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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-46

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 10851

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 93 - పతతతపపడడ (ఎస సస)
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

93 / 30

5

1

0

6

2

93 / 32

0

1

0

1

3

93 / 33

45

45

0

90

4

93 / 35

592

584

1

1,177

5

93 / 36

1

4

0

5

6

93 / 37

14

82

0

96

7

93 / 38

4

2

0

6

8

93 / 39

2

0

0

2

9

93 / 40

18

19

0

37

10

93 / 41

468

228

0

696

11

93 / 42

222

232

0

454

12

93 / 43

24

23

0

47

13

93 / 44

532

540

0

1,072

14

93 / 45

369

674

0

1,043

15

93 / 46

33

63

0

96

16

93 / 47

379

390

1

770

17

93 / 48

467

499

1

967

18

93 / 49

336

321

0

657

19

93 / 50

509

508

0

1,017

20

93 / 51

284

301

0

585

21

93 / 52

498

517

0

1,015

22

93 / 53

430

425

0

855

23

93 / 55

4

7

0

11

24

93 / 57

2

2

0

4

25

93 / 58

1

1

0

2

26

93 / 59

1

0

0

1

27

93 / 60

3

4

0

7

28

93 / 61

1

1

0

2

29

94 / 1

0

1

0

1

30

94 / 2

3

2

0

5

31

94 / 3

1

0

0

1

32

94 / 4

1

1

0

2

33

94 / 5

5

3

0

8

34

94 / 6

6

3

0

9

35

94 / 7

1

0

0

1

36

94 / 8

2

0

0

2

37

94 / 9

1

2

0

3

38

94 / 10

2

1

0

3

39

94 / 13

2

1

0

3

40

94 / 15

2

2

0

4

41

94 / 17

1

1

0

2

42

94 / 19

3

4

0

7

43

94 / 41

1

0

0

1

44

94 / 53

0

1

0

1

45

94 / 57

2

0

0

2

46

94 / 59

2

0

0

2

47

94 / 63

1

0

0

1

48

94 / 65

1

0

0

1

49

94 / 67

1

0

0

1

50

94 / 70

2

0

0

2

51

94 / 71

0

1

0

1

52

94 / 73

3

2

0

5

53

94 / 74

1

0

0

1

54

94 / 75

1

0

0

1

55

94 / 76

7

4

0

11

56

94 / 77

2

1

0

3

57

94 / 78

2

2

0

4

58

94 / 80

0

2

0

2

59

94 / 83

3

0

0

3

60

94 / 86

3

3

0

6

61

94 / 88

0

1

0

1

62

94 / 89

1

0

0

1

63

94 / 90

1

0

0

1

64

94 / 91

0

1

0

1

65

94 / 92

0

1

0

1

66

94 / 98

1

0

0

1

67

94 / 99

0

1

0

1

68

94 / 100

1

0

0

1

69

94 / 110

0

1

0

1

70

94 / 130

0

1

0

1

71

94 / 134

0

1

0

1

72

94 / 137

1

0

0

1

73

94 / 180

1

0

0

1

74

94 / 183

0

1

0

1

75

94 / 184

1

0

0

1

76

94 / 185

2

0

0

2

77

94 / 192

1

0

0

1

78

95 / 1

1

0

0

1

79

95 / 18

1

0

0

1

80

95 / 20

1

0

0

1

81

95 / 45

1

2

0

3

82

95 / 53

0

2

0

2

83

95 / 79

1

0

0

1

84

95 / 85

0

1

0

1

85

95 / 115

1

0

0

1

86

95 / 164

0

1

0

1

87

95 / 176

0

1

0

1

88

1,093 / 30

1

1

0

2

89

1,093 / 31

3

3

0

6

90

1,093 / 32

2

1

0

3

91

1,093 / 33

0

1

0

1

92

1,093 / 34

2

1

0

3

93

1,093 / 35

0

2

0

2

94

1,093 / 36

1

0

0

1

95

1,093 / 37

2

1

0

3

96

1,093 / 38

1

0

0

1

97

1,093 / 43

2

0

0

2

98

1,093 / 44

1

0

0

1

99

1,093 / 47

1

0

0

1

100

1,093 / 49

0

1

0

1

101

1,093 / 50

0

3

0

3

102

1,093 / 52

1

0

0

1

103

1,093 / 56

0

1

0

1

5,339

5,541

3

10,883

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46

1
SAA0851684
పపరర: అననపపరరమమ గగసటపలర

93-52/2

Deleted

భరస : జసధన రరవప
ఇసటట ననస:1
వయససస:76
లస: ససస స

4
SAA1013499
పపరర: సరమమమజఖస రరచనకలసట

93-45/1

భరస : పడసరద రరచనకలసట
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:32
లస: ససస స

2
SAA1445972
పపరర: అనననశ మమకపరటట

93-51/574

5
SAA1274745
పపరర: ససనటభ తనడడబబ యన

6
SAA0969982
పపరర: సరమమమజఖస అమరర

8
SAA1343532
పపరర: మహహమ జజఖత బభయ బగకరఖ
భరస : బభలమజ ననయక బగకరఖ
ఇసటట ననస:1-47
వయససస:20
లస: ససస స

10
SAA1292895
పపరర: రతననకర మమరరర

11
SAA1285311
పపరర: ససరరననరరయణ నడడపపరర

తసడడ:డ ఆనసదరరవప మమరరర
ఇసటట ననస:1-127/2
వయససస:22
లస: పప

14
SAA0254557
పపరర: గగరరననథస గగతనస

భసధసవప: రరమమసజల దతవ మమమఠరకలరర
ఇసటట ననస:1-136
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చనన గగరరననథస
ఇసటట ననస:1-197
వయససస:50
లస: పప

16
SAA1414853
పపరర: జజజన పడదదప కరవదద

17
AP151030453475
పపరర: బభలసరనమ దసళళ

93-42/1160

తసడడ:డ అనల కలమమర కరవదద
ఇసటట ననస:1A, Raj Kamal Towers
వయససస:25
లస: పప
19
SAA1292556
పపరర: ససకర మమడ

93-44/868

93-35/1096

తసడడ:డ మగసలయఖ మదసరరర
ఇసటట ననస:2-117
వయససస:39
లస: పప

23
SAA1342799
పపరర: చసదడశశఖర రరవప రసప

93-35/1099

26
SAA1168012
పపరర: కమషర జలలర పలర

93-35/1085

29
SAA1292853
పపరర: ససబబరరవప మమడ
తసడడ:డ వరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:2-124
వయససస:78
లస: పప

93-33/902

12
SAA1380773
పపరర: ససనల బబలరస

93-40/959

తసడడ:డ పపరరమలలర బబలరస
ఇసటట ననస:1-135
వయససస:18
లస: ససస స
93-41/1

15
SAA1277797
పపరర: శకనవరస రరవప ఆకలల

93-44/829

తసడడ:డ శరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:1/199
వయససస:37
లస: పప
93-50/3

18
SAA0551200
పపరర: ఏడడకకసడలల తరరమలపపరస

93-33/657

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:1 E 8-128
వయససస:40
లస: పప
93-49/701

21
SAA0531400
పపరర: శవమమమ ససగo

93-35/2

భరస : జజలరరడడర
ఇసటట ననస:2-30
వయససస:68
లస: ససస స
93-33/904

24
SAA1277300
పపరర: లల గగవరరన దనసరర

93-42/837

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:2-78
వయససస:20
లస: పప
93-35/3

తసడడ:డ శవయఖ జలలర పలర
ఇసటట ననస:2-91
వయససస:33
లస: పప
93-45/953

9
SAA1450113
పపరర: శరరష అరర అలమ
తసడడ:డ ససబబరరవప అరర అలమ
ఇసటట ననస:1-75
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశనర రరవప రసప
ఇసటట ననస:2-43/A
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ మమరగళర
ఇసటట ననస:2-84-A
వయససస:41
లస: పప
28
SAA1302405
పపరర: వనసకటరరవప మదసరరర

93-33/901

భరస : ససరరశ కరటటరర
ఇసటట ననస:2-5
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:2-43
వయససస:30
లస: ససస స
25
SAA1292887
పపరర: చసదడశశఖర మమరగళర

20
SAA1416858
పపరర: సమఈజన గగపస కరటటరర

93-35/1

భరస : ననగ కకరణ కలమమర అమరర
ఇసటట ననస:1-34
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమతయఖ
ఇసటట ననస:1E3-10-2510
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ నరసయ మమడ
ఇసటట ననస:2
వయససస:23
లస: పప
22
SAA1282045
పపరర: పదనమవత పరరమశశటట

93-47/706

భసధసవప: రమణ
ఇసటట ననస:1-131
వయససస:38
లస: పప
93-41/1064

93-52/780

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మమరరస మమకపరటట
ఇసటట ననస:001
వయససస:18
లస: పప

భరస : మదన మగరళమహన రరవప తతలపప డ లల
ఇసటట ననస:1-35-148,
వయససస:38
లస: ససస స
93-35/1084

3
SAA1434232
పపరర: ససభభశ మమకపరటట

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మమరరస మమకపరటట
ఇసటట ననస:001
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:20
లస: ససస స

7
SAA1449628
పపరర: శవ ననగగసదడమమ తతలపప డ లల

13
SAA1459148
పపరర: శకనవరస రరవప మమమఠరకలరర

93-52/779

27
SAA1397827
పపరర: హరరరణణ రగడడర వడడర

93-44/987

తసడడ:డ ససధనకర రగడడర వడడర
ఇసటట ననస:2-105
వయససస:18
లస: ససస స
93-35/1094

30
SAA1292879
పపరర: ననగరసదడస మమడ

93-35/1095

భరస : వనసకటటశనరరర మమడ
ఇసటట ననస:2-124
వయససస:23
లస: ససస స
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31
SAA1342336
పపరర: శవ నగరజ ససబడహమణఖస దనదద

93-33/903

భసధసవప: రరమ ననయక బభణనవత
ఇసటట ననస:2-185
వయససస:19
లస: పప
34
SAA1427376
పపరర: ససమత మదన

93-33/905

93-53/779

93-35/4

93-35/5

93-47/707

93-47/772

93-35/6

తసడడ:డ వనసకనన వనణగ
ఇసటట ననస:3-180-43/A
వయససస:20
లస: పప

44
SAA1272640
పపరర: వనసకట శశష గరరర రరవప ఆరరగల

47
SAA1284280
పపరర: శవరసజననయగలల మమడడశశటట

50
SAA1166008
పపరర: ననగలకడమ అచచ

53
SAA1113885
పపరర: అరరణ కలసభ

93-45/1026

56
SAA1408327
పపరర: మహలకడమ వనణగ

93-35/1100

59
SAA1149194
పపరర: భవరన గజరసదడ
భరస : రవ చసదడ గజరసదడ
ఇసటట ననస:3-180-67
వయససస:41
లస: ససస స

39
SAA1455450
పపరర: సరయ కకరస ర అగరనహహ తడస

93-33/908

42
SAA1449685
పపరర: ససతనరరవమమ పపలలకకరర

93-33/909

45
SAA1149244
పపరర: హహమసత సరయ పపలపరటట

93-50/4

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:3-125/39
వయససస:20
లస: పప
93-43/662

48
SAA1285303
పపరర: లకడమ పడసనన మమడడశశటట

93-43/663

భరస : శవరసజననయగలల మమడడశశటట
ఇసటట ననస:3-126-103/A
వయససస:29
లస: ససస స
93-50/5

51
SAA1165992
పపరర: శకనవరసరరవప అచచ

93-50/6

తసడడ:డ బభలకకటయఖ అచచ
ఇసటట ననస:3-178-131
వయససస:29
లస: పప
93-41/2

54
SAA1265669
పపరర: ననగరశనర రరవప వనణగ

93-45/954

తసడడ:డ వనసకనన వనణగ
ఇసటట ననస:3-180-43/A
వయససస:20
లస: పప
93-45/1027

భరస : వనసకనన వనణగ
ఇసటట ననస:3-180-43/A
వయససస:38
లస: ససస స
93-45/1029

93-33/907

భరస : ననగరశనర రరవప పపలలకకరర
ఇసటట ననస:3-88
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస కలసభ
ఇసటట ననస:3-180-43/A
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: మహలకడమ వనణగ
ఇసటట ననస:3-180-43/A
వయససస:46
లస: పప
58
SAA1408400
పపరర: ననగరశనరరవప వనణగ

93-35/1102

తసడడ:డ బభలకకటయఖ అచచ
ఇసటట ననస:3-178-131
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-180/40
వయససస:35
లస: పప
55
SAA1408343
పపరర: వనసకనన వనణగ

41
SAA1302264
పపరర: తరరమలరరవప కకమరరశశటట

36
SAA1393321
పపరర: ససదఖ ఆరకససలమ

భరస : కమషర కకరరత పరసరరమ
ఇసటట ననస:3-79
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:3-126-103/A
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: సపలల
ఇసటట ననస:3-126-104A
వయససస:46
లస: ససస స
52
SAA0975070
పపరర: ననగమర వల షపక

93-35/1101

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప ఆరరగల
ఇసటట ననస:3-105
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ rambabu goli
ఇసటట ననస:3-125/61
వయససస:21
లస: పప
49
SAA1342922
పపరర: వజయలకడమ ఆదసరర

38
SAA1283704
పపరర: శవ రరమ కమషర ఆలమమ

93-33/906

భరస : రమమశ ఆరకససలమ
ఇసటట ననస:3-61
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:3-85/6
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససరరబభబగ అరరగరలమ
ఇసటట ననస:3-105
వయససస:30
లస: ససస స
46
SAA1293463
పపరర: పవన నవన goli

93-53/778

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:3-77/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర అలమరస
ఇసటట ననస:3-82
వయససస:50
లస: పప
43
SAA1148402
పపరర: కనకదసరర అరరగరలమ

35
SAA1446970
పపరర: శకనస మకగకన

33
SAA1460237
పపరర: వనసకటరగడడర పపలగస

తసడడ:డ శకనవరసరగడడర పపలలగమ
ఇసటట ననస:3-6
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ మకగకన
ఇసటట ననస:3-57
వయససస:32
లస: పప

భసధసవప: వనసకటటశనరరర 449
ఇసటట ననస:3-71 0 TH LANE
వయససస:31
లస: ససస స
40
SAA0872862
పపరర: శకనవరస రరవప అలమరస

93-52/976

తలర : కసరఖ రచసత
ఇసటట ననస:3
వయససస:20
లస: పప

భరస : అమరననథ రగడడర మటట
ఇసటట ననస:3-56
వయససస:36
లస: ససస స
37
SAA1472174
పపరర: మహలకడమ బబలరసకకసడ

32
SAA1453984
పపరర: శవ కమషర రచసత

57
SAA1408467
పపరర: లమవణఖ కలసబ

93-45/1028

తసడడ:డ శకనస కలసబ
ఇసటట ననస:3-180-43/a
వయససస:24
లస: ససస స
93-50/7

60
SAA1149186
పపరర: రవ చసదడ గజరసదడ

93-50/8

తసడడ:డ పపనన రరవప
ఇసటట ననస:3-180-67
వయససస:42
లస: పప
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93-47/708

భరస : ససరరశ జమగమల
ఇసటట ననస:3-180-130/a
వయససస:30
లస: ససస స

93-47/709

తసడడ:డ శకనవరసన పసదరబబ యన
ఇసటట ననస:3-180-159
వయససస:19
లస: ససస స

64
LFX1616044
పపరర: వనసకట రమణ రగడడర కకనస

93-47/2

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రగడడర కకనస
ఇసటట ననస:3-180-159/3
వయససస:60
లస: పప
67
SAA1075332
పపరర: కవత

62
SAA1305036
పపరర: యశశన పసదరబబ యన

65
SAA1419019
పపరర: వర కలమమరర ససదనణణపఅల

68
SAA1081082
పపరర: బయఖపప రగడర డ కఇపప

93-44/988

66
SAA1079961
పపరర: లకడమ కలమమరగగసటర

93-42/1

భరస : వనసకట రరవప కలమమరగగసటర
ఇసటట ననస:3-540
వయససస:36
లస: ససస స
93-48/44

69
SAA1349943
పపరర: అబగబలమర షపక

93-49/702

భరస : బయఖపప రగడడర
ఇసటట ననస:003, Y N R RESIDENCY
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రగడర డ కఇపప
ఇసటట ననస:003, Y N R RESIDENCY
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:4-15-120/104
వయససస:21
లస: పప

70
NDX2658433
పపరర: శకనవరస వలక
ర రర

71
NDX2665552
పపరర: హరర పడసరద రరవప వనజసడర

72
AP151010069487
పపరర: మలలర శనరర ఎడస
ర రర

94-6/731

తసడడ:డ రమగలల వలక
ర రర
ఇసటట ననస:4-17-90
వయససస:44
లస: పప
73
NDX0241422
పపరర: ససరరష బభబగ యయడర సరర
తసడడ:డ చసతయఖ యయడర సరర
ఇసటట ననస:4-19/1
వయససస:32
లస: పప
76
NDX2829901
పపరర: వదఖ వనజగసడర

94-9/1090

93-52/5

93-52/8

భరస : ఏసప ఫపన
ఇసటట ననస:4-19-962
వయససస:24
లస: ససస స

94-5/1012

80
LFX1613025
పపరర: రవకలమమర బబ యపరటట

83
SAA0128157
పపరర: జయపరల నసడసరర

93-52/11

86
LFX1614619
పపరర: మసజలమదతవ కనగల

93-52/6

89
AP151030456736
పపరర: అననపపరర వరససరగడడర
భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:4-19-963
వయససస:58
లస: ససస స

78
SAA0138230
పపరర: భభగఖమమ నసడడరర

93-52/4

81
LFX2418135
పపరర: రమమష బబ యపరటట

93-52/7

తసడడ:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:4-19-961/1
వయససస:35
లస: పప
93-52/9

84
LFX1613041
పపరర: చడననయఖ బబ యపరటట

93-52/10

తసడడ:డ పపదబచడననయఖ
ఇసటట ననస:4-19-961/1
వయససస:67
లస: పప
93-52/12

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-19-961/2
వయససస:77
లస: ససస స
93-52/14

94-13/1208

భరస : జయమ పరలల
ఇసటట ననస:4-19-961
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:4-19-961/1
వయససస:56
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:4-19-961/2
వయససస:45
లస: ససస స
88
LFX2427250
పపరర: ససవరర బభయ పబబత

77
NDX2673846
పపరర: వజయ శవ మమధవ కతడస ర

75
SGE0917635
పపరర: రసజజ మమనసకకసడ
తసడడ:డ ఉపపసదడ రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:4-19-1-3A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:4-19-961/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:4-19-961/1
వయససస:41
లస: పప
85
LFX2427268
పపరర: పదమ ఎడర

94-6/396

తసడడ:డ చకకవరరస కతడస ర
ఇసటట ననస:4-19-52B
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ
ఇసటట ననస:4-19-961
వయససస:76
లస: పప
82
LFX1613033
పపరర: శకనవరసరరవప చతకకరర

74
JBV1798750
పపరర: సలమమన రరజ ఎడస
ర రర

94-6/394

భరస : చసతయఖ ఎడస
ర రర
ఇసటట ననస:4-19/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఎడస
ర రర
ఇసటట ననస:4-19/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బభబగ వనజగసడర
ఇసటట ననస:4-19-40A
వయససస:18
లస: ససస స
79
SAA0435164
పపరర: వనసకయఖ పరరచసరర

94-6/730

తసడడ:డ పపననయఖ వనజసడర
ఇసటట ననస:4-17-162
వయససస:64
లస: పప
94-6/395

93-47/1

భరస : వనసకట రమణ రగడడర కకనస
ఇసటట ననస:3-180-159/3
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటటశనర రరవప ససదననపఅల
ఇసటట ననస:3/180/177-1
వయససస:28
లస: ససస స
93-48/43

63
LFX1615772
పపరర: బభలమతడపపర సససదరర కకనస

87
LFX1614593
పపరర: సరసబశవరరవప కకనకరల

93-52/13

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:4-19-961/2
వయససస:73
లస: పప
93-52/15

90
SAA0570895
పపరర: శవ కమషర వరససరగడడర

93-52/16

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:4-19-963
వయససస:32
లస: పప
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91
AP151030453974
పపరర: వనసకటభడవప వరససరగడడర

93-52/17

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-19-963
వయససస:65
లస: పప
94
SAA0895864
పపరర: శవలల చలక

93-52/20

93-52/23

తసడడ:డ భసకరరరవప దతవళర
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:29
లస: పప
103
NDX2655736
పపరర: శసకర రరవప కమమ

94-5/1014

94-9/1092

94-6/736

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-23-36/7
వయససస:34
లస: ససస స
112
SAA1401116
పపరర: ఉదయ కకరణ ఆవపల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:4-32-65/1A
వయససస:44
లస: పప
115
NDX2544591
పపరర: బభజ ఆరఎస

94-10/1090

భరస : గగపస ఆరఎస
ఇసటట ననస:4-39 block c
వయససస:33
లస: ససస స
118
NDX2387108
పపరర: రవ కలమమర పప తబతస న
తసడడ:డ రరమగలల పప తబతస న
ఇసటట ననస:4-68
వయససస:31
లస: పప

98
NDX2906055
పపరర: శరత కలమమర దతవశశటట

94-9/1091

94-4/1043

96
SAA0983958
పపరర: సరసనత బసడనరర

101
SQX1930932
పపరర: జయ జగసససతన

95-53/2

99
NDX2678191
పపరర: కరరణకలమమరర చసదడగరరర

93-52/982

102
NDX3055019
పపరర: సరసబశవ రరవప పప టట
ర రర

94-10/1319

105
NDX2658672
పపరర: అమరలసగరశనరర రరచకకసడ

94-19/575

తసడడ:డ సరసబయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:4-21-56/37
వయససస:39
లస: ససస స

107
NDX2626737
పపరర: ససదదప రగడడర యయరరవ

94-6/734

108
NDX2657286
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ రరయప రగడడర యయరరవ
ఇసటట ననస:4-21-56, FLAT NO-101
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:4-23-36/7
వయససస:36
లస: పప

110
NDX3218617
పపరర: లత కమషర కలమమరర వ

111
NDX0123992
పపరర: చకకధర బబ లలర దసబ

94-17/1095

94-5/1015

94-13/250

తసడడ:డ చసదడకరసత
ఇసటట ననస:4-32
వయససస:31
లస: పప
93-35/7

114
SAA1167998
పపరర: ఆసథథన రరజ కలపరల

భరస : ఆసథథన రరజ కలపరల
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ కలపరల
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:65
లస: పప

93-35/9
116
SAA1168004
పపరర: దతవ ననగరశవరరర
కరరశరనఎమఎసఇటటటటవనవ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర కరరశరనఎమఎసఇటటటటవనవ
ఇసటట ననస:4-52
వయససస:22
లస: ససస స

117
NDX3068830
పపరర: ససరగసదడ కడప
తసడడ:డ కకటటశనర రరవప కడప
ఇసటట ననస:4-66-325/1
వయససస:29
లస: పప

119
NDX2679207
పపరర: రరజరశనరర దననరసల

120
NDX2143113
పపరర: పరరనత దదవఖకకలల

భరస : వనసకటటశనర రగడడర దననరసల
ఇసటట ననస:4-69 2/4 LINE
వయససస:36
లస: ససస స

94-5/1013

భసధసవప: నరమల పదమ
ఇసటట ననస:4-20-59, 6TH CROSS ROAD
వయససస:63
లస: పప

104
SAA1442557
పపరర: సరసబ శవ రరవప రరవప దతవళర

113
SAA1167980
పపరర: బభబగరరవప మగపరరరజ

93-52/22

భరస : యయససరతనస చసదడగరరర
ఇసటట ననస:4-20-12
వయససస:52
లస: ససస స

భసధసవప: కసకకకసకక ఎకసఎకసఎకస
ఇసటట ననస:4-23-66/4dd
వయససస:74
లస: ససస స
93-48/985

93-52/19

భరస : ససరరష బభబగ బసడనరర
ఇసటట ననస:4-19-966
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దతవళర
ఇసటట ననస:4-21-56/30
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఇననన రగడడర మమటట ట
ఇసటట ననస:4-21-56/43/A
వయససస:49
లస: ససస స
109
NDX2627107
పపరర: శశశదన బ షపక

93-52/21

తసడడ:డ డతవడ
ఇసటట ననస:4-20-23/1
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: చసదదక
డ కమమ
ఇసటట ననస:4-21-5
వయససస:46
లస: పప
106
NDX2926798
పపరర: టకర మమమ మమటట ట

95
SAA0960717
పపరర: దదపసస బభననల

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:4-20-4
వయససస:48
లస: పప
94-5/1235

93
SAA0476523
పపరర: బడహమనసదమ బబ గరరరపప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:4-19-964
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నరరశ బభబగ బభననల
ఇసటట ననస:4-19-966
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కమషర బసడనరర
ఇసటట ననస:4-19-966
వయససస:54
లస: పప
100
NDX3185212
పపరర: రరకరశ దతవళర

93-52/18

తసడడ:డ పడసరద బభబగ
ఇసటట ననస:4-19-964
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భభసకర చలక
ఇసటట ననస:4-19-965
వయససస:42
లస: ససస స
97
SAA0984055
పపరర: ససరరష బభబగ బసడనరర

92
SAA0629626
పపరర: ఆరరణ జజఖత అమమలఖ

94-5/1047

93-35/8

94-6/921

94-19/57

భరస : సరసబశవ రరవప దదవఖకకలల
ఇసటట ననస:4/70
వయససస:37
లస: ససస స
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94-19/659

Deleted

తసడడ:డ కమషరమమరరస చడరరకకరర
ఇసటట ననస:4-70 sri sarada enclave
వయససస:53
లస: పప
124
NDX1889528
పపరర: షకకల షపక

94-19/69

భరస : చసద షపక
ఇసటట ననస:4-72/1
వయససస:29
లస: ససస స
127
NDX2430346
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖస పసనననల

122
NDX2770287
పపరర: రరమకమషర వర పడసరద ఉపరల

తసడడ:డ రతయఖ ఉపరల
ఇసటట ననస:4-71,ward No -1
వయససస:66
లస: పప
125
NDX1889502
పపరర: చసద షపక

94-19/75

128
SAA0129197
పపరర: శవపరరనత యమరకస శశటట
భరస : శరఖమ
ఇసటట ననస:4-81
వయససస:31
లస: ససస స

130
SAA0531772
పపరర: రమమదతవ యరకసశశటట

131
SAA0130062
పపరర: సప మమశనరరరవప� యమధదగరరర�

93-35/11

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : రరమ దతవ అలదద
ఇసటట ననస:4-97
వయససస:23
లస: పప
136
SAA1148386
పపరర: ససరరష యరకసశశటట

93-33/661

93-33/662

137
SAA1292945
పపరర: వమల మరరయమల

140
SAA1193333
పపరర: ఖజ హహసపన షపక

93-33/665

145
SAA1193341
పపరర: సతఖననరరయణ రరజ ఒసటటపపల

93-33/668

143
SAA1093533
పపరర: ననగమలలర శనరర నమతతటట

93-35/12

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:4-154/3
వయససస:31
లస: పప

93-33/659

149
SAA1079607
పపరర: వనసకటభడవప ననమతతటట
తసడడ:డ వరయఖ ననమతతటట
ఇసటట ననస:4-177, 57 TH WORD
వయససస:74
లస: పప

129
NDX1804880
పపరర: శక సరయ భభరర వ కకరరటభల

94-13/251

132
SAA1025791
పపరర: సరమమమజఖస యయరకసశశటట

93-35/13

135
SAA1193309
పపరర: వనయ జలలర పలర

93-33/660

తలర : ననగ మలర శనరర జలలర పలర
ఇసటట ననస:4-100
వయససస:22
లస: పప
93-35/1103

93-33/663

138
SAA1278076
పపరర: వనసకట ననగ సరయ గగపస ననథ
ససకల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకల
ఇసటట ననస:4-120
వయససస:21
లస: పప
141
SAA1093491
పపరర: సరసబశవ రరవప పససమరరస

93-35/1104

93-33/664

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పససమరరస
ఇసటట ననస:4-133/15
వయససస:31
లస: పప
93-33/666

144
SAA1193390
పపరర: వజయ భభరత ఒసటటపపల

93-33/667

భరస : సతఖననరరయణ రరజ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:4-154/3
వయససస:29
లస: ససస స
93-33/669

తసడడ:డ రవసదడ కలసగర
ఇసటట ననస:4-163
వయససస:20
లస: ససస స
93-33/910

94-19/74

భరస : మధస బభబగ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:4-90
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దదనయఖ నమతతటట
ఇసటట ననస:4-154
వయససస:21
లస: ససస స
146
SAA1193291
పపరర: రతన కలమమరర కలసగర

126
NDX2430254
పపరర: ససత కలమమరర పసనననల

తసడడ:డ వర కలమమర పడసరద కకరరటభల
ఇసటట ననస:4-81
వయససస:24
లస: పప

తలర : షమమ షపక
ఇసటట ననస:4-128
వయససస:23
లస: పప

142
SAA1193325
పపరర: శవ పపరరచసదడ బభబగ
తతటటట సపపడడ
తసడడ:డ చననయఖ తతటటట సపపడడ
ఇసటట ననస:4-134
వయససస:20
లస: పప

భరస : దసరర రరవప ననమతతటట
ఇసటట ననస:4-177
వయససస:18
లస: ససస స

93-35/10

భరస : ససబబరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:4-110
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక ఖసరరరత
ఇసటట ననస:4-128
వయససస:23
లస: పప

148
SAA1419134
పపరర: లకడమ పసడయసకర ననమతతటట

134
SAA1193358
పపరర: భసకరరరవప ససరరశశటట

94-15/635

భరస : వనసకట ససబడహమణఖస పసనననల
ఇసటట ననస:4-73/1 GUJJANAGUNDLA
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ససరరశశటట
ఇసటట ననస:4-99
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ దశరథ రరమగడడ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:4-105
వయససస:22
లస: పప
139
SAA1113703
పపరర: షపక ఖమజజ హహసపసన

94-19/70

భరస : పడభభకరరరరవప�
ఇసటట ననస:4-84
వయససస:46
లస: ససస స
93-33/658

123
NDX2862332
పపరర: పడమల ఉపరల

భరస : హసపబసడ రరమకమషర వరపడసరద ఉపరల
ఇసటట ననస:4-71,ward No-1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదబయఖ షపక
ఇసటట ననస:4-72/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పసనననల
ఇసటట ననస:4-73/1 GUJJANAGUNDLA
వయససస:68
లస: పప

133
SAA1193366
పపరర: గగపస లలకరశ అలదద

94-15/634

147
SAA1193374
పపరర: రతన కలమమరర కలసగర

93-33/670

తసడడ:డ రవసదడ కలసగర
ఇసటట ననస:4-163
వయససస:20
లస: ససస స
93-33/672

150
SAA1093509
పపరర: చననమమయ ననమతతటట

93-33/671

భరస : వనసకటభడవప ననమతతటట
ఇసటట ననస:4-181/1,57 TH WARD
వయససస:68
లస: ససస స

Page 8 of 366

151
NDX2751550
పపరర: వసశ కమషర కకడడల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
94-5/1365

తసడడ:డ మననహర కకడడల
ఇసటట ననస:4-220,rajaka veedhi
వయససస:31
లస: పప
154
SQX2003929
పపరర: రరణణ పదదమన బభయ బబ సదదల

95-53/734

93-44/990

తసడడ:డ రరమదనసస ననరదనసస
ఇసటట ననస:4 line
వయససస:26
లస: పప
160
SAA1445733
పపరర: వనసకటరరవప లఘగమమవరరపప

93-42/980

93-47/710

93-35/1165

తసడడ:డ శశషగరరర గగసత
ఇసటట ననస:5-79
వయససస:22
లస: ససస స
172
SAA1282755
పపరర: వర లకడమ ననలటటరర
తసడడ:డ చసదడయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:5-88
వయససస:18
లస: ససస స
175
SAA1080431
పపరర: అనతన బబ డపరటట
తసడడ:డ రరయపర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-135
వయససస:22
లస: ససస స
178
SAA1283886
పపరర: ననగగసదడ బభబగ కటట
తసడడ:డ ససబబరరవప కటట
ఇసటట ననస:5-144
వయససస:18
లస: పప

159
SAA1283985
పపరర: చసదడ పరల కసచరర

93-44/869

161
SAA1160829
పపరర: మసజషర నమతఓటట

164
SAA0921107
పపరర: ననగదదవఖ లమలమదద

167
SAA1193317
పపరర: కలమమరర బబ డపరటట

170
SAA0298778
పపరర: రవసదడబభబగ కననన

173
SAA0130500
పపరర: గరత రరణణ వరససమళ

176
SAA1079599
పపరర: వసశ కలమమర బబ డపరటట

93-33/673

179
SAA1309822
పపరర: జయ తషరక
భరస : లలత కలమమర తషరక
ఇసటట ననస:5-146
వయససస:30
లస: ససస స

162
SAA1093517
పపరర: ససమతడ కకడడరగకక

93-33/674

భరస : పపరరచసదడ రరవప కకడడరగకక
ఇసటట ననస:5-26
వయససస:31
లస: ససస స
93-33/675

165
SAA1448661
పపరర: జరశనవ ఈదర

93-53/780

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఈదర
ఇసటట ననస:5-39-3/A,FLOT-2C
వయససస:20
లస: ససస స
93-33/676

168
SAA1334713
పపరర: ససజనఖ బబ డపరటట

93-35/1166

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-67
వయససస:18
లస: ససస స
93-47/118

171
SAA1420058
పపరర: లమవణఖ కసచరర

93-33/911

భరస : చసదడస కసచరర
ఇసటట ననస:5-88
వయససస:35
లస: ససస స
93-35/16

174
SAA1167956
పపరర: పడసరద బసడనరర

93-33/678

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:5-134
వయససస:20
లస: పప
93-33/679

తసడడ:డ మహన రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-141
వయససస:25
లస: పప
93-35/1107

93-35/1105

తసడడ:డ రమమష కసచరర
ఇసటట ననస:5-1
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశ వరససమళ
ఇసటట ననస:5-113/1
వయససస:32
లస: ససస స
93-35/17

93-45/1030

158
SAA1271311
పపరర: లల కలమమరర చసతలపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:5-81/1
వయససస:35
లస: పప
93-35/1109

156
SAA1431618
పపరర: సతఖస బబ కక
తసడడ:డ ఆశరరనదస బబ కక
ఇసటట ననస:4B, BOMMARILLU
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకశశర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-66
వయససస:33
లస: ససస స
93-33/677

93-35/15

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:4B SIVA SAI SADAN APPARTM
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర లమలమదద
ఇసటట ననస:5-31/A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-58
వయససస:25
లస: ససస స
169
SAA1079631
పపరర: పసడయమసక గగసత

94-10/853

తసడడ:డ రరజరరవప నమతఓటట
ఇసటట ననస:5-17
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:5-28
వయససస:18
లస: ససస స
166
SAA1334739
పపరర: వనలసగరనరరన బబ డపరటట

155
NDX2529675
పపరర: సరమసత మతస

153
SAA0631622
పపరర: పడదదప గగగగలపరటట

తసడడ:డ పపలర యఖ గగగగలపరటట
ఇసటట ననస:4-610
వయససస:28
లస: పప

భరస : కరశ వశనననథ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:4TH LINE
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రమగలల లమగమమమవరరపప
ఇసటట ననస:5/1 , guntur
వయససస:58
లస: పప
163
SAA1305010
పపరర: ససజనఖ పసతగరన

93-35/14

తసడడ:డ పపలర యఖ గగగగలపరటట
ఇసటట ననస:4-610
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రసజత సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:4-1577/5
వయససస:18
లస: ససస స
157
SAA1449974
పపరర: ననగగసదడ కలమమర ననరదనసస

152
SAA0631705
పపరర: పపరరచసదడ రరవప గగగగలపరటట

177
SAA1292671
పపరర: నవన కటభట

93-35/1106

తలర : పడశరసత కటభట
ఇసటట ననస:5-144
వయససస:21
లస: పప
93-35/1108

180
SAA1033208
పపరర: సససరననన బబ లమగణణ

93-33/680

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబ లమగణణ
ఇసటట ననస:5-163
వయససస:24
లస: ససస స
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181
SAA1033216
పపరర: వరధన రరణణ బబ లమగణణ

93-33/681

భరస : సరసబశవ రరవప బబ లమగణణ
ఇసటట ననస:5-163
వయససస:44
లస: ససస స
184
SAA0776478
పపరర: మరరయమమ బసడర మమడడ

93-33/684

93-44/994

93-35/19

93-48/2

93-35/23

93-35/1113

93-35/20

194
SAA1068683
పపరర: జజఖతఖత గగగగలపరటట

197
SAA1082502
పపరర: మసజషర బలర

200
SAA1335140
పపరర: సరయ పవన తషరక

93-35/1185

205
SAA1309814
పపరర: మరరయ రరణణ చపసరడడ

93-35/1121

203
SAA1068733
పపరర: బడహమణనయగడడ ననలటటరర

93-35/22

భరస : యయసప బగ చపసరడడ
ఇసటట ననస:6-32
వయససస:35
లస: ససస స

93-33/686

209
NDX3120490
పపరర: పడదదప మహన
తసడడ:డ శకధర మహన
ఇసటట ననస:6-47/3
వయససస:31
లస: పప

93-35/1196

192
SAA1033315
పపరర: యమకకబగ అననలదనసస

93-35/21

195
SAA1421403
పపరర: కమషర కలమమరర తషరక

93-33/912

198
SAA1079623
పపరర: గగపరల కమషర తషరక

93-33/687

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషరక
ఇసటట ననస:6-19
వయససస:22
లస: పప
93-35/1176

201
SAA1460278
పపరర: అఖల తషరక

93-35/1177

తసడడ:డ ననగయఖ తషరక
ఇసటట ననస:6-19
వయససస:18
లస: ససస స
93-35/24

204
SAA1093582
పపరర: శసకర కకసడపలర

93-35/25

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:6-26
వయససస:21
లస: పప
93-35/26

తసడడ:డ ననగరరజ జల
ఇసటట ననస:6-34
వయససస:24
లస: ససస స
93-35/1195

189
SAA1418946
పపరర: మహహష జజలమదద

తసడడ:డ సరసబయఖ తషరక
ఇసటట ననస:6-11
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:6-26
వయససస:21
లస: పప
206
SAA0925331
పపరర: మమనక జల

93-43/664

తసడడ:డ ఆశరరనదస అననలదనసస
ఇసటట ననస:6-9-14/B
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రవ తషరక
ఇసటట ననస:6-19
వయససస:20
లస: పప

202
SAA1459452
పపరర: శవ శసకర వర పడసరద
బగరదగగసట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప బగరదగగసట
ఇసటట ననస:6-23
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస బడడగగ
ఇసటట ననస:6-46
వయససస:73
లస: పప

191
SAA1033356
పపరర: ఆసజననయగలల దనదద

186
SAA1263029
పపరర: బభల గగపస చరరమమవళర

తసడడ:డ జజన జజలమదద
ఇసటట ననస:6-5
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కమషర బలర
ఇసటట ననస:6-12
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషరక
ఇసటట ననస:6-19
వయససస:21
లస: పప

208
SAA1334655
పపరర: ఏసస బడడగగ

93-35/18

భరస : పడదదప గగగగలపరటట
ఇసటట ననస:6-10
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:6-11
వయససస:21
లస: పప
199
SAA1284801
పపరర: గగపరల కమషర తషరక

188
SAA1160662
పపరర: సససదరఖ తషరక

93-33/683

తసడడ:డ వనసకటభడవప చరరమమవళర
ఇసటట ననస:5A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర దనదద
ఇసటట ననస:6-9
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరనమ మరరక
ఇసటట ననస:6-9-16
వయససస:74
లస: పప
196
SAA1193283
పపరర: కరకసత కలమమర తషరక

93-33/685

తసడడ:డ అచచయఖ తషరక
ఇసటట ననస:6-1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల దనదద
ఇసటట ననస:6-9
వయససస:35
లస: ససస స
193
SAA0855702
పపరర: ససబభబరరవప మరరక

185
SAA1079615
పపరర: శశష రగడడర అలమర

183
SAA1082510
పపరర: ససజత కలమమర గరరర

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప గరరర
ఇసటట ననస:5-168/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమ గగపరల రగడర డ అలమర
ఇసటట ననస:5-293
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప డడకక
ఇసటట ననస:5 B, ANJANA ROYAL
వయససస:46
లస: పప
190
SAA1033349
పపరర: అలవనలల దనదద

93-33/682

తసడడ:డ సప మయఖ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:5-166
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:5-171
వయససస:32
లస: ససస స
187
SAA1374776
పపరర: వశశనశనర రరవప డడకక

182
SAA1193432
పపరర: వరరశ బబ లర పలర

207
SAA0632042
పపరర: బభలకమషర దడడర

93-35/27

తసడడ:డ శకనవరస దడడర
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:26
లస: పప
94-17/1221

210
SAA1421650
పపరర: అననమరర బసడనరర

93-44/996

భరస : శవ కలమమర బసడనరర
ఇసటట ననస:6-48
వయససస:19
లస: ససస స
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211
SAA1403773
పపరర: ససబబ రరసబభబగ మమమడడ

93-35/1197

తసడడ:డ భభసకర రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:33
లస: పప
214
SAA1093541
పపరర: రజన మమమడడ

93-35/28

93-35/1201

93-35/30

93-35/1122

93-35/1110

93-35/35

93-35/36

తసడడ:డ పడకరశ కలరపరటట
ఇసటట ననస:6-129
వయససస:20
లస: పప

224
SAA1408137
పపరర: మమనక దనసరర

227
SAA1454479
పపరర: ససమఖ ననలటటరర

230
SAA1334515
పపరర: రరజరశ బబ డపరటట

233
SAA1334499
పపరర: శరరష ఏసపస లమ

93-35/38

236
SAA1019638
పపరర: రగహమన షపక

93-35/1204

239
NDX2656866
పపరర: నగరశనరరరవప చతరరల
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ చతరరల
ఇసటట ననస:6-129
వయససస:42
లస: పప

219
SAA1408004
పపరర: శక వదఖ పపయమఖల

93-35/1203

222
SAA1068725
పపరర: రరకరశ తషరక

93-35/32

225
SAA1068709
పపరర: ససధదర బభబగ తషరక

93-35/33

తసడడ:డ రవ కలమమర తషరక
ఇసటట ననస:6-101
వయససస:21
లస: పప
93-35/1167

228
SAA1193275
పపరర: కకరస ర ననలటటరర

93-35/34

తసడడ:డ మగనయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:6-111
వయససస:23
లస: ససస స
93-35/1168

231
SAA1407972
పపరర: వననకరఖమమ బబ డపరటట

93-35/1169

భరస : పవన కలమమర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:6-120
వయససస:20
లస: ససస స
93-35/1170

234
SAA1093558
పపరర: పరరనత కకలసన

93-35/37

భరస : ససబభబరరవప కకలసన
ఇసటట ననస:6-125
వయససస:39
లస: ససస స
93-35/39

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:6-127
వయససస:42
లస: పప
93-35/1171

93-35/1200

తసడడ:డ ననగయఖ తషరక
ఇసటట ననస:6-93
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగగసదడ బభబగ ఏసపస లమ
ఇసటట ననస:6-123
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ బభబగ కసచరర
ఇసటట ననస:6-127
వయససస:22
లస: పప
238
SAA1391473
పపరర: జజసఫ కలరపరటట

93-35/31

తసడడ:డ ససబబరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:6-116
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనస నసకతతటట
ఇసటట ననస:6-121/C
వయససస:21
లస: ససస స
235
SAA1068691
పపరర: రరజరశ కసచరర

221
SAA1068717
పపరర: కమషర బభబగ కకనసబన

216
SAA1428929
పపరర: పసడయసకర మమమడడ

తసడడ:డ మసపస పపయమఖల
ఇసటట ననస:6-85
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చసదస ననలటటరర
ఇసటట ననస:6-110
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:6-116
వయససస:20
లస: పప
232
SAA1193267
పపరర: లలత నసకతతటట

93-35/1202

తసడడ:డ సరసబయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:6-96
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:6-104
వయససస:19
లస: పప
229
SAA1093590
పపరర: జజసఫ బబ డపరటట

218
SAA1389923
పపరర: దదపసస కసభస

93-35/1199

భరస : పడకరశ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:6-58
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప కకనసబన
ఇసటట ననస:6-90
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ దతవ ఆనసద జలదద
ఇసటట ననస:6-96
వయససస:21
లస: పప
226
SAA1265271
పపరర: మజగస బబ లర పలర

93-35/29

భరస : అనల కలమమర కసభస
ఇసటట ననస:6-80
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప కకనసబన
ఇసటట ననస:6-90
వయససస:21
లస: పప
223
SAA1281377
పపరర: ఝమననసన జలదద

215
SAA1068675
పపరర: వనలసగరన మమమడడ

213
SAA1368646
పపరర: కకసడల రరవప గసగవరపప

తసడడ:డ వనసకటరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:6-57
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దతవరడన మమమడడ
ఇసటట ననస:6-58
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస బభబగ దడమమ
ఇసటట ననస:6-70
వయససస:19
లస: ససస స
220
SAA1080399
పపరర: మగరళ కకనసబన

93-35/1198

భరస : ససబబ రరసబభబగ మమమడడ
ఇసటట ననస:6-54
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడకరశ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:6-58
వయససస:20
లస: ససస స
217
SAA1417195
పపరర: దదవఖ దడమమ

212
SAA1403781
పపరర: ససజజత మమమడడ

237
NDX0877464
పపరర: రరమ మననహర� గగరరకల�

94-7/820

తసడడ:డ రసగరరరవప� గగరరకల
ఇసటట ననస:6-128
వయససస:51
లస: పప
94-3/1339

240
SQX2059327
పపరర: ససలలమన అల షపక మహమద

95-1/1171

భసధసవప: జన బభష షపక
ఇసటట ననస:6-129
వయససస:21
లస: పప
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SAA1160688
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93-35/40

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసచల
ఇసటట ననస:6-130
వయససస:20
లస: ససస స
244
SAA0456749
పపరర: గరరర అశశక

93-35/43

93-35/1174

93-35/46

93-35/1111

తసడడ:డ ననరరయణ ఎనసమగల
ఇసటట ననస:6-196/2
వయససస:38
లస: ససస స
259
SAA1285246
పపరర: మణణకరసత ఏదసమబకఅలమ

93-35/1115

93-35/1180

93-35/1182

తసడడ:డ పడసరదరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:6-204/2
వయససస:28
లస: పప
268
SAA1292903
పపరర: ససబడమణఖస నలమపపననటట
తసడడ:డ గగరవయఖ నలమపపననటట
ఇసటట ననస:6-205
వయససస:19
లస: పప

251
SAA0777260
పపరర: ననగరరజ అమలగరరర

93-35/47

93-35/48

249
SAA0648212
పపరర: ససపపరర జజఖత

93-35/45

252
SAA1419167
పపరర: మమత మమమడడ

93-35/1175

255
SAA1353788
పపరర: రవ కకరణ వననకకట

93-35/1178

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:6-190
వయససస:34
లస: పప
93-35/1179

93-35/1114
258
SAA1283613
పపరర: శకనవరస రరవప ఏదసమబకఅలమ

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:6-198A
వయససస:53
లస: పప

260
SAA0941311
పపరర: వ సరయపదమ జనసరనమ

93-35/50

261
SAA1291806
పపరర: యమగశక బసదసరరవపరర

93-35/1116

తసడడ:డ శసకర బసదసరరవపరర
ఇసటట ననస:6-203
వయససస:18
లస: ససస స

263
SAA1082668
పపరర: కకదసడ రరమ కమషర వనసకట

93-42/2

264
SAA1410828
పపరర: పడసరదరరవప వననకకట

93-35/1181

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ గరలబబ యన
ఇసటట ననస:6-204
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహహశనర రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:6-204/2
వయససస:28
లస: పప

266
SAA1261643
పపరర: లకడమ దతవ వననకకట

267
SAA1080357
పపరర: ననగ రరవత నలర పపననటట

93-35/1117

భరస : రవ కలమమర వననకకట
ఇసటట ననస:6-204/2 near
వయససస:26
లస: ససస స
93-35/1118

93-35/1173

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:6-158
వయససస:19
లస: ససస స

254
SAA1093574
పపరర: రగజ మమరర బబ డపరటట

257
SAA1334564
పపరర: శకనవరస యయనసమగల

246
SAA1472034
పపరర: భభగఖశక ఏసరరలమ

తసడడ:డ యహన జజఖత
ఇసటట ననస:6-151
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర శరససస స జనసరనమ
ఇసటట ననస:6-202/20
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప తషరగ
ఇసటట ననస:6-204
వయససస:30
లస: పప
265
SAA1418763
పపరర: మహహశనరరరవప వననకకట

93-35/44

తసడడ:డ ననరరయణ యయనసమగల
ఇసటట ననస:6-196/2
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-198A
వయససస:22
లస: పప
262
SAA1468180
పపరర: కమషర మమరరస తషరగ

248
SAA1080332
పపరర: జజసఫ తనసబ ననలపరటట

భరస : శశశరరవ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:6-183
వయససస:22
లస: ససస స
93-35/49

93-35/42

తసడడ:డ పరమయఖ ఏసరరలమ
ఇసటట ననస:6-146
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ అమలగరరర
ఇసటట ననస:6-157
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరలల బబ డపరటట
ఇసటట ననస:6-174
వయససస:19
లస: పప
256
SAA1160647
పపరర: ననగమలలర శనరర ఎనసమగల

93-35/1172

తసడడ:డ ననగరరజ ననలపరటట
ఇసటట ననస:6-150
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగరరజ అమలగరరర
ఇసటట ననస:6-157
వయససస:35
లస: ససస స
253
SAA1264233
పపరర: గరఢనఖన బబ డపరటట

245
SAA1397934
పపరర: ఆనసద బభబగ బబ డపరటట

243
SAA0457606
పపరర: గరరర సరయ లకడమ

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:6-136
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:6-139
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పపడమయఖ ఇసరరలమ
ఇసటట ననస:6-146
వయససస:19
లస: ససస స
250
SAA0777294
పపరర: రరణణ అమలగరరర

93-35/41

భరస : శకనవరస రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:6-130
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకయఖ గగరర
ఇసటట ననస:6-136
వయససస:32
లస: పప
247
SAA1460393
పపరర: పడసనన ఇసరలమ

242
AP151030438365
పపరర: మసజవరణణ మసచనల

269
SAA1334556
పపరర: శకదతవ యయరరవ
భరస : కకటటశనర రరవప యయరరవ
ఇసటట ననస:6-205
వయససస:23
లస: ససస స

93-35/51

తసడడ:డ గగరవయఖ నలర పపననటట
ఇసటట ననస:6-205
వయససస:22
లస: ససస స
93-35/1183

270
SAA1284975
పపరర: లకడమ ససజనఖ గసధస

93-35/1119

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-208
వయససస:21
లస: ససస స
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271
SAA1080407
పపరర: శక హరర రరవప మమరబటట
స ల

93-35/52

తసడడ:డ మగకకసటట మమరబటట
స ల
ఇసటట ననస:6-217
వయససస:52
లస: పప
274
SAA1464817
పపరర: పడసనన కకలగరన

93-35/1186

93-35/1120

93-35/1189

93-35/1192

93-35/1194

284
SAA1462159
పపరర: గరత భవన వరర

93-42/981

293
SAA1437334
పపరర: శవయఖ యయటటకకరర

295
SAA1080464
పపరర: ససజ ఓగరరరల

296
SAA1097989
పపరర: ససవర పడసరద ఓగరరరల

93-35/58

భరస : ససవపడసరద ఓగరరరల
ఇసటట ననస:7-131B
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పరప రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:7-141
వయససస:41
లస: ససస స

93-35/1193

290
SAA1064369
పపరర: గగరవయఖ దనర

తసడడ:డ వరరసరనమ యయటటకకరర
ఇసటట ననస:7-82
వయససస:53
లస: పప

299
SAA0871641
పపరర: వ డడ అనల కలమమర భమమమ
తసడడ:డ ననగరశనర రరవప భమమమ
ఇసటట ననస:7-144BLOCK
వయససస:30
లస: పప

279
SAA1319367
పపరర: చసదదక
డ మమగసటట

93-35/1188

282
SAA1334614
పపరర: జయలకడమ గగలర

93-35/1191

285
SAA1033224
పపరర: లకడమ అలమరస

93-35/56

భరస : రరసబభబగ అలమరస
ఇసటట ననస:6-267
వయససస:53
లస: ససస స
93-49/640

288
RBE1187054
పపరర: తషలసస వపరకసకక

93-42/1109

భరస : శకీసనవరస రరవప వపరకసకక
ఇసటట ననస:6, amritha bindu
వయససస:27
లస: ససస స
93-35/57

291
SAA0871955
పపరర: దసరర వనననకకట

93-33/688

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప వనననకకట
ఇసటట ననస:7-38
వయససస:26
లస: ససస స
93-33/916

294
SAA1282136
పపరర: ససజజత చసడడ

93-35/1123

భరస : రసబభబగ
ఇసటట ననస:7-103
వయససస:28
లస: ససస స
93-50/9

తసడడ:డ గగపరల కమషర మమరరస ఓగరరరల
ఇసటట ననస:7-131B
వయససస:50
లస: పప
93-51/578

93-35/55

భరస : శకనవరస రరవప గగలర
ఇసటట ననస:6-253
వయససస:28
లస: ససస స

287
SAA1275288
పపరర: పపద అసజయఖ పరతకకట

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప ఇమడనబతష
స న
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:21
లస: ససస స

298
SAA1447143
పపరర: శరరష యలమసచ

93-35/1190

తసడడ:డ వనసకతఆ దనర
ఇసటట ననస:7-32
వయససస:64
లస: పప
93-51/565

276
SAA1080373
పపరర: శవపడడ గగలర

భరస : ఉదయ శరరరధద గగలర
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరస సరహహబ పరతకకట
ఇసటట ననస:6th line
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససధకర థసపకలలమ
ఇసటట ననస:7-17-369/6,
వయససస:26
లస: ససస స
292
SAA1272996
పపరర: మమనక ఇమడనబతష
స న

93-35/1187

తసడడ:డ గగవసదస వరర
ఇసటట ననస:6-257
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరయగడడ దడడర
ఇసటట ననస:6-268
వయససస:31
లస: పప
289
SAA1414630
పపరర: రజన థసపకలలమ

281
SAA1434786
పపరర: వసశ కమషర మనననకలరర

93-35/53

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:6-245
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర మనననకలరర
ఇసటట ననస:6-252
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మధస ససధననన రరవప గగలర
ఇసటట ననస:6-254/1
వయససస:22
లస: ససస స
286
SAA1335199
పపరర: సరమమమట దడడర

93-35/54

భరస : వనసకటటశనరరరవప గగలర
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపదబ శవ గగలర
ఇసటట ననస:6-250/B
వయససస:40
లస: ససస స
283
SAA1335231
పపరర: కకరస ర గగలర

275
SAA1080365
పపరర: భభగఖ లకడమ గగలర

278
SAA1319953
పపరర: అరరణ కలమమరర గగలర

273
SAA1088269
పపరర: సరయ బభబగ అననరజల

తసడడ:డ శశషష కలమమర అననరజల
ఇసటట ననస:6-225
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవపడడ గగలర
ఇసటట ననస:6-245
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గగలర
ఇసటట ననస:6-248
వయససస:31
లస: ససస స
280
SAA1352418
పపరర: కణక దసరర గగలర

93-35/1184

తసడడ:డ వనసకటభడవప ననలపరటట
ఇసటట ననస:6-218
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మణణకరసత కకలగరన
ఇసటట ననస:6-241
వయససస:20
లస: ససస స
277
SAA1264175
పపరర: ఉమ వరర న గగలర

272
SAA1334432
పపరర: రజ ననలపరటట

297
SAA1098003
పపరర: ససదబయఖ షపక

93-50/10

తసడడ:డ కససస సపవదన షపక
ఇసటట ననస:7-131B
వయససస:54
లస: పప
93-33/689

300
SAA1342013
పపరర: లలకరష ఆకలల

93-33/915

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:7-170
వయససస:18
లస: పప
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93-44/874

తసడడ:డ రసగ అసదసల
ఇసటట ననస:7-187
వయససస:20
లస: పప
93-50/17

తసడడ:డ ససబబ రరవప గడబస
ఇసటట ననస:7-197,
వయససస:36
లస: పప
93-33/690

భరస : జజన మమరక కరకరన
ఇసటట ననస:7-206
వయససస:44
లస: ససస స
93-35/59

తసడడ:డ పడభభకర రరవప సప మరరతష
ఇసటట ననస:7-229
వయససస:28
లస: పప
93-45/1031

316
SAA1093632
పపరర: లకడమ జమగమల

93-47/711

311
SAA1290006
పపరర: లలధదక బభబగ రరఘవరరపప

314
SAA1083203
పపరర: అనల సరయ సదనల

93-35/60

317
SAA1284983
పపరర: జజఖత పపలబసడర

93-51/564

భరస : అబగబ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:8-54/1
వయససస:31
లస: ససస స

320
SAA1292531
పపరర: ససరరశ పపల

93-50/18

93-35/63

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప ససదస
ఇసటట ననస:8-76
వయససస:21
లస: ససస స

323
SAA1298066
పపరర: ససబబయమమ పరలపరరస

93-35/1127

భరస : శశభన కకరణ కలమమర కకడనల
ఇసటట ననస:8-97,Hasiniapartments
వయససస:34
లస: ససస స

326
SAA1294503
పపరర: ననగరశనర రరవప ఇమమడనబథసన

93-35/1129

329
SAA1165539
పపరర: శక లకడమ వనమగల
తసడడ:డ రమణయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:8-170
వయససస:24
లస: ససస స

312
SAA1097997
పపరర: ననగరసదడఎస చడవపల

93-50/15

315
SAA1285873
పపరర: శకనస గసడస

93-47/713

318
SAA1013069
పపరర: ససతతషషకమమరర ననబవరపప

93-35/61

321
SAA1193739
పపరర: శరత కలమమర చకకస

93-35/62

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చకకస
ఇసటట ననస:8-74
వయససస:23
లస: పప
93-43/665

324
SAA1283035
పపరర: అననపపరగడడర పవన

93-43/666

తసడడ:డ అననపపరగడడర శకనవరససలల
ఇసటట ననస:8-86
వయససస:19
లస: పప
93-42/843

తసడడ:డ పపరయఖ ఇమమడనబథసన
ఇసటట ననస:8-112/3
వయససస:53
లస: పప
93-42/3

93-47/712

భరస : గసగ రరజ ననబవరపప
ఇసటట ననస:8-41/A
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గసగరరజ పరలపరరస
ఇసటట ననస:8-82
వయససస:39
లస: ససస స
93-35/1205

309
SAA1285527
పపరర: సరయ కలమమర అమమతస

తసడడ:డ ససబబరరవప గసదస
ఇసటట ననస:8-16
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కమషర పపల
ఇసటట ననస:8-60/A
వయససస:21
లస: పప

322
SAA1195072
పపరర: భభరర వ ససదస

93-50/13

భరస : నసరయఖ చడవపల
ఇసటట ననస:7-238/2
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:8-30
వయససస:19
లస: ససస స
93-35/1128

306
SAA1098011
పపరర: రసగరరరవప గగపసశశటట

తసడడ:డ రమమశ ననయగడడ
ఇసటట ననస:7-223
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సదనల
ఇసటట ననస:8-6
వయససస:22
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర జమగమల
ఇసటట ననస:8-18
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసనరరర బబధసశశటట
ఇసటట ననస:8-144
వయససస:40
లస: ససస స

308
SAA1285543
పపరర: ఉయఖల రవ కలమమర

93-50/16

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:7-203A
వయససస:44
లస: పప

తలర : రసగ దతవ
ఇసటట ననస:7-231
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరవప ననమబబ లక
ఇసటట ననస:7 line telecom nagar
వయససస:21
లస: ససస స

328
SAA1080472
పపరర: ససవర కకటటశనరర బబధసశశటట

93-50/12

తసడడ:డ ధననశనర రరవప
ఇసటట ననస:7-223
వయససస:37
లస: పప

310
SAA1168020
పపరర: భభనస పసడయమ గగసటటపలర

325
SAA1470814
పపరర: వదనఖధరర తడననల

305
SAA1098102
పపరర: ననగయఖ పససపపలలటట

303
SAA1098060
పపరర: వనసకట లకడమ గడబస

భరస : వర గగపరల రరవప గడబస
ఇసటట ననస:7-197,
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-200
వయససస:27
లస: పప

307
SAA1193382
పపరర: రరవత కరకరన

319
SAA1283969
పపరర: ననగలకడమ అబగబ

93-50/11

తలర : వజయ ధననల
ఇసటట ననస:7-196
వయససస:22
లస: పప

304
SAA1098078
పపరర: వర గగపరల రరవప గడబస

313
SAA1402049
పపరర: సతఖ కలమమరర ననమబబ లక

302
SAA1081579
పపరర: సరయ కలమమర ధననల

327
SAA1283076
పపరర: చడవతనఖ మలలర ల

93-50/926

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:8-124B NEAR CHERUVU KATT
వయససస:19
లస: పప
93-35/64

330
SAA1285816
పపరర: దసరర దతవ చలర

93-35/1125

భరస : బలరరజ
ఇసటట ననస:8-176/A
వయససస:33
లస: ససస స
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331
SAA1080324
పపరర: సరసబశవ రరవప జలమదద

93-35/65

తసడడ:డ భసర రరవప జలమదద
ఇసటట ననస:8-178
వయససస:23
లస: పప
334
SAA1292937
పపరర: రరధదక కకలపరక

93-35/1131

93-40/931

93-42/4

93-42/5

93-41/1042

93-41/1043

తలర : జజసఫసన షసలమ సససగరరగడర డ
ఇసటట ననస:10-209/2
వయససస:21
లస: పప
352
SAA1268861
పపరర: రరమగ దతశశటట

93-45/927

తసడడ:డ బభబగ దతశశటట
ఇసటట ననస:11-2-A VASAVI LANE
వయససస:29
లస: పప
355
SAA1375310
పపరర: దదవఖ సరయ బభలమజ కసడ

93-41/1071

భసధసవప: వజయ రరఘవ
ఇసటట ననస:11-11/1
వయససస:50
లస: ససస స

344
SAA1449842
పపరర: బబ కక జవన బబ కక

347
SAA1394915
పపరర: రరణణ నసతకకక

93-40/954

345
SAA1452796
పపరర: పపడమ కలమమర బబ కక

93-40/957

348
SAA1285006
పపరర: రచన పపతచఅలమ

93-48/358
350
SAA0956138
పపరర: చన భగవరన ననయక
రరమమవథ
తసడడ:డ మసగరయమ ననయక రరమమవథ
ఇసటట ననస:10-510
వయససస:40
లస: పప

351
SAA1401736
పపరర: దతవ దతశశటట
భరస : రరమగ దతశశటట
ఇసటట ననస:11-2-A
వయససస:29
లస: ససస స

353
SAA1349091
పపరర: ననరరయణ ససగరశశటట

354
SAA1349521
పపరర: భవన ససగరశశటట

తసడడ:డ బల ససరర దనసరర
ఇసటట ననస:11-11-60
వయససస:18
లస: ససస స

93-41/3

93-40/958

93-40/956

తసడడ:డ ననగయఖ బబ కక
ఇసటట ననస:10-110
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:10-155
వయససస:19
లస: ససస స

359
SAA1458561
పపరర: రమఖ దనసరర

93-35/67

339
SAA1094283
పపరర: ననగ సరయ వనసకట సరన
తతజ కతషల
తసడడ:డ ఖమదర గగపరల రరవప కతషల
ఇసటట ననస:9-185
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససరరశ నసతకకక
ఇసటట ననస:10-133
వయససస:20
లస: ససస స

356
SAA1410612
పపరర: పసతచయమ గగల

93-35/1130

తసడడ:డ బభబగ రవనల
ఇసటట ననస:10-68
వయససస:19
లస: పప

93-50/1063

93-44/830

93-45/980

93-50/1064

తసడడ:డ ననరరయణ ససగరశశటట
ఇసటట ననస:11-6-2
వయససస:22
లస: ససస స
93-52/851

తసడడ:డ పసడడ గగల
ఇసటట ననస:11-9-45/30
వయససస:63
లస: పప
93-49/649

336
SAA1168038
పపరర: పరమమశనరర ఎస

93-40/955 342
341
SAA1380823
SAA1322304
పపరర: శకనవరస రరవప యమమడనబథసన
పపరర: సరగర రవనల

తసడడ:డ రరమయఖ ససగరశశటట
ఇసటట ననస:11-6-2
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: రరమకమషర కర
ఇసటట ననస:11-6/2A
వయససస:20
లస: పప
358
SQX1135624
పపరర: పదనమవత బలర పలర

93-44/997

తసడడ:డ బబ కక ననగసవరర రరవప రరవప
ఇసటట ననస:10/110
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దనసస నసతకకక
ఇసటట ననస:10-130
వయససస:20
లస: ససస స
349
SAA1375039
పపరర: జజసఫ నతన రగడడర పపసటభరగడడర

338
SAA1444652
పపరర: సరయ లమవణఖ తతట

333
SAA1292572
పపరర: మగరళమహన ననగ ససరఖ
కలమమర ససదబ నబతష
స ల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదబ నబతష
స ల
ఇసటట ననస:9-20
వయససస:20
లస: పప

భరస : మదసరనమ డడ
ఇసటట ననస:9-174
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరవప యమమడనబథసన
ఇసటట ననస:10-11
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరరవప బబతసచరర
ఇసటట ననస:10-108
వయససస:38
లస: ససస స
346
SAA1375393
పపరర: రతన కలమమరర నసతకకక

93-33/691

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-183
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబరగడడర దసటట
ఇసటట ననస:10-5-157
వయససస:49
లస: ససస స
343
SAA1094457
పపరర: లకడమ బబతసచరర

335
SAA1167964
పపరర: వనసకటరమణ భమపత
తసడడ:డ శసకరరరవప భమపత
ఇసటట ననస:9-157
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: ససభభషసణ ఎరరగరననన
ఇసటట ననస:9-181/C
వయససస:41
లస: పప
340
SAA0679456
పపరర: దసటటధనలకడమ ధనలకడమ

93-35/66

తసడడ:డ భభకర రరవప జజలమదద
ఇసటట ననస:8-178
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనణగరరజ
ఇసటట ననస:9-46
వయససస:25
లస: ససస స
337
SAA1456060
పపరర: శవ శసకర ఎరరగరననన

332
SAA1082528
పపరర: వనసకట సరబశవ రరవప జజలమదద

357
SAA1381813
పపరర: దదవఖ శక దసలర

93-52/784

భరస : వనణగ దసలర
ఇసటట ననస:11-10-129
వయససస:24
లస: ససస స
93-41/1048

360
SAA1094374
పపరర: అనసశర జలమదద

93-42/6

తసడడ:డ అబడహస జలమదద
ఇసటట ననస:11-11-61
వయససస:23
లస: ససస స
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361
SAA1435932
పపరర: మననజ కలమమర చనగసటట

93-52/786

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ చనగసటట
ఇసటట ననస:11-11-945/50/8
వయససస:39
లస: పప
364
SAA1094341
పపరర: ఆదదలకడమ నగరరడత

93-35/1082

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:11-12
వయససస:21
లస: ససస స
93-42/7

భరస : నగరష నగరరడత
ఇసటట ననస:11-15
వయససస:32
లస: ససస స
367
SAA0253351
పపరర: కమషర వనణణ వసగరపపరపప

362
SAA1283183
పపరర: జజఖతరమయ పపల

భరస : వనసకట అపరరరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:11-64
వయససస:77
లస: ససస స

93-50/934 366
365
SAA1291731
SAA1463132
పపరర: వజయ భభనస భభసకర ననలటటరర
పపరర: ఇగరనటభఖమమ బబలరసకకసడ

368
SAA1088798
పపరర: వజయ కలమమర అలమరడడ

93-42/9

భరస : వనసకట ససరరష బభబగ అతతట
ఇసటట ననస:11-79/2
వయససస:31
లస: ససస స
93-41/1097

379
SAA1460591
పపరర: శరత కలమమరర భమవరపప

93-42/1180

భరస : గరరరననధరరవ భమవరపప
ఇసటట ననస:11-86/4
వయససస:67
లస: ససస స
93-52/809

93-52/812

93-41/1096

378
SAA1320084
పపరర: సరయ ఆదరర చససడసరర
తసడడ:డ ఆనసద చససడసరర
ఇసటట ననస:11-85
వయససస:18
లస: పప

380
SAA1290220
పపరర: యశశద కమషర కకలర

381
SAA1198258
పపరర: శవలల కకమమననన

383
SAA1381524
పపరర: శవలల కకమమననన

386
SAA1381516
పపరర: వనసకటటష కకమమననన

389
SAA1068881
పపరర: మమఘన మమదదశశటట
తసడడ:డ రరస ఎ రరవప మమదదశశటట
ఇసటట ననస:11-97
వయససస:23
లస: ససస స

93-41/1089

375
SAA1087907
పపరర: వనసకట ససరరష బభబగ అతతట

తసడడ:డ పసచచ రగడడర చటటట ల
ఇసటట ననస:11-83/2/1 Flat No. F3
వయససస:41
లస: పప
93-35/1086

93-45/6

93-41/1098

93-41/5

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:11-89/1
వయససస:45
లస: ససస స
93-52/810

384
SAA1381599
పపరర: కకమమమననన భభరర వ

93-52/811

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:11-89/1
వయససస:25
లస: ససస స
93-52/813

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:11-89/1
వయససస:20
లస: పప
93-50/19

372
SAA1454982
పపరర: వననద కలమమర తతకల

తసడడ:డ అసజయఖ అతతట
ఇసటట ననస:11-79/2
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:11-89/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:11-89/1
వయససస:25
లస: ససస స
388
LFX2413045
పపరర: శవ ససరఖ ఉమమ మహహష
జవరనదద
తసడడ:డ వనసకటరరవప జవరనదద
ఇసటట ననస:11-91
వయససస:37
లస: పప

93-45/5

తసడడ:డ ననగ ససబబ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:11-87/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకమమమననన సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:11-89/1
వయససస:45
లస: ససస స
385
SAA1381532
పపరర: భభరర వ కకమమననన

374
SAA1087915
పపరర: రరమమశనరమమ అతతట

377
SAA1431956
పపరర: శకనవరస రగడడర చటభటల

93-41/4

తసడడ:డ తరరమలరరవప తతకల
ఇసటట ననస:11-77
వయససస:20
లస: పప

భరస : అసజయఖ అతతట
ఇసటట ననస:11-79/2
వయససస:59
లస: ససస స

376
SAA1427426
పపరర: లలహహత వనసకట సరయననధ
పప లశశటట
తలర : చసదనడవత పప లశశటట
ఇసటట ననస:11-83-1B
వయససస:19
లస: పప

382
SAA1381508
పపరర: కకమమమననన శవలల

93-42/10

తసడడ:డ వజయ పప లలరర
ఇసటట ననస:11-75
వయససస:21
లస: ససస స
93-45/4

369
SAA1068865
పపరర: అఖల గగవసదస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:11-67
వయససస:22
లస: ససస స

93-41/1088 371
370
SAA1384916
SAA1094507
పపరర: శకరరమ చసదడ మమరరస నసదదరరజ
పపరర: సరనత కలపర

373
SAA1081058
పపరర: తషలసస అతతట

93-51/566

భరస : ససరయఖ దతలలమకకననర
ఇసటట ననస:11-57/5
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:11-65
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: వజయలకడమ నసదదరరజ
ఇసటట ననస:11-74
వయససస:67
లస: పప

93-45/3

తసడడ:డ రమణ రగడడర
ఇసటట ననస:11-12-21
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జయ రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:11-42/3
వయససస:46
లస: పప
93-42/8

363
SAA1165869
పపరర: కమషర రగడడర గసగసన

387
SAA1381490
పపరర: కకమమమననన వనసకటటష

93-52/814

తసడడ:డ కకమమమననన సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:11-89/1
వయససస:20
లస: పప
93-42/11

390
SAA1327238
పపరర: శరరరనణణ ఆరరధసఖల

93-40/961

తసడడ:డ భవన శసకర
ఇసటట ననస:11-99
వయససస:23
లస: ససస స
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391
SAA1094432
పపరర: ననగరరజ దతవరశశటట
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93-42/12

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:11-107
వయససస:22
లస: పప
394
SAA1082700
పపరర: తరరసమమ మమరరనన

93-42/14

93-42/1178

93-42/18

398
SAA1165976
పపరర: నవన కలమమర బబ డడరపలర

401
SAA0642090
పపరర: తతళళ కకకషరవనణణ

93-42/21

404
AP151030447430
పపరర: నలక
ర రర వరభదడ రరవప

భరస : బభబగ ససవర కమషర పడసరద గరరర పరటట
ఇసటట ననస:11-145-17
వయససస:48
లస: ససస స

407
SAA0878944
పపరర: బభబగ ససవర కమషర పడసరద
గరరర పరటట
తసడడ:డ రరమయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:11-145-17
వయససస:50
లస: పప

409
SAA1451178
పపరర: శఖమల ధసళపరల

410
SAA1072206
పపరర: వనజజకడ పపదబ స

93-44/887

భరస : సరయ బభబగ ధసళపరల
ఇసటట ననస:11-145/17
వయససస:52
లస: ససస స
412
SAA1461706
పపరర: అబగబల కరరస మహమమద

93-50/20

93-42/1179

396
SAA1082825
పపరర: మమరరయమ రతనమమ మమరరననన

399
SAA1082866
పపరర: పదమ పరరచసరర

93-42/17

93-42/19

402
AP151030450230
పపరర: నలక
ర రర సతఖవత

93-42/22

405
SAA1438001
పపరర: అశనన కలమమర దసళర పలర

93-33/693

408
SAA1422799
పపరర: శఖమల ధసళపరళర

93-41/1049

భరస : సరయ బభబగ ధసళపరళర
ఇసటట ననస:11-145/17
వయససస:52
లస: ససస స
93-41/6

411
SAA1461714
పపరర: రజన కకకకకలగడర

93-42/1079

భరస : ససబబరరవప పపదబ స
ఇసటట ననస:11-145/30FLATNO-501SUBHA
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అబగబల ఖదర మహమమద
ఇసటట ననస:11-145/30, FLAT NO 201, SUB
వయససస:50
లస: ససస స

413
SAA1072198
పపరర: ససబభబరరవప పపదబ స

414
SAA1113943
పపరర: వసత వరర పడసరద రగడర డ వసత

93-41/7

భసధసవప: ఝమనస రరణణ బబ మమరగడర డ
ఇసటట ననస:11-146/20
వయససస:59
లస: పప

415
SAA1072164
పపరర: వనసకట రగడడర కకలర

416
SAA1080076
పపరర: సనరర లత కకలర

417
SAA1319839
పపరర: పరరమళ మడనస

418
SAA1461169
పపరర: ససజన కలమమరర బకక
తసడడ:డ ససమన బకక
ఇసటట ననస:11-152
వయససస:52
లస: ససస స

93-42/24

భరస : వనసకట రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:11-146-A/27
వయససస:50
లస: ససస స
93-41/1052

93-41/1050

తసడడ:డ సరయ బభబగ దసళర పలర
ఇసటట ననస:11-145/7
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప పపదబ స
ఇసటట ననస:11/145/30,FLOT NO501,SUBH
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:11-146A/27
వయససస:56
లస: పప

93-42/20

భరస : నలక
ర రర వరభదడ రరవప
ఇసటట ననస:11-124
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగబల ఖదర మహమమద
ఇసటట ననస:11-145/30, FLAT NO 201, SUB
వయససస:24
లస: పప
93-41/8

93-42/16

భరస : శకనవరస రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:11-123/5
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నలక
ర రర వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:11-124
వయససస:60
లస: పప
93-33/692

93-42/1078

తసడడ:డ జజజయఖ మమరరననన
ఇసటట ననస:11-113/3
వయససస:90
లస: ససస స

భరస : తతళళ ససరరష
ఇసటట ననస:11-124
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ తతళళ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:11-124
వయససస:37
లస: పప
406
SAA0878878
పపరర: మలలర సవరర గరరర పరటట

93-42/15

తసడడ:డ చసదడయఖ బబ డడరపలర
ఇసటట ననస:11-123/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమయఖ పరరచసరర
ఇసటట ననస:11-123/5
వయససస:56
లస: పప
403
SAA0245621
పపరర: తతళళ ససరరష

395
SAA1082775
పపరర: భభగఖమమ మరరనన

393
SAA1418276
పపరర: వనణగ గగపరల కమషర ససఖవరసస

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:11-113
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జజజయఖ మరరనన
ఇసటట ననస:11-113/3
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : వర ననగరశనర రరవప గజవనలర
ఇసటట ననస:11-120/5
వయససస:47
లస: ససస స
400
SAA1082833
పపరర: శకనవరస రరవప పరరచసరర

93-42/13

భరస : వననద కకలగరన
ఇసటట ననస:11-110/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ మమరరనన
ఇసటట ననస:11-113/3
వయససస:66
లస: ససస స
397
NDX0297317
పపరర: రరజఖ లకడమ గజవనలర

392
SAA1082916
పపరర: వసశ సరణఖ కకలగరన

419
SAA0254698
పపరర: శరసత koppula
భరస : వసశ కమషర కకపపరల
ఇసటట ననస:11-155
వయససస:44
లస: ససస స

93-42/23

93-41/1051

తసడడ:డ బభలసరనమ మడనస
ఇసటట ననస:11-149
వయససస:20
లస: ససస స
93-41/9

420
SAA1470715
పపరర: లకకత ససరర

93-41/1053

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ససరర
ఇసటట ననస:11-165/1
వయససస:18
లస: ససస స
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421
SAA0254763
పపరర: కమలమమ మసచనల
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93-41/10

భరస : సరసబయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:11-173
వయససస:60
లస: ససస స
93-41/12

భరస : కరసతనరరవప ససదస
ఇసటట ననస:11-221/12
వయససస:48
లస: ససస స

425
SAA0815425
పపరర: హమదన షపక

93-41/15

భరస : లకమయఖ తనడడశశటట
ఇసటట ననస:11-221-18
వయససస:44
లస: ససస స

428
SAA0568741
పపరర: పదనమవత శరఖమననన

93-35/68

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:11-222/36
వయససస:61
లస: ససస స

431
SAA1031848
పపరర: ససబభబరరవప పపలవరరర

93-41/1056

434
SAA1396522
పపరర: మమనక ఇమమడనబటటట న
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఇమమడనబటటట న
ఇసటట ననస:11-225/1
వయససస:18
లస: ససస స

436
SAA1386010
పపరర: మమమ మగన సససకరశల

437
SAA1394931
పపరర: సరహహఠ కకసకర

93-45/972

భరస : ఫకలకదదబన సససకరశల
ఇసటట ననస:11-237
వయససస:43
లస: ససస స
93-45/973

తసడడ:డ అపరలరరజ యరక
ఇసటట ననస:11-237/6
వయససస:24
లస: పప

426
SAA0813734
పపరర: సపవదన షపక

93-41/16

93-35/69

432
SAA1461060
పపరర: శకనవరస రరవప గరణణపససపత

93-41/1057

435
SAA1267921
పపరర: రమఖశక యననస

93-41/1058

438
SAA1417211
పపరర: సరహహత కకసకర

తసడడ:డ అదద ననరరయణ కకసకర
ఇసటట ననస:11-237/5
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆదద ననరరయణ కకసకర
ఇసటట ననస:11-237/5
వయససస:18
లస: పప

93-41/1059
440
SAA1376045
పపరర: వజయ సససగ బభబగ
గగగగలమమడడ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:11-237/9
వయససస:58
లస: పప

441
SAA1329382
పపరర: సనరర లత దతవరపలర

447
LFX1567098
పపరర: ససరరష వసకరశనరస

భరస : ససరరష వసకరశనరస
ఇసటట ననస:11-274
వయససస:29
లస: ససస స

93-49/624

తసడడ:డ శవ పడసరదరరవప కళళస
ఇసటట ననస:11-273/1
వయససస:22
లస: పప
449
SAA1068998
పపరర: దదవఖ చడవతనఖ రగడర డ ఆవపల
తసడడ:డ జగన మహన రగడర డ ఆవపల
ఇసటట ననస:11-277
వయససస:20
లస: ససస స

93-44/888

93-41/1060

భరస : వజయ సససగ బభబగ దతవరపలర
ఇసటట ననస:11-237/9
వయససస:52
లస: ససస స

446
SAA1286384
పపరర: రమమష బభబగ కళళస

93-42/25

93-45/921

తసడడ:డ కమషర రగడడ యననస
ఇసటట ననస:11-229/A
వయససస:21
లస: ససస స

445
SAA1286376
పపరర: శవ పడసరద రరవప కళళస

448
SAA1064609
పపరర: ననగమలలర శనరర వసకరశనరస

93-41/1055

భసధసవప: శకనవరస రరవప గరణణపససపత
ఇసటట ననస:11-225
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:11-273
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప కళళస
ఇసటట ననస:11-273/1
వయససస:52
లస: పప

93-41/17

భరస : బభలకమషర గగతస
ఇసటట ననస:11-221/46
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ సససగ బభబగ గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:11-237/9
వయససస:28
లస: పప
93-49/623

93-41/14

429
SAA1148881
పపరర: శరరద గగతస

93-45/974
443
SAA1379924
పపరర: వజయ ససదదప బభబగ
గగగగలమమడడ
తసడడ:డ వజయ సససగ బభబగ గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:11-237/9
వయససస:27
లస: పప

93-41/1061

93-41/1054

తసడడ:డ బగడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:11-221/17
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చతస యఖ పపలవరరర
ఇసటట ననస:11-225
వయససస:50
లస: పప

భసధసవప: కలససమ కలమమరర గరణణపససపత
ఇసటట ననస:11-225
వయససస:39
లస: ససస స

442
SAA1328384
పపరర: జయ ససభభశ గగగగలమమడడ

93-41/13

భరస : పడసరద శరఖమ ననన
ఇసటట ననస:11-221-19
వయససస:46
లస: ససస స

430
SAA0817504
పపరర: సపవదనబ షపక

423
SAA1459221
పపరర: బడహమనసదరరవ ఆనసగర

భసధసవప: పసచనకరర
ఇసటట ననస:11-206 FLAT NO A1
వయససస:72
లస: పప

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:11-221/17
వయససస:28
లస: ససస స

427
SAA0681643
పపరర: వనసకటటశనరమమ తనడడశశటట

439
SAA1444801
పపరర: పడవణ యరక

93-41/11

తసడడ:డ పపద రరమయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:11-173
వయససస:67
లస: పప

424
SAA0548768
పపరర: అనసరరధ ససదస

433
SAA1463249
పపరర: కలససమ కలమమరర గరణణపససపత

422
SAA0246769
పపరర: సరసబయఖ మసచనల

444
SAA0255414
పపరర: కమషర కలమమరర� కకడడల�

93-45/7

93-41/18

తసడడ:డ ననగభమషణరరవప వసకరశనరస
ఇసటట ననస:11-274
వయససస:35
లస: పప
93-45/8

450
SAA0732835
పపరర: జగననమహన రగడర డ ఆవపల

93-45/10

తసడడ:డ కరశవ రగడడర ఆవపల
ఇసటట ననస:11-277
వయససస:49
లస: పప
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451
SAA1282169
పపరర: వనత యననస
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93-45/922

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యననస
ఇసటట ననస:11-279
వయససస:22
లస: ససస స
454
SAA1098276
పపరర: యమసఫ షపక

93-45/13

93-45/14

93-45/924

93-52/721

93-45/977

తసడడ:డ హనసమయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:11-294/3
వయససస:57
లస: పప
469
SAA1447390
పపరర: జయ లకడమ వలర భననన
భరస : వనసకటటశనరరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:11-300
వయససస:88
లస: ససస స
472
SAA1197391
పపరర: శరకవనవ శక త జమమసడర మమడడ

93-41/19

తసడడ:డ రరయపర జమమసడర మమడడ
ఇసటట ననస:11-304/2
వయససస:21
లస: ససస స
475
SAA1066547
పపరర: లలత కరలకకట
భరస : చన వనసకట రగడడర ఇపర
ఇసటట ననస:11-317/1
వయససస:61
లస: ససస స
478
SAA1426303
పపరర: మదసససధన రరవప పప లకరర
తసడడ:డ మగనశనర రరవప పప లకరర
ఇసటట ననస:11-318
వయససస:62
లస: పప

461
SAA1267848
పపరర: రరజరశ ఆరవటట

93-45/925

464
SAA1081033
పపరర: మధస లత మమడ

93-45/976

462
SAA1272764
పపరర: వనసకట జయ సరయ లసగస

93-45/926

తసడడ:డ పడసరద లసగస
ఇసటట ననస:11-285/A
వయససస:18
లస: పప
93-45/15

465
SAA1081025
పపరర: లకమయఖ మమడ

93-45/16

భరస : లకమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:11-294/2/1 NAGARALU,GORA
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:11-294/2/1 NAGARALU,GORA
వయససస:48
లస: పప

467
SAA1339795
పపరర: వనవషరవ వనసగళ

468
SAA1467794
పపరర: హహమలమస పదదర

93-45/978

470
SAA1081017
పపరర: వరససత దనసరర

93-45/979

భరస : శకనవరస చరర పదదర
ఇసటట ననస:11-296
వయససస:35
లస: ససస స
93-45/17

471
SAA1305267
పపరర: వనసకట శవ కలమమర చనలమగగనననద

93-47/681

భరస : సరసబశవ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:11-301/1 5THLANE TELICOM N
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ చనలమగగనననద
ఇసటట ననస:11-304/1
వయససస:28
లస: పప

473
SAA1081041
పపరర: భభరత ఆవపల

93-45/18

474
SAA1196591
పపరర: వనసకట సరయ అఖల కలమమర
బబటహనభభటర
తసడడ:డ రరమ మమరరస బబటహనభభటర
ఇసటట ననస:11-315
వయససస:20
లస: పప

93-45/20

93-45/982
477
SAA1420140
పపరర: వనసకట ససరఖ పడభభవత పప లకరర

476
SAA1066554
పపరర: మమధవ రరవప పపసట
తసడడ:డ ననరరయణ పపసట
ఇసటట ననస:11-317/1
వయససస:36
లస: పప

93-45/983

93-45/975

తసడడ:డ సప లలమన బగరదగగసట
ఇసటట ననస:11-285/4
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:11-308
వయససస:23
లస: పప
93-45/19

456
SAA1340595
పపరర: అబగబల రబబన షపవక

93-41/1062 459
458
SAA1444058
SAA1428853
పపరర: రరణణ ఇసదదరర పసడయదరరరన పసటభ
పపరర: ఎలష బగరదగగసట

తసడడ:డ ఈశనర పడసరద వనసగళ
ఇసటట ననస:11-294/3
వయససస:22
లస: ససస స
93-45/981

93-45/12

తసడడ:డ యమసఫ షపవక
ఇసటట ననస:11-281
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ ఆరవటట
ఇసటట ననస:11-285/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర గల
ఇసటట ననస:11-291
వయససస:20
లస: ససస స
466
SAA1458991
పపరర: సతఖననరరయణ లసగరల

93-45/923

భరస : సప లలమన బగరదగగసట
ఇసటట ననస:11-285/4
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద లసగస
ఇసటట ననస:11-285/A
వయససస:19
లస: ససస స
463
SAA1268796
పపరర: శక హరరరత గల

455
SAA1291368
పపరర: అబగబల రబబన షపక

453
SAA1098268
పపరర: ఖమదర మహహన షపక

తసడడ:డ యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:11-281
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:11-281
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రమణ సససగ ననయక కకరరక
ఇసటట ననస:11-285-3/2
వయససస:26
లస: పప
460
SAA1268556
పపరర: ననగ పసడత లసగస

93-45/11

భరస : యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:11-281
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగబల ఖమదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:11-281
వయససస:48
లస: పప
457
SAA1083153
పపరర: అభషపక చచహన కకరరక

452
SAA1098284
పపరర: రజయమ షపక

479
SAA1437581
పపరర: మహనదసరరర నరక

93-41/20

భరస : మదసససధన రరవప పప లకరర
ఇసటట ననస:11-318
వయససస:62
లస: ససస స
93-45/984

భరస : పవనకలమమర
ఇసటట ననస:11-322,telecomnagar 1/5,n
వయససస:22
లస: ససస స

480
SAA1461441
పపరర: మగరళ కమషర కలసభ

93-45/985

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:11-325
వయససస:48
లస: పప
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481
SAA1068980
పపరర: నలమ రగడడర ఆవపల
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93-45/9

తసడడ:డ జగన మహన రగడర డ ఆవపల
ఇసటట ననస:11-326
వయససస:21
లస: ససస స
484
SAA1431154
పపరర: వనసకటటశనర రగడడర పపపరల

93-45/987

93-44/889

93-45/990

93-44/892

93-44/833

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మమదనల
ఇసటట ననస:11-378, FLAT 202,
వయససస:45
లస: పప
499
SAA1341262
పపరర: భభనసమత దసరరర

93-47/725

భరస : శవరరస దసరరర
ఇసటట ననస:11-407/3
వయససస:62
లస: ససస స
502
SAA1418565
పపరర: జయచసదడ దనససగసడనర

93-47/727

491
SAA1430065
పపరర: నరసససహ ఆమసచ

494
SAA1467802
పపరర: అవననశ చపసరడడ

93-41/1067

93-41/1063

తసడడ:డ ససబబరరయగడడ పననస
ఇసటట ననస:11-461 PANDURANGA NAGAR
వయససస:62
లస: పప

93-45/989

489
SAA1368125
పపరర: సరయ కకరణ పరలలస

93-44/891

492
SAA1098292
పపరర: సడవసత దనసరర

93-45/22

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దనసరర
ఇసటట ననస:11-353/1,4/3 LINE,PANDURAN
వయససస:21
లస: ససస స
93-44/893

495
SAA1276591
పపరర: అసకకనడడ ఇసటటరర

93-49/625

తసడడ:డ బభబ రరవప చపసరడడ
ఇసటట ననస:11-365/8
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:11-378, FLAT 202
వయససస:66
లస: పప

93-44/894
497
SAA1437995
పపరర: ననగసరయ మణణకరసత భభరర వ
పప చరరజ
తసడడ:డ ససబడమణణఖశనర రరవప పప చరరజ
ఇసటట ననస:11-381
వయససస:18
లస: పప

498
SAA1445782
పపరర: రమగడడ చతకకరర
తసడడ:డ పప ఠఠలలవరగశయచనరర చతకకరర
ఇసటట ననస:11-401
వయససస:23
లస: పప

500
SAA1342609
పపరర: మణణకరసత సరయ నసదదపరటట

501
SAA1304955
పపరర: వనసకట శవ పడసరద కరకరర

93-47/726

503
SAA1286012
పపరర: రఘగరరస సరయ మరరకపరలలస

506
SAA1280601
పపరర: గగపస ననథ కళళగగసట

509
SAA1343516
పపరర: ఐయరరనధ పప నసగగపరటట
తసడడ:డ పడకరశ రరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:11-469
వయససస:18
లస: పప

93-41/1065

93-45/928

తసడడ:డ శవ శసకర కరకరర
ఇసటట ననస:11-426
వయససస:21
లస: పప
93-44/834

504
SAA1454115
పపరర: వనసకటలకడమ నడడమగకకల

93-41/1066

భరస : నగరశనరరరవప నడడమమకలకలమ
ఇసటట ననస:11-433/6
వయససస:35
లస: ససస స
93-45/929

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప కళళగగసట
ఇసటట ననస:11-453/1
వయససస:20
లస: పప
93-47/729

486
SAA1431238
పపరర: శవ కలమమర పరలలస

తసడడ:డ చనన చడచయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:11-337
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మరరకపరలలస
ఇసటట ననస:11-429,
వయససస:21
లస: పప

తలర : మదర అనసపమ
ఇసటట ననస:11-444
వయససస:19
లస: ససస స
508
SAA1451335
పపరర: శశషగరరర రరవప పననస

93-44/890

తసడడ:డ నగరశనరరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:11-416
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరనమదనస దనససగసడనర
ఇసటట ననస:11-426/1
వయససస:58
లస: పప
505
SAA1396613
పపరర: మమఘన దతవరపలర

488
SAA1342385
పపరర: లకడమ కలమమరర పరలలస

93-45/986

తసడడ:డ రరమమహన రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:11-333
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆమసచ
ఇసటట ననస:11-338/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస మరరయమల
ఇసటట ననస:11-355
వయససస:23
లస: ససస స
496
SAA1276070
పపరర: శకనవరస రరవప మమదనల

93-45/988

భరస : చనన చడచయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:11-337
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చసద వజర షపక
ఇసటట ననస:11-337/1
వయససస:43
లస: ససస స
493
SAA1460617
పపరర: ననగమణణ మరరయమల

485
SAA1421148
పపరర: యమగనససన
డ వరఖ పపపరల

483
SAA1426915
పపరర: పపజ మగనసగసటట

భరస : రవ పడకరశ
ఇసటట ననస:11-328
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరశ రగడడర పపపరల
ఇసటట ననస:11-332
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:11-337
వయససస:61
లస: పప
490
SAA1430933
పపరర: జజన బ షపక

93-45/21

తసడడ:డ వనణగగగపరల పలర పప
ఇసటట ననస:11-328
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రతనరగడడర పపపరల
ఇసటట ననస:11-332
వయససస:66
లస: పప
487
SAA1368117
పపరర: చనన చడసచయఖ పరలలస

482
SAA1098219
పపరర: ససపత పలర పప

507
SAA1396555
పపరర: లకడమ గరదడ

93-47/728

భరస : వనసకటటశనరరర గరదడ
ఇసటట ననస:11-456
వయససస:44
లస: ససస స
93-47/730

510
SAA1396597
పపరర: ససజనఖ మగసజల

93-44/895

భరస : అశశక మగసజల
ఇసటట ననస:11-470
వయససస:20
లస: ససస స
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511
SAA1451236
పపరర: పడభభవత అబబరళళ
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93-47/731

భరస : మణణకసఠ అబబరళళ
ఇసటట ననస:11-477
వయససస:45
లస: ససస స
514
SAA1371103
పపరర: పపజ కకననల

93-47/732

తసడడ:డ మణణకరసత అబబరళళ
ఇసటట ననస:11-477
వయససస:24
లస: పప
93-41/1068

తసడడ:డ ససధనకర రగడడర కకననల
ఇసటట ననస:11-479
వయససస:18
లస: ససస స
517
SAA1437607
పపరర: పదనమవత కసదడపప

512
SAA1451228
పపరర: అనల కలమమర అబబరళళ

515
SAA1269950
పపరర: లకడమ పడథసఖష బవనమ

518
SAA1471382
పపరర: రవకరసత కసదడపప

భరస : కరసతనరరవప కసదడపప
ఇసటట ననస:11-482
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతనరరవప కసదడపప
ఇసటట ననస:11-482
వయససస:30
లస: పప

93-47/738
520
SAA1449479
పపరర: గసగగరర లకడమ తరరపటమమ
గసగగరర
భరస : వనసకటపరయఖ గసగగరర వనసకటపరయఖ
ఇసటట ననస:11-485
వయససస:58
లస: ససస స

521
SAA1342211
పపరర: యశనసత బబ పపరడడ

93-47/733

తసడడ:డ మణణకసఠ అబబరళళ
ఇసటట ననస:11-477
వయససస:20
లస: పప
93-44/835

తసడడ:డ వనసకట రగడడర బవనమ
ఇసటట ననస:11-480/A
వయససస:20
లస: ససస స
93-47/735

513
SAA1451525
పపరర: సరయ తతజ అబబరళళ

516
SAA1437664
పపరర: కరసతనరరవప కసదడపప

93-47/734

తసడడ:డ ససబబరరవప కసదడపప
ఇసటట ననస:11-482
వయససస:53
లస: పప
93-47/736

519
SAA1471390
పపరర: రతన కలమమరర కసదడపప

93-47/737

తసడడ:డ కరసతనరరవప కసదడపప
ఇసటట ననస:11-482
వయససస:29
లస: ససస స
93-47/739

522
SAA1286020
పపరర: వనసకట హరర శశరసక బబ పపరడడ

తసడడ:డ తరరమల రరమకమషర రరవప బబ పపరడడ
ఇసటట ననస:11-492
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడ రరవప బబ పపరడడ
ఇసటట ననస:11-492/B
వయససస:22
లస: పప
525
SAA1270560
పపరర: మహన కమషర జగటట

తసడడ:డ వనసకట వరభదడ రరవప బబ పపరడడ
ఇసటట ననస:11-492/B
వయససస:21
లస: ససస స

524
SAA1441203
పపరర: మమరరకపపడడ ససబబరరమయఖ
మమరరకపపడడ
భసధసవప: మమరరకపపడడ జజఖత జజఖత
ఇసటట ననస:11-492/B
వయససస:44
లస: పప

526
SAA1264142
పపరర: గరనపసక గసగగరర

527
SAA1456573
పపరర: పదనమవత జజననలగడర

523
SAA1286038
పపరర: లకడమ మననజజ బబ పపరడడ

93-47/683

93-45/930

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప గసగగరర
ఇసటట ననస:11-499
వయససస:19
లస: ససస స
529
SAA1267947
పపరర: వర రరఘవమమ వడర మమడడ

93-47/685

93-47/741

తసడడ:డ మగరళ కమషర మరరయమల
ఇసటట ననస:11-513
వయససస:18
లస: ససస స

533
SAA1368794
పపరర: మగరళ రరమ రరవపరటట

93-47/744

536
SAA1433788
పపరర: తతజశనన నడడమగకకల

93-47/686

539
AP151030456420
పపరర: కకటమమ దనరర

93-47/684

531
SAA1267251
పపరర: వనసకట రరవప ననగమతష

93-51/549

తసడడ:డ శవ రరమయఖ ననగమతష
ఇసటట ననస:11-505, 2/2
వయససస:44
లస: పప
93-47/742

534
SAA1456532
పపరర: రరఢ యమలమమమసడనళళ

93-47/743

భరస : కకటటశనర రరవప యమలమమమసడనళళ
ఇసటట ననస:11-507/a
వయససస:33
లస: ససస స
93-47/745

తసడడ:డ దసరర శసకర నడడమగకకల
ఇసటట ననస:11-509
వయససస:21
లస: ససస స
93-47/747

528
SAA1267939
పపరర: శవ మమధవ రరవప వడర మమడడ
తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:11-505
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:11-507
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ భవన వర పడసరద
ఇసటట ననస:11-508,1/2 nagaralu
వయససస:29
లస: పప
538
SAA1452028
పపరర: కరసససభభ రమఖ మరరయమల

93-41/1069

తసడడ:డ వనసకట రరవప ననగమతష
ఇసటట ననస:11-505, 2/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవరనసదస డడగరర
ఇసటట ననస:11-506/2
వయససస:21
లస: పప
535
SAA1457407
పపరర: మహహశ తనతన

530
SAA1266675
పపరర: నహరరకర ననగమతష

93-51/548

తసడడ:డ శవ ననగ శకనవరసరరవప జగటట
ఇసటట ననస:11-498
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరజరశ
ఇసటట ననస:11-501
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవ మమధవ రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:11-505
వయససస:61
లస: ససస స
532
SAA1402858
పపరర: వకటర బభబగ డడగరర

93-47/740

93-47/682

93-47/746
537
SAA1448760
పపరర: బబ రరగడర రతన కలమమరర బబ రరగడర

భరస : పస వ మసపస మసపస
ఇసటట ననస:11-510/1
వయససస:55
లస: ససస స
93-50/39

భరస : మమణణకఖ రరవప దనరర
ఇసటట ననస:11-515, PANDURANGA NAGAR
వయససస:73
లస: ససస స

540
SAA1264779
పపరర: ననగమర తరరపఠమమ కనన

93-45/931

భరస : బభజ కనన
ఇసటట ననస:11-517/6
వయససస:21
లస: ససస స
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పపరర: పపదబ బభబగ పనదడస
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93-51/550

తసడడ:డ రగశయఖ పనదడస
ఇసటట ననస:11-517/8
వయససస:43
లస: పప
544
SAA0872854
పపరర: ఉదయ బకవత మనననస

93-35/70

93-50/21

93-51/158

93-47/3

93-50/1061

93-33/694

93-50/26

తలర : వజయ లకడమ పప లలరర
ఇసటట ననస:11-611
వయససస:21
లస: పప
565
SAA1469790
పపరర: వనసకట గణణశ కటకమమసత

93-41/1070

554
SAA0556407
పపరర: పవన కలమమర సససకర

93-51/500

557
SAA1050509
పపరర: ఎ వ లమల

560
SAA0739930
పపరర: కమషర పడసరద వలర సశశటట

93-50/959

93-50/29

తసడడ:డ రరసబభబగ కలరరక
ఇసటట ననస:11-621/15 ANNAPURNA HOME
వయససస:21
లస: పప

549
SAA0984782
పపరర: శక రరమగలల గరజల

93-42/26

555
SAA1064989
పపరర: సరయ పసడయ కలలర పలర

93-50/24

93-48/3

93-33/695

558
SAA1034859
పపరర: ఎ రరజఖ రమణణ ఎ రరజఖ
రమణణ
భరస : ఎ వ లమల ఎ వరరల
ఇసటట ననస:11-594
వయససస:41
లస: ససస స
561
SAA1468636
పపరర: సరయ ఫణణసదడ గగసడ
తసడడ:డ రమమశ గగసడ
ఇసటట ననస:11-594/5
వయససస:22
లస: పప

563
SAA1379221
పపరర: వనసకట రమణ చసకకబబ టర

564
SAA1098086
పపరర: చరసజవ పసదరసగర

93-50/1062

93-50/25

93-50/958

93-50/27

తసడడ:డ వనసకరటరరవ పసదరసగర
ఇసటట ననస:11-616
వయససస:35
లస: పప
93-50/30

567
SAA0533240
పపరర: ధనలకడమ కలరరక

తసడడ:డ మదస
బ రర రరమకమషర
ఇసటట ననస:11-621/08,FLAT NO-202
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరసబభబగ కలరరక
ఇసటట ననస:11-621/15
వయససస:47
లస: ససస స

569
SAA1418326
పపరర: శరరద కలర

570
SAA1418284
పపరర: రరమకమషర రగడడర కలర

భరస : పసచచ రగడడర కలర
ఇసటట ననస:11-621/A
వయససస:60
లస: ససస స

93-50/23

552
SAA1146778
పపరర: వనసకట సరయ దసరర తతజరససన
కలమమర పప లలదనసస
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప పప లలదనసస
ఇసటట ననస:11-564A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసనర బభబగరరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:11-594/1/5
వయససస:29
లస: పప

566
SAA1090760
పపరర: మదస
బ రర ననగ శశ పసడతస

93-50/1060

తసడడ:డ మగరళకమషర కలలర పలర
ఇసటట ననస:11-591
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చసదడ చసకకబబ టర
ఇసటట ననస:11-615
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకమషర కటకమమసత
ఇసటట ననస:11-621/1a
వయససస:19
లస: పప
568
SAA1114230
పపరర: వజయకకకషర రరవప కలరరక

551
SAA1424068
పపరర: ససబడమణఖస చడతరర ర

546
SAA1423938
పపరర: రజన మమడడకకసడ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:11-542/1
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఎ యస మహన
ఇసటట ననస:11-594
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరరయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:11-594/1/1/16
వయససస:40
లస: పప
562
SAA1083278
పపరర: మననజ పప లలరర

93-50/22

తసడడ:డ రరజరశనర రరవప
ఇసటట ననస:11-587/1
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: మసజర చసతపలర
ఇసటట ననస:11-593
వయససస:32
లస: ససస స
559
SAA0871195
పపరర: రరమకకకషర కలరరక

548
SAA0533141
పపరర: శరరద కలమమరర గరజల

93-44/1

భరస : ననగరశనరరరవప మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:11-540/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చడతరర ర
ఇసటట ననస:11-546
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:11-572
వయససస:21
లస: ససస స
556
SAA1425131
పపరర: మసజర చసతపలర

93-50/1059

భరస : శక రరమగలల గరజల
ఇసటట ననస:11-542/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసరగడడర
ఇసటట ననస:11-543
వయససస:32
లస: పప
553
SAA1193622
పపరర: లమవణఖ బసడర

545
SAA1423458
పపరర: ననగరశనర రరవప మమడడకకసడ

543
SAA1198605
పపరర: బల భభసకర తతట

తసడడ:డ ననగరసదడస తతట
ఇసటట ననస:11-517/9
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బభబగరరవప మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:11-540/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమగలల గరజల
ఇసటట ననస:11-542/1
వయససస:26
లస: ససస స
550
SAA0435024
పపరర: శకనవరసరగడడర ఆరరక

93-51/551

భరస : పపదబ బభబగ పనదడస
ఇసటట ననస:11-517/8
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవననగరసనరరరరవ మనననస
ఇసటట ననస:11-538
వయససస:36
లస: ససస స
547
SAA0984758
పపరర: వజత ననగ ససససత గరజల

542
SAA1275460
పపరర: వజయ లకడమ పనదడస

93-50/960

93-50/28

93-50/961

తసడడ:డ పసచచ రగడడర కలర
ఇసటట ననస:11-621/A
వయససస:41
లస: పప
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పపరర: చసదడ కళ కలర
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93-50/962

భరస : రరమకమషర రగడడర కలర
ఇసటట ననస:11-621/A
వయససస:38
లస: ససస స
574
SAA1379254
పపరర: కమషర పడసరద పపదబ ద

93-50/1066

93-50/31

తలర : ఉష రరణణ రరమ
ఇసటట ననస:11-628
వయససస:19
లస: పప
583
SAA1117977
పపరర: నవన తడలరమమకల

93-50/32

93-50/967

93-42/1080

93-50/971

93-50/34

భరస : ససతనరరమయఖ చమకలరరస
ఇసటట ననస:11-647/1
వయససస:61
లస: ససస స

587
SAA1439769
పపరర: రరజఖ లకడమ గగసటటరర

590
SAA1467703
పపరర: చన వరయఖ వడర పపడడ

596
SAA1446251
పపరర: లకమయఖ జగలగ

93-50/33

599
SAA0261669
పపరర: నరమల చమకలరరస

579
SAA1165455
పపరర: రరమ శరత చసదడ రరమ

93-35/71

582
SAA1411388
పపరర: హరరక బబతసచడరర

93-50/1068

585
SAA1381342
పపరర: దదలప కటటకక

93-50/1069

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కటటకక
ఇసటట ననస:11-634
వయససస:20
లస: పప
93-50/968

588
SAA1440643
పపరర: లకయస పడవరర న రరజ
గగసటటరర
తసడడ:డ పరడనసస గగసటటరర
ఇసటట ననస:11-635/2
వయససస:58
లస: పప

93-50/969

591
SAA1468826
పపరర: నవఖ తతజ వడర పపడడ

93-50/1070

93-50/970

తసడడ:డ చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:11-635/7
వయససస:25
లస: ససస స
93-45/23

594
SAA1119015
పపరర: దసదడకలల మమలమల

93-45/24

తసడడ:డ హహసపసనయఖ దసదడకలల
ఇసటట ననస:11-636/1A
వయససస:39
లస: పప
93-50/972

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జగలగ
ఇసటట ననస:11-642
వయససస:18
లస: పప
93-50/1071

93-50/964

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస బబతసచడరర
ఇసటట ననస:11-631
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మమలమల దసదతకలల
ఇసటట ననస:11-636/1A
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర రరవప చడరరకకరర
ఇసటట ననస:11-639-13 2ND LINE
వయససస:22
లస: పప
598
SAA1423391
పపరర: నరమల చమకలరరస

93-50/1067

584
SAA1165968
పపరర: సరవతడ ససదబసశశటట

593
SAA1119023
పపరర: ఫరతమ దసదతకలల

576
SAA1448935
పపరర: మలర కరరరరన రరవప దదడడగగ

తలర : రరమ ఉషర రరణణ రరమ
ఇసటట ననస:11-628
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటపరయఖ అడతర మగదద
ఇసటట ననస:11-635/7
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చడనన వరయఖ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:11-635/7
వయససస:24
లస: ససస స
595
SAA1064930
పపరర: జజజనదదప చడరరకకరర

93-50/965

భరస : జ ఏల పస రరజ గగసటటరర
ఇసటట ననస:11-635/2
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కమషర చడవతనఖ బబతపపడడ
ఇసటట ననస:11-635/6
వయససస:23
లస: ససస స
592
SAA1467687
పపరర: నవఖ వడర పపడడ

578
SAA1417898
పపరర: పడవణ కలమమర కకట

581
SAA1342195
పపరర: షపక రరషమ

93-50/963

తసడడ:డ రరమకకటటశనరరరవప దదడడగగ
ఇసటట ననస:11-623/1A
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససధనకర రరవప ససదబసశశటట
ఇసటట ననస:11-632/1
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బల కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:11-635
వయససస:53
లస: ససస స
589
SAA1349869
పపరర: ఝనస రరణణ గగసడ

93-41/21

తసడడ:డ షపక ననగమర వల
ఇసటట ననస:11-628
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరజ తడలరమమకల
ఇసటట ననస:11-632
వయససస:23
లస: పప
586
SAA1470327
పపరర: జయలకడమ వనమమరర

575
SAA0649194
పపరర: వనసకటటశనర రరవప చసత

తలర : పదనమవత కకట
ఇసటట ననస:11-626/1
వయససస:27
లస: పప
93-50/966

573
SAA1379247
పపరర: పదనమవత పపదబ ద

భరస : కమషర పడసరద పపదబ ద
ఇసటట ననస:11-622
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమసజననయగలల చసత
ఇసటట ననస:11-623/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : బభలమజ వనసకటపయఖ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:11-624/1B
వయససస:40
లస: ససస స
580
SAA1418961
పపరర: శరత చసదడ రరమ

93-50/1065

భరస : రరమకమషర రగడడర కలర
ఇసటట ననస:11-621/A
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ పపదబ ద
ఇసటట ననస:11-622
వయససస:59
లస: పప
577
SAA1115005
పపరర: శశషష కలమమరర ఇమమడడ

572
SAA1418144
పపరర: చసదడ కళ దడసడతటట

597
SAA1423359
పపరర: శక హరర చసదన చమకలరరస

93-50/973

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:11-647/1
వయససస:18
లస: ససస స
93-50/35

భరస : ససతనరరమయఖ చమకలరరస
ఇసటట ననస:11-647/1,1ST LANE,3RD CROS
వయససస:62
లస: ససస స

600
RBV1109090
పపరర: పడతషఖష మమడడచడరర

93-50/1072

భరస : వనసకట రరఘవ సతఖ కలమమర రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:11-648, 1st Line 4th
వయససస:29
లస: ససస స
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SAA1064948
పపరర: మమరర బటట
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93-50/36

భరస : అపరర రరవప బటట
ఇసటట ననస:11-649
వయససస:31
లస: ససస స
604
SAA1381078
పపరర: మసజల మరరయమల

93-41/1072

93-41/1075

93-41/1078

608
SAA1376060
పపరర: రరజరశనరర సననవనలమ

611
SAA1375336
పపరర: లలకరశ సననవనలమ

93-41/1080

614
SAA1428192
పపరర: లఖత ససరర

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:11-655/D
వయససస:20
లస: ససస స
93-45/25

93-41/1083

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:11-667
వయససస:56
లస: పప
625
SAA0314484
పపరర: మలలర శనరర కనకస

తసడడ:డ అపరరరవప యరక
ఇసటట ననస:11-675
వయససస:31
లస: పప

93-41/1079

93-45/27

93-41/1081

93-41/1077

612
SAA0622597
పపరర: పడసనన కలమమరర గగపరరజ

615
SAA1080084
పపరర: శవమమ ఇలక
ర రర

93-42/27

93-50/975

618
SAA1083245
పపరర: శశశలజ నమమగడర

93-50/38

తసడడ:డ ననగ బభబగ నమమగడర
ఇసటట ననస:11-656/2/1
వయససస:22
లస: ససస స
93-45/740

621
SAA1454057
పపరర: మమరరత దతవ యలమరపడగడ
భరస : శక రరమ మమరరస యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:11-664
వయససస:73
లస: ససస స

623
SAA1422880
పపరర: వసశ కమషర రగడడర కతస

624
SAA0316596
పపరర: బసగరరమమ బగడడధ

629
SAA1292549
పపరర: పడమల గగమమడడ
తలర : దసరర దతవ గగమమడడ
ఇసటట ననస:11-687/1
వయససస:19
లస: ససస స

93-50/843

భరస : జగనననథరగడడర ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:11-655/1
వయససస:69
లస: ససస స

93-41/1084

93-47/748

93-45/26

భరస : శకనవరసరరవప బగడడధ
ఇసటట ననస:11-675
వయససస:38
లస: ససస స
93-45/28

తసడడ:డ రరమ రరవప బగడడధ
ఇసటట ననస:11-675
వయససస:44
లస: పప
93-50/976

609
SAA1374016
పపరర: లలకరశ సననవనలమ

భరస : ససతరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:11-663, 134-7-1252new
వయససస:68
లస: ససస స

626
SAA0309773
పపరర: శకనవరసరరవప బగడడధ

93-41/1074

భరస : రరజరష గకసదత
ఇసటట ననస:11-652/2A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరగడడర
ఇసటట ననస:11-667
వయససస:19
లస: పప

భరస : తరపత కనకస
ఇసటట ననస:11-675
వయససస:38
లస: ససస స
628
SAA1434620
పపరర: చననరరవప యరక

620
SAA0851668
పపరర: శశష రతనస కసచరర

606
SAA1453638
పపరర: బల ససబడమణఖస తనడడశశటట

తసడడ:డ వనసకటటష సననవనలమ
ఇసటట ననస:11-650
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరరకణ శలస
ఇసటట ననస:11-656/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప చగకరకపప
ఇసటట ననస:11-661
వయససస:28
లస: పప
622
SAA1381235
పపరర: కమషరమహన దనసరర

93-41/1076

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ససరర
ఇసటట ననస:11-653/1
వయససస:18
లస: ససస స

93-41/1082 617
616
SAA1467711
SAA1396928
పపరర: జయ కమలలశనరర అడడససమలర
పపరర: దదననశ కలమమర శలస

93-50/974

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:11-649/6
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష సననవనలమ
ఇసటట ననస:11-650-8
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట మలర కరరరరనరరవప ససరర
ఇసటట ననస:11-653/1
వయససస:21
లస: ససస స

619
SAA0445239
పపరర: మహహష చగకరకపప

93-41/1073

భరస : వనసకటటష సననవనలమ
ఇసటట ననస:11-650
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ సననవనలమ
ఇసటట ననస:11-650-8
వయససస:44
లస: పప
613
SAA1426485
పపరర: మమనక ససరర

605
SAA1316868
పపరర: రరణగకదతవ మరరయమల

603
SQX1289942
పపరర: అఖల రరజ నసదదగస

తసడడ:డ వనసకట రమణ నసదదగస
ఇసటట ననస:11-649
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:11-649/4/10
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:11-649/6
వయససస:26
లస: పప
610
SAA1374032
పపరర: వనసకటటష సననవనలమ

93-50/37

తసడడ:డ దలలసస బటట
ఇసటట ననస:11-649
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:11-649/4/10
వయససస:47
లస: ససస స
607
SAA1453497
పపరర: బల ససబడమణఖస తనడడశశటట

602
SAA1064955
పపరర: అపరర రరవప బటట

627
SAA0309807
పపరర: తరపత కనకస

93-45/29

తసడడ:డ మగలసగస కనకస
ఇసటట ననస:11-675
వయససస:46
లస: పప
93-47/687

630
SAA1425230
పపరర: ఇశరకయయలల రరజ బబ రరగడర

93-41/1085

తసడడ:డ జజకబ బబ రరగడర
ఇసటట ననస:11-690
వయససస:40
లస: పప
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SAA1314970
పపరర: లకడమ వదఖ కడకటర
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93-41/1086

632
SAA1380831
పపరర: కమల దతవ కడకటర

93-44/896

633
SAA1083112
పపరర: శకకరసత కడకటర

93-42/28

భరస : శకకరసత కడకటర
ఇసటట ననస:11-690/A FLAT NO 302
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కణక రరజ కడకటర
ఇసటట ననస:11-690/A FLAT NO 302
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరజ కడకటర
ఇసటట ననస:11-690/A SUSEELA ENCLAVE
వయససస:47
లస: పప

634
SAA1374305
పపరర: వనసకటటశనరరర కటభరర

635
SAA1380856
పపరర: హదనసరస గటమననన

636
SAA1165885
పపరర: శసకర మగవన

93-41/1087

భసధసవప: రరసబభబగ కటభరర
ఇసటట ననస:11-697/10
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప గటమననన
ఇసటట ననస:11-697/10
వయససస:27
లస: ససస స

637
SAA1265172
పపరర: షపక మమబగ బభషర

93-51/552

తసడడ:డ షపక హయసర
ఇసటట ననస:11-697/B
వయససస:20
లస: పప

638
SAA1262898
పపరర: పడదదప మగరరకకపపడడ

93-44/898

భసధసవప: చననయఖ ససరసవరడన
ఇసటట ననస:11-762
వయససస:78
లస: పప

641
SAA1410026
పపరర: చననయఖ ససరసవరడన

93-44/836

93-44/5

తసడడ:డ వనసకటటసనర రగడడర బగటటకకరర
ఇసటట ననస:11-763
వయససస:51
లస: పప

644
NDX2580306
పపరర: ననగయఖ బబ యలపలర

93-49/650

93-44/901

భరస : వనసకట ససబబయఖ కనశశటట
ఇసటట ననస:11-765/4
వయససస:48
లస: ససస స

647
SAA1418540
పపరర: నగరష కలపరరల

93-44/899

93-44/903

తసడడ:డ బభబగరరవప చపసరడడ
ఇసటట ననస:11-765/B
వయససస:30
లస: ససస స

650
SAA1446079
పపరర: రరజరశ బబ యలపలర

93-44/902

93-44/6

తసడడ:డ రరమయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:11-769
వయససస:23
లస: పప

653
SAA1270016
పపరర: ఆదదననరరయణ కరకరర

93-44/904

93-44/7

656
SAA0678979
పపరర: డడ గరయతడ భమవరపప

తసడడ:డ రలమరభసడడ శక వనసకటటశనర పడసరద
ఇసటట ననస:11-769/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధనరరవ భమవరపప
ఇసటట ననస:11-770/1
వయససస:24
లస: ససస స

658
SAA1456359
పపరర: ససరర చసదన బబ డడర

659
SAA1456136
పపరర: పసడత ససమసత బబ డడర

93-41/1090

తసడడ:డ వజయ పడకరశ బబ డడర
ఇసటట ననస:11-770/A-5
వయససస:18
లస: పప

645
SAA1394949
పపరర: వనసకట ససబబయఖ కనశశటట

93-44/900

648
SAA1262377
పపరర: మహన కకరస ర పసలర లటర

93-44/837

651
SAA1305309
పపరర: హశదన షపక

93-44/838

భరస : చనన మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:11-766 2nd line
వయససస:34
లస: ససస స
93-44/839

తసడడ:డ ననగ శశషష కరకరర
ఇసటట ననస:11-769
వయససస:51
లస: పప

655
SAA1198589
పపరర: రలమరభసడడ రవకకరణ

93-44/4

తలర : రగహహణణ దతవ పసలర లటర
ఇసటట ననస:11-765/34
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబ యలపలర
ఇసటట ననస:11-765/B
వయససస:20
లస: పప

652
SAA1080803
పపరర: పడతనప కలమమర కరకరర

642
LFX1615491
పపరర: ఇసదదర పసడయదరరరన బగటటకకరర

తసడడ:డ ససబబయఖ కనశశటట
ఇసటట ననస:11-765/4
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గగసడయఖ కలపరరల
ఇసటట ననస:11-765/5
వయససస:32
లస: పప

649
SAA1467828
పపరర: ఇసదదరర పసడయమదరరరన చపసరడడ

93-44/3

భరస : భభరత గరసధద రగడర డ బగటటకకరర
ఇసటట ననస:11-763
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ బబ యలపలర
ఇసటట ననస:11-763-1/1
వయససస:43
లస: పప

646
SAA1394956
పపరర: సరవతడ కనశశటట

639
SAA0423558
పపరర: బభజ మఖమమఠస
తసడడ:డ గగపస మఖమమఠస
ఇసటట ననస:11-701/5
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకడయఖ ససరసవరడ
ఇసటట ననస:11-762
వయససస:78
లస: పప

643
LFX1615434
పపరర: భభరత గరసధద రగడర డ బగటటకకరర

93-44/2

తసడడ:డ గగవనబ రరవప మగవన
ఇసటట ననస:11-697/152
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:11-698
వయససస:22
లస: పప

640
SAA1462829
పపరర: చననయఖ ససరసవరడన

తసడడ:డ వజయ పడకరశ బబ డడర
ఇసటట ననస:11-770/A-5
వయససస:19
లస: ససస స

93-44/897

654
SAA1270222
పపరర: పసచచమమ కరకరర

93-44/840

భరస : ఆదదననరరయణ కరకరర
ఇసటట ననస:11-769
వయససస:43
లస: ససస స
93-44/8

657
SAA0680140
పపరర: రమమశ కరకలమమనస

93-44/396

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:11-770/2
వయససస:54
లస: పప
93-41/1091

660
SAA1472273
పపరర: పసడత ససమసత బబ డడర

93-41/1092

తసడడ:డ వజయ పడకరశ బబ డడర
ఇసటట ననస:11-770/A-5
వయససస:18
లస: పప

Page 25 of 366

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46

661
SAA1342377
పపరర: గరలబ షరన నసరబభషర షపక

93-44/905

భసధసవప: షరబభనన నసరబభషర షపక
ఇసటట ననస:11-771/1
వయససస:32
లస: పప
664
SAA1013150
పపరర: ససజజత పపపరల

93-35/72

665
SAA1267798
పపరర: కవత నలకసటస

93-44/10

668
LFX1612688
పపరర: జసగమమ నలకసటస
భరస : రమగలల నలకసటస
ఇసటట ననస:11-771/21
వయససస:55
లస: ససస స

93-44/908
670
SAA1394980
పపరర: సరయ కకరణ కలమమర
సరమసతపపడడ
తసడడ:డ రసగననయకలలల సరమసతపపడడ
ఇసటట ననస:11-771/26/B
వయససస:25
లస: పప

671
SAA1311042
పపరర: ఉమమదతవ సరమసతపపడడ
భరస : రసగననయకలలల సరమసతపపడడ
ఇసటట ననస:11-771/26/B
వయససస:54
లస: ససస స

673
SAA1302421
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ యమదల

674
SAA1449735
పపరర: కలసచల సరసబడజఖస కలసచల

93-45/932

భరస : శకనవరస యమదల
ఇసటట ననస:11-771-26, 11TH LINE
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరన రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:11-774/3A
వయససస:25
లస: ససస స
679
SAA1391101
పపరర: లమలతఖ మమక

677
SAA1418078
పపరర: ససదరరన రరవప రరవపల

93-44/911

680
SAA1418920
పపరర: రవ తతజ ననగసడర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననగసడర
ఇసటట ననస:11-783/3
వయససస:21
లస: పప

682
SAA1267368
పపరర: రరజశశఖర రగడడర కకలమగగటభర

683
SAA1267392
పపరర: హరర వరర న రగడడర కకలమగగటభర

93-44/844

తసడడ:డ వనసకట రగడడర కకలమగగటభర
ఇసటట ననస:11-788
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రగడడర కకలమగగటభర
ఇసటట ననస:11-789
వయససస:20
లస: పప
688
SAA1342054
పపరర: నరసససహ రరవప ఓససరర
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఓససరర
ఇసటట ననస:11-796/1
వయససస:19
లస: పప

93-44/906

686
SAA1433069
పపరర: శరసత బతష
స ల

93-48/4

689
SAA1456409
పపరర: ఉమ దతవ గగగరననన

93-44/843

669
SAA1419001
పపరర: జయమమ కరటమన

93-44/907

672
UXZ0926388
పపరర: రసగననయకలలల సరమసతపపడడ

93-48/5

తసడడ:డ నసబగలయఖ సరమసతపపడడ
ఇసటట ననస:11-771/26/B
వయససస:57
లస: పప
93-44/909

675
SAA1440684
పపరర: శశశలజ కరటడపత

93-41/1093

భరస : ససదరరనరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:11-774/3/A
వయససస:56
లస: ససస స
93-44/910

678
SAA0955247
పపరర: ఈశనరర భభవన మమకర

93-44/11

తసడడ:డ ఏడడకకసడల వనసకటటశనర రరవప మమకర
ఇసటట ననస:11-780/1
వయససస:25
లస: ససస స
93-49/651

681
SAA1418581
పపరర: సనపన కనశశటట

93-44/912

భరస : కమషరయఖ కనశశటట
ఇసటట ననస:11-784/4
వయససస:29
లస: ససస స
93-44/845

684
SAA1267434
పపరర: మనస రగడడర కకలమగగటభర

93-44/846

తసడడ:డ వనసకటటశనర రగడడర కకలమగగటభర
ఇసటట ననస:11-789
వయససస:21
లస: పప
93-44/913

తసడడ:డ రమణయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:11-794
వయససస:21
లస: ససస స
93-44/915

666
SAA1267806
పపరర: కలరణ నలకసటస

భరస : యమదగరరర కరటమన
ఇసటట ననస:11-771/23
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రగడడర కకలమగగటభర
ఇసటట ననస:11-788
వయససస:19
లస: పప
93-44/847

93-44/9

తసడడ:డ శకనస నలకసటస
ఇసటట ననస:11-771/18
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:11-774/3A
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడల వనసకటటశనర రరవప మమక
ఇసటట ననస:11-780/1
వయససస:20
లస: ససస స

685
SAA1267418
పపరర: తడననథ రగడడర కకలమగగటభర

93-44/842

తలర : శకనవరస రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:11-771-32
వయససస:67
లస: ససస స
93-41/1094

663
SAA0309724
పపరర: వనసకట గరరర

తసడడ:డ సతస యఖ గరరర
ఇసటట ననస:11-771/9
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనస నలకసటస
ఇసటట ననస:11-771/18
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నసరరబషర షపక గరలబరన
ఇసటట ననస:11-771/21
వయససస:28
లస: ససస స

676
SAA1439793
పపరర: సరయ కరవల రరవపల

93-44/841

తసడడ:డ బగచచయఖ నలకసటస
ఇసటట ననస:11-771/08
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:11-771/11
వయససస:36
లస: ససస స
667
SAA1094549
పపరర: షబనన షపక

662
SAA1267814
పపరర: హరర పడసరద నలకసటస

687
SAA1423607
పపరర: రమమశ జగటట

93-44/914

తసడడ:డ శకనవరససలల జగటట
ఇసటట ననస:11-796
వయససస:38
లస: పప
93-41/1095

690
SAA1380906
పపరర: లకడమ దతవ ననటట స

93-44/916

భసధసవప: గగగరననన లల సరయ నరసససహ రరవప న భరస : నరసససహ రరవప ననటట స
ఇసటట ననస:11-798
ఇసటట ననస:11-798
వయససస:48
లస: ససస స
వయససస:74
లస: ససస స
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93-52/787

తసడడ:డ రరమసరనమ ననటట స
ఇసటట ననస:11-798
వయససస:79
లస: పప
694
SAA1396589
పపరర: బభల ససరరశ మరరయమల

93-52/788

తసడడ:డ పరల మరరయమల
ఇసటట ననస:11-820. 2 LANE
వయససస:44
లస: పప
697
SAA1349679
పపరర: ససరఖ కలమమరర గకసథద

93-49/653

93-49/656

93-49/657

తసడడ:డ వనసకట కకశశర గగపస గకసథద
ఇసటట ననస:11-823/4
వయససస:20
లస: ససస స
706
SAA1266063
పపరర: కకటటశనర రరవప తషలలవ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తషలలవ
ఇసటట ననస:11-823/8/4
వయససస:69
లస: పప
93-45/31

తసడడ:డ రరమమమరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:11-824/1
వయససస:23
లస: పప
93-52/790

698
SAA1349463
పపరర: రరఘవ అనల కలమమర గకసథద

701
SAA1114966
పపరర: గరసధద బభబగ గకసథద

93-52/793

93-49/654

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:11-834/2,PATTABHISEETHAR
వయససస:24
లస: పప

93-49/652

699
SAA1423896
పపరర: దసరర గకసథద

93-49/655

భరస : పవన ససధదర కలమమర గకసథద
ఇసటట ననస:11-823/3
వయససస:30
లస: ససస స
93-48/6

702
SAA1098300
పపరర: పవన ససధదర కలమమర గకసథద

93-45/30

తసడడ:డ ససబభబరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:11-823/3 1/7 PATTABHI SEET
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ గకసథద
ఇసటట ననస:11-823/3 1/7 PATTABHI SEET
వయససస:34
లస: పప

704
SAA1422963
పపరర: పడసరదస బటటట ల

705
SAA1402833
పపరర: కరరరసక కకనసరర

93-49/658

707
SAA1266089
పపరర: మహలకడమ తషలలవ

710
SAA1424597
పపరర: సరయ గణణశ బభచస

713
SAA1445360
పపరర: ననగ రరజ మకతనలమ

716
SAA1433283
పపరర: కరతనఖయన రరయ

719
SAA1198092
పపరర: ననగగర షపక
భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:11-835
వయససస:34
లస: ససస స

93-49/648

తసడడ:డ రసగ ననయకలలల కకనసరర
ఇసటట ననస:11\823-5,
వయససస:20
లస: పప
93-49/629

708
SAA1388750
పపరర: శకలకడమ ససదడల

93-44/918

భరస : రరజ కలమమర ససదడల
ఇసటట ననస:11-823/10
వయససస:21
లస: ససస స
93-49/659

711
SAA1432749
పపరర: తరరణ కలమమర గగరగక

93-52/789

తసడడ:డ యమదగరరర గగరగక
ఇసటట ననస:11-829/3
వయససస:18
లస: పప
93-52/791

714
SAA1469964
పపరర: మనస ఆఈతమన

93-52/792

భసధసవప: భరతమమ మగకస టఅలమ
ఇసటట ననస:11-829/4 7th line
వయససస:26
లస: ససస స
93-52/794

తసడడ:డ రమమశ రరయ
ఇసటట ననస:11-831/1
వయససస:18
లస: ససస స
93-45/32

93-44/917

తసడడ:డ ససబబ రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:11-823/3
వయససస:64
లస: పప

తలర : భరతస మకతనలమ
ఇసటట ననస:11-829/4 7th lane
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: భరతమమ మమకకతనటఅలమ
ఇసటట ననస:11-829/4 7th line
వయససస:26
లస: ససస స
718
SAA0929747
పపరర: ఎన వ సతష కలమమర నసబమరర

696
SAA1349646
పపరర: గరసధద బభబగ గకసథద

93-49/627

తసడడ:డ పడభభకర బభచస
ఇసటట ననస:11-824/2a
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: భరతమమ మగకస టఅలమ
ఇసటట ననస:11-829/4 7line
వయససస:35
లస: పప
715
SAA1396894
పపరర: మనస ఆఈతమన

695
SAA1264670
పపరర: రరతనక సరయ పప లశశటట

భరస : కకటటశనరరరవప తషలలవ
ఇసటట ననస:11-823/8/4
వయససస:63
లస: ససస స

709
SAA1061241
పపరర: శకకరసత యరకసశశటట

712
SAA1434703
పపరర: రరమగ ఆఈతమన

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:11-814
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బటటట ల
ఇసటట ననస:11-823/5
వయససస:28
లస: పప
93-49/628

693
SAA1436294
పపరర: కమషర పసడయ వలలర పప

భరస : వనసకట ససత రరమమసజననయగలల గగగరననన
ఇసటట ననస:11-798 5TH LINE
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద బభబగ గకసథద
ఇసటట ననస:11-823/3
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరఘవ అనల కలమమర గకసథద
ఇసటట ననస:11-823/3
వయససస:28
లస: ససస స
703
SAA1454065
పపరర: ననగ సరయ లకడమ శవరన గకసదద

93-52/50

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:11-822/2
వయససస:18
లస: పప

భరస : గరసధద బభబగ గకసథద
ఇసటట ననస:11-823/3
వయససస:56
లస: ససస స
700
SAA1349455
పపరర: శకవణ దదవఖ గకసథద

692
SAA1117613
పపరర: ఉమ దతవ గగగరననన

717
SAA1114156
పపరర: రవసదడ ననధ వణగకకరర

93-48/7

తసడడ:డ బభల కమషర వణగకకరర
ఇసటట ననస:11-834
వయససస:36
లస: పప
93-44/12

720
SAA1349935
పపరర: తరర కమల దనసరర

93-49/660

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:11-835
వయససస:21
లస: ససస స
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93-49/630

తసడడ:డ గనసన షపక
ఇసటట ననస:11-836
వయససస:34
లస: పప
724
SAA1396472
పపరర: సససససదదడ చసతపలర

93-52/796

725
SAA1197938
పపరర: వశరనసకలమమర ససరపననన

93-52/722

93-49/663

728
SAA1114958
పపరర: అనసష అలవరలపరటట

723
SAA1396464
పపరర: రరయలమమ చనతపలర

93-48/8

726
SAA1431220
పపరర: రవసదడననథ పప ననస

తసడడ:డ తనరక రరమమరరవప అలవరలపరటట
ఇసటట ననస:11-842/3 4TH LINE AMARAVA
వయససస:22
లస: ససస స

93-48/9
729
SAA0313015
పపరర: వ ఎస ఈ యస అయఖపర
దనర
తసడడ:డ వర సరనమ దనర
ఇసటట ననస:11-842/3PATABHISEETHARAM
వయససస:30
లస: పప

731
SAA1064823
పపరర: యశనసత రగడడర శలస

732
SAA1418011
పపరర: ససరరరస నలసద మగననసగర

93-48/10

93-48/11

తసడడ:డ జజసఫ రగడడర శలస
భరస : అనసదహర రగడడర ఈమన
ఇసటట ననస:11-844/1,MUNUSWAMYNAGAR ఇసటట ననస:11-845
వయససస:22
లస: పప
వయససస:32
లస: ససస స

93-52/24
733
SAA1115013
పపరర: హరర వనసకట ననగ సరయ
నవన పప టట
ట రర
తసడడ:డ వనసకట రఘగ కలమమర పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:11-845
వయససస:21
లస: పప

734
SAA1456615
పపరర: నఖల సరయ మణణదదప అనననస
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ అనననస
ఇసటట ననస:11-846/3
వయససస:19
లస: పప

736
SAA1114172
పపరర: గసగరదతవ గడర స

737
SAA1075068
పపరర: తనసజ చతబబడ లల

భరస : పప తష రరజ గడర స
ఇసటట ననస:11-861 NEAR NAVEENA SCHO
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:11-866/1
వయససస:22
లస: ససస స

739
SAA1064740
పపరర: జజఖతఖత పప నసనరర

740
SAA1064757
పపరర: బభలమజ కరశఖప పప నసనరర

93-48/16

93-49/662

తలర : సతఖవత పప ననస
ఇసటట ననస:11-841/4/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రగడడర ససరపపరగడడర
ఇసటట ననస:11-843/8
వయససస:19
లస: పప

93-48/13

93-52/795

భరస : బభబగరరవప చనతపలర
ఇసటట ననస:11-840
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగగగపరల ససరపననన
ఇసటట ననస:11-841/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప యసడసరర
ఇసటట ననస:11-842/2
వయససస:20
లస: పప
730
SAA1348598
పపరర: బల కమషర రగడడర ససరపపరగడడర

93-49/661

తసడడ:డ వనసకట సరనమ అబమబరర
ఇసటట ననస:11-838/1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ బభబగరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:11-840
వయససస:25
లస: ససస స
727
SAA1228733
పపరర: ఈశనర యసడసరర

722
SAA1441112
పపరర: వనసకటటశనరరర అబమబరర

93-49/665

735
SAA1427186
పపరర: వసశధర రరహహల రరజవరపప

93-49/664

93-52/797

తసడడ:డ సరసబయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:11-852
వయససస:34
లస: పప
93-48/14

738
SAA1064765
పపరర: మణణ మమలత పప నసనరర

93-48/15

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప నసనరర
ఇసటట ననస:11-878/5 MUNISWAMY NAGAR
వయససస:28
లస: ససస స
93-48/17

741
SAA1064732
పపరర: సతఖననరరయణ పప నసనరర

93-48/18

భరస : సతఖననరరయణ పప నసనరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప నసనరర
తసడడ:డ గగరరలసగ కలటటసబ శరససస స పప నసనరర
ఇసటట ననస:11-878/5 MUNISWAMY NAGAR ఇసటట ననస:11-878/5 MUNISWAMY NAGAR ఇసటట ననస:11-878/5 MUNISWAMY NAGAR
వయససస:54
లస: ససస స
వయససస:29
లస: పప
వయససస:57
లస: పప
742
SAA1452903
పపరర: మహనరరవప మసచల

93-47/749

తసడడ:డ వర సరనమ మసచల
ఇసటట ననస:11-878/a
వయససస:41
లస: పప
745
SAA1381862
పపరర: మమనక నలక
ర రర

తసడడ:డ మమరరత కలమమర మగవన
ఇసటట ననస:11/882-1
వయససస:18
లస: పప

93-52/798

తసడడ:డ తరరపతయఖ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:11-878/a
వయససస:49
లస: పప
93-52/800

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:11-878/a
వయససస:24
లస: ససస స
748
SAA1456896
పపరర: శకశరయరరస మగవన

743
SAA1381839
పపరర: శకనవరస రరవప నలక
ర రర

746
SAA1381870
పపరర: కరసవ లత నలక
ర రర

749
SAA1193630
పపరర: అసజల
భరస : కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:11-884
వయససస:34
లస: ససస స

93-52/799

భరస : శకనవరసరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:11-878/a
వయససస:47
లస: ససస స
93-52/801

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:11-878/a
వయససస:20
లస: ససస స
93-52/783

744
SAA1381763
పపరర: శశశలజ నలక
ర రర

747
SAA1462969
పపరర: వనసకటటశనర రరవప పపదబ ద

93-52/802

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:11-880/4
వయససస:60
లస: పప
93-47/4

750
SAA1457092
పపరర: ఈదర అశశక కలమమర ఈదర
ససతనరరమయఖ
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఫరదర
ఇసటట ననస:11-884
వయససస:25
లస: పప

93-52/803
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751
SAA1349133
పపరర: వనసకట రమణమమ దసరరరపప

93-49/666

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:11-884/1/1
వయససస:39
లస: ససస స
754
SAA1439116
పపరర: వనల యకకసటట

93-52/804

93-52/807

766
SAA1470426
పపరర: పదనమవత పప క

93-52/725

93-44/15

93-52/816

93-52/819

761
SAA1461342
పపరర: ససధఖ పణఖస

764
SAA1064716
పపరర: చడసచమమ మదదబననన

93-52/726

93-48/20

765
SAA1350206
పపరర: అయయషర షపక

768
SAA1470400
పపరర: వనసకట రరజరశ పప క

773
SAA1471580
పపరర: హనసమసత రరవప సరరపపడడ

776
SAA1064708
పపరర: రమణ రగడడర అసబటట

778
SAA1064419
పపరర: ననగమలలర శనరర కలమమమ

779
SAA1064401
పపరర: సరసబయఖ కలమమమ
తసడడ:డ కకటయఖ కలమమమ
ఇసటట ననస:11-896/B
వయససస:46
లస: పప

93-52/724

93-52/815

తసడడ:డ వజజడల వజజడల
ఇసటట ననస:11-891/1b
వయససస:27
లస: ససస స

767
SAA1470434
పపరర: శకనవరస రరవప పప క

తసడడ:డ తరరపత రగడడర అసబటట
ఇసటట ననస:11-896/A
వయససస:31
లస: పప

93-41/22

762
SAA1461359
పపరర: ససధఖ పణఖస

భరస : పడవణ కలమమర వడడర
ఇసటట ననస:11-891/15
వయససస:24
లస: ససస స

770
SAA1114990
పపరర: జయశక దససడడ

93-52/806

759
SAA1277649
పపరర: లల పడతషఖష గమమమమదదల

భరస : మలమఖదదడ మదదబననన
ఇసటట ననస:11-891/7/1,DWARAKA NAGAR
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:11-896/20/3, 7TH LANE
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కలమమమ
ఇసటట ననస:11-896/B
వయససస:33
లస: ససస స

93-41/1099

93-52/817

93-49/667

93-52/818

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప క
ఇసటట ననస:11-893
వయససస:26
లస: పప
93-48/21

771
SAA1470905
పపరర: వనసకట శకదతవ కరనసగగల

93-52/820

తలర : దసరర భవన గగటట స
ఇసటట ననస:11-894/2
వయససస:43
లస: ససస స
93-52/821

తసడడ:డ నసదయఖ
ఇసటట ననస:11-895
వయససస:68
లస: పప
93-52/822

756
SAA1436740
పపరర: గగవరర న శలన

తసడడ:డ శవనననరరయణ గమమమమదదల
ఇసటట ననస:11-891
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పప ల రగడడర దససడడ
ఇసటట ననస:11-894
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మగపరననన
ఇసటట ననస:11-895
వయససస:50
లస: ససస స
775
SAA1471721
పపరర: ససబబ రగడడర ఒబరగడడర

93-52/808

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పప క
ఇసటట ననస:11-893
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప క
ఇసటట ననస:11-893
వయససస:23
లస: పప
772
SAA1263144
పపరర: గరయతడదతవ మగపరననన

758
SAA1433937
పపరర: వజయలకడమ అలర

93-48/19

తసడడ:డ గగవసద రరజ శలన
ఇసటట ననస:11-885/8
వయససస:55
లస: పప

భరస : కరశననథ పణఖస
ఇసటట ననస:11-891/1b
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పప క
ఇసటట ననస:11-893
వయససస:51
లస: ససస స
769
SAA1470418
పపరర: రవ కకరణ పప క

93-52/805

భరస : శవ పడసరద అలర
ఇసటట ననస:11-888
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ Sivannarayana Gummadilli
ఇసటట ననస:11-891
వయససస:19
లస: పప
763
SAA1197862
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర
కకసడబతస న
తసడడ:డ ససబబ రరవప కకసడబతస న
ఇసటట ననస:11-891/2
వయససస:21
లస: పప

755
SAA1442052
పపరర: వనయ కలమమర రగడడర యకకసటట

753
SAA0143057
పపరర: వనసకట రగడడర రగడడరబతష
స ల

తసడడ:డ రరఘవ రగడర డ రగడడరబతష
స ల
ఇసటట ననస:11-885/4
వయససస:66
లస: పప

భసధసవప: నగరరగడడర ఏగగరససపఅల
ఇసటట ననస:11-885/7,9th lane
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగమలలర శనరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:11-886/a
వయససస:26
లస: ససస స
760
SAA1277714
పపరర: yashwanth Gummadilli

93-52/723

తసడడ:డ లలకరశ పమధదనరరజ వనచ
ఇసటట ననస:11-885/1
వయససస:56
లస: పప

భసధసవప: నగరరగడడర ఏగగరససపఅల
ఇసటట ననస:11-885/7,9th lane
వయససస:23
లస: ససస స
757
SAA1453950
పపరర: శరకవసత రరవపరటట

752
SAA1280825
పపరర: రరధనకమషరయఖ వనచచ

774
SAA1447648
పపరర: ననలపరటట సససదరఖ

93-41/1100

తసడడ:డ ననలపరటట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:11-896/6
వయససస:24
లస: ససస స
93-48/22

777
SAA0856726
పపరర: చసదడ బభబగ యయసడస
ర రర

93-52/823

తసడడ:డ ససబబరరవప యయసడస
ర రర
ఇసటట ననస:11-896/A
వయససస:28
లస: పప
93-41/23

780
SAA1194950
పపరర: అనసదర వ కలసభ

93-48/23

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:11-896/B
వయససస:20
లస: ససస స
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781
SAA1064393
పపరర: యమగన కలమమరర కలమమమ

93-41/24

భరస : సరనమయయలల కలమమమ
ఇసటట ననస:11-896/C
వయససస:36
లస: ససస స
784
SAA1446152
పపరర: రజన పరలడడగగ

93-52/824

93-52/25

93-52/26

93-48/27

93-52/830

93-52/832

93-52/827

797
SAA1439090
పపరర: శలమ ససలస న షపక

800
SAA1343177
పపరర: ససటఫపన గరరర

93-52/29

803
SAA1272194
పపరర: ససబదడ దససరరర

93-52/829

806
SAA1281435
పపరర: వనసకట అనసరరధ రరదడపరక

789
SAA0550301
పపరర: కమల లసకర

93-48/26

792
SAA1439074
పపరర: కకరణ కలమమర వననగళర

93-52/828

795
SAA1083302
పపరర: ససవర పరరమళ కకచనరరల

93-52/27

భరస : జజసఫ సరగర కకరణ కకచనరరల
ఇసటట ననస:11-900
వయససస:26
లస: ససస స
93-52/831

798
SAA0564765
పపరర: శవ శసకర యమదవ మమమల

93-52/28

తసడడ:డ అపరర రరవప మమమల
ఇసటట ననస:11-901/5
వయససస:43
లస: పప
93-47/750

801
SAA1075035
పపరర: వనసకటటసనరమమ కలసబ

93-48/28

భరస : శకనస కలసబ
ఇసటట ననస:11-903
వయససస:27
లస: ససస స
93-52/727

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దససరరర
ఇసటట ననస:11-903
వయససస:21
లస: ససస స
93-48/34

93-52/826

తలర : రరణణ వననగళర రరణణ
ఇసటట ననస:11-898/4
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ భభగఖ రరవప గరరర
ఇసటట ననస:11-903
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ కలసబ
ఇసటట ననస:11-903
వయససస:31
లస: పప
805
AP151030454084
పపరర: పసననయఖ అననస

794
SAA1434901
పపరర: వరససదతవరరవప ససరగన

786
SAA1446160
పపరర: ససతతష పరలడడగగ

భరస : శవరరమ కమషరయఖ లసకర
ఇసటట ననస:11-898/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఈదనరవరల షపక
ఇసటట ననస:11-901
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జరసస రతనస నలర మలర
ఇసటట ననస:11-901/5
వయససస:50
లస: పప
802
SAA1097880
పపరర: శకనస కలసబ

93-48/25

తసడడ:డ వనసకటచలస ససరగన
ఇసటట ననస:11-898/9
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:11-901
వయససస:23
లస: పప
799
SAA1446053
పపరర: ఇసరక కలమమర నలర మలర

788
SAA0550244
పపరర: వనసకట ససపడజ లసకర

791
SAA1436138
పపరర: జయసత బభబగ వననగళర

93-48/24

తసడడ:డ కకటయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:11-897/1
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: రరణణ వననగళర
ఇసటట ననస:11-898/4
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:11-898/7/2
వయససస:34
లస: పప
796
SAA1443027
పపరర: అమర బభష షపక

93-52/825

తసడడ:డ శవరరమ కమషరయఖ లసకర
ఇసటట ననస:11-898/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లసకర శవ రరమ కమషరయఖ
ఇసటట ననస:11-898/1
వయససస:23
లస: పప
793
SAA0309575
పపరర: పడశరసత పప తషగగసటర

785
SAA1442110
పపరర: లల ససతతష పరలడడగగ

783
SAA1194984
పపరర: హహమసత కలమమర కలసభ

తసడడ:డ సరనమయయలల కలసభ
ఇసటట ననస:11-896/C
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:11-897/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : లకడమననరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:11-898
వయససస:21
లస: ససస స
790
SAA1097906
పపరర: లసకర వనసకట నఖల

93-41/25

తసడడ:డ మగతస యఖ కలమమమ
ఇసటట ననస:11-896/C
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:11-897/1
వయససస:49
లస: ససస స
787
SAA1061712
పపరర: మమనక ఆవపల

782
SAA1064385
పపరర: సరనమయయలల కలమమమ

804
LFX2427920
పపరర: లకడమ పసకజస అననస

93-48/33

భరస : పసననయఖ అననస
ఇసటట ననస:11-903,3RD LINE,NAGARALU
వయససస:62
లస: ససస స
93-47/688

807
SAA1265545
పపరర: వటటటకకటట యమమన వటటటకకటట

93-52/728

తసడడ:డ చటటటపసననయఖ అననస
ఇసటట ననస:11-903,3RD LINE,NAGARALU
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట ససరఖ శకనవరసస రరదడపరక
ఇసటట ననస:11-905
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: పసచసమరరస వర పడసరద రరవప పసచసమ
ఇసటట ననస:11-906/3
వయససస:19
లస: ససస స

808
SAA1265552
పపరర: వటటటకకటట దదవఖ శక వటటటకకటట

809
SAA1440189
పపరర: దతవఖ గటటట

810
SAA1396316
పపరర: లలనన బభబగ గటటట

93-52/729

భసధసవప: పసచసమరరస వర పడసరద రరవప పసచసమ తసడడ:డ లలనన బభబగ గటటట
ఇసటట ననస:11-906/3
ఇసటట ననస:11-906/4
వయససస:18
లస: ససస స
వయససస:19
లస: ససస స

93-52/833

93-52/834

భసధసవప: వరణణ
ఇసటట ననస:11-906/4, 2nd LINE
వయససస:46
లస: పప
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93-52/835

భరస : లలనన బభబగ
ఇసటట ననస:11-906/4, 2nd LINE
వయససస:44
లస: ససస స
814
SAA1381672
పపరర: సరయ కమషర మహన పపలగడర

93-52/837

93-52/840

93-41/1102

93-44/919

93-52/31

93-52/844

93-44/17

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:11-940/1 9th line
వయససస:21
లస: పప

824
SAA1381722
పపరర: రమణమమరరస దనసరర

827
SAA1097781
పపరర: ఫరతమగన షపక

830
SAA1434679
పపరర: ససబభబ రరవప గగవరడ

833
SAA1264902
పపరర: హరర కమషర బబ డడర

93-52/847

836
SAA1458314
పపరర: శకనవరసరరవప గసటభ

93-52/843

839
SAA1381755
పపరర: కకడనల శక ధరణణ
తసడడ:డ కకడనల రరమగ
ఇసటట ననస:11-945/2
వయససస:18
లస: ససస స

819
SAA1455542
పపరర: శరత చసదడ బననల

93-41/1101

822
ZAF1340587
పపరర: అశనన బబ ననబబ యనన

93-52/730

825
SAA1097799
పపరర: షకకల షపక

93-52/30

తసడడ:డ జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:11-924/1
వయససస:21
లస: ససస స
93-52/32

828
SAA1097773
పపరర: జజన బభష షపక

93-52/33

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:11-924/1
వయససస:49
లస: పప
93-52/845

831
SAA1434695
పపరర: శక దతవ గగవరడ

93-52/846

భరస : ససబభబ రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:11-936/1
వయససస:46
లస: ససస స
93-52/732

834
SAA1263052
పపరర: రరకరశ బబ డడర

93-52/731

తసడడ:డ వశశనశనర రరవప బబ డడర
ఇసటట ననస:11-937 dwarakanagar 8line
వయససస:19
లస: పప
93-52/848

తసడడ:డ గసటభ రరగవయఖ గసటభ
ఇసటట ననస:11-940
వయససస:38
లస: పప
93-52/733

93-52/839

భరస : మగరళ కమషర బబ ననబబ యనన
ఇసటట ననస:11-911/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ డడర వశశనశనర రరవప
ఇసటట ననస:11-937/4
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరగవయఖ గసటభ
ఇసటట ననస:11-940
వయససస:59
లస: ససస స
838
SAA1282367
పపరర: శరత చసదడ రగడడర పపల

93-42/1081

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:11-936/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర తషమమల
ఇసటట ననస:11-936/A
వయససస:37
లస: ససస స
835
SAA1461748
పపరర: లకడమ గసటభ

821
SAA1438217
పపరర: కరశక కమషర బబ నబబ యన

816
SAA1381383
పపరర: పవన కలమమర పపలగడర

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప బననల
ఇసటట ననస:11-909,2ND LANE
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:11-924/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవరడ కకటటశనర రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:11-936/1
వయససస:73
లస: ససస స
832
SAA1087931
పపరర: రమమదతవ మగళరపపడడ

93-52/841

తసడడ:డ పరరనతశస దనసరర
ఇసటట ననస:11-919
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:11-924/1
వయససస:23
లస: ససస స
829
SAA1445907
పపరర: మహలకమమ గగవరడ

818
SAA1420843
పపరర: శరత చసదడ బననల

93-41/26

తసడడ:డ సరయ కమషర మహన పపలగడర
ఇసటట ననస:11-907/3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ నబబ యన
ఇసటట ననస:11-911/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:11-916
వయససస:18
లస: పప
826
SAA1097807
పపరర: షరజహన షపక

93-52/838

తసడడ:డ ననగరశనరరవప బననల
ఇసటట ననస:11-909
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:11-910/2
వయససస:26
లస: ససస స
823
SAA1381094
పపరర: మహమమద అరరద షపక

815
SAA1381656
పపరర: పదమజ పపలగడర

813
SAA1146752
పపరర: జవన కలమమర మసదనడడ

తసడడ:డ కకశశరగ మసదనడడ
ఇసటట ననస:11-907
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరయ కమషర మహన పపలగడర
ఇసటట ననస:11-907/3
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరశనరరరవప బభననల
ఇసటట ననస:11-909
వయససస:35
లస: పప
820
SAA1459239
పపరర: పదమజ కరకరర

93-52/836

తసడడ:డ లలనన బభబగ
ఇసటట ననస:11-906/4, 2ND LINE
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పపలగడర
ఇసటట ననస:11-907/3
వయససస:52
లస: పప
817
SAA1446004
పపరర: కమషర కకశశర బభననల

812
SAA1445865
పపరర: దతవఖ గటటట

837
SAA1458090
పపరర: భవన గసటభ

93-52/849

భరస : శకనవరసరరవప గసట
ఇసటట ననస:11-940
వయససస:31
లస: ససస స
93-52/850

840
SAA1390095
పపరర: సమర కకతస మమసస

93-52/852

తసడడ:డ వఠల రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:11-945/7
వయససస:23
లస: పప
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పపరర: నవన వరవలర
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93-52/34

భరస : ననగరరజ వరవలర
ఇసటట ననస:11-945/25
వయససస:25
లస: ససస స
844
SAA1406768
పపరర: నరమల దతవ గగరర

93-53/798

93-52/37

భరస : శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:11-945-67
వయససస:42
లస: ససస స
850
SAA0716910
పపరర: తతకల కమషర కలమమరర

93-52/40

93-35/73

93-52/853

భరస : వనణగ కలమమర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:11-946/9
వయససస:24
లస: ససస స
862
SAA1421049
పపరర: తతజ కకరణ లకరకకలల
తసడడ:డ థనమసయఖ లకరకకలల
ఇసటట ననస:11-949
వయససస:22
లస: పప
865
SAA1381706
పపరర: మరరయ రరణణ కటభరర
భరస : పడకరశ రరవప కటభరర
ఇసటట ననస:11-949/4
వయససస:53
లస: ససస స
868
SAA1148410
పపరర: ససభభన షపక
తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:11-952/14
వయససస:21
లస: పప

849
LFX2427656
పపరర: అసబబ డమమ కడడయమల

93-52/38

851
LFX2417806
పపరర: ససధనకరరబబగ పసననక

854
SAA0407122
పపరర: చననమమ థసమమమ

857
SAA1434539
పపరర: తరపతమమ తషరక

860
SAA1472182
పపరర: ఫణణ లకమణ మమరగడ

863
SAA1434257
పపరర: శక హరర నశరసకరరరవప

93-35/74

866
SAA1097872
పపరర: నళన లకరకకలల

93-52/39

భరస : వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:11-945-67
వయససస:70
లస: ససస స
93-52/41

852
SAA0716647
పపరర: తతకల శకనవరస రరవప

93-52/42

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:11-945-67
వయససస:45
లస: పప
93-52/43

855
SAA0081448
పపరర: మమరగకడడర గరడత

93-52/44

తసడడ:డ శశరరదదబ గరడత
ఇసటట ననస:11-945/95/1
వయససస:60
లస: పప
93-52/854

858
SAA1445915
పపరర: అసకమమ రరవప తషరక

93-52/855

తసడడ:డ గగరవయఖ తషరక
ఇసటట ననస:11-946
వయససస:27
లస: పప
93-52/856

861
SAA1436351
పపరర: తతజ కకరణ లకరకకలల

93-52/857

తసడడ:డ తతమమసయఖ లకరకకలల
ఇసటట ననస:11-949
వయససస:23
లస: పప
93-52/859

తసడడ:డ గగవసదస నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:11-949
వయససస:18
లస: పప
93-52/861

93-52/45

848
LFX2427714
పపరర: శరసతకలమమరర పసననక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరగడ
ఇసటట ననస:11-946/B
వయససస:19
లస: పప
93-52/858

846
SAA1083310
పపరర: తరరమలలశనర రరవప బసడనరర

తసడడ:డ పప లయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:11-945/50, VYSYA BANK COL
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రరవప తషరక
ఇసటట ననస:11-946
వయససస:28
లస: ససస స
93-52/734

93-53/797

భరస : వరససదతవ రరజ వటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:11-945/50/6 F NO 102-1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరగకడడర gade^
ఇసటట ననస:11-945/95/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ తషరక
ఇసటట ననస:11-946
వయససస:52
లస: పప
859
SAA1272723
పపరర: లలత ఇసటటరర

93-52/36

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:11-945-67
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర మగపరరళర
ఇసటట ననస:11-945/93/1
వయససస:40
లస: ససస స
856
SAA1434554
పపరర: గగరవయఖ తషరక

845
SAA0974726
పపరర: గరతమ వటటటపప డ లల

843
SAA1406594
పపరర: వనసకట ససబభబ రగడర డ గగరర

తసడడ:డ అమర రగడడర గగరర
ఇసటట ననస:11-945/43
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:11-945-67
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:11-945-67
వయససస:72
లస: ససస స
853
SAA0871682
పపరర: లకడమ మగపరరళర

93-52/35

భరస : మహహశనర రగడర డ నడమమనసరర
ఇసటట ననస:11-945/30
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబభబరగడడర గగరర
ఇసటట ననస:11-945/43,
వయససస:62
లస: ససస స
847
SAA0717066
పపరర: కమషర పసడయమ తతకల

842
SAA1083294
పపరర: కకటటశనరమమ కకతస

864
SAA1467752
పపరర: ఫరతమ లకరకకలల

93-52/860

భరస : మరరయనన లకరకకలల
ఇసటట ననస:11-949/4
వయససస:54
లస: ససస స
93-52/46

867
SAA1088889
పపరర: అనసష నసదనఖల

93-42/29

భరస : జజసఫ అనల కలమమర లకరకకలల
ఇసటట ననస:11-949 AMARAVATHI ROAD
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రగడడర నసదనఖల
ఇసటట ననస:11-952/2 5THLINE DWARAKA
వయససస:30
లస: ససస స

869
SAA1194166
పపరర: అవననష మరరక

870
SAA1146760
పపరర: సరయ దదపసకర ననగర రగడర డ

తసడడ:డ వనసకట రరవప మరరక
ఇసటట ననస:11-954
వయససస:25
లస: పప

93-52/47

93-48/31

తసడడ:డ రవసదడ బభబగ ననగరరగడర డ
ఇసటట ననస:11-955/A
వయససస:22
లస: ససస స
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871
SAA1342237
పపరర: దయ సరగర మమకతతటట
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93-52/862

తసడడ:డ ఏససపరదస మమకతతటట
ఇసటట ననస:11-956
వయససస:56
లస: పప
93-48/32

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:11-960/1/19 3RD LINE
వయససస:24
లస: ససస స
93-52/48

95-115/1

93-53/2

93-52/736

93-44/18

93-41/1103

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:13-10-2473
వయససస:32
లస: పప

93-53/3

893
SAA0246785
పపరర: వసశ కమషర కకపపరల

93-52/867

93-50/40

93-52/785

93-52/735

882
SAA1167295
పపరర: దదపసస బభణనల

93-53/1

885
SAA1170877
పపరర: రవళ ఎనమల

93-53/4

888
SAA1402023
పపరర: ససబబయమమ మగరరకకపపడడ

93-41/1047

భరస : పప తషలకరయఖ మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:11-1065
వయససస:67
లస: ససస స
93-45/970

891
SAA1410620
పపరర: అసతయఖ పపటటట

93-52/842

తసడడ:డ లకరర ర పపటటట
ఇసటట ననస:11-9111-1
వయససస:70
లస: పప
93-41/892

894
AP151030438546
పపరర: కరరణ బబ డపరటట�

93-35/75

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:12-8-890
వయససస:42
లస: ససస స

896
SAA0549782
పపరర: అనసత పరసడడ రసగ వఠల
కరమరరజ
తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కరమరరజ
ఇసటట ననస:13-2-62
వయససస:66
లస: పప

93-42/30

899
SAA0303891
పపరర: వరసకక బగజర

93-50/41

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:13-10-2479
వయససస:54
లస: ససస స

879
SAA1293125
పపరర: గరతస సరయ మమచన

తసడడ:డ రసగసరనమ ఎనమల
ఇసటట ననస:11-976-1/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప� koppula
ఇసటట ననస:11_155
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగ రరజ రతననల
ఇసటట ననస:12-32
వయససస:29
లస: ససస స
898
SAA0297010
పపరర: ననగససరరష కననన

890
SAA1402353
పపరర: మనషర షపక

93-52/866

భరస : నరరశ బభబగ బభణనల
ఇసటట ననస:11-965/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదబ స షపక
ఇసటట ననస:11-1208
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : గగపరలకమషర తదసరర
ఇసటట ననస:11th line
వయససస:47
లస: ససస స
895
SAA1446020
పపరర: మహ లకడమ రతననల

94-8/1297

884
SAA1167303
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర ఎరకసశశటట

887
SAA1438886
పపరర: అమర పరష షపక

876
SAA1410240
పపరర: రగశమమ యడర పలర

తసడడ:డ రసగ మమచన
ఇసటట ననస:11-960/22
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చసద పరష షపక
ఇసటట ననస:11-1037/6
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ పటనస
ఇసటట ననస:11-1075
వయససస:21
లస: పప
892
SAA1454602
పపరర: వనసకట ససధ ఝనకక తదసరర

93-52/49

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:11-976
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరజ వలలర పప
ఇసటట ననస:11-980/11
వయససస:20
లస: పప
889
SAA1194877
పపరర: ననగగసదడ బభబగ పటనస

878
SAA1087865
పపరర: దదవఖ సరయ శక నకక

881
NDX3079357
పపరర: రసబభబగ బసడర మమడడ

93-52/864

భరస : దశరథ రరమయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:11-960-7/A
వయససస:73
లస: ససస స

