1914 SAA0279372
పపరర: చదననమక఼ వవమగల఼

93-21/215

భరస : బగజజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1023
వయససస:38
లస: ససస స
93-21/217

1917 JBV3683497
పపరర: అరరజన఼ మలలర ల఼

93-21/218

తసడడ:బ కకటయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1023
వయససస:68
లస: పప
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93-22/144

తసడడ:బ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\1023
వయససస:26
లస: పప

93-22/145

భరస : ఖమససస఼
ఇసటట ననస:123\18\1024
వయససస:44
లస: ససస స

1921 SAA0632380
పపరర: యమసడడరర రమమశ

93-21/219

తసడడ:బ బకకయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1025
వయససస:32
లస: పప
93-21/222

భరస : మలలర శసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1027
వయససస:36
లస: ససస స

1922 JBV3683547
పపరర: చనన఼ చలమర఼

93-21/220

1925 JBV3683505
పపరర: శవ కలమమరర఼ వవమగల఼

తసడడ:బ అరవస
ఇసటట ననస:123--18-1034
వయససస:32
లస: పప

1928 SAA1457167
పపరర: అరవస ననగ లకడక

93-21/223

93-21/226

తసడడ:బ ఆశరరసదమ
ఇసటట ననస:123/18/1035
వయససస:29
లస: పప

93-20/1149

93-19/745

1931 SAA0425728
పపరర: పపలర యఖ఼ బసడడ఼

1934 SAA1382142
పపరర: తరరపరతమక గగనవడగరన

1926 JBV3683513
పపరర: సడరఖననరరయణ఼ వవమగల఼

1929 SAA0425660
పపరర: కకటటశసరమక఼ బసడడ఼

93-21/227

93-21/1117

1935 SAA0279422
పపరర: రరమ కకషర఼ పస ననగసటట఼
తసడడ:బ రరఘవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1042
వయససస:53
లస: పప

1936 SAA1435098
పపరర: వనసకటటశసరరర కకమటటగగసట

1937 SAA1436179
పపరర: శరకవణణ కకమటటగగసట

1938 SAA0790262
పపరర: చటట మక దదవళర

1939 SAA0790239
పపరర: నరసససహ రరవప దదవళర
తసడడ:బ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:123/18/1045
వయససస:27
లస: పప
1942 JBV3686755
పపరర: భబలకడక఼ అదదసకక఼

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123\18\1047
వయససస:48
లస: ససస స

1940 SAA0786428
పపరర: ఒరరస సతఖననరరయణ

93-22/149

1943 JBV3686748
పపరర: వజయ లకడక఼ తవరస఼

93-22/148

1946 SAA0962689
పపరర: రరజ గగమక
తసడడ:బ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\1047
వయససస:28
లస: పప

93-21/229

1941 SAA1469915
పపరర: గరయతబ మహసకరళ

93-18/676

భరస : ధనససజయ మహసకరళ
ఇసటట ననస:123-18-1047
వయససస:26
లస: ససస స
93-22/150

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:123\18\1047
వయససస:43
లస: ససస స
93-22/152

93-21/228

తసడడ:బ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:123/18/1045
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ భకకలల
ఇసటట ననస:123\18\1045
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకషర఼
ఇసటట ననస:123\18\1047
వయససస:32
లస: ససస స
1945 JBV3687290
పపరర: ఆదధలకడక఼ తతకల఼

93-21/1119

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర కకమటటగగసట
ఇసటట ననస:123-18-1043 C BLOCK
వయససస:19
లస: ససస స
93-21/230

93-22/147

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123\18\1039
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస గగనవడగరన
ఇసటట ననస:123-18-1039 BLOCK -C
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ అసకయఖ కకమటటగగసట
ఇసటట ననస:123-18-1043 C BLOCK
వయససస:51
లస: పప

93-21/224

93-21/225

1932 JBV3684578
పపరర: మసగ఼ గగసడదగరన఼

తసడడ:బ శకనవరస గగనవడ గరన
ఇసటట ననస:123-18-1039 BLOCK-C
వయససస:20
లస: పప
93-21/1118

93-21/221

భరస : పపలర యఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1035
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1035
వయససస:70
లస: పప

1933 SAA1386291
పపరర: శవ గగనవడ గరన

1923 JBV3683521
పపరర: గరరరబబబగ఼ చలమర఼

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1032
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:123-18-1034
వయససస:22
లస: ససస స

1930 SAA0632331
పపరర: పలలటట ససరగశ

93-22/146

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1026
వయససస:36
లస: పప

భరస : సడరరఖ ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1032
వయససస:43
లస: ససస స
93-20/1148

1920 JBV3686599
పపరర: ఖమససస఼ షపక఼

తసడడ:బ మసరసనస఼
ఇసటట ననస:123\18\1024
వయససస:51
లస: పప

భరస : గరరర బబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1026
వయససస:36
లస: ససస స