భసధసవప: పదనమవత బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:11-964
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవరరస పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:11-970/1
వయససస:30
లస: ససస స
886
SAA1301993
పపరర: శకనవరస రరవప వలలర పప

93-52/865

భరస : వనసకట శవ కమషర నకక
ఇసటట ననస:11-960/8, 6TH LANE
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకర చలక
ఇసటట ననస:11-962/1
వయససస:22
లస: పప
883
SAA1200427
పపరర: రగణగక పరమగలపరటట

875
SAA1435015
పపరర: షకకనన బబగగమ షపక

873
SAA1342245
పపరర: రరషసక మమకతతటట

తసడడ:డ దయమసరగర మమకతతటట
ఇసటట ననస:11-956
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదన వల షపక
ఇసటట ననస:11-960/6
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలయఖ నకక
ఇసటట ననస:11-960/8
వయససస:52
లస: పప
880
SQX1896695
పపరర: ఉదయ కమషర చలక

93-52/863

తసడడ:డ దయ సరగర మమకతతటట
ఇసటట ననస:11-956
వయససస:21
లస: పప

874
SAA1081074
పపరర: రరవత మమదనల

877
SAA0725848
పపరర: ననరరయణ నకక

872
SAA1342252
పపరర: హరరరత మమకతతటట

897
SAA1400837
పపరర: రరమకమషర రరవప గకసథద

93-33/900

భసధసవప: ననగరశనరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:13-7-394
వయససస:62
లస: పప
900
SAA0310573
పపరర: అససలలటట మమరస మమ

93-50/42

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:13-10-2482
వయససస:46
లస: ససస స
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901
SAA0344846
పపరర: వనసకటటశనరరరవప అససలలటట

93-51/512

తసడడ:డ సరమమలక
ఇసటట ననస:13.10-2482
వయససస:51
లస: పప
904
SAA0850769
పపరర: దసరర కరమమకడ వసస

93-52/51

94-77/546

93-52/53

93-50/44

93-52/58

93-52/61

93-52/64

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:19-3-129
వయససస:29
లస: పప

914
SAA0681601
పపరర: కకమమననన ధనలకడమ

917
SAA0627570
పపరర: వససమత కకతస మమసస

920
SAA0378356
పపరర: శకనవరసరరవప చసదనల

923
SAA0312926
పపరర: వనసకట కమషర కలరరక

93-50/46

926
SAA0886095
పపరర: రమణ గరరర పరటట

93-52/56

929
SAA0389999
పపరర: దదవఖ భభషఖస
తసడడ:డ భభషఖస వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:30
లస: ససస స

909
SAA0435826
పపరర: హరరకమషర కలమమరర కకగసటట

93-52/52

912
SAA0378851
పపరర: సరసబశవరరవప గరరగపరటట

93-52/55

915
SAA0556456
పపరర: ససరరష కలమమర కకమమననన

93-52/57

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-3-120
వయససస:40
లస: పప
93-52/59

918
SAA0392704
పపరర: అగససటన రరనన

93-52/60

భరస : సరనమ కలలసదనయన రరన
ఇసటట ననస:19-3-121
వయససస:55
లస: ససస స
93-52/62

921
SAA0378216
పపరర: శకనవరసరరవప కకమటటననన

93-52/63

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకమటటనన
ఇసటట ననస:19-3-121
వయససస:49
లస: పప
93-52/65

924
SAA0659144
పపరర: శరకవణణ పపలచరర

93-50/45

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:19-3-129
వయససస:28
లస: ససస స
93-52/66

భరస : వరయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:19-3-129
వయససస:45
లస: ససస స
93-52/68

93-43/661

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:19-3-118
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:19-3-128
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ వనననకకట
ఇసటట ననస:19-3-129
వయససస:52
లస: పప
928
SAA0312850
పపరర: నవన గరరర పరటట

93-52/54

తసడడ:డ రరమమమరరస చసదల
ఇసటట ననస:19-3-121
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మసచనల
ఇసటట ననస:19-3-121
వయససస:55
లస: పప
925
SAA0732413
పపరర: చసదడ శశఖర వనననకకట

911
SAA0378679
పపరర: వనసకటససధదర బభబగ గరరగపరటట

906
SAA1281070
పపరర: వనసకటటశనరమమ మరరయమల

భరస : రరజరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:19-3-118
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వఠల రరవప కకతమమసస
ఇసటట ననస:19-3-121
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వఠల రరవప
ఇసటట ననస:19-3-121
వయససస:26
లస: పప
922
SAA0527960
పపరర: వనసకట రమమష మసచనల

93-50/43

భరస : ససబభబ రరవప కకమననవన
ఇసటట ననస:19-3-120
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకమమననన
ఇసటట ననస:19-3-120
వయససస:65
లస: పప
919
SAA0629386
పపరర: ససదబ నరర కకతస మమసస

908
SAA0658997
పపరర: భభరత బభణవతష

93-49/632

భరస : వనసకట రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:16-2-171/a
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబభశవరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:19-3-118
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:19-3-120
వయససస:44
లస: పప
916
SAA0681593
పపరర: కకమమననన ససబభబ రరవప

93-44/867

తసడడ:డ రమననయకలలల
ఇసటట ననస:19-1-121
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:19-3-118
వయససస:33
లస: పప
913
SAA0960956
పపరర: కకటటశనర రరవప బబలరసకకసడ

905
SAA1289842
పపరర: రమమదతవ మననవ

903
SAA1285907
పపరర: వసశ కమషర కకలమడడ

తసడడ:డ శవకలమమర కకలమడడ
ఇసటట ననస:13-130-632
వయససస:19
లస: పప

భరస : బభబగరరవప
ఇసటట ననస:15-128
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పచనచ
ఇసటట ననస:16-12-659
వయససస:68
లస: ససస స
910
SAA0380774
పపరర: టటరరషరబబమ గరరగపరటట

93-42/31

తలర : ఉషర రరణణ కసకణనల
ఇసటట ననస:13-17-743
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వసస
ఇసటట ననస:14-1-126
వయససస:26
లస: ససస స
907
NDX2211308
పపరర: వనసకట రతనస పచనచ

902
SAA1113968
పపరర: హరరత కసకణనల

927
SAA0886103
పపరర: పడతనప కలమమర గరరర పరటట

93-52/67

తసడడ:డ వరయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:19-3-129
వయససస:26
లస: పప
93-52/69

930
SAA0871260
పపరర: రమఖ కమషర భభషఖస

93-52/70

తసడడ:డ వరరసజననయగలల భభషఖస
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:32
లస: ససస స
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93-52/71

భరస : ననగ చడవతనఖ
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:37
లస: ససస స
934
SAA0717298
పపరర: ససధన జమగమల

93-52/74

93-52/77

93-52/80

93-52/83

93-52/86

93-52/89

93-52/92

తసడడ:డ రవకలమమర తనళళళరర
ఇసటట ననస:19-9-471
వయససస:21
లస: ససస స

944
SAA0407114
పపరర: రరషమ సయఖద

947
SAA0406645
పపరర: కలతషబగదదబన బభషర సయఖద

950
SAA0327783
పపరర: వఠల రరవప కకతస మమసస

953
SAA0974866
పపరర: సరయ కలమమర కకడసరర

93-52/95

956
SAA0078733
పపరర: లలమ కకమమననన� కకమననన

93-52/84

959
SAA1061530
పపరర: అరరణ ఉపరల
భరస : భగపపష ఉపరల
ఇసటట ననస:19-9-471
వయససస:42
లస: ససస స

939
SAA0983677
పపరర: వనసకనన చచదరర దదరరశల

93-52/79

942
SAA0717280
పపరర: శవ ననగ పడసరద జమగమల

93-52/82

945
SAA1061662
పపరర: భవరన చలలకకరర

93-52/85

భరస : ఆసజననయగలల చలలకకరర
ఇసటట ననస:19-4-315
వయససస:42
లస: ససస స
93-52/87

948
SAA0406926
పపరర: అబగబలమర సయఖద

93-52/88

తసడడ:డ అమర జజన
ఇసటట ననస:19-4-315
వయససస:36
లస: పప
93-52/90

951
SAA0406660
పపరర: అమర జజన సయఖద

93-52/91

తసడడ:డ అలసరహహబ
ఇసటట ననస:19-4-315
వయససస:70
లస: పప
93-52/93

954
SAA0960659
పపరర: ననగరశనర రరవప వలక
ర రర

93-52/94

తసడడ:డ వర రరజ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:19-4-316
వయససస:68
లస: పప
93-52/96

భరస : రరజరసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:19-9-469
వయససస:54
లస: ససస స
93-52/98

93-52/76

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖ భభసకర రరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:19-4-316
వయససస:24
లస: పప

భరస : చడననయఖ
ఇసటట ననస:19-4-961/1
వయససస:52
లస: ససస స
958
SAA1061548
పపరర: పపజత తనళళళరర

93-52/81

తసడడ:డ రరజజరరవప కకతమమసస
ఇసటట ననస:19-4-315
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగరశనర రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:19-4-316
వయససస:58
లస: ససస స
955
LFX1612993
పపరర: ఆదదలకడమ బబ యపరటట

941
SAA0717405
పపరర: శకనవరస రరవప గడతర

936
SAA0717348
పపరర: కమలమ మగపరర

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అమర జజన
ఇసటట ననస:19-4-315
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అమర జజన
ఇసటట ననస:19-4-315
వయససస:45
లస: పప
952
SAA0974684
పపరర: సససదరమమ వలక
ర రర

93-52/78

భరస : బయ జజన బభషర
ఇసటట ననస:19-4-315
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అమర జజన
ఇసటట ననస:19-4-315
వయససస:58
లస: ససస స
949
SAA0406918
పపరర: బయమ జజనబభషర సయఖద

938
SAA0717314
పపరర: ననగ చడవతనఖ మగపరర

93-52/73

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:53
లస: పప

భరస : అబగబల సయఖద
ఇసటట ననస:19-4-315
వయససస:34
లస: ససస స
946
SAA0407247
పపరర: లత�ీసననసర సయఖద

93-52/75

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ భభషఖస
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:54
లస: పప
943
SAA1061654
పపరర: షబనన షపక

935
SAA0717397
పపరర: అజతన గడతర

933
SAA0394890
పపరర: పదనమవత భభషఖస

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససతన రరమ బభబగ
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:57
లస: ససస స
940
SAA0888539
పపరర: వరరసజననయగలల భభషఖస

93-52/72

భరస : వనసకనన చచదరర
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ ననగ పడసరద
ఇసటట ననస:19-4-307
వయససస:46
లస: ససస స
937
SAA0717371
పపరర: ననగ మలలర శనరర గడగగటటట

932
SAA0983685
పపరర: మమధవ దదరరశల

957
SAA1097948
పపరర: రరజరసదడ పడసరద కకమమననన

93-52/97

భసధసవప: లల కకమమననన
ఇసటట ననస:19-9-469
వయససస:61
లస: పప
93-52/99

960
SAA0848210
పపరర: మమధవ తనళళరర

93-52/100

భరస : రవ కలమమర తనళళరర
ఇసటట ననస:19-9-471
వయససస:47
లస: ససస స
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961
SAA1061621
పపరర: లమకడమకలమమరర మపరరస
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93-52/101

భరస : చననననగరశనరరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:19-9-471
వయససస:62
లస: ససస స
964
LFX1615897
పపరర: పడశరసత గరదడ

93-52/104

93-52/107

93-52/110

93-52/113

93-53/773

93-52/118

93-52/120

తసడడ:డ దరరన ననయక
ఇసటట ననస:19-10-201
వయససస:56
లస: పప

974
SAA0659870
పపరర: కకరణ కలమమర మగపరరళళ

977
LFX1615988
పపరర: సససదసరర కరసస

980
SAA0932369
పపరర: ఆరర రగడడర కరసస

983
SAA0560516
పపరర: మమమలమ శవ శసకర

93-50/49

986
SAA0659029
పపరర: ననగరశనరర ననయక బభణవతష

93-52/114

989
SAA0960493
పపరర: పపషరరవత కనననదనర
భరస : అసజయఖ కనననదనర
ఇసటట ననస:19-10-463
వయససస:41
లస: ససస స

969
LFX1615863
పపరర: పడమదస గరదడ

93-52/109

972
LFX2417061
పపరర: కసరరరగడడర గరదడ

93-52/112

975
SAA0974676
పపరర: వనసకట శకనవరస రగడర డ చరరసన

93-52/115

తసడడ:డ వనసకటటసనర రగడడర చరరసన
ఇసటట ననస:19-9-474
వయససస:48
లస: పప
93-52/116

978
LFX1615806
పపరర: వజయమమరర కరసస

93-52/117

భరస : అనననరగడడర
ఇసటట ననస:19-9-481
వయససస:45
లస: ససస స
93-52/119

981
SAA1410059
పపరర: బల బసదస వరగగన

93-52/972

భరస : రరజరశ రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:19-9-481/1
వయససస:23
లస: ససస స
93-50/47

984
SAA0658989
పపరర: లలతవననయక వసస

93-50/48

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:19-10-114
వయససస:25
లస: పప
93-50/50

భరస : రరమచసదడ ననయక
ఇసటట ననస:19-10-201
వయససస:40
లస: ససస స
93-50/52

93-52/106

తసడడ:డ థనమసపడ
డ డర
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మమమలమ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:19-10-109
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ ననయక
ఇసటట ననస:19-10-201
వయససస:27
లస: ససస స
988
SAA0659011
పపరర: బ వ రరమ చసదడనయమక

93-52/111

తసడడ:డ ఇననన రగడర డ
ఇసటట ననస:19-9-481
వయససస:59
లస: పప

భరస : తతమస రగడడర
ఇసటట ననస:19-9-482
వయససస:64
లస: ససస స
985
SAA0659037
పపరర: శక దతవ పసడయ బభణవతష

971
SAA0848186
పపరర: రవ కలమమర తనళళరర

966
SAA0932898
పపరర: మమధవ లత రరవపరటట

తసడడ:డ కసరరగడడర
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అరర రగడడర
ఇసటట ననస:19-9-481
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అరర రగడడర
ఇసటట ననస:19-9-481
వయససస:34
లస: పప
982
SAA0816217
పపరర: గరదడ మమరర పడకరషస

93-52/108

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:19-9-474
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యకకల
ఇసటట ననస:19-9-479,ward-4
వయససస:39
లస: పప
979
LFX1615889
పపరర: రరజరషపడ
డ డర కరసస

968
LFX1615830
పపరర: లకరరబమమరర గరదడ

93-52/103

భరస : రరధ కమషర
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయణ తనళళరర
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:19-9-474
వయససస:40
లస: ససస స
976
SAA1401199
పపరర: శకనవరస రరవప యకకల

93-52/105

భరస : కపరరరగడడర
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ థనమసపడ
డ డర
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:50
లస: పప
973
SAA0659862
పపరర: లకడమ మగపరరళళ

965
LFX1615822
పపరర: రజత గరదడ

963
LFX1615996
పపరర: సరరత గరదడ

తసడడ:డ రరయపపరగడడర
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపపరగడడర
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరయపపరగడడర
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:46
లస: ససస స
970
LFX1615871
పపరర: రరయపపరగడడర గరదడ

93-52/102

తసడడ:డ అపరరరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:19-9-471
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కపరరరగడడర
ఇసటట ననస:19-9-472
వయససస:35
లస: ససస స
967
LFX1615814
పపరర: మరరయపరసససదరర గరదడ

962
SAA1061639
పపరర: చననననగరశనరరరవప మపరరస

987
SAA0659003
పపరర: ధథల భభయ బభణవతష

93-50/51

తసడడ:డ ధథల భభయ
ఇసటట ననస:19-10-201
వయససస:82
లస: ససస స
93-52/121

990
SAA0960501
పపరర: అసజయఖ కనననదనర

93-52/122

తసడడ:డ శవ కకటయఖ కనననదనర
ఇసటట ననస:19-10-463
వయససస:45
లస: పప
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991
SAA0960485
పపరర: గణణష కనననదనర
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93-52/123

తసడడ:డ అసజయఖ కనననదనర
ఇసటట ననస:19-10-465
వయససస:26
లస: పప

992
SAA1061498
పపరర: జయకలమరర పరలలపప

తసడడ:డ చలపత పరలలపప
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:25
లస: ససస స

93-52/126 995
994
SAA0451906
SAA0392688
పపరర: వనసకట లకడమ పడసననన అయధనఖ
పపరర: మధసససమత సరరపపడడ

తసడడ:డ కమషర మమరరస అయధనఖ
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:30
లస: ససస స
997
SAA0716837
పపరర: పసడడకకటట ననగరసదడమమ

93-52/129

93-52/132

93-52/135

93-52/138

93-52/141

93-52/144

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:64
లస: పప

1010 SAA0984485
పపరర: శకకరసత జగటట

1013 SAA0717587
పపరర: పడభభకర రరవప ధసపరటట

93-52/147

1016 SAA0717553
పపరర: గమరవర రరడడర రరపరలమ

1019 LFX2427466
పపరర: శవకలమమరర కరమమపలర
భరస : ససరరష� �
ఇసటట ననస:19-10-491/2
వయససస:36
లస: ససస స

93-52/131

93-52/134

93-52/136

1005 SAA0717116
పపరర: వజయ భభసకర రరడడర రరపరలమ

93-52/137

తసడడ:డ గమరవర రరడడర
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:35
లస: పప
93-52/139

1008 SAA0717181
పపరర: చన కరససయఖ చసటర

93-52/140

తసడడ:డ జయమ రరవప
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:38
లస: పప
93-52/142

1011 SAA0658245
పపరర: జసన గగనన

93-52/143

తసడడ:డ సతనఖననబస గగనన దపపరర
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:51
లస: పప
93-52/145

1014 SAA0717611
పపరర: పపరర చసదడ రరవప గగలలమగదద

93-52/146

తసడడ:డ చరసజవ
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:52
లస: పప
93-52/148

తసడడ:డ బభల రరడడర
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:60
లస: పప
93-52/150

999
SAA0716571
పపరర: యయసడస
ర రర మమరరమమరర రరట

1002 SAA0392696
పపరర: వనసకట శవ లకడమ కలమమరర
సరరపపడడ
భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరనదమ
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చననప రగడడర
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:60
లస: పప
1018 SAA0377226
పపరర: వనసకటటశనరరరవప సరరపపడడ

1007 SAA0379644
పపరర: మసరసనరరవప సరరపపడడ

93-52/128

93-52/133

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:50
లస: పప
1015 SAA0932385
పపరర: బభల రగడడర తషమమ

1004 SAA0717108
పపరర: ససరరశ రరడడర రరపరలమ

996
SAA0717629
పపరర: వజయ లకడమ గగలలమగదద

భరస : పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రతయఖ వటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:40
లస: పప
1012 SAA0716811
పపరర: పసడడకకటట నరరసదడ బభబగ

93-52/130

తసడడ:డ గమరవర రరడడర
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససభభష చసదడ బబ స
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:36
లస: పప
1009 SAA0974718
పపరర: వరససదతవ రరజ వటటటపప డ లల

1001 SAA0960600
పపరర: కలమమరర వటటటపప డ లల

93-52/125

భరస : పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రతయఖ వటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:63
లస: ససస స
1006 SAA0717421
పపరర: వమలమ సరగర యయరకగసటభర

93-52/127

భరస : జగసన
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గమరవర రరడడర
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:53
లస: ససస స
1003 SAA0984477
పపరర: అననపపరర జగటట

998
SAA0658252
పపరర: లకరరబ మమరర దనరర

993
SAA0717207
పపరర: పపలమమ చసటభర

భరస : చనఈనన కరసపవయమ
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ బభబగ
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:44
లస: ససస స
1000 SAA0717132
పపరర: అరఠణన రరపరలమ

93-52/124

1017 SAA0993437
పపరర: రతయఖ వటటటపప డ లల

93-52/149

తసడడ:డ ససబభబరరవప వటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:19-10-491/1
వయససస:63
లస: పప
93-52/151

1020 SAA1061522
పపరర: ససజజత కరమమపలర

93-52/152

భరస : రమమశ కరమమపలర
ఇసటట ననస:19-10-491/2
వయససస:37
లస: ససస స
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1021 SAA0131664
పపరర: శవ కలమమరర కరమమపలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-52/153

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:19-10-491/2
వయససస:43
లస: ససస స
1024 LFX2417541
పపరర: రమమష కరమమపలర

93-52/156

93-50/53

93-52/161

93-52/164

93-52/167

93-52/170

93-52/173

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-10-512
వయససస:53
లస: ససస స

1034 SAA1008656
పపరర: పప లననయగడడ యయతడసతల

1037 LFX2427557
పపరర: జడడత ససరబబ యన

1040 SAA0312819
పపరర: జరమస ససరబబ ఇణన

1043 SAA0659060
పపరర: శరరద చరసదనసస

93-50/56

1046 SAA0932203
పపరర: ఆష పఠరన

93-52/165

1049 SAA0932187
పపరర: రరజరష మమమననన
తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-10-512
వయససస:30
లస: పప

1029 SAA0627539
పపరర: వనజ కకటపరటట

93-52/160

1032 SAA0378646
పపరర: రరజ మమకరపప యన

93-52/163

1035 SAA0629881
పపరర: శవయఖ కకటపరటట

93-52/166

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:19-10-505
వయససస:67
లస: పప
93-52/168

1038 SAA1014083
పపరర: ననగ దసరర భవరన పపదబ దశశటట

93-52/169

భరస : శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-10-508
వయససస:46
లస: ససస స
93-52/171

1041 SAA1014075
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరర

93-52/172

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:19-10-508
వయససస:52
లస: పప
93-50/54

1044 SAA0659888
పపరర: మహమమద ఇసరమయల షపక

93-50/55

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:19-10-512
వయససస:38
లస: పప
93-52/174

భరస : ఇసతయమజ పఠరన
ఇసటట ననస:19-10-512
వయససస:24
లస: ససస స
93-52/176

93-52/158

తసడడ:డ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:19-10-505
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బభల ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:19-10-512
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:19-10-512
వయససస:43
లస: పప
1048 SAA0932708
పపరర: అరరణ మమమననన

93-52/162

తసడడ:డ జజసపఫ ససరబబ ఇణన
ఇసటట ననస:19-10-508
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల ససరబబ యన
ఇసటట ననస:19-10-508
వయససస:54
లస: పప
1045 SAA0659078
పపరర: బభల ససబడహమణఖస చరసదనసస

1031 SAA1017418
పపరర: గరరరష యయతడసతల

1026 SAA0132076
పపరర: వనసకటటశనరరర కరమమపలర

భరస : రవ కలమమర కకఠపకకస
ఇసటట ననస:19-10-505
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:19-10-508
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ ససరబబ ఇణన
ఇసటట ననస:19-10-508
వయససస:31
లస: పప
1042 LFX2417681
పపరర: జజసఫ ససరబబ యన

93-52/159

తసడడ:డ బకమయఖ యయతడసతల
ఇసటట ననస:19-10-505
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:19-10-508
వయససస:32
లస: ససస స
1039 AP151030453173
పపరర: జ�న ససరబబ ఈనన

1028 SAA0391524
పపరర: మసగర పపల

93-52/155

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:19-10-491/2
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పప లననయగడడ
ఇసటట ననస:19-10-505
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:19-10-505
వయససస:45
లస: పప
1036 SAA0313189
పపరర: ససజజత తడలరగగసడర

93-52/157

తసడడ:డ పపదరరమగలల
ఇసటట ననస:19-10-505
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:19-10-505
వయససస:64
లస: ససస స
1033 SAA0327775
పపరర: రవకలమమర కకటపరటట

1025 LFX2417558
పపరర: ససరరష కరమమపలర

1023 SAA0716597
పపరర: కరమమపలర కరరరసక

తసడడ:డ ససరరష
ఇసటట ననస:19-10-491/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:19-10-491/2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రతనరరజ
ఇసటట ననస:19-10-499
వయససస:25
లస: ససస స
1030 SAA0629915
పపరర: దనడకకమణణ కకటపరటట

93-52/154

భరస : ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:19-10-491/2
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:19-10-491/2
వయససస:42
లస: పప
1027 SAA0659102
పపరర: పడవలర క మమజరటట

1022 SAA0716613
పపరర: ఢసడమగదద వజయలకడమ

1047 SAA0627794
పపరర: నససమ షపక

93-52/175

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:19-10-512
వయససస:42
లస: ససస స
93-52/177

1050 SAA0445072
పపరర: ఇసతయమజ పఠరన

93-52/178

తసడడ:డ మహమద ఖమన
ఇసటట ననస:19-10-512
వయససస:32
లస: పప
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1051 SAA1283399
పపరర: వనసకట ససబబ రగడడర పపల

93-52/758

భసధసవప: వజయ లకడమ కలమమరర పపల
ఇసటట ననస:19-10-516/6
వయససస:58
లస: పప
1054 SAA1283548
పపరర: జయమన సరఈహరరర రగడర డ పపల

93-52/761

93-52/763

1058 SAA1276948
పపరర: వనసకట రతనస కరసతతమతన

93-52/766

1061 SAA1433713
పపరర: తరరపత రరవప పప తషల

1056 SAA1277219
పపరర: శవ రరమ కమషరయఖ
యలమసచల
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర యలమసచల
ఇసటట ననస:19-11-526
వయససస:56
లస: పప

93-52/762

93-52/764

1059 SAA1277425
పపరర: అమరరసదడ కలమమర కరసతతమతన

93-52/765

తసడడ:డ ససరరశ బభబగ కరసతతమతన
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:30
లస: పప
93-52/960

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప పప తషల
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:47
లస: పప
93-52/962

తసడడ:డ శవ రరమయఖ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:37
లస: పప

1064 SAA1410463
పపరర: భభరత నలక
ర రర

93-48/35

1067 SAA1114180
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

1062 SAA1381458
పపరర: కలరన ఇననమమరర

93-52/961

భరస : లల వనసకట సతఖ పడసరద ఇననమమరర
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:38
లస: ససస స
93-52/963

భరస : ససబబరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:30
లస: ససస స

1066 SAA1114206
పపరర: బబ షపక

93-52/760

93-52/179

భరస : ససరగషబభబగ కరసతతమతన
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరరసదడ కలమమర కరసతతమతన
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:27
లస: ససస స
1063 SAA1410331
పపరర: ససబబరరవప నలక
ర రర

1055 SAA0327031
పపరర: లకడమ మమనస వనదనసతసI

1053 SAA1283597
పపరర: వజఖ లకడమ కలమమరర పపల

భరస : ససబబరగడడర పపల
ఇసటట ననస:19-10-516-6
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:19-10-530/2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కరసతతమతన
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:53
లస: పప
1060 SAA1277557
పపరర: వనత కరసతతమతన

93-52/759

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రగడర డ పపల
ఇసటట ననస:19-10-516/6
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరగడడర పపల
ఇసటట ననస:19-10-516-6
వయససస:27
లస: పప
1057 SAA1277474
పపరర: ససరరహ బభబగ కరసతతమతన

1052 SAA1283365
పపరర: కకరణమయ పపల

1065 SAA1472091
పపరర: సరయ రఠశమఠర పప తషల

93-52/964

తసడడ:డ తరరపత రరవప పప తషల
ఇసటట ననస:19-11-529
వయససస:21
లస: ససస స
93-48/36

1068 SAA1445840
పపరర: హరర బభబగ చనగసటట

93-52/965

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-11-529/1 WARD NO 4
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-11-529/1 WARD NO 4
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననగరసదడస చనగసటట
ఇసటట ననస:19-11-529 FLAT NO 313
వయససస:52
లస: పప

1069 SAA1396290
పపరర: ససగగణ చనగసటట

1070 SAA1114198
పపరర: మసరసన షపక

1071 SAA1271261
పపరర: ననగ శకనవరసరరవప ఉయమల

93-52/966

భరస : హరర బభబగ చనగసటట
ఇసటట ననస:19-11-529 FLAT NO 313
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-11-529 ward no 4
వయససస:33
లస: ససస స

1072 SAA1293067
పపరర: లలత బలసరన

1073 SAA1437136
పపరర: పదమ ఆలపరటట

93-52/767

భరస : ననగ శకనవరస రరవప ఉయమల
ఇసటట ననస:19-11-529,
వయససస:37
లస: ససస స
1075 SAA1291574
పపరర: సససగర రగడడర బబ డపరటట

93-51/560

తసడడ:డ పరపరరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:19-11-529, F NO 315
వయససస:43
లస: పప

1076 SAA1291590
పపరర: అరరణ బబ డపరటట

93-52/967

1079 SAA1280452
పపరర: ససజజత గననమననన
భరస : శకనవరస రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:19-11-529, F NO 315
వయససస:42
లస: ససస స

1074 SAA1381540
పపరర: రమదతవ పరరమ

93-52/968

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:19-11-529,
వయససస:36
లస: ససస స
93-51/561

భరస : సససగర రగడడర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:19-11-529, Flat No 511
వయససస:54
లస: ససస స
93-52/768

93-51/559

తసడడ:డ చన వనసకటటశనరరర ఉయమల
ఇసటట ననస:19-11-529,
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తడననథరరవప దడనవలర
ఇసటట ననస:19-11-529,
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటట రగడర డ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:19-11-529, Flat No 511
వయససస:67
లస: పప
1078 SAA1281468
పపరర: శకనవరస రరవప మమదరమమటర

93-48/37

1077 SAA1291616
పపరర: శరకవణణ బబ డపరటట

93-51/562

తసడడ:డ సససగర రగడడర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:19-11-529, Flat No 511
వయససస:33
లస: ససస స
93-52/769

1080 SAA1090786
పపరర: అనసష సరయ పసడయమ వలర భననన

93-42/32

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:19-11-529,F.NO.405
వయససస:23
లస: ససస స
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93-42/33

భరస : శకనవరస రరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:19-11-529,F.NO.405
వయససస:42
లస: ససస స
1084 SAA0381160
పపరర: సపవదసలల మమదదగగన

1082 SAA1302280
పపరర: తడవనణణ శక వదఖ పప లశశటట

93-50/925

తసడడ:డ రసగననయకలలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:19-11-530/1
వయససస:20
లస: ససస స
93-52/181

తసడడ:డ మమమసయఖ
ఇసటట ననస:19-11-530/2
వయససస:32
లస: పప

1085 SAA0378398
పపరర: మమమసయఖ మమదగగన

1083 SAA0327023
పపరర: శశనత దసరర వనదనసతస వనదనసతసI

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:19-11-530/2
వయససస:41
లస: ససస స
93-52/182

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:19-11-530/2
వయససస:62
లస: పప
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1086 NDX2182897
పపరర: భభనసపడకరష రగడడర మగలల

93-52/969

భసధసవప: ససరరచసదన
ఇసటట ననస:19-11-531
వయససస:21
లస: పప
1089 LFX1616028
పపరర: శశరరలల

1092 SAA0327080
పపరర: ఫరతమమ లకరకకలల

93-52/183

93-52/186

భరస : చనననరరవప
ఇసటట ననస:19-51
వయససస:50
లస: ససస స
1095 AP151030453676
పపరర: థథమమసయఖ లకరకకలల

93-52/189

93-52/192

93-52/195

1093 SAA0390062
పపరర: రరధన అదబసకక

93-52/187

1099 SAA0390112
పపరర: నరమల రరణణ లకరకకలల

1102 SAA0315697
పపరర: అశనన ఆకరరపప

93-52/198

1105 SAA0435149
పపరర: బసవయఖ ఆకరరపప

1108 SAA0378489
పపరర: రరమగలల కరళళ
తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:19-53
వయససస:60
లస: పప

1091 AP151030456626
పపరర: ఆరగగఖరరణణ లకకకలల లకకకలల

93-52/185

1094 SAA0133561
పపరర: ఆనసదబభబగ లకరకకలల

93-52/188

తసడడ:డ తడజయఖ
ఇసటట ననస:19-51
వయససస:35
లస: పప
93-52/190

1097 SAA0851072
పపరర: అరరణ కలమమరర పపల

93-52/191

భరస : వనసకటటశనర రగడడర పపల
ఇసటట ననస:19-51-6
వయససస:46
లస: ససస స
93-52/193

1100 SAA0932104
పపరర: ననగలకడమ ఆకరరపప

93-52/194

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:26
లస: ససస స
93-52/196

1103 SAA0435156
పపరర: హనసమసతరరవప ఆకరరపప

93-52/197

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:33
లస: పప
93-52/199

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:59
లస: పప
93-52/201

93-52/971

భరస : థనమసయఖ
ఇసటట ననస:19-51
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అసజననయగలల
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:19-53
వయససస:56
లస: ససస స

93-52/184

తసడడ:డ బభలసరనమ
ఇసటట ననస:19-51-7
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎసడస
ర రర ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:27
లస: ససస స
1104 SAA0435131
పపరర: అసజననయగలల ఆకరరపప

1090 SAA0309427
పపరర: జజసఫ అనల కలమమర
లకరకకలల
తసడడ:డ బభలసరనమ లకరకకలల
ఇసటట ననస:19-50
వయససస:32
లస: పప

1096 LFX2417269
పపరర: తడజయఖ లకరకకలల

1088 SAA1381409
పపరర: ససరరచసదన మమలల

తసడడ:డ సచచదననసద రగడడర
ఇసటట ననస:19-11-531,
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయనన
ఇసటట ననస:19-51
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వరర రగడడర పపల
ఇసటట ననస:19-51-6
వయససస:50
లస: పప
1101 SAA0977324
పపరర: ఎసడస
ర రర ననగరసదడస

93-52/970

భరస : ననగరశనర రరవప� అదబసకక
ఇసటట ననస:19-51
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చన శశరరయఖ లకరకకలల
ఇసటట ననస:19-51
వయససస:50
లస: పప
1098 SAA0851130
పపరర: వనసకటటశనర రగడడర పపల

1087 SAA1440114
పపరర: ఇసదదర మమలల

భసధసవప: ససరరచసదన మమలల
ఇసటట ననస:19-11-531 9th lane
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బభలసరనమ
ఇసటట ననస:19-50
వయససస:55
లస: ససస స

1107 SAA0390013
పపరర: చసదడమమమ కరలల

93-52/180

1106 LFX1611722
పపరర: ససరగశయ గగసటటపలర

93-52/200

తసడడ:డ అమమతయఖ
ఇసటట ననస:19-52
వయససస:69
లస: పప
93-52/202

1109 SAA0993411
పపరర: ఆదదననరరయణ బతష
స ల

93-52/203

తసడడ:డ బసగరరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-54
వయససస:25
లస: పప
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1110 SAA0312561
పపరర: వనసకట రరజజ రరస ఆకగళర

93-52/204

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:19-73
వయససస:33
లస: పప
1113 SAA0983610
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప చడరరకకరర

93-52/207

93-52/210

93-53/703

93-48/40

93-44/986

93-50/57

93-50/58

తసడడ:డ ససబబయఖ తమమననన
ఇసటట ననస:35-15-641
వయససస:23
లస: ససస స

1123 SAA0816332
పపరర: షపక ననగమర మరర వరల

1126 SAA1093608
పపరర: శక లకడమ తరరపఠమమ పగడనల

1129 SAA1451392
పపరర: వనసకట ససబబరరవప ననరరసస

1132 SAA1284744
పపరర: అశశక కలమమర పలర పప

93-42/34

1135 SAA0256453
పపరర: ననగరకసదడస గగసడనల

93-48/41

1138 SQX1678937
పపరర: పపలర మమ కకలర
భరస : గగరవయఖ కకలర
ఇసటట ననస:35-15-641
వయససస:69
లస: ససస స

1118 SAA1447432
పపరర: శశరరఖ యయరరవ

93-53/772

1121 SAA0816357
పపరర: వ. రరజరశనరర

93-48/39

1124 SAA0817835
పపరర: షపక ఖమజజ వల

93-48/42

తసడడ:డ ఉసరమన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-5-472
వయససస:63
లస: పప
93-35/76

1127 SAA0888851
పపరర: శకనవరస ధసత

93-35/77

తసడడ:డ కమల కకషప ర యస ధసత
ఇసటట ననస:23-10-14
వయససస:38
లస: పప
93-51/576

1130 SAA1285931
పపరర: ఖమసస మసరసన బభబగ షపక

93-35/1097

తసడడ:డ శదబయఖ
ఇసటట ననస:25-12-52
వయససస:35
లస: పప
93-35/1098

1133 SAA1447531
పపరర: మనసజ మమకపరటట

93-53/775

భరస : చనణకఖ కకసగర
ఇసటట ననస:30
వయససస:35
లస: ససస స
93-42/35

భరస : రరజయఖ కకసడల
ఇసటట ననస:31-8-1769
వయససస:51
లస: ససస స
95-45/845

93-52/209

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:20-5-472
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:28-15-785
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:30-2-4-5
వయససస:49
లస: ససస స
1137 SQX1678945
పపరర: పడతషఖష తమమననన

93-48/38

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:24-21-59
వయససస:64
లస: పప

భరస : పడతనప కలమమర గగకవరపప
ఇసటట ననస:26-4-418
వయససస:33
లస: ససస స
1134 SAA1034180
పపరర: శకదతవ వరపననన

1120 SAA0993379
పపరర: NAGENDRAM YENDLURI

1115 SAA0628586
పపరర: జమమల షపక

భరస : పడమద రగడడర గరదడ
ఇసటట ననస:19-945-50/2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:21-11-610
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఇససక
ఇసటట ననస:23-10-2482
వయససస:71
లస: ససస స
1131 SAA0985202
పపరర: ససధఖ రరణణ గగకవరపప

93-52/211

తసడడ:డ ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:20-5-472
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరశ వశనననథస
ఇసటట ననస:20-7-812
వయససస:70
లస: పప
1128 SAA0310623
పపరర: పపలలర అననమమ

1117 SAA1009829
పపరర: ససభభన షపక

93-52/206

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:19-514
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ SUBBA RAO YENDLURI
ఇసటట ననస:20-5-470
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:20-5-472
వయససస:37
లస: పప
1125 SAA1471879
పపరర: ససరఖ పడకరశ రరవప సప మగ

93-52/208

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-514
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ దససపల
ఇసటట ననస:20-2-155
వయససస:21
లస: ససస స
1122 SAA0817751
పపరర: షపక మమలమల

1114 SAA1026104
పపరర: జమలమ షపక

1112 SAA0932625
పపరర: శశషరరతనస చడరరకకరర

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:19-508/1
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-514
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససభభనస
ఇసటట ననస:19-514
వయససస:49
లస: ససస స
1119 SAA1267822
పపరర: లకడమ పడసనన దససపల

93-52/205

భరస : సతష కటభట
ఇసటట ననస:19-76
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:19-508/1
వయససస:71
లస: పప
1116 SAA0628370
పపరర: షకకల షపక

1111 SAA0960584
పపరర: అననస కటభట

1136 SAA0394049
పపరర: మమధవ గగరరక

93-48/45

భరస : రరమమసజననయగలల గగరగక
ఇసటట ననస:35-1-763
వయససస:35
లస: ససస స
95-45/847

1139 SQX1678895
పపరర: రరమగ తమమననన

95-45/848

తసడడ:డ కకసడయఖ తమమననన
ఇసటట ననస:35-15-641
వయససస:46
లస: పప
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93-44/19

భరస : ఆదదననరరయణ కరకరర
ఇసటట ననస:36-7-1013
వయససస:43
లస: ససస స
1143 SAA1371194
పపరర: కలమగడడ నరసససహరరవప

1141 SAA0557140
పపరర: ఆదదననరరయణ కరకరర

93-44/20

తసడడ:డ ఆదదశశషష కరకరర
ఇసటట ననస:36-7-1013
వయససస:53
లస: పప
93-52/978

1144 SAA1349406
పపరర: సససదర శఖమల మమకతతటట

1142 SAA1371459
పపరర: కలమగడడ లకడమ

93-52/977

భరస : కలమగడడ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:37-12-2013/2
వయససస:51
లస: ససస స
93-42/979

1145 SAA1083252
పపరర: పదనమవత వశనననధసన

93-50/59

తసడడ:డ కలమగడడ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:37-12-2013/2
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకయఖ మమకతతటట
ఇసటట ననస:49-62 SRILATHA HOMES
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బభల ననగ కమషర కకషప ర వశనననధసన
ఇసటట ననస:51/1 FLAT NO 203BLOCK-C S
వయససస:42
లస: ససస స

93-50/60
1146 SAA1083260
పపరర: బభల ననగ కమషర కకషప ర
వశనననధసన
తసడడ:డ ఉమమమహహశనర రరవప వశనననధసన
ఇసటట ననస:51/1 FLAT NO 203BLOCK-C S
వయససస:46
లస: పప

1147 SAA1197433
పపరర: వనసకట రరజ ససలలచన గగరకస

1148 SAA1088855
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప పపషదనపప

భరస : కమషరయఖ గగరకమ
ఇసటట ననస:83/1A FRIENDS HOMES
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప పపషదనపప
ఇసటట ననస:85/B
వయససస:47
లస: పప

1149 SAA1088384
పపరర: లకడమ ససమలత పపషదనపప

1150 SAA1267459
పపరర: లకడమ రఘగరరస పరననస

1151 SAA1291905
పపరర: మరబ నసదనవనస

93-44/21

భరస : వనసకట ససబబ రరవప పపషదనపప
ఇసటట ననస:85/B
వయససస:36
లస: ససస స
1152 SAA1296466
పపరర: రమమశ బభబగ కకట

93-41/913

1153 SAA1281609
పపరర: ఝనస రరణణ కకట

93-50/907

1156 SAA1280593
పపరర: ఝనస రరణణ కకట

భసధసవప: భవన ననయగడడ సపరగడడ
ఇసటట ననస:102
వయససస:36
లస: పప

1159 SAA1291814
పపరర: భవన ననయగడడ సపరగడడ

తసడడ:డ మలర కరరరరనసడడ బభచనపర
ఇసటట ననస:102 A BLOCK
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ గసగర రగడడర వరరబరరదదబ
ఇసటట ననస:102-B
వయససస:30
లస: ససస స
1167 SAA1348911
పపరర: కరశవ రగడడర వనననపపస

93-50/908

93-49/646

తసడడ:డ చనన కరశవ రగడడర వనననపపస
ఇసటట ననస:102-B, VINAYAKA ENCLAVE
వయససస:65
లస: పప

1165 SAA1379916
పపరర: కరశవ రగడడర వనననపపస

1154 SAA1281773
పపరర: రవ సరయ కకట

93-50/906

1157 SAA1268416
పపరర: వననకతఆనసద కకశశర పరననస

93-41/912

తసడడ:డ రరమరరజ పరననస
ఇసటట ననస:101, VENKATESWARARESIDEN
వయససస:33
లస: పప
93-44/832

1160 SAA1282847
పపరర: కకరస ర ససదబపలర

93-60/839

తసడడ:డ రవ ససదబపలర
ఇసటట ననస:102-2-60
వయససస:18
లస: ససస స
93-50/1058

భరస : సతఖననరరయణ శరససస స బభచనపర
ఇసటట ననస:102 A BLOCK
వయససస:51
లస: ససస స
93-42/787

93-45/920

తసడడ:డ రమమశ బభబగ కకట
ఇసటట ననస:101,Sri heights Apt
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జగదదశ సపరగడడ
ఇసటట ననస:102
వయససస:23
లస: ససస స

93-42/1177 1162 SAA1343300
1161 SAA1350321
పపరర: సతఖననరరయణ శరససస స బభచనపర
పపరర: వనసకట పదనమవత బభచనపర

1164 SAA1283282
పపరర: జయలకడమ దతవ వరరబరరదదబ

93-49/622

భరస : రమమశ బభబగ కకట
ఇసటట ననస:101,Sriheights Apt
వయససస:55
లస: ససస స
93-44/831

93-42/36

భరస : మమలమల నసదనవనస
ఇసటట ననస:101, E M RESIDENCY,
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రమమశ బభబగ కకట
ఇసటట ననస:101,Sri heights Apt
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బభబగ కకట
ఇసటట ననస:101,Sri heights Apt
వయససస:22
లస: ససస స
1158 SAA1291822
పపరర: జగదదశ సపరగడడ

93-42/785

తసడడ:డ రరమరరజ పరననస
ఇసటట ననస:101
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: ఝనస రరణణ కకట
ఇసటట ననస:101,Sri heights Apt
వయససస:58
లస: పప
1155 SAA1281831
పపరర: చసదన కకట

93-41/27

1163 SAA1283233
పపరర: రరజ గగపరల రగడర డ వనననపపస

93-41/915

తసడడ:డ కరశవ రగడడర వనననపపస
ఇసటట ననస:102-B
వయససస:34
లస: పప
93-42/889

1166 SAA1342047
పపరర: గసగరఠనమమ వనననపపస

93-42/890

తసడడ:డ చనన కరశవ రగడడర వనననపపస
ఇసటట ననస:102-B, VINAYAKA ENCLAVE
వయససస:65
లస: పప

భరస : కరశవ రగడడర వనననపపస
ఇసటట ననస:102-B, VINAYAKA ENCLAVE
వయససస:62
లస: ససస స

1168 SAA1350065
పపరర: గసగరఠనమమ వనననపపస

1169 SAA1423250
పపరర: జగనననథ మలమఖల

93-49/647

భరస : కరశవ రగడడర వనననపపస
ఇసటట ననస:102-B, VINAYAKA ENCLAVE
వయససస:62
లస: ససస స

93-57/618

తసడడ:డ భదనడమమరరస శరమ మలమఖల
ఇసటట ననస:102 KVR ENCLAVE
వయససస:59
లస: పప
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93-57/619

1171 SAA1465848
పపరర: శవరరమకమషరయఖ చటటటపప ఠఠలమ

93-46/734

1172 SAA1466614
పపరర: శవరరమకమషరయఖ చటటటపప ఠఠలమ

93-46/735

భరస : మలమఖల జగనననథ పప చరరజ
ఇసటట ననస:102 KVR ENCLAVE
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:102 panduranga enclave
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చటటటపప ఠఠలమ
ఇసటట ననస:102 panduranga enclave
వయససస:62
లస: పప

93-52/781
1173 SAA1381748
పపరర: లల వనసకట సతఖ పడసరద
ఇననమమరర
భసధసవప: కలరణ చసటట
ఇసటట ననస:102, SATYA COMFORTS
వయససస:44
లస: పప

1174 SAA1376201
పపరర: వనసకట ననగ శరరరధద ఏలకరర

1175 SAA1376185
పపరర: మధవ ఏలకరర

తసడడ:డ రగశయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:103
వయససస:47
లస: పప

1176 SAA1274331
పపరర: అరరణ కలమమరర తమమ

1177 SAA1276435
పపరర: సనపన పసడయ తమమ

93-57/598

తసడడ:డ వనసకట రమణ రగడడర తమమ
ఇసటట ననస:103
వయససస:51
లస: ససస స
1179 SAA1372697
పపరర: శకకరసత రగడడర బభరగడడర

93-41/1044

భరస : వనసకట ననగ శరరరధద ఏలకరర
ఇసటట ననస:103
వయససస:40
లస: ససస స
93-60/840

తసడడ:డ వనసకట రమణరగడడర తమమ
ఇసటట ననస:103
వయససస:33
లస: ససస స
93-61/737

1180 SAA1372283
పపరర: అరరణకలమరర తమమ

93-61/833

భరస : వనసకట రమణ రగడడర తమమ
ఇసటట ననస:103 sri sreenivasa nilaya
వయససస:51
లస: ససస స

1182 SAA1061589
పపరర: రవ తతజ కలరపరటట

1183 SAA0888836
పపరర: లలకరష గగరకస

తసడడ:డ వజయ కలమమర కలరపరటట
ఇసటట ననస:105.TEJAGRAND
వయససస:22
లస: పప
1185 SAA0135285
పపరర: ఉడసడ బ సయద
భరస : కమల సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:109/2
వయససస:45
లస: ససస స
1188 SAA1120070
పపరర: కరగర శకనస

93-52/782

93-42/93

1184 SAA1375062
పపరర: గరతస రరజరశ తషరర పరటట

93-41/1046

తసడడ:డ చసదడమమళ తషరర పరటట
ఇసటట ననస:109
వయససస:21
లస: పప
93-42/788

93-35/1083
1187 SAA1292960
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప వనమమరర

తసడడ:డ ఆదదశశషష వనమమరర
ఇసటట ననస:112
వయససస:70
లస: పప

93-60/36

93-45/971
1189 SAA1434349
పపరర: గగగగలమమడడ వజయ ససదదప
బభబగ గగగగలమమడడ
తసడడ:డ గగగగలమమడడ వజయ సససగ బభబగ
ఇసటట ననస:112 sriharinivasam
వయససస:27
లస: పప

1190 SAA1417336
పపరర: శవ ననగ వర పడసరద
తనడడబబ యన
తసడడ:డ వనసకటరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:113-6-1515
వయససస:43
లస: పప

93-45/991

93-45/33

1192 SAA0929879
పపరర: జగదదశ బభబగ జజగరర మమడడ

1193 SAA1338227
పపరర: వనసకటరగడడర తయఖగమర

93-45/992

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:113-6-1537
వయససస:41
లస: పప
1194 SAA1380963
పపరర: నరరకణ పచల

1181 SAA1420983
పపరర: లకడమ బబలరసకకసడ

తసడడ:డ ససబబరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:110/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కర సదనశవపడడ
ఇసటట ననస:112-9-1777
వయససస:40
లస: పప
1191 SAA1049932
పపరర: మమలకకసడయఖ ఆవపల

1186 SAA1294081
పపరర: రమఖ తనడడకకసడ

93-50/957

భరస : రమమరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:105
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమమష గగరకస
ఇసటట ననస:106-2- 45 /20
వయససస:41
లస: పప
93-50/61

1178 SAA1414978
పపరర: ఖమన అబగబల అజస
తసడడ:డ రరవపఫ ఖమన
ఇసటట ననస:103 PLAT NO
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయ రగడడర బభరగడడర
ఇసటట ననస:103 sri sreenivasa nilaya
వయససస:36
లస: పప
93-53/676

93-41/1045

93-45/34

తసడడ:డ రరధనకమషరమమరరస జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:113-7-1556
వయససస:26
లస: పప
93-40/960

1195 SAA0346627
పపరర: గరయతడ దతవ గరదడ

భరస : వననద కలమమర పచల
ఇసటట ననస:116/3
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వర బడహమచనరర
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:29
లస: ససస స

93-42/38
1197 SAA0815839
పపరర: సరయ శకనవరస
పపరరషప తపటనస
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ పపరరషప తస పటనస
ఇసటట ననస:120-6-219
వయససస:58
లస: పప

1198 SAA0872037
పపరర: వజయ గరరర అనసతభభటర
భరస : శసకరయఖ అనసతభభటర
ఇసటట ననస:121-17-896
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరగడడర తయఖగమర
ఇసటట ననస:114-3-1
వయససస:42
లస: పప
93-32/73

1196 SAA0959447
పపరర: జజజ రగడడర వటటట

93-42/37

తసడడ:డ చననప రగడర డ వటటట
ఇసటట ననస:120-4-112
వయససస:53
లస: పప
93-35/78

1199 SAA0129007
పపరర: అనసష బడత

93-35/79

భరస : ఆసజననయగలల బడత
ఇసటట ననస:121-17-896-1
వయససస:34
లస: ససస స
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1200 SAA1038125
పపరర: మహహసదడననధ అరవపలర

93-42/39

తసడడ:డ రరధ కమషర మమరరస అరవపలర
ఇసటట ననస:121-27-112
వయససస:42
లస: పప
93-47/5

తసడడ:డ శరమమఖల చలలకకరర
ఇసటట ననస:122/61
వయససస:46
లస: పప

1204 SAA0631796
పపరర: తతరరకర రరధదకర

93-41/1104

1207 SAA1471614
పపరర: తససనమ ఫసరబ రస షపక

1210 AP151030438821
పపరర: ససజజత ననలపరటట

తసడడ:డ చననశశష బడహమస మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:123-19-4068
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:124-1-15
వయససస:40
లస: ససస స

1212 SAA0548826
పపరర: ససజజత తషరక

1213 SAA0961335
పపరర: గరయతడ వనననకకటట

93-42/41

భరస : దతవదనసస తషరక
ఇసటట ననస:124-1-287
వయససస:39
లస: ససస స
1215 SAA0922014
పపరర: దసరర దతవ గగళవలర

93-33/696

93-48/48

93-35/84

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-6
వయససస:41
లస: ససస స

93-35/81

1222 AP151030438515
పపరర: రతనకలమమరర జజలమదద�

93-35/87

1225 LFX2377596
పపరర: ససబభబరరవప జజలమదద�

93-50/63

1228 AP151030438567
పపరర: బగజర తషరకర�
భరస : చడననయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-6
వయససస:43
లస: ససస స

1208 SAA0310011
పపరర: రరజ� బమసరరజ�

93-49/503

1211 SAA1013812
పపరర: రరసబభబగ కకయ

93-48/46

1214 SAA1165158
పపరర: గరత పప తష
స నసరర

93-60/37

భరస : శవ కలమమర
ఇసటట ననస:124-4-1164
వయససస:39
లస: ససస స
93-35/82

1217 SAA1061365
పపరర: శకలకడమ భమషరరజ

93-48/47

భరస : శకనవరస భమషరరజ
ఇసటట ననస:124-5-680
వయససస:30
లస: ససస స
93-48/49

1220 SAA0339135
పపరర: కకటటశనర రరవప ననలటటరర

93-35/83

తసడడ:డ బడహమణనయగడడ ననలటటరర
ఇసటట ననస:125-1-1
వయససస:46
లస: పప
93-35/85

1223 AP151030438364
పపరర: సరసబభడజఖస జజలమదద�

93-35/86

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-4
వయససస:60
లస: ససస స
93-35/88

తసడడ:డ వనసకటసరనమ�
ఇసటట ననస:125-1-4
వయససస:64
లస: పప
93-35/90

93-51/553

తసడడ:డ శక హరర రరవప కకయ
ఇసటట ననస:124-1-125
వయససస:46
లస: పప

భరస : పపదననగరరజ�
ఇసటట ననస:125-1-4
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-4
వయససస:44
లస: పప
1227 AP151030438605
పపరర: శశరమమ తషరకర�

1219 SAA0377051
పపరర: శవకరమమశనరరరవప ఓలలటట

1205 SAA0375006
పపరర: మరరయమమ జజనననకకటట

తసడడ:డ అసజయఖ� బగసరరజ
ఇసటట ననస:123-18-3113
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరనమ ఓలలటట
ఇసటట ననస:124-145
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ భమషణస�
ఇసటట ననస:125-1-2
వయససస:47
లస: పప
1224 SAA0338897
పపరర: పపదననగరరజ జజలమదద�

93-53/734

భరస : అకకకవలస గగళవలర
ఇసటట ననస:124-4-1300
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసనరరగడడర పప నననతతట
ఇసటట ననస:124-5-700
వయససస:40
లస: ససస స
1221 SAA0339200
పపరర: పడసరదస బబ రరగడర �

1216 SAA0925489
పపరర: లకడమ గగళవలర

93-50/62

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:123-3-57/204
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరసన రరవప వనననకకటట
ఇసటట ననస:124-4-324
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససవర ననగరసదడ పడసరద గగళవలర
ఇసటట ననస:124-4-1300
వయససస:32
లస: ససస స
1218 SAA0933748
పపరర: లకడమదతవ పప నననతతట

93-35/80

తసడడ:డ ససధన షపక
ఇసటట ననస:123-16-575
వయససస:18
లస: ససస స
93-59/429

1202 SAA0296780
పపరర: కలమమరర తసగరశశటట

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:121-312
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కమపర రరవప
ఇసటట ననస:123-1-23
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస కరససమకటభర
ఇసటట ననస:123-15-554
వయససస:25
లస: ససస స
1209 JBV3746476
పపరర: రరమబడహమస మమడడకకసడసరర

93-42/40

భరస : కమషర కరసత మమరగలర
ఇసటట ననస:121-27-113
వయససస:31
లస: ససస స

1203 SAA0681452
పపరర: ఎసయఖ చలలకకరర

1206 SAA1452002
పపరర: శక లకడమ కరససమకటభర

1201 SAA1028233
పపరర: కళళఖణణ మమరగలర

1226 LFX1560499
పపరర: మమధవ � తషరక�

93-35/89

భరస : బగజరబభబగ � �
ఇసటట ననస:125-1-6
వయససస:35
లస: ససస స
93-35/91

1229 LFX2393304
పపరర: ధనకలమమరర తషరకర�

93-35/92

భరస : చడననయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-6
వయససస:67
లస: ససస స
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93-35/93

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:125-1-8
వయససస:33
లస: ససస స
1233 SAA0338848
పపరర: ఏససదనసస తషరకర�

93-35/96

93-35/99

93-35/102

93-35/105

1240 LFX2379212
పపరర: ననగరశనరరరవప � తషరకర�

1243 SAA0385476
పపరర: ననగరరజ� తతరరక�

93-35/107

1246 SAA0845406
పపరర: దతవర బభబగ ననలపరటట

93-35/110

1249 SAA0631861
పపరర: ననలమపరటట శవ శసకర
తసడడ:డ ససబభశవ రరవప
ఇసటట ననస:125-1-13
వయససస:28
లస: పప

1251 SAA0338723
పపరర: వనసకటరరవప ననలపరటట�

1252 SAA0631747
పపరర: ననలమపరటట దతవ మణణ

93-35/113

తసడడ:డ ససదరరనస�
ఇసటట ననస:125-1-15
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససదరరనస�
ఇసటట ననస:125-1-16
వయససస:72
లస: ససస స
1257 SAA0845257
పపరర: భమ లకడమ శలస
భరస : ఆనసద బభబగ
ఇసటట ననస:125-1-17
వయససస:31
లస: ససస స

93-35/103

1255 SAA0433870
పపరర: రరమగడడ ననలపరటట

93-35/106

1258 SAA0631655
పపరర: ససలమ సరవతడ
తసడడ:డ అమమతన రరవప
ఇసటట ననస:125-1-17
వయససస:34
లస: ససస స

1238 SAA0678136
పపరర: టట అనసష

93-35/101

1241 LFX2379188
పపరర: శవయఖ తషరకర�

93-35/104

1244 SAA0371112
పపరర: సప వమమ తషరక

93-37/93

భరస : ననగరరజ తషరక
ఇసటట ననస:125-1.11
వయససస:32
లస: ససస స
93-35/108

1247 SAA0631804
పపరర: ననలపరటట శసకర

93-35/109

తసడడ:డ ససదరరన
ఇసటట ననస:125-1-12
వయససస:46
లస: పప
93-35/111

1250 AP151030438224
పపరర: ససవరర ససజజత ననలపరటట

93-35/112

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:125-1-14
వయససస:44
లస: ససస స
93-35/114

1253 SAA0336388
పపరర: బగజర� ననలపరటట�

93-35/115

భరస : ససదరరనస�
ఇసటట ననస:125-1-16
వయససస:33
లస: ససస స
93-35/117

తసడడ:డ ససదరరనస
ఇసటట ననస:125-1-16
వయససస:32
లస: పప
93-35/118

93-35/98

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-10
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమగడడ
ఇసటట ననస:125-1-16
వయససస:27
లస: ససస స
93-35/116

1235 SAA0335372
పపరర: మరరయమమ తషరకర

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:125-1-10
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:125-1-12
వయససస:24
లస: పప

భరస : SAMBASIVARAO SAMBASIVARAO
ఇసటట ననస:125-1-13
వయససస:48
లస: ససస స

1254 AP151030438650
పపరర: సరసబభడజఖస ననలపరటట�

93-35/100

తసడడ:డ భమపత�
ఇసటట ననస:125-1-11
వయససస:34
లస: పప

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:125-1-12
వయససస:43
లస: ససస స
1248 SAA0631788
పపరర: నలపతదదబబమమ

1237 SAA0341487
పపరర: ననగరశనరరరవప తషరకర

93-35/95

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:125-1-9
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ� �
ఇసటట ననస:125-1-10
వయససస:35
లస: పప

భరస : భమపత�
ఇసటట ననస:125-1-11
వయససస:44
లస: ససస స
1245 AP151030438493
పపరర: వజయమమ ననలపరటట

93-35/97

తసడడ:డ పపదమదసబలలటట
ఇసటట ననస:125-1-9
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-10
వయససస:52
లస: ససస స
1242 AP151030438223
పపరర: మరరయమమ తషరకర�

1234 SAA0336552
పపరర: మరరయరరణణ తషరకర�

1232 LFX2377034
పపరర: వనసకటటశనరరర � తషరకర �

తసడడ:డ దనసస �
ఇసటట ననస:125-1-8
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతనస�
ఇసటట ననస:125-1-9
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:125-1-9
వయససస:35
లస: పప
1239 LFX2393312
పపరర: ననగరరణణ తషరకర�

93-35/94

భరస : ఏససదనసస�
ఇసటట ననస:125-1-8
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-8
వయససస:52
లస: పప
1236 LFX1562131
పపరర: ఏససరతనస తషరకర

1231 AP151030438578
పపరర: దననమమ తషరకర�

1256 SAA0078642
పపరర: అమమతరరవప� శలస�

93-33/698

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-17
వయససస:55
లస: పప
93-35/119

1259 SAA0336347
పపరర: కకటమమ శలస�

93-35/120

భరస : అమమతరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-17
వయససస:47
లస: ససస స
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1260 SAA0631671
పపరర: ససలమ ఆనసద బభబగ

93-35/121

తసడడ:డ అమమతన రరవప
ఇసటట ననస:125-1-17
వయససస:36
లస: పప
1263 SAA0631853
పపరర: తతరరకర ననగరరరన

93-35/124

93-35/127

93-35/130

93-35/133

93-35/136

93-35/139

93-35/142

భరస : బభబగ రరవప
ఇసటట ననస:125-1-26
వయససస:30
లస: ససస స

1273 LFX1565357
పపరర: జజరరర� తషరకర�

1276 SAA0846511
పపరర: కమల బడడగగ

1279 SAA0846313
పపరర: పడకరశ బడడగగ

1282 SAA0338780
పపరర: మరరయఖనన తషరకర�

93-35/145

1285 SAA1033372
పపరర: మమనస దనసరర

93-35/134

1288 AP151030438383
పపరర: రతస మమ బబ రరగడర �
భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:125-1-26
వయససస:42
లస: ససస స

1268 AP151030438400
పపరర: పరరనత తషరకర�

93-35/129

1271 SAA0336412
పపరర: మహలకడమ� తషరకర�

93-35/132

1274 SAA0846123
పపరర: కమప రరణణ బడడగగ

93-35/135

భరస : పడకరశ
ఇసటట ననస:125-1-24
వయససస:25
లస: ససస స
93-35/137

1277 AP151030438822
పపరర: కలమమరర తషరకర�

93-35/138

భరస : మరరయనన�
ఇసటట ననస:125-1-24
వయససస:52
లస: ససస స
93-35/140

1280 LFX2377562
పపరర: పడసరదస తషరకర

93-35/141

తసడడ:డ మరరయఖనన
ఇసటట ననస:125-1-24
వయససస:40
లస: పప
93-35/143

1283 SAA0371070
పపరర: రరబభక� తషరక�

93-35/144

భరస : పడభగదనసస�
ఇసటట ననస:125-1-25
వయససస:32
లస: ససస స
93-35/146

తసడడ:డ బభబగ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:125-1-26
వయససస:23
లస: ససస స
93-35/148

93-35/126

తసడడ:డ జజరరర బభబగ�
ఇసటట ననస:125-1-23
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదస�
ఇసటట ననస:125-1-24
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మరరయనన
ఇసటట ననస:125-1-25
వయససస:33
లస: పప
1287 SAA1013127
పపరర: దనసరర మమధవ

93-35/131

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:125-1-24
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మరరయమహనత
ఇసటట ననస:125-1-24
వయససస:46
లస: పప
1284 LFX1566082
పపరర: పడభగదనసస తష రకర

1270 LFX2378545
పపరర: కకటటశనరరరవప తషరకర�

1265 AP151030438189
పపరర: ససజజత బగరదగగసట�

భరస : కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-22
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:125-1-24
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:125-1-24
వయససస:24
లస: పప
1281 SAA0845919
పపరర: వనసకటటసనరరర బడడగగ

93-35/128

తసడడ:డ దనసస � �
ఇసటట ననస:125-1-23
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:125-1-24
వయససస:33
లస: ససస స
1278 SAA0846701
పపరర: రరజరశ బడడగగ

1267 LFX2393155
పపరర: ససతతషస� తషరకర�

93-35/123

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-20
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-22
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ దనసస�
ఇసటట ననస:125-1-23
వయససస:32
లస: పప
1275 SAA0336396
పపరర: మమరరససజజత తషరకర

93-35/125

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:125-1-22
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-22
వయససస:44
లస: పప
1272 SAA0338863
పపరర: కమపరరరవప� తషరకర�

1264 SAA0338673
పపరర: ననగరశనరరరవప తషరకర�

1262 AP151030438305
పపరర: జననమమ తషరకర

భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-18
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-18
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:125-1-20
వయససస:47
లస: పప
1269 SAA0338814
పపరర: సరసబయఖ తషరకర�

93-35/122

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ� �
ఇసటట ననస:125-1-17
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనరరరవ
ఇసటట ననస:125-1-18
వయససస:27
లస: పప
1266 SAA0338756
పపరర: సరసబయఖ బగరదగగసట�

1261 LFX2377695
పపరర: వనసకయఖ బబ లర పలర

1286 SAA0924929
పపరర: బగజర దనసరర

93-35/147

భరస : ఆనసదబభబగ దనసరర
ఇసటట ననస:125-1-26
వయససస:25
లస: ససస స
93-35/149

1289 AP151030438161
పపరర: వనసకరయమమ దనసరర�

93-35/150

భరస : బభలసరనమ�
ఇసటట ననస:125-1-26
వయససస:47
లస: ససస స
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పపరర: ఆనసద బభబగ దనసరర
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93-35/151

తసడడ:డ బభబగరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-26
వయససస:30
లస: పప
1293 SAA0338699
పపరర: శకనవరసరరవప తషరకర�

93-35/154

93-35/157

93-35/161

93-35/164

93-35/167

93-35/170

93-35/173

తసడడ:డ శమనస
ఇసటట ననస:125-1-38
వయససస:25
లస: పప

1303 SAA0925190
పపరర: రరజజరరణణ తషరక

1306 LFX2378065
పపరర: నరరసదడ తషరకర

1309 SAA0650002
పపరర: వనసకట సరనమ బసడనరర

1312 SAA0924911
పపరర: మరరయమమ పపల

93-35/176

1315 SAA0338632
పపరర: లకమయఖ బబ లర పలర �

93-35/165

1318 SAA0338947
పపరర: శకనస దడడనర�
తసడడ:డ పసలసస�
ఇసటట ననస:125-1-38
వయససస:49
లస: పప

1298 SAA0631713
పపరర: మమరర నమమగడర

93-35/159

1301 LFX1564913
పపరర: షడడక జజలమదద

93-35/163

1304 AP151030438530
పపరర: అననమమ తషరకర

93-35/166

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:125-1-34
వయససస:47
లస: ససస స
93-35/168

1307 SAA0338400
పపరర: కకటటశనరరరవప తషరకర

93-35/169

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:125-1-34
వయససస:52
లస: పప
93-35/171

1310 SAA0338574
పపరర: ససరరష బభబగ� పపల�

93-35/172

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-36
వయససస:33
లస: పప
93-35/174

1313 AP151030438001
పపరర: కకటటశనరమమ బబ లర పలర

93-35/175

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-37
వయససస:40
లస: ససస స
93-35/177

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-37
వయససస:45
లస: పప
93-35/180

93-35/156

తసడడ:డ జజన సన
ఇసటట ననస:125-1-32
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససరరష పపల
ఇసటట ననస:125-1-36
వయససస:25
లస: ఇ

తసడడ:డ లకమయఖ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:125-1-37
వయససస:22
లస: పప
1317 SAA0631945
పపరర: DODDA మహన కలమమర

93-35/162

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:125-1-36
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-36
వయససస:35
లస: పప
1314 SAA1050558
పపరర: చరణ బబ లర పలర

1300 SAA0385302
పపరర: రరజ� నమమగడర �

1295 SAA0338665
పపరర: రవ తషరకర�

భరస : సరలమన రరజ
ఇసటట ననస:125-1-31
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:125-1-34
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట సరనమ
ఇసటట ననస:125-1-36
వయససస:31
లస: ససస స
1311 SAA0338541
పపరర: రవసదడ బభబగ� పపల�

93-35/158

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప తషరక
ఇసటట ననస:125-1-34
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:125-1-34
వయససస:31
లస: పప
1308 SAA0649996
పపరర: జయలకడమ బసడనరర

1297 SAA0631697
పపరర: సనరఠప జజలమదద

93-35/153

తసడడ:డ అకకయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-28
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జజరరర�
ఇసటట ననస:125-1-31
వయససస:45
లస: పప

భరస : బభలగసగదనర తలక
ఇసటట ననస:125-1-34
వయససస:24
లస: ససస స
1305 SAA0338418
పపరర: బభలగసగరధర తలక తషరకర

93-35/155

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:125-1-31
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సన
ఇసటట ననస:125-1-31
వయససస:37
లస: పప
1302 SAA0845000
పపరర: మమత తషరక

1294 SAA0336362
పపరర: ఝమనస� తషరకర�

1292 SAA0336354
పపరర: వనసకరయమమ తషరకర�

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-27
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:125-1-28
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశనర రరవప �
ఇసటట ననస:125-1-29
వయససస:33
లస: ససస స
1299 SAA0338350
పపరర: మమషక జజలమదద

93-35/152

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-26
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అకకయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-27
వయససస:50
లస: పప
1296 LFX2393247
పపరర: ససమలత� తషరక�

1291 LFX2377521
పపరర: బభబగరరవప దనసరర�

1316 SAA0336453
పపరర: రమమదతవ� దడడర �

93-35/179

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:125-1-38
వయససస:39
లస: ససస స
93-35/181

1319 SAA1050566
పపరర: ససగరత బబ లర పలర

93-35/182

తసడడ:డ దతవర సహయఎస బబ లర పలర
ఇసటట ననస:125-1-39
వయససస:23
లస: ససస స
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1320 SAA0334870
పపరర: కలరన బబ లర పలర
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93-35/183

తసడడ:డ దతవసహయస
ఇసటట ననస:125-1-39
వయససస:29
లస: ససస స
1323 AP151030438535
పపరర: రమమదతవ తషరకర�

93-35/186

93-35/189

93-35/192

93-35/195

93-35/198

93-35/201

93-35/204

భరస : భమషణస�
ఇసటట ననస:125-1-45
వయససస:47
లస: ససస స

1333 SAA0532473
పపరర: ససరరష తషరక

1336 SAA0292904
పపరర: మమణణకఖరరవప� కకసడపలర �

1339 SAA0846883
పపరర: వనసకట సరయతతజ బబ లర పలర

1342 LFX2377745
పపరర: పడసరదరరవప బబ లర పలర

93-35/207

1345 LFX1565696
పపరర: ససకనఖ� తషరకర�

93-35/196

1348 LFX1564897
పపరర: చననపడకరశరరవప � తషరక�
తసడడ:డ భమషణస�
ఇసటట ననస:125-1-45
వయససస:36
లస: పప

1328 SAA0631630
పపరర: ఏలషమమ తషరక

93-35/191

1331 AP151030438389
పపరర: ఎలజమమ తషరకర�

93-35/194

1334 SAA0338517
పపరర: రమమష తషరకర

93-35/197

తసడడ:డ బబనన
ఇసటట ననస:125-1-41
వయససస:29
లస: పప
93-35/199

1337 AP151030429693
పపరర: శవజజఖత బబ లర పలర

93-35/200

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:125-1-42
వయససస:43
లస: ససస స
93-35/202

1340 SAA0925281
పపరర: మహన వనసకట అఖల
బబ లర పలర
తసడడ:డ కకటటశనరరరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:125-1-42
వయససస:27
లస: పప

93-35/203

93-35/205

1343 LFX1562164
పపరర: పడమల� బబ లలర పలర �

93-35/206

భరస : చసదడశశఖర � �
ఇసటట ననస:125-1-43
వయససస:36
లస: ససస స
93-35/208

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:125-1-44
వయససస:34
లస: ససస స
93-35/210

93-35/188

భరస : బబనన�
ఇసటట ననస:125-1-41
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ
ఇసటట ననస:125-1-42
వయససస:62
లస: పప

భరస : శతనరరమగలల�
ఇసటట ననస:125-1-43
వయససస:72
లస: ససస స
1347 AP151030438570
పపరర: మరరయమమ తషరకర�

93-35/193

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:125-1-42
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:125-1-42
వయససస:45
లస: పప
1344 AP151030438173
పపరర: రరహహలల బబ లర పలర �

1330 SAA0924903
పపరర: మరరయమమ అలమరడడ

1325 SAA0338939
పపరర: వరయఖ తషరకర�

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:125-1-41
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మషప�
ఇసటట ననస:125-1-41
వయససస:44
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:125-1-42
వయససస:57
లస: ససస స
1341 LFX2378198
పపరర: కకటటశనరరరవప బబ లర పలర

93-35/190

తసడడ:డ బబనన
ఇసటట ననస:125-1-41
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబనన� �
ఇసటట ననస:125-1-41
వయససస:34
లస: పప
1338 AP151030429436
పపరర: అననపపరర బబ లర పలర

1327 SAA0925240
పపరర: ఇనననససమమ అలమరడడ

93-35/185

తసడడ:డ దదనయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-40
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకరరకవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:125-1-41
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పడభభకరరకవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:125-1-41
వయససస:58
లస: ససస స
1335 LFX2377588
పపరర: ససరర పడకరష � �

93-35/187

తసడడ:డ పడభభకరరరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:125-1-41
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖపడకరశస�
ఇసటట ననస:125-1-41
వయససస:30
లస: ససస స
1332 SAA0924895
పపరర: మమరర అలమరడడ

1324 SAA0845109
పపరర: కరరణ కరర తషరక

1322 SAA0292953
పపరర: దతవసహయస బబ లర పలర �

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-39
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:125-1-40
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససరరష బభబగ
ఇసటట ననస:125-1-41
వయససస:24
లస: ససస స
1329 SAA0346650
పపరర: తషరక వజమమ�

93-35/184

భరస : దతవసహయస�
ఇసటట ననస:125-1-39
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-40
వయససస:46
లస: ససస స
1326 SAA0845075
పపరర: శక త తషరక

1321 SAA0336446
పపరర: ససలలచన బబ లర పలర �

1346 AP151030438604
పపరర: పడకరశమమ తషరకర�

93-35/209

భరస : బబనన�
ఇసటట ననస:125-1-44
వయససస:40
లస: ససస స
93-35/211

1349 SAA0631739
పపరర: బబ లపఅల ససజనఖ

93-35/212

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:125-1-46
వయససస:34
లస: ససస స
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1350 AP151030438290
పపరర: మమరరమమ బబ లర పలర

93-35/213

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:125-1-46
వయససస:60
లస: ససస స
1353 AP151030438147
పపరర: ఆరగగఖస దడడనర�

93-35/216

93-35/219

93-35/222

93-35/225

93-35/228

93-35/231

93-35/234

భరస : వజయ కలమమర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:125-2-125
వయససస:36
లస: ససస స

1363 SAA0433888
పపరర: దతవద మమమడడ

1366 LFX1562214
పపరర: జజఖత � మమమడడ�

1369 SAA0345637
పపరర: మష మమమడడ�

1372 LFX2378024
పపరర: దననయయలల ననలకటటరర�

93-35/237

93-35/1137

93-35/226

1358 SAA0293902
పపరర: ననగరశనర రరవప� తతరరకర�

93-35/221

1361 SAA0433623
పపరర: దననయలల మమమడడ

93-35/224

1364 SAA0292961
పపరర: జయరరవప మమమడడ�

93-35/227

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-53
వయససస:58
లస: పప
93-35/229

1367 SAA0567248
పపరర: నరమల మమమడడ

93-35/230

భరస : మషప
ఇసటట ననస:125-1-54
వయససస:52
లస: ససస స
93-35/232

1370 AP151030438019
పపరర: మమరర ఇసదదర ననలటటరర�

93-35/233

భరస : దననయయలల�
ఇసటట ననస:125-1-55
వయససస:44
లస: ససస స
93-35/235

1373 LFX1562180
పపరర: సనరర లత� మదసబ�

93-35/236

భరస : కకటటశనరరరవప �
ఇసటట ననస:125-1-90
వయససస:37
లస: ససస స

1375 SAA1114941
పపరర: పపషరరవత మమనసకకసడ

93-42/42

1376 SAA1334549
పపరర: వజయ కలమమర బసడర మమడడ

భరస : వనణగ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:125/1,NIVAS ENCLAVE
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:125-2-125
వయససస:46
లస: పప

1378 SAA1426725
పపరర: కలమఖణణ బసడర మమడడ

1379 NDX0832121
పపరర: వజయకలమమర బసడర మమడడ

భరస : వజయ కలమమర బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:125-2-125
వయససస:36
లస: ససస స

93-35/218

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:125-1-51
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ దతవదననస�
ఇసటట ననస:125-1-55
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సపవమన
ఇసటట ననస:125-1-923
వయససస:27
లస: పప
1377 SAA1421015
పపరర: కలమఖణణ బసడర మమడడ

93-35/223

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-54
వయససస:60
లస: పప

భరస : దతవదననస�
ఇసటట ననస:125-1-55
వయససస:72
లస: ససస స
1374 SAA0550939
పపరర: జజనసనస చపసరడడ

1360 LFX1566884
పపరర: పడకరశరరవప Mamidi

1355 SAA0339051
పపరర: సరయ కలమమర బబ లర పలర

తసడడ:డ భమషణస�
ఇసటట ననస:125-1-50
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మషప � �
ఇసటట ననస:125-1-54
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మషప � �
ఇసటట ననస:125-1-54
వయససస:34
లస: పప
1371 AP151030438035
పపరర: ఏససపరదస ననలటటరర�

93-35/220

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:125-1-53
వయససస:31
లస: పప

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-54
వయససస:33
లస: ససస స
1368 LFX1566892
పపరర: చననపడకరశరరవప � �

1357 SAA0847154
పపరర: వశరల తషరక

93-35/215

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబ లర పలర
ఇసటట ననస:125-1-49
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దననయయలల mamidi
ఇసటట ననస:125-1-51
వయససస:36
లస: పప

భరస : జయరరవప�
ఇసటట ననస:125-1-53
వయససస:51
లస: ససస స
1365 SAA0336560
పపరర: పడసనన కలమమరర� మమమడడ�

93-35/217

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:125-1-50
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దననయయలల�
ఇసటట ననస:125-1-51
వయససస:50
లస: ససస స
1362 SAA0346684
పపరర: జయమమ మమమడడ�

1354 AP151030438480
పపరర: వరమమ బబ లర పరలర �

1352 SAA0292946
పపరర: వనసకయఖ బబ లర పలర �

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-46
వయససస:67
లస: పప

భరస : చననవనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:125-1-49
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:125-1-49
వయససస:50
లస: పప
1359 AP151030438378
పపరర: మరరయమమ మమమడడ�

93-35/214

తసడడ:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:125-1-46
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఏససపరదస�
ఇసటట ననస:125-1-47
వయససస:52
లస: ససస స
1356 SAA0339044
పపరర: చనవనసకటటశనరరర బబ లర పలర �

1351 LFX1564905
పపరర: మహనకలమమర � బబ లర పలర

93-35/1138

93-35/1136

93-39/824

భసధసవప: కలమఖణణ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:125-2-125
వయససస:46
లస: పప
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93-33/699

తసడడ:డ పరమగలల
ఇసటట ననస:125-3-185/1
వయససస:30
లస: పప
1383 SAA0396614
పపరర: రతన కలమమరర� ననమలకసటట�

93-33/700

93-35/242

93-35/245

93-35/248

93-35/251

93-35/255

93-35/258

తసడడ:డ స�మసన
ఇసటట ననస:125-70
వయససస:52
లస: పప

1393 SAA0924986
పపరర: జజన జలమదద

1396 SAA0338301
పపరర: శశఖర జజలమదద

1399 SAA0847345
పపరర: గగపస పపససనపరటటట

1402 LFX2377257
పపరర: బభబగరరవప గసజ�

93-35/261

1405 SAA0631812
పపరర: జరతస వరరర న దతవ

93-35/249

1408 SAA1033406
పపరర: కమసపస నమమ దనసరర
భరస : పరరససదనబ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:125-71
వయససస:56
లస: ససస స

1388 SAA0631879
పపరర: తతరరకర అశశక

93-35/244

1391 SAA0343376
పపరర: రరమమసరనమ� కరలకకలరర�

93-35/247

1394 SAA0632075
పపరర: జలదద శరఖమ కలమమర

93-35/250

తసడడ:డ శశఖర
ఇసటట ననస:125-68
వయససస:25
లస: పప
93-35/252

1397 AP151030438084
పపరర: చటటట మమ గసజ�

93-35/253

భరస : బభబమరరవప�
ఇసటట ననస:125-69
వయససస:47
లస: ససస స
93-35/256

1400 SAA0631846
పపరర: గరనజ మణణ

93-35/257

తసడడ:డ బభబగ రరవప
ఇసటట ననస:125-69
వయససస:27
లస: పప
93-35/259

1403 SAA0631820
పపరర: జరతస సరనత

93-35/260

తసడడ:డ మజరశ
ఇసటట ననస:125-70
వయససస:25
లస: ససస స
93-35/262

భరస : మజరశ
ఇసటట ననస:125-70
వయససస:44
లస: ససస స
93-35/264

93-33/701

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:125-66
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:125-69
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మజరశ
ఇసటట ననస:125-70
వయససస:28
లస: ససస స
1407 SAA0632190
పపరర: జరతస మజరశ

93-35/246

తసడడ:డ పపదబ దసరర
ఇసటట ననస:125-69
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ�
ఇసటట ననస:125-69
వయససస:32
లస: పప
1404 SAA0631838
పపరర: జరతస జయమ శక

1390 SAA0130732
పపరర: ససజజతన� కరలకకలరర�

1385 LFX1561349
పపరర: పడసనన తషరక

తసడడ:డ ససబబవయమఖ
ఇసటట ననస:125-59
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:125-68
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:125-69
వయససస:82
లస: ససస స
1401 SAA0339275
పపరర: ఏడడకకసడలల� గసజ�

93-35/243

తసడడ:డ శశఖర జలమదద
ఇసటట ననస:125-68
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర�
ఇసటట ననస:125-68
వయససస:29
లస: పప
1398 AP151030438219
పపరర: వరమమ గసజ�

1387 SAA0130302
పపరర: అరఠణనకలమమరర� తతరరకర�

93-35/239

భరస : చన పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:125-45
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమసరనమ�
ఇసటట ననస:125-66
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:125-68
వయససస:46
లస: ససస స
1395 SAA0386284
పపరర: ససనల� జలమదద�

93-35/241

భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:125-59
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దతవపడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:125-61
వయససస:42
లస: ససస స
1392 SAA0336271
పపరర: వజయమమ జజలమదద

1384 SAA0433433
పపరర: ఉమమమహహశనరరరవప తషరకర

1382 SAA0550806
పపరర: సపవమన చపసరడడ

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:125-9-923
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అకకయఖ
ఇసటట ననస:125-29
వయససస:40
లస: పప

భరస : నరరజ
ఇసటట ననస:125-59
వయససస:27
లస: ససస స
1389 AP151030438577
పపరర: హహలలన కలమమరర తషరకర�

93-35/238

తసడడ:డ సససదర రరవప చపసడడ
ఇసటట ననస:125-9-923
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:125-14-564
వయససస:36
లస: ససస స
1386 SAA0631895
పపరర: తతరరకర రతన కలమమరర

1381 SAA0924937
పపరర: రరసకలమమర చపసడడ

1406 SAA0632117
పపరర: నరజ జగటట

93-35/263

తసడడ:డ మసఎస జగటట
ఇసటట ననస:125-70
వయససస:28
లస: పప
93-35/265

1409 LFX2377133
పపరర: నరరసదడ� దనసరర �

93-35/266

తసడడ:డ పరరశదరరరవప � �
ఇసటట ననస:125-71
వయససస:34
లస: పప
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93-35/267

తసడడ:డ అసకమమ�
ఇసటట ననస:125-71
వయససస:60
లస: పప
1413 SAA0295865
పపరర: మరరయమమ జజలమదద

93-35/270

93-35/273

93-35/276

93-35/279

93-35/281

93-35/284

93-35/287

తసడడ:డ వససత rao Bodapati
ఇసటట ననస:125-81
వయససస:22
లస: ససస స

1423 SAA0370650
పపరర: శరరష గరరపరటట

1426 LFX1565233
పపరర: పడభభకర రరవప బబ సడడ

1429 SAA1009381
పపరర: ఇసదదర బబథనపపడడ

1432 SAA0433276
పపరర: రరసబభబగ దడడనర

93-35/290

1435 SAA0631663
పపరర: జరరగమమలర అశశక

93-37/91

1438 SAA0339259
పపరర: మదన కలమమర� బబ డపరటట�
తసడడ:డ వససత రరవప�
ఇసటట ననస:125-81
వయససస:29
లస: పప

1418 SAA0924978
పపరర: అనతన గరరపరటట

93-35/275

1421 SAA0339226
పపరర: ససయనస� గరరపరటట�

93-35/278

1424 AP151030438653
పపరర: జజజరరణణ బబ సదస�

93-35/280

భరస : పపరయఖ�
ఇసటట ననస:125-76
వయససస:41
లస: ససస స
93-35/282

1427 SAA0941162
పపరర: శరరష బబథనపపడడ

93-35/283

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప బబథనపపడడ
ఇసటట ననస:125-77
వయససస:26
లస: ససస స
93-35/285

1430 AP151030438486
పపరర: శరరద దడడనర�

93-35/286

భరస : బభబమరరవప�
ఇసటట ననస:125-77
వయససస:46
లస: ససస స
93-35/288

1433 SAA0338905
పపరర: బభబగ రరవప దడడనర�

93-35/289

తసడడ:డ దననయలల�
ఇసటట ననస:125-77
వయససస:48
లస: పప
93-35/291

తలర : మరరయమమ
ఇసటట ననస:125-78
వయససస:26
లస: పప
93-35/293

93-35/272

తసడడ:డ కకటటసస�
ఇసటట ననస:125-75
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బభబగరరవప
ఇసటట ననస:125-77
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగభమషణస
ఇసటట ననస:125-78
వయససస:47
లస: ససస స
1437 SAA1060581
పపరర: Sukanya Bodapati

93-35/277

భరస : వనసకట రమణ రరవప బబథనపపడడ
ఇసటట ననస:125-77
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణరరవప బబథనపపడడ
ఇసటట ననస:125-77
వయససస:23
లస: పప
1434 AP151030438495
పపరర: మరరయమమ జరరగగమలర

1420 SAA0339242
పపరర: రరయపర� గరరపరటట�

1415 SAA0336586
పపరర: జయససధ� జజలమ�

భరస : రరయపరర గరరపరటట
ఇసటట ననస:125-75
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ� �
ఇసటట ననస:125-76
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరసబభబగ దడడర
ఇసటట ననస:125-77
వయససస:32
లస: ససస స
1431 SAA1023431
పపరర: శశకలమమర బబథనపపడడ

93-35/274

భరస : ససమనస గరరపరటట
ఇసటట ననస:125-75
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పసరయఖ�
ఇసటట ననస:125-76
వయససస:56
లస: ససస స
1428 SAA1013143
పపరర: భభరత దడడర

1417 SAA0339267
పపరర: యహనస జజలమ�

93-35/269

తసడడ:డ యహనస�
ఇసటట ననస:125-74
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:125-75
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరయనన గరరపరటట
ఇసటట ననస:125-75
వయససస:55
లస: పప
1425 AP151030438177
పపరర: శరగమణణ బబ సదస�

93-35/271

తసడడ:డ వనసకటసరనమ�
ఇసటట ననస:125-74
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:125-75
వయససస:47
లస: ససస స
1422 SAA0925414
పపరర: కకటటశనర రరవప గరరపరటట

1414 SAA0338327
పపరర: దతవదనసస జజలమదద

1412 SAA0433367
పపరర: దతవరనసదస జజలమదద

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:125-72
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:125-73
వయససస:42
లస: పప

భరస : యహనస�
ఇసటట ననస:125-74
వయససస:47
లస: ససస స
1419 AP151030438039
పపరర: మరరయమమ గరరపరటట�

93-35/268

భరస : దనవరనసదస
ఇసటట ననస:125-72
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దతవదనసస
ఇసటట ననస:125-73
వయససస:35
లస: ససస స
1416 AP151030438399
పపరర: అనననమణణ జజలమ�

1411 AP151030438645
పపరర: నరమల జజలమదద

1436 SAA0336628
పపరర: జజఖత పపయఖల�

93-35/292

భరస : శరఖస కలమమర�
ఇసటట ననస:125-80
వయససస:42
లస: ససస స
93-35/294

1439 LFX1565134
పపరర: మరరయరరణణ� దథమమమ�

93-35/295

భరస : యయససబభబగ � �
ఇసటట ననస:125-83
వయససస:34
లస: ససస స
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93-35/296

భరస : భకకలల�
ఇసటట ననస:125-83
వయససస:77
లస: ససస స
1443 SAA0371856
పపరర: సరళ చసకరక

93-37/92

93-35/300

93-35/304

93-35/307

93-35/310

93-35/313

93-35/316

తసడడ:డ పరల
ఇసటట ననస:125-94
వయససస:28
లస: పప

1453 SAA0631929
పపరర: పపయఖల జయ రరజ

1456 LFX1565498
పపరర: సరగజన� మదసబ�

1459 SAA0339176
పపరర: కకటటశనరరరవప maddu

1462 AP151030438494
పపరర: మరరయమమ జజలమ�

93-35/319

1465 SAA0339150
పపరర: యమకకబగ జజలమ�

93-35/308

1468 LFX2377075
పపరర: పరల ననలలటటరర�
తసడడ:డ చనవరయఖ�
ఇసటట ననస:125-94
వయససస:57
లస: పప

1448 AP151030438304
పపరర: పదనమవత పపయఖల�

93-35/302

1451 SAA0924960
పపరర: శకలలఖమ పపయఖల

93-35/306

1454 SAA0339218
పపరర: సససధరరరవప పపయఖల�

93-35/309

తసడడ:డ అబడహమగ�
ఇసటట ననస:125-89
వయససస:55
లస: పప
93-35/311

1457 SAA0339168
పపరర: Vamsiకమషర మదసబ�

93-35/312

తసడడ:డ రరయనన�
ఇసటట ననస:125-90
వయససస:31
లస: పప
93-35/314

1460 SAA0631937
పపరర: జజలమ సరనత

93-35/315

భరస : దతవ దనసస
ఇసటట ననస:125-92
వయససస:26
లస: ససస స
93-35/317

1463 SAA1013077
పపరర: జల వనసకటటశనరరర

93-35/318

తసడడ:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:125-93
వయససస:27
లస: పప
93-35/320

తసడడ:డ వనసకటసరనమ�
ఇసటట ననస:125-93
వయససస:52
లస: పప
93-35/322

93-35/299

భరస : జయరరజ పపయఖల
ఇసటట ననస:125-89
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : యమకకబగ�
ఇసటట ననస:125-93
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:125-93
వయససస:29
లస: పప
1467 SAA0532499
పపరర: బడహమననయగడడ ననలటటరర

93-35/305

తసడడ:డ రరయనన�
ఇసటట ననస:125-90
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ యహనస�
ఇసటట ననస:125-92
వయససస:31
లస: పప
1464 SAA1013085
పపరర: జల ఉదయ కలమమర

1450 LFX2378511
పపరర: మహనరరవప పపయఖల�

1445 SAA0531731
పపరర: మరరయమమ pullagora

భరస : మషప�
ఇసటట ననస:125-87
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరయనన� �
ఇసటట ననస:125-90
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర � �
ఇసటట ననస:125-90
వయససస:39
లస: పప
1461 SAA0339234
పపరర: దతవదనసస� జజలమ�

93-35/301

తసడడ:డ ససనబర రరవప
ఇసటట ననస:125-89
వయససస:27
లస: పప

భరస : సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:125-90
వయససస:49
లస: ససస స
1458 LFX2377281
పపరర: రరయనన� మదసబ�

1447 LFX2378206
పపరర: మగకకసటట బబ డపరటట�

93-35/298

భరస : మగసలయఖ
ఇసటట ననస:125-86
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:125-88
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:125-89
వయససస:30
లస: ససస స
1455 AP151030438552
పపరర: కమలమమ పపయఖల�

94-100/875

తసడడ:డ శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:125-86
వయససస:60
లస: పప

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:125-88
వయససస:49
లస: ససస స
1452 SAA0631721
పపరర: జమమలమమమడనక జయశక

1444 NDX2416303
పపరర: చనన హహసపసన షపక

1442 LFX2377869
పపరర: భకకలల దమమమ�

తసడడ:డ చనపరపయఖ�
ఇసటట ననస:125-83
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:125-84
వయససస:46
లస: పప

భరస : మగకకసటట�
ఇసటట ననస:125-86
వయససస:58
లస: ససస స
1449 AP151030438431
పపరర: శరగమణణ పపయఖల�

93-35/297

తసడడ:డ భకకలల�
ఇసటట ననస:125-83
వయససస:42
లస: పప

భరస : జజజబభబగ చసకక
ఇసటట ననస:125-83
వయససస:32
లస: ససస స
1446 AP151030438662
పపరర: బబ డడమమ బబ డపరటట�

1441 LFX2377919
పపరర: ఏససబభబగ దమమమ�

1466 SAA0336578
పపరర: అరరణ కలమమరర ననలటటరర�

93-35/321

భరస : పరల�
ఇసటట ననస:125-94
వయససస:49
లస: ససస స
93-35/323

1469 SAA0891623
పపరర: యయససదనయమమమ తషరక

93-35/324

భరస : షనసమక రరజ తషరక
ఇసటట ననస:125-95
వయససస:27
లస: ససస స
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93-35/325

భరస : దశరధ
ఇసటట ననస:125-95
వయససస:29
లస: ససస స
1473 SAA0339085
పపరర: షణగమక రరజ తషరకర�

93-35/328

93-35/331

93-35/334

93-35/337

93-35/340

93-35/344

93-35/347

భరస : గసగరధరరరవప�
ఇసటట ననస:125-104
వయససస:47
లస: ససస స

1483 SAA0339036
పపరర: ఆశరరనదస ననలపరటట�

1486 SAA0339028
పపరర: రరజరష� గరరర�

1489 SAA0631770
పపరర: బసడనరర శవ కలమమర

1492 SAA0941139
పపరర: మరరయమమ తషరక

93-35/350

1495 SAA0338996
పపరర: ననగరరరరన� తషరకర�

93-35/338

1498 SAA0631762
పపరర: వసశ కమషర బబ లర పలర
తసడడ:డ గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:125-104
వయససస:27
లస: పప

1478 LFX2378073
పపరర: ససరరష బభబగ బబ లర పలర

93-35/333

1481 SAA0941154
పపరర: వనమన కలమమర ననలపరటట

93-35/336

1484 SAA0924945
పపరర: బబబ గరరర

93-35/339

తసడడ:డ రరజరశ గరరర
ఇసటట ననస:125-98
వయససస:24
లస: ససస స
93-35/342

1487 AP151030438658
పపరర: నలవనణణ బసడనరర�

93-35/343

భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:125-100
వయససస:42
లస: ససస స
93-35/345

1490 SAA0632141
పపరర: బసడనరర ససబభశవ రరవప

93-35/346

తసడడ:డ ననగరశనరరరవ
ఇసటట ననస:125-100
వయససస:28
లస: పప
93-35/348

1493 SAA0346676
పపరర: ననగ లకడమ� తషరకర�

93-35/349

తసడడ:డ ననగలకడమ�
ఇసటట ననస:125-102
వయససస:31
లస: ససస స
93-35/351

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:125-102
వయససస:37
లస: పప
93-35/353

93-35/330

తసడడ:డ ఆనసద బభబగ ననలపరటట
ఇసటట ననస:125-97
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననగరరరరన తషరక
ఇసటట ననస:125-102
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:125-102
వయససస:47
లస: ససస స
1497 SAA0336339
పపరర: జజఖత బబ లర పలర �

93-35/335

తసడడ:డ ననగరశనరరరవ
ఇసటట ననస:125-100
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరర అసకయఖ�
ఇసటట ననస:125-100
వయససస:47
లస: పప
1494 AP151030438635
పపరర: వనసకటరతనస తషరకర�

1480 AP151030438006
పపరర: కరసతమమ ననలపరటట�

1475 SAA1052745
పపరర: హరర కమషర మమలపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబ లర పలర
ఇసటట ననస:125-96
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:125-98
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:125-100
వయససస:24
లస: పప
1491 SAA0420042
పపరర: ననగరశనరరరవప బసడనరర�

93-35/332

తసడడ:డ ఏసప బగ�
ఇసటట ననస:125-97
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమకకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:125-98
వయససస:62
లస: ససస స
1488 SAA0924952
పపరర: శసకరరరవప బసడనరర

1477 AP151030438015
పపరర: నవనతస బబ లర పరలర �

93-35/327

తసడడ:డ మహన రరవప మమలపరటట
ఇసటట ననస:125-95
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఏసప బగ�
ఇసటట ననస:125-97
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద బభబగ ననలపరటట
ఇసటట ననస:125-97
వయససస:28
లస: పప
1485 AP151030438559
పపరర: సరసబభడజఖస గరరర�

93-35/329

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:125-96
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఆశరరనదస�
ఇసటట ననస:125-97
వయససస:47
లస: ససస స
1482 SAA0941147
పపరర: వనణగ కలమమర ననలపరటట

1474 SAA0345611
పపరర: దశరధ తషరకర�

1472 AP151030438053
పపరర: వససమత తషరకర�

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:125-95
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష�
ఇసటట ననస:125-95
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససరరష బభబగ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:125-96
వయససస:37
లస: ససస స
1479 AP151030438307
పపరర: రతనకలమమరర ననలపరటట�

93-35/326

భరస : చ.రరవపలయసఖస
ఇసటట ననస:125-95
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష�
ఇసటట ననస:125-95
వయససస:32
లస: పప
1476 SAA0847543
పపరర: కలమఖణణ బబ లర పలర

1471 SAA0852930
పపరర: పడసననన నమతతటట

1496 SAA0433532
పపరర: సరసబయఖ తషరకర

93-35/352

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:125-102
వయససస:52
లస: పప
93-35/354

1499 SAA0338657
పపరర: గసగరధరరరవప బబ లర పలర �

93-35/355

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:125-104
వయససస:52
లస: పప
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1500 AP151030438646
పపరర: ఆగరనసస గగగగలపరటట

93-35/356

భరస : శశరర�
ఇసటట ననస:125-106
వయససస:62
లస: ససస స
1503 SAA0678102
పపరర: మడడగగళ రవతతజ

93-35/359

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:125-107
వయససస:26
లస: ససస స
1506 AP151030438371
పపరర: ససబడమణఖస మదదర�

93-35/362

93-35/365

93-35/368

93-35/371

93-35/374

93-35/377

తసడడ:డ శరమగఖల
ఇసటట ననస:125-110
వయససస:67
లస: పప

93-35/366

1513 SAA0338533
పపరర: నరసససహరరవప తషరకర

1516 SAA0395509
పపరర: రరజకలమమరర జజలమదద

1519 AP151030438372
పపరర: మమరస మమ జలమదద

1522 LFX1565506
పపరర: అనల జజలమదద

93-35/380

1525 AP151030438592
పపరర: రరణణ జజలమదద

93-35/369

1528 SAA0531723
పపరర: జజఖతసత తషరక
భరస : సరయకమషర
ఇసటట ననస:125-111
వయససస:28
లస: ససస స

1508 LFX2378339
పపరర: పపలర యఖ గగగగలపరటట

93-35/364

1511 AP151030438262
పపరర: మరరయమమ తషరక

93-35/367

1514 SAA0338483
పపరర: మధసబభబగ తషరకర�

93-35/370

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:125-108
వయససస:44
లస: పప
93-35/372

1517 SAA0130633
పపరర: మమతన జజలదద

93-35/373

భరస : అనల
ఇసటట ననస:125-109
వయససస:31
లస: ససస స
93-35/375

1520 SAA0293928
పపరర: దననయయలక జలదద

93-35/376

తసడడ:డ డతవడ
ఇసటట ననస:125-109
వయససస:31
లస: పప
93-35/378

1523 SAA0338384
పపరర: రరసబభబగ�

93-35/379

తసడడ:డ చసదనడస�
ఇసటట ననస:125-109
వయససస:40
లస: పప
93-35/381

భరస : దతవదననస
ఇసటట ననస:125-110
వయససస:52
లస: ససస స
93-35/383

93-35/361

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:125-108
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ డతవడ
ఇసటట ననస:125-109
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శరమగఖల
ఇసటట ననస:125-109
వయససస:58
లస: పప
1527 SAA0338293
పపరర: దతవదననస జజలమదద

1510 SAA0336313
పపరర: మమరరమమ తషరక�

1505 SAA0336297
పపరర: వరలకడమ గగగగలపరటట

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:125-107
వయససస:47
లస: పప

భరస : డడవడ
ఇసటట ననస:125-109
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ డతవడ
ఇసటట ననస:125-109
వయససస:31
లస: పప
1524 SAA0338277
పపరర: డతవడ జజలమదద

93-35/363

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:125-109
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శరఖమ
ఇసటట ననస:125-109
వయససస:38
లస: ససస స
1521 SAA0343343
పపరర: శరఖమ జలదద

1507 SAA0678086
పపరర: కళళళ భభగఖ రరజ

93-35/358

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:125-107
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:125-108
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపదనరసయఖ
ఇసటట ననస:125-108
వయససస:62
లస: పప
1518 SAA0395335
పపరర: నరమలకలమమరర జజలమ దద

93-35/360

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:125-108
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : వనసకరయమమ�
ఇసటట ననస:125-108
వయససస:30
లస: పప
1515 SAA0338467
పపరర: సరసబయఖ తషరకర

1504 SAA0631689
పపరర: అనత గగగగలపరటట

1502 LFX2377117
పపరర: శశరర గగగగలపరటట

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:125-106
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ బబ జపర
ఇసటట ననస:125-107
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అసకలల�
ఇసటట ననస:125-107
వయససస:47
లస: పప
1512 SAA0387894
పపరర: BADHARAIAH మడడగగల�

93-35/357

భరస : పపరరచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:125-107
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బభబగ�
ఇసటట ననస:125-107
వయససస:44
లస: ససస స
1509 SAA0338426
పపరర: బభబగ మధదర�

1501 LFX1565522
పపరర: యమరర గడర వనసకటటశనరరరవప
బబ లర పలర
తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:125-106
వయససస:36
లస: పప

1526 SAA0924887
పపరర: జజననబబగ జలమదద

93-35/382

తసడడ:డ దతవదననస జలమదద
ఇసటట ననస:125-110
వయససస:24
లస: పప
93-35/384

1529 SAA0334821
పపరర: జజఖత తషరకర

93-35/385

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:125-111
వయససస:33
లస: ససస స
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1530 AP151030438066
పపరర: కకటటశనరమమ తషరక

93-35/386

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:125-111
వయససస:52
లస: ససస స
1533 SAA0336255
పపరర: ససలలవ కలమమరర అసకస

93-35/389

93-35/392

93-51/567

93-41/28

93-38/83

93-50/65

భరస : రఘగరరమ శరమ
ఇసటట ననస:126-2-80
వయససస:49
లస: ససస స
1551 LFX1612233
పపరర: శవరరణణ చడరరకకరర

93-50/69

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:39
లస: ససస స
1554 AP151030456126
పపరర: కకటటశనరర చడరరకకరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడరరకకరర
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:28
లస: పప

1540 SAA0554204
పపరర: ధనమమ కకరబసడడ

1543 SAA0870262
పపరర: జజన బభషర షపక

1546 SAA1114255
పపరర: హహమలత చలవరదద

93-50/72

93-35/393

93-35/391

1538 SAA1193424
పపరర: పపషర వనలవవలల

93-33/703

1541 SAA0551069
పపరర: బభజబభబగ కకరబసడడ

93-35/394

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:125-274
వయససస:38
లస: పప
93-41/29

1544 SAA0293860
పపరర: శకనవరస రరవప చలవరదద

93-38/82

తసడడ:డ ఈగరశనర రరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:126-2-76
వయససస:40
లస: పప
93-50/64

1547 NDX2423374
పపరర: రరమలకడమ ససచ

94-88/1138

భరస : శకనవరస రరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:126-2-76
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కనకదసరరరపడసరద ససచ
ఇసటట ననస:126-2-79
వయససస:53
లస: ససస స

93-50/66
1549 SAA0461533
పపరర: కలమఖన శక రరమ శరరమ మమలగర
లలటట
తసడడ:డ రఘగ రరమ శరరమ మమలగర లలటట
ఇసటట ననస:126-2-80
వయససస:30
లస: పప

1550 SAA0828493
పపరర: ననగ వర లకడమ చడరరకకరర
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:26
లస: ససస స

1552 AP151030456586
పపరర: ఈశనరర చడరరకకరర

1553 AP151030456547
పపరర: అనత చడరరకకరర

93-50/70

1555 AP151030456127
పపరర: కమలమమ చడరరకకరర

1558 LFX2413177
పపరర: ససబడహమణఖస చడరరకకరర
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:43
లస: పప

93-50/68

93-50/71

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:47
లస: ససస స
93-50/73

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:75
లస: ససస స
93-50/75

1535 SAA1013135
పపరర: అసకస గరకసమమ

భరస : మదన వనలవవలల
ఇసటట ననస:125-151
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:51
లస: ససస స
1557 SAA0961004
పపరర: వననద కలమమర చడరరకకరర

93-33/702

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:126-2-18
వయససస:33
లస: పప

భసధసవప: ఈగరశనర రరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:126-2-76
వయససస:58
లస: పప
1548 AP151030457221
పపరర: ననగలకడమ మగలగలలటట

1537 SAA1193416
పపరర: మదన వనలవవలల

93-35/388

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:125-112
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బభజబభబగ
ఇసటట ననస:125-274
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప ఏసరల
ఇసటట ననస:126-2-17
వయససస:31
లస: పప
1545 AP151030441317
పపరర: ననగ మలలర శనరర చలవరదద

93-35/390

తసడడ:డ మమధవ రరవప వనలవవలల
ఇసటట ననస:125-151
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమమర రగడడర రగడడరబతష
స ల
ఇసటట ననస:125-151
వయససస:30
లస: ససస స
1542 SAA0925745
పపరర: శవకలమమర ఏసరల

1534 AP151030438109
పపరర: జజఖత అసకస

1532 SAA1060565
పపరర: ఝమనస rani Turaka

తసడడ:డ మహహష Turaka
ఇసటట ననస:125-112
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:125-112
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:125-112
వయససస:41
లస: పప
1539 SAA1465863
పపరర: శక త రగడడరబతష
స ల

93-35/387

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:125-111
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:125-112
వయససస:40
లస: ససస స
1536 SAA0338269
పపరర: వనసకటరరవప అసకస

1531 SAA0081935
పపరర: కకటటశనరరరవప తషరకర

1556 SAA1149228
పపరర: పవన సరయ చడరరకకరర

93-50/74

తసడడ:డ ససబడహమణఖస చడరరకకరర
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:20
లస: పప
93-50/76

1559 AP151030453559
పపరర: శకనవరసరరవప చడరరకకరర

93-50/77

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:48
లస: పప
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1560 AP151030453529
పపరర: శసకరరకమ చడరరకకరర

93-50/78

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:51
లస: పప
1563 SAA1061472
పపరర: జజజనదదప చడరరకకరర

93-50/81

93-50/84

1569 SAA0370932
పపరర: రతనతతజ చలక

93-50/87

93-50/89

93-50/92

93-50/95

93-50/88

1573 SAA0930249
పపరర: వనసకరటమమణణ కరమశశటట

1576 SAA0930413
పపరర: బసదసమమధవ దతవభకలసన

1579 SAA0297291
పపరర: రరమరగడడర గగవనల

93-50/98

1582 SAA0930223
పపరర: ససవర కకటటశనర రరవప కరమశశటట

93-50/90

భరస : నరసససహరరవప కకట
ఇసటట ననస:126-2-106
వయససస:33
లస: ససస స

1585 SAA0435750
పపరర: పదమశక దతవ దతవరశశటట

93-50/93

1588 SAA0091447
పపరర: లకడమననరరయణ కకట
తసడడ:డ ససదరయఖ
ఇసటట ననస:126-2-106
వయససస:63
లస: పప

93-50/86

1571 SAA0958811
పపరర: శకలకడమ తపసరగడడర

93-45/35

1574 SAA0373605
పపరర: మహలకడమ పరదరరస

93-50/91

1577 SAA0727265
పపరర: వడడరరర అదదమమ

93-50/94

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:126-2-104
వయససస:77
లస: ససస స
93-50/96

1580 SAA0296962
పపరర: వరససదతవరగడడర గగవనల

93-50/97

తసడడ:డ ససజవరగడడర
ఇసటట ననస:126-2-104
వయససస:45
లస: పప
93-50/99

1583 SAA0959496
పపరర: నరసససహ రగడడర ఇద

93-42/43

తసడడ:డ పపదబ కకటట రగడడర ఇద
ఇసటట ననస:126-2-105
వయససస:63
లస: పప
93-50/101

భరస : ససరరష బభబగ
ఇసటట ననస:126-2-106
వయససస:36
లస: ససస స
93-50/103

1568 SAA0727497
పపరర: చలక మమనక

భరస : మధసససదనరరవప
ఇసటట ననస:126-2-104
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరబసవయఖ కరమశశటట
ఇసటట ననస:126-2-104
వయససస:66
లస: పప
93-50/100

93-50/83

భరస : శకనవరసరగడడర తపసరగడడర
ఇసటట ననస:126-2-98
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమననభరగడడర
ఇసటట ననస:126-2-104
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:126-2-104
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:126-2-106
వయససస:39
లస: పప

1570 SAA0569590
పపరర: గగవసదరరజ వసకర

1565 SAA0091686
పపరర: శకనవరసరరవవప లకడమసపటట

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-2-90
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససవర కకటటశనర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:126-2-104
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర కకటటశనర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:126-2-104
వయససస:40
లస: పప

1587 SAA0091462
పపరర: నరసససహరరవప కకట

93-50/85

భరస : కకటయఖ కరమశశటట
ఇసటట ననస:126-2-104
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:126-2-104
వయససస:52
లస: ససస స

1584 SAA0985244
పపరర: ససజనఖ కకట

1567 SAA0995318
పపరర: గరరర బభలమమ రరవపరర

93-50/80

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-2-84
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ
ఇసటట ననస:126-2-90
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:126-2-103
వయససస:42
లస: ససస స

1581 SAA0370700
పపరర: మధసససధనరరవప పప దసరరస

93-50/82

భరస : ఉమ మహహశనర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:126-2-85
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-2-90
వయససస:30
లస: పప

1578 SAA0930256
పపరర: కకటయఖ కరమశశటట

1564 SAA0961582
పపరర: వరయఖ మమడ

1562 SAA0321372
పపరర: ససజజత చలకర

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-2-84
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:126-2-84
వయససస:47
లస: పప

1566 SAA0995292
పపరర: వ కర డడ ససలలచన దతవ
కకలక
ర రర
భరస : ససరరసదడ బభబగ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:126-2-85
వయససస:64
లస: ససస స

1575 SAA0310375
పపరర: సతఖవనణణ వసకర

93-50/79

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శవససకరరరవప చడరరకకరర
ఇసటట ననస:126-2-84
వయససస:22
లస: పప

1572 SAA0974908
పపరర: అరరణన బబలరసకకసడ

1561 AP151030453563
పపరర: పడసరద చడరరకకరర

1586 SAA0435784
పపరర: సరసబభడజఖస దతవరశశటట

93-50/102

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-2-106
వయససస:66
లస: ససస స
93-50/104

1589 SAA1470996
పపరర: వరసజననయగలల మమనబ సన

93-42/917

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:126-2-108
వయససస:55
లస: పప
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93-42/918

భరస : వరసజననయగలల
ఇసటట ననస:126-2-108
వయససస:50
లస: ససస స
1593 SAA1434760
పపరర: వరసజననయగలల మమనబ సన

93-50/1076

93-50/983

93-50/107

93-41/30

93-50/111

93-42/1082

93-50/114

భరస : ససరరష మగసడడడ
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:30
లస: ససస స
1614 SAA0321349
పపరర: కమల కలమమరర రరమశశటట

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:36
లస: పప

93-50/108

1603 SAA0961384
పపరర: రఘగమ దతవ కకగకర

1606 AP151030453511
పపరర: శకనవరసరరవప నననక

1609 SAA1374917
పపరర: వజయసరరథద రగడడర అననపపరగడడర

93-50/117

93-50/109

1598 SAA0298588
పపరర: సరసబశవ రరవప మలర శశటట

93-50/106

1601 SAA1148584
పపరర: వరలకడమ మసదపరటట

93-38/84

1604 SAA0961269
పపరర: వశనననధ చననస

93-50/110

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప చననస
ఇసటట ననస:126-2-123
వయససస:27
లస: పప
93-50/112

1607 SAA1034826
పపరర: రరజరసదడ పడసరద రరవప
గగతస కకసడ
తసడడ:డ రరఘవయఖ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:126-2-123
వయససస:68
లస: పప

93-42/920

1610 SAA1198118
పపరర: పరరర సరరధదరగడడర అననపరగడడర

93-50/113

93-41/38

తసడడ:డ శవ శసకర జగదదశనర రగడడర అననపపరగడడర
ఇసటట ననస:126-2-124
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శవశసకర జగదదశనరరగడడర అననపరగడడర
ఇసటట ననస:126-2-124,2/5
వయససస:21
లస: పప

1612 SAA0374413
పపరర: లకడమ వనలకలరరస

1613 SAA0374371
పపరర: లకడమ మమనస రరమశశటట

93-50/115

1615 SAA0375089
పపరర: సరసబభడజఖస కగ

1618 SAA0297713
పపరర: బభలగసగరధర తలక
తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:37
లస: పప

93-50/116

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:30
లస: ససస స
93-50/118

భరస : కమషరర రరవప
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:67
లస: ససస స
93-50/120

93-50/982

భరస : రరమ చసదడ రరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:126-2-115
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:31
లస: ససస స
1617 SAA0371567
పపరర: కకటటశనరరరవప ననలకలరరస

1600 SAA0296970
పపరర: ఉషర రరణణ తతసడనపప

1595 SAA1467729
పపరర: శవ పరరనత అబమబరర

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర మలర శశటట
ఇసటట ననస:126-2-110
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అదదఠఖ రరవప నననక
ఇసటట ననస:126-2-123
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కమషర నలక
ర రర
ఇసటట ననస:126-2-123 F NO 302
వయససస:18
లస: ససస స
1611 SAA0626168
పపరర: అసజల మగసడడడ

94-67/1017

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప కకగకర
ఇసటట ననస:126-2-123
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద కకచడరర
ఇసటట ననస:126-2--123
వయససస:29
లస: పప
1608 SAA1349703
పపరర: మమనక నలక
ర రర

1597 NDX3085016
పపరర: సరసబశవ రరవప అబమబరర

93-50/981

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:126-2-109
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పడభభకర గరసదద తతడపప
ఇసటట ననస:126-2-113
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : బభల వనసకటటశ
ఇసటట ననస:126-2-119
వయససస:33
లస: ససస స
1605 SAA0560706
పపరర: జజసఫ సరగర కకరణ కకచడరర

93-50/105

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-2-109
వయససస:53
లస: పప

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-2-113
వయససస:43
లస: ససస స
1602 SAA0985723
పపరర: ససనత కసదసల

1594 SAA0310615
పపరర: శవ ననగ మలర శనరర వడర మమడడ

1592 SAA1414937
పపరర: అనల కలమమర మమనబ సన

తసడడ:డ వరసజననయగలల మమనబ సన
ఇసటట ననస:126-2-108
వయససస:33
లస: పప

భరస : చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:126-2-109
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-2-109
వయససస:22
లస: ససస స
1599 SAA0533364
పపరర: వససత మరరయమల

93-42/919

తసడడ:డ వరసజననయగలల
ఇసటట ననస:126-2-108
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ మమనబ సన
ఇసటట ననస:126-2-108
వయససస:55
లస: పప
1596 SAA1467737
పపరర: ససపసడయ అబమబరర

1591 SAA1471010
పపరర: అనల కలమమర మమనబ సన

1616 SAA0626184
పపరర: ససరరష మగసడడడ

93-50/119

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మగసడడడ
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:36
లస: పప
93-50/121

1619 SAA0091629
పపరర: సరయననధ రరమమమటటట

93-50/122

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:40
లస: పప
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93-50/123

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:41
లస: పప
1623 SAA0871948
పపరర: వనసకట రమణ నసదతల

93-33/704

93-41/32

93-41/35

93-50/127

93-50/130

93-50/133

93-50/136

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-2-131
వయససస:31
లస: పప

1633 SAA0828477
పపరర: లకడమ కలమమరర కటటకరల

1636 SAA0895658
పపరర: ఉషర రరణణ కనపరరస

1639 SAA0930603
పపరర: చసదడశశఖర రగడడర గగతస కకసడ

1642 SAA0828048
పపరర: శరఖమ అనల కలమమర బగసస

93-50/140

1645 SAA0828402
పపరర: వజయ కలమమరర బబతసపపడడ

93-50/128

1648 SAA0855736
పపరర: అజయ కలమమర రగడర డ కకసడన
తసడడ:డ పడసరద రగడర డ కకసడన
ఇసటట ననస:126-2-131
వయససస:38
లస: పప

1628 SAA0885857
పపరర: ననగరరరరన నలక
ర రర

93-41/34

1631 SAA0961699
పపరర: వజయ లకడమ ననగగళర

93-50/126

1634 SAA0828022
పపరర: హవల పపళర

93-50/129

భరస : బగసస శరఖమ అనల కలమమర ఫప లర
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:52
లస: ససస స
93-50/131

1637 SAA0969875
పపరర: ధనలకడమ గరరకకపరటట

93-50/132

భరస : ఈశనర గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:62
లస: ససస స
93-50/134

1640 SAA0930629
పపరర: దసరరరరరవప బతష
స ల

93-50/135

తసడడ:డ యమదసకకసదలల రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:34
లస: పప
93-50/137

1643 SAA0296210
పపరర: ననగరరజ చతరరల

93-50/139

తసడడ:డ బభప ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-2-129
వయససస:51
లస: పప
93-50/141

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-2-131
వయససస:61
లస: ససస స
93-50/143

93-41/31

తసడడ:డ రమమశ బభబగ ననగగళర
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర బమసస
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:54
లస: పప

భరస : పడసరద రగడడర
ఇసటట ననస:126-2-131
వయససస:50
లస: ససస స
1647 SAA0828428
పపరర: కమషర చడవతనఖ బబతసపపడడ

93-41/36

తసడడ:డ శకనవరస రగడర డ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రగడడర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:46
లస: పప
1644 SAA0533356
పపరర: రరవత కకసడన

1630 SAA0885873
పపరర: ససబభబ రరవప నలక
ర రర

1625 SAA0885899
పపరర: ఉమ పదమ శక నలక
ర రర

తసడడ:డ ససబభబ రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:49
లస: పప

భరస : భభగఖ రరజ కనపరరస
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ అనల కలమమర బమసస
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:26
లస: పప
1641 SAA0828451
పపరర: రరమ మహన రగడర డ ఇసటటరర

93-41/33

భరస : రరమ మహన రగడర డ కటటకల
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:53
లస: ససస స
1638 SAA0828121
పపరర: అబగ జయసత బగసస

1627 SAA0853334
పపరర: శకనవరస రగడడర ఈద

93-50/125

భరస : సతఖ శకనవరస నలక
ర రర
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పప సనన నలక
ర రర
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:74
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:32
లస: ససస స
1635 SAA0930538
పపరర: ససబబఆయమమమ బతష
స ల

93-35/395

తసడడ:డ నరసససహ రగడడర ఈద
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మననహర గరరకపరరస
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:68
లస: పప
1632 SAA0930512
పపరర: అనతన బతష
స ల

1624 SAA0871971
పపరర: కకటట రగడడర నసదతల

1622 SAA0371625
పపరర: కకటయఖ ననలకలరరస

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రగడడర నసదతల
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబభబ రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:69
లస: ససస స
1629 SAA0891888
పపరర: ఈశనర గరరకపరరస

93-50/124

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:126-2-125
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటట రగడడర నసదతల
ఇసటట ననస:126-2-126
వయససస:39
లస: ససస స
1626 SAA0885881
పపరర: ఉదయ లకడమ నలక
ర రర

1621 SAA0646570
పపరర: రరయసస ననగరరజ

1646 SAA0828444
పపరర: కమషర సరహహ బబతసపపడడ

93-50/142

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-2-131
వయససస:27
లస: పప
93-50/144

1649 SAA0569533
పపరర: శకనవరస దతశరరజ

93-50/145

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:126-2-131
వయససస:54
లస: పప
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1650 SAA0828394
పపరర: ననగరశనర రరవప బబతసపపడడ

93-50/146

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:126-2-131
వయససస:62
లస: పప
1653 SAA0732348
పపరర: ససరరష రగడడర రరపరల

93-50/147

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:126-2-132
వయససస:47
లస: ససస స
93-50/149

తసడడ:డ గగరవ రగడడర రరపరల
ఇసటట ననస:126-2-132
వయససస:33
లస: పప
1656 NDX1819558
పపరర: శరకమమరర మమధవ సరయ

1651 SAA0310789
పపరర: మమసడడడ శవ పరరనత

1654 SAA0732330
పపరర: వజయ బభసకర రగడర డ రరపరల

1657 SAA1265222
పపరర: శరకమమరర శవ కలమమరర

93-50/148

భరస : గగరవ రగడడర రరపరల
ఇసటట ననస:126-2-132
వయససస:53
లస: ససస స
93-50/150

తసడడ:డ గగరవ రగడడర రరపరల
ఇసటట ననస:126-2-132
వయససస:36
లస: పప
93-41/951

1652 SAA0737553
పపరర: అరరణన రరపరల

1655 SAA0732397
పపరర: గగరవ రగడడర రరపరల

93-50/151

తసడడ:డ బభల రగడడర రరపరల
ఇసటట ననస:126-2-132
వయససస:60
లస: పప
93-41/952

1658 SAA0714279
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప కసడతలమ

తసడడ:డ శరకమమరర బసవయఖ
ఇసటట ననస:126-2-133 FLAT NO 501
వయససస:60
లస: పప

భరస : శరకమమరర మమధవ సరయ
ఇసటట ననస:126-2-133 FLAT NO 501
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప కసడతలమ
ఇసటట ననస:126-2-134
వయససస:33
లస: పప

1659 SAA1393131
పపరర: గణణశ గలర

1660 SAA0828329
పపరర: వరమమ ఆలమ

1661 SAA0828352
పపరర: గగపరల కమషర మమరరస ఆలమ

93-42/1148

తసడడ:డ పనయఖ
ఇసటట ననస:126-2-134
వయససస:18
లస: పప
1662 SAA0828345
పపరర: బసవపపననమమ ఆలమ

భరస : గగపరలకమషరమమరరస ఆలమ
ఇసటట ననస:126-2-134
వయససస:65
లస: ససస స
93-51/215

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:126-2.134
వయససస:33
లస: ససస స
1665 SAA0318048
పపరర: జజఖత అరరగల

93-50/155

93-50/158

93-50/161

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:64
లస: పప

93-50/156

1669 SAA0317933
పపరర: వనసకటరమణమమ అరరగగల

1672 SAA0296236
పపరర: ననగరరజ అరరగగల

93-50/164

1675 SAA1034925
పపరర: రరజరశనర రరవప ఇసటటరర

93-50/159

1678 SAA0727539
పపరర: పససపపలలటట శకనవరస రరవప
తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:126-2-137
వయససస:43
లస: పప

1667 SAA0296889
పపరర: ఉదయలకడమ అరరగగల

93-50/157

1670 SAA0310359
పపరర: రగషమమ జలపరటట

93-50/160

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:75
లస: ససస స
93-50/162

1673 SAA0298653
పపరర: రవబభబగ అరరగగల

93-50/163

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:38
లస: పప
93-50/165

తసడడ:డ బభబగ రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:49
లస: పప
93-50/167

93-50/154

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:45
లస: పప
1677 SAA0298679
పపరర: లకమయఖ అరరగగల

1666 SAA0317891
పపరర: వర అసజల ఆరరగగల

1664 SAA0372631
పపరర: కలరన ఆరరగగల
భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:34
లస: పప
1674 SAA0296244
పపరర: శకనవరసరరవప జలపరటట

93-51/216

భరస : రవబభబగ
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:40
లస: ససస స
1671 SAA0297432
పపరర: నరసససహరరవప ఆరరగగల

1663 SAA0828378
పపరర: శకనవరస ఆలమ

93-50/153

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:126-2-134
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:126-2.134
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:32
లస: ససస స
1668 SAA0296897
పపరర: మమణణకఖమమ జలపరటట

93-50/152

93-41/37

1676 SAA0930520
పపరర: ఏడడకకసదలరరవ బతష
స ల

93-50/166

తసడడ:డ ససబబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:126-2-136
వయససస:57
లస: పప
93-50/168

1679 SAA0310433
పపరర: జజనకమమ బబలరసకకసడ

93-50/169

భరస : సతష కలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:126-2-138
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: ససశల బబలరకకసడ
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93-50/170

భరస : జజజయఖ
ఇసటట ననస:126-2-138
వయససస:63
లస: ససస స
1683 SAA0370841
పపరర: కకరణ కలమమర బబలరసకకసడ

93-50/173

93-50/176

93-50/178

93-50/181

93-50/184

93-41/954

93-50/189

తసడడ:డ పప లలరరజ
ఇసటట ననస:126-2-151
వయససస:31
లస: ససస స

1693 SAA0135350
పపరర: వనసకటససబబలకడమ కటటకక

1696 SAA0556449
పపరర: ససరరసదడ ఆలలకరరస

1699 SAA0091777
పపరర: రవకలమమర యకకటటల

1702 SAA1350339
పపరర: వనసకట పడకరశ రరచకకసడ

93-50/190

1705 SAA0871708
పపరర: శకనవరస రరవప మరరక

93-50/182

1708 AP151030456658
పపరర: లకడమ కలమమరర తడలరమమకల
భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:126-2-151
వయససస:42
లస: ససస స

1688 SAA0297655
పపరర: జజజయఖ

93-51/504

1691 SAA0297424
పపరర: మలర శశటట ససరరష కలమమర

93-50/180

1694 AP151030456515
పపరర: జతషడత తనళళళరర

93-50/183

భరస : రరమకమషర
ఇసటట ననస:126-2-143
వయససస:48
లస: ససస స
93-50/185

1697 SAA0371583
పపరర: వనసకటటశనరరర కటటకక

93-50/186

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:126-2-143
వయససస:47
లస: పప
93-50/187

1700 AP151030453551
పపరర: కకమమరరసరనమ యకకటటల

93-50/188

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:126-2-144
వయససస:61
లస: పప
93-42/1181

1703 SAA1350347
పపరర: మనస కమషర సరయ రరచకకసడ

93-42/1182

భరస : వనసకట పడకరశ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:126-2-148
వయససస:30
లస: ససస స
93-35/396

భరస : పప లల రరజ మరరక
ఇసటట ననస:126-2-151
వయససస:48
లస: ససస స
93-50/192

93-50/175

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-2-141
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:126-2-148
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపరరమమళరసరనమ
ఇసటట ననస:126-2-150
వయససస:44
లస: పప
1707 SAA0558940
పపరర: ననగ తడవనణణ మరరక

93-50/179

తసడడ:డ కలమమర సరనమ
ఇసటట ననస:126-2-144
వయససస:31
లస: పప

భరస : కలమమరసరనమ
ఇసటట ననస:126-2-145
వయససస:54
లస: ససస స
1704 SAA0297564
పపరర: రరమసరనమ నలస

1690 SAA1017707
పపరర: బభలమగరరగన నవనతస కమషర

1685 SAA0556183
పపరర: పప లలరరజ మరరక

తసడడ:డ ఆనసదయమఖ
ఇసటట ననస:126.2-138
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ ఆలలకరరస
ఇసటట ననస:126-2-143
వయససస:27
లస: పప

భరస : వర బభబగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:126-2-144
వయససస:34
లస: ససస స
1701 AP151030456105
పపరర: మసగమమ ఎకకకటటల

93-50/177

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-2-143
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-2-143
వయససస:88
లస: ససస స
1698 SAA1292747
పపరర: వనసకయమమ పససపపలలటట

1687 SAA0370999
పపరర: రరధనకమషర మమరరస మగలపపడడ

93-50/172

తసడడ:డ పపదబ దరరజ
ఇసటట ననస:126-2-138
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కమషర తసగవనల నవనతస
ఇసటట ననస:126-2-139
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-2-141
వయససస:41
లస: పప
1695 AP151030456108
పపరర: జయపడద తనళళళరర

93-50/174

తసడడ:డ కరశవరరవప
ఇసటట ననస:126-2-138
వయససస:57
లస: పప

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:126-2-139
వయససస:39
లస: ససస స
1692 SAA0297200
పపరర: మలర శశటట మహహశ కలమమర

1684 AP151030453688
పపరర: సతష బబలరసకకసడ

1682 SAA0297119
పపరర: కకట నరసససహ రరవప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:126-2-138
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:126-2-138
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:126-2-138
వయససస:56
లస: పప
1689 SAA0317925
పపరర: ససజజత బసడర

93-50/171

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-2-138
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:126-2-138
వయససస:43
లస: పప
1686 SAA0091736
పపరర: వనసకటటశనరరర బబ డన

1681 SAA0321315
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డన

1706 SAA0559039
పపరర: తడవనణణ తడలరమమకల

93-50/191

తసడడ:డ రరమరరజ
ఇసటట ననస:126-2-151
వయససస:26
లస: ససస స
93-50/193

1709 SAA0321513
పపరర: పదనమ తడలరమమకల

93-50/194

భరస : రరమరరజ
ఇసటట ననస:126-2-151
వయససస:43
లస: ససస స
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93-50/195

భరస : పప లల రరజ మరరక
ఇసటట ననస:126-2-151
వయససస:47
లస: ససస స
1713 SAA0711887
పపరర: పప లల రరజ మరరక

93-50/198

93-50/202

93-50/205

93-42/44

93-42/47

93-42/50

93-50/208

భరస : వనసకటభరగడడర
ఇసటట ననస:126-3-125
వయససస:68
లస: ససస స

1723 SAA0959413
పపరర: వజయ శకనవరస రరవప కరరక

1726 SAA1050186
పపరర: ససతరరవమమ కసడడ

1729 SAA0959405
పపరర: వనసకమమ కరరక

1732 SAA0556373
పపరర: వజయభభసకర వరవలమల

93-50/211

1735 SAA0310565
పపరర: కలరన జపపడడ

93-42/45

1738 SAA0371609
పపరర: బభలమజ ననలకలరరస
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:126-3-125
వయససస:34
లస: పప

1718 SAA0961566
పపరర: ససదదర చతడస

93-50/204

1721 SAA0961459
పపరర: అనసరరధ బబతసచరర

93-51/217

1724 SAA1050129
పపరర: శరకవఖ శక నలక
ర రర

93-42/46

తసడడ:డ ననగరరరరన నలక
ర రర
ఇసటట ననస:126-2-226
వయససస:23
లస: ససస స
93-42/48

1727 SAA0958860
పపరర: వనసకట లకడమ లమవప

93-42/49

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప లమవప
ఇసటట ననస:126-2-228
వయససస:24
లస: ససస స
93-42/51

1730 SAA0961475
పపరర: రవళ పపదరర

93-50/207

తసడడ:డ అజయ గగశశ పపదరర
ఇసటట ననస:126-2-245
వయససస:28
లస: ససస స
93-50/209

1733 SAA0321430
పపరర: మమధవ గగవనల

93-50/210

భరస : రరమరగడడర
ఇసటట ననస:126-3-104
వయససస:40
లస: ససస స
93-50/212

భరస : కమషర కకశశర
ఇసటట ననస:126-3-125
వయససస:34
లస: ససస స
93-50/214

93-50/201

భరస : బభజ బబతసచరర
ఇసటట ననస:126-2.153
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:126-2-245
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససరరసదడననధ
ఇసటట ననస:126-3-113
వయససస:45
లస: ససస స
1737 AP151030456233
పపరర: ససపపరర నకరక

93-50/206

భరస : వజయ శకనవరస రరవప కరరక
ఇసటట ననస:126-2-229
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వజయ భభసకర
ఇసటట ననస:126-2-245
వయససస:38
లస: ససస స
1734 SAA0533331
పపరర: వనసకట నరసకలమమరర మగనపలలర

1720 LFX1614213
పపరర: జగనననధస బబతసచరర

1715 SAA0727547
పపరర: పససపపలలటట కమషర పసడయమ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చతడస
ఇసటట ననస:126-2-153
వయససస:27
లస: పప

భరస : కరళళశనరరరవప దగగర
ఇసటట ననస:126-2-227
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:126-2-228
వయససస:46
లస: పప
1731 SAA0658880
పపరర: తషలసస భభరర వ వరఖమజజల

93-50/203

తసడడ:డ రరమమరరవప కరరక
ఇసటట ననస:126-2-225
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఈశనర గరకకపరరరస
ఇసటట ననస:126-2-226
వయససస:62
లస: ససస స
1728 SAA1038091
పపరర: వనసకట రమణ నలక
ర రర

1717 LFX1615400
పపరర: కకటటరతనస బబతసచరర

93-50/197

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:126-2-153
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-2-153
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరజజ సరయ రమమశ నసద
ఇసటట ననస:126-2-223
వయససస:42
లస: ససస స
1725 SAA0958985
పపరర: ధనలకడమ గరకకపరరరస

93-50/200

భరస : జగనననధస
ఇసటట ననస:126-2-153
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననధస
ఇసటట ననస:126-2-153
వయససస:43
లస: పప
1722 SAA0959157
పపరర: నసదన శరసత కలమమరర

1714 SAA0558965
పపరర: ససజజత బబతసచరర

1712 SAA0297531
పపరర: లకడమననరరయణ తడలరమమకల

తసడడ:డ కరటసరరజ
ఇసటట ననస:126-2-151
వయససస:45
లస: పప

భరస : బభపయఖ
ఇసటట ననస:126-2-153
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసచకకవరరస
ఇసటట ననస:126-2-153
వయససస:43
లస: ససస స
1719 LFX1615558
పపరర: బభజ బబతసచరర

93-50/196

తసడడ:డ పప లల రరజ మరరక
ఇసటట ననస:126-2-151
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపదదబ రరజ మరరక
ఇసటట ననస:126-2-151
వయససస:48
లస: పప
1716 LFX1615384
పపరర: కలససమ చతతసచరర

1711 SAA0711861
పపరర: శకనవరస రరవప మరరక

1736 SAA0310201
పపరర: ససజజత రరయసస

93-50/213

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:126-3-125
వయససస:67
లస: ససస స
93-50/215

1739 SAA0961327
పపరర: ననగరసరనరరవ కసడడల

93-50/216

తసడడ:డ వనసకటటసన రరవప కసడడల
ఇసటట ననస:126-3-128
వయససస:62
లస: పప
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93-51/218

భరస : ననగరశనర రరవప కసడడల
ఇసటట ననస:126-3.128
వయససస:54
లస: ససస స
1743 AP151030456716
పపరర: అనససరఖమమ

93-50/217

93-50/220

93-41/39

93-50/223

93-50/226

93-50/229

93-50/232

తసడడ:డ శవ శసకర వర పడసరద బసడర
ఇసటట ననస:126-3-162
వయససస:23
లస: ససస స

1753 SAA0985178
పపరర: యశశద మమడ

1756 LFX1614098
పపరర: శవపరరనత చకకస

1759 SAA0091678
పపరర: పరసడరసగ అననవరపప

93-41/43

93-50/224

1768 SAA0828006
పపరర: గరఠఇకర పరరచసరర
తసడడ:డ మధసససధన రరవప
ఇసటట ననస:126-3-162
వయససస:28
లస: ససస స

93-50/222

1751 SAA0816324
పపరర: కకటటశనర రరవప మమచరర

93-41/41

1754 SAA0425827
పపరర: శరసత ఓరరగసటట

93-50/225

భరస : సరయబభబగ
ఇసటట ననస:126 -3-156
వయససస:34
లస: ససస స
93-50/227

1757 SAA0297754
పపరర: సతష కలమమర సససకర

93-50/228

తసడడ:డ రరజరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:29
లస: పప
93-50/230

1760 LFX2413011
పపరర: శశరరరరజ మమదదననన

93-50/231

తసడడ:డ ఫరడనసస
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:45
లస: పప
93-41/42

భరస : పడసరద కకట
ఇసటట ననస:126-3-160
వయససస:29
లస: ససస స
93-41/44

తసడడ:డ ఖమదర
ఇసటట ననస:126-3-161
వయససస:28
లస: పప
93-50/234

1748 SAA0827362
పపరర: షబబర షపక

93-50/233 1763 SAA0817447
1762 SAA0425736
పపరర: వనసకటరతనస పపలమరరస ఓరరగసటట
పపరర: ఎసపస రర రరణణ కకట

1765 SAA0471573
పపరర: పమదదన గగమమ

93-50/219

తసడడ:డ కకటటలసగయఖ
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:126-3-160
వయససస:40
లస: ససస స
1767 SAA0995342
పపరర: సరనత బసడర

93-41/40

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప పపదరర
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:48
లస: పప
1764 SAA0680496
పపరర: పప లకరర వజయలకడమ

1750 SAA0816548
పపరర: కరరణమమ మసదనడడ

1745 SAA0298554
పపరర: బభపయఖ బబతసచరర

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:126-3-155
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:38
లస: పప
1761 SAA0930504
పపరర: కమషర పపదరర

93-50/221

భరస : వరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:58
లస: ససస స
1758 SAA0425751
పపరర: సరయబభబగ ఓరరగసటట

1747 SAA1006270
పపరర: ఉష రరణణ రరమ

93-42/53

తసడడ:డ జగనననధస
ఇసటట ననస:126-3-153
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగ
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:29
లస: ససస స
1755 SAA0425819
పపరర: అరరణ� ఓరరగసటట�

93-50/218

భరస : రసగ రరవప రరమ
ఇసటట ననస:126-3-155
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-3-156
వయససస:33
లస: ససస స
1752 SAA0317909
పపరర: లకడమ శరరద అనననపపరపప

1744 SAA0961491
పపరర: మగరళ కమషర బబతసచరర

1742 SAA0959454
పపరర: ససభభన షపక

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:126-3-144
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస బబతసచరర
ఇసటట ననస:126-3-153
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జగనననధస
ఇసటట ననస:126-3-153
వయససస:29
లస: పప
1749 SAA0816522
పపరర: ఏలశమమ మమచరర

93-42/52

తసడడ:డ శకనవరస రగడర డ అలమర
ఇసటట ననస:126-3-136
వయససస:27
లస: పప

భరస : కరటసరరజ�
ఇసటట ననస:126-3-151
వయససస:66
లస: ససస స
1746 LFX2413276
పపరర: సతశ కలమమర సససకర

1741 SAA0643189
పపరర: రరజజ రమమశ రగడర డ అలమర

1766 SAA0851502
పపరర: మమలమ బ షపక

93-41/45

భరస : సపవయద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:126-3-162
వయససస:69
లస: ససస స
93-50/235

1769 SAA0322552
పపరర: గరతమ పరఠచరర

93-50/236

భరస : మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:126-3-162
వయససస:33
లస: ససస స
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1770 SAA0317958
పపరర: వనసకటభభరత పరరచసరర

93-50/237

భరస : మధసససధన శరమ
ఇసటట ననస:126-3-162
వయససస:45
లస: ససస స
1773 SAA0297135
పపరర: శకనవరసరరవప పరరచసరర

93-50/240

93-50/244

93-50/247

93-50/250

93-50/253

93-50/256

93-50/259

భరస : ససదబ దక మహమమద
ఇసటట ననస:126-3-168
వయససస:46
లస: ససస స

1783 SAA0321398
పపరర: దదపసస కలమమరర తతసడనపప

1786 SAA0321463
పపరర: మహహన తతసడనపప

1789 SAA0961095
పపరర: మణణకసఠ చదతరర

1792 SAA0826802
పపరర: హనసమసత రరవప చదడళర

93-50/262

1795 SAA1291897
పపరర: సప నన మహమమద

93-50/251

1798 SAA0961434
పపరర: సన ధనర కలమమర కసడడల
తసడడ:డ ననగరశనర రరవప కసడడల
ఇసటట ననస:126-3-168
వయససస:36
లస: పప

1778 SAA0374454
పపరర: చసదడకళ శనగవరపప

93-50/246

1781 AP151030453026
పపరర: వనసకటరమణనరరవప శనగవరపప

93-50/249

1784 SAA0373001
పపరర: వజయలకడమ పపదబరర

93-50/252

భరస : కమషర
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:38
లస: ససస స
93-50/254

1787 SAA0961103
పపరర: కలమమరర చదతరర

93-50/255

భరస : శకనవరస రరవప చదతరర
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:42
లస: ససస స
93-50/257

1790 SAA0961087
పపరర: సరయకలమమర చలర సచడరర

93-50/258

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర చలర సచడరర
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:33
లస: పప
93-50/260

1793 SAA0828097
పపరర: పరరర సరరదద చమవరపప

93-50/261

తసడడ:డ గరరర ననగ రరజ
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:46
లస: పప
93-42/808

తసడడ:డ మహమమద ససదబ దక
ఇసటట ననస:126-3-168
వయససస:21
లస: ససస స
93-42/883

93-50/243

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:126-3-164
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ రగడడర
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:71
లస: పప
1797 SAA1263847
పపరర: ఫరహహమమ ఖమతతన

93-50/248

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదతరర
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర రరవప టట.వ.వ.
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:38
లస: పప
1794 SAA0321257
పపరర: వర వనసకట పడభభకర గరసధద

1780 AP151030453557
పపరర: చసదడశశఖర శనగవరపప

1775 SAA0371633
పపరర: బభలమసరనమ యరకసశశటట

భరస : వనసకటరమణనరరవప
ఇసటట ననస:126-3-164
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర గరసదద
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పరరర సరరదద
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:41
లస: ససస స
1791 SAA0321265
పపరర: చసదడ శశఖర రగడడర తతసడపప

93-50/245

భరస : చసదడ శశఖర రగడడర
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:126-3-167
వయససస:39
లస: ససస స
1788 SAA0828055
పపరర: లకడమ పడసనన భమవరపప

1777 SAA0373506
పపరర: వనసకట నరసమమ శనగవరపప

93-50/239

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:126-3-163
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:126-3-164
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-3-164
వయససస:79
లస: పప
1785 SAA0826828
పపరర: ధన లకడమ చదడళర

93-50/241

భరస : చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:126-3-164
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:126-3-164
వయససస:52
లస: ససస స
1782 AP151030453238
పపరర: వనసకయఖ శనగవరపప

1774 SAA0375261
పపరర: మమరర శశశలజ యరకసశశటట

1772 SAA0569285
పపరర: మధస పరఠచరర

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:126-3-162
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బభల సరనమ�
ఇసటట ననస:126-3-163
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:126-3-164
వయససస:34
లస: ససస స
1779 AP151030457143
పపరర: ననగరరజకలమమరర శనగవరపప

93-50/238

భరస : శకనవరస రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:126-3-162
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:126-3-162
వయససస:48
లస: పప
1776 SAA0533349
పపరర: రతనకలమమరర శనగవరపప

1771 SAA0984576
పపరర: ససత మహలకడమ పరరచసరర

1796 SAA1262955
పపరర: సప నన మహమమద

93-42/809

తసడడ:డ మహమమద ససదబ దక
ఇసటట ననస:126-3-168
వయససస:21
లస: ససస స
93-50/263

1799 SAA1083237
పపరర: చరరత శక పససపపలలటట

93-50/264

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:126-3-169
వయససస:22
లస: ససస స

Page 63 of 366

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46

1800 SAA0995359
పపరర: లకడమ దకరసవన పససపపలతత

93-50/265

భరస : వనసకటటశనరరర పససపపలతత
ఇసటట ననస:126-3-169
వయససస:36
లస: ససస స
1803 SAA0961467
పపరర: లకడమ చసకకబబ టర

93-50/268

93-50/271

93-50/274

93-50/276

93-50/279

93-50/282

93-50/285

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:59
లస: ససస స

1813 SAA1029793
పపరర: హఖతహవ ఏలమరపడగడ

1816 SAA0533216
పపరర: కనకదసరరర దతవ తతట

1819 SAA0533257
పపరర: మమధసరర గసడర పలర

1822 SAA0533182
పపరర: ససబబరరవమమ కకరపరటట

93-50/288

1825 SAA0533208
పపరర: సరసనత చరగసడర

93-50/277

1828 SAA0533224
పపరర: వజయలకడమ తతట
భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:63
లస: ససస స

1808 SAA0961061
పపరర: వనసకట లకడమ డడకలక

93-50/273

1811 SAA1198472
పపరర: నజమ షపక

93-51/1

1814 SAA0533273
పపరర: శవపరరనత మగపపరరర

93-50/278

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:27
లస: ససస స
93-50/280

1817 SAA0533315
పపరర: ననగరరణణ చదలవరడ

93-50/281

భరస : వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:36
లస: ససస స
93-50/283

1820 SAA0533299
పపరర: ఆనసదరరవప శకకమప

93-50/284

భరస : శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:44
లస: ససస స
93-50/286

1823 SAA0533190
పపరర: ససజజత ససజనఖ కకసడడడ

93-50/287

భరస : జజసఫ గగరరన
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:48
లస: ససస స
93-50/289

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:56
లస: ససస స
93-50/291

93-50/270

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:126-3-183
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:51
లస: ససస స
1827 SAA0533265
పపరర: రరజఖలకడమ తతళళ

93-50/275

భరస : శరఖసపడసరద
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆదదతఖరరవప�
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:44
లస: ససస స
1824 SAA0533307
పపరర: లకడమపడసనన యలమరపడగడ

1810 SAA0984659
పపరర: రవశసకర రగడడర జసగర

1805 SAA0827909
పపరర: వనసకటటశనరరర పససపపలలటట

భరస : కరటమ రరజ డడకలక
ఇసటట ననస:126-3-170
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:36
లస: ససస స
1821 AP151030457079
పపరర: హహమలత నననక

93-50/984

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఏలమరపడగడ
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలకమషర
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:31
లస: ససస స
1818 SAA0533323
పపరర: ధనలకడమ వనమవరపప

1807 SAA1425263
పపరర: పడవలర క పససపపలలటట

93-50/267

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:126-3-169
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగరసదడ రగడడర జసగర
ఇసటట ననస:126-3-170
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అబగబల ఖయమఖస సయఖద
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:23
లస: ససస స
1815 SAA0533232
పపరర: లకడమ కకపపరల

93-50/269

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:126-3-169
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప డడకలక
ఇసటట ననస:126-3-170
వయససస:37
లస: పప
1812 SAA1029801
పపరర: సదననన బభనస సయఖద

1804 SAA0827891
పపరర: ససలలచనమమ పససపపలలటట

1802 SAA0827966
పపరర: కకటటశనరర చసకకబబ టర

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-3-169
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:126-3-169
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:126-3-169
వయససస:48
లస: పప
1809 SAA0961053
పపరర: కరటమ రరజ డడకలక

93-50/266

భరస : శకనవరస రరవప పససపపలతత
ఇసటట ననస:126-3-169
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చడననయఖ చసకకబబ టర
ఇసటట ననస:126-3-169
వయససస:63
లస: ససస స
1806 SAA0851809
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

1801 SAA0995367
పపరర: కరమమకడ పససపపలతత

1826 SAA1013887
పపరర: వనసకట రమమదతవ చసకర

93-50/290

భరస : వరబడహమస చసకర
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:57
లస: ససస స
93-50/292

1829 SAA0330498
పపరర: రమమదతవ మసడల

93-50/293

భరస : ధరమ పడసరద
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:65
లస: ససస స
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1830 AP151030457005
పపరర: మసజల నననక

93-50/294

భరస : ఆదదతఖరరవప
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:66
లస: ససస స
93-50/297

1836 SAA0984857
పపరర: మమదవ ధనరర

93-50/300

93-50/303

93-50/306

93-50/309

1840 SAA0569087
పపరర: శకనవరసమమరరస ఆనసదరరవప

1843 SAA1013879
పపరర: వరబడహమస చసకర

1846 SAA0569152
పపరర: పపరరషప తస స కకరపరటట

93-42/810

1849 SAA0930611
పపరర: చనన ననతనణణఅల ననలపరటట

1852 SAA0533281
పపరర: ససవరర మగపపరరర

భరస : అబగబల ఖయమఖస సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:126-3-186
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల ససబబయఖ
ఇసటట ననస:126-3-186
వయససస:50
లస: ససస స

1854 SAA0559070
పపరర: రరమశశషష ససధ ససకర

1855 AP151030456390
పపరర: ననగలకడమ ససకర

93-50/313

భరస : రవ గగపరల
ఇసటట ననస:126-3-188
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప దనమరరజ
ఇసటట ననస:126-3-188
వయససస:48
లస: పప

93-50/304

93-50/307

1858 LFX2413334
పపరర: రరమకమషరరరవప ససకర
తసడడ:డ వనసకటహనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:126-3-188
వయససస:72
లస: పప

1838 SAA0370460
పపరర: వనసకటటశనరళళ బసడర

93-50/302

1841 SAA0568972
పపరర: శకనవరసరరవప యలమరపడగడ

93-50/305

1844 SAA0569129
పపరర: చసదడశశఖర చరగసడర

93-50/308

తసడడ:డ నరససన
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:61
లస: పప
93-51/213

1847 SAA0958951
పపరర: జసనననథ మననజ ననలపరటట

93-42/360

తసడడ:డ చనన ననతననఅల ననలపరటట
ఇసటట ననస:126-3-184 FLAT 504
వయససస:23
లస: పప
93-50/138

93-50/1077
1850 SAA1418599
పపరర: ఆదదలకడమ కమషర కరమమశనరర అవరనరర

తసడడ:డ శక నరసససహ మమరరస అవరనరర
ఇసటట ననస:126-3-184 F NO 103
వయససస:22
లస: ససస స
93-50/311

1853 SAA0321273
పపరర: శకననధ చతషరరనదసల

93-50/312

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-3-187
వయససస:56
లస: పప
93-50/314

భరస : రరమకమషరరరవప
ఇసటట ననస:126-3-188
వయససస:70
లస: ససస స
93-50/316

93-50/299

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మననహర ననలపరటట
ఇసటట ననస:126-3-184 FLAT 504
వయససస:55
లస: పప
93-50/310

1835 SAA1013952
పపరర: ఉదయ కలమమర చరగగసడర

తసడడ:డ మలలర శనర రరవప
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బభలరరజ
ఇసటట ననస:126-3 184
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ చనన నతననయయల ననలపరటట
ఇసటట ననస:126-3-184 FLAT 504
వయససస:22
లస: ససస స

1857 AP151030453343
పపరర: రవ దనమరరజ

93-50/301

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చసకర
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననయగడడ
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:75
లస: పప

1851 SAA0961079
పపరర: మహబమబ జజన సయఖద

1837 SAA0569061
పపరర: శవపడసరద తతట

93-50/296

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప చరగగసడర
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:56
లస: పప

1848 SAA1277169
పపరర: జజఖతఖత ననలపరటట

93-50/298

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బగలర యఖ
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:49
లస: పప

1845 AP151030453153
పపరర: ఆదదతఖరరవప నననక

1834 SAA0569723
పపరర: పడసనన జజనకకరరమ దనమమ

1832 SAA0569095
పపరర: బభలకమషరరరవప కలరరక

తసడడ:డ రరసబభబగ
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జననరబనరరవ ధనరర
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:41
లస: పప

1842 SAA0569111
పపరర: జజసఫ గగరరన కకసడడడ

93-50/295

తసడడ:డ అబగబల ఖయమఖస సయఖద
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:24
లస: పప

1833 SAA0568980
పపరర: వనసకటసరయ రవశసకర
యలమరపడగడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-3-184
వయససస:27
లస: పప

1839 SAA0569160
పపరర: పడభభకరరరవప దనమమ

1831 SAA0963547
పపరర: మశక రబభబన సయఖద

1856 AP151030453340
పపరర: రవగగపరల ససకర

93-50/315

తసడడ:డ రరమకమషరరరవప
ఇసటట ననస:126-3-188
వయససస:46
లస: పప
93-50/317

1859 SAA0959306
పపరర: ససతమమ బభపరతష

93-42/54

భరస : పసచచ రగడడర బభపరతష
ఇసటట ననస:126-3-189
వయససస:78
లస: ససస స
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93-50/318

భరస : ససబభబరరవప జవరనజ
ఇసటట ననస:126-3-190
వయససస:35
లస: ససస స
1863 SAA1034792
పపరర: ససబభబరరవప జవరనజ

93-50/321

93-50/324

1864 AP151030456106
పపరర: పదనమవత కకటభ

93-51/2

1870 SAA1374487
పపరర: కనఖ కలమమరర ననదడసడర
భరస : కకటటశనర రరవప ననదడసడర
ఇసటట ననస:126-3-206
వయససస:29
లస: ససస స

1872 SAA1414945
పపరర: వషష
ర వరరన రగడడర అవపల

1873 SAA1444603
పపరర: ననగరశనర రరవప బసడర మమడడ

93-50/985

తసడడ:డ తరరపత రగడడర ఆవపల
ఇసటట ననస:126-3-207,right house
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చసతకరయల
ఇసటట ననస:126-3-223
వయససస:47
లస: పప
93-42/58

93-50/328

తసడడ:డ జజజనరగడ�డర
ఇసటట ననస:126-3-236
వయససస:30
లస: పప

1879 SAA0560714
పపరర: పరమగల సడవసత

1882 SAA0930496
పపరర: మమధవ ససరతనన

93-50/331

1885 SAA0296384
పపరర: పపపరరల పదమ

93-50/1078

1888 SAA0560482
పపరర: పరమగల వజయ సరరధద
తసడడ:డ పరమగల అమమయఖ
ఇసటట ననస:126-3-236
వయససస:30
లస: పప

1868 SAA1194190
పపరర: వనసకటటశనరరర తనడడవరక

93-40/7

1871 SAA1269893
పపరర: కకటటశనర రరవప ననదడసడర

93-42/811

1874 SAA1437524
పపరర: కమషరకలమమరర బసడర మమడడ

93-50/1079

భరస : నగరశనరరరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:126-3-208
వయససస:56
లస: ససస స
93-42/56

1877 SAA0857385
పపరర: ఉష రరణణ చమట

93-42/57

భరస : శకనవరస రరవప చమట
ఇసటట ననస:126-3-227
వయససస:34
లస: ససస స
93-50/326

1880 SAA1034842
పపరర: ననగమలలర సనర రరవప చపసడడ

93-50/327

తసడడ:డ ససబబ రరవప చపసడడ
ఇసటట ననస:126-3-234
వయససస:60
లస: పప
93-50/329

1883 SAA0406850
పపరర: రజన పపపరల

93-50/330

భరస : శశభన
ఇసటట ననస:126-3-236
వయససస:42
లస: ససస స
93-50/332

భరస : శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:126-3-236
వయససస:60
లస: ససస స
93-50/334

93-50/323

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ననదడసడర
ఇసటట ననస:126-3-206
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకధర ససరతనన
ఇసటట ననస:126-3-236
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గననవ రగడడర
ఇసటట ననస:126-3-236
వయససస:49
లస: ససస స
1887 SAA0298273
పపరర: చననపరగడడర అలర స

93-41/1108

తసడడ:డ పరమగల అమమయఖ
ఇసటట ననస:126-3-234
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమగల శసకర రరవప
ఇసటట ననస:126-3-234
వయససస:59
లస: పప
1884 SAA0296806
పపరర: నరమల మమరర అలర స

1876 AP151030447050
పపరర: రఘగరరమ ఊటటకకరర

1865 SAA0625780
పపరర: రరమ దతవ చగడగస

తసడడ:డ బడహమయఖ తనడడవరక
ఇసటట ననస:126-3-201 FLAT NO 402
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ లకమణనడవప వపతషకలల
ఇసటట ననస:126-3-225
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప చమట
ఇసటట ననస:126-3-227
వయససస:43
లస: పప
1881 SAA0560490
పపరర: పరమగల అమమయఖ

93-50/325

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:126-3-208
వయససస:64
లస: పప
93-42/55

93-50/320

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:126-3-195
వయససస:62
లస: ససస స

1867 SAA0625814
పపరర: రరమ మహన రరవప చగడగమ

భరస : వనసకటటశనరరర తనడడవక
ఇసటట ననస:126-3-201 FLAT NO 402
వయససస:56
లస: ససస స

1878 SAA0857393
పపరర: శకనవరస రరవప చమట

93-50/322

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-3-195
వయససస:66
లస: పప

1869 SAA1198811
పపరర: సరగజన తనడడవక

1862 SAA0569046
పపరర: హహమ కలమమర మలలర ల

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-3-190
వయససస:26
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:126-3-195
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : పదమ
ఇసటట ననస:126-3-195
వయససస:29
లస: పప

1875 AP151030447146
పపరర: రరమయఖ చసతకరయల

93-50/319

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-3-190
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప జవరనజ
ఇసటట ననస:126-3-190
వయససస:37
లస: పప
1866 SAA0317818
పపరర: కకట అరరణన కలమమర

1861 SAA0533174
పపరర: శశరరఖ మలలర ల

1886 SAA1034834
పపరర: వర లకడమ చపసడడ

93-50/333

భరస : ననగమలలర సనర రరవప చపసడడ
ఇసటట ననస:126-3-236
వయససస:67
లస: ససస స
93-50/335

1889 SAA0930470
పపరర: శకధర ససరతనన

93-50/336

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర ససరతనన
ఇసటట ననస:126-3-236
వయససస:47
లస: పప
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1890 SAA0461509
పపరర: శక రరమ మమరరస పపషరరలమ

93-50/337

తసడడ:డ ససబడమణఖమ పపషరరలమ
ఇసటట ననస:126-3-236
వయససస:69
లస: పప
1893 SAA0296194
పపరర: మగసరసఫర పఠరన

93-50/340

93-50/343

93-50/346

93-50/349

93-50/352

93-50/355

93-50/358

తసడడ:డ షరరబసదద
ఇసటట ననస:126-3-242
వయససస:58
లస: పప
1914 AP151030456305
పపరర: కకటటశనరమమ ససడడసగర

భరస : శవ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-3-250
వయససస:50
లస: ససస స

93-50/347

1903 SAA0827859
పపరర: వనసకటటష పపరఠబబ యన

1906 AP151030456790
పపరర: పదమ పపరరబబ యన

93-50/362

93-50/350

93-50/353

93-50/356

1912 SAA0296186
పపరర: సతఖననరరయణ పపరరబబ యన

93-50/359

1918 SAA0892043
పపరర: ససబబలకడమ శనగవరపప

93-50/345

1901 SAA0827305
పపరర: శవ లకడమ బబ మమరబబ యన

93-50/348

1904 AP151030456792
పపరర: ననగససరరఖ పపరరబబ యన

93-50/351

1907 AP151030456789
పపరర: మమధవ పపరరబబ యన

93-50/354

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:126-3-242
వయససస:58
లస: ససస స
1910 LFX2413326
పపరర: శకనస పపరరబబ యన

93-50/357

తసడడ:డ షరరబసదద
ఇసటట ననస:126-3-242
వయససస:51
లస: పప
1913 AP151030456554
పపరర: వనసకటననగససశల కకమరగరరర

93-50/360

భరస : శకరరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:126-3-243
వయససస:55
లస: ససస స
93-50/364

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:126-3-244
వయససస:60
లస: పప
93-50/366

1898 SAA1040245
పపరర: శకనవరస తసగరరరల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:126-3-242
వయససస:43
లస: ససస స

1909 SAA0727323
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
పపరఠబబ యన
తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:126-3-242
వయససస:28
లస: పప

1915 AP151030453015
పపరర: వనసకటభడవప పసడడసగర

93-50/342

భరస : రరమససబబయఖ
ఇసటట ననస:126-3-240
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరబసదద
ఇసటట ననస:126-3-242
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:126-3-244
వయససస:55
లస: ససస స
1917 SAA0374470
పపరర: వనసకటరమణమమ కగ

1900 SAA0827263
పపరర: ననగమణణ బబ మమరబబ యన

1895 SAA1013960
పపరర: శవ లకడమ పప తషపరలలపప

తసడడ:డ పరసడడ రసగ వటల తసగరరరల
ఇసటట ననస:126-3-239
వయససస:48
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:126-3-242
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:126-3-242
వయససస:26
లస: పప
1911 SAA0317784
పపరర: శశషగరరరరరవప పపరరబబ యన

93-50/344

తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:126-3-240
వయససస:25
లస: పప

భరస : తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:126-3-242
వయససస:48
లస: ససస స
1908 SAA0727356
పపరర: పపరఠ బబ యన సరయ కకరణ

1897 SAA1013895
పపరర: దదననశ కటభట

93-50/339

భరస : ననగ రరజ పప తషపరలలపప
ఇసటట ననస:126-3-239
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : శవ లకడమ
ఇసటట ననస:126-3-240
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:126-3-240
వయససస:25
లస: ససస స
1905 AP151030456791
పపరర: వనసకరయమమ పపరరబబ యన

93-50/341

తసడడ:డ రరసబభబగ కటభట
ఇసటట ననస:126-3-239
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గగరర బడహమస ననగగళర
ఇసటట ననస:126-3-239
వయససస:54
లస: పప
1902 SAA0828170
పపరర: వనజజకడ కలరరక

1894 SAA0963570
పపరర: ఆర జర గసగ బరన

1892 SAA0296855
పపరర: హలమమ పటభన

భరస : మగసస ఫ
ఇసటట ననస:126-3-237
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కమసస నన బరన
ఇసటట ననస:126-3-239
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస తసగరరరల
ఇసటట ననస:126-3-239
వయససస:46
లస: ససస స
1899 SAA0974890
పపరర: రమమశ బభబగ ననగగళర

93-50/338

తసడడ:డ మగసస ఫర పఠరన
ఇసటట ననస:126-3-237
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:126-3-237
వయససస:43
లస: పప
1896 SAA1040252
పపరర: సతఖవరణణ వసగర

1891 SAA0930421
పపరర: జజనబ పఠరన

1916 SAA0892050
పపరర: కరవఖ శనగవరపప

93-50/365

భరస : రరఘవ కలమమర శనగవరపప
ఇసటట ననస:126-3-250
వయససస:25
లస: ససస స
93-50/367

భరస : వనసకట వర రఘగననథ శరససస స శనగవరపప
ఇసటట ననస:126-3-250
వయససస:55
లస: ససస స

1919 SAA0892027
పపరర: రరఘవ కలమమర శనగవరపప

93-50/368

తసడడ:డ వనసకట వర రఘగననథ శరససస స శనగవరపప
ఇసటట ననస:126-3-250
వయససస:35
లస: పప
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93-50/369

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:126-3-250
వయససస:47
లస: పప
1923 SAA0930181
పపరర: ధననససరరష యమకతడల

93-50/372

93-50/375

93-50/377

93-50/380

93-50/383

93-50/386

93-50/389

తసడడ:డ వర భదనడ చనరర కలపసరల
ఇసటట ననస:126-3-281
వయససస:43
లస: పప

1927 AP151030453552
పపరర: నరసససహరరవప పరలలరరయ

తసడడ:డ కలమమరసరనమ
ఇసటట ననస:126-3-252
వయససస:65
లస: పప
93-50/376

1930 SAA0091645
పపరర: గరరరబభబగ కలరకలలమ

1933 AP151030457002
పపరర: వశరలకడ గగళళపపడడ

1936 AP151030454171
పపరర: ససతనరరమమరరవప గగలర పపడడ

1939 SAA0371575
పపరర: ససకలమమర చససడసరర

1942 SAA0406769
పపరర: సరళకలమమరర పస

93-50/392

93-50/378

93-42/812

1931 SAA0461525
పపరర: మమరఠ
స జజ వరల నవరబ

93-50/379

తసడడ:డ ఏన ఎస కరససస నవరబ
ఇసటట ననస:126-3-264
వయససస:63
లస: పప
93-50/381

1934 SAA0317842
పపరర: హనసమసతరరవప గగలర పపడడ

93-50/384

1937 SAA0372920
పపరర: కలససమ వజయ చససడసరర

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:126-3-281
వయససస:73
లస: పప

93-50/385

భరస : ససకలమమర
ఇసటట ననస:126-3-274
వయససస:39
లస: ససస స
93-50/387

1940 SAA0961574
పపరర: ససవరలల బబ మమన

93-50/388

భరస : వజయ కలమమర బబ మమ
ఇసటట ననస:126-3-275
వయససస:42
లస: ససస స
93-50/390

1943 SAA0406801
పపరర: టటనన నవరబ

93-50/391

భరస : నవరబ మగకలసజజ వల
ఇసటట ననస:126-3-276
వయససస:24
లస: ససస స

93-50/393 1946 SAA0993940
1945 SAA0969867
పపరర: ఉమమమహహశవరర మమడడకకసడసరర
పపరర: సతఖవరర న దనమరరజ

1948 SAA0969859
పపరర: కమషరమమరరస మమడడకకసడసరర

93-50/382

తసడడ:డ ససతనరరమమరరవప
ఇసటట ననస:126-3-271
వయససస:33
లస: పప

భరస : కమషర మమరరస మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:126-3-281
వయససస:64
లస: ససస స
93-50/395

1928 SAA1294289
పపరర: సరసబశవ రరవప శశషరదదడ
తసడడ:డ కకటయఖ శశషరదదడ
ఇసటట ననస:126-3-261
వయససస:53
లస: పప

భరస : యస యస వల
ఇసటట ననస:126-3-276
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:126-3-280
వయససస:56
లస: పప
1947 SAA0985137
పపరర: ననగ కమషర పడసరద కలపసరల

93-50/374

తసడడ:డ అచసఖత మహన రరవప
ఇసటట ననస:126-3-274
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మగకలసజజ వల
ఇసటట ననస:126-3-276
వయససస:30
లస: ససస స
1944 SAA0317867
పపరర: అజయ ఘష పపదరర

1925 SAA0296343
పపరర: ననగరశనరరరవప యమకకటటల

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:126-3-271
వయససస:66
లస: పప

భరస : అచసఖత మహనరరవప
ఇసటట ననస:126-3-274
వయససస:73
లస: ససస స
1941 SAA0406736
పపరర: మమనక నవరబ

93-50/373

భరస : శతనరరమమరరవప
ఇసటట ననస:126-3-271
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమమరరవప
ఇసటట ననస:126-3-271
వయససస:34
లస: పప
1938 SAA0373449
పపరర: రరధన రరకకమణణ చససడసరర

1924 SAA0930314
పపరర: సరసబశవరరవప యమకతడల

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:126-3-264
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ మమచసరర
ఇసటట ననస:126-3-264
వయససస:66
లస: పప
1935 SAA0371120
పపరర: మసరసన రరవప గగలర పపడడ

93-50/371

తసడడ:డ వరరరఘవరరవప
ఇసటట ననస:126-3-258
వయససస:77
లస: పప

భరస : గరరరబభబగ
ఇసటట ననస:126-3-264
వయససస:33
లస: ససస స
1932 SAA0461517
పపరర: శక రరమమమరరస మమచసరర

1922 SAA0892035
పపరర: వనసకట వర రఘగననథ శరససస స
శనగవరపప
తసడడ:డ కకటట ననగభమషణస శనగవరపప
ఇసటట ననస:126-3-250
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప యమకతడల
ఇసటట ననస:126-3-252
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:126-3-258
వయససస:69
లస: ససస స
1929 SAA0569293
పపరర: రజన కకరరకలల

93-50/370

తసడడ:డ కకలయఖ
ఇసటట ననస:126-3-250
వయససస:59
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప యమకతడల
ఇసటట ననస:126-3-252
వయససస:33
లస: ససస స
1926 AP151030456578
పపరర: సరసనత పరలలవరయ

1921 SAA0344879
పపరర: కరగరర శవ ననగరశనర రరవప

93-50/394

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశరరవప దనమరరజ
ఇసటట ననస:126-3-281
వయససస:40
లస: పప
93-50/396

1949 SAA0961368
పపరర: రరమ శరసత నలస

93-50/397

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నలస
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:27
లస: ససస స
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93-50/398

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:36
లస: ససస స
1953 SAA0625756
పపరర: శవ ననగ లకడమ ఓలలటట

93-50/401

93-50/404

93-50/407

93-50/410

93-50/413

93-50/416

93-50/419

తసడడ:డ ననరరయణ మలలర
ఇసటట ననస:126-3-325
వయససస:51
లస: పప

1963 AP151030453084
పపరర: ససబడహమణఖస కకలర మరర

1966 SAA0371435
పపరర: బభలకకటటశనరరరజ చసతకలరరస

1969 AP151030453053
పపరర: వనసకటటశనరరర ఓలలటట

1972 SAA0371401
పపరర: శకనవరస ఆకలరరత

93-50/422

1975 LFX1615152
పపరర: చసదడమమ చతజరర

93-50/411

1978 SAA1050087
పపరర: లకడమ పదనమవత తలర స
భరస : సతఖననరరయణ తలర స
ఇసటట ననస:126-3-330
వయససస:55
లస: ససస స

1958 SAA0828071
పపరర: హనసమమయమమ గగపసదతసస

93-50/406

1961 SAA0930488
పపరర: రససపవ నలస

93-50/409

1964 LFX2413029
పపరర: ససబభబరరవప కకటపరటట

93-50/412

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:43
లస: పప
93-50/414

1967 SAA0091900
పపరర: ఆదదననరరయనన చససడసరర

93-50/415

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:59
లస: పప
93-50/417

1970 SAA0317941
పపరర: సనరఠప రరణణ పపదరర

93-50/418

భరస : అజయ
ర ష
ఇసటట ననస:126-3-286
వయససస:46
లస: ససస స
93-50/420

1973 SAA0330787
పపరర: వనసకటససబభబరరవప కకణణజరటట

93-50/421

తసడడ:డ చకకయఖ
ఇసటట ననస:126-3-313
వయససస:58
లస: పప
93-50/423

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-3-315
వయససస:56
లస: ససస స
93-50/425

93-50/403

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలస
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజగరరవప
ఇసటట ననస:126-3-313
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పరనకరలల
ఇసటట ననస:126-3-313
వయససస:68
లస: పప
1977 SAA0961012
పపరర: రరమ కమషర మలలర

93-50/408

తసడడ:డ అపరయఖ
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:85
లస: పప

భరస : జజగరరవప
ఇసటట ననస:126-3-313
వయససస:59
లస: ససస స
1974 SAA0371351
పపరర: జజగరరవప ఆకలరరత

1960 AP151030456375
పపరర: సరమమమజఖస ఓలలటట

1955 AP151030456673
పపరర: జజఖత నలస

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:59
లస: పప
1971 SAA0372904
పపరర: వజయలకడమ అకలరరత

93-50/405

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:48
లస: పప
1968 SAA0625723
పపరర: శవనననరరయణ ఓలలటట

1957 AP151030456674
పపరర: సరమమమజఖస కకరరనమరర

93-50/400

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:41
లస: పప
1965 AP151030453322
పపరర: సరసబశవరరవప నలస

93-50/402

భరస : పకకరయఖ
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:76
లస: ససస స
1962 SAA0827339
పపరర: అపరరరరవప గగపసదతసస

1954 SAA0372730
పపరర: వనసకటరమణ జసగకలరరస

1952 SAA0658575
పపరర: వజయలకడమ పప లకరర

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బభలకకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నమమయఖ
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:48
లస: ససస స
1959 AP151030456036
పపరర: సరమమమజఖస కకరరరమరర

93-50/399

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:126-3-283
వయససస:38
లస: ససస స
1956 AP151030456035
పపరర: అననపపరర ససకలల

1951 SAA0826927
పపరర: ససజన గగపసదతసస

1976 SAA0961020
పపరర: పడమల మలలర

93-50/424

భరస : రరమ కమషర మలలర
ఇసటట ననస:126-3-325
వయససస:46
లస: ససస స
93-42/59

1979 SAA1050095
పపరర: లకడమ అలవనలల మసగ
తనయమరర దతసస
భరస : కమషర కలమమర దతసస
ఇసటట ననస:126-3-332
వయససస:47
లస: ససస స

93-42/60
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93-42/61

భరస : పపరర చసదడ రరవప లమవప
ఇసటట ననస:126-3-610
వయససస:45
లస: ససస స
1983 SAA0658591
పపరర: శవ పడసరద శరమ శసఖవరపప

93-50/427

93-42/64

తసడడ:డ వరయగనసదన రరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:126-4-122
వయససస:34
లస: పప
93-51/219

93-50/434

93-50/437

1990 LFX1615632
పపరర: చసదడకళ కటభకమరటటట

93-50/440

1996 SAA1014026
పపరర: సప మమశనర రరవప గగల

1999 SAA0556175
పపరర: పడభభకర రగడడర లసకకరగడడర

2002 SAA1034164
పపరర: రతనశక శశసఠర
భరస : ససరఖననరరయణ శశసఠర
ఇసటట ననస:126-4-228
వయససస:48
లస: ససస స

2004 SAA1013986
పపరర: తతజజ కకరణ కకట

2005 SAA1013978
పపరర: ననగ రరజ పప తషపరలలపప

93-50/443

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:126-4-228
వయససస:30
లస: పప

1988 SAA1056598
పపరర: తళళ నరరసదర రగడడర

93-50/431

1991 LFX1615616
పపరర: శవరరమకమషర కటభకమరటటట

2008 SAA0732322
పపరర: రసగయఖ మగకకస పత
తసడడ:డ పప లయఖ మగకకస పత
ఇసటట ననస:126-4-229
వయససస:53
లస: పప

93-50/433

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:126-4-190
వయససస:55
లస: పప
93-50/436

భరస : జగనననధస
ఇసటట ననస:126-4-201
వయససస:59
లస: ససస స
93-50/438

1997 AP151030453049
పపరర: జగనననధస పపరరమమళళ

93-50/439

తసడడ:డ బమససకకటయఖ
ఇసటట ననస:126-4-201
వయససస:63
లస: పప
93-50/441

2000 SAA0960964
పపరర: రరజశశఖర రరవప జజరరగర

93-51/505

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర జజరరగర
ఇసటట ననస:126.4-227
వయససస:63
లస: పప
93-42/65

2003 SAA1013994
పపరర: పపజత కకట

93-50/442

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:126-4-228
వయససస:26
లస: ససస స
93-50/444

తసడడ:డ పపలర యఖ పప తషపరలలపప
ఇసటట ననస:126-4-228
వయససస:38
లస: పప
93-51/507

93-50/429

93-50/435 1994 AP151030456110
1993 LFX1611466
పపరర: వనసకట ననరరయణమమ పపరరమమళర
పపరర: భభనసమత పపరరమమళళ

తసడడ:డ ససరఖ మగననశనర రరవప బగదనన
ఇసటట ననస:126.4-227
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప లలట ననరపశశటట
ఇసటట ననస:126.4-228
వయససస:79
లస: ససస స

93-50/432

తసడడ:డ రరమరగడడర లసకకరగడడర
ఇసటట ననస:126-4-227
వయససస:59
లస: పప
93-51/506

1985 SAA0827933
పపరర: కకమల చసకకబబ టర

తసడడ:డ తళళ మదన మహన రగడర డ తలమ
ఇసటట ననస:126-4-152
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ భభసకర రరవప గగల
ఇసటట ననస:126-4-201
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరగడడర గగపప
ఇసటట ననస:126-4-227
వయససస:28
లస: పప

2007 SAA1024504
పపరర: ననగరశనరమమ ననరపశశటట

93-50/430

తసడడ:డ జగనననథస
ఇసటట ననస:126-4-201
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మమశనర రరవప గగన
ఇసటట ననస:126-4-201
వయససస:29
లస: పప

2001 SAA0556233
పపరర: మహన రరవప బగదబన

1987 SAA1056614
పపరర: తళళ షరలల

93-50/426

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-3-969
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవరరమకమషర
ఇసటట ననస:126-4-190
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద శశష రరవప
ఇసటట ననస:126-4-201
వయససస:24
లస: ససస స

1998 SAA0556340
పపరర: జయసత రగడడర గగపప

93-50/428

భరస : తళళ నరరసదర రగడడర తలమ
ఇసటట ననస:126-4-152
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకననధ చతషరరనదసల
ఇసటట ననస:126-4.187
వయససస:51
లస: ససస స

1995 SAA1014042
పపరర: అనసరరధ గగన

1984 SAA0658567
పపరర: శకలసతల దసగర రరజ

1982 SAA0961129
పపరర: వనసకటటశనరరర చలర సచడరర

తసడడ:డ కకటయఖ చలర సచడరర
ఇసటట ననస:126-3-617
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగరశనర శరమ
ఇసటట ననస:126-3-804
వయససస:77
లస: ససస స

1986 SAA1038133
పపరర: చసదడ శశఖర పసచకరర

1992 SAA0930736
పపరర: హహమ లత ననరరమళళ

93-42/63

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస పపపరరల
ఇసటట ననస:126-3-615
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-3-761
వయససస:36
లస: పప

1989 SAA0848079
పపరర: జయలకడమ చతషరరనదసల

1981 SAA0959488
పపరర: శశభన బభబగ పపపరరల

2006 SAA1014000
పపరర: వనసకటటశ అయఖగరరర

93-50/445

తసడడ:డ ససరఖ మహన రరవప అయఖగరరర
ఇసటట ననస:126-4-228
వయససస:40
లస: పప
93-50/446

2009 SAA0930553
పపరర: పదదమనకరససలరరణణ గగమటస

93-51/508

భరస : జగర నననధనచనరరఖలల
ఇసటట ననస:126.4-280
వయససస:59
లస: ససస స
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93-30/118

భరస : వనసకటటసనరరర లలట కరరనటట
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:73
లస: ససస స
2013 SAA0857229
పపరర: రరఘవయఖ బసడనరర

93-30/121

93-50/448

93-50/451

93-50/454

93-50/457

93-50/460

93-50/463

భరస : వనసకయఖ గగరరమమచస
ఇసటట ననస:126-4-290
వయససస:49
లస: ససస స

2023 SAA0930199
పపరర: లకడమ కలమమరర గగననద

2026 SAA1014059
పపరర: వరమమ కసదసల

2029 SAA0985111
పపరర: ఈశనర రగడడర కకలర

2032 SAA0985053
పపరర: జయరరమ రగడడర కకలర

93-42/1083

2035 SAA0959397
పపరర: వజడకలమమరర కకరగసటట

93-50/455

2038 SAA0993528
పపరర: వనసకయఖ గగరరమమచస
తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ గగరరమమచస
ఇసటట ననస:126-4-290
వయససస:57
లస: పప

2018 SAA1014034
పపరర: గరత సరరనన అయగరరర

93-50/450

2021 SAA0851767
పపరర: ఎరరన కటభట

93-50/453

2024 SAA1024488
పపరర: పడభభవత నరరక

93-50/456

భరస : రసగరరరవప రరవ
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:64
లస: ససస స
93-50/458

2027 SAA0827701
పపరర: బభల ససధనకర రగడర డ వటటట

93-50/459

తసడడ:డ జజజ రగడడర
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:36
లస: పప
93-50/461

2030 SAA0827719
పపరర: రరసబభబగ కటభట

93-50/462

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:55
లస: పప
93-50/464

2033 SAA0827677
పపరర: షప రగడర డ గరల

93-50/465

తసడడ:డ చననప రగడర డ గరళ
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:77
లస: పప
93-42/68

భరస : అరరణన బభబగ కక రబసడడ
ఇసటట ననస:126-4-289
వయససస:41
లస: ససస స
93-42/69

93-42/67

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయ కసదసల
ఇసటట ననస:126-4-288, F NO 301
వయససస:52
లస: పప
2037 SAA0993510
పపరర: వర కలమమరర గగరరమమచస

93-50/452

తసడడ:డ జయరరస రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ గగననద
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:63
లస: పప
2034 SAA1350271
పపరర: నరసససహ రరవప కసదసల

2020 SAA0930587
పపరర: సతఖససరరఖలత చడననన

2015 SAA1034156
పపరర: ససరఖననరరయణ శశసఠర

భరస : వనసకటటశ అయఖగరరర
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబ అసకమమరరవప జవరనజ
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:36
లస: పప
2031 SAA0930207
పపరర: వనసకస కమషర మహన గగననద

93-50/449

భరస : వనసకట కమషర మహన గగననద
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జయరరస రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:64
లస: ససస స
2028 SAA0930728
పపరర: శకనవరస రరవప జవరనజ

2017 SAA0626226
పపరర: శరకవణ ససధఖ వరటట

93-30/120

తసడడ:డ కరమమశనర రరవప శశసఠర
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:59
లస: పప

భరస : గరనసనర రరవప చడననన
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జజజరరడడర
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:52
లస: ససస స
2025 SAA0985095
పపరర: వజయ లకడమ కకలర

93-42/66

భరస : బభలససధనకర రరడడర
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మగరళధర వరటట
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:40
లస: ససస స
2022 SAA0626242
పపరర: రగజ మమరర వరటట

2014 SAA0814005
పపరర: అసజమమ రరగర

2012 SAA0857195
పపరర: రవ శశఖర బసడనరర

తసడడ:డ రరఘవయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:34
లస: పప

భరస : అదద ననరరయణ రరగర
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కమషర మహన గగననద
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:31
లస: ససస స
2019 SAA0827750
పపరర: మమరర పసలన వటటట

93-30/119

తసడడ:డ అనల రరజ గదడబ
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరనమ లలట బసడనరర
ఇసటట ననస:126-4-288
వయససస:67
లస: పప
2016 SAA0930215
పపరర: వజయ కలమఖణణ గగననద

2011 SAA0871906
పపరర: కళళఖణ రరజ గదడబ

2036 SAA0732314
పపరర: ననగకకటటశనరమమ మగకకస పత

93-50/466

భరస : రసగయఖ మగకకస పత
ఇసటట ననస:126-4-289
వయససస:50
లస: ససస స
93-42/70

2039 SAA0641365
పపరర: భతత
స వనసకట దసరరర రరజరశ

93-41/46

తసడడ:డ శవ ననగరశనరరరవ
ఇసటట ననస:126-4-292
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: నవరబ సమర
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93-41/47

తసడడ:డ ఎన ఎస వల
ఇసటట ననస:126-4-292
వయససస:36
లస: పప
2043 LFX1615327
పపరర: హరరకమషర దనచతపలర

93-50/469

93-41/48

93-50/474

93-50/477

93-50/480

93-50/483

93-50/485

భరస : శకనవరససలల దలల
ఇసటట ననస:126-4-304
వయససస:40
లస: ససస స
2064 SAA0891946
పపరర: అనసశర ఆరరమసడ

తసడడ:డ రరజశశఖరరరగడడర కలనస
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:31
లస: పప

2053 LFX2423358
పపరర: పసడయమసక కకసడడపరటట

2056 SAA0330951
పపరర: పడణణత కకసడడపరటట

93-41/50

93-50/478

2054 SAA0858920
పపరర: శకపత వనజజకడ

93-50/479

భరస : ఇజజడయల
ఇసటట ననస:126-4-296
వయససస:55
లస: ససస స
93-50/481

2062 SAA1024520
పపరర: ససధనకర రరవప కకలర మరర

93-50/486

తసడడ:డ బససవరగడడర ఆరరమసడ
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:35
లస: పప

2057 SAA0858912
పపరర: శకపత శరఖస జయరరజ

93-50/482

తసడడ:డ ఇజజడయల
ఇసటట ననస:126-4-296
వయససస:36
లస: పప
93-50/484

2068 SAA0891896
పపరర: పపనన రగడర డ ఆరరమసడ

93-50/473

93-50/476

2060 SAA0680272
పపరర: వవలలటట వనసకట రమణ

93-41/49

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:126-4-297
వయససస:58
లస: ససస స
2063 SAA0296954
పపరర: ధరమ పడసరద మసడల

93-50/487

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:126-4-304
వయససస:70
లస: పప
93-41/51

భరస : రరజశశఖరరరగడడర కలనస
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:47
లస: ససస స
93-41/53

2048 AP151030453510
పపరర: ననగరశనరరరవప చసకకపలర

2051 AP151030453440
పపరర: వనసకట రరమ మహన రరవప
తషమమలపలర
తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-295
వయససస:67
లస: పప

2059 AP151030454141
పపరర: ఫరడసకకరన సతఖవరబ నరరవప
కకసడడపరటట
తసడడ:డ భమషణస
ఇసటట ననస:126-4-296
వయససస:61
లస: పప

2065 SAA0891912
పపరర: ననగరసదడఎస కలనస

93-50/471

93-50/475

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:126-4-304
వయససస:38
లస: పప

భరస : పపనన రగడర డ ఆరరమసడ
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:30
లస: ససస స
2067 SAA0891920
పపరర: పడదదప రగడడర కలనస

2050 SAA0091793
పపరర: పరపస రరడడర పరసర

2045 AP151030453717
పపరర: రరమకమషర దనచతపలర

తసడడ:డ చనతరరమలయఖ
ఇసటట ననస:126-4-294
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ సతఖవరర నరరవ
ఇసటట ననస:126-4-296
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:126-4-296
వయససస:40
లస: పప
2061 SAA0984766
పపరర: లలమవత దలల

93-50/472

తసడడ:డ సతఖవరబ నరరవప
ఇసటట ననస:126-4-296
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖ వరరన రరవప
ఇసటట ననస:126-4-296
వయససస:55
లస: ససస స
2058 SAA0321281
పపరర: రరమశశటట సరయ ననధ

2047 AP151030456625
పపరర: ధనలకడమ చసకకపలర

93-50/468

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:126-4-292
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వననగర రరడడర
ఇసటట ననస:126-4-295
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ జజన పరల
ఇసటట ననస:126-4-296
వయససస:27
లస: ససస స
2055 AP151030457208
పపరర: నరమలమమమరర నలలకలరరస

93-50/470

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-294
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:126-4-295
వయససస:56
లస: ససస స
2052 SAA0930744
పపరర: నవఖ కకరస ర గగలర పలర

2044 AP151030453541
పపరర: రరసపడసరద దనచతపలర

2042 AP151030456776
పపరర: కరమమశనరర దనచతపలర

భరస : రరమకమషర
ఇసటట ననస:126-4-292
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకమషర
ఇసటట ననస:126-4-292
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:126-4-293
వయససస:28
లస: పప
2049 AP151030456631
పపరర: లకడమ తషమమలపలర

93-50/467

భరస : రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:126-4-292
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకమషరరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-292
వయససస:46
లస: పప
2046 SAA0641969
పపరర: కలరరక ససబభబ రరవప

2041 LFX1611888
పపరర: రమమదతవ దనచతపలర

2066 SAA0891938
పపరర: ఈశనరమమ ననర

93-41/52

భరస : వనసకరటసనర రగడడర ననర
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:69
లస: ససస స
93-41/54

2069 SAA0891904
పపరర: రరజశశఖరరరగడడర కలనస

93-41/55

తసడడ:డ పపరర రగడడర కలనస
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:53
లస: పప
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93-50/488

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:51
లస: ససస స
2073 SAA0625863
పపరర: వనదనదదడ నరసససహ ససబబ రరజ
రరచపపడడ
తసడడ:డ వజయ సరరధద
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:36
లస: పప

2071 SAA0625962
పపరర: చసదడ శశఖర తషలవ

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:29
లస: పప
93-50/491

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:126-4-307
వయససస:32
లస: ససస స

2080 SAA0310730
పపరర: గగవసద అనసష

తసడడ:డ గగవసదస దతవయఖ
ఇసటట ననస:126-4-307
వయససస:61
లస: పప
2085 SAA0679316
పపరర: నరసయఖ చసతకరయల

93-41/58

93-50/502

93-50/505

తసడడ:డ ననగమరరమరర
ఇసటట ననస:126-4-314
వయససస:34
లస: పప

93-41/56

2092 SAA0961236
పపరర: శకలకడమ గటటట పలర

93-50/508

2095 AP151030456633
పపరర: వజయలకడమ కకటభ

93-41/59

2098 SAA0961244
పపరర: శకనవరసరచనరరఖలల ననరరయణస
తసడడ:డ వజయసరరధద ననరరయణస
ఇసటట ననస:126-4-314
వయససస:41
లస: పప

93-50/499

2084 SAA0680843
పపరర: కకటటశనరర చసతకరయల

93-41/57

2087 SAA0827149
పపరర: దతవమణణ బసదడల

93-50/501

భరస : లకరర ర
ఇసటట ననస:126-4-312
వయససస:33
లస: ససస స
93-50/503

2090 SAA0826844
పపరర: సససగరర చనరరఖలల దదవ

93-50/504

తసడడ:డ రరఘవ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:126-4-312
వయససస:70
లస: పప
93-50/506

2093 SAA0625665
పపరర: మమధవ జసపరన

93-50/507

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-4-314
వయససస:52
లస: ససస స
93-50/509

భరస : ఆదదశశషసప మయమజలల
ఇసటట ననస:126-4-314
వయససస:73
లస: ససస స
93-50/511

2081 SAA0435743
పపరర: గగవసదస నరమల

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:126-4-310
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసచనరరకవలల ననరరయణస
ఇసటట ననస:126-4-314
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వజయ సరరధద రరచపపడడ
ఇసటట ననస:126-4-314
వయససస:66
లస: ససస స
2097 SAA0296129
పపరర: చకకవరరస గరదడ

2089 SAA0827164
పపరర: లకరర ర బసదడల

93-50/496

భరస : గగవసదస జజసపఫ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:126-4-307
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:126-4-312
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:126-4-314
వయససస:28
లస: ససస స
2094 SAA0993965
పపరర: కలససమ కకషప రర రరచపపడడ

93-50/498

భరస : వనసకటటశనరరరవ
ఇసటట ననస:126-4-312
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శసగర చనరరఖలల
ఇసటట ననస:126-4-312
వయససస:69
లస: ససస స
2091 SAA0626689
పపరర: దసరరర భవరన జసపరన

2086 SAA0641894
పపరర: చసతన వనసకరట ససతన

2078 AP151030457001
పపరర: లకమమ నసకవరపప
భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-306
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవ
ఇసటట ననస:126-4-308
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:126-4-310
వయససస:42
లస: పప
2088 SAA0827024
పపరర: తయమరమమ దదవ

93-50/495

తసడడ:డ జజసఫ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:126-4-307
వయససస:32
లస: ససస స

93-50/500 2083 SAA0643247
2082 SAA0297671
పపరర: గగవసదస జజసపఫ ఆనసద కలమమర
పపరర: తషలమవర చసదడ శశఖర

93-50/493

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకమషరయఖ
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:79
లస: పప
93-50/497

93-50/490

తసడడ:డ రమణనరరవప జజరవరపప
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహహశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప తషలవ
ఇసటట ననస:126-4-305
వయససస:57
లస: పప

2072 SAA0985251
పపరర: పడశరసత జజరవరపప

93-50/492 2075 AP151030453941
2074 LFX1614007
పపరర: వనసకట కమషరపడసరద జజగరర మమడడ
పపరర: అజయ కలమమర నసకవరపప

93-50/494 2077 LFX1613108
2076 SAA0625939
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప తషలవ
పపరర: మహహశనరరరవప చనగరర మమడడ

2079 SAA0435735
పపరర: పడతతష గగవసదస

93-50/489

2096 SAA0625582
పపరర: రరజరష జసపరన

93-50/510

తలర : మమధవ
ఇసటట ననస:126-4-314
వయససస:33
లస: పప
93-50/512

2099 SAA0297416
పపరర: ఆసజననయపడసరద కకట

93-50/513

తసడడ:డ సప మయమజలల
ఇసటట ననస:126-4-314
వయససస:51
లస: పప
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2100 SAA1006262
పపరర: వజయ సరరధద రరచపపడడ

93-50/514

తసడడ:డ ససబభబరరయగడడ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:126-4-314
వయససస:73
లస: పప
2103 SAA0816837
పపరర: యమకకబగ చలక

93-41/61

93-50/517

93-50/520

2112 SAA0930322
పపరర: వనసకలశక మగమమలననన

93-50/523

93-50/526

93-50/527

93-50/519

93-50/521

2111 LFX1615079
పపరర: ససతనరరమయఖ చతజరర

93-50/522

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:126-4-315
వయససస:63
లస: పప
93-50/524

2116 SAA0680454
పపరర: షపక నసరజహన

2119 SAA0558932
పపరర: వనసకట శవలకడమ ఘసటసరల

93-50/530

93-41/63

భరస : బదడయఖ
ఇసటట ననస:126-4-319
వయససస:59
లస: ససస స

93-50/528

2117 SAA0680512
పపరర: షపక ననగమర వల

93-41/64

2120 SAA0961111
పపరర: సరగజన చలర సచడరర

93-50/529

భరస : వనసకటటశనరరర చలర సచడరర
ఇసటట ననస:126-4-317
వయససస:58
లస: ససస స

93-50/531 2123 SAA0626564
2122 SAA0930439
పపరర: వనసకట లకడమ యమమన గగసడన
పపరర: జజఖత శక కరసరన

2125 SAA0626556
పపరర: లకడమ వర పడసరద రరవప కరసరన

2128 SAA0930389
పపరర: శకనవరసరరవప యరకసశశటట
తసడడ:డ శకరరస మమరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:126-4-320
వయససస:54
లస: పప

93-50/532

భరస : లకడమ వర పడసరద
ఇసటట ననస:126-4-319
వయససస:42
లస: ససస స
93-50/534

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-4-319
వయససస:47
లస: పప
93-50/536

93-50/525

తసడడ:డ మమబగ
ఇసటట ననస:126-4-317
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వ రమమశ గగసడన
ఇసటట ననస:126-4-318
వయససస:26
లస: ససస స
93-50/533

2114 LFX1614163
పపరర: శకనవరసస మగమమలననన
తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:126-4-316
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:126-4-317
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వససత రరవప
ఇసటట ననస:126-4-317
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:126-4-320
వయససస:25
లస: పప

2113 LFX1614155
పపరర: రరఘవన మగమమలననన

93-50/516

2108 SAA0330415
పపరర: వనసకటసరయ మగకసదమమల
కకనజగటట
భరస : వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-4-315
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ననగమర వల
ఇసటట ననస:126-4-317
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:126-4-317
వయససస:27
లస: ససస స

2127 SAA0930363
పపరర: ననగ రరహహల యరకసశశటట

2110 LFX1614981
పపరర: వనసకటటశనరరరవప చతజరర

2105 LFX1615194
పపరర: ననగలకడమ చతజరర

93-50/518

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:126-4-316
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:126-4-316
వయససస:64
లస: పప

2124 LFX1611482
పపరర: ననగరశనరమమ మగమమలననన

2107 SAA0827495
పపరర: పదమ పసడయమ సతడస నపలర

93-41/60

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-4-315
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-4-315
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ మగమలననన
ఇసటట ననస:126-4-316
వయససస:43
లస: ససస స

2121 SAA0556209
పపరర: శకనవరస రరవప ఘసటసరల

93-41/62

భరస : కమల వషష
ర
ఇసటట ననస:126-4-315
వయససస:44
లస: ససస స

2109 SAA0626523
పపరర: వనసకట సరయ ననధ కకశశర
కకనజరటట
తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:126-4-315
వయససస:28
లస: పప

2118 SAA0625616
పపరర: అపరర కకనజరటట

2104 SAA0814229
పపరర: ససత రరమయఖ కకడసరర

2102 SAA0814468
పపరర: మమరర చలమక

భరస : యమకకబగ చలమక
ఇసటట ననస:126-4-315
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకడసరర
ఇసటట ననస:126-4-315
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-4-315
వయససస:36
లస: ససస స

2115 SAA0330829
పపరర: భదడయఖ మగమమలననన

93-50/515

తసడడ:డ ఆసజననయశరమ
ఇసటట ననస:126-4-314
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర రరవప చలక
ఇసటట ననస:126-4-315
వయససస:33
లస: పప
2106 LFX1615061
పపరర: ఉమమసరవతడ చతజరర

2101 AP151030453723
పపరర: ఆదదశశషసప మయమజలల కకటభ

2126 SAA0930371
పపరర: కమషర మమనక యరకసశశటట

93-50/535

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:126-4-320
వయససస:24
లస: పప
93-50/537

2129 SAA0814484
పపరర: రవ కకశశరర హదసరనసరర

93-41/65

తసడడ:డ శకనవరస రరవప హదసరనసరర
ఇసటట ననస:126-4-321
వయససస:46
లస: పప
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2130 SAA1034909
పపరర: ఉషర రరణణ పససపపలలటట

93-50/538

భరస : రరజరష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:126-4-321
వయససస:30
లస: ససస స
2133 SAA0960972
పపరర: శకనవరసరరవప యరకసశశటట

93-50/541

93-41/67

93-42/72

93-42/75

93-50/544

2140 SAA0959231
పపరర: వజయ లకడమ పప లల

2143 SAA1006015
పపరర: రమమష సససకర

2146 SAA0985160
పపరర: కకరణ కలమమర పరలపరరస

93-50/547

2149 SAA0827768
పపరర: సరసబశవ రరవప జలమర

తసడడ:డ పపద శశవఖ ననయక భకరఖ
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:47
లస: పప
93-42/78

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:74
లస: పప

2155 SAA1050137
పపరర: శరఖమ సససదర పగరడడపలర

93-42/76

2158 SAA1026096
పపరర: జజఖత నఖల మలలర
తసడడ:డ రరమ కమషర మలలర
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:23
లస: ససస స

2138 SAA0959371
పపరర: సడవసత కకలర పర

93-42/71

2141 SAA0993494
పపరర: చనన అసకమమ సససకర

93-42/74

2144 SAA0827776
పపరర: శవ కలమమరర జలమర

93-50/543

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:54
లస: ససస స
93-50/545

2147 SAA0827669
పపరర: శకనవరస కలమమర జలమర

93-50/546

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:36
లస: పప
93-50/548

2150 SAA0878910
పపరర: లకడమ పడసనన భకరఖ

93-33/705

భరస : నరసససహ రరవప ననయక భకరఖ
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:39
లస: ససస స
93-41/69

2153 SAA0301390
పపరర: వసససదరరదతవ కరవపరర

93-42/77

భరస : పపసడరరకరకశరమ కరవపరర
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:40
లస: ససస స
93-42/79

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప పగరడడపలర
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:23
లస: పప
93-42/81

93-41/66

భరస : రమమష సససకర
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ మమరరస కకలశశటట
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:66
లస: ససస స
2157 SAA0927667
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస కకలశశటట

93-42/73

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:58
లస: పప

93-33/706 2152 SAA0681783
2151 SAA0878894
పపరర: నరసససహ రరవప ననయక భకరఖ
పపరర: శశనత కకసకగపపడడ

2135 SAA0680090
పపరర: ఝమనస లకడమ కకలర పర

తసడడ:డ శకనవరస కకలర పర
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస పడసరద పరలపరరస
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ లమవప
ఇసటట ననస:126-4 -324
వయససస:52
లస: పప

2154 SAA0927675
పపరర: ససజజత కకలశశటట

93-41/68

తసడడ:డ జజగయఖ సససకర
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరసపడసరద పరలపరరస
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:23
లస: పప
2148 SAA0963588
పపరర: పపరర చసదడ రరవప లమవప

2137 SAA0681510
పపరర: కరళసరరసగధర రరవప కకలర పర

93-50/540

భరస : కరళసరరసగధర రరవప
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వససటవరబన రరవప పప లల
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప రరగర
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:36
లస: పప
2145 SAA0984907
పపరర: రరమ కకటటశనరరరవప పరలపరరస

93-50/542

తసడడ:డ శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:49
లస: పప

భరస : రఘగకరసత కకతస పలర
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:29
లస: ససస స
2142 SAA0813973
పపరర: అదద ననరరయణ రరగర

2134 SAA1034883
పపరర: సరసబశవ రరవప పససపపలలటట

2132 SAA1034917
పపరర: రరజరష పససపపలలటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:126-4-321
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:126-4-321
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:126-4-324
వయససస:72
లస: ససస స
2139 SAA0993478
పపరర: లకడమ సససధసర కకతస పలర

93-50/539

భరస : సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:126-4-321
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:126-4-321
వయససస:54
లస: పప
2136 SAA0681304
పపరర: కకలర పర లకడమ ననగరరజ కలమమరర

2131 SAA1034891
పపరర: ఋషపసనరర దతవ పససపపలలటట

2156 LFX2405066
పపరర: వనసకటపపసడరరకరక శరమ కరవపరర

93-42/80

తసడడ:డ రరమమరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:45
లస: పప
93-50/549

2159 SAA0984998
పపరర: ఉషర కలమమరర మదనబల

93-50/550

భరస : ఆసజననయ శవ పడసరద మదనబల
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:52
లస: ససస స
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2160 SAA0984972
పపరర: అననపపరరమమ మదనబల

93-50/551

భరస : సతఖననరరయణ మదనబల
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:89
లస: ససస స
2163 SAA0961673
పపరర: వదనఖసరగర శరమ రగసపసచరర

2169 SAA0827487
పపరర: పసరర బ షపక

93-50/552

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:29
లస: పప
93-50/554

తసడడ:డ వరభదనడచనరర రగసపసచరర
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:66
లస: పప
2166 SAA1006387
పపరర: ఆచనరఖ రరజజ సరయ రమమశ
చలకమరర
తసడడ:డ ఆచనరఖ కలమమర
ఇసటట ననస:126-4-326
వయససస:43
లస: పప

2161 SAA0827941
పపరర: చసదడ చసకకబబ టర

2164 SAA1037994
పపరర: పమడడమళ పదమజ

2167 SAA0927691
పపరర: సరయ తతజశరఖస దథనస రరజ

93-41/70

భరస : మదర
ఇసటట ననస:126-4-328
వయససస:51
లస: ససస స

2170 SAA0827461
పపరర: మదర షపక

2165 SAA0884131
పపరర: వనసకటటశనర రరవప ఆలపరటట

93-41/71

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:126-4-326
వయససస:34
లస: పప
93-42/82

తసడడ:డ మధసససదన రరవప దథనస రరజ
ఇసటట ననస:126-4-327
వయససస:27
లస: పప
93-50/555

93-50/553

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మదబల
ఇసటట ననస:126-4-325
వయససస:58
లస: పప

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-4-326
వయససస:46
లస: ససస స
93-41/72

2162 SAA0984964
పపరర: ఆసజననయ శవ పడసరద మదబల

2168 SAA0927709
పపరర: రరధ దతవ దథనస రరజ

93-42/83

భరస : మధసససదన రరవప దథనస రరజ
ఇసటట ననస:126-4-328
వయససస:56
లస: ససస స
93-50/556

తసడడ:డ బడతమమ సపక
ఇసటట ననస:126-4-328
వయససస:56
లస: పప
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2171 SAA0561134
పపరర: పససపపలలటట శకనవరస రరవప

93-41/73

తసడడ:డ పససపపలలటట హరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:126-4-330
వయససస:43
లస: పప
2174 SAA0681973
పపరర: వనణగ కకరరబబ యన

93-41/76

93-42/921

93-50/986

తసడడ:డ గగరరననథస పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:126-4-339, F NO 201,
వయససస:35
లస: పప
2183 SAA0680876
పపరర: కలతతటట లకడమ శశశలజ

తసడడ:డ వరసజననయగలల రరపలలర
ఇసటట ననస:126-4-345
వయససస:23
లస: పప

93-41/77

2178 NDX0353334
పపరర: ననగ వనసకట రరజ శశఖర
పచచపపలలసస
తసడడ:డ గగరరననథస పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:126-4-339
వయససస:30
లస: పప
2181 SAA0814047
పపరర: సససదరర పరరగర

93-41/81

2184 SAA0680892
పపరర: కలతతటట చనన శకనవరస రరవప

93-42/922

2187 SAA1301506
పపరర: మననగన రరపలలర
తసడడ:డ వరసజననయగలల రరపలలర
ఇసటట ననస:126-4-345
వయససస:24
లస: ససస స

2176 SAA0891755
పపరర: జజఖత శరలబసడర

93-41/78

2179 SAA1343060
పపరర: గగరరననథస పచచపపలలసస

93-50/1080

తసడడ:డ పపద ననగయఖ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:126-4-339
వయససస:61
లస: పప
93-41/79

2182 SAA0885444
పపరర: అభలమష కలక
ర రర

93-41/80

తసడడ:డ మలమర రగడడర కలక
ర రర
ఇసటట ననస:126-4-343
వయససస:29
లస: ససస స
93-41/82

తసడడ:డ దతవసహయ౦
ఇసటట ననస:126-4-344
వయససస:39
లస: పప
93-42/813

93-41/75

భరస : ఇననన రగడర డ శరలబసడర
ఇసటట ననస:126-4-339
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:126-4-342
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చనన శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:126-4-344
వయససస:36
లస: ససస స
2186 SAA1272384
పపరర: సరయ తతజ రరపలలర

2175 SAA0815094
పపరర: యలమసద రగడడర మగససరరక

2173 SAA0680637
పపరర: వనదవత మగససరరక

భరస : శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:126-4-333
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రగడడర మగససరరక
ఇసటట ననస:126-4-335
వయససస:62
లస: పప

భరస : గగరరననథస పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:126-4-339
వయససస:52
లస: ససస స
2180 SAA1343052
పపరర: హరర కమషర రరజ పచచపపలలసస

93-41/74

తసడడ:డ సలలమన
ఇసటట ననస:126-4-333
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-4-334
వయససస:36
లస: పప
2177 JBV3705217
పపరర: వరలకడమ పచచపపలలసస

2172 SAA0681965
పపరర: దదపసక బమసస

2185 SAA1267863
పపరర: వరసజననయగలల రరపలర

93-41/955

తసడడ:డ రరఘవయఖ రరపలర
ఇసటట ననస:126-4-345
వయససస:51
లస: పప
93-46/676

2188 SAA1349653
పపరర: వరణణ రరపలర

93-42/923

తసడడ:డ వరసజననయగలల రరపలర
ఇసటట ననస:126-4-345 F NO 102
వయససస:42
లస: ససస స
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పపరర: ఇసదదరర మసదల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-50/987

భరస : ససధకర బభబగ మసదల
ఇసటట ననస:126-4-345, F NO 101
వయససస:50
లస: ససస స
2192 SAA1279173
పపరర: ససత పచచల

2190 SAA1461672
పపరర: ససధకర బభబగ చరరతతటట

తసడడ:డ నరసససహస చరరతతటట
ఇసటట ననస:126-4-345, F NO 101
వయససస:53
లస: పప
93-42/814

2193 SAA1410158
పపరర: శకరరమ మమరరస ఆచసచవటననన

భరస : ననగ బభబగ పచచల
ఇసటట ననస:126-4-353,FLAT NO 502
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భసకరరరవప ఆచసచవటననన
ఇసటట ననస:126-4-354
వయససస:39
లస: పప

2195 SAA1414556
పపరర: ననగ వనసకట పడవణ రచనకకసతన

2196 SAA1433416
పపరర: ఉమ మహహశనర రరవప వనదసల

93-42/924

భరస : ఉమ మహహశనరరవప వనదసల
ఇసటట ననస:126-4-362
వయససస:41
లస: ససస స
2198 SAA0961657
పపరర: మమధసరర దదకడత బతష
స ల

93-50/557

93-50/560

93-50/563

93-50/566

93-50/568

తసడడ:డ పడభభకర రరవప దనమ
ఇసటట ననస:126-4-376
వయససస:25
లస: ససస స
2213 SAA0961665
పపరర: సప మ శశఖర గగపస గకసథద

93-50/571

తసడడ:డ రరధ కమషర మమరరస గకసథద
ఇసటట ననస:126-4-376
వయససస:44
లస: పప
2216 SAA0930462
పపరర: గరనసనరరరరవ చడననన
తసడడ:డ మహనరరవ చడననన
ఇసటట ననస:126-4-376
వయససస:57
లస: పప

93-50/989

2205 SAA0984683
పపరర: పరరవ ననయక భకరఖ

2208 SAA1069996
పపరర: ససతరరవమమ ననకకదపప

93-50/558

93-50/1082

2197 SAA1411370
పపరర: రరజరష మమచనన

93-50/1083

2200 SAA0984824
పపరర: రమమదతవ బసటట

93-50/559

భరస : వనసగయఖ చతష
స
ఇసటట ననస:126-4-374
వయససస:44
లస: ససస స
93-50/561

2203 SAA0930660
పపరర: అకకలలశ కలమమర కకరపరటట

93-50/562

తసడడ:డ పపరరషప తస స కకరపరటట
ఇసటట ననస:126-4-374
వయససస:24
లస: పప
93-50/564

2206 SAA1167907
పపరర: కమల వషష
ర లకకరరజ

93-50/565

తసడడ:డ వనసకట చలపత శరమ లకకరరజ
ఇసటట ననస:126-4-374
వయససస:47
లస: పప
93-52/212

2209 SAA0961160
పపరర: భభవన కకలర మరర

93-50/567

భరస : కరళళశనర రరవప ననకకలస
ఇసటట ననస:126-4-374,FLATNO 203,SRI L
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవనననరరయణ కకలర మరర
ఇసటట ననస:126-4-376
వయససస:24
లస: ససస స

2211 SAA0961152
పపరర: ససరర చసదన కకలర మరర

2212 SAA0961145
పపరర: యశశధర నడడమలల

93-50/569

93-50/570

తసడడ:డ వనసకట శవనననరరయణ కకలర మరర
ఇసటట ననస:126--4-376
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవనననరరయణ కకలర మరర
ఇసటట ననస:126-4-376
వయససస:46
లస: ససస స

2214 SAA0963604
పపరర: శకనవరససలల డనలల

93-50/573
2215 SAA0961137
పపరర: వనసకట శవనననరరయణ కకలర మరర

93-50/572

తసడడ:డ తతటయఖ డనలల
ఇసటట ననస:126-4-376
వయససస:49
లస: పప
93-50/574

2194 SAA1410786
పపరర: మధవ పరరటభల

తసడడ:డ వనసకటటశనరపర మమచనన
ఇసటట ననస:126-4-370, FLAT NO.501,
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హరర చసదడ ననయక భకరఖ
ఇసటట ననస:126-4-374
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మగపరర
ఇసటట ననస:126-4-374
వయససస:58
లస: పప
2210 SAA0961376
పపరర: కకరస ర దనమ

2202 SAA0994252
పపరర: బభలశశరర జజసఫసన మడనస

93-41/956

భరస : శకరరమ మమరరస ఆచసచవటననన
ఇసటట ననస:126-4-354
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ మడనస
ఇసటట ననస:126-4-374
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మగపరర
ఇసటట ననస:126-4-374
వయససస:29
లస: పప
2207 SAA0984808
పపరర: ఆదదననరరయణ మగపరర

93-50/988

భరస : కమల వషష
ర లకకరరజ
ఇసటట ననస:126-4-374
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:126-4-374
వయససస:47
లస: ససస స
2204 SAA0984816
పపరర: పడశరసత బభబగ మగపరర

2199 SAA1167881
పపరర: పదమ పసడయ లకకరరజ

2191 SAA1279033
పపరర: ననగబభబగ పచచల

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పచచల
ఇసటట ననస:126-4-353,FLAT NO 502
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమ ననమమగ వనదసల
ఇసటట ననస:126-4-362, FLAT-102
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:126-4-374
వయససస:30
లస: ససస స
2201 SAA0963646
పపరర: పరరరజజతస బతష
స ల

93-50/1081

2217 SAA0930546
పపరర: జగర ననధ చనరరఖలల గగమటస
తసడడ:డ వనసకటభచనరరఖలల గగమటస
ఇసటట ననస:126-4-376
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:126-4-376
వయససస:50
లస: పప
93-50/575

2218 SAA0461277
పపరర: శవ పరరనత కలరరక

93-50/576

భరస : రరమ కమషర కలరరక
ఇసటట ననస:126-4-381
వయససస:33
లస: ససస స
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పపరర: సరరత గగనర బబ యన
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93-50/577

భరస : ససరరష బభబగ గగనర బబ యన
ఇసటట ననస:126-4-381
వయససస:37
లస: ససస స
2222 SAA0461285
పపరర: వననకటటశనరర కలరరక

93-51/509

93-50/581

93-51/510

95-18/1055

93-50/1084

తసడడ:డ మగతనఖల రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:126-4-386
వయససస:56
లస: పప
2237 SAA1090729
పపరర: లకడమ ససజజత ససదనబతషన

2226 SAA0371328
పపరర: మణణకలమమర చసతబటటటన

2229 SAA1294800
పపరర: నవన కలమమర ననయక జరపల

93-50/584

2232 SAA1380716
పపరర: శకకరసత కరటడగగసట

2224 SAA0298042
పపరర: జజననబషర షపక

93-50/582

93-41/957

2230 SAA1450774
పపరర: సతఖననరరయణ కరటడగగసట

93-40/962

2233 SAA1392695
పపరర: భవరన బసడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరటడగగసట
ఇసటట ననస:126-4-384 FLAT NO504
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనస బసడడ
ఇసటట ననస:126-4-386
వయససస:33
లస: ససస స

2235 SAA1090752
పపరర: సరయ భభరర వ ససదనబతషన

2236 SAA1090745
పపరర: శకకరనస ససదనబతషన

93-48/50

2238 SAA1090737
పపరర: ససబడహమణఖస ససదనబతషన

2239 SAA0680793
పపరర: మమరర ససనత కకలలకలల

93-50/585

2242 SAA0680751
పపరర: బభసరన జజజరగడర డ

2246 SAA0296103
పపరర: బభల వనసకటటష కసదసల
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:126-4-418
వయససస:34
లస: పప

93-41/85

తసడడ:డ పరపసరగడడర
ఇసటట ననస:126-4-391
వయససస:52
లస: పప
2244 SAA0658450
పపరర: శశశలజ కలపసరల

2247 SAA0985210
పపరర: పడతనప కలమమర గగకవరపప
తసడడ:డ రరమమసజననయగలల గగకవరపప
ఇసటట ననస:126-4-418
వయససస:39
లస: పప

93-41/83

93-41/86

తసడడ:డ పరపసరగడడర
ఇసటట ననస:126-4-391
వయససస:55
లస: పప
93-50/586

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-418
వయససస:41
లస: ససస స
93-50/588

93-48/51

తసడడ:డ ససబడహమణఖస ససదనబతషన
ఇసటట ననస:126/4/386 VENKATA SAI TEM
వయససస:30
లస: పప

2241 SAA0680710
పపరర: బభసరన రరజజరగడర డ

తలర : జసపన మమధవ
ఇసటట ననస:126-4-393
వయససస:38
లస: పప

93-50/991

తసడడ:డ ససబడహమణఖస ససదనబతషన
ఇసటట ననస:126/4/386 VENKATA SAI TEM
వయససస:26
లస: ససస స

2240 SAA0680785
పపరర: బభసరన ససర వమమ

93-41/87

93-50/990

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరటడగగసట
ఇసటట ననస:126-4-384
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజజరగడడర
ఇసటట ననస:126-4-391
వయససస:43
లస: ససస స

2243 SAA0561142
పపరర: జసపన రరజరష

93-50/583

తసడడ:డ ననగగలల మరర షపక
ఇసటట ననస:126-4-383
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప ససదనబతషన
ఇసటట ననస:126/4/386 VENKATA SAI TEM
వయససస:54
లస: పప

భరస : జజజరగడడర
ఇసటట ననస:126-4-391
వయససస:49
లస: ససస స

93-50/580

2227 SAA0828204
పపరర: ఈససబ షపక

భరస : ససబడహమణఖస ససదనబతషన
ఇసటట ననస:126/4/386 VENKATA SAI TEM
వయససస:53
లస: ససస స
93-41/84

93-50/579

తసడడ:డ ననగమరరమరర�
ఇసటట ననస:126-4-383
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప ననయక జరపల
ఇసటట ననస:126-4-384
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ మమడడపలర
ఇసటట ననస:126-4-384
వయససస:30
లస: పప
2234 SAA1392729
పపరర: శకనస బసడడ

93-33/707

తసడడ:డ రరమణయఖ
ఇసటట ననస:126-4-383
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:126.4-383
వయససస:35
లస: ససస స
2231 SQX2140937
పపరర: నవన కలమమర మమడడపలర

2223 SAA1060003
పపరర: వనసకటటశనర బభబగ వలర మ శశటట

2221 SAA0961293
పపరర: వరయఖ హరరపస
డ రద కలరరక

తసడడ:డ వరయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:126-4-381
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ రరవ వలర మ శశటట
ఇసటట ననస:126-4-382
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననగమరరమరర
ఇసటట ననస:126-4-383
వయససస:35
లస: పప
2228 SAA0296798
పపరర: ససభభన బ షపక

93-50/578

తలర : వరయమఖ
ఇసటట ననస:126-4-381
వయససస:38
లస: పప

భరస : హరర పడసరద కలరరక
ఇసటట ననస:126.4-381
వయససస:49
లస: ససస స
2225 SAA0296095
పపరర: చనన ఇససబ షపక

2220 SAA0646521
పపరర: కలరరక రరమకమషర

2245 SAA0961277
పపరర: శక లకడమ రగపపడడ

93-50/587

భరస : వనసకట సససదర ననగరశనర రరవప రగపపడడ
ఇసటట ననస:126-4-418
వయససస:62
లస: ససస స
93-50/589

2248 SAA0732363
పపరర: పపరర చసదడ రరవప గగలక
ర లడడ

93-50/590

తసడడ:డ చరసజవ గగలక
ర లడడ
ఇసటట ననస:126-4-418
వయససస:43
లస: పప
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2249 SAA0658468
పపరర: అపరర రరవప దనకకజ
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93-50/591

తసడడ:డ గగవసద చనరర
ఇసటట ననస:126-4-418
వయససస:49
లస: పప
2252 SAA0847899
పపరర: అరరణన కలమమరర పరలపరరస

93-50/594

93-50/597

93-50/600

తసడడ:డ సపవధయఖ చసఠరఅల
ఇసటట ననస:126-4-422
వయససస:63
లస: పప
2261 SAA0560748
పపరర: పపలర కరర సరసనత

93-50/603

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప వలమసరరపప
ఇసటట ననస:126-4-428
వయససస:26
లస: ససస స
2267 SAA0559062
పపరర: ననగ దదపసస శక రరపపడడ

93-50/609

93-50/612

భరస : శవ రగడడర
ఇసటట ననస:126-4-433
వయససస:40
లస: ససస స
2273 SAA1283829
పపరర: సహహత కలలర పలర
తసడడ:డ మగరళ కమషర కలలర పలర
ఇసటట ననస:126-4-434
వయససస:18
లస: ససస స

93-50/596

2256 SAA0371229
పపరర: వనసకట ససబడమణఖదతనసతతయ
డ
వనమమరర
తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-4-420
వయససస:50
లస: పప

93-50/598

2257 SAA0984733
పపరర: సతఖ వరన గరననన

93-50/599

2259 SAA0560730
పపరర: పపలర కరర మలర క

93-50/601

భరస : సతఖననరరయణ చసఠరఅల
ఇసటట ననస:126-4-422
వయససస:59
లస: ససస స

2262 SAA0560508
పపరర: పపలర కరర ఏకరసబరరశనర శరమ

2265 SAA0930280
పపరర: లకడమ వలమసరరపప

2268 SAA0556266
పపరర: చలపత రరవప రరపపడడ

93-50/604

93-50/602

2263 SAA0930272
పపరర: ససజనఖ వలమసరరపప

93-50/605

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప వలమసరరపప
ఇసటట ననస:126-4-428
వయససస:24
లస: ససస స
93-50/607

2266 SAA0930298
పపరర: కకటటశనరరరవప వలమసరరపప

93-50/610

2269 SAA0556324
పపరర: రరఘవనసదడ వరపడసరద రరపపడడ

తసడడ:డ వనసవనసకట సససదర ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-4-430
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సససదర ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-4-430
వయససస:37
లస: పప

2271 SAA0298380
పపరర: శవ రగడడర పరలపరరస

2272 SAA1285493
పపరర: సరయ శశఖర కలలర పలర

2274 AP151030456751
పపరర: సరసనత పపనసగగపరటట

93-50/613

93-50/611

93-41/958

తసడడ:డ మగరళ కమషర కలలర పలర
ఇసటట ననస:126-4-434
వయససస:20
లస: పప
93-50/614

భరస : బభల ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:126-4 -435
వయససస:47
లస: ససస స

93-50/616 2277 SAA0317834
2276 AP151030453193
పపరర: వనసకటరవకలమమర పపనసగగపరటట
పపరర: వనసకటరమణ పడసరద
పపనసగగపరటట
తసడడ:డ బభలససబడహమణఖస
తసడడ:డ బభలససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:126-4-436
ఇసటట ననస:126-4-436
వయససస:45
లస: పప
వయససస:48
లస: పప

93-50/608

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వలమసరరపప
ఇసటట ననస:126-4-428N
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రగడడర
ఇసటట ననస:126-4-433
వయససస:41
లస: పప
93-41/959

2260 SAA0560755
పపరర: పపలర కరర రమఖ మమధసరర
తసడడ:డ పపలర కరర ఏకరసబరరశనర శరమ
ఇసటట ననస:126-4-427
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశనర రరవప వలమసరరపప
ఇసటట ననస:126-4-428N
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడ వరపడసరద
ఇసటట ననస:126-4-430
వయససస:30
లస: ససస స
2270 SAA0296376
పపరర: పరలపరరస శరరద

2254 LFX1611367
పపరర: యస.వ.కర.ఎస.యగనవలమకవ
లసగసగగసటర
తసడడ:డ యజజ ననరరయణ
ఇసటట ననస:126-4-419
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపలర కరర కకటట మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:126-4-427
వయససస:65
లస: పప
93-50/606

93-50/593

93-50/595

తసడడ:డ పపలర కరర ఏకరసబరరశనర శరమ
ఇసటట ననస:126-4-427
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చసగరరవ రరధనపత
ఇసటట ననస:126-4-427
వయససస:58
లస: ససస స
2264 SAA0930306
పపరర: దదవఖశక వలమసరరపప

2253 SAA1034867
పపరర: ఎ శరఖమల దతవ

2251 SAA0961608
పపరర: పదమ లఎసగమగగసట

భరస : ఎల యస వ కర ఎస యగనవలమకవ
ఇసటట ననస:126-4-419
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అశ మహన
ఇసటట ననస:126-4-419
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:126-4-419
వయససస:50
లస: పప
2258 SAA0984717
పపరర: సతఖననరరయణ చసతపలర

93-50/592

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-4-418
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరస పడసరద పరలపరరస
ఇసటట ననస:126-4-419
వయససస:42
లస: ససస స
2255 SAA0847865
పపరర: రరస పడసరద పరలపరరస

2250 SAA0297614
పపరర: వనసకట రరవప మగతనఖల

2275 SAA0372979
పపరర: శకదతవ పపనసగగపటట

93-50/615

భరస : వనసకటరమణ పడసరద
ఇసటట ననస:126-4-436
వయససస:45
లస: ససస స
93-50/617

2278 AP151030453393
పపరర: బభలససబడహమణఖస పపనసగగపరటట

93-50/618

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:126-4-436
వయససస:75
లస: పప
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2279 SAA0310680
పపరర: అరరణ కలమమరర ఆళళ
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93-50/619

భరస : శకనవరస రగడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:126-4-437
వయససస:47
లస: ససస స
2282 SAA0930454
పపరర: మమనక కననపపరస

93-50/621

తసడడ:డ శకనవరస కననపపరస
ఇసటట ననస:126-4-439
వయససస:25
లస: ససస స
2285 SAA0375352
పపరర: శక శశశలజ వసగర

2280 SAA0961632
పపరర: రరమ దతవ వసకరమమమడడ

93-50/620

భరస : బభబగ రరమచసదడ పడసరద వసకరమమమడడ
ఇసటట ననస:126-4-437
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడర డ ఆళళ
ఇసటట ననస:126-4-439
వయససస:27
లస: పప

2283 SAA0930447
పపరర: నరమద కననపపరస

2284 SAA0297689
పపరర: శకనవరస రగడడర ఆళళ

93-50/622

తసడడ:డ శకనవరస కననపపరస
ఇసటట ననస:126-4-439
వయససస:28
లస: ససస స
93-50/624

2281 SAA0887424
పపరర: రరజశశఖర రగడడర ఆళళ

2286 SAA0310425
పపరర: ససబబమమ వసగర

93-41/88

93-50/623

తసడడ:డ ససబభబరగడడర
ఇసటట ననస:126-4-439
వయససస:48
లస: పప
93-50/625

2287 SAA0297465
పపరర: ససధనకర రగడడర వసగర

93-50/626

భరస : ససధనకర రగడడర
ఇసటట ననస:126-4-440
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రగడర డ
ఇసటట ననస:126-4-440
వయససస:61
లస: ససస స

93-50/627
2288 SAA0961616
పపరర: వనసకట ననగ వర లకడమ
వసకరమమమడడ
భరస : మహన కలమమర వసకరమమమడడ
ఇసటట ననస:126-4-441
వయససస:48
లస: ససస స

93-50/628 2290 SAA1051176
2289 SAA0961624
పపరర: మహన కలమమర వసకరమమమడడ
పపరర: భభరర వ ఉయమఖల

తసడడ:డ బభబగ రరమచసదడ పడసరద వసకరమమమడడ
ఇసటట ననస:126-4-441
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప ఉయమఖల
ఇసటట ననస:126-4-442
వయససస:23
లస: ససస స

2291 SAA0626606
పపరర: శరరద ఉయమఖల

2292 SAA0626580
పపరర: వనసకటటశనర రరవప ఉయమఖల

2293 SAA0828246
పపరర: దతవ శక పపరస

93-50/630

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-4-442
వయససస:41
లస: ససస స
2294 LFX2423077
పపరర: ససనత శలస

93-50/633

93-50/636

93-50/639

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-445
వయససస:64
లస: పప

2298 LFX2423028
పపరర: పదనమవత బభలనన

2301 SAA0406751
పపరర: శకలత కడడయమల

93-50/642

2304 SAA0344861
పపరర: మహన పపలర గమర

93-50/637

2307 LFX1612142
పపరర: ససతనరరమయఖ పపలర గమర
తసడడ:డ శరసససన లల
ఇసటట ననస:126-4-445
వయససస:67
లస: పప

2296 SAA0984709
పపరర: బభల మగరళ ససగపలర

93-50/635

2299 LFX2413037
పపరర: రరమకమషరరరగడడర బభలనన

93-50/638

తసడడ:డ లకకమరగడడర
ఇసటట ననస:126-4-444
వయససస:50
లస: పప
93-50/640

2302 SAA0406710
పపరర: శకదతవ కడడయమల

93-50/641

తసడడ:డ శవరజ కడడయమల
ఇసటట ననస:126-4-445
వయససస:38
లస: ససస స
93-50/643

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-4-445
వయససస:37
లస: పప
93-50/645

93-50/632

తసడడ:డ మమధ ససధననన రరవప ససగపలర
ఇసటట ననస:126-4-443
వయససస:23
లస: పప

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:126-4-445
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర తషలవ
ఇసటట ననస:126-4-445
వయససస:51
లస: ససస స
2306 SAA0406306
పపరర: శవరజ కడడయమల

93-50/634

భరస : రరమకమషరరరగడడర
ఇసటట ననస:126-4-444
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగ కకశశర పపలర గమర
ఇసటట ననస:126-4-445
వయససస:33
లస: ససస స
2303 LFX2423051
పపరర: లకడమరరజఖస తషలవ

2295 SAA0828196
పపరర: దసరర లకడమ పపరస

93-50/629

తసడడ:డ వర పడసరద
ఇసటట ననస:126-4-443
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వర పడసరద
ఇసటట ననస:126-4-443
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరరనరరవప
ఇసటట ననస:126-4-443
వయససస:47
లస: పప
2300 SAA0963653
పపరర: సరయ లకడమ పపలర గమర

93-50/631

తసడడ:డ కకటయఖ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:126-4-442
వయససస:47
లస: పప

భరస : నరరకణరరవప
ఇసటట ననస:126-4-443
వయససస:40
లస: ససస స
2297 LFX2413052
పపరర: నరరకణ రరవప శలస

తసడడ:డ సతఖననరరయణరగడడర
ఇసటట ననస:126-4-440
వయససస:45
లస: పప

2305 SAA0961681
పపరర: వనసకట ననగ కకశశర పపలర గమర

93-50/644

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ పపలర గమర
ఇసటట ననస:126-4-445
వయససస:42
లస: పప
93-50/646

2308 SAA0374561
పపరర: లకడమ పరర

93-50/647

భరస : జజనకకరరమగలల
ఇసటట ననస:126-4-446
వయససస:48
లస: ససస స
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93-50/648

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-4-446
వయససస:31
లస: పప
2312 SAA1064880
పపరర: శకనవరస రరవప వనజరసడర

2310 SAA1064922
పపరర: వనద మమనక వనజరసడర

93-50/649

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:126-4-449
వయససస:23
లస: ససస స
93-51/38

2313 SAA1088442
పపరర: నసదదన బబజవరడ

2311 SAA1064906
పపరర: శశశలజ కకలమర

93-50/650

భరస : శకనవరస రరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:126-4-449 SRI NILAYAM
వయససస:47
లస: ససస స
93-51/39

2314 SAA1088434
పపరర: మమత బబజవరడ

93-51/40

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర వనజరసడర
ఇసటట ననస:126-4-449, SRI NILAYAMQ
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర బబజవరడ
భరస : కకశశర బబజవరడ
ఇసటట ననస:126-4-450,SRINIVASA ENCLAV ఇసటట ననస:126-4-450,SRINIVASA ENCLAV
వయససస:28
లస: ససస స
వయససస:45
లస: ససస స

2315 SAA1088459
పపరర: మహహసదడ బబజవరడ

2316 SAA1083286
పపరర: కకశశర బబజవరడ

93-51/41

93-51/42

2317 SAA0317883
పపరర: హహమబసదస తషలవ

93-50/651

తసడడ:డ కకశశర బబజవరడ
తసడడ:డ రరధ కమషర మమరరస బబజవరడ
తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:126-4-450,SRINIVASA ENCLAV ఇసటట ననస:126-4-450,SRINIVASA ENCLAV ఇసటట ననస:126-4-452
వయససస:21
లస: పప
వయససస:54
లస: పప
వయససస:32
లస: ససస స
2318 SAA0533166
పపరర: వనసకట భభగఖలకడమ జవరనదద

93-50/652

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:126-4-452
వయససస:32
లస: ససస స
2321 SAA1311125
పపరర: గరసధదననయక బభణనవత

93-50/655

93-50/658

93-50/661

93-50/663

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:126.4-457
వయససస:41
లస: పప

93-50/657

93-50/659

2326 LFX1615590
పపరర: అననపపరర మమ కలలర పలర

93-50/660

2328 SAA0297408
పపరర: మగరళకమషర కళళళపలర

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:126-4-454
వయససస:60
లస: ససస స
93-51/214

2331 SAA0310508
పపరర: ససధనలకడమ పపరరమళళ

93-50/666

2334 AP151030453638
పపరర: సరసబశవరరవప పప రరమళళ

93-50/664

2337 LFX1613074
పపరర: పదమజ కకడసరర
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:126-4-458
వయససస:39
లస: ససస స

93-50/662

2332 AP151030456693
పపరర: పదమ పప రరమళళ

93-50/665

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:126-4-457
వయససస:53
లస: ససస స
93-50/667

తసడడ:డ శరబయఖ
ఇసటట ననస:126-4-457
వయససస:61
లస: పప
93-51/511

2329 SAA0558171
పపరర: కనకదసరర శనగపలర
భరస : ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:126-4-457
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబ డడరసరనమ
ఇసటట ననస:126-4-457
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-4-457
వయససస:37
లస: పప
2336 SAA0556415
పపరర: ససరరష కలమమర శనగపలర

2323 LFX1614874
పపరర: సతఖననరరయణరరవప
పప నసగగపరటట
తసడడ:డ వనదగరరరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-453
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:126-4 454
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:126-4-457
వయససస:32
లస: ససస స
2333 SAA0556217
పపరర: శకనవరస రరవప మరరయమల

2325 SAA0310706
పపరర: ననగమణణ కలలర పలర

93-50/654

93-50/656

భరస : మగరళకమషర
ఇసటట ననస:126-4-454
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:126-4-454
వయససస:65
లస: పప
2330 SAA0558213
పపరర: వనసకట శకలకడమ మరరయమల

2322 LFX1614882
పపరర: సరగజన పప నసగగపరటట

2320 LFX2413417
పపరర: భరణగకమమర బభణనవత
తసడడ:డ గరసధదననయక
ఇసటట ననస:126-4-452
వయససస:34
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:126-4-453
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ కమషర కలలర పలర
ఇసటట ననస:126-4-454
వయససస:23
లస: ససస స
2327 LFX1615459
పపరర: వరరరఘవయఖ కళళళపలర

93-50/653

భరస : గరసదదననయక
ఇసటట ననస:126-4-452
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరశచసదడననయక
ఇసటట ననస:126-4-452
వయససస:61
లస: పప
2324 SAA1061480
పపరర: సరయ పసడయ కలలర పలర

2319 LFX2423275
పపరర: వజయకలమమరర బభణనవత

2335 SAA1414911
పపరర: శకవణ లకడమ పప రరమలర

93-50/992

భరస : శవ మమరకసడతయగలల పప రరమలర
ఇసటట ననస:126-4-457
వయససస:25
లస: ససస స
93-50/668

2338 SAA0963596
పపరర: యస డడ కమషర ధసళపరళళళ

93-50/669

తసడడ:డ పడభభకర రరవప ధసళపరళళళ
ఇసటట ననస:126-4-458
వయససస:40
లస: పప
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2339 AP151030456548
పపరర: లలత కలమమరర పపమమరరజ

93-50/670

భరస : హరననధబభబగ
ఇసటట ననస:126-4-459
వయససస:65
లస: ససస స
93-50/673

2345 SAA0984923
పపరర: ననగపదదమన కకసరరజ

93-50/676

93-50/679

93-50/682

93-50/685

93-50/688

93-50/691

2352 LFX1615921
పపరర: శకనవరసరరవప కరననపపరస

2355 AP151030456520
పపరర: ఈశనరమమ మగతకస

2358 SAA1013945
పపరర: సరయ బభబగ వపయమరర

2361 AP151030453681
పపరర: పరరరసరరధదరరజన కసదనళస

93-50/694

2364 SAA0406744
పపరర: అనసరరధ మమకల

93-50/683

2367 LFX1612134
పపరర: కమపరలకడమ పపలర గమర
భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:60
లస: ససస స

2347 SAA0310227
పపరర: లకడమ కననపపరస

93-50/678

2350 SAA0786873
పపరర: చసదడశశఖర పపపరరల

93-50/681

2353 SAA0963638
పపరర: బభలకకటటసనర రరవప వనమమరర

93-50/684

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ వనమమరర
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:58
లస: పప
93-50/686

2356 SAA0374504
పపరర: శకలసతల జయవరస

93-50/687

భరస : లకడమ రసగయఖ
ఇసటట ననస:126-4-461
వయససస:73
లస: ససస స
93-50/689

2359 SAA0371781
పపరర: లకడమరసగగశయమ జయమవరమ

93-50/690

తసడడ:డ లచచయఖ
ఇసటట ననస:126-4-461
వయససస:75
లస: పప
93-50/692

2362 SAA0658476
పపరర: లకడమ జసకల

93-50/693

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:27
లస: ససస స
93-50/695

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:35
లస: ససస స
93-50/697

93-50/675

తసడడ:డ వరరకజలల పపపరరల
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభచనరర
ఇసటట ననస:126-4-464
వయససస:78
లస: పప

భరస : శసకర రగడడర
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:58
లస: ససస స

93-50/680

తసడడ:డ పరపరరరవప వపయమరర
ఇసటట ననస:126-4-461
వయససస:53
లస: పప

భరస : పరరరసరరధదరరజన
ఇసటట ననస:126-4-464
వయససస:71
లస: ససస స

2366 SAA0406900
పపరర: లకడమరరజఖస కడడయమల

2349 LFX1612209
పపరర: రరజరశనరర కననపపరస

2344 SAA0851866
పపరర: శశషష అననపపరర వనమమరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-4-461
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమరసగయఖ
ఇసటట ననస:126-4-461
వయససస:40
లస: పప

2363 SAA0559021
పపరర: శశ మమధవ గరదడ

93-50/677

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:59
లస: పప

2360 AP151030456734
పపరర: రసగరననయకక కసదఆలమ

2346 SAA0374397
పపరర: ఉమమమహహశనరర జయవరస

93-50/672

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:37
లస: పప

2357 SAA0370684
పపరర: రసగరసరనమ జయవరస

93-50/674

భరస : రసగ సరనమ
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరరరజ�
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:50
లస: ససస స

2354 LFX1615368
పపరర: వవకఆరఱబ పపపరరల

2343 SAA0374256
పపరర: ససషమ పపపరరళళ

2341 AP151030453700
పపరర: రవకలమమర పపమమరరజ

తసడడ:డ హరరననద బభబగ7
ఇసటట ననస:126-4-459
వయససస:48
లస: పప

భరస : వర రరజలల
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరరశ కకసరరజ
ఇసటట ననస:126-4-460
వయససస:34
లస: ససస స

2351 SAA0851825
పపరర: శకనవరస రరవప చటట

93-50/671

తసడడ:డ హరరననద బభబగ
ఇసటట ననస:126-4-459
వయససస:47
లస: పప

2342 AP151030453443
పపరర: శకకలససమహరననధనబబగ
పపమమరరజ
తసడడ:డ వనసకట చలమయఖ
ఇసటట ననస:126-4-459
వయససస:72
లస: పప

2348 LFX1615376
పపరర: కకమలమదతవ పపపరరల

2340 AP151030453939
పపరర: వనసకట రమణకర పపమమరరజ

2365 SAA0406728
పపరర: శరఖమల మమకల

93-50/696

భరస : రరమమసజననయగలల�
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:55
లస: ససస స
93-50/698

2368 AP151030456999
పపరర: ససశల మమమలవరపప

93-50/699

భరస : జజనకకరరవప8
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:64
లస: ససస స
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93-50/700

భరస : సతఖననరరయణ రగడడర
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:64
లస: ససస స
2372 SAA0435057
పపరర: మలర కరరరరన రరవప వడడయమల

93-50/703

93-50/706

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:60
లస: పప
2378 SAA0435701
పపరర: భభరత గరదడ

93-50/709

93-50/712

93-50/715

93-50/718

93-50/721

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:55
లస: పప

93-50/710

2388 AP151030456264
పపరర: పరపరయమమ మమకర

2391 SAA0371526
పపరర: ఉమమ మహహశనర రరవప మమకర

93-50/724

2394 LFX1610344
పపరర: శవశసకరరరవప పపలదనసస

93-50/713

2397 AP151030453451
పపరర: శవననగరశనరరరవప మమకర
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:58
లస: పప

2377 SAA0892019
పపరర: చనమమ దతవళర

93-50/708

2380 SAA0826786
పపరర: ససమలత మరరయమల

93-50/711

2383 SAA0558197
పపరర: దతవ మననన

93-50/714

భరస : అజయ శరమ
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:32
లస: ససస స
93-50/716

2386 SAA0310300
పపరర: అసజమమ మమకర

93-50/717

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:48
లస: ససస స
93-50/719

2389 SAA0826729
పపరర: ఫఫ నసదడ కలమమర మరరయమల

93-50/720

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:26
లస: పప
93-50/722

2392 SAA0371500
పపరర: శకనవరస రరవప మమకర

93-50/723

తసడడ:డ శవ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:33
లస: పప
93-50/725

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:45
లస: పప
93-50/727

93-50/705

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమదననన శరమ
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:43
లస: పప
2396 AP151030453507
పపరర: వరరసజననయగలల మమకర

2385 AP151030456270
పపరర: వజయలకడమ మరరఖల

2374 LFX2413086
పపరర: వనసకటనరసససహ రరవప తషలవ

భరస : ఓబగలల దతవళర
ఇసటట ననస:126-4-468
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:30
లస: పప
2393 SAA0556241
పపరర: అజయ శరమ

93-50/707

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:53
లస: ససస స
2390 SAA0372102
పపరర: హరర కమషర మమకర

2376 SAA0556258
పపరర: సతఖననరరయణ రగడర డ గరదడ

2382 SAA0310268
పపరర: పరవన పడసనన మమకర

93-50/702

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:40
లస: ససస స
2387 AP151030456622
పపరర: రమమదతవ మమకర

93-50/704

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:126-4-468
వయససస:79
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:29
లస: ససస స
2384 LFX1612191
పపరర: దసరరరభవరన పపలదనసస

2373 LFX2413375
పపరర: చసదసబరవనసకటననగకకషప ర
పపలర గమర
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:41
లస: పప

2379 AP151030453353
పపరర: వనసకటరతనస గరదడ

2371 SAA0556290
పపరర: శసకర రగడడర గరదడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రగడర డ
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:126-4-468
వయససస:69
లస: ససస స
2381 AP151030456009
పపరర: శకలకడమ మమకర

93-50/701

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:126-4-465
వయససస:40
లస: పప
2375 SAA0406314
పపరర: రరమమసజననయగలల మమకల

2370 SAA0406413
పపరర: కకటటశనరరరవప మమకల

2395 AP151030453342
పపరర: సరసబశవరరవప మరరఖల

93-50/726

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:46
లస: పప
93-50/728

2398 LFX1610641
పపరర: యమననదద రరవప కరరనటట

93-50/729

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:126-4-472
వయససస:60
లస: పప
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2399 SAA0368027
పపరర: చనమసడతశనరర ఇమమడనబతస న

93-50/731

భరస : వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-4-473
వయససస:43
లస: ససస స
2402 SAA0985145
పపరర: వనసకటఅనసత లకడమ పపసపరటట

93-50/734

93-51/3

93-51/6

93-51/9

93-51/12

93-51/15

93-51/18

తసడడ:డ అచచ రగడడర కలసదసరర
ఇసటట ననస:126-4-482
వయససస:49
లస: పప

2412 AP151030453508
పపరర: ననసరయఖ యమమన

2415 SAA0984667
పపరర: తతజరశనర తషమమ

2418 AP151030453065
పపరర: ననగరశనరరరవప చసతనబతస న

2421 SAA0626457
పపరర: ససత కలసదసరర

93-50/993

2424 AP151030456144
పపరర: వనసకరయమమ కకమమనబబ యన

93-51/10

2427 SAA0984592
పపరర: వనసకట ససవర రగడర డ జమమమ
తసడడ:డ పప తష రరజ తషమమ
ఇసటట ననస:126-4-482
వయససస:49
లస: పప

2407 AP151030456278
పపరర: వనసకట లకడమ రరలసగర

93-51/5

2410 AP151030456370
పపరర: అదద లకడమ యమమన

93-51/8

2413 AP151030453662
పపరర: మదదబరగడడర బబరస

93-51/11

తసడడ:డ బగచచనన
ఇసటట ననస:126-4-479
వయససస:48
లస: పప
93-51/13

2416 AP151030453596
పపరర: రవకలమమర చసతనబతస న

93-51/14

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-480
వయససస:41
లస: పప
93-51/16

2419 SAA0374165
పపరర: గరయతడ వననకకట

93-51/17

భరస : వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-4-481
వయససస:38
లస: ససస స
93-51/19

2422 SAA1374479
పపరర: వరసవ కలసదసరర

93-42/925

తసడడ:డ వనసకట సరనమ రగడర డ కలసడసరర
ఇసటట ననస:126-4-482
వయససస:19
లస: ససస స
93-51/20

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:126-4-482
వయససస:73
లస: ససస స
93-51/22

93-50/736

భరస : ననసరయఖ
ఇసటట ననస:126-4-478
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరనమ రగడర డ
ఇసటట ననస:126-4-481
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరనమ రగడర డ కలసదసరర
ఇసటట ననస:126-4-482
వయససస:19
లస: ససస స
2426 SAA0626648
పపరర: వనసకట సరనమ రగడర డ కలసదసరర

93-51/7

తసడడ:డ వరరసరనమ
ఇసటట ననస:126-4-480
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:126-4-481
వయససస:41
లస: ససస స
2423 SAA1440841
పపరర: వరసవ కలసదసరర

2409 SAA0317917
పపరర: యమమన సరసనత

2404 SAA0961558
పపరర: కమషర పపరఠబబ యన

భరస : దడరగశ
ఇసటట ననస:126-4-477
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ రగడర డ తషమమ
ఇసటట ననస:126-4-480
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:126-4-480
వయససస:52
లస: పప
2420 SAA0435693
పపరర: నలక
ర రర ఇసదదర

93-51/4

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:126-4-478
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకట ససవర రగడర డ తషమమ
ఇసటట ననస:126-4-480
వయససస:45
లస: ససస స
2417 AP151030453050
పపరర: వనసకటటశనరరర కకమమనబబ యన

2406 SAA1311117
పపరర: రరసబభబగ పపసపరటట

93-50/733

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపరఠబబ యన
ఇసటట ననస:126-4-476
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననసరరయఖ
ఇసటట ననస:126-4-478
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:126-4-478
వయససస:34
లస: పప
2414 SAA0984626
పపరర: పదమ వత తషమమ

93-50/735

తసడడ:డ కలమమర సరనమ పపసపరటట
ఇసటట ననస:126-4-476
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ బభలయయసస కకటర
ఇసటట ననస:126-4-477
వయససస:52
లస: పప
2411 SAA0297051
పపరర: యమమమన చసదడ శశఖర రరవప

2403 SAA0826760
పపరర: పదనమవత పపరఠబబ యన

2401 SAA0371534
పపరర: వననకటటసనర రరవప మమరరలమ

తసడడ:డ అపరయమఖ
ఇసటట ననస:126-4-473
వయససస:65
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-4-476
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరరసరరధద రరజన కసదనళస
ఇసటట ననస:126-4-476
వయససస:47
లస: పప
2408 SAA0930355
పపరర: రరజయఖ కకటర

93-50/732

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-4-473
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరసబభబగ పపసపరటట
ఇసటట ననస:126-4-476
వయససస:52
లస: ససస స
2405 SAA0961640
పపరర: శకకరసత కసదనళస

2400 SAA0373902
పపరర: అరఠణన కలమమరర మమరగళళ

2425 SAA0626499
పపరర: గగవసదమమ కలసదసరర

93-51/21

భరస : అచచ రగడడర
ఇసటట ననస:126-4-482
వయససస:77
లస: ససస స
93-51/23

2428 SAA0296087
పపరర: నవమమ పప టర

93-51/24

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:126-4-482
వయససస:53
లస: పప
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2429 SAA1297910
పపరర: శస వన కమషర చడవతనఖ రగడడర జసగ

93-42/815

తసడడ:డ రవ శసకర రగడడర జసగ
ఇసటట ననస:126-4-483
వయససస:18
లస: పప
2432 SAA0626515
పపరర: ఉమమ దతవ పస

93-51/25

93-51/28

93-51/30

93-51/33

93-51/36

93-51/49

93-51/46

భరస : లకమ ననయక
ఇసటట ననస:126-5-580
వయససస:46
లస: ససస స

2442 SAA0848038
పపరర: రరజ గగపరల నసతలపరటట

2445 LFX1613082
పపరర: సరసబభడజఖస బకకసస

2448 SAA0826893
పపరర: పరరనత దతవ తననరర

2451 SAA1428937
పపరర: హనసమత రరవప తతక

93-35/1147

2454 SAA1429034
పపరర: కరవఖ తతక
తసడడ:డ హనసమసత రరవప తతక
ఇసటట ననస:126-5-500
వయససస:18
లస: ససస స

93-37/1015

93-51/27

2437 SAA1374461
పపరర: వరసవ కలసదసరర

93-42/926

2440 AP151030456576
పపరర: మననకడ పడఖమఖ

93-51/32

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:126-4-488
వయససస:55
లస: ససస స
93-51/34

2443 SAA0297580
పపరర: శకనవరసరరవప నసతలపరటట

93-51/35

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:126-4-488
వయససస:53
లస: పప
93-51/37

2446 SAA1064898
పపరర: సపవదసలల ఎరక

93-51/43

తసడడ:డ లసగయఖ ఎరక
ఇసటట ననస:126-5-490
వయససస:37
లస: పప
93-51/44

2449 SAA0406355
పపరర: పడకరశరరవప గసటట

93-51/45

తసడడ:డ ఏససరతనస�
ఇసటట ననస:126-5-494
వయససస:71
లస: పప
93-35/1145

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప తతక
ఇసటట ననస:126-5-500
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హనసమమత రరవప తతక
ఇసటట ననస:126-5-500
వయససస:22
లస: ససస స
2456 SAA1350008
పపరర: అసకమమ ఆసగగతష

93-51/31

భరస : వనసకటటశనరరర తననరర
ఇసటట ననస:126-5-494
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదకకటయఖ తననరర
ఇసటట ననస:126-5-494
వయససస:71
లస: పప
2453 SAA1429323
పపరర: భవఖ శక తతక

2439 AP151030456112
పపరర: ససగగణ నసతలపరటట

2434 SAA1311109
పపరర: లకడమ బభణనవత

తసడడ:డ వనసకట సరనమ రగడర డ కలసదసరర
ఇసటట ననస:126-4-486
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:126-4-558
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సపవదసలల ఎరరక
ఇసటట ననస:126-5-490,
వయససస:32
లస: ససస స
2450 SAA0826877
పపరర: వనసకటటశనరరర తననరర

93-51/29

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:126-4-488
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరనదస ధసపరటట
ఇసటట ననస:126-4-518
వయససస:51
లస: పప
2447 SAA1064914
పపరర: పదమ ఎరరక

2436 SAA0626549
పపరర: రరమకమషర రరవప బ

93-50/995
2431 SAA1434778
పపరర: జర ఏస ఏస వన కమషర చడవతనఖ రగడర డ
జసగర
తసడడ:డ రవ శసకర రగడడర
ఇసటట ననస:126-4-483
వయససస:18
లస: పప

భరస : గరసధద ననయక
ఇసటట ననస:126-4-485
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-4-488
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:126-4-488
వయససస:83
లస: ససస స
2444 SAA0732389
పపరర: పడబభకర రరవప ధసపరటట

93-51/26

తసడడ:డ వనసకట వజయ బసవ రరవప
ఇసటట ననస:126-4-485
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-4-488
వయససస:29
లస: ససస స
2441 AP151030456644
పపరర: ససబభబయమమ నసతలపరటట

2433 SAA0626424
పపరర: శరకవణ లకడమ బ
భరస : రరమ కమషర
ఇసటట ననస:126-4-485
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయశరమ
ఇసటట ననస:126-4-485
వయససస:61
లస: పప
2438 SAA0435727
పపరర: నసతషలపరటట ససవరచల

93-50/994

తసడడ:డ రవ శసక రగడడర
ఇసటట ననస:126-4-483
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:126-4-485
వయససస:39
లస: ససస స
2435 AP151030453716
పపరర: శవశసకర వరపడసరద పడఖమఖ

2430 SAA1414929
పపరర: సరయ వనవషరవ జసగర

2452 SAA1428648
పపరర: పదనమవత తతక

93-35/1146

భరస : హనసమమత రరవప తతక
ఇసటట ననస:126-5-500
వయససస:47
లస: ససస స
93-35/1148

2455 SAA1267053
పపరర: మణణశసకర వనమగల

93-41/960

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:126-5-531
వయససస:20
లస: పప

93-37/1016 2458 SAA1349950
2457 NDX2515229
పపరర: లకడమ మమత బభయ భగకరఖవతష
పపరర: రరస అభలమశ ననయక
భగకరఖవతష
తసడడ:డ లకమ ననయక భగకరఖవతష
తసడడ:డ లకమ ననయక భగకరఖవతష
ఇసటట ననస:126-5-580
ఇసటట ననస:126-5-580
వయససస:20
లస: ససస స
వయససస:20
లస: ససస స

93-37/1017
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2459 SAA1396662
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93-37/1018

2460 SAA1343433
పపరర: ససధనకర గరసజపలర

93-47/751

2461 SAA1263334
పపరర: హహమవత కకడడ కసటట

భరస : ససధనకర గరసజపలర
ఇసటట ననస:126-5-586, C-Block, 306
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:126-5-586, C-Block, 306
వయససస:61
లస: పప

భరస : సప మశశఖర కకడడ కసటట
ఇసటట ననస:126-5-590
వయససస:44
లస: ససస స

2462 SAA1263474
పపరర: తడలలక ననథ కకడడ కసటట

2463 SAA1263466
పపరర: సప మశశఖర కకడడ కసటట

2464 SAA1471291
పపరర: సనరరజఖ లకడమ చతరరల

93-37/943

తసడడ:డ సప మశశఖర కకడడ కసటట
ఇసటట ననస:126-5-590
వయససస:18
లస: పప
2465 SAA1456789
పపరర: రరమ బడహమస చతరరల

తసడడ:డ తపయఖ కకడడ కసటట
ఇసటట ననస:126-5-590
వయససస:56
లస: పప
93-51/570

తసడడ:డ ససబబయఖ చతరరల
ఇసటట ననస:126-5-590 fno 303
వయససస:66
లస: పప
2468 SAA1462787
పపరర: ససశల రరవనల

93-37/1011

భరస : ఇసరసక రరవనల
ఇసటట ననస:126-05-603
వయససస:82
లస: ససస స
2471 NDX2223578
పపరర: షకకనన రరవనల

93-37/1014

93-37/946

2477 SAA1192590
పపరర: ఇసదస పసడత యయననపపస

93-36/67

తసడడ:డ రరమచసదడ రగడడర యయననపపస
ఇసటట ననస:126-5-609 F.NO-D-007
వయససస:24
లస: ససస స
93-51/47

తసడడ:డ ససబభబ రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:126-6-126
వయససస:51
లస: పప
2486 SAA0778144
పపరర: రరణగక దతవ మదనసస
భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:126-6-640
వయససస:54
లస: ససస స

2469 NDX2223584
పపరర: ససశల రరవనల

2470 NDX2223568
పపరర: సప నస పరల రరవనల

93-37/1012

2472 SAA1278969
పపరర: మమధవ వణగకకరర

2475 SAA1278902
పపరర: ససబభబ రగడడర వణగకకరర

93-37/1013

తసడడ:డ కకశశర బభబగ
ఇసటట ననస:126-05-603
వయససస:24
లస: పప
93-37/944

2473 SAA1278993
పపరర: శరకవణ కలమమర రగడర డ వణగకకరర

93-37/945

తసడడ:డ ససబభబ రగడర డ వణగకకరర
ఇసటట ననస:126-5-609
వయససస:24
లస: పప
93-42/816

2476 SAA1192566
పపరర: భభవన యయననపపస

93-36/66

తసడడ:డ సప మసససదర రరమరగడడర వణగకకరర
ఇసటట ననస:126-5-609
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రగడడర యయననపపస
ఇసటట ననస:126-5-609 F.NO-D-007
వయససస:21
లస: ససస స

2478 SAA1192608
పపరర: పదనమవత యయననపపస

2479 SAA1192574
పపరర: రరమచసదడ రగడడర యయననపపస

93-36/68

2481 SAA0296020
పపరర: చననశకరరమగలల తషసగర

2484 SAA1050590
పపరర: దదలప కలమమర ననగబతష
స ల

2487 SAA0778102
పపరర: సరయ వనసకట వదఖ దనర
బభవశశటట
తసడడ:డ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:126-6-640
వయససస:24
లస: పప

93-36/69

తసడడ:డ కరశవ రగడడర యయననపపస
ఇసటట ననస:126-5-609 F.NO-D-007
వయససస:58
లస: పప
93-51/48

2482 SAA0959132
పపరర: దతవకక దతవ కకలశశటట

93-42/84

భరస : హరర కమషర మమరరస కకలశశటట
ఇసటట ననస:126-5-4093
వయససస:63
లస: ససస స
93-35/397

తసడడ:డ రరజ కలమమర ననగబతష
స ల
ఇసటట ననస:126-6-628
వయససస:23
లస: పప
93-35/399

93-51/572

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:126-5-602,sivagreenvalley
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-5-614
వయససస:35
లస: పప
93-41/89

2467 jbV3704012
పపరర: పడభభవత

భసధసవప: పడభభవత
ఇసటట ననస:126-5-602,sivagreenvalley
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రగడడర యయననపపస
ఇసటట ననస:126-5-609 F.NO-D-007
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-5-614
వయససస:63
లస: ససస స
2483 SAA0885865
పపరర: సతఖ శకనవరస నలక
ర రర

93-51/571

భరస : ససబభబ రగడడర వణగకకరర
ఇసటట ననస:126-5-609
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రగడడర వణగకకరర
ఇసటట ననస:126-5-609
వయససస:21
లస: ససస స

2480 AP151030456700
పపరర: తషలశమమ తషరరగ

2466 SAA1444587
పపరర: హనసమయఖ

93-51/569

భరస : రరమ బడహమస చతరరల
ఇసటట ననస:126-5-590 f no 303
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర బభబగ రరవనల
ఇసటట ననస:126-05-603
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర బభబగ రరవనల
ఇసటట ననస:126-05-603
వయససస:20
లస: ససస స
2474 SAA1279017
పపరర: హరరక వణగకకరర

93-51/554

93-37/942

2485 SAA0778060
పపరర: సతఖవత బభవశశటట

93-35/398

భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:126-6-640
వయససస:48
లస: ససస స
93-35/400

2488 SAA0532564
పపరర: అనల కలమమర కకలగరన

93-35/401

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:126-6-640
వయససస:29
లస: పప
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2489 SAA0346007
పపరర: వనణగగగపరల కకలసరన�

93-35/402

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:126-6-640
వయససస:33
లస: పప
2492 SAA0346015
పపరర: వనసకటటశనరరరవప జజననలగడర �

93-35/405

93-35/407

93-35/408

93-35/410

93-35/413

93-35/416

93-35/419

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:126-6-711
వయససస:67
లస: పప

2502 SAA0293324
పపరర: వరదయఖ గగళళ�

2505 SAA0551028
పపరర: శకనస వరర

2508 LFX2377489
పపరర: శవపడసరదస గగళళ�

2511 SAA0941220
పపరర: జయ లకడమ మన�ననకలరర

93-35/422

2514 LFX2378149
పపరర: శసకర మననకకరర�

93-35/411

2517 SAA1193713
పపరర: పడభభకర కలమమరర జజల
భరస : ఆనసద కలమమర తనడడమలర
ఇసటట ననస:126-6-711
వయససస:55
లస: ససస స

2497 AP151030438115
పపరర: సరసబభడజఖస నలర గగరర

93-37/95

2500 SAA1033323
పపరర: దసరర గగలర

93-35/409

2503 SAA0554113
పపరర: సరయ ధనలకడమ వరర

93-35/412

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:126-6-705
వయససస:28
లస: ససస స
93-35/414

2506 LFX2378453
పపరర: అసజబభబగ � వరర �

93-35/415

తసడడ:డ రసగరరరవప � �
ఇసటట ననస:126-6-705
వయససస:34
లస: పప
93-35/417

2509 SAA0346080
పపరర: వనసకటటశనర రరవప� గగలమర�

93-35/418

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప�
ఇసటట ననస:126-6-707
వయససస:39
లస: పప
93-35/420

2512 SAA0941204
పపరర: ఝమనసరరణణ Minnakuri

93-35/421

తసడడ:డ ససధనకర Minnakuri
ఇసటట ననస:126-6-711
వయససస:26
లస: ససస స
93-35/423

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-6-711
వయససస:44
లస: పప
93-35/425

93-35/406

భరస : వరఢయఖ గగలర
ఇసటట ననస:126-6-704
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మన�ననకలరర
ఇసటట ననస:126-6-711
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప Minnakuri
ఇసటట ననస:126-6-711
వయససస:28
లస: పప
2516 LFX2378347
పపరర: ససబభబరరవప మననకకరర�

93-37/947

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:126-6-706
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలసరనమ�
ఇసటట ననస:126-6-707
వయససస:62
లస: పప
2513 SAA0941196
పపరర: ససరరష మన�ననకలరర

2499 SAA1267491
పపరర: అనల తననరర

2494 LFX2378495
పపరర: ననగరరజ నలర గగరర �

భరస : వనసకటటశనరరరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:126-6-701
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:126-6-705
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-6-705
వయససస:57
లస: పప
2510 SAA0293308
పపరర: ననగరశనరరరవప గగళళ�

93-37/94

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-6-704
వయససస:41
లస: పప

భరస : అసజబభబగ
ఇసటట ననస:126-6-705
వయససస:29
లస: ససస స
2507 SAA0293266
పపరర: రసగరరవప వరర �

2496 SAA0346973
పపరర: లలత నలర జరర

93-35/404

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప�
ఇసటట ననస:126-6-701
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తననరర
ఇసటట ననస:126-6-702
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-6-704
వయససస:40
లస: పప
2504 SAA0554063
పపరర: మమధసరర వరర

93-36/1045

భరస : ననగరరజ నలర జరర
ఇసటట ననస:126-6-701
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-6-702
వయససస:42
లస: పప
2501 SAA0293332
పపరర: శవయఖ గగళళ�

2493 SAA1268317
పపరర: సరయ ససపసడయ బభవశశటట

2491 SAA0778086
పపరర: భభసకర రరవప బభవశశటట

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-6-640
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ భభసకర రరవప బభవశశటట
ఇసటట ననస:126-6-640
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-6-701
వయససస:49
లస: పప
2498 SAA0293357
పపరర: పప లరరజ నలర గగరర �

93-35/403

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:126-6-640
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:126-6-640
వయససస:70
లస: పప
2495 SAA0293365
పపరర: రతనగరరర నలర గగరర �

2490 SAA0532580
పపరర: సరసబశవరరవప కకలగరన

2515 SAA0345959
పపరర: మధసససధనరరవప మననకకరర�

93-35/424

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-6-711
వయససస:47
లస: పప
93-35/426

2518 SAA0293282
పపరర: ససధనకర�

93-35/427

తసడడ:డ కకసడలల�
ఇసటట ననస:126-6-712
వయససస:35
లస: పప
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2519 SAA1429802
పపరర: శవ రరస పడసరద వరర
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93-35/1149

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వరర
ఇసటట ననస:126-6-712
వయససస:87
లస: పప
2522 SAA0551044
పపరర: వనసకటటశనరరర గగళర

93-35/429

93-35/432

93-57/600

93-35/437

తలర : ససబబమమ
ఇసటట ననస:126-6-725
వయససస:30
లస: ససస స
2534 SAA0550830
పపరర: అమరరదదబన షపక

93-35/440

93-35/443

93-35/445

భరస : వనసకరటరరవ గగగగల
ఇసటట ననస:126-6-728
వయససస:29
లస: ససస స

93-30/122

2532 SAA0777989
పపరర: శకనవరస గగలర

93-35/438

2538 SAA0531210
పపరర: గగవరరనమమ గగళర

2541 SAA0777955
పపరర: రజన గగగగల

93-35/448

2544 SAA0551010
పపరర: అపరరరరవప చసతనడ

2547 SAA0554071
పపరర: పపవడమమ చసతనడ
భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:126-6-728
వయససస:38
లస: ససస స

2527 SAA0342386
పపరర: శవశసకర గగళళ�

93-35/434

2530 SAA1009399
పపరర: వజయ గగరగకపరరస

93-35/436

2533 SAA0532572
పపరర: గరసధద గగళళ

93-35/439

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-6-725
వయససస:27
లస: పప
93-35/441

2536 SAA0342378
పపరర: చసదడశశఖరరరవప గగరగకపరరస�

93-35/442

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-6-725
వయససస:52
లస: పప
93-37/96

2539 SAA0778011
పపరర: ఝమనస గగలర

93-35/444

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-6-726
వయససస:28
లస: ససస స
93-35/446

2542 SAA0777930
పపరర: Siva పడసరద గగగగల

93-35/447

తసడడ:డ పపదబ ససబబ రరవప గగగగల
ఇసటట ననస:126-6-727
వయససస:29
లస: పప
93-35/449

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:126-6-727
వయససస:43
లస: పప
93-35/451

93-35/431

తసడడ:డ చడసదడశశఖర గగరగకపరరస
ఇసటట ననస:126-6-725
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:126-6-727
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-6-727
వయససస:32
లస: పప
2546 SAA0732702
పపరర: పరవన గగగగల

2529 SAA1193978
పపరర: బభల ససబడహమణఖస సరయబభబగ
గగళళ
తలర : కనక దసరర గగళళ
ఇసటట ననస:126-6-723
వయససస:20
లస: పప

2535 LFX2377687
పపరర: వనసకటటశనరరరవప గగళళ�

2524 SAA0345983
పపరర: మధస గగళళ�

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:126-6-721
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గగళళ
ఇసటట ననస:126-6-725
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:126-6-726
వయససస:32
లస: పప
2543 SAA0342329
పపరర: శకనవరసరరవప� గగగగల�

93-35/433

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-6-725
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:126-6-725
వయససస:53
లస: పప
2540 SAA0294009
పపరర: వనసకటటశనర రరవప� గగలమర�

2526 SAA0456772
పపరర: శకనవరస రరవప గగలమర

93-35/428

తసడడ:డ శభశసకరరరవప�
ఇసటట ననస:126-6-716
వయససస:44
లస: పప

తలర : ససబబమమ
ఇసటట ననస:126-6-725
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:126-6-725
వయససస:28
లస: పప
2537 SAA0532598
పపరర: శకనవరసరరవప గగళళ

93-35/430

తసడడ:డ ససజవ రరవప గగలమర
ఇసటట ననస:126-6-717
వయససస:37
లస: పప

తలర : వననకటటసదసలక వరర
ఇసటట ననస:126-6-722
వయససస:47
లస: పప
2531 SAA0777963
పపరర: ననసచనరమమ గగలర

2523 LFX2378461
పపరర: సరసబశవరరవప � గగళర�

2521 SAA0554212
పపరర: నరమదన దతవ గగళర

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-6-715
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధనరరవ � �
ఇసటట ననస:126-6-715
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మధససధనరరవప�
ఇసటట ననస:126-6-716
వయససస:63
లస: పప
2528 SAA1290550
పపరర: శకనవరస రరవప వరర

93-35/1150

తసడడ:డ బసవయఖ వరర
ఇసటట ననస:126-6-712
వయససస:51
లస: పప

తలర : ననగమలలర శనరర
ఇసటట ననస:126-6-715
వయససస:30
లస: పప
2525 SAA0345975
పపరర: శభశసకరరరవప గగళళ�

2520 SAA1460070
పపరర: ఏడడకకసడలల వరర

2545 SAA0342345
పపరర: పపదససబభబరరవప గగగగల�

93-35/450

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:126-6-727
వయససస:61
లస: పప
93-35/452

2548 SAA0384677
పపరర: శకనవరస� గగగగల�

93-35/453

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-6-728
వయససస:32
లస: పప
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2549 LFX2378487
పపరర: వనసకటభడవప � గగగగల�
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93-35/454

తసడడ:డ ససబభబరరవప � �
ఇసటట ననస:126-6-728
వయససస:33
లస: పప
2552 SAA0532549
పపరర: అనల కలమమర కకలగరన

93-35/457

93-35/460

93-35/463

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-247
వయససస:47
లస: ససస స
2561 SAA0570887
పపరర: శకనవరస వననకకట

93-35/466

93-35/468

93-35/471

93-37/99

భరస : సప మసససదర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:126-7-740
వయససస:51
లస: ససస స
2576 SAA1424779
పపరర: వరలకడమ యయకకటట
భరస : కకశశర కలమమర గగవసదస
ఇసటట ననస:126-7-741
వయససస:54
లస: ససస స

2557 SAA0532531
పపరర: బభలవనసకటటశనరరరవప కకసడతటట

2559 AP151030438203
పపరర: మమణణకఖస ఏటటకకరర�

2560 SAA0385286
పపరర: అశశక కలమమర� వననకకట�

93-35/464

2562 SAA0340406
పపరర: సరసబశవరరవప� శశషరదద�డ

2565 AP151030438318
పపరర: మసగమమ రరమశశటట �

2568 SAA0551036
పపరర: హనసమసత రరవప కలనసదసల

2571 SAA0925448
పపరర: శకనవరస రరవప ఈరరశశటట

2574 SAA1266444
పపరర: కమషర చడవతనఖ కలరక

2577 SAA0777898
పపరర: శవ లల అసగజజల
భరస : రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:126-7-743
వయససస:31
లస: ససస స

93-35/462

93-35/465

తసడడ:డ వనసకటకమషర�
ఇసటట ననస:126-7-735
వయససస:30
లస: పప
93-35/467

2563 SAA0371294
పపరర: పపణఖవత వననకకట

93-37/98

భరస : శకనవరసరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:126-7-735
వయససస:32
లస: ససస స
93-35/469

2566 SAA0343491
పపరర: పడసరద� రరమ శశటట �

93-35/470

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:126-7-739
వయససస:30
లస: పప
93-35/472

2569 SAA0340380
పపరర: శకనవరసరరవప రరమశశటట �

93-35/473

తసడడ:డ వననయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-739
వయససస:57
లస: పప
93-35/474

2572 SAA1266428
పపరర: సప మ సససదర రరవప కలరక

93-35/1089

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకటయఖ కలరక
ఇసటట ననస:126-7-740
వయససస:65
లస: పప
93-45/934

తసడడ:డ సప మ సససదరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:126-7-740
వయససస:33
లస: పప
93-35/1152

93-35/459

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:126-6-731
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:126-7-739-1
వయససస:36
లస: పప
93-45/933

2554 SAA1033273
పపరర: వరసవ కకసడతటట

తసడడ:డ బభల వనసకటటసనర రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:126-6-731
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:126-7-739
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చలర ర
ఇసటట ననస:126-7-739
వయససస:35
లస: ససస స
2573 SAA1266451
పపరర: రరమ దతవ కలరక

93-35/461

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-739
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-739
వయససస:44
లస: పప
2570 SAA0619015
పపరర: ససమలత చలర ర

2556 SAA1033281
పపరర: రవ తతజ కకసడతటట

93-35/456

తసడడ:డ బభల వనసకటటసనర రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:126-6-731
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-735
వయససస:55
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:126-7-739
వయససస:36
లస: ససస స
2567 SAA0340398
పపరర: శకనస చలర ర�

93-35/458

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-247
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకమషర
ఇసటట ననస:126-7-735
వయససస:33
లస: పప
2564 SAA0554089
పపరర: శకలకడమ కలనసదసల

2553 SAA0293241
పపరర: రరసబభబగ కకరగరన�

2551 SAA1005850
పపరర: మణణకసఠ కకలగరన

తసడడ:డ రరసబభబగ కకలగరన
ఇసటట ననస:126-6-730
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:126-6-730
వయససస:47
లస: పప

భరస : బభల వనసకటటసనర కకసడతటట
ఇసటట ననస:126-6-731
వయససస:52
లస: ససస స
2558 AP151030438081
పపరర: శవమమ ఏటటకకరర�

93-35/455

తసడడ:డ రరసబభబగ కకలగరన
ఇసటట ననస:126-6-730
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబగ
ఇసటట ననస:126-6-730
వయససస:29
లస: పప
2555 SAA1033265
పపరర: రరమ దతవ కకసడతటట

2550 SAA0941238
పపరర: సరసబశవరరవప కకలగరన

2575 SAA1430263
పపరర: కకశశర కలమమర గగవసదస

93-35/1151

తసడడ:డ శత రరమయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:126-7-741
వయససస:58
లస: పప
93-35/475

93-35/476
2578 SAA0387670
పపరర: రరమమసజననయగలల� అసగజజల�

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-743
వయససస:33
లస: పప
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2579 AP151030438611
పపరర: ననగరరణణ కసబభల�

93-35/477

భరస : పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-744
వయససస:47
లస: ససస స
2582 SAA0433425
పపరర: సరసబయఖ ఏటటకకరర

93-35/480

93-37/101

93-35/484

93-35/487

93-35/490

93-35/493

2600 SAA0346783
పపరర: మసగమమ�

93-35/496

93-35/485

2592 AP151030438506
పపరర: సరసబభడజఖస వననకకట�

2595 SAA0777922
పపరర: సరసబభడజయమస అసగజజల

2598 LFX2377646
పపరర: సరసబశవరరవప అసగజజల�

2601 LFX2377653
పపరర: పరమమశనరరరవప అసగజజల�

93-35/488

భరస : Siva పడసరద అననరజల
ఇసటట ననస:126-7-755
వయససస:48
లస: ససస స

2604 AP151030438685
పపరర: ననగమణణ బబతపపడడ�

93-35/491

2607 LFX2393114
పపరర: శకదతవ � అసగజజల�
భరస : ససబడమణఖస� �
ఇసటట ననస:126-7-756
వయససస:40
లస: ససస స

93-35/483

2590 SAA0340414
పపరర: ననరరయణరరవప పరమరరస�

93-35/486

2593 SAA0293233
పపరర: భభసకర కగవ వ�

93-35/489

93-35/492
2596 LFX2377638
పపరర: శవ ననగరశనరరరవప � అసగజజల�

తసడడ:డ సరసబశవరరవప �
ఇసటట ననస:126-7-752
వయససస:34
లస: పప
93-35/494

2599 SAA0986143
పపరర: లకడమ తరరపతయఖ అసగజజల

93-35/495

తసడడ:డ పరమమశనరరరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:126-7-753
వయససస:25
లస: ససస స
93-35/497

2602 SAA1013168
పపరర: అననపపరర అననరజజల

93-35/498

భరస : ససరరష బభబగ అననరజజల
ఇసటట ననస:126-7-755
వయససస:25
లస: ససస స
93-35/500

భరస : కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-755
వయససస:62
లస: ససస స
93-35/502

2587 SAA1013176
పపరర: ధన లకడమ పరమరరస

తసడడ:డ అపరరరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-750
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-753
వయససస:52
లస: పప
93-35/499

93-35/481

తసడడ:డ భదడయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-749
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-752
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరరవఫ �
ఇసటట ననస:126-7-753
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర పడసరద అననరజల
ఇసటట ననస:126-7-755
వయససస:32
లస: పప

2589 SAA0343509
పపరర: కకటటశనర రరవప� పపలవరరరస�

2584 SAA1033380
పపరర: ససవర కలమమరర యసదడపరటట

భరస : వర భదడ రరవప
ఇసటట ననస:126-7-749
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:126-7-752
వయససస:71
లస: ససస స

2597 LFX2377612
పపరర: శవననగ మలర ఖమరరరనరరవప �
అసగజజల�
తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-752
వయససస:43
లస: పప

2606 SAA0293217
పపరర: ససరరష బభబగ అననరజల

93-35/482

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:126-7-749-1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పరమమశనరరరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:126-7-752
వయససస:40
లస: ససస స

2603 AP151030438544
పపరర: కలమమరర Angajaala

2586 SAA0130427
పపరర: శరసత� పపలమరరర �

93-35/479

భరస : శకనవరస రరవప యసదడపరటట
ఇసటట ననస:126-7-748
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-749
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-749-1
వయససస:42
లస: ససస స
2594 SAA0993874
పపరర: ససనత అసగజజల

93-37/100

భరస : కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-749
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-749
వయససస:67
లస: ససస స
2591 AP151030438258
పపరర: ననగరసదడ టసగగటటరర�

2583 SAA0619031
పపరర: శకనవరసరరవప కరజజ

2581 SAA0566497
పపరర: ససబభబరరవప ఏటటకకరర

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:126-7-747
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబవయమఖ కరజజ
ఇసటట ననస:126-7-747
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:126-7-748
వయససస:40
లస: ససస స
2588 AP151030438404
పపరర: అననపపరర పరమరరస�

93-35/478

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-7-744
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వరసరనమ
ఇసటట ననస:126-7-747
వయససస:62
లస: పప
2585 SAA0371641
పపరర: కరజ లకడమ

2580 SAA0777708
పపరర: పపనననరరవప కలసభభల

2605 SAA0993866
పపరర: రరమ కమషర అననరజల

93-35/501

తసడడ:డ Siva పడసరద అననరజల
ఇసటట ననస:126-7-755
వయససస:30
లస: పప
93-35/504

2608 SAA0340448
పపరర: ససబడమణఖస అసగజజల�

93-35/505

తసడడ:డ ననరరయణసరనమ�
ఇసటట ననస:126-7-756
వయససస:44
లస: పప
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2609 SAA0340455
పపరర: శశషషకలమమర అసగజజల�

93-35/506

తసడడ:డ ననరరయణసరనమ�
ఇసటట ననస:126-7-757
వయససస:42
లస: పప
2612 AP151030438496
పపరర: సరసబభడజఖస అసగజజల�

93-35/509

93-35/512

93-35/515

93-35/518

93-35/521

93-35/524

93-35/527

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:126-7-765
వయససస:37
లస: పప

2625 AP151030438257
పపరర: సరసబభడజఖస గసధస�

2628 SAA0345751
పపరర: శశషగరరర�

2631 LFX2378537
పపరర: వనసకశవరరవప గసధస�

93-35/530

2634 SAA0343483
పపరర: శకనవరస రరవప� రరకపలర �

2637 SAA1033331
పపరర: ససతనరరమయఖ అమలలతష
తసడడ:డ గగరఠసరనమ అమలలతష
ఇసటట ననస:126-7-765
వయససస:73
లస: పప

93-35/514

93-35/517

93-35/519

2623 AP151030438586
పపరర: శశషకలమమరర గసధస�

93-35/520

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:42
లస: ససస స
93-35/522

2626 SAA0941188
పపరర: నరరసదడ బభబగ గసధస

93-35/523

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసధస
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:23
లస: పప
93-35/525

2629 SAA0340364
పపరర: శకనవరసరరవప గసధస�

93-35/526

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:47
లస: పప
93-35/528

2632 LFX2378529
పపరర: వనసకటటశనరరర గసధస�

93-35/529

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:82
లస: పప
93-35/531

తసడడ:డ శశష రరవప�
ఇసటట ననస:126-7-763
వయససస:48
లస: పప
93-35/533

2617 SAA0714188
పపరర: కమషర కకరణ దదవ

2620 SAA0385385
పపరర: వనసకట రరగ శశష తలర సరయ�
దదవ�
తసడడ:డ శకమమనననరరయణ�
ఇసటట ననస:126-7-761
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-763
వయససస:38
లస: ససస స
2636 SAA0550962
పపరర: ననగరశనర రరవప అమరస లకరర

2622 SAA0777799
పపరర: లకడమ నరసమమ గసధస

93-35/511

93-35/516

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:47
లస: పప
2633 SAA0337477
పపరర: రరఖపలర ససనత�

2619 SAA0714196
పపరర: రవ కలమమర దదవ

2614 SAA0777831
పపరర: రరజరశ నసససకర

తసడడ:డ సరయ వనసకట రసగ శశష తలర దదవ
ఇసటట ననస:126-7-761
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:40
లస: పప
2630 LFX2378594
పపరర: రరమగగరరవయఖ నలర పననన�

93-35/513

భరస : రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమగగరవయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:42
లస: ససస స
2627 LFX2378586
పపరర: రరమసజననయగలల గసధస�

2616 SAA0856791
పపరర: సతఖ మమధసరర దదవ

93-35/508

భరస : శవ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:126-7-760
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ దదవ
ఇసటట ననస:126-7-761
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ నలర పననటట
ఇసటట ననస:126-7-762
వయససస:22
లస: ససస స
2624 AP151030438210
పపరర: లకడమససజజత నలర పపననన�

93-35/510

భరస : కమషర కకరణ దదవ
ఇసటట ననస:126-7-761
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:126-7-761
వయససస:38
లస: ససస స
2621 SAA1041060
పపరర: రరవత నలర పననటట

2613 SAA0777807
పపరర: ససనతన నసససకర

2611 SAA0777856
పపరర: ననగరరజ అసగజజల

తసడడ:డ ననరరయణసరనమ
ఇసటట ననస:126-7-758
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరజరశ
ఇసటట ననస:126-7-760
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-7-760
వయససస:52
లస: ససస స
2618 SAA0646596
పపరర: దదవ లలత

93-35/507

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:126-7-758
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ సరనమ�
ఇసటట ననస:126-7-759
వయససస:67
లస: ససస స
2615 AP151030438613
పపరర: మలర శనరర పపలశశటట �

2610 SAA0777872
పపరర: రరణగక అసగజజల

2635 AP151030438319
పపరర: మసగమమ అమలలతష�

93-35/532

భరస : శతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-765
వయససస:62
లస: ససస స
93-35/534

2638 SAA0891615
పపరర: దసరర ననగ లకడమ కకల

93-35/535

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకల
ఇసటట ననస:126-7-767
వయససస:26
లస: ససస స
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2639 SAA0711366
పపరర: రజన యరకసశశటట
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93-35/536

భరస : శకనవరస రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:126-7-767
వయససస:28
లస: ససస స
2642 LFX1564012
పపరర: శకనవరసరరవప య రకసశశ టటట

93-35/539

93-46/677

93-42/863

93-35/545

93-35/548

93-35/551

2652 LFX2393163
పపరర: ససబగబలల దనసరర�

2655 SAA0345710
పపరర: వనసకటరరమయఖ గరలబబ యన�

2658 SAA0619304
పపరర: కజజ వర అసజమమ

93-35/553

2661 SAA0340323
పపరర: శసకర బసధరరవపరర�

93-35/556

2664 SAA0456764
పపరర: ససధనకర గగననకరలమ
తసడడ:డ వనసకట రరమయమఖ గగననకరలమ
ఇసటట ననస:126-7-779
వయససస:53
లస: పప

2666 SAA0941212
పపరర: భభరత కలమమర వననకకట

2667 SAA0385344
పపరర: మహహశనర రరవప� వననకకట�

93-35/559

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:126-7-780
వయససస:29
లస: పప

93-39/757

2647 SAA0345744
పపరర: భభసకరరరవప గగసదవరపప�

93-35/542

2650 LFX2393049
పపరర: రరమలకడమ� రరకపలర �

93-35/544

భరస : నరసససహరరవప � �
ఇసటట ననస:126-7-776
వయససస:50
లస: ససస స
93-35/546

2653 SAA1009407
పపరర: మణణకసఠ దనసరర

93-35/547

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:126-7-776
వయససస:25
లస: పప
93-35/549

2656 LFX2378503
పపరర: నరసససహరరవప � రరకపలర �

93-35/550

తసడడ:డ పపలర యఖ� �
ఇసటట ననస:126-7-776
వయససస:60
లస: పప
93-37/102

2659 AP151030438227
పపరర: శవలల బసధసరరవపరర�

93-35/552

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:126-7-777
వయససస:43
లస: ససస స
93-35/554

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:126-7-777
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యసడడపరటట వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-7-779
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:126-7-780
వయససస:26
లస: పప

93-35/543

తసడడ:డ పరమగలల
ఇసటట ననస:126-7-776
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:126-7-777
వయససస:62
లస: ససస స
2663 SAA0561332
పపరర: యసదడపరటట వరససబభబగ

2649 AP151030438229
పపరర: కకటటశనరమమ గరలబబ యన

2644 SAA1281294
పపరర: వనసకటటశనర రరవప లసకకజ

తసడడ:డ కమషరమమరరస�
ఇసటట ననస:126-7-775
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:126-7-776
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-776
వయససస:61
లస: పప
2660 AP151030438243
పపరర: లలమవత బసధసరరవపరర�

93-35/541

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-776
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప రరకపలర
ఇసటట ననస:126-7-776
వయససస:28
లస: పప
2657 SAA0346072
పపరర: గగపరల రరవప� తతరరక�

2646 SAA0130831
పపరర: రరవత� గగసడ వరపప�

93-35/538

తసడడ:డ రమమరరవప లసకకజ
ఇసటట ననస:126-7-772
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ గరలబబ యన
ఇసటట ననస:126-7-776
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-776
వయససస:57
లస: ససస స
2654 SAA0386482
పపరర: బగజర బభబగ రరకపలర

93-35/540

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-775
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:126-7-775
వయససస:21
లస: ససస స
2651 AP151030438487
పపరర: రరఘవమమ తషరగర�

2643 SAA0385450
పపరర: నరసససహరరవప� కకల�

2641 SAA0385468
పపరర: రరమకకటటసనర రరవప కకల

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకల
ఇసటట ననస:126-7-767
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడక�ీసడలల�
ఇసటట ననస:126-7-767
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రరవప లసకకజ
ఇసటట ననస:126-7-772
వయససస:35
లస: ససస స
2648 SAA1294149
పపరర: నవఖ బసడరర

93-35/537

భరస : సరసబశవరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:126-7-767
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప య రకసశశ టటట
ఇసటట ననస:126-7-767
వయససస:37
లస: పప
2645 SAA1276880
పపరర: శరరష భభనస లసకకజ

2640 AP151030438684
పపరర: వజయలకడమ యరకసశశటట

2662 SAA0130278
పపరర: ససశలమ� యస డడపరటట�

93-35/555

భరస : వనసకట ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-779
వయససస:63
లస: ససస స
93-35/557

2665 SAA0647776
పపరర: యమదడపత వనసకట ససబభబరరవ

93-35/558

తసడడ:డ ససబభడమణఖమ
ఇసటట ననస:126-7-779
వయససస:56
లస: పప
93-35/560

2668 SAA0386268
పపరర: పడసరద� వననకకట�

93-35/561

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-780
వయససస:56
లస: పప
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2669 SAA1334630
పపరర: జజజన రతనస ససదబపలర
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93-35/1153

భరస : రరఘవపలల ససదబపలర
ఇసటట ననస:126-7-783
వయససస:67
లస: ససస స
2672 SAA1334473
పపరర: మరరఖస పడవకకసన కకనననర

2670 SAA1334622
పపరర: జజజన రతనస ససదబపలర

భరస : రరఘవపలల ససదబపలర
ఇసటట ననస:126-7-783
వయససస:67
లస: ససస స
93-35/1156

భరస : వజయ బభబగ ససదబపలర
ఇసటట ననస:126-7-783
వయససస:54
లస: ససస స
2675 SAA0891631
పపరర: ననగ శరరష వరర

93-35/1157
2678 SAA1334705
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ దతనసతతయ
డ గలల
వనమమరర
తసడడ:డ ససబబరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:126-7-808
వయససస:52
లస: పప

2679 SAA1334531
పపరర: సరసబశవ రరవప వపదనరర
తసడడ:డ కకటటశనర రరవప వపదనరర
ఇసటట ననస:126-7-823
వయససస:50
లస: పప

2681 SAA1268994
పపరర: షణగమఖ రరవసత వపదనరఠ

2682 SAA0445023
పపరర: రరజశశఖర అదతబపలర

93-41/961

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వపదనరఠ
ఇసటట ననస:126-7-823
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-827
వయససస:75
లస: పప
2687 SAA0371039
పపరర: కకర� షపక�

93-37/104

93-35/567

తసడడ:డ వర ననరరయణ యయలమవరరస పత
ఇసటట ననస:126-7-838
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:126-7-840
వయససస:34
లస: ససస స
2696 SAA0434233
పపరర: ననరరయణమమ సవరస
భరస : గగరరవపలల
ఇసటట ననస:126-7-842
వయససస:47
లస: ససస స

93-35/1158

93-41/507

93-37/103

2688 SAA0457671
పపరర: గరయతడ యమలవరరస పత

2680 SAA1334523
పపరర: పదమజ వపదనరర

2686 SAA1080415
పపరర: ఆశర షపక

93-35/565

2689 SAA0433250
పపరర: మలలర శనరర యలవరరసపరటట
భరస : వరననరరయణ
ఇసటట ననస:126-7-838
వయససస:52
లస: ససస స

2691 SAA1334507
పపరర: భభరత యలవరరసపరటట

2692 SAA0346064
పపరర: శకనవరస� పససపపలలటట�

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-842
వయససస:54
లస: పప

93-35/1159

2683 SAA0301705
పపరర: వనసకట శవ పరరనత� అదతబపలర �

తసడడ:డ వర ననరరయణ యమలవరరస పత
ఇసటట ననస:126-7-838
వయససస:28
లస: ససస స

2697 SAA0345702
పపరర: గగరరవపలల సవరస�

93-48/53

93-45/533

93-35/564

భరస : షమగ
ర దదబన షపక
ఇసటట ననస:126-7-835
వయససస:25
లస: ససస స

93-35/1160

93-35/566

93-35/568

తసడడ:డ సరసబభ శవరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-840
వయససస:40
లస: పప
93-37/106

భరస : శశషగరరరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:126-7-840
వయససస:35
లస: ససస స
93-35/569

2677 SAA0390252
పపరర: పదనమవత వనమమరర

భరస : రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:126-7-823 F NO 401
వయససస:38
లస: ససస స

2685 SAA0371161
పపరర: అననపపరర మమ రరవప

2694 SAA0371211
పపరర: ససభభషసణణ పససపపలలటట

93-37/880

భరస : సరసబశవ రరవప వపదనరర
ఇసటట ననస:126-7-823
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఈశనర కలమమర యలవరరసపరటట
ఇసటట ననస:126-7-838
వయససస:24
లస: ససస స
93-37/105

2674 SAA0941758
పపరర: పడణణత బభబగ ససదబపలర

భరస : వనసకటససబడహమనఖడతనసతతఉ
డ లల వనమమరర
ఇసటట ననస:126-7-807
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ రరవప
ఇసటట ననస:126-7-827
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : బభషర�
ఇసటట ననస:126-7-835
వయససస:42
లస: ససస స
2690 SAA0456806
పపరర: ఈసనర కలమమర యయలమవరరస పత

93-48/52

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-7-823 F NO 401
వయససస:49
లస: పప
93-35/563

93-35/1155

తసడడ:డ వజయ బభబగ ససదబపలర
ఇసటట ననస:126-7-783
వయససస:27
లస: పప

2676 SAA0959892
పపరర: వర లకడమ తలపఅల
భరస : రవ బభబగ డతగల
ఇసటట ననస:126-7-807
వయససస:41
లస: ససస స

2684 SAA0387613
పపరర: రరమయఖ� రరవప�

93-37/875

తసడడ:డ వజయ బభబగ ససదబపలర
ఇసటట ననస:126-7-783
వయససస:25
లస: ససస స
93-35/562

2671 SAA1334481
పపరర: వజయ బభబగ ససదబపలర

తసడడ:డ రరఘవపలల ససదబపలర
ఇసటట ననస:126-7-783
వయససస:55
లస: పప

2673 SAA0941774
పపరర: పడతతఖష ససదబపలర

తసడడ:డ గగవసదస వరర
ఇసటట ననస:126-7-793
వయససస:29
లస: ససస స

2693 SAA0371195
పపరర: రరణగకర దతవ పససపపలలటట

93-35/1154

2695 SAA1028464
పపరర: సలమమ షపక

93-37/107

భరస : రగహమన షపక
ఇసటట ననస:126-7-841
వయససస:35
లస: ససస స
93-35/570

2698 SAA0648303
పపరర: కలరరకఅలమ పదనమ

93-35/571

భరస : ససబబవయమఖ
ఇసటట ననస:126-7-844
వయససస:54
లస: ససస స
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2699 AP151030438105
పపరర: అనససరఖ ఉలర

93-35/572

భరస : బభలచచడయఖ
ఇసటట ననస:126-7-845
వయససస:52
లస: ససస స
2702 SAA1033398
పపరర: సతఖననరరయణమమ రరజలపత

93-35/575

93-35/578

93-37/1019

93-35/583

93-35/586

93-35/589

93-35/593

భరస : జయరరజ బబ ధనపటట
ఇసటట ననస:126-7-864
వయససస:55
లస: ససస స

2712 AP151030438576
పపరర: సరసనత బసధసరరవపరర�

2715 SAA0340349
పపరర: యలమసద బసధరరవపరర�

2718 SAA0340331
పపరర: వనసకటటశనరరరవప బసధరరవపరర�

2721 AP151030438375
పపరర: దసరర ఏడడసబభకల

93-35/596

2724 SAA0777682
పపరర: రగశయఖ తడలగడపప

93-35/584

2727 SAA0531343
పపరర: ననగరశనరర తనడడకకసడ
భరస : రరజరష తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:126-7-868
వయససస:29
లస: ససస స

2707 SAA0345660
పపరర: వనసకటటశనర రరవప� మమమడడ�

93-35/580

2710 AP151030438162
పపరర: మరరయమమ మననన

93-35/582

2713 SAA1033364
పపరర: సతష బసడస రరవపరర

93-35/585

తసడడ:డ యలమసద బసడస రరవపరర
ఇసటట ననస:126-7-859
వయససస:23
లస: పప
93-35/587

2716 LFX2393023
పపరర: రమణ� బసధసరరవపరర �

93-35/588

భరస : వనసకటటశనరరరవప � �
ఇసటట ననస:126-7-860
వయససస:36
లస: ససస స
93-35/590

2719 SAA0293977
పపరర: భభనస పడసరద చలర పలర

93-35/592

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:126-7-861
వయససస:32
లస: పప
93-35/594

2722 AP151030438231
పపరర: వనసకరయమమ తడలరగడర పప�

93-35/595

భరస : రగశయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-863
వయససస:47
లస: ససస స
93-35/597

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:126-7-863
వయససస:61
లస: పప
93-37/108

93-35/577

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:126-7-855
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-7-863
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-863
వయససస:37
లస: పప
2726 SAA0370775
పపరర: రమమదతవ బబ దనపరటట

93-35/581

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:126-7-860
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరరససహస�
ఇసటట ననస:126-7-861
వయససస:77
లస: పప
2723 SAA0345694
పపరర: పప లరరజ�

2709 SAA0777229
పపరర: మమరర జజఖతనసత దతవ తషరక

2704 LFX1563584
పపరర: భభగఖమమ� మమమడడ�

తసడడ:డ పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:126-7-851
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:126-7-859
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరవప బసధసరరవపరర
ఇసటట ననస:126-7-860
వయససస:21
లస: పప
2720 SAA0293142
పపరర: సరసబయఖ చలర పలర �

93-35/579

భరస : యలమసదద�
ఇసటట ననస:126-7-859
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద బసధమమమవపరర
ఇసటట ననస:126-7-859
వయససస:24
లస: పప
2717 SAA1088277
పపరర: అనల బసధసరరవపరర

2706 AP151030438124
పపరర: పసచచమమ మమమడడ�

93-35/574

భరస : అసకమమరరవప � �
ఇసటట ననస:126-7-851
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమరరయమదనసస
ఇసటట ననస:126-7-855
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:126-7-856
వయససస:33
లస: పప
2714 SAA0941279
పపరర: అశశక బసధమమమవపరర

93-35/576

భరస : పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:126-7-851
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ
ఇసటట ననస:126-7-852
వయససస:38
లస: పప
2711 SAA0340315
పపరర: పడభగదనసస� లసగసగగసటర �

2703 SAA0567198
పపరర: సరవతడ

2701 AP151030438601
పపరర: ధనలకడమ గసడర �

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-845-1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చచడయఖ
ఇసటట ననస:126-7-846
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:126-7-851
వయససస:42
లస: ససస స
2708 SAA1375088
పపరర: నగరజ అమమలగరరర

93-35/573

తసడడ:డ గగరరవయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-845
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఫణణ రరజరశ రరజలపత
ఇసటట ననస:126-7-846
వయససస:33
లస: ససస స
2705 AP151030438246
పపరర: వనసకరయమమ మమమడడ�

2700 SAA0293175
పపరర: బభలచచడయఖ ఉలర �

2725 SAA0385443
పపరర: జయరరజ� బబ ధనపరటట�

93-35/598

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:126-7-864
వయససస:67
లస: పప
93-37/109

2728 SAA0531327
పపరర: వజయ భవరన కలరరక

93-37/110

భరస : హరర బభబగ కలరరక
ఇసటట ననస:126-7-868
వయససస:31
లస: ససస స
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93-37/111

భరస : వనసకట రమణ అసగజజల
ఇసటట ననస:126-7-868
వయససస:52
లస: ససస స
2732 SAA0340307
పపరర: ఏడడకకసడలరరవప అసగజజల�

93-35/601

93-35/604

93-35/607

93-35/610

93-35/613

93-35/616

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:56
లస: పప
2750 SAA0925182
పపరర: రరజరశ గసధస

93-35/619

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:126-8-874
వయససస:31
లస: పప

93-35/608

2742 SAA0777591
పపరర: పడవణ కలమమర అసగజజల

93-35/611

93-35/622

93-35/614

2748 SAA0777542
పపరర: Sravanthi అసగజజల

93-35/617

2754 SAA0648204
పపరర: ఉగర మ వనసకట లకడమ

2757 SAA0925141
పపరర: ఆశర తనడడగరరర
భరస : థనమమస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:126-8-877
వయససస:26
లస: ససస స

93-35/606

2740 AP151030438132
పపరర: శకలసతల వననకకట�

93-35/609

2743 SAA0387902
పపరర: నలన కలమమర� అసగజజల�

93-35/612

2746 SAA0777526
పపరర: ననగరశనర రరవప వనననకకట

93-35/615

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:51
లస: పప
2749 SAA0777633
పపరర: శవ పరరనత వనననకకట

93-35/618

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:126-7-874
వయససస:51
లస: ససస స
93-35/620

2752 SAA0337493
పపరర: పపననమమ గసధస�

93-35/621

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:126-7-876
వయససస:42
లస: ససస స
93-35/623

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:126-7-889
వయససస:30
లస: ససస స
93-35/625

2737 SAA0925174
పపరర: శవకలమమరర అసగజజల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:32
లస: పప

2745 SAA0345686
పపరర: తరరమల నరసససహ కలమమర�
వననకకట�
తసడడ:డ ననగరశనర రరవప�
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:35
లస: పప

2751 SAA0777658
పపరర: అసకమమ రరవప వనననకకట

93-35/603

భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:126-7-874
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-7-876
వయససస:45
లస: పప
2756 SAA0777625
పపరర: వనననకకట రవ తతజ

2739 AP151030438557
పపరర: కనకదసరర అసగజజల�

2734 SAA1050624
పపరర: శకనవరస యయనసమగల

భరస : వజయభభసకర అసగజజల
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నలమణణ కలమమర
ఇసటట ననస:126-7-872
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గసధస
ఇసటట ననస:126-7-874
వయససస:24
లస: పప
2753 LFX2377570
పపరర: ఏడడకకసడలల గసధస�

93-35/605

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:33
లస: పప
2747 LFX2379253
పపరర: శకనవరసరరవప అసగజజల�

2736 SAA0777567
పపరర: తరరషమల అసగజజల

93-35/600

తసడడ:డ ననరరయణ యయనసమగల
ఇసటట ననస:126-7-870/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:26
లస: పప
2744 LFX2379261
పపరర: వజయభభసకర � �

93-35/602

భరస : పడవణ
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహ కలమమర వననకకట
ఇసటట ననస:126-7-871
వయససస:29
లస: ససస స
2741 SAA0777609
పపరర: వనసకట ననగ గగపస అసగజజల

2733 SAA1050608
పపరర: ననగ మలలర సవరర యయనసమగల

2731 SAA0385328
పపరర: నరరష� అసగజజల�

తసడడ:డ ఏడడక�ీసడలల�
ఇసటట ననస:126-7-870
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ యయనసమగల
ఇసటట ననస:126-7-870/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ యయనసమగల
ఇసటట ననస:126-7-870/1
వయససస:60
లస: పప
2738 SAA0941170
పపరర: సరనత వననకకట

93-35/599

భరస : ఏడడకకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:126-7-870
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:126-7-870
వయససస:57
లస: పప
2735 SAA1052752
పపరర: ననరరయణ యయనసమగల

2730 AP151030438388
పపరర: కలమమరర అసగజజల�

2755 AP151030438411
పపరర: కనకమమ వననకకట�

93-35/624

భరస : వనసకటకమషర�
ఇసటట ననస:126-8-735
వయససస:52
లస: ససస స
93-35/626

2758 SAA0941287
పపరర: ఇసదదర తనడడగరరర

93-35/627

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనడడగరరర
ఇసటట ననస:126-8-877
వయససస:28
లస: ససస స
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93-35/628

భరస : భమమ రరవప�
ఇసటట ననస:126-8-877
వయససస:30
లస: ససస స
2762 SAA0078535
పపరర: గరసధద� తనడడగరరర�

93-35/631

93-35/634

93-35/638

93-35/641

93-35/644

93-35/647

93-33/708

తసడడ:డ బభల భభసకర రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:126-8-882
వయససస:32
లస: పప

2772 SAA0777351
పపరర: సరళ బగరరక

2775 SAA0078626
పపరర: అనల కలమమర� బగరరక�

2778 AP151030438393
పపరర: మరరయమమ బగరరక�

2781 SAA1017566
పపరర: ఝమనస రరణణ బబ డపరటట

93-35/652

2784 SAA0659698
పపరర: యయససదనయమమ గగడడమమటర

93-35/642

2787 SAA1005843
పపరర: కకటటశనర రరవప బబ డపరటట
తసడడ:డ వరరసరనమ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:126-8-882
వయససస:32
లస: పప

2767 AP151030438187
పపరర: అననమమ బగరరక�

93-35/637

2770 LFX2377968
పపరర: ఆదదననరరయణ బగరరక�

93-35/640

2773 SAA0777427
పపరర: ఆశర బగరరక

93-35/643

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:126-8-880
వయససస:31
లస: ససస స
93-35/645

2776 LFX1564301
పపరర: వరరసరనమ � �

93-35/646

తసడడ:డ ఆసజననయగలల � �
ఇసటట ననస:126-8-880
వయససస:34
లస: పప
93-35/648

2779 LFX1565860
పపరర: రమమష � Burri

93-35/649

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర � �
ఇసటట ననస:126-8-881
వయససస:39
లస: పప
93-35/650

2782 SAA0337261
పపరర: చననమమమయ� బబ డపరటట�

93-35/651

తసడడ:డ వరరసరనమ�
ఇసటట ననస:126-8-882
వయససస:33
లస: ససస స
93-35/653

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:126-8-882
వయససస:36
లస: ససస స
93-35/655

93-35/633

తసడడ:డ వరసరనమ�
ఇసటట ననస:126-8-879
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటశనర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:126-8-882
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:126-8-882
వయససస:34
లస: ససస స
2786 SAA0871203
పపరర: చసదడ శశఖర పపలవరరస

93-35/639

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-8-881
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చనననడడ మదసబ
ఇసటట ననస:126-8-882
వయససస:34
లస: పప
2783 SAA0711341
పపరర: రగజజనన బతష
స ల

2769 AP151030438446
పపరర: వజయలకడమ బగరరక�

2764 SAA0340232
పపరర: రరమమరరవప� తనడడగరరర�

భరస : చననపర�
ఇసటట ననస:126--8-878
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:126-8-880
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:126-8-881
వయససస:37
లస: ససస స
2780 SAA0872847
పపరర: ఇసరసకక మదసబ

93-35/636

భరస : వరరసరనమ
ఇసటట ననస:126-8-880
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:126-8-880
వయససస:52
లస: ససస స
2777 SAA0433102
పపరర: మమధవ బగరగక

2766 SAA0777385
పపరర: పసడయమసక బగరరక

93-35/630

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:126-8-877
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:126-8-879
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మమరరయమదనసస
ఇసటట ననస:126-8-880
వయససస:25
లస: ససస స
2774 SAA0337287
పపరర: రరజమమ బగరరక�

93-35/632

తసడడ:డ చననపర
ఇసటట ననస:126-8-878
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసరనమ�
ఇసటట ననస:126-8-878
వయససస:51
లస: పప
2771 SAA0777336
పపరర: పసడయమసక బగరరక

2763 SAA0078519
పపరర: ధనమస� తనడడగరరర�

2761 AP151030438679
పపరర: సరమమమజఖస తనడడగరరర�

భరస : అబడహమగ�
ఇసటట ననస:126-8-877
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:126-8-877
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:126-8-877
వయససస:51
లస: పప
2768 LFX2378578
పపరర: చననపర బగరరక�

93-35/629

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-877
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:126-8-877
వయససస:31
లస: పప
2765 SAA0340240
పపరర: సరసబశవరరవప తనడడగరరర�

2760 AP151030438163
పపరర: వజయమమ తనడడగరరర�

2785 AP151030438536
పపరర: సమమధననస బబ డపరటట�

93-35/654

భరస : బభలసరనమ�
ఇసటట ననస:126-8-882
వయససస:52
లస: ససస స
93-35/656

2788 SAA0711382
పపరర: అసజయఖ బతష
స ల

93-35/657

తసడడ:డ రరజ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:126-8-882
వయససస:36
లస: పప
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93-35/658

తసడడ:డ యయససపరదస
ఇసటట ననస:126-8-882
వయససస:38
లస: పప
2792 SAA0337204
పపరర: జయలకడమ గరరర�

93-35/661

93-35/664

93-35/667

93-35/670

93-35/673

93-35/676

93-35/679

భరస : జజనకక రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:126-8-891
వయససస:51
లస: ససస స

2802 SAA0941295
పపరర: చసటట మమమడడ

2805 AP151030438642
పపరర: ససజజత మమమడడ�

2808 SAA0340174
పపరర: శకనవరసరరవప మమమడడ�

2811 SAA0777203
పపరర: గగపస బబ డపటటట

93-35/682

2814 SAA0856692
పపరర: Koteswari Kaandru

93-35/671

2817 SAA0856684
పపరర: అఖల Kaandru
తసడడ:డ చటటటబభబగ Kaandru
ఇసటట ననస:126-8-891
వయససస:25
లస: పప

2797 SAA0433342
పపరర: అజయ కలమమర గరరర

93-35/666

2800 AP151030438054
పపరర: మమమడడ కరసతమమ�

93-35/669

2803 SAA0340190
పపరర: ససధనకర� మమమడడ�

93-35/672

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-886
వయససస:30
లస: పప
93-35/674

2806 AP151030438390
పపరర: ఎలశమమ మమమడడ�

93-35/675

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-8-888
వయససస:62
లస: ససస స
93-35/677

2809 SAA0777245
పపరర: Sukanya ససకలరర

93-35/678

భరస : ఆమడ rao
ఇసటట ననస:126-8-890
వయససస:34
లస: ససస స
93-35/680

2812 SAA0384750
పపరర: ఆనసదరరవప� ససకకరర�

93-35/681

తలర : కరమమశనరర�
ఇసటట ననస:126-8-890
వయససస:39
లస: పప
93-35/683

భరస : సరసబయఖ turaka
ఇసటట ననస:126-8-891
వయససస:25
లస: ససస స
93-35/685

93-35/663

భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-885
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:126-8-890
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరలల�
ఇసటట ననస:126-8-890
వయససస:48
లస: పప
2816 SAA0941246
పపరర: దతవ బసడర మమడడ

93-35/668

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-8-888
వయససస:48
లస: పప

భరస : తరరపరలల�
ఇసటట ననస:126-8-890
వయససస:62
లస: ససస స
2813 SAA0345678
పపరర: ననగరరజ బబ డపరటట�

2799 SAA0337170
పపరర: రరధదక� మమమడడ�

2794 SAA0081984
పపరర: మహలకడ గరరర

తసడడ:డ దతవయఖ
ఇసటట ననస:126-8-884
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-888
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:126-8-888
వయససస:30
లస: పప
2810 AP151030438068
పపరర: హహమలత బబ డపరటట�

93-35/665

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:126-8-886
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:126-8-886
వయససస:49
లస: పప
2807 SAA0387936
పపరర: ఉదయ కలమమర� మమమౢడడ�

2796 SAA0340216
పపరర: శరకవణ కలమమర గరరర�

93-35/660

భరస : పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:126-8-884
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప�
ఇసటట ననస:126-8-885
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-886
వయససస:44
లస: ససస స
2804 LFX2377554
పపరర: ససబభబరరవప మమమడడ�

93-35/662

తసడడ:డ దతవయఖ�
ఇసటట ననస:126-8-884
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దతవయఖ�
ఇసటట ననస:126-8-884
వయససస:44
లస: పప
2801 AP151030438238
పపరర: శశరమమ మమమడడ�

2793 SAA0082032
పపరర: బభపమమ� గరరర�

2791 SAA0551002
పపరర: సరగర బభబగ బబ డపరటట

తసడడ:డ చన అమమయఖ
ఇసటట ననస:126-8-883
వయససస:31
లస: పప

భరస : అజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:126-8-884
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : దతవయఖ�
ఇసటట ననస:126-8-884
వయససస:62
లస: ససస స
2798 SAA0340208
పపరర: పడకరశరరవప గరరర�

93-35/659

భరస : సరగర బభబగ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:126-8-883
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవయఖ�
ఇసటట ననస:126-8-884
వయససస:34
లస: ససస స
2795 SAA0082008
పపరర: జమమయమమ గరరర�

2790 SAA0941303
పపరర: శబభ బబ డపరటట

2815 AP151030438382
పపరర: పసచచమమ కరసడడడ�

93-35/684

భరస : చటటట�
ఇసటట ననస:126-8-891
వయససస:47
లస: ససస స
93-35/686

2818 SAA0340141
పపరర: సరసబయఖ� కరసడడడ�

93-35/687

తసడడ:డ చటటటబభబగ�
ఇసటట ననస:126-8-891
వయససస:30
లస: పప
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2819 SAA0941261
పపరర: వనణగ బభబగ బసడర మమడడ

93-35/688

తసడడ:డ జజనకక రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:126-8-891
వయససస:32
లస: పప
2822 SAA0337154
పపరర: తషలసస గరరర�

93-35/691

93-35/694

93-35/697

93-35/700

93-35/703

93-35/706

93-35/710

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:126-8-897
వయససస:42
లస: ససస స

2832 SAA0457614
పపరర: భభరర వ గరరర

2835 AP151030438301
పపరర: అననమమ జజఖత�

2838 SAA0346742
పపరర: మదడబల ససరమమ�

2841 SAA0340083
పపరర: యహనస జజఖత�

93-37/112

2844 LFX1566769
పపరర: ససజనఖ� ననలపరటట�

93-35/701

2847 SAA0845174
పపరర: కమలమమ ననలపరటట
భరస : భశరలల
ఇసటట ననస:126-8-897
వయససస:78
లస: ససస స

2827 SAA0716050
పపరర: పప నసగగపరటట రరజరష

93-35/696

2830 SAA0340091
పపరర: పపరర చసదడరరవప గరరర�

93-35/699

2833 SAA0337022
పపరర: మరరయమమ� జజఖత�

93-35/702

తసడడ:డ యహనస�
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:33
లస: ససస స
93-35/704

2836 AP151030438330
పపరర: వజయదసరర గరరర�

93-35/705

భరస : బసవరరజ�
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:51
లస: ససస స
93-35/707

2839 SAA0340125
పపరర: భరత రరజ గరరర�

93-35/709

తసడడ:డ బసవరరజ�
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:33
లస: పప
93-35/711

2842 SAA0293951
పపరర: శరఖమపడసరద� మమదతబల�

93-35/712

తసడడ:డ లలదనర�
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:63
లస: పప
93-35/713

భరస : ననగరరజ � �
ఇసటట ననస:126-8-896
వయససస:36
లస: ససస స
93-35/715

93-35/693

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-893
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:54
లస: పప

భరస : బభసవరరజ గగరర
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:29
లస: ససస స
2846 AP151030438564
పపరర: ససత ననలపరటట�

93-35/698

భరస : శరఖమ సససదర రరవప�
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:52
లస: పప
2843 SAA0371922
పపరర: భభరర వ గరరర

2829 SAA0340109
పపరర: రరధకమషర గరరర�

2824 SAA0337089
పపరర: పపషర� గరరర�

తసడడ:డ బబనఖమమన
ఇసటట ననస:126-8-893
వయససస:40
లస: పప

భరస : యహనస�
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నరరకణరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:52
లస: ససస స
2840 SAA0078675
పపరర: చసదడశశఖర గరరర�

93-35/695

తసడడ:డ బసవర రరజ గరరర
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:126-8-895
వయససస:45
లస: ససస స
2837 SAA0337055
పపరర: రరజరశనరర యమమరరస�

2826 SAA0337063
పపరర: మహలకడమ గరరర�

93-35/690

భరస : రరధనకమషర�
ఇసటట ననస:126-8-893
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-893
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బనవమన గరరర
ఇసటట ననస:126-8-894
వయససస:30
లస: పప
2834 AP151030438117
పపరర: రతనకలమమరర గరరర�

93-35/692

భరస : పపరర చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-893
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-893
వయససస:42
లస: పప
2831 SAA0732611
పపరర: ససరహహర పసలల గరరర

2823 SAA0337105
పపరర: గరయతడ� గరరర�

2821 SAA0941253
పపరర: జజనకక రరవప బసడర మమడడ

తసడడ:డ శరమమఖల బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:126-8-891
వయససస:59
లస: పప

భరస : శక రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:126-8-893
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-8-893
వయససస:42
లస: ససస స
2828 SAA0340117
పపరర: శకరరమహనరరవప గరరర�

93-35/689

తసడడ:డ ఇసరసకల�
ఇసటట ననస:126-8-891
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బసవరరజ�
ఇసటట ననస:126-8-893
వయససస:34
లస: ససస స
2825 SAA0715946
పపరర: గగరగకమగచసచ కకరణనమయ

2820 SAA0078683
పపరర: చటటట కరసడడడ�

2845 LFX2378305
పపరర: ననగరరజ ననలపరటట�

93-35/714

తసడడ:డ భకకలల�
ఇసటట ననస:126-8-896
వయససస:43
లస: పప
93-35/716

2848 SAA1023480
పపరర: సరసబయఖ ననలపరటట

93-35/717

తసడడ:డ ఆధదననరరయణ ననలపరటట
ఇసటట ననస:126-8-897
వయససస:25
లస: పప
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93-35/718

తసడడ:డ ఆధదననరరయణ ననలపరటట
ఇసటట ననస:126-8-897
వయససస:27
లస: పప
2852 SAA0337006
పపరర: యయసమమ� ఇసస ల�

93-35/721

93-35/724

93-35/727

93-35/730

93-35/733

93-35/736

93-35/739

తసడడ:డ ససగరతరరవప � �
ఇసటట ననస:126-8-907
వయససస:34
లస: పప

2862 LFX1566991
పపరర: మణణకలమమర � తషరకర�

2865 SAA0336859
పపరర: కమషర వనణణ� గరరర�

2868 SAA0445668
పపరర: ఝమనస

2871 SAA0532523
పపరర: అచచయఖ రరజ గరరర

93-35/742

2874 SAA0777179
పపరర: జజఖతనసత తలతతటట

93-35/731

2877 SAA0650374
పపరర: ససదదప మసచనల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:126-8-913
వయససస:25
లస: పప

2857 SAA0336834
పపరర: లకడమ� తషరకర�

93-35/726

2860 LFX1566983
పపరర: వజయకలమమర � తషరకర �

93-35/729

2863 SAA0339952
పపరర: పడకరశరరవప తషరకర�

93-35/732

తసడడ:డ పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-904
వయససస:55
లస: పప
93-35/734

2866 SAA0336891
పపరర: అరరణన కలమమరర� గరరర�

93-35/735

భరస : అశశక కలమమర�
ఇసటట ననస:126-8-906
వయససస:33
లస: ససస స
93-35/737

2869 AP151030438554
పపరర: మమరరమమ గరరర�

93-35/738

భరస : రఠబబనస�
ఇసటట ననస:126-8-906
వయససస:62
లస: ససస స
93-35/740

2872 SAA0340000
పపరర: అశశక కలమమర� గరరర�

93-35/741

తసడడ:డ రఠబబనస�
ఇసటట ననస:126-8-906
వయససస:38
లస: పప
93-35/743

భరస : పడశరసత
ఇసటట ననస:126-8-907
వయససస:35
లస: ససస స
93-35/745

93-35/723

తసడడ:డ పడకరశరరవప � �
ఇసటట ననస:126-8-904
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రఠబబన గరరర
ఇసటట ననస:126-8-906
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లమజరస�
ఇసటట ననస:126-8-906
వయససస:61
లస: పప
2876 LFX1565878
పపరర: పడశరసత � తలతతటట �

93-35/728

భరస : యశశదకమషరర
ఇసటట ననస:126-8-906
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రఠబబనస
ఇసటట ననస:126-8-906
వయససస:27
లస: పప
2873 SAA0339994
పపరర: రఠబబనస� గరరర�

2859 SAA0925125
పపరర: పపరరచసదడరరవప తషరక

2854 AP151030438113
పపరర: మరరయమమ ఇసరసల�

తసడడ:డ పడకరశ రరవప�
ఇసటట ననస:126-8-904
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రఠబబనస�
ఇసటట ననస:126-8-906
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చననబభబమరరవప
ఇసటట ననస:126-8-906
వయససస:35
లస: ససస స
2870 SAA0532515
పపరర: బభసవరరజ గరరర

93-35/725

తసడడ:డ పడకరశరరవప � �
ఇసటట ననస:126-8-904
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రఠబబనస�
ఇసటట ననస:126-8-906
వయససస:31
లస: ససస స
2867 SAA0445650
పపరర: ససభభషసణణ

2856 SAA0777047
పపరర: మరరయమమ తషరక

93-35/720

భరస : ఇననయఖ�
ఇసటట ననస:126-8-900
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరరవప తషరక
ఇసటట ననస:126-8-904
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరజ � �
ఇసటట ననస:126-8-904
వయససస:34
లస: పప
2864 SAA0336875
పపరర: ధనలకడమ� గరరర�

93-35/722

భరస : మణణ కలమమర
ఇసటట ననస:126-8-904
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-904
వయససస:52
లస: ససస స
2861 LFX1567007
పపరర: రవ � తషరకర�

2853 AP151030438052
పపరర: మరరయమమ ఇసరడల�

2851 LFX1564871
పపరర: చసదడశశఖర � బబ డపరటట �

తసడడ:డ జజన � �
ఇసటట ననస:126-8-898
వయససస:34
లస: పప

భరస : పడకరశస�
ఇసటట ననస:126-8-900
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర తషరక
ఇసటట ననస:126-8-904
వయససస:27
లస: ససస స
2858 SAA0336826
పపరర: శవమమ తషరకర�

93-35/719

తసడడ:డ భకకలల�
ఇసటట ననస:126-8-897
వయససస:52
లస: పప

భరస : పపడమయఖ�
ఇసటట ననస:126-8-900
వయససస:35
లస: ససస స
2855 SAA1050582
పపరర: కలమఖణణ తషరక

2850 LFX2378727
పపరర: ఆదదననరరయణ ననలపరటట�

2875 LFX2393221
పపరర: మరరయమమ తలతతటట�

93-35/744

భరస : ససగరతరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-907
వయససస:62
లస: ససస స
93-35/746

2878 LFX2377166
పపరర: శకనవరసరరవప మసచనల�

93-35/747

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-8-913
వయససస:50
లస: పప
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2879 SAA0370858
పపరర: సరగజన తషరక
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93-37/113

భరస : వరరరజ తషరక
ఇసటట ననస:126-9-32
వయససస:29
లస: ససస స
2882 AP151030438534
పపరర: ఆగరనసస బబ డపరటట�

93-35/749

93-35/752

93-35/754

93-35/757

93-35/760

93-35/763

93-35/766

భరస : రఠబబనస�
ఇసటట ననస:126-9-915
వయససస:57
లస: ససస స

2892 AP151030438538
పపరర: రతననవళ గరరర�

2895 SAA0343087
పపరర: కరకసత కకరన గరరర

2898 SAA0336917
పపరర: Prasanthi Turaka

2901 SAA0434225
పపరర: లమవణ�

93-35/769

2904 LFX2378719
పపరర: బభజబభబగ కసచరర �

93-35/758

2907 SAA0336792
పపరర: కకరపరటట మరరయమమ�
భరస : పడకరశ�
ఇసటట ననస:126-9-917
వయససస:43
లస: ససస స

2887 SAA0078584
పపరర: శకనవరసరరవప గరరర

93-33/709

2890 SAA0130815
పపరర: శరరషర� గరరర�

93-35/756

2893 AP151030429171
పపరర: శవకలమమరర గరరర

93-35/759

భరస : బబనఖమమన
ఇసటట ననస:126-9-911
వయససస:50
లస: ససస స
93-35/761

2896 SAA0343079
పపరర: బబనఖమన గరరర

93-35/762

తసడడ:డ చననపర
ఇసటట ననస:126-9-911
వయససస:57
లస: పప
93-35/764

2899 SAA0339978
పపరర: బగజర బభబగ తషరకర�

93-35/765

తసడడ:డ పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-912
వయససస:43
లస: పప
93-35/767

2902 SAA0339986
పపరర: చనలకమణరరవప తషరకర�

93-35/768

తసడడ:డ పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-913
వయససస:41
లస: పప
93-35/770

తసడడ:డ రఠబబనస�
ఇసటట ననస:126-9-914
వయససస:46
లస: పప
93-35/772

93-35/751

భరస : శకనవరసరరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-911
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చకకననసదచనరర
ఇసటట ననస:126-9-913
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజబభబగ కసచరర
ఇసటట ననస:126-9-914
వయససస:24
లస: పప
2906 AP151030438045
పపరర: కకటమమ కసచరర

93-35/755

భరస : బగజర babu turaka
ఇసటట ననస:126-9-912
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : Chinalakshmana rao
ఇసటట ననస:126-9-913
వయససస:35
లస: ససస స
2903 SAA0925265
పపరర: చసదడకరసత కసచరర

2889 SAA0844069
పపరర: రరమ కకటటశనరర గరరర

2884 AP151030438565
పపరర: ససవరరస గరరర�

తసడడ:డ జకరయఖ
ఇసటట ననస:126-9-911
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబనఖమన
ఇసటట ననస:126-9-911
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చననపర
ఇసటట ననస:126-9-911
వయససస:62
లస: పప
2900 SAA0336925
పపరర: కలమమరర� తషరకర

93-35/753

భరస : జకరయన�
ఇసటట ననస:126-9-911
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జకరయన�
ఇసటట ననస:126-9-911
వయససస:57
లస: ససస స
2897 SAA0566406
పపరర: జకరయఖ గరరర

2886 LFX2377356
పపరర: ఏససరతనస గరరర�

93-35/748

భరస : ఏససరతనస�
ఇసటట ననస:126-9-910
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబనఖమమన గరరర
ఇసటట ననస:126-9-911
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:126-9-911
వయససస:30
లస: ససస స
2894 AP151030438630
పపరర: కలమమరర గరరర�

93-35/750

తసడడ:డ లమజరస�
ఇసటట ననస:126-9-910
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బబనఖమమన గరరర
ఇసటట ననస:126-9-911
వయససస:29
లస: ససస స
2891 SAA0777062
పపరర: శరరష గరరర

2883 SAA0845760
పపరర: అడడయఖ బబ డపటటట

2881 SAA0845588
పపరర: ననగ రతనస మమమడడ

తసడడ:డ దననయగలలర
ఇసటట ననస:126-9-908
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:126-9-908
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ బభల శశరర
ఇసటట ననస:126-9-910
వయససస:32
లస: పప
2888 SAA0925455
పపరర: రరజఖ లకడమ గరరర

93-37/114

భరస : బభబమరరవప తషరక
ఇసటట ననస:126-9-37
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆదదయఖ�
ఇసటట ననస:126-9-908
వయససస:67
లస: ససస స
2885 SAA0550954
పపరర: మననజ కలమమర గరరర

2880 SAA0531152
పపరర: జజఖత తషరక

2905 SAA0777039
పపరర: అరరణన కసచరర

93-35/771

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:126-9-915
వయససస:36
లస: ససస స
93-35/774

2908 SAA0343442
పపరర: పడకరశ� కలరరపరటట�

93-35/775

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:126-9-917
వయససస:46
లస: పప
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2909 SAA0776999
పపరర: వరమమ సరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-35/776

భరస : పడకరశ
ఇసటట ననస:126-9-919
వయససస:25
లస: ససస స
2912 AP151030438588
పపరర: ఆదదమమ తషరకర�

93-35/779

93-35/782

93-35/785

93-35/788

93-35/791

93-35/794

93-35/797

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-9-925
వయససస:32
లస: పప

2922 AP151030438321
పపరర: శరసతకలమమరర చపసరడడ�

2925 SAA0339879
పపరర: ననగరరరరన� చపసరడడ�

2928 AP151030438075
పపరర: పపదససబభబరరవప నసకతతటట�

2931 SAA0339812
పపరర: చనససబభబరరవప బబ డపరటట�

93-35/801

2934 AP151030438356
పపరర: మననకడ బబ డపరటట�

93-35/789

2937 SAA0339796
పపరర: ససరరష బభబగ బబ డపరటట�
తసడడ:డ మగకకసటట�
ఇసటట ననస:126-9-925
వయససస:41
లస: పప

2917 AP151030438037
పపరర: ననగమమ జజగర�

93-35/784

2920 SAA0339853
పపరర: రరధ బగరదగగసట�

93-35/787

2923 AP151030438302
పపరర: కలమమరర చపసరడడ�

93-35/790

భరస : సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-923
వయససస:47
లస: ససస స
93-35/792

93-35/793
2926 SAA0336750
పపరర: చన ససబభబయమమ� బబ డపరటట�

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:126-9-924
వయససస:36
లస: ససస స
93-35/795

2929 SAA0336768
పపరర: ససతమమ బబ డపరటట�

93-35/796

భరస : రరమగలల�
ఇసటట ననస:126-9-924
వయససస:57
లస: ససస స
93-35/798

2932 SAA0339820
పపరర: శకనస నసకతతటట�

93-35/799

తసడడ:డ ఏసప బగ�
ఇసటట ననస:126-9-924
వయససస:47
లస: పప
93-35/802

భరస : చన ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-925
వయససస:47
లస: ససస స
93-35/804