1924 JBV3683562
పపరర: లలమవత఼ చలమర఼

1927 SAA1457175
పపరర: అరవస శకనవరసస

1919 JBV3686607
పపరర: జజనబ఼ షపక఼

1944 SAA0871864
పపరర: సరగజ మమదరమమటర

93-22/151

భరస : రరసబబబగ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:123\18\1047
వయససస:45
లస: ససస స
93-22/153

1947 JBV3686763
పపరర: కకషర఼ అదదసకక఼

93-22/154

తసడడ:బ వరరచనరర఼
ఇసటట ననస:123\18\1047
వయససస:38
లస: పప
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1948 SAA0787905
పపరర: ఆమ ధనన పలర హనసమయఖ

93-22/155

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1047
వయససస:46
లస: పప
1951 SAA1467497
పపరర: వజయదసరర వననగసడర

93-20/1151

93-21/231

93-16/738

93-21/234

93-22/159

93-21/239

93-21/242

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1087
వయససస:43
లస: ససస స

1961 SAA0373100
పపరర: ననగమక఼ బసడడ఼

1964 JBV3683893
పపరర: ననసచనరమక఼ దసడద఼

1967 SAA0372821
పపరర: రరజ఼ వలలర టట఼

1970 SAA0650317
పపరర: మలలర పదనక

93-21/245

1973 JBV3683976
పపరర: మధససడధన రరవప఼ తతట఼

93-21/235

1976 SAA0426890
పపరర: చచడదశసర రరవప ఆలకలసట
తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/1087
వయససస:38
లస: పప

1956 JBV3683679
పపరర: శవ పరరసత కటబట

93-21/233

1959 NDX2915486
పపరర: తదజశస రగగళర

94-200/1220

1962 SAA0372938
పపరర: మసరసన రరవప఼ బసడడ఼

93-21/236

తసడడ:బ రరధనకకషర మబరరస఼
ఇసటట ననస:123/18/1076
వయససస:65
లస: పప
93-21/237

1965 JBV3683885
పపరర: రరమ కకషర఼ దసడద఼

93-21/238

తసడడ:బ వర సరసమ఼
ఇసటట ననస:123/18/1079
వయససస:41
లస: పప
93-21/240

1968 SAA0631549
పపరర: కకసడరర శకదదవ

93-21/241

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1083
వయససస:31
లస: ససస స
93-21/243

1971 SAA0631523
పపరర: థదటబ వవసకట రమన

93-21/244

భరస : మధససడదన రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1084
వయససస:30
లస: ససస స
93-21/246

తసడడ:బ వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1086
వయససస:41
లస: పప
93-21/248

93-22/158

తసడడ:బ శవ ననగగశసర రరవప రగగళర
ఇసటట ననస:123-18-1071
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబలయమఖ
ఇసటట ననస:123/18/1083
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1086
వయససస:53
లస: ససస స
1975 JBV3683992
పపరర: కకటమక఼ ఆలకలసట఼

94-200/1219

తసడడ:బ శకకరసత఼
ఇసటట ననస:123/18/1081
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవసతఖననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1083
వయససస:33
లస: ససస స
1972 JBV3683968
పపరర: వర మలలర శసరమక఼ తతట఼

1958 NDX2915437
పపరర: బబలమజ రగగళర

1953 SAA0369942
పపరర: పబసరద రరవప గలర ఼

భరస : శకనవరస రరవప కటబట
ఇసటట ననస:123/18/1063
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1079
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1080
వయససస:49
లస: పప
1969 SAA0425702
పపరర: పదక఼ దడలపపడడ఼

93-21/232

భరస : మసరసన రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1076
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వవసకయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1077
వయససస:63
లస: ససస స
1966 SAA0331348
పపరర: బబల కకషర఼ వడడ
డ రర఼

1955 SAA0074286
పపరర: చదననమక఼ పపలర పప఼

93-20/1150

తసడడ:బ దవదడ఼
ఇసటట ననస:123\18\1050
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ శవ ననగగశసర రరవప రగగళర
ఇసటట ననస:123-18-1071
వయససస:22
లస: పప

భరస : లకడక఼
ఇసటట ననస:123/18/1076
వయససస:38
లస: ససస స
1963 SAA0508606
పపరర: వవసకరయమక జ

93-22/157

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1062
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర తనడడశశటట
ఇసటట ననస:123-18-1066 , c block
వయససస:39
లస: పప
1960 SAA0372508
పపరర: అనసరరధ఼ బసడడ఼

1952 SAA0508515
పపరర: శవమక బతష
స ల

1950 SAA1458025
పపరర: ధనసజయ రరవప మహసకరళ

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర మహసకరళ
ఇసటట ననస:123-18-1047, c block
వయససస:28
లస: పప

భరస : పసచలయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1049
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1062
వయససస:33
లస: ససస స
1957 SAA1471242
పపరర: వనసకట రరవప తనడడశశటట

93-22/156

తసడడ:బ చదననయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\1047
వయససస:53
లస: పప

భరస : అమరలసగగశసర రరవప వననగసడర
ఇసటట ననస:123-18-1049
వయససస:28
లస: ససస స
1954 SAA0074328
పపరర: ససజజత఼ మమదనసస఼

1949 JBV3687266
పపరర: పప తష రరజ఼ మగతషకలరర఼

1974 JBV3683984
పపరర: వనసకటటశసర రరవప఼ తతట఼

93-21/247

తసడడ:బ రరజజ గగపరల రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1086
వయససస:68
లస: పప
93-21/249

1977 SAA0373662
పపరర: కకటటశసరర఼ ఇసటటరర఼

93-21/250

తసడడ:బ శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1093
వయససస:30
లస: ససస స
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93-21/251

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1093
వయససస:43
లస: ససస స
1981 SAA0508531
పపరర: పదక మలలర

93-22/161

93-20/52

93-18/447

93-22/164

93-18/449

93-22/168

93-21/255

తసడడ:బ యమకకబగ఼
ఇసటట ననస:123\18\1116
వయససస:40
లస: పప

1991 SAA0508564
పపరర: జససస పరల చనటర

1994 SAA1447200
పపరర: సస సమమఖ ఼఼఼఼఼఼఼఼

1997 JBV3684271
పపరర: పబసరద఼ మలలర ఼

2000 JBV3684164
పపరర: మమరర఼ మగసడడబ఼

93-21/258

2003 JBV3684149
పపరర: రతస మక఼ మగసడడబ఼

93-22/165

2006 JBV3687027
పపరర: లకడక఼ పపదరద఼
భరస : ఆసజనవయగలల఼
ఇసటట ననస:123\18\1117
వయససస:36
లస: ససస స

1986 SAA0280594
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ మటట ఼

93-21/253

1989 SAA0851536
పపరర: ధన లకడక మమడసడ

93-18/448

1992 JBV3687076
పపరర: బబజ఼ షపక఼

93-22/166

తసడడ:బ అలర సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123\18\1108
వయససస:39
లస: పప
93-23/735

1995 SAA0508572
పపరర: థనమస గగసటట

93-22/167

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:123\18\1110
వయససస:40
లస: ససస స
93-21/254

1998 JBV3686862
పపరర: శకనవరస రరవప఼ యసడడబ఼

93-22/169

తసడడ:బ ఆదధననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123\18\1113
వయససస:37
లస: పప
93-21/256

2001 JBV3684206
పపరర: ననగలకడక఼ మగసడడబ఼

93-21/257

తసడడ:బ ఆదధననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1114
వయససస:33
లస: ససస స
93-21/259

భరస : ఆదధననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1114
వయససస:53
లస: ససస స
93-18/450

93-22/163

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:123\18\1107
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1114
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1114
వయససస:35
లస: ససస స
2005 JBV3687019
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ పపరడ఼

93-18/677

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1113
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ ఆదధననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1114
వయససస:32
లస: ససస స
2002 JBV3684198
పపరర: జజఖతఖబ఼ మగసడడబ఼

1988 SAA1432459
పపరర: వనజకక కలడనరర

1983 JBV3684552
పపరర: బబలయఖ఼ మలలర ఼

తసడడ:బ నరసససహ రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1103
వయససస:76
లస: పప

భరస : ఼఼఼఼఼఼఼఼ ఏగరలమ
ఇసటట ననస:123-18-1109
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచలయఖ఼
ఇసటట ననస:123\18\1112
వయససస:36
లస: పప
1999 JBV3684172
పపరర: పదనకవత఼ మగసడడబ఼

93-18/446

తసడడ:బ జజరరజ పరల
ఇసటట ననస:123\18\1108
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:123\18\1109
వయససస:32
లస: ససస స
1996 JBV3686813
పపరర: దనవదస఼ ఆలకలసట఼

1985 SAA0851486
పపరర: రరమమసజనవయగలల ఇరగదధలర మ

93-22/160

తసడడ:బ అకగకశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\1096
వయససస:46
లస: పప

భరస : జకరయఖ కలడనరర
ఇసటట ననస:123-18-1106
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : బబజ఼
ఇసటట ననస:123\18\1108
వయససస:35
లస: ససస స
1993 SAA0851569
పపరర: రరజ బ సయఖద

93-22/162

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1102
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:123\18\1104
వయససస:26
లస: ససస స
1990 JBV3687449
పపరర: మగనన఼ షపక఼