93-35/781

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:126-9-921
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:126-9-924
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:126-9-925
వయససస:38
లస: ససస స
2936 SAA0566489
పపరర: యయసప బగ బబ డపరటట

93-35/786

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:126-9-924
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ససబభబరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:126-9-924
వయససస:27
లస: పప
2933 SAA0336743
పపరర: సతఖవత� బబ డపరటట�

2919 SAA0339838
పపరర: ననగరశనరరరవప ఇసస ల�

2914 SAA1013101
పపరర: కసబభబల దసరర రరవప

భరస : సతనఖనసదస�
ఇసటట ననస:126-9-921
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-923
వయససస:31
లస: పప

భరస : చన ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-924
వయససస:41
లస: ససస స
2930 SAA0925315
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస బబ డపరటట

93-35/783

భరస : సపవమన�
ఇసటట ననస:126-9-923
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-923
వయససస:29
లస: పప
2927 SAA0336776
పపరర: రమమదతవ బబ డపరటట�

2916 SAA0346718
పపరర: ససవరరస జజగర�

93-35/778

తసడడ:డ సరసబయఖ కసబభబల
ఇసటట ననస:126-9-919
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పరమగలల�
ఇసటట ననస:126-9-921
వయససస:41
లస: పప

భరస : సపవమన
ఇసటట ననస:126-9-923
వయససస:44
లస: ససస స
2924 SAA0339861
పపరర: రరసకక� చపసరడడ�

93-35/780

భరస : రరధ�
ఇసటట ననస:126-9-921
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : ససగగణమమ�
ఇసటట ననస:126-9-921
వయససస:31
లస: పప
2921 SAA0554147
పపరర: శరసతకలమమరర చపసరడడ

2913 SAA0777021
పపరర: పడకరశ సరల

2911 SAA0776981
పపరర: కలమమరర సరల

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:126-9-919
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:126-9-919
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననగరశనర రరవప�
ఇసటట ననస:126-9-921
వయససస:37
లస: ససస స
2918 SAA0339846
పపరర: ననగరసదడ బభబగ� ఇసస ల�

93-35/777

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:126-9-919
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపదననగయఖ�
ఇసటట ననస:126-9-919
వయససస:82
లస: ససస స
2915 SAA0336784
పపరర: నరమల� ఇసస ల�

2910 SAA0777013
పపరర: వర లసకరమమ కమబభరల

2935 SAA0853193
పపరర: పవన కలమమర బబ డపటటట

93-35/803

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:126-9-925
వయససస:26
లస: పప
93-35/805

2938 SAA0339788
పపరర: చనససబభబరరవప బబ డపరటట�

93-35/806

తసడడ:డ మగకకసటట�
ఇసటట ననస:126-9-925
వయససస:52
లస: పప

Page 101 of 366

2939 SAA0371724
పపరర: ఎసపస రరరణణ బబ డపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-37/115

భరస : యయససబభబగ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:126-9-925
వయససస:29
లస: ససస స
2942 SAA0343426
పపరర: ససధనకర� బబ డపరటట�

93-35/809

93-35/812

93-35/815

93-35/818

2949 SAA0339770
పపరర: ససబభబరరవప బబ డపరటట�

2952 AP151030438340
పపరర: చననమమమయ తషరకర�

93-35/821

2955 AP151030438668
పపరర: మమరస మమ తషరకర�

93-35/826

2958 LFX2393262
పపరర: అననపపరర మమ ఆతమకకరర�
భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-934
వయససస:52
లస: ససస స

2960 SAA0853136
పపరర: ఆతమకకరర దతవర సమరరనరరవప

2961 AP151030438500
పపరర: దదనమమ తషరకర�

93-35/829

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-9-935
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-937
వయససస:33
లస: పప
2966 AP151030438233
పపరర: పరప తషరకర
భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:126-9-938
వయససస:42
లస: ససస స

93-35/816

2964 SAA0339416
పపరర: పరరశదరరరవప తషరకర�

93-35/819

2967 LFX2379154
పపరర: శవయఖ తషరకర
తసడడ:డ సరమయయలల
ఇసటట ననస:126-9-938
వయససస:53
లస: పప

2947 LFX2377349
పపరర: వరయఖ బబ డపరటట�

93-35/814

2950 SAA0336693
పపరర: తషరక ససధ రరణణ�

93-35/817

2953 SAA0339739
పపరర: వరరకజ తషరకర�

93-35/820

తసడడ:డ పపదననగయఖ�
ఇసటట ననస:126-9-932
వయససస:59
లస: పప
93-35/822

2956 SAA1013119
పపరర: తషరక దదలప కలమమర

93-35/823

తసడడ:డ బభబగ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:126-9-933
వయససస:30
లస: పప
93-35/827

2959 LFX2378990
పపరర: ససరరష బభబగ అసగజజల

93-35/828

తసడడ:డ కరశవపలల
ఇసటట ననస:126-9-934
వయససస:57
లస: పప
93-35/830

2962 SAA0339432
పపరర: జజసఫ� తషరకర�

93-35/831

తసడడ:డ పరరశదర రరవప�
ఇసటట ననస:126-9-937
వయససస:30
లస: పప
93-35/833

తసడడ:డ శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:126-9-937
వయససస:57
లస: పప
93-35/834

93-35/811

తసడడ:డ వరరకజ�
ఇసటట ననస:126-9-932
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పరరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-937
వయససస:47
లస: ససస స
93-35/832

2944 SAA0648147
పపరర: బబ డపరటట సరలమ

తసడడ:డ పపదవరయఖ�
ఇసటట ననస:126-9-927
వయససస:37
లస: పప

భరస : బభబమరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-933
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : దతవర సమమర పనన రరవప ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:126-9-934
వయససస:22
లస: ససస స

2963 SAA0292979
పపరర: బభబగ� తషరకర�

93-35/813

భరస : వరరకజ�
ఇసటట ననస:126-9-932
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగరరవప
ఇసటట ననస:126-9-933
వయససస:26
లస: ససస స
2957 SAA1050616
పపరర: శరకవణణ ఆతమకకరర

2946 SAA0649988
పపరర: బబ డపరటట అనల కలమమర

93-35/808

తలర : యశశదన
ఇసటట ననస:126-9-927
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:126-9-928
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహహహళ
ఇసటట ననస:126-9-932
వయససస:34
లస: ససస స
2954 SAA0853045
పపరర: ఇసదనడజ తషరక

93-35/810

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:126-9-927
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-928
వయససస:40
లస: ససస స
2951 SAA0853151
పపరర: మరరయమమ బగరదగగసట

2943 SAA0648287
పపరర: బబ డపరటట అరఠణ కలమమరర

2941 SAA0336735
పపరర: రతస మమ బబ డపరటట�

భరస : పపదససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-926
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:126-9-927
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:126-9-927
వయససస:47
లస: ససస స
2948 AP151030438824
పపరర: అరరణ బబ డపరటట�

93-35/807

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:126-9-926
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-926
వయససస:36
లస: పప
2945 SAA0336727
పపరర: ఎలశమమ బబ డపరటట�

2940 SAA0632216
పపరర: బబ డపరటట హహమమమమ

2965 SAA0531160
పపరర: లమవణఖ గరరర

93-37/116

తసడడ:డ యయససరతనo గగరర
ఇసటట ననస:126-9-937
వయససస:28
లస: ససస స
93-35/835

2968 AP151030438291
పపరర: యలమసద తషరకర�

93-35/836

భరస : సరమయయలల�
ఇసటట ననస:126-9-939
వయససస:40
లస: ససస స

Page 102 of 366

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46

2969 AP151030438665
పపరర: జజఖత తషరకర�

93-35/837

భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-939
వయససస:40
లస: ససస స
2972 AP151030438644
పపరర: రజన జజలమదద

93-35/840

93-35/843

93-35/847

93-35/850

93-35/853

93-35/857

93-35/860

తసడడ:డ జవరతనస శరనస
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:25
లస: పప

2982 SAA0336685
పపరర: చననమమమయ ననలటటరర�

2985 SAA0339721
పపరర: జజన బభబగ ననలటటరర�

2988 SAA0336651
పపరర: అసజమమ� బబ లలర పలర �

2991 SAA0336644
పపరర: ససతతషస బబ లర పలర �

93-35/863

2994 SAA0853086
పపరర: అజయ బబ లర పలర

93-35/851

2997 SAA0339663
పపరర: అసజబభబగ� బబ లర పలర �
తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:34
లస: పప

2977 SAA0925034
పపరర: కకసడయఖ పరలకకలలర

93-35/845

2980 AP151030438485
పపరర: అసజమమ బబతనళ�

93-35/849

2983 SAA0632109
పపరర: ననలటటరర పపడమ కలమమర

93-35/852

తసడడ:డ మమణణయమఖ
ఇసటట ననస:126-9-944
వయససస:26
లస: పప
93-35/854

2986 SAA0632273
పపరర: బబ లపఅల అసజల

93-35/856

భరస : చనన అసజ బభబగ
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:27
లస: ససస స
93-35/858

2989 AP151030438381
పపరర: పదమ బబ లర పలర �

93-35/859

భరస : బభబగ�
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:42
లస: ససస స
93-35/861

2992 AP151030438192
పపరర: రతస మమ బబ లర పలర �

93-35/862

భరస : పరమమశ�
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:72
లస: ససస స
93-35/864

తసడడ:డ బభబగ
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:24
లస: పప
93-35/866

93-35/842

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-943
వయససస:92
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:25
లస: పప
2996 SAA0925422
పపరర: మరరయ రరజ శరనస

93-35/848

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జవర రతనస�
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:46
లస: ససస స
2993 SAA0843988
పపరర: అనల కలమమర బబ లర పలర

2979 AP151030438395
పపరర: జయమమ తషరకర�

2974 AP151030438669
పపరర: మమరస మమ జజలమదద�

తసడడ:డ పపలర యఖ పరలకకలలర
ఇసటట ననస:126-9-941
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-944
వయససస:47
లస: పప

భరస : అసజ బభబగ�
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:30
లస: ససస స
2990 SAA0336677
పపరర: వజయ రరణణ� శరనస�

93-35/844

భరస : జజన బభబగ�
ఇసటట ననస:126-9-944
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-9-944
వయససస:28
లస: పప
2987 SAA0336669
పపరర: పడశరసత� బబ లలర పలర �

2976 SAA0925026
పపరర: అనల జలమదద

93-35/839

భరస : రగశయఖ�
ఇసటట ననస:126-9-941
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-943
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖనన�
ఇసటట ననస:126-9-943
వయససస:67
లస: పప
2984 SAA0532507
పపరర: Chandu ననలటటరర

93-35/841

తసడడ:డ జయపరల జలమదద
ఇసటట ననస:126-9-941
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకటయఖ పరలకకలలర
ఇసటట ననస:126-9-941
వయససస:56
లస: పప
2981 LFX2377729
పపరర: రరజరరవప తషరకర�

2973 SAA0925067
పపరర: అనససయమమ పరలకకలలర

2971 SAA0339390
పపరర: ననగరశనరరరవప తషరకర�

తసడడ:డ సరమయయలల�
ఇసటట ననస:126-9-939
వయససస:42
లస: పప

భరస : పపలర యఖ పరలకకలలర
ఇసటట ననస:126-9-941
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపరల జలమదద
ఇసటట ననస:126-9-941
వయససస:24
లస: పప
2978 SAA0925059
పపరర: పపలర యఖ పరలకకలలర

93-35/838

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:126-9-939
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:126-9-941
వయససస:42
లస: ససస స
2975 SAA0925257
పపరర: ససరరష జలమదద

2970 SAA0346692
పపరర: ధనలకడమ తషరకర�

2995 SAA0925117
పపరర: కమషరయఖ శరనస

93-35/865

తసడడ:డ జవరతనస శరనస
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:24
లస: పప
93-35/867

2998 SAA0339671
పపరర: అనల కలమమర� బబ లమరపలర �

93-35/868

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:40
లస: పప
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93-35/870

తసడడ:డ దనవదస�
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:50
లస: పప
3002 SAA0339465
పపరర: ననగరశనరరరవప� తషరకర�

93-35/873

93-35/876

భరస : ననయబ రససల
ఇసటట ననస:126-118
వయససస:51
లస: ససస స
3011 SAA0386391
పపరర: కకరణ తషరకర�

93-35/877

93-55/62

3006 SAA0373670
పపరర: గరసఖ షపక

93-51/50

3004 SAA0345652
పపరర: దతవపడసరదరరవప తషరకర�

93-35/875

3007 SAA0372680
పపరర: మమబమ నషర షపకస

93-51/51

భరస : ఖమదర వల
ఇసటట ననస:126-118
వయససస:42
లస: ససస స

3009 SAA0370882
పపరర: గరస ఆహమమద షపక

93-51/53

3010 SAA0370767
పపరర: కదరరనల షపక

93-51/54

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:126-118
వయససస:45
లస: పప

3012 SAA0563890
పపరర: మసరసనమమ ఠమతమ

93-55/60

3013 AP151010501592
పపరర: రసగమమ తమటస

93-55/61

భరస : బభలవనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-130
వయససస:47
లస: ససస స

3015 SAA0656348
పపరర: రవ తమటస

93-55/63

తలర : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-130
వయససస:30
లస: పప
93-42/915

93-35/872

తసడడ:డ మరరయనన�
ఇసటట ననస:126-61
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ గగపయమఖ
ఇసటట ననస:126-130
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చనవనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-130
వయససస:52
లస: ససస స
3017 SAA1414531
పపరర: మలర క బబగగమ షపక

93-35/874

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:126-118
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:126-125
వయససస:30
లస: పప
3014 SAA0563999
పపరర: చనవనసకటటశనరమమ తమటస

3003 SAA0339473
పపరర: ననగరరజ తషరకర�

భరస : గరసఖ అహమమద
ఇసటట ననస:126-118
వయససస:37
లస: ససస స
93-51/52

3001 AP151030438322
పపరర: శవమమ తషరకర�

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:126-59
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:126-59
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర గకసథద
ఇసటట ననస:126-77-67
వయససస:35
లస: ససస స
3008 SAA0374439
పపరర: జలలఖమ బ షపకస

93-35/871

తసడడ:డ పరమమశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-9-945
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:126-59
వయససస:33
లస: పప
3005 LFX1564004
పపరర: కమషర పసడయమ గకసథద

3000 SAA0339655
పపరర: ససబభబరరవప బబ లర పలర �

3016 SAA0953027
పపరర: శవ గగపయఖ తమటస

93-58/88

తసడడ:డ చన వనసకటటసనరరర తమటస
ఇసటట ననస:126-130
వయససస:28
లస: పప

3018 SAA1414549
పపరర: మహమమద ఇసరమయల షపక

93-42/916

93-50/977
3019 SAA1447630
పపరర: మర.ఆఈ.ఖమలలకలమర సరహహబ షపక

భరస : ఎసడడఎ ఇబడహహస ఖలలలలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:126-147
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మర.ఆఈ.ఖమలలకలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:126-147
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సస.మసరరన షపక
ఇసటట ననస:126-147
వయససస:54
లస: పప

3020 SAA1297936
పపరర: దదపక కలమమర నరసససగ

3021 SAA1277193
పపరర: ససజనఖ రరయవరపప

3022 SAA1368562
పపరర: మధసససధనరరవప రరయవరపప

93-42/862

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నరసససగ
ఇసటట ననస:126-147 FLAT NO B3
వయససస:18
లస: పప
3023 SAA1391200
పపరర: లకమయఖ రరయవరపప

93-50/1073

తసడడ:డ ననగయఖ రరయవరపప
ఇసటట ననస:126-149
వయససస:62
లస: పప
3026 SAA1381011
పపరర: అజయ కలమమర రగడడర కకసడన
తసడడ:డ పడసరద రగడడర కకసడన
ఇసటట ననస:126 - 162
వయససస:37
లస: పప

93-37/941

భరస : మదసససధన రరవప రరయవరపప
ఇసటట ననస:126-149
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: ససజనఖ రరయవరపప
ఇసటట ననస:126-149
వయససస:35
లస: పప

3024 SAA1391226
పపరర: అసకమమ రరయవరపప

3025 SAA1292754
పపరర: వజయ భభసకర రగడడర భవనస

93-50/1074

భరస : లకమయఖ రరయవరపప
ఇసటట ననస:126-149
వయససస:61
లస: ససస స
93-41/1105

3027 SAA1375914
పపరర: కమషరర రగడడర ఆరరమళళ
తసడడ:డ ననగర రగడడర ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:126-162
వయససస:86
లస: పప

93-50/978

93-41/950

తసడడ:డ వనసకట రగడడర భవనస
ఇసటట ననస:126-154
వయససస:18
లస: పప
93-41/1106

3028 SAA1381003
పపరర: శరరష కకసడన

93-41/1107

భరస : అజయ కలమమర రగడడర కకసడన
ఇసటట ననస:126-162
వయససస:26
లస: ససస స
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93-50/979

తసడడ:డ రరధకమషర మమరరస ననరర
ఇసటట ననస:126-165
వయససస:58
లస: పప
3032 SAA0961533
పపరర: లకడమ కలమమరర దదడడగగ

93-51/55

93-51/58

93-51/61

93-50/738

93-51/64

93-51/67

93-51/70

భరస : వనసకటటశనరరర చలర ల
ఇసటట ననస:126-178
వయససస:79
లస: ససస స

3042 SAA1167915
పపరర: వరడ రరజరరవప రరయపప డ లల

3045 SAA0297382
పపరర: మరర షరరఫ షపక

3048 LFX2413144
పపరర: వనసకటరరవప జవరనదద

3051 SAA0091538
పపరర: పరరర సరరధద చలమర వ

93-51/73

3054 SAA0091744
పపరర: వననకటటశనరఠ
ర చనల

93-50/739

3057 SAA0461541
పపరర: వనసకటపరర రరడడర దథసత రరడడర
తసడడ:డ చతననన రరడడర దథసత రరడడర
ఇసటట ననస:126-178
వయససస:53
లస: పప

3037 SAA0961509
పపరర: రరమ కకటటశనర రరవప దదడడగగ

93-51/60

3040 SAA1167923
పపరర: సరవతడ రరయపప డ లల

93-50/737

3043 AP151030456091
పపరర: పదనమ ససపత

93-51/63

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:126-176
వయససస:53
లస: ససస స
93-51/65

3046 LFX2413102
పపరర: ససరరష జవరనదద

93-51/66

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:126-176
వయససస:37
లస: పప
93-51/68

3049 AP151030453349
పపరర: బకకలల ససపత

93-51/69

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:126-176
వయససస:79
లస: పప
93-51/71

3052 SAA0406363
పపరర: వనసకట అనల కలమమర చలమర

93-51/72

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర చలమర
ఇసటట ననస:126-177
వయససస:32
లస: పప
93-51/74

తసడడ:డ వనసకట శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:126-177
వయససస:58
లస: పప
93-51/76

93-51/57

భరస : వరడ రరజజరరవప రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:126-176
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర చలమర
ఇసటట ననస:126-177
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ కరమమపలర
ఇసటట ననస:126-177
వయససస:32
లస: పప
3056 SAA0626283
పపరర: వనసకట లకడమ చలమర

93-51/62

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-176
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-177
వయససస:53
లస: ససస స
3053 SAA0985186
పపరర: పడహరద కరమమపలర

3039 SAA0626382
పపరర: చకకవరరస గరదత

3034 SAA0961517
పపరర: సరగజన బల భదడ పరతషడన

తసడడ:డ అసకయఖ దదడడగగ
ఇసటట ననస:126-167
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమర వల
ఇసటట ననస:126-176
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:126-176
వయససస:58
లస: పప
3050 SAA0406777
పపరర: కమలమదతవ చలమర

93-51/59

తసడడ:డ వర రరఘవపలల రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:126-176
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:126-176
వయససస:58
లస: ససస స
3047 AP151030453013
పపరర: సరసబశవరరవప ససపత

3036 SAA0961392
పపరర: శకనవరస రరవప దదడడగగ

93-50/1075

తసడడ:డ ససబబ రరవప లలట బల భదడ పరతషడన
ఇసటట ననస:126-167
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:126-175
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరడ రరజజరరవప రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:126-176
వయససస:25
లస: పప
3044 LFX2423085
పపరర: పదనమవత జవరనదద

93-51/56

తసడడ:డ రరమ కకటటశనర రరవప దదడడగగ
ఇసటట ననస:126-167
వయససస:43
లస: పప

భరస : కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:126-175
వయససస:64
లస: ససస స
3041 SAA1167931
పపరర: వనసకట భభసకర రరయపప డ లల

3033 SAA0961525
పపరర: సరవతడ బల భదడ పరతషడన

3031 SAA1392612
పపరర: చడవతనఖ ఏన వ కర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ననరర
ఇసటట ననస:126-165
వయససస:24
లస: పప

భరస : వర బసపర బల భదడ పరతషడన
ఇసటట ననస:126-167
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశనర రరవప దదడడగగ
ఇసటట ననస:126-167
వయససస:69
లస: ససస స
3038 SAA0626358
పపరర: పదమ గరదడ

93-50/980

భరస : వనసకటటశనరరర ననరర
ఇసటట ననస:126-165
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటటశనర రరవప దదడడగగ
ఇసటట ననస:126-167
వయససస:56
లస: ససస స
3035 SAA0961541
పపరర: జయ పడద దదడడగగ

3030 SAA1392620
పపరర: వమల కలమమరర ననరర

3055 SAA0461301
పపరర: ససధన రరణణ దడసత రగడర డ

93-51/75

భరస : వనసకటపర రగడడర దడసత రగడడర
ఇసటట ననస:126-178
వయససస:46
లస: ససస స
93-51/77

3058 SAA0626341
పపరర: వనసకట ససబడహమనఖ శరససస స చలమర

93-51/78

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చలమర
ఇసటట ననస:126-178
వయససస:65
లస: పప
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93-51/79

3060 SAA0626317
పపరర: వనసకట ససరఖనగ పదనమవత
చలమర
భరస : వనసకట ససబడహమనఖ శరససస స చలమర
ఇసటట ననస:126-179
వయససస:58
లస: ససస స

93-51/80

3061 SAA1040989
పపరర: కరరరసక సరయ రరధ కమషర
పపరరణస
తసడడ:డ శక రమమశ పపరరణస
ఇసటట ననస:126-179
వయససస:22
లస: పప

93-51/81

93-51/82

3063 SAA1032002
పపరర: శక రమమష పపరరణస

93-51/83

3064 SAA0847949
పపరర: సరనత వనమ

93-51/84

భరస : శక రమమశ పపరరణస
ఇసటట ననస:126-179
వయససస:42
లస: ససస స
3062 SAA0827792
పపరర: గగపయఖ ససపత
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-179
వయససస:28
లస: పప
3065 SAA0375238
పపరర: వనసకటరమణ యటడ

93-51/85

భరస : కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:126-180
వయససస:40
లస: ససస స
3068 SAA0847964
పపరర: బభల సరనమ వనమ

93-51/88

93-51/91

93-51/94

93-51/97

93-51/98

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:126-191
వయససస:57
లస: పప

3070 SAA0296277
పపరర: శకనవరసరరవప చససడసరర
చమకలరరస
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-181
వయససస:42
లస: పప

93-51/90

3072 SAA0930561
పపరర: కనకరరస కరరబబ యన

93-51/92

3073 SAA0826943
పపరర: తడవనణణ మగళరపపడడ

93-51/93

3075 SAA0310607
పపరర: జజఖతనసత నసదదరరజ

భరస : వనసకట కమషర మహన రరవప
ఇసటట ననస:126-183
వయససస:36
లస: ససస స
93-51/95

3078 NDX2223493
పపరర: ఈదసలమమడడ లకడమ

94-80/804

3081 SAA0569574
పపరర: వనసకటటశనర రరవప ససగల

93-51/101

3084 SAA0827206
పపరర: శకనవరస రరవప అసగరరరకలల

3087 SAA0827180
పపరర: సనపన పసనననబబ యన
భరస : వజయ బభబగ
ఇసటట ననస:126-195
వయససస:33
లస: ససస స

3079 NDX2926673
పపరర: లకడమ రగడడర

93-51/96

94-80/887

Deleted

93-51/99

3082 SAA0961319
పపరర: జజనస లకడమ అసగర రరకలల

93-51/100

భరస : శకనవరస రరవప అసగర రరకలల
ఇసటట ననస:126-191
వయససస:31
లస: ససస స
93-51/102

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:126-191
వయససస:39
లస: పప
93-51/104

3076 SAA0826976
పపరర: వనసకట కమషర మహన రరవప
మగళరపపడడ
తసడడ:డ కరశవరరవప
ఇసటట ననస:126-183
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హరర రగడడర
ఇసటట ననస:126-186
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:126-187
వయససస:81
లస: పప

భరస : వనసకటరమమష బభబగ
ఇసటట ననస:126-191
వయససస:44
లస: ససస స
3086 SAA0091967
పపరర: సరసబయఖ అసగరరరకలల

93-51/89

భరస : ఈదసలమమడడ సప లల బబక
డ కన
ఇసటట ననస:126-186
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : గగఫప రరస
ఇసటట ననస:126-187
వయససస:51
లస: ససస స
3083 LFX1613975
పపరర: వనసకటననగమణణ గగసడన

3069 SAA0321406
పపరర: చమకలరరస వరలకడమ

93-51/87

తసడడ:డ ససబభబరగడడర
ఇసటట ననస:126-180
వయససస:48
లస: పప

భరస : గగపరల కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:126-183
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కలఖ
ఇసటట ననస:126-183
వయససస:61
లస: పప
3080 SAA0569301
పపరర: మమరర గరకస దదడర

3067 SAA0556225
పపరర: కకటటరగడడర యయటడ

93-51/86

భరస : వనణగ కరరబబ యన
ఇసటట ననస:126-183
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-183
వయససస:48
లస: ససస స
3077 SAA0317743
పపరర: నసదదరరజ గగపరలకమషర మమరరస

3066 SAA0847998
పపరర: బభల ససరర బభబగ వనమ

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:126-181
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-182
వయససస:36
లస: ససస స
3074 SAA0310466
పపరర: వజయలకడమ పబబరరజ

భరస : బభల ససరర బభబగ వనమ
ఇసటట ననస:126-180
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల సరనమ వనమ
ఇసటట ననస:126-180
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ వనమ
ఇసటట ననస:126-180
వయససస:73
లస: పప
3071 SAA0321505
పపరర: వజయశక పబబరరజ

తసడడ:డ ససత రరమమసజననయగలల పపరరణస
ఇసటట ననస:126-179
వయససస:49
లస: పప

3085 LFX1613967
పపరర: వనసకటరమమషరబబగ గగసడన

93-51/103

తసడడ:డ రరమససబబయఖ
ఇసటట ననస:126-191
వయససస:51
లస: పప
93-51/105

3088 SAA0847923
పపరర: రరమ లకడమ రరగమరర

93-51/106

భరస : దసరర పడసరద రరగమరర
ఇసటట ననస:126-195
వయససస:45
లస: ససస స
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3089 SAA0296251
పపరర: వజయ బభబగ పసనననబబ యన

93-51/107

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-195
వయససస:46
లస: పప
3092 AP151030456595
పపరర: రరణగక కలరరక

93-51/110

93-51/113

93-51/116

93-51/120

93-51/123

93-51/126

93-51/130

తసడడ:డ దచజ
ఇసటట ననస:126-210
వయససస:46
లస: పప

3102 SAA0296848
పపరర: ఉమమమహహశనరర కలరరక

3105 AP151030453945
పపరర: శకనవరసరరవప చససడసరర

3108 SAA1034875
పపరర: అమరలసగరసనర రరవప కలరరక

3111 AP151030456607
పపరర: కలససమ కలమమరర కలరరక

93-51/133

3114 SAA0851783
పపరర: సరరరక పడకరష బబ రరసడత

93-51/121

3117 SAA1459700
పపరర: అదద శశషమమ పపపరల
భరస : ససబబరరవప పపపరల
ఇసటట ననస:126-210
వయససస:66
లస: ససస స

3097 SAA0727430
పపరర: కలరరక వసశ పడదదప కలమమర

93-51/115

3100 SAA0827420
పపరర: బభజ షపక

93-51/119

3103 SAA0558841
పపరర: సససకమమ పరశస

93-51/122

భరస : పరపసరగడడర
ఇసటట ననస:126-202
వయససస:43
లస: ససస స
93-51/124

3106 SAA0827743
పపరర: రరధ మమరక

93-51/125

భరస : పపడమ చరణ
ఇసటట ననస:126-206
వయససస:37
లస: ససస స
93-51/127

3109 SAA0828519
పపరర: పపడమ చరణ మమరక

93-51/129

తసడడ:డ రఘగరరమగలల
ఇసటట ననస:126-206
వయససస:41
లస: పప
93-51/131

3112 SAA0297507
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక

93-51/132

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:126-209
వయససస:57
లస: పప
93-51/134

భరస : పడకరష
ఇసటట ననస:126-210
వయససస:36
లస: ససస స
93-51/136

93-51/112

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:126-201
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-209
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనమన
ఇసటట ననస:126-210
వయససస:24
లస: ససస స
3116 SAA0826273
పపరర: వరమన హజజరర

93-51/118

తసడడ:డ ససవర శసకర కలరరక
ఇసటట ననస:126-206
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:126-206
వయససస:74
లస: పప
3113 SAA0826257
పపరర: సప మ హజజరర

3099 SAA0828261
పపరర: నగమల బ షపక

3094 SAA0961590
పపరర: వనసకట ససదదప కలమమర కలరరక

తలర : కలససమ కలమమరర
ఇసటట ననస:126-200
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమనసజరరవప
ఇసటట ననస:126-203
వయససస:51
లస: పప

భరస : శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:126-206
వయససస:43
లస: ససస స
3110 SAA0371484
పపరర: వరదయఖ తరరమలశశటట

93-51/114

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:126-202
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:126-202
వయససస:55
లస: పప
3107 AP151030456742
పపరర: పదనమవత కలరరక

3096 SAA0727406
పపరర: కలరరక శసకర రరవప

93-51/109

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:126-200
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఛనన బభషర
ఇసటట ననస:126-201
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక
ఇసటట ననస:126-201
వయససస:56
లస: పప
3104 AP151030453943
పపరర: బగలర సతఖననరరయణ కలరరక

93-51/111

తసడడ:డ ససవర శసకర
ఇసటట ననస:126-200
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:126-200
వయససస:33
లస: పప
3101 SAA0827446
పపరర: మసరసన వల షపక

3093 SAA0375147
పపరర: వనసకటరతనమమ టట

3091 SAA0310458
పపరర: శకదతవ పససపపలలటట

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:126-200
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరదయఖ
ఇసటట ననస:126-200
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:126-200
వయససస:25
లస: పప
3098 SAA0371450
పపరర: ననగరశనరరరవప కకర

93-51/108

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:126-196
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:126-200
వయససస:49
లస: ససస స
3095 SAA0727380
పపరర: కలరరక పవన కలమమర

3090 SAA0778110
పపరర: ససతరరవమమ అసగరరరకలల

3115 SAA0827388
పపరర: ససత బభయ హజజరర

93-51/135

భరస : వరమన
ఇసటట ననస:126-210
వయససస:37
లస: ససస స
93-51/568

93-51/137
3118 SAA0984949
పపరర: కలససమ కలమమరర కకసడ పరతతరర

భరస : పసచతచశనరరరవప కకసడ పరతతరర
ఇసటట ననస:126-211
వయససస:56
లస: ససస స
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3119 SAA0826646
పపరర: వనసకట నవన కలమమర
కకసదపరటట
తసడడ:డ పసచతసనర రరవప
ఇసటట ననస:126-211
వయససస:33
లస: పప

93-51/138

3122 SAA0826612
పపరర: సరసబశవ రరవప కకసదపరతతరర

93-51/141

93-51/144

93-51/147

93-51/150

93-50/740

93-51/155

93-51/159

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:126-227
వయససస:68
లస: ససస స

3132 AP151030453091
పపరర: పడకరశరరవప గగల

3135 SAA1028019
పపరర: అనసశర అరరకర

3138 SAA1030006
పపరర: భభగఖ లకడమ బతస న

3141 AP151030453611
పపరర: నరరసరగడడర ఆరరక

93-51/162

3144 SAA0658864
పపరర: రరజఖలకడమ బబ మమమరగడర డ

93-51/151

3147 SAA0658856
పపరర: సతఖవత బబ మమమరగడర డ
భరస : వనసకట రరమరగడడర
ఇసటట ననస:126-227
వయససస:81
లస: ససస స

3127 SAA0961186
పపరర: వనసకట నరసమమ తయఖగమర

93-51/146

3130 AP151030456711
పపరర: సససదరర గగవసదస

93-51/149

3133 AP151030453745
పపరర: అసకకరగడడర ఆరరక

93-51/152

తసడడ:డ బగచచరగడడర
ఇసటట ననస:126-215
వయససస:63
లస: పప
93-51/153

3136 SAA0961038
పపరర: పడభగ జజఖత మగతష
స

93-51/154

తసడడ:డ మగతష
స మగతష
స
ఇసటట ననస:126-221
వయససస:26
లస: ససస స
93-51/156

3139 AP151030456730
పపరర: సరమమమజఖస ఆరరక

93-51/157

భరస : నరరసరగడడర
ఇసటట ననస:126-221
వయససస:51
లస: ససస స
93-51/160

3142 LFX2413128
పపరర: భభసకర దత

93-51/161

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-226
వయససస:38
లస: పప
93-51/163

తసడడ:డ వనసకటరరమరగడడర
ఇసటట ననస:126-227
వయససస:54
లస: ససస స
93-51/165

93-51/143

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-214
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచచరగడడర
ఇసటట ననస:126-221
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:126-226
వయససస:62
లస: పప
3146 SAA0373290
పపరర: ససజజత లలళళ

93-51/148

భరస : మహహశనర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:126-221
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచచరగడ�డర
ఇసటట ననస:126-221
వయససస:35
లస: పప
3143 LFX2413110
పపరర: వనసకటటశనరరర దతవరకకసడ

3129 SAA0296061
పపరర: మగతష
స కటభటలసగస

3124 AP151030453384
పపరర: శకనస తసగరశశటట

భరస : సరసబ రగడర డ తయఖగమర
ఇసటట ననస:126-213
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రగడర డ అరరకర
ఇసటట ననస:126-221
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతష
స మగతష
స
ఇసటట ననస:126-221
వయససస:28
లస: ససస స
3140 SAA0296046
పపరర: సరసబరగడత ఆరరక

93-51/145

తసడడ:డ వనసకరటటశనరరలల
ఇసటట ననస:126-214
వయససస:73
లస: పప

భరస : శవ కకపప రలల
ఇసటట ననస:126-221
వయససస:48
లస: ససస స
3137 SAA0961046
పపరర: ననగ లకడమ మగతష
స

3126 AP151030456712
పపరర: మమఘల కతనసలసగస

93-51/140

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:126-212
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కహలసగస
ఇసటట ననస:126-213
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఘనసపవదయఖ
ఇసటట ననస:126-214
వయససస:31
లస: పప
3134 SAA1149277
పపరర: ధన లకడమ కకపప రలల

93-51/142

భరస : మగతష
స
ఇసటట ననస:126-213
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రగడడర తయఖగమర
ఇసటట ననస:126-213
వయససస:36
లస: పప
3131 SAA0371799
పపరర: వనసకటససబభబరరవప చతరరల

3123 AP151030456261
పపరర: మహలకడమ తసగరశశటట

3121 SAA0826661
పపరర: పసచతసనర రరవప కకసడపటటరర

తసడడ:డ వర సరనమ
ఇసటట ననస:126-211
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:126-212
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : హరర పడకరశ రగడడర తయఖగమర
ఇసటట ననస:126-213
వయససస:33
లస: ససస స
3128 SAA0961194
పపరర: హరర పడకరశ రగడడర తయఖగమర

93-51/139

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:126-211
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వర సరనమ
ఇసటట ననస:126-211
వయససస:77
లస: పప
3125 SAA0961202
పపరర: రఠప శక తయఖగమర

3120 SAA0826703
పపరర: వనసకట రమమష కకసడపటటరర

3145 SAA0658872
పపరర: ఉమమమహహశనరర బబ మమమరగడర డ

93-51/164

భరస : పడభభకర రగడడర
ఇసటట ననస:126-227
వయససస:55
లస: ససస స
93-51/166

3148 SAA0371666
పపరర: వనసకటరమన మమరరస� లలళళళ�

93-51/167

తసడడ:డ లకడమననరరయణ�
ఇసటట ననస:126-227
వయససస:30
లస: పప
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3149 SAA0296756
పపరర: రతనకలమమరర� పపలవరరస

93-51/168

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:126-228
వయససస:35
లస: ససస స
3152 AP151030453631
పపరర: వనసకటశశషరగరరర పపలవరరస

93-51/172

93-51/175

93-51/178

93-51/181

93-51/184

93-51/187

93-51/190

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-232
వయససస:30
లస: ససస స

3162 LFX2413235
పపరర: శకనస మనననస

3165 AP151030453587
పపరర: లకడమననరరయణ మనననస

3168 AP151030453347
పపరర: చతననకరశవరరవ పప రరమళళ

3171 SAA0310235
పపరర: పదనమవత వపటస

93-51/193

3174 LFX1613116
పపరర: రగశరగడడర కరరరమమరర

93-51/182

3177 SAA0372854
పపరర: ఇసదసమత మమకర
భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-232
వయససస:55
లస: ససస స

3157 SAA0826596
పపరర: వజయ జ

93-51/177

3160 SAA0827818
పపరర: మగనసరనమ గకడస

93-51/180

3163 AP151030453523
పపరర: శవననగరసనర రరవప మనననస

93-51/183

తసడడ:డ లకడమననరరయణ మనననస
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:44
లస: పప
93-51/185

3166 SAA0961228
పపరర: బడహమ రగడర డ కరరరమమరర

93-51/186

తసడడ:డ రగశ రగడర డ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:126-230
వయససస:25
లస: పప
93-51/188

3169 SAA0826463
పపరర: శక లకడమ శలర కకసడన

93-51/189

తసడడ:డ రరస సససగ ననయక
ఇసటట ననస:126-231
వయససస:30
లస: ససస స
93-51/191

3172 SAA0135319
పపరర: రజనకలమమరర బభపతత

93-51/192

భరస : కరసవరరడడర
ఇసటట ననస:126-231
వయససస:59
లస: ససస స
93-51/194

తసడడ:డ బడహమరగడడర కరరరమగరర
ఇసటట ననస:126-231
వయససస:48
లస: పప
93-51/196

93-51/174

తసడడ:డ నరసపర
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:126-231
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చతననకరశవరరడడర
ఇసటట ననస:126-231
వయససస:36
లస: పప
3176 SAA0373738
పపరర: తనసజ మమకర

93-51/179

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:126-230
వయససస:49
లస: పప

భరస : రగషసరగడడర
ఇసటట ననస:126-231
వయససస:44
లస: ససస స
3173 SAA0296327
పపరర: చననరరడడర బభపతత

3159 AP151030456998
పపరర: పసచచమమ మనననస

3154 SAA0826505
పపరర: నరసమమ గగఱఱ స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రగశ రగడర డ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:126-230
వయససస:26
లస: పప
3170 SAA0296772
పపరర: ఆదదలకడమ కరరరమమరర

93-51/176

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనన
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:56
లస: పప
3167 SAA0961210
పపరర: గరతమ రగడడర కరరరమమరర

3156 LFX2423143
పపరర: లకడమ మనననస

93-51/170

తసడడ:డ నరసపర
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసపర
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:31
లస: పప
3164 SAA0826570
పపరర: నరసపర గగఱఱ స

93-51/173

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:55
లస: ససస స
3161 SAA0826687
పపరర: నరసససహహలల గగఱఱ స

3153 AP151030453748
పపరర: వనసకటరతనస పపలమరరస

3151 SAA0435669
పపరర: రమణమమ పపలమరరస

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-228
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-228
వయససస:48
లస: పప

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:126-229
వయససస:26
లస: ససస స
3158 SAA0296764
పపరర: రరజఖలకడమ పరతనళస

93-51/169

భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:126-228
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:126-228
వయససస:41
లస: పప
3155 SAA0826539
పపరర: రరమమసజల గగఱఱ స

3150 SAA0435677
పపరర: పదనమవత పపలవరరస

3175 SAA0930751
పపరర: కరశవ రగడడర బభపతష

93-51/195

తసడడ:డ చడననన రగడర డ బభపతష
ఇసటట ననస:126-231
వయససస:64
లస: పప
93-51/197

3178 SAA0930231
పపరర: మహలకడమ అరరటట

93-51/198

భరస : పపరర చసదడరరవప అరరటట
ఇసటట ననస:126-232
వయససస:61
లస: ససస స
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పపరర: ననగరశనరరరవప మమకర
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93-51/199

తసడడ:డ వఠలలశనర చచదరర మమక
ఇసటట ననస:126-232
వయససస:58
లస: పప
3182 SAA0872896
పపరర: చసదడ శశఖర సపవదస

93-51/201

93-35/880

93-37/119

93-35/882

93-35/885

93-35/887

93-35/890

భరస : హహహలలస మదసబ
ఇసటట ననస:126-252
వయససస:23
లస: ససస స

3192 AP151030438209
పపరర: లకడమ పపల�

3195 AP151030423163
పపరర: కమషరమమరరస గసగరధర

3198 SAA0346759
పపరర: అనససరఖ� ఈదసరర�

3201 SAA0872045
పపరర: శవశసకర ఏదసరర

93-35/893

3204 SAA0346569
పపరర: నననభ�

93-35/883

3207 AP151030438240
పపరర: అమగమలల మదసబ�
భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:126-252
వయససస:40
లస: ససస స

3187 SAA0337550
పపరర: ననగ మమరరత కలమమరర ననమల

93-37/118

3190 SAA0827248
పపరర: ననగ లకడమ కలరరక

93-51/202

3193 SAA0385369
పపరర: సతఖ అశశక కలమమర పపల

93-35/884

తసడడ:డ గగవసద రరవప�
ఇసటట ననస:126-243
వయససస:30
లస: పప
93-30/123

3196 SAA1033257
పపరర: రరణగకరదతవ ఈడడరర

93-35/886

భరస : దసరరరపడసరద ఈడడరర
ఇసటట ననస:126-247
వయససస:25
లస: ససస స
93-35/888

3199 SAA0337451
పపరర: వజయ వననకకట�

93-35/889

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:126-247
వయససస:52
లస: ససస స
93-35/891

3202 SAA0293092
పపరర: దసరరరపడసరద� ఈదసరర�

93-35/892

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:126-247
వయససస:30
లస: పప
93-33/710

భరస : ననగగలలమరర�
ఇసటట ననస:126-248
వయససస:52
లస: ససస స
93-35/895

93-35/879

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:126-242
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : అనససరఖ ఏదసరర
ఇసటట ననస:126-247
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:126-247
వయససస:33
లస: పప
3206 SAA0925166
పపరర: లకడమ మదసబ

93-35/881

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:126-247
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-247
వయససస:77
లస: ససస స
3203 LFX2379295
పపరర: ఫణణకలమమర� ఏదసరర�

3189 SAA0532762
పపరర: వనణగగగపరలరగడర డ ఆసరదద

3184 SAA0554030
పపరర: ననగ మమరరత కలమమరర ననమల

భరస : ససజవ రగడడర ననమల
ఇసటట ననస:126-238
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప గసగరధర
ఇసటట ననస:126-244
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ఫణణ కలమమర�
ఇసటట ననస:126-247
వయససస:29
లస: ససస స
3200 AP151030438405
పపరర: ననగరసదడస వననకకట�

93-37/117

భరస : గగవసదరరవప�
ఇసటట ననస:126-243
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మగకకసటట�
ఇసటట ననస:126-243
వయససస:52
లస: పప
3197 SAA0346767
పపరర: వనసకటలకడమ� ఈడసరర�

3186 SAA0902669
పపరర: పపలపరటట ససభభషసణణ

93-51/503

భరస : ససజవ రగడడర
ఇసటట ననస:126-238
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసదడ రగడడర
ఇసటట ననస:126-238-1
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకహరర�
ఇసటట ననస:126-243
వయససస:48
లస: ససస స
3194 SAA0293100
పపరర: శక హరర� మమరరబతష
స ల�

93-35/878

భరస : బభషర పపలపరటట
ఇసటట ననస:126-238
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అనసతయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:126-238
వయససస:56
లస: ససస స
3191 SAA0346775
పపరర: ఈశనరమమ� మమరబతష
స ల�

3183 SAA0778185
పపరర: పడభభవత ధథడర

3181 SAA0930637
పపరర: శక నరసససహ మమరరస అవరనరర

తసడడ:డ రరమ శరమ అవరనరర
ఇసటట ననస:126.232
వయససస:57
లస: పప

భరస : సమమమట బభబగ
ఇసటట ననస:126-238
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ భమమరగడడర
ఇసటట ననస:126-238
వయససస:39
లస: పప
3188 SAA0337592
పపరర: సరసనత రరమశశటట

93-51/200

తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప అరరటట
ఇసటట ననస:126-232
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప సపవదస
ఇసటట ననస:126-235
వయససస:41
లస: పప
3185 SAA0550780
పపరర: ససజవరగడడర ననమల

3180 SAA0930264
పపరర: పపరర చసదడరరవప అరరటట

3205 SAA1060557
పపరర: మదసబ Swathi

93-35/894

భరస : Lakshmaiah Moddu
ఇసటట ననస:126-252
వయససస:22
లస: ససస స
93-35/896

3208 AP151030438636
పపరర: బగజర మదసబ�

93-35/897

భరస : హహహలలస�
ఇసటట ననస:126-252
వయససస:44
లస: ససస స

Page 110 of 366

3209 SAA0078600
పపరర: లకమయఖ� మమదబ స�
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93-35/898

తసడడ:డ ఐలలసస�
ఇసటట ననస:126-252
వయససస:29
లస: పప
3212 LFX2377315
పపరర: హహహలలస మదసబ�

3210 SAA0078576
పపరర: వజయ కలమమర� మమదబ స�

తసడడ:డ ఐలలసస�
ఇసటట ననస:126-252
వయససస:30
లస: పప
93-35/901

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:126-252
వయససస:50
లస: పప

3213 AP151030438681
పపరర: ససవరరస మదసబ�

భరస : వజయ కలమమర మదసబ
ఇసటట ననస:126-254
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబగ
ఇసటట ననస:126-255
వయససస:27
లస: ససస స
3221 AP151030438518
పపరర: మమరస మమ మమమడడ�

93-35/911

93-35/914

93-35/917

93-35/920

భరస : మమరరక�
ఇసటట ననస:126-258
వయససస:57
లస: ససస స

3225 SAA0293076
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డపరటట�

3228 AP151030438354
పపరర: కకటటశనరమమ కసతతటట

3231 AP151030438096
పపరర: ఏససదయమమ బబ డపరటట�

93-35/923

3234 SAA0337386
పపరర: కలమమరర� బబ రపరటట�

93-35/912

3237 LFX1566827
పపరర: పరపర రరవప బబ డపరటట
తసడడ:డ దతవదననస
ఇసటట ననస:126-258
వయససస:33
లస: పప

3217 LFX2377711
పపరర: నరసససహరరవప మదసబ�

93-35/906

3220 AP151030438074
పపరర: శరఖమలమరరణణ బబ డపరటట�

93-35/909

3223 SAA1033307
పపరర: సరగర బభబగ బబ డపరటట

93-35/913

తసడడ:డ రరస బభబగ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:126-255
వయససస:23
లస: పప
93-35/915

3226 SAA0425355
పపరర: రరసబభబగ బబ డడపరటట�

93-35/916

తసడడ:డ కమషరరరరవప�
ఇసటట ననస:126-255
వయససస:47
లస: పప
93-35/918

3229 SAA0078527
పపరర: శక రరస� కసతతటట�

93-35/919

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:126-256
వయససస:31
లస: పప
93-35/921

3232 SAA0567180
పపరర: జయ బబ డపరటట

93-35/922

తసడడ:డ మమరరక
ఇసటట ననస:126-258
వయససస:29
లస: ససస స
93-35/924

భరస : పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:126-258
వయససస:35
లస: ససస స
93-35/926

93-35/903

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:126-255
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అమమయఖ�
ఇసటట ననస:126-257
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పరపర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:126-258
వయససస:31
లస: ససస స
3236 AP151030438011
పపరర: శరగమణణ బబ డపరటట�

93-35/908

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:126-256
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప � �
ఇసటట ననస:126-256
వయససస:34
లస: పప
3233 SAA0451989
పపరర: శరరధసబ బబ డపరటట

3222 AP151030438276
పపరర: వరమమ బబ డపరటట�

3214 LFX2377737
పపరర: మజరశ మదసబ�

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:126-254
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కమషరరరవప�
ఇసటట ననస:126-255
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:126-256
వయససస:27
లస: ససస స
3230 LFX2378081
పపరర: కకటటశనరరరవప � కసతతటట �

93-35/905

భరస : కమషరరరరవప�
ఇసటట ననస:126-255
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషరరరవప�
ఇసటట ననస:126-255
వయససస:41
లస: పప
3227 SAA0777310
పపరర: కలమమరర కసతతటట

3219 LFX1566546
పపరర: అరరణ� బబ డపరటట�

93-35/900

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:126-253
వయససస:50
లస: పప

భరస : రతననకర� �
ఇసటట ననస:126-255
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-255
వయససస:52
లస: ససస స
3224 SAA0340281
పపరర: రతననకర బబ డపరటట�

93-35/902

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:126-254
వయససస:34
లస: ససస స
93-35/907

3211 SAA0343475
పపరర: ఏససబభబమ� గగడడసర�

తసడడ:డ ఇసడయయల�
ఇసటట ననస:126-252
వయససస:41
లస: పప

భరస : మషప�
ఇసటట ననస:126-253
వయససస:41
లస: ససస స

93-35/904 3216 SAA0337410
3215 SAA0732843
పపరర: మదసబ అరరణన వజయ కలమమర
పపరర: వజయరరణణ� మదసబ�

3218 SAA0777450
పపరర: దతవర రరణణ బబ డపటటట

93-35/899

3235 AP151030438205
పపరర: దతవమణణ బబ డపరటట�

93-35/925

భరస : దతవదననస�
ఇసటట ననస:126-258
వయససస:47
లస: ససస స
93-35/927

3238 SAA0340265
పపరర: మమరరక బబ డడపరటట�

93-35/929

తసడడ:డ చనవరయఖ�
ఇసటట ననస:126-258
వయససస:62
లస: పప
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93-37/120

తసడడ:డ సరహహబ పపలపరటట
ఇసటట ననస:126-258
వయససస:35
లస: పప
93-35/932

భరస : joji
ఇసటట ననస:126-259
వయససస:52
లస: ససస స

3243 SAA0343467
పపరర: సరసబయఖ� గరరరపరటట�

93-35/935

తసడడ:డ రరయపర�
ఇసటట ననస:126-259
వయససస:62
లస: పప

3246 SAA0925133
పపరర: కకరసన కకరపరటట

93-35/933

93-35/938

తసడడ:డ పసలల�
ఇసటట ననస:126-260
వయససస:29
లస: పప

3249 SAA0567719
పపరర: కమషరవనణణ బబ డపరటట

93-35/936

93-35/941

భరస : శరఖమ బభబగ�
ఇసటట ననస:126-262
వయససస:33
లస: ససస స

3252 AP151030438014
పపరర: మమరర బబ డపరటట�

93-35/939

93-35/944

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-262
వయససస:41
లస: పప

3255 SAA0340042
పపరర: ఎలషర బబ డపరటట�

93-35/934

3247 AP151030438149
పపరర: వజయలకడమ కకరపరటట�

93-35/937

3250 SAA1017574
పపరర: అనసశర బబ డపరటట

93-35/940

తసడడ:డ Elisha బబ డపరటట
ఇసటట ననస:126-262
వయససస:29
లస: ససస స
93-35/942

భరస : ఎలషర�
ఇసటట ననస:126-262
వయససస:40
లస: ససస స

3254 SAA0340026
పపరర: శరఖసబభబగ బబ డపరటట�

3244 SAA0777120
పపరర: వజయ రరజ గసతల

భరస : పరలల�
ఇసటట ననస:126-260
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కలమమర బభబగ
ఇసటట ననస:126-261
వయససస:34
లస: ససస స

3251 SAA0336958
పపరర: మమధవ� బబ డపరటట�

93-35/931

తసడడ:డ పసల మనసన
ఇసటట ననస:126-259
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకరణ కకరపరటట
ఇసటట ననస:126-260
వయససస:26
లస: ససస స

3248 SAA0078659
పపరర: కకరణ కలమమర� కకరపరటట�

3241 SAA0777104
పపరర: సరసబభడజయమస గసటల

భరస : వజయ రరజ
ఇసటట ననస:126-259
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ�
ఇసటట ననస:126-259
వయససస:38
లస: పప

3245 SAA0340067
పపరర: జజజ గరరపరటట�

3253 AP151030438366
పపరర: ససతతషస బబ డపరటట�

93-35/943

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-262
వయససస:57
లస: ససస స
93-35/945

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:126-262
వయససస:27
లస: పప
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93-49/559

భరస : శరల వరరన రరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:135-158
వయససస:35
లస: ససస స
9788 SAA0142968
పపరర: అతస లకరర శరల వరర న�

9786 SAA0320994
పపరర: ధనలకడమ అతస లకరర

93-49/560

భరస : వశన ససధనకర రరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:135-158
వయససస:42
లస: ససస స
93-49/562

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప� అతస లకరర
ఇసటట ననస:135-158
వయససస:35
లస: పప

9789 SAA0326553
పపరర: వశనససధనకరరకవప అతస లకరర�

93-53/668

9794 SAA0987901
పపరర: దదపసస బసడర

93-49/567

9792 SAA0316620
పపరర: రగడడర బతష
స ల వనసకట శశషరత�

93-49/563

భరస : ననగరరజ� చతజలలర
ఇసటట ననస:135-168
వయససస:38
లస: ససస స

93-49/561

9790 AP151030453718
పపరర: వనసకటటశనరరరవప అతస లకరర�

93-49/564

తసడడ:డ శకహరరననరరయణ� అతస లకరర
ఇసటట ననస:135-158
వయససస:66
లస: పప
93-49/565

తసడడ:డ వనసకట రగడ�డర రగడడర బతష
స ల
ఇసటట ననస:135-161
వయససస:64
లస: ససస స
9795 SAA0297127
పపరర: నసదదన� చతస జలలర�

9787 AP151030456691
పపరర: కమషర కలమమరర అతస లకరర�

భరస : శకనవరసరరవప� అతస లకరర
ఇసటట ననస:135-158
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప� అతస లకరర
ఇసటట ననస:135-158
వయససస:41
లస: పప

9791 SAA0871146
పపరర: రరమచసదడ వదనఖసరగర
వపయమఖరర
తసడడ:డ పడభభకర రరవప వపయమఖరర
ఇసటట ననస:135-160
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బభబగ బసడర
ఇసటట ననస:135-168
వయససస:23
లస: ససస స

93-35/930

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:126-259
వయససస:36
లస: ససస స

3242 AP151030438582
పపరర: వనసకరయమమ గరరపరటట�

9785 SAA0321216
పపరర: ననగ లకడమ అతస లకరర

3240 SAA0567727
పపరర: గరరరపరటట కనకస

9793 SAA0615914
పపరర: శవ ననగరరజ యరకసశశటట

93-49/566

తసడడ:డ రరమమమరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:135-167
వయససస:28
లస: పప
93-49/568

9796 SAA0987893
పపరర: శవర కలమమరర బసడర

93-49/569

భరస : రమమశ బభబగ బసడర
ఇసటట ననస:135-168
వయససస:46
లస: ససస స
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9797 SAA0392829
పపరర: వనసకట లకడమ� కనకమమడల�

93-49/570

భరస : రరధన కమషరమమరరస� కనకమమడల
ఇసటట ననస:135-168
వయససస:62
లస: ససస స
9800 SAA0472605
పపరర: రమమదతవ యఖరకస రగడడర

93-49/573

93-49/576

93-49/579

93-50/952

93-44/976

93-44/979

93-44/816

తసడడ:డ ససబబయఖ మడడ
ఇసటట ననస:135-226
వయససస:69
లస: పప

9810 SAA1451673
పపరర: పపద బషసద షపక

9813 SAA1455575
పపరర: షరరఫప షపక

9816 SAA0571323
పపరర: ననన తననరర

9819 SAA0550525
పపరర: మసగమమ పలస

93-49/582

9822 SAA0816977
పపరర: పడసరద కరతషబబ యన

93-44/974

9825 SAA0717223
పపరర: జజజ రగడడర ఏరరవ
తసడడ:డ ఇననన రరడడర
ఇసటట ననస:135-227
వయససస:58
లస: పప

9805 SAA0476127
పపరర: ఆదద ననరరయణ యమరరడర న

93-49/578

9808 SAA0634592
పపరర: కకలవర కకటటశనర రరవప

93-49/581

9811 SAA1441096
పపరర: రహమస న షపక

93-44/975

భరస : పపద బషసద షపక
ఇసటట ననస:135-181
వయససస:34
లస: ససస స
93-44/977

9814 SAA1472141
పపరర: షరరఫప షపక

93-44/978

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:135-181
వయససస:32
లస: ససస స
93-53/669

9817 SAA0391367
పపరర: సససదరఖ అనసత

93-44/815

భరస : ఏడడకకసడలల అనసత
ఇసటట ననస:135-187
వయససస:34
లస: ససస స
93-44/817

9820 SAA0556894
పపరర: రరమగలల పలస

93-44/818

తసడడ:డ బగచచయఖ
ఇసటట ననస:135-198
వయససస:53
లస: పప
93-49/583

తసడడ:డ భమయఖ కరతషబబ యన
ఇసటట ననస:135-226
వయససస:32
లస: పప
93-49/585

93-49/575

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కలలన
ఇసటట ననస:135-176
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:135-198
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ మడడ
ఇసటట ననస:135-226
వయససస:26
లస: పప
9824 SAA0681544
పపరర: మడడ వనలలగగసడయఖ

93-49/580

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:135-181
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అనసత
ఇసటట ననస:135-187
వయససస:43
లస: పప
9821 SAA0817025
పపరర: మడడ మగరళ కమషర

9807 SAA0636654
పపరర: కకలవర లలమ వ వ వసస

9802 SAA0395053
పపరర: వరసవ లత� యరగడర�

తసడడ:డ లకమయఖ యమరరడర న
ఇసటట ననస:135-171
వయససస:46
లస: పప

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:135-181
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద బభషసద షపక
ఇసటట ననస:135-181
వయససస:18
లస: ససస స
9818 SAA0309708
పపరర: ఏడడకకసడలల అనసత

93-49/577

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:135-181
వయససస:39
లస: పప

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:135-181
వయససస:32
లస: ససస స
9815 SAA1448570
పపరర: రరషమ షపక

9804 SAA0476143
పపరర: ఈసనరరరడడర యమరరడర న

93-49/572

భరస : శకనవరససలల� యరగడర
ఇసటట ననస:135-171
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప కలలన
ఇసటట ననస:135-176
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస నషట ల
ఇసటట ననస:135-176
వయససస:38
లస: పప
9812 SAA1453620
పపరర: షరరఫప షపక

93-49/574

తసడడ:డ లకమయఖ యమరరడర న
ఇసటట ననస:135-171
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటటశనర రరవప కలలన
ఇసటట ననస:135-176
వయససస:62
లస: ససస స
9809 SAA1293158
పపరర: రరఘవనసదడ శకకరసత నషట ల

9801 SAA0472613
పపరర: వజయ లకడమ యరకసరరడడర

9799 SAA0987810
పపరర: రమమశ బభబగ బసడర

తసడడ:డ మధసససధన రరవప బసడర
ఇసటట ననస:135-168
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ యరగడర
ఇసటట ననస:135-171
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ� యరగడర
ఇసటట ననస:135-171
వయససస:73
లస: ససస స
9806 SAA0635722
పపరర: కలలన మహ లకమమమ

93-49/571

తసడడ:డ రరధనకమషర మమరరస� కనకమమడల
ఇసటట ననస:135-168
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఈశనర రగడడర యరగడర
ఇసటట ననస:135-171
వయససస:32
లస: ససస స
9803 SAA0394197
పపరర: లకడమ� యమరరకడర న�

9798 SAA0377218
పపరర: రరమకమషర� కనకమమడల�

9823 SAA0817009
పపరర: మడడ ననరరయణ

93-49/584

తసడడ:డ ససబబయఖ మడడ
ఇసటట ననస:135-226
వయససస:32
లస: పప
93-53/670

9826 SAA0932641
పపరర: పసడయమసక కరరగసపపడడ

93-53/671

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరగసపపడడ
ఇసటట ననస:135-508/1
వయససస:24
లస: ససస స
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9827 SAA0960188
పపరర: సరయ హరర వననకకట

93-53/672

తసడడ:డ చసదడశశఖర వననకకట
ఇసటట ననస:135-1130
వయససస:25
లస: పప
9830 SAA0930595
పపరర: శకలకడమ జవరనజ

93-51/484

93-42/968

93-51/485

93-51/488

93-33/652

94-98/643

తసడడ:డ యయటటయఖ
ఇసటట ననస:143-3-618
వయససస:38
లస: పప
9848 SAA0570770
పపరర: వనసకటటశనరరరవప కదస

93-47/654

తసడడ:డ రరమ సరనమ కకచడరర
ఇసటట ననస:201
వయససస:61
లస: పప

93-51/486

9840 AP151030453487
పపరర: లవకలశ ఇసటటరర

9843 SAA1459585
పపరర: మమరర ససవరర బభయ పపలలగగ

93-51/491

93-51/489

93-41/637

9838 SAA0296038
పపరర: పడదదప ఇసటటరర

93-51/487

9841 SAA1034529
పపరర: మమణణకఖ రరవప కకపపరల

93-48/982

9844 SAA1461292
పపరర: బల కలమమర మరరయమల
భసధసవప: బల కలమమర మరరయమల
ఇసటట ననస:143-3-611
వయససస:49
లస: పప

9846 SAA0987463
పపరర: పదమజ పమడడమళ

9847 SAA0958092
పపరర: మమనక పళళళ

9852 SAA0960246
పపరర: రరజరశనరర చసతలపపడడ

9855 SAA1450154
పపరర: వనసకటటశనరరర బబహర
భసధసవప: మలర శనరర బబహర
ఇసటట ననస:201
వయససస:42
లస: పప

93-50/891

తసడడ:డ కమషర కకపపరల
ఇసటట ననస:137-6-937
వయససస:39
లస: పప

93-47/652

93-48/983

93-47/653

తసడడ:డ కకశశర కలమమర పళళళ
ఇసటట ననస:143-8-1918
వయససస:25
లస: ససస స
93-47/655

9850 SAA0344929
పపరర: సరయ కలమమరర యస.

93-51/490

భరస : యస.వ. పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:143-10-2451
వయససస:45
లస: ససస స
93-53/674

భరస : శకనవరస రరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:193-3-121
వయససస:40
లస: ససస స
93-53/675

9835 SAA0926420
పపరర: గఫపర షపక

భసధసవప: మమరర ససవరర బభయ పపలలగగ
ఇసటట ననస:143-3-611
వయససస:70
లస: ససస స

9849 SAA0308791
పపరర: శకనవరసరరవప� యరకపరలలస�

93-43/558

తసడడ:డ లవకలశ
ఇసటట ననస:136-209
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర లలటట�
ఇసటట ననస:143-10-2374
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:144-11-1357
వయససస:51
లస: పప
9854 SAA1200625
పపరర: సరసబశవరరవప కకచడరర

9837 AP151030456604
పపరర: శవ ననగరసదడస ఇసటటరర

9832 SAA0813437
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస దసబగగసటర

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:136-96/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగరశనరరరవప పమడడమళ
ఇసటట ననస:143-7-1768
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:143-9-1944
వయససస:63
లస: పప
9851 SAA0091926
పపరర: శకనవరస కలమమర అతస లకరర

93-42/1159

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:136-209
వయససస:65
లస: పప

భరస : గగరరసరనమ�
ఇసటట ననస:137-79
వయససస:71
లస: ససస స
9845 NDX2983161
పపరర: వనసకటటశనరరర పగడనల

9834 SAA1435239
పపరర: కమషర కలమమరర వపరరనక

93-51/483

తసడడ:డ ససబభడహనయమ
ఇసటట ననస:136-8-886
వయససస:36
లస: పప

భరస : లవకలశ
ఇసటట ననస:136-209
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ లవకలశ
ఇసటట ననస:136-209
వయససస:35
లస: పప
9842 AP151030426022
పపరర: పపషరరవత కకలమర�

93-52/959

భరస : హనసమసత రరవప వపరరనక
ఇసటట ననస:136-18-780
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అలర వల షపక
ఇసటట ననస:136-207
వయససస:25
లస: ససస స
9839 SAA0298562
పపరర: శకకరసత ఇసటటరర

9831 SAA1403765
పపరర: ససరఖ భభనస పడకరష ఓరచ

9829 SAA0827735
పపరర: దదపక కటభట

తసడడ:డ రరసబభబగ
ఇసటట ననస:136-4-288
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఓరచ
ఇసటట ననస:136-7-457
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వపరరనక
ఇసటట ననస:136-18-780
వయససస:32
లస: పప
9836 SAA0935835
పపరర: శరహహనన షపక

93-53/673

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప దనరల
ఇసటట ననస:136-1-168
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జవరనజ
ఇసటట ననస:136-4-376
వయససస:27
లస: ససస స
9833 SAA1426196
పపరర: శకనవరస రరవప వపరరనక

9828 SAA0932492
పపరర: ననగబభబగ దనరర

9853 SAA1458900
పపరర: అరచన చలమచడరర

93-40/928

తసడడ:డ పడసరద చలమచడరర
ఇసటట ననస:201
వయససస:21
లస: ససస స
93-53/774

9856 SAA1401926
పపరర: గరత మమధసరర అడతరపలర

93-47/771

భరస : శక కమషరమమరరస అడతర పలర
ఇసటట ననస:201 BHARADWAJ HOMES
వయససస:53
లస: ససస స
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9857 SAA1403104
పపరర: సతఖననరరయణ తనడతపలర

93-48/984

9858 SAA1284876
పపరర: వనసకట రమణ తననరర

93-45/950

9859 SAA1284892
పపరర: వనసకట రమణ రరవప తననరర

93-45/951

భసధసవప: బల తడపపర సససదనరర తనడతపలర
ఇసటట ననస:202 BHARADWAJ HOMES
వయససస:79
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:202 lakshminarayana tower
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర తననరర
ఇసటట ననస:202 lakshminarayana tower
వయససస:44
లస: పప

9860 SAA1284991
పపరర: శరఖస కలమమర తననరర

9861 SAA1433697
పపరర: పరనతస వనసకట ఇసదసమత

9862 SAA1433952
పపరర: పరనతస బభల గరరరజ కలమమరర

93-45/952

93-42/1102

93-42/1103

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:202 lakshminarayana tower
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పరనతస వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:202, ANNAPURNA GRAND
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనతస వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:202, ANNAPURNA GRAND
వయససస:27
లస: ససస స

9863 SAA1425768
పపరర: పరనతస వనసకట పపషరరవత

9864 SAA1450493
పపరర: మరరయమమ పపలవరరస

9865 SAA1446897
పపరర: శరణ కలమమర దతవ

93-42/1161

93-44/984

93-42/969

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప పరనతస
ఇసటట ననస:202, ANNAPURNA GRAND
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:202 , lokesh towers , balaji naga
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన వజయ పడకరశ దతవ
ఇసటట ననస:203
వయససస:35
లస: పప

9866 SAA0851890
పపరర: పదనమవత కకతస

9867 SAA0851973
పపరర: పపలర రరవప కకతస

9868 SAA1448059
పపరర: వనణగ గగపరల రరవప నసదస

93-47/656

భరస : పపలర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:203
వయససస:44
లస: ససస స
9869 NDX1884239
పపరర: లకడమ మమఘమవథస

93-47/657

తసడడ:డ కనకయఖ కకతస
ఇసటట ననస:203
వయససస:52
లస: పప
93-42/970

9870 SAA1396373
పపరర: మమనక జజహనవ రరననమడడగమ

తసడడ:డ ససబడమణఖస నసదస
ఇసటట ననస:203 A BLOCK
వయససస:58
లస: పప
93-52/973

9871 SOT0199414
పపరర: శకదతవ తషలలవ

93-44/985

తసడడ:డ లలల ననయక హమసవథస
ఇసటట ననస:203 BRINDA ENCLAVE
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప రరననమడడగమ
ఇసటట ననస:203, Dwaraka Residency,
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : తరరమల రరయలల తషలలవ
ఇసటట ననస:204
వయససస:43
లస: ససస స

9872 SAA1389444
పపరర: సతఖవత చససడసరర

9873 SAA1433614
పపరర: నవన చసతపలర

9874 SAA1469972
పపరర: పదనమవత ననదడసడర

93-42/971

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:204 MAARVEL PRIDE A
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:205-572
వయససస:23
లస: పప

9875 SAA0341412
పపరర: సప మయఖ బబ లర పలర

9876 SAA1080423
పపరర: వతసలఖ కనసబన

93-35/1057

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:215-1-42
వయససస:40
లస: పప
9878 SAA0339499
పపరర: సరసబయఖ తషరకర�
తసడడ:డ మరరయనన�
ఇసటట ననస:225-59
వయససస:42
లస: పప
9881 SAA0384776
పపరర: శకనవరసరరవప� నసదదగస�

తసడడ:డ ఆహయగసబ కర కసఫ
ఇసటట ననస:236-11-1332
వయససస:55
లస: పప

9879 SAA0961343
పపరర: సరయ కకర చడననన

93-35/1062

9882 SAA0330852
పపరర: మలర క నటట వ

93-35/1058

9885 SAA0296715
పపరర: మరరబబగస షపక
భరస : అజమ మగనన
ఇసటట ననస:237-10-2553
వయససస:33
లస: ససస స

9877 SAA1080456
పపరర: దదనన సససదర రరజ కనసబన

93-35/1059

తసడడ:డ వరయఖ కనసబన
ఇసటట ననస:218/5/318
వయససస:48
లస: పప
93-51/492

9880 SAA0345942
పపరర: శకనవరసరరవప గగళళ�

93-35/1061

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:226-6-725
వయససస:47
లస: పప
93-47/658

తసడడ:డ రరజగగపరల
ఇసటట ననస:233-10-2128
వయససస:33
లస: పప
93-51/494

93-52/975

భరస : రరమరరవప ననదడసడర
ఇసటట ననస:207
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజననశనర రరవప చడననన
ఇసటట ననస:226-3-184
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనమయఖ�
ఇసటట ననస:226-7-846
వయససస:42
లస: పప
9884 SAA0298521
పపరర: అజయగకమమర కకసడన

93-52/974

తసడడ:డ దదనన సససదర రరజ కనసబన
ఇసటట ననస:218/5/318
వయససస:21
లస: ససస స
93-35/1060

93-51/575

9883 SAA0658948
పపరర: వజయలకడమ ఆళళ

93-51/493

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:234-8.315
వయససస:30
లస: ససస స
93-51/495

9886 SAA0321380
పపరర: పబభబ రరజ జజఖత

93-51/496

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:238-182
వయససస:32
లస: ససస స
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9887 AP151030438285
పపరర: అసకమమ బసడనరర�

93-35/1063

భరస : వరర అసకయఖ�
ఇసటట ననస:262
వయససస:62
లస: ససస స
9890 SAA1384494
పపరర: అరరణకలమమర ఘసట

9888 SAA1460245
పపరర: పసచచయఖ కకడడబథదనన

93-44/989

తసడడ:డ వనసకయఖ కకడడబథదనన
ఇసటట ననస:301
వయససస:53
లస: పప
93-42/1105

9891 SAA1368323
పపరర: అరరణ కలమమర ఘసట

9889 SAA1368257
పపరర: లకడమ తతజశన తలర స

93-42/1104

భసధసవప: సతఖననరరయణ తలర స
ఇసటట ననస:301 SRI VASAVI VENKATESWA
వయససస:28
లస: ససస స
93-42/1106

9892 SAA1342567
పపరర: లకడమపత మమత రసగసరనమ

తలర : పదమశక పదమ
ఇసటట ననస:301, SAIRAM RESIDENCY
వయససస:21
లస: పప

తలర : ఘసట పదమ శక పదమ
ఇసటట ననస:301, SAIRAM RESIDENCY
వయససస:21
లస: పప

భరస : లకడమపత
ఇసటట ననస:302, Sainivasam
వయససస:44
లస: ససస స

9893 SAA1342575
పపరర: ఆర ఏల జయసత శకరసగ

9894 SAA1470178
పపరర: అమర బభబగ జవసగగల

9895 SAA1470798
పపరర: ససనల కలమమర పలర కకసడ

93-42/1162

93-42/972

93-42/1107

93-42/973

తసడడ:డ ఆర లకడమపత
ఇసటట ననస:302, Sainivasam, Sainath
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ దనస జవసగగల
ఇసటట ననస:302, VIRAT SAI TOWERS
వయససస:54
లస: పప

భసధసవప: సహససన కమప కలమమర పలర కకసడ
ఇసటట ననస:303, Vijaya Towers Apartment
వయససస:62
లస: పప

9896 SAA1396837
పపరర: రవ కలమమర రరయల

9897 SAA1414606
పపరర: రతన పడభ రరయల

9898 SAA1410364
పపరర: శకనవరసరరవప కనననకసటట

93-42/974

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరయల
ఇసటట ననస:304
వయససస:45
లస: పప
9899 SAA1410422
పపరర: ససజజత కనననకసటట

భరస : రవ కలమమర రరయల
ఇసటట ననస:304
వయససస:41
లస: ససస స
93-53/777

భరస : శకనవరసరరవప కనననగసససస
ఇసటట ననస:304
వయససస:40
లస: ససస స
9902 SAA1472240
పపరర: రవసదడ బభబగ వపదయమగరరర

93-42/975

9900 SAA1424464
పపరర: రమదతవ చగకక

తసడడ:డ వనసకట రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:304
వయససస:49
లస: పప
93-35/1164

తసడడ:డ రవ కకశశర బభబగ చగకక
ఇసటట ననస:304,siri apartment
వయససస:24
లస: ససస స
93-42/977

తసడడ:డ ససబబరరవప వపదయమగరరర
ఇసటట ననస:305 BOMMARILLU APPT
వయససస:44
లస: పప

9903 SAA1316256
పపరర: రరజరశ పప ననస

9908 SAA1467786
పపరర: రరగరననయకమమమ చననస

93-52/980

భరస : శకనవరస రరవప చననస
ఇసటట ననస:402 dwaraka homes
వయససస:39
లస: ససస స
9911 SAA1417377
పపరర: లకడమ కలమమరర అడడససమలర
భరస : అజయ కలమమర అడడససమలర
ఇసటట ననస:403
వయససస:51
లస: ససస స
9914 SAA1471283
పపరర: శశషష కలమమరర కలరక
భరస : శశషగరరర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:404,3rdline
వయససస:46
లస: ససస స

93-40/929

93-44/993

9904 SAA1316215
పపరర: తతజశన పప ననస

93-40/930

93-42/838

9907 SAA1449891
పపరర: కరలదనస కకసతనడ

93-42/978

భసధసవప: సపలల
ఇసటట ననస:401 SAI GRAND APPTS
వయససస:64
లస: పప

తలర : జయశక
ఇసటట ననస:401,srichakranivasam
వయససస:29
లస: పప

9909 SAA1292861
పపరర: శరరమల లకకక

9910 SAA1417385
పపరర: అజయ కలమమర అడడససమలర

9912 SAA1268598
పపరర: ననగ వరర నమమ కరసతతమతన

93-42/839

93-44/991

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:403
వయససస:55
లస: పప
93-42/840

9913 SAA1465483
పపరర: పరరనత తతట

భరస : లకడమ ననరరయణ కరసతతమతన
ఇసటట ననస:403, yaganti almondvalley
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : బభల చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:404
వయససస:51
లస: ససస స

9915 SAA1454834
పపరర: శరససన దతవ సససదర కరకరన

9916 SAA1267046
పపరర: ససబబరగడడర బబ లర

తసడడ:డ మరరయన వకటర కరకరన
ఇసటట ననస:404,gateway residency
వయససస:38
లస: పప

93-42/976

భరస : రరజరశ పప ననస
ఇసటట ననస:315
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ లకకక
ఇసటట ననస:402, ESR RESIDENCY
వయససస:20
లస: ససస స
93-44/992

9901 SAA1472232
పపరర: రవసదడ బభబగ వపదయమగరరర

తసడడ:డ ససబబరరవప వపదయమగరరర
ఇసటట ననస:305 BOMMARILLU APPT
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప పప ననస
ఇసటట ననస:315
వయససస:37
లస: పప

93-52/979 9906 SAA1297894
9905 SAA1410190
పపరర: వనసకట సతఖ ఫణణ కలమమర వరసకక
పపరర: శవ శసకరస గగరసటర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప వరసకక
ఇసటట ననస:401
వయససస:48
లస: పప

93-53/776

93-52/981

93-51/577

93-44/870

భసధసవప: వనసకటరరవమమ బబ లర
ఇసటట ననస:501
వయససస:51
లస: పప
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93-44/871

భరస : ససబబరగడడర బబ లర
ఇసటట ననస:501
వయససస:48
లస: ససస స
9920 SAA1269380
పపరర: శకలకడమ బబ ళళ

93-44/872

తసడడ:డ ససబబ రగడడర బబ లర
ఇసటట ననస:501
వయససస:21
లస: పప
93-44/828

భరస : శకనవరస రగడడర బబ ళళ
ఇసటట ననస: 501graniya appartment
వయససస:20
లస: ససస స
9923 SAA1270099
పపరర: సప నయ రరచగరరర

9918 SAA1292234
పపరర: అనమరగడడర బబ లర

9921 SAA1269398
పపరర: శకనవరస రగడడర బబ ళళ

9924 SAA1432285
పపరర: వజయ శశఖర గరగనపపడడ

93-51/497

భరస : వనసకట చసదడ శశఖర జవసగగల
ఇసటట ననస:501
వయససస:40
లస: ససస స
93-44/873

తసడడ:డ ససబబ రగడడర బబ ళళ
ఇసటట ననస:501 granya residency
వయససస:26
లస: పప
93-42/842

9919 SAA1064971
పపరర: వనసకట పపషర లత జవసగగల

9922 SAA1292655
పపరర: రరన రరచగరరర

93-42/841

తసడడ:డ జననరరన రరచగరరర
ఇసటట ననస:501 VENKATESWARA NILAYAM
వయససస:28
లస: ససస స
93-48/986

9925 SAA1432293
పపరర: అరరణ గరగనపపడడ

93-48/987

తసడడ:డ జననరరన రరచగరరర
తసడడ:డ లకథర పరల గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:501 VENKATESWARA NILAYAM ఇసటట ననస:501, GATEWAY RESIDENCY
వయససస:26
లస: ససస స
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వజయ శశఖర గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:501,GATEWAY RESIDENCY
వయససస:18
లస: ససస స

9926 SAA1433689
పపరర: నరమల దతవ మటనన

9928 SAA1266774
పపరర: ఖససస బ షపక

93-52/983

9927 SAA1417559
పపరర: భమ లకడమ కడడయమల

భరస : వజయ శశఖర గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:501,GATEWAY RESIDENCY
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అయఖపర సరనమ కడడయమల
ఇసటట ననస:502
వయససస:35
లస: ససస స

9929 SAA1266816
పపరర: శకన బభష షపక

9930 SAA1266766
పపరర: ననగగల అమరఠ షపక

93-45/956

93-44/995

93-45/955

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:502 lakshminarayana tower
వయససస:67
లస: ససస స
93-45/957

9931 SAA1426766
పపరర: శకనవరస రరవప అడర

93-42/1108

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:502 lakshminarayana tower
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకన బభష షపక
ఇసటట ననస:502 lakshminarayana tower
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: బభలమజ యడవలర
ఇసటట ననస:502 Vijaya towers
వయససస:48
లస: పప

9932 SAA1443100
పపరర: ననగ రతనస తతట

9933 SAA1422690
పపరర: భవన ససదదప పరరరరస

9934 SAA1269356
పపరర: శకనవరస వటటటకకసడ

93-52/984

93-52/985

93-51/563

భరస : పరరరరస వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:503 dwaraka heights apartment
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరరరస వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:503 dwaraka heights apartment
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జయరరమయఖ వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:503, SRI LAKSHMI NILAYAM
వయససస:47
లస: పప

9935 SAA1081546
పపరర: మలలర సవరర కలనస

9936 SAA1293109
పపరర: వజయ కలమమర గగటటటపరటట

9937 SAA1454040
పపరర: హహహమవత కకమమననన

93-51/502

భరస : పడదదపపడడడర కలనస
ఇసటట ననస:503,YENUGANTI NISE
వయససస:30
లస: ససస స
9938 SQX0688440
పపరర: వనసకట రరమరగడడర కరరనటట

తలర : వనసకట మలర శనరర గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:504
వయససస:18
లస: పప
95-79/877

తసడడ:డ సరసబరగడడర కరరనటట
ఇసటట ననస:592-232
వయససస:59
లస: పప
9941 SAA0461293
పపరర: పపరరరమమ రరడడర దథసత రరడడర

తలర : మహ లకమమ కనసపరరస
ఇసటట ననస:1358-84
వయససస:20
లస: ససస స

9939 SAA1342831
పపరర: ననగరశనర రరవప మసగస

93-51/498

9942 SAA0961251
పపరర: లలకమమత గగతస కకసడ

93-33/913

9945 SAA0381657
పపరర: ససబభబరరడడర వటటటకలసట.
తసడడ:డ శకరరమరరడడర
ఇసటట ననస:1911-530/2
వయససస:60
లస: పప

9940 SAA1342849
పపరర: సతఖవత మసగస

93-33/914

భరస : ననగరశనర రరవప మసగస
ఇసటట ననస:668/2 28-120
వయససస:46
లస: ససస స
93-51/499

భరస : రరజరసదడ పడసరదరరవప గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:1262-123
వయససస:67
లస: ససస స
94-78/876

93-52/986

భరస : రరమకమషర కకమమననన
ఇసటట ననస:512
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస మసగస
ఇసటట ననస:668/2 28-120
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట అపరర రరడర డ దథసత రరడడర
ఇసటట ననస:1043
వయససస:28
లస: ససస స
9944 NDX3038858
పపరర: నఖత సపనన కనసపరరస

93-52/770

9943 SAA0658898
పపరర: శక దదపసస మదసగగల

93-51/501

తసడడ:డ లకకమరగడడర
ఇసటట ననస:1348-105
వయససస:26
లస: ససస స
93-53/677

9946 AP151030453512
పపరర: మహమమద అల షపక�

93-47/659

తసడడ:డ ఖమదర వల�
ఇసటట ననస:2466
వయససస:43
లస: పప
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93-47/660

తసడడ:డ శరమమఖల రరవనసతల
ఇసటట ననస:2517
వయససస:23
లస: ససస స

9948 SAA0373563
పపరర: శకలకడమ బ�లలససపరటట

93-51/516

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13310-2479
వయససస:35
లస: ససస స

9950 SAA0851593
పపరర: పదనమవత మమరరబతస న

93-53/680

భరస : ననగరరజ మమరరబతస న
ఇసటట ననస:13514-647
వయససస:24
లస: ససస స

9951 SAA0886152
పపరర: రమ దతవ మడడ

93-50/2

భరస : రరమ సససగ ననయక
ఇసటట ననస:
వయససస:50
లస: ససస స

93-53/678

93-50/1

తసడడ:డ భగవరనసలల పడకరమ
ఇసటట ననస:వయససస:49
లస: ససస స

9954 SAA0445247
పపరర: వనసకటటశనరరరవప నరరక

93-48/1

93-42/982

9957 SAA0932674
పపరర: ససజజత నరసరన

తసడడ:డ వనసకటకకటటశనరరరవప పపల
ఇసటట ననస:A-4
వయససస:29
లస: పప
9962 UJK1199018
పపరర: ససరఖ పదనమవత వపసడవలర

93-42/984

9960 SAA1269091
పపరర: బల గగపస చరరమమవలమ

93-35/1064

9955 SAA1293166
పపరర: రరతనక సరయ పప లశశటట

93-49/621

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:00
వయససస:18
లస: ససస స
93-52/1

భరస : శకరరమ రగడర డ ననరసరన
ఇసటట ననస:అ134-1-101
వయససస:57
లస: ససస స

9959 SAA1381037
పపరర: వర వనసకట రవకకరణ పపల

9952 SAA0871997
పపరర: లకమణ కలమమర బభలబబ యన
తసడడ:డ సమమయఖ బభలబబ యన
ఇసటట ననస:138804
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నరరక
ఇసటట ననస:0000000000
వయససస:62
లస: పప

9956 SAA0930397
పపరర: రరధదక పడకరమ

93-51/520

భరస : ససధనకరరగడడర
ఇసటట ననస:13510-659
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మగరళ కమషర మడడ
ఇసటట ననస:134235
వయససస:25
లస: ససస స

9953 SAA0826489
పపరర: రమమదతవ కకసడన

9949 SAA0659136
పపరర: ఆరగగఖపడమల గరదడ

9958 SAA1066562
పపరర: హరర కకరణ రగడర డ ఇపర

93-45/2

తసడడ:డ చన వనసకట రగడర డ ఇపర
ఇసటట ననస:/11-3
వయససస:34
లస: పప
93-42/844

9961 UJK1199083
పపరర: ససరఖననరరయణ వపసడవలర

93-42/983

తసడడ:డ వనసకటరరవప చరరమమవలమ
ఇసటట ననస:A5 BHAGAVAN HOMES
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరరకజ వపసడవలర
ఇసటట ననస:A-5, Sri Anjaneyam Enclav
వయససస:57
లస: పప

9963 ZDR1547704
పపరర: పడదదప కలమమర వపసడవలర

9964 SAA1064831
పపరర: శకధర పరరమ

93-42/985

93-51/522

భరస : ససరఖననరరయణ వపసడవలర
ఇసటట ననస:A-5, Sri Anjaneyam Enclav
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ వపసడవలర
ఇసటట ననస:A-5, Sri Anjaneyam Enclav
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:A BLOCK FLAT NO: 201
వయససస:23
లస: పప

9965 SAA1064864
పపరర: శకనవరస పరరమ

9966 SAA1064849
పపరర: హనసమసత రరవప పరరమ

9967 SAA1064856
పపరర: భభరత దతవ పరరమ

93-51/523

93-51/524

93-51/521

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:A BLOCK FLAT NO ; 201
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపద ననగభమషణస పరరమ
ఇసటట ననస:A BLOCK FLAT NO ;201
వయససస:52
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:A BLOCK , FLAT NO : 201
వయససస:48
లస: ససస స

9968 SAA0925273
పపరర: వనసకటకమషరరరవప మమనసకకసడ

9969 SAA1467125
పపరర: చగకక లసగస థసకరపసడడ

9970 WKH1100759
పపరర: రరథ మమరగళర

93-35/1065

తసడడ:డ వరయఖ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:BAHATAM RAJU,HOUSE
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ తసగ పసడడ థసకరపసడడ
ఇసటట ననస:BLOCK B10
వయససస:32
లస: పప

9971 WKH3127107
పపరర: వనసకటరమణనరగడడర సననపనననీస

9972 SAA1114248
పపరర: సదననసదస రరవపరర

93-44/999

భసధసవప: రరథ
ఇసటట ననస:Bommarillu403
వయససస:46
లస: పప
9974 WVQ1336263
పపరర: ఇసదసమత మదదబ

93-42/1165

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:D-1,Sri Anjaneyam Enclave
వయససస:43
లస: ససస స

93-53/781

93-44/998

భరస : వనసకటరమణనరగడడర
ఇసటట ననస:bommarilli403
వయససస:41
లస: ససస స
93-51/525

9973 WVQ1336230
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప మదదబ

93-42/1164

తసడడ:డ సమమధననస రరవపరర
ఇసటట ననస:C-3 SRI ANJANEYAM ENCLAV
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:D-1,Sri Anjaneyam Enclave
వయససస:49
లస: పప

9975 SAA1350289
పపరర: రరధ మదదబ

93-48/902
9976 SAA1196153
పపరర: శకనవరస కకశశర బభబగ యడర పరటట

93-42/1166

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:D-1,Sri Anjaneyam Enclave
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరనక బభబగ యడర పరటట
ఇసటట ననస:D3, Sai Sree Apartment
వయససస:41
లస: పప
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9977 TRO0341172
పపరర: హరర సతఖననరరయణ నసబమరర

93-42/848

9978 TRO1600931
పపరర: మననకడ నసబమరర

93-42/849

9979 TRO0338764
పపరర: వశరలకడమ వరరపపల

93-52/771

తసడడ:డ చనన నరసససహ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:D-102, SIVA GREEN VALLEY
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ హరర సతఖననరరయణ నసబమరర
ఇసటట ననస:D-102, SIVA GREEN VALLEY
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హరర సతఖననరరయణ నసబమరర
ఇసటట ననస:D-102, SIVA GREEN VALLEY
వయససస:46
లస: ససస స

9980 SAA1284629
పపరర: వనసకట కర మననకడ కకలమరర

9981 SAA1195007
పపరర: షపక మహమమద జన షపక

9982 SAA1341783
పపరర: ససత మహలకడమ జమల

93-42/845

భరస : వననద కలమమర కటకమమసత
ఇసటట ననస:D 134-59
వయససస:30
లస: ససస స
9983 SAA1407212
పపరర: పరవన అలమరడడ

తసడడ:డ షపక అహమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:D no. 2- 247
వయససస:21
లస: పప
93-42/1021

భరస : శవ కలమమర అలమరడడ
ఇసటట ననస:D.NO. 4-687
వయససస:27
లస: ససస స
9986 SAA1368224
పపరర: వసశ బగరరక

93-35/1206

93-35/1132

93-35/1208

93-47/776

భరస : సరసబశవ రరవప జకక
ఇసటట ననస:D NO 11-63
వయససస:37
లస: ససస స
10001 SAA1405620
పపరర: పసచచరగడడర చటటట ల

93-42/998

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస రరజ
ఇసటట ననస:D.NO. 11-88
వయససస:19
లస: పప

93-35/1209

9996 SAA1407816
పపరర: లకడమ అయయలమ

9999 SAA1460047
పపరర: డతవడ రరజ మగపరవరపప

10002 SAA1405737
పపరర: అలవనలమమ చటటట ల

10005 SAA1277953
పపరర: తతజససన మమడడశశటట
తసడడ:డ రరమ రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:D NO 11-97
వయససస:19
లస: ససస స

93-35/1213

9991 SAA1462183
పపరర: అనల బబ కక

93-40/932

9994 SAA1463710
పపరర: రవ మపసదతవ

93-35/1210

తసడడ:డ రమణ రరవప మపసదతవ
ఇసటట ననస:D.No. 10-170/1
వయససస:22
లస: పప
93-47/777

9997 SAA1407832
పపరర: హహమ ఈశనర అయయలమ

93-47/778

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అయయలమ
ఇసటట ననస:D.NO. 11-4-75
వయససస:24
లస: పప
93-42/987

10000 SAA1419845
పపరర: తరరపతమమ పసదసల

93-44/1001

తసడడ:డ శకనస పసదసల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-77-20/A
వయససస:18
లస: ససస స
93-42/999

భరస : పసచచరగడడర చటటట ల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-83/2/1
వయససస:63
లస: ససస స
93-42/1001

9988 SAA1464411
పపరర: లకడమ కలరకలల

తసడడ:డ రరమగ బబ కక
ఇసటట ననస:D.NO. 10-91
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజననయగలల మగపరవరపప
ఇసటట ననస:D NO 11-63-1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరగడడర చటటట ల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-83/2/1
వయససస:71
లస: పప
10004 SAA1406925
పపరర: వనసకట సరయ చరణ రరజ

93-33/920

భరస : సతఖననరరయణ అయయలమ
ఇసటట ననస:D.NO. 11-4-75
వయససస:43
లస: ససస స
93-33/917

93-33/919

భరస : బభల రరజ కలరకలల
ఇసటట ననస:D.No. 6-201/2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణరరవప మపసదతవ
ఇసటట ననస:D.No. 10-170/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కమషర మమరరస అయయలమ
ఇసటట ననస:D.NO. 11-4-75
వయససస:44
లస: పప
9998 SAA1459809
పపరర: తషలసస జకక

93-35/1212

9990 SAA1466374
పపరర: హరరక కలశశటట

9993 SAA1451913
పపరర: జజసఫ మపసదతవ

9985 SAA1464460
పపరర: శవమమ తషరక
భరస : శరసబయఖ తషరక
ఇసటట ననస:D.No. 6-77/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవ కల చరణ కలశశటట
ఇసటట ననస:d.no. 8-64
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రమణ రరవప మపసదతవ
ఇసటట ననస:D.No. 10-170/1
వయససస:41
లస: ససస స
9995 SAA1407824
పపరర: సతఖననరరయణ అయయలమ

93-48/903

తసడడ:డ శరసబయఖ కలరకలల
ఇసటట ననస:d.no. 6-201/2
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసధస
ఇసటట ననస:D NO 6-208
వయససస:21
లస: పప
9992 SAA1463686
పపరర: కమషర కలమమరర మపసదతవ

9984 SAA1199793
పపరర: గరతనరరరన సరయ తననరర

9987 SAA1463611
పపరర: బభల రరజ కలరకలల

93-33/918

భరస : రమమష జమల
ఇసటట ననస:D NO 3-180-43
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రవకలమమర తననరర
ఇసటట ననస:D NO 5-19-1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చననపర బగరరక
ఇసటట ననస:D NO 6-168
వయససస:18
లస: పప
9989 SAA1289784
పపరర: లకడమ ససజనఖ గసధస

93-52/720

10003 SAA1405729
పపరర: శకనవరస రగడడర చటటట ల

93-42/1000

తసడడ:డ పసచచరగడడర చటటట ల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-83/2/1
వయససస:41
లస: పప
93-42/847

10006 SAA1407220
పపరర: అచసఖత రమమరరవప కరవపరర

93-42/988

తసడడ:డ రరమశశష శరమ కరవపరర
ఇసటట ననస:D.NO. 11-101-2
వయససస:65
లస: పప
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10007 SAA1407238
పపరర: లకడమ కలమఖణణ కరవపరర
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93-42/989

భరస : అచసఖత రరమమరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:D.NO. 11-101-2
వయససస:57
లస: ససస స
93-42/991

భసధసవప: ఆదద లకడమ కలమమరర బతషల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-123/4
వయససస:48
లస: పప
93-42/994

93-45/1032

తసడడ:డ రమణ సససగ ననయక కకరరక
ఇసటట ననస:D.No 11-285-3/2
వయససస:25
లస: పప
10019 SAA1405117
పపరర: జయ శకత పతస పరటట

93-45/1039

93-45/1035

10017 SAA1405125
పపరర: శకకరసత మమమడడ

93-45/1037

10020 SAA1404623
పపరర: జయయసదడ ననథ పతస పరటట

10023 SAA1406016
పపరర: సరయ ససజన యలమరరస
తసడడ:డ శకనవరస మగఠరక యలమరరస
ఇసటట ననస:D.NO. 11-481
వయససస:18
లస: ససస స

10025 SAA1453539
పపరర: శక రవళ రరవపరటట

10026 SAA1407808
పపరర: వనసకటటశనర రరవప మగకరకస

93-47/774

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:D.NO 11-507
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:DNO11-621/15
వయససస:55
లస: పప
10031 SAA1407071
పపరర: మహహశనరర నసనన

భరస : రరమయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-771-20/9
వయససస:73
లస: ససస స

93-45/1040

93-51/579

93-42/997

10032 SAA1405430
పపరర: రరజరశ బబ యలపలర

93-47/779

10035 SAA1420397
పపరర: కమషరదతవ పరలలస
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పరలలస
ఇసటట ననస:D.NO. 11-792/2
వయససస:20
లస: పప

93-45/1036

10018 SAA1405075
పపరర: ఇసదస పసడయ కలసభ

93-45/1038

93-47/775
10021 SAA1407873
పపరర: ననగ సరయ మణణకసఠ భభరర వ
పప చరరజ
తసడడ:డ ననగ ససబడమణణఖశనర రరవప పప చరరజ
ఇసటట ననస:D.NO. 11-381
వయససస:18
లస: పప

10024 SAA1418755
పపరర: శక రవళ రరవపరటట

93-47/773

10027 SAA1466416
పపరర: ననగగలమబ షపవక

93-42/986

భరస : చనసద బభష షపవక
ఇసటట ననస:D NO 11-594/2
వయససస:30
లస: ససస స
93-42/995

10030 SAA1407055
పపరర: సరయ పసడయ కనననతత

93-42/996

తసడడ:డ గగపసననథ కనననతత
ఇసటట ననస:D.NO. 11-685
వయససస:24
లస: ససస స
93-44/1000

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబ యలపలర
ఇసటట ననస:D.NO. 11-765/8
వయససస:20
లస: పప
93-48/993

10015 SAA1405299
పపరర: ససనత చలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:D.No 11-507
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ లసగస
ఇసటట ననస:D.NO. 11-657/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గరత పరరరసరరధద రరజ నసనన
ఇసటట ననస:D.NO. 11-697/4A
వయససస:18
లస: ససస స
10034 SAA1420603
పపరర: లసగమమ పసదసల

10029 SAA1407014
పపరర: భవన లసగస

93-42/993

తసడడ:డ మగరళ కమషర కలసభ
ఇసటట ననస:D.NO. 11-325
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ మగకరకస
ఇసటట ననస:D.NO. 11-517/4
వయససస:70
లస: పప
93-51/526

10012 SAA1407253
పపరర: ధనసశ బతషల

భరస : పవన కలమమర నలక
ర రర
ఇసటట ననస:D.NO. 11-271/E
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ రరజ పతస పరటట
ఇసటట ననస:D.NO. 11-360/1/2
వయససస:19
లస: పప
93-47/665

93-42/990

తసడడ:డ బలరరమ కమషర బతషల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-123/4
వయససస:18
లస: పప

10014 SAA1405307
పపరర: వనసకట అనసరరధ కకటటశనరర
పససపపలలటట
భసధసవప: శవ కలమమరర గరజల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-267
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరయ బభబగ వపలర
ఇసటట ననస:D NO.11-480/A, FLAT NO.301
వయససస:30
లస: ససస స

10028 SAA0569103
పపరర: రరసబభబగ కలరరక

93-42/992

తసడడ:డ యన బభబగ మమమడడ
ఇసటట ననస:D.NO. 11-307
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ననగ రరజ పతస పరటట
ఇసటట ననస:D.NO. 11-360/1/2
వయససస:19
లస: ససస స
10022 SAA1075225
పపరర: ననగసరరత వపలర

10011 SAA1407501
పపరర: ఆదద లకడమ కలమమరర బతషల

10009 SAA1407048
పపరర: సప న నమమగడర

తసడడ:డ ననగ బభబగ నమమగడర
ఇసటట ననస:D.NO. 11-123/2
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బలరరమ కమషర బతషల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-123/4
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రగడడర కకటట
ఇసటట ననస:D.NO. 11-146/11/2
వయససస:22
లస: ససస స
10016 SAA1417922
పపరర: అభషపక కకరీర

93-42/846

తసడడ:డ బభల కకటట రగడర డ బభదస
ఇసటట ననస:D NO 11-109
వయససస:20
లస: పప

10010 SAA1407261
పపరర: బలరరమ కమషర బతషల

10013 SAA1407246
పపరర: గరయతడ కకరవకకత

10008 SAA1264795
పపరర: వనసకటససబభబరగడడర బభదస

10033 SAA1420579
పపరర: సరయ పసడడల

93-48/992

తసడడ:డ శకనస పసడడల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-771-20
వయససస:19
లస: పప
93-48/994

10036 SAA1405778
పపరర: అనసరరధ కకమమశశటట

93-44/1002

భరస : రరమ రరవప కకమమశశటట
ఇసటట ననస:D.NO. 11-823/9
వయససస:41
లస: ససస స
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10037 AHU2042745
పపరర: చసదడశశఖర శలస
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93-52/1001

భసధసవప: సపలల
ఇసటట ననస:DNO.11-883/2
వయససస:50
లస: పప
10040 SAA1381789
పపరర: శరరష కకసడనబతస న

93-52/989

93-53/783

93-52/992

93-53/782

10052 SAA1406628
పపరర: ససనల కలమమర శనక

93-53/786

93-53/837

93-52/993

10050 SAA1406180
పపరర: భవతవఖ చడరరకకరర

10053 SAA1406354
పపరర: వనసకట సరనమ మననవ

10056 SAA1406974
పపరర: శకనవరస రగడడర మగననసగర

93-52/990

10059 SAA1418458
పపరర: శశ రరఖ యయరరవ

93-53/785

భరస : శకనవరసరరవప యకకల
ఇసటట ననస:D.NO.19-9-479
వయససస:34
లస: ససస స

10062 SAA1405695
పపరర: సరసబశవరరవప నసతకకక
తసడడ:డ వరభదడయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:D.NO. 19-10-991/3
వయససస:63
లస: పప

93-53/826

10045 SAA1407139
పపరర: బభబగరరవప ఉపరల

10048 SAA1407097
పపరర: ససధనకర కలరక

93-52/994

10051 SAA1471903
పపరర: మహవర వశ రగడర డ

93-53/787

93-53/838

10054 SAA1406586
పపరర: పడవణ కలమమర మననవ

93-53/788

తసడడ:డ వనసకట సరనమ మననవ
ఇసటట ననస:D.NO. 11-962
వయససస:29
లస: పప
93-53/789

10057 SAA1291699
పపరర: వనసకటటశనర రరవప దనసరర

93-44/875

తసడడ:డ వనసకటరతనస దనసరర
ఇసటట ననస:D-NO 11-1063
వయససస:69
లస: పప
93-53/835

10060 SAA1406156
పపరర: శకనవరస రరవప యకకల

93-53/833

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యకకల
ఇసటట ననస:D.NO. 19-9-479
వయససస:39
లస: పప
93-53/824

10063 SAA1405711
పపరర: ననగ మలర క నసతకకక

93-53/825

భరస : మననజ కలమమర చనగసటట
ఇసటట ననస:D.NO. 19-10-991/3
వయససస:41
లస: ససస స

93-52/1000 10066 SAA1406339
10065 SAA1405638
పపరర: జయ మహనరగడడర ఆరగపర రగడడర
పపరర: కలరన ఇననమమరర

తసడడ:డ కమషర రగడడర ఆరగపర రగడడర
ఇసటట ననస:D.NO. 19-11-529
వయససస:49
లస: పప

93-52/991

తసడడ:డ వదఖ సరగర వశ రగడర డ
ఇసటట ననస:D-NO11-945-93/7
వయససస:21
లస: పప

భరస : పడమద రగడడర గరదడ
ఇసటట ననస:D.No.19-9-472
వయససస:28
లస: ససస స
93-53/836

93-48/996

తసడడ:డ వనసకయఖ కలరక
ఇసటట ననస:D.NO. 11-945/9/2A
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరగడడర మగననసగర
ఇసటట ననస:D.NO. 11-978
వయససస:59
లస: పప

భరస : పరపరరవప తలమమల
ఇసటట ననస:D NO 13-5-14/659
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ చనగసటట
ఇసటట ననస:D.NO. 19-10-991/3
వయససస:40
లస: పప

10047 SAA1407147
పపరర: ఆదద ససరరఖవత ఉపరల

10042 SAA1404896
పపరర: కమషర కకశశర వసస

తసడడ:డ బగచచయఖ ఉపరల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-945/9/2A
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మననవ
ఇసటట ననస:D.NO. 11-962
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరనమ కటట
ఇసటట ననస:DNO 11-969/8
వయససస:84
లస: పప

10064 SAA1405703
పపరర: మననజ కలమమర చనగసటట

93-53/784

తసడడ:డ ససబబరరవప చడరరకకరర
ఇసటట ననస:D.NO. 11-945/87
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శనక
ఇసటట ననస:D.NO. 11-960-52
వయససస:21
లస: పప

10061 SAA1406867
పపరర: రరధదక యకకల

10044 SAA1406289
పపరర: లకడమ మదదబపటర

93-52/988

భసధసవప: శరరష బననల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-909
వయససస:35
లస: పప

భరస : బభబగరరవప ఉపరల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-945/9/2A
వయససస:65
లస: ససస స

10049 SAA1471846
పపరర: వనసకట దసరర ధరణణ కలమమర
వనసపటట
భసధసవప: సపలల
ఇసటట ననస:d.no 11-945/50
వయససస:25
లస: పప

10058 SAA1434505
పపరర: వజయ కలమమరర తలమమల

93-48/995

భరస : చననయఖ మదదబపటర
ఇసటట ననస:D.NO. 11-945/6/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ కలరక
ఇసటట ననస:D.NO. 11-945/9/2A
వయససస:70
లస: ససస స

10055 SAA1388677
పపరర: వనసకటటశనరరర కటట

10041 SAA1405091
పపరర: పదనమవత బననల

10039 SAA1381805
పపరర: శవ పరరనత కకసడనబతస న

భరస : ససబభబరరవప కకసడనబతస న
ఇసటట ననస:D NO 11-891/2
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగరశనర రరవప బననల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-909
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ మదదబపటర
ఇసటట ననస:D.NO. 11-945/6/1
వయససస:63
లస: పప
10046 SAA1407105
పపరర: నసదమమ కలరక

93-52/987

తసడడ:డ ఆదయఖ కకసడనబతస న
ఇసటట ననస:D NO 11-891/2
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకసడనబతస న
ఇసటట ననస:D NO 11-891/2
వయససస:25
లస: ససస స
10043 SAA1406313
పపరర: చననయఖ మదదబపటర

10038 SAA1381623
పపరర: ససబభబ రరవప కకసడనబతస న

93-53/827

భరస : ఐ.యల.వ.యస. పడసరద ఇననమమరర
ఇసటట ననస:D.NO. 19-11-529
వయససస:38
లస: ససస స
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పపరర: రమమదతవ పరరమ
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93-53/828

భరస : చసదడ శశఖర రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:D.NO. 19-11-529
వయససస:36
లస: ససస స
10070 SAA1406784
పపరర: అనసరరధ చసడడక

93-53/831

93-45/1034

తసడడ:డ ఈగరశనర రరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:DNO126-2-76
వయససస:37
లస: పప
10079 SAA1407550
పపరర: ససజనఖ మమలస

93-50/1025

93-42/1003

93-50/1029

93-50/1022

తసడడ:డ చననయఖ ఏరబబ యనన
ఇసటట ననస:D.NO. 133-4-601
వయససస:22
లస: ససస స

10083 SAA1407527
పపరర: సనరర లత మతత

10086 SAA1407568
పపరర: వనసకట శవరరవప ఉలర స

10089 SAA1407469
పపరర: మననజ సరయ కలమమర ఉలర స

93-33/653

93-45/1042

10092 SAA1452267
పపరర: ననగ సరరత నలక
ర రర

93-45/1033

10075 SAA1468339
పపరర: శవ రగడడర తమమ

93-35/1207

93-38/1082

10078 SAA1407535
పపరర: వరరరన మమరర ఫరతమ రగశరనర
బడడగగ
భరస : రరజరసదడ బభబగ మమలస
ఇసటట ననస:D.NO. 126-2-133
వయససస:64
లస: ససస స

93-50/1024

93-50/1026

10081 SAA1406883
పపరర: ససదబ దక మహమమద

93-42/1002

తసడడ:డ మగనఫ మహమమద
ఇసటట ననస:D.NO. 126-3-168
వయససస:50
లస: పప
93-50/1027

10084 SAA1407519
పపరర: శవ పరరనత కరరనటట

93-50/1028

భరస : యమననదద రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:D.NO. 126-4-47
వయససస:60
లస: ససస స
93-50/1020

10087 SAA1407477
పపరర: సరమమజఖస ఉలర స

93-50/1021

భరస : వనసకట శవరరవప ఉలర స
ఇసటట ననస:D.NO. 126-155
వయససస:39
లస: ససస స
93-50/1023

తసడడ:డ వనసకట శవరరవప ఉలర స
ఇసటట ననస:D.NO. 126-155
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ నననబబ యన
ఇసటట ననస:D NO 130-324
వయససస:20
లస: పప
10094 SAA1405265
పపరర: కకరణమయ ఏరబబ యనన

10080 SAA1407543
పపరర: దయ కకరణ మమలస

10072 SAA1405042
పపరర: వనసకటటశనరర రరతష

తసడడ:డ పనకరల రగడడర తమమ
ఇసటట ననస:D.NO 125-151 FLAT 309
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ భమషయఖ ఉలర స
ఇసటట ననస:D.NO. 126-155
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవరరవప ఉలర స
ఇసటట ననస:D.NO. 126-155
వయససస:23
లస: ససస స
10091 SAA1199819
పపరర: శకనవరస నననబబ యన

93-48/767

భరస : ససబడహమణఖస మతత
ఇసటట ననస:D.NO. 126-3-280
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరకమషర మమక
ఇసటట ననస:D.NO. 126-4-472
వయససస:19
లస: ససస స
10088 SAA1406958
పపరర: పడతషఖష ఉలర స

10074 SAA0870361
పపరర: రరమమసజననయగలల పపలపకకర

10077 SAA0293852
పపరర: ఈగరశనర రరవప చలవరదద

93-53/830

భరస : శకనవరస గరడ రరతష
ఇసటట ననస:D.NO. 101
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరసదడ బభబగ మమలస
ఇసటట ననస:D.NO. 126-2-133
వయససస:33
లస: పప

భరస : శశతష శకనవరసరరవప పపపరల
ఇసటట ననస:D.NO. 126-3-261
వయససస:20
లస: ససస స
10085 SAA1406743
పపరర: ననగ మలర శనరర మమక

93-53/832

తసడడ:డ ననగయఖ చలవరదద
ఇసటట ననస:DNO126-2-76
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరజరసదడ బభబగ మమలస
ఇసటట ననస:D.NO. 126-2-133
వయససస:34
లస: ససస స
10082 SAA1406891
పపరర: హరరక పపపరల

10071 SAA1406800
పపరర: తషలససకమషర చసడడక

తసడడ:డ వనసకట కమషరయఖ పపలపకకర
ఇసటట ననస:D.NO.125-151
వయససస:46
లస: పప
93-38/1081

10069 SAA1406636
పపరర: రరమగ చసడడక

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసడడక
ఇసటట ననస:D.NO. 19-75
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమగ చసడడక
ఇసటట ననస:D.NO. 19-75
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ గరడ రరతష
ఇసటట ననస:D.NO. 101
వయససస:48
లస: పప
10076 SAA0293969
పపరర: అనల కలమమర చలవరదద

93-53/829

భరస : రరమగ చసడడక
ఇసటట ననస:D.NO. 19-75
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమగ చసడడక
ఇసటట ననస:D.NO. 19-75
వయససస:41
లస: ససస స
10073 SAA1405216
పపరర: శకనవరస గరడ రరతష

10068 SAA1407451
పపరర: అనసరరధ చసడడక

10090 SAA1455914
పపరర: కలమఖణణ బబ డపరటట

93-35/1211

తసడడ:డ ఆనసద రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:D.No. 128-41
వయససస:18
లస: ససస స
93-42/1163

10093 SAA1405273
పపరర: చడవతడ శక ఉజనల చరక

93-45/1041

భరస : సతశ బభబగ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:D.NO 131 FLT NO 503
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళమహన రగడర డ చరక
ఇసటట ననస:D.NO. 133
వయససస:18
లస: ససస స

10095 SAA1405240
పపరర: వనసకట సనన ఏరబబ యనన

10096 SAA1405224
పపరర: లకడమ దసరర మమడ

తసడడ:డ చననయఖ ఏరబబ యనన
ఇసటట ననస:D.NO. 133-4-601
వయససస:19
లస: పప

93-45/1043

93-45/1044

తసడడ:డ తనరక రరసబభబగ మమడ
ఇసటట ననస:D.NO. 133-6-895
వయససస:20
లస: ససస స
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93-45/1045

తసడడ:డ రరమచసదడ శశఖర పరమరరస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-6-900
వయససస:20
లస: ససస స
10100 SAA1407063
పపరర: దసరర రరవప అసగరరరకలల

93-42/1016

93-47/800

93-47/781

93-47/784

93-47/789

భరస : లవ కలమమర జజననకకటట
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2389
వయససస:43
లస: ససస స
10115 SAA1407766
పపరర: రమణ వరరశస

93-47/792

93-51/580

భరస : రరజ కరకరర
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2474
వయససస:25
లస: ససస స

93-47/782

10110 SAA1436039
పపరర: రరయమజ షపక

93-51/583

93-44/1047

10105 SAA1407394
పపరర: దదవఖ రరమశశటట

93-47/780

10108 SAA1407402
పపరర: ననగరశనర రరవప మమరస

93-47/783

10111 SAA1407279
పపరర: ధనలకడమ జజననకకటట

93-47/785

తసడడ:డ ననయబ రససల
ఇసటట ననస:d.no.133-10-2170 2/7 lane
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగరరజ జజననకకటట
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2357
వయససస:25
లస: ససస స

10113 SAA1413285
పపరర: లవ కలమమర జజననకకటట

10114 SAA1407352
పపరర: చననమమలకకసడయఖ వరరశస

93-47/790

10116 SAA1407337
పపరర: రవ కలమమర వరరశస

10119 SAA1405554
పపరర: మగనన మచనచ

10122 SAA1405653
పపరర: మగరళకమషరస రరజ మమదదరర పలర

10125 SAA1405547
పపరర: లకడమ గణణశ పసపనబబ యన
తసడడ:డ పరపరరవప పసపనబబ యన
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2474
వయససస:25
లస: పప

93-47/791

తసడడ:డ పపద కకసడయఖ వరరశస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2412
వయససస:62
లస: పప
93-47/793

10117 SAA1407345
పపరర: వనసకట రమణ వరరశస

93-47/794

భరస : రవ కలమమర వరరశస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2412
వయససస:29
లస: ససస స
93-51/581

10120 SAA1405950
పపరర: ససజజత చసతలపపడడ

93-51/582

భరస : పపలర యఖ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2474
వయససస:36
లస: ససస స
93-51/584

తసడడ:డ చసదడశశఖర మమదదరర పలర
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2474
వయససస:30
లస: పప
93-51/586

93-45/1049

తసడడ:డ లకమయఖ మమరస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2132
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మమరక మచనచ
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2474
వయససస:36
లస: పప

భరస : మగనన మచనచ
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2474
వయససస:34
లస: ససస స
10124 SAA1405570
పపరర: భభగఖమమ కరకరర

10107 SAA1407790
పపరర: పమథదన గగడడసపవ

10102 SAA1405059
పపరర: ససభదడ కడడమమటర

భసధసవప: నరసససహ రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2117
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ వరరశస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2412
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపరల సరనమ అసపప లల
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2474
వయససస:40
లస: పప
10121 SAA1405562
పపరర: భభగఖస మచనచ

93-47/801

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2389
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకసడయఖ వరరశస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2412
వయససస:52
లస: ససస స
10118 SAA1405539
పపరర: నరసససహలల అసపప లల

10104 SAA1407329
పపరర: దదవఖ పరణఖస

93-45/1047

భరస : శకనవరస కడడమమటర
ఇసటట ననస:D.NO. 133-9-969
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగడడసపవ
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2117
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగరశనర రరవప మమరస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2132
వయససస:59
లస: ససస స
10112 SAA1413210
పపరర: అనసరరధ జజననకకటట

93-45/1048

తసడడ:డ పడసరదరరవప పరణఖస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-9-1946
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగడడసపవ
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2117
వయససస:19
లస: పప
10109 SAA1407410
పపరర: అనసరరధ మమరస

10101 SAA1405034
పపరర: శకనవరస కడడమమటర

10099 SAA1405208
పపరర: దసరర పడసరద ఆవపల

తసడడ:డ దసస గరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:D.NO. 133-6-923
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కడడమమటర
ఇసటట ననస:D.NO. 133-9-969
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప పరణఖస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-9-1946
వయససస:21
లస: ససస స
10106 SAA1407782
పపరర: ననగ సరయ గగడడసపవ

93-45/1046

తసడడ:డ రరమచసదడ శశఖర పరమరరస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-6-900
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:D.NO. 133-8
వయససస:22
లస: పప
10103 SAA1407758
పపరర: భభరర వ పరణఖస

10098 SAA1405158
పపరర: పవన చడవతనఖ పరమరరస

10123 SAA1405588
పపరర: రరజ కరకర

93-51/585

తసడడ:డ రవ కరకర
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2474
వయససస:28
లస: పప
93-51/587

10126 SAA1406545
పపరర: ససమరన బజజగ

93-51/588

తసడడ:డ రరస బజజగ
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2474
వయససస:19
లస: ససస స
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10127 SAA1405984
పపరర: యగగసధర రరవప ఐనవవలల

93-51/589

తసడడ:డ బభబగరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2480
వయససస:49
లస: పప
93-51/592

తసడడ:డ మసగఖ ననయక దనరరవత
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2480
వయససస:31
లస: పప
93-47/796

తసడడ:డ రమమశ తతలకర పలర
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2512
వయససస:20
లస: పప
93-47/799

తసడడ:డ కకసడలరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2526/3
వయససస:18
లస: ససస స
93-48/989

93-48/1010

93-48/997

93-48/999

93-50/892

10143 SAA1420405
పపరర: వనసకట శవ సరయ తరరన ఆరగ

10146 SAA1343730
పపరర: రరషస రరజ రగడడర గగణపటట

10149 SAA1420611
పపరర: దతవ శకలకడమ మగరల పపవపన

93-48/1002

10152 SAA1419852
పపరర: భభరర వ కకసడవటట

93-48/990

10155 SAA1420215
పపరర: పవన గసగర శక తరణణ
తసడడ:డ ససబభబ రరవప తరణణ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-301
వయససస:25
లస: ససస స

10135 SAA1407899
పపరర: అపరర గగవసదస

93-47/798

10138 SAA1349315
పపరర: వనసకటటశనర సరనమ గణణశన

93-48/988

10141 SAA1349109
పపరర: భభరర వ సరయ గణణశన

93-48/991

తసడడ:డ వనసకటటశనర సరనమ గణణశన
ఇసటట ననస:D NO 134-1-53
వయససస:18
లస: పప
93-48/1011

10144 SAA1404920
పపరర: రగజ తతటకకర

93-48/1012

భరస : వనసకట రమణ తతటకకర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-99
వయససస:31
లస: ససస స
93-48/1031

10147 SAA1420553
పపరర: అమద బభష షపక

93-48/998

తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:d.no. 134-1-148
వయససస:23
లస: పప
93-48/1000

10150 SAA1419910
పపరర: పవతడ మమడ

93-48/1001

తసడడ:డ వనణగ మమడ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-250
వయససస:18
లస: ససస స
93-52/995

తసడడ:డ సతషబభబగ కకసడవటట
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-274
వయససస:20
లస: ససస స
93-48/1004

93-47/795

తసడడ:డ బలరరమయఖ గణణశన
ఇసటట ననస:D NO 134-1-53
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరజ మగరల పపవపన
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-174
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : భరత కలమమర రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-263
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబభబ రరవప తరణణ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-301
వయససస:50
లస: ససస స

10140 SAA1349117
పపరర: మమనస గణణశన

10132 SAA1407774
పపరర: లకడమ తతలకర పలర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2526/3
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరప రగడడర గగణపటట
ఇసటట ననస:DNO 134-1-126
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఈదర వల షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-148
వయససస:20
లస: ససస స

10154 SAA1420009
పపరర: ఉష రరణణ తరణణ

93-47/797

తసడడ:డ అపరరరవప ఆరగ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-91
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చదడళర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-121
వయససస:19
లస: ససస స

10151 SAA1419571
పపరర: ధరణణ లకడమ పడసనన కకలర

10134 SAA1407907
పపరర: చరసజవ గగవసదస

10137 SAA1165786
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపరరల

93-51/591

భరస : రమమశ తతలకర పలర
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2512
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర సరనమ గణణశన
ఇసటట ననస:D NO 134-1-53
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ ఆరగ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-91
వయససస:53
లస: పప

10148 SAA1420595
పపరర: సరరమమ ససలమసనన షపక

93-51/593

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప ఉపరరల
ఇసటట ననస:D NO 133-39వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర సరనమ గణణశన
ఇసటట ననస:D NO 134-1-53
వయససస:45
లస: ససస స

10145 SAA1419779
పపరర: వససత లకడమ చదడళర

10131 SAA1405679
పపరర: మహహశ పణణదడస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2526/3
వయససస:27
లస: పప

10136 SAA1413293
పపరర: శరకవణణ గగవసదస

10129 SAA1405976
పపరర: రరజరగడడర కలకలటట ల

తసడడ:డ రవ రగడడర కలకలటట ల
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2480
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపదబ బభబగ పణణదడస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2498
వయససస:18
లస: పప

10133 SAA1407311
పపరర: కమషర కశఖప తతలకర పలర

10142 SAA1419951
పపరర: అపరరరవప ఆరగ

93-51/590

తసడడ:డ రమమశ డనన
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2480
వయససస:45
లస: పప

10130 SAA1405968
పపరర: వనసకనన ననయక దనరరవత

10139 SAA1349141
పపరర: అనసరరధ గణణశన

10128 SAA1406008
పపరర: ససధదర డనన

10153 SAA1420322
పపరర: ససబభబ రరవప తరణణ

93-48/1003

తసడడ:డ కమషరమమరరస తరణణ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-301
వయససస:53
లస: పప
93-48/1005

10156 SAA1419993
పపరర: లకడమ సరయ కమషర తరణణ

93-48/1006

తసడడ:డ ససబభబ రరవప తరణణ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-301
వయససస:23
లస: పప
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93-48/1007

తసడడ:డ గగరకయఖ పయమరరర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-315
వయససస:46
లస: పప
10160 SAA1419597
పపరర: మమనస చలర

93-48/1014

93-48/1016

భరస : తరరపతరగడడర తషమమ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-3-599
వయససస:24
లస: ససస స
10169 SAA1404904
పపరర: వరసజననయగలల పప కల
తసడడ:డ వనసకయఖ పప కల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-4-622
వయససస:64
లస: పప
10172 SAA1405687
పపరర: లకడమ దతవ ననటట స

93-40/933

93-44/1030

93-44/1032

భరస : సరసబశవ రరవప యమజల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-697
వయససస:46
లస: ససస స

10170 SAA1419613
పపరర: పపద వనసకయఖ అతతరర

10173 SAA1405463
పపరర: నరసససహ రరవప ననటట స

10176 SAA1406578
పపరర: మణణ పడకరశ గరదడ

93-48/1025

93-48/1022

93-48/1020
10168 SAA1419738
పపరర: పమథదన వనసకటటష కలమమర చదడళర

10171 SAA1419969
పపరర: వజయలకడమ అతతరర

93-48/1023

భరస : పపద వనసకయఖ అతతరర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-4-639
వయససస:36
లస: ససస స
93-44/1006

10174 SAA1405760
పపరర: కమషర గరడత

93-44/1029

భసధసవప: వరణణశక గరడత
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-652
వయససస:53
లస: పప
93-44/1031

10177 SAA1406032
పపరర: బ.ఏన.బ.టట. సససదరర బభయ
బబ సదదల
భరస : సరరర ర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-654
వయససస:51
లస: ససస స

93-44/1033 10180 SAA1419886
10179 SAA1406040
పపరర: బ.ఏన.బ. ససజత బభయ బబ సదదల
పపరర: ఆసజననయగలల పరలడడగగ

10182 SAA1404862
పపరర: వదనఖలకడమ పరలడడగగల

10185 SAA1432780
పపరర: బభజ బభబ పటభన
తసడడ:డ మసరసన పటభన
ఇసటట ననస:D-NO134-5-770
వయససస:43
లస: పప

93-40/934

93-48/1024

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-672
వయససస:60
లస: పప
93-48/1026

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పరలడడగగల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-672
వయససస:26
లస: ససస స
93-48/1028

93-48/1017

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చదడళర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-4-121
వయససస:21
లస: పప

భరస : అయఖపర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-654
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల పరలడడగగ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-672
వయససస:43
లస: ససస స
10184 SAA1420371
పపరర: మననకడ యమజల

93-48/1019

తసడడ:డ కమషర గరదడ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-652
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హరర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-654
వయససస:59
లస: పప
10181 SAA1419894
పపరర: రమమదతవ పరలడడగగ

10167 SAA1419555
పపరర: వనసకటరరవమమ తలర పపరగడడర

10165 SAA1419746
పపరర: వజయ దసరర బతషల
భరస : మగరళ బతషల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-3-593
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరనమ ననటట స
ఇసటట ననస:D.NO. 134-4-644
వయససస:78
లస: పప

భరస : కమషర గరదడ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-652
వయససస:49
లస: ససస స
10178 SAA1405489
పపరర: సరరర ర సససగ బబ సదదల

93-52/996

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ అతతరర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-4-639
వయససస:38
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప ననటట స
ఇసటట ననస:D.NO. 134-4-644
వయససస:73
లస: ససస స
10175 SAA1405851
పపరర: వరణణశక గరదడ

10164 SAA1458827
పపరర: లకడమ ససపసడయ గసజస

93-48/1015

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 134-3-523
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: జజససరన రరణణ తలర పపరగడడర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-3-621
వయససస:72
లస: ససస స
93-48/1021

93-48/1013

93-44/1003 10162 SAA1419936
10161 SAA1405901
పపరర: లకడమ నరసససహ రగడర డ అనసమగల
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ వ.ఆర. చలపత రరవప గసజస
ఇసటట ననస:D.NO. 134-3-538
వయససస:18
లస: ససస స
93-48/1018

10159 SAA1420181
పపరర: శశశక చతబబడ లల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప శశశక
ఇసటట ననస:D.NO. 134-2-334
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కళళధర రగడడర అనసమగల
ఇసటట ననస:D.NO. 134/3/483
వయససస:20
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 134-3-523
వయససస:33
లస: ససస స
10166 SAA1419811
పపరర: మమధవ తషమమ

93-48/1008

భరస : ననగయఖ పయమరరర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-1-315
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరమమరరస చలర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-3-416
వయససస:20
లస: ససస స
10163 SAA1419944
పపరర: అయయషర షపక

10158 SAA1404995
పపరర: నలవనణణ పయమరరర

10183 SAA1420157
పపరర: సరసబశవ రరవప యమజల

93-48/1027

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర యమజల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-697
వయససస:53
లస: పప
93-44/1049

10186 SAA1432707
పపరర: ���������� ����

93-44/1050

భరస : ��� ��� ����
ఇసటట ననస:D-NO134-5-770
వయససస:34
లస: ససస స
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10187 SAA1405505
పపరర: రగజ మనక వనలకరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-44/1034

భరస : శకకరసత రగడడర వనలకరర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-893
వయససస:25
లస: ససస స
10190 SAA1405323
పపరర: శవరగడడర మగననసగర

93-44/1037

93-44/1040

93-44/1043

93-44/1046

93-44/1009

93-44/1012

93-44/1015

తసడడ:డ ననరరయణ నరక
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:42
లస: పప

10200 SAA1405927
పపరర: మమర రగడడర గరల

10203 SAA1405372
పపరర: రరజఖ లకడమ గగతస కకసడ

10206 SAA1405877
పపరర: ననగలకడమ కకణణదల

10209 SAA1405018
పపరర: పదనమవత నటటట వ

93-44/1018

93-44/1007

10195 SAA1405885
పపరర: వజయ బభబగ మగకలక

93-44/1042

93-44/1045
10198 SAA1405786
పపరర: గగమత రరజఖ లకడమ రరవనసతల

10201 SAA1405315
పపరర: శవనననరరయణ గగతస కకసడ

93-44/1008

తసడడ:డ వనమలయఖ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1054
వయససస:53
లస: పప
93-44/1010

10204 SAA1405935
పపరర: వససధ గగతస కకసడ

93-44/1011

తసడడ:డ శవనననరరయణ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1054
వయససస:20
లస: ససస స
93-44/1013

10207 SAA1405810
పపరర: హహమలత తనడడవరయ

93-44/1014

భరస : వనసకట గరరర తనడడవరయ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:63
లస: ససస స
93-44/1016

10210 SAA1406453
పపరర: ననగ రతనమమ చడనసనపరటట

93-44/1017

భరస : వనసకటటశనరరర చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:56
లస: ససస స

93-44/1019 10213 SAA1405828
93-44/1020
10212 SAA1405794
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప గగనసగగసటర
పపరర: మదసససధన రరవప తనడడవరయ

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:50
లస: పప
93-44/1021

93-44/1039

భరస : వనసకటటశనర రరవప రరవనసతల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-949
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనర రరవప నటటట వ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ నరక
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:53
లస: ససస స
10214 SAA1405174
పపరర: శకనవరసరరవప నరక

93-44/1044

భరస : సతశకలమమర కకణణదల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1087
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబ కకటయఖ నరక
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:58
లస: పప
10211 SAA1405836
పపరర: పదనమవత నరక

10197 SAA1406461
పపరర: సససనన మగకలక

10192 SAA1405356
పపరర: వజయ భభరత మగననసగర

తసడడ:డ దనసస మగకలక
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-939
వయససస:20
లస: పప

భరస : శవనననరరయణ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1054
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1054
వయససస:20
లస: ససస స
10208 SAA1405026
పపరర: ననరరయణ నరక

93-44/1041

తసడడ:డ మరగకడడర గరల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1054
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద గసగధనరర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1054
వయససస:52
లస: పప
10205 SAA1405919
పపరర: అసజన దతవ గగతస కకసడ

10194 SAA1405364
పపరర: పడతభ మగననసగర

93-44/1036

భరస : శవరగడడర మగననసగర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-939
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస మగకలక
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-939
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శరత కకసడమగదద
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-949
వయససస:42
లస: ససస స
10202 SAA1405869
పపరర: ఎడడకకసడలల గసగధనరర

93-44/1038

తసడడ:డ శవరగడడర మగననసగర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-939
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరగడడర మగననసగర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-939
వయససస:19
లస: ససస స
10199 SAA1405182
పపరర: రరధ కకసడమగదద

10191 SAA1406875
పపరర: దనసస మగకలక

10189 SAA1406776
పపరర: సరవతడ కనశశటట

భరస : వనసకట ససబబయఖ కనశశటట
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-923
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ మగకలక
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-939
వయససస:50
లస: పప

భరస : దనసస మగకలక
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-939
వయససస:43
లస: ససస స
10196 SAA1405943
పపరర: పడగత మగననసగర

93-44/1035

తసడడ:డ ససబబయఖ కనశశటట
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-923
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రగడడర మగననసగర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-939
వయససస:53
లస: పప
10193 SAA1405349
పపరర: జయమమ చసతమల

10188 SAA1406479
పపరర: వనసకట ససబబయఖ కనశశటట

10215 SAA1405844
పపరర: శకదతవ గగనసగగసటర

తసడడ:డ గరరర రరవప తనడడవరయ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:42
లస: పప
93-44/1022

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:41
లస: ససస స

10216 SAA1405398
పపరర: కరశయఖ తషమమమటట

93-44/1023

తసడడ:డ గరలయఖ తషమమమటట
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:38
లస: పప
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10217 SAA1405406
పపరర: సరవతడ తషమమమటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-44/1024

భరస : కరశయఖ తషమమమటట
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:33
లస: ససస స
10220 SAA1406560
పపరర: చననకక వనసకకసడ

93-44/1027

93-44/1004

93-53/801

93-53/804

93-53/810

93-53/815

93-53/818

భరస : అచసఖత రగడడర చవన
ఇసటట ననస:D.NO. 135-10-529
వయససస:39
లస: ససస స

10230 SAA1406347
పపరర: ససహశ కకమమమలపరటట

10233 SAA1406404
పపరర: శక లమవణఖ గగసజ

10236 SAA1406396
పపరర: లకడమ వజజడల

10239 SAA1406271
పపరర: అరరణ కలమమరర మలలర ల

93-52/997

93-53/791

10242 SAA1413558
పపరర: రరధకమషర మమరరస పప లకరర

93-42/1017

10225 SAA1404888
పపరర: వనసకట రగడడర ఉడడమగల

93-48/1009

10228 SAA1406305
పపరర: సరయ సమజన వరససరగడర డ

93-53/803

తసడడ:డ సతషబభబగ వరససరగడర డ
ఇసటట ననస:D.NO. 135-4-121
వయససస:21
లస: ససస స
93-53/805

93-53/809
10231 SAA1406644
పపరర: వనసకట కమషర రరవప వషష
ర మలకల

తసడడ:డ ససబబరరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-5-176
వయససస:59
లస: పప
93-53/811

10234 SAA1406677
పపరర: షపరరన షపక

93-53/814

తసడడ:డ సలస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 135-7-296
వయససస:25
లస: ససస స
93-53/816

10237 SAA1406859
పపరర: మమధవ పమడడ

93-53/817

భరస : వనసకటటశనరరర పమడడ
ఇసటట ననస:D.NO. 135-8-352
వయససస:41
లస: ససస స
93-53/819

భరస : సరయబభబగ మలలర ల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-9-452
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరధకమషర మమరరస పప లకరర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-10-529
వయససస:46
లస: ససస స
10244 SAA1406602
పపరర: వనసకట రమణ చవన

93-53/802

భరస : శవరరగడడర వజజడల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-8-352
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వశనననథస మలలర ల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-9-452
వయససస:64
లస: పప
10241 SAA1407113
పపరర: వరణణ పప లకరర

10227 SAA1406420
పపరర: కలమఖణణ వరససరగడర డ

10222 SAA1407162
పపరర: వనణగ మమనసకకసడ

తసడడ:డ మలమరరగడడర ఉడడమగల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-163
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగసజ
ఇసటట ననస:D.NO. 135-5-186
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వరర రగడడర వజజడల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-8-352
వయససస:82
లస: ససస స
10238 SAA1406669
పపరర: సరయ బభబగ మలలర ల

93-44/1005

తసడడ:డ భభనసమమరరస కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:D.NO. 135-4-164
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కమషర రరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-5-176
వయససస:30
లస: ససస స
10235 SAA1406388
పపరర: ననగగసదడమమ వజజడల

10224 SAA1405471
పపరర: కమషర వనణణ మరరయమల

93-44/1026

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-16-1506
వయససస:56
లస: పప

భరస : సతషబభబగ వరససరగడర డ
ఇసటట ననస:D.NO. 135-4-121
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : భభనసమమరరస ననగళర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-4-164
వయససస:53
లస: ససస స
10232 SAA1406834
పపరర: పడణవ వషష
ర మలకల

93-44/1028

భరస : వనసకటటశనరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-35-6
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ వరససరగడడర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-4-121
వయససస:47
లస: పప
10229 SAA1406651
పపరర: ఉష కనఖ ననగళర

10221 SAA1405752
పపరర: అశశక వనసకకసడ

10219 SAA1406552
పపరర: యయసయఖ వనసకకసడ

తసడడ:డ వనసకటయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1103
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ యయసయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1103
వయససస:21
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర కకలగటర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-21
వయససస:23
లస: ససస స
10226 SAA1406412
పపరర: సతషబభబగ వరససరగడర డ

93-44/1025

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1088
వయససస:25
లస: పప

భరస : యయసయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-5-1103
వయససస:43
లస: ససస స
10223 SAA1405422
పపరర: లకడమ కకలగటర

10218 SAA1405802
పపరర: శవసరయ దనసరర

10240 SAA1406263
పపరర: శకమమనకర కకలర

93-53/820

తసడడ:డ కలమఖణ చకకవరరస కకలర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-9-460
వయససస:18
లస: ససస స
93-52/999

తసడడ:డ రరమకమషర పరమహసస పప లకరర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-10-529
వయససస:45
లస: పప

10243 SAA1407121
పపరర: నతన సరయ పరమహసస
పప లకరర
తసడడ:డ రరధకమషర మమరరస పప లకరర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-10-529
వయససస:18
లస: పప

10245 SAA1406198
పపరర: శకనవరససలల పప టటట ల

10246 SAA1406495
పపరర: కమషరమహన చసతలచడరరవప

93-53/796

భసధసవప: సరయ వరలకడమ లకకకజ
ఇసటట ననస:D.NO. 135-10-543
వయససస:30
లస: పప

93-52/998

93-53/792

తసడడ:డ రరధకమషర మమరరస చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:D.NO. 135-12-581
వయససస:51
లస: పప

Page 127 of 366

10247 SAA1406172
పపరర: కకటటశనరమమ కకట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-53/799

భరస : కకటయఖ కకట
ఇసటట ననస:D.NO. 135-12-585
వయససస:28
లస: ససస స
10250 SAA1420132
పపరర: రగహహత ఈశనర తతకల

93-48/1030

93-53/808

93-53/790

93-53/823

93-53/812

10257 SAA1407444
పపరర: రరమరగడడర బబ లర

10260 SAA1406842
పపరర: అనషర షపక

93-53/794

10263 SAA1406610
పపరర: వజయ లకడమ కసదదరరలర

93-53/821

10266 SAA1406727
పపరర: బభల గరరరజ కలమమరర పరనతస

93-53/807

10255 SAA1406503
పపరర: పపననమమ మగనపల

93-53/813

10258 SAA1406164
పపరర: మమధవ బబ లర

93-53/822

భరస : రరమరగడడర బబ లర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-99
వయససస:43
లస: ససస స
93-53/834

10261 SAA1406362
పపరర: రరమహన రరవప కసదదరరలర

93-53/795

10264 SAA1406701
పపరర: వనసకట పపషరరవత పరనతస

93-42/1020

10267 SAA1405067
పపరర: గరత వరణణ గగరకస

93-45/1050

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప పరనతస
ఇసటట ననస:D.NO. 202
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పటభటభరరమ పడసరద గగరకస
ఇసటట ననస:D.NO. 401
వయససస:48
లస: ససస స

10268 SAA1404938
పపరర: సరయ అఖలలశ గగరకస

10269 SAA1341791
పపరర: తనరక ననగరసదడ పడసరద జమల

10270 SAA1458165
పపరర: పవన కలమఖణ చవల

తసడడ:డ పటభటభరరమ పడసరద గగరకస
ఇసటట ననస:D.NO. 401
వయససస:29
లస: పప
10271 SAA1390954
పపరర: ననగరశనరరరవప మరరయమల
తసడడ:డ హనసమయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:DONO 11-6/1
వయససస:63
లస: పప
10274 SAA1424696
పపరర: వనసకట రరజరశనరర పరతనళస
తసడడ:డ శవ ఆసజననయగలల పరతనళస
ఇసటట ననస:DO NO 11-42
వయససస:39
లస: ససస స

93-45/1052

తసడడ:డ రమమశ జమల
ఇసటట ననస:DO NO 3-180-43
వయససస:20
లస: పప
93-42/1168

10272 SAA1194844
పపరర: రరమమరరవప రరమశశటట

10275 SAA1452077
పపరర: భభవన వరక
తసడడ:డ చడననకరశవరరవప వరక
ఇసటట ననస:DO NO 11-47
వయససస:19
లస: ససస స

93-40/935

తసడడ:డ రరమగ చవల
ఇసటట ననస:DO NO 10-37
వయససస:21
లస: పప
93-35/1066

భసధసవప: ననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:DO NO 11-18
వయససస:32
లస: పప
93-42/1111

93-42/1018

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప పరనతస
ఇసటట ననస:D.NO. 202
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప పరనతస
ఇసటట ననస:D.NO. 202
వయససస:29
లస: ససస స
93-45/1051

93-53/793

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప కసదదరరలర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-107
వయససస:71
లస: పప

భరస : రరమహనరరవప కసదదరరలర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-109
వయససస:62
లస: ససస స
93-42/1019

10252 SAA1406255
పపరర: ససధనరరణణ ఎనమల

భరస : పప తషరరజ మగనపల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-52
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:D.NO.135-101
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమహనరరవప కసదదరరలర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-107
వయససస:34
లస: పప
10265 SAA1406719
పపరర: వనసకట ఇసదసమత పరనతస

10254 SAA1406370
పపరర: పప తషరరజ మగనపల

93-48/1029

భరస : రసగసరనమ ఎనమల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-50
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకమషర రగడడర బబ లర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-99
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమరగడడర బబ లర
ఇసటట ననస:D.NO. 135-99
వయససస:28
లస: ససస స
10262 SAA1407204
పపరర: వనసకట ససదదప కసదదరరలర

93-53/806

తసడడ:డ వరరసరనమ మగనపల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-52
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:D.NO. 135/59
వయససస:58
లస: పప
10259 SAA1406818
పపరర: పడదదపసస బబ లర

10251 SAA1406446
పపరర: రసగసరనమ ఎనమల

10249 SAA1420389
పపరర: వరలకడమ తతకల

భరస : శవననగరరజ తతకల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-16-761
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ ఎనమల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-50
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రసగసరనమ ఎనమల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-50
వయససస:23
లస: ససస స
10256 SAA1407188
పపరర: ననరరయణరరవప ఉయమఖరర

93-53/800

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసస
ఇసటట ననస:D.NO. 135-14-649
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శవననగరరజ తతకల
ఇసటట ననస:D.NO. 135-16-761
వయససస:21
లస: పప
10253 SAA1406438
పపరర: రవళ ఎనమల

10248 SAA1406487
పపరర: ఫసరగజ కలమమర వసస

10273 SAA1389451
పపరర: మహన లకడమ శశనత పరతనళస

93-42/1023

తసడడ:డ శవ ఆసజననయగలల పరతనళస
ఇసటట ననస:DO NO 11-42
వయససస:18
లస: ససస స
93-42/1112

10276 SAA1349661
పపరర: ససధకర దతగరలమ

93-42/1113

తసడడ:డ ఏసస దనస దతగరలమ
ఇసటట ననస:DO NO 11-48
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: రగశమమ దతగరలమ
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93-42/1167

భరస : ససధనకర దతగరలమ
ఇసటట ననస:DO NO 11-48
వయససస:27
లస: ససస స
10280 SAA1451624
పపరర: మమమథదల బభరర

10278 SAA1431170
పపరర: ససవరరస మమ యమననబరరర

93-42/1022

తసడడ:డ కకటయఖ యమననబరరర
ఇసటట ననస:DO NO 11-151
వయససస:20
లస: ససస స
93-47/802

10279 SAA1431212
పపరర: ససవరరస మమ యమననబరరర

తసడడ:డ కకటయఖ యమననబరరర
ఇసటట ననస:DO NO 11-151
వయససస:20
లస: ససస స

93-42/850 10282 SAA1375211
10281 SAA1277946
పపరర: శక లకడమ తరరపరతమమ మరరకపరలలస
పపరర: బభల వనసకట సరయ పపరరమమళర

భరస : వనసకటపడభగననథ బభరర
ఇసటట ననస:DO NO 11-340/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మరరకపరలలస
ఇసటట ననస:DO NO 11-433
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ డడర సరనమగలల పపరరమమళర
ఇసటట ననస:DO NO 11-578
వయససస:20
లస: పప

93-42/851
10283 SAA1294487
పపరర: వనసకట సరయ రవతతజ
బడహమజజససఖల
తసడడ:డ బ వ ఏల పడసరద బడహమజజససఖల
ఇసటట ననస:DO NO 11-623/1A
వయససస:30
లస: పప

93-50/1030
10284 SAA1342823
పపరర: బడహమజజససఖల వనసకట సరయ
రవతతజ
తసడడ:డ బ వ ఏల పడసరద బడహమజజససఖల
ఇసటట ననస:DO NO 11-623/1A
వయససస:20
లస: పప

10285 SAA1453083
పపరర: శవ పడసరద నసతలపత
తసడడ:డ ఆసజననయగలల నసతలపత
ఇసటట ననస:DONO21-19-1126
వయససస:52
లస: పప

10286 SAA1427012
పపరర: లల కమషర కటటకక

10287 SAA1350297
పపరర: చసదస ననయక కరతవథ

10288 SAA1381847
పపరర: పదనమవత శక రరమ గరరర

93-50/1108

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కటటకక
ఇసటట ననస:DONO 126-2-143
వయససస:22
లస: పప
10289 SAA1381821
పపరర: పవన కలమమర శక రరమ గరరర
తసడడ:డ పడసరద రరవప శక రరమ గరరర
ఇసటట ననస:DO NO 126-4-384
వయససస:29
లస: పప
10292 SAA1371095
పపరర: శవశసకర రరవప కకమగమరర

93-46/855

93-35/1214

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకల
ఇసటట ననస:door no 6-197
వయససస:21
లస: పప
10298 SAA1098045
పపరర: వనణగ గగపరల ససపత

10290 SAA1281393
పపరర: అననపపరర పపనసగగనననద

10293 SAA1466465
పపరర: శరకవణణ కసడడ

93-50/953

తసడడ:డ లకడమ కకటయఖ ససపత
ఇసటట ననస:DOOR.NO-11-626/3
వయససస:26
లస: పప

93-42/1024

93-52/772

10304 SAA1460997
పపరర: మన శక దసపరటట

93-53/839

93-46/854

10294 SAA1350305
పపరర: హనమ బభయ కరతవథ

10296 SAA1264720
పపరర: శకనవరసరరవప బసడనరర

10297 SAA1098037
పపరర: అనససరఖమమ ససపత

93-42/852

10302 SAA1371426
పపరర: జజజన చసదదక
డ మమమల

10305 SAA1371400
పపరర: శకహస పసడడకకటట

93-42/1025

93-51/527

భరస : లకడమ కకటయఖ ససపత
ఇసటట ననస:DOOR.NO-11-626/3
వయససస:50
లస: ససస స
93-51/529

10300 SAA1098052
పపరర: లకడమ కకటయఖ ససపత

93-51/530

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ససపత
ఇసటట ననస:DOOR.NO-11-626/3
వయససస:54
లస: పప
93-52/1007

తసడడ:డ శవ శసకర మమమల
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 11-901/5
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దసపరటట
ఇసటట ననస:DOOR NO-11-945/85/7
వయససస:38
లస: ససస స

10291 SAA1369503
పపరర: రరజరశనరర కకమగమరర

భరస : చసదస ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:DO NO 136-4-374
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ కకటయఖ ససపత
ఇసటట ననస:DOOR.NO-11-626/3
వయససస:27
లస: పప

10301 SAA1275262
పపరర: సరహహఠ వనళళసగరణణ కలమమర
లకరకకలల
తసడడ:డ చనన రరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:DOOR NO 11-900
వయససస:19
లస: పప

93-52/1002

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ రగడర డ కసడడ
ఇసటట ననస:DO NO 133-18-4077
వయససస:22
లస: ససస స

10299 SAA1098029
పపరర: ననగరరరరన ససపత

93-42/1027

భరస : శసకరరరవప కకమగమరర
ఇసటట ననస:DO NO 133-8-1791
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 8-183/2
వయససస:48
లస: పప
93-51/528

93-42/1114

భరస : పడసరద రరవప శక రరమ గరరర
ఇసటట ననస:DO NO 126-4-384
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ మమరరసస
ఇసటట ననస:DO NO 130-11-590
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప కకమగమరర
ఇసటట ననస:DONO 133-8-1791
వయససస:71
లస: పప
10295 SAA1432277
పపరర: వజయ కమషర కకల

93-42/1026

తసడడ:డ దదపర ర ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:DO NO126-4-374
వయససస:37
లస: పప
93-52/1003

93-42/1110

10303 SAA1372135
పపరర: సపనహహత అనసరరగ నలమల

93-52/1008

తసడడ:డ ఇసరక కలమమర నలమల
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 11-901/5
వయససస:18
లస: ససస స
93-53/841

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప పసడడకకటట
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 123-15-559
వయససస:21
లస: ససస స

10306 SAA1342542
పపరర: పడకరశ బభబగ కకసడడడ

93-47/803

తసడడ:డ రరస బభబగ కకసడడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 133-10-2366
వయససస:21
లస: పప
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93-47/804

10308 SAA1381698
పపరర: పదమజ మమనస

తసడడ:డ రరస బభబగ కకసడడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO.133-10-2366
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససదరరన రరవప మమనస
ఇసటట ననస:DOOR NO.134-1-193
వయససస:54
లస: ససస స

10310 SAA1381367
పపరర: ననగ హరరరత మమనస

10311 SAA1432079
పపరర: మధస శకనవరస కసచరర

93-52/1006

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:Door No.134-1-193,
వయససస:31
లస: ససస స
10313 SAA1434935
పపరర: ధననశ శరఖమమరర

93-45/1053

93-52/1004

10309 SAA1381375
పపరర: ససదరరన రరవప మమనస

93-52/1005

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:Door No.134-1-193,
వయససస:59
లస: పప
93-41/1263

93-51/531
10312 SAA1087873
పపరర: వజయ ననగ లకడమ పససపపలలటట

తసడడ:డ లకమయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 135-10-495
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకకరనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:DOOR NO:- 4-13- 117/5,
వయససస:24
లస: ససస స

10314 SAA1420827
పపరర: వనసకటరతనస అసగరరరకలల

10315 SAA1418433
పపరర: చసదడ శశఖర అసగరరరకలల

93-50/1031

93-50/1109

తసడడ:డ వరసజననయగలల శరఖమమరర
ఇసటట ననస:door no:402 , lakshmi towers , n
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 11-617
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 11-617
వయససస:39
లస: పప

10316 SAA1424753
పపరర: వనసకట రరవప అసగరరరకలల

10317 SAA1423755
పపరర: లకడమ కలమమరర తడలరమమకల

10318 SAA1290782
పపరర: సరయ లకడమ మతడడక

93-50/1110

93-50/1111

93-47/714

తసడడ:డ సప మయఖ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 11-617
వయససస:74
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ తడలరమమకల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 11-632
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడశరసత రరజ ననలటటరర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 133-10-2464
వయససస:26
లస: ససస స

10319 TMO0788976
పపరర: జయలకడమ చసతలచడరరవప

10320 SAA1097914
పపరర: మమనక దమమలపరటట

10321 SAA1463413
పపరర: రమణ రచసత

93-53/840

భరస : కమషర మహన చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:Door Number 135-12-581
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రవ దమమలపరటట
ఇసటట ననస:DR NO-11-901/3
వయససస:24
లస: ససస స

10322 SAA1463397
పపరర: కరససఆ రచత

10323 SAA1434125
పపరర: పరరరర మదసబల

93-52/1010

తసడడ:డ యలమసద రచసత
ఇసటట ననస:dwarakha nager
వయససస:46
లస: పప
10325 SAA1461649
పపరర: ఉమదతవ సరరకజ

93-53/681

భరస : కరససఆ రచసత
ఇసటట ననస:dwaraka nagar ,5thlane
వయససస:41
లస: ససస స
93-42/1028

తసడడ:డ ససరరశ మదసబల
ఇసటట ననస:E-4
వయససస:18
లస: పప
93-47/806

10326 SAA1448471
పపరర: మలర కరరరరన రరవప నలస

93-52/1009

10324 SAA1461607
పపరర: రరమకకటటశనర రరవప సరరకజ

భసధసవప: రరమకకటటశనర రరవప సరరకజ
ఇసటట ననస:F 101 BHARADWAJ HOMES
వయససస:62
లస: పప
93-44/1051

10327 NVT1227743
పపరర: ససధదర కమషర గగరసటర

93-35/1215

భసధసవప: ఉమదతవ సరరకజ
ఇసటట ననస:F 101 BHARADWAJ HOMES
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ నలస
ఇసటట ననస:F 204 VEDIKENCLAVE
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:F 408, Pride Block
వయససస:33
లస: పప

10328 SAA1064963
పపరర: యమన అనలమ గదడబ

10329 SAA1468719
పపరర: రరజరశనరర కరసరవఝఅలమ

10330 SAA1113984
పపరర: pattabhirama^;prasad^
గగరకస
తసడడ:డ అకకయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:falt no 401
వయససస:71
లస: పప

93-51/532

తసడడ:డ అనల రరజ గదడబ
ఇసటట ననస:FALT001B BLOCKSRISRINIVAS
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస కరసరవఝఅలమ
ఇసటట ననస:FALT NO 101 B
వయససస:50
లస: ససస స

10331 SAA1456540
పపరర: రరమకమషర రరవప కకమమననన

10332 SAA1291715
పపరర: శకనవరసరరవప యరకవరపప

93-52/1012

93-50/1112

తసడడ:డ రరమననధస కకమమననన
ఇసటట ననస:falt no : 512 , sathya comfort
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పపదరరమయఖ యరకవరపప
ఇసటట ననస:FLAT 2
వయససస:47
లస: పప

10334 SAA1464601
పపరర: వనయ బభబగ పపటట గగసట

10335 SAA1094267
పపరర: వనసకట ససవర పడసరద ఈదసపలర

93-52/1014

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప పపటట గగసట
ఇసటట ననస:Flat 003, Citadel Enclave
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అపరరరరవప ఈదసపలర
ఇసటట ననస:FLAT 101,
వయససస:55
లస: పప

93-47/805

93-50/927

10333 SAA1464510
పపరర: వనయ బభబగ పపటట గగసట

93-50/897

93-52/1013

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప పపటట గగసట
ఇసటట ననస:Flat 003, Citadel Enclave
వయససస:39
లస: పప
93-41/896

10336 SAA1348952
పపరర: గనబ క
న కటభ సరయ చరణ

93-42/1033

తసడడ:డ గనబ క
న కటభ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:Flat 101,130-13-637
వయససస:30
లస: పప
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10337 SAA1440775
పపరర: పడసనన లకడమ తషపరకలల

93-44/1090

భరస : కమషర పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:FLAT103 LOKESH TOWERS
వయససస:26
లస: ససస స

10338 SAA1385467
పపరర: రరమ శశష శరమ కరవపరర

93-42/1032

తసడడ:డ అచసఖత రరమమరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:Flat - 103, srikara apt
వయససస:40
లస: పప

10339 SAA1342864
పపరర: అసజల దతవ బబహర

93-53/842

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబహర
ఇసటట ననస:Flat 201
వయససస:18
లస: ససస స

93-50/1125 10341 SAA1303544
10340 SAA1343292
పపరర: వనసకటమహన చసదస చససచస
పపరర: పదమజ చవ

93-44/883

10342 SAA1303528
పపరర: పదమజ చనవ

93-44/884

తసడడ:డ రరమరరవప చససచస
ఇసటట ననస:FLAT-201,SRI SOWMYA HOME
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఉమ శసకర చనవ
ఇసటట ననస:FLAT-221 NELADHRI BLOCK
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఉమ శసకర చనవ
ఇసటట ననస:FLAT-221 NILADRI BLOCK
వయససస:49
లస: ససస స

10343 SAA1303551
పపరర: ససషసమథ చవ

10344 SAA1433853
పపరర: వనసకటటష తలర స

10345 SAA1263698
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప పరరమ

93-44/885

తసడడ:డ ఉమ శసకర చనవ
ఇసటట ననస:FLAT-221, NILADRI BLOCK
వయససస:25
లస: ససస స

భసధసవప: రసజత తలర స
ఇసటట ననస:Flat 301
వయససస:30
లస: పప

10346 SAA1450055
పపరర: ���������� ����������

10347 SAA1447945
పపరర: లకడమ సరయ పమథదన యమరర గడ

93-53/867

భరస : �������� ��� ����������
ఇసటట ననస:FLAT-302
వయససస:47
లస: ససస స
10349 SAA1470822
పపరర: మధవ బబ గరననన

93-35/1231

93-35/1217

భరస : రవ కకశశర బభబగ చగకక
ఇసటట ననస:flat 304,siri apart
వయససస:49
లస: ససస స
10355 SAA1449107
పపరర: ససరఖ తతజ కకమటటననన

93-44/1057

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకమటటననన
ఇసటట ననస:FLAT 307
వయససస:18
లస: పప

10350 SAA1396548
పపరర: కసయఖ తషమమమటట

93-51/622

తసడడ:డ శకడనవరసరరవప యడవలర
ఇసటట ననస:FLAT 303
వయససస:18
లస: ససస స
93-44/1056

93-48/1032

93-52/1015

భరస : నగరశ చససడడ
ఇసటట ననస:FLAT 305 SATYA COMFORTS
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరఢ కమషరమమరరస చససడడ
ఇసటట ననస:FLAT 305 SATYA COMFORTS
వయససస:58
లస: ససస స

10356 SAA1467968
పపరర: జగదదశ రగడడర తమమ

10357 SAA1467976
పపరర: శక త రగడడరబతష
స ల

93-35/1218

10359 SAA1381086
పపరర: అమమలఖ తతజ నసతలపరటట

10365 SAA1372739
పపరర: ధనలకడమ గరదత
భరస : సరసబశవ రరవప గరదత
ఇసటట ననస:flat nember 3 b
వయససస:57
లస: ససస స

93-35/1219

భరస : అజయ కలమమర రగడడర తమమ
ఇసటట ననస:FLAT 309
వయససస:29
లస: ససస స
93-44/1058

10360 AYM3025608
పపరర: పడభగ తతజ పరమగల

93-42/1169

తసడడ:డ రవ పరమగల
ఇసటట ననస:Flat 403
వయససస:22
లస: పప
93-44/1059

తసడడ:డ అపసర రగడడర ఈమన
ఇసటట ననస:Flat D2 Sreeman plaza
వయససస:35
లస: పప

భరస : భభనస కలమమర యడర పలర
ఇసటట ననస:Flat GF-4,Srinivasa Apt
వయససస:57
లస: ససస స

93-35/1216

10354 SAA1432723
పపరర: ససగగణ కలమమరర చససడడ

10362 GNH6762090
పపరర: అనసదహర రగడడర ఈమన

93-50/1114

10351 SAA1430875
పపరర: రవ కకశశర బభబగ చగకక

10353 SAA1424241
పపరర: గరత చససడడ

10361 SAA1381359
పపరర: వననద వరణణ బబ రరగడర
భరస : జ ల పరల బబ రరగడర
ఇసటట ననస:FLAT 501
వయససస:78
లస: ససస స

93-42/1035

తసడడ:డ కకటయఖ చగకరక
ఇసటట ననస:FLAT 304,SIRI APART
వయససస:53
లస: పప

భసధసవప: జయన పరకలపరటట
ఇసటట ననస:Flat 310 Sriharivasam
వయససస:31
లస: పప

93-48/1033

10348 SAA1461516
పపరర: వశషట గరయతడ

తసడడ:డ గలయఖ తషమమమటట
ఇసటట ననస:FLAT 303 LOKESH TOWERS
వయససస:35
లస: పప

భసధసవప: వరదననమమ జకకక
ఇసటట ననస:Flat-310-C, Siva Green Valley
వయససస:70
లస: పప

10364 SAA1468784
పపరర: లకడమ శశష దసరర యడర పలర

93-53/868

తసడడ:డ శవ రగడడర తమమ
ఇసటట ననస:FLAT 309
వయససస:32
లస: పప

10358 SAA1470681
పపరర: వదనఖపత పలలకకరర Palukuri

93-52/773

తసడడ:డ వనసకట రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:FLAT 301, SATYA COMFORTS
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ×âÄáÕèÔÏ రరవప యరర గడర
ఇసటట ననస:FLAT-302
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ బబ గరననన
ఇసటట ననస:FLAT303 B BLOCK
వయససస:38
లస: ససస స
10352 SAA1426675
పపరర: శకదతవ చగకక

93-42/1034

10363 SAA1470129
పపరర: చనసదదన దదరరశల

93-42/1058

తసడడ:డ వనసకనన చచదరర రమమవతష
ఇసటట ననస:FLATE NO 206
వయససస:18
లస: ససస స
93-53/843

10366 SAA1471705
పపరర: మమకపరటట ససభభశ మమకపరటట

93-48/1034

తలర : మమకపరటట అసజన దతవ అసజన దతవ
ఇసటట ననస:flat no 001 Citadel enclave
వయససస:18
లస: పప
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93-52/1017

భరస : ససధకర రగడడర గరడత
ఇసటట ననస:FLAT NO 002
వయససస:42
లస: ససస స
10370 SAA1193721
పపరర: వనసకట రరవప తషమమల

93-35/1073

93-45/961

93-42/857

93-44/1064

93-53/857

భరస : ననరరయణ తరరర గగడత
ఇసటట ననస:Flat No. 101
వయససస:52
లస: ససస స
10385 SAA1467166
పపరర: వశనననథ కరసరవఝఅలమ

10371 SAA1264704
పపరర: పపరర చసదడ రరవప చడరరకకరర

10374 SAA1379635
పపరర: అనసరరధ కకలశశటట

10377 SAA1455682
పపరర: ఆనసద గలర

10380 SAA1435114
పపరర: కమషర నహరరకర గరరర పరటట

93-42/1038

భరస : పపరరచసదడ రరవప చడరరకకరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 4
వయససస:49
లస: ససస స
93-45/1074

93-42/1037

93-50/1122

10384 SAA1446467
పపరర: శకదతవ గరజల

10392 SAA1390988
పపరర: హరర వరర న అరరగగల

10395 SAA1396811
పపరర: మననన అనసష
భరస : మననన కలమఖణ
ఇసటట ననస:Flat no 102
వయససస:30
లస: ససస స

93-44/1063

10381 SAA1450238
పపరర: ననరరయణ తరరర గగడత

10383 SAA1447234
పపరర: చడవతనఖ కలమమర గరజల

93-53/858

93-53/856

93-53/859

తసడడ:డ చడవతనఖ కలమమర గరజల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 101
వయససస:26
లస: ససస స
93-50/1037

10387 SAA1468743
పపరర: ససబడహమణఖస కరసరవఝఅలమ

93-50/1115

తసడడ:డ వశనననథస కరసరవఝఅలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 B
వయససస:53
లస: పప
93-47/807

10390 SAA1094564
పపరర: లమవణఖ మగపరరళర

93-53/685

భరస : గగపస చసద మగపరరళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101, DWARAKA HIGH
వయససస:33
లస: ససస స
93-42/1039

తసడడ:డ శవ మలర కరరరరన రరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:23
లస: పప
93-52/1019

10378 SAA1342096
పపరర: శకనవరసరరవప కరలస

తసడడ:డ సససదర రరవప గగడత
ఇసటట ననస:Flat No. 101
వయససస:53
లస: పప

10386 SAA1467521
పపరర: వనసకట శశశలజ కరసరవఝఅలమ

93-50/1121

తసడడ:డ జజనయఖ కరలస
ఇసటట ననస:flat no 101
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చకకవరరస పపల
ఇసటట ననస:FLAT NO.101,
వయససస:18
లస: ససస స
93-40/942

10375 SAA1414960
పపరర: ససరఖ కసచసమమటట

తసడడ:డ అజయ కలమమర కసచసమమటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 5A 5TH FLOOR
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససబడహమణఖస కరసరవఝఅలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101B
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వశనననథస కరసరవఝఅలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101B
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ మననన శవరజ
ఇసటట ననస:Flat no 102
వయససస:38
లస: పప

93-45/960

తసడడ:డ బభబగ శవ కమషర పడసరద గరరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT No.101
వయససస:23
లస: ససస స