1982 JBV3684545
పపరర: చదననమక఼ మలలర ఼

1980 SAA0786436
పపరర: చదసచదటట శవ ననగగలల

తసడడ:బ శకనవరస
ఇసటట ననస:123\18\1093
వయససస:25
లస: పప

భరస : అకగకశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123\18\1096
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : జజససస పరల
ఇసటట ననస:123-18-1101
వయససస:33
లస: ససస స
1987 SAA0797441
పపరర: భవరన పరశస

93-21/252

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1093
వయససస:61
లస: పప

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1096
వయససస:33
లస: ససస స
1984 JBV3675428
పపరర: ససనత చనటర

1979 JBV3683919
పపరర: శకనస఼ చదసబబటట఼

2004 JBV3684180
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ మగసడడబ఼

93-21/260

తసడడ:బ ఆదధననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1114
వయససస:36
లస: పప
93-18/451

2007 SAA1009225
పపరర: యయసస కరటటపలర

93-18/452

తసడడ:బ చనన కరటటపలర
ఇసటట ననస:123\18\1117
వయససస:24
లస: పప
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పపరర: జజదననబ఼ షపక఼
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93-21/261

భరస : ఖమజజవల఼
ఇసటట ననస:123/18/1117
వయససస:63
లస: ససస స
93-18/453

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల఼
ఇసటట ననస:123\18\1118
వయససస:48
లస: పప

2012 JBV3684263
పపరర: ధనలకడక఼ మలలర ల఼

93-17/1144

2015 SAA1460120
పపరర: మసరసన వల షపక

93-21/263

93-22/171

తసడడ:బ కగశవ ననయక
ఇసటట ననస:123\18\1120
వయససస:26
లస: పప

2018 JBV3687100
పపరర: భబరత఼ జరరపపల఼

93-20/1152

93-22/174

తసడడ:బ బకక ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\1122
వయససస:52
లస: పప

2021 JBV3684008
పపరర: శవ ననగగశసరరరవప఼ రగగళర఼

93-22/172

93-21/266

తసడడ:బ వర రరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1124
వయససస:32
లస: ససస స

2024 JBV3683869
పపరర: శకకరసత఼ ఒసటటపపల఼

93-21/265

93-21/269

తసడడ:బ ససవర రరమగలల
ఇసటట ననస:123/18/1126
వయససస:76
లస: పప

2027 JBV3684586
పపరర: ససపపరర ఼ గరరజకపరటట఼

93-21/267

93-21/271

తసడడ:బ లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1132
వయససస:41
లస: పప

2030 SAA1279587
పపరర: చసదధక
బ దదవరర

93-22/176

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర దదవరరర
ఇసటట ననస:123-18-1133
వయససస:45
లస: పప
2035 SAA1147552
పపరర: లలకగశ దదవరర
తసడడ:బ పబసరద దదవరర
ఇసటట ననస:123-18-1133 C BOLCK
వయససస:21
లస: పప

2033 SAA0786501
పపరర: దదవరర ధన లకడక

93-18/629

2036 SAA0787301
పపరర: షపక చసద భబషర
తసడడ:బ రసజజన
ఇసటట ననస:123\18\1134
వయససస:46
లస: పప

93-22/173

2022 SAA0982737
పపరర: ననజర షపక

93-22/175

2025 SAA0970591
పపరర: ననగ లకడక దదవళర

93-21/268

2028 JBV3684289
పపరర: మసగమక఼ పప లలపలర ఼

93-21/270

2031 SAA1170935
పపరర: కరరరసక దదవళర

93-20/53

తసడడ:బ పబసరదస దదవళర
ఇసటట ననస:123-18-1133
వయససస:24
లస: పప
93-22/177

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:123\18\1133
వయససస:40
లస: ససస స
93-21/272

2019 SAA0786469
పపరర: జరరపపల రరసబబబగ ననయక

భరస : శసకర఼
ఇసటట ననస:123/18/1132
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరద దదవరర
ఇసటట ననస:123-18-1133
వయససస:18
లస: ససస స
93-21/1120

93-20/1153

తసడడ:బ వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1126
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : సతష఼
ఇసటట ననస:123\18\1131
వయససస:37
లస: ససస స

2029 JBV3684297
పపరర: శసకర఼ పప లలపలర ఼

2016 SAA1461532
పపరర: ఖససస షపక

తసడడ:బ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:123\18\1123
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ వరరరజ఼
ఇసటట ననస:123/18/1124
వయససస:34
లస: పప

2026 SAA0970583
పపరర: వనసకటటశసరరర రరవప దదవళర

93-21/264

తసడడ:బ గగజజ ననయక
ఇసటట ననస:123\18\1122
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1123
వయససస:45
లస: పప

2023 JBV3684032
పపరర: అరరణ఼ ఒసటటపపల఼

2013 JBV3684255
పపరర: సరమమమజఖస఼ ఆలకలసట఼

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123-18-1120
వయససస:21
లస: పప

భరస : గగరరజ ననయక఼
ఇసటట ననస:123\18\1122
వయససస:47
లస: ససస స

2020 JBV3687092
పపరర: గగరరజ ననయక఼ జరరపపల఼

93-22/170

భరస : వనసకట సరసమ఼
ఇసటట ననస:123/18/1118
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ కలమమమలమ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:123-18-1120
వయససస:40
లస: పప

2017 SAA0785792
పపరర: రతనసవథ ససజవ ననయక

2010 JBV3687654
పపరర: అలమరబ఼ షపక఼

భరస : మసరసన వరల఼
ఇసటట ననస:123\18\1117
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పబసరద఼
ఇసటట ననస:123/18/1118
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:123-18-1120
వయససస:36
లస: ససస స

2032 SAA1430297
పపరర: పబసరద దదవరరర

93-21/262

తసడడ:బ ససదదయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1117
వయససస:70
లస: పప

2011 JBV3673969
పపరర: శకనవరసరరవప఼ బతష
స ల఼

2014 SAA1468529
పపరర: ఖససస బఇవనద షపక

2009 JBV3686870
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ మమససన఼

2034 SAA0787285
పపరర: షపక మమలమల

93-22/178

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:123\18\1133
వయససస:29
లస: పప
93-22/179

2037 SAA0787335
పపరర: షపక రగషరక

93-22/180

తసడడ:బ చసద భబషర
ఇసటట ననస:123\18\1135
వయససస:25
లస: ససస స
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పపరర: అమకత పపడడ బగజజ
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93-22/181

భరస : దనవద రరజ
ఇసటట ననస:123\18\1135
వయససస:30
లస: ససస స
2041 SAA0786535
పపరర: అమకత పపడడ జజఖత బబబగ

93-22/184

93-21/273

93-22/187

93-21/278

93-21/280

93-21/282

93-21/1121

తసడడ:బ అబగదల కరరస
ఇసటట ననస:123/18/1153
వయససస:32
లస: పప

2051 JBV3684313
పపరర: సససదర సససగ఼ పరలలపప గగ఼

2054 SAA0323600
పపరర: శకనవరసరరవప఼ బతష
స ల఼

2057 SAA0970526
పపరర: ననగ శక మదదద

2060 SAA1430644
పపరర: వనసకట కకషర అలకలసట

93-22/189

2063 SAA0786493
పపరర: పలర పప రమణ

93-21/279

2066 JBV3686516
పపరర: కలమమరర఼ పలర పప఼
భరస : రరజజ఼
ఇసటట ననస:123\18\1153
వయససస:30
లస: ససస స

2046 SAA0373217
పపరర: ససభబన఼ షపక఼

93-21/275

2049 SAA0315333
పపరర: రరణణ఼ పరలలపప గగ఼

93-21/277

2052 SAA0786550
పపరర: పరలలపప గగ చదదతనఖ

93-22/188

తసడడ:బ సన దద రరవప సససహ
ఇసటట ననస:123\18\1140
వయససస:26
లస: పప
93-21/281

2055 SAA1384072
పపరర: లకకయఖ బతషల

93-20/1154

తసడడ:బ పపదద సపదదదశసరరరవప బతషల
ఇసటట ననస:123-18-1144
వయససస:49
లస: పప
93-21/283

2058 SAA0531798
పపరర: ససరరజఖస గగనజ

93-21/284

భరస : యయససదనసస
ఇసటట ననస:123/18/1145
వయససస:76
లస: ససస స
93-21/1122

2061 SAA1427491
పపరర: ఆలకలసటర ఈశసర

93-21/1123

తసడడ:బ మలర కరరరజనరరవప ఆలకలసటర
ఇసటట ననస:123-18-1147
వయససస:18
లస: పప
93-22/190

భరస : వరసస
ఇసటట ననస:123\18\1148
వయససస:36
లస: ససస స
93-20/54

93-22/186

భరస : ససబబబరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1139
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర కరరరజన అలకలసట
ఇసటట ననస:123-18-1147
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ చసచయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1148
వయససస:26
లస: ససస స
2065 SAA0677419
పపరర: షపక అబగదల సలస

93-21/276

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1144
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర కరరరజన రరవప అలకనబతనర
ఇసటట ననస:123-18-1147
వయససస:21
లస: పప
2062 SAA0786527
పపరర: తరరపత లకడక గసగ

2048 JBV3684305
పపరర: వవళళసగరణణ఼ మగసడడబ఼

2043 SAA0785651
పపరర: యరగదబస లకడక

తసడడ:బ పసరర సరహహబ఼
ఇసటట ననస:123/18/1138
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ అసకమక రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1143
వయససస:43
లస: పప

భరస : డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:123/18/1144
వయససస:29
లస: ససస స
2059 SAA1431915
పపరర: అలకనబతనర వనసకట కకషర