93-50/1116 10389 SAA1375161
10388 SAA1468727
పపరర: హనసమమయమమ కరసరవఝఅలమ
పపరర: ససపసయ
డ
పపల

10394 SAA1396670
పపరర: మననన కలమఖణ

10372 SAA1263276
పపరర: రరజఖ లకడమ చడరరకకరర

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 101
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస కరసరవఝఅలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 B
వయససస:22
లస: పప

10391 SAA1380807
పపరర: రరజమలలశనరన రరవప
చగగరరపరటట
తసడడ:డ బబ లర రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయససస:55
లస: పప

93-45/959

తసడడ:డ రసబభబగ గలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరలస
ఇసటట ననస:flat no 101
వయససస:29
లస: ససస స
10382 SAA1449925
పపరర: పదనమవత గగడత

93-53/861

భసధసవప: వనసకటటశనర రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:flat no.4c
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ కరతనబబ యన
ఇసటట ననస:FLAT NO-101
వయససస:19
లస: పప
10379 SAA1342088
పపరర: శశశలజ కరలస

10369 SAA1406297
పపరర: వనసకట శవ ననరరయణరరవప
మమలనడడ
తసడడ:డ ననగరశనర రరవప మమలనడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 3
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప చడరరకకరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 4
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పపరరచసదడ రరవప చడరరకకరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 4
వయససస:32
లస: పప
10376 SAA1277763
పపరర: వనసకట రరజజ కరతనబబ యన

93-50/954

భరస : శకనవరస రరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 2C
వయససస:46
లస: ససస స

భసధసవప: వర బడహమస తషమమల
ఇసటట ననస:FLAT NO 004
వయససస:39
లస: పప
10373 SAA1263300
పపరర: రవతతజ చడరరకకరర

10368 SAA1291665
పపరర: పదనమవత యరకవరపప

10393 SAA1396845
పపరర: మననన కలమఖణ

93-52/1018

తసడడ:డ మననన శవరజ
ఇసటట ననస:Flat no 102
వయససస:38
లస: పప
93-52/1020

10396 SAA1467133
పపరర: శశధర మమకపప తషల

93-53/844

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మమకపప తషల
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:20
లస: పప
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10397 SAA1406826
పపరర: లల వనసకట సతఖ పడసరద
ఇననమమరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయససస:44
లస: పప
10400 SAA1454461
పపరర: నవఖ శక నలక
ర రర

93-53/860

10398 SAA1458801
పపరర: భరత రగడడర కలరరక

తసడడ:డ కకటట రగడడర కలరరక
ఇసటట ననస:Flat No. 102/Block-B
వయససస:28
లస: పప
93-42/1053

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:flatno-102,sri heights
వయససస:59
లస: పప

10403 SAA1349711
పపరర: గరససయమ బబగస అబగబల

10404 SAA1303999
పపరర: శన కరర పపడడ

93-42/1040

భరస : అజస ఖమన అబగబల
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:55
లస: ససస స

10409 SAA1301654
పపరర: రరమ చసదడ రరవప ఠగలకకననర

93-50/955

93-45/966

10407 SAA1269471
పపరర: యశనసత ఠగలకకననర

93-51/608

10402 SAA1268200
పపరర: రమదతవ కరలశశటట

93-50/956

భరస : దసరర పస
డ రద కరలశశటట
ఇసటట ననస:flatno-102,sri nagar
వయససస:51
లస: ససస స
93-44/880

తసడడ:డ మసపస పరల కరర పపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:19
లస: ససస స
93-50/1117

10399 SAA1458843
పపరర: గగపయఖ బకక

తసడడ:డ వనసకట పపరయఖ బకక
ఇసటట ననస:Flat No. 102/Block-B
వయససస:27
లస: పప

10401 SAA1268184
పపరర: దసరర పడసరద కరలశశటట

తసడడ:డ ననగరరరరన నలక
ర రర
ఇసటట ననస:flat no-102,manikanta towers
వయససస:20
లస: ససస స

10406 SAA1349083
పపరర: ససబబరరయ భభణగ పడకరశ
పప ఠనరర
తసడడ:డ మగరళ కమషర రరవప పప ఠనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:45
లస: పప

93-51/607

10405 SAA1349331
పపరర: ససలలచన కకడనల

93-50/1038

భరస : ససబబరరయ భభణగ పడకరశ పప ఠనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:42
లస: ససస స
93-35/1134

10408 SAA1268879
పపరర: ససర వమమ చరరరజపఅల

93-43/670

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప ఠగలకకననర
ఇసటట ననస:FLATNO103SAMSITHITHA APT
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమ చసదడ రరవప ఠగలకకననర
ఇసటట ననస:FLATNO103SAMSITHITHA APT
వయససస:48
లస: ససస స

10410 SAA0930579
పపరర: లలత అవరనరర

10411 SAA1418789
పపరర: శకనవరస రరవప మమఘమవతషల

93-51/538

తసడడ:డ వర రరఘవపలల ఠగలకకననర
ఇసటట ననస:FLATNO103SAMSITHITHA APT
వయససస:51
లస: పప

భసధసవప: శక నరసససహమమరరస అవరనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 103,ANNAPURNA HO
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తనర సససగ మమఘమవతషల
ఇసటట ననస:FLAT NO-104
వయససస:48
లస: పప

10412 SAA0311571
పపరర: రవసదడ రగడడర శరఖమల

10413 SAA0256503
పపరర: ఉషరరరణణ శరఖమల

10414 SAA0363150
పపరర: వజయ కలమమరర యననస

93-41/897

93-50/898

93-44/1084

93-50/899

తసడడ:డ శవరరమ కకటట రగడర డ శరఖమల
భరస : రవసదడ రగడడర శరఖమల
భరస : కకటట రగడడర యననస
ఇసటట ననస:FLAT-NO-104VARALAKSHMIRE ఇసటట ననస:FLAT-NO-104VARALAKSHMIRE ఇసటట ననస:FLAT-NO-104VARALAKSHMIRE
వయససస:45
లస: పప
వయససస:43
లస: ససస స
వయససస:66
లస: ససస స
10415 SAA1081538
పపరర: ససజనఖ చనగసటటపరటట

93-51/539

10416 SAA1081520
పపరర: పపరరచసదడ రరవప పప టట ససరర

93-51/540

10417 WPK2537472
పపరర: వజయ గగపరల అవపల

93-51/600

భరస : పపరరచసదడ రరవప పప టట ససరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-104, ANNAPURNA H
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పప టట ససరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-104, ANNAPURNA H
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: జలజ కలమమరర అవపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:55
లస: పప

10418 WPK2537449
పపరర: జలజ కలమమరర అవపల

10419 SAA1433432
పపరర: అరరణ గగపరల యమదవ అవపల

10420 SAA1454958
పపరర: షపక నజర హహసపన

93-51/601

భరస : వజయ గగపరల అవపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:50
లస: ససస స
10421 SAA1453448
పపరర: రరమమ దతవ మర

93-40/947

భరస : రరమమ మహన రగడర డ
ఇసటట ననస:flat no115
వయససస:46
లస: ససస స
10424 SAA1335215
పపరర: శరత బభబగ సప డనగగడడ
తసడడ:డ మసపస సప డనగగడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:54
లస: పప

93-51/602

తలర : జలజ కలమమరర అవపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 105,CBLOCK
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఎసససకగ మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:FLAT NO 106
వయససస:30
లస: పప

10422 SAA1437789
పపరర: మననహర దనమచరర

10423 SAA1441682
పపరర: అనసత లకడమ పరలలరర

93-42/1054

తసడడ:డ నరసససహరరవప దనమచరర
ఇసటట ననస:Flat no-125
వయససస:20
లస: పప
93-35/1221

93-51/603

10425 SAA1380732
పపరర: రరకరశ మమరరగగ
తసడడ:డ భభసకర రరవప మమరరగగ
ఇసటట ననస:FLATNO-201
వయససస:24
లస: పప

93-35/1220

భరస : బబ డనవపల శకరరమగలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 143
వయససస:45
లస: ససస స
93-40/950

10426 SAA1266725
పపరర: భభవన చమమననన

93-42/853

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చమమననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:20
లస: ససస స
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93-44/1060

93-44/1061 10429 SAA1448778
10428 NDX1764316
పపరర: రరజ మహన రరవప తలకరయల
పపరర: భవఖ మమఘన తలకరయల

భరస : రరజ మహన రరవప తలకరయల
ఇసటట ననస:Flat No - 201
వయససస:53
లస: ససస స

భసధసవప: సరల దతవ తలకరయల
ఇసటట ననస:Flat No - 201
వయససస:52
లస: పప

10430 SAA1405497
పపరర: వనసకట రమణయఖ రరయణణ

10431 SAA1405455
పపరర: వనసకయమమ రరయణణ

93-44/1077

భసధసవప: వనసకయమమ రరయణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 201
వయససస:54
లస: పప
10433 SAA1405414
పపరర: ససదదప రరయణణ
తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ రరయణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 201
వయససస:26
లస: పప
93-51/604

భరస : రరమ కమషర రగడడర కకకసససపటట
ఇసటట ననస:flat no 201
వయససస:40
లస: ససస స

10434 SAA1398171
పపరర: వజయ లకడమ తనడడబబ యన

10437 SAA1435031
పపరర: మమనక కలయనపప

93-53/845

తసడడ:డ రగశయఖ చటటటననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:61
లస: పప
10442 SAA1449826
పపరర: వనసకట శవ బబహర

93-53/848

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబహర
ఇసటట ననస:flat no 201
వయససస:24
లస: పప
93-44/1089

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:Flat.No.201, 2nd Floor,
వయససస:79
లస: పప
93-53/872

10440 SAA1471465
పపరర: రరజఖలకడమ శలస

భరస : కకశశర కలమమర రగడడర రరయ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:35
లస: ససస స
93-51/605

10438 SAA1263318
పపరర: ఎడనరర రఠఫపస గగనన

93-53/704

తసడడ:డ జజసన గగనన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:18
లస: పప
93-53/846

93-45/958

10441 SAA1389410
పపరర: నరమల దతవ చటటటననన

93-53/847

భసధసవప: యజజ ననరరయణ పడసరద కకటటపలర
ఇసటట ననస:Flat No 201 2nd Floor Abhudha
వయససస:39
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:Flat.No.201, 2nd Floor
వయససస:84
లస: ససస స

10446 SAA1452390
పపరర: సమజత చసతమల

10447 SAA1467042
పపరర: వనన చసతమల

93-40/945

93-44/1088

93-40/946

తసడడ:డ జజజనయఖ చసతమల
ఇసటట ననస:FLAT NO.201,A,BLOCK
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజనయఖ చసతమల
ఇసటట ననస:FLAT NO.201,A,BLOCK
వయససస:19
లస: పప

10449 SAA1368083
పపరర: చసదడకల ననలర కరర

10450 SAA1405232
పపరర: శకధర యమకససరర

93-42/1170

10455 SAA1083229
పపరర: అసజన కలమమరర కరవపరర

93-45/1068

తసడడ:డ భకపత యమకససరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయససస:50
లస: పప
93-49/705

తసడడ:డ శవపడడ ననయగడడ డథకలల
ఇసటట ననస:flat no 202
వయససస:39
లస: పప

భసధసవప: శసకరరరవప బబ డపరటట బబ డపరటట
ఇసటట ననస:flat no 202 dwarakatowers
వయససస:52
లస: ససస స

93-50/1039

10444 SAA1400753
పపరర: వజయ లకడమ తనడడబబ యన

10452 SAA1425313
పపరర: ననగరశనర రరవప డథకలల

93-52/1021

10435 SAA1418292
పపరర: శక దతవ రరయ

10443 SAA1261429
పపరర: దసరర పడసరద తనడడబబ యన

10451 SAA1405257
పపరర: అమమమజ యమకససరర

10454 SAA1456722
పపరర: శరరదదతవ బసడడ

93-45/1058

భరస : మలర కరరరరన రరవప చటటటననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరజ మహహసదడ రగడడర ననలర కరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకధర యమకససరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయససస:38
లస: ససస స

93-44/1079

భరస : అసకమమ మగరళమహన రరవప శలస
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నఖల చలలకకటట
ఇసటట ననస:flat-no-201,lalitha homes
వయససస:47
లస: పప
93-45/1069

10432 SAA1405521
పపరర: వనసకట కకరణ రరయణణ
తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ రరయణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 201
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస పరరమ
ఇసటట ననస:Flat No 201
వయససస:28
లస: ససస స

10439 SAA1389428
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చటటటననన

10448 SAA1471804
పపరర: రమమశబభబగ చలలకకటట

93-44/1078

భరస : దసరర పడసరద తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:34
లస: ససస స

10436 SAA1447093
పపరర: రరధ కకకసససపటట

10445 SAA1400944
పపరర: దసరర పడసరద తనడడబబ యన

తసడడ:డ రరజ మహన రరవప తలకరయల
ఇసటట ననస:Flat No - 201
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణయఖ రరయణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 201
వయససస:48
లస: ససస స
93-44/1080

93-44/1062

10453 SAA1468966
పపరర: వజయ కలమమరర నననక

93-50/1040

భరస : శకనవరసరరవప నననక
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:39
లస: ససస స
93-51/533

భరస : రరమకమషర కరవపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 SAI RAM RESID
వయససస:44
లస: ససస స

10456 SAA1083211
పపరర: రరమకమషర కరవపరర

93-51/534

భసధసవప: సరసబశవ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202 SAI RAM RESID
వయససస:46
లస: పప
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పపరర: మదదబ భదదడ ననధ
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93-44/819

10458 SAA1452374
పపరర: తననరర మమణనలన

93-45/1070

10459 SAA1433630
పపరర: రమణన రరవప మసదలపరరస

93-35/1222

తసడడ:డ మదదబ హనసమసత రరవప
భరస : తననరర శరఖస కలమమర
ఇసటట ననస:FLAT NO-202,GAYATRI ENCLA ఇసటట ననస:Flat No. 202, Lakshmi Narayana
వయససస:24
లస: పప
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అచసఖతరరమయఖ మసదలపరరస
ఇసటట ననస:Flat No 202, Pride Block
వయససస:58
లస: పప

10460 SAA1426600
పపరర: రరజరశనరర మసదలపరరస

10462 SAA1448703
పపరర: ఉమ వలక
ర రర

93-51/611

10461 SAA1389782
పపరర: శరసత పసడయ వడర మనననటట

భరస : వనసకట రమణన రరవప మసదలపరరస
ఇసటట ననస:Flat No.202, pride Block
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనర రరవప వడర మనననటట
ఇసటట ననస:flat no. 203
వయససస:35
లస: ససస స

10463 SAA1405448
పపరర: లకడమ నరసమమ నటటట నన

10464 SAA1470533
పపరర: అమమమశనర రరవప కరకలమమనస

93-44/1081

భరస : మసరసన రరవప నటటట నన
ఇసటట ననస:FLAT NO. 203
వయససస:72
లస: ససస స
10466 SAA1098631
పపరర: రమఖ వదదబననన

93-42/1174

భరస : రమమష వలక
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:37
లస: ససస స
93-53/849

తసడడ:డ ననరయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:Flat No 203
వయససస:77
లస: పప
93-44/820

10467 SAA1098656
పపరర: ఝమనస వదదబననన

93-44/1065

10465 SAA1304872
పపరర: వజయ బభబగ నరరక

93-47/718

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 203 B-BLOCK
వయససస:37
లస: పప
93-44/821

10468 SAA1098649
పపరర: వరలకడమ వదదబననన

93-44/822

తసడడ:డ శవ శసకర చసదడ మహన రరవప వదబ
ఇసటట ననస:FLAT NO-203, GRANDEUR RE
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర చసదడ మహన రరవప వదదబన భరస : శవ శసకర చసదడ మహన రరవప వదదబనన
ఇసటట ననస:FLAT NO-203, GRANDEUR RE ఇసటట ననస:FLAT NO-203, GRANDEUR RE
వయససస:32
లస: ససస స
వయససస:49
లస: ససస స

10469 SAA1098664
పపరర: అచసఖత వదదబననన

తసడడ:డ శవ శసకర చసదడ మహన రరవప వదబ
ఇసటట ననస:FLAT NO-203, GRANDEUR RE
వయససస:28
లస: పప

93-44/824
10470 SAA1094556
పపరర: శవ శసకర చసదడ మహన
రరవప వదదబననన
తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప వదదబననన
ఇసటట ననస:FLAT NO-203, GRANDEUR RE
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకకససనన భరణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:34
లస: ససస స

10472 SAA1289511
పపరర: శక లలత భభరర వ చననపలర

10473 SAA1452747
పపరర: కకకససనన భరణణ

10474 SAA1456250
పపరర: హహమబసదస బరరన

93-44/823

93-43/667

భరస : కకశశర రగడడర చననపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:37
లస: ససస స
10475 SAA1083195
పపరర: అనసశర శశటట

తసడడ:డ మదసబలలటట భరణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:60
లస: పప
93-51/535

భరస : అభనవ శశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:28
లస: ససస స
10478 SAA1281104
పపరర: జయ లకడమ చలకర

93-52/778

తసడడ:డ ననగ భమశననమ దతవరశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:51
లస: పప

93-51/536

10479 SAA1434398
పపరర: వనసకటరగడడర వపదసమమలమ

93-45/1060

10482 SAA1417963
పపరర: హరర వరర న రగడడర ఇలక
ర రర

93-52/1022

10485 SAA1279488
పపరర: లకడమ తషలసస దతవరశశటట
భరస : పపరర చసదడ రరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:42
లస: ససస స

10477 KBB2652535
పపరర: శరఖస పడసరద కకసడడడ

93-52/777

10480 SAA1418169
పపరర: ననగ శశష రగడడర ఇలక
ర రర

93-45/1059

తసడడ:డ మమధవ రగడడర ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:49
లస: పప
93-45/1061

తసడడ:డ ననగ శశషస రగడడర ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:25
లస: పప
93-47/719

93-50/1042

భసధసవప: జయ లకడమ చలకర
ఇసటట ననస:Flat no.204
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మలమరరగడడర
ఇసటట ననస:Flat no 204
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగ శశషస రగడడర ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:46
లస: ససస స
10484 SAA1282268
పపరర: పపరర చసదడ రరవప దతవరశశటట

10476 SAA1081637
పపరర: హహమ బసదస భరణణ

93-42/1041

తసడడ:డ కకకససనన బరరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కమసస నన భరణణ
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శరఖస పడసరద కకసడడడ
ఇసటట ననస:Flat no.204
వయససస:47
లస: ససస స
10481 SAA1418177
పపరర: పదమ ఇలక
ర రర

93-50/1041

10471 SAA1455922
పపరర: హహమబసదస భరణణ

10483 SAA1419118
పపరర: మధసల హరర ఇలక
ర రర

93-45/1062

తసడడ:డ ననగ శశషస రగడడర ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:23
లస: ససస స
93-47/720

10486 SAA1281252
పపరర: మణణదదప దతవరశశటట

93-47/721

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 205
వయససస:26
లస: పప
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93-35/1223

10488 SAA1459320
పపరర: కరమమశనరర దదనబల

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:flat no 206
వయససస:55
లస: పప

భరస : మధసససధన రరవప ననశన
ఇసటట ననస:Flat No. 207, A-Block
వయససస:37
లస: ససస స

10490 SAA1453380
పపరర: శకనవరస రరవప మసదలపప

10491 MLJ3662384
పపరర: సతఖ కలమమర వరమలలర

93-35/1229

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మసదలపప
ఇసటట ననస:FLAT NO214
వయససస:51
లస: పప
10493 SAA1417310
పపరర: సరసబశవ రరవప పపరరచరర

93-45/1063

93-51/609

10489 SAA1148436
పపరర: శశనత కకకషట సపరటట

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రగడడర కకకషట సపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 210 BLOCK- C
వయససస:21
లస: ససస స
93-35/1226

10492 SAA1424373
పపరర: దతవ పలర వ వరమలలర
భరస : సతఖ కలమమర వరమలలర
ఇసటట ననస:Flat No. 215
వయససస:35
లస: ససస స

10494 SAA1417302
పపరర: ససరఖ పడకరశ పపరరచరర

10495 SAA1292846
పపరర: సససదర రరవప నల

93-45/1064

తసడడ:డ సరసబశవ పపరరచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 220 4TH FLOOR
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ దతవయఖ నలమ
ఇసటట ననస:flat no 301
వయససస:53
లస: పప

10496 SAA1368570
పపరర: పరరరసరరధద కకడనల

10497 SAA1445683
పపరర: పడమల రరణణ మగరల

10498 SAA1445220
పపరర: గగపరల రరవప చలమర

తసడడ:డ కమషరయఖ కకడనల
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:57
లస: పప
10499 SAA1421643
పపరర: ససజజత కకపప రలల
భరస : చనన రసగరరరవప కకపప రలల
ఇసటట ననస:Flat No 301
వయససస:60
లస: ససస స
10502 SAA1421627
పపరర: పడవణ కలమమరర కకపప రలల

93-44/1070

93-48/1037

93-50/928

93-44/1085

10506 SAA1404953
పపరర: తరరర పడశరసత పపట

10509 SAA1375609
పపరర: లకడమ కలమమరర కకడనల

93-53/710

10512 SAA1293075
పపరర: భవరన గసగరననన

93-48/1038

10515 SAA1434646
పపరర: కరశక జసపన

తసడడ:డ రరమ గగపరల రరవప తలర స
తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:FLATNO301 SRI VASAVIVENKA ఇసటట ననస:Flat No - 301,
వయససస:60
లస: పప
వయససస:31
లస: పప

93-44/1069

10504 SAA1404946
పపరర: మగరళధర పపట

93-48/1036

10507 SAA1404961
పపరర: తతజ కకరణ పపట

93-48/1039

తసడడ:డ మగరళధర పపట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301
వయససస:23
లస: పప
93-50/1118

93-53/709
10510 SAA1293059
పపరర: వనసకట కమషర కలమమరర గగసటటపలర

భరస : వనసకట రమమరరవప గసగరననన
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301
వయససస:49
లస: ససస స
93-53/711

తసడడ:డ వనసకట రమమరరవప గసగరననన
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301
వయససస:20
లస: ససస స
93-47/667

10501 SAA1401868
పపరర: కమషర కలమమర దతశ

తలర : రమమదతవ పపట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301
వయససస:56
లస: పప

భరస : పరరర సరరధద కకడనల
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప గసగరననన
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301
వయససస:47
లస: పప
10514 SAA1064666
పపరర: సతఖననరరయణ తలర స

10503 SAA1421619
పపరర: మధసససదనరరవప కకపప రలల

93-44/1066

భసధసవప: లకడమ అలవనలల మసగ తయమరర దతశ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మగరళధర పపట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301
వయససస:26
లస: పప

భరస : సససదర రరవప నలమ
ఇసటట ననస:flat no 301
వయససస:50
లస: ససస స
10511 SAA1293083
పపరర: వనసకట రమమరరవప గసగరననన

93-44/1068

తసడడ:డ చనన రసగరరరవప కకపప రలల
ఇసటట ననస:Flat no301
వయససస:37
లస: పప

భరస : మగరళధర పపట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301
వయససస:46
లస: ససస స
10508 SAA1293133
పపరర: లకడమ పదనమవత నల

10500 SAA1451129
పపరర: లకడమ దతవ కకమగమరర

93-35/1133

తసడడ:డ వనసకట ననయగడడ చలమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:62
లస: పప

భరస : గగపరల రరవప చలమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మధసససదనరరవప కకపప రలల
ఇసటట ననస:Flat No 301
వయససస:37
లస: ససస స
10505 SAA1419605
పపరర: గమహలకడమ పపట

93-42/1043

భరస : వనసకటటశనరరర మగరల
ఇసటట ననస:Flat no 301
వయససస:47
లస: ససస స
93-44/1067

93-35/1227

తసడడ:డ ననగ వనసకట ససరఖ పడకరశ రరవప వరమల
ఇసటట ననస:Flat No. 215
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గగరరననథస పపరరచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 220 4 TH FLOOR
వయససస:55
లస: పప
93-42/1042

93-35/1074

10513 SAA1165927
పపరర: కరశక జసపన

93-47/666

భసధసవప: పడతక జసపన
ఇసటట ననస:FLAT NO - 301 DWARAKA HOM
వయససస:32
లస: పప
93-42/1036

10516 SAA1094291
పపరర: కసస
స రర గరరరగరపరటట

93-41/905

భరస : గరరర గరరరగరపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 301, AMMANNI RESID
వయససస:33
లస: ససస స
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10517 SAA1466879
పపరర: కసపలర రరజ ఉసడనడళళ
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93-40/936

తసడడ:డ రరజ ఉసడనడళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:44
లస: పప
10520 SAA1405893
పపరర: అరరణ కలమమరర బబలరసకకసడ

93-44/1082

93-41/899

93-50/1043

10524 SAA1199983
పపరర: సరయ హరర గడతర

93-43/668

93-44/1071

10527 SAA1064658
పపరర: వనసకరటరరమ సతఖననరరయణ
వసగర
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ వసగర
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:43
లస: పప
10530 SAA1394964
పపరర: పపషరరవత ససరగ

93-42/1055

10522 SAA1447895
పపరర: సపవదతశనర రరవప యరర గడర

93-53/864

భసధసవప: రతనజజఖత యరర గడర
ఇసటట ననస:flat no-302
వయససస:50
లస: పప
93-41/901

తసడడ:డ నగరశనరరరవప గడతర
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:55
లస: ససస స
10529 SAA1416957
పపరర: సరవతడ తషమమమటట

10521 SAA1373950
పపరర: సరయ లకడమ నతక దనకకజ

10519 SAA1380997
పపరర: లకడమ ససమ యయచసరర

తలర : లకడమ పడసనన యయచసరర
ఇసటట ననస:Flat no-302
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరరరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : యగగసధర బభబగ కసదసల
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:23
లస: ససస స
10526 SAA1281211
పపరర: పదనమవత గగటటటపరటట

93-40/937

భరస : కసపలర రరజ ఉసడనడళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశనర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 302
వయససస:30
లస: ససస స
10523 SAA1200443
పపరర: శఖమల కసదసల

10518 SAA1466994
పపరర: పదమ ఉసడనడళళ

10525 SAA1281344
పపరర: వనసకట ససబబయఖ గగటటటపరటట

93-42/854

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:60
లస: పప
93-47/668

10528 SAA1449172
పపరర: సరయ హహమ శక బబ గరననన

93-51/623

తసడడ:డ వనసకట రమణ బబ గరననన
ఇసటట ననస:FLATNO303 B BLOCK
వయససస:19
లస: ససస స
93-44/1072

10531 SAA1080845
పపరర: నసదన ఆరరమళర

93-44/825

భరస : కసయఖ తషమమమటట
ఇసటట ననస:flat no 303 lokesh tower
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కమషరమమరరస ససరర
ఇసటట ననస:flat no 303 lokesh towers
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : యగనత రగడడర ఆరరమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 303, GAYATRI ENCL
వయససస:28
లస: ససస స

10532 SAA1080936
పపరర: యమనత రగడడర ఆరరమళర

10533 SAA1418441
పపరర: హరర కసచరర

10534 SAA1418623
పపరర: హరర కసచరర

93-44/826

తలర : పదనమవత ఆరరమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 303, GAYATRI ENCL
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శదబయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:Flat no 304
వయససస:54
లస: పప

10535 SAA1444165
పపరర: శవ గగవసద రరవప మమగగలకరర

10536 SAA1430883
పపరర: పరరనత పరశస

93-52/1032

తసడడ:డ ననరరయణ మమగగలకరర
ఇసటట ననస:Flat No. 304,
వయససస:56
లస: పప
10538 SAA1436633
పపరర: ససరరశ బభబగ పపటట గగసట

93-44/1073

10539 ZGF0781989
పపరర: ��� ����� ��������

93-51/606

10537 SAA1368786
పపరర: మణణకసఠ కకలశశటట

93-45/1022

తసడడ:డ రరమ సతఖననరరయణ కకలశశటట
ఇసటట ననస:Flat No305, SaphireBlock
వయససస:26
లస: పప
93-51/612

భసధసవప: ������ ����� ����
ఇసటట ననస:Flat No.310,C-block
వయససస:37
లస: పప

10540 SAA1113711
పపరర: నహ వరరన

93-35/1075

తలర : శరరర సనరఠప వరరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 311 SAMSTHITHA AP
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : వనసకట సరయ లలత బభబగ నసదదవనలలగగ
ఇసటట ననస:Flat No 314
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరయ లలత బభబగ నసదదవనలలగగ
ఇసటట ననస:Flat No 314
వయససస:41
లస: ససస స

93-52/1025
10543 SAA1436807
పపరర: వనసకట సరయ లలత బభబగ
నసదదవనలలగగ
భసధసవప: శరరష చసదదక
డ నసదదవనలలగగ
ఇసటట ననస:Flat No 314,
వయససస:46
లస: పప

10544 SAA1452242
పపరర: మమరరత ననగసరయ సతఖ
ఉదయశక గగసటటరర
తసడడ:డ శకనవరసస గగసటటరర
ఇసటట ననస:flat no. 401
వయససస:23
లస: ససస స

10545 SAA1094333
పపరర: గరత వరణణ guuram^

10546 SAA1200393
పపరర: శకహరర కకలర పర

93-52/1023

93-40/943

10542 SAA1436872
పపరర: శరరష చసదదక
డ నసదదవనలలగగ

93-53/863

తసడడ:డ శదబయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:Flat no.304
వయససస:54
లస: పప

భరస : రమ రగడడర పరశస
ఇసటట ననస:FLAT NO- 305
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద పపటట గగసట
ఇసటట ననస:flat no 308
వయససస:42
లస: పప
10541 SAA1436963
పపరర: వజయశక నసదదవనలలగగ

93-53/850

భరస : prama^;prasad^ గగరకస
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:56
లస: ససస స

93-52/1024

93-41/902

93-41/903

తసడడ:డ శకనవరస కకలర పర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:23
లస: పప

Page 137 of 366

10547 SAA1200773
పపరర: వజయలకడమ కకలర పర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-41/904

భరస : శకనవరస కకలర పర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:48
లస: ససస స
10550 SAA1463538
పపరర: మహన తడవకకస కసటటపపడడ

93-50/1044

10551 SAA1459833
పపరర: రమదతవ నగమల

93-50/1119

10554 SAA1452283
పపరర: నవఖ శక కసటటపపడడ

93-50/1045

10557 SAA1401751
పపరర: రమణ కలమమర పరదనల

భరస : రమణ కలమమర పరదనల
ఇసటట ననస:FLATNO 401 4TH FLOOR
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: పవన కలమమర అసదడ
ఇసటట ననస:flatno 401 4th floor
వయససస:35
లస: పప

10559 SAA1093616
పపరర: పడవణ వశనననధసన

10560 SAA1093624
పపరర: లకడమ పడసరద వశనననధసన

93-35/1077

93-45/1071

10552 SAA1467661
పపరర: శకనవరస రరవప మమక

93-50/1046

భసధసవప: ససరఖననరరయణ నగమల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 401
వయససస:37
లస: పప
93-50/1120

భరస : రఠప పడసన కసటటపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:27
లస: ససస స
93-50/1050

10549 SAA1405166
పపరర: పటభటభరరమ పడసరద గగరకస

తసడడ:డ అకకయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 401
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ నగమల
ఇసటట ననస:flat no 401
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కసటటపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:33
లస: పప
10556 SAA1385301
పపరర: లకడమ కలమఖణణ పరదనల

93-42/1044

తసడడ:డ సససకనన గడ
ఇసటట ననస:Flat no 401
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కసటటపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:31
లస: పప
10553 SAA1451954
పపరర: రఠప పడసన కసటటపపడడ

10548 SAA1438480
పపరర: శకవణ కలమమర గడ

10555 SAA1405992
పపరర: లకడమనవరస గదడబ

93-51/610

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గదడబ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 401
వయససస:47
లస: పప
93-50/1126

10558 SQX1124577
పపరర: దదవఖ పపరస

93-49/706

భరస : ఏడడకకసడలల పపరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 401, 8TH LINE
వయససస:35
లస: ససస స
93-35/1078

10561 SAA1387281
పపరర: జననరబన రరవప ససరఖదతవర

93-42/1045

భరస : లకడమ పడసరద వశనననధసన
ఇసటట ననస:FLAT NO-401,MYTRI ENCLAVE
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప వశనననధసన
ఇసటట ననస:FLAT NO-401,MYTRI ENCLAVE
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ గరరరమహహశవరర రరవప ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:59
లస: పప

10562 SAA1388537
పపరర: శశభ రరణణ ససరఖదతవర

10563 SAA1388099
పపరర: ధరణణధర ససరఖదతవర

10564 SAA1388123
పపరర: వదనఖన ససరఖదతవర

93-42/1046

భరస : జననరబన రరవప ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:54
లస: ససస స
10565 SAA1434190
పపరర: వజయ లకడమ తడగ

తసడడ:డ జననరబ న రరవప ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:28
లస: పప
93-42/1059

తసడడ:డ శవ లసగరరజ తడగ
ఇసటట ననస:FLATNO402
వయససస:46
లస: ససస స
10568 SQX0903856
పపరర: చనన రసగరరరవప కకపప రలల

తసడడ:డ ఆదదతఖ రరవప నననక
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:48
లస: పప

10566 SAA1442995
పపరర: పరవనరఠప రగడర డ

93-44/1074

10569 SAA1263821
పపరర: శకనవరసరరవప నననననకర

10572 SAA1381276
పపరర: చనన శశషస రగడడర అనసమగల

భరస : నరహరర తతనరరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:57
లస: ససస స

10567 SAA1268333
పపరర: మమరరత కలమమర అమమలలతష

93-44/881

తసడడ:డ రరమకమషర అమమలలతష
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:18
లస: పప
93-45/962

10570 SAA1381284
పపరర: యశనసత రగడడర అనసమగల

93-45/1057

తసడడ:డ చనన శశషస రగడడర అనసమగల
ఇసటట ననస:Flat no - 402
వయససస:19
లస: పప
93-45/1066

తసడడ:డ నరరస రగడడర అనసమగల
ఇసటట ననస:Flat no- 402
వయససస:45
లస: పప

93-53/851 10575 SAA1449792
10574 SAA1343664
పపరర: వనసకటటశనర పడసరద చరరమమమళర
పపరర: శరరద తతనరరరర

తసడడ:డ బడహమయఖ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:58
లస: పప

93-42/1171

తసడడ:డ అదదఠరఖరరవ నననననకర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:48
లస: పప
93-45/1065

93-42/1048

తసడడ:డ జననరబన రరవప ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక రగడడర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ కకపప రలల
ఇసటట ననస:Flat No 402
వయససస:61
లస: పప
10571 SAA1402940
పపరర: శకనవరసరరవప నననక

93-42/1047

10573 SAA1381292
పపరర: ససజజత అనసమగల

93-45/1072

భరస : చనన శశషస రగడడర అనసమగల
ఇసటట ననస:Flat no. 402
వయససస:38
లస: ససస స
93-53/852

10576 SAA1342187
పపరర: సరవతడ మమమననన

93-53/853

భరస : నలకసఠ చచదరర మమమననన
ఇసటట ననస:Flat No 402
వయససస:38
లస: ససస స
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10577 SAA1192681
పపరర: మహహత ననగ పవన ననగసడర

93-50/900

10578 SAA1114263
పపరర: చసదడశశఖర రరవప గగసటటపలర

93-51/537

10579 SAA1446491
పపరర: సరయ పడసరద కరర

93-44/1075

తసడడ:డ మగరళ ధర రరవప ననగసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402 ABHYUDAYA RA
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-402 HOUSE NO 12
వయససస:63
లస: పప

భసధసవప: లత
ఇసటట ననస:flat no 402 vigneswara to
వయససస:56
లస: పప

10580 SAA1422864
పపరర: లలఖన కరర

10581 SAA1075258
పపరర: లల దసరర ససమకలరరస

10582 SAA1075241
పపరర: రరజజ శశఖర ససమకలరరస

93-48/1035

93-47/671

93-47/672

తసడడ:డ పడసరద కరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402 VIGNESWARA T
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరజజ శశఖర ససమకలరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402, DURGA RESIDE
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప ససమకలరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402, DURGA RESIDE
వయససస:42
లస: పప

10583 NDX1335835
పపరర: శకధర చవర

10584 SAA1315050
పపరర: శకలత చవర

93-42/1049
10585 SAA1368547
పపరర: శక రరమ మమరరస అనమనమమరర

93-40/948

తసడడ:డ రరజ మహన రరవప మహన రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO-403
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకధర శకధర
ఇసటట ననస:FLAT NO-403
వయససస:31
లస: ససస స

10586 SAA1368679
పపరర: అనసత లకడమ అనమనమమరర

10587 SAA1277938
పపరర: సరయ కమషర పరలలటట

93-42/1050

భరస : శక రరమ మమరరస అనమనమమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:59
లస: ససస స

93-40/949

తసడడ:డ కకటయఖ అనమనమమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:63
లస: పప
93-43/669

తసడడ:డ శవ ససరఖ పడకరష రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:18
లస: పప

10589 SAA1293091
పపరర: అలలఖఖ పరలలటట

93-52/774

10590 SAA1419696
పపరర: వజయ పపరరగగ

10588 SQX0948265
పపరర: లకడమ భభసకర మగలగలలటట

93-45/1067

తసడడ:డ వనసకట శశభన చలపత శరమ మగలగలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:36
లస: పప
93-51/614

10591 SAA1396456
పపరర: ససజనఖ మమనజ

93-40/944

తసడడ:డ శవ ససరఖ పడకరష రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పస వ ఏన చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:FLAT NO-403, 4TH FLOOR
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఫణణ కలమమర మమనజ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403, 5TH FLOOR
వయససస:38
లస: ససస స

10592 SAA1450634
పపరర: సరగజ చటటట

10593 SAA1426568
పపరర: భభణగ యయశనసథ పపరరగగ

10594 SAA1285584
పపరర: సరమమమజఖస ననమలపపరర

93-44/1083

భరస : వనణగ గగపరల రరవప చటటట
ఇసటట ననస:Flat No.403, 5th floor
వయససస:64
లస: ససస స
10595 FLR3096286
పపరర: వనణగబభబగ మసదడపప

తసడడ:డ పస చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:flat no-403, D block
వయససస:25
లస: పప
93-53/705

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మసదడపప
ఇసటట ననస:FLAT NO- 404
వయససస:42
లస: పప
10598 SAA1284652
పపరర: ననగరసదడ పడసరద ననమలపపరర

93-42/859

93-52/1027

భరస : వనసకట వర పడసరద తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO 405,
వయససస:50
లస: ససస స
10604 SAA1379239
పపరర: మలలర శనరయఖ దనఖరనస
ర లమ

10596 FLR3096278
పపరర: హహమలత మసదడపప

93-53/706

10599 SAA1148394
పపరర: వనసకట సతఖ శవ కలమమర
కవకకసడల
భసధసవప: రమణమమ మమరరపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:61
లస: పప

93-35/1076

10602 SAA1381581
పపరర: ఫణణసదడ తతట

93-52/1028

భసధసవప: సపలల
ఇసటట ననస:FLAT NO.408 4TH FLOOR,
వయససస:36
లస: పప

10605 SAA1304757
పపరర: సససధసజ రగడడర గరదడ
తసడడ:డ పడతనప రరడడ గరదడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 410
వయససస:20
లస: ససస స

10597 SAA1449719
పపరర: సరసనత నసనన

93-53/865

భరస : చకకవరరస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-404
వయససస:38
లస: ససస స
10600 SAA1381573
పపరర: వనసకట వర పడసరద తతట

93-52/1026

తసడడ:డ జజలయఖ తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట వరపడసరద తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO 405,
వయససస:28
లస: పప
93-50/1123

93-42/858

భరస : ననగరసదడ పడసరద ననమలపపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-404
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనణగ బభబగ మసదడపప
ఇసటట ననస:FLAT NO- 404
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ రరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-404,
వయససస:74
లస: పప
10601 SAA1381565
పపరర: లకడమ తతట

93-51/615

10603 SAA1277995
పపరర: చడవతనఖ టటవకగ

93-47/722

తసడడ:డ సప మమశనర రరవప తతక
ఇసటట ననస:Flat no-405,A-Block
వయససస:30
లస: పప
93-45/963

10606 SAA1463603
పపరర: బబ డనవపల శక రరమగలల

93-35/1224

తసడడ:డ బబ డనవపల తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:Flat No 413
వయససస:46
లస: పప
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10607 SAA1450006
పపరర: ననగరశనర రరవప దనమరర

93-40/938

10608 SAA1450196
పపరర: మహహశనరర దనమరర

93-40/939

10609 SAA1449453
పపరర: లలహహఠర పవన దనమరర

93-40/940

తసడడ:డ నరసససహహలల దనమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 414, B BLOCK
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగరశనర రరవప దనమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 414, B BLOCK
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప దనమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 414, B BLOCK
వయససస:18
లస: ససస స

10610 SAA1471499
పపరర: కలశల రరగ గగపవరపప

10611 SAA1452754
పపరర: పసడయమసక గగత

10612 SAA1428739
పపరర: సరయదదప గనరగడడ

93-35/1225

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 415
వయససస:21
లస: పప
10613 SAA1291467
పపరర: అనమరగడడర బబ లమర

93-44/882

తసడడ:డ ససబభబరగడడర బబ లమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:21
లస: పప
10616 SAA1349851
పపరర: మమమథదల దనడడ

93-49/704

93-45/1073

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO. 502
వయససస:54
లస: ససస స
10622 SAA1469865
పపరర: అచసచత రగడడర చవన

93-53/866

తసడడ:డ శకీసనవరసరరవప గనరగడడ
ఇసటట ననస:FLAT No.501
వయససస:19
లస: పప

10614 SAA1470806
పపరర: వరణణ శక తనలమరవజరలమ

10615 SAA1350180
పపరర: అజయ బభబగ వననగసడర

10617 SAA1414622
పపరర: హషసమ అరగక అజజ

10623 SAA1265057
పపరర: వజయ దసరర రరవప వననకకట

10624 SAA1416007
పపరర: సరయ వసశ ఇననగసటట

10629 SAA1439637
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ కసటట

10631 SAA1465855
పపరర: శరమ బభబగ ససదబవరపప

10632 SAA1069954
పపరర: రరధనకమషర కలమమరర అసగరరరకలల

తసడడ:డ శఖమమణణ ససదబవరపప
ఇసటట ననస:Flat no.508
వయససస:58
లస: పప
93-52/1031

93-52/1029

తసడడ:డ సరసబశవయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:Flat No 502, Dwaraka Homes A
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ కసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 505
వయససస:28
లస: పప

93-50/1047

93-42/855

తసడడ:డ ససబడమణఖస రమమపపరస
ఇసటట ననస:FLAT NO502 SRISAI SHOBHA
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:FLAT NO 504, OPAL BLOCK
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బభల శశరర రరజ కరణస
ఇసటట ననస:FLAT NO 513
వయససస:36
లస: ససస స

93-42/1056

93-42/856

93-42/1051

తసడడ:డ శశషష కలమమర ఇననగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:18
లస: పప
93-42/1173

భరస : వరరశనర రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:52
లస: ససస స
93-45/965

10618 SAA1279496
పపరర: రవ గగలర

10621 SAA1461094
పపరర: ససజవరరవప పరటటబసడర

10626 SAA1442938
పపరర: ఉదయ శక తషమమల

10634 SAA1433127
పపరర: సనరఠప కరణస

93-42/1060

10620 SAA1468610
పపరర: జయవనలల రమమపపరస

10625 SAA1418318
పపరర: శశషష కలమమర ఇననగసటట
తసడడ:డ ససబబరరవప ఇననగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:48
లస: పప

93-49/703

తసడడ:డ హరర బభబగ వననగసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO - 501
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: వజయ లకడమ
ఇసటట ననస:Flat no 502
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:22
లస: పప

10628 SAA1280429
పపరర: ననగమణణ పగడనల

93-44/1076

భసధసవప: ఫరతమ ఫరరఫన
ఇసటట ననస:FlatNo501GayatriArcade
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రగడడర చవన
ఇసటట ననస:flat. no. 502, Vijaya Surya hom
వయససస:41
లస: పప
93-42/1172

93-35/1228

భరస : రవసదడ ననయక బభననవత
ఇసటట ననస:FLAT.NO.416,B,BLOCK
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : టట పస ఏ కలమమర తనలమరవజరలమ
ఇసటట ననస:flat no -501
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అజయ బభబగ వననగసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO - 501
వయససస:30
లస: ససస స
10619 SAA1405133
పపరర: మసరసన భ షపక

93-33/921

10627 SAA1280411
పపరర: శకనవరస రరవప పగడనల

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పగడనల
ఇసటట ననస:FLAT NO 504, OPAL BLOCK
వయససస:47
లస: పప
93-52/1030

10630 SAA1445998
పపరర: కసటట వనసకట పరరమళ

93-52/1035

తసడడ:డ కసటట బడహమయఖ
ఇసటట ననస:Flatno.505, satya comfort
వయససస:32
లస: ససస స
93-53/686

10633 NDX2012615
పపరర: సససగర రగడడర బబ డపరటట

93-52/775

భరస : రరజశశఖర అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 508, SVV ENCLAVES
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటట రగడర డ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 511
వయససస:67
లస: పప

10635 SQX1249920
పపరర: శరససన మననహర గడర స

10636 SAA1380658
పపరర: కనకరసబరస పపల

తలర : మసపస మననహర గడర స
ఇసటట ననస:FLAT NO.516
వయససస:45
లస: పప

93-45/964

93-52/1033

93-40/941

భరస : వనసకట కకటటశనరరరవప పపల
ఇసటట ననస:FLAT NO A-4
వయససస:48
లస: ససస స
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93-50/929

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO B3
వయససస:38
లస: పప
10640 SAA1341981
పపరర: కలరన మమలలసపరటట

93-44/1086

భరస : రరఘవనసదడరరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:flat no-d-1
వయససస:41
లస: ససస స
10643 SAA1201052
పపరర: బభలకమషర చసదథలల

93-35/1072

10646 SAA1449487
పపరర: ససరఖ కకరణమయ గగసటటపలర

93-53/854

భరస : మలర కరరరరన రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:flat no G3
వయససస:39
లస: ససస స
93-53/871

తసడడ:డ శకహరర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:flatno G3
వయససస:45
లస: పప
10652 SAA1434877
పపరర: సతఖ దతవ మసచడస

93-51/599

భరస : ససబడమణణఖశనరరరవప మసచడస
ఇసటట ననస:flat no :003 , block : c
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనస నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:flat no:301mytri enclave
వయససస:27
లస: ససస స
93-50/901

93-53/708

భరస : వనసకట కమషర రరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:FLAT NO -C2
వయససస:57
లస: ససస స

10641 SAA1341973
పపరర: వనయ మమలలసపరటట

10642 SAA1201045
పపరర: లకడమ మమమననన

93-44/1087

10644 XUL5003900
పపరర: గగపరలస అనల కలమమర

93-35/1071

భరస : వరరలల మమమననన
ఇసటట ననస:Flat no D3
వయససస:33
లస: ససస స
93-42/1057

10645 SAA1450451
పపరర: శకహరరరరవప గగసటటపలర

93-53/869

భసధసవప: కకరణ మయ కర
ఇసటట ననస:FLAT NO-E3,SAI PEARL
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:Flatno G1
వయససస:78
లస: పప

10647 SAA1448976
పపరర: శశనత గగసటటపలర

10648 SAA1451137
పపరర: ఝనస లకడమ గగసటటపలర

93-53/855

10650 SAA1450675
పపరర: వ ఏస అననపపరర దతవరశశటట

93-53/870

భరస : శకహరరరరవప శకహరర
ఇసటట ననస:Flatno G3
వయససస:66
లస: ససస స
93-53/862

10651 SAA1435445
పపరర: ససబడమణణఖశనర రరవప మసచడస

93-51/613

తసడడ:డ వ జర మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:Flat No. G3,Sai Krishna R
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: సతఖ దతవ మసచడస
ఇసటట ననస:flat no: 003 , blockno:c
వయససస:61
లస: పప

10653 SAA1148899
పపరర: శరరద గసజ

10654 SAA1433523
పపరర: శకనస నలర బబ తషల

93-41/898

భరస : కమషర బభబగ గసజ
ఇసటట ననస:FLAT NO : 201
వయససస:42
లస: ససస స
93-42/1052

10639 SAA1266378
పపరర: ససతమహలకడమ తతటకకర

తసడడ:డ వనసకట కమషర రరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:FLAT NO- C2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:flat no G3
వయససస:18
లస: ససస స

10649 SAA1449362
పపరర: మలర కరరరరన రరవప గగసటటపలర

10658 SAA1081009
పపరర: దదననశ పడటట

93-53/707

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:flat No-D-1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరలల చసదథలల
ఇసటట ననస:Flat no D3
వయససస:20
లస: పప

10655 SAA1460351
పపరర: వనసకటరమణ నలర బబ తషల

10638 SAA1266352
పపరర: వనసకట భగత వషష
ర మలకల

10656 SAA1149483
పపరర: రజన దతవ కకలమరర

93-50/1048

తసడడ:డ రరమయఖ నలర బబ తషల తసడడడ
ఇసటట ననస:flat no:301mythri enclave
వయససస:33
లస: పప
93-53/683

10657 SAA1149475
పపరర: జయ లకడమ ననరరయణ కకలమరర

93-53/684

భరస : జయ లకడమ ననరరయణ కకలమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO: 301 VENKATA SAI R
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కలచతల రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO: 301 VENKATA SAI R
వయససస:45
లస: పప

10659 SAA1114024
పపరర: వజయ పపరరరమ కకపరరరస

10660 SAA1114040
పపరర: వజయ లకడమ కకపరరరస

93-47/669

93-47/670

తసడడ:డ దతవనసదడననథ గగపరస పడటట
తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస కకపరరరస
ఇసటట ననస:FLATNO:301, PRANITHAM PLA ఇసటట ననస:FLAT NO:401,SAI BHARATHI A
వయససస:29
లస: పప
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబడహమణఖస కకపరరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO:401, SAI BHARQTHI A
వయససస:60
లస: ససస స

10661 SAA1460419
పపరర: అభషపక మదబల

93-51/541
10663 SAA1114222
పపరర: రఘగ నసదన కలమమర వనమగల

93-52/1034

తసడడ:డ పడశరసత బభబగ మదబల
ఇసటట ననస:flat no: 404
వయససస:21
లస: పప
10664 SAA1454552
పపరర: సనరరజఖలకడమ చడనసన
భరస : మగరళమహన లమతత చడనసన
ఇసటట ననస:flat number 1a
వయససస:53
లస: ససస స

10662 SAA1460567
పపరర: శక లకడమ కలరణ కకమమననమ

93-52/1016

తసడడ:డ రరమకమషర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:flat no : 512
వయససస:31
లస: పప
93-35/1230

10665 SAA1434745
పపరర: అమమజ మసచడస
తలర : ససబడమణణఖశనర రరవప మసచడస
ఇసటట ననస:flat number 003
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమనసజ రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:FLAT NO: B4, SRI VINAYAKA E
వయససస:41
లస: పప
93-51/616

10666 SAA1343144
పపరర: చకకవరరస పపల

93-47/808

తసడడ:డ కలమఖణ రరవప పపల
ఇసటట ననస:flat number 101
వయససస:48
లస: పప
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93-47/809

భరస : చకకవరరస పపల
ఇసటట ననస:flat number 101
వయససస:41
లస: ససస స
10670 SAA1436229
పపరర: చనయ దతవ కరగకదబ సల

93-51/617

10671 SAA1450592
పపరర: కరరరసక దతవర

93-47/723

10674 SAA1418748
పపరర: ససజజత తతట
భరస : భభసకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 205
వయససస:51
లస: ససస స

10676 SAA1424936
పపరర: భవన మదనబల

10677 SAA1379296
పపరర: ఏస ఏన మలర శనరర వరససరగడడర

93-45/1075

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మదనబల
ఇసటట ననస:flat number 303
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కసటటపపడడ
ఇసటట ననస:Flat number 401
వయససస:31
లస: పప
10682 SAA1454024
పపరర: ససజజత కరకకన

10680 SAA1339894
పపరర: దసరర దదపక ననయగడడ ననగసడర

93-47/811

10683 SAA1467612
పపరర: రరమ దతవ తమమ
భరస : శవ రగడడర తమమ
ఇసటట ననస:FLOT 309
వయససస:50
లస: ససస స

10685 SAA1350404
పపరర: సడవసత గగళళ

10686 SAA1470913
పపరర: గరతస పతసవ

93-42/1062

భరస : వససత బభబగ గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 101
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అజస ఖమన అబగబల
ఇసటట ననస:FLOT NO 103
వయససస:30
లస: పప
10691 SAA0296111
పపరర: యగగరసధర బభబగ కసదసల

10689 SAA1450014
పపరర: మలర శనరర బబహర

93-51/543

10692 SAA1439645
పపరర: నరహరర తతనరరరర

93-50/1124

10695 SAA1414986
పపరర: కలససమ కలమమరర గనపసశశటట

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పప టటటమమరరస
భరస : శకనవరసరరవప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:FLOT NO 410,SWATHI SAI PAN ఇసటట ననస:FLOT NO 501
వయససస:66
లస: పప
వయససస:39
లస: ససస స

93-51/621

10675 SAA1418730
పపరర: నవఖ తతట

93-51/620

10678 SAA1460302
పపరర: సనరర లత పసటభ

93-45/1076

భరస : శరఖస బభబగ వడతరశనరఠర
ఇసటట ననస:flat number 304
వయససస:53
లస: ససస స
93-45/1077

10681 SAA1424563
పపరర: మజజరరర వనసకట పదమ

93-45/1078

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మజజరరర
ఇసటట ననస:flat number 502
వయససస:21
లస: ససస స
93-35/1232

10684 SAA1350354
పపరర: వససత బభబగ గగలర మమడడ

93-42/1061

తసడడ:డ సతఖస గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 101
వయససస:42
లస: పప
93-53/875

10687 SAA1114271
పపరర: ససధనకర రగడడర కకటపలర

93-51/542

తసడడ:డ రరజ రగడడర కకటపలర
ఇసటట ననస:FLOT NO 102
వయససస:60
లస: పప
93-53/873

10690 SAA1417294
పపరర: బగలలర మమమయ పపరరచరర

93-45/1079

భరస : సరసబశవ రరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 220 4TH FLOOR
వయససస:48
లస: ససస స
93-35/1233

తసడడ:డ గగపరల కమషర మమరరస తతనరరరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 402
వయససస:62
లస: పప
93-35/1079

10672 SAA1435056
పపరర: వనల దతవర

తసడడ:డ భభసకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 205
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర బబహర
ఇసటట ననస:flot no 201
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:FLOT NO 303
వయససస:32
లస: పప
10694 SAA1093566
పపరర: ఆదదననరరయణ పప టటటమమరరస

93-51/619

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:flot no.101
వయససస:20
లస: పప
93-42/1063

93-50/1049

భరస : కరరరసక దతవర
ఇసటట ననస:flat number203
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ ధర రరవప ననగసడర
ఇసటట ననస:flat number 402
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససబబరరవప కరకకన
ఇసటట ననస:flot 202 golden homes apartmen
వయససస:37
లస: ససస స

10688 SAA1368398
పపరర: ఏరరలన జజన ఖమన అబగబల

93-51/618

భరస : లకకసకకల పడసర వరససరగడడర
ఇసటట ననస:Flat number 303,
వయససస:30
లస: ససస స
93-50/1113

10669 SAA1379346
పపరర: వససత బభబగ గగలర మమడడ

తసడడ:డ సతఖస గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 101
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వససతరరవప దతవర
ఇసటట ననస:flat number 203
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట అరరణ కలమమర రగడడర మరస లమ
ఇసటట ననస:flat number 204
వయససస:19
లస: ససస స

10679 SAA1455856
పపరర: మహన తడవకకస కసటటపపడడ

93-47/810

తసడడ:డ చకకవరరస పపల
ఇసటట ననస:flat number 101
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వససతరరవప దతవర
ఇసటట ననస:flat number 203
వయససస:56
లస: ససస స
10673 SAA1305135
పపరర: వరసవ మరస లమ

10668 SAA1343128
పపరర: ససససమత పపల

10693 SAA1466796
పపరర: రమణకలమమరర

93-50/1051

భరస : ససరరరరరజ
ఇసటట ననస:FLOT NO 403
వయససస:58
లస: ససస స
93-50/1052

10696 SAA1472224
పపరర: మననరమ ఆరరకతనర

93-53/874

భరస : అశరరనడఆదమ బకక
ఇసటట ననస:flot no. 502
వయససస:56
లస: ససస స
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10697 SAA1343003
పపరర: వససత బభబగ గగలర మమడడ

93-50/1053

తసడడ:డ సతఖస గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:FLOT NUMBER 101
వయససస:42
లస: పప
10700 SAA1461615
పపరర: రరజరశ వలర భననన

93-44/1052

తసడడ:డ జయరరమగలల వలర భననన
ఇసటట ననస:F NO - 102
వయససస:26
లస: పప
10703 SAA1380948
పపరర: మమరర కలమమరర దనసరర

93-44/1055

భరస : ఏససపరదస దనసరర
ఇసటట ననస:F.NO-106
వయససస:58
లస: ససస స
10706 SAA1454818
పపరర: గరతస రరజరశ తషరర పరటట

93-40/952

10698 SAA1041037
పపరర: రవసదడ రగడడర బబ డడచడరర

10699 SAA1064377
పపరర: కమషరర రరవప జలర పలర

93-35/1067

తసడడ:డ అనసత సతఖననరరయణ రగడర డ బబ డడచడరర
ఇసటట ననస:F.NO.101
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ కరసతస జలర పలర
ఇసటట ననస:F. NO.101, MODEPALLI RESIDE
వయససస:65
లస: పప

10701 SAA1433333
పపరర: ఉమమమహహశనర రగడర డ కలకకల

10702 SAA1380930
పపరర: అనసప దనసరర

93-52/1011

భసధసవప: ఉమమమహహశనర రగడర డ కలకకల
ఇసటట ననస:F NO 103
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఏససపరదస దనసరర
ఇసటట ననస:F.NO 106
వయససస:31
లస: పప

10704 SAA1381318
పపరర: అనసప దనసరర

10705 SAA1381300
పపరర: అనసప దనసరర

93-45/1055

93-44/1054

93-45/1056

తసడడ:డ ఏససపరదస దనసరర
ఇసటట ననస:F.NO 106 2ND FLOOR
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఏససపరదస దనసరర
ఇసటట ననస:F.NO 106 2ND FLOOR
వయససస:31
లస: పప

10707 SAA1398049
పపరర: దసరర పడసరద తనడడబబ యన

10708 SAA1420314
పపరర: దదవఖ భభరత బభణనవతష

భసధసవప: లకడమీస మమనస తషరర పరటట
ఇసటట ననస:FNo.109Balakrishna Towers
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:F NO 201
వయససస:39
లస: పప

10709 SAA1098243
పపరర: నవఖ శక ఇమమదనబతషన

10710 SAA1098235
పపరర: శరఖమల దతవ దతవరకకసడ

93-50/893

93-35/1068

93-45/1054

93-42/1064

తసడడ:డ భమ ననయక బభణనవతష
ఇసటట ననస:F-No-202
వయససస:18
లస: ససస స
93-50/894

10711 SAA1098250
పపరర: నతన ససరఖ ఇమమడనబతషన

93-50/895

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఇమమదనబతషన
ఇసటట ననస:F.NO.202,ABHYUDAYA RAM N
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప ఇమమదనబతషన
ఇసటట ననస:F.NO.202,ABHYUDAYA RAM N
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఇమమదనబతషన
ఇసటట ననస:F.NO.202,ABHYUDAYA RAM N
వయససస:21
లస: పప

93-50/896
10712 SAA1098227
పపరర: హనసమసత రరవప
ఇమమదనబతషన
తసడడ:డ సరసబయఖ ఇమమదనబతషన
ఇసటట ననస:F.NO.202,ABHYUDAYA RAM N
వయససస:51
లస: పప

10713 SAA1423102
పపరర: ననగరశనర రరవప ఊటటకకరర

10714 SAA1437474
పపరర: రరజరశనరర ఊటటకకరర

తసడడ:డ సపవదయఖ ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:F NO.204, B BLOCK
వయససస:66
లస: పప

10715 SAA0878951
పపరర: నవఖ నమమగడర

10716 SAA1269463
పపరర: రరమ దతవ మమఘవథ

93-35/1069

తసడడ:డ జరసస పడభభకర నమమగడర
ఇసటట ననస:F.NO.301
వయససస:28
లస: ససస స
10718 SAA1400860
పపరర: మహమమద సలస మరజజ

93-50/1032

భరస : అపర రరవప బకకక
ఇసటట ననస:F-NO-302 A BLOCK
వయససస:46
లస: ససస స

10719 SAA1401025
పపరర: సలమమన మరరర మహమమద

93-47/715

10722 SAA1075324
పపరర: ససమసత ననగ పరటటబసడర

10717 SAA1275999
పపరర: శశనత బభయ మమఘవథ

93-47/716

తసడడ:డ చనన వశకస ననయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:F NO - 301
వయససస:20
లస: ససస స
93-50/1033

తసడడ:డ సలస మహమమద
ఇసటట ననస:F NO 302
వయససస:19
లస: పప
93-50/1054

93-51/598

భరస : ననగరశనర రరవప ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:F NO.204, B BLOCK
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : చనన వశకస ననయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:F NO - 301
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వజరరదదబన మరజజ
ఇసటట ననస:F NO 302
వయససస:47
లస: పప
10721 SAA1349273
పపరర: నలన బకకక

93-51/597

10720 SAA1401033
పపరర: అషసన
డ మరజజ మహమమద

93-50/1034

తసడడ:డ సలస మరజజ మహమమద
ఇసటట ననస:F NO 302
వయససస:18
లస: పప
93-47/673

తసడడ:డ నరరసదడ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:F NO 302 PRANITHAM PLAZA
వయససస:21
లస: పప

93-44/877 10725 SAA1268002
93-44/878
10724 SAA1268143
పపరర: ననగ బల ససజతన బభయ బబ సదదల
పపరర: ఏన బ టట సససదరర బభయ
బబ సదదల
తసడడ:డ సరబర సససగ బబ సదదల
భరస : సరబర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:F.NO 302 SRI HARIVASAM
ఇసటట ననస:F.NO 302 SRIHARIVASAM
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:51
లస: ససస స

10723 SAA1075316
పపరర: నరరసదడ పరటటబసడర

93-47/674

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:F NO 302 PRANITHAM PLAZA
వయససస:43
లస: పప
10726 SAA1341312
పపరర: భభణగ పడకరశ బకకక

93-50/1035

తసడడ:డ అపర రరవప బకకక
ఇసటట ననస:F NO 302,A BLOCK
వయససస:26
లస: పప
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93-50/1036

తసడడ:డ అపర రరవప బకకక
ఇసటట ననస:F NO-302, A BLOCK
వయససస:24
లస: ససస స
10730 SAA1075282
పపరర: సరసబయఖ బబ నబబ యన

93-47/675

10728 SAA1446947
పపరర: కమషర మమరరస ససదనబతష
స ల

10731 UXZO765455
పపరర: శకకరసత యయలశశటట

10732 SZO0294777
పపరర: ఉమమదతవ ధరణణకకట

10733 SAA1435957
పపరర: భభణగ పడకరశ గడతర

10734 SAA1448125
పపరర: భవన గడతర

93-35/1080 10737 SAA1452630
10736 SAA0872011
పపరర: మహహసదడ ననయక బభ ననవతష
పపరర: రజన కసచరగగసట

10739 SAA1420686
పపరర: శక హరరరత గరసజపలర

93-52/1036

10745 SAA1313428
పపరర: నతతశ వరమ

10746 SAA1342450
పపరర: చడవతనఖ నసబమరర

93-42/1065

తసడడ:డ బగదరరరజ
ఇసటట ననస:G4 A BLOCK
వయససస:18
లస: పప
93-50/1055

93-41/906

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:hni41
వయససస:26
లస: ససస స
10754 SAA1417328
పపరర: జవన ససదదప వణగకకరర
తసడడ:డ దసరర పడసరద వణగకకరర
ఇసటట ననస:HNO 11-781/1
వయససస:22
లస: పప

93-47/812

10738 SAA1452432
పపరర: శకహరర కసచరగగసట

93-42/1030

10741 SAA1454727
పపరర: తనశక కకసడడడ

93-52/1037

తసడడ:డ శరఖస పడసరద కకసడడడ
ఇసటట ననస:Ft.no 204
వయససస:18
లస: పప
93-45/968

10744 SAA1368133
పపరర: కసభసపరటట శకలలఖ

93-44/1091

తలర : కసభసపరటట సరమమజఖస
ఇసటట ననస:G2
వయససస:20
లస: ససస స
93-50/1128

10749 SAA1149459
పపరర: అసజల దతవ నమమగడర

10747 SAA1448992
పపరర: మసగమమ కసదసల

93-50/1127

భరస : వనసకటటశనరరర కసదసల
ఇసటట ననస:GF 1 SABARINIVAS
వయససస:55
లస: ససస స
93-53/687

10750 LFX1610708
పపరర: ననగరరజ మమడసరర

93-47/677

భరస : అసకమమ చచదరర నమమగడర
ఇసటట ననస:GPS-135-51 FLAT NO 302
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:H-133-8-1814
వయససస:35
లస: పప

10752 SAA0375485
పపరర: నలమ రరమశశటట

93-47/676

93-44/1092
10753 SAA1400704
పపరర: మహన కమషర సరయ తతజ
సరమసతపపడడ
తసడడ:డ రసగననయకలలల సరమసతపపడడ
ఇసటట ననస:H.No 11-771/26/B
వయససస:22
లస: పప

93-41/907

10756 SAA1200583
పపరర: మమలవదతవ అననపరగడర డ

భరస : శకనవరస రరవప లలట ధనసరరమణస
ఇసటట ననస:H.NO-11-397/2
వయససస:38
లస: ససస స
93-49/707

93-35/1070

తసడడ:డ రరఢ కమషర మమరరస కసచరగగసట
ఇసటట ననస:F NO - G1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవశసకర నసబమరర
ఇసటట ననస:GF-1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:golden homes,
వయససస:66
లస: పప
10751 SAA0925737
పపరర: ఇషరటల జజఖత

93-42/1029

10743 NDX1871475
పపరర: శరరనణ మణణ కకరణ ససతసరరజ
తసడడ:డ ఫణణ భమషణ బభబగ ససతసరరజ
ఇసటట ననస:G-1 Pallavi Residency
వయససస:36
లస: పప

10735 SAA0872029
పపరర: రతన బభబగ దనరర
తసడడ:డ అణగ రతయఖ దనరర
ఇసటట ననస:F.NO.502
వయససస:37
లస: పప

10740 SAA1431485
పపరర: ససబబ రరవప గగసటభర

భరస : ఏస ఏస మణణ కకరణ ఏస ఏస మణణ కకరణ
ఇసటట ననస:G-1 Pallavi Residency
వయససస:36
లస: ససస స

10748 SAA1454446
పపరర: శవ పడసరద ఆలపరటట

93-44/1053

తసడడ:డ రమణయఖ గగసటభర
ఇసటట ననస:FT 401
వయససస:51
లస: పప
93-45/967

93-44/879

భరస : శకకరసత యయల శశటట
ఇసటట ననస:F.NO 404
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరఢ కమషర మమరరస కసచరగగసట
ఇసటట ననస:F NO - G1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : భభసకర రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:FRLOT NO 201
వయససస:20
లస: ససస స
10742 NDX1730135
పపరర: లకడమ పడశరసత ననరర

93-44/876

తసడడ:డ పడసరద రరవప గడతర
ఇసటట ననస:F NO 408
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధఖ ననయక బభ ననవతష
ఇసటట ననస:F NO.504
వయససస:41
లస: పప

93-47/717

తసడడ:డ వనసకట లసగయఖ చసత
ఇసటట ననస:F NO - 401
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషర యయలశశటట
ఇసటట ననస:F.NO 404
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప గడతర
ఇసటట ననస:F NO 408
వయససస:21
లస: పప

10729 SAA1302330
పపరర: జజఖత చసత

భసధసవప: సరనత ససదనబతష
స ల
ఇసటట ననస:FNO 314 BALAKRISHNATOWE
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బబ నబబ యన
ఇసటట ననస:F NO 401 DURGA RESIDENCY
వయససస:47
లస: పప
93-42/1031

93-40/951

10755 SAA1198100
పపరర: శవశసకర జగదదశనరరగడడర
అననపరగడడర
తసడడ:డ చన సరసబ రగడర డ అననపరగడడర
ఇసటట ననస:H NO 126-2-124,2/5
వయససస:48
లస: పప

93-41/908

భరస : శవశసకర జగదదశనరరగడడర అననపరగడడర
ఇసటట ననస:H NO 126-2-124,2/5
వయససస:41
లస: ససస స
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93-51/544 10758 SAA1200104
10757 SAA1083161
పపరర: వనసకట రమణ చనరర కసదసకకరర
పపరర: రవసదడ బభబగ శరనస

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర కసదసకకరర
ఇసటట ననస:H.NO 126/4/324 SRI SOWMY
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:H NO 128-1-17
వయససస:63
లస: పప

10760 SAA1087923
పపరర: నససర బభషర షపక

10761 SAA1088921
పపరర: ససపపరర వలలరల

93-50/902

తసడడ:డ నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:H.NO 133/18/3989
వయససస:22
లస: పప
10763 SAA1088913
పపరర: వససథ రరవప వలలరల

93-33/654

10759 SAA1265727
పపరర: పరలపరరస సరయ పడసరద

93-45/969

తసడడ:డ పరలపరరస వనసకట ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:H NO 133-5-795
వయససస:26
లస: పప
93-49/618

10762 SAA1088905
పపరర: రరమమసజననయగలల వలలరల

93-49/619

భరస : వససథరరవ వలలరల
తసడడ:డ వససథరరవ వలలరల
ఇసటట ననస:H NO 134-3-448 PATTABI SITA ఇసటట ననస:H NO 134-3-448 PATTABI SITA
వయససస:47
లస: ససస స
వయససస:27
లస: పప
93-49/620

10764 SAA1342997
పపరర: నరరన గగడడగగల

93-53/877

10765 SAA1380674
పపరర: రరజరశనరర గగడడగగల

93-40/953

తసడడ:డ గగరవయఖ వలలరల
తసడడ:డ రతనన రరవప గగడడగగల
ఇసటట ననస:H NO 134-3-448 PATTABI SITA ఇసటట ననస:HNO 135-4-121 FLAT NO 101
వయససస:54
లస: పప
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రతనన రరవప గగడడగగల
ఇసటట ననస:H NO 135-4-121,FNO 101
వయససస:37
లస: ససస స

10766 SAA1343243
పపరర: రతనన రరవప గగడడగగల

10768 SAA1291681
పపరర: శకవణ కలమమర మగరల

93-53/878

10767 SAA1343235
పపరర: కనక దసరర గగడడగగల

93-53/879

93-49/645

తసడడ:డ కకసడయఖ గగడడగగల
ఇసటట ననస:HNO 135-4-121, FNO 101
వయససస:62
లస: పప

భరస : రతనన రరవప గగడడగగల
ఇసటట ననస:HNO 135-4-121,F NO 101
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:h no 135-18-883
వయససస:20
లస: పప

10769 SAA1081645
పపరర: కమసరసన బరన

10770 SAA1466101
పపరర: ఆనసద తతలగతతత

10771 SAA1466648
పపరర: లలత కలమమరర తతలగతతత

93-51/545

తసడడ:డ మదసబలలటట బరన
ఇసటట ననస:H.NO 204
వయససస:61
లస: పప
10772 SAA1467075
పపరర: అలలఖఖ తతలగతతత

93-48/1040

భసధసవప: ఆనసద తతలగతతత
ఇసటట ననస:H NO 206
వయససస:32
లస: పప
93-53/876

10773 SAA1263987
పపరర: లకడమననరరయణ పరనతస

93-52/1038

భసధసవప: లలత కలమమరర తతలగతతత
ఇసటట ననస:H NO 206
వయససస:51
లస: ససస స
93-50/930

10774 SAA1263995
పపరర: రరధదక దతవ కకసడసరర

93-50/931

భసధసవప: అలలఖఖ తతలగతతత
ఇసటట ననస:H NO 206
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబడహమ చరర పరనతస
భరస : లకడమననరరయణ పరనతస
ఇసటట ననస:HNO 303 SRILAKSHMINILAYAM ఇసటట ననస:HNO 303 SRILAKSHMINILAYAM
వయససస:32
లస: పప
వయససస:29
లస: ససస స

93-44/1093
10775 UXZ0926396
పపరర: సరయ కకరణ కలమమర
సరమసతపపడడ
తసడడ:డ రసగననయకలలల సరమసతపపడడ
ఇసటట ననస:Ho.No 11-771/26/B
వయససస:25
లస: పప

10776 SAA1200088
పపరర: వజయ లకడమ శరనస
భరస : రవసదడ బభబగ శరనస
ఇసటట ననస:HOUSE NO 128-1-17
వయససస:51
లస: ససస స

10778 SAA1192640
పపరర: ససజజత పలర పప

10779 SAA1285998
పపరర: సరయ గరత పప కల

93-50/904

93-33/656

10777 SAA1192657
పపరర: ననగరరజ పలర పప

93-50/903

తసడడ:డ వనసకయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:house number 11-382
వయససస:42
లస: పప
93-44/886

10780 SAA1454495
పపరర: లకడమ శశష కలమమరర కకరరళపరరర

93-42/1066

భరస : ననగరరజ పలర పప
ఇసటట ననస:house number 11-382 5th line
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద కలమమర సరయ
ఇసటట ననస:house number 11-804/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరస మగరళమహన రరవప కకరరళపరరర
ఇసటట ననస:koustubha nilayam
వయససస:76
లస: ససస స

10781 SAA1431865
పపరర: ఆదదననరరయణ కకసకర

10782 SAA1427483
పపరర: లలత కలమమరర కకసకర

10783 SAA1424308
పపరర: సరహహఠ కకసకర

93-42/1067

93-42/1068

93-42/1069

తసడడ:డ లకకయఖ కకసకర
ఇసటట ననస:LAKSHMI TOWERS F.No.102
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ కకసకర
ఇసటట ననస:LAKSHMI TOWERS F.No.102
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కకసకర
ఇసటట ననస:LAKSHMI TOWERS F.No.102
వయససస:18
లస: పప

10784 SAA1270164
పపరర: చరణ రరజ కకలగరన

10785 SAA1420900
పపరర: ససధకర రగడడర గరడత

10786 SAA1420967
పపరర: పదమ ఆరగపర రగడర డ

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:NAGARALU
వయససస:19
లస: పప

93-43/671

తసడడ:డ గగపస రగడడర గరడత
ఇసటట ననస:NILL
వయససస:50
లస: పప

93-52/1039

93-52/1040

భరస : జయ మగరళమహన రగడర డ ఆరగపర రగడడర
ఇసటట ననస:NILL
వయససస:41
లస: ససస స
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93-52/1041

భరస : సచదననదనరరదబ ద మగలల
ఇసటట ననస:nill
వయససస:40
లస: ససస స
10790 SAA1421817
పపరర: జజహనవ గరడత

93-52/1044

10791 SAA1421841
పపరర: ససరర చసదడ మగలల

93-48/904

10794 SAA1365865
పపరర: శవ కలమమరర అసజరర
భరస : రమమశ బభబగ అసజరర
ఇసటట ననస:Platinum County
వయససస:48
లస: ససస స

10796 SAA1390129
పపరర: దసరర వసస

10797 SAA1390137
పపరర: పడభగ రరజ కలమమర వసస

93-42/1070

భరస : శసకర రరవప వసస
ఇసటట ననస:Plat No 201
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరమయఖ కరర
ఇసటట ననస:PLAT NUMBER 4A
వయససస:54
లస: పప
10802 SAA1450857
పపరర: నరగసదడ బభబగ దడపరలపపడడ

93-52/1045

10800 SAA1291707
పపరర: యశనసత సరయ యరకవరపప

93-35/1234

10803 SAA1451574
పపరర: పడజజ చచదరర దడపరలపపడడ

తసడడ:డ ససబబరరవప దడపరలపపడడ
ఇసటట ననస:plot-203 Sai Krishna appt
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నరగసదడ దడపరలపపడడ
ఇసటట ననస:plot-203 ,Sai Krishna
వయససస:21
లస: ససస స

10805 SAA1472018
పపరర: సరయ పడసనన లకడమ తనటట

10806 SAA1369644
పపరర: సరయ దసరర గరదడ

93-48/1041

తసడడ:డ హరర బభబగ తనటట
ఇసటట ననస:PLOT-402
వయససస:20
లస: ససస స

10792 SAA1449297
పపరర: రమమష వలక
ర రర

93-44/1094

10795 SAA1365618
పపరర: రమమశ బభబగ అసజరర

93-50/1056

తసడడ:డ వననకటటసవరరర రరవప అసజరర
ఇసటట ననస:Platinum County
వయససస:54
లస: పప
93-42/1071

10798 SAA1406792
పపరర: పడహససఠ రగడడర చవన

93-53/880

తసడడ:డ అచసఖత రగడడర చవన
ఇసటట ననస:PLAT. NO.502
వయససస:20
లస: పప
93-50/932

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:PLOT 2
వయససస:20
లస: పప
93-53/884

93-52/1043

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:no 203
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప వసస
ఇసటట ననస:Plat No 201
వయససస:29
లస: పప
93-44/1095

10789 SAA1435858
పపరర: నఖల రగడడర గరడత

తసడడ:డ ససధకర రగడడర డనడ
ఇసటట ననస:NILL
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సచదననడన రగడడర మగలల
ఇసటట ననస:NILL
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలకరమమశనర శరమ బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:OLD D NO 11-844 NEW D NO
వయససస:20
లస: పప

10799 SAA1396563
పపరర: శకనవరస రరవప కరర

93-52/1042

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:NILL
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర రగడడర గరడత
ఇసటట ననస:NILL
వయససస:19
లస: ససస స
10793 SAA1169333
పపరర: భభనస మననజ బలభదడపరతషడన

10788 SAA1421718
పపరర: రమమరరవప బబలరసకకసడ

10801 SAA1291723
పపరర: నతశ మణణకరసఠ యరకవరపప

93-50/933

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:PLOT 2
వయససస:19
లస: పప
93-53/883

10804 SAA1432715
పపరర: నగరశ కసచరర

93-52/1046

తసడడ:డ సరనమగలల కసచరర
ఇసటట ననస:PLOT-305,SATYA COMFORTS
వయససస:37
లస: పప
93-53/881

10807 SAA1372721
పపరర: సరసబశవ రరవప గరదడ

93-53/882

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప గరదడ
ఇసటట ననస:plot nember 3 b
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ గరదడ
ఇసటట ననస:plot no 3 b
వయససస:63
లస: పప
10810 SAA1406933
పపరర: పదనమవత జవరనజ

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప ననరపపశశటట
ఇసటట ననస:PLOT NO 102, SRI SAI HOMES
వయససస:52
లస: పప

93-42/1072
10809 SAA1406941
పపరర: వనసకట శవ ననగ రవసదడ కలమమర
జవరనజ
తసడడ:డ భగజసగరరవప జవరనజ
ఇసటట ననస:PLOT NO. 104
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట శవ ననగ రవసదడ కలమమర జవరనజ
ఇసటట ననస:PLOT NO. 104
వయససస:47
లస: ససస స

10811 SAA1419829
పపరర: ససరఖ పడక రరవప కలరకలల

10812 SAA1419563
పపరర: పడపపరర బభబ శశకల కగఎలఎ

10813 SAA1350412
పపరర: జజఖత శవరన తలమరర

10808 SAA1081652
పపరర: శకనవరసరరవప ననరపపశటట

93-51/546

93-50/1057

తసడడ:డ శత రరమ సరనమ కలరకలల
ఇసటట ననస:PLOT NO 203
వయససస:62
లస: పప
10814 SAA1413236
పపరర: రరజఖ లకడమ ననగగబదద
భరస : రరస బభబగ ననగగబదద
ఇసటట ననస:PLOT NO. 502
వయససస:43
లస: ససస స

93-50/1129

భరస : ససర పడకరశ రరవప కలరకలల
ఇసటట ననస:PLOT NO 203
వయససస:57
లస: ససస స
93-47/813

10815 SAA1407865
పపరర: రరస బభబగ ననగగబడడ
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ననగగబడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO. 502
వయససస:42
లస: పప

93-42/1073

93-42/1074

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలమరర
ఇసటట ననస:PLOT NO. 501
వయససస:19
లస: ససస స
93-47/814

93-50/1130
10816 SAA1465954
పపరర: వర మలర ఖమరరరనరరవప దడసతసశశటట

భసధసవప: ననగ శరరష దడసతసశశటట
ఇసటట ననస:plot no.G2
వయససస:40
లస: పప

Page 146 of 366

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46

10817 SAA1462514
పపరర: ననగరశనర రరవప దసగగరసపపడడ

93-42/1175

10818 SAA1436997
పపరర: జజఖతశక దసగగరసపపడడ

తసడడ:డ నసరయఖ దసగగరసపపడడ
ఇసటట ననస:S2 Sai sadan apartments
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప దసగగరసపపడడ
ఇసటట ననస:S2 Seva Sadan
వయససస:18
లస: ససస స

10820 SAA1448406
పపరర: ససరఖ కకతస

10821 SAA1467760
పపరర: షఫసవపలమర మహమమద

93-53/886

భసధసవప: వజయ లకడమ కకతస
ఇసటట ననస:S-4F-503, Vijayasurya hom
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ హఫసజలమర మహమమద
ఇసటట ననస:sairam residency
వయససస:50
లస: పప

10823 SAA0255109
పపరర: భభసకర రరవప నలక
ర రర

10824 SAA1301589
పపరర: సరయ హహమసత తలశల

93-41/909

93-42/1176

10819 SAA1448463
పపరర: వజయ లకడమ కకతస

93-53/885

భరస : ససరఖ కకతస
ఇసటట ననస:S-4F-503 vijaya surya hom
వయససస:49
లస: ససస స
93-42/1075

10822 SAA1466838
పపరర: ఖదదరరననసర షపక

93-42/1076

భరస : షఫసవపలమర షపక
ఇసటట ననస:sairam residency
వయససస:47
లస: ససస స
93-35/1135

10825 SAA1275726
పపరర: ఉదయ భభసకర తలశల

93-47/724

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:SATYA COMFORTS APARTME
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: గరత తలశల
ఇసటట ననస:S.GreenValley apts.C106
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: గరత తలశల
ఇసటట ననస:Siva Green Valley Ap.C106
వయససస:59
లస: పప

10826 SAA1019646
పపరర: ససడతశ శశటట

10827 SAA1439140
పపరర: శశషరరతనస ఆవపలమసద

10828 SAA1454099
పపరర: రగణగక కరథననబఈనన

93-35/1081

తసడడ:డ ననగరసదడ లలట శశటట
ఇసటట ననస:SIVA GREEN VALLI
వయససస:29
లస: పప
93-51/547

10830 SAA1411966
పపరర: సరగగరనమమమ బబ యల

తసడడ:డ వనసకట రమణ చనరర కసదసకకరర
ఇసటట ననస:SRI SOWMYA HOMES126/4/3
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ బల రగడడర బబ యల
ఇసటట ననస:ST ANNS COLLEGE
వయససస:65
లస: ససస స

10832 SAA1412071
పపరర: జరననవబభ మనర

10833 SAA1418847
పపరర: జరనవబభ మనర

93-35/1237

తసడడ:డ గరబడయల మనర
ఇసటట ననస:ST ANNS COLLEGE
వయససస:37
లస: ససస స

93-35/1235

93-35/1240

10836 SAA1411958
పపరర: కకటటశనరర గసట

93-35/1238

తసడడ:డ బల రగడడర బబ యల
ఇసటట ననస:ST ANNS HOSTEL
వయససస:65
లస: ససస స

93-35/1241

93-47/680

10839 SAA1069012
పపరర: సడవసత కకమమననన

10842 SAA1198191
పపరర: గణ సరతనక కకలమరర

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:SWARNA RESIDENCY
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశ కకలమరర
ఇసటట ననస:Vedha homes flatno-ff2
వయససస:21
లస: పప

10844 SAA1408244
పపరర: భభనసమత కకన

10845 SAA1428291
పపరర: ససఎలవ శవకలమమర చడరరవప

భరస : వనసకట సతఖ వర పడసరద
ఇసటట ననస:Venkateswara Nilayam
వయససస:55
లస: ససస స

93-48/1043

తసడడ:డ శరససస స చడరరవప
ఇసటట ననస:VILLA No. 13
వయససస:50
లస: పప

10834 SAA1412063
పపరర: మమరర రగట పసడయసకర గరడత

93-35/1239

10837 SAA1412055
పపరర: పవన బబ సత

93-35/1242

తసడడ:డ రమగలల బబ సతన
ఇసటట ననస:ST ANNS COLLEGE
వయససస:25
లస: ససస స
93-47/678

తసడడ:డ శశష గరరర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:SWARNA RESIDENCY
వయససస:22
లస: ససస స

10841 SAA1069087
పపరర: దదలప కలమమర కకమమననన

93-35/1236

తసడడ:డ కసర రగడడర గరదడ
ఇసటట ననస:ST ANNS COLLEGE
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ గసట
ఇసటట ననస:ST ANNS COLLEGE
వయససస:26
లస: ససస స
93-35/1243

10831 SAA1418888
పపరర: ఠగమసరమల తరరమలరగడర డ
తసడడ:డ రరజరగడడర తరరమలరగడడర
ఇసటట ననస:ST ANNS COLLEGE
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గరబడయల మనర
ఇసటట ననస:ST ANNS COLLEGE
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ గసటభ
ఇసటట ననస:ST ANNS COLLEGE
వయససస:26
లస: ససస స
10838 SAA1418870
పపరర: సరగగరనమమమ బబ యల

93-42/1077

భరస : రమణ మమరరస ఆవపలమసద
తసడడ:డ రమణ కరథనబబ ఈనన
ఇసటట ననస:SRI HARI NIVASAM APARTMEN ఇసటట ననస:sri sai brundhavanam
వయససస:37
లస: ససస స
వయససస:23
లస: ససస స

10829 SAA1064872
పపరర: వనసకటటశనరరర కసదసకకరర

10835 SAA1418862
పపరర: కకటటశనరర గసట

93-45/1080

10840 SAA1069020
పపరర: పడమల రరణణ కకమమననన

93-47/679

భరస : శశష గరరర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:SWARNA RESIDENCY
వయససస:45
లస: ససస స
93-50/905

10843 SAA1409390
పపరర: వనసకట సతఖవర పడసరద కకన

93-48/1042

భసధసవప: భభనసమత కకన
ఇసటట ననస:Venkateswara Nilayam
వయససస:58
లస: పప
93-51/626

10846 SAA1446392
పపరర: ససవపస శరకవణణ

93-51/627

తసడడ:డ శవకలమమర చడరరవప
ఇసటట ననస:VILLA No. 13
వయససస:20
లస: ససస స
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10847 SAA1447952
పపరర: తవన లకడమ తవన
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93-51/628

10848 SAA1471408
పపరర: లకమయఖ నసననన

భరస : తవన శకనవరస తవన
ఇసటట ననస:VILLA NO. 14, D.NO.126-5-600
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: శశభభ దతవ నసననన
ఇసటట ననస:Villa # 20
వయససస:65
లస: పప

10850 NDX3004363
పపరర: వనసకటటశనరరవప గగసటటపలర

10851 NDX3096013
పపరర: మగనర అబగబల

94-70/778

భసధసవప: మసజల గగసటటపలర
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:51
లస: పప

8698 SAA0931825
పపరర: ననగరదసడ దసరర పప

93-51/624

10849 SAA1470335
పపరర: శశభభ దతవ నసననన

93-51/625

భరస : లకమయఖ నసననన
ఇసటట ననస:Villa # 20
వయససస:61
లస: ససస స
94-70/779

తసడడ:డ సలమస అబగబల
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:39
లస: పప
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93-53/24

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-253
వయససస:42
లస: ససస స
8701 SAA0476481
పపరర: అసకమమ రరవప దసరరరపప

93-53/27

93-44/682

93-53/32

93-49/385

93-48/981

భరస : సతఖ వరపడసరద భటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:135-1-243
వయససస:60
లస: ససస స

8708 LFX1615509
పపరర: వజయకలమమరర చననప

8711 SAA0564971
పపరర: శరసతకలమమరర అననన

8714 SAA0985236
పపరర: వనసకరటడవమమ కకట

93-53/34

8717 SAA1009738
పపరర: ననగజజఖత కరకరర

93-51/469

8720 SAA0309872
పపరర: రరమమసజననయగలల గగరగక�
తసడడ:డ ససబభబరరవప� గగరగక
ఇసటట ననస:135-1-763
వయససస:42
లస: పప

93-53/29

8706 SAA0960022
పపరర: వనసకట మమనస కటకస

93-49/383

8709 SAA0928764
పపరర: మహహశ రగడడర దసగజరమపపడడ

93-49/384

తసడడ:డ శసకర రగడడర దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:134-3488
వయససస:24
లస: పప
93-45/844

8712 SAA1434034
పపరర: ససజజత అదబసకక

93-48/980

భరస : నరరసదడకలమమర అదబసకక
ఇసటట ననస:135-1-7
వయససస:42
లస: ససస స
93-49/388

8715 SAA0635284
పపరర: ససధఖ రగడడర కటటక

93-49/389

భరస : శశఖర రగడడర కటటక
ఇసటట ననస:135-1-67
వయససస:29
లస: ససస స
93-49/390

తసడడ:డ శవరజ కరకరర
ఇసటట ననస:135-1-128
వయససస:25
లస: ససస స
93-49/392

8703 SAA0931809
పపరర: సరసబశవ రరవప దసరర పప

భరస : వనసకట ససరరష కటకస
ఇసటట ననస:134-1275
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:135-1-10
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అచసచతన నసద
ఇసటట ననస:135-1-106
వయససస:42
లస: పప
8719 SAA0774753
పపరర: కమల బటటటపప డ లల

93-49/382

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:134-ఐ-1241
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల అదబసకక
ఇసటట ననస:135-1-7
వయససస:37
లస: పప
8716 SAA0658286
పపరర: పడశరసత బభబగ మదనబల

8705 SAA0390278
పపరర: కరసరర బభయ� అసగలలతష�

93-53/26

తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:134-253
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఐజయఖ
ఇసటట ననస:134--2528
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ� గగపప
ఇసటట ననస:134-3617
వయససస:48
లస: పప
8713 SAA1435809
పపరర: నరరసదడకలమమర అదబసకక

93-53/28

భరస : గగవసద ననయక� ఆసగగరతష
ఇసటట ననస:134-1113
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పసబభ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:134-1316
వయససస:42
లస: ససస స
8710 LFX2417749
పపరర: ససధనకర గగపప�

8702 SAA0476473
పపరర: శకనవరస రరవప దసరరరపప

8700 SAA0321554
పపరర: జజసఫ సరగర కకరన కకచతరర ర

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:134-253
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబభశవ రరవప దసరరరపప
ఇసటట ననస:134-253
వయససస:46
లస: పప

భరస : మలర ఈశనర రరవప చడననమలలర
ఇసటట ననస:134-645
వయససస:66
లస: ససస స
8707 SAA0849812
పపరర: ననగ మలలర శనరర పసబభ

93-53/25

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:134-253
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభశవ రరవప దసరరరపప
ఇసటట ననస:134-253
వయససస:43
లస: పప
8704 SAA0955916
పపరర: మలలర శనరర చననమలలర

8699 SAA0931791
పపరర: మసగమమ దసరర పప

8718 LFX1613140
పపరర: వనసకటభచలస ససరగరన

93-49/391

తసడడ:డ శకరరమగలల ససరగరన
ఇసటట ననస:135-1-153
వయససస:45
లస: పప
93-49/393

8721 NDX2527901
పపరర: నసదదత కడడయమల

94-2/623

తసడడ:డ రరసబభబగ కడడయమల
ఇసటట ననస:135-2-19
వయససస:22
లస: ససస స
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94-41/781

తసడడ:డ రరసబభబగ కడడయమల
ఇసటట ననస:135-2-19
వయససస:18
లస: పప
94-2/1043

తసడడ:డ శవయఖ పపరస
ఇసటట ననస:135-2-24
వయససస:29
లస: పప
94-130/766

తసడడ:డ ససబబరరవప కకకలక
ఇసటట ననస:135-3-35
వయససస:40
లస: ససస స
8731 NDX3038445
పపరర: సరయ కకరణ అడర గడ

8734 AP151030453216
పపరర: గరసధద ననళస

94-57/802

93-49/395

93-49/398

8729 SAA1446681
పపరర: పడశరసత బసడర మమడడ

8730 SAA1446483
పపరర: లకడమ అపరర అడర గడ

8732 NDX0724740
పపరర: అశశక బభబగ బసడర మమడడ

8735 SAA0310052
పపరర: పడవణ కలమమర� కసచరర �

8738 AP151030453067
పపరర: శకనవరసరగడడర తలర పపరగడడర

93-49/401 8741 AP151030457166
8740 SAA0933730
పపరర: కలలఉససమగననసర బబగమ షపక
పపరర: రమమదతవ దనసరర�

తసడడ:డ వనసకటపరరరరవప పపటటట
ఇసటట ననస:135-3-526
వయససస:38
లస: ససస స
8746 SAA0557256
పపరర: కలనశశటట మధసససదన రరవప

93-49/407

తసడడ:డ madhuudhanarao కకన శశటట
ఇసటట ననస:135-3-589
వయససస:63
లస: పప

భరస : జజజరగడడర శలస
ఇసటట ననస:135-3-609
వయససస:66
లస: ససస స

93-53/758

8744 SAA0394221
పపరర: రమమదతవ� యకకలకరర�

94-59/905

8733 SAA1167311
పపరర: చటటట మమ పతస పరటట

93-49/396

8736 AP151030453379
పపరర: జజసఫ రగడడర శలస

93-49/399

8739 SAA0435404
పపరర: పడవణ ఆతమకకరర

93-49/400

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:135-3-400
వయససస:34
లస: పప
93-49/402

8742 SAA0309732
పపరర: పడసరద� దనవపలకరర�

93-49/403

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:135-3-512
వయససస:41
లస: పప
93-49/405

8745 AP151030453323
పపరర: రరమలసగయఖ గగనన
తసడడ:డ వనసకటభదదడ గగనన
ఇసటట ననస:135-3-565
వయససస:68
లస: పప

8747 SAA0807224
పపరర: అనసత లకడమ అలలగగనసళళ

8748 SAA0081331
పపరర: లకకమరగడడర శలస�

భరస : పరల� మరరయమల
ఇసటట ననస:135-3-610
వయససస:68
లస: ససస స

93-49/397

తసడడ:డ లకడమరగడడర శలస
ఇసటట ననస:135-3-389
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశనర రరవప� యకకలకరర
ఇసటట ననస:135-3-539
వయససస:42
లస: ససస స

8750 SAA0316323
పపరర: మమరర ససవరర బభయ�

93-53/35

భరస : కకటటశనర రరవప పతస పరటట
ఇసటట ననస:135-3-111
వయససస:63
లస: ససస స

93-49/408

భరస : వనసకటటశనరరర అలలగగనసళ
ఇసటట ననస:135-3-605
వయససస:54
లస: ససస స
93-49/410

93-53/759

తసడడ:డ శకనవరససలల అడర గడ
ఇసటట ననస:135-3-66
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:135-3-512
వయససస:40
లస: ససస స
93-49/404

93-49/394
8727 SAA0081513
పపరర: వనసకట చనమయ సతఖ మమరరస టటకక

తసడడ:డ వనసకట లకకమజరరవప టటకక
ఇసటట ననస:135-2-330
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ హనసమరగడడర తలర పపరగడడర
ఇసటట ననస:135-3-391
వయససస:53
లస: పప

భరస : పపదబ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:135-3-511
వయససస:75
లస: ససస స

94-2/1042

తసడడ:డ చమన లమల నరరల
ఇసటట ననస:135-2-283 FLAT NO 504
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ� కసచరర
ఇసటట ననస:135-3-387
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమగడడ� కకసడ
ఇసటట ననస:135-3-391
వయససస:36
లస: పప

8743 SAA0328062
పపరర: రరధదక పపటటట

94-89/225

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:135-3-66
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ననళస
ఇసటట ననస:135-3-363
వయససస:55
లస: పప
8737 SAA0312512
పపరర: ననగరసదడపస
డ రద� కకసడన�

8726 NDX1799511
పపరర: నవన కలమమర నరరల

8724 NDX2646859
పపరర: ఉమదతవ కరవటట

తసడడ:డ రరజపర కరవటట
ఇసటట ననస:135-2-24
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అశశక బభబగ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:135-3-66
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల అడర గడ
ఇసటట ననస:135-3-66
వయససస:27
లస: పప

8749 SAA0393645
పపరర: భభరతనసబ శలస

94-73/690

భరస : కకటటశనర రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:135-2-19
వయససస:59
లస: ససస స

8725 NDX2646792
పపరర: శకవణ కలమమర పపరస

8728 NDX3151552
పపరర: ససధ మమధసరర కకకలక

8723 NDX3070380
పపరర: దసరర నలక
ర రర

93-49/406

93-49/409

తసడడ:డ కకటటరగడడర� శలస జ
ఇసటట ననస:135-3-607
వయససస:75
లస: పప
93-49/411

8751 AP151030453069
పపరర: మగసలయఖ వలలర పప�

93-49/412

తసడడ:డ బభలయఖ� వలలర పప
ఇసటట ననస:135-3-620
వయససస:71
లస: పప
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8752 SAA1050244
పపరర: ననగరశనర రరవప పరచసరర

93-33/646

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరచసరర
ఇసటట ననస:135-3-1050
వయససస:85
లస: పప

8753 SAA1050210
పపరర: పడగన గదబల

తలర : మమధవలత పపరఠపరగ
ఇసటట ననస:135-3-1088
వయససస:22
లస: ససస స

93-33/649 8756 SAA1042894
8755 SAA1042902
పపరర: ననగలకడమ పసడయమసక పససపపలలటట
పపరర: ఎన వ హరరదదప పససపపలలటట

తసడడ:డ సరయ బభబగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:135-3-1088
వయససస:25
లస: ససస స
8758 SAA0933078
పపరర: రరమ ససతమమ పపలవరరర

93-53/36

93-53/39

93-53/42

93-53/45

93-53/48

93-53/51

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:54
లస: పప

93-53/43

8768 SAA0932310
పపరర: రరధ ససజజత మమకరపప తషల

8771 SAA0472886
పపరర: వనసకట మమధవ కకటభ

8774 SAA0313593
పపరర: రరమససతమమ పపలవరరర

93-53/54

8777 SAA0983727
పపరర: ససరరసదడ ననతనన

93-53/46

8780 SAA0528117
పపరర: ససధనకర గగపరస కకటభ కకటభ
తసడడ:డ చన ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:54
లస: పప

93-53/38

8763 SAA0472993
పపరర: గరత గననష

93-53/41

8766 SAA0984410
పపరర: వనసకట పదనమవత కరరనటట

93-53/44

8769 SAA0313742
పపరర: జజఖత పలలరల

93-53/47

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:49
లస: ససస స
93-53/49

8772 SAA0473033
పపరర: పపరర కలమమరర ఆరరటట

93-53/50

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:51
లస: ససస స
93-53/52

8775 SAA0932617
పపరర: వనసకట హనసమమయమమ సరథస

93-53/53

భరస : ఉమమమహహశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:70
లస: ససస స
93-53/55

తసడడ:డ రరజజ రరస మహన రరవప
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:35
లస: పప
93-53/57

8760 SAA0932930
పపరర: హనసమసత రరవప పపలవరరస

93-33/651

భరస : వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవ పసచనచహరర
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:80
లస: ససస స
8779 SAA0932328
పపరర: వనసకటటశనరరర మమకరపప తషల

8765 SAA0984436
పపరర: ననగ మణణ పపతసరరజ

8757 SAA1041011
పపరర: మగరళ మహన రరవప
దథపరలపపడడ
తసడడ:డ రరమయఖ దథపరలపపడడ
ఇసటట ననస:135-3-1088
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ గననష
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససధనకర గగపరస
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:52
లస: ససస స
8776 LFX2427847
పపరర: అలలర మమ సరనక

93-53/40

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:50
లస: ససస స
8773 SAA0472902
పపరర: పదమజజ కరణస

8762 SAA0472969
పపరర: సరరత గణణసగగ

93-33/648

తసడడ:డ శవ పసచనచ హరర
ఇసటట ననస:135-4-110
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గననష
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:47
లస: ససస స
8770 SAA0472852
పపరర: నరజజ దతవరసత

93-53/37

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:34
లస: ససస స
8767 SAA0472977
పపరర: రరణణ గణణసగగ

93-33/650

తసడడ:డ శవ పసచనచరరవప
ఇసటట ననస:135-4-110
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర గగపరస
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:25
లస: ససస స
8764 LFX1612019
పపరర: సపనహ ఒకకదనపప

8759 SAA0445130
పపరర: హనసమసత రరవప పపలవరరర

8754 SAA1050194
పపరర: పసడయమసక కలసభభ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:135-3-1088
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:135-3-1088
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ పసచచ హరర పపలవరరర
ఇసటట ననస:135-4-108
వయససస:68
లస: ససస స
8761 SAA0932591
పపరర: వనసకట సరయ మమధసరర కకట

93-33/647

8778 SAA0658419
పపరర: శకనవరస రరవప ఐతస రరజ

93-53/56

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:43
లస: పప
93-53/58

8781 SAA0528125
పపరర: మలర కరరరరనరరవప దతవరశశటట డడ వ
జగ
తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:54
లస: పప

93-53/59
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93-53/60

తసడడ:డ ననరరయణ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:135-4-117
వయససస:56
లస: పప
8785 SAA0408328
పపరర: బగలర రగడడర వనసకకరర

93-53/63

93-53/66

93-53/69

93-53/72

93-53/75

93-53/78

93-53/81

8795 SAA0960667
పపరర: వరసససధర దతవ వజజర

8798 SAA0423681
పపరర: అసకమమరరవప గగసజ

8801 SAA0984345
పపరర: అపరర దడమమరర పరటట

8804 LFX2417392
పపరర: వనసకటససబభబ రరవప గగగరననన

93-53/84

8807 SAA0568808
పపరర: హరరవరరన తకగకళళపరటట

93-53/73

8810 SAA0984212
పపరర: దదపసస ఆళళ
తసడడ:డ భభసకర రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:135-4-124
వయససస:27
లస: ససస స

8790 LFX1615665
పపరర: లకడమ తషలసస

93-53/68

8793 LFX1615608
పపరర: ససతనరరమయఖ కకయ

93-53/71

8796 SAA0423624
పపరర: వనసకటటష గగసజ

93-53/74

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:135-4-119/1
వయససస:31
లస: పప
93-53/76

8799 SAA0984279
పపరర: కమషర లలమవత కకలర

93-53/77

భరస : రరజజ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:135-4-119/2
వయససస:70
లస: ససస స
93-53/79

8802 LFX2427326
పపరర: ననగకలమమరర గగగరననన

93-53/80

భరస : వనసకటససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:135-4-119/3
వయససస:55
లస: ససస స
93-53/82

8805 SAA0569343
పపరర: ససయగకస తకగకళళపరటట
తకకకకఫటట
తసడడ:డ వజయమరరఘవరరవప
ఇసటట ననస:135-4-123
వయససస:33
లస: ససస స

93-53/83

93-53/85

8808 SAA0960766
పపరర: రరమగలల పగరల

93-53/86

తసడడ:డ వజయరరఘవరరవప
ఇసటట ననస:135-4-123
వయససస:34
లస: పప
93-53/87

93-53/65

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:135-4-119
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:135-4-119/3
వయససస:63
లస: పప

భరస : వజయ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:135-4-123
వయససస:54
లస: ససస స
8809 SAA0568873
పపరర: వజయ రరఘవరరవప
తకగకళరపరడడ
తసడడ:డ వనసకరట రరవప
ఇసటట ననస:135-4-123
వయససస:59
లస: పప

93-53/70

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:135-4-119/3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:135-4-119/3
వయససస:42
లస: పప
8806 SAA0569491
పపరర: పదమలత తకగకళపరటట

8792 SAA0984253
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చడనసనపరటట

8787 SAA0408443
పపరర: రసగరరరడడర వనపపరర

భరస : ససతరరవమమ
ఇసటట ననస:135-4-119
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:135-4-119/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:135-4-119/2
వయససస:75
లస: పప
8803 SAA0984337
పపరర: ససబడహమణఖస దడమమరర పరటట

93-53/67

భరస : వగరనసనర రరవప
ఇసటట ననస:135-4-119/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:135-4-119/1
వయససస:35
లస: పప
8800 SAA0984261
పపరర: రరజజ గగపరల రరవప కకలర

8789 SAA0984311
పపరర: సనపన చడనసనపరటట

93-53/62

తసడడ:డ శశషరరగడడర
ఇసటట ననస:135-4-118
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ బసవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:135-4-119
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చససడడ
ఇసటట ననస:135-4-119
వయససస:74
లస: పప
8797 SAA0423673
పపరర: శకనవరస గగసజ

93-53/64

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:135-4-119
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:135-4-119
వయససస:63
లస: ససస స
8794 SAA0932286
పపరర: హనసమసత రరవప చససడడ

8786 SAA0528133
పపరర: శశషసరగడడర వనసకకరర

8784 SAA0408419
పపరర: శశషసరగడడర వనసకకరర

తసడడ:డ రసగరరగడడర
ఇసటట ననస:135-4-118
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరగడడర
ఇసటట ననస:135-4-118
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శశషసరగడడర
ఇసటట ననస:135-4-118
వయససస:70
లస: పప
8791 SAA0932294
పపరర: అసజల చససడడ

93-53/61

భరస : బగలర రగడడర
ఇసటట ననస:135-4-118
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరగడడర
ఇసటట ననస:135-4-118
వయససస:35
లస: పప
8788 SAA0528091
పపరర: రసగరరగడడర వనసకకరర

8783 SAA0818031
పపరర: అసజల కలరరక

తసడడ:డ చసదడయఖ పగరల
ఇసటట ననస:135-4-123
వయససస:55
లస: పప
93-53/88

8811 SAA0984170
పపరర: వనణగ కలమమరర ఆళళ

93-53/89

భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:135-4-124
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: శవ పరరనత మననన
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93-53/90

భరస : ససరరఖ పడకరశ రరవప మననన
ఇసటట ననస:135-4-124
వయససస:54
లస: ససస స
8815 SAA0984139
పపరర: సరసబ శవ రరవప కకలర

93-53/93

94-76/698

8819 SAA1470517
పపరర: చడవతనఖ లకడమ కకతస

94-76/590

8822 NDX2470219
పపరర: ససశల తకగకళళపరటట

94-78/866

8825 SAA0932336
పపరర: సరయ కలమమర రగడర డ వజడల
తసడడ:డ శవ రగడర డ
ఇసటట ననస:135-4-162
వయససస:26
లస: పప

8827 LFX2417335
పపరర: రరమకకకషర ససఖవరసస

8828 SAA0977357
పపరర: వజయ సరరధద ససఖవరసస

93-53/97

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:135-4-163
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరరసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:135-4-164
వయససస:31
లస: ససస స
8833 SAA0391326
పపరర: మలలశనరర గగసటటపలర

93-53/104

తసడడ:డ ససబబయఖ కకమమలపరటట
ఇసటట ననస:135-4-164
వయససస:79
లస: పప

94-76/591

8834 SAA0528075
పపరర: ససదదప కకమమలపరటట

93-53/107

8837 SAA0984246
పపరర: అపరర రరవప కకడడల

93-53/95

8840 SAA1470921
పపరర: ససహశ కకమమమలపరటట
తసడడ:డ భభణగ మమరరస కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:135-4-164
వయససస:22
లస: పప

8820 NDX2470235
పపరర: నకకత తకగకళళపరటట

94-76/589

8823 NDX2470201
పపరర: మగరళ కమషర తకగకళళపరటట

94-76/592

8826 LFX2427243
పపరర: వనసకట రతనస ససఖవరసస

93-53/96

భరస : చసదడశశఖర ససఖవరసస
ఇసటట ననస:135-4-163
వయససస:58
లస: ససస స
93-53/98

8829 LFX2417251
పపరర: చసదడశశఖర రరవప ససకవరసస

93-53/99

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:135-4-163
వయససస:67
లస: పప
93-53/101

8832 SAA0933656
పపరర: దమయసత కకడడల

93-53/102

భరస : అపరర రరవప
ఇసటట ననస:135-4-164
వయససస:56
లస: ససస స
93-53/105

8835 LFX2417434
పపరర: నరరసదడకలమమర గగగరననన

93-53/106

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-4-164
వయససస:42
లస: పప
93-53/108

తసడడ:డ శశష గరరర రరవప
ఇసటట ననస:135-4-164
వయససస:65
లస: పప
93-53/110

94-8/1332

తసడడ:డ కకటయఖ తకగకళళపరటట
ఇసటట ననస:135-4-136 F.NO.102
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ భభనసమమరరస కకమమలపరటట
ఇసటట ననస:135-4-164
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకమమలపరటట
ఇసటట ననస:135-4-164
వయససస:52
లస: పప
8839 SAA0528083
పపరర: వనసకటటశనరరర కకమమలపరటట

8831 SAA0391276
పపరర: మహహశనరర నసననన

8817 NDX3106028
పపరర: ససరఖ పడకరశ రరవప మనననస

తసడడ:డ మగరళ కమషర తకగకళళపరటట
ఇసటట ననస:135-4-136 F.NO.102
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:135-4-164
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:135-4-164
వయససస:64
లస: ససస స
8836 SAA0528067
పపరర: భభనసమమరరస కకమమలపరటట

93-53/760

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:135-4-163
వయససస:43
లస: పప
93-53/100

93-53/92

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:135-4-124 flat 204
వయససస:65
లస: పప

భరస : మగరళ కమషర తకగకళళపరటట
ఇసటట ననస:135-4-136 F.NO.102
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటటశనర రరవప దడపరలపపడడ
ఇసటట ననస:135-4-136 ,FLAT NO.501,
వయససస:58
లస: ససస స

8830 SAA0392985
పపరర: ససనతన గగగరననన

93-53/94

భరస : రసగరరరవప పరనతననన
ఇసటట ననస:135-4-124 FT NO 402
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ కమషర తకగకళళపరటట
ఇసటట ననస:135-4-136 F.NO.102
వయససస:24
లస: ససస స
8824 NDX2929727
పపరర: రతన కలమమరర దడపరలపపడడ

8816 SAA1066471
పపరర: ససరరఖ పడకరశ రరవప మనననస

8814 SAA0984154
పపరర: శక హరర ఆళళ

తసడడ:డ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:135-4-124
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ మనననస
ఇసటట ననస:135-4-124
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప పరనతననన
ఇసటట ననస:135-4-124 F NO 402
వయససస:63
లస: పప
8821 NDX2470227
పపరర: అఖల తకగకళళపరటట

93-53/91

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:135-4-124
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషరయఖ
ఇసటట ననస:135-4-124
వయససస:62
లస: పప
8818 NDX3142486
పపరర: రసగరరరవప పరనతననన

8813 SAA0984188
పపరర: లకడమ కకలర

8838 SAA0406678
పపరర: సరసబశవరరవప గగసటటపలర

93-53/109

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:135-4-164
వయససస:66
లస: పప
93-53/761

8841 SAA1026146
పపరర: ససరరష మగసటటమడడగగ

93-53/111

తసడడ:డ ససబడహమణఖస మగసటటమడడగగ
ఇసటట ననస:135-4-164/1
వయససస:33
లస: పప
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93-53/112

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:135-4-164/1
వయససస:50
లస: పప
8845 LFX2427037
పపరర: మళళశనరర భవసపటట

93-53/115

93-53/118

93-53/120

93-53/123

93-53/125

93-53/128

93-53/131

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర అడర గడ
ఇసటట ననస:135-4-171
వయససస:21
లస: పప

8855 NDX3081841
పపరర: శకనవరస రగడడర మగననసగర

8858 SAA0556688
పపరర: రరమకమషర వలలర పప

8861 SAA0550236
పపరర: సనరరజఖలకడమ జజననలగడర

8864 SAA0960279
పపరర: లకడమ పరవన గగతస కకసడ

93-53/134

8867 SAA0984527
పపరర: ననగ బభబగ కకలమర

94-77/700

8870 NDX3042074
పపరర: గగకలల చచదరర అడర గడ
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర అడర గడ
ఇసటట ననస:135-4-171
వయససస:22
లస: పప

8850 SAA0391425
పపరర: రరమమఖ హరరక మగననసగర

93-53/119

8853 SAA0716464
పపరర: కరకరర మహలకడమ

93-53/122

8856 SAA0550624
పపరర: సతఖ రజన జజననలగడర

93-53/124

భరస : వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-4-168
వయససస:42
లస: ససస స
93-53/126

8859 LFX2417913
పపరర: శకనవరసరగడడర యరకస

93-53/127

తసడడ:డ మమధవరగడడర
ఇసటట ననస:135-4-168
వయససస:34
లస: పప
93-53/129

8862 SAA1034941
పపరర: తడపపర పసటటకకటట

93-53/130

భరస : శకనవరస కకశశర బభబగ యడర పరటట
ఇసటట ననస:135-4-171
వయససస:39
లస: ససస స
93-53/132

8865 SAA0984451
పపరర: అరరణన కకళళ

93-53/133

భరస : ననగ బభబగ
ఇసటట ననస:135-4-171
వయససస:43
లస: ససస స
93-53/135

తసడడ:డ శక రరమగలల
ఇసటట ననస:135-4-171
వయససస:48
లస: పప
94-76/608

93-53/117

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:135-4-167
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రమమష గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:135-4-171
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యయససదనసస గగసత
ఇసటట ననస:135-4-171
వయససస:47
లస: ససస స
8869 NDX2686681
పపరర: దదలప చచదరర అడర గడ

93-53/121

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:135-4-169
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససవర రగడడర
ఇసటట ననస:135-4-171
వయససస:40
లస: ససస స
8866 SAA0886194
పపరర: రతనకలమమరర గగసత

8852 LFX2427508
పపరర: సరవతడదతవ యరకస

8847 LFX1612035
పపరర: ససధనకర భవసపటట

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:135-4-167
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:135-4-168
వయససస:28
లస: పప

భరస : గసగరరగడడర
ఇసటట ననస:135-4-169
వయససస:60
లస: ససస స
8863 SAA0974668
పపరర: పదనమవత భమవరపప

93-53/762

తసడడ:డ ససబభబ రగడర డ మగననసగర
ఇసటట ననస:135-4-167
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:135-4-168
వయససస:46
లస: ససస స
8860 SAA0392357
పపరర: బమసమమమ మణణపపరర

8849 SAA1396431
పపరర: ఫణణసదడకలమమర ననగరశశటట

93-53/114

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:135-4-165
వయససస:55
లస: పప

భరస : మమధవరగడడర
ఇసటట ననస:135-4-167
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపసరగడడర
ఇసటట ననస:135-4-167
వయససస:65
లస: పప
8857 SAA0550418
పపరర: చననమమమయ వలలర పప

93-53/116

భసధసవప: మలర శనరర బవశశటట
ఇసటట ననస:135-4-165
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:135-4-167
వయససస:49
లస: ససస స
8854 LFX2417616
పపరర: మమధవరగడడర యరకస

8846 LFX1612001
పపరర: సరమమమజఖస భవశశటట

8844 LFX1612027
పపరర: వజయ లకడమ భవసపటట

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:135-4-165
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప� భభవశశటట
ఇసటట ననస:135-4-165
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ దనశయఖ
ఇసటట ననస:135-4-165
వయససస:82
లస: పప
8851 SAA0391490
పపరర: హరరపసడయ మగననసగర

93-53/113

తలర : మలలశనరర భవసపటట
ఇసటట ననస:135-4-165
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:135-4-165
వయససస:57
లస: ససస స
8848 SAA0817900
పపరర: రసగరరరవప బభవశశటట

8843 SAA0473314
పపరర: సససదస వపకకడపప

8868 SAA1171545
పపరర: గగకలల చచదరర అడర గడ

93-53/682

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర అడర గడ
ఇసటట ననస:135-4-171
వయససస:23
లస: పప
94-78/867

8871 SAA0712232
పపరర: లకడమ మగపరరళళ

93-53/136

భరస : కకరణ కలమమర మగపరరళళ
ఇసటట ననస:135-4-173
వయససస:39
లస: ససస స
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8872 SAA0712299
పపరర: కకరణ కలమమర మగపరరళళ

93-53/137

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మగపరరళళ
ఇసటట ననస:135-4-173
వయససస:40
లస: పప
8875 LFX2417293
పపరర: హహసపసన వల షపక

93-53/140

93-53/143

93-53/146

93-53/149

93-53/152

93-53/155

93-53/158

తసడడ:డ సరసబయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:135-5-180
వయససస:47
లస: పప

8885 SAA0476531
పపరర: శవ రరమ కమషర కకలమరర

8888 SAA0476572
పపరర: శకనవరస రరవప కటభట

8891 SAA0741620
పపరర: నటరరజ రసజత

8894 SAA0960410
పపరర: శశతషబసదస పసడపరరస

93-53/161

8897 SAA0960436
పపరర: రమమదతవ గగతస కకసడ

93-53/150

8900 SAA0960386
పపరర: రవసదడరగడడర పసడపరరస
తసడడ:డ వనసకటరగడడర పసడపరరస
ఇసటట ననస:135-5-180
వయససస:55
లస: పప

8880 SAA0931981
పపరర: మగసతనజ సయఖద

93-53/145

8883 SAA0658385
పపరర: భవరన మసడవ

93-53/148

8886 SAA0476549
పపరర: ససరరశ కరరననమ

93-53/151

తసడడ:డ లకడమ కరసతన రరవప కరరననమ
ఇసటట ననస:135-5-174
వయససస:56
లస: పప
93-53/153

8889 SAA0476580
పపరర: గణణష కకలసబస

93-53/154

తసడడ:డ రరమ చసదడ గరరర కకలసబస
ఇసటట ననస:135-5-175
వయససస:53
లస: పప
93-53/156

8892 SAA0741562
పపరర: మణణకసట బభలల

93-53/157

తసడడ:డ బభలల
ఇసటట ననస:135-5-176
వయససస:33
లస: పప
93-53/159

8895 SAA0960451
పపరర: వనసకట మలలర సవరర గగటటటపరటట

93-53/160

భరస : రరధనకమషర గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:135-5-180
వయససస:40
లస: ససస స
93-53/162

భరస : అదద శశషయఖ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:135-5-180
వయససస:69
లస: ససస స
93-53/164

93-53/142

భరస : కకలమరర శవ రరమకమషర
ఇసటట ననస:135-5-174
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడరగడడర పసడపరరస
ఇసటట ననస:135-5-180
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రవసదడరగడడర పసడపరరస
ఇసటట ననస:135-5-180
వయససస:47
లస: ససస స
8899 SAA0960444
పపరర: రరధ కమషర గగటటటపరటట

93-53/147

తసడడ:డ నటరరజ
ఇసటట ననస:135-5-176
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జరమస నకసన
ఇసటట ననస:135-5-176
వయససస:42
లస: పప
8896 SAA0960394
పపరర: పరరమళ పసడపరరస

8882 SAA0932278
పపరర: పపద మమలమసరహహబ సయఖద

8877 SAA0932351
పపరర: హహమలత వజడల

భరస : పపద మమలమ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:135-5-173
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప కటభట
ఇసటట ననస:135-5-175
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చనన ససబభబరరవప కకటభ
ఇసటట ననస:135-5-175
వయససస:54
లస: పప
8893 SAA0741554
పపరర: జరమస నకసన

93-53/144

తసడడ:డ లకమయఖ కకలమరర
ఇసటట ననస:135-5-174
వయససస:40
లస: పప

తలర : సరసబయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:135-5-175
వయససస:57
లస: ససస స
8890 SAA0476564
పపరర: ససధకర గగపరస కకటభ

8879 SAA0658377
పపరర: లలరరబమమ బభదదననడడ

93-53/139

తసడడ:డ శవ రగడర డ
ఇసటట ననస:135-5-63
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:135-5-173
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశ కరరననమ
ఇసటట ననస:135-5-174
వయససస:31
లస: పప
8887 SAA0658401
పపరర: రరమమలమమ గగసటటరర

93-53/141

భరస : బభపయఖ
ఇసటట ననస:135-5-173
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబ కకటయఖ
ఇసటట ననస:135-5-173
వయససస:61
లస: పప
8884 SAA0476556
పపరర: హరర కరరననమ

8876 SAA0983628
పపరర: రరమగ చససడడ

8874 SAA0960238
పపరర: శకనవరస రరవప ఇతసరరజ

తసడడ:డ రరమగలల ఇతసరరజ
ఇసటట ననస:135-4-180
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చససఢడ
ఇసటట ననస:135-4-648
వయససస:34
లస: పప

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:135-5-163
వయససస:46
లస: ససస స
8881 SAA0658393
పపరర: బభపయఖ బదదననదద

93-53/138

భరస : అరరరన రరవప బబ నస
ఇసటట ననస:135-4-180
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల సరహహబ
ఇసటట ననస:135-4-205
వయససస:45
లస: పప
8878 SAA0391011
పపరర: చసదడ కలమమరర మగమమననన

8873 SAA0960303
పపరర: ససహససన బబ నస

8898 SAA0381111
పపరర: సతష బభబగ భబతన

93-53/163

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:135-5-180
వయససస:40
లస: పప
93-53/165

8901 SAA0960402
పపరర: అదద శశషయఖ గగతస కకసడ

93-53/166

తసడడ:డ వరరసరనమ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:135-5-180
వయససస:72
లస: పప
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8902 SAA1138387
పపరర: నరరసదడ బభబగ వలర సరగడడర

93-53/679

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రగడడర వలర సరగడడర
ఇసటట ననస:135.5.180
వయససస:39
లస: పప
8905 NDX3033933
పపరర: గదబల చనన రసగ సరనమ

8903 SAA1265941
పపరర: కమషర మమరరస గగసటటపలర

93-53/700

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:135-5-180
వయససస:71
లస: పప
94-73/692

8906 NDX3033388
పపరర: గదబల ససనత దతవ

8904 SAA1265925
పపరర: సరసనత గగసటటపలర

93-53/701

భరస : కమషర మమరరస గగసటటపలర
ఇసటట ననస:135-5-180
వయససస:65
లస: ససస స
94-73/693

8907 NDX2540870
పపరర: కలమఖణ శకకరసత మననవ

తసడడ:డ గదబల వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:135-5-180 FLAT NO 304
వయససస:58
లస: పప

భరస : గదబల చనన రసగ సరనమ
ఇసటట ననస:135-5-180 FLAT NO 304
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మననవ
ఇసటట ననస:135-5-180,F.NO.103
వయససస:43
లస: పప

8908 NDX2540912
పపరర: హనసమసత రరవప మననవ

8909 SAA0569467
పపరర: శక లయ సరరకజ

8910 SAA0993387
పపరర: జయ లకడమ రరవపరటట

94-76/612

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మననవ
ఇసటట ననస:135-5-180,F.NO.203 VIJAYA
వయససస:70
లస: పప

భరస : శక లలమ మమధవ సరరకజ
ఇసటట ననస:135-5-181
వయససస:36
లస: ససస స

8911 AP151030453675
పపరర: శక లలమ మమధవ సరరరకజ

8912 SAA0993395
పపరర: శవ పడసరద రరవపరటట

93-53/169

తసడడ:డ శక రరమకమషరమమరరస
ఇసటట ననస:135-5-181
వయససస:43
లస: పప
93-53/172

8917 SAA0932120
పపరర: భభరత దతవ నసడసరర

93-53/173

93-53/170

8918 SAA0406694
పపరర: వనసకటటశనరరరవప ననసడసరర

93-49/413

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-5-183
వయససస:36
లస: పప

8921 SAA0564674
పపరర: వనసకటటశనర రరవప ఉననస

93-53/174

8924 SAA1200633
పపరర: శశష తలర సరయ జజససస

8916 SAA0818205
పపరర: పడదదప రగడడర అననన రగడర డ

8919 SAA0569509
పపరర: సనరర లత ఉననస ఉనననస

93-53/177

8922 SAA1451657
పపరర: సనరర లత వపననస

93-53/179

భరస : శకనవరసరరవప గగనజ
ఇసటట ననస:135-5-186
వయససస:39
లస: ససస స

8926 SAA0316174
పపరర: ససత ననగలకడమ ఏలలసనరపప

8927 SAA0716399
పపరర: బసడనరర పరమమశనర రరవప

8928 LFX2417707
పపరర: శకనవరసరరవప గగసజ

8929 SAA0932583
పపరర: కమషర వనణణ ససపత
భరస : ననగగలల
ఇసటట ననస:135-5-190
వయససస:68
లస: ససస స

93-53/182

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:135-5-186
వయససస:25
లస: పప
93-53/184

8930 SAA0932575
పపరర: రవ కలమమర కకరపరటట
తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:135-5-190
వయససస:77
లస: పప

93-53/763

8925 SAA0960469
పపరర: పడమల గగనజ

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప జజససస
ఇసటట ననస:135-5-184 FLAT NO 205
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:135-5-186
వయససస:39
లస: ససస స

93-53/175

భరస : వనసకటటశనర రరవప వపననస
ఇసటట ననస:135-5-183
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శశష తలర సరయ జజససస
ఇసటట ననస:135-5-184 FLAT NO 201
వయససస:62
లస: ససస స
93-53/181

93-49/414

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-5-183
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటభదదడ
ఇసటట ననస:135-5-183
వయససస:59
లస: పప
93-53/178

93-53/171

తసడడ:డ వనసకటటశనర రగడడర అనననరగడర డ
ఇసటట ననస:135-5-182
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:135-5-182
వయససస:71
లస: పప
93-53/176

8913 AP151030453616
పపరర: రరధనకమషరమమరరస సరరరకజ
తసడడ:డ శకవనణగగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:135-5-181
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రగడడర
ఇసటట ననస:135-5-182
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-5-182
వయససస:68
లస: ససస స

8923 SAA1200641
పపరర: మమలత జజససస

8915 SAA0818148
పపరర: కరశక రగడడర అననన రగడర డ

93-53/168

భరస : శవ పడసరద రరవపరటట
ఇసటట ననస:135-5-181
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:135-5-181
వయససస:50
లస: పప

8914 AP151030453674
పపరర: శక వనణగగగపరల రరవప సరరరరజ
సరరరరజ
తసడడ:డ వనసకటపరయఖ
ఇసటట ననస:135-5-181
వయససస:92
లస: పప

8920 SAA0564641
పపరర: శశశలలష ఉననస ఉనననస

93-53/167

94-76/611

93-53/180

93-53/183

తసడడ:డ పపదర అసకమమ
ఇసటట ననస:135-5-186
వయససస:49
లస: పప
93-53/185

8931 SAA0886202
పపరర: మమరర మణణ పపపరల

93-53/186

భరస : అగససటన బభబగ పపపరల
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:28
లస: ససస స
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8932 SAA1097971
పపరర: ననగరరగరవ ససరఖదతవర

93-53/187

తసడడ:డ రవసదడ ననథ ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:28
లస: ససస స
8935 SAA1097963
పపరర: ససధ ససరఖదతవర

93-53/190

93-53/193

93-53/196

93-53/197

93-53/200

93-53/203

93-53/205

భరస : శకనవరస రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:135-5-197
వయససస:47
లస: ససస స

8945 SAA0423723
పపరర: రరజ తననరర

8948 AP151030453705
పపరర: చన అసకమమ రరవప తననరర

8951 SAA0817108
పపరర: తననరర కమషర మమరరస

8954 AP151030456651
పపరర: లకడమ తననరర

93-53/208

8957 SAA0817132
పపరర: గగసజ పడమల

93-53/198

8960 AP151030456769
పపరర: అననపపరర మమ ననగళళ ననగళళ
భరస : గగవసదరరవప
ఇసటట ననస:135-5-198
వయససస:67
లస: ససస స

8940 SAA0873084
పపరర: శసకర రరవప నసతలపరటట

93-53/195

8943 NDX2466951
పపరర: రవసదడననథ ససరఖదతవర

94-15/424

8946 SAA0571570
పపరర: రఠప ననగ లమవణఖ తననరర

93-53/199

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:135-5-194
వయససస:34
లస: ససస స
93-53/201

8949 SAA0681759
పపరర: శకనవరస రరవప తననరర

93-53/202

తసడడ:డ కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:135-5-194
వయససస:47
లస: పప
93-49/415

8952 LFX2427417
పపరర: రమణ తననరర

93-53/204

తసడడ:డ అసకమమరరవప� తననరర
ఇసటట ననస:135-5-195
వయససస:39
లస: ససస స
93-53/206

8955 AP151030453636
పపరర: అసకమమరరవప తననరర

93-53/207

తసడడ:డ కమషరమమరరస
ఇసటట ననస:135-5-195
వయససస:43
లస: పప
93-49/416

భరస : శకనవరస రరవప గగసజ
ఇసటట ననస:135-5-196
వయససస:30
లస: ససస స
93-49/418

93-53/192

తసడడ:డ శశషయఖ ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:58
లస: పప

భరస : కమషరమమరరస
ఇసటట ననస:135-5-195
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషరమమరరస
ఇసటట ననస:135-5-195
వయససస:46
లస: పప
8959 SAA0817157
పపరర: కలసచనల పదమ

94-15/423

తసడడ:డ నరసససహస తననరర
ఇసటట ననస:135-5-195
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:135-5-195
వయససస:46
లస: ససస స
8956 LFX2417566
పపరర: శకనవరసరరవప తననరర తననరర

8942 NDX2467017
పపరర: ననగ రరఘవ ససరఖదతవర

8937 SAA0960741
పపరర: రరజరష ఎనసమగల

తసడడ:డ వనసకట కమషరయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:135-5-194
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:135-5-194
వయససస:65
లస: పప
8953 AP151030456649
పపరర: వజయలకడమ తననరర

93-53/194

తసడడ:డ అసజననయగలల
ఇసటట ననస:135-5-193
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:135-5-194
వయససస:58
లస: ససస స
8950 SAA0423533
పపరర: ఆసజననయగలల తననరర

8939 SAA0886228
పపరర: యయససదనసస గగసత

93-53/189

తసడడ:డ రసగ సరనమ ఎనసమగల
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడననథ ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:135-5-193
వయససస:34
లస: ససస స
8947 AP151030456650
పపరర: సససగమమ తననరర

93-53/191

తసడడ:డ ననగయఖ గగసత
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:58
లస: పప
8944 SAA0629519
పపరర: ససపడజ తననరర

8936 SAA0886210
పపరర: అదద శశషమమ పపపరల

8934 SAA0565051
పపరర: ఆదదలకడమ తననరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప పపపరల
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప పపపరల
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:30
లస: పప
8941 SAA1097955
పపరర: రవసదడననథ ససరఖదతవర

93-53/188

తసడడ:డ పడకరశ బభబగ ననలటటరర
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రవవర న
న నథ ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:135-5-192
వయససస:57
లస: ససస స
8938 SAA0886236
పపరర: అగససటన బభబగ పపపరల

8933 SAA0960634
పపరర: భభగఖ శక ననలటటరర

8958 SAA0817181
పపరర: కలసచనల ఏసస దయమ

93-49/417

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:135-5-197
వయససస:27
లస: ససస స
93-53/209

8961 LFX2427946
పపరర: రరజఖలకడమ మమటటటపపడడ

93-53/210

భరస : ననగసజననయలల
ఇసటట ననస:135-5-199
వయససస:53
లస: ససస స
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8962 SAA0564815
పపరర: షణగమఖ కమషర మటటటపపడడ

93-53/211

తసడడ:డ ననగసజననయగలల
ఇసటట ననస:135-5-199
వయససస:33
లస: పప
8965 LFX2418176
పపరర: ననగసజననయలల మమటటటపపడడ

93-53/214

93-53/217

93-53/220

93-53/223

93-53/226

93-53/229

93-44/684

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:135-5-838
వయససస:49
లస: పప

8975 SAA0564807
పపరర: ససవర రరస పరమగలపరటట

8978 SAA0932856
పపరర: జననరర న కలపరస

8981 AP151010498220
పపరర: పడభభవత పరనతస

8984 SAA0136861
పపరర: శకనవరస బమసరరజ

93-49/420

8987 SAA0857328
పపరర: గరతమ రగడడర గసట

93-53/224

8990 SAA0850587
పపరర: కకటటశనరర కలసకలగగసటర

93-53/219

8973 LFX2427094
పపరర: అరరణ పరమగలపరటట

93-53/222

8976 SAA0564666
పపరర: ససదదప పరమగలపరటట

93-53/225

తసడడ:డ భవరన పడసరద
ఇసటట ననస:135-5-202
వయససస:32
లస: పప
93-53/227

8979 SAA0528000
పపరర: శకకమషర కరకరన

93-53/228

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:135-5-202
వయససస:47
లస: పప
93-58/671

8982 SAA0615757
పపరర: కకననర టట వరర లకడమ

93-49/419

భరస : కమషర అరరరనన రరవప కలసదతటట
ఇసటట ననస:135-5-671
వయససస:52
లస: ససస స
93-44/685

8985 SAA0142646
పపరర: నరరష అయధనఖ

93-44/686

తసడడ:డ కమషర మమరరస అయధనఖ
ఇసటట ననస:135-5-705
వయససస:31
లస: పప
93-44/687

తసడడ:డ ససధనకర రగడడర గసట
ఇసటట ననస:135-5-829
వయససస:33
లస: పప
93-53/231

8970 SAA0984097
పపరర: శకనవరస రరవప పపటటట

భరస : భవరనపడసరద
ఇసటట ననస:135-5-202
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస బమసరరజ
ఇసటట ననస:135-5-680
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సససదరయఖ తనళళళరర
ఇసటట ననస:135-5-725
వయససస:57
లస: పప
8989 SAA1014067
పపరర: షరడడక షపక

93-53/221

భరస : లకకమరగడడర
ఇసటట ననస:135-5-480
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ sarojini బగషరరరజ
ఇసటట ననస:135-5-680
వయససస:61
లస: ససస స
8986 SAA0312124
పపరర: పరపరరరవప తనళళళరర

8972 SAA0960170
పపరర: అనతన కరసతమననన

93-53/216

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:135-5-201
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:135-5-202
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:135-5-202
వయససస:56
లస: పప
8983 SAA0321133
పపరర: బగషరరరజ సరగజన

93-53/218

తసడడ:డ భవరన పడసరద పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:135-5-202
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-5-202
వయససస:34
లస: పప
8980 LFX2417152
పపరర: భవరనపడసరద పరమగలపరటట

8969 SAA0984105
పపరర: తరరపతమమ పపటటట

8967 SAA0984121
పపరర: లకడమ పపటటట
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:135-5-201
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శక కమషర కరకరన
ఇసటట ననస:135-5-202
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పటభటభ రరమయఖ
ఇసటట ననస:135-5-202
వయససస:66
లస: ససస స
8977 SAA0568782
పపరర: రరకరష ఉనననస

93-53/215

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:135-5-201
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : జననరరన
ఇసటట ననస:135-5-202
వయససస:40
లస: ససస స
8974 SAA0569376
పపరర: అరఠణన కలమమరర ఉపరలపరటట

8966 SAA0984089
పపరర: మమనకర పపటటట

93-53/213
8964 SAA0564799
పపరర: రరఘవనసదడ ననగ కమషర మటటటపపడడ

తసడడ:డ ననగసజననయగలల
ఇసటట ననస:135-5-199
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:135-5-201
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:135-5-201
వయససస:70
లస: ససస స
8971 SAA0932864
పపరర: లకడమ కలపరస

93-53/212

తసడడ:డ ననగసజననయగలల
ఇసటట ననస:135-5-199
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:135-5-199
వయససస:60
లస: పప
8968 SAA0932922
పపరర: చసదడ కళళవతమమ కలపరస

8963 SAA0564823
పపరర: యగరసదడ ననగ కకశశర మటటటపపడడ

8988 SAA0850454
పపరర: కమషర కలమమరర పప నననకసటట

93-53/230

భరస : శకనవరసచనరర పప నననకసటట
ఇసటట ననస:135-5-838
వయససస:44
లస: ససస స
93-53/232

భరస : వనసకట రమణ రరవప కలసకలగగసటర
ఇసటట ననస:135-5-839
వయససస:45
లస: ససస స

8991 SAA0850280
పపరర: అసజమమ తమమశశటట

93-53/233

భరస : ససబభబరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:135-5-841
వయససస:43
లస: ససస స
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93-44/688

భరస : ననగరరజ పరనస
ర లలరర
ఇసటట ననస:135-5-909
వయససస:34
లస: ససస స
8995 NDX3195914
పపరర: ససపసడత పప దదలపప

94-71/685

8996 NDX3196698
పపరర: రవ కలమమర పప దదలపప

Deleted

8999 NDX3203122
పపరర: గరయతడ దతవ పప దదలపప

తసడడ:డ వనసకట పడసరద కలపరస
ఇసటట ననస:135-6-283
వయససస:21
లస: పప
93-53/236

93-53/239

93-53/242

93-53/245

9011 SAA0473215
పపరర: శక దదవఖ గటటట

9014 SAA0327189
పపరర: మహన రరవప గటటట

93-53/248

9017 SAA0476465
పపరర: వనసకట రరవప గగతనస

93-53/240

9020 SAA1061597
పపరర: ననగజజఖత మదడబల
భరస : అశశకలకమమర మదడబల
ఇసటట ననస:135-7-303
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ ననయగడడ పప దదలపప
ఇసటట ననస:135-6-283
వయససస:58
లస: పప
94-77/704
9000 NDX2866663
పపరర: వర వనసకట సరయ హరరశ కలపరస

9003 SAA0327064
పపరర: శకలకడమ గడడర పరటట

93-53/235

9006 SAA0315846
పపరర: ససబభబయమమ గడడరపరటట

93-53/238

9009 LFX2417285
పపరర: సలమ ఖమన షపక

93-53/241

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:135-7-296
వయససస:55
లస: పప
93-53/243

9012 SAA0327742
పపరర: పదమ గటటట

93-53/244

భరస : మహన కలమమర
ఇసటట ననస:135-7-297
వయససస:60
లస: ససస స
93-53/246

9015 SAA0472803
పపరర: శమత గగతనస

93-53/247

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:135-7-299
వయససస:29
లస: ససస స
93-53/249

తసడడ:డ ఆనసద రరవప గగతనస
ఇసటట ననస:135-7-299
వయససస:57
లస: పప
93-53/251

94-74/682

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:135-7-296
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:135-7-297
వయససస:59
లస: పప

భరస : వలర వపరర గరసధద
ఇసటట ననస:135-7-299
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పసఛన హరర పపలవరరరస
ఇసటట ననస:135-7-301
వయససస:46
లస: పప

93-53/237

తసడడ:డ మహన కలమమర
ఇసటట ననస:135-7-297
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనసకమమర
ఇసటట ననస:135-7-297
వయససస:32
లస: పప

9019 SAA0476457
పపరర: హనసమసత రరవప పపలవరరరస

9008 LFX2417137
పపరర: శకనవరసరరవప గదడబ

8997 NDX3201241
పపరర: రవ కలమమర పప దదలపప

భరస : వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-7-296
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరవసరసత రరవప
ఇసటట ననస:135-7-296
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:135-7-296
వయససస:65
లస: పప

9016 SAA0472795
పపరర: ధన లకడమ గగతనస

93-53/234

భరస : వరవసరసత రరవప
ఇసటట ననస:135-7-296
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:135-7-296
వయససస:42
లస: పప

9013 SAA0326603
పపరర: వసశ కమషర గటటట

9005 LFX2427045
పపరర: వజయకలమమరర గదడబ

94-6/855

తసడడ:డ వనసకట పడసరద కలపరస
ఇసటట ననస:135-6-283
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:135-7-98
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:135-7-296
వయససస:37
లస: ససస స

9010 LFX2417079
పపరర: వరవసరసత రరవప గదడబ

94-76/700

భరస : రవ కలమమర పప దదలపప
ఇసటట ననస:135-6-283
వయససస:48
లస: ససస స

94-83/500 9002 LFX2417020
9001 NDX3101821
పపరర: వర వనసకట సరయ హరరశ కలపరస
పపరర: వనసకటభడవప గగతనస

9007 SAA0327213
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప గడడరపరటట

94-73/694

Deleted

94-75/1126

8994 NDX3117355
పపరర: రరజరశనరమమ కలపరస

భరస : వరయఖ కలపరస
ఇసటట ననస:135-6-283
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ ననయగడడ పప దదలపప
ఇసటట ననస:135-6-283
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ ననయగడడ పప దదలపప
ఇసటట ననస:135-6-283
వయససస:58
లస: పప

9004 SAA0327072
పపరర: అనతన చచదరర గడడర పరటట

94-78/869

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:135-6-259
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర పప దదలపప
ఇసటట ననస:135-6-283
వయససస:23
లస: ససస స
8998 NDX3196979
పపరర: రవ కలమమర పప దదలపప

8993 NDX2845824
పపరర: గగపసననధ తమమశశటట

9018 SAA0472787
పపరర: రరమ ససతమమమ పపలవరరస

93-53/250

భరస : శవ పసచనచ హరర
ఇసటట ననస:135-7-301
వయససస:68
లస: ససస స
93-53/252

9021 SAA0472761
పపరర: లకడమ కలమమరర కసదదమళర

93-53/253

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:135-7-303
వయససస:64
లస: ససస స
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9022 SAA0476424
పపరర: వజయ కలమమర కసదమళర

93-53/254

తసడడ:డ ఉమమ మహహశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-7-303
వయససస:39
లస: పప
93-53/257

9028 SAA0312405
పపరర: శకనవరసరరవప మమదల

93-53/260

93-53/262

93-53/265

94-73/695

93-53/270

93-53/702

93-53/263

9033 SAA0974833
పపరర: కరకసత మగమమననన

93-53/264

తసడడ:డ రసగర రరవప మగమమననన
ఇసటట ననస:135-8-311
వయససస:27
లస: పప
93-53/266

9038 SAA1061696
పపరర: వనసకట వజయ చతరరకలరర

9041 SAA0960261
పపరర: రమమష గగతస కకసడ

9044 SAA0627562
పపరర: రరవత ససనక

93-53/275

9047 SAA0628834
పపరర: పదనమవత ససనక

93-53/268

9050 LFX2418028
పపరర: రమమషషకమమర సనక
తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:135-09-453
వయససస:34
లస: పప

93-53/267

9039 SAA1061688
పపరర: అమరరసదడ చతరరకలరర

93-53/269

తసడడ:డ ననగరసదడస చతరరకలరర
ఇసటట ననస:135-8-349
వయససస:65
లస: పప
93-53/271

9042 SAA0392282
పపరర: సరళ పపలచరర

93-53/272

భరస : వనసకటరమణయఖ
ఇసటట ననస:135-9-363
వయససస:45
లస: ససస స
93-53/273

9045 SAA0629808
పపరర: మమధవ సనక

93-53/274

భరస : సరసబశవ రరవప సనక
ఇసటట ననస:135-09-453
వయససస:35
లస: ససస స
93-53/276

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:135-09-453
వయససస:49
లస: ససస స
93-53/278

9036 SAA0974817
పపరర: రసగర రరవప మగమమననన

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ మగమమననన
ఇసటట ననస:135-8-311
వయససస:56
లస: పప

భరస : రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:135-09-453
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:135-9-453
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:135-9-453
వయససస:24
లస: పప

93-53/261

తసడడ:డ ఆదద శశషయఖ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:135-9-171
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శవ రగడడర బసడడ
ఇసటట ననస:135-9-452 f 301
వయససస:45
లస: పప

9049 SAA0983867
పపరర: అనల కలమమర సనక

9035 SAA0476432
పపరర: రరమబభబమ ఉపవరరపప

93-53/259

9030 SAA0974825
పపరర: రరణణ చసదడ కలమమరర
మగమమననన
భరస : రసగర రరవప మగమమననన
ఇసటట ననస:135-8-311
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అమరరసదడ చతరరకలరర
ఇసటట ననస:135-8-349
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-8-361
వయససస:29
లస: పప

9046 LFX2427839
పపరర: పదమజ సనక

9032 SAA0974841
పపరర: థనవన మగమమననన

9027 SAA0628925
పపరర: వనసకట లకడమ మదనల

94-76/596

తసడడ:డ ననగయఖ ఉపవరరపప
ఇసటట ననస:135-8-311
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరగహవనవయమ వననబరరఠర
ఇసటట ననస:135-8-327
వయససస:37
లస: పప

9043 SAA1290873
పపరర: ససధనకర రగడడర బసడడ

9029 NDX1918400
పపరర: మగరళధర రరవప తషమమల

93-53/256

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:135-8-307
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగర రరవప మగమమననన
ఇసటట ననస:135-8-311
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమ బభబగ ఉపవరరపప
ఇసటట ననస:135-8-311
వయససస:34
లస: పప

9040 SAA0983909
పపరర: వనసకట వసశ కమషర కరరటటరర

93-53/258

తసడడ:డ బగచచయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:135-8-309
వయససస:80
లస: పప

భరస : సససదర రరమయఖ
ఇసటట ననస:135-8-311
వయససస:51
లస: ససస స

9037 NDX2895530
పపరర: రరజరశ గరతస వననబరరఠర

9026 SAA0556639
పపరర: శవరరమకమషరర రగడడర ససరవరపప

9024 SAA0327056
పపరర: జయలకడమ నరరక

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-7-304
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:135-8-306
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:135-8-307
వయససస:50
లస: పప

9034 SAA0476440
పపరర: అనల కలమమర ఉపవరరపప

93-53/255

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప మదడబల
ఇసటట ననస:135-7-303
వయససస:40
లస: పప

9025 SAA0550392
పపరర: హహహమమవత ససరవరపప
ససరవరపప
భరస : శవ రరమకమషరరరగడడర
ఇసటట ననస:135-8-306
వయససస:73
లస: ససస స

9031 SAA0472746
పపరర: వజయమ లకడమ మగపరవరపప

9023 SAA1061647
పపరర: అశశక కలమమర మదడబల

9048 LFX2427821
పపరర: శవకలమమరర సరనక

93-53/277

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:135-09-453
వయససస:56
లస: ససస స
93-53/279

9051 LFX2418010
పపరర: సరసబశవరరవప సనక

93-53/280

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:135-09-453
వయససస:37
లస: పప
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93-53/281

తసడడ:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:135-09-453
వయససస:52
లస: పప
9055 SAA1066455
పపరర: ససభభషసణణ కకలమర

93-53/284

93-53/287

93-53/289

93-53/292

93-53/293

93-53/296

93-53/299

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:135-10-472
వయససస:62
లస: ససస స

9065 SAA0732405
పపరర: ససవర శసకర రరవప పపరరమమళర

9068 SAA0321174
పపరర: లకడమ అపరర కకడనల

9071 SAA0931643
పపరర: ససరరష కలమమర వరససరగడర డ

9074 SAA0932096
పపరర: సరసబభడజఖస దసలపళళళ

93-53/302

9077 LFX2417632
పపరర: రరమకకటటశనరరరవప ధసళపరళళ

93-51/470

9080 SAA0527978
పపరర: రరఘవరరవప ధసళపరళ
తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-10-472
వయససస:48
లస: పప

9060 LFX2418036
పపరర: శసకరరరవప సనక

93-53/288

9063 SAA0318204
పపరర: రజన రరణణ గసడసరర

93-53/291

9066 SAA0732280
పపరర: సరమమమజఖసమమ ఎసఏకకర

93-51/518

భరస : వరరరఘవ రగడడర ఎసఏకకర
ఇసటట ననస:135.10-463
వయససస:69
లస: ససస స
93-53/294

9069 LFX2427631
పపరర: వజయలకడమ కకడనల

93-53/295

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:135-10-463
వయససస:51
లస: ససస స
93-53/297

9072 LFX2417798
పపరర: వనసకటభడవప కకడనల

93-53/298

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:135-10-463
వయససస:57
లస: పప
93-53/300

9075 LFX2417640
పపరర: చకకధర ధసళపరళళ

93-53/301

తసడడ:డ రరమకకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:135-10-465
వయససస:34
లస: పప
93-53/303

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-10-465
వయససస:63
లస: పప
93-53/305

93-53/286

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:135-10-462
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-10-465
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:135-10-465
వయససస:41
లస: పప
9079 SAA0565028
పపరర: ససమత ధసళపరళళ ధసళపరళ

93-53/290

తసడడ:డ జయ రరమయఖ
ఇసటట ననస:135-10-463
వయససస:53
లస: పప

భరస : చకకధర రరవప
ఇసటట ననస:135-10-465
వయససస:29
లస: ససస స
9076 SAA0983891
పపరర: శరరష కలమమర బవపస

9062 SAA1061514
పపరర: శరకవణణ గసఢడరర

9057 SAA1066448
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస కకలమర

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-09-495
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:135-10-463
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:135-10-463
వయససస:33
లస: పప
9073 SAA0932146
పపరర: రరగరన దసలపలర

93-53/771

తసడడ:డ ససబబ రరవప పపరరమమళర
ఇసటట ననస:135-10-463
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వరససరగడడర ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:135-10-463
వయససస:24
లస: ససస స
9070 SAA0445122
పపరర: వరరణ కలమమర కకడనల

9059 SAA1446574
పపరర: ససధనకర బభబగ కకమమరరనన

93-53/283

తసడడ:డ అపరర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:135-9-460
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమనసబఱఱ
ఇసటట ననస:135-10-462
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:135-10-462
వయససస:48
లస: పప
9067 SAA0931627
పపరర: జయ లకడమ వరససరగడర డ

93-53/285

తసడడ:డ రరఢ కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:135-9-460 FNO 202
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-10-453
వయససస:47
లస: పప
9064 SAA0318089
పపరర: శకనవరసరరవప గమడసరర

9056 SAA0717173
పపరర: ననగ కకటటశనరమమ మగకకసపరటట

9054 SAA0932872
పపరర: ససత దతవ మగతఖ

భరస : కరమమశనర పడసరద
ఇసటట ననస:135-9-460
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:135-9-460
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:135-9-460
వయససస:53
లస: పప
9061 LFX2418044
పపరర: శకనవరసరరవప సనక

93-53/282

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-9-460
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కళళఖణ చకకవరరస కకలమర
ఇసటట ననస:135-9-460
వయససస:45
లస: ససస స
9058 SAA0717157
పపరర: రసగయఖ మగకకసపరటట

9053 SAA0932955
పపరర: సఖత చచదరర కనఖదనరర

9078 SAA0550376
పపరర: కమషరకలమమరర కకలర

93-53/304

భరస : భవరన పడసరద
ఇసటట ననస:135-10-472
వయససస:39
లస: ససస స
93-53/306

9081 SAA0974874
పపరర: సబహ తససనమ షపక

93-53/307

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:135-10-474
వయససస:25
లస: ససస స
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పపరర: రరధన కమషర మగకలక
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93-53/308

భరస : శకనవరస కలమమర రరడర డ
ఇసటట ననస:135-10-476
వయససస:42
లస: ససస స
9085 SAA0629840
పపరర: లకరరర రరజ మలర వరపప

93-53/311

93-53/314

93-53/317

93-51/471

93-53/322

93-53/324

93-53/327

భరస : వనసకట కమషర రడడర ఇలకరర
ఇసటట ననస:135-10-507
వయససస:45
లస: ససస స

9095 SAA0392811
పపరర: భగవననశనరర మననపపడడ

9098 SAA0445114
పపరర: రతన రరజ మమజరటట

9101 SAA0716639
పపరర: మమనసకకసడ లకడమకరసతస

9104 SAA0717264
పపరర: శవ శసకర రరవప మమనసకకసడ

93-53/330

9107 SAA0716860
పపరర: ఇలక
ర రర ధనలకడమ

93-53/320

9110 SAA0732306
పపరర: వనసకట కమషర రగడడర ఇలక
ర రర
తసడడ:డ రసగ రగడడర ఇలకరర
ఇసటట ననస:135-10-507
వయససస:49
లస: పప

9090 SAA0629170
పపరర: కమషర పడసరద కకడనల

93-53/316

9093 SAA0932799
పపరర: సరయలకడమ గగడడపరటట

93-53/319

9096 SAA0392332
పపరర: వనసకట బబబ ఉషరరరణణ మమజరటట

93-53/321

భరస : రతన రరజ
ఇసటట ననస:135-10-499
వయససస:51
లస: ససస స
93-53/323

9099 SAA0732421
పపరర: ననగరశనరర వనననకకట

93-51/472

భరస : చసదడ శశఖర వనననకకట
ఇసటట ననస:135-10-500
వయససస:47
లస: ససస స
93-53/325

9102 SAA1061795
పపరర: శకమనననరరయణ మనసకకసడ

93-53/326

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప మనసకకసడ
ఇసటట ననస:135-10-500
వయససస:44
లస: పప
93-53/328

9105 SAA0408450
పపరర: వరలకడమ బబ మగమ

93-53/329

భరస : శక కరసత రగడడర
ఇసటట ననస:135-10-501
వయససస:47
లస: ససస స
93-53/331

భరస : వనసకట కమషరరరగడడర
ఇసటట ననస:135-10-504
వయససస:44
లస: ససస స
93-51/473

93-53/313

భరస : లకడమ పడసరద గగడడపరటట
ఇసటట ననస:135-10-498
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రతడస యమ
త
ఇసటట ననస:135-10-500
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-10-501
వయససస:46
లస: పప
9109 SAA0732298
పపరర: ధన లకడమ ఇలక
ర రర

93-53/318

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:135-10-500
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషరమమరరస
ఇసటట ననస:135-10-500
వయససస:71
లస: పప
9106 SAA0557090
పపరర: భవరన పడసరద కకలర కకలర

9092 SAA0931684
పపరర: హరరక గగడడపరటట

9087 SAA0628727
పపరర: సరరత నననపననన

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:135-10-495
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:135-10-499
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకమమన ననరరయణ మనసకకసడ
ఇసటట ననస:135-10-500
వయససస:35
లస: ససస స
9103 SAA0445106
పపరర: శవరజ మగనననలల రర

93-53/315

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:135-10-499
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:135-10-499
వయససస:71
లస: ససస స
9100 SAA1061803
పపరర: రఠప లకడమ మనసకకసడ

9089 SAA0629147
పపరర: లకడమ సరసబభడజఖస మమకల

93-53/310

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-10-495
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : భభరర వ రరమ
ఇసటట ననస:135-10-498
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన రరజ
ఇసటట ననస:135-10-499
వయససస:28
లస: ససస స
9097 SAA0392647
పపరర: సరవతడ మమజరటట

93-53/312

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-10-495
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:135-10-495
వయససస:42
లస: పప
9094 SAA0659094
పపరర: పసడయసక మమజరటట

9086 SAA0629717
పపరర: ససరయఖ మలర వరపప

9084 SAA0629733
పపరర: శరసత కలమమరర మలర వరపప

భరస : ససరయఖ
ఇసటట ననస:135-10-478
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:135-10-478
వయససస:63
లస: పప

భరస : కమషర పడసరద
ఇసటట ననస:135-10-495
వయససస:24
లస: ససస స
9091 SAA0629204
పపరర: వనసకటటశనర రరవప నననపననన

93-53/309

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరడర డ
ఇసటట ననస:135-10-476
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:135-10-478
వయససస:28
లస: పప
9088 SAA0629410
పపరర: నరమల కకడనల

9083 SAA0629964
పపరర: శకనవరస కలమమర రగడర డ మగకలక

9108 SAA0628768
పపరర: కమషర రరడడర ఇలక
ర రర

93-53/332

తసడడ:డ రసగ రరడడర
ఇసటట ననస:135-10-504
వయససస:48
లస: పప
93-51/474

9111 SAA0629022
పపరర: వనల ఐనసపపడడ

93-53/334

తసడడ:డ చలపత రరవప ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:135-10-507
వయససస:26
లస: ససస స
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పపరర: జయశక ఐనసపపడడ
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93-53/335

భరస : చలపత రరవప ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:135-10-507
వయససస:50
లస: ససస స
9115 SAA0817975
పపరర: గరతమ వనదనసతస

93-53/338

93-53/341

93-53/344

93-45/948

93-53/348

భరస : రవ కమషర
ఇసటట ననస:135-10-510
వయససస:33
లస: ససస స
9130 SAA0933037
పపరర: రవ కమషర మరరపపడడ

93-53/351

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:135-10-512
వయససస:33
లస: పప

9122 SAA0629782
పపరర: వనసకట ససబబమమ కలక
ర రర

93-53/354

9128 SAA0933045
పపరర: వసశ కమషర మరరపపడడ

93-53/349

9134 SAA0550384
పపరర: భవఖ రరవపరర

9137 LFX2418093
పపరర: ననగరశనరరరవప పప టటట

93-53/343

9123 SAA0628180
పపరర: శకనవరస రరవప కలక
ర రర

93-53/346

9126 SAA0932963
పపరర: ఆశ రరణణ మరరపపడడ

93-53/347

9129 SAA1026138
పపరర: కమషర కరసత మమరగలర

93-53/350

తసడడ:డ రరమ కమషర మమరరస మమరగలర
ఇసటట ననస:135-10-510
వయససస:37
లస: పప
93-53/352

9132 SAA0381673
పపరర: అపరరరరవప భబతన

93-53/353

తసడడ:డ అపరలసరనమ
ఇసటట ననస:135-10-510
వయససస:70
లస: పప
93-53/355

9135 SAA0556712
పపరర: సరసబశవరరవప రరవపరర

93-53/356

తసడడ:డ పప తషరరజ రరవపరర
ఇసటట ననస:135-10-512
వయససస:26
లస: పప
93-53/358

తసడడ:డ రరమససబబయఖ
ఇసటట ననస:135-10-524
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరధకమషర మమరరస గలర
ఇసటట ననస:135-10-529
వయససస:36
లస: పప

9120 LFX2427813
పపరర: ఝమనసరరణణ కలక
ర రర

తసడడ:డ వసశ కమషర
ఇసటట ననస:135-10-510
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగమలలర శనర రరవప
ఇసటట ననస:135-10-512
వయససస:29
లస: ససస స
93-53/357

93-53/340

తసడడ:డ కరసతన రరవప
ఇసటట ననస:135-10-508
వయససస:52
లస: పప
93-45/949

93-53/360 9140 SAA1410745
9139 SAA0377739
పపరర: ఆరరనల సరనమ కలన దయమరరజ
పపరర: రరమచసదడ రరవప గలర

తసడడ:డ ననయగడడ
ఇసటట ననస:135-10-526
వయససస:64
లస: పప

93-53/345

9125 SAA1272616
పపరర: మమరర మధవ జరసససతన రరణణ
పపడథత
భరస : ననతస జయ పడకరశ బభబగ
ఇసటట ననస:135-10-510
వయససస:44
లస: ససస స

9131 SAA0381459
పపరర: వసశకమషర ఆరరగర

9117 SAA0628206
పపరర: లకడమ శకవసత కలక
ర రర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:135-10-508
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట మలలర శనరరరవప
ఇసటట ననస:135-10-510
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-10-510
వయససస:71
లస: పప
9136 SAA0556761
పపరర: ననగమలలర శనర రరవప రరవపరర

93-53/342

తసడడ:డ శవ రరమ కమషర
ఇసటట ననస:135-10-510
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కమషర
ఇసటట ననస:135-10-510
వయససస:37
లస: పప
9133 SAA0381186
పపరర: వనసకట మలలర శనరరరవప ఆరరగర

9119 SAA0407106
పపరర: శలర చసదల

93-53/337

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:135-10-508
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కరసతన రరవప
ఇసటట ననస:135-10-508
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ పరప రరవప
ఇసటట ననస:135-10-510
వయససస:47
లస: పప
9127 SAA0932989
పపరర: జజఖత మరరపపడడ

93-53/339

భరస : శకనవరసరరవప చసదల
ఇసటట ననస:135-10-508
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరస బభబగ
ఇసటట ననస:135-10-508
వయససస:54
లస: ససస స
9124 SAA1272657
పపరర: జయ పడకరశ బభబగ ననతస

9116 SAA0627588
పపరర: లకడమ కవత కలక
ర రర

9114 SAA0628891
పపరర: చలపత రరవప ఐనసపపడడ

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:135-10-507
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:135-10-508
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కమషర లసకర
ఇసటట ననస:135-10-508
వయససస:40
లస: ససస స
9121 SAA0932906
పపరర: లకడమ నలక
ర రర

93-53/336

తసడడ:డ చలపతరరవప ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:135-10-507
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనణగ గగపరల వనదనసతస
ఇసటట ననస:135-10-508
వయససస:24
లస: ససస స
9118 SAA0960691
పపరర: నలమ లసకర

9113 SAA0629097
పపరర: రరజశశఖర ఐనసపపడడ

9138 SAA0646257
పపరర: కలలర సడడవ రగషన రరజ

93-53/359

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:135-10-526
వయససస:28
లస: పప
93-52/941

9141 SAA1401827
పపరర: మణణకరసత రగడడర గరయస

93-53/737

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర గరయస
ఇసటట ననస:135-10-529
వయససస:24
లస: పప
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9142 SAA1342435
పపరర: సరయ రమమశ రగడడర గరయస

93-53/738

తలర : శకనవరస రగడడర గరయస
ఇసటట ననస:135-10-529
వయససస:20
లస: పప
9145 NDX2882892
పపరర: ససధనకర రరవప కకట

94-83/499

9143 SAA1379650
పపరర: రరమ చసదడ రరవప గలమర

9146 SAA1066513
పపరర: శరసత శక యయరరక

9147 SAA1066505
పపరర: ససజనఖ యయరరక

9148 SAA1066497
పపరర: శకకరనస యయరకర

9149 SAA1066489
పపరర: వనసకయఖ యయరకర

9151 SAA0681619
పపరర: వనసకట లకడమ దథచబబ టభర
భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:135-10-532
వయససస:57
లస: ససస స
9154 SAA1061779
పపరర: ననగరశనరర పప పపరర

9152 SAA0681635
పపరర: రవ చసదడ దథచభభటర

93-53/369

9155 SAA1061787
పపరర: హహమసతకలమమర పప పపరర

తసడడ:డ మహబమబ దచల
ఇసటట ననస:135-10-538
వయససస:32
లస: పప

9158 SAA0681684
పపరర: శశషగరరర రరవప దథచబబ టర

భరస : శకనవరససలల పప టటట ల
ఇసటట ననస:135-10-543
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సపవమ పరకఖరరజ
ఇసటట ననస:135-10-545
వయససస:63
లస: ససస స
9166 SAA0556647
పపరర: పప తషరరజ రరవపరర

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:135-10-577
వయససస:58
లస: ససస స