93-21/274

తసడడ:బ లసగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1140
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1143
వయససస:39
లస: ససస స
2056 SAA0631499
పపరర: అమకతనపపడక బగజజ

2045 SAA0372607
పపరర: హహహమమబబ఼ షపక఼

93-22/183

భరస : చనన పపననయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1137
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషర఼
ఇసటట ననస:123/18/1139
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సససదర సససగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1140
వయససస:38
లస: ససస స
2053 SAA0279463
పపరర: దసరర ఼ బతష
స ల఼

93-22/185

భరస : ససభబన఼
ఇసటట ననస:123/18/1138
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అమరయఖ
ఇసటట ననస:123\18\1138
వయససస:28
లస: ససస స
2050 JBV3684321
పపరర: లకడక఼ పరలలపప గగ఼

2042 SAA0787723
పపరర: ఐమలర దధవఖ

2040 SAA0787319
పపరర: షపక మహమకద

తసడడ:బ చసద భబషర
ఇసటట ననస:123\18\1135
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ పపలలష
ఇసటట ననస:123\18\1136
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గసగరధర జలమదధ
ఇసటట ననస:123/18/1138
వయససస:26
లస: ససస స
2047 SAA0678268
పపరర: తరరమలకకసడన పబమల

93-22/182

భరస : చసద భబషర
ఇసటట ననస:123\18\1135
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:123\18\1135
వయససస:27
లస: పప
2044 SAA0372755
పపరర: ననగగసదబస జలమదధ

2039 SAA0787327
పపరర: షపక మసరసన బ

2064 JBV3686938
పపరర: చదసచయఖ఼ తరరపత఼

93-22/191

తసడడ:బ వనసకట సరసమ఼
ఇసటట ననస:123\18\1148
వయససస:53
లస: పప
93-22/192

2067 SAA0784091
పపరర: నజజక షపక

93-20/55

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:123/18/1154
వయససస:30
లస: ససస స
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93-20/56

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:123/18/1154
వయససస:52
లస: పప
2071 SAA1279892
పపరర: కకషర వరససత పలర పప

93-16/668

93-21/286

93-21/289

93-21/292

93-20/59

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:123/18/1159
వయససస:33
లస: ససస స
2086 SAA0982125
పపరర: మగరళ మదధదగగసట

93-20/60

93-21/295

తసడడ:బ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1163
వయససస:27
లస: పప

93-21/290

2081 SAA0790312
పపరర: రరమలసగగశసర రరవప
నలర బబ తషల
తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1158
వయససస:56
లస: పప
2084 SAA0786600
పపరర: నడర భబషర జజన బ

2087 SAA0982109
పపరర: ననగబర వరల షపక

2090 SAA0982075
పపరర: శకనస కరశమల

93-21/297

2093 SAA0786626
పపరర: మరర బ సయఖద

93-21/293

2096 SAA0982174
పపరర: కరశఎస షపక
తసడడ:బ పసరర
ఇసటట ననస:123/18/1163
వయససస:33
లస: పప

2076 SAA0970393
పపరర: వరసస ఆలకలసట

93-21/288

2079 SAA0631325
పపరర: పలర పప శకనవరస రరవప

93-21/291

2082 SAA0968760
పపరర: ననగలకడక కసదబగగసట

93-23/672

తసడడ:బ వనసకటటససరరర కసదబగగసట
ఇసటట ననస:123 18 1158
వయససస:27
లస: ససస స
93-22/22

2085 JBV3684248
పపరర: ఏడడకకసడలల఼ మలలర ఼

93-21/294

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1160
వయససస:40
లస: ససస స
93-20/61

2088 SAA0783606
పపరర: హహసపసనన స నడర బబషర

93-20/62

తసడడ:బ మసరసన షబబ
ఇసటట ననస:123/18/1161
వయససస:61
లస: పప
93-20/63

2091 JBV3683844
పపరర: ససనత఼ పరలలటట఼

93-21/296

తసడడ:బ ఆశరరసదస఼
ఇసటట ననస:123/18/1162
వయససస:33
లస: ససస స
93-22/193

భరస : చనన రన హహససపన సయఖద
ఇసటట ననస:123\18\1162
వయససస:46
లస: ససస స
93-20/64

93-21/285

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1158
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ ఆధనమగ
ఇసటట ననస:123/18/1162
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవ ననగగశసరరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1162
వయససస:41
లస: ససస స
2095 SAA0982083
పపరర: ససవర ననగగలల మసచనల

2078 SAA0790288
పపరర: గగపసరరజ పలర పప

2073 SAA0970609
పపరర: రరమ దదవ పలర పప

తసడడ:బ శకనస
ఇసటట ననస:123/18/1158
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ మభగ ససభబన
ఇసటట ననస:123/18/1161
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1161
వయససస:69
లస: ససస స
2092 JBV3683851
పపరర: పదక఼ రగగళర఼