9164 SAA0528018
పపరర: కరరరసక కకమమననన

93-53/378

9167 SAA0476598
పపరర: శకనవరస బభబగ కకమమననన

93-53/370

9170 SAA0321562
పపరర: మధన మహన.వ.యస. గడబస
శశటట
తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:135-10-577
వయససస:34
లస: పప

9153 SAA0681650
పపరర: అరవసద దథచభభటర

93-53/368

9156 SAA0629105
పపరర: ఫయమజ సయఖద మహమమద

93-53/371

తసడడ:డ మహబమబ దచల
ఇసటట ననస:135-10-538
వయససస:27
లస: పప
93-53/373

9159 SAA1268820
పపరర: శకనవరససలల పప టటట ల

93-53/692

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పప టటట ల
ఇసటట ననస:135-10-543
వయససస:30
లస: పప
93-53/741

9162 SAA0473025
పపరర: అరఠణ కకమమననన

93-53/374

భరస : శకనవరస బభబగ
ఇసటట ననస:135-10-545
వయససస:58
లస: ససస స
93-53/376

9165 SAA0476622
పపరర: సరసబయఖ ఆరరటట

93-53/377

తసడడ:డ రరథడవయమ ఆరరటట
ఇసటట ననస:135-10-545
వయససస:49
లస: పప
93-53/379

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకమమననన
ఇసటట ననస:135-10-545
వయససస:64
లస: పప
93-53/381

93-53/365

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:135-10-532
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసబభబగ
ఇసటట ననస:135-10-545
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:135-10-545
వయససస:58
లస: పప
9169 SAA0420687
పపరర: కకకషవనణణ గరదసశశటట

93-53/367

భసధసవప: సరయ వర లకడమ లకకకజ
ఇసటట ననస:135-10-543
వయససస:30
లస: పప
93-53/375

9150 SAA0646265
పపరర: వనరగనకర రగషసన కలలసడడవ
తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:135-10-532
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:135-10-538
వయససస:57
లస: పప

93-53/693 9161 ZIO0008565
9160 SAA1269570
పపరర: సరయ వర లకడమ ససధఖ లకకకజ
పపరర: శకనవరససలల పప టటట ల

9163 LFX2427771
పపరర: వనత పరకఖరరజ

93-53/364

తసడడ:డ వరభదడరరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:135-10-536
వయససస:52
లస: పప
93-53/372

93-53/362

భరస : వనసకయఖ యయరకర
ఇసటట ననస:135/10/531
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:135-10-532
వయససస:31
లస: పప

భరస : హహమసతకలమమర పప పపరర
ఇసటట ననస:135-10-536
వయససస:46
లస: ససస స
9157 SAA0628164
పపరర: జల పసకరర సయఖద సయఖద

93-53/361

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ యయరరక
ఇసటట ననస:135/10/531
వయససస:64
లస: పప
93-53/366

93-53/740

భరస : రరమ చసదడ రరవప గలమర
ఇసటట ననస:135-10-529 FLAT NO 101
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ యయరకర
ఇసటట ననస:135/10/531
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ యయరకర
ఇసటట ననస:135/10/531
వయససస:34
లస: పప

9144 SAA1342419
పపరర: మమధవ పసడడగగరరళర

తసడడ:డ రరధన కమషర మమరరస గలమర
ఇసటట ననస:135-10-529 FLAT NO 101
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:135-10-529 FLAT NO 403
వయససస:68
లస: పప
93-53/363

93-53/739

9168 SAA0476614
పపరర: ససబభశవ రరవప సరరరదర స

93-53/380

తసడడ:డ పరపర రరవప సరరరదర స
ఇసటట ననస:135-10-545
వయససస:27
లస: పప
93-53/382

9171 SAA0321539
పపరర: శకనవరస కలమమర గరదసశశటట

93-53/383

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:135-10-577
వయససస:41
లస: పప
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93-53/384

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:135-10-577
వయససస:65
లస: పప
9175 SAA0659128
పపరర: రసజత రగడడర గరదడ

93-51/475

93-53/387

93-53/390

93-53/393

93-53/396

93-53/399

93-53/401

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:135-11-554
వయససస:24
లస: ససస స
9196 SAA1262708
పపరర: శక లకడమ దసపరటట

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:135-11-572
వయససస:57
లస: ససస స

93-53/391

9185 LFX2427797
పపరర: శవలలరరణణ ఉపపరటటరర

9188 LFX2427680
పపరర: కమలకలమమరర ఆలపరటట

93-53/696

93-53/394

93-53/397

93-53/400

9194 SAA0931668
పపరర: శకనవరస కలమమర కకలసన

93-53/402

9200 LFX2427854
పపరర: ఆదదలకడమ గరదసశశటట
భరస : వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-11-572
వయససస:83
లస: ససస స

93-53/389

9183 SAA0933631
పపరర: శరకవరణణ కలమమత కమళర

93-53/392

9186 LFX2427870
పపరర: రమణ కలమమరర కరనసళళ

93-53/395

9189 LFX2427672
పపరర: వదనఖరరణణ ఉపపరటటరర

93-53/398

భరస : ససతనరరమరగడడర
ఇసటట ననస:135-11-549
వయససస:70
లస: ససస స
9192 SAA1267673
పపరర: వసశ కమషర కరనసళళ

93-53/694

తసడడ:డ వనసకట కకటటశనర రరవప కరనసళళ
ఇసటట ననస:135-11-549
వయససస:18
లస: పప
9195 SAA1262765
పపరర: శకనవరస రరవప దసపరటట

93-53/695

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దసపరటట
ఇసటట ననస:135-11-567
వయససస:47
లస: పప
93-53/697

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:135-11-567
వయససస:22
లస: పప
93-53/403

9180 SAA0476606
పపరర: అభషపక కకమమననన

భరస : పడవణ కలమమర పరమగలల�
ఇసటట ననస:135-11-549
వయససస:45
లస: ససస స

9191 LFX2418077
పపరర: పడవణగకమమర పరమగలల
కరనసళళ
తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:135-11-549
వయససస:53
లస: పప

9197 SAA1262732
పపరర: శకకరసత దసపరటట

93-51/476

తసడడ:డ పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:135-11-549
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:135-11-554
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:135-11-567
వయససస:41
లస: ససస స
9199 LFX2427862
పపరర: తషలససకలమమరర గరదసశశటట

9182 SAA0528034
పపరర: రసగరరరవప గమటటరర

9177 SAA0895666
పపరర: భభగఖమమ గరల

తసడడ:డ శకనవరస బభబగ కకమమననన
ఇసటట ననస:135-11-545
వయససస:33
లస: పప

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:135-11-549
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:135-11-549
వయససస:48
లస: పప
9193 SAA0931650
పపరర: శశశలజ కకలసన

93-53/388

భరస : మమతషఖసజయరగడడర
ఇసటట ననస:135-11-549
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:135-11-549
వయససస:55
లస: ససస స
9190 SAA0527986
పపరర: వనసకట కకటటశనర రరవప కరనసళళ

9179 LFX2427789
పపరర: శరరద సరలలదబ స

93-53/386

భరస : ససజవరరవప గరల
ఇసటట ననస:135-11-102
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:135-11-547
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:135-11-549
వయససస:40
లస: ససస స
9187 LFX2427649
పపరర: ససభభగఖలకడమ అలమసపలర

93-52/940

భరస : సరసబశవరరవప �
ఇసటట ననస:135-11-545
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:135-11-547
వయససస:57
లస: ససస స
9184 LFX2427730
పపరర: సరసనత కరనసళళ

9176 SAA1410638
పపరర: మమధవరయ గలర

9174 SAA0627778
పపరర: శరరష వసస

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ వసస
ఇసటట ననస:135-10-648
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమమచసడరరరరవ గలర
ఇసటట ననస:135-10-1984
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహబమబ దచల
ఇసటట ననస:135-11-538
వయససస:54
లస: ససస స
9181 SAA0565044
పపరర: సతఖవత గమటటరర

93-53/385

తసడడ:డ వరరరగడడర
ఇసటట ననస:135-10-585
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరయపపరగడడర
ఇసటట ననస:135-10-659
వయససస:26
లస: పప
9178 SAA0628156
పపరర: జబబద బబగస సయఖద

9173 SAA0406595
పపరర: శవరరమ రగడడర తమమమ

9198 SAA1264761
పపరర: నరరష దసపరటట

93-53/698

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:135-11-567
వయససస:19
లస: పప
93-53/404

9201 LFX2418051
పపరర: వనసకటసరయకమషర గరదసశశటట

93-53/405

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:135-11-572
వయససస:34
లస: పప
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9202 LFX2417822
పపరర: వనసకటభకకశశర గరదసశశటట

93-53/406

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:135-11-572
వయససస:35
లస: పప
9205 SAA0297457
పపరర: రరమమసజననయగలల గగవసదస

93-51/519

9206 SAA0858904
పపరర: అమరరననన లకడమ దదపక

93-51/479

9209 SAA0406819
పపరర: సరగజన శకషట స

తసడడ:డ ననగర రగడడర నడడమమనసరర
ఇసటట ననస:135-12-585
వయససస:39
లస: పప

9212 SAA0658203
పపరర: ఆదదలకడమ నడమమనసరర

భరస : ననగరరగడడర
ఇసటట ననస:135-12-585
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మహహశనర రగడడర కకతస
ఇసటట ననస:135-12-585
వయససస:28
లస: ససస స
9220 SAA0312942
పపరర: కరకసతకకరణ తతట

93-53/415

93-53/418

తసడడ:డ నరసససహ మమదనల
ఇసటట ననస:135-12-602
వయససస:44
లస: పప

9221 SAA0312777
పపరర: లలకరష తతట

9224 SAA0993429
పపరర: వసరసత యలవరరస

93-53/421

9227 SAA1034982
పపరర: దతవ అపరర మమదనల

93-53/412

9230 SAA0658229
పపరర: పడసననఅసజననయగలల ననదతసడర
తలర : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:135-12-602
వయససస:52
లస: పప

9210 SAA0716936
పపరర: కకనదతన వజయ కలమమర

93-53/408

9213 SAA0315762
పపరర: పపషర జజఖత మసడల

93-53/410

9216 SAA0659854
పపరర: పడసరద రగడడర నడడమనసరర

93-53/413

తసడడ:డ ననగరరగడడర
ఇసటట ననస:135-12-585
వయససస:40
లస: పప
93-53/742

9219 SAA0407130
పపరర: వజయలకడమ తమమమ

93-53/414

భరస : శవరరమరగడడర
ఇసటట ననస:135-12-587
వయససస:58
లస: ససస స
93-53/416

9222 SAA0312264
పపరర: హరరకకషప ర తతట

93-53/417

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:135-12-587
వయససస:45
లస: పప
93-53/419

9225 SAA0716522
పపరర: యలవరరస దతవకకదతవ

93-53/420

భరస : చనయఖ ససరర
ఇసటట ననస:135-12-601
వయససస:64
లస: ససస స
93-53/422

భరస : ననగమలలర శనర రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:135-12-602
వయససస:36
లస: ససస స
93-53/424

93-53/743

తసడడ:డ రరజ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:135-12-585
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపరర దకడణ మమరరస యలవరరస
ఇసటట ననస:135-12-601
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసనసజననయలలర
ఇసటట ననస:135-12-602
వయససస:24
లస: ససస స
9229 SAA1034974
పపరర: ననగమలలర శనర రరవప మమదనల

93-53/409

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:135-12-587
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మకమమరరస
ఇసటట ననస:135-12-587
వయససస:58
లస: పప
9226 SAA0817942
పపరర: రగజజ రరణణ ననదడసడర

9218 SAA1391291
పపరర: కకటటశనరమమ కకతస

9207 SAA1471564
పపరర: ననరరయణ అలసపలర

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:135-12-583
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కకతస
ఇసటట ననస:135-12-585
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:135-12-587
వయససస:33
లస: పప
9223 SAA0312652
పపరర: వనసకటరరమయఖ తతట

93-51/480

తసడడ:డ శవరరమరగడడర
ఇసటట ననస:135-12-585
వయససస:36
లస: పప
93-53/699

93-51/477

తసడడ:డ బల శశటట అలసపలర
ఇసటట ననస:135-12-5F4
వయససస:59
లస: పప

భరస : పడసరద రగడడర
ఇసటట ననస:135-12-585
వయససస:37
లస: ససస స

93-53/411 9215 SAA0406512
9214 SAA0658211
పపరర: శవనగ మలలశనరర నడమమనసరర
పపరర: వనసకట తడననథ రగడడర తమమమ

9217 SAA1278381
పపరర: కకటటశనరమమ కకతస

93-51/478

భరస : లకడమపడసరద
ఇసటట ననస:135-12-501
వయససస:65
లస: ససస స
93-35/1056

9204 SAA0741190
పపరర: వజయ లకడమ చనగసటట

భరస : సరసబశవ రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:135-11-1333
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవ
ఇసటట ననస:135-11-1336
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-12-107
వయససస:33
లస: పప
9211 SAA0871674
పపరర: మహహశనర రగడడర నడమమనసరర

93-53/407

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-11-572
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కమషరయఖ
ఇసటట ననస:135.11-1333
వయససస:35
లస: పప
9208 SAA0298661
పపరర: దనసరర అమరరశనర రరవప

9203 LFX2418085
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప గరదసశశటట

9228 SAA0658237
పపరర: ననరరయణమమ ననదతసడర

93-53/423

భరస : పడసననఅసజననయగలల
ఇసటట ననస:135-12-602
వయససస:54
లస: ససస స
93-53/425

9231 SAA0435115
పపరర: హనసమసతరరవప పప పపరర

93-53/426

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:135-12-602
వయససస:66
లస: పప
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93-53/427

భరస : భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:135-12-603
వయససస:77
లస: ససస స
9235 SAA0392423
పపరర: రగహహణణ దతవబతష
స న

93-53/430

93-53/433

93-53/746

93-44/690

93-53/749

93-53/437

93-53/747

9245 SAA0565036
పపరర: వజయదసరర తయఖగమర

9248 SAA0381368
పపరర: రమమష బభబగ భభషఖస

9251 SAA0379578
పపరర: శకరరమ చరణ చసదథలల

93-53/440

9254 SAA0392381
పపరర: జయమ లకడమ గగడపరటట

93-53/434

93-53/443

9259 SAA1448893
పపరర: పప తషలకరర శకకరసత పప తషలకరర

93-53/751

9257 SAA1434844
పపరర: కకటటశనరర అవరనరర

93-53/435

భరస : వనసకటదనసయఖ
ఇసటట ననస:135-14-635
వయససస:70
లస: ససస స

93-53/745

9243 SAA0142489
పపరర: వజయ కలమమర నలకసఠస

93-44/689

9246 SAA1449636
పపరర: రరజ చలక

93-53/748

9249 SAA1061506
పపరర: ఉదయ కకరస ర చసదథలల

93-53/436

భరస : శకరరమ చరణ చసదథలల
ఇసటట ననస:135-13-611
వయససస:33
లస: ససస స
93-53/438

9252 SAA0379602
పపరర: ననగరశనరరరవప మమఘవత

93-53/439

తసడడ:డ శరఖమమఖల ననయక
ఇసటట ననస:135-13-611
వయససస:49
లస: పప
93-53/441

9255 SAA0933052
పపరర: ససబభబరరవప గమడపరటట

93-53/442

తసడడ:డ భమషయఖ గమడపరటట
ఇసటట ననస:135-13-621
వయససస:63
లస: పప
93-52/943

భరస : శకనస అవరనరర
ఇసటట ననస:135-14-629
వయససస:39
లస: ససస స
9260 LFX2427896
పపరర: చన పరరనతమమ సరరనపలర

9240 SAA1448414
పపరర: సనపన మచనచ

తసడడ:డ పడభభకర రరవప చలక
ఇసటట ననస:135-13-607
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:135-13-621
వయససస:54
లస: ససస స

9256 SAA1066463
పపరర: రరజజ రరస మహన రరవప
ననతనన
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప ననతనన
ఇసటట ననస:135-13-623
వయససస:64
లస: పప

93-53/432

తసడడ:డ సతస యఖ నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-12-789
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడరరవప
ఇసటట ననస:135-13-611
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:135-13-611
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ పప తషలకరర
ఇసటట ననస:135-14-634
వయససస:19
లస: పప

9242 SAA1403740
పపరర: రగహహత మచనచ

9237 SAA0983826
పపరర: సరసబభడజఖస భభషఖస

భరస : మమధవరరవప మచనచ
ఇసటట ననస:135-12-605
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:135-13-609
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఓవరరబదడరరవప
ఇసటట ననస:135-13-611
వయససస:41
లస: ససస స
9253 SAA0378455
పపరర: వరభదడరరవప చసదథలల

93-53/744

భరస : వనసకటరగడడర
ఇసటట ననస:135-13-64
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజ చలక
ఇసటట ననస:135-13-607
వయససస:27
లస: ససస స
9250 SAA0321232
పపరర: కమషరకలమమరర ఛసదథలల

9239 SAA1448380
పపరర: మమధవరరవప మచనచ

93-53/429

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:135-12-604
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ రరవప మచనచ
ఇసటట ననస:135-12-605
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతయఖ� నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-12-789
వయససస:33
లస: పప
9247 SAA1449214
పపరర: శరరష చలక

93-53/431

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మచనచ
ఇసటట ననస:135-12-605
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమధవరరవప మచనచ
ఇసటట ననస:135-12-605
వయససస:19
లస: ససస స
9244 SAA0312439
పపరర: ననగరరజ నలకసఠస

9236 SAA0983818
పపరర: శరరష భభషఖస

9234 SAA0381822
పపరర: శవరరమకమషర పడసరద దతవభకలసన

తసడడ:డ భదడయమ
ఇసటట ననస:135-12-603
వయససస:64
లస: పప

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:135-12-604
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:135-12-604
వయససస:47
లస: పప
9241 SAA1402841
పపరర: మధస లత మచనచ

93-53/428

తసడడ:డ భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:135-12-603
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకమషర పడసరద
ఇసటట ననస:135-12-604
వయససస:29
లస: ససస స
9238 SAA0983768
పపరర: శసకర రరవప భభషఖస

9233 SAA0381582
పపరర: రరమననధ బభబగ దతవభకలసన

9258 SAA1449354
పపరర: గగపస చసద పప తషలకరర

93-53/750

తసడడ:డ తరరపతయఖ పప తషలకరర
ఇసటట ననస:135-14-634
వయససస:21
లస: పప
93-53/444

9261 LFX2418127
పపరర: రరమమరరవప� సరనలలర

93-53/445

తసడడ:డ వనసకటదనసయఖ
ఇసటట ననస:135-14-635
వయససస:46
లస: పప
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9262 SAA0960758
పపరర: వశరలకడమ బసడసరరపఅల

93-53/446

భరస : రరసబభబగ బసడసరరపఅల
ఇసటట ననస:135-14-636
వయససస:32
లస: ససస స
9265 SAA0435099
పపరర: సదనశవ రరవప బసడనరర

93-53/449

93-53/452

93-53/752

93-53/457

తసడడ:డ నరసససహరరవప భమధనపరటట
ఇసటట ననస:135-14-647
వయససస:29
లస: పప

9269 SAA0931601
పపరర: ససర వ మహహసదడ రగడడర అలమరస

9272 SAA0856874
పపరర: ససమఖ రరవపల

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:135-14-648
వయససస:36
లస: ససస స
9283 SAA0556464
పపరర: లకడమననరరయణ వ వసస

93-53/466

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:135-14-649
వయససస:37
లస: ససస స
9289 SAA1468651
పపరర: కకసడయఖ వనసపటట
తసడడ:డ నరసయఖ వనసపటట
ఇసటట ననస:135-14-653
వయససస:62
లస: పప

93-53/455

9273 SAA0887374
పపరర: వజయలకడమ బలకససపరటట

9276 SAA0851247
పపరర: రసగననయకలలల పప లశశటట

93-53/458

9284 SAA0983644
పపరర: శకనవరస రరవప చససడడ

9287 SAA0132068
పపరర: శకనసవరసరరవప వసస

9290 SAA1468669
పపరర: పదనమవత వనసపటట
భరస : కకసడయఖ వనసపటట
ఇసటట ననస:135-14-653
వయససస:58
లస: ససస స

93-53/456

93-53/459

తసడడ:డ నరసససహహలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:135-14-647
వయససస:49
లస: పప
93-53/461

9279 SAA0983669
పపరర: శక లత చససడడ

93-53/462

భరస : రరమగ చససఢడ
ఇసటట ననస:135-14-648
వయససస:30
లస: ససస స
93-53/464

9282 SAA0983636
పపరర: పప శమమ చససడడ

93-53/465

భరస : శకనవరస రరవప చససఢడ
ఇసటట ననస:135-14-648
వయససస:49
లస: ససస స
93-53/467

9285 SAA1410075
పపరర: సనరరజఖస గగల

93-52/944

భరస : పసతచయమ గగల
ఇసటట ననస:135-14-649
వయససస:58
లస: ససస స
93-53/469

తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:135-14-649
వయససస:40
లస: పప
93-53/753

93-53/454

9275 SAA0378547
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పలలర

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ చససఢడ
ఇసటట ననస:135-14-648
వయససస:52
లస: పప
93-53/468

9270 SAA1014141
పపరర: రరజజ రగడర డ అలమరస

భరస : కకరణ కలమమర బలకససపరటట
ఇసటట ననస:135-14-647
వయససస:32
లస: ససస స

9281 SAA0983693
పపరర: ససరరఖ అరరశశటట

93-53/451

తసడడ:డ శశ రగడడర అలమరస
ఇసటట ననస:135-14-639
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట చలస అరరశశటట
ఇసటట ననస:135-14-648
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:135-14-648
వయససస:43
లస: పప
9286 SAA0321042
పపరర: లకడమ వసస

93-53/453

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ వసస
ఇసటట ననస:135-14-648
వయససస:23
లస: ససస స
93-53/463

93-53/448

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:135-14-639
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వర భదడయఖ పలలర
ఇసటట ననస:135-14-647
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:135-14-647
వయససస:60
లస: పప

9267 SAA0983701
పపరర: ససరరష బభబగ నసతలపరటట

తసడడ:డ వనసకట భభవననరరయణ రరవపల
ఇసటట ననస:135-14-647
వయససస:31
లస: ససస స

93-53/460 9278 SAA0983651
9277 SAA0856858
పపరర: వనసకట భభవననరరయణ రరవపల
పపరర: దదవఖ వసస

9280 SAA0550269
పపరర: లకడమ ససజజత వసస

93-53/450

తసడడ:డ రరజజ రగడర డ
ఇసటట ననస:135-14-639
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప నసటభలమ పటట
ఇసటట ననస:135-14-640
వయససస:25
లస: పప
9274 SAA0813833
పపరర: శకనవరసరరవప భమధనపరటట

9266 SAA1014158
పపరర: నరమల జజసఫసన అలమరస

9264 SAA0435107
పపరర: రరసబభబగ బసడనరర పలర

తసడడ:డ సదనశవ రరవప
ఇసటట ననస:135-14-636
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరజజ రగడడర అలమరస
ఇసటట ననస:135-14-639
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రగడడర
ఇసటట ననస:135-14-639
వయససస:25
లస: పప
9271 SAA1401702
పపరర: పడశరసత కలమమర నసటభలమ పటట

93-53/447

భరస : సరధశవ రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:135-14-636
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:135-14-636
వయససస:67
లస: పప
9268 SAA0931619
పపరర: సరగర ససజత రగడర డ అలర స

9263 SAA0960725
పపరర: పరరనత బసడనరరపలర

9288 LFX1615970
పపరర: మమరరయననన కటరఠ

93-53/470

తసడడ:డ రరయనన
ఇసటట ననస:135-14-649
వయససస:51
లస: పప
93-53/754

9291 SAA1468644
పపరర: మధస కలమమర వనసపటట

93-53/755

తసడడ:డ కకసడయఖ వనసపటట
ఇసటట ననస:135-14-653
వయససస:37
లస: పప
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93-53/756

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:135-14-653
వయససస:35
లస: పప
9295 SAA0394387
పపరర: రరకకమన� శనగవరపప�

93-49/422

93-49/425

93-49/428

93-49/431

93-52/945

93-49/435

93-49/438

భరస : వనసకట శవయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:135-14-667
వయససస:36
లస: ససస స

9308 SAA1097864
పపరర: ఉష అపరర కరసరననన

9311 SAA0635425
పపరర: గరనర స పలర ధన లకడమ

9314 SAA0476168
పపరర: వననద గసగరననన

93-49/441

9317 SAA0568840
పపరర: వనసకటపయఖ గరసజరపలర

9320 SAA1404177
పపరర: శకనస అవరనరర
తసడడ:డ అననపర అవరనరర
ఇసటట ననస:135-14-669
వయససస:44
లస: పప

93-49/427

93-49/430

93-49/432

9306 SAA0960089
పపరర: శకనవరస రరవప కరణస

93-49/433

తసడడ:డ వరయఖ కరణస
ఇసటట ననస:135-14-661
వయససస:52
లస: పప
93-53/471

9309 SAA1050483
పపరర: మమధవ జసపన

93-49/434

భరస : ససజవ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:135-14-662
వయససస:41
లస: ససస స
93-49/436

9312 SAA0634329
పపరర: గరనర స పలర వజయ కలమమరర

93-49/437

భరస : వనసకటపపవయమఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:135-14-667
వయససస:49
లస: ససస స
93-49/439

9315 SAA0568832
పపరర: వనసకటటశనర రరవప గరసజపలర

93-49/440

తసడడ:డ వనసకటభపయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:135-14-667
వయససస:35
లస: పప
93-49/442

తసడడ:డ వరయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:135-14-667
వయససస:60
లస: పప
93-52/947

9300 SAA0928459
పపరర: పదనమవత గగవసదస

9303 SAA0960162
పపరర: వజయ వనసకట సరయ
కసదదపరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసదదపరటట
ఇసటట ననస:135-14-661
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసదమ గసగరననన
ఇసటట ననస:135-14-667
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ� గసగరననన
ఇసటట ననస:135-14-667
వయససస:51
లస: పప
9319 SAA1394899
పపరర: మధవ బబలరసకకసడ

9305 SAA1034768
పపరర: శకనవరసరరవ శనగవరపప

93-49/424

93-49/429

భరస : వనసకటపపవయమఖ నసదద పరటట
ఇసటట ననస:135-14-667
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బడహమనసదస గసగరననన
ఇసటట ననస:135-14-667
వయససస:49
లస: ససస స
9316 SAA0142711
పపరర: బడహమనసదస� గసగరననన�

9302 SAA0960097
పపరర: లకడమ ససజజత కరణస

9297 SAA0313445
పపరర: సరసబభడజఖస� శనగవరపప�

భరస : వనసకటటసనరరర గగవసదస
ఇసటట ననస:135-14-660
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనణగ గగపరల రరవప కరసరననన
ఇసటట ననస:135-14-661
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసఢడ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:135-14-662
వయససస:51
లస: పప
9313 SAA0321091
పపరర: రరజరశనరర గసగరననన

93-49/426

తసడడ:డ అరరరనరరవప శనగవరపప
ఇసటట ననస:135-14-661
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:135-14-661
వయససస:18
లస: ససస స
9310 SAA1050491
పపరర: ససజవ రరవప జసపన

9299 SAA0933821
పపరర: ససకనఖ తషలస

93-49/421

భరస : అరరరనరరవప� శనగవరపప
ఇసటట ననస:135-14-659
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కరణస
ఇసటట ననస:135-14-661
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరణస
ఇసటట ననస:135-14-661
వయససస:25
లస: పప
9307 SAA1381771
పపరర: తతజశనన జసపన

93-49/423

భరస : మగరళ కమషర తషలస
ఇసటట ననస:135-14-660
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరణస
ఇసటట ననస:135-14-661
వయససస:26
లస: ససస స
9304 SAA0960105
పపరర: మమరరత కలమమర కరణస

9296 SAA1039198
పపరర: రరఖమన శనగవరపప

9294 SAA0390161
పపరర: కనకర దసరరర దతవ� గగమమడతలర�

భరస : శవననరరయణన� గగమమడడలర మ
ఇసటట ననస:135-14-659
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప శనగవరపప
ఇసటట ననస:135-14-659
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� శనగవరపప
ఇసటట ననస:135-14-659
వయససస:70
లస: పప
9301 SAA0993569
పపరర: మహలకడమ కరణస

93-53/757

భరస : మధస కలమమర వనసపటట
ఇసటట ననస:135-14-653
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప� శనగవరపప
ఇసటట ననస:135-14-659
వయససస:33
లస: ససస స
9298 SAA0309880
పపరర: అరరరన రరవప� శనగవరపప�

9293 SAA1468677
పపరర: శరసత వనసపటట

9318 SAA1394907
పపరర: వనసకట శవయఖ బబలరసకకసడ

93-52/946

తసడడ:డ శరసబయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:135-14-667
వయససస:45
లస: పప
93-52/948

9321 SAA1434802
పపరర: శకనస అవరనరర

93-52/949

తసడడ:డ అననపర అవరనరర
ఇసటట ననస:135-14-669
వయససస:43
లస: పప
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9322 SAA1404185
పపరర: కకటటశనరర అవరనరర
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93-52/950

భరస : శకనస అవరనరర
ఇసటట ననస:135-14-669
వయససస:39
లస: ససస స
9325 SAA0849267
పపరర: శక రరమకమషర కకసదబబ లల

93-53/473

93-49/445

93-53/475

93-49/448

93-52/953

93-53/479

93-53/481

తసడడ:డ వనసకయఖ కటభట
ఇసటట ననస:135-14-904
వయససస:65
లస: పప

9335 SAA1009779
పపరర: ససబబయఖ తమమశశటట

9338 SAA0931510
పపరర: హహమసత కలమమర నసతసగర

9341 SAA0928400
పపరర: శకనస చలమర

9344 SAA0849473
పపరర: లకడమ చసదన చసతల

93-53/484

9347 SAA1035006
పపరర: సరమమమజఖస నలక
ర రర

93-49/449

9350 SAA0321166
పపరర: వజయలకడమ కకమమననన�
భరస : తనతనరరవప� కకమననన
ఇసటట ననస:135-15
వయససస:65
లస: ససస స

9330 SAA0849416
పపరర: సససధస బరవలర

93-53/474

9333 SAA1009761
పపరర: రమణమమ తమమశశటట

93-49/447

9336 SAA1443258
పపరర: హనసమసత రరవప నసతసగర

93-52/952

తసడడ:డ పసచచయఖ నసతసగర
ఇసటట ననస:135-14-703
వయససస:47
లస: పప
93-53/477

9339 SAA0931502
పపరర: ననగవనణణ నసతసగర

93-53/478

భరస : హనసమసత రరవప నసతసగర
ఇసటట ననస:135-14-703
వయససస:43
లస: ససస స
93-49/450

9342 SAA0081729
పపరర: సరసబభడజఖస కటభట

93-53/480

భరస : సరసబశవరరవప కటభ
ఇసటట ననస:135-14-706
వయససస:57
లస: ససస స
93-53/482

9345 SAA0996316
పపరర: మహమమద రరజజనన మరరర
మబమఆద
భరస : సలస
ఇసటట ననస:135-14-709
వయససస:38
లస: ససస స

93-53/483

93-53/485

9348 SAA0931551
పపరర: లకడమ ననరరయణ తతకల

93-53/486

భరస : సససగరరరవ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:135-14-709
వయససస:51
లస: ససస స
93-49/451

93-49/444

భరస : వనసకట పపనన రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:135-14-703
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప చసతల
ఇసటట ననస:135-14-709
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:135-14-709
వయససస:41
లస: ససస స
9349 SAA0933870
పపరర: సరసబశవరరవప కటభట

93-53/476

తసడడ:డ ససబభబరరవప చలమర
ఇసటట ననస:135-14-704
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కటభట
ఇసటట ననస:135-14-706
వయససస:37
లస: పప
9346 SAA0984469
పపరర: కకటటశనరర గగఱఱ స

9332 SAA0849507
పపరర: మణణ దదప రగడర డ బరవలర

9327 SAA0527911
పపరర: మణణదదప రగడడర చరవలర

తసడడ:డ శవ శసకర రగడడర బరవలర
ఇసటట ననస:135-14-702
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నసతసగర
ఇసటట ననస:135-14-703
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వరయఖ నసతసగర
ఇసటట ననస:135-14-703
వయససస:69
లస: పప
9343 SAA0081489
పపరర: వనసగళరరవప కటభట

93-49/446

తసడడ:డ పపదపపననయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:135-14-703
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నసతసగర
ఇసటట ననస:135-14-703
వయససస:24
లస: ససస స
9340 SAA0931528
పపరర: పసచచయఖ నసతసగర

9329 SAA0142802
పపరర: హరర బభబగ� ననగ భబవరవ�

93-53/472

తసడడ:డ శవశసకర రగడడర బరవలర
ఇసటట ననస:135-14-702
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రగడడర బరవలర
ఇసటట ననస:135-14-702
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:135-14-703
వయససస:40
లస: ససస స
9337 SAA1442532
పపరర: లకడమ కలమఖణణ నసతసగర

93-49/443

తసడడ:డ వరయఖ� నన గబబవరవ
ఇసటట ననస:135-14-702
వయససస:61
లస: పప

భరస : శవ శసకర రగడడర బరవలర
ఇసటట ననస:135-14-702
వయససస:48
లస: ససస స
9334 SAA1009787
పపరర: హహసపనమమ తమమశశటట

9326 SAA0142703
పపరర: ససరరష బభబగ� ననగ బబవరర�

9324 SAA0849325
పపరర: అనసరరధ కకసడబబ లల

భరస : శక రరమ కమషర కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:135-14-691
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బభబగ� ననగబబవరర
ఇసటట ననస:135-14-700
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ దతశరగడడర� బరవలర
ఇసటట ననస:135-14-702
వయససస:56
లస: పప
9331 SAA0849531
పపరర: శవ కలమమరర బరవలర

93-52/951

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అవరనరర
ఇసటట ననస:135-14-669
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ కకసదబబ లల
ఇసటట ననస:135-14-691
వయససస:46
లస: పప
9328 SAA0143032
పపరర: శవ శసకర రగడడర� బరవనలర�

9323 SAA1404235
పపరర: ఝమనస లకడమ అవరనరర

తసడడ:డ సతఖననరరయన
ఇసటట ననస:135-14-709
వయససస:50
లస: పప
93-49/452

9351 AP151030456015
పపరర: ససబభన బ షపక�

93-49/453

భరస : సపవదసలల� షపక
ఇసటట ననస:135-15
వయససస:78
లస: ససస స
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9352 SAA0314658
పపరర: అనతన� తతట మమరర�
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93-49/454

తసడడ:డ సతష కలమమర� తతటమమరర
ఇసటట ననస:135-15-350
వయససస:44
లస: ససస స
9355 SAA0849739
పపరర: ససనతన కకసడసరర

93-53/489

93-53/492

93-53/494

93-53/497

93-53/500

93-52/756

93-49/457

తసడడ:డ నరసససహచనరరఖలల పరరచసరర
ఇసటట ననస:135-15-739
వయససస:53
లస: పప

9365 SAA0627513
పపరర: వనణగ కలమమర ఇసటటరర

9368 SAA0628636
పపరర: ససధనకర రరవప ఇసటటరర

9371 SAA1262526
పపరర: రజఖలకడమ జమగమల

9374 SAA0406520
పపరర: శశషగరరరరరవప మలర సపరటట

93-53/504

9377 SAA0565010
పపరర: వజయలకడమ పరఠచరర

93-53/498

9380 SAA0849556
పపరర: బపసన చకకవరరస పరరచసరర
తసడడ:డ చకకవరరస పరరచసరర
ఇసటట ననస:135-15-739
వయససస:25
లస: పప

9360 SAA0628800
పపరర: బనత గరరకపరటట

93-53/493

9363 SAA0628503
పపరర: ఆరరణ ఇసటటరర

93-53/496

9366 SAA0318071
పపరర: రరమరగడడర చటటటబతస న

93-53/499

తసడడ:డ పసచచ రగడడర
ఇసటట ననస:135-15-726
వయససస:37
లస: పప
93-53/501

9369 SAA0309179
పపరర: పడబభకర బచసచ

93-53/502

తసడడ:డ మహనచనరర
ఇసటట ననస:135-15-726
వయససస:52
లస: పప
93-52/757

9372 SAA0327247
పపరర: రరమకకటమమ� యలర సపరటట�

93-49/456

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప� మలర సపరటట
ఇసటట ననస:135-15-733
వయససస:55
లస: ససస స
93-49/458

9375 SAA0313650
పపరర: పసచతచశనరర వరరకల

93-53/503

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:135-15-738
వయససస:43
లస: ససస స
93-49/459

భరస : చకకవరరస పరరచసరర
ఇసటట ననస:135-15-739
వయససస:66
లస: ససస స
93-49/461

93-53/491

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:135-15-726
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వశనననధస మలసపరటట
ఇసటట ననస:135-15-733
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:135-15-738
వయససస:53
లస: పప
9379 SAA0527903
పపరర: చకకవరరస పరరచసరర

93-53/495

భరస : వనసకటపత రరవప జమగమల
ఇసటట ననస:135-15-730/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప� మలసపరటట
ఇసటట ననస:135-15-733
వయససస:33
లస: పప
9376 LFX2417301
పపరర: కకటటశనరరరవప వరరకల

9362 SAA0316455
పపరర: రజన దతవ బబ చస

9357 SAA0627893
పపరర: వనసకట శశషరతనస రగడడరబతష
స ల

భరస : లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:135-15-726
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:135-15-726
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప జమగమల
ఇసటట ననస:135-15-730/1
వయససస:64
లస: పప
9373 SAA0142786
పపరర: ననగరరజ� మలర సపరటట�

93-49/455

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:135-15-726
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరళళ
ఇసటట ననస:135-15-726
వయససస:47
లస: పప
9370 SAA1262534
పపరర: వనసకటపతరరవప జమగమల

9359 SAA0327767
పపరర: శకనవరసరరవప� శనగవరపప�

93-53/488

భరస : వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:135-15-636
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పడబభకర
ఇసటట ననస:135-15-726
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:135-15-726
వయససస:51
లస: ససస స
9367 SAA0312876
పపరర: పసచచయఖ జమమసపటట

93-53/490

తసడడ:డ అరరరన రరవప� శ ననగవరపప
ఇసటట ననస:135-15-659
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:135-15-726
వయససస:34
లస: ససస స
9364 SAA0315812
పపరర: షసవలల కకటల

9356 SAA0849713
పపరర: శరసత కలమమరర కకసడసరర

9354 SAA0849663
పపరర: అరరణ శక కకసడసరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడసరర
ఇసటట ననస:135-15-636
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకసడసరర
ఇసటట ననస:135-15-636
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:135-15-636
వయససస:37
లస: పప
9361 LFX2427011
పపరర: శకదతవ కకడనల

93-53/487

భరస : ననగరరరన
ఇసటట ననస:135-15-498
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడసరర
ఇసటట ననస:135-15-636
వయససస:27
లస: ససస స
9358 SAA0627653
పపరర: శరఖమ కలమమర రగడర డ రగడడర బతష
స ల

9353 SAA0392266
పపరర: వసససధర తగగళళ

9378 SAA0956211
పపరర: మతషన చకకవరరస పరరచసరర

93-49/460

తసడడ:డ చకకవరరస పరరచసరర
ఇసటట ననస:135-15-739
వయససస:24
లస: పప
93-53/505

9381 SAA0992306
పపరర: శరరష కకననబబథదన

93-49/462

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకననబబథదన
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:26
లస: ససస స
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9382 SAA0933664
పపరర: మధసరవరణణ బతస న
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93-49/463

భరస : రమమశ బతస న
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:37
లస: ససస స
9385 SAA0816092
పపరర: పఠరన రజయమ

93-49/466

93-49/470

93-49/473

93-49/476

93-49/479

93-49/482

93-49/485

తసడడ:డ రసగ రరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:59
లస: పప
9406 LFX1612647
పపరర: వరరసరనమ ఓలలటట

భరస : మమధవ రరవప కకసడనబతష
స న
ఇసటట ననస:135-15-741
వయససస:31
లస: ససస స

93-49/474

9395 SAA0816407
పపరర: మదనబల కనక దసరర

9398 SAA0992249
పపరర: ససబభబరరవప కకననబబథదన

9401 SAA0816282
పపరర: మగమమననన రసగ రరవప

93-49/488

93-49/477

9393 SAA0816530
పపరర: శకనవరసరరవప కలసడకరర

9396 SAA0312603
పపరర: ససటవనన� కరరసరన�

93-49/480

93-49/481

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకలర
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:50
లస: పప
93-49/483

9402 SAA0992157
పపరర: అసకమమ రరవప కకననబబథదన

9404 SAA0649368
పపరర: మననవ శవయఖ

9405 SAA0312710
పపరర: వరయఖ మమరపరకలల

తసడడ:డ లకమయఖ కకసడనబతష
స న
ఇసటట ననస:135-15-741
వయససస:38
లస: పప

93-49/475

93-49/478

9399 SAA0817850
పపరర: కకలమర రవసదడ

తసడడ:డ కకసడయఖ కకననబబథదన
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:59
లస: పప

9410 SAA0849630
పపరర: మమధవ రరవప కకసడనబతష
స న

93-49/472

తసడడ:డ రతస యఖ� కరటసరన
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:47
లస: పప

93-49/486

93-49/484

93-49/487

తసడడ:డ ఎదబయఖ మమరరపరకలల
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:75
లస: పప
93-49/489

భరస : లకమయఖ కకసడబతస న
ఇసటట ననస:135-15-741
వయససస:56
లస: ససస స
93-53/506

9390 SAA1050475
పపరర: బదదన
డ నథ మదదబ

తసడడ:డ శవ సతఖ ననరరయణ మగమమననన
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:56
లస: పప

9407 SAA0550194
పపరర: శశషమమ కకసడనబతస న

93-49/468

తసడడ:డ రరఘవయఖ కలసడకరర
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ మననవ
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరనమ ఓలలటట
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:82
లస: పప
9409 SAA0849580
పపరర: అనతన కకసడనబతష
స న

9392 SAA0816290
పపరర: ధనవన మగమమననన

9387 SAA0635268
పపరర: మననవ సరమమమమజజఖమ

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అడయ కకననబబథదన
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చన లకమయఖ� గగమమడడలర మ
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:51
లస: పప
9403 SAA0817058
పపరర: అదబసకక ననగరశనరరరవప

93-49/471

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప మదనబల
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ కలసడకరర
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:47
లస: పప
9400 SAA0423699
పపరర: శవనననరరయణ� గగమమడడలర�

9389 SAA0816241
పపరర: భమ లకడమ కకలర స

93-49/465

భరస : శవయఖ మననవ
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప మగమమననన
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హరరబభబగ� ననగబబవరర
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:35
లస: పప
9397 SAA0816563
పపరర: రరఘవయఖ కలసడకరర

93-49/467

భరస : హనసమసత రరవప కకలర స
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస అసగలకకరరస
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:26
లస: పప
9394 SAA0142687
పపరర: యశశద కమషర� ననగబబవరర�

9386 SAA0316604
పపరర: బగజరమమ అమర

9384 SAA0992280
పపరర: శవర పరరనత కకననబబథదన

భరస : ససబభబరరవప కకననబబథదన
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఉషయఖ అమరరవదద
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబభబగ� నన గబబవరవ
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:67
లస: ససస స
9391 SAA0816316
పపరర: వనసకట కకకషర అసగలకకరరస

93-49/464

భరస : వరరసరనమ అల
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహమమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:135-15-740
వయససస:48
లస: ససస స
9388 SAA0326900
పపరర: పదనమవత� ననగబభయరవ�

9383 SAA0959645
పపరర: రరజఖలకడమ అల

9408 SAA0556753
పపరర: లకమయఖ కకసడనబతస న

93-49/490

తసడడ:డ అయఖనన కకసడబతస న
ఇసటట ననస:135-15-741
వయససస:68
లస: పప
93-53/507

9411 SAA0815797
పపరర: కరలల ససతనరరమగలల

93-49/491

భరస : కకసడయఖ కరలల
ఇసటట ననస:135-15-742
వయససస:39
లస: ససస స
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9412 SAA0142927
పపరర: లకమణ� కకసడనబతస న�

93-49/492

తసడడ:డ కకసడయఖ� కకసడబతస న
ఇసటట ననస:135-15-742
వయససస:31
లస: పప
9415 SAA0309500
పపరర: మలలర ష అమరవరదద

93-49/496

93-49/498

భరస : శశశగరరరరరవప చసతల
ఇసటట ననస:135-16-755
వయససస:51
లస: ససస స
9421 SAA0312348
పపరర: హరర కమషర� వరమలర �

93-49/501

93-49/505

93-44/693

భరస : రరమగలల ననగబబ యన
ఇసటట ననస:135-17-780
వయససస:47
లస: ససస స
9433 SAA0142570
పపరర: శకనవరస చచదరర

93-44/699

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-17-780
వయససస:36
లస: పప
9436 SAA0527531
పపరర: తతజజమమరరస అతస లకరర

భరస : శకనస పసదసల
ఇసటట ననస:135-17-783
వయససస:35
లస: ససస స

9419 SAA0987786
పపరర: పడవణ కలమమర వడడర

9420 SAA0143008
పపరర: కరకసత తతజ� చసతల�

93-49/499

9422 SAA0321596
పపరర: శశషగరరరరరవప చసతల

9425 LFX1614866
పపరర: వనసకటమమ నలకసఠస

9428 SAA0299263
పపరర: లలత

93-44/701

93-49/502

93-44/691

93-44/694

9434 SAA0929234
పపరర: మలర యఖ ననయక మగదవథ

93-44/700

భరస : బగచచయఖ గరరర
ఇసటట ననస:135-17-783
వయససస:51
లస: ససస స

9423 SAA0313734
పపరర: మహలకడమ� మగనగరల�

93-49/504

9426 SAA0955940
పపరర: గగవరర న నలకసఠస

93-44/692

9429 SAA0929218
పపరర: కలమమరర మగడనవథ

93-44/695

భరస : మలర యఖ ననయక మగడనవథ
ఇసటట ననస:135-17-780
వయససస:45
లస: ససస స
93-44/697

9440 SAA0326702
పపరర: మమరరమమ గరరర

93-49/500

తసడడ:డ yadagiri నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-17-779
వయససస:25
లస: పప

9432 SAA0929226
పపరర: లకమణనయక మగదవథ

93-44/698

తసడడ:డ మలర యఖ ననయక మగదవథ
ఇసటట ననస:135-17-780
వయససస:24
లస: పప
9435 SAA1061340
పపరర: ససధఖ ఎరరకల

93-49/506

భరస : మహహష బభబగ ఎరరకల
ఇసటట ననస:135-17-780
వయససస:25
లస: ససస స
93-44/702

తసడడ:డ శకహరర ననరరయణ అతస లకరర
ఇసటట ననస:135-17-783
వయససస:57
లస: పప
93-49/508

93-49/497

భరస : శవ కలమమర� మగనగరల
ఇసటట ననస:135-16-757
వయససస:40
లస: ససస స

9431 SAA1026013
పపరర: ఆదదవనసకట సరయ కమషర
ననగనబబ యన
తసడడ:డ రరమగలల ననగనబబ యన
ఇసటట ననస:135-17-780
వయససస:25
లస: పప

9437 SAA0527523
పపరర: శకనవరసరరవప అతస లకరర

93-49/495

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప� చసతల
ఇసటట ననస:135-16-755
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆదయఖ మగదవథ
ఇసటట ననస:135-17-780
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:135-17-783
వయససస:31
లస: పప
9439 LFX1612266
పపరర: సతఖ పసదసల

భరస : రరమమహనరరవప� �
ఇసటట ననస:135-16-755
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల ననగబబ యన
ఇసటట ననస:135-17-780
వయససస:30
లస: ససస స
93-44/696

9417 LFX1614700
పపరర: అనసతలకడమ� వడతర �

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:135-16
వయససస:35
లస: పప

భరస : యమదగరరర నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-17-779
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-17-779
వయససస:55
లస: పప
9430 SAA0299255
పపరర: ననగబబ యన అయలమమ

93-53/508

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:135-16-755
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:135-16-757
వయససస:49
లస: పప
9427 LFX1613934
పపరర: యమదగరరర నలకసఠస

9416 SAA0871138
పపరర: చడవతనఖ కకమమమలపరటట

9414 AP151030456782
పపరర: చటటట మమ కకసడబతష
స న�

భరస : కకసడయఖ� కకసడబతస న
ఇసటట ననస:135-15-752
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : అనసత లకడమ వడడర
ఇసటట ననస:135-16-755
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబ రకయఖ� వరమళళ
ఇసటట ననస:135-16-755
వయససస:33
లస: పప
9424 SAA0312959
పపరర: శవ కలమమర మగనగరల

93-49/494

తసడడ:డ కకటయఖ� కకసడబతస న
ఇసటట ననస:135-15-742
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఉషయఖ అమరవరదద
ఇసటట ననస:135-15-758
వయససస:31
లస: పప
9418 SAA0321026
పపరర: పదనమవత చసతల

9413 AP151030453729
పపరర: కకసడయఖ కకసడబతస న�

9438 SAA0852724
పపరర: సనపన అతష
స లకరర

93-49/507

భరస : తతజ మమరరస అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:135-17-783
వయససస:28
లస: ససస స
93-49/509

9441 SAA0321737
పపరర: ననగ రరజ గరరర

93-49/510

తసడడ:డ బగచచయఖ గరరర
ఇసటట ననస:135-17-783
వయససస:33
లస: పప
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93-49/511

తసడడ:డ బగచచయఖ గరరర
ఇసటట ననస:135-17-783
వయససస:35
లస: పప
9445 SAA0299222
పపరర: అరరణన కలమమరర ననలపరటట

93-44/704

93-44/707

93-44/710

93-44/713

93-44/714

93-44/717

93-44/720

భరస : శకనవరస యమదల
ఇసటట ననస:135-17-800
వయససస:23
లస: ససస స

9455 SAA1061324
పపరర: ససతతషస giri

9458 SAA0257246
పపరర: మగతనఖలల బభలగగన

9461 SAA0373027
పపరర: రరమమ కటటకస

9464 LFX1615657
పపరర: ఫరతమమన షపక

93-44/723

9467 LFX1615293
పపరర: జజన షపక

93-49/513

9470 SAA0309898
పపరర: శకనస ఎరకల
తసడడ:డ బగచచయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:135-17-802
వయససస:37
లస: పప

9450 SAA0313718
పపరర: కళళవత గరరర

93-44/709

9453 SAA0929325
పపరర: బభలయఖ పబగబ

93-44/712

9456 SAA1061332
పపరర: అసజమమ గరరర

93-49/514

భరస : రరమలసగస గరరర
ఇసటట ననస:135-17-787
వయససస:48
లస: ససస స
93-44/715

9459 SAA0299057
పపరర: భభరతమమ బభలగగన

93-44/716

భరస : ramaswami బభ ల గగన
ఇసటట ననస:135-17-788
వయససస:43
లస: ససస స
93-44/718

9462 SAA0142497
పపరర: కమషరయఖ శలలవనరర

93-44/719

తసడడ:డ పపదబయఖ శలలవనరర
ఇసటట ననస:135-17-789
వయససస:41
లస: పప
93-44/721

9465 SAA0299388
పపరర: చడననకకషటమమ కరకరర

93-44/722

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:135-17-790
వయససస:55
లస: ససస స
93-44/724

తసడడ:డ జజన అహమమద
ఇసటట ననస:135-17-790
వయససస:65
లస: పప
93-49/515

93-44/706

తసడడ:డ సతస యఖ పబగబ
ఇసటట ననస:135-17-787
వయససస:36
లస: పప

భరస : జజనభభషర షపక
ఇసటట ననస:135-17-790
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బకయఖ పలమసర
ఇసటట ననస:135-17-790
వయససస:28
లస: పప
9469 SAA1061464
పపరర: లకడమ యమదల

93-44/711

తసడడ:డ sathaya కటటకస
ఇసటట ననస:135-17-789
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-17-789
వయససస:55
లస: పప
9466 SAA0309658
పపరర: లకమయఖ పరలసర

9452 SAA0929317
పపరర: అసజమమ పబగబ

9447 SAA0929333
పపరర: ససగగణ పబగబ

తసడడ:డ యమదగరరర గరరర
ఇసటట ననస:135-17-787
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:135-17-788
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతడస యఖ నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-17-789
వయససస:50
లస: ససస స
9463 SAA0435263
పపరర: సతడస యఖ నలకసఠస

93-44/708

భరస : వనసకటటశనరరర గరరర
ఇసటట ననస:135-17-787
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శసకర బభలగగన
ఇసటట ననస:135-17-788
వయససస:32
లస: ససస స
9460 LFX1614858
పపరర: సరలమమ నలకసఠస

9449 SAA0393942
పపరర: వనసకటససబగబలల గగలమర

93-44/703

భరస : శకనవరసస పబగబ
ఇసటట ననస:135-17-787
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సతస యఖ పబగబ
ఇసటట ననస:135-17-787
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలసగస గరరర
ఇసటట ననస:135-17-787
వయససస:68
లస: పప
9457 SAA0299305
పపరర: వనసకట రమణ బభలగగన

93-44/705

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:135-17-787
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతడస యఖ గరరర
ఇసటట ననస:135-17-787
వయససస:50
లస: ససస స
9454 SAA0527515
పపరర: సతస యఖ గరరర

9446 SAA0312579
పపరర: శకనవరసరరవప ననలపరటట

9444 SAA1034339
పపరర: శవర ననగ తతజ అతషలకరర

తసడడ:డ కరసత రరవప అతషలకరర
ఇసటట ననస:135-17-784
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:135-17-786
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట గరరర
ఇసటట ననస:135-17-787
వయససస:31
లస: ససస స
9451 SAA0314450
పపరర: ససశలమమ గరరర

93-49/512

తసడడ:డ శసకర రరవప గరరర
ఇసటట ననస:135-17-783
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ననలపరటట
ఇసటట ననస:135-17-786
వయససస:49
లస: ససస స
9448 SAA0299347
పపరర: వనసకటరమణ గరరర

9443 SAA0556936
పపరర: శవపడసరద పసదద

9468 SAA1290840
పపరర: బతష
స ల రమ

93-44/866

భరస : బతష
స ల రరజ
ఇసటట ననస:135-17-792
వయససస:50
లస: ససస స
93-44/725

9471 SAA0564955
పపరర: నరగషర చలగగన

93-44/726

భరస : వనసకటటశనరరర చలగగన
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:28
లస: ససస స
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9472 SAA0564872
పపరర: పరరనత బబ డడరపలర
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93-44/727

భరస : రమమష బబ డడర పలర
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:30
లస: ససస స
9475 LFX1612712
పపరర: వనసకమమ బబ డడరపలర

93-44/730

93-44/733

93-49/516

93-49/519

93-49/522

93-44/738

93-44/741

భరస : బగచచయఖ నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-17-815
వయససస:43
లస: ససస స

9485 LFX2417855
పపరర: కకటయఖ� కలసచనల�

9488 SAA0929531
పపరర: హహమబసదస కరటమననన

9491 SAA1006460
పపరర: ససభభన షపక

9494 SAA1061431
పపరర: సరనత అకకటట

93-49/525

9497 SAA1061423
పపరర: శకనవరస పసదసల

93-49/520

9500 LFX1613942
పపరర: బగచచయఖ నలకసఠస
తసడడ:డ కననయఖ నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-17-815
వయససస:60
లస: పప

9480 SAA0435271
పపరర: సరసబయఖ బబ డడరపలర

93-44/735

9483 LFX1612902
పపరర: మసగమమ ఎరరకల

93-49/518

9486 LFX1615798
పపరర: శకనస పసదసల

93-49/521

తసడడ:డ రరమగలల ఎరరకల
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:40
లస: పప
93-44/736

9489 SAA0857153
పపరర: శరరష మమటట ట

93-44/737

భరస : పసచచ రగడడర మమటట ట
ఇసటట ననస:135-17-808
వయససస:37
లస: ససస స
93-44/739

9492 SAA0679852
పపరర: వనమగల రఘగననధ

93-44/740

తసడడ:డ కమషరరరవప
ఇసటట ననస:135-17-808
వయససస:38
లస: పప
93-49/523

9495 SAA1061399
పపరర: అసజమమ పసదసల

93-49/524

భరస : సరయలల పసదసల
ఇసటట ననస:135-17-812
వయససస:51
లస: ససస స
93-49/526

తసడడ:డ సరయలల పసదసల
ఇసటట ననస:135-17-812
వయససస:33
లస: పప
93-44/742

93-44/732

భరస : శకనవరస ఎరరకల
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శసకర పసదసల
ఇసటట ననస:135-17-812
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయలల పసదసల
ఇసటట ననస:135-17-812
వయససస:32
లస: పప
9499 LFX1612605
పపరర: వనసకటమమ నలకసఠస

93-49/517

తసడడ:డ బనగరసర షపక
ఇసటట ననస:135-17-808
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:135-17-808
వయససస:59
లస: పప
9496 SAA1061415
పపరర: శసకర పసదసల

9482 SAA0309666
పపరర: వనసకరటరమణ� కలసచనల�

9477 SAA0527606
పపరర: శరరష మమటట ట

తసడడ:డ లసగయఖ బబ డడర పలర
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:60
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప కరటమననన
ఇసటట ననస:135-17-808
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప కరటమననన
ఇసటట ననస:135-17-808
వయససస:49
లస: ససస స
9493 SAA0310060
పపరర: దసగరరననన మలలర శనర రరవప

93-44/734

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప � �
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప� కలసచనల
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:41
లస: పప
9490 SAA0929549
పపరర: అననపపరర కరటమననన

9479 SAA0557132
పపరర: శవ బబ డడరపలర

93-44/729

తసడడ:డ శకనవరసస ఎరరకల
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప� కలసచనల
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశనరరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:58
లస: ససస స
9487 SAA0260588
పపరర: శకనవరసరరవప� కలసచనల�

93-44/731

తసడడ:డ సరసబయఖ బబ డడర పలర
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటయఖ� కలసచనల
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:31
లస: ససస స
9484 AP151030456546
పపరర: సరమమమజఖమ కలసచనల

9476 SAA0950759
పపరర: గగపసకమషర ఎరకల

9474 LFX1612852
పపరర: యమదమమ కరమశశటట

భరస : వనసకటటశనరరర కరమశశటట
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస ఎరకల
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కరమశశటట
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:27
లస: పప
9481 SAA0326918
పపరర: పడమలమ రరణణ� కలసచనల�

93-44/728

భరస : లకమయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ బబ డడర పలర
ఇసటట ననస:135-17-807
వయససస:52
లస: ససస స
9478 SAA0527663
పపరర: జగదదష కరమశశటట

9473 SAA0853300
పపరర: బభలమమణణ ఎరరకల

9498 SAA1061407
పపరర: సరయలల పసదసల

93-49/527

తసడడ:డ నరసససహ పసదసల
ఇసటట ననస:135-17-812
వయససస:57
లస: పప
93-44/743

9501 SAA0716738
పపరర: బబ డడపలర లలత

93-53/509

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:135-17-906
వయససస:42
లస: ససస స
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9502 SAA0298968
పపరర: శవ పరరనత దసగరరననన
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93-53/510

భరస : ననగమలలర శనరర
ఇసటట ననస:135-17-906
వయససస:53
లస: ససస స
9505 SAA1463108
పపరర: రరజరశ ఓరరచ

93-44/973

తసడడ:డ అసకమమరరజ ఓరరచ
ఇసటట ననస:135-17-7991
వయససస:19
లస: పప
9508 LFX1612571
పపరర: వనసకటమమ బబ డడరపలర

93-44/746

93-44/749

భరస : బగచచయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:135-18-822
వయససస:52
లస: ససస స
9517 SAA0299321
పపరర: సరవతడ ససరరవనరర

93-44/755

93-44/758

93-44/761

తసడడ:డ మగతస యఖ తరరమన
ఇసటట ననస:135-18-826
వయససస:35
లస: పప

93-44/747

9512 LFX1611227
పపరర: నరసససహహలల తగగల

9515 SAA0142661
పపరర: పసరయఖ గరడడదసల

9518 SAA0853391
పపరర: లకమయఖ ఎరరకల

9521 SAA0391581
పపరర: ఉమమ టటగగలమ

9524 SAA0142612
పపరర: ఘనపపరస సపవదన

93-44/764

9527 SAA0327718
పపరర: మలర మమ మమడడగగల

93-44/750

9530 LFX1613843
పపరర: మగతస యఖ తరరమగన
తసడడ:డ బగచచయఖ తరరమగన
ఇసటట ననస:135-18-826
వయససస:65
లస: పప

9510 SAA0435206
పపరర: శవ కకసడయఖ శరసవడ

93-44/748

9513 SAA0313502
పపరర: లకడమ గరడడగగల

93-44/751

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:135-18-822
వయససస:51
లస: ససస స
93-44/753

9516 LFX1612548
పపరర: బగచచయఖ ఎరకల

93-44/754

తసడడ:డ వనసకయఖ ఎరకల
ఇసటట ననస:135-18-822
వయససస:61
లస: పప
93-44/756

9519 SAA0929382
పపరర: కమషరయఖ ససలవనరర

93-44/757

తసడడ:డ పపదబ ద రరజ ససలవనరర
ఇసటట ననస:135-18-823
వయససస:40
లస: పప
93-44/759

9522 SAA0299073
పపరర: పపరర మమ ఘనపపరస

93-44/760

భరస : వనసకనన
ఇసటట ననస:135-18-824
వయససస:31
లస: ససస స
93-44/762

9525 SAA0142547
పపరర: బభలగగనస రరమసరనమ

93-44/763

తసడడ:డ మగకస యఖ
ఇసటట ననస:135-18-825
వయససస:51
లస: పప
93-44/765

భరస : వనసకటయఖ మమడడగగల
ఇసటట ననస:135-18-826
వయససస:36
లస: ససస స
93-44/767

93-44/745

తసడడ:డ చడననయఖ శరసవడ
ఇసటట ననస:135-18-821
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల సపవ దన
ఇసటట ననస:135-18-825
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనస తరరమల
ఇసటట ననస:135-18-826
వయససస:30
లస: ససస స
9529 LFX1612530
పపరర: శకనస తరరమగన

9509 SAA0818981
పపరర: నరసమమ ససరరసవరడ

93-53/512

భరస : శవ కకసడయఖ ససరరసవరడ
ఇసటట ననస:135-18-821
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ తడగగలమ
ఇసటట ననస:135-18-824
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:135-18-824
వయససస:50
లస: ససస స
9526 SAA0565184
పపరర: పదమ తరరమల

9507 SAA0819021
పపరర: శశశలజ ససరరసవరడ

93-44/744

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:135-18-823
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తగగల
ఇసటట ననస:135-18-824
వయససస:25
లస: ససస స
9523 LFX1612670
పపరర: జసగమమ చగగలమర

9506 SAA0565069
పపరర: బభలమమ ఎరరకల

తసడడ:డ సరలయఖ
ఇసటట ననస:135-18-822
వయససస:58
లస: పప

భరస : కమషరయఖ
ఇసటట ననస:135-18-823
వయససస:37
లస: ససస స
9520 SAA0929432
పపరర: మసజల తగగల

తసడడ:డ ధరరమరగడడర తనళళ
ఇసటట ననస:135-17-906
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:135-18-821
వయససస:55
లస: పప
93-44/752

9504 SAA0856767
పపరర: సతష రగడడర తనళళ

భరస : మదన మహన రరవప గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:135-17-906
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : చడననయఖ ససరరసవరడ
ఇసటట ననస:135-18-821
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇదబయఖ బబ డడర పలర
ఇసటట ననస:135-18-821
వయససస:50
లస: పప
9514 LFX1612563
పపరర: పపలర మమ ఎరకల

93-53/511

భరస : సతడస యఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:135-18-807
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఈశనరయఖ బబ డడర పలర
ఇసటట ననస:135-18-821
వయససస:45
లస: ససస స
9511 LFX1612597
పపరర: ఈశనరయఖ బబ డడరపలర

9503 SAA1029843
పపరర: శవ కలమమరర గగలర మమడడ

9528 LFX1612555
పపరర: లకమమమ తరరమగన

93-44/766

భరస : మగతస యఖ తరరమగన
ఇసటట ననస:135-18-826
వయససస:60
లస: ససస స
93-44/768

9531 SAA0732272
పపరర: లలత బబ డసపఅల

93-44/769

భరస : శసకర బబ డసపఅల
ఇసటట ననస:135-18-827
వయససస:43
లస: ససస స
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9532 LFX1613215
పపరర: ననరరయణ బబ డడరపలర
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93-44/770

తసడడ:డ శసకరయఖ బబ డడర పలర
ఇసటట ననస:135-18-827
వయససస:55
లస: పప
9535 SAA0565085
పపరర: బభలమమ మమరరకలల

93-44/773

93-44/776

93-44/779

9539 LFX1610179
పపరర: శకనస మమరరపరకలల

9542 SAA0527564
పపరర: సతస యఖ నలకసఠల

93-44/782

9545 SAA1343581
పపరర: ధనమమ నలకసటస

93-44/777

భరస : హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:135-18-830
వయససస:58
లస: ససస స

9548 SAA0848335
పపరర: గగలబర నసర బభషర షపక

93-44/780

93-44/980

93-44/785

9553 SAA0564716
పపరర: సతడస యఖ ఎరరకల

93-49/528

తసడడ:డ బడహమరగడడర అననపరగడడర
ఇసటట ననస:135-18-832
వయససస:40
లస: పప
9559 SAA0299040
పపరర: పదనమవత రరజవవన
భరస : యమదగరరర
ఇసటట ననస:135-18-833
వయససస:34
లస: ససస స

9560 LFX1611557
పపరర: సరయమమ రరజవవన
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:135-18-833
వయససస:50
లస: ససస స

93-44/781

9546 SAA0852815
పపరర: మసరసన బ నసరరబషర షపక

93-44/783

9549 SAA0853110
పపరర: బభజ షపక

93-44/786

9552 SAA0527572
పపరర: సరయరరస ఎరరకల

93-44/789

9555 SAA0847006
పపరర: ససవర ననగరసదడ రగడడర అననపరగడడర

93-44/792

తసడడ:డ బడహమరగడడర అననపరగడడర
ఇసటట ననస:135-18-832
వయససస:39
లస: పప
93-44/794

భరస : లసగమమ
ఇసటట ననస:135-18-833
వయససస:32
లస: ససస స
93-44/796

9543 LFX1612696
పపరర: రరమగలల నలకసఠస

తసడడ:డ సతస యఖ
ఇసటట ననస:135-18-831
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరయరరస ఎరరకల
ఇసటట ననస:135-18-831
వయససస:27
లస: ససస స

93-44/793 9557 SAA0299032
9556 SAA0847097
పపరర: శవరరమ కమషర రగడడర అననపరగడడర
పపరర: ననగలకడమ రరజవవన

93-44/778

తసడడ:డ సపవదస హహసపసన
ఇసటట ననస:135-18-830
వయససస:34
లస: పప
93-44/788

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:135-18-831
వయససస:58
లస: పప

9540 SAA0136796
పపరర: శసకర బబ డడర పలర

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:135-18-830
వయససస:39
లస: ససస స

93-44/787 9551 SAA0853581
9550 SAA0853359
పపరర: మసరసన వల నసర బభషర షపక
పపరర: హహసపసన సరహహబ నసర బభష
షపక
తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:135-18-830
ఇసటట ననస:135-18-830
వయససస:37
లస: పప
వయససస:62
లస: పప

9554 SAA1061373
పపరర: సనపన ఎరరకల

93-44/775

తసడడ:డ కనకయఖ నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-18-828
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:135-18-830
వయససస:33
లస: పప

93-44/790

9537 SAA0527549
పపరర: చసదడశశఖర నలకసఠల

తసడడ:డ ననరరయణ బబ డడర పలర
ఇసటట ననస:135-18-828
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర నలకసటస
ఇసటట ననస:135-18-829
వయససస:22
లస: ససస స
93-44/784

93-44/772

తసడడ:డ రరమగలల నలకసఠల
ఇసటట ననస:135-18-828
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ నలకసఠల
ఇసటట ననస:135-18-828
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:135-18-829
వయససస:43
లస: పప
9547 SAA0853060
పపరర: యమకలబ బ షపక

93-44/774

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:135-18-828
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-18-828
వయససస:45
లస: పప
9544 LFX1610658
పపరర: వనసకటటశనరరర జజనపరటట

9536 SAA0564922
పపరర: జసగమమ నలకసకసఠస

9534 LFX1613165
పపరర: చసదడకళ నలకసఠస

భరస : శకనస నలకసఠస
ఇసటట ననస:135-18-828
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమగలల నలకసఠల
ఇసటట ననస:135-18-828
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల నలకసఠల
ఇసటట ననస:135-18-828
వయససస:28
లస: పప
9541 LFX1613157
పపరర: శకనవరస నలకసఠస

93-44/771

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:135-18-828
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:135-18-828
వయససస:48
లస: ససస స
9538 SAA0527556
పపరర: వనసకటటశనరరర నలకసఠల

9533 SAA0298935
పపరర: అసజమమ మరరపరకలల

9558 SAA0316117
పపరర: సపవదమమ ననమగల

93-44/795

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:135-18-833
వయససస:33
లస: ససస స
93-44/797

9561 SAA0527580
పపరర: రవకలమమర కరటమన

93-44/798

తసడడ:డ యమదగరరర
ఇసటట ననస:135-18-833
వయససస:27
లస: పప
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9562 LFX1615335
పపరర: యమదగరరర రరజవవన
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93-44/799

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:135-18-833
వయససస:35
లస: పప
9565 SAA0656264
పపరర: జయ లకడమ కటకసశశటట

93-44/802

93-44/805

93-44/808

93-44/811

9572 SAA0142513
పపరర: అసజ మకరరల

9575 SAA0299149
పపరర: ననగమమ పగడనల

93-44/814

9578 SAA1427343
పపరర: శవ బడహమయఖ బతషల

93-53/513

9581 SAA1470830
పపరర: రరఢ కమషర మమరరస దతవభకలసన
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దతవభకలసన
ఇసటట ననస:135-31
వయససస:54
లస: పప

9583 NDX3110954
పపరర: ఈశనరమమ పరలడడగగ

9584 SAA0932419
పపరర: ససర వమమ యయరరవ

94-1/1438

భరస : పరసధనమయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:135-31
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నరహరర చచదరర మమరరపపడడ
ఇసటట ననస:135-51
వయససస:29
లస: ససస స
9589 SAA0571331
పపరర: నరమలతతజ సససకర
తసడడ:డ రమమషరబబగ
ఇసటట ననస:135-54
వయససస:34
లస: పప

93-44/809

9587 SAA0960378
పపరర: నరహరర చచదరర మమరరపపడడ

93-44/812

9590 AP151030453978
పపరర: రమమష బభబగ సససకర
తసడడ:డ వనసకటబసవయఖ
ఇసటట ననస:135-54
వయససస:59
లస: పప

9570 SAA0298893
పపరర: లకడమ మకరల

93-44/807

9573 SAA0142596
పపరర: రరమగ మమకరరల

93-44/810

9576 SAA0298950
పపరర: చసదడమమ పగడనల

93-44/813

భరస : జసగయఖ
ఇసటట ననస:135-18-844
వయససస:64
లస: ససస స
93-41/1223

9579 SAA1412113
పపరర: కకరస ర బటటట ల

93-44/981

భరస : శవ బడహమయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:135-18-905
వయససస:24
లస: ససస స
93-44/982

9582 SAA1470848
పపరర: నరరకణ కలమమరర దతవభకలసన

93-44/983

భరస : నరరకణ దతవభకలసన
ఇసటట ననస:135-31
వయససస:51
లస: ససస స
93-53/514

9585 SAA0960345
పపరర: అనసష మమరరపపడడ

93-53/515

తసడడ:డ నరహరర చచదరర మరరపపడడ
ఇసటట ననస:135-51
వయససస:27
లస: ససస స
93-53/517

తసడడ:డ సదనశవ రరవప మమరరపపడడ
ఇసటట ననస:135-51
వయససస:58
లస: పప
93-53/520

93-44/804

తసడడ:డ మలయఖ
ఇసటట ననస:135-18-842
వయససస:52
లస: పప

భరస : మమరగకడడర
ఇసటట ననస:135-47
వయససస:56
లస: ససస స
93-53/516

9567 SAA0951054
పపరర: లకడమ వరమలర

భరస : రరమగ మకరరల
ఇసటట ననస:135-18-842
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బసగరరయఖ బతషల
ఇసటట ననస:135-18-905
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససరరశ కలమమర కకమమననన
ఇసటట ననస:135-29
వయససస:25
లస: ససస స

9586 SAA0960352
పపరర: పడణణత మమరరపపడడ

93-44/806

భరస : వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:135-18-844
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జసగయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:135-18-844
వయససస:50
లస: పప
9580 SAA0327049
పపరర: శరసత కకమమననన

9569 SAA0299198
పపరర: మణణ మకరరల

93-44/801

భరస : యమధదర రర వరమలర
ఇసటట ననస:135-18-841
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ
ఇసటట ననస:135-18-842
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:135-18-843
వయససస:32
లస: ససస స
9577 SAA0142539
పపరర: వనసకటటశనరరర పగడనల

93-44/803

భరస : అసజ
ఇసటట ననస:135-18-842
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సతస యఖ మకరరల
ఇసటట ననస:135-18-842
వయససస:54
లస: ససస స
9574 SAA0391383
పపరర: ససజజత కటటక

9566 SAA0656231
పపరర: జజనకక రరమమ రరవప కటకసశశటట

9564 LFX1613058
పపరర: శవయఖ రరజవవన.

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:135-18-833
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:135-18-835
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఏలర యఖ వరమలర
ఇసటట ననస:135-18-841
వయససస:40
లస: పప
9571 SAA0299016
పపరర: రరమమలమమ మకరల

93-44/800

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:135-18-833
వయససస:37
లస: పప

భరస : జజనకక రరమమ రరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:135-18-834
వయససస:41
లస: ససస స
9568 SAA0951112
పపరర: యమధదర రర వరమలర

9563 LFX1610468
పపరర: లసగయఖ రరజవవన

9588 AP151030456737
పపరర: పదమలత సససకర సససకర

93-53/519

భరస : రమమష బభబగ
ఇసటట ననస:135-54
వయససస:58
లస: ససస స
93-53/521

9591 SAA0984543
పపరర: సరయ దదవఖ కకలకలకరర

93-53/522

తసడడ:డ శవరశసకరరరవప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:135-55
వయససస:26
లస: ససస స
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93-53/523

భరస : గరరర శసకర గగగరననన
ఇసటట ననస:135-55
వయససస:38
లస: ససస స
9595 SAA1097930
పపరర: రరమ కమషర దనవపలకరర

93-53/526

93-55/454

93-53/531

93-53/534

93-53/537

9602 SAA0571562
పపరర: ససలలచన రరణణ అనననరగడర డ

9605 SAA1009589
పపరర: కమషర లసకర

9608 LFX1614346
పపరర: రరసబభబగ రరమననన

93-53/540

9611 SAA0960550
పపరర: సరనత నసససమగల

9614 SAA0931890
పపరర: ననగవరర న గగననస

భరస : మగరళ కమషర చచదరర గగసడవరపప
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ రగడడర గగననస
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:42
లస: ససస స

9616 SAA1029835
పపరర: నగరన పరటటబసడర

9617 SAA1061605
పపరర: దదననకలమమరర కలరపరటట

93-53/546

భరస : రసగ శక పరటటబసడర
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:49
లస: ససస స
9619 SAA0408484
పపరర: చనమమ గరదడ
భరస : మరగకడడర
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:58
లస: ససస స

93-53/532

93-53/535

9620 SAA0984063
పపరర: ససబభబయమమ కనననకసటట
భరస : పసచచయఖ చగదనరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:59
లస: ససస స

9600 SAA0856882
పపరర: ససనత చదలవరడ

93-53/530

9603 SAA0960311
పపరర: కరశక రగడడర అనననరగడర డ

93-53/533

9606 SAA0564658
పపరర: వనసకటటశనర రగడడర యనననరగడడర

93-53/536

తసడడ:డ గసగరరగడడర
ఇసటట ననస:135-57
వయససస:59
లస: పప
93-53/538

9609 SAA1098698
పపరర: జయ దదపసస గగణరస

93-53/539

తసడడ:డ నరరసదడ రగడడర గగణరస
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:22
లస: ససస స
93-53/541

9612 SAA0960626
పపరర: శకవరన మకకపరటట

93-53/542

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మకకపరటట
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:36
లస: ససస స
93-53/544

9615 SAA0932724
పపరర: ససజనఖ భమమరగడడరగరరర

93-53/545

భరస : పడతనప రగడర డ సదనననగరరర
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:43
లస: ససస స
93-53/547

భరస : వజయ కలమమర కలరపరటట
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:49
లస: ససస స
93-53/549

93-53/528

తసడడ:డ వనసకటటసనర రగడడర అనననరగడడర
ఇసటట ననస:135-57
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప నసససమగల
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:34
లస: ససస స
93-53/543

9597 SAA0321695
పపరర: వనసకటటశనరరవప వజజర వజజ

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:135-56
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వశనననధస
ఇసటట ననస:135-58
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రసగ శక పరటటబసడర
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:24
లస: ససస స
9613 SAA0974734
పపరర: సనపన తనటటకకసద

93-53/529

తసడడ:డ బగచచయఖ లసకర
ఇసటట ననస:135-57
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమబభబగ
ఇసటట ననస:135-58
వయససస:58
లస: ససస స
9610 SAA1029819
పపరర: సరయ లకడమ పరటటబసడర

9599 SAA0931957
పపరర: మసజలత చదలవరడ

93-53/525

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:135-55
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రగడడర
ఇసటట ననస:135-57
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనర రగడడర అనననరగడడర
ఇసటట ననస:135-57
వయససస:30
లస: పప
9607 LFX1614437
పపరర: అరరణ కలమమరర రరమననన

93-53/527

భరస : వనసకటటసనర రరవప
ఇసటట ననస:135-56
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవ రరవప
ఇసటట ననస:135-56
వయససస:53
లస: పప
9604 SAA0960329
పపరర: పడదదప రగడడర అనననరగడడర

9596 SAA0984550
పపరర: శవ శసకర రరవప కకలకలకరర

9594 SAA1097922
పపరర: అనరయమమమ దవపలకరర

భరస : చసదడశశఖర రరవప దనవపలకరర
ఇసటట ననస:135-55
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకలకలకరర
ఇసటట ననస:135-55
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమ కమషర దనవపలకరర
ఇసటట ననస:135-55
వయససస:40
లస: ససస స
9601 SAA0931965
పపరర: వనసకటటశనర రరవప చదలవరడ

93-53/524

భరస : శవ శసకర రరవప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:135-55
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప దనవపలకరర
ఇసటట ననస:135-55
వయససస:41
లస: పప
9598 SAA1116078
పపరర: అరవసద కససకలరరస

9593 SAA0984568
పపరర: ఉమమదతవ కకలకలకరర

9618 SAA0932393
పపరర: శశరరలమమ తషమమ

93-53/548

భరస : బభల రగడర డ
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:55
లస: ససస స
93-53/550

9621 SAA0960428
పపరర: జజజన పడససననసభ మమలలసపరటట

93-53/551

భరస : జయరరమయఖ వటటటకకసద
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:70
లస: ససస స
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9622 SAA0716548
పపరర: వతస కకసడ రరమ మహన

93-53/552

తసడడ:డ జయరరమయఖ
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:41
లస: పప
9625 SAA1029827
పపరర: రసగ శక పరటటబసడర

93-53/555

93-53/764

93-53/766

93-53/559

93-53/562

93-53/565

93-53/568

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:65
లస: పప

9635 SAA0933011
పపరర: శశనతన కలలర ర

9638 SAA0871278
పపరర: ససజజత కకమమమలపరటట

9641 SAA0974775
పపరర: గరరర పరరనత జజససస

9644 SAA0974791
పపరర: తతజజ కమషర జజససస

93-53/571

9647 SAA0984006
పపరర: అజయ కలమమర సమగదనడల

93-53/560

9650 SAA0931882
పపరర: పసచచయఖ చచదరర కనననకసటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:69
లస: పప

9630 SAA1410448
పపరర: జయశక ఉయమఖరర

93-53/769

9633 SAA0960576
పపరర: హరరరత బతష
స ల

93-53/558

9636 SAA0974783
పపరర: శక లకడమ జజససస

93-53/561

భరస : నలకసఠ పడసరద జజససస
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:37
లస: ససస స
93-53/563

9639 SAA0717082
పపరర: వనసకట రమణ కకసడతటట

93-53/564

భరస : శకనవరస రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:37
లస: ససస స
93-53/566

9642 SAA0983974
పపరర: రవ తతజ సమగదనడల

93-53/567

తసడడ:డ అజయ కలమమర సమగదనడల
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:25
లస: పప
93-53/569

9645 SAA0932997
పపరర: రవ కకరణ కలక
ర రర

93-53/570

తసడడ:డ ననగ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:39
లస: పప
93-53/572

తసడడ:డ లమ�రరస సమగదనడల
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:57
లస: పప
93-53/574

93-53/557

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పడదదప కలమమర జజససస
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:42
లస: పప
9649 SAA0871252
పపరర: హనసమసతరరవప కకమమమలపరటట

93-53/767

భరస : పడదదప కలమమర జజససస
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పడదదప కలమమర జజససస
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:36
లస: పప
9646 SAA0931866
పపరర: వరరసజననయగలల కనననకసటట

9632 SAA1379775
పపరర: గగపరల కమషర అవపల

9627 SAA0716555
పపరర: వటటటకకసడ జయరరమయఖ

భరస : ననరరయణ రరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:135-59-206
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:59
లస: ససస స
9643 SAA0974759
పపరర: నలకసఠ పడసరద జజససస

93-53/765

భరస : రవ కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర సమగదనడల
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:47
లస: ససస స
9640 SAA0473207
పపరర: రమమదతవ గగరకస

9629 SAA1342559
పపరర: పడవలర క రరవపరర

93-53/554

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అవపల
ఇసటట ననస:135-59 f no 404
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమమర సమగదనడల
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:27
లస: ససస స
9637 SAA0984030
పపరర: ససవరర సమగదనడల

93-53/556

భరస : చడవతనఖ
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:135-59 305
వయససస:22
లస: పప
9634 SAA0983982
పపరర: రమఖ సమగదనడల

9626 SAA1061613
పపరర: వజయకలమమర కలరపరటట

9624 SAA0931916
పపరర: పడతనప రగడర డ సదనననగరరర

తసడడ:డ ననరరయణ రగడర డ
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమమర కలరపరటట
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:53
లస: పప

భరస : చడవతనఖ కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:29
లస: ససస స
9631 SAA1447002
పపరర: మననజ కలమమర గగసటటపలర

93-53/553

తసడడ:డ పపదదబ రగడడర
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధనరరవ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:135-59
వయససస:53
లస: పప
9628 SAA1410034
పపరర: పడవలర క రరవపరర

9623 SAA0931932
పపరర: నరరసదడ రగడడర గగననస

9648 SAA0974767
పపరర: పడదదప కలమమర జజససస

93-53/573

తసడడ:డ నలకసఠ పడసరద జజససస
ఇసటట ననస:135-60
వయససస:63
లస: పప
93-53/575

9651 SAA0931775
పపరర: వజయ భభసకర రగడర డ ఒసటటదబ స

93-53/576

తసడడ:డ కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:135-62
వయససస:36
లస: పప
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9652 SAA0313288
పపరర: భగవననశనరర� వడర మమడడ�

93-49/529

తసడడ:డ ఉమమదతవ� వడర మమడడ
ఇసటట ననస:135-75
వయససస:31
లస: ససస స
9655 SAA1410349
పపరర: సదన శవ యరరకకలల

93-53/770

93-53/578

93-53/581

93-53/584

94-76/696

93-53/587

93-53/590

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:135-118
వయససస:63
లస: పప

9665 LFX2427284
పపరర: మమలబ షపక

9668 SAA1013838
పపరర: రతన పడసరద కసచరర

9671 SAA1061563
పపరర: తరరపతయఖ తసబశశటట

9674 LFX2417921
పపరర: వనసటకమషరరరరవప చసతమననన

93-53/593

9677 SAA0738320
పపరర: సరసబశవ రరవప వనలబ లరరస

93-53/585

9680 SAA0816266
పపరర: అనతన జకకకరగడడర
భరస : రరజశశఖర రగడడర
ఇసటట ననస:135-119
వయససస:32
లస: ససస స

9660 LFX2417194
పపరర: కమషర తషలసస దనసస పప నకల

93-53/580

9663 SAA0931767
పపరర: వజయ బభపసరగడడర ఒసటటదబ స

93-53/583

9666 SAA0327239
పపరర: మగరళ చసద వపరర

93-53/586

తసడడ:డ రమమశరబబగ
ఇసటట ననస:135-102
వయససస:33
లస: పప
93-49/532

9669 LFX1615905
పపరర: లకడమరరజఖస� చనవ�

93-49/533

భరస : కకషప ర బభబగ� �
ఇసటట ననస:135-110
వయససస:50
లస: ససస స
93-53/588

9672 LFX2418002
పపరర: రరమమననహరరరవప బబ సతల

93-53/589

తసడడ:డ రసగససబబయఖ
ఇసటట ననస:135-113
వయససస:59
లస: పప
93-53/591

9675 SAA0550343
పపరర: సడవసత వనలబ లరరస వనలర లరత

93-53/592

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:135-118
వయససస:29
లస: ససస స
93-53/594

తసడడ:డ వనసకరటరతనస వనలబ లరరస
ఇసటట ననస:135-118
వయససస:34
లస: పప
93-53/596

93-53/577

తసడడ:డ కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:135-97
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశస
ఇసటట ననస:135-117
వయససస:84
లస: పప

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:135-118
వయససస:55
లస: ససస స
9679 SAA0556654
పపరర: వనసకటరతనస వనలబ లరరస

93-53/582

తసడడ:డ ననరరయణన తసబసశశటట
ఇసటట ననస:135-112
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ పకకరరజ
ఇసటట ననస:135-117
వయససస:38
లస: పప
9676 SAA0550350
పపరర: శవకలమమరర వనలర నల

9662 SAA0931759
పపరర: సతఖ వరన ఒసటటదబ స

9657 SAA0629642
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప రరమననన

తసడడ:డ రరయగడమమ
ఇసటట ననస:135-94
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:135-107
వయససస:65
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ తసబసశశటట
ఇసటట ననస:135-112
వయససస:43
లస: ససస స
9673 LFX2418168
పపరర: పడభభకరరకజ

93-53/579

భరస : సలస ఖమన
ఇసటట ననస:135-101
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపనసమగచసచ
ఇసటట ననస:135-104
వయససస:35
లస: పప
9670 SAA1061555
పపరర: చటటట మమ తసబశశటట

9659 SAA0550699
పపరర: రతన కలమమరర రరమననన

93-49/531

తసడడ:డ భభవనననరయణ
ఇసటట ననస:135-92
వయససస:69
లస: పప

భరస : కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:135-97
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రగడడర
ఇసటట ననస:135-97
వయససస:72
లస: పప
9667 NDX2851434
పపరర: నరరశ పపనసమగచసచ

93-51/481

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:135-94
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వజయ బభపస రగడర డ
ఇసటట ననస:135-97
వయససస:31
లస: ససస స
9664 SAA0931742
పపరర: కకటటరగడడర ఒసటటదబ స

9656 SAA0658583
పపరర: ఆషర కలపసర

9654 SAA0435495
పపరర: వననదకలమమర వడర మగడడ

తసడడ:డ ఊమమదతవ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:135-75
వయససస:28
లస: పప

భరస : నహహమ
ఇసటట ననస:135-88
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : తషలసస దనసస
ఇసటట ననస:135-94
వయససస:55
లస: ససస స
9661 SAA0931726
పపరర: మసదనకకన ఒసటటదబ స

93-49/530

తసడడ:డ పపదబ తనతనరరవప� వడర మమడడ
ఇసటట ననస:135-75
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకయఖ యరరకకలల
ఇసటట ననస:135-84
వయససస:60
లస: పప
9658 SAA0931718
పపరర: నరమల పప నకల

9653 SAA0313262
పపరర: ఉమమదతవ� వడర మమడడ�

9678 SAA0738338
పపరర: ననగరశనర రరవప వనలబ లరరస

93-53/595

తసడడ:డ వనసకరటరతనస వనలబ లరరస
ఇసటట ననస:135-118
వయససస:36
లస: పప
93-53/597

9681 SAA0081422
పపరర: రరజ శశఖర రగడడర గరదడ

93-53/598

తసడడ:డ మరగకడడర
ఇసటట ననస:135-119
వయససస:32
లస: పప
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93-53/599

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:135-119
వయససస:41
లస: పప
9685 SAA0407213
పపరర: వసససధర కకరగనపరటట

93-53/602

93-53/605

93-53/608

93-53/611

93-53/613

93-53/616

93-53/619

తసడడ:డ ససబభబరరవప బమరరగగపలర
ఇసటట ననస:135-127
వయససస:54
లస: పప

9695 LFX2417871
పపరర: ననరరయణ ఆలసపలర

9698 LFX2417939
పపరర: మమతషఖసజయరగడడర ఉపపరటటరర

9701 SAA0716431
పపరర: ఏరరవ వనణగక

9704 SAA0406629
పపరర: లకడమపడసరద శకషట స

93-53/622

9707 SAA1018069
పపరర: లకమమమ మగససనసరర

93-53/612

9710 LFX2417954
పపరర: ససభభన షపక
తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:135-127
వయససస:60
లస: పప

9690 LFX2417582
పపరర: శకకరసత గగళళ

93-53/607

9693 SAA0406793
పపరర: చసదడశశఖరరరవప కకరగనపరటట

93-53/610

9696 SAA0659086
పపరర: మధసససదన ఆరఏఓ ఆలపరటట

93-51/482

తలర : రరమకకటట
ఇసటట ననస:135-125
వయససస:66
లస: పప
93-53/614

9699 SAA0712174
పపరర: మమధవ రరవప ఆలపరటట

93-53/615

తలర : రరమకకటట ఆలపరటట
ఇసటట ననస:135-125
వయససస:66
లస: పప
93-53/617

9702 SAA0716365
పపరర: వనకకట ననగరశనరర

93-53/618

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:135-126
వయససస:46
లస: ససస స
93-53/620

9705 SAA0717249
పపరర: వజయ రరన ఎరరవ

93-53/621

తసడడ:డ జజజ రరడడర
ఇసటట ననస:135-127
వయససస:39
లస: ససస స
93-53/623

భరస : రరమమరరవప మగససనసరర
ఇసటట ననస:135-127
వయససస:66
లస: ససస స
93-53/625

93-53/604

తసడడ:డ రరసమమహనరరవప కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:135-122
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:135-126
వయససస:71
లస: పప

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:135-127
వయససస:44
లస: ససస స
9709 SAA1061860
పపరర: ససరరబభబగ బమరరగగపలర

93-53/609

తసడడ:డ ఇననన రగడడర
ఇసటట ననస:135-126
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపర రగడడర
ఇసటట ననస:135-126
వయససస:43
లస: పప
9706 SAA0326611
పపరర: పపదబ అచచమమ బసడనరర

9692 LFX2417897
పపరర: మహననబబగ ఆలపరటట

9687 LFX2417889
పపరర: వనసకటటశనరరరవప పసననక

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:135-121
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రగడర డ
ఇసటట ననస:135-125
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ దసరరరరగడడర
ఇసటట ననస:135-125
వయససస:85
లస: పప
9703 SAA0716662
పపరర: ఏరరవ ఇననన రగడర డ

93-53/606

తసడడ:డ బభలశశటట
ఇసటట ననస:135-124
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:135-125
వయససస:59
లస: ససస స
9700 LFX2417848
పపరర: ససతనరరమరగడడర ఉపపరటటరర

9689 LFX2417947
పపరర: రవసదడననథ బభబగ గగళళ

93-53/601

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:135-120
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:135-122
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కబర షపక
ఇసటట ననస:135-124
వయససస:46
లస: పప
9697 SAA0983933
పపరర: పదమ చడనసనపరటట

93-53/603

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:135-121
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబ ససవర రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:135-122
వయససస:42
లస: ససస స
9694 SAA0406637
పపరర: మగగబల షపక

9686 SAA0406611
పపరర: శకనవరసరరవప బసడనరరపలర

9684 SAA0379206
పపరర: వనసకటరమణయఖ పపలచరర

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:135-119
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప బసడనరర పలర
ఇసటట ననస:135-120
వయససస:48
లస: పప

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:135-121
వయససస:53
లస: ససస స
9691 SAA0974882
పపరర: ససవర పరరనత నసతలపరటట

93-53/600

తసడడ:డ బభలరగడడర
ఇసటట ననస:135-119
వయససస:42
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరవప కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:135-120
వయససస:46
లస: ససస స
9688 SAA0550137
పపరర: లకడమ రరవపరర

9683 SAA0381061
పపరర: ససధనకర రగడడర తషమమమ

9708 SAA0321604
పపరర: పప లయఖ బసడనరర

93-53/624

తసడడ:డ పపదబ న అనన
ఇసటట ననస:135-127
వయససస:51
లస: పప
93-53/626

9711 SAA0627810
పపరర: ససలమసన ననజనన

93-53/627

భరస : మగనర
ఇసటట ననస:135-128
వయససస:37
లస: ససస స
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9712 SAA0716993
పపరర: మలర కర బలకష జహ షపక

93-53/628

భరస : రగహమమన నజర
ఇసటట ననస:135-128
వయససస:45
లస: ససస స
9715 SAA0318188
పపరర: లసగమమ� లగడపరటట�

93-49/534

93-53/632

93-53/635

93-53/638

93-53/640

93-49/538

భరస : వనసకటటశనర రరవప� గగటట స
ఇసటట ననస:135-140
వయససస:59
లస: ససస స
9733 SAA0960683
పపరర: వరసససధర తగగల

93-53/642

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:135-145
వయససస:43
లస: ససస స

93-53/636

9725 SAA0716381
పపరర: వననకకట చసదడశశఖర

9728 SAA0628123
పపరర: వనసకట శవ ననగ పడసరద
చతనసనరర
తసడడ:డ శవ రరమ బడహమస
ఇసటట ననస:135-137
వయససస:42
లస: పప

93-52/942

93-53/639

9720 SAA0984402
పపరర: మరరయమమ మమరరకపపడడ

9723 SAA0983966
పపరర: శసకర మమరరకపపడడ

93-53/637

9726 SAA0377093
పపరర: సతఖననరరయణ�

93-49/536

93-53/641

9729 SAA0392761
పపరర: ననగ మమత గగటట స

93-49/537

భరస : వనసకట శవ నసధన కకశశర గగటట స
ఇసటట ననస:135-140
వయససస:32
లస: ససస స

93-49/539 9732 SAA0142810
9731 SAA0142794
పపరర: వనసకట శవ నసదన కకశశర� గగటట స�
పపరర: వనసకటటశనర రరవప గగటట స

9734 SAA0445163
పపరర: ససతనరరమయఖ కకమమననన

9737 SAA0392464
పపరర: సరగరరక రరగరల

9740 SAA0932039
పపరర: కసస
స రర పరవపలకరర
భరస : సతఖననరరయన
ఇసటట ననస:135-145
వయససస:58
లస: ససస స

93-53/634

తసడడ:డ వనసకయఖ� సతసఫసడ
ఇసటట ననస:135-131
వయససస:76
లస: పప

93-49/540

తసడడ:డ కకటయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:135-140
వయససస:67
లస: పప
93-53/643

9735 SAA0445155
పపరర: నరసససహరరవప కకమమననన

93-53/644

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:135-144
వయససస:55
లస: పప
93-53/645

భరస : కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:135-145
వయససస:30
లస: ససస స
93-53/647

93-53/631

తసడడ:డ మరరయమమ మమరరకపపడడ
ఇసటట ననస:135-130
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:135-144
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:135-145
వయససస:19
లస: పప
9739 SAA0318295
పపరర: హహసపసన బ షపక

9722 SAA0974809
పపరర: వనసకట లకడమ వరవలర

9717 SAA1061670
పపరర: అశనన లగడపరటట

భరస : శసకర మమరరకపపడడ
ఇసటట ననస:135-130
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప� గగటట స
ఇసటట ననస:135-140
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననగరరరరన తగగల
ఇసటట ననస:135-143
వయససస:38
లస: ససస స
9736 SAA1421759
పపరర: రరజ ననగగల మర షపక

93-53/633

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:135-130
వయససస:51
లస: పప

భరస : janardhanarao గగరకస
ఇసటట ననస:135-137
వయససస:46
లస: ససస స
9730 SAA0394627
పపరర: దసరరర భవరన� గగటట స�

9719 SAA0406652
పపరర: ఆదదతఖ కకరణ శకషట స

93-53/630

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:135-129
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససత రరమయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:135-130
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటవయమ
ఇసటట ననస:135-130
వయససస:49
లస: పప
9727 SAA0392225
పపరర: భవరన లకడమ గగరకస

93-49/535

తసడడ:డ లకడమపడసరద
ఇసటట ననస:135-129
వయససస:38
లస: పప

భరస : తరరపటటవయమ
ఇసటట ననస:135-130
వయససస:43
లస: ససస స
9724 SAA0717470
పపరర: తరరపటటవయమ పప తషలకరర

9716 SAA0142877
పపరర: శకనవరసరరవప� లగడపరటట�

9714 SAA0628149
పపరర: మగనర మహమమద

తసడడ:డ యమకకబ
ఇసటట ననస:135-128
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� లగడపరటట
ఇసటట ననస:135-129
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:135/129
వయససస:25
లస: పప
9721 SAA0717504
పపరర: కకసడమమ పప తషలకరర

93-53/629

తసడడ:డ రగహమమన శశక
ఇసటట ననస:135-128
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� లగడపరటట
ఇసటట ననస:135-129
వయససస:41
లస: ససస స
9718 SAA0974692
పపరర: అనల కలమమర లగడపరటట

9713 SAA0716951
పపరర: రగహమమన నజర షపక

9738 SAA0392308
పపరర: శవ కలమమరర కరకలపలర

93-53/646

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:135-145
వయససస:40
లస: ససస స
93-53/648

9741 SAA0314039
పపరర: మసరసన బ షపక� షపక

93-53/649

భరస : అబగబల రహమమన
ఇసటట ననస:135-145
వయససస:62
లస: ససస స
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93-53/650

తసడడ:డ అబగబల రహమమన
ఇసటట ననస:135-145
వయససస:38
లస: పప
9745 SAA0312835
పపరర: సరసబయఖ షపక

93-53/652

93-53/655

93-53/658

93-53/661

93-53/664

93-53/667

93-49/543

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప� కకమమననన
ఇసటట ననస:135-155
వయససస:73
లస: పప

9755 LFX2417970
పపరర: అనలలకమమర సరపసననన

9758 LFX2417657
పపరర: కమషరమమరరస సరపసననన

9761 SAA0314625
పపరర: తషలసస సరరపపడడ

9764 SAA1149434
పపరర: బభజ షపక

93-49/545

9767 SAA0312173
పపరర: గరరరశకననధ చచదరర� రరమననన�

93-53/662

9770 SAA0550285
పపరర: శవపరరనత శరఖమమరర
భరస : వనసకటటశనరరర శరఖమగరర
ఇసటట ననస:135-156
వయససస:40
లస: ససస స

9750 SAA0960642
పపరర: ససత కలమమరర బబ సతల

93-53/657

9753 SAA0408427
పపరర: పరరనతష గగటట స

93-53/660

9756 LFX2417996
పపరర: వనసకటభడవప సరపసననన

93-53/663

తసడడ:డ కమషరమమరరస
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:36
లస: పప
93-53/665

9759 SAA0974858
పపరర: రరమమననహరరరవప బబ సతల

93-53/666

తసడడ:డ రసగ ససబబయఖ బబ సతల
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:62
లస: పప
93-49/541

9762 SAA0313544
పపరర: అనససయ సరరపపడడ

93-49/542

భరస : హనసమసత రరవప సరరపపడడ
ఇసటట ననస:135-149
వయససస:65
లస: ససస స
93-52/719

9765 SAA0407189
పపరర: వరలకడమ� రరమననన�

93-49/544

భరస : గరరర శకననధ చచధరర� రరమననన
ఇసటట ననస:135-155
వయససస:43
లస: ససస స
93-49/546

తసడడ:డ ససబభబరరవప� రరమననన
ఇసటట ననస:135-155
వయససస:38
లస: పప
93-49/548

93-53/654

తసడడ:డ హరరబభబగ
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:30
లస: పప

భరస : యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:135/153
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటభదద�డ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:135-155
వయససస:52
లస: ససస స
9769 SAA0143016
పపరర: తనత రరవప� కకమమననన�

93-53/659

భరస : హరరబభబగ సరరపపడడ
ఇసటట ననస:135-149
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమధదపలర
ఇసటట ననస:135-150
వయససస:30
లస: ససస స
9766 AP151030456694
పపరర: శకదతవ మలర సపరటట�

9752 SAA0528026
పపరర: సరయతతజ గగటట స

9747 SAA0392241
పపరర: మమధవ లత దతవబతష
స న

భరస : రరమమననహరరరవప బబ సతల
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస ఖమన
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:87
లస: పప
9763 SAA0472720
పపరర: వనసకట లకడమ మమదదపలర

93-53/656

తసడడ:డ కమషరమమరరస
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:56
లస: పప
9760 SAA0629535
పపరర: జజనస పటభన

9749 SAA0445312
పపరర: దసరరర భవరన గగటట స

93-53/651

భరస : భభసకరరరవప ధడవవబబతతన
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబభబగ
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:34
లస: పప
9757 SAA0312330
పపరర: హరరబభబగ గగటట స

93-53/653

భరస : వనసకటటశనరరరవప గగటస
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకర చలక
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:24
లస: పప
9754 SAA0983925
పపరర: శకనస చడనసనపలర

9746 SAA0407155
పపరర: మమధవ చలకల

9744 SAA0312355
పపరర: శవపడడ షపక

తసడడ:డ పకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:135-146
వయససస:32
లస: పప

భరస : మగగబల చలకల
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హరర బభబగ
ఇసటట ననస:135-147
వయససస:50
లస: ససస స
9751 SAA0895872
పపరర: హరరకమషర చలక

93-52/755

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:135-146
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:135-146
వయససస:35
లస: పప
9748 SAA0318279
పపరర: శక దతవ గగటట స

9743 SAA1272202
పపరర: సమన షపక

9768 SAA0406538
పపరర: వనసకటభదద�డ మలర సపరటట�

93-49/547

తసడడ:డ వశనననధస� మలర సపరటట
ఇసటట ననస:135-155
వయససస:49
లస: పప
93-49/549

9771 LFX1615855
పపరర: రతన కలమమరర నసతలపరటట�

93-49/550

భరస : వనసకటటశనరరర� నసతలపరటట
ఇసటట ననస:135-156
వయససస:60
లస: ససస స
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9772 SAA0556530
పపరర: వనసకటటశనరరర శరఖమమరర

93-49/551

తసడడ:డ శశషయఖ శరఖమగరర
ఇసటట ననస:135-156
వయససస:47
లస: పప

9773 AP151030453462
పపరర: వనసకటటశనరరరవప నసతలపరటట�

93-49/552

తసడడ:డ తరరపతయఖ� నసతలపరటట
ఇసటట ననస:135-156
వయససస:65
లస: పప

9775 SAA1381417
పపరర: రరణగకర దతవ పపదబ ద

93-52/955

భరస : సరసబయఖ పపదబ ద
ఇసటట ననస:135-156
వయససస:35
లస: ససస స

9776 SAA0321224
పపరర: ససజజత� అళర�

93-49/555

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:135-157
వయససస:34
లస: పప

9779 SAA0321760
పపరర: శవపడసరద ఆళళ

93-49/553

93-49/558

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ� ఆళళ
ఇసటట ననస:135-157
వయససస:65
లస: పప
9784 SAA1435296
పపరర: రణధదర రగడడర తమమ

9782 SAA1381391
పపరర: ససరఖ తతజశనన తమమ

9777 AP151030456692
పపరర: అరరణ కలమమరర ఆళళ�

93-49/554

భరస : సరసబశవరరవప� ఆళళ
ఇసటట ననస:135-157
వయససస:58
లస: ససస స
93-49/556

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:135-157
వయససస:37
లస: పప

9781 AP151030453449
పపరర: సరసబశవరరవప ఆళళ�

93-52/954

తసడడ:డ శవ రరమయఖ పపదబ ద
ఇసటట ననస:135-156
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస� ఆళళ
ఇసటట ననస:135-157
వయససస:35
లస: ససస స

9778 SAA0321588
పపరర: హరరపస
డ రద ఆళళ

9774 SAA1381425
పపరర: సరసబయఖ పపదబ ద

9780 AP151030453502
పపరర: శకనవరసస అళళ

93-49/557

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:135-157
వయససస:43
లస: పప
93-52/956

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర తమమ
ఇసటట ననస:135-157
వయససస:22
లస: ససస స

9783 SAA1435080
పపరర: ససరఖ తతజశనన తమమ

93-52/957

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:135-157
వయససస:22
లస: ససస స

93-52/958

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:135-157
వయససస:19
లస: పప

7610 LFX1611607
పపరర: రజన� నలర బబ తషల�
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93-45/876

భరస : కకటటశనరరరవప� �
ఇసటట ననస:134-6-1125
వయససస:38
లస: ససస స
7613 AP151030454156
పపరర: సరసబయఖ నలర బబ తషల�

93-45/879

93-41/876

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:134-6-1138
వయససస:33
లస: పప

93-45/880

7617 SAA1272103
పపరర: మహహశ బభబగ తషమమల

93-42/1156

7620 SAA0681312
పపరర: బబ సత రమణ

93-43/653

7623 SAA1375302
పపరర: చసదస సతష కలమమర
తసడడ:డ చసదస కరశ వశనననథస
ఇసటట ననస:134-6-1151/1
వయససస:34
లస: పప

7615 AP151030453392
పపరర: కకసడయఖ నలర బబ తషల�

93-45/881

7618 SAA0975021
పపరర: వరసస వనసపరరరల

93-41/877

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప వనసపరరరల
ఇసటట ననస:134-6-1135
వయససస:38
లస: పప
93-41/878

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:134-6-1138
వయససస:30
లస: ససస స
93-41/880

93-45/878

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:134-6-1125
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శకనస తషమమల
ఇసటట ననస:134-6-1128
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1136
వయససస:19
లస: పప
7622 SAA0681338
పపరర: శసకర బబ సత

7614 AP151030453300
పపరర: బకరరర షపక�

7612 AP151030453358
పపరర: కకటటశనరరవప నలర బబ తషల�

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:134-6-1125
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:134-6-1125
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకతస పలర
ఇసటట ననస:134-6-1127
వయససస:39
లస: పప
7619 SAA1414895
పపరర: ననరరయణ సరనమ దసగరరననన

93-45/877

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:134-6-1125
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:134-6-1125
వయససస:47
లస: పప
7616 SAA0850918
పపరర: రరమయఖ కకతస పలర

7611 AP151030456063
పపరర: చడననమమ నలర బబ తషల

7621 SAA0883950
పపరర: శసకర బబ నస

93-41/879

తసడడ:డ రరఘవపలల బబ నస
ఇసటట ననస:134-6-1138
వయససస:31
లస: పప
93-41/1206

7624 SAA1380849
పపరర: లమవణఖ కకనపరగడడర

93-42/959

భరస : సతశ కలమమర
ఇసటట ననస:134-6-1151/1
వయససస:30
లస: ససస స
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93-41/881

భరస : గగపసననథ యసపరరల
ఇసటట ననస:134-6-1152
వయససస:26
లస: ససస స
7628 SAA0681486
పపరర: బబ సత భమలకడమ

93-41/883

93-45/885

93-45/888

93-45/891

93-45/894

93-45/897

93-45/901

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:134-6-1160
వయససస:47
లస: ససస స

7638 SAA0625483
పపరర: కకననర వనసకట సరఈ పదనమవత

7641 SAA1051143
పపరర: పవన కలమమర అననసస

7644 SAA0556803
పపరర: జజన షపక

7647 AP151030453457
పపరర: శకనవరసరరవప యసపరరల

93-45/904

7650 SAA0623843
పపరర: బమరరక వనసకయఖ

93-45/892

7653 SAA0623884
పపరర: శశక అకబర భభషర
తసడడ:డ మరరబ
ఇసటట ననస:134-6-1160
వయససస:26
లస: పప

7633 SAA0131755
పపరర: శశషమమమ మగవర

93-45/887

7636 SAA0569418
పపరర: వజయ లకడమ ననననబబ యన

93-45/890

7639 SAA1051150
పపరర: రమమదతవ కకటపరటట

93-45/893

భరస : వనసకటటసనరరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:63
లస: ససస స
93-45/895

7642 SAA0814393
పపరర: సతఖననరరయణ బబ సత

93-45/896

తలర : శరకవణ కలమమరర బబ సత
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:31
లస: పప
93-45/898

7645 SAA1013523
పపరర: వరసస వనసపరరరల

93-45/899

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప వనసపరరరల
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:38
లస: పప
93-45/902

7648 SAA0639708
పపరర: బమరరర రమణమమ

93-45/903

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:52
లస: పప
93-45/905

తసడడ:డ కకటటవయమ
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:61
లస: పప
93-45/907

93-45/884

భరస : శరత బభబగ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:57
లస: పప
7652 SAA0678953
పపరర: మమరర వజయ

93-45/889

తసడడ:డ లమల అహమమద
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరనమ దనసరర
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:46
లస: పప
7649 SAA0929796
పపరర: వనసకటటసనరరర పరలలస

7635 SAA0316612
పపరర: రరమమనసజమమ మరరక

7630 SAA0569442
పపరర: నహరరక ననననబబ యన

భరస : గగవనబ రరజ
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల అననసస
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శరత బభబగ
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:31
లస: పప
7646 SAA1049981
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరర

93-45/886

భరస : సరఈ బభబగ
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : శశషమమ మగవర
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:24
లస: పప
7643 SAA0527457
పపరర: కమషర చడవతనఖ ననననబబ యన

7632 SAA0316059
పపరర: ససజజత� నసనన�

93-45/882

తసడడ:డ శరత బభబగ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రకకరన జజకసన�
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:56
లస: ససస స
7640 SAA0930090
పపరర: అనల కలమమర మగవర

93-45/883

భరస : ఉమమమహహశనరరరరవప�
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:49
లస: ససస స
7637 SAA0390237
పపరర: బరనదదన పడతషర� జజకసన�

7629 SAA1029769
పపరర: భభవన గదడబ

7627 SAA1068972
పపరర: వనసకటటసనరరర కటభరర

తసడడ:డ వనసకయఖ కటభరర
ఇసటట ననస:134-6-1154
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప గదడబ
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వరసస వనసపరరరల
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:33
లస: ససస స
7634 AP151030456540
పపరర: జజనకక యసపరరల�

93-41/882

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1152
వయససస:29
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:134-6-1158
వయససస:30
లస: ససస స
7631 SAA0929986
పపరర: వనసకరటరతనస వనసపరరరల

7626 SAA0679928
పపరర: యసపరరల గగపసననధ

7651 SAA0435172
పపరర: బభబగ షపక

93-45/906

తసడడ:డ మహమమద సరహహబ
ఇసటట ననస:134-6-1159
వయససస:66
లస: పప
93-45/908

7654 SAA0623710
పపరర: సటట
ట ససబభశవ రరవప

93-45/909

తసడడ:డ రరమ లసగమ
ఇసటట ననస:134-6-1160
వయససస:35
లస: పప
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93-45/910

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1160
వయససస:56
లస: పప
7658 SAA0623215
పపరర: పపకఅలమ వమలమ

93-42/634

93-42/637

93-42/640

93-42/643

93-42/646

93-45/912

93-45/915

భరస : గగపస మహమమటస
ఇసటట ననస:134-6-1180
వయససస:48
లస: ససస స

7668 SAA0309492
పపరర: అనననరరవప� పపకల�

7671 SAA1272137
పపరర: వనసకట శవ ననగరసదడస బగరరక

7674 SAA0958480
పపరర: రరమ లకడమ మహససవరబటటట

7677 SAA0550475
పపరర: వలమబ షపక

93-45/918

7680 SAA0313429
పపరర: బభగఖలకడమ� ఏనసగగడనటట�

93-42/644

7683 SAA0312249
పపరర: గగపస మగఖమమటస
తసడడ:డ gopi మగఖమమటస
ఇసటట ననస:134-6-1180
వయససస:52
లస: పప

7663 SAA0727091
పపరర: తతక శవయఖ

93-42/639

7666 SAA0958332
పపరర: వరరరజ యయనసగగడటట

93-42/642

7669 AP151030453479
పపరర: వనసకటభడమయఖ బగరరక�

93-42/645

తసడడ:డ చనకకటయఖ�
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:59
లస: పప
93-43/655

7672 SAA0956914
పపరర: అసజల వడర మమడడ

93-45/911

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:28
లస: ససస స
93-45/913

7675 SAA0131789
పపరర: ససవర కలమమరర ఈలక

93-45/914

భరస : గసగరధర రరవప ఈలక
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:31
లస: ససస స
93-45/916

7678 LFX1611599
పపరర: శవకలమమరర� మగవన�

93-45/917

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:39
లస: ససస స
93-45/919

భరస : వరరకజ�
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:43
లస: ససస స
93-44/645

93-42/636

తలర : కమషరసరరజ యయనసగగడటట
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:50
లస: పప

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చనన రరవప అనకరపఅల
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:41
లస: ససస స
7682 SAA0313387
పపరర: శకలకడమ మహమమటస

93-42/641

భరస : వనసకట రరజ మహససవరబటటట
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:31
లస: ససస స
7679 SAA0958514
పపరర: పపవదనమమ అనకరపఅల

7665 LFX1613173
పపరర: శకనవరసరరవప� మగవరన�

7660 SAA0957300
పపరర: వజయ కమషర యయనసగగడటట

తసడడ:డ బగలర గసగయఖ
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప బగరరక
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:29
లస: ససస స
7676 SAA0727067
పపరర: తతక సససదరఖ

93-42/638

తసడడ:డ అపరరరరవప�
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పపదబ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:87
లస: పప
7673 SAA0623926
పపరర: పపకఅలమ సరనత

7662 SAA0309435
పపరర: లకమణ రరవప� పపకల�

93-42/633

తసడడ:డ వరరరజ యయనసగగడటట
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల� �
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ అనకరపఅల
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:51
లస: పప
7670 SAA0727042
పపరర: బగరరక చనన కకటయఖ

93-42/635

తసడడ:డ అననన రరవప�
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:35
లస: పప
7667 SAA0958597
పపరర: చన�ననరరవ అనకరపఅల

7659 SAA0316158
పపరర: శశషమమ� మగవన�

7657 SAA0313783
పపరర: శరకవణ కలమమరర� బబ సతన�

భరస : రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయలల�
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అననన రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:29
లస: పప
7664 SAA0137760
పపరర: గసగరధరరరవప� ఏలకర�

93-42/632

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అననన రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1161
వయససస:55
లస: ససస స
7661 SAA0623900
పపరర: పపఖఅలమ నలకరసతమ

7656 SAA0819179
పపరర: ససబభబయమమ మమకల

7681 SAA1450477
పపరర: ననన గరల

93-60/1015

తసడడ:డ వనసకటసరనమ గరల
ఇసటట ననస:134-6-1179
వయససస:19
లస: పప
93-44/647

7684 SAA0716498
పపరర: బతష
స ల పరవన

93-52/365

తసడడ:డ రరమకమషర
ఇసటట ననస:134-6-1195
వయససస:33
లస: ససస స
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7685 SAA0392456
పపరర: ససరఖ కలమమరర దతవబతష
స న

93-52/366

భరస : శవరరమ కమషర పడసరద
ఇసటట ననస:134--6-1195
వయససస:62
లస: ససస స
7688 SAA1375260
పపరర: శవ కలమమరర మగపరరళర

93-52/367

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:134-6-1195
వయససస:26
లస: పప
93-41/1207

భసధసవప: ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1217
వయససస:56
లస: ససస స
93-52/939

7689 SAA1165893
పపరర: హరరవరబన మగపరరళర

తలర : ససగగణ యయరరవ
ఇసటట ననస:134-6-1217
వయససస:32
లస: ససస స
93-42/1158

7692 SAA1375054
పపరర: వసగర శవ భభరర వ

93-44/648

భరస : సతఖననరరయణ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-6-1217
వయససస:77
లస: ససస స
93-41/1208

93-41/1209

93-42/960

7701 SAA1471275
పపరర: రరఠరకక కకపపరరవడ

93-41/885

7704 SAA1080977
పపరర: వరవర శకలసతల బభదస

93-41/1210

7699 SAA1403948
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పబబశశటట

93-42/961

తసడడ:డ ససబబ రరయగడడ పబబశశటట
ఇసటట ననస:134-6-1223
వయససస:60
లస: పప
93-42/963

తసడడ:డ వనసకటటష కకపపరరవడ
ఇసటట ననస:134-6-1223
వయససస:21
లస: పప

7703 SAA1094317
పపరర: నరసససహరరవప నరహరర

93-42/1157

భరస : శకనవరస రరవప కరర
ఇసటట ననస:134-6-1223
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:134-6-1223
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:134-6-1223
వయససస:47
లస: పప

7693 SAA1380872
పపరర: వసగర రరజరష

7696 SAA1376193
పపరర: ససజజత కరర

7698 SAA1381045
పపరర: కకటటశనర రరవప వలర సపటర

93-42/962

93-44/971

7695 SAA1403989
పపరర: ససజజత పబబశశటట

7697 SAA1403971
పపరర: మలర శనరర పబబశశటట

7700 SAA1471416
పపరర: శకనవరస రరవప తషమమల

7690 NDX0298240
పపరర: మలర శనరర నలక
ర రర

తసడడ:డ వసగర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:134-6-1217 FLAT NO 103
వయససస:30
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:134-6-1223
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:134-6-1223
వయససస:35
లస: ససస స

93-52/368

భరస : వసగర రరజరష
ఇసటట ననస:134-6-1217 FLAT NO 103
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరయఖ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-6-1217 FLAT NO 301
వయససస:77
లస: పప
93-41/1211

7687 SAA0716480
పపరర: బతష
స ల రరమకమషర

తసడడ:డ వనసకట రరజ
ఇసటట ననస:134-6-1195
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప మగపరరళర
ఇసటట ననస:134-6-1217
వయససస:31
లస: పప

7691 SAA1441138
పపరర: పడథసఖష సససగ రగడడర

7694 SAA1414846
పపరర: సతఖననరరయణ నలక
ర రర

7686 SAA0716514
పపరర: వసస వనసకటటష

7702 SAA1094309
పపరర: ననగ ససతమహలకడమ నరహరర

93-41/884

భరస : నరసససహరరవప నరహరర
ఇసటట ననస:134-6-1223 FLAT NO 407
వయససస:42
లస: ససస స
93-44/649

7705 SAA1080969
పపరర: వర వర శకలసతల రరవప బభదస

93-44/650

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నరహరర
ఇసటట ననస:134-6-1223 FLAT NO 407
వయససస:46
లస: పప

భరస : వర వర శకలసతల రరవప బభదస
ఇసటట ననస:134-6-1223, 503,SRIVASAVI V
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బభదస
ఇసటట ననస:134-6-1223, 503,SRIVASAVI V
వయససస:64
లస: పప

7706 SAA1454156
పపరర: రమమశ కకపపరరరవపరర

7707 SAA1471267
పపరర: రమమకలమమరర కకపపరరవరర

7708 SAA1454198
పపరర: కమల కకపపరరరవపరర

93-41/1212

తసడడ:డ మహనరరవప కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:134-6-1225
వయససస:47
లస: పప
7709 SAA1436120
పపరర: ససరగసదడ బభబగ కకమమననన

భరస : మహన రరవప కకపరరరవపరర
ఇసటట ననస:134-6-1225
వయససస:65
లస: ససస స
93-42/965

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:134-6-1225 bommarillu
వయససస:57
లస: పప
7712 SAA0958506
పపరర: ససరరష బగడడధ
తసడడ:డ సతఖ రరవప బగడడడట న
ఇసటట ననస:134-6-1234
వయససస:24
లస: పప

93-42/964

7710 SAA1441971
పపరర: మధవ లత కకమమననన

భరస : రమమశ కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:134-6-1225
వయససస:45
లస: ససస స
93-42/966

భరస : ససరగసదడ బభబగ కకమమననన
ఇసటట ననస:134-6-1225 bommarillu
వయససస:53
లస: ససస స
93-42/647

7713 SAA0895518
పపరర: శవ మమవపరర
తసడడ:డ తవటయఖ మమవపరర
ఇసటట ననస:134-6-1234
వయససస:26
లస: పప

93-60/1016

7711 SAA1429984
పపరర: నహసథ చచదరర కకమమననన

93-42/967

తసడడ:డ ససరగసదడ బభబగ కకమమననన
ఇసటట ననస:134-6-1225 BOMMARILLU
వయససస:18
లస: పప
93-42/648

7714 SAA0927816
పపరర: ఏలలకర దసరర దదననశ

93-41/886

తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:134-7-15
వయససస:25
లస: పప
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93-42/649

తసడడ:డ రరజరరవ జజఖత
ఇసటట ననస:134-7-243
వయససస:70
లస: పప
7718 SAA0958464
పపరర: శకనవరస శరమ లసకర

7716 SAA0958829
పపరర: గరజల శకలత గరజల

93-42/650

93-42/651
7717 SAA0958373
పపరర: వ యస ఎల రరఘవనసదడ
రరవప కరశరరజ
తసడడ:డ వ ఎల ననసససహ రరవప కరశరరజ
ఇసటట ననస:134-7-1240
వయససస:39
లస: పప

93-42/653

7720 SAA1278217
పపరర: వనసకట శవ ననగససరరష బభబగ
జవరనజ
తసడడ:డ భగజసగ రరవప జవరనజ
ఇసటట ననస:134-7-1240
వయససస:48
లస: పప

93-43/656

7723 SAA1280569
పపరర: కరశ లలకరశ జవరనజ

93-43/659

తసడడ:డ బభల గసగరధర తలక గరజల
ఇసటట ననస:134-7-1240
వయససస:30
లస: ససస స
93-42/652

7719 SAA0958407
పపరర: వనసకట ఆదదననరరయణ రరవప
కకనసరర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:134-7-1240
వయససస:68
లస: పప

93-43/657

భరస : వనసకట శవ ననగ ససరరశ బభబగ జవరనజ
ఇసటట ననస:134-7-1240
వయససస:48
లస: ససస స

93-43/658
7722 SAA1280577
పపరర: వనసకట శవ ననగ సరయ కమల
ననథ జవరనజ
తసడడ:డ వనసకట శవ ననగ ససరరశ బభబగ జవరనజ
ఇసటట ననస:134-7-1240
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ ననగ ససరరశ బభబగ జవరనజ
ఇసటట ననస:134-7-1240
వయససస:18
లస: పప

7724 SAA0958472
పపరర: అశనన దనసరర

7725 SAA0857310
పపరర: ససక
డ కరస ర జగటట

7726 SAA0390427
పపరర: వజయలకడమ� గలమర�

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస లసకర
ఇసటట ననస:134-7-1240
వయససస:43
లస: పప
7721 SAA1280502
పపరర: లకడమ జవరనజ

93-42/654

భరస : దసరర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:27
లస: ససస స
7727 AP151030456263
పపరర: రమమదతవ పపపరరళళ�

భరస : ససరరష పస
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:33
లస: ససస స
93-42/657

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:48
లస: ససస స
7730 SAA0127936
పపరర: సపతష శకనవరస రరవప పపపరరళళ

93-42/660

93-42/663

93-42/666

తసడడ:డ మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:134-7-1246
వయససస:25
లస: పప

93-42/661

7734 AP151030453600
పపరర: ననగరశనరరవప పపపరరళళ�

7737 SAA0930025
పపరర: ఉష శక జజఖత

93-42/669

7740 SAA0902370
పపరర: రరజశశఖర భభమమరగడడర

93-42/664

7732 SAA0445064
పపరర: రరసబభబమ గలమర

93-42/662

7735 AP151030453097
పపరర: బడహమనసదస పపపరరళళ

93-42/665

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:60
లస: పప
93-42/667

7738 LFX1614775
పపరర: శవరనగమలలశనరర చలలవరదద

93-42/668

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:134-7-1243
వయససస:41
లస: ససస స
93-42/670

తసడడ:డ నరరష భభమమరగడడర
ఇసటట ననస:134-7-1244
వయససస:29
లస: పప
93-51/398

93-42/659

తసడడ:డ బభపరరరవప
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఇశశల
క రరజ బబ రరగడర
ఇసటట ననస:134-7-1243
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ�
ఇసటట ననస:134-7-1243
వయససస:44
లస: పప
7742 SAA0827842
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస మగవన

7731 SAA0309534
పపరర: ససరరష� పపపరరళళ�

7729 SAA0958357
పపరర: ససరరఖ కరశఖప జజససఖల
తసడడ:డ సరసబగ పడసరద జజససఖల
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అపరయఖ�
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:78
లస: పప
7739 LFX1614783
పపరర: శకనవరసరరవప చలవరదద�

93-42/658

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:53
లస: పప
7736 AP151030453294
పపరర: నరసససహరరవప పపపరరళళ�

7728 AP151030456641
పపరర: శవమమ పపపరరళళ�

93-42/656

భరస : రరసబభబగ�
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బడహమనసదస�
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-7-1241
వయససస:32
లస: పప
7733 AP151030453268
పపరర: శకనవరసరరవప పపపరరళళ�

93-42/655

7741 SAA1304419
పపరర: కకరణ గసజ

93-47/705

తసడడ:డ కమషర గసజ
ఇసటట ననస:134-7-1246
వయససస:19
లస: ససస స

93-41/1214 7744 SAA1374065
7743 SAA1317312
పపరర: బభలచసదర రరవప బసడర మమడడ
పపరర: వజయ కలమమరర బసడర మమడడ

తసడడ:డ యమననదయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-7-1246, FLAT NO. GF-3
వయససస:62
లస: పప

93-41/1213

భరస : బభలచసదర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-7-1246, F.NO.GF-3
వయససస:51
లస: ససస స
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7745 AP151030456209
పపరర: అరరణ జజఖత పచచల

93-42/671

భరస : శవ శసకర వర పడసరద
ఇసటట ననస:134-7-1247
వయససస:43
లస: ససస స
7748 AP151030456208
పపరర: వజయలకడమ పచచల�

93-42/674

93-42/677

93-51/399

93-42/681

93-41/1215

93-42/686

93-42/689

తసడడ:డ గగపరల కమషర రరజ
ఇసటట ననస:134.7-1297
వయససస:34
లస: పప

93-43/545

7755 SAA0316240
పపరర: మమలత లత� పచచల�

భరస : మరలకమషర నరరక
ఇసటట ననస:134-7-1247
వయససస:29
లస: ససస స
93-42/679

7758 SAA0473058
పపరర: ససధన రరణణ యలమరపడగడ

7761 SAA0853458
పపరర: రరజరష కసచరర

7764 AP151030456262
పపరర: మమరరతదతవ ఎలమరపడగడ

7767 SAA0302075
పపరర: అరరణ పపలగస

93-42/690

7770 SAA0390153
పపరర: వససతన� మగపరరన�

93-42/682

7773 SAA0623751
పపరర: పససపపలలటట ఇసదదరర
తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:134-7-1524
వయససస:29
లస: ససస స

93-42/680

7759 SAA0527416
పపరర: అపరరరరవప హరర

93-42/683

తసడడ:డ లకడమనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:134-7-1251
వయససస:65
లస: పప
93-42/684

7762 SAA0316075
పపరర: కలమమరర గగటటట �

93-42/685

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:134-7-1254
వయససస:32
లస: ససస స
93-42/687

7765 AP151030453271
పపరర: పడభభకర ఎలమరపడగడ

93-42/688

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:134-7-1254
వయససస:46
లస: పప
93-43/546

7768 SAA0871781
పపరర: గరలబ షరన నసర భభషర షపక

93-51/400

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ నసర భభషర షపక
ఇసటట ననస:134-7-1259
వయససస:33
లస: పప
93-42/691

భరస : పపవడడరరజ�
ఇసటట ననస:134-7-1270
వయససస:60
లస: ససస స
93-51/517

7756 SAA0314096
పపరర: ససశల� దనసరర�
భరస : అపరరరరవప�
ఇసటట ననస:134-7-1248
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రఘగననధ రగడర డ పపలగక
ఇసటట ననస:134-7-1257
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహన రరవ�
ఇసటట ననస:134-7-1270
వయససస:36
లస: ససస స
7772 SAA0827545
పపరర: కరశ వశనననథ రరజ దసడడ

7753 SAA0927824
పపరర: మలతలత నరరక

భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:134-7-1254
వయససస:71
లస: ససస స

తలర : సతఖవత�
ఇసటట ననస:134-7-1254
వయససస:57
లస: పప
7769 SAA0131730
పపరర: ససజజతన� కటటకలమ�

93-42/678

తసడడ:డ ససత రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:134-7-1252
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవరరమకమషర� �
ఇసటట ననస:134-7-1254
వయససస:60
లస: ససస స
7766 SAA0312157
పపరర: దలరరజ మగపరన�

93-42/676

భరస : పడభభకర
ఇసటట ననస:134-7-1251
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరజరశ
ఇసటట ననస:134-7-1252
వయససస:31
లస: ససస స
7763 LFX1613454
పపరర: ఝమనసలకడమ� బబ డపరటట�

7750 AP151030453116
పపరర: శవశసకరవరపడసరద బభబగ
పచచల�
తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:134-7-1247
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:134-7-1248
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథనచనరర�
ఇసటట ననస:134-7-1248
వయససస:43
లస: పప
7760 Mlr2376598
పపరర: అమమత మటటటగగసట

7752 SAA0929978
పపరర: వనసకటటసనరరరరవ నరరక

93-42/673

93-42/675

తసడడ:డ శశషయఖ నరరక
ఇసటట ననస:134-7-1247
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:134-7-1247
వయససస:62
లస: పప
7757 SAA0309377
పపరర: నరసససహచనరర� మమమలమపపర�

7749 LFX1610070
పపరర: మగరళకమషర� నరరక�

7747 AP151030456206
పపరర: తషలశమమ నరరక�

భరస : వనసకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:134-7-1247
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప � �
ఇసటట ననస:134-7-1247
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యమకకబగ � �
ఇసటట ననస:134-7-1247
వయససస:65
లస: పప
7754 SAA0827834
పపరర: వనసకటటశనర రరవప నరరక

93-42/672

భరస : లమబబనస
ఇసటట ననస:134-7-1247
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:134-7-1247
వయససస:68
లస: ససస స
7751 LFX1613728
పపరర: లమబభనస� అనమలకలరరస�

7746 LFX1613736
పపరర: మరరయమమ అనమలకలరరస

7771 SAA0827784
పపరర: సరగజన మరరయమల

93-51/401

భరస : జజజననసదస
ఇసటట ననస:134-7-1297
వయససస:71
లస: ససస స
93-42/692

7774 SAA0257519
పపరర: వలర సశశటట శశరరఖ�

93-42/693

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:134-7-1538
వయససస:47
లస: ససస స
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7775 LFX1567403
పపరర: ఉమమదతవ� గగళళపలర �

93-42/694

భరస : ససబడమణఖశరససస �స �
ఇసటట ననస:134-7-1545
వయససస:50
లస: ససస స
7778 LFX2427052
పపరర: పడసనన గకసధద� �

93-42/697

93-42/700

93-42/703

93-51/402

93-51/405

93-51/408

93-51/411

తసడడ:డ అబడహమగ�
ఇసటట ననస:134-8-1230
వయససస:45
లస: పప

7788 SAA0827628
పపరర: పరరనత మమడడకదతబల

7791 SAA0461418
పపరర: ననగ ససబభబ రరవప కకలమ

7794 SAA0658963
పపరర: పరవన గలమర

7797 SAA0658914
పపరర: శవశసకర రరవప పపసల

93-42/706

7800 AP151030456161
పపరర: రరణణ జటటట�

93-51/403

7803 SAA0314062
పపరర: ననగజజఖత� కనననతష�
తసడడ:డ గగపసననధ ననయర�
ఇసటట ననస:134-8-1232
వయససస:29
లస: ససస స

7783 SAA0314120
పపరర: సతఖవత� కటభరర�

93-42/702

7786 SAA0313106
పపరర: రరసబభబగ� కరటటరర�

93-42/705

7789 SAA0827578
పపరర: వరనన మమడడకడనద

93-51/404

తసడడ:డ శశఖర
ఇసటట ననస:134-8-207
వయససస:29
లస: పప
93-51/406

7792 SAA0658922
పపరర: శరసత పసడయ దదకడత కకమమరగడర డ

93-51/407

తసడడ:డ లలరరర రగడడర
ఇసటట ననస:134-8-314
వయససస:27
లస: ససస స
93-51/409

7795 SAA0658955
పపరర: వనసకటటశనర రరవప గలమర

93-51/410

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:134-8-318
వయససస:48
లస: పప
93-51/412

7798 SAA1457571
పపరర: అనససయ దతవ నసతకకక

93-44/972

భరస : బల సరనమ నసతకకక
ఇసటట ననస:134-8-1021
వయససస:49
లస: ససస స
93-42/707

భరస : బగలర �
ఇసటట ననస:134-8-1230
వయససస:42
లస: ససస స
93-42/709

93-42/699

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:134-8-154
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:134-8-357
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:134-8-1230
వయససస:29
లస: ససస స
7802 AP151030453126
పపరర: బగలర జటటట�

93-42/704

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-8-318
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:134-8-357
వయససస:35
లస: పప
7799 SAA0390484
పపరర: కనకరస� ఇమమడడ�

7785 SAA0312116
పపరర: దసరర పడసరద� కరటటరర�

7780 SAA0128017
పపరర: దదననశ కలమమర� గకసధద�

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:134-8-154
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరఠ సరనమ కకలర
ఇసటట ననస:134-8-302
వయససస:49
లస: పప

భరస : లకరరరరగడడర
ఇసటట ననస:134-8-314
వయససస:55
లస: ససస స
7796 SAA0658906
పపరర: ననగరరజ పపసల

93-42/701

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:134-8-207
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమనన
ఇసటట ననస:134-8-207
వయససస:46
లస: పప
7793 SAA0658930
పపరర: ససశల కకమమరగడర డ

7782 SAA0313874
పపరర: బభగఖ లకడమ� రగడ�డర

93-42/696

తసడడ:డ పడకరశ రరవప�
ఇసటట ననస:134-8-127
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:134-8-154
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరనన
ఇసటట ననస:134-8-207
వయససస:26
లస: ససస స
7790 SAA0827594
పపరర: శశఖర మమడడకడనద

93-42/698

భరస : లకమణ రరవప�
ఇసటట ననస:134-8-154
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-154
వయససస:32
లస: పప
7787 SAA0827636
పపరర: సరసనత మమదదకదతబల

7779 SAA0407080
పపరర: అరరణ� పరవపలకరర�

7777 LFX1610963
పపరర: ససతనమహలకడమ� చగకకక�

భరస : అపరరరరవప� �
ఇసటట ననస:134-8-37
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:134-8-127
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయరరమ
ఇసటట ననస:134-8-127
వయససస:55
లస: పప
7784 SAA0312678
పపరర: భభరత కలమమర� రగడ�డర

93-42/695

భరస : చడసచసరరమమరరవప�
ఇసటట ననస:134-7-1560
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప� �
ఇసటట ననస:134-8-127
వయససస:45
లస: ససస స
7781 AP151030453071
పపరర: పడకరశరరవప గకసదద

7776 SAA0406215
పపరర: రజన� పపలర ల�

7801 AP151030456159
పపరర: భభరత జటటట�

93-42/708

భరస : అబడహమగ�
ఇసటట ననస:134-8-1230
వయససస:47
లస: ససస స
93-42/710

7804 SAA0315689
పపరర: అమమమజ� కలపపల�

93-42/711

భరస : కనక రరజ�
ఇసటట ననస:134-8-1232
వయససస:32
లస: ససస స
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7805 SAA0390740
పపరర: కరరరసక కలమమరర� గకసధద�

93-42/712

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:134-8-1232
వయససస:38
లస: ససస స
7808 SAA0527432
పపరర: రహహమ కలపసరల

93-42/715

93-42/719

93-42/722

93-42/725

93-42/728

93-42/731

93-42/734

తసడడ:డ జజకబ � �
ఇసటట ననస:134-8-1243
వయససస:37
లస: పప

7818 SAA0445320
పపరర: సరసబభడజఖస గగమమడడ

7821 SAA0445171
పపరర: తరరననథ చదసవపల

7824 SAA0372813
పపరర: శవ శసకర� గమమమడడ�

7827 SAA0423772
పపరర: పడసరద� అననన�

93-50/890

7830 LFX1611714
పపరర: సలలమ� బబ రరగడర �

93-42/726

7833 SAA0818882
పపరర: నరసససహ రరవప మమకల
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-8-1244
వయససస:52
లస: పప

7813 SAA0550152
పపరర: రమణ పససపపలలటట

93-42/721

7816 SAA0314500
పపరర: హహమలత� చధసవపల�

93-42/724

7819 SAA0679951
పపరర: గగనసగగసటర సరయకమషర

93-42/727

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-8-1234
వయససస:26
లస: పప
93-42/729

7822 SAA0623785
పపరర: సటట
ట ననగభమషణమ

93-42/730

తసడడ:డ బసవర రరజ
ఇసటట ననస:134-8-1234
వయససస:57
లస: పప
93-42/732

7825 AP151030456660
పపరర: ససతనరరవమమ పపపరరళళ�

93-42/733

భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1241
వయససస:52
లస: ససస స
93-42/735

7828 LFX1610773
పపరర: అపరరరరవప చగకరక

93-42/736

తసడడ:డ అపరరల సరనమ
ఇసటట ననస:134-8-1241
వయససస:65
లస: పప
93-42/737

భరస : జజకబ� �
ఇసటట ననస:134-8-1243
వయససస:57
లస: ససస స
93-42/739

93-42/718

భరస : తరరననథ�
ఇసటట ననస:134-8-1234
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:134-8-1241
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:134-8.1241
వయససస:66
లస: పప
7832 LFX2417111
పపరర: ఇసరడయయల రరజ� బబ రరగడర �

93-42/723

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1238
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:134-8-1241
వయససస:33
లస: పప
7829 SAA0527408
పపరర: సతఖననరరయణ అననన

7815 SAA0550129
పపరర: తడవనణణ పససపపలలటట

7810 SAA0527424
పపరర: కనకరరజ కలపసరల

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:134-8-1234
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నసకరరజ
ఇసటట ననస:134-8-1234
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననరరయణ సరనమ కకనన
ఇసటట ననస:134-8-1238
వయససస:69
లస: ససస స
7826 SAA0309351
పపరర: శవ కకటటశనరరరవప� అననన�

93-42/720

భరస : రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:134-8-1234
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:134-8-1234
వయససస:30
లస: పప
7823 SAA0987117
పపరర: భభగఖ లకడమ కకనన

7812 SAA0679977
పపరర: గగనసగగసటర సరయ భభరర వ

93-42/714

తసడడ:డ రరమగ
ఇసటట ననస:134-8-1232
వయససస:43
లస: పప

భరస : పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:134-8-1234
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవశసకర�
ఇసటట ననస:134-8-1234
వయససస:39
లస: ససస స
7820 SAA0527440
పపరర: ఈశనరరరవప గగతష
స

93-42/717

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-8-1234
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:134-8-1234
వయససస:30
లస: ససస స
7817 SAA0138222
పపరర: దసరరరదతవ� గగమమమడడ�

7809 SAA0680074
పపరర: కలపసర కనక రరజ

7807 SAA0131797
పపరర: అననమమమ� ఇననపదసరర�

భరస : ఏసప బమ�
ఇసటట ననస:134-8-1232
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ
ఇసటట ననస:134-8-1232
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ తరరసయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:134-8-1232
వయససస:50
లస: పప
7814 SAA0570960
పపరర: రమమదతవ గగతష
స

93-42/713

భరస : గగపసననధ ననయర
ఇసటట ననస:134-8-1232
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరజ
ఇసటట ననస:134-8-1232
వయససస:28
లస: పప
7811 SAA0987059
పపరర: రమమశ గకసదద

7806 AP151030456132
పపరర: రమమదతవ కనననతష
స

7831 SAA0408435
పపరర: కమపరరరవప బబ రరగడనర

93-42/738

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:134-8-1243
వయససస:33
లస: పప
93-42/740

7834 SAA0309146
పపరర: సతఖననరరయణ గగటటట �

93-42/741

తసడడ:డ బసవరరజ�
ఇసటట ననస:134-8-1254
వయససస:35
లస: పప
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93-41/887

భరస : రరమ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-8-1255
వయససస:34
లస: ససస స
7838 SAA0679761
పపరర: భభసకర రరవప చడనసనపలర

7836 SAA0625608
పపరర: కకననర సరఈ బభబగ

తసడడ:డ రరమ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-8-1255
వయససస:67
లస: పప
93-41/888

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-8-1257
వయససస:55
లస: పప

7839 SAA1422997
పపరర: ససరగఖ దగగర

భరస : రరధనకమషర మమరరస�
ఇసటట ననస:134-8-1257
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల గసగరధరర తలక�
ఇసటట ననస:134-8-1259
వయససస:30
లస: ససస స
7847 SAA0372987
పపరర: చనఈనన ససబబయఖ� జర�

93-42/750

93-42/751

93-42/754

93-42/757

తసడడ:డ యమకకబమ�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:32
లస: పప

7851 SAA0131748
పపరర: రతన� కకడల�

7854 SAA0390773
పపరర: మరరయమమ� నసతకకక�

7857 SAA0550673
పపరర: తవటమమ దననర

93-42/760

7860 SAA0390757
పపరర: కకటటశనరమమ� కలసభభ�

93-43/547

7863 SAA0127910
పపరర: మహన రరవప� కటటకల�
తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:39
లస: పప

7843 SAA0678938
పపరర: అభలమషర కలక
ర రర

93-42/746

7846 SAA0556845
పపరర: శకనస కకనసరర

93-42/749

7849 SAA1064435
పపరర: ససబబ రరవప పపరరల

93-43/548

తసడడ:డ కమషర రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:134-8-1265
వయససస:42
లస: పప
93-42/752

7852 SAA0131714
పపరర: హహహమమవత� మగపరణణ�

93-42/753

భరస : పరరనతససమ�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:36
లస: ససస స
93-42/755

7855 SAA0390823
పపరర: ననగలకడమ� గగనసగగసటర �

93-42/756

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:47
లస: ససస స
93-42/758

7858 SAA0390856
పపరర: దనలమమ� ఆసడడ�

93-42/759

భరస : ససరఖరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:60
లస: ససస స
93-42/761

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:70
లస: ససస స
93-42/763

93-42/743

తసడడ:డ వనసకట ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:134-8-1259
వయససస:39
లస: పప

భరస : సప మగలల
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:68
లస: ససస స
7862 SAA0373688
పపరర: ససరరష� చలకర�

93-42/748

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యమకకబగ�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:48
లస: ససస స
7859 SAA0390799
పపరర: శవమమ� బగర స�

7848 SAA1064443
పపరర: పదనమవత పపరరల

7840 SAA0550178
పపరర: శకవలర కకనసరర

తసడడ:డ మలమర రగడడర
ఇసటట ననస:134-8-1259
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపరర చసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:36
లస: ససస స
7856 SAA0390401
పపరర: కకటటశనరమమ� చలక�

93-42/745

భరస : ససబబ రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:134-8-1265
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగరరవపలల�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:35
లస: ససస స
7853 SAA0390716
పపరర: రమణ� ఉలగడర �

7845 SAA0527390
పపరర: పడసరద కకరర కలసట

93-41/1216

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:134-8-1257
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:134-8-1259
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:134-8-1259
వయససస:53
లస: పప
7850 SAA0390666
పపరర: లకడమ� వరర �

93-41/1217

తసడడ:డ వనసకట ననగయఖ
ఇసటట ననస:134-8-1257
వయససస:53
లస: పప
93-42/747

7837 SAA1432103
పపరర: రరహహల పప సడసరర

తలర : ననగమణణ
ఇసటట ననస:134-8-1256
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబరరవప దగగర
ఇసటట ననస:134-8-1257
వయససస:18
లస: ససస స

93-42/744 7842 SAA0435388
7841 SAA0390989
పపరర: వజయలకడమ కలమమరర� చతరరల�
పపరర: రరధన కమషరమమరరస చతరరల

7844 SAA0390450
పపరర: శకలత� గరజల�

93-42/742

7861 SAA0987315
పపరర: జజన మననహర కడడయస

93-42/762

తసడడ:డ పపద పపననఇ కడడయస
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:24
లస: పప
93-42/764

7864 SAA0361139
పపరర: పపదబ పపననయఖ కడడయస

93-42/765

తసడడ:డ ఏససదనసస
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:40
లస: పప
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7865 SAA0137745
పపరర: పపవఢడ రరజ� మగపరరన�

93-42/766

తసడడ:డ వరభదసడడడ�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:43
లస: పప
93-43/549

తసడడ:డ ధనసజయ రరవప యడర పఅల
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:38
లస: పప
93-41/1219

93-42/771

93-42/774

93-42/777

93-42/780

93-50/766

భరస : భగవనననరరయణ�
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:78
లస: ససస స

7878 SAA0373423
పపరర: రమమష� దతపసగర�

7881 LFX1612258
పపరర: నరసససహరరవప� మమడసరర�

7884 SAA0680017
పపరర: సపనహలత అసతన

7887 LFX1613637
పపరర: భభగఖలకడమ కకలమరర

93-50/769

7890 SAA0316000
పపరర: ఉషర రరణణ� దనసరర�

93-42/775

7893 SAA0309286
పపరర: దసరర పడసరద� దనసరర�
తసడడ:డ కమషర మహన�
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:33
లస: పప

7873 SAA0622522
పపరర: పససపపలలటట ననగ జజఖత

93-42/770

7876 LFX1610989
పపరర: యశశదమమ� మమడసరర�

93-42/773

7879 SAA0372953
పపరర: మష� వరర �

93-42/776

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:134-8-1271
వయససస:40
లస: పప
93-42/778

7882 SAA0639625
పపరర: పపకఅలమ ససతతష కలమమరర

93-42/779

భరస : ననగ మలలర శనర రరవప
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:27
లస: ససస స
93-42/781

7885 LFX1613652
పపరర: వజయలకడమ� కకలర మరర�

93-50/765

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:38
లస: ససస స
93-50/767

7888 LFX1613645
పపరర: రరణణ� కకలర మరర�

93-50/768

భరస : శకరరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:50
లస: ససస స
93-50/770

భరస : కమషర మహన�
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:51
లస: ససస స
93-50/774

93-41/1220

భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:134-8-1271
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సతఖ రరవప
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:50
లస: ససస స
7892 SAA0390807
పపరర: వనసకట రరవనమమ� యమసస�

93-42/772

భరస : ససగరకవ రరవప
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:41
లస: ససస స
7889 SAA0314088
పపరర: అననపపరర బమడడద

7875 SAA0622514
పపరర: పససపపలలటట రరమదతవ

7870 SAA1371087
పపరర: సడవసత యడర పలర

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:134-8-1271
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబడహమచనరర� �
ఇసటట ననస:134-8-1271
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కమషర మహన�
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:32
లస: ససస స
7886 SAA0315887
పపరర: గరరరజజ కలరరక

93-42/769

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1271
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరశవరరజ� �
ఇసటట ననస:134-8-1271
వయససస:48
లస: పప
7883 SAA0314716
పపరర: కలమఖణణ� దనసరర�

7872 SAA0390211
పపరర: కలమమరర� వరర �

93-42/768

భరస : పపరర చసదడ రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:134-8-1270, fno 302
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:134-8-1271
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చననకకటయఖ
ఇసటట ననస:134-8-1271
వయససస:92
లస: ససస స
7880 LFX2417210
పపరర: పరరరసరరదదరరజ� నసననగరత�

93-41/1218

భరస : మషప�
ఇసటట ననస:134-8-1271
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1271
వయససస:47
లస: ససస స
7877 AP151030457184
పపరర: రమణమమ బగరరక

7869 SAA1388289
పపరర: ధనసజయరరవప యడర పలర

7867 SAA0313007
పపరర: అసజరగడ�డర కరసస�

తసడడ:డ సరసబరగడడర�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:134-8-1270 , fno 301,
వయససస:66
లస: పప

భరస : ధనసజయరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:134-8-1270 , fno 302,
వయససస:59
లస: ససస స
7874 SAA0393819
పపరర: చటటట మమ� దతపసగర�

93-42/767

తసడడ:డ కకటటవయమ�
ఇసటట ననస:134-8-1270
వయససస:45
లస: పప

7868 SAA1094523
పపరర: పపరర చసదడ రరవప యడర పఅల

7871 SAA1387695
పపరర: శవ కలమమరర యడర పలర

7866 SAA0373647
పపరర: కకటటశనరరరవప� ఉలగడనర�

7891 LFX1616119
పపరర: ధనలకడమ� కకలమరర�

93-50/771

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:55
లస: ససస స
93-50/775

7894 SAA0297077
పపరర: మగరళకమషర కకలమరర�

93-50/776

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:34
లస: పప
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7895 SAA0626960
పపరర: కకననర రరమ కకటటశనర రరవప

93-50/777

తసడడ:డ సరఈ బభబగ
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:35
లస: పప
7898 SAA0627828
పపరర: పపకఅలమ ననగమలలశనర రరవప

93-50/780

93-50/783

93-50/787

93-50/790

93-50/793

93-50/797

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:44
లస: పప
93-50/800

7919 SAA0313825
పపరర: గరకసమమ� ఇమమడడ�

93-50/803

93-50/788

7908 SAA0958746
పపరర: అసత రర దతవ రరఠర�

93-50/791

93-50/795

7914 SAA1049957
పపరర: ననగరశనర రరవప పప నసబగరల

93-50/798

7920 SAA0390534
పపరర: జజఖత� పరలగరరర �

7923 SAA0420661
పపరర: శవపరరనత బబ దస
బ రర�
భరస : జగదదశనరగకడ�డర
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:54
లస: ససస స

93-50/785

7906 LFX1611201
పపరర: రరజరశనరర� పరలలటట�

93-50/789

7909 SAA0958753
పపరర: మసజఠరససఘ రరఠర�

93-50/792

7912 SAA0958662
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప యరకసశశటట

93-50/796

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:44
లస: పప
7915 SAA0956849
పపరర: ఫలన సప మశశటట

93-50/799

తసడడ:డ సరనమ ననదస సప మశశటట
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:48
లస: పప
93-50/801

7918 SAA0625889
పపరర: చపపత అననపపరరర

93-50/802

భరస : బసగరరరరరజ
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:34
లస: ససస స
93-50/804

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:37
లస: ససస స
93-50/806

7903 SAA0309195
పపరర: సతనఖరరవప� బమడడద�

తసడడ:డ జవరనససఘ రరఠర�
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:24
లస: పప

7911 LFX2417830
పపరర: వనసకటననగరశనరకలమమర�
అయమచతషల�
తసడడ:డ లకడమనరసససహమమరరస� �
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:40
లస: పప

7917 SAA0297093
పపరర: వనసకట లకడమ� డడకలక�

93-50/782

భరస : వనసకటటశనరరరవప� �
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరటమ రరజ�
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:47
లస: ససస స

7905 SAA1034487
పపరర: కళళఖణణ వనసపటట

7900 LFX1613611
పపరర: శకనవరసరరవప� కకలమరర�

తసడడ:డ అపరరలనరసయఖ�
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పప నసబగరల
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:48
లస: పప

7916 LFX1610740
పపరర: లకడమనరసససహమమరరస�
అయమచతషల�
తసడడ:డ మమతషఖసజయగడడ�
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:78
లస: పప

7922 SAA0316166
పపరర: సరసనత� ఐరక�

93-50/784

భరస : జవరనససఘ రరఠర�
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:33
లస: పప
7913 SAA0408344
పపరర: సతఖననరరయణ కకనసరర�

7902 LFX1614809
పపరర: శకరరమమమరరస � కకలమరర�

93-50/779

తసడడ:డ అచచయఖ� �
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:45
లస: పప

భరస : పవన కలమమర వనసపటట
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:50
లస: ససస స
7910 SAA0128124
పపరర: లకడమ కకటటశనర రరవ� అననన�

93-50/781

తసడడ:డ అచచయఖ� �
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:50
లస: పప

భరస : లకమణసససహ రరఠర�
ఇసటట ననస:134-8-1273
వయససస:30
లస: ససస స
7907 LFX1611193
పపరర: సరగజన� చరరమమమళర�

7899 SAA0679936
పపరర: అసతన ససగరకవ

7897 LFX1614676
పపరర: వనసకటకమషర� కకలమరర�

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల � �
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససతతషస
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకలమ రరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:47
లస: పప
7904 SAA0958761
పపరర: రరఖమదతవ రరఠర�

93-50/778

తసడడ:డ శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:134-8-1272
వయససస:37
లస: పప
7901 SAA0312389
పపరర: అపరరరరవప� కరరక�

7896 SAA0128025
పపరర: శకనవరస� పససపపలలటట�

7921 SAA0328070
పపరర: హహమలత� C.H.�

93-50/805

భరస : వనసకటననరరయణ�
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:47
లస: ససస స
93-50/807

7924 SAA0316463
పపరర: దమయసత� బలమర�

93-50/808

భరస : సతఖస�
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:61
లస: ససస స
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93-50/809

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:67
లస: ససస స
7928 SAA0626812
పపరర: చపపత బసగరరజ

93-50/812

93-50/815

93-49/238

93-43/550

93-50/820

93-50/823

93-50/826

భరస : వనసకటకమషర
ఇసటట ననస:134-9-1293
వయససస:45
లస: ససస స

7938 SAA1064484
పపరర: సప మగలల డవరర

7941 SAA0564989
పపరర: కలరన వరకలమళళ

7944 SAA0930124
పపరర: వనసకట ససబభమమ కర టభ

7947 SAA0309567
పపరర: అమరరనథ రగడర డ� మమతష
స దల�

93-50/830

7950 SAA0929804
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప దగగర

93-43/551

7953 SAA0435982
పపరర: సతఖమమ మగపరన
భరస : వర భధసడడడ
ఇసటట ననస:134-9-1293
వయససస:71
లస: ససస స

7933 SAA0423541
పపరర: జగదదశనరరగడడర బబ దస
బ రర�

93-50/817

7936 SAA1430412
పపరర: ససనత కకలమరర

93-41/1221

7939 SAA1380989
పపరర: పరపపలమమ మగతస మగల

93-41/1222

భరస : కకసడన రగడడర మగతస మగల
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:55
లస: ససస స
93-50/821

7942 SAA0716159
పపరర: మగతషమల కలమఖణణ

93-50/822

తసడడ:డ కమషర రగడడర
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:31
లస: ససస స
93-50/824

7945 SAA0969933
పపరర: వనసకస ససబమమ కరతన

93-50/825

భరస : వనసకట ససబభబరరవప కరతన
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:51
లస: ససస స
93-50/827

7948 SAA0527382
పపరర: ఖమజజరగడడర వరససమళళ

93-50/829

తసడడ:డ వనసకటరగడడర
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:36
లస: పప
93-50/831

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ దగగర
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:46
లస: పప
93-50/833

93-50/814

భరస : వనసకట కమషర కకలమరర
ఇసటట ననస:134-9-1277
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడన రగడడర�
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకసడన రగడడర మగతష
స మమలమ
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:36
లస: పప
7952 AP151030456725
పపరర: పదమ ఓరరగసటట

93-50/818

భరస : వనసకట ససబభబరరవప కర టభ
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగ వటస ల�
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:30
లస: పప
7949 SAA0711721
పపరర: కమషర రగడడర మగతష
స మమలమ

7935 SAA0127928
పపరర: రరమమరరవప� కగశతతపలర �

7930 SAA0423608
పపరర: వనసకటరగడడర బబ దస
బ రర�

తసడడ:డ అసకకరగడ�డర
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఖమజజరగడడర
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:35
లస: ససస స
7946 SAA0128132
పపరర: వ ఎన కర పడదదప కలమమర�

93-50/816

తసడడ:డ వరయఖ డవరర
ఇసటట ననస:134-9-1283
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరయ కమషర వసగర
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:29
లస: ససస స
7943 SAA0390914
పపరర: ననగలకడమ� సటటట �

7932 SAA0327999
పపరర: వనసకటననరరయణ ససహహచ

93-50/811

తసడడ:డ జగదదశనరరగడ�డర
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:134-9-1270
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరసబభబగ గగమమ
ఇసటట ననస:134-9-1283
వయససస:31
లస: ససస స
7940 SAA0958704
పపరర: మమధవ లత వసగర

93-50/813

తసడడ:డ సననఖససరరవప
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ హరరశసకర రగడడర కటసరణణ
ఇసటట ననస:134-9
వయససస:21
లస: ససస స
7937 SAA1082973
పపరర: వనసకట లకడమ రతనస గగమమ

7929 SAA0556860
పపరర: వనసకయఖ పలర గరర

7927 SAA1020015
పపరర: ఈశనరరరవప బళర

తసడడ:డ సతఖస బళర
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అపరరరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:42
లస: పప
7934 SAA1114214
పపరర: వనల రగడడర కటసరణణ

93-50/810

భరస : సననఖసరరవప�
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సమమలక
ఇసటట ననస:134-8-1274
వయససస:38
లస: పప
7931 SAA0309161
పపరర: శసకర రరవప� ఎరరక�

7926 SAA0328047
పపరర: రమణమమ� C.H.�

7951 SAA0445221
పపరర: కకసడనరగడడర మగతస మల

93-50/832

తసడడ:డ నరరరరగడడర
ఇసటట ననస:134-9-1292
వయససస:60
లస: పప
93-50/834

7954 AP151030456358
పపరర: రరకకమనమమ ఓరరగసటట�

93-50/835

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:134-9-1293
వయససస:78
లస: ససస స
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7955 AP151030453140
పపరర: వనసకటకమషర ఓరరగసటట�

93-50/836

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:134-9-1293
వయససస:50
లస: పప
93-50/839

తసడడ:డ కమషరరరగడడర గమదతటట
ఇసటట ననస:134-9-1295
వయససస:36
లస: పప
93-52/369

తసడడ:డ అగససటన గరరర
ఇసటట ననస:134-10-58
వయససస:46
లస: పప
93-50/842

తలర : రజన కలమమరర చయనస
ఇసటట ననస:134-10-1301
వయససస:30
లస: పప

93-47/645

93-50/846

7962 SAA0473041
పపరర: బభలమ హహహమమవత చయనస

93-50/840

భరస : వనసకటభచలస
ఇసటట ననస:134-10-1303
వయససస:60
లస: ససస స

7965 SAA0622613
పపరర: గకసధద రరజరశ

93-50/844

93-50/852

7976 LFX1610419
పపరర: వనసకటభచలస� వసగర�

93-50/855

7968 SAA0678920
పపరర: కలక
ర రర ననరరయణమమ

93-50/847

93-50/850

7974 SAA0846800
పపరర: శకనవరస రరవప చననస

93-50/853

7980 SAA1471663
పపరర: కరవఖ గమడవలర

తసడడ:డ తషలసస బభబగ గమడవలర
ఇసటట ననస:134-10-1305
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలసస బభబగ గమడవలర
ఇసటట ననస:134-10-1305
వయససస:25
లస: ససస స

93-43/552
7982 SAA1094408
పపరర: ససతతషస ననగ సరయ గరరరజ
మమడసరర
తసడడ:డ బభబగ రరజరసదడ పడసరద మమడసరర
ఇసటట ననస:134-10-1314
వయససస:24
లస: ససస స

7983 SAA1094424
పపరర: లకడమ అననపపరర మమడసరర

7966 SAA0853672
పపరర: లకడమ చననస

93-50/845

7969 AP151030456667
పపరర: పదనమవత గరదడ

93-50/848

7972 LFX1610401
పపరర: గగపసకమషర� వసగర�

93-50/851

7975 AP151030453229
పపరర: కమషరమమరరస గరదడ�

93-50/854

తసడడ:డ శతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:134-10-1303
వయససస:63
లస: పప
93-41/1162

భరస : కలమమర బభబగ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:134-10-1305
వయససస:68
లస: ససస స
93-41/1164

93-50/841

తసడడ:డ వనసకటభచలస� �
ఇసటట ననస:134-10-1303
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:134-10-1303
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:134-10-1303
వయససస:65
లస: పప

7963 SAA0458745
పపరర: రజన కలమమరర చయమనమ

భరస : కమషరమమరరస
ఇసటట ననస:134-10-1303
వయససస:58
లస: ససస స

7971 LFX1610435
పపరర: సరయకమషర� వసగర�

7977 SAA1440031
పపరర: పదమ ఆలపరటట

93-47/646

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-10-1303
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటభచలస�
ఇసటట ననస:134-10-1303
వయససస:33
లస: పప

7973 SAA0373555
పపరర: మహహష పడసరద�
యమదబనపపడడ�
తసడడ:డ సతఖననరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:134-10-1303
వయససస:37
లస: పప

7960 SAA0297556
పపరర: నరసససహ రరవప� తతసడడపప�

భరస : రరమ మహన పడసరద చయమనమ
ఇసటట ననస:134-10-1301
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మలమరరగడడర
ఇసటట ననస:134-10-1303
వయససస:47
లస: ససస స
93-50/849

93-50/838

తసడడ:డ కమషర మమరరస�
ఇసటట ననస:134-9-1996
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవ
ఇసటట ననస:134-10-1302
వయససస:25
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరనరరవప�
ఇసటట ననస:134-10-1303
వయససస:43
లస: ససస స

7979 SAA1468362
పపరర: కరవఖ గమడవలర

7959 LFX1611953
పపరర: చడవతనఖ� సరనమ�

తసడడ:డ రరమ మహన పడసరద
ఇసటట ననస:134-10-1301
వయససస:29
లస: ససస స

7964 SAA1019992
పపరర: వ పస ఆర ఎన వ శరమ చయనస

7957 SAA0929911
పపరర: అబలమష గమదతటట

తసడడ:డ లలకననథ రగడడర గమదతటట
ఇసటట ననస:134-9-1295
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషరమమరరస� �
ఇసటట ననస:134-9-1941
వయససస:36
లస: ససస స

7961 SAA0851262
పపరర: భభగఖరరవప గరరర

7970 LFX1610518
పపరర: ఈశనరమమ దసగర

93-50/837

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:134-9-1293
వయససస:83
లస: పప

7958 SAA0929903
పపరర: లలకననథ రగడడర గమదతటట

7967 SAA0313437
పపరర: రమమదతవ� ససరర�

7956 LFX1615939
పపరర: వనసకయఖ ఓరరగసటట�

7978 SAA1458983
పపరర: కరవఖ గమడవలర

93-41/1163

తసడడ:డ తషలసస బభబగ గమడవలర
ఇసటట ననస:134-10-1305
వయససస:25
లస: ససస స
93-41/1165

భరస : బభబగ రరజరసదడ పడసరద మమడసరర
ఇసటట ననస:134-10-1314
వయససస:54
లస: ససస స

7981 NDX3259389
పపరర: తషలశ బభబగ గమడవలర

94-83/704

తసడడ:డ రరమయఖ గమడవలర
ఇసటట ననస:134-10-1305
వయససస:56
లస: పప
93-43/553

93-43/554
7984 SAA1094416
పపరర: బభబగ రరజరసదడ పడసరద మమడసరర

తసడడ:డ రవసదడననధ శరమ మమడసరర
ఇసటట ననస:134-10-1314
వయససస:63
లస: పప
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93-47/647

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప �
ఇసటట ననస:134-10-2120
వయససస:38
లస: పప
7988 SAA0931379
పపరర: మమధవ రరవనసతల

93-47/650

93-50/858

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప దడడర క
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:38
లస: ససస స
7994 SAA1049973
పపరర: అరరణన దనసరర

93-50/861

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:26
లస: పప
8000 SAA1049999
పపరర: బడహమనసద రరవప అసీసగర

93-50/867

93-51/421

భరస : వనసకటటశనర రరవప డనడదనక
ఇసటట ననస:134-11-1327
వయససస:37
లస: ససస స
8009 SAA0374280
పపరర: కకతసనరసలక ఈ
భరస : కకటసరనరమమ య
ఇసటట ననస:134-11-1328
వయససస:30
లస: ససస స
8012 LFX1614494
పపరర: ఉషరదతవ నడడమగకకల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:134-11-1328
వయససస:45
లస: ససస స

7992 SAA0458737
పపరర: శరసత డథడడనక

7993 SAA0627679
పపరర: అతషలలరర శక లకడమ

93-50/859

7995 SAA0732447
పపరర: రరమ దతవ గగమమ

93-50/862

93-51/429

93-50/860

7996 SAA0846362
పపరర: మమరరయమ నకతడస వనమ

93-50/863

భరస : బభల సరనమ వనమ
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:57
లస: ససస స

7998 SAA0893389
పపరర: శవ కలమమర అలమరడ

8001 NDX2971711
పపరర: శకకరసత సరయ పపలర కరర

93-50/857

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:44
లస: ససస స

93-50/865

7999 SAA1051168
పపరర: రఘగననథ రగడర డ ఇలక
ర రర

93-50/866

తసడడ:డ జగనననథ రగడర డ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:39
లస: పప
94-185/1309

8002 SAA0373621
పపరర: గగవసదమమ అనమశశటట

93-51/420

భరస : శకనవరసరరవప ఆనమసతస
ఇసటట ననస:134-11-1326
వయససస:50
లస: ససస స

93-51/422 8005 SAA1200526
8004 SAA0296285
పపరర: శకనవరసరరవప పరరచసరర కతశశల
పపరర: శక వసశ కకరమల

8007 SAA0716332
పపరర: గగమమ రమమదతవ

93-33/641

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కకరమల
ఇసటట ననస:134-11-1327
వయససస:22
లస: పప
93-51/424

8008 SAA0374298
పపరర: పపపరరల పదమ అనసగగల
కలరపరటట
భరస : లమబభనస
ఇసటట ననస:134-11-1328
వయససస:29
లస: ససస స

93-51/425

8010 LFX1614486
పపరర: వనసకటసరయలకడమ కలమమరర
మసచకసటట
భరస : దదవరకర
ఇసటట ననస:134-11-1328
వయససస:41
లస: ససస స

93-51/427

8011 SAA0373134
పపరర: జయపడద కకరరమల

93-51/428

8013 SAA0132100
పపరర: పదనమవత దసబగగసటర

93-51/430

భరస : బభబమరరవప గగమమ
ఇసటట ననస:134-11-1327
వయససస:52
లస: ససస స
93-51/426

7990 SAA1043082
పపరర: రరణగక దతవ మరరయమల
తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కటటకల
ఇసటట ననస:134-11-1326
వయససస:41
లస: పప
93-51/423

93-47/649

తసడడ:డ వనసకట వరభదడ రరవప బబ పపరడడ
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశనర రరవప పపలర కరర
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ� కటటకల
ఇసటట ననస:134-11-1326
వయససస:56
లస: ససస స
8006 SAA0716340
పపరర: దడడర క పదమ

93-50/856

తసడడ:డ పపవడడ ససరర అలమరడ
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ అసీసగర
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:73
లస: పప
8003 SAA0310383
పపరర: ధనలకడమ కటటకల

7989 SAA1050004
పపరర: లకడమ మననగన బబ పపరడడ

భరస : బభబగ రరవప గగమమ
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:53
లస: ససస స
93-50/864

7987 SAA0420711
పపరర: సరగజన� బబతళ�

భరస : మగరరరర�
ఇసటట ననస:134-10-2437
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప డథడడనక
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనసద రరవప అసీసగర
ఇసటట ననస:134-11-1325
వయససస:48
లస: ససస స
7997 SAA1049965
పపరర: వనసకట రరజరశ దనసరర

93-47/648

తసడడ:డ గగపరలనసదసరనమ
ఇసటట ననస:134-10-2308
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడతనప రరవనసతల
ఇసటట ననస:134-10-2517
వయససస:28
లస: ససస స
7991 SAA0732439
పపరర: పదమ దడడర క

7986 AP151030453368
పపరర: మగదసబ కమషర మగమమళర

భరస : బభలమససబభడమణఖస డడఉబభగగసటర
ఇసటట ననస:134-11-1328
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:134-11-1328
వయససస:42
లస: ససస స
8014 LFX1614478
పపరర: శబబలకడమ మసచకసటట

93-51/431

భరస : ససరరబభబగ
ఇసటట ననస:134-11-1328
వయససస:65
లస: ససస స
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93-51/432

తసడడ:డ ససరరబభబగ
ఇసటట ననస:134-11-1328
వయససస:46
లస: పప
8018 LFX2413250
పపరర: కమషరరరగడడర ఆరరమళళ

93-51/435

తసడడ:డ ననగరరగడడర దనసపతడ
ఇసటట ననస:134-11-1329
వయససస:85
లస: పప
8021 SAA0091579
పపరర: వనసకటససబభబరరవప పపలర కరర

93-51/438

93-51/441

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-11-1333
వయససస:55
లస: ససస స
8030 SAA0622563
పపరర: గకసధద సరఈ రరమమఖ

93-50/868

93-51/449

93-51/452

భరస : అనల పడభభకర అడపర
ఇసటట ననస:134-13-1396
వయససస:44
లస: ససస స

93-51/442

8028 SAA0741182
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చనగసటట

8031 SAA0984634
పపరర: పడసనన లకడమ తనళళరర

8034 SAA0321299
పపరర: వనసకటటశనరరరవప దడడర క

8037 SAA0374884
పపరర: వనసకరయమమ ఉపపరతనళళ

93-52/370

8040 SAA0132118
పపరర: సపవలజజ దసబగగసటర

93-51/445

8043 NDX3002458
పపరర: పడసరద రరవప పగడనల
తసడడ:డ మమడడయమలక
ఇసటట ననస:134-13-1396
వయససస:52
లస: పప

93-51/440

8026 SAA0741174
పపరర: ససజజత అమరరననన

93-51/443

8029 SAA0741208
పపరర: సరసబశవ రరవప చనగసటట

93-51/446

తసడడ:డ ననగరసదడఎస చనగసటట
ఇసటట ననస:134-11-1333
వయససస:69
లస: పప
93-51/447

8032 SAA0296947
పపరర: వనసకట సతఖవత మసచకసటట

93-51/448

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:134-11-1336
వయససస:67
లస: ససస స
93-51/450

8035 SAA0558957
పపరర: సరయ లమవణఖ గకసధద

93-51/451

భరస : దదననష కలమమర
ఇసటట ననస:134-11-1350
వయససస:30
లస: ససస స
93-51/453

8038 SAA0296293
పపరర: సతఖననరరయణశరమ చలమర

93-51/454

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-11-1351
వయససస:55
లస: పప
93-51/455

తసడడ:డ ససబభడమణఖస దసబభగగసటర
ఇసటట ననస:134-12-1328
వయససస:30
లస: ససస స
93-41/1166

8023 SAA0985038
పపరర: శకలత నమమగడర

భరస : మధసససదన రరవప అమరరననన
ఇసటట ననస:134-11-1333
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:134-11-1350
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరగడడర
ఇసటట ననస:134-12-555
వయససస:37
లస: పప
8042 SAA1472067
పపరర: మహలకడమ అడపర

8025 SAA0298687
పపరర: కమషరయఖ గగవసదస

93-51/437

భరస : ససతనరరమమరరవప నమమగడర
ఇసటట ననస:134-11-1332
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:134-11-1336
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:134-11-1350
వయససస:32
లస: ససస స
8039 SAA0658187
పపరర: మహహశనర రగడడర నడమమనసరర

93-51/439

భరస : రవ శసకర రగడడర తనళళరర
ఇసటట ననస:134-11-1336
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:134-11-1336
వయససస:50
లస: పప
8036 SAA0372706
పపరర: శకలకడమ ఉపపరతనళళ

8022 SAA0372672
పపరర: వజయ లకడమ కసచరర

93-51/434

భరస : వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:134-11-1330
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:134-11-1333
వయససస:45
లస: పప

భరస : దదనశ కలమమర
ఇసటట ననస:134-11-1335
వయససస:25
లస: ససస స
8033 AP151030453114
పపరర: శకనవరస పప నననకసటట

93-51/436 8020 SAA0132092
8019 SAA0132126
పపరర: వనసకటశశష అననపపరర మమచరరజ
పపరర: వరలకడమ పపలర కరర

తసడడ:డ అపరయఖ
ఇసటట ననస:134-11-1332
వయససస:65
లస: పప
93-51/444

8017 LFX1614460
పపరర: ససరరబభబగ మసచకసటట

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:134-11-1328
వయససస:75
లస: పప

భరస : చకకవరరస
ఇసటట ననస:134-11-1331
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనరరరవప నమమగడర
ఇసటట ననస:134-11-1332
వయససస:54
లస: పప
8027 SAA0261677
పపరర: వజయలకడమ దడడనరక

93-51/433

భరస : కరమమశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-11-1330
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:134-11-1330
వయససస:82
లస: పప
8024 SAA0985004
పపరర: ససతన రరమమరరవప నమమగడర

8016 LFX1615129
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక
నడడమగకకల
తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:134-11-1328
వయససస:50
లస: పప

8041 SAA0623736
పపరర: శశక ఖమససమ

93-50/869

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:134-12-1342
వయససస:40
లస: పప
94-192/1130

8044 SAA0987679
పపరర: వనసకటలలతదతవ యమనమదల

93-49/239

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యమనమదల
ఇసటట ననస:134-14
వయససస:23
లస: ససస స
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93-49/240

భరస : సరసబశవరరవప� ఇనసమగలమ
ఇసటట ననస:134-14
వయససస:36
లస: ససస స
8048 SAA1009795
పపరర: శకనవరస రరవప తమమశశటట

93-49/243

93-49/248

93-49/251

93-49/254

93-49/257

93-41/1167

93-41/1170

తసడడ:డ ఇననయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:56
లస: పప

8058 SAA0807216
పపరర: మమనస తటటట కకలర

8061 SAA0310086
పపరర: బభబభవల� షపక�

8064 SAA1457688
పపరర: రరణగక దతవ బబ లమర

8067 SAA1423193
పపరర: ననగ జజఖత చసతల

93-41/1173

8070 SAA1462571
పపరర: ససజనఖ పపలగస

93-49/255

8073 JBV3706793
పపరర: చసదదక
డ తతనసగగసటర
భరస : ససరరష దతసస
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:42
లస: ససస స

8053 SAA0992223
పపరర: భభగఖ లకడమ ననలటటరర

93-49/250

8056 SAA0992207
పపరర: పడకరశ బభబగ ననలటటరర

93-49/253

8059 SAA0974932
పపరర: మగసటభజ షపక

93-49/256

తసడడ:డ బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:134-15
వయససస:27
లస: ససస స
93-49/258

8062 SAA1113927
పపరర: వసశ కమషర చగగరరపరటట

93-43/555

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:134-15-14/66 FLAT NO 201 EM
వయససస:23
లస: పప
93-41/1168

8065 SAA1461755
పపరర: జజఖత గరదడ

93-41/1169

భరస : రతన రగడడర గరదడ
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:43
లస: ససస స
93-41/1171

8068 SAA1423565
పపరర: నవన రగడడర గరదడ

93-41/1172

తసడడ:డ రతనన రగడడర గరదడ
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:22
లస: పప
93-41/1174

భరస : అమరరసదడరగడడర కకలర
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:21
లస: ససస స
93-42/1100

93-49/247

తసడడ:డ శరమమఖల జజన ననలటటరర
ఇసటట ననస:134-14-716
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ చననపరగడడర చసతల
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:22
లస: పప
8072 SAA1426717
పపరర: వనసకట రరమ రరవప యరకసశశటట

93-49/252

భరస : మమధవ రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:26
లస: పప
8069 SAA1457936
పపరర: జగన మహన రగడడర కకలర

8055 SAA0995961
పపరర: కరరరసక ననలటటరర

8050 SAA0928319
పపరర: హనసమసతష ఎరర

తసడడ:డ పడకరశ బభబగ ననలటటరర
ఇసటట ననస:134-14-716
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల� షపక
ఇసటట ననస:134-15
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:53
లస: పప
8066 SAA1462779
పపరర: అమరరసదడ రగడడర కకలర

93-49/249

తసడడ:డ రరమకమషరర రరవప తటటట కకలర
ఇసటట ననస:134-15
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బభబభవరల షపక
ఇసటట ననస:134-15
వయససస:44
లస: ససస స
8063 SAA1457548
పపరర: మమధవ రగడడర కకలర

8052 SAA0992785
పపరర: రమఖ శక ననలటటరర

93-49/242

తసడడ:డ ససబభబరరవప ఎరర
ఇసటట ననస:134-14-704
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ బభబగ ననలయగరర
ఇసటట ననస:134-14-716
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బభబభవరల షపక
ఇసటట ననస:134-15
వయససస:22
లస: ససస స
8060 SAA0928921
పపరర: కగశరరన బ షపక

93-49/244

తసడడ:డ పడకరశ బభబగ ననలటటరర
ఇసటట ననస:134-14-716
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడకరశరబబగ ననలటటరర
ఇసటట ననస:134-14-716
వయససస:55
లస: ససస స
8057 SAA0928954
పపరర: షహననజ షపక

8049 SAA0928335
పపరర: ఇసదడ ఈరర

8047 SAA1009803
పపరర: వనసకట పపనననరరవప తమమశశటట

తసడడ:డ ససబబయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:134-14-703
వయససస:33
లస: పప

భరస : హనసమసతష ఈరర
ఇసటట ననస:134-14-704
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:134-14-704
వయససస:56
లస: పప
8054 SAA0992231
పపరర: రసగవరరన చనటడ గడర

93-49/241

తసడడ:డ పడసరద వరసస కకమమననన
ఇసటట ననస:134-14
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:134-14-703
వయససస:43
లస: పప
8051 SAA0928368
పపరర: ససబభబరరవప చలమర

8046 SAA0556969
పపరర: కకశశర పడసరద కకమమననన

8071 SAA1423862
పపరర: వసశ కమషర రగడడర గరదడ

93-41/1175

తసడడ:డ రతనన రగడడర గరదడ
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:19
లస: పప
94-86/918

8074 JBV3706801
పపరర: హరర పడససననసబ తతనసగగసటర

94-86/919

భరస : భభసకరరరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:68
లస: ససస స
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8075 JBV3706785
పపరర: ససరరష దతసస
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94-86/920

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ దతసస
ఇసటట ననస:134-15-1431
వయససస:50
లస: పప
8078 SAA1433226
పపరర: అలవనలమమ గగగరరగడడర

8076 SAA1426261
పపరర: వనసకట రగడడర గగగరరగడడర

తసడడ:డ లకకమరగడడర గగగరరగడడర
ఇసటట ననస:134-15-1434
వయససస:51
లస: పప
93-41/1178

భరస : వనసకట రగడడర గగగరరగడడర
ఇసటట ననస:134-15-1434
వయససస:42
లస: ససస స

8079 SAA1316330
పపరర: తతజశక కకసస

93-42/830

8082 SAA1423417
పపరర: శవననగరరగడడర ఈదన

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర వసగల
ఇసటట ననస:134-15-1464,F.NO.403
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రగడడర ఈదన
ఇసటట ననస:134-15-1467
వయససస:30
లస: పప

8084 SAA1423375
పపరర: వసససధర దతవ వటటటగగసట

8085 SAA1423631
పపరర: శక లకడమ రరచకకసడ

93-41/1183

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర వటటటగగసట
ఇసటట ననస:134-15-1467
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కలమమర మగనగరల
ఇసటట ననస:134-16-757
వయససస:23
లస: పప
8090 SAA1316405
పపరర: బనన రరణణ తనటట

93-41/1187

93-44/651

93-44/654

భరస : సపవదయఖ
ఇసటట ననస:134-18-824
వయససస:94
లస: ససస స

93-41/1184

8094 SAA0564856
పపరర: వనసకట పదనమవత అతస లకరర

8097 SAA0142448
పపరర: శకనవరసస పపపర

93-44/657

8100 SAA0848822
పపరర: వజయ బబ డడరపలర

93-41/1185

8103 SAA0142414
పపరర: వనసకనన ఘనపపరస
తసడడ:డ పరనతనలల
ఇసటట ననస:134-18-824
వయససస:34
లస: పప

8083 SAA1423490
పపరర: వనసకరయమమ ఈదన

93-41/1182

8086 LFX2417517
పపరర: రరమమహనరరవప వడడర

93-49/259

8089 SAA1424167
పపరర: పదమజ అననపప రగడర డ

93-41/1186

భరస : సససదర రరమ రగడడర అననపప రగడర డ
ఇసటట ననస:134-16-1472
వయససస:47
లస: ససస స
93-41/1188

8092 SAA1451095
పపరర: బల వనసకట ననయన మడ

93-44/926

తసడడ:డ చనన సరనమ మడ
ఇసటట ననస:134-16-1506
వయససస:32
లస: పప
93-44/652

8095 SAA0142653
పపరర: కరసతనరరవప అతస లకరర

93-44/653

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అతస లకరర
ఇసటట ననస:134-17-784
వయససస:49
లస: పప
93-44/655

8098 SAA0313775
పపరర: అసజమమ పలమసర

93-44/656

భరస : లకమయఖ పలమసర
ఇసటట ననస:134-17-790
వయససస:46
లస: ససస స
93-44/658

తసడడ:డ ఈశనరయఖ బబ డడర పలర
ఇసటట ననస:134-18-821
వయససస:25
లస: పప
93-44/660

93-41/1180

తసడడ:డ కకటయఖ వడతర
ఇసటట ననస:134-16-755
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సతస యఖ గరరర
ఇసటట ననస:134-17-787
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సతస యఖ గరరర
ఇసటట ననస:134-17-790
వయససస:34
లస: పప
8102 SAA0313361
పపరర: ధనలకడమ ఘననపపరస

8091 SAA1425842
పపరర: రరజశశఖర మమనసకకసడ

8080 SAA1432160
పపరర: తతజశక కకసస

భరస : శవననగరరగడడర ఈదన
ఇసటట ననస:134-15-1467
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరసతనరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:134-17-784
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలసగస గరరర
ఇసటట ననస:134-17-787
వయససస:33
లస: పప
8099 LFX1610187
పపరర: యమదగరరర గరరర

93-41/1181

తలర : పపషరరవత మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:134-16-1506
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ramulu ననగబబ యన
ఇసటట ననస:134-17-780
వయససస:51
లస: పప
8096 SAA0136903
పపరర: వనసకటటశనరరర గరరర

8088 SAA1316371
పపరర: శవకలమమరర మగపరర

93-41/1177

తసడడ:డ బభలకమషరర రగడడర కకసస
ఇసటట ననస:134-15-1434
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరస నగరశ మగపరర
ఇసటట ననస:134-16-1472
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస ననగరష తనటట
ఇసటట ననస:134-16-1472
వయససస:25
లస: ససస స
8093 SAA0142406
పపరర: రరమగలల ననగబబ యన

93-41/1179

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:134-15-1467
వయససస:20
లస: ససస స
93-49/260

8077 SAA1430909
పపరర: బభల కరమమశనరర దతవ గగరకస

భరస : వనసకటటశనర రగడడర గగరకస
ఇసటట ననస:134-15-1434
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలకమషరర రగడడర కకసస
ఇసటట ననస:134-15-1434
వయససస:19
లస: ససస స

8081 SAA1280619
పపరర: భవన సరయ పసడత రగడర డ వసగల

8087 SAA0978322
పపరర: అఖల మగనగరల

93-41/1176

8101 SAA0299131
పపరర: సరవతడ కమమశశటట

93-44/659

భరస : సతస యఖ
ఇసటట ననస:134-18-824
వయససస:43
లస: ససస స
93-44/661

8104 SAA0373282
పపరర: గగపరల బబ డడరపలర

93-44/662

తసడడ:డ ననరయఖ బబ డడర పలర
ఇసటట ననస:134-18-827
వయససస:32
లస: పప
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8105 SAA0142604
పపరర: జసగయఖ పగడనల
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93-44/663

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:134-18-844
వయససస:71
లస: పప
93-42/831

భసధసవప: అరరణ ననగమతష
ఇసటట ననస:134-18-1553
వయససస:44
లస: పప
94-183/907

93-41/1192

93-49/263

భరస : లలమశసకరరరవప తరరవధసలమర
ఇసటట ననస:134-20
వయససస:59
లస: ససస స
8123 LFX1611615
పపరర: కరసమమకకలగగటర

93-44/665

భరస : వనసకటరరమరగడడర కకలగటర
ఇసటట ననస:134-21
వయససస:44
లస: ససస స
8126 SAA0850249
పపరర: మణణ కరసత రగడర డ కలమగగటభర

93-44/668

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:134-21-1330
వయససస:76
లస: పప

93-49/261

93-44/671

8118 SAA1028100
పపరర: పరరనతమమ బసడనరర

93-49/264

93-49/267

8124 SAA0392019
పపరర: శవపరరనత కరరరమమరర

93-44/666

8133 LFX1611706
పపరర: రమణ
తసడడ:డ ramana కకలగటర
ఇసటట ననస:134-22
వయససస:38
లస: ససస స

93-41/1191

8116 SAA0436006
పపరర: వనదవరణణ తరరవధసల

93-49/262

8119 SAA0817736
పపరర: పడసనన కలమమరర కతస

93-49/265

8122 LFX1614817
పపరర: లలమశసకరరరవప తరరవధసల

93-49/268

తసడడ:డ పపదబ దరరజ తరరవధసలమర
ఇసటట ననస:134-20
వయససస:65
లస: పప
8125 LFX1611664
పపరర: ససబబలకమమ తషమమమ

93-44/667

భరస : కకసడనరగడడర తషమమమ
ఇసటట ననస:134-21
వయససస:58
లస: ససస స
93-44/669

8128 LFX1614924
పపరర: బభజరగడడర తషమమమ

93-44/670

తసడడ:డ కకసడనరగడడర తషమమమ
ఇసటట ననస:134-21
వయససస:40
లస: పప
93-44/672

తసడడ:డ లకమయఖ కకలగటర
ఇసటట ననస:134-21
వయససస:61
లస: పప
93-51/456

8113 SAA1440734
పపరర: జజనకక దతవ శషరనద

భరస : పడసరద కటటట
ఇసటట ననస:134-20
వయససస:59
లస: ససస స

8121 LFX1614825
పపరర: ననగ శవ కరసవ పవన కలమమర
తరరవధసల
తసడడ:డ లలమశసకరరరవప తరరవధసలమర
ఇసటట ననస:134-20
వయససస:34
లస: పప

8130 SAA0850165
పపరర: వనసకట రరమ రగడర డ కకలగగటభర

94-180/1379

తసడడ:డ లలమశసకరరరవప తరరవధసలమర
ఇసటట ననస:134-20
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమమరగడడర కకలగటర
ఇసటట ననస:134-21
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమరగడడర తషమమమ
ఇసటట ననస:134-21
వయససస:59
లస: పప
8132 SAA0091884
పపరర: కరమమశనర రరవప పపలర కరర

8115 SAA0436014
పపరర: ననగజజఖత తరరవధసల

8127 LFX1612639
పపరర: చసదడశశఖరరగడడర కకలగటర

8110 NDX3114196
పపరర: శకనవరస రగడడర కలరగక

భరస : ఆనసద శషరనద
ఇసటట ననస:134-18-1777 F.NO. 401
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : sambireddy కరరరమమరర
ఇసటట ననస:134-21
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రగడర డ కకలగటర
ఇసటట ననస:134-21
వయససస:25
లస: పప
8129 LFX1610278
పపరర: కకసడనరగడడర తషమమమ

94-185/1310

భరస : వనసకటటసనరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:134-20
వయససస:46
లస: ససస స
93-49/266

93-41/1190

భసధసవప: పదనమవత కలరగక
ఇసటట ననస:134-18-1577
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లలమశసకరరరవప తరరవధసలమర
ఇసటట ననస:134-20
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ లలమశసకరరరవప తరరవధసలమర
ఇసటట ననస:134-20
వయససస:39
లస: ససస స
8120 LFX1614791
పపరర: మననకలమమరర తరరవధసల

93-53/736

భసధసవప: పదనమవత కలరగక
ఇసటట ననస:134-18-1577
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శవ సరనమ శషరనద
ఇసటట ననస:134-18-1777 F.NO.401
వయససస:66
లస: పప
8117 SAA0435990
పపరర: హహహమసజవ తరరవధసల

8109 SAA1470780
పపరర: ససరఖ ననగమణణ ననగస

8112 NDX2983609
పపరర: శకనవరస రగడడర కలరగక

8107 SAA1381029
పపరర: గగపసటటల
డ లక ననథ ససరఖదతవర

తసడడ:డ రరధన కమషర పడసరద ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:134-18-1550
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననగభమషణస ననగస
ఇసటట ననస:134-18-1574
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రగడడర కలరగక
ఇసటట ననస:134-18-1577
వయససస:42
లస: ససస స
8114 SAA1440544
పపరర: ఆనసద శషరనద

93-41/1189

భరస : రరధన కమషర పడసరద ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:134-18-1550
వయససస:63
లస: ససస స

8108 SAA1292499
పపరర: హనసమమత రరవప ననగమతష

8111 NDX2991826
పపరర: పదనమవత కలరగక

8106 SAA1381052
పపరర: శవ కలమమరర ససరఖదతవర

8131 LFX1610161
పపరర: చలమమరగడడర కకలగటర

93-44/673

తసడడ:డ లకకమరగడడర � కకలగటర
ఇసటట ననస:134-21
వయససస:65
లస: పప
93-44/674

8134 LFX1611631
పపరర: రరమలకమమమ కకలగటర

93-44/675

భరస : చలమమరగడడర కకలగటర
ఇసటట ననస:134-22
వయససస:58
లస: ససస స
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8135 SAA1458371
పపరర: జజఖతఖత పరవపలకరర
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93-45/1024

భరస : వనసకటటశనర రరవప పరవపలకరర
ఇసటట ననస:134-26 flat number 6
వయససస:37
లస: ససస స
8138 SAA1468941
పపరర: అబగబలమర షపక

93-41/1193

93-50/872

93-50/875

93-50/878

93-50/881

93-50/884

93-50/887

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:134-44
వయససస:52
లస: ససస స

8148 SAA0857211
పపరర: శకనవరసరరవప కసభసపరటట

8151 LFX1613298
పపరర: వనసకటకకటటశనరరరవప తననరర�

8154 AP151030457186
పపరర: దసరర మమ బబలరస�

8157 SAA0420653
పపరర: రరమమసజననయగలల� గగవసదస�

93-51/457

8160 SAA0659052
పపరర: వణన శక సరయ యదబనపపడడ

93-50/879

8163 SAA0711846
పపరర: కలమఖన మగతష
స మమలమ
తసడడ:డ కమషరర రగడడర మగతష
స మమలమ
ఇసటట ననస:134-45
వయససస:31
లస: ససస స

8143 LFX1613272
పపరర: అనసరరద� తననరర�

93-50/874

8146 AP151030456258
పపరర: కమషర వనణణ తననరర�

93-50/877

8149 AP151030453401
పపరర: వరరరఘవయఖ తననరర�

93-50/880

తసడడ:డ వనసకటకకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:45
లస: పప
93-50/882

8152 SAA1049940
పపరర: వననద చగకరకపప

93-50/883

భరస : మహహశ చగకరకపప
ఇసటట ననస:134-38
వయససస:24
లస: ససస స
93-50/885

8155 SAA0131706
పపరర: ససబబమమమ� గగవసదస�

93-50/886

భరస : నరసపవయమ�
ఇసటట ననస:134-38
వయససస:81
లస: ససస స
93-50/888

8158 SAA0127951
పపరర: శకనవరస రరవప� గగవసదస�

93-50/889

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:134-38
వయససస:49
లస: పప
93-51/458

తసడడ:డ వశశనశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-44
వయససస:28
లస: ససస స
93-51/460

93-50/871

భరస : వనసకట కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషరమమరరస�
ఇసటట ననస:134-38
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:134-43
వయససస:33
లస: పప
8162 SAA0376152
పపరర: పదమ ఉపపరతనళళ

93-50/876

భరస : రరమరరజ�
ఇసటట ననస:134-38
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరజ � �
ఇసటట ననస:134-38
వయససస:38
లస: పప
8159 SAA0556332
పపరర: దదననష కలమమర గకసధద

8145 LFX1611516
పపరర: వజయ చగకరకపప�

8140 SAA0313841
పపరర: అనననమణణ� తననరర�

భరస : వరరరరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:134-38
వయససస:44
లస: ససస స
8156 LFX1613538
పపరర: ఏడడకకసడలల� బబలరస�

93-50/873

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరళళ
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:53
లస: పప
8153 SAA0131680
పపరర: కళళవత� గగవసదస�

8142 LFX1613223
పపరర: శవసరమమమజఖస� తననరర�

93-42/1101

తసడడ:డ వనసకటకకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:37
లస: పప
8150 SAA0626838
పపరర: మమనన పలర గగవసద రరజ

93-50/870

తసడడ:డ వనసకటకకటటశనరరరవప� �
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:42
లస: ససస స
8147 LFX1612118
పపరర: రమమష బభబగ తననరర

8139 SAA1009720
పపరర: సరనత గగవసదస

8137 SAA1431550
పపరర: సరమమజఖస యరకసశశటట

భరస : కకటటశనరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:134-27
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరరరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:134-37
వయససస:35
లస: ససస స
8144 AP151030456259
పపరర: వర రరఘవమమ తననరర�

93-45/1025

తసడడ:డ సపవదతశనర రరవప పరవపలకరర
ఇసటట ననస:134-26- flat number 6
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ
ఇసటట ననస:134-31
వయససస:22
లస: పప
8141 LFX1611797
పపరర: రమమదతవ� శకపలశశటట �

8136 SAA1461938
పపరర: వనసకటటశనర రరవప పరవపలకరర

8161 SAA0856924
పపరర: శక లకడమ యదబనపపడడ

93-51/459

భరస : మహహశ పడసరద యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:134-44
వయససస:31
లస: ససస స
93-51/461

8164 SAA0963620
పపరర: లకడమ పడసనన ఓరరగసటట

93-51/462

తసడడ:డ వనసకట కమషర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:134-46
వయససస:24
లస: ససస స
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8165 SAA0711952
పపరర: మగతషమల కమషర రగడడర
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93-51/463

తసడడ:డ కకసడ రగడడర
ఇసటట ననస:134-46
వయససస:36
లస: పప
8168 SAA1270826
పపరర: అసజన కరరసరల

93-41/982

93-41/1197

93-41/1195

8172 SAA1270172
పపరర: చడసచస రరమమరరవప కరరరసరల

93-43/556

8175 SAA1025775
పపరర: వనసకటటసనర రగడడర చమరగడడర

93-42/832

8178 SAA1374339
పపరర: అశశక రగడడర మమడస

8170 NDX0083204
పపరర: వనసకట శశష గరరర రరవప జజనకక

93-41/1196

8173 SAA1292523
పపరర: మధస మత కరరరసరల

93-42/833

భరస : చడసచస రరమమరరవప కరరరసరల
ఇసటట ననస:134-53
వయససస:48
లస: ససస స
93-43/557

తసడడ:డ గగరవరగడడర చమరగడడర
ఇసటట ననస:134-53
వయససస:42
లస: పప
93-41/1198

93-51/465

తసడడ:డ చన సతఖననరరయణ జజనకక
ఇసటట ననస:134-53
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కరరరసరల
ఇసటట ననస:134-53
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటసనర రగడడర చమరగడడర
ఇసటట ననస:134-53
వయససస:42
లస: ససస స
8177 SAA1375021
పపరర: రజన అసబటట

8169 SAA1426253
పపరర: అననపపరర అవరనరర

8167 SAA0961350
పపరర: ఇసదదర దతవ కకనసరర

భరస : వనసకట ఆదదననరరయణ రరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:134-52
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప అవరనరర
ఇసటట ననస:134-53
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశష గరరర రరవప జజనకక
ఇసటట ననస:134-53
వయససస:40
లస: ససస స
8174 SAA1023498
పపరర: వనసకట ననగలకడమ చమరగడర డ

93-51/464

తసడడ:డ వరనన పపకఅలమ
ఇసటట ననస:134-48
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ చడసచస రరమమరరవప కరరసరల
ఇసటట ననస:134-53
వయససస:23
లస: ససస స
8171 SAA1436112
పపరర: ననగ మలర శనరర మరరయమల

8166 SAA0961418
పపరర: రసగరరరవప పపకఅలమ

8176 NDX2995223
పపరర: తడననథ రగడడర ససకర

94-65/870

తసడడ:డ రమణ రగడడర ససకర
ఇసటట ననస:134-53
వయససస:24
లస: పప
93-41/1199

8179 SAA1069970
పపరర: రరమ దతవ చడనసనపఅల

93-53/30

భరస : అశశక రగడడర మమడస
ఇసటట ననస:134-53,A4 BHAGAVAN HOMES
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చచడ రగడడర మమడస
ఇసటట ననస:134-53,A4 BHAGAVAN HOMES
వయససస:34
లస: పప

భరస : మలలర సనర రరవప చడనసనపఅల
ఇసటట ననస:134-53, SRIRAMA NAGAR , 7T
వయససస:48
లస: ససస స

8180 SAA1069962
పపరర: మలలర సనర రరవప చడనసనపఅల

8181 SAA1396498
పపరర: మదసబలలటట కలమమరర

8182 SAA1396480
పపరర: వనసకట లకడమ కలమమరర

93-53/31

తసడడ:డ అరరరన రరవప చడనసనపఅల
ఇసటట ననస:134-53, SRIRAMA NAGAR , 7T
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ చనన జమమనన కలమమరర
ఇసటట ననస:134-55/1
వయససస:54
లస: పప

8183 SAA1332162
పపరర: మననజ కలమమర కలమమరర

8184 SAA1316538
పపరర: వనసకట లకడమ కలమమరర

93-60/1014

తసడడ:డ మదసబలలటట కలమమరర
ఇసటట ననస:134-55/1
వయససస:26
లస: పప
8186 SAA1316447
పపరర: మదసబలలటట కలమమరర

93-46/839

93-46/840

93-43/651

93-42/836

భసధసవప: వనసకట కర మననకడ కటకమమసత
ఇసటట ననస:134-59
వయససస:36
లస: పప

8190 SAA1316579
పపరర: ఖమససస షపక

8185 SAA1316397
పపరర: మననజ కలమమర కలమమరర

93-46/841

తసడడ:డ మదసబలలటట కలమమరర
ఇసటట ననస:134-55/1,b-block
వయససస:26
లస: పప
93-41/1200

భరస : గగపస చసద కకడసరర
ఇసటట ననస:134-55 A -401
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత కలమమర అనననబతష
స న
ఇసటట ననస:134-55 f.no 504
వయససస:39
లస: పప
8192 SAA1294545
పపరర: వననద కటకమమసత

8187 SAA1410646
పపరర: కకడసరర కకడసరర

93-41/1203

భరస : మదసబలలటట కలమమరర
ఇసటట ననస:134-55/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మదసబలలటట కలమమరర
ఇసటట ననస:134-55/1,b-block
వయససస:46
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట లకడమ కలమమరర
ఇసటట ననస:134-55/1 ,flatno-504
వయససస:54
లస: పప
8189 SAA1271980
పపరర: శకకరసత అనననబతష
స న

93-41/1202

8188 SAA1271956
పపరర: శక దతవ పసననమననన

93-42/834

భరస : శకకరసత పసననమననన
ఇసటట ననస:134-55 F.NO504
వయససస:39
లస: ససస స
93-41/1201

8191 SAA1285519
పపరర: సరగజన కటకమమసత

93-42/835

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:134-55, F NUMBER 101 A BL
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: వనసకట కర మననకడ కటకమమసత
ఇసటట ననస:134-59
వయససస:58
లస: ససస స

8193 SAA0330977
పపరర: డడకలక వనసకట సతఖననరరయణ

8194 SAA0527598
పపరర: ససబడమణఖస వసస

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:134-61
వయససస:39
లస: పప

93-47/651

93-44/676

తసడడ:డ అమమతరరవప వ సస
ఇసటట ననస:134-84
వయససస:32
లస: పప
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8195 SAA1061282
పపరర: లకడమ సరసబభడజజస
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93-49/269

భరస : ఠరగమర
ఇసటట ననస:134-84
వయససస:25
లస: ససస స
8198 SAA0326736
పపరర: లకడమ వసస

93-49/272

93-49/275

93-49/278

93-44/679

93-49/280

93-44/681

93-49/284

తసడడ:డ తరరపతమమ� చవల
ఇసటట ననస:134-95
వయససస:38
లస: పప

8208 SAA0929671
పపరర: మహన రగడర డ కరత రగడడర

8211 SAA0309757
పపరర: శకనవరసరరవప కసభసపరటట

8214 SAA0327221
పపరర: బభలమ అనసశ ససరరష కటరఠ

8217 SAA1034800
పపరర: SABEHA షపక

93-49/286

8220 SAA0634543
పపరర: చవల ససబబమమమ

93-44/680

8223 SAA0634428
పపరర: చవల కకసడల రరవప
తసడడ:డ అసకమమ రరవప చవల
ఇసటట ననస:134-95
వయససస:52
లస: పప

8203 SAA0635060
పపరర: బభణనల కమషరర రరవప

93-49/277

8206 SAA0929689
పపరర: పదమజ కరత రగడర డ

93-44/678

8209 LFX1615913
పపరర: కనకదసరర మమదవ కసభసపరటట

93-49/279

భరస : శకనవరసరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:134-85
వయససస:41
లస: ససస స
93-49/281

8212 SAA0142737
పపరర: అమమత రరవప వసస

93-49/282

తసడడ:డ రరమగలల వసస
ఇసటట ననస:134-85
వయససస:53
లస: పప
93-52/371

8215 SAA0315747
పపరర: లకడమ వరమలర

93-49/283

భరస : శకనవరస గరడ వరమమల
ఇసటట ననస:134-90
వయససస:33
లస: ససస స
93-51/467

8218 SAA0638791
పపరర: చవల కమషరవనన

93-49/285

తసడడ:డ కకసడల రరవప చవల
ఇసటట ననస:134-95
వయససస:29
లస: ససస స
93-49/287

భరస : కకసడల రరవప చవల
ఇసటట ననస:134-95
వయససస:47
లస: ససస స
93-49/289

93-49/274

భరస : మహన రగడర డ
ఇసటట ననస:134-85
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మసరసన VALI షపక
ఇసటట ననస:134-94
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� చవల
ఇసటట ననస:134-95
వయససస:31
లస: ససస స
8222 SAA0136804
పపరర: సరసబశవరరవప� చనవల�

93-44/677

తసడడ:డ హమదయరరజ
ఇసటట ననస:134-89
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబ రకయఖ వరమల
ఇసటట ననస:134-90
వయససస:38
లస: పప
8219 SAA0327288
పపరర: చనవల లల�

8205 SAA0929697
పపరర: మమనక కరత రగడర డ

8200 SAA0635409
పపరర: మగరళ

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప బభణనల
ఇసటట ననస:134-84
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గసటయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:134-85
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:134-86
వయససస:24
లస: పప
8216 SAA0312587
పపరర: శకనవరస గరడ వరమలర

93-49/276

తసడడ:డ పపదబ పసరర రగడర డ
ఇసటట ననస:134-85
వయససస:57
లస: పప

భరస : గసటయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:134-85
వయససస:63
లస: ససస స
8213 SAA0956021
పపరర: ససదదప కలమమర కసభసపరటట

8202 SAA0649418
పపరర: బతషలమ మగరళ

93-49/271

తసడడ:డ మగరళ బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-84
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మహన రగడర డ
ఇసటట ననస:134-85
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రగడర డ
ఇసటట ననస:134-85
వయససస:30
లస: పప
8210 SAA0315671
పపరర: బభపపలల కసభసపరటట

93-49/273

తసడడ:డ వనసకట రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-84
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అమమతనరరవ� వ సస
ఇసటట ననస:134-84
వయససస:33
లస: పప
8207 SAA0929663
పపరర: కరరరసక రగడడర కరత రగడడర

8199 SAA0635029
పపరర: లలననమ సరసనత

8197 SAA0326744
పపరర: శరరష వసస

భరస : ననగససబడమణఖస వ సస
ఇసటట ననస:134-84
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవ బభణనల
ఇసటట ననస:134-84
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ లలనస
ఇసటట ననస:134-84
వయససస:27
లస: పప
8204 SAA0376988
పపరర: ఠరగగర� వసస�

93-49/270

భరస : కమషరర రరవప బభణనల
ఇసటట ననస:134-84
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమత రరవప వసస
ఇసటట ననస:134-84
వయససస:47
లస: ససస స
8201 SAA0634345
పపరర: ఏల వనసకటటశనరళళ

8196 SAA0634147
పపరర: బభణనల వనసకట రమణ

8221 SAA0326850
పపరర: తరరపతమమ� చనవల�

93-49/288

భరస : మగరళ� చవల
ఇసటట ననస:134-95
వయససస:61
లస: ససస స
93-49/290

8224 SAA0570796
పపరర: నసనన ఉమ మహహశనరరరవప

93-51/468

తసడడ:డ కరసరవరరజ
ఇసటట ననస:134-97
వయససస:41
లస: పప
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93-49/291

భరస : హరర పడసరద రరవప� చలమర
ఇసటట ననస:134-98
వయససస:32
లస: ససస స
8228 SAA0392506
పపరర: ససరమమమ చడలర

93-52/374

93-49/294

93-52/378

93-49/297

93-49/300

93-49/304

93-49/307

భరస : ననసచనరయఖ� �
ఇసటట ననస:134-116
వయససస:50
లస: ససస స

8238 SAA0313700
పపరర: ససతనమహలకడమ� కసకణనల�

8241 SAA0142984
పపరర: శకనవరసరరవప� కసకణనల�

8244 SAA0327734
పపరర: లకడమ� యరక గగసటర �

8247 LFX1615483
పపరర: పపరరరశనరర వనచచ

93-49/310

8250 SAA0435503
పపరర: పడవణననయక మమళవతష
స

93-49/298

8253 AP151030456686
పపరర: గరయతడ దతవ మగపరరననన�
భరస : సరసబశవరరవప� మగపరననన
ఇసటట ననస:134-116
వయససస:52
లస: ససస స

8233 SAA0078816
పపరర: ససనత పతకమమరర

93-52/377

8236 SAA0314583
పపరర: హరరత� కసకణనల�

93-49/296

8239 SAA0326876
పపరర: బగలలర మమ� కసచడరర�

93-49/299

తసడడ:డ హనసమయఖ� కసచరర
ఇసటట ననస:134-107
వయససస:81
లస: ససస స
93-49/301

8242 SAA0817652
పపరర: గరరర రరజ కలమమర

93-49/302

తసడడ:డ రతనస గరర
ఇసటట ననస:134-107
వయససస:62
లస: పప
93-49/305

8245 SAA0556746
పపరర: మసరసన వల షపక

93-49/306

తసడడ:డ అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:134-110
వయససస:33
లస: పప
93-49/308

8248 SAA0959785
పపరర: లలకరశ పపప ఢడన రరజ వనచ

93-49/309

తసడడ:డ రరధ కమషరయఖ వనచ
ఇసటట ననస:134-111
వయససస:27
లస: పప
93-49/311

తసడడ:డ గగపరలమనయక మమ ళ వతష
స
ఇసటట ననస:134-112
వయససస:37
లస: పప
93-49/313

93-49/292

తసడడ:డ రరమగ� కసకణనల
ఇసటట ననస:134-107
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరధనకమషరయఖ వనచచ
ఇసటట ననస:134-111
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వశనననధస� �
ఇసటట ననస:134-111
వయససస:50
లస: పప
8252 LFX2427110
పపరర: గరరరజ� పమడడమగకకల�

93-49/295

తసడడ:డ రరధ కమషర� యరకగగసటర
ఇసటట ననస:134-110
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల చనవ
ఇసటట ననస:134-110
వయససస:55
లస: పప
8249 LFX1615475
పపరర: రరధనకమషరయఖ � వనచనచ�

8235 SAA0313296
పపరర: హరరశ� కసకణనల�

8230 SAA0392555
పపరర: ఎసపస రర రరణణ� పపలవరరస�

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:134-102
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� కసకణనల
ఇసటట ననస:134-107
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:134-110
వయససస:30
లస: ససస స
8246 SAA0310102
పపరర: కకషప ర బభబగ చనవర

93-52/376

తసడడ:డ కకటయఖ� కసకణనల
ఇసటట ననస:134-107
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� కసకణనల
ఇసటట ననస:134-107
వయససస:41
లస: పప
8243 SAA0636530
పపరర: శశక మరరబ

8232 LFX1614502
పపరర: పదమ కసచతటట

93-52/373

భరస : ననతననయయలల� పపలవరరస
ఇసటట ననస:134-102
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� కసకణనల
ఇసటట ననస:134-107
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రతన పడసరద కసచరర
ఇసటట ననస:134-107
వయససస:60
లస: ససస స
8240 SAA0142992
పపరర: రరమగ� కసకణనల�

93-52/375

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:134-102
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కమషరతషలససదనసస
ఇసటట ననస:134-102
వయససస:57
లస: ససస స
8237 SAA1013820
పపరర: ససగగణ కసచరర

8229 SAA0379313
పపరర: ససరరష చతల

8227 LFX1610757
పపరర: శసకరరరవప మమదరమమటర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-98
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:134-100
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప� నటభనయలల
ఇసటట ననస:134-102
వయససస:48
లస: పప
8234 LFX2427136
పపరర: నరమలమదతవ పప నకల

93-52/372

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:134-98
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:134-100
వయససస:55
లస: ససస స
8231 SAA0423590
పపరర: నతననయలల� పపలవరరస�

8226 LFX1610906
పపరర: అసజమమ మమదరమమటర

8251 SAA0327106
పపరర: ననగరసదడస� గరరర పరటట�

93-49/312

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప� గరరర పరటట
ఇసటట ననస:134-115
వయససస:71
లస: ససస స
93-49/314

8254 SAA0081604
పపరర: లకడమ పరరనత మసడవ�

93-49/315

భరస : వనసకటటశనరరర� మసడవ
ఇసటట ననస:134-116
వయససస:65
లస: ససస స
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పపరర: రరజరష మగపరననన
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93-49/316

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మగపరననన
ఇసటట ననస:134-116
వయససస:27
లస: పప
8258 SAA0321000
పపరర: శకదతవ కకరకపరటట�

93-49/318

93-49/321

93-52/380

93-49/324

93-52/384

93-49/327

93-52/389

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:134-128
వయససస:45
లస: ససస స

8268 SAA0142844
పపరర: కకటటశనర రరవప� యననస�

8271 SAA1061738
పపరర: తరరపతయఖ పపల

8274 SAA0816480
పపరర: కకలర సరయ బభబగ

8277 SAA0392548
పపరర: ననజల నషర షపక

93-52/392

8280 SAA1292515
పపరర: సతఖవత బగరరగగపలర

93-49/325

8283 SAA0322370
పపరర: పపలమరరరవప� కలరగసటట�
తసడడ:డ చడనననరరవప� కలరరగసటట
ఇసటట ననస:134-131
వయససస:45
లస: పప

8263 SAA0420828
పపరర: శకలతన మలలర ల

93-52/379

8266 SAA0992330
పపరర: వనయ కలమమర యననస

93-49/323

8269 SAA0931858
పపరర: అదసబత కలమమరర ననల

93-52/382

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-121
వయససస:24
లస: ససస స
93-52/386

8272 SAA0987885
పపరర: లకరర మమ యననస

93-49/326

భరస : ఓబయఖ యననస
ఇసటట ననస:134-122
వయససస:65
లస: ససస స
93-49/328

8275 AP151030453569
పపరర: సరమమబశవరరరరవప రమసపటట

93-52/388

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:134-125
వయససస:35
లస: పప
93-52/390

8278 SAA0390054
పపరర: జయరభ షపక

93-52/391

భరస : ఖమజజవరల
ఇసటట ననస:134-127
వయససస:45
లస: ససస స
93-52/745

భరస : ససరర బభబగ బగరరగగపలర
ఇసటట ననస:134-127
వయససస:45
లస: ససస స
93-52/393

93-49/320

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప యననస
ఇసటట ననస:134-121
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఠరగమర షపక
ఇసటట ననస:134-127
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరరబభబగ బమరరగగపలర
ఇసటట ననస:134-127
వయససస:46
లస: ససస స
8282 SAA0392324
పపరర: లకమమమ పపల

93-49/322

తసడడ:డ గగపయఖ కకలర
ఇసటట ననస:134-125
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:134-125
వయససస:75
లస: పప
8279 SAA1061878
పపరర: సతఖవత బగరరగరపలర

8265 SAA0321059
పపరర: సతఖవత� యననస�

8260 LFX2417962
పపరర: వనసకట కమషర పడసరద కకరకపరటట

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:134-120
వయససస:31
లస: ససస స

భరస :
ఇసటట ననస:134-121
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరయ బభబగ కకలర
ఇసటట ననస:134-125
వయససస:41
లస: ససస స
8276 LFX2417780
పపరర: రరమమరరరరవప రమసపటట

93-52/883

తసడడ:డ ఓబయఖ� యమననస
ఇసటట ననస:134-121
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప యమననస
ఇసటట ననస:134-121
వయససస:22
లస: పప
8273 SAA0816464
పపరర: కకలర ససతన

8262 SAA1381607
పపరర: హరరరత కకరకపరటట

93-52/739

తసడడ:డ అపరరరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-117
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప� యననస
ఇసటట ననస:134-121
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప యననస
ఇసటట ననస:134-121
వయససస:24
లస: పప
8270 SAA1061704
పపరర: వవనక యమననస

93-49/319

తసడడ:డ వనసకట కమషర పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-117
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:134-120
వయససస:37
లస: పప
8267 SAA0993593
పపరర: వనయ కలమమర యననస

8259 SAA0959736
పపరర: భభరత కకరకపరటట

8257 SAA1289990
పపరర: అనసష కనగసటట

భరస : రరజరశ మగపరననన
ఇసటట ననస:134-116
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అపరర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-117
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ� కకరగకపరటట
ఇసటట ననస:134-117
వయససస:73
లస: పప
8264 LFX2417012
పపరర: రరమగ కకడనల

93-49/317

తసడడ:డ గగపరలరరవప� మగపరననన
ఇసటట ననస:134-116
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటపడసరద� కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-117
వయససస:40
లస: ససస స
8261 AP151030453618
పపరర: అపరరరరవప కకరగకపరటట�

8256 AP151030453972
పపరర: సరసబశవరరవప మగపరరననన�

8281 SAA1421205
పపరర: ససరర బభబగ బగరరగగపలర

93-52/892

తసడడ:డ ససబబరరవప బగరరగగపలర
ఇసటట ననస:134-127
వయససస:54
లస: పప
93-49/329

8284 LFX2427961
పపరర: మలలర శనరర కలపరగరరర

93-52/394

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:134-131
వయససస:45
లస: ససస స
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8285 SAA0318030
పపరర: మసరసన రరవప కలపరగరరర

93-52/395

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-131
వయససస:55
లస: పప
8288 SAA1034784
పపరర: సతస యఖ బభలగగన

93-49/331

93-52/398

93-52/401

93-49/333

93-52/405

93-49/334

93-52/409

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:134-148
వయససస:27
లస: పప

8298 SAA0565200
పపరర: అరరణకలమమరర మమమలమ

8301 SAA0564773
పపరర: అపరరరరవప మమమలమ

8304 SAA0637447
పపరర: ససదర స రరవప ససరరఖ వవలలటట

8307 SAA0984493
పపరర: శరరష చడనసనపలర

93-52/412

8310 SAA0996324
పపరర: గగపస కమషర కరరరటట

93-52/403

8313 SAA1061837
పపరర: గగపస పసనబబ యయన
తసడడ:డ సరయ పసనబబ యయన
ఇసటట ననస:134-148
వయససస:30
లస: పప

8293 SAA0849176
పపరర: వనసకటటసనర రరవప గళర

93-52/400

8296 SAA0378562
పపరర: రరసబభబమ� కసచతటట�

93-49/332

8299 SAA0564906
పపరర: ననగమణణ మమమలమ

93-52/404

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:134-143
వయససస:64
లస: ససస స
93-52/406

8302 SAA0932179
పపరర: అపరరరరవప కసచరర

93-52/407

తసడడ:డ రతనస కసచరల
ఇసటట ననస:134-143
వయససస:69
లస: పప
93-49/335

8305 LFX1615319
పపరర: మరర బ షపక

93-52/408

భరస : అబగబల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:134-145
వయససస:60
లస: ససస స
93-52/410

8308 SAA0318329
పపరర: రరధ పసననబబ యన

93-52/411

భరస : గగపస కమషర
ఇసటట ననస:134-148
వయససస:33
లస: ససస స
93-52/413

తసడడ:డ అపరర రరవప కరరరటట
ఇసటట ననస:134-148
వయససస:23
లస: పప
93-52/415

93-52/397

తసడడ:డ నరసససహరరవప� కసచడటట
ఇసటట ననస:134-143
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:134-147
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-148
వయససస:51
లస: ససస స
8312 SAA1061829
పపరర: లకడమననరరయణ ఆవపల

93-52/402

తసడడ:డ ససవర కరమమశనర రరవప వవలలటట
ఇసటట ననస:134-145
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:134-145
వయససస:65
లస: పప
8309 SAA0314112
పపరర: శవమమ గగగరదతసస

8295 SAA0628313
పపరర: శకనస పపల

8290 LFX1614510
పపరర: కళళఖణ మహహశనరర చలర సచరర

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ గళర
ఇసటట ననస:134-133
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ మమమలమ
ఇసటట ననస:134-143
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవ కరమమశనర రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:134-145
వయససస:47
లస: ససస స
8306 LFX1615301
పపరర: అబగబలడహమమన షపక

93-52/399

భరస : శవశసకర మమమలమ
ఇసటట ననస:134-143
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అపరరరరవప కసచరల
ఇసటట ననస:134-143
వయససస:65
లస: ససస స
8303 SAA0394536
పపరర: చన రరవప ఓలలటట

8292 SAA0849150
పపరర: పరవన గళర

93-49/330

భరస : హనసమసతరరవప చలర సచడరల
ఇసటట ననస:134-132
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల పపల
ఇసటట ననస:134-139
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మమమలమ ననగయఖ
ఇసటట ననస:134-143
వయససస:71
లస: పప
8300 SAA0932153
పపరర: మమరర రగజవర కసచరర

93-52/396

భరస : వనసకటటసనర రరవప గళర
ఇసటట ననస:134-133
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ పపల
ఇసటట ననస:134-139
వయససస:27
లస: ససస స
8297 SAA0557181
పపరర: మమమలమ అపరర రరవప

8289 LFX2427953
పపరర: రమణ బభలగగన

8287 SAA1040237
పపరర: రమణ బభలగగన

భరస : సతస యఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:134-132
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సతస యఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:134-132
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతస యఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:134-132
వయససస:49
లస: పప
8294 SAA0628412
పపరర: మమధవ పపల

93-52/911

తసడడ:డ మసరసననడవప మలర శనరర
ఇసటట ననస:134-131
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మగతస యఖ బలగగన
ఇసటట ననస:134-132
వయససస:54
లస: పప
8291 LFX2418184
పపరర: సతస యఖ బభలగగన

8286 SAA1464809
పపరర: వరసజననయగలల కలపరగరరర

8311 SAA0476499
పపరర: మహన కమషర థథటభ

93-52/414

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప థథటభ
ఇసటట ననస:134-148
వయససస:27
లస: పప
93-52/416

8314 SAA0725756
పపరర: ఆరరదడ సతఖస ఆరరదడ

93-52/417

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:134-148
వయససస:39
లస: పప
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93-52/418

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-148
వయససస:57
లస: పప
8318 SAA0327973
పపరర: హనసమసతరరవప� సరరపపడడ�

93-49/337

93-52/421

93-52/422

93-49/340

93-49/343

93-52/425

93-49/347

భరస : కనన బభబగ� మమలపపదదబ
ఇసటట ననస:134-154
వయససస:32
లస: ససస స

8328 SAA0435511
పపరర: ససరరష శకరరమననన

8331 SAA0815813
పపరర: మహహష బభబగ వపలర

8334 LFX2427342
పపరర: ననగసదడమమ వజజడల

8337 SAA0716274
పపరర: గరల పదమజ

93-49/350

8340 LFX2417368
పపరర: సరసబశవరరవప� శకరరమననన�

93-49/341

8343 SAA0992629
పపరర: నవఖ కరకసత నల
తసడడ:డ కకటటశనరరరవప నల
ఇసటట ననస:134-155
వయససస:28
లస: ససస స

8323 SAA0435537
పపరర: వనసకట కకశశర బభబగ ససననస

93-49/339

8326 SAA0658443
పపరర: కకరణ కలమమర రగడడర ఉసదడల

93-52/424

8329 SAA0081463
పపరర: వనసకటరగడడర దపసరల�

93-49/342

తసడడ:డ రరమరగడడర� దపసరల
ఇసటట ననస:134-151
వయససస:58
లస: పప
93-49/344

8332 SAA0815821
పపరర: వనసకట రరవప వపలర

93-49/345

తసడడ:డ ససబబయఖ వపలర
ఇసటట ననస:134-152
వయససస:53
లస: పప
93-52/426

8335 SAA0550632
పపరర: ననగమణణ గరల

93-49/346

తసడడ:డ ససధనకర రగడడర గరల
ఇసటట ననస:134-153
వయససస:27
లస: ససస స
93-49/348

8338 SAA0309468
పపరర: శకనవరసరగడడర గరల�

93-49/349

తసడడ:డ శసకరరగడ�డర గరల
ఇసటట ననస:134-153
వయససస:38
లస: పప
93-49/351

తసడడ:డ బడహమయఖ � �
ఇసటట ననస:134-153
వయససస:55
లస: పప
93-49/352

93-52/420

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రగడర డ
ఇసటట ననస:134-150
వయససస:34
లస: పప

భరస : శసకర రగడడర గరల
ఇసటట ననస:134-153
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరగడ�డర గరల
ఇసటట ననస:134-153
వయససస:41
లస: పప
8342 SAA0257162
పపరర: మలర పపదదబ దతవ�

93-52/423

భరస : వరరరగడడర
ఇసటట ననస:134-152
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర గరల
ఇసటట ననస:134-153
వయససస:29
లస: ససస స
8339 SAA0309765
పపరర: ససధనకర రగడడర గరల�

8325 SAA0712257
పపరర: కకరన కలమమర రగడడర ఉసడతలమ

8320 SAA0931585
పపరర: అనససరఖ తతట

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ససననస
ఇసటట ననస:134-150
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప వపలర
ఇసటట ననస:134-152
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవరరగడడర
ఇసటట ననస:134-152
వయససస:40
లస: ససస స
8336 SAA0392431
పపరర: శవ చసదడ కళ గరల

93-49/338

తసడడ:డ సరసబశవరరవప శకరరమననన
ఇసటట ననస:134-151
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప వపలర
ఇసటట ననస:134-152
వయససస:24
లస: ససస స
8333 LFX2427060
పపరర: లకడమ వజజడల

8322 SAA0435800
పపరర: యగరసనరమమ ససననస

93-49/336

భరస : రరమ రరవప తతట
ఇసటట ననస:134-149
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ రగడర డ ఉసడతలమ
ఇసటట ననస:134-150
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప శకరరమననన
ఇసటట ననస:134-151
వయససస:34
లస: పప
8330 SAA0815847
పపరర: శరరష వపలర

93-52/419

భరస : ననగభమషణస ససననస
ఇసటట ననస:134-150
వయససస:77
లస: ససస స

తలర : కకరణ కలమమర రగడడర
ఇసటట ననస:134-150
వయససస:29
లస: ససస స
8327 SAA0445288
పపరర: రరజరష శకరరమననన

8319 SAA0996365
పపరర: అరరణన కలమమరర బతష
స ల

8317 SAA0321547
పపరర: హరరబభబగ� సరరపపడడ�

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� సరరపపడడ
ఇసటట ననస:134-149
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-149
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర రరమగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-149
వయససస:53
లస: పప
8324 SAA0659805
పపరర: వణ కలమమరర ఉసదడల

93-48/965

తసడడ:డ వనసకట నరరస రగడడర వనమరగడడర
ఇసటట ననస:134-149
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప� సరరపపడడ
ఇసటట ననస:134-149
వయససస:63
లస: పప
8321 SAA0996340
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

8316 SAA1459130
పపరర: బభలకమషర రగడడర వనమరగడడర

8341 SAA1410398
పపరర: ననగమణణ గల

93-52/916

భరస : ససధకర రగడడర గల
ఇసటట ననస:134-153
వయససస:23
లస: ససస స
93-49/353

8344 SAA0992264
పపరర: వకకటరరయమ నల

93-49/354

భరస : బసవయఖ నల
ఇసటట ననస:134-155
వయససస:51
లస: ససస స
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పపరర: కకటటశనరరరవప నల
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93-49/355

తసడడ:డ బసవయఖ నల
ఇసటట ననస:134-155
వయససస:34
లస: పప
8348 SAA0377705
పపరర: రరజశశఖర రరడ�డర గరల�

93-49/358

93-49/361

93-49/364

93-49/367

93-52/428

93-52/431

93-49/370

93-49/373

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:134-160
వయససస:34
లస: పప
8372 LFX2427755
పపరర: శరసతశక చసతమననన
భరస : వనసకటకమషరరరరవప
ఇసటట ననస:134-160
వయససస:49
లస: ససస స

93-49/365

8358 LFX1610971
పపరర: శకనవరసరగడడర గరల�

8361 SAA0851379
పపరర: ననగ మలలర శనరర నలక
ర రర

8364 SAA0815706
పపరర: గరల వనజ

8367 SAA0318154
పపరర: అననపపరర దతవ� పపటటట�

93-49/368

8353 SAA0081661
పపరర: అనసతలకడమ దపసరల�

93-49/363

8356 SAA0377846
పపరర: రమణనరరడడర� గరల�

93-49/366

8359 SAA0850843
పపరర: ననగమణణ కసచతటట

93-52/427

భరస : రరసబభబగ కసచతటట
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:29
లస: ససస స
93-52/429

8362 SAA1034990
పపరర: మధస బభబగ బభలజరపలర

93-49/369

8365 SAA1272608
పపరర: శకనవరస రగడడర గల

93-52/749

తసడడ:డ ససతనరరమ రగడర డ గల
ఇసటట ననస:134-158 2/1 DWARAKANAGAR
వయససస:53
లస: పప
93-49/371

8368 SAA0407007
పపరర: అరరణ పప తషగగసటర

93-49/372

భరస : వజయ రరజ కలమమర� పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:134-160
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:134-160
వయససస:48
లస: ససస స

8370 SAA0081281
పపరర: రరజరష పప తషగగసటర

8371 SAA0081471
పపరర: సరసబశవ రరవప పప తషగగసడర

8373 LFX2427763
పపరర: కరశవరబ న చసతమననన
భరస : వనసకటకమషరరరరవప
ఇసటట ననస:134-160
వయససస:76
లస: ససస స

93-52/430

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బభలజరపలర
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:39
లస: పప

93-49/374

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:134-160
వయససస:36
లస: పప
93-52/432

93-49/360

తసడడ:డ శకనవరసరరడడర� గరల
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహహశనర రగడర డ గరల
ఇసటట ననస:134-158
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజరశ పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:134-160
వయససస:25
లస: ససస స
8369 SAA0312306
పపరర: అశశక పప తషగగసటర

8355 SAA0394460
పపరర: శవమమమ� కసబబటట�

8350 AP151030453722
పపరర: కకకషర రరగడడర గరల

భరస : వనసకటరగడ�డర దపసరల
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ కసచతటట
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:66
లస: పప
8366 SAA0637405
పపరర: పప తషగగసటర కరవఖ

93-49/362

తసడడ:డ మహన రగడడర� గరల
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:35
లస: ససస స
8363 SAA0850942
పపరర: నరసససహరరవప కసచతటట

8352 SAA0316026
పపరర: రమఖ కమషర గరల

93-49/357

తసడడ:డ అపసరరగడడర గరల
ఇసటట ననస:134-156
వయససస:83
లస: పప

భరస : నరశసహరరవప� కరసబబటట
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర దపసరల
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:36
లస: పప
8360 SAA0851353
పపరర: జజఖతరమయ నలక
ర రర

93-49/359

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర గరల
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరగడడర గరల
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:48
లస: ససస స
8357 SAA0081505
పపరర: శకనవరస� దపసరల�

8349 AP151030453666
పపరర: మహననడ
డ డర గరల�

8347 SAA0314526
పపరర: శరరష� గరల�

తసడడ:డ జయ మహన రరవప� గరల
ఇసటట ననస:134-156
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషరరరగడ�డర గరల
ఇసటట ననస:134-156
వయససస:58
లస: పప

భరస : చతనఖ కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:134-157
వయససస:30
లస: ససస స
8354 AP151030457026
పపరర: రమమ శకదతవ గరల

93-49/356

తసడడ:డ గగరవయఖ నల
ఇసటట ననస:134-155
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ జయమహనరరడడర� గరల
ఇసటట ననస:134-156
వయససస:29
లస: పప
8351 SAA1024462
పపరర: పడవలర క కకమమమలపరటట

8346 SAA0992744
పపరర: బసవయఖ నల

93-49/375

తసడడ:డ అమరయఖ పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:134-160
వయససస:62
లస: పప
93-52/433

8374 SAA1423912
పపరర: అరరణ గమమపపడడ

93-48/967

తసడడ:డ వ శశఖర గమమపపడడ
ఇసటట ననస:134-163
వయససస:18
లస: ససస స
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8375 SAA0560086
పపరర: నవఖ చడరరకకరర
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93-52/434

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:134-163
వయససస:33
లస: ససస స
8378 SAA0960527
పపరర: రవ బభబగ డతగల

93-52/437

93-52/440

93-52/443

93-52/446

93-52/449

93-52/452

93-52/455

భరస : మగతనఖల రరజ
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:38
లస: ససస స

8388 SAA0392258
పపరర: సరమమమజఖస కకటటపలర

8391 SAA0550608
పపరర: దసరరర చలమర

8394 SAA0318212
పపరర: శవ ననగరసదడమమ ఎలలక

8397 SAA0312272
పపరర: లకడమననరరయణ

93-48/970

8400 SAA0993445
పపరర: లకడమ చటటట

93-52/447

8403 LFX1611763
పపరర: రరజ కలమమరర రరచకకసడ
భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:51
లస: ససస స

8383 SAA0984535
పపరర: నరసససహ రరవప గసడడకకట

93-52/442

8386 SAA0081349
పపరర: సతషషకమమర నసతలపరటట

93-52/445

8389 SAA0629394
పపరర: వనసకట రమణ తమమశశటట

93-52/448

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:134-171
వయససస:36
లస: పప
93-52/450

8392 SAA0315622
పపరర: ఝమనసలకడమ ఎలలక

93-52/451

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:134-172
వయససస:38
లస: ససస స
93-52/453

8395 SAA0317974
పపరర: వనసకట మగరహరర
తరరవరయపరటట
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:134-172
వయససస:40
లస: పప

93-52/454

93-52/456

8398 SAA1420777
పపరర: దతవ కకరసన యమదవ యయలలక

93-52/917

తసడడ:డ లకడమననరరయణ యయలలక
ఇసటట ననస:134-172
వయససస:19
లస: ససస స
93-52/457

భరస : శకనస చటటట
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:29
లస: ససస స
93-52/459

93-52/439

తసడడ:డ శశఖరబభబగ
ఇసటట ననస:134-170
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-172
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటరతనస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:44
లస: ససస స
8402 SAA0313353
పపరర: మమరర ఆనస

93-52/444

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-172
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:134-172
వయససస:44
లస: పప
8399 SAA1349968
పపరర: రతన రరణణ రరచకకసడ

8385 SAA0658302
పపరర: ఝమనస రరణణ కనపరరస

8380 SAA0550319
పపరర: శకదతవ బలజరపలర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గనబకకట
ఇసటట ననస:134-168
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:134-172
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:134-172
వయససస:62
లస: ససస స
8396 SAA0629188
పపరర: సరసబయఖ తమమశశటట

93-52/441

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-171
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పరబడహమమమస
ఇసటట ననస:134-171
వయససస:47
లస: పప
8393 SAA0391862
పపరర: రసగశశషమమమ తరరవయపరలల

8382 SAA0984394
పపరర: నరసమమ గసడడకకట

93-52/436

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:134-168
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శశఖర బభబగ
ఇసటట ననస:134-170
వయససస:61
లస: ససస స

తలర : ఝమనసరరణణ కనపరరరర
ఇసటట ననస:134-170
వయససస:42
లస: పప
8390 SAA0629865
పపరర: ననగరశనర రరవప కకటటపలర

93-52/438

భరస : తరరపతయఖ గనబకకట
ఇసటట ననస:134-168
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వర భదడయఖ గనబకకట
ఇసటట ననస:134-168
వయససస:54
లస: పప
8387 SAA0081315
పపరర: ససజవరరవప నసతలపత

8379 SAA0984352
పపరర: చలమరమమ గసడడకకట

8377 SAA0560094
పపరర: అనసరరధ చడరరకకరర

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:134-163
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప గనబకకట
ఇసటట ననస:134-168
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల గనబకకట
ఇసటట ననస:134-168
వయససస:49
లస: ససస స
8384 SAA0984014
పపరర: తరరపతయఖ గసడడకకట

93-52/435

భరస : శసకర రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:134-163
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర డతగల
ఇసటట ననస:134-163
వయససస:45
లస: పప
8381 SAA0984378
పపరర: రమణ గసడడకకట

8376 SAA0873092
పపరర: అరరణ కలమమరర నసతలపరటట

8401 SAA0725731
పపరర: పదనమవత ఆరరదడ

93-52/458

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:37
లస: ససస స
93-52/460

8404 SAA0681809
పపరర: శశ రరఖమ ఆరరదసఖల

93-52/461

భరస : సరసబభశవరరవప
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:55
లస: ససస స
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8405 SAA0316091
పపరర: శశషషకలమమరర కటట బబ యన

93-52/462

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:58
లస: ససస స
8408 SAA0476507
పపరర: మగతనఖలననగరరజ రచన కకననర

93-52/466

8409 SAA0848103
పపరర: వజయ చసదర రరచకకసడ

93-52/469

8412 SAA0681775
పపరర: సరసబశవరరవప ఆరరదసఖల
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:64
లస: పప

93-52/472
8414 SAA0996084
పపరర: సరయ అనసత తరరణ కలమమర
ననగరరగడడర
తసడడ:డ రవసదడ బభబగ
ఇసటట ననస:134-176
వయససస:24
లస: పప

8415 SAA1006346
పపరర: చన రరజజ కటటటబబ యన
తసడడ:డ వనసకట రరవప కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:134-176
వయససస:25
లస: పప

8417 SAA0312967
పపరర: శశషగరరరరరవప కటటట బబ యన

8418 SAA1088467
పపరర: చటటట మమ వలవనటట

93-52/475

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-176
వయససస:67
లస: పప
93-52/477

93-49/377

93-48/972

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:29
లస: ససస స

93-52/470

93-52/468

8413 SAA0996068
పపరర: వజయ లకడమ ననగరరగడర డ

93-52/471

భరస : రవసదడ బభబగ ననగరరగడర డ
ఇసటట ననస:134-176
వయససస:41
లస: ససస స
93-52/473

8416 SAA0312884
పపరర: వనసకటభడవప కటటట బబ యన

93-52/474

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:134-176
వయససస:43
లస: పప
93-53/33

8421 SAA0381699
పపరర: ననగరశనరరరవప పసకటభల

93-52/478

8419 SAA0391466
పపరర: వనసకటనరసమమ తననరర

93-52/476

8424 SAA0377879
పపరర: రరజరష� పపరరగమ�

8427 SAA1425362
పపరర: లకడమ రరఖ ధరదసలమ

93-52/479

8430 SAA1443241
పపరర: కమషర వనణణ ధరదసలమ

93-49/378

8433 SAA1014117
పపరర: కనక దసరర దడడర
తసడడ:డ రరమకకటట దడడర
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:31
లస: ససస స

93-49/376

8425 SAA0377184
పపరర: పడసరద� పపరరగగ�

93-49/379

తసడడ:డ శశషరగరరరరరవప� perugu
ఇసటట ననస:134-182
వయససస:55
లస: పప
93-48/973

8428 SAA1425503
పపరర: శశ కరసత ధరదసలమ

93-48/974

తసడడ:డ దసరర రరవప ధరదసలమ
ఇసటట ననస:134-183
వయససస:19
లస: పప
93-52/927

భరస : దసరర రరవప ధరదసలమ
ఇసటట ననస:134-183
వయససస:37
లస: ససస స
93-52/481

8422 SAA0394452
పపరర: కరమమశనరర� పపరరగమ�
భరస : పడసరద� పపరరగగ
ఇసటట ననస:134-182
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర రరవప ధరదసలమ
ఇసటట ననస:134-183
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనర రగడడర పపల
ఇసటట ననస:134-183
వయససస:25
లస: పప
8432 SAA0550574
పపరర: కకటటశనరర బతష
స ల

8410 SAA1028001
పపరర: వనసకటటసనరరర తషమమల
తసడడ:డ రసగ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద� పపరరగగ
ఇసటట ననస:134-182
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దనరదసలమ
ఇసటట ననస:134-183
వయససస:42
లస: పప
8429 SAA0851155
పపరర: శక పడనత రగడడర పపల

93-52/467

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:134-181
వయససస:50
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప� పపరరగగ
ఇసటట ననస:134-182
వయససస:80
లస: ససస స
8426 SAA1425487
పపరర: దసరర రరవప దనరదసలమ

93-52/465

భరస : సరసబశవ రరవప వలవనటట
భరస : ననన
ఇసటట ననస:134-180 5TH LINE MUNUSWAM ఇసటట ననస:134-181
వయససస:64
లస: ససస స
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శనస
ఇసటట ననస:134-181
వయససస:40
లస: ససస స
8423 SAA0390963
పపరర: ననగరసదడమమ� పపరరగమ�

8407 SAA0993452
పపరర: శకనస చటటట

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర చటటట
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:58
లస: పప

8420 SAA0391763
పపరర: బబబ తననరర

93-52/464

భరస : రరమ మహన రరవప తలశల
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనమ రచన కకననర
ఇసటట ననస:134-174
వయససస:41
లస: పప
8411 SAA0556704
పపరర: కకటయఖ బతష
స ల బతష
స ల

8406 SAA0313163
పపరర: సరగజన తలశల

8431 SAA0550566
పపరర: కమషరవనణణ బతష
స ల బతష
స ల

93-52/480

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:27
లస: ససస స
93-52/482

8434 SAA0315952
పపరర: ననగలకడమ దసగరరననన

93-52/483

భరస : వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:31
లస: ససస స
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93-52/484

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:31
లస: ససస స
8438 SAA0313247
పపరర: ననసచనరమమ కలసడకరర

93-52/487

93-52/490

93-52/493

93-52/496

93-52/499

93-52/502

93-52/505

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:134-188
వయససస:64
లస: పప

8448 SAA1034966
పపరర: శశనతన మగదబపపపర

8451 SAA0932740
పపరర: శసకర రరవప మగదనబపపపర

8454 SAA0309252
పపరర: వనసకటటశనరరర దసగరరననన

8457 SAA0314542
పపరర: లకడమ చసకర

93-52/508

8460 SAA0556621
పపరర: వషష
ర రరజ చసకర ఛసక

93-52/497

8463 SAA0550640
పపరర: కకరణమయ పరలలటట
తసడడ:డ గగవరర న రరవప
ఇసటట ననస:134-189
వయససస:26
లస: ససస స

8443 SAA0628263
పపరర: వరరసజననయగలల వనలకరరర

93-52/492

8446 SAA0315861
పపరర: రజగసనరర మమదర పపపర

93-52/495

8449 SAA0316265
పపరర: లకడమ రరజరశనరర మగదనబపపపర

93-52/498

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:134-186
వయససస:60
లస: ససస స
93-52/500

8452 SAA0932757
పపరర: రగశమమ దసగరననన

93-52/501

భరస : పపలర యఖ దసగరననన
ఇసటట ననస:134-187
వయససస:71
లస: ససస స
93-52/503

8455 SAA0380949
పపరర: ఆదనస దథమ

93-52/504

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:134-187
వయససస:43
లస: పప
93-52/506

8458 SAA0392233
పపరర: రరజరశనరర చసకర

93-52/507

భరస : కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-188
వయససస:68
లస: ససస స
93-52/509

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-188
వయససస:29
లస: పప
93-52/511

93-52/489

భరస : వనసకట ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:134-185
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర సరనమ
ఇసటట ననస:134-188
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-188
వయససస:27
లస: పప
8462 SAA0557025
పపరర: కకటటశనర రరవప చసకర ఛసక

93-52/494

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:134-187
వయససస:41
లస: పప

భరస : వషష
ర బభబగ
ఇసటట ననస:134-188
వయససస:28
లస: ససస స
8459 SAA0556597
పపరర: అనల కలమమర ఛసక

8445 SAA0996076
పపరర: రవసదడ బభబగ ననగరరగడర డ

8440 SAA0629261
పపరర: శవ రరజఖస బభలజరపలర

తసడడ:డ ససబభశవ రరవప
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ మగదబ పపపర
ఇసటట ననస:134-186
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:134-187
వయససస:33
లస: పప
8456 SAA0931841
పపరర: పసడయమసక చసక

93-52/491

భరస : వనణగ గగపరల మగదబపపపర
ఇసటట ననస:134-186
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:134-186
వయససస:28
లస: పప
8453 SAA0309302
పపరర: రవసదడ దసగరరననన

8442 SAA1014091
పపరర: శవ శసకర దడడర

93-52/486

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ హరననథ బభబగ
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:134-185
వయససస:39
లస: పప
8450 SAA0309096
పపరర: వనణగగగపరల మగదబపపపర

93-52/488

తసడడ:డ రరమకకటట దడడర
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకసడన రగడడర
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:47
లస: పప
8447 SAA0312686
పపరర: వనసకటససరరషరబబగ మగదబపపపర

8439 SAA0550749
పపరర: రమణ బతష
స ల

8437 SAA0983602
పపరర: పదమజ పప ననపరటట

భరస : శకనవరస రగడర డ
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమకకటట దడడర
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:58
లస: ససస స
8444 SAA0983594
పపరర: శకనవరస రగడడర పప ననపరటట

93-52/485

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:134-184
వయససస:40
లస: ససస స
8441 SAA1014125
పపరర: సరరమమ దడడర

8436 SAA0658294
పపరర: మసగ బతష
స ల

8461 SAA0564740
పపరర: గగరరసరనమ చసకర

93-52/510

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-188
వయససస:34
లస: పప
93-52/512

8464 SAA0392399
పపరర: గరయతడ పరలలటట

93-52/513

తసడడ:డ గగవరర న రరవప�
ఇసటట ననస:134-189
వయససస:29
లస: ససస స
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8465 SAA0550442
పపరర: ఉమమదతవ చవపకలల చవపకలల

93-52/514

తసడడ:డ నరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:134-189
వయససస:53
లస: ససస స
8468 SAA0886129
పపరర: సరయ కమపరకర చవపకలల

93-52/517

93-52/520

93-52/523

93-52/526

93-52/529

8475 SAA0816761
పపరర: ఈరనన ఉలదదడ

8478 SAA0316018
పపరర: వజయ లకడమ బభణనల

8481 SAA0816647
పపరర: షపక షసషరద షపక

93-52/532

8484 SAA0316406
పపరర: నసరర హన కరవపలకరర

తసడడ:డ ననగమర సరహహబ కరవపలకరర
ఇసటట ననస:134-197
వయససస:56
లస: పప
93-52/538

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:134-198
వయససస:25
లస: పప

8490 SAA0315705
పపరర: మరరబ నసదమమరర

93-52/527

8493 SAA0932427
పపరర: యగసఫ షపక
తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:134-198
వయససస:26
లస: పప

8473 SAA0627646
పపరర: వనసకట రగడడర రగడడరబతష
స ల

93-52/522

8476 SAA0996100
పపరర: ససశల యడల

93-52/525

8479 SAA0318022
పపరర: ఆసజననయగలల బ

93-52/528

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-195
వయససస:31
లస: పప
93-52/530

8482 SAA0816613
పపరర: అననర భభషర షపక

93-52/531

తసడడ:డ అబగబల గఫపర
ఇసటట ననస:134-196
వయససస:25
లస: పప
93-52/533

8485 SAA0309278
పపరర: పసర మహమద కరవపలకరర

93-52/534

తసడడ:డ ననగమర సరహహబ కరవపలకరర
ఇసటట ననస:134-197
వయససస:47
లస: పప
93-52/536

8488 SAA0381202
పపరర: హరరననధ బభబగ యనమదల

93-52/537

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:134-197
వయససస:73
లస: పప
93-52/539

భరస : మమలమల నసదమమరర
ఇసటట ననస:134-198
వయససస:49
లస: ససస స
93-52/541

93-52/519

భరస : కకశశర మసదనడడ
ఇసటట ననస:134-192
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:134-197
వయససస:61
లస: పప

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:134-198
వయససస:43
లస: ససస స
8492 SAA0932450
పపరర: అబగబల రహహమన షపక

93-52/524

భరస : పసర మహమద కరవపలకరర
ఇసటట ననస:134-197
వయససస:38
లస: ససస స

93-52/535 8487 SAA0725939
8486 SAA0137786
పపరర: మహమమద ఖమజజవల కరవపలకరర
పపరర: ఫరరడడ షపక

8470 SAA0318238
పపరర: అనససరఖమమ మరరక

తసడడ:డ రరఘవ రగడబ డ
ఇసటట ననస:134-190/1
వయససస:65
లస: పప

భరస : అబగబల గఫపర
ఇసటట ననస:134-196
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగబల సతనసర
ఇసటట ననస:134-196
వయససస:53
లస: పప

8489 SAA0932484
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

93-52/521

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:134-195
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగబల గఫపర
ఇసటట ననస:134-196
వయససస:28
లస: ససస స
8483 SAA0816704
పపరర: అబగబల గఫపర షపక

8472 SAA0985673
పపరర: వజడ ననగ లకడమ కరళగగటభర

93-52/516

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:134-190
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ ఉలదదడ
ఇసటట ననస:134-190/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస కళళఖణ చతత
స రర
ఇసటట ననస:134-194
వయససస:27
లస: ససస స
8480 SAA0816670
పపరర: హససనన షపక

93-52/518

భరస : రరమ కమషర కరళగగటభర
ఇసటట ననస:134-190/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరశ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:134-190/2
వయససస:34
లస: పప
8477 SAA1061720
పపరర: ససమత చతత
స రర

8469 SAA0392514
పపరర: లకడమ మరరక

8467 SAA0974700
పపరర: కరకసత కలమమర చవపకలల

తసడడ:డ నరసససహమమరరస చవపకలల
ఇసటట ననస:134-189
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససరరశ బభబగ
ఇసటట ననస:134-190
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప మరరక
ఇసటట ననస:134-190
వయససస:43
లస: పప
8474 SAA0816712
పపరర: వసదనస కకలకలకరర

93-52/515

భరస : నరసససహ మమరరస చవపకలల
ఇసటట ననస:134-189
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస చవపకలల
ఇసటట ననస:134-189
వయససస:48
లస: పప
8471 SAA0932831
పపరర: ససరరష బభబగ మరరక

8466 SAA0886137
పపరర: గరరరజజ దతవ చవపకలల

8491 SAA0932468
పపరర: అహమద షపక

93-52/540

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:134-198
వయససస:24
లస: పప
93-52/542

8494 SAA0627604
పపరర: ఫరతమ నసదనవనస

93-52/543

తసడడ:డ మమలమల నసదనవనస
ఇసటట ననస:134-198
వయససస:26
లస: పప
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8495 SAA0309542
పపరర: హహసపసన నసదనవణస

93-52/544

తసడడ:డ మమలమల నసదనవణస
ఇసటట ననస:134-198
వయససస:31
లస: పప
8498 LFX2427524
పపరర: అననపపరర కలరక

93-52/547

93-52/550

93-52/552

93-52/555

93-52/558

93-52/561

93-52/563

తసడడ:డ లకరడడమమరరయనననత
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:35
లస: పప

8508 SAA0725814
పపరర: షపక అమర బభషర షపక

8511 SAA0960212
పపరర: హహసపసన బ షపక

8514 SAA1472083
పపరర: శవ పరరనత అపరరల

8517 LFX2427458
పపరర: నరమలమ రరన కటరఠ

93-52/566

8520 SAA0960618
పపరర: ససరరసదరర మమదరమమడర

93-52/556

8523 LFX2417509
పపరర: బభబగ గరరర
తసడడ:డ అగససటన
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:38
లస: పప

8503 SAA0928731
పపరర: మలర మమ తనసడ

93-49/380

8506 SAA0550202
పపరర: మహహమగననసర షపక

93-52/554

8509 SAA0557074
పపరర: మసరసన వల షపక

93-52/557

తసడడ:డ శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:134-200
వయససస:28
లస: పప
93-52/559

8512 SAA0960220
పపరర: కరలలషర షపక

93-52/560

తసడడ:డ మమబగ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:134-201
వయససస:38
లస: పప
93-48/975

8515 SAA0993403
పపరర: ససరరసదడ మమదరమమడర

93-52/562

తసడడ:డ అసజయఖ మమదరమమడర
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:26
లస: ససస స
93-52/564

8518 LFX2427029
పపరర: ధనలకడమ గగతనస

93-52/565

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:51
లస: ససస స
93-52/567

తసడడ:డ అసజయఖ మమదరమమడర
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:26
లస: పప
93-52/569

93-52/549

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:134-200
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:67
లస: ససస స
8522 SAA0137778
పపరర: వనలసగరన రరజ కటరఠ

93-52/553

తసడడ:డ లకమయఖ అపరరల
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:34
లస: ససస స
8519 LFX2427102
పపరర: సనరరజఖలకడమ గగతనస

8505 LFX2427938
పపరర: కమపరవత పకకరరజ

8500 LFX2427565
పపరర: రరణణ మసదనలపప�

భరస : కకసడయఖ తనసడ
ఇసటట ననస:134-200
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : మమబగ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:134-201
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబగ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:134-201
వయససస:49
లస: పప
8516 LFX2427441
పపరర: సససదరరరజన గరరర

93-52/551

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:134-200
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబ సతన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:134-200
వయససస:53
లస: పప
8513 SAA0960204
పపరర: మమలమల షపక

8502 SAA0317982
పపరర: వనసకటటశనరరర మమదల

93-52/546

భరస : ననగరసజననయగలల
ఇసటట ననస:134-199
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవమ పకకరరజ
ఇసటట ననస:134-200
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమమననహరరరవప
ఇసటట ననస:134-200
వయససస:58
లస: ససస స
8510 SAA0556555
పపరర: షరరఫ షపక

93-52/548

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:134-199
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:134-200
వయససస:20
లస: ససస స
8507 LFX2427706
పపరర: ససతనకలమమరర బబ సతల

8499 SAA0318360
పపరర: రరజరశనరర మమదల

8497 SAA0932435
పపరర: సపవదన షపక

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:134-198
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-199
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప
ఇసటట ననస:134-199
వయససస:26
లస: పప
8504 SAA1149376
పపరర: షకకలమ షపక

93-52/545

తసడడ:డ ఖమససస పసరర
ఇసటట ననస:134-198
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-199
వయససస:43
లస: ససస స
8501 SAA0725749
పపరర: హరరశ మమదనల

8496 SAA0627927
పపరర: మమలమల నసదనవనస

8521 SAA1026120
పపరర: ననగరశనర రరవప బబ చసచ

93-52/568

తసడడ:డ లలట వనసకటటసనరరర బబ చసచ
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:32
లస: పప
93-52/570

8524 SAA0984519
పపరర: లకమయఖ అపరరలర

93-52/571

తసడడ:డ హనసమయఖ అపరరలర
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:46
లస: పప
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8525 SAA1227685
పపరర: ననగగర మర వల వనలలతషరర

93-52/750

తసడడ:డ బభరరఇమమమ వనలలతషరర
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:23
లస: పప
8528 SAA0932682
పపరర: దసరర చటర

93-52/572

93-52/575

93-52/578

93-52/581

93-52/584

93-52/587

93-52/590

తసడడ:డ ససదబయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:134-206
వయససస:37
లస: పప

8538 SAA0326579
పపరర: చనసద బభషర షపక

8541 SAA0932849
పపరర: జయ లకడమ దనసరర

8544 SAA0381855
పపరర: దననయయలల చససడసరర

93-52/593

8553 LFX2427151
పపరర: ఖతజజ షపక
భరస : హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:134-208
వయససస:40
లస: ససస స

93-52/577

8536 LFX2417095
పపరర: పసరరహహసపసన వల షపక

93-52/580

93-52/582

8539 SAA0646489
పపరర: వనసకట ననగ సనరర కలమమరర
కలరగసటట
తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:134-205/1
వయససస:25
లస: ససస స

93-52/583

93-52/585

8542 SAA1029850
పపరర: వనసకటటసనరరరరవ దనసరర

93-52/586

తసడడ:డ వనసకరటరతనస దనసరర
ఇసటట ననస:134-205/2
వయససస:69
లస: పప
93-52/588

8545 SAA0381491
పపరర: శరఖమమఖలల చససడసరర

93-52/589

తసడడ:డ కరమమశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-205/4
వయససస:53
లస: పప
93-52/592

తలర : మగలమసకరమమ
ఇసటట ననస:134-205/5
వయససస:54
లస: పప
93-52/594

తసడడ:డ నబర సరహహబ కరలలరర
ఇసటట ననస:134-206
వయససస:31
లస: పప
93-52/596

8533 SAA0658278
పపరర: మరరబ శక షపక

93-52/591 8548 LFX1614122
8547 SAA0658435
పపరర: మణణకసట ఫణణసదడ ననథ యయడసరర
పపరర: వశనననధ కడడయమల

8550 SAA0627968
పపరర: పసర మహమమద కరలలరర

93-52/574

తసడడ:డ సపవదసలలసరహహబ
ఇసటట ననస:134-205
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:134-205/5
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససభభనస కకతస పలర
ఇసటట ననస:134-206
వయససస:32
లస: ససస స
8552 SAA0629337
పపరర: ససభభనస కకతస పలర

93-52/579

తసడడ:డ శరఖమమఖలల
ఇసటట ననస:134-205/4
వయససస:31
లస: పప

భరస : తపససన అమర ననధ
ఇసటట ననస:134-205/5
వయససస:27
లస: ససస స
8549 SAA0629311
పపరర: మసరసనమమ కకతస పలర

8535 LFX2427177
పపరర: అజజరభ షపక

8530 SAA0318345
పపరర: సప వమమ జజనననడడ

భరస : ఉమర షపక
ఇసటట ననస:134-205
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతఖ ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:134-205/2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలకమషర మమరరస గమడసరర
ఇసటట ననస:134-205/3
వయససస:35
లస: పప
8546 SAA0627620
పపరర: అనసరరధ చసచరర

93-52/576

తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:134-205
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:134-205/1
వయససస:25
లస: పప
8543 SAA0960568
పపరర: లకమణ రరవప గమడసరర

8532 SAA0629576
పపరర: మసరసన సరహహబ గగడడగగ

93-52/930

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:134-203
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సపవదనవల షపక
ఇసటట ననస:134-205
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:134-205
వయససస:50
లస: పప
8540 SAA0646604
పపరర: పసలర లటర వనసకటరమణ పసళళటర

93-52/573

తసడడ:డ హహరత
ఇసటట ననస:134-203
వయససస:37
లస: పప

భరస : సపవదన వల షపక
ఇసటట ననస:134-205
వయససస:34
లస: ససస స
8537 LFX2417343
పపరర: సపవదనవల షపక

8529 SAA0629352
పపరర: ఆదనమ బ గగడడగగ

8527 SAA1381649
పపరర: తరరమలలశనరర అపరరల

తసడడ:డ లకమయఖ అపరరల
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మగఖమ సరహహబ GODUGU
ఇసటట ననస:134-203
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:134-203
వయససస:35
లస: పప
8534 SAA0391243
పపరర: అనషర బబగస షపక

93-52/929

తసడడ:డ లకమయఖ అపరరల
ఇసటట ననస:134-202
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:134-203
వయససస:30
లస: ససస స
8531 SAA0933649
పపరర: లసగయఖ చటర

8526 SAA1381664
పపరర: శవ పరరనత అపరరల

8551 SAA0725905
పపరర: ఉమమర బభషర షపక

93-52/595

తసడడ:డ సపవదన వరల షపక
ఇసటట ననస:134-206
వయససస:32
లస: పప
93-52/597

8554 SAA0392175
పపరర: నసరర హన షపక

93-52/598

భరస : పపదన ఫరరరద
ఇసటట ననస:134-208
వయససస:47
లస: ససస స
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93-52/599

తసడడ:డ రమణయఖ మరరక
ఇసటట ననస:134-209
వయససస:23
లస: పప
8558 SAA1149335
పపరర: ససభభన షపక

93-52/601

93-52/604

93-52/607

93-52/610

93-52/613

93-52/616

93-52/932

తసడడ:డ శకనవరస అనర లకకరరస
ఇసటట ననస:134-218
వయససస:29
లస: ససస స

8568 LFX2417350
పపరర: మసరసన వల షపక

8571 SAA0658344
పపరర: బభజవలర షపక

8574 LFX2427292
పపరర: హజరతస మమ కరవపలకరర

8577 SAA0472829
పపరర: వజయ కకరకలల

93-52/621

8580 LFX2427979
పపరర: కకకషరవనణమమ కలపరగరరర

93-52/611

8583 SAA0550715
పపరర: సలమమ షపక
భరస : మసరసన బభషర
ఇసటట ననస:134-219
వయససస:29
లస: ససస స

8563 SAA0627687
పపరర: హనసమసత రగడడర బభససరగడడర

93-52/606

8566 LFX2427185
పపరర: అమననభ షపక

93-52/609

8569 LFX2427227
పపరర: ఖమశసబ షపక

93-52/612

తసడడ:డ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:134-213
వయససస:34
లస: ససస స
93-52/614

8572 LFX2417228
పపరర: ససభభన షపక

93-52/615

తసడడ:డ సపవదనవల
ఇసటట ననస:134-213
వయససస:35
లస: పప
93-52/617

8575 LFX2417327
పపరర: మరరవల కరలకరర

93-52/618

తసడడ:డ మమగమలసరహబ కరలకరర
ఇసటట ననస:134-215
వయససస:45
లస: పప
93-52/619

8578 SAA0472837
పపరర: నరసమమ గసటన

93-52/620

భరస : లకడమ నరసససహరరవప గసటన
ఇసటట ననస:134-216
వయససస:63
లస: ససస స
93-52/622

భరస : కకటటశనరరరవప కలపరగరరర
ఇసటట ననస:134-217
వయససస:70
లస: ససస స
93-52/624

93-52/603

భరస : మసరసననల
ఇసటట ననస:134-212
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనర రరవప కకరకలల
ఇసటట ననస:134-216
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసననయఖ అననస
ఇసటట ననస:134-216
వయససస:37
లస: పప
8582 SAA0390898
పపరర: సరసనత అనర లకకరరస

93-52/608

భరస : మరరవల కరవపలకరర
ఇసటట ననస:134-215
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగల మర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-215
వయససస:20
లస: పప
8579 SAA0658260
పపరర: శకనవరస రరవప అననస

8565 SAA0391409
పపరర: హససనన షపక

8560 SAA0627554
పపరర: నజర షపక

తసడడ:డ ననగరశనరరగడడర
ఇసటట ననస:134-211
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హహసపవన వలర
ఇసటట ననస:134-213
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బడహమ రగడడర నసదనఖల
ఇసటట ననస:134-214
వయససస:30
లస: ససస స
8576 SAA1420470
పపరర: ఖజ రహమతతలమర కకలక
ర రర

93-52/605

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:134-212
వయససస:75
లస: పప

భరస : సపవదనవల షపక
ఇసటట ననస:134-213
వయససస:50
లస: ససస స
8573 SAA0318121
పపరర: శవమమ నసదనఖల

8562 SAA0627976
పపరర: సరసబభడజఖస కళళర స

93-52/600

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:134-210
వయససస:44
లస: పప

భరస : పసర హహసపవన వరల
ఇసటట ననస:134-212
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:134-212
వయససస:70
లస: ససస స
8570 LFX2427201
పపరర: రరవరజ బ షపక

93-52/602

భరస : రరమ రగడడర
ఇసటట ననస:134-211
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:134-211
వయససస:36
లస: పప
8567 LFX2427169
పపరర: అలమరబ షపక

8559 SAA0932542
పపరర: ననగమర బభషర షపక

8557 LFX2427219
పపరర: మహబమభ షపక

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:134-210
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:134-210
వయససస:24
లస: పప

భరస : హనసమసత రరడడర
ఇసటట ననస:134-211
వయససస:32
లస: ససస స
8564 SAA0379420
పపరర: రవసదడబభబగ గగళరమమడడ

93-52/931

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మరరక
ఇసటట ననస:134-209
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:134-210
వయససస:22
లస: పప
8561 SAA0627703
పపరర: రజన బభససరగడడర

8556 SAA1410299
పపరర: శరకవణణ మరరక

8581 SAA0932062
పపరర: కకటటశనర రరవప కలపరగరరర

93-52/623

తసడడ:డ వనసకయఖ కలపరగరరర
ఇసటట ననస:134-217
వయససస:75
లస: పప
93-52/625

8584 SAA0392373
పపరర: ఖమససస బ షపక

93-52/626

భరస : బభబభ సరహహబ
ఇసటట ననస:134-219
వయససస:48
లస: ససస స
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8585 SAA0556878
పపరర: బభజ షపక
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93-52/627

తసడడ:డ బభబగ సరహహబ
ఇసటట ననస:134-219
వయససస:28
లస: పప
8588 SAA0725921
పపరర: కత మమణణకఖమమ కతస

93-52/630

93-52/633

భరస : రమమశ బభబగ కకతస మమససస
ఇసటట ననస:134-221
వయససస:34
లస: ససస స
8594 SAA0317966
పపరర: ననరరయణ రరవప కకతస మమసస

93-52/636

93-52/639

93-52/642

93-52/645

93-52/648

తసడడ:డ కకసడయఖ మరరక
ఇసటట ననస:134-227
వయససస:72
లస: పప

93-52/637

8604 SAA0318170
పపరర: పపషరరవత మదద

8607 SAA0886111
పపరర: తరరపతయఖ మడడ

93-52/934

8610 SAA1196351
పపరర: చసదడయఖ మరరక

93-52/640

8613 SAA1061902
పపరర: లలత మరరక
భరస : సప మయఖ మరరక
ఇసటట ననస:134-230
వయససస:34
లస: ససస స

8593 SAA0318113
పపరర: రమమష బభబగ కకతస మమసస

93-52/635

8596 LFX2417673
పపరర: ననగఆసజననయగలల మసదలపప

93-52/638

8599 SAA0725830
పపరర: వనసకట శవ కమషర

93-52/641

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:134-225
వయససస:29
లస: పప
93-52/643

8602 SAA0658351
పపరర: ఈశనరమమ కరతబబ యన

93-52/644

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:134-226
వయససస:28
లస: ససస స
93-52/646

8605 SAA0658369
పపరర: వనసకటమమ మడడ

93-52/647

భరస : వనలలగగ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:134-226
వయససస:59
లస: ససస స
93-52/649

8608 SAA1410224
పపరర: అసతయఖ మమడడ

93-52/933

తసడడ:డ ససబబయఖ మమడడ
ఇసటట ననస:134-226
వయససస:69
లస: పప
93-33/643

తసడడ:డ కకసడయఖ మరరక
ఇసటట ననస:134-227
వయససస:72
లస: పప
93-52/651

93-52/632

తసడడ:డ తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:134-224
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనలగగసడయఖ మడడ
ఇసటట ననస:134-226
వయససస:40
లస: పప

భరస : అనసతయఖ మమడడ
ఇసటట ననస:134-226
వయససస:39
లస: ససస స
8612 SAA1061936
పపరర: చసదడయఖ మరరక

8601 SAA0983875
పపరర: వనసకటటశనరరర చడనసనపరటట

8590 SAA0318352
పపరర: గరతమ కకతస మమసస

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:134-221
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరతయఖ
ఇసటట ననస:134-226
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ మడడ
ఇసటట ననస:134-226
వయససస:37
లస: పప
8609 SAA1410208
పపరర: మసగమమ మమడడ

93-52/634

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:134-225
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:134-226
వయససస:30
లస: ససస స
8606 SAA0886145
పపరర: ససబబయఖ మడడ

8592 SAA0318253
పపరర: లకడమ దతవ కకతస మమసస

8598 SAA0725855
పపరర: మలర శనరర నకరక

93-52/629

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:134-221
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:134-225
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:134-225
వయససస:33
లస: పప
8603 SAA0391615
పపరర: లకడమ మడడ

93-52/631

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-224
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-225
వయససస:27
లస: ససస స
8600 SAA0725889
పపరర: శకనవరస రరవప నకరక

8589 SAA0378414
పపరర: కరశ వనసకటటశనరరరవప
చరతనగసడర
తసడడ:డ ఆదదననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:134-220
వయససస:45
లస: పప

8595 LFX2417590
పపరర: కకటటశనరరరవప కలరరక

8587 SAA0309088
పపరర: బభపప సరహహబ షపక

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:134-219
వయససస:60
లస: పప

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:134-221
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:134-221
వయససస:57
లస: పప
8597 SAA0725871
పపరర: వజయలకడమ నకరక

93-52/628

తసడడ:డ బభబగ సరహహబ
ఇసటట ననస:134-219
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరమ రగడడర
ఇసటట ననస:134-220
వయససస:52
లస: ససస స
8591 SAA0629501
పపరర: ఝమనస కకతస మమససస

8586 SAA0557082
పపరర: మసరసన భభషర షపక షపక

8611 SAA1061928
పపరర: యమదమమ మరరక

93-52/650

భరస : చసదడయఖ మరరక
ఇసటట ననస:134-227
వయససస:57
లస: ససస స
93-52/652

8614 SAA1061910
పపరర: సప మయఖ మరరక

93-52/653

తసడడ:డ చసదడయఖ మరరక
ఇసటట ననస:134-230
వయససస:37
లస: పప
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పపరర: మలర సరనరర మరరక
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93-52/654

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:134-231
వయససస:29
లస: ససస స
8618 SAA0391458
పపరర: వరన మడడ

93-52/657

93-52/660

93-52/663

93-52/666

93-52/670

93-52/673

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:134-239
వయససస:32
లస: ససస స
8636 AP151030453164
పపరర: సపవదనవరల శశక

93-52/676

తసడడ:డ వనలలగరలపయఖ
ఇసటట ననస:134-240
వయససస:36
లస: పప

93-52/664

8628 SAA1061886
పపరర: రసగర మమచనన

8631 SAA0932773
పపరర: చసదడమమళ యడర పలర

93-52/679

93-52/667

8626 SAA0391623
పపరర: ససభభగఖ లకడమ దసదద

93-52/671

8635 SAA0391656
పపరర: అలసబ షపక

తసడడ:డ మసరసననల
ఇసటట ననస:134-240
వయససస:50
లస: పప

93-52/669

93-52/672
8632 SAA0658328
పపరర: చననవనసకటటశనర రరవప యడర పలర

8634 SAA0392084
పపరర: పరరనన షపక

8643 LFX2417442
పపరర: సపవదనవల షపక

93-52/665

8629 SAA0658336
పపరర: లకడమ దదపసక యడర పలర

తసడడ:డ దశరధ రరమయఖ
ఇసటట ననస:134-238
వయససస:50
లస: పప

8640 SAA0931924
పపరర: అననఫర షపక

93-52/662

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:134-238
వయససస:25
లస: ససస స

93-52/674

93-52/675

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:134-239
వయససస:55
లస: ససస స
93-52/677

8638 SAA0391854
పపరర: రరజఖలకడమ భభషఖస

93-52/678

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:134-240
వయససస:38
లస: ససస స
93-52/680

తసడడ:డ లమలరన బభషర
ఇసటట ననస:134-240
వయససస:24
లస: పప
93-52/682

8623 LFX2427888
పపరర: అనసతలకడమ సరపసననన

తసడడ:డ చనన వనసకటటసనర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:134-238
వయససస:24
లస: పప

8637 AP151030453473
పపరర: మమలమల షపక

93-52/659

భరస : కమషరయఖ
ఇసటట ననస:134-237
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ చననమమలమల
ఇసటట ననస:134-239
వయససస:60
లస: పప

భరస : సపవదన వల
ఇసటట ననస:134-240
వయససస:40
లస: ససస స
8642 SAA0312397
పపరర: వనసకటటశనరరర తడలరగడర స

8625 SAA1061894
పపరర: అనసరరధ మమచనన

8620 SAA0377507
పపరర: శకనస బబ లబబ యన

భరస : కకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:134-236
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సపవదనవరల
ఇసటట ననస:134-239
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:134-239
వయససస:41
లస: పప
8639 SAA0725913
పపరర: మగసతనజ షపక

93-52/661

తసడడ:డ రసగ మమచన
ఇసటట ననస:134-237
వయససస:55
లస: పప

భరస : చననవనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-238
వయససస:44
లస: ససస స
8633 SAA0391706
పపరర: సయఖద జజన బ షపక

8622 SAA0381517
పపరర: సరయలల బబ లబబ యన

93-52/656

తసడడ:డ సరయలల
ఇసటట ననస:134-234
వయససస:33
లస: పప

భరస : రసగర మమచన
ఇసటట ననస:134-237
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:134-237
వయససస:37
లస: పప
8630 SAA0658310
పపరర: అనత యడర పలర

93-52/658

తసడడ:డ జసగయఖ
ఇసటట ననస:134-234
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససతనరరమరరజ
ఇసటట ననస:134-237
వయససస:33
లస: ససస స
8627 SAA0318105
పపరర: ససతనరరమరరజ శనవరరపప

8619 SAA0377564
పపరర: కమషర బబ లబబ యన

8617 SAA0393082
పపరర: పరరనతమమ మడడ

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:134-232
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయలల
ఇసటట ననస:134-234
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:134-234
వయససస:42
లస: పప
8624 SAA0318220
పపరర: సరమమమజఖస శనవరరపప

93-52/655

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:134-231
వయససస:32
లస: పప

భరస : సప మయమఖ
ఇసటట ననస:134-234
వయససస:45
లస: ససస స
8621 SAA0377614
పపరర: యమదగరరర గగరరక

8616 SAA0725822
పపరర: తరరపతయఖ మరరక

8641 SAA0381640
పపరర: లమల జన బభషర షపక

93-52/681

తసడడ:డ సపవదనవల
ఇసటట ననస:134-240
వయససస:31
లస: పప
93-52/683

8644 SAA1149350
పపరర: దదలర మ షపక

93-52/684

భరస : పపదబ బభజ షపక
ఇసటట ననస:134-241
వయససస:26
లస: ససస స
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8645 LFX2427375
పపరర: హజజరరబ షపక
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93-52/685

భరస : చన బభజ
ఇసటట ననస:134-241
వయససస:37
లస: ససస స
8648 LFX2417384
పపరర: చననబభజ షపక

93-52/688

93-52/691

93-52/694

93-52/697

93-52/700

93-52/703

93-52/706

తసడడ:డ మమజజ
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:66
లస: పప

8658 SAA0257139
పపరర: జసససత ఎనసమల

8661 LFX1615947
పపరర: బభలసరనమ లకరకకలల

8664 SAA0312504
పపరర: ధరమరరజ ఆకలల

8667 LFX2417905
పపరర: హజరత అల షపక

93-52/709

8670 SAA0464115
పపరర: పడకరశరరవప కటభరర కటభటరర

93-52/698

8673 SAA0309328
పపరర: ఖమజజ మరర వల షపక
తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:71
లస: పప

8653 LFX1611813
పపరర: సమతపసడయమసక రరచకకసడ

93-52/693

8656 LFX2427805
పపరర: ఖగఖరఠన షపక

93-52/696

8659 SAA0257121
పపరర: లకరబ మమ ఆకలల

93-52/699

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:55
లస: ససస స
93-52/701

8662 SAA0312462
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలల

93-52/702

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:34
లస: పప
93-52/704

8665 SAA0260505
పపరర: రరజ కటభరర

93-52/705

తసడడ:డ లకరరబసరనమ
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:40
లస: పప
93-52/707

8668 LFX1615285
పపరర: మసరసననల షపక

93-52/708

తసడడ:డ అబగబలడహమమన
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:45
లస: పప
93-52/710

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:53
లస: పప
93-52/712

93-52/690

భరస : ససబభన
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబ హహసపసన
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:53
లస: పప
8672 SAA0260521
పపరర: లకరరబసరనమ కటభరర

93-52/695

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లకరరబసరనమ
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:42
లస: పప
8669 SAA0260620
పపరర: మఱఱయననన

8655 SAA0407197
పపరర: ఫరతమ షపక

8650 LFX2417400
పపరర: ననయబ యడవల

భరస : వజయచసదర
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయననలకరరర
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:37
లస: పప
8666 SAA0260919
పపరర: చన రరజ కటభటరర

93-52/692

భరస : జజజయఖ
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ మరర వల
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:31
లస: పప
8663 SAA0312900
పపరర: వనసకటటశనరరరవప ఆకలల

8652 SAA0389981
పపరర: ఖమజ షపక

93-52/687

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:134-242
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఖమజజవరల
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ మరర వల
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:52
లస: ససస స
8660 SAA0318055
పపరర: రససల షపక

93-52/689

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:41
లస: ససస స
8657 SAA0392621
పపరర: మరరభ యమడవలర

8649 SAA0391433
పపరర: జజన భ య�డవలర

8647 LFX1615848
పపరర: బదసలమ షపవక

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:134-241
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననయక
ఇసటట ననస:134-242
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:35
లస: ససస స
8654 SAA0983941
పపరర: హనసమమయమమ బసడనరరపలర

93-52/686

భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:134-241
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:134-241
వయససస:38
లస: పప
8651 SAA0318311
పపరర: జజఖత శసకర

8646 SAA0629543
పపరర: మసరసనమమ షపక

8671 SAA0312488
పపరర: కకటటశనరరరవప ఆకలల

93-52/711

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:134-243
వయససస:60
లస: పప
93-52/713

8674 SAA1061571
పపరర: ఝశ లకడమ లకకకలల

93-52/714

భరస : బళసనమ లకకకకల
ఇసటట ననస:134-245
వయససస:33
లస: ససస స
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8675 SAA0078790
పపరర: రగజజరరణణ లకరకకలల
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93-52/715

భరస : తతరరజయఖ
ఇసటట ననస:134-245
వయససస:57
లస: ససస స

8676 SAA0312660
పపరర: మసరసన వల షపక

93-52/716

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:134-245
వయససస:41
లస: పప

8678 SAA0435123
పపరర: అసజబభబగ తనటటకకల

93-52/718

తసడడ:డ మగతనఖలల
ఇసటట ననస:134-247
వయససస:50
లస: పప

8679 SAA0681718
పపరర: శకనవరస తనటటకకల

93-53/8

తసడడ:డ తతరరజయఖ
ఇసటట ననస:134-248
వయససస:34
లస: ససస స

8682 SAA0928517
పపరర: రరణగక మమరరగగ

93-53/6

93-53/10

భరస : మమరరయమ రరజ
ఇసటట ననస:134-251
వయససస:31
లస: ససస స

8685 SAA0407148
పపరర: అరఠణన జజఖత కటరఠ

93-49/381

93-53/13

భరస : లకరడస మమరరయననన
ఇసటట ననస:134-251
వయససస:52
లస: ససస స
8690 SAA0435909
పపరర: మమరర సరసదన కటరఠ

8688 SAA0312371
పపరర: మసరసన రరవప మలలర ల

93-53/11

భరస : లకథర మరయఖననన
ఇసటట ననస:134-252
వయససస:34
లస: ససస స

8691 SAA0313254
పపరర: ససలమసనబ షపక

93-53/14

93-53/19

భరస : పసచచయమ
ఇసటట ననస:134-252
వయససస:40
లస: ససస స

8694 SAA0392860
పపరర: అననపపరర మమ రమసపటట

93-53/17

93-53/22

తసడడ:డ సససహనయఖ
ఇసటట ననస:134-252
వయససస:39
లస: పప

8697 SAA0328005
పపరర: జజసఫ కఠరరర

8686 SAA0313122
పపరర: వనసకట నరసమమ బబ డడర

93-53/12

8689 SAA0312538
పపరర: వశశనసనర రరవప బబ డడర

93-53/15

8692 SAA0257154
పపరర: లలరరర రరజ కఠరరర

93-53/18

భరస : ఆసథథన
ఇసటట ననస:134-252
వయససస:40
లస: ససస స
93-53/20

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:134-252
వయససస:50
లస: ససస స

8696 SAA0260653
పపరర: రరయననన కఠరరర

93-53/9

తసడడ:డ కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:134-251
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసరసననల
ఇసటట ననస:134-252
వయససస:35
లస: ససస స

8693 SAA0390377
పపరర: కమషర కలమమరర జమమసపటట

8683 SAA0313528
పపరర: నరమలమ రరన కమపరలమ

భరస : వశశనశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-251
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవ
ఇసటట ననస:134-251
వయససస:36
లస: పప
93-53/16

93-53/7

భరస : గరననససనబరరరరజ
ఇసటట ననస:134-250
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:134-251
వయససస:37
లస: ససస స

8687 SAA0327098
పపరర: ఇననఖసమమమ కటరఠ

8680 SAA0681734
పపరర: నవన తనటటకకల
తసడడ:డ అసజ బభబగ
ఇసటట ననస:134-247
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసస మమరరగగ
ఇసటట ననస:134-250
వయససస:36
లస: ససస స

8684 LFX1615640
పపరర: రరమఖ బభల కటరఠ

93-52/717

భరస : అసజ బభబగ
ఇసటట ననస:134-247
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ బభబగ
ఇసటట ననస:134-247
వయససస:26
లస: పప

8681 SAA0078758
పపరర: ఇననఖససమమ లకరకకలల

8677 SAA0681700
పపరర: మసజల తనటటకకల

8695 SAA0983834
పపరర: శశరలమమ తషమమ

93-53/21

భరస : బభల రగడర డ
ఇసటట ననస:134-252
వయససస:55
లస: ససస స
93-53/23

తసడడ:డ సససహనయఖ
ఇసటట ననస:134-252
వయససస:41
లస: పప
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6523 SAA0315663
పపరర: ననగ లకడమ� నసబమరర�

93-48/808

భరస : శకనవరస రరవప� నసబమరర
ఇసటట ననస:134-3-513
వయససస:50
లస: ససస స
6526 LFX1613348
పపరర: అరఠణ కలమమర ననసదసరర
తసడడ:డ శవనననరరయణ నననసరరర
ఇసటట ననస:134-3-519
వయససస:34
లస: పప

6524 SAA0309831
పపరర: శకనవరసరరవప� నసబమరర�

93-48/809

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� నసబమరర
ఇసటట ననస:134-3-513
వయససస:52
లస: పప
93-48/811

6527 SAA0637389
పపరర: బ వనసకట అపరయమఖ
తసడడ:డ రరధన కమషర మమరరస బ
ఇసటట ననస:134-3-519
వయససస:57
లస: పప

6525 SAA0407064
పపరర: వజయలకడమ� మదమసచ�

93-48/810

భరస : సదశవరరవప� మదమసచ
ఇసటట ననస:134-3-519
వయససస:47
లస: ససస స
93-48/812

6528 LFX1612167
పపరర: వరససత� మసరల�

93-48/813

భరస : ననగరరజ� మసరల
ఇసటట ననస:134-3-520
వయససస:40
లస: ససస స
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6529 SAA0807257
పపరర: ననగ లకడమ కకమమమరర
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93-48/814

తసడడ:డ రరమ రరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:134-3-520
వయససస:44
లస: ససస స
6532 SAA1426337
పపరర: మసరసన షపక

93-41/1194

93-49/688

93-48/817

93-48/820

93-48/822

6547 SAA0436071
పపరర: కలరన నసతలపరటట

93-48/825

93-48/818

6542 SAA0436030
పపరర: అనససరఖ చడనసనపలర

6545 SAA0960030
పపరర: పడమద కలమమర కకయరమమడడ

6548 SAA0392530
పపరర: వర బభయమమ� పపపరళళ�

93-52/336

6551 SAA1097856
పపరర: రరఘవమమ పసగగలలరర

93-48/821

భరస : చనన ననయక� అసగగత
ఇసటట ననస:134-3-531
వయససస:34
లస: ససస స

6554 LFX1614296
పపరర: చననననయక � అసగగత �

93-48/823

6557 SAA0472662
పపరర: లకడమ పసడయసకర దథసతరరడడర
తసడడ:డ శకనవరస రగడడర దడసతరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-532
వయససస:28
లస: ససస స

93-52/936

6540 SAA0327981
పపరర: కళళఖణశకనవరస� జగమల�

93-48/819

6543 SAA1446566
పపరర: జజన ఆశశ పసబ

93-49/689

6546 SAA0142976
పపరర: వనసకటపరరరరవప పపటటట

93-48/824

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� పపటటట
ఇసటట ననస:134-3-528
వయససస:40
లస: పప
93-48/826

6549 SAA0635250
పపరర: గసడడ కకటభ తమమయఖ

93-48/827

తసడడ:డ సపవదసలల గసడడకకట
ఇసటట ననస:134-3-530
వయససస:37
లస: పప
93-52/337

6552 SAA1097831
పపరర: ససబభబరరవప పసగగలలరర

93-52/338

తసడడ:డ సతస యఖ పసగగలలరర
ఇసటట ననస:134-3-530
వయససస:73
లస: పప
93-48/829

తసడడ:డ అమరరయమ ననయక� �
ఇసటట ననస:134-3-531
వయససస:49
లస: పప
93-48/831

6537 SAA1381797
పపరర: హహన షపక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:134-3-526
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప పసగగలలరర
ఇసటట ననస:134-3-530
వయససస:55
లస: ససస స
93-48/828

93-49/687

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప� జగమల
ఇసటట ననస:134-3-524
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటటశనర రరవప� పసపరళర
ఇసటట ననస:134-3-530
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప పసగగలలరర
ఇసటట ననస:134-3-530
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర దడసతరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-532
వయససస:25
లస: ససస స

6539 SAA0297101
పపరర: రమమదతవ జగమల

6534 SAA1425859
పపరర: అయయశర షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:134-3-523
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప కకయరమమడడ
ఇసటట ననస:134-3-528
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర నసతలపరటట
ఇసటట ననస:134-3-530
వయససస:34
లస: ససస స

6556 SAA0855652
పపరర: ససధఖ కకరణ రగడర డ దడసతరగడడర

93-51/573

తసడడ:డ రరమయఖ చడనసనపలర
ఇసటట ననస:134-3-526
వయససస:51
లస: ససస స

6544 SAA0960048
పపరర: హరర వజయ సససధసర
కకయరమమడడ
భరస : పడమద కలమమర కకయరమమడడ
ఇసటట ననస:134-3-528
వయససస:35
లస: ససస స

6553 SAA0390872
పపరర: సరగజన� అసగగతష�

6536 SAA1349398
పపరర: ఖదర బభష షపక

93-48/816

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:134-3-523
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప జగమల
ఇసటట ననస:134-3-524
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరస� సససకరససల
ఇసటట ననస:134-3-526
వయససస:37
లస: ససస స

6550 SAA1097849
పపరర: ససధనఖరరణణ పసగగలలరర

93-47/770

తసడడ:డ ఖజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:134-3-523
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప జగమల
ఇసటట ననస:134-3-524
వయససస:32
లస: ససస స
6541 SAA0326751
పపరర: లకడమ శవ� సససకరససల�

6533 SAA1349257
పపరర: బబరన షపక

6531 SAA0807265
పపరర: రరమ రరవప కసభసపరటట

తసడడ:డ నరసయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:134-3-520
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఖమదర బభష షపక
ఇసటట ననస:134-3-523
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర బభష షపక
ఇసటట ననస:134-3-523
వయససస:28
లస: పప
6538 SAA0473082
పపరర: వరసవ జమల

93-48/815

తసడడ:డ సపవదసలల � �
ఇసటట ననస:134-3-520
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:134-3-523
వయససస:36
లస: పప
6535 SAA1349265
పపరర: బభబగల షపక

6530 LFX1611987
పపరర: ననగరరజ� మసరల�

6555 SAA0312470
పపరర: మమబమ ససభభన� షపక�

93-48/830

తసడడ:డ జజన� ���
ఇసటట ననస:134-3-531
వయససస:66
లస: పప
93-48/832

6558 SAA0472688
పపరర: శక లకడమ దడసతరగడర డ

93-48/833

భరస : శకనవరస రగడడర దడసతరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-532
వయససస:41
లస: ససస స
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6559 SAA0476366
పపరర: శకనవరస రరడడర దథసతరరడడర

93-48/834

తసడడ:డ చతననన రరడడర దథసత రరడడర
ఇసటట ననస:134-3-532
వయససస:46
లస: పప
6562 AP151030456246
పపరర: లకడమ ఓతతరర�

93-48/837

భరస : ననగరశనరరరవప� ఓ తత రర
ఇసటట ననస:134-3-536
వయససస:43
లస: ససస స
6565 AP151030456428
పపరర: అపరర బలబదడపరతషడన�

93-48/840

93-48/843

6571 SAA0974924
పపరర: ససధనకర రరవప చసతలపపడడ
వనసకట రరమ
తసడడ:డ వనసకట రతనస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:134-3-539
వయససస:53
లస: పప

93-48/845

6574 SAA0394403
పపరర: గరతన� చతనసన�

93-48/848

93-48/838

6566 AP151030456361
పపరర: ననగలకడమ ఓగరరరల�

6569 SAA1420991
పపరర: శకవరణణ గసజస

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మరవల యడవలర
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:56
లస: ససస స

93-48/842

93-52/937

6570 SAA0328021
పపరర: శకనవరస� సససకకససల�

93-48/844

భరస : వనసకట రరమ చలపత రరవప గసజస
ఇసటట ననస:134-3-538
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప� సససకరససల
ఇసటట ననస:134-3-539
వయససస:41
లస: పప

6572 SAA0816787
పపరర: షపక ఆషర

93-48/847
6573 SAA0816779
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కటటట బబ యన

93-48/846

6575 SAA0959801
పపరర: వనసకరయమమ ఉయమఖల

తసడడ:డ వనసకటభడవప కటట బబ యన
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:25
లస: ససస స
93-48/849

6578 SAA0816720
పపరర: ననల భమలకడమ

6581 SAA0928848
పపరర: తషలశమమ మమలరగడడర

93-48/857

6586 SAA1040211
పపరర: రరమ రరవప మమరరకపపడడ

93-48/860

6584 SAA0852195
పపరర: షపక మహమమద రఫస

93-48/852

తసడడ:డ ససజవరగడ�డర �
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:34
లస: పప

93-48/850

6579 SAA0852138
పపరర: వజయ మగనగరల

93-48/853

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:55
లస: ససస స
93-48/855

6582 SAA0393868
పపరర: అనసససయమ� తలన�

93-48/856

భరస : ననగరశనర రరవప� తలన
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:75
లస: ససస స
93-48/858

తసడడ:డ ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:41
లస: పప
6587 LFX1614320
పపరర: ననగరశనరరగడడర� కకనసదల�

6576 SAA0852161
పపరర: ససధ రరణణ బసడర మమడడ
భరస : హనసమసత రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అరరరన రగడడర మమలరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:68
లస: ససస స

6583 SAA1009811
పపరర: సససదర ఇమమనసయయల
వడతర సనరపప
తసడడ:డ శరఖమ బభబగ వడతరసనరపప
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:25
లస: పప

93-48/839

6567 SAA0423640
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప�
కటటవరపప�
తసడడ:డ అపరరరరవప� కటటవరపప
ఇసటట ననస:134-3-538
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశనర రరవప ననల
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:41
లస: ససస స
93-48/854

6564 LFX1614940
పపరర: అరవసద� ఓగరరరల�

93-48/841

భరస : ఏడడకకసడలల ఉయమఖల
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:38
లస: ససస స
93-48/851

93-48/836

భరస : బలరరమ� �
ఇసటట ననస:134-3-538
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ� చడనసన
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతస యఖ మమరరకపపడడ
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:30
లస: పప

6563 AP151030453255
పపరర: ననగరశనరరరవప ఓతతరర

6561 SAA0634923
పపరర: ఓటటరర సనపరన

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప ఓ తత రర
ఇసటట ననస:134-3-536
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప� ఓగరరరల
ఇసటట ననస:134-3-538
వయససస:66
లస: ససస స

6568 AP151030453252
పపరర: రరమచసదడరరవప ఓగరరరల�
ఓగరరరల
తసడడ:డ బలరరమయఖ� ఓగరరరల
ఇసటట ననస:134-3-538
వయససస:70
లస: పప

6580 SAA0816944
పపరర: ఖమజజ బ యడవలర

93-48/835

తసడడ:డ కకటయఖ ఓ తత రర
ఇసటట ననస:134-3-536
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటపరయఖ� బలబదడపరతషడన
ఇసటట ననస:134-3-538
వయససస:41
లస: ససస స

6577 SAA0816886
పపరర: షపక తసగగళ బ

6560 SAA0615690
పపరర: దసరరభబధసఖల ఉమమమహహశనర
రరవప
తసడడ:డ వనసకట రమణ దదరరబబధసఖల
ఇసటట ననస:134-3-534
వయససస:47
లస: పప

6585 SAA0852237
పపరర: హహమసత మగనగరల

93-48/859

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:28
లస: పప
93-48/861

6588 SAA0959884
పపరర: గగపసననద పపరరల

93-48/862

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:35
లస: పప
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6589 LFX1612431
పపరర: శకనవరసస� తమమశశటట �

93-48/863

తసడడ:డ రమణయఖ � �
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:35
లస: పప
6592 SAA0816589
పపరర: ననల కకటటశనర రరవప

తసడడ:డ కకటయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:37
లస: పప
93-48/866

తసడడ:డ ననగ భమషణస ననల
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:54
లస: పప
6595 LFX1615087
పపరర: రమణయఖ� తమమశశటట �

93-48/869

93-48/872

93-48/875

93-48/878

93-48/881

93-48/884

భరస : శకనవరస రరవప మసడదపప
ఇసటట ననస:134-3-572
వయససస:29
లస: ససస స

6602 LFX1613629
పపరర: కరరణనకర� కకరరవ�

6605 LFX1614692
పపరర: శకవరణణ� బబతనళర�

6608 SAA0327726
పపరర: రరణగక గగనన

6611 SAA0390393
పపరర: రరజరశనరర కకపపరల

93-48/887

6614 SAA0388496
పపరర: ససనల కలమమర కకపపరల

93-48/876

6617 SAA0407015
పపరర: అనసరరధ జసజజఖల
భరస : మగరళ జసఝఖస
ఇసటట ననస:134-3-572
వయససస:58
లస: ససస స

93-48/871

6600 LFX2427573
పపరర: సలలమశశభ� నసతలపరటట�

93-48/874

6603 LFX1613991
పపరర: వకటర దననయయలల యమరస

93-48/877

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మకస ల
ఇసటట ననస:134-3-550
వయససస:45
లస: పప
93-48/879

6606 LFX1611292
పపరర: వనణగగగపరల� బబతనళ�

93-48/880

తసడడ:డ వనలకకసడయఖ � బబతనళ
ఇసటట ననస:134-3-561
వయససస:43
లస: పప
93-48/882

6609 SAA0445379
పపరర: పదనమవత గగనన

93-48/883

భరస : రరమలసగయఖ గగనన
ఇసటట ననస:134-3-565
వయససస:41
లస: ససస స
93-48/885

6612 SAA0327262
పపరర: ససనతన� కకపపరల�

93-48/886

తసడడ:డ అయఖర రరవప� కక పపరల
ఇసటట ననస:134-3-570
వయససస:33
లస: ససస స
93-48/888

తసడడ:డ అయఖర కకపపరల
ఇసటట ననస:134-3-570
వయససస:37
లస: పప
93-48/890

6597 SAA0407049
పపరర: నరమల� పప ద�

భరస : ఇసరసకల� �
ఇసటట ననస:134-3-550
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడ బభబగ కకపపరల
ఇసటట ననస:134-3-570
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖర రరవప� కకపపరల
ఇసటట ననస:134-3-570
వయససస:51
లస: ససస స
6616 SAA0635508
పపరర: మసదడపప దసరరర

93-48/873

భరస : శవ ననగబభబగ గగనన
ఇసటట ననస:134-3-565
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగయఖ గగనన
ఇసటట ననస:134-3-565
వయససస:41
లస: పప
6613 SAA0313601
పపరర: రహహలల కలమమరర� కకపపరల�

6599 LFX1613983
పపరర: మమరర గరకస� యరరస�

93-48/868

భరస : ససబభబరరవప� పప ద
ఇసటట ననస:134-3-549
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనలకకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:134-3-561
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ బబతనళ
ఇసటట ననస:134-3-561
వయససస:76
లస: పప
6610 AP151030453205
పపరర: శవననగబభబగ గగన

93-48/870

తసడడ:డ కకటయఖ � �
ఇసటట ననస:134-3-550
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరదయఖ� తషలన
ఇసటట ననస:134-3-550
వయససస:74
లస: పప
6607 SAA0435362
పపరర: వనలకకసడయఖ బబతనళ

6596 SAA0928814
పపరర: అరరరనరగడడర మలర రగడడర

6594 SAA0852278
పపరర: శకనవరస రరవప మగనగరల
తసడడ:డ ననగ భమషణస మగనగరల
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:58
లస: పప

భరస : వకటర దననయయల� �
ఇసటట ననస:134-3-550
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ మకస ల
ఇసటట ననస:134-3-550
వయససస:26
లస: పప
6604 SAA0377192
పపరర: ననగరశనరరరవప� తతలమన�

93-48/867

తసడడ:డ మదసససదన రగడడర మలర రగడడర
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరవప పప ద
ఇసటట ననస:134-3-549
వయససస:27
లస: పప
6601 SAA1013788
పపరర: ననగ రరజ మకస ల

6593 SAA0377325
పపరర: బగచచయఖ� గరరర�

93-48/865

తసడడ:డ సరసబయఖ షపక
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగస� గరరర
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ � �
ఇసటట ననస:134-3-543
వయససస:70
లస: పప
6598 SAA0636480
పపరర: పప ద తతజజ

93-48/864 6591 SAA0816811
6590 SAA0816191
పపరర: బసడర మగడడ హనసమసత రరవప
పపరర: షపక ఆరరఫ

6615 SAA0309625
పపరర: ససరరసదడబభబగ� కకపపరల�

93-48/889

తసడడ:డ అయఖర రరవప� కక పపరల
ఇసటట ననస:134-3-570
వయససస:38
లస: పప
93-48/891

6618 SAA0408492
పపరర: ఉదయలకడమ� నసబమరర�

93-48/892

తసడడ:డ బసవయఖ� నసబమరర
ఇసటట ననస:134-3-572
వయససస:62
లస: ససస స
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6619 SAA0326470
పపరర: రరమచసదడరరవప జగమల

93-48/893

తసడడ:డ శశషగరరర జగమల
ఇసటట ననస:134-3-572
వయససస:61
లస: పప
6622 SAA1290907
పపరర: ప క

6620 SAA0312769
పపరర: మగరళ కమషర� జసఝఖస�

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ� జసఝఖస
ఇసటట ననస:134-3-572
వయససస:66
లస: పప
93-49/638

6623 SAA0316190
పపరర: రమమదతవ నటటట

భరస : ర ీ్
ఇసటట ననస:134-3-573AMARAVATHIROAD
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యమకయఖ నటటట
ఇసటట ననస:134-3-575
వయససస:33
లస: ససస స

6625 SAA0321620
పపరర: రరజజ రగడడర� వనననపపస�

6626 SAA0556944
పపరర: హనసమసతరరవప పప దదల

93-48/898

తసడడ:డ ఆదదరగడడబ� వనననపపస
ఇసటట ననస:134-3-575
వయససస:32
లస: పప
6628 SAA0851445
పపరర: వజయ లకడమ వసస

93-52/339

93-52/342

93-49/2

93-52/345

93-49/4

భరస : భభసకర రరజ ఆసరరనస
ఇసటట ననస:134-3/583
వయససస:54
లస: ససస స

93-52/340

6638 SAA0849978
పపరర: కమషర తతట

6641 SAA0987687
పపరర: కళళఖణ గసగరననన

93-49/7

6644 SAA1266998
పపరర: అమమతమమ ససపత

93-48/901

6647 SAA1266972
పపరర: వసశ కమషరస రరజ ఆసరరనస
తసడడ:డ భభసకర రరజ ఆసరరనస
ఇసటట ననస:134-3/583
వయససస:34
లస: పప

6627 SAA0556795
పపరర: చరసజవ అతస లకరర

93-48/900

6630 SAA0851460
పపరర: వనసకటటశనర రరవప వసస

93-52/341

6633 SAA0807448
పపరర: శరరష ఎగగససపలర

93-49/1

తసడడ:డ ననగర రగడడర ఎగగససపలర
ఇసటట ననస:134-3-576
వయససస:31
లస: ససస స
93-52/343

6636 SAA0850496
పపరర: ననగ జజఖత తతట

93-52/344

తసడడ:డ కమషర తతట
ఇసటట ననస:134-3-578
వయససస:34
లస: ససస స
93-52/346

6639 SAA0987703
పపరర: శవరకలమమరర మర సపటట

93-49/3

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప మమర శశటట
ఇసటట ననస:134-3-580
వయససస:30
లస: ససస స
93-49/5

6642 SAA0527895
పపరర: హరరగగపరల నటట వ

93-49/6

తసడడ:డ ఆసజననయగలల నటట వ
ఇసటట ననస:134-3-580
వయససస:48
లస: పప
93-52/751

భరస : వరధ రరజ ససపత
ఇసటట ననస:134-3/583
వయససస:79
లస: ససస స
93-52/753

93-48/897

తసడడ:డ రవ వసస
ఇసటట ననస:134-3-575
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసద రరవప గసగరననన
ఇసటట ననస:134-3-580
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మరయఖ మమర శశటట
ఇసటట ననస:134-3-580
వయససస:63
లస: పప
6646 SAA1267020
పపరర: ననగలకడమ ఆసరరనస

6635 SAA0850033
పపరర: రమఖ పప ధ

6624 SAA0476184
పపరర: వకకమ పప తషరరజ

తసడడ:డ ససబభబరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:134-3-575
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ తతట
ఇసటట ననస:134-3-578
వయససస:53
లస: పప

భరస : ననగరశనరరరవప మమర శశటట
ఇసటట ననస:134-3-580
వయససస:56
లస: ససస స
6643 SAA0987695
పపరర: ననగరశనరరరవప మరగరటటట

93-48/899

తసడడ:డ ససబబరరవప పప ధ
ఇసటట ననస:134-3-578
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప పప ధ
ఇసటట ననస:134-3-578
వయససస:28
లస: పప
6640 SAA0987760
పపరర: వనసకట రమణమమ మరగరటటట

6632 SAA0635482
పపరర: పప దదల రరజరశనరర

93-48/895

తసడడ:డ వనసకనన పప తషరరజ
ఇసటట ననస:134-3-575
వయససస:28
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవ పప దదల
ఇసటట ననస:134-3-576
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరగడడర� ఎగగససపలర
ఇసటట ననస:134-3-576
వయససస:35
లస: ససస స
6637 SAA1026112
పపరర: తతజత పప ధ

93-48/896

భరస : రవ వసస
ఇసటట ననస:134-3-575
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ వసస
ఇసటట ననస:134-3-575
వయససస:51
లస: పప
6634 SAA0327296
పపరర: శకదతవ� ఎగగససపలర �

6629 SAA0851528
పపరర: సతఖవత వసస

6621 SAA0081257
పపరర: బసవయఖ� నసబమరర�

తసడడ:డ రరమ కమషరయఖ� నసబమరర
ఇసటట ననస:134-3-572
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:134-3-575
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రవ వసస
ఇసటట ననస:134-3-575
వయససస:25
లస: ససస స
6631 SAA0851429
పపరర: రవ వసస

93-48/894

6645 SAA1266956
పపరర: భభసకర రరజ ఆసరరనస

93-52/752

తసడడ:డ ససరఖవరరబ రరజ ఆసరరనస
ఇసటట ననస:134-3/583
వయససస:58
లస: పప
93-52/754

6648 SAA0560144
పపరర: శరరష కకనశశటట

93-49/8

భరస : పపరరచసదడరరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:134-3-589
వయససస:31
లస: ససస స
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6649 SAA0314724
పపరర: వనసకటపదనమవత కకనసరర

93-49/9

భరస : రసగననయకలలల కకనసరర
ఇసటట ననస:134-3-589
వయససస:42
లస: ససస స
6652 SAA0557231
పపరర: కకనశశటట పపరర చసదడ రరవప

93-49/12

93-49/15

93-44/74

93-49/19

93-49/21

93-49/24

93-49/26

తసడడ:డ ససబభబరరవప ఎదసబ
ఇసటట ననస:134-3-600
వయససస:49
లస: పప

6662 AP151030454169
పపరర: సప మయఖ దసబభబ�

6665 SAA1061456
పపరర: ససబగబలల తనడడపరరస

6668 SAA1061449
పపరర: రరమరగడడర తనడడపరరస

6671 SAA0257220
పపరర: మమనక� అరరకచడరర�

93-49/29

6674 AP151030456150
పపరర: పరరనత అరరకచరర �

93-49/20

6677 AP151030453550
పపరర: రసగససబబయఖ అరరకచరర �
తసడడ:డ రసగయఖ� అరరకచరర
ఇసటట ననస:134-3-600
వయససస:63
లస: పప

6657 SAA0435354
పపరర: రవసదడబభబగ జజషసట

93-49/17

6660 SAA0890997
పపరర: వనసకట సరయరరస దసబబ

93-49/18

6663 AP151030456249
పపరర: లలమమమ దబభబ�

93-49/386

భరస : సప మయఖ� దసబబ
ఇసటట ననస:134-3.593
వయససస:53
లస: ససస స
93-49/22

6666 SAA0987802
పపరర: శసకర రగడడర ననగరవ

93-49/23

తసడడ:డ నరరస రగడడర ననగగళర
ఇసటట ననస:134-3-595
వయససస:32
లస: పప
93-49/25

6669 SAA0851270
పపరర: బభల ససబడహమణఖస పప కల

93-52/347

తసడడ:డ శకనవరస వనసకట రమణ పప కల
ఇసటట ననస:134-3-595
వయససస:31
లస: పప
93-49/27

6672 SAA0257170
పపరర: వనసకట రసగ దసరర హరరక�
అరరకచడరర�
తసడడ:డ రసగససబబయఖ� అరరకచరర
ఇసటట ననస:134-3-600
వయససస:33
లస: ససస స

93-49/28

93-49/30

6675 LFX1611144
పపరర: మమరర లలత కలమమరర ఎదసబ

93-49/31

భరస : రసగససబబయఖ� అరరకచరర
ఇసటట ననస:134-3-600
వయససస:61
లస: ససస స
93-49/32

93-49/14

తసడడ:డ సప మయఖ దసబబ
ఇసటట ననస:134-3-593
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రసగససబబయఖ� అరరకచరర
ఇసటట ననస:134-3-600
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దదలప కలమమర ఎదసబ
ఇసటట ననస:134-3-600
వయససస:42
లస: ససస స
6676 LFX1614270
పపరర: శరససన దదలప కలమమర ఎదసబ

93-44/75

తసడడ:డ nara
ఇసటట ననస:134-3-595
వయససస:74
లస: పప

భరస : తరరపత రగడడర తషమమ
ఇసటట ననస:134-3-599
వయససస:25
లస: ససస స
6673 SAA0321109
పపరర: వజయలకడమ ఎదసబ

6659 LFX2417624
పపరర: రరమమమరరస యరకసశశటట

6654 SAA0313270
పపరర: పదమజ మదదబననన

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జజషసస
ఇసటట ననస:134-3-590
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమరగడడర తనడడపరరస
ఇసటట ననస:134-3-595
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రమ రగడడర టభడడపరరస
ఇసటట ననస:134-3-595
వయససస:45
లస: పప
6670 SAA0992801
పపరర: మమధవ తషమమ

93-49/16

తసడడ:డ సతస యఖ� దసబబ
ఇసటట ననస:134-3-593
వయససస:58
లస: పప

భరస : లకకమ రగడర డ తనడడపరరస
ఇసటట ననస:134-3-595
వయససస:40
లస: ససస స
6667 SAA0959967
పపరర: లకకమ రగడర డ తనడడపరరస

6656 SAA0615559
పపరర: జజషసట దదలప

93-49/11

భరస : దదలప జజషసస
ఇసటట ననస:134-3-590
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:134-3-593
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కమషర మమరరస ఆవరర
ఇసటట ననస:134-3-593
వయససస:27
లస: పప
6664 SAA0959991
పపరర: రరజఖ లకడమ తనడడపరరస

93-49/13

తసడడ:డ రవసదడ బభబగ జజషసస
ఇసటట ననస:134-3-590
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమమమరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:134-3-593
వయససస:51
లస: ససస స
6661 SAA0637363
పపరర: అవరర లకమయఖ

6653 LFX1616143
పపరర: రసగననయకలలల కకనసరర

6651 LFX1612092
పపరర: వరదవనణణ కకనసరర

భరస : సరసబశవరరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:134-3-589
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:134-3-589
వయససస:45
లస: పప

భరస : రవసదడ బభబగ జజషసస
ఇసటట ననస:134-3-590
వయససస:42
లస: ససస స
6658 LFX1615418
పపరర: బగచచమమ యరకసశశటట

93-49/10

భరస : మధస ససధనరరవప కకన శశటట
ఇసటట ననస:134-3-589
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ purnachandrarao కకన శశటట
ఇసటట ననస:134-3-589
వయససస:31
లస: పప
6655 SAA0445361
పపరర: వజయలకడమ జజషసట

6650 SAA0560151
పపరర: సరసనత కకనశశటట

భరస : ససబభబరరవప ఎదసబ
ఇసటట ననస:134-3-600
వయససస:67
లస: ససస స
93-49/33

6678 LFX1610732
పపరర: ససబభబరరవప ఎదసబ

93-49/34

తసడడ:డ భమషణస ఎదసబ
ఇసటట ననస:134-3-600
వయససస:78
లస: పప
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93-49/35

తసడడ:డ రరమమమరరస గగపప
ఇసటట ననస:134-3-602
వయససస:31
లస: ససస స
6682 LFX1615269
పపరర: రరమమమరరస � గగపప�

93-49/39

93-49/42

93-49/45

93-49/48

93-49/51

93-49/54

93-49/56

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప గకసధస
ఇసటట ననస:134-3-612
వయససస:35
లస: పప

6692 SAA1050442
పపరర: సరయ పడమద మమలకరరర

6695 SAA0649525
పపరర: ననదతసడర శశషగరరర రరవప

6698 SAA0312454
పపరర: బభలకకషప ర మరరయమల�

6701 SAA0929267
పపరర: చనన అమమడడ బమరగరన

93-44/78

6704 SAA0850652
పపరర: రరధదక గకసధస

93-49/49

6707 SAA0637314
పపరర: చసదడ కళ పగడనల
భరస : వనసకటటశనరరర పగడనల
ఇసటట ననస:134-3-614
వయససస:35
లస: ససస స

6687 SAA0392449
పపరర: దదప� రరఘవరపప�

93-49/44

6690 SAA0565168
పపరర: అజసతనరరణణ మగలకరరర

93-49/47

6693 SAA0527747
పపరర: సరయపడమద మమషషపప గగ

93-49/50

తసడడ:డ ససరరష రరజ కలమమర మమలకరరర
ఇసటట ననస:134-3-609
వయససస:26
లస: పప
93-49/52

6696 SAA0564963
పపరర: నరమలజజఖత మరరయమల

93-49/53

భరస : బభలససరయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:134-3-610
వయససస:40
లస: ససస స
93-49/55

6699 SAA0823147
పపరర: సరయ శరరష రరళళబసడడ

93-52/348

తసడడ:డ శశషరచనరరఖలల రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:134-3-610
వయససస:25
లస: ససస స
93-44/76

6702 SAA0929259
పపరర: కమషరరరరవప చడలర

93-44/77

తసడడ:డ జగరరరరవప చడలర
ఇసటట ననస:134-3-612
వయససస:46
లస: పప
93-52/349

భరస : శవ ననగరశనర రరవప గకసధస
ఇసటట ననస:134-3-612
వయససస:32
లస: ససస స
93-52/351

93-49/41

భరస : వకకమమరకసడతయ చచదరర మమలకరరర
ఇసటట ననస:134-3-609
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కమషర రరవప బమరగరన
ఇసటట ననస:134-3-612
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరపనన బమరగరన
ఇసటట ననస:134-3-612
వయససస:47
లస: పప
6706 SAA0850686
పపరర: శవ ననగరశనర రరవప గకసధస

93-49/46

తసడడ:డ పరల� మరరయల
ఇసటట ననస:134-3-610
వయససస:47
లస: పప

భరస : బభల కలమమర మరరయమల
ఇసటట ననస:134-3-611
వయససస:47
లస: ససస స
6703 SAA0929275
పపరర: కమషరరరరవప బమరగరన

6689 SAA0615815
పపరర: ననదతసడర పడసననన లకడమ

6684 SAA0321687
పపరర: ససబభబరగడడర కలకకట�

తసడడ:డ రరమమలసగస� రరఘవరపప
ఇసటట ననస:134-3-608
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ననదడసడర
ఇసటట ననస:134-3-609
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ పరల మరరయమల
ఇసటట ననస:134-3-610
వయససస:44
లస: పప
6700 AP151030456773
పపరర: ససమత మరరయమల

93-49/43

తలర : అజసతరరణణ మమలకరరర
ఇసటట ననస: 134-3-609
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప ననదడసడర
ఇసటట ననస:134-3-609
వయససస:36
లస: పప
6697 AP151030453731
పపరర: బభలససరరష మరరయమల

6686 SAA0388678
పపరర: జజజరగడడర మటభట

93-49/38

తసడడ:డ రసగరరగడ�డర కలకకట
ఇసటట ననస:134-3-603
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ననగ రరజ ననదడసడర
ఇసటట ననస:134-3-609
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ ననదడసడర
ఇసటట ననస:134-3-609
వయససస:56
లస: ససస స
6694 SAA0615708
పపరర: ననదతసడర ననగరరజ

93-49/40

తసడడ:డ పపరరషప తస మ రగడడర మ టభట
ఇసటట ననస:134-3-607
వయససస:75
లస: పప

భరస : కమషరరరరవప� పపట
ఇసటట ననస:134-3-608
వయససస:46
లస: ససస స
6691 SAA0649517
పపరర: ననదతసడర శవ పరరనత

6683 SAA0565135
పపరర: సరగజన కలకకట

6681 SAA0388512
పపరర: మహహష� గగపప�

తసడడ:డ రరమమమరరస� గగపప
ఇసటట ననస:134-3-602
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబభబరగడడర కలకకట
ఇసటట ననస:134-3-603
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర అలలగగనసళ
ఇసటట ననస:134-3-605
వయససస:35
లస: ససస స
6688 LFX1615954
పపరర: లకడమ� పపట�

93-49/36

భరస : రరమమమరరస� గగపప
ఇసటట ననస:134-3-602
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ � గగపప
ఇసటట ననస:134-3-602
వయససస:50
లస: పప
6685 SAA0807232
పపరర: మమధవ అలలగగనసళళ

6680 LFX1615244
పపరర: లల� గగపప�

6705 SAA0850538
పపరర: బభల కలమమర మరరయమల

93-52/350

తసడడ:డ పరల మరరయమల
ఇసటట ననస:134-3-612
వయససస:50
లస: ససస స
93-49/57

6708 SAA0316380
పపరర: ససజనఖ గగపప

93-49/58

భరస : శకనవరసరరవప గగపప
ఇసటట ననస:134-3-615
వయససస:31
లస: ససస స

Page 226 of 366

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46

6709 AP151030456170
పపరర: నరమల దసబభబ

93-49/59

భరస : రరమగలల దసబబ
ఇసటట ననస:134-3-615
వయససస:67
లస: ససస స
6712 LFX1615251
పపరర: భభగఖలకడమ గగపప � �

93-49/62

93-49/65

93-49/68

93-49/70

93-49/73

93-44/79

93-49/78

భరస : వనసకటటశనరరర ఆచచ
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:47
లస: ససస స

6722 SAA0992611
పపరర: రమమశ కళళఖణ రమమశ

6725 LFX1613199
పపరర: వరబభబగ కకసడనడ� �

6728 SAA0975658
పపరర: పదదమన రరవ

6731 SAA0638817
పపరర: అలమరడడ సససహచలస

93-52/353

6734 SAA0679118
పపరర: ఆచచ మధస పసడయ

93-49/71

6737 SAA0679134
పపరర: అచచ అచచ చడవతనఖ సపన
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఆచచ
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:27
లస: పప

6717 AP151030453258
పపరర: రరమకమషర గగపప�

93-49/67

6720 SAA0807240
పపరర: లకడమ వలర పప

93-49/69

6723 SAA0309153
పపరర: పపదబ ద శకలకడమ

93-49/72

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపదబ ద
ఇసటట ననస:134-3-617
వయససస:28
లస: పప
93-49/74

6726 SAA0960154
పపరర: సరసబశవ రరవప తతట

93-49/75

తసడడ:డ వనసకటపయఖ తతట
ఇసటట ననస:134-3-617
వయససస:41
లస: పప
93-49/76

6729 SAA0615880
పపరర: యరరక పరరనత

93-49/77

భరస : అపరలమ రరజ యరక
ఇసటట ననస:134-3-618
వయససస:37
లస: ససస స
93-49/79

6732 SAA0615906
పపరర: యరరక అపరలమ రరజ

93-49/80

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ ఎరక
ఇసటట ననస:134-3-618
వయససస:42
లస: పప
93-44/80

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఆచచ
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:26
లస: ససస స
93-44/82

93-49/64

భరస : వషష
ర పడసరదస వలలర పప
ఇసటట ననస:134-3-617
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలమ రరజ అలమరడడ
ఇసటట ననస:134-3-618
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:134-3-618
వయససస:52
లస: ససస స
6736 SAA0679092
పపరర: ఆచచ ఆచచ కరళసధద దతశరయ

93-52/352

తసడడ:డ బభవరజ మసరసన రరవప రరవ
ఇసటట ననస:134-3-618
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహనరరవప రరవ
ఇసటట ననస:134-3-618
వయససస:29
లస: పప
6733 SAA1026161
పపరర: రజన లకడమ కకలర పర

6719 SAA1114289
పపరర: రమఖ గగపప

6714 SAA0326710
పపరర: పదమ� ఆవరగ�

తసడడ:డ చసదడయఖ� గగపప
ఇసటట ననస:134-3-616
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ� కకసడడ
ఇసటట ననస:134-3-617
వయససస:37
లస: పప

భరస : బభలమజ రరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:134-3-618
వయససస:55
లస: ససస స
6730 SAA0975641
పపరర: బభవరజ మసరసన రరవప రరవ

93-49/66

తసడడ:డ రరజజ రమమశ రరజజ
ఇసటట ననస:134-3-617
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరళళ పపదదబ
ఇసటట ననస:134-3-617
వయససస:33
లస: పప
6727 SAA1026054
పపరర: వనసకట లకడమ మగననసగర

6716 SAA0309856
పపరర: శకనవరసస గగపప

93-49/61

భరస : కమషర మమరరస� అవరర
ఇసటట ననస:134-3-616
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకమషర గగపప
ఇసటట ననస:134-3-616
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససధనకర� గగపప
ఇసటట ననస:134-3-617
వయససస:43
లస: ససస స
6724 SAA0649327
పపరర: పపదబ ద సరసబశవరరవప

93-49/63

తసడడ:డ చసదడయఖ గగపప
ఇసటట ననస:134-3-616
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ� గగపప
ఇసటట ననస:134-3-616
వయససస:66
లస: పప
6721 AP151030456518
పపరర: యమకమమ గగపప�

6713 LFX1613207
పపరర: ఉమ గగపప � �

6711 SAA0312983
పపరర: బభలకమషర దసబభబ

తసడడ:డ రరమగలల దసబబ
ఇసటట ననస:134-3-615
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమకమషర� గగపప
ఇసటట ననస:134-3-616
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చసదడయఖ� గగపప
ఇసటట ననస:134-3-616
వయససస:61
లస: ససస స
6718 AP151030453707
పపరర: చసదడయఖ గగపప�

93-49/60

తసడడ:డ రరమగలల దసబబ
ఇసటట ననస:134-3-615
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ� గగపప
ఇసటట ననస:134-3-616
వయససస:36
లస: ససస స
6715 AP151030456168
పపరర: ససగగణమమ గగపప�

6710 SAA0312991
పపరర: సమజన దసబభబ

6735 SAA0985970
పపరర: శక లకడమ గగననరళళ

93-44/81

భరస : వనసకట రరవప గగసడనల
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:29
లస: ససస స
93-44/83

6738 SAA0986002
పపరర: వనసకట రరవప గగసడనల

93-44/84

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గగసడనల
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:39
లస: పప
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93-44/85

తసడడ:డ బలరరమయఖ ఆచచ
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:53
లస: పప
6742 SAA0960121
పపరర: ఫరరరనన బబగమ మహమమద

93-49/83

6740 SAA0960139
పపరర: తనహససన ససలమసనన
మహమమద
భరస : ఇమమమన మహమమద
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:27
లస: ససస స

93-49/81

6743 SAA0451914
పపరర: ససధనఖ ననసదసరర

93-49/84

6741 SAA0392902
పపరర: దనసరర� దదపసస�

93-49/82

తసడడ:డ హహమశసకరరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:30
లస: ససస స
6744 AP151030456207
పపరర: అననపపరర మమ దనసరర�

భరస : ననయగమర రహమమన మహమమద
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శవనననరరయణ ననసదసరర
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హహహమమశసకరరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:53
లస: ససస స

6745 SAA0960147
పపరర: తనహ ర ఖమతతన మహమమద

93-49/87
6746 SAA0959751
పపరర: అజమలకర రహమమన
మహమమద
తసడడ:డ ననయగమర రహమమన మహమమద
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:24
లస: పప

6747 SAA0933888
పపరర: వవనక దనసరర

93-49/86

భరస : మగమ
బ మ మహమమద
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:72
లస: ససస స
6748 SAA0136846
పపరర: శరత కలమమర ననసదసరర

93-49/89

తసడడ:డ శవనననరరయణ నననసరరర
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:35
లస: పప
6751 AP151030453444
పపరర: హహహమశసకరరరవప దనసరర�

93-49/92

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ� దనసరర
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:63
లస: పప
6754 SAA0850124
పపరర: ససబబరరవప ఇనగసటట

93-52/356

6755 SAA0314278
పపరర: జయలకడమ వలలర పప�

93-49/95

6758 SAA0391607
పపరర: పదనమవతదతవ� పపదదబసపటట �

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:134-3-620
వయససస:24
లస: పప

6761 SAA0527721
పపరర: హరరకమషర బబతపపడడ

తసడడ:డ ససజవరరవప� బతషలమలర
ఇసటట ననస:134-3-620
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఆసజననయపడసరద� వలర భననన
ఇసటట ననస:134-3-621
వయససస:45
లస: ససస స

93-49/93

6767 AP151030456710
పపరర: మలలర శనరర రరచగగరర
భరస : రరజ రరచనగగరర
ఇసటట ననస:134-3-621
వయససస:57
లస: ససస స

6750 SAA0451948
పపరర: శవనననరరయణ ననసదసరర

93-49/91

6753 SAA0850090
పపరర: ససశల పదనమవత ఇనగసటట

93-52/355

6756 SAA0391920
పపరర: వనసకటపదమజ� పపదబ దసపటట �

93-49/94

భరస : శకహరరరరవప� పపదదబశశటట
ఇసటట ననస:134-3-620
వయససస:45
లస: ససస స
93-49/96

6759 SAA0987653
పపరర: సరసబభడజఖమమ యమనమదల

93-49/97

భరస : వనసకటటసనర రరవప యయననమదల
ఇసటట ననస:134-3-620
వయససస:73
లస: ససస స
93-49/99

6762 AP151030453959
పపరర: శవననగరశనరరరవప వలలర పప�

93-49/100

తసడడ:డ మగసలయఖ� వలలర పప
ఇసటట ననస:134-3-620
వయససస:43
లస: పప
93-49/102

తసడడ:డ మగసలయఖ� వలలర పప
ఇసటట ననస:134-3-620
వయససస:49
లస: పప
93-49/104

తసడడ:డ హహహమమ శసకరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబబరరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:134-3-620
వయససస:40
లస: పప

93-49/101 6764 AP151030453577
6763 SAA0309583
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప� బతష
పపరర: వనసకటటశనరరర వలలర పప�
స లమలర �

6766 SAA0316497
పపరర: అనసరరధ వలర భననన�

93-52/354

భరస : సతఖననరరయణ� పపదబ దశశటట
ఇసటట ననస:134-3-620
వయససస:70
లస: ససస స
93-49/98

93-49/88

తసడడ:డ శరసతయఖ ననసదసరర
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:55
లస: పప

భరస : మగసలయఖ� వలలర పప
ఇసటట ననస:134-3-620
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మగసలయఖ� వలలర పప
ఇసటట ననస:134-3-620
వయససస:65
లస: ససస స
6760 SAA0987661
పపరర: వసశ కమషర వలలర పప

6752 SAA0886087
పపరర: భవరన కనకమమడల

93-49/90

భరస : రరమ కమషర కనకమమడల
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:78
లస: పప
6757 AP151030456065
పపరర: రమణమమ వలలర పప�

6749 SAA0959793
పపరర: ననయగమర రహమమన
మహమమద
తసడడ:డ మగమ
బ మ మహమమద
ఇసటట ననస:134-3-619
వయససస:52
లస: పప

93-49/85

6765 SAA0391573
పపరర: వనసకటటశనరమమ� రరచగగరర �

93-49/103

భరస : యయససబభబగ� రరచనగగరర
ఇసటట ననస:134-3-621
వయససస:40
లస: ససస స
93-49/105

6768 LFX1611441
పపరర: ఏససబభబగ� రరచగగరర �

93-49/106

తసడడ:డ రరజ � �
ఇసటట ననస:134-3-621
వయససస:36
లస: పప
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6769 SAA0313049
పపరర: సరసబశవరరవప� ఎనసమగల�

93-49/107

తసడడ:డ మగనయఖ� ఇనసమగలమ
ఇసటట ననస:134-3-621
వయససస:40
లస: పప
6772 AP151030453244
పపరర: రరజ రరచగగరర

93-49/110

93-49/113

93-49/116

93-49/119

93-49/122

93-49/125

93-49/128

భరస : పరపరరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:134-3-626
వయససస:26
లస: ససస స

6782 LFX2427490
పపరర: లమవణఖ వలక
ర రర�

6785 SAA0857575
పపరర: ససదబ బ చలకరపరటట

6788 LFX2417574
పపరర: శకనవరసరరవప వలక
ర రర�

6791 SAA0316182
పపరర: గజలకడమ మమమలమపపరర

93-44/88

6794 SAA0625210
పపరర: ఓససరర వనసకటటశనరళళ

93-49/120

6797 LFX1614833
పపరర: ననరరయణమమ � పప టట
ర రర�
భరస : గగరవయఖ� పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:134-3-626
వయససస:50
లస: ససస స

6777 SAA0527713
పపరర: రఘగననధ చకకవరరస చడననమలలర

93-49/115

6780 SAA0312082
పపరర: మలలర శనరరరవప చడననమలలర�

93-49/118

6783 SAA0852336
పపరర: కమషర తషలసస రగసపసచరర

93-49/121

భరస : వదనఖ సరగర శరమ రగసపసచరర
ఇసటట ననస:134-3-625
వయససస:55
లస: ససస స
93-49/123

6786 SAA0857567
పపరర: షషకకర చలకరపరటట

93-49/124

తసడడ:డ హససన చలకరపరటట
ఇసటట ననస:134-3-625
వయససస:42
లస: పప
93-49/126

6789 LFX1614288
పపరర: హరరపస
డ రద వలక
ర రర�

93-49/127

తసడడ:డ రరజజ� వలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-3-625
వయససస:60
లస: పప
93-44/86

6792 SAA0391268
పపరర: అసజమమ ఓససరర

93-44/87

భరస : వనసకటటశనరరర ఓససరర
ఇసటట ననస:134-3-626
వయససస:50
లస: ససస స
93-44/89

తసడడ:డ ననగమమ ఓససరర
ఇసటట ననస:134-3-626
వయససస:45
లస: పప
93-49/129

93-49/112

తసడడ:డ కమషరమమరరస� చడననమలలర
ఇసటట ననస:134-3-624
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకయఖ మమమలమపపరర
ఇసటట ననస:134-3-626
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ మమమలపపరర
ఇసటట ననస:134-3-626
వయససస:43
లస: పప
6796 SAA0959876
పపరర: కనక దసరర పప టట
ర రర

93-49/117

తసడడ:డ రరజజ� వలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-3-625
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జరజ సరహహబ చలకపరటట
ఇసటట ననస:134-3-625
వయససస:75
లస: పప
6793 SAA0929358
పపరర: వనసకయఖ మమమలపపరర