93-21/287

భరస : షరగఫ
ఇసటట ననస:123/18/1159
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇదదయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1161
వయససస:29
లస: పప
2089 JBV3684347
పపరర: నరసమక఼ వరనన఼

2075 SAA0631374
పపరర: పరలమపప వవసకట పదనకవత

93-23/671

భరస : ననగబర బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1158
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ దసరర రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1158
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1158
వయససస:53
లస: పప
2083 SAA0850306
పపరర: ఫరతమమ షపక

93-20/58

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1158
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1158
వయససస:27
లస: పప
2080 SAA0969834
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప

2072 SAA0783200
పపరర: బబజ షపక

2070 SAA0982224
పపరర: అమగకలల మసచనల

భరస : శవనగగలల
ఇసటట ననస:123 18 1157
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ మగదదదరరవప
ఇసటట ననస:123/18/1158
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగబర బబబగ
ఇసటట ననస:123/18/1158
వయససస:27
లస: ససస స
2077 SAA0631135
పపరర: పరలమపప ననగబర బబబగ

93-20/57

తసడడ:బ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:123/18/1156
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ గగపస కకషర పలర పప
ఇసటట ననస:123-18-1158
వయససస:21
లస: పప
2074 SAA0638130
పపరర: పలర పప రమమదదవ

2069 SAA0783739
పపరర: యయససదదవ గసజ

2094 SAA0786618
పపరర: బబజ సయఖద

93-22/194

తసడడ:బ చనన రన హహససపన సయఖద
ఇసటట ననస:123\18\1162
వయససస:34
లస: పప
93-20/65

2097 SAA0982091
పపరర: మహబబ షపక

93-20/66

భరస : ననగబర వరల
ఇసటట ననస:123/18/1164
వయససస:32
లస: ససస స
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93-20/67

తసడడ:బ సరదదవపడడ
ఇసటట ననస:123/18/1166
వయససస:41
లస: ససస స
2101 JBV3683653
పపరర: చన బబబగ఼ చదరరకలరర఼

93-21/299

93-21/301

93-21/304

93-20/71

93-20/74

93-20/75

93-20/78

భరస : వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1185
వయససస:47
లస: ససస స

2111 SAA0784372
పపరర: ఫరతమమ షపక

2114 SAA0969818
పపరర: దసరర భవరన గగదదదలర

2117 SAA0784364
పపరర: ఇరరఫన సయఖద

2120 SAA0970336
పపరర: వనసకట లకడక మగవస

93-21/309

2123 SAA0970484
పపరర: వనసకట లకడక తతట

93-20/72

2126 SAA0079947
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ యనననబతష
స ల఼
తసడడ:బ రరమయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1185
వయససస:51
లస: పప

2106 SAA0970328
పపరర: బబజ షపక

93-21/303

2109 SAA0973454
పపరర: కకశశర బబబగ తలమల

93-20/70

2112 SAA0784281
పపరర: హహసపసన బ షపక

93-20/73

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:123-18-1176
వయససస:49
లస: ససస స
93-21/306

2115 SAA1275007
పపరర: కగశవపలల గరదదదలమ

93-21/1096

తసడడ:బ లకలడడ గరదదదలమ
ఇసటట ననస:123-18-1176
వయససస:38
లస: పప
93-20/76

2118 SAA1008243
పపరర: వజయ కలర

93-20/77

భరస : వనసకటయఖ కలర
ఇసటట ననస:123/18/1180
వయససస:35
లస: ససస స
93-21/307

2121 SAA0970476
పపరర: దదవ దసడ

93-21/308

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:123/18/1184
వయససస:30
లస: ససస స
93-21/310

భరస : సతదస స
ఇసటట ననస:123/18/1184
వయససస:30
లస: ససస స
93-21/312

93-21/300

తసడడ:బ రరస బబబగ తలమల
ఇసటట ననస:123/18/1169
వయససస:29
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:123/18/1184
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1184
వయససస:30
లస: ససస స
2125 SAA0079780
పపరర: ధనలకడక఼ యనననబతష
స ల఼

93-21/305

తసడడ:బ ఇసరకల
ఇసటట ననస:123-18-1178
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:123/18/1181
వయససస:36
లస: పప
2122 SAA0970450
పపరర: వజయ లకడక గగనజ

2108 SAA0425694
పపరర: గరసధధ఼ కలలపపరర఼

2103 SAA0970260
పపరర: అరరణ పపదదపపడడ

తసడడ:బ బబషర
ఇసటట ననస:123/18/1167
వయససస:30
లస: పప

భరస : కగశవపలల
ఇసటట ననస:123/18/1176
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ అపపయఖ఼
ఇసటట ననస:123-18-1177
వయససస:38
లస: పప
2119 SAA0784109
పపరర: కకటటశసర రరవప మగరల

93-21/302

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:123-18-1176
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ షపర ఖమన
ఇసటట ననస:123-18-1176
వయససస:46
లస: పప
2116 SAA0281055
పపరర: ఆసజనవయగలల఼ బతబగగసట఼

2105 SAA0632364
పపరర: పప తషనడరర పబమలమ

93-21/298

భరస : పపమమనసదస
ఇసటట ననస:123/18/1167
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ సపదదసలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1167
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:123/18/1170
వయససస:41
లస: ససస స
2113 SAA0851239
పపరర: జజన ఖమన పఠరన

93-20/69

భరస : దసరరరధ
ఇసటట ననస:123/18/1167
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమచసదర
ఇసటట ననస:123/18/1167
వయససస:35
లస: పప
2110 SAA0784349
పపరర: షబనన షపక

2102 SAA0973439
పపరర: కలమమరర తలమల

2100 JBV3683695
పపరర: శశశలజ఼ చదరరకలరర఼

భరస : చనన బబబగ఼
ఇసటట ననస:123/18/1166
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ రరస బబబగ తలమల
ఇసటట ననస:123-18-1167
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ పసలర
ఇసటట ననస:123/18/1167
వయససస:32
లస: ససస స
2107 SAA0631572
పపరర: పప తషనడరర దశరధ

93-20/68

భరస : సహదదవపడడ
ఇసటట ననస:123-18-1166
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ దననయయలల఼
ఇసటట ననస:123/18/1166
వయససస:40
లస: పప
2104 SAA1040021
పపరర: కకమల ససరరప రరణణ పసలర

2099 SAA0783630
పపరర: సతఖవత కరణస

2124 SAA0970468
పపరర: శకనవరస రరవప మదదద

93-21/311

తసడడ:బ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:123/18/1184
వయససస:30
లస: పప
93-21/313

2127 SAA0080226
పపరర: కకటమక఼ మటటపలర ఼

93-21/314

భరస : సరసబయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1186
వయససస:53
లస: ససస స
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2128 SAA0080325
పపరర: సరసబయఖ఼ మతషపలర ఼

93-21/315

తసడడ:బ కనకయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1186
వయససస:63
లస: పప
2131 SAA0372839
పపరర: ససశల఼ చనటర ఼

93-21/318

93-21/321

93-21/319

2135 SAA0323576
పపరర: మలలర శసరర఼ మమమలమ఼

93-21/324

2138 SAA0080705
పపరర: వనసకటటశసరరర఼ మమమలమ఼

93-21/322

తసడడ:బ అపరపరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1190
వయససస:33
లస: పప

2141 SAA0279638
పపరర: ననగరరజ఼ కరమనవన఼

93-21/325

మతత స

93-21/320

2136 SAA0426908
పపరర: శకనస మమమలమ

93-21/323

2139 JBV3684495
పపరర: సరమమమజఖస఼ యలమర఼

93-21/326

భరస : అపరపరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1190
వయససస:51
లస: ససస స
93-21/328

తసడడ:బ వరర సరసమ఼
ఇసటట ననస:123/18/1190
వయససస:34
లస: పప

ఇతరరలల

2133 SAA0372524
పపరర: ననరరయణ఼ చటర ఼

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:123/18/1188
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ తరరపతయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1188
వయససస:63
లస: పప
93-21/327

93-21/317

తసడడ:బ వరయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1187
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగయఖ఼
ఇసటట ననస:123/18/1188
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశసరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1188
వయససస:39
లస: పప
2140 JBV3684446
పపరర: వనసకటటశసర రరవప఼ యలమర఼

2132 SAA0373910
పపరర: ససరగష఼ బసడడ఼

2130 SAA0372409
పపరర: ధనలకడక఼ బసడడ఼

భరస : ససరగష఼
ఇసటట ననస:123/18/1187
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ లకడక఼
ఇసటట ననస:123/18/1187
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనస఼
ఇసటట ననస:123/18/1188
వయససస:32
లస: ససస స
2137 SAA0279794
పపరర: ననగయఖ఼ మమమలమ఼

93-21/316

భరస : యమదగరరర఼
ఇసటట ననస:123/18/1187
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ఼
ఇసటట ననస:123/18/1187
వయససస:45
లస: ససస స
2134 SAA0279786
పపరర: పప లలశసరర఼ మమమలమ఼

2129 SAA0374017
పపరర: లకడక఼ డదసకరల఼

2142 JBV3684453
పపరర: వనసకటబబవప఼ యలమర఼

93-21/329

తసడడ:బ అపరపరరవప఼
ఇసటట ననస:123/18/1190
వయససస:37
లస: పప

పపరరషషలల
5,041

ససత సలల
5,651

మతత స
10,692

5,041

5,651

10,692

Page 360 of 360