6779 SAA0716282
పపరర: గననపలర లకడమ ననరరయణ

6774 SAA0716290
పపరర: గననపలర సరవతడ

తసడడ:డ మలలర శనరరరవప చడననమలలర
ఇసటట ననస:134-3-624
వయససస:35
లస: పప

భరస : హససన చలకరపరటట
ఇసటట ననస:134-3-625
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ హససన చలకరపరటట
ఇసటట ననస:134-3-625
వయససస:43
లస: పప
6790 SAA0435412
పపరర: హసననసహహబ చలకపరటట

93-49/114

భరస : శకనవరసరరవప� వలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-3-625
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హరరపస
డ రద� వలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-3-625
వయససస:57
లస: ససస స
6787 SAA0857542
పపరర: బశర చలకరపరటట

6776 AP151030456525
పపరర: శకలసతల చడననమలలర�

93-49/109

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ గనననపలర
ఇసటట ననస:134-3-624
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ గనననపలర
ఇసటట ననస:134-3-624
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ� చడననమలలర
ఇసటట ననస:134-3-624
వయససస:87
లస: పప
6784 LFX1614197
పపరర: శశషషకలమమరర వలక
ర రర�

93-49/111

భరస : కమషరమమరరస� చడననమలలర
ఇసటట ననస:134-3-624
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శనరరరవప చడననమలలర
ఇసటట ననస:134-3-624
వయససస:36
లస: పప
6781 AP151030453044
పపరర: కమషరమమరరస చడననమలలర�

6773 SAA0635128
పపరర: తషలసస ననగరశనర రరవప

6771 AP151030453436
పపరర: ఆసజననయపడసరద వలర భననన�

తసడడ:డ రరధనకమషరమమరరస� వలర భననన
ఇసటట ననస:134-3-621
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరఘవనవయమఖ తషలసస
ఇసటట ననస:134-3-623
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననమలయఖ గనననపలర
ఇసటట ననస:134-3-624
వయససస:36
లస: ససస స
6778 SAA0527705
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస చడననమలలర

93-49/108

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:134-3-621
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ రరచనగగరర
ఇసటట ననస:134-3-621
వయససస:64
లస: పప
6775 SAA0569400
పపరర: లకడమదతవ గనననపలర

6770 SAA0987828
పపరర: రమమష బభబగ కకసడవటట

6795 LFX1614528
పపరర: బగచచయఖ యరకసశశటట

93-44/90

తసడడ:డ సప మయఖ య రకసశశటట
ఇసటట ననస:134-3-626
వయససస:51
లస: పప
93-49/130

6798 SAA0564724
పపరర: పరపరరరవప పప టట
ర రర

93-49/131

తసడడ:డ గగరవయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:134-3-626
వయససస:31
లస: పప
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6799 SAA0564732
పపరర: కకటటశనరరరవప పప టట
ర రర

93-49/132

తసడడ:డ గగరవయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:134-3-626
వయససస:32
లస: పప
6802 SAA0851726
పపరర: అనససరఖ మరపరపపలర

93-44/91

93-44/94

93-47/641

93-47/643

93-49/137

93-44/97

93-44/98

భరస : రరధ కమషర మమరరస కకరరటభల
ఇసటట ననస:134-4-170
వయససస:64
లస: ససస స

6812 AP151030453011
పపరర: బభలగసగరధర తలక గరజల

6815 SAA0928798
పపరర: శరరద దతవ తననరర

6818 SAA0987794
పపరర: లకడమ ననరరయణ బసడడ

6821 SAA0550723
పపరర: ధనలకడమ లసగస

93-49/141

6824 AP151030456717
పపరర: శకలసతల భమమరగలడడర

93-47/644

6827 SAA0960287
పపరర: అరరరన రరవప బబ నస
తసడడ:డ రరమగలల బబ నస
ఇసటట ననస:134-4-180
వయససస:50
లస: పప

6807 LFX1610146
పపరర: కమల కలమమరర పమడడఘసటస

93-49/135

6810 SAA0407098
పపరర: పపషరశకవలర తననరర

93-44/96

6813 SAA0933722
పపరర: పపషర శకవలర తనననరర

93-49/136

తసడడ:డ ఉమమమహహశనర రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:134-3-636
వయససస:30
లస: ససస స
93-49/138

6816 SAA0928871
పపరర: ఉమశసకరరకవప తననరర

93-49/139

తసడడ:డ రరధవనసకటకమషరయఖ తననరర
ఇసటట ననస:134-3-636
వయససస:71
లస: పప
93-49/140

6819 SAA0850322
పపరర: ధనలకడమ ఒరరస

93-52/357

భరస : దనసస ఓరరస
ఇసటట ననస:134-3-841
వయససస:58
లస: ససస స
93-45/846

6822 SAA0996050
పపరర: భభసకర రరవప అలమర

93-52/358

తసడడ:డ జగననధ రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:134-4-124
వయససస:52
లస: పప
93-52/359

భరస : రరమకకకషర రరగడడర భమమరగలడడర
ఇసటట ననస:134-4-166
వయససస:68
లస: ససస స
93-49/142

93-44/93

భరస : లకడమ samsamrajyam తననరర
ఇసటట ననస:134-3-636
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:134-4-3
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమ కమషర ససఖవరసస
ఇసటట ననస:134-4-163
వయససస:33
లస: ససస స
6826 SAA0817256
పపరర: రరవత వరణణ కకరరటభల

93-47/642

తసడడ:డ శవరరరమకమషర బసడడ
ఇసటట ననస:134-3-746
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పరపసశశటట
ఇసటట ననస:134-3-913
వయససస:35
లస: ససస స
6823 SAA0817231
పపరర: ససఖవరసస అనసష

6809 AP151030453127
పపరర: రరసబభబగ గజర

6804 SAA0680264
పపరర: శవ రసగయఖ గనననపలర

భరస : వనసకటరమణనరరవప పమడడ ఘటస
ఇసటట ననస:134-3-627
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశనర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:134-3-636
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కమషర రరవప చతలల
ఇసటట ననస:134-3-642
వయససస:42
లస: ససస స
6820 SAA0680603
పపరర: దసరరరభవరన పరపసశశటట

93-44/95

తసడడ:డ తనతయఖ
ఇసటట ననస:134-3-636
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకయఖ ననయగడడ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:134-3-636
వయససస:32
లస: ససస స
6817 SAA0929242
పపరర: బగడడర మమ చతలల

6806 SAA0929341
పపరర: వనసకట ననరరయణ దనసరర

93-49/134

తసడడ:డ ననరరయణ గనననపలర
ఇసటట ననస:134-3-627
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగనన
ఇసటట ననస:134-3-634
వయససస:46
లస: పప

భరస : బభల గసగరధర తలక
ఇసటట ననస:134-3-636
వయససస:46
లస: ససస స
6814 SAA0933714
పపరర: బభరరవ పడతషఖష ససరరగరరర

93-44/92

తసడడ:డ వరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:134-3-627
వయససస:81
లస: పప

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:134-3-634
వయససస:43
లస: ససస స
6811 AP151030456057
పపరర: లకడమ ననసచనరమమ గరజల

6803 SAA0569525
పపరర: శవపరరనత గనననపలర

6801 LFX1611243
పపరర: గగరవయఖ పప టట
ర రర

తసడడ:డ పపదకకటయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:134-3-626
వయససస:56
లస: పప

భరస : పరసడడరసగస గనననపలర
ఇసటట ననస:134-3-627
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననయకలలల గనననపలర
ఇసటట ననస:134-3-627
వయససస:35
లస: పప
6808 AP151030456022
పపరర: అరవసద గజర

93-49/133

తసడడ:డ గగరవయఖ � పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:134-3-626
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసస మరపరపపలర
ఇసటట ననస:134-3-627
వయససస:26
లస: ససస స
6805 SAA0527481
పపరర: పరసడడరసగస గనననపలర

6800 LFX1611805
పపరర: చరసజవ� పప టట
ర రర�

6825 AP151030453654
పపరర: రరమకమషరరరగడడర భమమరగడడర

93-52/360

తసడడ:డ చసచగలరగడడర భమమరరడడర
ఇసటట ననస:134-4-166
వయససస:76
లస: పప
93-52/361

6828 SAA0641225
పపరర: జరతస ససనటట

93-41/854

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:134-4-347
వయససస:29
లస: ససస స
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పపరర: జరతస వరయమఖ
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93-41/855

తసడడ:డ అబభడహమ
ఇసటట ననస:134-4-347
వయససస:35
లస: పప
6832 SAA0883794
పపరర: పదమ మమవపరర

93-41/858

6833 SAA0814948
పపరర: ననగభమషణ రరవప గగతష
స

93-48/979

6836 SAA0598300
పపరర: ననగమర బ షపక
భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:134-4-625
వయససస:40
లస: ససస స

94-90/899
6838 NDX2557049
పపరర: కరర వనసకట శశష సరయ
మగరళమహన కరర
తసడడ:డ కరర సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:134-4-625 vigneswara app
వయససస:25
లస: పప

6839 SAA0959959
పపరర: దతవ పసడయమ పప లశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:134-4-630
వయససస:24
లస: ససస స

6841 SAA0959934
పపరర: శకనవరస రరవప పప లశశటట

6842 SAA1392646
పపరర: శరరష మమటట ట

93-49/147

తసడడ:డ మమధవ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:134-4-630
వయససస:53
లస: పప

భరస : అసజయఖ య రకసశశటట
ఇసటట ననస:134-4-637
వయససస:48
లస: ససస స
6847 LFX1610559
పపరర: లకడమకరసతనరరవప వనలకరరర

93-44/102

93-44/105

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగజర దప
డ న పడడ
ఇసటట ననస:134-4-670
వయససస:48
లస: పప

6848 SAA0391557
పపరర: అలవనలలమసగమమ ఏటటరర

6851 SAA0564849
పపరర: వనసకరయమమ మమమలవరపప

93-44/108

93-44/110

93-49/145

93-41/860

6837 SAA0598276
పపరర: అమర షపక

93-49/144

6840 SAA0959942
పపరర: ననగమణణ వరగళ

93-49/146

భరస : శకనవరస రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:134-4-630
వయససస:48
లస: ససస స
93-44/928

6843 SAA0857146
పపరర: పసచచ రగడడర మమటట ట

93-44/125

తసడడ:డ ననరరయణ రగడర డ మమటట ట లలట
ఇసటట ననస:134-4-636, OLD 11-799
వయససస:39
లస: పప
93-44/100

6846 LFX1610567
పపరర: లకడమ సరమమమజఖస వనలకరరర

93-44/101

భరస : లకడమకరసతరరవప వనలకరరర
ఇసటట ననస:134-4-638
వయససస:60
లస: ససస స
93-44/103

6849 SAA0435305
పపరర: చన వనసకయఖ వనటటరర

93-44/104

తసడడ:డ పరపయఖ వనటటరర
ఇసటట ననస:134-4-639
వయససస:65
లస: పప
93-44/106

6852 SAA0391516
పపరర: మహలకడమ ఏటటరర

93-44/107

భరస : వనసకటటశనరరర ఏటటరర
ఇసటట ననస:134-4-640
వయససస:41
లస: ససస స

6854 LFX1610062
పపరర: వనసకట రమణ రరవప
పమడడఘసటస
తసడడ:డ శకరరమగలల పమడడఘసటస
ఇసటట ననస:134-4-642
వయససస:77
లస: పప

93-44/109

6857 SAA1025981
పపరర: ససమఖ పసడయ కకననరర

93-44/111

భరస : ననగ ససరరఖ చడవతనఖ కకననరర
ఇసటట ననస:134-4-671
వయససస:29
లస: ససస స

6834 SAA0850439
పపరర: కకటటశనరమమ కకతస పలర

తసడడ:డ బబగ షపక
ఇసటట ననస:134-4-625
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకయఖ మమమలవరరపప
ఇసటట ననస:134-4-640
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ వనటటరర
ఇసటట ననస:134-4-640
వయససస:50
లస: పప
6856 SAA1025999
పపరర: బగచచ రరమ రరవప గగజర దప
డ న పడడ

93-49/143

భరస : చనన venkaiah ఏటటరర
ఇసటట ననస:134-4-639
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఏటటరర
ఇసటట ననస:134-4-640
వయససస:27
లస: ససస స
6853 SAA0435297
పపరర: వనసకటటశనరరర వనటటరర

6845 LFX1614601
పపరర: లకమమమ యరకసశశటట

93-41/857

భరస : రరమయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:134-4-370
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సప మయఖ య రకసశశటట
ఇసటట ననస:134-4-637
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశనరరచనరర వనలకరరర
ఇసటట ననస:134-4-638
వయససస:73
లస: పప
6850 SAA0929374
పపరర: వరలకడమ ఏటటరర

93-41/859

భరస : పసచచ రగడడర
ఇసటట ననస:134-4-636
వయససస:36
లస: ససస స
93-44/99

6831 SAA0641654
పపరర: యమరకకకసతన అకకమమ

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:134-4-348
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవరరజల గగతష
స
ఇసటట ననస:134-4-358
వయససస:56
లస: పప

భరస : వరసజననయగలల పప కల
ఇసటట ననస:134-4-622
వయససస:54
లస: ససస స

6844 SAA0569335
పపరర: హహహమమవత యరకసశశటట

93-41/856

తసడడ:డ దతవయమఖ
ఇసటట ననస:134-4-347
వయససస:43
లస: పప

భరస : తవటయఖ మమవపరర
ఇసటట ననస:134-4-355
వయససస:46
లస: ససస స
6835 SAA1435841
పపరర: లకడమ పప కల

6830 SAA0642538
పపరర: యమరకగసతన ససబభబరరవ

6855 NDX2315182
పపరర: రరధకమషర మమరరస జజననలగడర

94-137/607

తసడడ:డ లకడమ రరమ కకటటశనర రరవప జజననలగడర
ఇసటట ననస:134-4-648
వయససస:62
లస: పప
6858 SAA1025965
పపరర: వనణగ గగపరల రరవప కరసరననన

93-44/112

తసడడ:డ రరమమ రరవప కరసరననన
ఇసటట ననస:134-4-671
వయససస:56
లస: పప
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93-44/113

తసడడ:డ జయరరవ కటటట పలర
ఇసటట ననస:134-4-678
వయససస:35
లస: పప
6862 SAA0986093
పపరర: దదవఖ పరలకలకరర

93-44/116

93-44/119

93-44/122

93-49/148

93-49/151

93-49/154

93-55/450

భరస : భభసకర అడపరల
ఇసటట ననస:134-5-340
వయససస:42
లస: ససస స

6872 SAA0406827
పపరర: వరసస� బబజరస�

6875 AP151030456695
పపరర: లకడమ అతస లకరర

6878 SAA1014224
పపరర: ననసరమమ బసకర

6881 SAA0682328
పపరర: శకనవరససలల బసక

93-55/453

6884 SAA0854530
పపరర: సరగజ సససక

93-49/149

6887 SAA0681098
పపరర: నవఖ కరకసత నల
భరస : కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-5-405
వయససస:30
లస: ససస స

6867 SAA0850421
పపరర: గగపస ఓరరస

93-52/362

6870 SAA0950809
పపరర: హహమ మననగన నరనన

93-44/124

6873 SAA0312736
పపరర: వనసకటటష చలగగన

93-49/150

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ చలగగన
ఇసటట ననస:134-5-46
వయససస:34
లస: పప
93-49/152

6876 SAA0377135
పపరర: రరజజ అతష
స లకరర

93-49/153

తసడడ:డ కరసతనరరవ అతస లకరర
ఇసటట ననస:134-5-125
వయససస:30
లస: పప
93-55/448

6879 SAA0682351
పపరర: బసక ససహససన

93-55/449

తసడడ:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:134-5-146
వయససస:29
లస: ససస స
93-55/451

6882 SAA0682484
పపరర: బసక వనసకటటశనరరర

93-55/452

తసడడ:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:134-5-146
వయససస:31
లస: పప
93-44/126

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:134-5-280
వయససస:42
లస: ససస స
93-49/155

93-44/118

తసడడ:డ వనసకట రమణ నరనన
ఇసటట ననస:134-4-977
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చడననయఖ
ఇసటట ననస:134-5-146
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:134-5-146
వయససస:62
లస: పప
6886 SAA0956153
పపరర: భరణణ కలమమరర అడపరల

93-44/123

భరస : వనసకటటసనరరర బసకర
ఇసటట ననస:134-5-146
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చడననయఖ
ఇసటట ననస:134-5-146
వయససస:61
లస: ససస స
6883 SAA0682492
పపరర: బసక చడననయఖ

6869 SAA0847444
పపరర: ననగరరజ పరనస
ర లలరర

6864 SAA0986051
పపరర: రహహలల గగసటటపలర

తసడడ:డ దనసస ఓరరస
ఇసటట ననస:134-4-841
వయససస:26
లస: పప

భరస : కరసతనరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:134-5-125
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరరననరరయణ అతస లకరర
ఇసటట ననస:134-5-125
వయససస:50
లస: పప
6880 SAA0682500
పపరర: వనసకట ససబబమమ బసక

93-44/120

తసడడ:డ అమమతరరవప� బజజస
ఇసటట ననస:134-5-11
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనస� ఎరరకల
ఇసటట ననస:134-5-80
వయససస:34
లస: ససస స
6877 AP151030453628
పపరర: కరసతరరవప అతస లకరర

6866 SAA0515767
పపరర: అననపపరర తటటట కకలర

93-44/115

భరస : పడబగ దతవర దససటటపఅల
ఇసటట ననస:134-4-687
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కమషర రరవప పరనస
ర లలరర
ఇసటట ననస:134-4-909
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల మగనసగగటట
ఇసటట ననస:134-5-11
వయససస:38
లస: ససస స
6874 SAA0131698
పపరర: పదనమవత� ఎరరకల�

93-44/117

భరస : రరమకమషర రరవప తటటట కకలర
ఇసటట ననస:134-4-710
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఆరగగఖ రగడడర ననటట
ఇసటట ననస:134-4-909
వయససస:54
లస: ససస స
6871 SAA0327015
పపరర: రజన మనగగటట

6863 SAA0986101
పపరర: కకరస ర ఏసస
స న గగసటటపలర

6861 SAA0561035
పపరర: మమమలమ ననగమణణ

భరస : మమమలమ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:134-4-681
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : పడబగ దతవర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:134-4-687
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలకలకరర
ఇసటట ననస:134-4-687
వయససస:22
లస: పప
6868 SAA0974999
పపరర: కకటటశనరమమ ననటట

93-44/114

భరస : మమమలమ శవ శసకర
ఇసటట ననస:134-4-681
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలకలకరర
ఇసటట ననస:134-4-687
వయససస:26
లస: ససస స
6865 SAA0986119
పపరర: హరర పలకలకరర

6860 SAA0561050
పపరర: మమమలమ అరరణ కలమమరర

6885 SAA0257287
పపరర: శశశలజ లకడమ మమచవరపప

93-44/127

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-5-281
వయససస:53
లస: ససస స
93-44/128

6888 SAA0681031
పపరర: రవకలమమర వరరశస

93-44/129

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:134-5-406
వయససస:32
లస: పప
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93-49/156

భరస : శసకరరగడ�డర �
ఇసటట ననస:134-5-488
వయససస:50
లస: ససస స
6892 SAA0627885
పపరర: కకసకగపపడడ బభగఖరరఖ

93-44/132

93-44/135

93-44/138

93-44/141

93-44/144

93-44/147

93-44/150

తసడడ:డ రరమమహనఅరరఓకర కరవపరర
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:28
లస: ససస స

6902 SAA0955254
పపరర: ససధ రరణణ తవన

6905 SAA1013481
పపరర: అనసష కకలగగటభర

6908 LFX1611623
పపరర: వజయ కకలగటర

6911 LFX1612324
పపరర: వనసకటరగడడర కకలగటర

93-44/153

93-44/156

6914 SAA0885980
పపరర: ఎలజబబత తతజ కరవపరర

93-44/134

93-44/137
6897 SAA0741158
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప పప నసనరర

93-44/140
6900 SAA1019927
పపరర: జజఖత జతన కమషర మదమసచ

తసడడ:డ సదనశవ రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:134-5-603
వయససస:23
లస: పప
93-44/142

6903 SAA0656223
పపరర: ససమసత రగడడర పసదసగగల

93-44/145

6906 SAA1013473
పపరర: కవత రగడడర కకలగగటభర

93-44/146

తసడడ:డ రరమ రగడర డ కకలగగటభర
ఇసటట ననస:134-5-650
వయససస:26
లస: ససస స
93-44/148

6909 LFX1611680
పపరర: తరరపతమమ

93-44/149

భరస : రరమరగడడర కకలగటర
ఇసటట ననస:134-5-650
వయససస:46
లస: ససస స
93-44/151

6912 LFX1612738
పపరర: రరమరగడడర కకలగటర

93-44/152

తసడడ:డ రరమరగడడర కకలగటర
ఇసటట ననస:134-5-650
వయససస:55
లస: పప
93-44/154

6915 SAA0929523
పపరర: లగరబబఠకరన కరవపరర

93-44/155

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహనరరవ కరవపరర
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:25
లస: ససస స

6917 SAA0929465
పపరర: శవలకడమ ఇసటటరర

6918 SAA0849465
పపరర: వనసకట గగపస అనసమలల

భరస : రరమమహనరరవ కరవపరర
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:54
లస: ససస స

93-44/143

తసడడ:డ రరమ రగడడర పసదసగగల
ఇసటట ననస:134-5-609
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ venkatareddi కకలగటర
ఇసటట ననస:134-5-650
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర సససకరర
ఇసటట ననస:134-5-651
వయససస:47
లస: పప
6916 SAA0929515
పపరర: ఏసపటరఠరరన కరవపరర

93-44/139

భరస : vijaya కకలగటర
ఇసటట ననస:134-5-650
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమరగడడర కకలగటర
ఇసటట ననస:134-5-650
వయససస:45
లస: పప
6913 SAA0622738
పపరర: మమధవ రగడర డ సససకరర

6899 SAA0951096
పపరర: ఏడడకకసడలల ఉయమఖల

6894 SAA0627943
పపరర: కకసకగపపడడ జయశక

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:134-5-580
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రగడర డ కకలగగటభర
ఇసటట ననస:134-5-650
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరగడడర కకలగటర
ఇసటట ననస:134-5-650
వయససస:32
లస: ససస స
6910 LFX1612860
పపరర: వనసకటటశనరరగడడర కకలగటర

93-44/136

భరస : వనసకటటసనర రరవప తవన
ఇసటట ననస:134-5-609
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రగడడర పసదసగగల
ఇసటట ననస:134-5-609
వయససస:52
లస: పప
6907 SAA0445346
పపరర: పరరనతమమ కకలగగటర

6896 SAA0626762
పపరర: కకసకగపపడడ రరజరష

93-44/131

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-5-580
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప ఉయమఖల
ఇసటట ననస:134-5-598
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రగడడర పసదసగగల
ఇసటట ననస:134-5-609
వయససస:37
లస: ససస స
6904 SAA0656215
పపరర: రరమ రగడడర పసదసగగల

93-44/133

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-5-580
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వర భదడచనరరఖలల
ఇసటట ననస:134-5-580
వయససస:64
లస: పప
6901 SAA0656249
పపరర: రరధన రరణణ పసదసగగల

6893 SAA0741166
పపరర: శశభభరరణణ పప నసనరర

6891 SAA0516245
పపరర: రమమదతవ బతష
స ల

భరస : లకకమరగడడర
ఇసటట ననస:134-5-542
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబభబరరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:134-5-580
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వలమక రరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:134-5-580
వయససస:35
లస: పప
6898 SAA0625327
పపరర: కకసకగపపడడ ననగరశనర రరవప

93-44/130

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:134-5-500
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-5-580
వయససస:33
లస: ససస స
6895 SAA1043025
పపరర: వనసకట కమషర తననలకరర

6890 SAA0807554
పపరర: వజయ చసదడ కలమ బబతల

93-44/157

93-44/158

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అనసమలల
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:25
లస: పప
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93-44/159 6920 SAA0929473
6919 SAA0885972
పపరర: రరమ మహన రరవప కరవపరర
పపరర: రరమమహననడవప కరవపరర

తసడడ:డ ససతయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:57
లస: పప
6922 SAA0314328
పపరర: శరరషర� పప తషగగసటర �

తసడడ:డ ససతడవయమ కరవపరర
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:57
లస: పప
93-49/158

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:30
లస: ససస స
6925 SAA0394353
పపరర: వనసకటరమణ మరరక

6923 SAA0313379
పపరర: హరరషర� పప తషగగసటర �

93-49/161

6926 SAA0312140
పపరర: సరసబశవరరవప� పప తషగగసటర �

6929 SAA0564930
పపరర: జజఖతసత మగవరన

భరస : రరమ మహన రరవప కవపరర
ఇసటట ననస:134-5-654, PLOT NO.202
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళళశనరరరవప మగవరన
ఇసటట ననస:134-5-655
వయససస:33
లస: ససస స

6931 SAA0326645
పపరర: కరరణ పలర

6932 SAA0326637
పపరర: కలమఖణణ పరరరపలర

93-44/163

భరస : ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:134-5-655
వయససస:37
లస: ససస స
6934 SAA0565101
పపరర: ననగమణణ మగవరన

93-44/166

6935 SAA0527697
పపరర: కరరరసక మగవరన

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పరరరపలర
ఇసటట ననస:134-5-655
వయససస:52
లస: పప

6938 AP151030453543
పపరర: శకనవరస రరవప పరరగపలర

తసడడ:డ vijayasimhareddy మదస
బ రర
ఇసటట ననస:134-5-657
వయససస:48
లస: పప

93-44/161

6944 SAA0569350
పపరర: అరరణ పపససపపలలటట

93-49/160

6927 SAA1451251
పపరర: జజఖత పపసడనఖల

93-44/938

6930 SAA0326652
పపరర: వనసకటలకడమ ననగబసదస పరరరపలర

93-44/162

భరస : వనసకటలకడమ naagbindu పరరరపలర
ఇసటట ననస:134-5-655
వయససస:36
లస: ససస స
93-44/164

6933 SAA0313536
పపరర: తషలసస కకరకపరటట

93-44/165

భరస : సరసబశవరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-5-655
వయససస:51
లస: ససస స
93-44/167

6936 AP151030453505
పపరర: వనసకటరమణ పరరగపలర

93-44/168

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర� పరరరపలర
ఇసటట ననస:134-5-655
వయససస:48
లస: పప
93-44/170

6939 SAA0527689
పపరర: కరళళశనరరరవప మగవరన

93-44/171

తసడడ:డ ససబభబరరవప మగవరన
ఇసటట ననస:134-5-655
వయససస:66
లస: పప
93-44/173

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:134-5-658
వయససస:25
లస: ససస స
93-44/175

6924 SAA0315788
పపరర: రరజఖలకడమ� పప తషగగసటర �

భసధసవప: రవ పపసడనఖల
ఇసటట ననస:134-5-654, flat no 402, srihariv
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పరరగపలర
ఇసటట ననస:134-5-655
వయససస:25
లస: పప

93-44/172 6941 SAA0895419
6940 LFX2418143
పపరర: వనసకటశవరరమకకటటరగడడర మదస
పపరర: సరనత పససపపలలటట
బ రర

6943 SAA0131854
పపరర: ససధఖ పససపపలలటట

93-49/162

తసడడ:డ కరళళశనరరరవప మగవరన
ఇసటట ననస:134-5-655
వయససస:30
లస: పప
93-44/169

93-49/157

భరస : సరసబశవ రరవప� పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:134-5-655
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కరళళశనరరరవప మగవరన
ఇసటట ననస:134-5-655
వయససస:55
లస: ససస స
6937 AP151030453514
పపరర: ససరరష కలమమర పరరగపలర

93-49/159

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప� పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:60
లస: పప
93-44/939

6921 SAA0960006
పపరర: నరమల మరరక

తసడడ:డ గగవసదరరజలల మరరక
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరజలల మరరక
ఇసటట ననస:134-5-654
వయససస:53
లస: ససస స
6928 SAA1449008
పపరర: శవ లకడమ ఇసటటరర

93-44/160

6942 SAA0895401
పపరర: సనపన పససపపలలటట

93-44/174

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:134-5-658
వయససస:27
లస: ససస స
93-44/176

6945 LFX1610328
పపరర: పదనమవత పపససపపలలటట

భరస : ననగరశనర రరవప ప సస పప లల టట
ఇసటట ననస:134-5-658
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ ప సస పప లల టట
ఇసటట ననస:134-5-658
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగరశనరరరవప ప సస పప లల టట
ఇసటట ననస:134-5-658
వయససస:46
లస: ససస స

93-44/178
6946 SAA0895393
పపరర: ననగ సససదరస బభబగ
పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:134-5-658
వయససస:31
లస: పప

6947 SAA0894973
పపరర: శకనవరస వషష
ర మలకల

6948 LFX1610229
పపరర: వనసకటససబబయఖ పససపపలలటట

93-44/179

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:134-5-658
వయససస:38
లస: పప

93-44/177

93-44/180

తసడడ:డ ననగయఖ ప సస పప లల టట
ఇసటట ననస:134-5-658
వయససస:45
లస: పప
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6949 LFX1610211
పపరర: ననగరశనరరరవప పససపపలలటట

93-44/181

తసడడ:డ ననగయఖ ప సస పప లల టట
ఇసటట ననస:134-5-658
వయససస:54
లస: పప
6952 SAA0625384
పపరర: వసగర నరగశర

93-44/182

93-44/185

93-44/188

93-44/191

93-44/194

6959 SAA0929705
పపరర: జవన పరల చననపర

6962 SAA0680546
పపరర: కరరటట నరసమమ

6965 SAA0853565
పపరర: బభల శశరసక మమళ బమస

93-44/197

6968 SAA0313239
పపరర: రరజరశనరర ననగసడర

6971 SAA1311133
పపరర: కకననర టట అసజ పసడయసకర

తసడడ:డ శకమవరస rao ననగసడర
ఇసటట ననస:134-5-669
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కమషరరరరరన రరవప కలసదతటట
ఇసటట ననస:134-5-671
వయససస:27
లస: ససస స

93-49/165
6973 SAA0956229
పపరర: కమషరరరరరన రరవప కలసదతటట
కలసదతటట
తసడడ:డ రరధనకమషరమమరరస కలసదతటట కలసదతటట
ఇసటట ననస:134-5-671
వయససస:59
లస: పప

6974 LFX2427532
పపరర: వరలకడమ అయఖలరరజ
భరస : వనసకటటశనరరరవప అయమఖలరరజ
ఇసటట ననస:134-5-676
వయససస:60
లస: ససస స

6976 LFX2417525
పపరర: వనసకట శకధర అయఖలరరజ

6977 LFX2417723
పపరర: వనసకటటశనరరరవప అయఖలరరజ

తసడడ:డ venteswarlu అయఖలరరజ
ఇసటట ననస:134-5-676
వయససస:37
లస: పప

93-44/189

93-44/203

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర అయమఖలరరజ
ఇసటట ననస:134-5-676
వయససస:65
లస: పప

93-44/184

6957 SAA0131888
పపరర: వజయ కలమమరర చతల

93-44/187

6960 SAA0128090
పపరర: అజయమ చననపరర

93-44/190

తసడడ:డ జజరజ అజయమ
ఇసటట ననస:134-5-665
వయససస:55
లస: పప
93-44/192

6963 LFX1610492
పపరర: హహహమమవత ననలవలర

93-44/193

భరస : పడభభకర ననలవలర
ఇసటట ననస:134-5-666
వయససస:59
లస: ససస స
93-44/195

6966 LFX1610484
పపరర: పడబభకర ననలవలర

93-44/196

తసడడ:డ పడభభకర ననలవలర
ఇసటట ననస:134-5-666
వయససస:61
లస: పప
93-44/198

తసడడ:డ rajeswari ననగసడర
ఇసటట ననస:134-5-669
వయససస:67
లస: ససస స
93-44/200

6954 SAA0569459
పపరర: వనసకట రతనమమ వసగర

భరస : వజయ kumkumari చతల
ఇసటట ననస:134-5-665
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మన పడసరద బగసర
ఇసటట ననస:134-5-666
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననగసడర
ఇసటట ననస:134-5-669
వయససస:45
లస: ససస స
6970 SAA0309211
పపరర: శకనవరసరరవప ననగసడర

93-44/186

భరస : అపరర రరవప కరరటట
ఇసటట ననస:134-5-666
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన వరపడసరద బగసర
ఇసటట ననస:134-5-666
వయససస:63
లస: ససస స
6967 SAA0313759
పపరర: రరఘవనశనరర ననగసడర

6956 SAA0128108
పపరర: శకనవరస రగడడర వసగ

93-47/702

భరస : నరరసరగడడర వసగర
ఇసటట ననస:134-5-664
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసయఖ చననపరర
ఇసటట ననస:134-5-665
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయమఖ జజమస
ఇసటట ననస:134-5-665
వయససస:64
లస: పప
6964 SAA0131896
పపరర: ననగ మలలర శనరర బమసర

93-44/183

తసడడ:డ ననరర సస రగడర డ వసగ
ఇసటట ననస:134-5-664
వయససస:52
లస: పప

భరస : niramala జజ మ పరణణ
ఇసటట ననస:134-5-665
వయససస:55
లస: ససస స
6961 SAA0127977
పపరర: పడభభకర రరవప జజమస

6953 SAA0131862
పపరర: రమమదతవ వసగర

6951 SAA1291509
పపరర: లకమణ కలమమర కలపరరల

తసడడ:డ పసచచయఖ కలపరరల
ఇసటట ననస:134-5-660
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడర వసగర
ఇసటట ననస:134-5-664
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:134-5-664
వయససస:24
లస: పప
6958 SAA0131813
పపరర: నరమలమ జజమపరణణ

93-44/860

భరస : లకమణ కలమమర కలపరరల
ఇసటట ననస:134-5-660
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడర వసగర
ఇసటట ననస:134-5-664
వయససస:27
లస: ససస స
6955 SAA0849994
పపరర: నరరష వసగ

6950 SAA1291558
పపరర: శకదతవ కలపరరల

6969 SAA0321570
పపరర: నరరష బభబగ పప కకరర

93-44/199

తసడడ:డ ససబభబరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:134-5-669
వయససస:36
లస: పప
93-49/163

6972 SAA0615963
పపరర: గగకలళ వనసకట పవన కలమమర

93-49/164

తసడడ:డ కమషరరరరరన రరవప కలసదతటట
ఇసటట ననస:134-5-671
వయససస:28
లస: పప
93-44/201

93-44/202
6975 SAA0312595
పపరర: వసశ కమషర మహన అయఖలరరజ

తసడడ:డ వనసకటటశరన రరవప అయమఖలరరజ
ఇసటట ననస:134-5-676
వయససస:32
లస: పప
93-44/204

6978 SAA1350115
పపరర: లకడమ ససజనఖ అయఖలరరజ

93-49/690

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప అయఖలరరజ
ఇసటట ననస:134-5-676
వయససస:35
లస: ససస స
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93-44/205 6980 SAA0985962
6979 LFX1611532
పపరర: వనసకటలకడమససకనఖ అడడససమలర
పపరర: పదమ వత అడడససమలర

భరస : sridhar అడడససమలర
ఇసటట ననస:134-5-677
వయససస:46
లస: ససస స
6982 SAA1349232
పపరర: శకధర బభబగ పససగళ

93-44/206

తలర : సవత దతవ అడడససమగలర
ఇసటట ననస:134-5-677
వయససస:50
లస: ససస స
93-49/691

6983 SAA1350222
పపరర: శక సపనహ కరరరసక పససగళ

6981 LFX1611870
పపరర: సరవతడదతవ అడడససమలర

భరస : రరధనకమషరమమరరస అడడససమలర
ఇసటట ననస:134-5-677
వయససస:67
లస: ససస స
93-49/692

6984 SAA0955833
పపరర: భభరత అలక
ర రర

93-44/208

తసడడ:డ వనసకట లకడమ నరసససహ రరవప పససగళ
ఇసటట ననస:134-5-677
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకధర బభబగ పససగళ
ఇసటట ననస:134-5-677
వయససస:18
లస: ససస స

6985 SAA0846693
పపరర: అచసఖత వదదబననన

93-44/211 6987 SAA0986028
6986 SAA0955809
పపరర: జ వ ఆర కకకషరస రరజ అలక
పపరర: సరయ కదర అగసస వ రరజ
ర రర

93-44/210

తసడడ:డ యస యస చసదడ మహనరరవ వదదబనన
ఇసటట ననస:134-5-678
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప అగసస వ రరజ
ఇసటట ననస:134-5-683
వయససస:52
లస: పప
6991 SAA0955890
పపరర: రమఖ కమషర బబ నబబ యన

93-44/216

93-49/167

93-49/170

93-49/173

భరస : వనసకటటశనరరర చడరరకలపలర
ఇసటట ననస:134-5-696
వయససస:71
లస: ససస స

6998 SAA0956179
పపరర: తతజశనన పపడథత

7001 AP151030453019
పపరర: జయరరజ పపదథట

93-44/219

7004 LFX1614023
పపరర: నసరర హ షపక

93-49/168

7007 LFX1611003
పపరర: కరలలషరవల షపక
తసడడ:డ కరలలషరవల షపక
ఇసటట ననస:134-5-696
వయససస:35
లస: పప

6993 SAA0436022
పపరర: అనసరరధ గగగరననన

93-49/166

6996 SAA0435313
పపరర: గగగరననన ననగ పడసరద

93-49/169

తసడడ:డ బసవయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:134-5-691
వయససస:44
లస: పప
93-49/171

6999 AP151030456016
పపరర: అమమత పపదథట�

93-49/172

భరస : జయరరజ� పపదథట
ఇసటట ననస:134-5-693
వయససస:52
లస: ససస స
93-49/174

7002 SAA0472597
పపరర: పదమవత వణగకకరర

93-44/218

భరస : దసరరర పడసరద వణగకలరర
ఇసటట ననస:134-5-696
వయససస:33
లస: ససస స
93-44/220

భరస : మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:134-5-696
వయససస:41
లస: ససస స
93-44/222

93-44/215

భరస : ననగ పడసరద గగగరననన
ఇసటట ననస:134-5-691
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అరర యఖ
ఇసటట ననస:134-5-693
వయససస:54
లస: పప

భరస : noorjaha షపక
ఇసటట ననస:134-5-696
వయససస:35
లస: ససస స
7006 SAA0550665
పపరర: లకమమమ చడరరకలపలర

93-44/217

తసడడ:డ జయరరజ పపడథత
ఇసటట ననస:134-5-693
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరజ పపడథత
ఇసటట ననస:134-5-693
వయససస:28
లస: పప
7003 LFX1614015
పపరర: భభజబబగస షపక

6995 LFX2427623
పపరర: ససతమమ� గగగరననన�

6990 AP151030453110
పపరర: శకనస తషమమల
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:134-5-684
వయససస:45
లస: పప

భరస : బసవయఖ� గగగరననన
ఇసటట ననస:134-5-691
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ � �
ఇసటట ననస:134-5-691
వయససస:77
లస: పప
7000 SAA0388470
పపరర: మననహర పపడథత

93-44/214

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-5-691
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనణగ బభబగ కలసదతటట
ఇసటట ననస:134-5-691
వయససస:37
లస: ససస స
6997 LFX2417772
పపరర: బసవయఖ� గగగరననన�

6992 SAA0680991
పపరర: మగరళకమషర బబ ననబబ యనన

93-44/212

తసడడ:డ రరమ కమషర అగసస వ రరజ
ఇసటట ననస:134-5-683
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అకకల
ఇసటట ననస:134-5-683
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబ నబబ యన
ఇసటట ననస:134-5-691
వయససస:26
లస: ససస స
6994 SAA0615500
పపరర: కలసదతటట మమధవ

భరస : జ వ ఆర కకకహనసరరజ అలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-5-678
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరజ అలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-5-678
వయససస:40
లస: పప

93-44/213 6989 SAA0846750
6988 SAA0986010
పపరర: రరమ కమషర పడసరద అగసస వ రరజ
పపరర: వనసకట రమణయఖ అకకల

93-44/207

7005 LFX1614031
పపరర: మమలన షపక

93-44/221

భరస : ఆదససఫస షపక
ఇసటట ననస:134-5-696
వయససస:55
లస: ససస స
93-44/223

7008 SAA0445270
పపరర: చడరరకలపలర వనసకటటసనరరర

93-49/175

తసడడ:డ పపదబ ససబబయఖ చడరరకలపలర
ఇసటట ననస:134-5-696
వయససస:48
లస: పప
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7009 SAA0316125
పపరర: ననగవరలకడమ మగలగరల

93-44/224

తసడడ:డ మలమరరగడడర మగలగరల
ఇసటట ననస:134-5-697
వయససస:33
లస: ససస స
7012 SAA0391342
పపరర: సరమమమజఖస చనకర

93-44/227

93-49/693

93-44/230

93-49/176

93-44/235

93-44/238

93-33/899

తసడడ:డ శకనస పప ఠరపలలపప
ఇసటట ననస:134-5-702
వయససస:20
లస: పప
7033 SAA0451922
పపరర: వనసకట పడమలమ దతవ కరకరరరర

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:134-5-706
వయససస:28
లస: ససస స

93-44/231

7022 SAA0625806
పపరర: వపపరర ససరరశర వపపరర

7025 SAA0321638
పపరర: రమమష బభబ మరరయమల

7028 SAA0564997
పపరర: కమషరపసడయ సససహదదడ

93-44/242

93-44/233

7017 SAA1381466
పపరర: చతతన కలమమర యజల

93-52/938

7020 LFX1612399
పపరర: వనసకటయఖ బభలగగన

93-44/232

7023 LFX1611789
పపరర: శశషమమ మరరయమల

93-44/234

భరస : sashamma మరరయమల
ఇసటట ననస:134-5-699
వయససస:53
లస: ససస స
93-44/236

7026 AP151030454112
పపరర: శసకరయఖ మరరయమల

93-44/237

తసడడ:డ sankaraiah మరరయమల
ఇసటట ననస:134-5-699
వయససస:52
లస: పప
93-44/239

7029 SAA1028191
పపరర: జజసఫ ససనల కలమమర కలపర

93-44/240

భరస : ఏడడకకసడల వనసకటటశనరరర సససహదదడ
ఇసటట ననస:134-5-701
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసథన రరజ కలపర
ఇసటట ననస:134-5-701
వయససస:34
లస: పప

7031 SAA1061316
పపరర: శవ ననగలకడమ పప తషపరలలపప

93-49/177

7032 SAA0527671
పపరర: ఏడడకకసడల వనసకటటశనరరరవప
మమకర
తసడడ:డ పపద వరయఖ మమకర
ఇసటట ననస:134-5-703
వయససస:55
లస: పప

93-44/241

93-44/243

7035 SAA0326447
పపరర: రరమయఖ కరకరర

93-44/244

7034 SAA0451898
పపరర: జయమలకడమ అయధనఖ
భరస : కమషర మమరరస అయధనఖ
ఇసటట ననస:134-5-705
వయససస:51
లస: ససస స

93-44/245

93-44/229

తసడడ:డ మగతస యఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:134-5-698
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనస పప తషపరలలపప
ఇసటట ననస:134-5-702
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ కరకరరరర
ఇసటట ననస:134-5-705
వయససస:31
లస: ససస స
7036 SAA0550541
పపరర: తరరపతమమ హనసమసతష

7019 LFX1610476
పపరర: శకనస బభలగగన

7014 SAA0378083
పపరర: బభలమరరజ చసకర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యజల
ఇసటట ననస:134-5-697
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:134-5-699
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగ బభబగ భటర సకక
ఇసటట ననస:134-5-701
వయససస:36
లస: ససస స
7030 SAA1450808
పపరర: పడభగ కలమమర పప ఠరపలలపప

93-49/694

భరస : నరరశ బభబగ వపపరర
ఇసటట ననస:134-5-699
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:134-5-699
వయససస:27
లస: పప
7027 SAA1009613
పపరర: మవపలమమ భటర సకక

7016 SAA1349240
పపరర: తతజశనన యజల

93-44/226

తసడడ:డ ramaiah చసకర
ఇసటట ననస:134-5-697
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:134-5-698
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనస బభలగగన
ఇసటట ననస:134-5-698
వయససస:30
లస: ససస స
7024 SAA0377002
పపరర: శకనస మరరయమల

93-44/228

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప యజల
ఇసటట ననస:134-5-697
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:134-5-698
వయససస:50
లస: ససస స
7021 SAA1061357
పపరర: మగతనఖల బభలగగన

7013 SAA0986044
పపరర: మలర కరరరరన రగడడర గరడడ

7011 LFX1610781
పపరర: శశభభరరణణ గరరర

భరస : డతవడ గర రర
ఇసటట ననస:134-5-697
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపస రగడర డ గరడడ
ఇసటట ననస:134-5-697
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర యమజల
ఇసటట ననస:134-5-697
వయససస:53
లస: పప
7018 LFX1612407
పపరర: నరసమమ బభలగగన

93-44/225

భరస : మలర కరరరరన రగడడర గరడడ
ఇసటట ననస:134-5-697
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ చసకర
ఇసటట ననస:134-5-697
వయససస:58
లస: ససస స
7015 SAA1470665
పపరర: సరసబశవ రరవప యమజల

7010 SAA0985947
పపరర: హహమబసదస గరడడ

7037 SAA0316281
పపరర: శవ పరరనత పరనఖస
భరస : రవ పరణఖస
ఇసటట ననస:134-5-706
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగశశషష
ఇసటట ననస:134-5-705
వయససస:66
లస: పప
93-44/246

7038 LFX1611771
పపరర: మమధవ చడరరకలపలర

93-44/247

భరస : మలర కరరరరనసడడ చతరరకలపలర
ఇసటట ననస:134-5-706
వయససస:41
లస: ససస స
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7039 SAA0315648
పపరర: లకడమ కలమమరర బబ లలదబ సల

93-44/248

భరస : శకనవరసరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-706
వయససస:43
లస: ససస స
7042 SAA0309716
పపరర: పరణఖస రవ

93-44/251

93-44/254

93-44/257

93-44/260

93-44/263

93-44/266

93-49/179

తసడడ:డ గగరవయఖ కరగల
ఇసటట ననస:134-5-709
వయససస:28
లస: పప

7052 SAA0625764
పపరర: బగరరక దసరరర రరవప

7055 SAA0142562
పపరర: కరమశశటట సతస యఖ

7058 AP151030453122
పపరర: సరసబయఖ తషమమల

93-44/269

93-44/261

7067 LFX1610427
పపరర: ససదదప రగడడర కలరరక
తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:134-5-709
వయససస:28
లస: పప

93-44/256

7050 SAA0646398
పపరర: అనత

93-44/259

7053 SAA0639526
పపరర: బగరరక షణగమక

93-44/262

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బగరరక
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:25
లస: పప
93-44/264

7056 SAA0626291
పపరర: బగరరక శకనవరస రరవప

93-44/265

తసడడ:డ వనసకటటశనరళళ బగరరక
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:52
లస: పప
93-44/267

7059 SAA0078774
పపరర: లకడమ కకటటశనరర మగకకపరటట

93-49/178

భరస : శకనవరసరరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:33
లస: ససస స
93-44/268

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:134-5-709
వయససస:35
లస: ససస స
93-44/270

భరస : అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:134-5-709
వయససస:60
లస: ససస స
93-44/272

7047 SAA0716100
పపరర: ఆళళ అరరణ

93-49/639 7062 SAA1044486
7061 SAA1292309
పపరర: వనసకట లలత తడభగవన పపళళళరర
పపరర: ఖమససస బబగస రరగరపరటట

7064 LFX1613496
పపరర: జజన బ షపక

93-44/253

భరస : NA పపళళళరర
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపళళళరర
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:19
లస: పప

భరస : బసవయఖ చసతనపలర
ఇసటట ననస:134-5-709
వయససస:43
లస: ససస స
7066 SAA0854027
పపరర: శకనవరస కరగల

93-44/258

తసడడ:డ ససబబయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పపలర కరర
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:48
లస: ససస స
7063 SAA0627463
పపరర: చసతన పలర దననమమమ

7049 SAA0626069
పపరర: బగరరక పదనమవత

7044 SAA0627240
పపరర: బగరరక కవతన

భరస : శసకర రగడడర
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పపలర కరర కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:53
లస: పప
7060 SAA0871237
పపరర: అనతన పపలర కరర

93-44/255

తసడడ:డ రమమశ బగరరక
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బగరరక
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:26
లస: పప
7057 SAA0557165
పపరర: పపలర కరర శకనవరసరరవప

7046 SAA0435974
పపరర: రమణ తషమమల

93-44/250

భరస : యయదసకకనర లక బగరరక
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బగరరక
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:79
లస: ససస స
7054 SAA0627992
పపరర: బగరరక నహల కలమమర

93-44/252

భరస : శకనస తషమమల
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:45
లస: ససస స
7051 SAA0560060
పపరర: ఆదదలకడమ కరమమశనరర పపలర కరర

7043 SAA0556985
పపరర: శకనస హనసమసతష

7041 SAA0556977
పపరర: శకధర హనసమసతష

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:134-5-706
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ హనసమసతష
ఇసటట ననస:134-5-706
వయససస:53
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:134-5-708
వయససస:38
లస: ససస స
7048 SAA0435958
పపరర: పరరనత తషమమల

93-44/249

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:134-5-706
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయగయఖ
ఇసటట ననస:134-5-706
వయససస:41
లస: పప
7045 SAA0435966
పపరర: వనసకటరమణ బబ లలర దసబల

7040 SAA0550491
పపరర: వజయ హనసమసతష

7065 SAA0626655
పపరర: చసతన పలర జరమస

93-44/271

తసడడ:డ దననయఖ చసతనపలర
ఇసటట ననస:134-5-709
వయససస:25
లస: పప
93-44/273

7068 SAA0985996
పపరర: అనసశ మననవ

93-44/274

భరస : నరరసదడ మననవ
ఇసటట ననస:134-5-710
వయససస:26
లస: ససస స
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93-44/275

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:134-5-710
వయససస:60
లస: ససస స
7072 SAA0993601
పపరర: హరర మహలకడమ శకకరకలళస

93-49/180

93-49/695

93-49/387

93-44/279

93-44/282

93-49/185

93-49/188

తసడడ:డ శకనవరసమమరరస� మమజరటట
ఇసటట ననస:134-5-746
వయససస:30
లస: పప

7082 SAA0527648
పపరర: ససదదప రగడడర కలరరక

7085 SAA1350198
పపరర: మమధవ మలలర ల

7088 SAA0527739
పపరర: ఉపపసదర అచనచ

7091 SAA0636548
పపరర: కటభట రరమ కమషరర రగడడర

93-49/191

93-49/194

93-44/280

7077 SAA0312108
పపరర: రసగరసరనమ రగడర డ� కసదసల�

93-49/183

7080 SAA0407072
పపరర: శశశలజజ కరటడపరటట

93-44/278

7083 SAA0309617
పపరర: శకనవరసరగడడర కలరరక

93-44/281

తసడడ:డ రరమకకటటరగడడర
ఇసటట ననస:134-5-728
వయససస:53
లస: పప
93-49/697

7086 SAA1350362
పపరర: సనపసనక మలలర ల

93-49/698

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:134-5-733
వయససస:18
లస: ససస స
93-49/186

7089 SAA0615948
పపరర: కటభట కకరణమయ

93-49/187

తసడడ:డ రరమ కమషరర రగడడర కటభట
ఇసటట ననస:134-5-737
వయససస:44
లస: ససస స
93-49/189

7092 SAA0636621
పపరర: వణగకకరర సరసబ రరడడర వణగకకరర

93-49/190

తసడడ:డ బచచ ననగర రగడడర వణగకకరర
ఇసటట ననస:134-5-737
వయససస:71
లస: పప

7094 SAA0637256
పపరర: మమజరటట వజయ వనసకట ననగ
అరరణ
భరస : దతనసతతయ
డ
మమజరటట
ఇసటట ననస:134-5-746
వయససస:33
లస: ససస స

93-49/192

7097 SAA0649483
పపరర: మమజరటట దతనసతతయ
డ

93-49/195

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస మమజరటట
ఇసటట ననస:134-5-746
వయససస:35
లస: పప

93-49/182

భరస : ససదరరనరరవప
ఇసటట ననస:134-5-727
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగర రగడడర కటభట
ఇసటట ననస:134-5-737
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమరగడడర పప నననతతట
ఇసటట ననస:134-5-740
వయససస:55
లస: పప
7096 SAA0327148
పపరర: పడవణ� మమజరటట�

93-49/184

తసడడ:డ సప మయఖ అచచ
ఇసటట ననస:134-5-734
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబ రగడడర వణగకకరర
ఇసటట ననస:134-5-737
వయససస:64
లస: ససస స
7093 SAA0933755
పపరర: వనసకటటసనర రగడడర పప నననతతట

7079 SAA0570978
పపరర: రరజరశనరర తనళళ
ర రర

7074 SAA0870379
పపరర: మహహష వఠల శకకరకలళస

తసడడ:డ గసగరరగడ�డర కసదసల
ఇసటట ననస:134-5-714
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:134-5-733
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఉపపసదర అచచ
ఇసటట ననస:134-5-734
వయససస:28
లస: ససస స
7090 SAA0615641
పపరర: వణగకకరర వనసకరయమమ

93-49/696

తసడడ:డ శకనవరసరగడడర
ఇసటట ననస:134-5-728
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:134-5-728
వయససస:60
లస: పప
7087 SAA0569434
పపరర: మమనక అచనచ

7076 SAA1434042
పపరర: మహహశ వఠల శకకరకలళస

93-44/277

తసడడ:డ శవ ననగరశనర రరవప శకకరకలళస
ఇసటట ననస:134-5-711
వయససస:28
లస: పప

భరస : పరపరరరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:134-5-725
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరగడడర
ఇసటట ననస:134-5-728
వయససస:48
లస: ససస స
7084 SAA0406587
పపరర: ససదరరనరరవప రరవనల

93-49/181

తసడడ:డ శవ నగరశనరరరవప శకకరకలళస
ఇసటట ననస:134-5-711
వయససస:28
లస: పప

భరస : వర రసగ సరనమ రగడర డ ఆళళ
ఇసటట ననస:134-5.714
వయససస:43
లస: ససస స
7081 SAA0315960
పపరర: ససజజత కలరరక

7073 SAA1114164
పపరర: అజయ కలమమరర కకలర పర

7071 SAA0985988
పపరర: రరమమరరవప మననవ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:134-5-710
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవ ననగరశనర రరవప శకకరకలళస
ఇసటట ననస:134-5-711
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ భరత రరవప శకకరకలళస
ఇసటట ననస:134-5-711
వయససస:53
లస: పప
7078 SAA0313551
పపరర: కళళవత అళళ

93-44/276

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:134-5-710
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగరశనరరరవప శకకరకలళస
ఇసటట ననస:134-5-711
వయససస:27
లస: ససస స
7075 SAA1444793
పపరర: శవ నగరశనరరరవప శకకరకలళస

7070 SAA0408401
పపరర: నరరసదడ మననవ

7095 SAA0615674
పపరర: మమజరటట జయ పడద

93-49/193

భరస : శకనవరస మమరరస మమజరటట
ఇసటట ననస:134-5-746
వయససస:58
లస: ససస స
7098 SAA0615591
పపరర: మమజరటట శకనవరస మమరరస

93-49/196

తసడడ:డ ససబడహమణఖస మమజరటట
ఇసటట ననస:134-5-746
వయససస:62
లస: పప
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7099 SAA0527770
పపరర: వ ఆర పస ససమసత కలమమర
గకసధద
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-747
వయససస:26
లస: పప

93-49/197

7102 SAA0326678
పపరర: లకడమ శరకవణణ గకసధద

93-49/199

7103 SAA0327254
పపరర: లకడమ పడణణత� గకసధద�

93-49/202

7106 SAA0326694
పపరర: బభల కలమమరర� కరళళపలర �
భరస : రరధనకకకషర మమరరస� కరళళపలర
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:69
లస: ససస స

93-49/205
7108 SAA0568816
పపరర: వనసకట ససరరసదడ అజయ కలమమర
గకసధద
తసడడ:డ భభసకరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:30
లస: పప

7109 SAA0388504
పపరర: శకనవరససలల యమరరకడర న
తసడడ:డ లకమయఖ� గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:41
లస: పప

7111 SAA0326462
పపరర: శవ బభబగ గకసధద

7112 LFX2417277
పపరర: భభసకరరరవప గకసధద

93-49/208

తసడడ:డ ససబభబరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:134-5-749
వయససస:63
లస: ససస స
7117 LFX2427300
పపరర: మమధవలత� గకసదద�

93-49/214

93-49/217

తసడడ:డ ససదరరన రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:134-5-762
వయససస:26
లస: ససస స

7121 LFX2417202
పపరర: పడభభకరరరవప � గకసధద�

93-41/1204

7124 SAA0393728
పపరర: వనవదతహహ కరళళపలర

93-49/204

93-49/206

7110 SAA0435347
పపరర: మలలర శనరరరవప కరళళపలర

93-49/207

తసడడ:డ రరధనకమషర మమరరస కరళళపలర
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:47
లస: పప
93-49/209

7127 SAA1050079
పపరర: శకదతవ వరరరననన
భరస : మమలవఖ వదదబననన
ఇసటట ననస:134-5-765
వయససస:45
లస: ససస స

7113 SAA0435339
పపరర: రరధ కమషర మమరరస కరళళపలర

93-49/210

తసడడ:డ వనసకటరతనస కరళళపలర
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:79
లస: పప
93-49/212

7116 SAA0818171
పపరర: శక లకడమ మమనక వరససరగడర డ

93-49/213

తసడడ:డ వనసకట రరవప వరససరగడర డ
ఇసటట ననస:134-5-750
వయససస:28
లస: ససస స
93-49/215

7119 SAA0327197
పపరర: వనసకట ససనల కలమమర గకసధద

93-49/216

తసడడ:డ పడబభకరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-750
వయససస:39
లస: పప
93-49/218

7122 SAA1061290
పపరర: ధనలకడమ వరమళళ

93-49/219

తలర : అసజమమ పలలస
ఇసటట ననస:134-5-755
వయససస:27
లస: ససస స
93-49/220

భరస : మలలర శనరరరవప కరళళపలర
ఇసటట ననస:134-5-758
వయససస:47
లస: ససస స
93-44/283

93-49/201

7107 SAA0527754
పపరర: ఎన వ ఆర పస ససజన కలమమర
గకసధద
తసడడ:డ శవపడసరద గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:134-5-750
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కలలపలర మలర శనర రరవప
ఇసటట ననస:134-5-758
వయససస:22
లస: ససస స
7126 SAA0550426
పపరర: హమదనఖ రరవపల

7118 LFX2427318
పపరర: పదనమవత� గకసదద�

7104 SAA0326686
పపరర: ధరరణణదతవ గకసధద

93-49/203

భరస : పడభభకరరరవప� �
ఇసటట ననస:134-5-750
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పడబభకరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-750
వయససస:44
లస: పప
7123 SAA1431576
పపరర: కలలపలర ననగ సరయ లకడమ

7115 SAA0615617
పపరర: కకనశశటట వనసకట ననరరయణ

93-49/699

భరస : శవ బభబగ గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస ససధన రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:134-5-749
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటకకషప ర� �
ఇసటట ననస:134-5-750
వయససస:31
లస: ససస స
7120 LFX2417244
పపరర: వనసకట కకషప రర గగపరస గకసధద

93-49/200

తసడడ:డ ససబభబరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:60
లస: పప
93-49/211

7101 SAA1438167
పపరర: వనయ కలమమర శనగ పలర

తసడడ:డ మదసససధన రరవప శనగ పలర
ఇసటట ననస:134-5-747
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద� గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : భభసకరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:54
లస: ససస స

7114 SAA0615633
పపరర: కకనశశటట ననగ శరరష

93-49/198

తసడడ:డ ససబభబరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-747
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ భభసకరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-748
వయససస:31
లస: ససస స
7105 LFX2427276
పపరర: పదమజ గకసదద

7100 SAA0527762
పపరర: శకనవరసరరవప గకసధద

7125 SAA1425081
పపరర: కళళపలర శకననథ

93-49/700

తసడడ:డ కళళపలర మలర శనర రరవప
ఇసటట ననస:134-5-758
వయససస:19
లస: పప
93-44/284

7128 SAA1051119
పపరర: సరయ వపసన వరరర ననన

93-44/285

తసడడ:డ మమలవఖ వదదబననన
ఇసటట ననస:134-5-765
వయససస:22
లస: పప
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93-44/286

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప వదదబననన
ఇసటట ననస:134-5-765
వయససస:48
లస: పప
7132 SAA0298927
పపరర: రరమగలమమ చసతపలర

93-44/288

93-44/940

95-164/883

93-44/292

93-44/295

93-44/298

93-44/943

భరస : సతయఖ జలమర
ఇసటట ననస:134-5-835
వయససస:51
లస: ససస స

7142 SAA0929309
పపరర: ధనలకడమ యరకఅలమ

7145 SAA0564914
పపరర: కమషరమమ ఎరరకలల

7148 LFX1610674
పపరర: చసతయఖ పరకల

7151 SAA1447788
పపరర: చసదడకల యమరకఅలమ

93-44/946

7154 SAA1435759
పపరర: రమదతవ యయరరకల

93-44/293

7157 SAA0527630
పపరర: నరరశ జలమర
తసడడ:డ సతస యఖ జలమర
ఇసటట ననస:134-5-835
వయససస:26
లస: పప

7137 SAA1450618
పపరర: రవతతజ నమమగడర

93-44/942

7140 LFX1610765
పపరర: బడహమరగడడర అననపపరగడడర

93-44/291

7143 LFX1612415
పపరర: శరఖమల ఎరరకల

93-44/294

భరస : శవయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:37
లస: ససస స
93-44/296

7146 SAA0527655
పపరర: శవపడసరద ఎరరకల

93-44/297

తసడడ:డ చసతయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:33
లస: పప
93-44/299

7149 LFX1612910
పపరర: లసగయఖ పరకల

93-44/300

తసడడ:డ మగతనఖలల పరకరల
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:70
లస: పప
93-44/944

7152 SAA1417682
పపరర: సరయ కలమమర యయరరకఅలమ

93-44/945

తసడడ:డ చసతయఖ యయరరకఅలమ
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:21
లస: పప
93-44/947

భరస : శరసబయఖ యయరరకల
ఇసటట ననస:134-5-826
వయససస:41
లస: ససస స
93-44/301

93-40/927

తసడడ:డ ససబభబరగడడర
ఇసటట ననస:134-5-812
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ యమరకఅలమ
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చడలరయఖ యయరరకల
ఇసటట ననస:134-5-826
వయససస:44
లస: పప
7156 SAA0298919
పపరర: ససతమమ జలమర

93-44/290

తసడడ:డ లసగయఖ పరకరల
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవ పడసరద యయరరకళ
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:25
లస: ససస స
7153 SAA1470046
పపరర: శరసబయఖ యయరరకల

7139 LFX1610948
పపరర: కకకషరకలమమరర అననపపరగడర డ

7134 SAA1442524
పపరర: నవన నమమగడర

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:134-5-795
వయససస:28
లస: పప

భరస : లసగయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ పరకరల
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:45
లస: పప
7150 SAA1417583
పపరర: పదనమవత యయరరకళ

93-44/941

తసడడ:డ శవయఖ యరకఅలమ
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చసతయఖ
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:40
లస: ససస స
7147 LFX1612084
పపరర: శవయఖ పరకల

7136 SAA1450139
పపరర: లకడమ నమమగడర

93-47/703

భరస : వసశ కమషర నమమగడర
ఇసటట ననస:134-5-795
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బడహమరగడడర
ఇసటట ననస:134-5-812
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ యరకఅలమ
ఇసటట ననస:134-5-813
వయససస:23
లస: ససస స
7144 LFX1612423
పపరర: జయమమ ఎరరకల

93-44/289

భరస : పడకరశరరవప నమమగడర
ఇసటట ననస:134-5-795
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జజలయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:134-5-807
వయససస:58
లస: ససస స
7141 SAA0955262
పపరర: చసదడకళ యరకఅలమ

7133 SAA0142455
పపరర: మగతనఖలల పరలలసస

7131 SAA1291855
పపరర: లకడమ ననరరయణ ఓససరర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఓససరర
ఇసటట ననస:134-5-777
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకమయమఖ పరలలసస
ఇసటట ననస:134-5-790
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: లకడమ నమమగడర
ఇసటట ననస:134-5-795
వయససస:54
లస: పప
7138 SQX2478105
పపరర: వనసకట రతనస ఆవపలమసద

93-44/287

తసడడ:డ సరరన రగడడర పపణనఖల
ఇసటట ననస:134-5-765
వయససస:60
లస: పప

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:134-5-787
వయససస:66
లస: ససస స
7135 SAA1451665
పపరర: పడకరశరరవప నమమగడర

7130 SAA1051127
పపరర: గగరవ రగడడర పపణనఖల

7155 SAA1470053
పపరర: ఉష రరణణ యయరరకల

93-44/948

తసడడ:డ శరసబయఖ యయరరకల
ఇసటట ననస:134-5-826
వయససస:18
లస: ససస స
93-44/302

7158 SAA0929291
పపరర: ససవర జలమర

93-44/303

తసడడ:డ సతస యఖ జలమర
ఇసటట ననస:134-5-835
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: సతస యఖ జలమర
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93-44/304

తసడడ:డ సతస యఖ
ఇసటట ననస:134-5-835
వయససస:56
లస: పప
7162 SAA1391192
పపరర: లకడమ దతవ బబ యపలర

93-44/949

7163 NDX2549467
పపరర: అనసరరధ బబ యలపలర

93-49/221

7166 SAA0929556
పపరర: మలర క ఉమమటట

తసడడ:డ రరమకకటయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:134-5-840
వయససస:55
లస: పప

7169 SAA0985939
పపరర: వనసకటటసనరరర పరలలస

తసడడ:డ గగవసదయఖ అలవరలపరటట
ఇసటట ననస:134-5-841
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-5-842
వయససస:26
లస: పప
7177 AP151030456229
పపరర: రజన జగటట

93-44/316

93-44/319

తసడడ:డ తరరపతయఖ చలమల
ఇసటట ననస:134-5-845
వయససస:29
లస: పప

7178 AP151030456231
పపరర: కమషర కలమమరర జగటట

7181 SAA0435289
పపరర: వనసకటటశనరరరడడర చతరరకలలమ

93-44/322

7184 AP151030453167
పపరర: శకనవరససలల జటటట

93-52/364

7187 SAA0568774
పపరర: తరరపతయఖ చలమల
తసడడ:డ బభలయమఖ చలమల
ఇసటట ననస:134-5-845
వయససస:55
లస: పప

7167 SAA0929630
పపరర: కమల కలమమరర మమకల

93-44/308

7170 SAA0379057
పపరర: రరమ కలమమర మమడడసపటట

93-44/311

7173 SAA0852013
పపరర: రమణమమ బతష
స ల

93-44/312

తసడడ:డ రమణయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-5-842
వయససస:51
లస: ససస స
93-44/314

7176 SAA0391292
పపరర: ననగమణణ చడరరకలల

93-44/315

భరస : వనసకటటశనర రగ డడర చడరరకలల
ఇసటట ననస:134-5-843
వయససస:42
లస: ససస స
93-44/317

7179 AP151030457140
పపరర: వరమమ గరరర

93-44/318

భరస : ఆదనస గరరర
ఇసటట ననస:134-5-843
వయససస:58
లస: ససస స
93-44/320

7182 AP151030454069
పపరర: ఆదనస గరరర

93-44/321

తసడడ:డ ననరరయణ గరరర
ఇసటట ననస:134-5-843
వయససస:60
లస: పప
93-44/323

తసడడ:డ ససబభబరరవప జగటట
ఇసటట ననస:134-5-843
వయససస:71
లస: పప
93-44/325

93-44/951

తసడడ:డ రమమష బభబగ మమడడసపటట
ఇసటట ననస:134-5-841
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పపదబపపలమరరరడడర చడరరకలల
ఇసటట ననస:134-5-843
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప జగటట
ఇసటట ననస:134-5-843
వయససస:63
లస: పప
7186 SAA0568790
పపరర: బభలమరరజ చలమల

93-44/310

భరస : పడభభకరరరవప జగటట
ఇసటట ననస:134-5-843
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల జగటట
ఇసటట ననస:134-5-843
వయససస:68
లస: ససస స
7183 AP151030453168
పపరర: పడభభకరరరవప జటటట

7175 SAA0627380
పపరర: జరతస జయమ శక

7164 NDX2613701
పపరర: అరరణ బబ యలపలర

భరస : వనసకటటసనరరర పరలలస
ఇసటట ననస:134-5-840
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రజన జగటట
ఇసటట ననస:134-5-843
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జయరరమ జగటట
ఇసటట ననస:134-5-843
వయససస:53
లస: ససస స
7180 LFX1610351
పపరర: రరజరశనరర జగటట

93-44/307

తసడడ:డ వరరసరనమ ఓరరస
ఇసటట ననస:134-5-841
వయససస:58
లస: పప
93-44/313

93-44/306

తసడడ:డ ననగయఖ బబ యలపలర
ఇసటట ననస:134-5-836
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:134-5-840
వయససస:59
లస: పప

93-52/363 7172 SAA0850363
7171 SAA0850173
పపరర: తనరక రరమమరరవప అలవరలపరటట
పపరర: దనసస ఓరరస

7174 SAA0849671
పపరర: కమషర బతష
స ల

93-44/950

తసడడ:డ పడసరద ఉమమటట
ఇసటట ననస:134-5-840
వయససస:25
లస: ససస స
93-44/309

7161 SAA0929457
పపరర: వనసకటటశ పసరరన

తసడడ:డ సతస యఖ కనశశటట
ఇసటట ననస:134-5-836
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ బబ యలపలర
ఇసటట ననస:134-5-836
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఎటట యఖ� పగడనల
ఇసటట ననస:134-5-839
వయససస:69
లస: ససస స
7168 SAA0377242
పపరర: రమమష మమడడసపటట

93-44/305

భరస : వనసకటటశ పపరరటట
ఇసటట ననస:134-5-836
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ బబ యపలర
ఇసటట ననస:134-5-836
వయససస:40
లస: ససస స
7165 SAA0131672
పపరర: అసజమమ� పగడనల�

7160 SAA0393736
పపరర: కరఠణ పపరరటట

7185 SAA0929283
పపరర: ననగ రరజ చలమలర

93-44/324

తసడడ:డ తరరపరటటవఆ చలమలర
ఇసటట ననస:134-5-845
వయససస:25
లస: పప
93-44/326

7188 SAA1050954
పపరర: భభరర వ మమరరజజతష

93-44/327

తసడడ:డ గగవసద ననయక మమరరజజతష
ఇసటట ననస:134-5-855
వయససస:22
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-44/328

భరస : దసరర యఖ పసదసల
ఇసటట ననస:134-5-856
వయససస:43
లస: ససస స
93-44/331

భరస : వర అసజననయగలల
ఇసటట ననస:134-5-857
వయససస:42
లస: ససస స
95-176/928

7198 SAA1471531
పపరర: ఆసజననయగలల తరరమలసపత

7201 SAA0681536
పపరర: దతవరరడడర దసరర భవరన

93-44/953

93-49/224

93-49/222

7199 SAA1449586
పపరర: ననగలకడమ దతవ తరరమలశశటట

7202 SAA0664730
పపరర: దతవరరడడర వనసకటటశనర రరడడర

93-44/334

7207 LFX1612506
పపరర: వజయశక బయఖవరపప

93-44/335

7205 SAA1343169
పపరర: ననగర రగడడర చరసరన

93-44/954

భరస : శసకరరరవప బయఖవరపప
ఇసటట ననస:134-5-897
వయససస:51
లస: ససస స

93-49/225

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బయఖవరపప
ఇసటట ననస:134-5-897
వయససస:55
లస: పప

7211 SAA0847238
పపరర: అసజల గగమమడడ

93-44/955

తసడడ:డ రరమమరరవప వటటటకకటట
ఇసటట ననస:134-5-902
వయససస:35
లస: పప

93-44/336

7200 SAA1061308
పపరర: రగజమమనక వనలకరర

93-49/223

7203 SAA1034354
పపరర: ససజజత పరలసకక

93-44/333

7206 SAA1342765
పపరర: శవమహన రగడర డ చరసరన

7209 SAA0309187
పపరర: సరయ కలమమర బయఖవరపప

93-44/339

7212 SAA0847287
పపరర: శకధర వరవలర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:27
లస: ససస స

93-44/337

93-44/340

తసడడ:డ భభనసపడసరద వరవలర
ఇసటట ననస:134-5-899
వయససస:45
లస: పప

93-49/227 7215 SAA0423574
7214 SAA0377028
పపరర: రరజ ఆదదతఖకలమమర� వటటటకకటట�
పపరర: శశషగరరరరరవప� వటటటకకటట�

7217 SAA0976136
పపరర: వనసకట ససజన ఆలకరర

93-44/956

తసడడ:డ శసకర రరవప బయఖవరపప
ఇసటట ననస:134-5-897
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవ� వటటటకలటట
ఇసటట ననస:134-5-902
వయససస:36
లస: పప
93-44/341

93-44/861

తసడడ:డ నగరరగడడర
ఇసటట ననస:134-5-895
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ గగమమడడ
ఇసటట ననస:134-5-899
వయససస:36
లస: ససస స
93-49/226

7197 SAA1304724
పపరర: సరయననధ తరరమలశశటట

భరస : వ యస బ చసదడ బభబగ పరలసకక
ఇసటట ననస:134-5-895
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప బయఖపప
ఇసటట ననస:134-5-897
వయససస:30
లస: పప
93-44/338

93-44/952

భరస :
ఇసటట ననస:134-5-893
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:134-5-895
వయససస:71
లస: పప
7208 SAA0309229
పపరర: అనల కలమమర బయఖపప

7194 SAA1396381
పపరర: రరమ రరవప బసడనరరపలర

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:134-5-892
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కరశరరడడర దతవరగడడర
ఇసటట ననస:134-5-893
వయససస:30
లస: పప

7204 SAA1034347
పపరర: వ యస బ చసదడబభబగ
పరలసకక
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరలసకక
ఇసటట ననస:134-5-895
వయససస:31
లస: పప

7210 LFX1612514
పపరర: శసకరరరవప బయఖవరపప

7196 SAA1024454
పపరర: లకడస జజఖత చడననస

93-44/330

తసడడ:డ వషష
ర మమరరస బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:134-5-863
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:134-5-892
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరడడర దతవరగడడర
ఇసటట ననస:134-5-893
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనన జననరరన రరవప
ఇసటట ననస:134-5-905
వయససస:71
లస: ససస స

93-44/332

భరస : రరజశశఖర చడననస
ఇసటట ననస:134-5-875
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జగర యఖ
ఇసటట ననస:134-5-892
వయససస:56
లస: పప

7216 SAA0899999
పపరర: చనన ననగరశనరమమ

7193 SAA0625988
పపరర: బగరరక లకడమ

7191 SAA0854381
పపరర: రగజ రరణణ చవనకలలమ

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-5-857
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-5-860
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:134-5-863
వయససస:34
లస: ససస స

7213 SAA0377119
పపరర: రరమకమషర వటటటకకటట

93-44/329

తసడడ:డ మగరచల
ఇసటట ననస:134-5-856
వయససస:48
లస: పప

7192 SAA0626259
పపరర: చవనకలలమ ననగమణణ

7195 SQX2255446
పపరర: శవ లకడమ బసడనరరపలర

7190 SAA0142521
పపరర: పసదసల దసరర యఖ

93-49/228

తసడడ:డ రరమమరరవప� వటటటకకటట
ఇసటట ననస:134-5-902
వయససస:39
లస: పప
93-44/342

7218 SAA1019935
పపరర: లకడమ తషలసస దసడడరసపపడడ

93-44/343

తసడడ:డ అసకమమ రరవప దసడడరసపపడడ
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:28
లస: ససస స
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93-44/344

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:28
లస: ససస స
7222 SAA0679217
పపరర: దనరర లకరరర మమరర

93-44/347

93-44/350

93-44/353

93-44/356

93-44/359

93-44/362

93-44/354

7232 SAA0950965
పపరర: నవన రగడడన ఆళళ

7235 SAA0679191
పపరర: గగనన జజసఫ

7238 SAA0950833
పపరర: వజయ పడకరశ బబ డడర

93-44/958

93-44/632

7241 SAA1270065
పపరర: ననటట ఆరగగఖ రగడడర

93-44/349

7227 SAA0516161
పపరర: మలలర శనరర ఉయమఖరర

93-44/352

7230 SAA1006478
పపరర: జయ పడకరశ మమలపరటట

93-44/355

తసడడ:డ జజన వనససహద మమలపరటట
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:29
లస: పప
93-44/357

7233 SAA0976110
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆలకరర

93-44/358

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఆలకరర
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:48
లస: పప
93-44/360

7236 SAA0955973
పపరర: లకడమ ననరరయణ పప లశశటట

93-44/361

తసడడ:డ వరభదడయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:54
లస: పప
93-44/363

తసడడ:డ ఆనసద రరవప బబ డడర
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అరగగఖ రగడడర ననటట
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:31
లస: పప
7243 SAA1080928
పపరర: వనసకట సరయ పడశరసత బబవసరన

7229 SAA0976144
పపరర: వనసకట ససమన ఆలకరర

7224 SAA0950890
పపరర: షసలమ దథనన

భరస : రరమకమషరరరగడడర
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రగడర డ ఆళళళ
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:56
లస: పప
7240 SAA1374792
పపరర: ఈశనర రగడడర ననటట

93-44/351

తసడడ:డ వరరగడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప ననమలకరసత
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:51
లస: పప
7237 SAA0950932
పపరర: వర రగడడర ఆళళళ

7226 SAA0950999
పపరర: భభసకరమమ ఆళళళ

93-44/346

భరస : వజయ పడకరశ బబ డడర
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆరర రగడడర
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:30
లస: పప
7234 SAA0950874
పపరర: మరరయమదనస ననమలకరసత

93-44/348

భరస : వరరరగడడర ఆళళళ
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:23
లస: పప
7231 SAA0680702
పపరర: కరసస రరజరష రగడడర

7223 SAA1006445
పపరర: సనరఠప రరణణ మమలపరటట

7221 SAA0976128
పపరర: హహహమమవత ఆలకరర

భరస : సరసబశవ రరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జజన వనససహద మమలపరటట
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:52
లస: ససస స
7228 SAA1034313
పపరర: శరత కలమమర మదదబ

93-44/345

భరస : రగడడర శకనవరస
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జజసఫ గగనన
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:46
లస: ససస స
7225 SAA0955999
పపరర: ఉషరరరణణ పప లశశటట

7220 SAA0516237
పపరర: రగడడర రరణగకరదతవ

7239 SAA1343045
పపరర: రసగరరగడడర బబవరగడడర

93-44/957

తసడడ:డ కమషరర రగడడర బబవరగడడర
ఇసటట ననస:134-5-909
వయససస:46
లస: పప
93-44/862

7242 SAA1080860
పపరర: శరరద బబవసరన

93-44/631

తసడడ:డ ననటట రరమ కమషరర రగడడర
ఇసటట ననస:134-5-909 FLAT NO 403
వయససస:58
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప బబవసరన
ఇసటట ననస:134/5/909 , F - 205, GAYATH
వయససస:44
లస: ససస స

7244 SAA1080829
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బబవసరన

7245 SAA1200690
పపరర: రరమ భభరర వ పప లశశటట

93-44/633

93-53/5

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బబవసరన
ఇసటట ననస:134/5/909 , F - 205, GAYATH
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరవప బబవసరన
ఇసటట ననస:134/5/909 , F - 205, GAYATH
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:134-5-909,FLAT NO-502
వయససస:20
లస: ససస స

7246 SAA0926768
పపరర: ననగరరజ యరకఅలమ

7247 SAA0891797
పపరర: చసదడ కకరణ కకరకపరటట

93-43/544
7248 SAA1024322
పపరర: గణణశ ననగ వనసకట తతజ
చలలవరదద
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప చలలవరదద
ఇసటట ననస:134-5-912
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చసతయఖ యరకఅలమ
ఇసటట ననస:134-5-911
వయససస:24
లస: పప

93-41/861

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-5-912
వయససస:26
లస: పప

93-41/862
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7249 SAA1282300
పపరర: లకడమ పడవళక చలలవరదద

93-44/863

తసడడ:డ సరసబ శవరరవప చలలవరదద
ఇసటట ననస:134-5-912
వయససస:20
లస: ససస స
93-44/366

7255 SAA0309385
పపరర: లకడమ వనసకట వనణగ మమధవ
బభలలమరరస
తసడడ:డ శకరరమగలల బభలలమరరస
ఇసటట ననస:134-5-913
వయససస:44
లస: పప

93-44/369

7258 SAA1006429
పపరర: ఉమ దతవ తషలమస

93-44/372

93-44/375

93-44/959

93-44/380

93-44/373

7262 SAA0627919
పపరర: కససలమ రమమదతవ

7265 SAA0849754
పపరర: సరమమమజఖస అమర

7268 SAA0929366
పపరర: శరసత జవరనజ

93-44/383

7271 SAA0929713
పపరర: శకనవరసరరవప కనశశటట

93-44/376

7274 SAA0639518
పపరర: ధసలపఅలమ ననజనబ మ
న

93-44/378

7277 SAA0853516
పపరర: పపరరరమ పసలర
భరస : సమగల పడతనప పసలర
ఇసటట ననస:134-5-930
వయససస:34
లస: ససస స

93-44/371

7260 SAA1009621
పపరర: హరర కకరణ రగడర డ ఆళళ

93-44/374

7263 SAA0625368
పపరర: కససలమ భభనస పడసరద

93-44/377

7266 SAA0626101
పపరర: కరన సపటట సరసనత

93-44/379

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:134-5-923
వయససస:25
లస: ససస స
93-44/381

7269 SAA0623942
పపరర: కరన సపటట మగరళ

93-44/382

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:134-5-923
వయససస:30
లస: పప
93-44/384

7272 SAA0309633
పపరర: నరసససహ జవరనజ

93-44/385

తసడడ:డ వనసకటయఖ జవరనజ
ఇసటట ననస:134-5-923
వయససస:39
లస: పప
93-44/387

భరస : సదనశవ రరవప
ఇసటట ననస:134-5-924
వయససస:59
లస: ససస స
93-44/389

7257 SAA0309799
పపరర: శకరరమగలల బభలలమరరస

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-5-917
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కనశశటట
ఇసటట ననస:134-5-923
వయససస:35
లస: పప
93-44/386

93-44/368

తసడడ:డ బససవ రగడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:134-5-915
వయససస:25
లస: పప

భరస : నరసససహ జవరనజ
ఇసటట ననస:134-5-923
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరరరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-5-923
వయససస:56
లస: పప

భరస : అననసరర మహమమద
ఇసటట ననస:134-5-927
వయససస:44
లస: ససస స

7259 SAA1006437
పపరర: రవ వర పడసరద తషలమస

7254 SAA0309989
పపరర: ననగరసదడ బభలలమరరస

తసడడ:డ కమషరమమరరస బభలలమరరస
ఇసటట ననస:134-5-913
వయససస:72
లస: పప

భరస : ననగ కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:134-5-922
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎ
ఇసటట ననస:134-5-923
వయససస:33
లస: పప

7276 SAA0955924
పపరర: రరషమ షపక

93-44/370

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-5-917
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కనశశటట
ఇసటట ననస:134-5-923
వయససస:32
లస: ససస స

7273 SAA0435222
పపరర: సరసబశవ రరవప కకరకపరటట

7256 SAA0680678
పపరర: కరససల వనసకటటశనర రరవప

93-44/365

తసడడ:డ శకరరమగలల బభలలమరరస
ఇసటట ననస:134-5-913
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషలమస
ఇసటట ననస:134-5-914
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-5-917
వయససస:28
లస: ససస స

7270 SAA0853268
పపరర: శకనవరసస ఎస

93-44/367

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప కరససల
ఇసటట ననస:134-5-913
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమన కలమమర
ఇసటట ననస:134-5-917
వయససస:29
లస: ససస స

7267 SAA0929440
పపరర: లకడమ కనశశటట

7253 SAA0680645
పపరర: కరససల సతష

7251 SAA0550509
పపరర: పడవణ బభలలమరరస

భరస : ననగరసదడ బభలలమరరస
ఇసటట ననస:134-5-913
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప కరససల
ఇసటట ననస:134-5-913
వయససస:25
లస: పప

భరస : రవ వర పడసరద తషలమస
ఇసటట ననస:134-5-914
వయససస:36
లస: ససస స

7264 SAA1342179
పపరర: కకమల నలక
ర రర

93-44/364

తసడడ:డ హరర బభబగ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-5-913
వయససస:24
లస: ససస స

7252 SAA0393975
పపరర: జయలకడమ శరసతకలమమరర�
బభవనమరరస�
భరస : శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:134-5-913
వయససస:68
లస: ససస స

7261 SAA0628024
పపరర: దనసరర అరఠణన

7250 SAA0955882
పపరర: యమమన పసడయమసక కకరకపరటట

7275 SAA1006403
పపరర: అభషపక శరమ గరదదరరజ

93-44/388

తసడడ:డ రఘగపత రరవప గరదదరరజ
ఇసటట ననస:134-5-926
వయససస:28
లస: పప
93-44/390

7278 SAA0852849
పపరర: సతఖవనదమమ పసలర

93-44/391

భరస : కమపరదననస పసలర
ఇసటట ననస:134-5-930
వయససస:68
లస: ససస స
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7279 SAA0850710
పపరర: శరమమఖల పడతనప పసలర

93-44/392

తసడడ:డ కమపరదననస పసలర
ఇసటట ననస:134-5-930
వయససస:38
లస: పప
7282 SAA0313627
పపరర: పపషరలత కరకలమమనస

93-44/395

93-44/399

93-44/402

తసడడ:డ ససబభబరరవప ఉపపరకకసడసరర
ఇసటట ననస:134-5-933
వయససస:60
లస: ససస స
7291 SAA0929648
పపరర: యన వ హనసమసత పడసరద
యదబనపపడడ
తసడడ:డ రరమకమషర యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:134-5-933
వయససస:41
లస: పప

93-44/405

7294 SAA0312199
పపరర: హనసమసతరరవప భమవరపప

93-44/408

తసడడ:డ hanumantharao భమవరపప
ఇసటట ననస:134-5-933
వయససస:95
లస: పప
7297 SAA1402437
పపరర: గగపస కమషర బతస ననన

93-44/960

93-44/412

భరస : ననగ మలలర శనర రరవప తమనస
ఇసటట ననస:134-5-940
వయససస:39
లస: ససస స

93-44/400

93-44/415

93-44/398

7287 SAA0679035
పపరర: భమవరపప వజయశక

93-44/401

భరస : వనసకట మమరరత మధసససదన రరవప భమ
ఇసటట ననస:134-5-933
వయససస:46
లస: ససస స

93-44/403
7289 SAA0679068
పపరర: భమవరపప జయ సరయ పవన
కలమమర
తసడడ:డ వనసకట మమరరత మధసససదన రరవప భమ
ఇసటట ననస:134-5-933
వయససస:28
లస: పప

7290 SAA0312066
పపరర: దతవరరయ సమగదడస వనసకట

93-44/404

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:134-5-933
వయససస:34
లస: పప

93-44/406
7292 SAA0679001
పపరర: భమవరపప వనసకట మమరరత
మధసససదన రరవప
తసడడ:డ హనసమసత రరవప భమమవరపప
ఇసటట ననస:134-5-933
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప యగదబనపపడడ
ఇసటట ననస:134-5-933
వయససస:62
లస: పప

7295 SAA0851544
పపరర: శక మహన రరవప బటటట ననన

7296 SAA0853789
పపరర: కమషర మమరరస పపదబ ద

93-44/409

7298 SAA0518670
పపరర: రరమమరరవప కరళళకలసట

7301 SAA0515783
పపరర: వజయమమ కలర కలసట

7293 SAA0373332
పపరర: ససబభబరరవప యమదబనపపడడ

93-44/410

93-41/983

7299 SAA0680488
పపరర: యమమన దతవ చటటట పప తషల

భరస : అనసత పదమననభ రరజ
ఇసటట ననస:134-5-946
వయససస:41
లస: ససస స

93-44/411

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:134-5-940
వయససస:28
లస: ససస స
93-44/413

7302 SAA0680447
పపరర: చటటట పప తషల కకటటశనర రరవప

93-44/414

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:134-5-940
వయససస:47
లస: పప

93-44/416 7305 SAA0852898
7304 SAA0852633
పపరర: ననగ మలలర సనర రరవప తమనస
పపరర: బభల సససదర రరవప మసదసల

7307 SAA1450717
పపరర: శక గరత లకడమ నసడసరర

93-44/407

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:134-5-935
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ తమనస
ఇసటట ననస:134-5-940
వయససస:48
లస: పప
93-47/704

7284 SAA1068956
పపరర: ససపపరర బరరల

భరస : హనసమసత పడసరద వలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-5-933
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప కలర కలసట
ఇసటట ననస:134-5-940
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవదననస చ.
ఇసటట ననస:134-5-940
వయససస:41
లస: పప
7306 SAA0852880
పపరర: ససభభషసణణ తమనస

7286 SAA0852856
పపరర: వలక
ర రర శక లకడమ

93-44/394

భరస : వనసకటటసనర రరవప బరరల
ఇసటట ననస:134-5-932
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ససరర కరళళకలసట
ఇసటట ననస:134-5-940
వయససస:67
లస: పప

భరస : బభల సససకర రరవప మసదసల
ఇసటట ననస:134-5-940
వయససస:43
లస: ససస స
7303 SAA1006395
పపరర: శరఖమల రరవప చలమర

93-44/397

తసడడ:డ రరమయఖ బటటట ననన
ఇసటట ననస:134-5-935
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:134-5-935
వయససస:21
లస: పప
7300 SAA0853946
పపరర: సనరఠప రరణణ మసదసల

7283 SAA1068949
పపరర: ననగ వనసకట ససమఖ బరరల

7281 SAA0850975
పపరర: వరసవ రమఖ కరకలమమనస

తసడడ:డ రమమష కరకలమమనస
ఇసటట ననస:134-5-931
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప బరరల
ఇసటట ననస:134-5-932
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప బరరల
ఇసటట ననస:134-5-932
వయససస:52
లస: పప
7288 SAA0394148
పపరర: గరతనసజల ఉపపరకకసడసరర

93-44/393

తసడడ:డ రతనస పసలర
ఇసటట ననస:134-5-930
వయససస:68
లస: పప

భరస : రమమష కరకలమమనస
ఇసటట ననస:134-5-931
వయససస:46
లస: ససస స
7285 SAA1068923
పపరర: వనసకటటసనర రరవప బరరల

7280 SAA0853417
పపరర: కమపరదననస పసలర

93-44/417

తసడడ:డ బభల కకటయఖ మసదసల
ఇసటట ననస:134-5-940
వయససస:51
లస: పప
93-44/961

7308 SAA1450758
పపరర: అరరణమమ పపరరనపత

93-44/962

భరస : గగవసద రరజ
ఇసటట ననస:134-5-946 FLAT 503
వయససస:69
లస: ససస స
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7309 SAA1460898
పపరర: అనసత పదమననభ రరజ
పపరరనపత
తసడడ:డ గగవసద రరజ
ఇసటట ననస:134-5-946, FLAT 503
వయససస:45
లస: పప

93-44/963

7312 SAA0950734
పపరర: ననగరతన కలమమరర పరవపలకరర

93-44/420

93-44/423

93-44/424

93-44/965

93-44/430

తసడడ:డ ఆర ఎస వ పడసరద రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:134-5-961
వయససస:27
లస: పప
7327 SAA0314690
పపరర: లకడమదతవ పరలలస

93-44/434

భరస : శవనననరరయణ పరలలస
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:38
లస: ససస స
7330 SAA0315994
పపరర: కరకరర రరమగలల

93-44/437

తసడడ:డ ననగయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:41
లస: పప

7319 SAA0890971
పపరర: ననగ పడసరద చదడళర

7322 SAA0315895
పపరర: రరజఖలకడమ నసనన

93-44/440

93-44/425

93-44/422

7317 SAA1418151
పపరర: జయ చసదడ పవపలకరర

93-44/964

7320 SAA0136853
పపరర: రరమ లసగమ గరరర

93-44/426

తసడడ:డ దసరర యఖ
ఇసటట ననస:134-5-960
వయససస:56
లస: పప
93-44/427

7323 SAA0560193
పపరర: రరళళబసడడ శకలకడమ

93-44/428

తసడడ:డ గరతన పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:134-5-961
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరళళబసడడ శక వనసకటటశనర పడసరద
ఇసటట ననస:134-5-961
వయససస:56
లస: ససస స

93-44/431
7325 SAA0476077
పపరర: శక ఆసజననయ సరయ సనరఠప
రరళళబసడడ
తసడడ:డ శక వనసకటటసనర పడసరద రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:134-5-961
వయససస:28
లస: పప

93-44/433
7326 SAA0309310
పపరర: శక వనసకటటశనర పడసరద రరళళబసడడ

తసడడ:డ శక వనసకటటశఫరవర prasad రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:134-5-961
వయససస:59
లస: పప

7328 SAA0316042
పపరర: భగవననశనరర అటట
ర రర

7329 SAA1006502
పపరర: కఠలఇసగమ మమగల

93-44/435

7331 AP151030456343
పపరర: కకసడమమ గటటట పలర

7334 SAA0623066
పపరర: గకసధద నరరసదడ

7337 SAA0313023
పపరర: శకనవరస రరవప అటట
ర రర
తసడడ:డ వనసకట రతనస అటట
ర రర
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:49
లస: పప

93-44/436

భరస : కఠలఇసగమ మగటట
స
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:43
లస: ససస స
93-44/438

7332 SAA0313452
పపరర: చడననమమ కరకరర

93-44/439

భరస : ననగశశషష కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:71
లస: ససస స
93-44/441

తసడడ:డ పడకరసర రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:25
లస: పప
93-44/443

7314 SAA0951021
పపరర: జయ భభరత పరవపలకరర

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పవపలకరర
ఇసటట ననస:134-5-957,4TH LANE
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససబబయఖ గటటట పలర
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:24
లస: పప
7336 SAA0132084
పపరర: శవనననరరయణ పరలలస

93-44/864

భరస : శకనవరసరరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమరర కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:49
లస: ససస స
7333 SAA0819153
పపరర: అఖల కరకరర

7316 SAA1304468
పపరర: జయ సససహ పరవపలకరర

93-44/419

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పరవపలకరర
ఇసటట ననస:134-5-957
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ
ఇసటట ననస:134-5-960
వయససస:53
లస: పప

తలర : రగణగక దతవ
ఇసటట ననస:134-5-960
వయససస:32
లస: పప
7324 SAA0646497
పపరర: రరళరబసడడ రవకకరణ

93-44/421

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పరవపలకరర
ఇసటట ననస:134-5-957 4TH LINE
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగ పడసరద
ఇసటట ననస:134-5-960
వయససస:47
లస: ససస స
7321 SAA1423847
పపరర: శకనవరస రరవప బలమర

7313 SAA0950700
పపరర: అరరణ పరవపలకరర

7311 SAA0851601
పపరర: బభబగ కలరరక

తసడడ:డ కకటయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:134-5-955
వయససస:62
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర పరవపలకరర
ఇసటట ననస:134-5-957
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:134-5-957
వయససస:52
లస: పప
7318 SAA0890989
పపరర: భవరన చదడళర

93-44/418

తసడడ:డ బభబగ కలరరక
ఇసటట ననస:134-5-955
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పరవపలకరర
ఇసటట ననస:134-5-957
వయససస:25
లస: ససస స
7315 SAA0950775
పపరర: చసదడ శశఖర పరవపలకరర

7310 SAA0853623
పపరర: లకడమ కలరరక

7335 SAA0625186
పపరర: మమదనవరమ వనసకట ననరరయణ

93-44/442

తసడడ:డ వనసకట చతననయఖ మమడవరమగ
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:41
లస: పప
93-44/444

7338 AP151030453657
పపరర: జనససబభబరరవప పరలలస

93-44/445

తసడడ:డ ననగయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:51
లస: పప
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93-44/446

7340 SAA1270131
పపరర: శకనవరససలల కరకరర

తసడడ:డ ననగ శశషష కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-962
వయససస:27
లస: పప

93-44/448
7342 SAA0373233
పపరర: ధరమ లసగ సరయశశషషబభబగ
గనననపలర
తసడడ:డ ధరమ లసగ సరయ శశషష బభబగ గనననపలర
ఇసటట ననస:134-5-964
వయససస:41
లస: పప

7343 SAA0378109
పపరర: ఆనసదబభబగ గనననపలర
తసడడ:డ బభలమ అసజననయగలల గనననపలర
ఇసటట ననస:134-5-964
వయససస:45
లస: పప

7345 SAA0313890
పపరర: వనసకటలకడమ కరకరర

7346 SAA0568824
పపరర: వనసకటటశనరరర కరకరర

93-44/451

భరస : వనసకటటసనరరర కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-965
వయససస:50
లస: ససస స
7348 SAA0423566
పపరర: ననగరరజ కరకరర

93-44/454

93-44/457

93-44/460

93-44/463

93-44/466

భరస : సససగ రరజ తననరర
ఇసటట ననస:134-5-1007
వయససస:27
లస: ససస స

93-44/455

7358 SAA0445205
పపరర: రరమమసజననయగలల పపసల

7361 SAA0929424
పపరర: చసదడశశఖర రరవప గగరసటర

93-44/468

7364 SAA0929408
పపరర: ససనల కలమమర అతష
స లకరర

93-44/458

7367 SAA0393793
పపరర: ససహససన త0రరవలక
ర రర
భరస : ససధదర
ఇసటట ననస:134-5-1010
వయససస:31
లస: ససస స

7347 SAA0373498
పపరర: రరఘవనసదడ కరకరర

93-44/453

7350 SAA0391532
పపరర: పరరనతదతవ పరవరరస

93-44/456

7353 SAA1051135
పపరర: లకడమ పపణనఖల

93-44/459

భరస : గగరవ రగడడర పపణనఖల
ఇసటట ననస:134-5-977
వయససస:51
లస: ససస స
93-44/461

7356 SAA0445197
పపరర: నరరశ బభబగ పపసల

93-44/462

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల పపసల
ఇసటట ననస:134-5-977
వయససస:35
లస: పప
93-44/464

7359 SAA0435248
పపరర: వనసకటటశనరరర ననరగన

93-44/465

తసడడ:డ అపయఖ
ఇసటట ననస:134-5-977
వయససస:83
లస: పప
93-44/467

7362 SAA1304146
పపరర: ఉష కలమమరర గగరసటర

93-44/858

భరస : రతననకర గగరసటర
ఇసటట ననస:134-5-1006
వయససస:34
లస: ససస స
93-44/469

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:134-5-1007
వయససస:42
లస: పప
93-44/930

93-44/450

భరస : ససబభబరరవప� పరవరరస
ఇసటట ననస:134-5-969
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:134-5-1006
వయససస:71
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:134-5-1007
వయససస:39
లస: ససస స
7366 SAA1418045
పపరర: మమనక బబలరస కకసడ

7355 SAA0435941
పపరర: గగవసదమమ ననరగన

7344 SAA0929481
పపరర: బభలమసజననయగలల గనననపలర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-965
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పపసల
ఇసటట ననస:134-5-977
వయససస:60
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:134-5-1006
వయససస:60
లస: ససస స
7363 SAA0929390
పపరర: తషలసస అతష
స లకటట

93-44/452

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-5-977
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల పపసల
ఇసటట ననస:134-5-977
వయససస:36
లస: పప
7360 SAA0929416
పపరర: ఆదదలకడమ గగరసటర

7352 SAA0435933
పపరర: పదమజ ననరగన

93-44/447

తసడడ:డ రసగననయకలలల గనననపలర
ఇసటట ననస:134-5-964
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:134-5-977
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమమసజననయగలల� పపసల
ఇసటట ననస:134-5-977
వయససస:54
లస: ససస స
7357 SAA0445213
పపరర: శకనవరస పపసల

93-44/449

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర పరదరరస
ఇసటట ననస:134-5-969
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:134-5-969
వయససస:75
లస: పప
7354 SAA0394304
పపరర: రరజరశనరర పపసల

7349 SAA0852286
పపరర: తతజశన పరదరరర

7341 SAA0394379
పపరర: అరరణ గనననపలర

భరస : ధరమలసగరశశషసరయబభబగ గనననపలర
ఇసటట ననస:134-5-964
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగశశషష కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-965
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-965
వయససస:34
లస: పప
7351 LFX1610617
పపరర: ఉమమమహహశనరరరవప పరదరరస

93-44/865

7365 SAA1447903
పపరర: సససగరరజ తననరర

93-44/929

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:134-5-1007
వయససస:32
లస: పప
93-44/470

7368 SAA0420695
పపరర: గగవసదమమ తరరవరళళ
ర రర

93-44/471

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1010
వయససస:35
లస: ససస స
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7369 AP151030456709
పపరర: పపషరరవత తరరమళళళరర

93-44/472

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1010
వయససస:53
లస: ససస స
7372 SAA0313098
పపరర: దసరర పస
డ రదస తరరమమళళ

93-44/475

93-44/478

93-44/481

93-44/484

93-44/487

93-44/931

తసడడ:డ రరమమహన రరవప గరదస
ఇసటట ననస:134-5-1017
వయససస:44
లస: పప
7390 SAA0418939
పపరర: మహన రరవప సససడడడ

93-44/491

తసడడ:డ పపద వరయఖ కకచపపడడ
ఇసటట ననస:134-5-1024
వయససస:55
లస: పప

93-44/482

7382 SAA0854852
పపరర: నరసమమ బతష
స ల

7385 SAA0852468
పపరర: రరఘవ రరవప గగపరలలన

93-44/933

93-44/485

7380 SAA0854910
పపరర: ఉమ బతష
స ల

93-44/488

7386 AP151030453438
పపరర: రరఘవససబడహమణఖస గగపరలలన

7388 SAA1418805
పపరర: భభగఖలకడమ శకదతవ గరదస

7389 SAA0395046
పపరర: ఇసదదరరదతవ సససడడడ

7397 SAA0846784
పపరర: వనసకట లకమమ అకకల
భరస : వనసకట రమణయఖ అకకల
ఇసటట ననస:134-5-1051
వయససస:69
లస: ససస స

93-44/483

7383 AP151030456440
పపరర: శరరదనసబ గగపరలలన గగపరలలన

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:134-5-1014
వయససస:77
లస: పప

7394 SAA1044460
పపరర: ససరరఖ కకచపపడడ

93-44/480

93-44/486

భరస : రరఘవ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:134-5-1014
వయససస:73
లస: ససస స

93-44/932

93-44/489

93-44/490

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1020
వయససస:59
లస: ససస స
93-49/229

7392 SAA0615740
పపరర: ఉపరల శకనస

93-49/230

తసడడ:డ ససబభబ రరవప ఉపరల
ఇసటట ననస:134-5-1020
వయససస:34
లస: పప
93-44/492

భరస : సతఖ ననరరయణ కకచపపడడ
ఇసటట ననస:134-5-1024
వయససస:52
లస: ససస స
93-44/494

7377 SAA0557157
పపరర: శకనవరస కరకరర

తసడడ:డ రరఘవ ససబడహమణఖస గగపరలలన
ఇసటట ననస:134-5-1014
వయససస:54
లస: పప

7391 SAA0634626
పపరర: లకడమ దతవ ఉపరల

93-44/477

భరస : ననగ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-5-1014
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనస బమససరరజ
ఇసటట ననస:134-5-1020
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:134-5-1021
వయససస:52
లస: పప
7396 SAA1044452
పపరర: సతఖ ననరరయణ కకచపపడడ

7379 SAA0128009
పపరర: ఏసస బభబగ బసడడరర

7374 SAA0131763
పపరర: లకడమ దతవ బబ యనపలర

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-1013
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరజరష కలమమర గరదస
ఇసటట ననస:134-5-1017
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:134-5-1020
వయససస:69
లస: పప
7393 SAA1457530
పపరర: బభలసరనమ చచదనదద నసతకకక

93-44/479

భరస : వనసకటటశనరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-5-1014
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-5-1014
వయససస:30
లస: పప
7387 SAA1418797
పపరర: రరజరష కలమమర గరదస

7376 SAA0680413
పపరర: కరకరర రవశసకర

93-44/474

భరస : ననగయఖ బబ యనపలర
ఇసటట ననస:134-5-1013
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:134-5-1013
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరఘవరరవప గగపరలలన
ఇసటట ననస:134-5-1014
వయససస:45
లస: ససస స
7384 SAA0819211
పపరర: ననగ రరజ బతష
స ల

93-44/476

తసడడ:డ ఆదద ననరరయణ కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-1013
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ బబ యనపలర
ఇసటట ననస:134-5-1013
వయససస:31
లస: పప
7381 LFX1611649
పపరర: భభరత గగపరలలన

7373 SAA0852310
పపరర: ననగ లకడమ కరకరర

7371 SAA0313031
పపరర: ససధదరరకమమర తరరవళళళరర

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1010
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల కరకరర
ఇసటట ననస:134-5-1013
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:134-5-1013
వయససస:55
లస: ససస స
7378 SAA0128041
పపరర: ననగయఖ బబ యనపలలర

93-44/473

తసడడ:డ కకటట లసగరచనరర
ఇసటట ననస:134-5-1010
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరమమ
ఇసటట ననస:134-5-1010
వయససస:43
లస: పప
7375 SAA0390567
పపరర: మహబమబ షపక

7370 SAA0373464
పపరర: గమరరబడహమస మమగగలకరర

7395 SAA1044445
పపరర: దదలప కలమమర కకచపపడడ

93-44/493

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ కకచపపడడ
ఇసటట ననస:134-5-1024
వయససస:29
లస: పప
93-44/495

7398 SAA0846867
పపరర: వనసకట రమణ పడసరద రరవప
అకకల
తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ అకకల
ఇసటట ననస:134-5-1051
వయససస:44
లస: పప

93-44/496

Page 249 of 366

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46

7399 SAA0850314
పపరర: వనసకట శవ బడహమరగడడర కర

93-44/497

తసడడ:డ మలర రగడడర కర
ఇసటట ననస:134-5-1057
వయససస:43
లస: పప
7402 SAA0623231
పపరర: మగరలపపవప అననపపరర

93-44/500

93-44/503

93-44/506

93-44/509

తసడడ:డ హనసమసతష యమరరర గడనర
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:54
లస: పప
7414 SAA0623264
పపరర: మగఅల పపవప లకడమ

93-44/512

భరస : గరయతడ
ఇసటట ననస:134-5-1059
వయససస:35
లస: ససస స
7417 SAA0312843
పపరర: ససభభన షపక

93-44/515

93-44/517

తసడడ:డ వనసకటటసనరరరరవ ఆరర
ఇసటట ననస:134-5-1060
వయససస:25
లస: పప

7409 SAA0435230
పపరర: గరరర ననగకరసత శనగపరటట

93-44/520

93-44/507

93-44/502

7407 SAA0623165
పపరర: తనలలరరర కకశశర బభబగ

93-44/505

7410 SAA0626218
పపరర: మగఅల పపవప రరజ

93-44/508

తసడడ:డ వనసకటరరయ ననగమలలర శనరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గరయతడ
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:42
లస: పప

93-44/510
7412 SAA0309740
పపరర: వనసకటరరయ ననగమలలర శనరరరవప
శనగపరటట
తసడడ:డ రరధ వరరననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:60
లస: పప

7413 SAA0564948
పపరర: తనసజజ దసబభబ దసబభబ
భరస : అరరణ సపన దసబభబ
ఇసటట ననస:134-5-1059
వయససస:30
లస: ససస స

7415 SAA1044478
పపరర: జలలఖమ బ షపక

7416 SAA0321521
పపరర: ననగరరజ చనవల

93-44/513

7418 AP151030453691
పపరర: చనమదరర షపక

7421 SAA0819138
పపరర: నరజజకడ యయసడతటట

7424 SAA0315978
పపరర: కకకషరవనణణ ఆరర

7427 SAA0309641
పపరర: వనసకటటశనరరర అరరర
తసడడ:డ అపరరరరవప ఆరరర
ఇసటట ననస:134-5-1060
వయససస:56
లస: పప

93-44/511

93-44/514

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1059
వయససస:33
లస: పప
93-44/516

7419 SAA0852740
పపరర: అరరణ సపన దసబబ

93-49/231

తసడడ:డ ససతనరరమ రగడర డ దసబభబ
ఇసటట ననస:134-5-1059
వయససస:38
లస: పప
93-44/518

7422 SAA0819104
పపరర: శవ కరతనఖయన యయసడతటట

93-44/519

తసడడ:డ శవ ససకరస ఎసడతటట
ఇసటట ననస:134-5-1060
వయససస:32
లస: ససస స
93-44/521

భరస : వనసకటటశనరరలల ఆరర
ఇసటట ననస:134-5-1060
వయససస:49
లస: ససస స
93-44/523

7404 SAA0473066
పపరర: రమణ యమరర గడర

తసడడ:డ రతన మసజరర
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవ ససకరస ఎసడతటట
ఇసటట ననస:134-5-1060
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర యయస దత టట
ఇసటట ననస:134-5-1060
వయససస:39
లస: ససస స
7426 SAA1006361
పపరర: నరరశ ఆరర

93-44/504

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:134-5-1059
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శవరసరసకరస ఎసడతటట
ఇసటట ననస:134-5-1060
వయససస:29
లస: ససస స
7423 SAA0569392
పపరర: లకడమ కరమమశనరర యయసదతటట

7406 SAA0623116
పపరర: తనలలరరర రతన మసజరర

93-44/499

భరస : ననతనజ యమరర గడర
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చనన మదనరర షపక
ఇసటట ననస:134-5-1059
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మమరరనస� షపక
ఇసటట ననస:134-5-1059
వయససస:34
లస: పప
7420 SAA0854399
పపరర: కకరణమయ యయసడతటట

93-44/501

భరస : కకశశర బభబగ
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : రమణ రరవప
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:34
లస: పప
7411 SAA0476044
పపరర: ననతనజ యమరరర గడనర

7403 SAA0435917
పపరర: ననగశరరష శనగపరటట

7401 SAA0850512
పపరర: లకడమ అనసష అడడరపపఅలర

తసడడ:డ ససబడహమణఖస అదతబపలర
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననగ మలలర శనరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమ ననగమలలర శనరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:52
లస: ససస స
7408 SAA0850884
పపరర: ససబడహమణఖస అదతబపలర

93-44/498

తసడడ:డ ననతనజ యమరర గడనర
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:134-5-1058
వయససస:35
లస: ససస స
7405 SAA0435925
పపరర: ననగపపషరరవత శనగపరటట

7400 SAA0929598
పపరర: ససమఖ యమరర గడనర

7425 SAA0819070
పపరర: జజలలశనర దతవ యయసడతటట

93-44/522

భరస : శవశసకరస
ఇసటట ననస:134-5-1060
వయససస:60
లస: ససస స
93-44/524

7428 SAA0854357
పపరర: శవ ససకరస యయసడతటట

93-44/525

తసడడ:డ గరటయఖ ఎసడతటట
ఇసటట ననస:134-5-1060
వయససస:65
లస: పప

Page 250 of 366

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46

7429 SAA1304484
పపరర: అనల కలమమర అపసరసపత

93-44/859

తసడడ:డ శకనవరససలల అపసరసపత
ఇసటట ననస:134-5-1060
వయససస:33
లస: పప
7432 SAA0955841
పపరర: నఖల ఏకకలలర

93-44/528

93-44/533

93-44/536

93-44/539

93-44/542

93-44/545

93-44/548

తసడడ:డ లకమయఖ డతగ ల
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:32
లస: పప

7442 SAA0316422
పపరర: ససజజత కలపరరల

7445 LFX1610799
పపరర: ససజజత కకనశశటట

7448 SAA0314385
పపరర: కకసడమమ డతగల

7451 SAA0316208
పపరర: రరఘవమమ కలసకలగగసటర

93-44/551

7454 SAA0627760
పపరర: పసతసల రరమయఖ

93-44/540

7457 SAA0309245
పపరర: ననగరరజ కలపరరల
తసడడ:డ గగస డయఖ కలపరరల
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:36
లస: పప

7437 SAA0955858
పపరర: హహమసత సరత చసదడ ఏకకలలర

93-44/535

7440 SAA0955320
పపరర: హసస రర పపన బ షపక

93-44/538

7443 LFX1610823
పపరర: ఉమ డతగల

93-44/541

భరస : రమణనరరవప డతగ ల
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:34
లస: ససస స
93-44/543

7446 SAA0316109
పపరర: రగహహణణదతవ పసలర లటర

93-44/544

భరస : మగరళకమషర పస లలర టర
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:40
లస: ససస స
93-44/546

7449 SAA0131839
పపరర: మలమఖదదడ డతగరల

93-44/547

భరస : పపదబ వనసకటయఖ డతగ ల
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:56
లస: ససస స
93-44/549

7452 SAA0131821
పపరర: గలమమమ కకనశశటట

93-44/550

భరస : ససబబయఖ కక న శశ టటట
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:81
లస: ససస స
93-44/552

తసడడ:డ మగరళ కమషర
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:27
లస: పప
93-44/554

93-44/531

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలసకలగగసటర
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ డతగల
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:24
లస: పప
7456 SAA0309526
పపరర: కరససబభబగ డతగల

93-44/537

భరస : లకమయఖ డతగ ల
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర పప టటకలపపడడ
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:60
లస: ససస స
7453 SAA0956005
పపరర: రవ కలమమర డతగల

7439 SAA0851759
పపరర: వనసకటటశనరరర చలకకసడన

7434 SAA0846495
పపరర: అరరణ రచనగరరర

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర యయకకలల
ఇసటట ననస:134-5-1061
వయససస:24
లస: పప

భరస : పసచచయఖ కలనశశటట
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకషటయఖ
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:51
లస: ససస స
7450 LFX1613405
పపరర: లకడమరరజఖస పప టటకలపపడడ

93-44/534

భరస : ననగరరజ కలపరరల
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పప టటకలపపడడ
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:35
లస: ససస స
7447 SAA0435875
పపరర: తరరపతమమ కరనశశటట

7436 SAA0929622
పపరర: శవలకడమ చల కకసడన

93-44/527

భరస : జననరర న రచనగరరర
ఇసటట ననస:134-5-1061
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-5-1061
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద డతగ ల
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:29
లస: ససస స
7444 LFX1613397
పపరర: శకదతవ పప టటకలపపడడ

93-44/530

భరస : శవననగరసనరరరరవ చల కకసడన
ఇసటట ననస:134-5-1061
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చతననన కరశవపలల మరరయమల
ఇసటట ననస:134-5-1061
వయససస:29
లస: పప
7441 SAA0627034
పపరర: దతగరలమ సనరరర లతన

7433 SAA0851841
పపరర: వజయ లకడమ చలకకసడన

7431 SAA0852054
పపరర: సప నయమ రచనగరరర

తసడడ:డ జననరరన రచనగరరర
ఇసటట ననస:134-5-1061
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చలకకసడన చలకకసడన
ఇసటట ననస:134-5-1061
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబభడహమణఖస
ఇసటట ననస:134-5-1061
వయససస:54
లస: ససస స
7438 SAA0476028
పపరర: ననగరరరన మరరయమల

93-44/526

భరస : వనసకటటశనరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:134-5-1061
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర యయకకలల
ఇసటట ననస:134-5-1061
వయససస:27
లస: ససస స
7435 SAA0315804
పపరర: ససధ రరణణ

7430 SAA0848749
పపరర: భభగఖ లకడమ మరరయమల

7455 SAA0127985
పపరర: పడసరద డతగల

93-44/553

తసడడ:డ పపద వనసకటయఖ డతగల
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:33
లస: పప
93-44/555

7458 LFX1610682
పపరర: రమణనరరవప డతగల

93-44/556

తసడడ:డ వనసకటయఖ కక న శశ టటట
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:37
లస: పప
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7459 LFX1610252
పపరర: పసచచయఖ కకనశశటట
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93-44/557

తసడడ:డ ససబబయఖ కక న శశ టటట
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:41
లస: పప
7462 SAA0309393
పపరర: లకమయఖ డతగల

93-44/560

93-44/563

93-44/566

93-44/569

93-44/935

93-44/573

7472 LFX1616168
పపరర: రరమమరరవప కకరకపరటట

7475 SAA0316414
పపరర: ననగలకడమ చకకవరస

7478 SAA0309674
పపరర: కకకషరస రరజ చకకవరస

93-44/936

7481 SAA1343748
పపరర: ససజజత పలర కల

93-47/701

7484 SAA0985954
పపరర: సరరత పసదసల
భరస : సతఖననరరయణ పసదసల
ఇసటట ననస:134-5-1096
వయససస:30
లస: ససస స

7486 SAA0390690
పపరర: మసగ పసదసల

7487 SAA0852385
పపరర: మహహష పసదసల

93-44/578

తసడడ:డ పపదబ సలల పస దస ల
ఇసటట ననస:134-5-1096
వయససస:28
లస: పప

93-44/562

7467 SAA0315937
పపరర: పదమ మలకపపరర

93-44/565

7470 SAA0527507
పపరర: భరత కలమమర కకరకపరటట

93-44/568

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1066
వయససస:27
లస: పప
93-44/570

7473 SAA1460229
పపరర: కకట ససరఖ పడకరశ కకరకపరటట

93-44/934

తసడడ:డ రమమరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-5-1066
వయససస:20
లస: పప
93-44/571

7476 SAA0316216
పపరర: శకదతవ చననస

93-44/572

తసడడ:డ మగరళ చననస
ఇసటట ననస:134-5-1068
వయససస:38
లస: ససస స
93-44/574

7479 SAA0136820
పపరర: మగరళ చననస

93-44/575

తసడడ:డ రరదనకమషరమమరరస చననస
ఇసటట ననస:134-5-1068
వయససస:43
లస: పప
93-44/937

93-47/700
7482 SAA1291566
పపరర: శరమగఖయయల ఆనసద కలమమర
గగగగలమమడడ
తసడడ:డ శరమగఖయయల వర పడసరద గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:134-5-1091 FLAT NO 302
వయససస:46
లస: పప

93-44/576

7485 SAA0394023
పపరర: లకడమ బసడడ

భరస : శకనవరసరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:134-5-1088
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శరమగఖయయల ఆనసద కలమమర గగగగలమమడ
ఇసటట ననస:134-5-1091 FLAT NO 302
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పప దసబ లల పస దస ల
ఇసటట ననస:134-5-1096
వయససస:43
లస: ససస స

93-44/567

తసడడ:డ ససబబ రరజ� చ కక వ రస
ఇసటట ననస:134-5-1068
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:134-5-1088
వయససస:42
లస: పప
7483 SAA1291582
పపరర: ససజజత లసకపలర

7469 SAA0929655
పపరర: చసదడ కకరణ కకరకపరటట

7464 SAA0312546
పపరర: సతఖననరరయణ కలసకలగగసటర

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1066
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకకషరస రరజ చ కక వ రస
ఇసటట ననస:134-5-1068
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబరరజ చ కక వ రస
ఇసటట ననస:134-5-1068
వయససస:61
లస: ససస స
7480 SAA1343755
పపరర: శకనవరసరరవప గగపసశశటట

93-44/564

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప కక రక పర టట
ఇసటట ననస:134-5-1066
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకరకపరటట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:134-5-1066
వయససస:20
లస: పప
7477 AP151030456089
పపరర: రసగమమ చకకవరస

7466 SAA0929499
పపరర: శకనవరసరరవప చకకవరరసల

93-44/559

తసడడ:డ పపదగగరవయఖ కలసకలగగసటర
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-5-1066
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మలకపపరర
ఇసటట ననస:134-5-1066
వయససస:46
లస: పప
7474 SAA1467919
పపరర: కకటట ససరఖ పడకరశ కకరకపరటట

93-44/561

తసడడ:డ రరఘవరచనరరఖలల చకకవరరసల
ఇసటట ననస:134-5-1065
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమమరరవప కక రక పర టట
ఇసటట ననస:134-5-1066
వయససస:50
లస: ససస స
7471 SAA0312785
పపరర: ననగరశనరరరవప మలకపపరర

7463 LFX1614932
పపరర: కమషరయఖ కనశశటట

7461 SAA0309419
పపరర: మగరళకమషర పసలర లటర

తసడడ:డ రరమదనసస పస లలర టర
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కనశశ టటట
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చకకవరరసల
ఇసటట ననస:134-5-1065
వయససస:44
లస: ససస స
7468 LFX1616069
పపరర: హహమలత కకరకపరటట

93-44/558

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలసకలగగసటర
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ డతగ ల
ఇసటట ననస:134-5-1064
వయససస:52
లస: పప
7465 SAA0929507
పపరర: యశశదరన చకకవరరసల

7460 SAA0312553
పపరర: రమణనరరవప కలసకలగగసటర

93-44/577

భరస : శకనస బస డడ
ఇసటట ననస:134-5-1096
వయససస:33
లస: ససస స
93-44/579

7488 SAA0373514
పపరర: ససశరసత కలపఅలమ

93-44/580

తసడడ:డ గరననససనబరరరరజ
ఇసటట ననస:134-5-1096
వయససస:29
లస: పప
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7489 SAA0564781
పపరర: సతఖననరరయణరరవప పసదసల

93-44/581

తసడడ:డ పపదబ సలక పస దస ల
ఇసటట ననస:134-5-1096
వయససస:33
లస: పప
7492 SAA0955817
పపరర: ధనలకడమ గరరర

93-44/584

93-44/587

93-44/590

93-44/593

93-44/596

93-44/599

తసడడ:డ జజనభభషర షప క
ఇసటట ననస:134-5-1102
వయససస:42
లస: పప

7505 SAA0312694
పపరర: వరభదడ రరవప గడబస

7508 NDX3190733
పపరర: పపననయఖ తషమమల

94-63/912

7511 SAA0393926
పపరర: ఆషర బబగస షపక

7514 SAA0081620
పపరర: నససన
డ షపక

93-44/594

7503 SAA0142620
పపరర: శసకర బభలగగన

93-44/595

తసడడ:డ రరమసరనమ బభలగగన
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:33
లస: పప
93-44/597

7517 SAA0851817
పపరర: ధన సరయ బసదస శనగపరటట

7506 SAA0435214
పపరర: బభబగ ఉపరల

93-44/598

తసడడ:డ ససబభబరరవప ఉపరల
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:46
లస: పప
94-57/801

93-44/600

7509 NDX3190584
పపరర: పపననయఖ తషమమల

94-59/904

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర తషమమల
ఇసటట ననస:134-5-1098
వయససస:38
లస: పప

7512 AP151030454166
పపరర: చన మసరసన వల షపక

93-44/601

తసడడ:డ చనమదనరర
ఇసటట ననస:134-5-1100
వయససస:41
లస: పప
93-44/603

భరస : subhani షపక
ఇసటట ననస:134-5-1102
వయససస:36
లస: ససస స
93-44/605

93-44/589

93-44/592

భరస : దనచతపలర మ సరరన వ ల షపక
ఇసటట ననస:134-5-1100
వయససస:30
లస: ససస స
93-44/602

7497 SAA0316398
పపరర: వనసకరయమమ పప దసకసటట

7500 SAA0986077
పపరర: హహమసత కలమమర రగడర డ
బగటటకకరర
తసడడ:డ భభరత గరసధద రగడర డ బగటటకకరర
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:26
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ చనమదనరర
ఇసటట ననస:134-5-1100
వయససస:43
లస: పప
7516 AP151030453118
పపరర: ససబభన షపక

7502 SAA0435255
పపరర: సరసబభ గరడ బభలమగగన

93-44/586

93-44/591

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర తషమమల
ఇసటట ననస:134-5-1098
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర తషమమల
ఇసటట ననస:134-5-1098
వయససస:38
లస: పప
7513 AP151030454030
పపరర: పపదమసరసన వలర షపక

7499 SAA0314203
పపరర: పరరనత గడబస

7494 SAA0929572
పపరర: రమణ నలమరటట

భరస : శకనవరస రరవప పప దసకసటట
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడరరవప గడర స
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గడర స
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:63
లస: పప
7510 NDX3197407
పపరర: పపననయఖ తషమమల

93-44/588

తసడడ:డ వనసకటయఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ raghav వపరర
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:40
లస: పప
7507 SAA0312074
పపరర: ననగరశనర రరవప గడబస

7496 SAA0315721
పపరర: ససజజత గడబస

93-44/583

భరస : గగపరలకమషర నళపరటట
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగరశనరరరవప గడర స
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద రగడడర మ తష కక రర
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:29
లస: పప
7504 SAA0321661
పపరర: రరఘవ వపరర

93-44/585

భరస : వరభదడరరవప గడర స
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బభబగ ఉపరల
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:41
లస: ససస స
7501 SAA0557116
పపరర: వజయసససహరగడడర బమతషకకరర

7493 SAA0299172
పపరర: అలవనలల బభలగగన

7491 SAA0315929
పపరర: దసరరర గడబస

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప గడర స
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనమయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:36
లస: ససస స
7498 SAA0313478
పపరర: ననగరరజ ఉపరల

93-44/582

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బస డడ
ఇసటట ననస:134-5-1096
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగరరజ గరరర
ఇసటట ననస:134-5-1097
వయససస:30
లస: ససస స
7495 SAA0313981
పపరర: కకకషరవనణణ గగసటటరర

7490 SAA0680371
పపరర: బసడడ శకనస

7515 SAA0313577
పపరర: అబబదన బబగస షపక

93-44/604

భరస : జజన బభషర
ఇసటట ననస:134-5-1102
వయససస:61
లస: ససస స
93-44/606

తసడడ:డ బభల భభసకర రరవప శ న గ పర టట
ఇసటట ననస:134-5-1103
వయససస:24
లస: ససస స

7518 SAA0315853
పపరర: ననగలకడమ బలలససపరటట

93-44/607

భరస : శకనవరసరరవప� బ లల ససపర టట
ఇసటట ననస:134-5-1103
వయససస:35
లస: ససస స
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93-44/608

7520 SAA0929614
పపరర: సరయ బడహమ బలకససపరటట

భరస : బభలభభసకరరరవప శ న గ ల పర టట
ఇసటట ననస:134-5-1103
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవ బలకససపరటట
ఇసటట ననస:134-5-1103
వయససస:25
లస: పప

7522 LFX1614684
పపరర: బభలభభసకరరరవప శనగలపరటట

7523 SAA0927915
పపరర: భవరన భసదసకకరర

93-44/611

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప శ న గ ల పర టట
ఇసటట ననస:134-5-1103
వయససస:50
లస: పప
7525 LFX1613785
పపరర: వరససబడహమచనరర� దడసదసకకరర�

93-49/234

93-44/612

7529 SAA0843913
పపరర: అసజ భభవనరసపటట

93-44/615

7532 SAA0929721
పపరర: మమరర రతననవళ బమదనల
తసడడ:డ శరఖమమల జజనసన బమదనల
ఇసటట ననస:134-5-1105
వయససస:37
లస: ససస స

7534 SAA0314575
పపరర: ననగలకడమ పపరరగగ

7535 SAA0390369
పపరర: లకడమ అదడబపలర

93-44/618

భరస : శవరరవప పపరరగగ
ఇసటట ననస:134-5-1106
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బభబగరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1108
వయససస:56
లస: ససస స
7540 LFX2427078
పపరర: సరగజన పపరరగగ

93-44/624

తసడడ:డ ఖమససస సర హహ బ షపక
ఇసటట ననస:134-5-1109
వయససస:65
లస: పప

93-44/613

7541 SAA0309476
పపరర: ససబభబరరవప పపరరగగ

93-44/627

7544 SAA0726994
పపరర: అల రరమ రరవప

93-44/616

7547 SAA0987646
పపరర: లకడమ లమవణఖ మగలలగగరరస
తసడడ:డ లకమణ మమరరస మగలలగగరరస
ఇసటట ననస:134-5-2103
వయససస:38
లస: ససస స

93-49/236
7527 AP151030453042
పపరర: రరధనవరననగరశనరరవప శనగపరటట�

7530 SAA1034362
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప ఆతమకకరర

93-44/614

7533 SAA0818916
పపరర: రఠత జజన సన బమదనల

93-44/617

భరస : సమగఖల బగదనల
ఇసటట ననస:134-5-1105
వయససస:66
లస: ససస స
93-44/619

7536 SAA0516195
పపరర: రజత మమకల

93-44/620

తసడడ:డ బభబగరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1108
వయససస:29
లస: ససస స
93-44/622

7539 SAA0390641
పపరర: అనససరఖ బబ రరక

93-44/623

భరస : రమణనరగడడర పపరరగగ
ఇసటట ననస:134-5-1109
వయససస:50
లస: ససస స
93-44/625

7542 SAA0309682
పపరర: శవరరవప పపరరగగ

93-44/626

తసడడ:డ రరమమరరవప పపరరగగ
ఇసటట ననస:134-5-1109
వయససస:36
లస: పప
93-44/628

తసడడ:డ సరసబయఖ అలమ
ఇసటట ననస:134-5-1109
వయససస:44
లస: పప
93-44/630

93-49/233

తసడడ:డ శవలసగమ ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:134-5-1104
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప పపరరగగ
ఇసటట ననస:134-5-1109
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హసనఅహమద షపక
ఇసటట ననస:134-5-1109
వయససస:37
లస: పప
7546 LFX1610542
పపరర: హసనఅహమద షపక

7538 SAA0390328
పపరర: మరరయమమ మమసగపప నస

7524 LFX1613793
పపరర: వసససధర� దడసదసకకరర�

తసడడ:డ వనసకటభచనరర� శశనగపరటట
ఇసటట ననస:134-5-1103
వయససస:81
లస: పప

భరస : పపనననరరవప మమసగపప నస
ఇసటట ననస:134-5-1109
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:134-5-1109
వయససస:52
లస: ససస స
7543 LFX1612936
పపరర: ఖమదరనలర షపక

93-49/235

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర అదతబపలర
ఇసటట ననస:134-5-1107
వయససస:29
లస: ససస స
93-44/621

93-44/610

భరస : వరససబడహమచనరర� �
ఇసటట ననస:134-5-1103
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ భభవనరరసపటట
ఇసటట ననస:134-5-1104
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సమగఖల జజనయసఓన బగదనల
ఇసటట ననస:134-5-1105
వయససస:33
లస: ససస స

7537 SAA0516211
పపరర: రజన రరణణ మమకల

93-49/232

తసడడ:డ కనకస మగలలగగరరస
ఇసటట ననస:134-5-1103
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకట ససబభబరరవప ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:134-5-1104
వయససస:37
లస: ససస స
7531 SAA0818932
పపరర: మమరరస డతవడ బమదనల

7526 SAA0992132
పపరర: లకకమణమమరరస మగలలగగరరస

7521 SAA0309294
పపరర: శకనవరసరరవప బలలససపరటట

తసడడ:డ బడహమయఖ చనరర� బ లల ససపర టట
ఇసటట ననస:134-5-1103
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వరసస బడహమచనరర భసదసకకరర
ఇసటట ననస:134-5-1103
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ � �
ఇసటట ననస:134-5-1103
వయససస:45
లస: పప
7528 SAA1034370
పపరర: ననగమణణ ఆతమకకరర

93-44/609

7545 LFX2417988
పపరర: రరమమరరవప పపరరగగ

93-44/629

తసడడ:డ ససబభబరరవప పపరరగగ
ఇసటట ననస:134-5-1109
వయససస:58
లస: పప
93-49/237

7548 SAA0518662
పపరర: రరమకమషర రరవప తటటట కకలర

93-41/863

తసడడ:డ బభల పడసరద రరవప తటటట కకలర
ఇసటట ననస:134-6-30
వయససస:50
లస: పప
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7549 SAA0389700
పపరర: ననరరయణ రరవ� కకకర�

93-41/864

తసడడ:డ కకననర నయమఖ�
ఇసటట ననస:134-6-52
వయససస:50
లస: పప
7552 SAA0927782
పపరర: మసడనదద సతష

93-41/867

93-45/847

93-45/850

93-44/635

93-44/638

93-44/967

93-44/642

తసడడ:డ మలలర ష
ఇసటట ననస:134-6-1116
వయససస:29
లస: పప

7562 SAA0127969
పపరర: శకనవరస యసపరరలమ

7565 SAA0316331
పపరర: మమధవ పపరరగగ

7568 SAA1034321
పపరర: జయ లకడమ మఖమటస

7571 SAA0373597
పపరర: పపననయఖ� కర�

93-44/644

93-44/636

93-45/849

7560 SAA0390187
పపరర: పదమ చతపపడడ

93-44/634

7563 AP151030453303
పపరర: సరసబశవరరవప యసపరరల

93-44/639

7566 SAA1448422
పపరర: సరయపడసరద కరర

93-44/966

భసధసవప: లత కరర
ఇసటట ననస:134-6-1107
వయససస:56
లస: పప
93-44/640

7569 SAA0420703
పపరర: శవ సనరఠప మఖమమటస

తసడడ:డ తనతన రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1116
వయససస:49
లస: పప

93-44/641

తసడడ:డ గగపస మఖమమటస
ఇసటట ననస:134-6-1108
వయససస:32
లస: ససస స
93-45/852

7572 SAA0316364
పపరర: మసరసన బ షపక

93-44/643

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:134-6-1109
వయససస:35
లస: ససస స

93-42/958 7575 SAA0681676
7574 SAA1438787
పపరర: వనసకట శవ సరయ కలమమర మతతస
పపరర: గగతస సతఖవత

7577 SAA0680470
పపరర: గగతస మలలర ష

93-44/637

తసడడ:డ కకటటశనరరవప యసపరరరల
ఇసటట ననస:134-6-1103
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మతతస
ఇసటట ననస:134-6-1115
వయససస:28
లస: పప
93-41/871

7557 SAA0435842
పపరర: అరరణన కటభరర

భరస : padma చతపపడడ
ఇసటట ననస:134-6-1103
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదనసస�
ఇసటట ననస:134-6-1108
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససబభన షప క
ఇసటట ననస:134-6-1109
వయససస:35
లస: ససస స
7576 SAA0679381
పపరర: గగతస ససరరశ

93-45/851

భరస : బభజ మఖమటస
ఇసటట ననస:134-6-1108
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమకమషర
ఇసటట ననస:134-6-1108
వయససస:39
లస: ససస స
7573 SAA0313643
పపరర: ఫరతమమన షపక

7559 SAA0649319
పపరర: బబ ననస రమన

93-41/869
7554 SAA1024231
పపరర: మలలర సనర సరసబశవరరవప గసడడ

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:134-6-154
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప పపరరగగ
ఇసటట ననస:134-6-1106
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:134-6-1107
వయససస:48
లస: ససస స
7570 SAA0516179
పపరర: ధనలకడమ వనమవరపప

93-45/848

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:134-6-1103
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరయ కలమమర ఎడడరస
ఇసటట ననస:134-6-1104
వయససస:37
లస: ససస స
7567 SAA1434372
పపరర: లత కరర

7556 SAA0435859
పపరర: లకడమ కఠరరర

93-41/866

తసడడ:డ ససబభబరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:134-6-150
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:134-6-154
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప యసపరరరల
ఇసటట ననస:134-6-1103
వయససస:46
లస: ససస స
7564 SAA0390344
పపరర: చననమమ ఎడర స

93-41/868

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:134-6-154
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరశవ రరజ
ఇసటట ననస:134-6-154
వయససస:71
లస: ససస స
7561 AP151030456398
పపరర: ననగరసదడస యసపరరల

7553 SAA1024249
పపరర: మమధవ గసడడ

7551 SAA0927766
పపరర: మసడనదద పడదదప చసదడ

తసడడ:డ మసడనదద కకశశర
ఇసటట ననస:134-6-96
వయససస:24
లస: పప

భరస : మలలర సనర సరసబశవరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:134-6-150
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : భరత కలమమర�
ఇసటట ననస:134-6-154
వయససస:29
లస: ససస స
7558 SAA0316257
పపరర: రరకకమణమమ నసనన

93-41/865

తసడడ:డ ననగరశనరరరవ
ఇసటట ననస:134-6-84
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మసడనదద కకశశర
ఇసటట ననస:134-6-96
వయససస:25
లస: పప
7555 SAA0394429
పపరర: రరజరశనరర� దతవరగడ�డర

7550 SAA0649152
పపరర: కససలమ వనసకటటశనరరరవ

93-41/870

భరస : మలలర ష
ఇసటట ననస:134-6-1116
వయససస:42
లస: ససస స
93-41/872

7578 SAA1466960
పపరర: యసపరరల శకనవరస

93-41/1205

తసడడ:డ యసపరరల సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:134-6-1116
వయససస:27
లస: పప
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93-44/968

భరస : కననబభబగ మదదబపలర
ఇసటట ననస:134-6-1118
వయససస:34
లస: ససస స
7582 SAA1418995
పపరర: జజసఫ కకరణ కలమమర పసల

93-44/970

93-45/853

93-45/856

93-45/859

93-45/862

93-45/863

93-45/866

భరస : శకనవరస రరవ�
ఇసటట ననస:134-6-1123
వయససస:35
లస: ససస స

7592 SAA0435198
పపరర: మసరసన వల షపక

7595 SAA0682005
పపరర: లకడమ పడసనన మగవన

7598 SAA0390229
పపరర: శరసత� మరరక�

7601 SAA0987364
పపరర: లకడమ బగరరక

93-45/869

93-45/860

7587 AP151030456404
పపరర: మరరబ షపక�

7590 SAA0556811
పపరర: మమభగ ససభభన షపక

భరస : లకమణ రరవప�
ఇసటట ననస:134-6-1123
వయససస:43
లస: ససస స

93-45/858

7593 AP151030453301
పపరర: మరరనల షపక�

93-41/874

7596 SAA0681999
పపరర: గగన కలమమర మగవన

93-45/861

93-41/875

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1122
వయససస:26
లస: పప
93-45/864

7599 SAA0987398
పపరర: భభరర వ దనసరర

93-45/865

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:134-6-1122
వయససస:34
లస: ససస స
93-45/867

7602 SAA1008649
పపరర: పడమల యయతడసతల

93-45/868

భరస : పప లననయగడడ యయతడసతల
ఇసటట ననస:134-6-1122
వయససస:55
లస: ససస స

93-45/870 7605 SAA0819203
7604 SAA0983578
పపరర: బగచచ రరమ రరవప గగజరరర పపడడ
పపరర: వదతబయఖ బబ లలదబ సల

7607 SAA0315606
పపరర: రరజరశనరర� దసనన�

93-45/855

తసడడ:డ బకరరర�
ఇసటట ననస:134-6-1121
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1122
వయససస:40
లస: పప
93-45/872

93-43/652

తసడడ:డ బకరరర
ఇసటట ననస:134-6-1121
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకసడలల బగరరక
ఇసటట ననస:134-6-1122
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:134-6-1122
వయససస:37
లస: పప
7606 SAA0131771
పపరర: జజఖత� బరరగర�

93-45/857

తసడడ:డ ననగబగచచబభబగ�
ఇసటట ననస:134-6-1122
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర దనసరర
ఇసటట ననస:134-6-1122
వయససస:39
లస: ససస స
7603 SAA0987372
పపరర: కకరణ కలమమర దనసరర

7589 SAA0556837
పపరర: మసరసన వల షపక

7584 SAA1272111
పపరర: చసదడకల కకమమనబబ యన

భరస : హయస�
ఇసటట ననస:134-6-1121
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-6-1122
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బగరరక
ఇసటట ననస:134-6-1122
వయససస:29
లస: ససస స
7600 SAA0987190
పపరర: సనరరజఖ లకడమ దనసరర

93-45/854

తసడడ:డ కకలమరర
ఇసటట ననస:134-6-1121
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖమరరమ�
ఇసటట ననస:134-6-1121
వయససస:48
లస: పప
7597 SAA0987356
పపరర: భవరన బగరరక

7586 LFX1611672
పపరర: మహబమబ� యస.కర.�

93-43/753

భరస : ననగరరరరన కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:134-6-1121
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరర
ఇసటట ననస:134-6-1121
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:134-6-1121
వయససస:34
లస: పప
7594 AP151030453302
పపరర: హయమఖస షపక�

94-2/1040

తసడడ:డ బకరరర� �
ఇసటట ననస:134-6-1121
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బకరరర
ఇసటట ననస:134-6-1121
వయససస:58
లస: ససస స
7591 SAA0373530
పపరర: ననగ బగచచబభబగ� మరరక�

7583 FLR3031010
పపరర: జజసఫ కకరణ కలమమర పసల

7581 SAA1471838
పపరర: యమమన హహమ బసదస ససదబ స

భరస : జజసఫ కకరణ కలమమర పసల
ఇసటట ననస:134-6-1119
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అగతయ పసల
ఇసటట ననస:134-6-1119
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర
ఇసటట ననస:134-6-1121
వయససస:29
లస: ససస స
7588 AP151030456400
పపరర: మమమమమన బబగమ బబగస షపక

93-44/969

భరస : సరసబ మమరరస బమరర
ఇసటట ననస:134-6-1118
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆగథయ పసల
ఇసటట ననస:134-6-1119
వయససస:35
లస: పప
7585 SAA0550186
పపరర: మసరసన బ షపక

7580 SAA1437284
పపరర: చన గసగర రరజ బమరర

93-45/871

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:134-6-1122
వయససస:44
లస: పప
93-45/873

7608 SAA0373746
పపరర: శకనవరసరరవప� భసగర�

93-45/874

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:134-6-1123
వయససస:35
లస: పప
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7609 SAA0312934
పపరర: లకమణ రరవప� దసనన�

93-45/875

తసడడ:డ భమగడడ�
ఇసటట ననస:134-6-1123
వయససస:48
లస: పప
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5436 SAA1052760
పపరర: వనసకట ననగలకడమ చలర పలర

93-35/591

భరస : భభణగ పడసరద చలర పలర
ఇసటట ననస:133-12-3107
వయససస:26
లస: ససస స
5439 SAA0518878
పపరర: సరసబశవ రరవప నలక
ర రర

93-41/629

తసడడ:డ బగచచయఖ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-17-101
వయససస:78
లస: పప
5442 SAA0256685
పపరర: వజయ ఓబగళళపప

93-41/632

93-41/635

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:133-17-3965
వయససస:19
లస: పప
5451 SAA0363887
పపరర: శరసత� ఆర�

93-41/641

5441 SAA0254797
పపరర: పడసనన లకడమ ఓబగలపప

93-41/630

5443 SAA0254805
పపరర: ససజజత ఓబగలపప

5446 LFX2405033
పపరర: యహనస ఓబగలపప

5449 SAA0813981
పపరర: ననగరరరరన కకలక
ర రర

5452 SAA0815011
పపరర: రమణమమ ఆళళళ

93-41/645

5455 SAA0927121
పపరర: భవరన నసరరవపబభషర

93-41/633

5458 SAA0985384
పపరర: వనసకట రరజ గగగగలమమమడడ

5444 LFX2409019
పపరర: శరరద ఓబగలపప

93-41/636

93-41/639

5450 SAA0814195
పపరర: ససరరఖ నసబమరర

93-41/640

భరస : చసదడశశఖర నసబమరర
ఇసటట ననస:133-18-68
వయససస:25
లస: ససస స
93-41/642

5453 SAA0814989
పపరర: బగలర బభబయ కకలక
ర రర

93-41/644

తసడడ:డ రరమగ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-18-390
వయససస:25
లస: పప
93-41/646

5456 SAA0927089
పపరర: చనన బభజ నసరరవపబభషర

93-41/647

తసడడ:డ మసరసన నసరరవపబభషర
ఇసటట ననస:133-18-3103
వయససస:33
లస: పప
93-41/649

5459 SAA0987380
పపరర: ననగ మలలర శనరర వసకరశనరస
తసడడ:డ ససరరష వసకరశనరస
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:29
లస: ససస స

5460 SAA0624122
పపరర: అసజల మమడ

5461 SAA0316133
పపరర: దసరర � చడరరకలపలర �

5462 SAA0624635
పపరర: ధన లకడమ తతకల

భరస : పడభగదనస�
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:36
లస: ససస స

93-41/638

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:133-17-3962
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చనత ఆసజననయగలల గగగగలమమమడడ
ఇసటట ననస:133-18-3106
వయససస:29
లస: పప

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:33
లస: ససస స

93-41/634

5447 SAA0926446
పపరర: మగననన షపక

భరస : చమ ఆసజననయగలల గగగగలమమమడడ
ఇసటట ననస:133-18-3106
వయససస:36
లస: ససస స
93-45/785

93-41/631

తసడడ:డ శరఖమలమరరవప ఓబగళళపప
ఇసటట ననస:133-17-3950
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చనన బభజ నసరరవపబభషర
ఇసటట ననస:133-18-3103
వయససస:28
లస: ససస స
93-41/648

93-41/628

తసడడ:డ యహన ఓబగళళపప
ఇసటట ననస:133-17-3950
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ ఆళళళ
ఇసటట ననస:133-18-390
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ ఆళళళ
ఇసటట ననస:133-18-390
వయససస:41
లస: పప
5457 SAA0985376
పపరర: రరజరశనరర దతవ గగగగలమమమడడ

5440 AP151030447003
పపరర: సయఖద ఖమలలషర షపక�

తసడడ:డ రరమగ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-18-39
వయససస:27
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర�
ఇసటట ననస:133-18-94
వయససస:60
లస: ససస స
5454 SAA0814997
పపరర: రమణయఖ ఆళళళ

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:133-17-90
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమలరరవప ఓబగళళపప
ఇసటట ననస:133-17-3950
వయససస:35
లస: పప
93-41/1134

5438 SAA0251181
పపరర: శకనవరస రరవప లసగరల

తసడడ:డ మగరళ మహన రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:133-16-3945
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమలరరవప ఓబగళళపప
ఇసటట ననస:133-17-3950
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శరఖమలమ రరవప ఓబగళళపప
ఇసటట ననస:133-17-3950
వయససస:53
లస: ససస స
5448 SAA1314202
పపరర: ఇససబ షపక

93-41/627

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:133-17-3947
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమలమ రరవప ఓబగళళపప
ఇసటట ననస:133-17-3950
వయససస:31
లస: ససస స
5445 AP151030450028
పపరర: లలతమమ ఓబగళళపప

5437 SAA0318386
పపరర: కమషర కకశశర లసగరల

93-45/786

93-45/784

93-45/787

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:37
లస: ససస స
Page 257 of 366

5463 SAA0680249
పపరర: చడరరకలపలర ననగమమ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-45/788

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:79
లస: ససస స
5466 SAA0142471
పపరర: సరసబ గరడ� బభలసరన�

93-45/791

93-45/794

93-45/797

93-45/800

93-41/816

93-45/803

93-45/806

భరస : శవశసకర�
ఇసటట ననస:133-20-2448
వయససస:37
లస: ససస స

5476 SAA0392217
పపరర: ససతన� నసడసరర�

5479 SAA0926727
పపరర: శవరరమయఖ ససగరపప

5482 SAA0131094
పపరర: మబగన� షపక�

5485 SAA1034578
పపరర: కమషర కకశశర నలక
ర రర

93-47/622

5488 SAA0131060
పపరర: సరవరరఖ� సససకరశల�

93-45/801

5491 SAA0987505
పపరర: అననపపరర మగరరకకపపడడ
భరస : శశఖర మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:133-20-2992
వయససస:29
లస: ససస స

5471 SAA0818890
పపరర: సమగఖల జజన సన బమదనల

93-45/796

5474 SAA0852955
పపరర: పపడమ కలమమర వనలగలలటట

93-45/799

5477 SAA0926560
పపరర: పదమజ బభపరతష

93-41/815

భరస : ససధనకరగకడడర బభపరతష
ఇసటట ననస:133-19
వయససస:31
లస: ససస స
93-41/817

5480 SAA0854126
పపరర: లకడమ పడఫపలర వనమమరర

93-45/802

తసడడ:డ వనసకటససబడహమనఖడతనసతతఉ
డ లల వనమమరర
ఇసటట ననస:133-19
వయససస:25
లస: ససస స
93-45/804

5483 SAA0363572
పపరర: లకడమ� సనన�

93-45/805

భరస : పపదన కకననర నయమఖ�
ఇసటట ననస:133-19
వయససస:55
లస: ససస స
93-45/807

5486 SAA1028175
పపరర: వనసకటటశనరరర బసడనరర

93-45/808

తసడడ:డ నరసయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:133-19
వయససస:58
లస: పప
93-45/809

భరస : బభషర�
ఇసటట ననస:133-20
వయససస:36
లస: ససస స
93-47/624

93-45/793

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-18-4011
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సససగరరరవ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-19
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమకమషర
ఇసటట ననస:133-19-2099
వయససస:35
లస: ససస స
5490 LFX1613306
పపరర: ననగలకడమ కరకరర �

93-45/798

భరస : ఫకలకదదబన�
ఇసటట ననస:133-19
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర తతట
ఇసటట ననస:133-19
వయససస:26
లస: పప
5487 SAA0310326
పపరర: పడభభరరణణ కసభభల

5473 SAA0853003
పపరర: మరరయమమ గరలపప తషల

5468 SAA0680207
పపరర: పడభగదనసస చడరరకలపలర

తసడడ:డ ఫరడసకకరన
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర ససగరపప
ఇసటట ననస:133-19
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ కమషర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:133-19
వయససస:26
లస: ససస స
5484 SAA1034586
పపరర: రరసబభబగ తతట

93-45/795

భరస : రరమచసదడ బభబగ�
ఇసటట ననస:133-18-4016
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనరరరగడడర బభపరతష
ఇసటట ననస:133-19
వయససస:40
లస: పప
5481 SAA0930041
పపరర: శకవసదన యరకసశశటట

5470 SAA0406603
పపరర: చసదడశశఖర� పరవపలకరర�

93-45/790

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:39
లస: పప

భరస : జగన
ఇసటట ననస:133-18-4011
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కడడయమల
ఇసటట ననస:133-18-4011
వయససస:26
లస: పప
5478 SAA0926545
పపరర: ససధనకర రగడడర బభపరతష

93-45/792

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:69
లస: పప
5475 SAA0893405
పపరర: లలకరష కడడయమల

5467 SAA0312207
పపరర: ససబబయఖ� మదద�

5465 SAA0854597
పపరర: పడసరద కకట

తసడడ:డ పరమగలలర
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనల గగసడయఖ�
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద పసలలర స
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:43
లస: పప
5472 SAA0680173
పపరర: చడరరకలపలర వనసకటటశనరరర

93-45/789

తసడడ:డ ఉమ మహహశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:34
లస: పప
5469 SAA0895427
పపరర: ననగరశనర రరవప పసలలర స

5464 SAA0854241
పపరర: గరరరశ చగడ

5489 AP151030456617
పపరర: సరయలకడమకలమమరర బబ పపరడడ�

93-47/623

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:133-20-2350
వయససస:43
లస: ససస స
93-47/625

5492 AP151030450319
పపరర: కరసలఖ పరతషలలతష�

93-45/810

భరస : పసతషలననయక�
ఇసటట ననస:133-23
వయససస:62
లస: ససస స
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93-45/811

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రగడడర దడడర
ఇసటట ననస:133-25
వయససస:21
లస: ససస స
5496 SAA1149038
పపరర: వనల దడడర

93-50/764

93-41/818

తసడడ:డ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:133-26
వయససస:31
లస: పప
5502 AP151030450027
పపరర: దసరర మమ దతవసడర �

93-45/815

93-41/820

93-45/818

తసడడ:డ అపరలరరజ�
ఇసటట ననస:133-32
వయససస:43
లస: పప
5514 SAA0363192
పపరర: కనకర రతనమ� తలమరడ�
భరస : ససరఖ రరవ�
ఇసటట ననస:133-32
వయససస:36
లస: ససస స
5517 SAA0740622
పపరర: సరయ చడవతనఖ పఠరలమ
తసడడ:డ ననగ రరజ పఠరలమ
ఇసటట ననస:133-35
వయససస:28
లస: పప
5520 SAA0249631
పపరర: లకడమననరరయణ గరజల�
తసడడ:డ తనతయఖ�
ఇసటట ననస:133-37
వయససస:64
లస: పప

5501 SAA0389684
పపరర: బభషర� షపక�

93-45/814

5503 AP151030450029
పపరర: పసచచమమ దతవసడర �

5506 SAA0324236
పపరర: ఆసజననయగలల గడబస

5509 AP151030450302
పపరర: పదమజ చసతల�

5512 SAA0389445
పపరర: చతననకరశవపలల� మరరయమల�

5515 SAA0363648
పపరర: ససబభబ లకడమ� మరరయమల�

5518 SAA0420877
పపరర: రతననకలమమరర� గరరర�

93-45/816

5521 SAA0716258
పపరర: గననపలర ననగమణణ
భరస : శవ రరఘవయఖ గననపలర
ఇసటట ననస:133-37
వయససస:29
లస: ససస స

5504 SAA0680116
పపరర: ననగమణణ గనననపలర

93-45/817

భరస : శవమ౦గయఖ
ఇసటట ననస:133-29
వయససస:25
లస: ససస స
93-41/821

5507 AP151030447096
పపరర: మమరరతవరపడసరద చసతల�

93-41/822

తసడడ:డ లకడమననరరయణ�
ఇసటట ననస:133-30
వయససస:43
లస: పప
93-45/819

5510 SAA0388975
పపరర: శకనస� మరరఖల�

93-41/823

తసడడ:డ చడననకరశవపలల�
ఇసటట ననస:133-32
వయససస:32
లస: పప
93-41/825

5513 SAA0389676
పపరర: ననగరరజ� పపఠర ర�

93-41/826

తసడడ:డ వనసకటటశనరళళ�
ఇసటట ననస:133-32
వయససస:58
లస: పప
93-45/821

5516 SAA0388884
పపరర: వనసకటటశనరరర� మరరయమల�

93-41/827

తసడడ:డ చడననకరశవపలల�
ఇసటట ననస:133-33
వయససస:55
లస: పప
93-45/822

భరస : లకమణరరవప�
ఇసటట ననస:133-36
వయససస:34
లస: ససస స
93-41/829

93-41/819

తసడడ:డ పపదబ జమమల సరహహబ�
ఇసటట ననస:133-27
వయససస:38
లస: పప

భరస : చతననకరశవపలల�
ఇసటట ననస:133-32
వయససస:52
లస: ససస స
93-41/828

93-46/808

5500 AP151030450151
పపరర: ససశలమమ జలబ �

తసడడ:డ చనన శశషయఖ�
ఇసటట ననస:133-32
వయససస:55
లస: పప
93-45/820

5498 NDX1090456
పపరర: కకషప ర అననన

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప అననన
ఇసటట ననస:133-25 flat number 225
వయససస:60
లస: పప

భరస : లకడమననరరయణ�
ఇసటట ననస:133-30
వయససస:40
లస: ససస స
93-41/824

93-45/813

భరస : కకశశర అననన
ఇసటట ననస:133-25 flat number 225
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-30
వయససస:33
లస: పప

భరస : మమరరతవరపడసరదస�
ఇసటట ననస:133-30
వయససస:37
లస: ససస స
5511 SAA0389114
పపరర: ససరఖరరవప� అలర డడ�

93-45/997

భరస : మగసలయఖ�
ఇసటట ననస:133-27
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ జజలయఖ�
ఇసటట ననస:133-30
వయససస:32
లస: పప
5508 SAA0365973
పపరర: లకడమరరజఖస� చసతల�

5497 NDX0268425
పపరర: జయపడద అననన

5495 SAA1149020
పపరర: చసదడ శశఖర రగడడర దడడర

తసడడ:డ శవరరమ రగడర డ దడడర
ఇసటట ననస:133-25
వయససస:46
లస: పప

భరస : దతవదననమ�
ఇసటట ననస:133-26
వయససస:92
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:133-27
వయససస:47
లస: ససస స
5505 SAA0389577
పపరర: వనసకటటశనరరర� గడర స�

93-45/812

భరస : శవరరమ రగడర డ దడడర
ఇసటట ననస:133-25
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రగడడర దడడర
ఇసటట ననస:133-25
వయససస:39
లస: ససస స
5499 SAA0389155
పపరర: రవతతజ� పపఠర ర�

5494 SAA1149046
పపరర: శవ కలమమరర దడడర

5519 SAA0363101
పపరర: పదనమ� పటటలల�

93-45/823

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:133-36
వయససస:50
లస: ససస స
93-45/824

5522 SAA0732520
పపరర: ససజజత గననపఅల

93-45/825

భరస : ననమలర యఖ గననపఅల
ఇసటట ననస:133-37
వయససస:31
లస: ససస స
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5523 AP151030450111
పపరర: శవకలమమరర గరజల

93-45/826

భరస : లకడమననరరయణ గరజల
ఇసటట ననస:133-37
వయససస:57
లస: ససస స
5526 SAA0732496
పపరర: ననమలర యఖ గననపఅల

93-45/829

93-45/830

93-45/833

93-45/836

93-41/833

93-41/836

93-44/63

తసడడ:డ మగతస యఖ నలలర సడ
ఇసటట ననస:133-891
వయససస:46
లస: పప

5536 SAA1340249
పపరర: దదవఖ వనసడడ

5539 SAA0251884
పపరర: బడహమయఖ మమడన

5542 AP151030447320
పపరర: మచనచరనల షపక

5545 SAA0312918
పపరర: శకనవరసరరవప పప దసకసటట

93-44/66

5548 AP151030447450
పపరర: చలపతరరవ డడటట భ

93-45/999

5551 SAA0958365
పపరర: ననగ రరకరశ యరరసన
తసడడ:డ అసకమమరరవప యరరసన
ఇసటట ననస:133-893
వయససస:25
లస: పప

5531 SAA0853839
పపరర: జజహనవ వనమమరర

93-45/832

5534 SAA0993775
పపరర: అపరరరరవప తనడడబబ యన

93-45/835

5537 SAA0518894
పపరర: వనణగబభబగ బలలససపరటట

93-41/832

తసడడ:డ లకడమననరరయణ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:133-42
వయససస:29
లస: పప
93-41/834

5540 AP151030447103
పపరర: చనసద వజరర షపక

93-41/835

తసడడ:డ మచనచరనలల షపక
ఇసటట ననస:133-42
వయససస:50
లస: పప
93-41/837

5543 SAA0625004
పపరర: రరమ కకటమమ మగరల

93-44/62

భరస : వనసకటటశనరరర మగరల
ఇసటట ననస:133-42
వయససస:31
లస: ససస స
93-44/64

5546 SAA0527465
పపరర: కరశరరవప కరగకల

93-44/65

తసడడ:డ మగసలయఖ కరగకల
ఇసటట ననస:133-42
వయససస:41
లస: పప
93-41/838

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:133-840
వయససస:57
లస: పప
93-45/838

93-41/831

తసడడ:డ సరసబయఖ తనదదబబ యన
ఇసటట ననస:133-39
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:133-42
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరఈ వనసకట దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:133-55
వయససస:42
లస: ససస స
5550 SAA0993726
పపరర: నరసససహ రరవప నలలర సడ

93-45/834

తసడడ:డ చనసద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-42
వయససస:72
లస: పప

భరస : కరసస రరవప కరకలక
ఇసటట ననస:133-42
వయససస:37
లస: ససస స
5547 SAA0627075
పపరర: శసకర హహమమ

5533 AP151030450126
పపరర: ననన బ షపక

5528 SAA0324251
పపరర: సతఖననరరయణ బబ లర శశటట

తసడడ:డ దతనసతతయ
డ గలల ససబడహమనఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:133-39
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మమడన
ఇసటట ననస:133-42
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అపరయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:133-42
వయససస:50
లస: పప
5544 SAA0626697
పపరర: కరకలక ననరరయణఅమమమ

93-45/831

భరస : శశషయఖ వనసడడ
ఇసటట ననస:133-39
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:133-42
వయససస:43
లస: పప
5541 SAA0518886
పపరర: లకడమననరరయణ బలలససపరటట

5530 SAA0328500
పపరర: పపషరలత బబ లర శశటట

93-45/828

తసడడ:డ బడహమయఖ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:133-38
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననన బ షపక
ఇసటట ననస:133-39
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప మతత
ఇసటట ననస:133-39
వయససస:55
లస: పప
5538 SAA0254862
పపరర: మరరబ షపక

93-41/830

భరస : సతఖననరరయణ బబ లర శశటట
ఇసటట ననస:133-38
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఉపరరల
ఇసటట ననస:133-39
వయససస:36
లస: ససస స
5535 SAA1009712
పపరర: ససబడహమణఖస మతత

5527 SAA0471342
పపరర: భరత బబ లర శశటట

5525 SAA0716175
పపరర: గననపలర ననమలర యఖ

తసడడ:డ ననరరయణ గరననపలర
ఇసటట ననస:133-37
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:133-38
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ లర శశటట
ఇసటట ననస:133-38
వయససస:26
లస: ససస స
5532 SAA0363341
పపరర: ససజనఖ ఉపరరల

93-45/827

తసడడ:డ ననరరయణ గననపలర
ఇసటట ననస:133-37
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ గననపఅల
ఇసటట ననస:133-37
వయససస:35
లస: పప
5529 SAA0853318
పపరర: హరరష బబ లర శశటట

5524 SAA0716233
పపరర: గననపలర శవ రసగయఖ

5549 SAA0993742
పపరర: కకటటశనరర నలలర సడ

93-45/837

భరస : నరసససహ రరవప నలలర సడ
ఇసటట ననస:133-891
వయససస:40
లస: ససస స
93-45/839

5552 LFX2413342
పపరర: శకనవరసరరవప వటటటకకటట

93-47/626

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-910-2114
వయససస:47
లస: పప
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93-41/839

తసడడ:డ నభ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-4028
వయససస:55
లస: పప
5556 NDX2853752
పపరర: ఉతరల చతగగ

94-4/1477

93-47/663

93-47/629

93-47/632

93-47/635

93-51/515

తసడడ:డ రరధనకమషర�
ఇసటట ననస:133.102463
వయససస:33
లస: పప
5574 SAA0078808
పపరర: పడభభవత� కకట�

93-48/80

తసడడ:డ సప మగలల మవపరర
ఇసటట ననస:134-1-3
వయససస:29
లస: పప

93-47/630

5566 SAA0987620
పపరర: వనసకట రగడడర బభవణస

93-47/633

93-48/83

93-47/636

5572 SAA0330282
పపరర: లకడమ పరలలస

93-47/638

5578 SAA0133579
పపరర: శకనవరసరరవప ఆలకరర

5581 SAA0321141
పపరర: లకడమపరరనత� తతసడడపప�
భరస : శకనవరసరరవప� తతసడడపప
ఇసటట ననస:134-1-3
వయససస:54
లస: ససస స

93-47/628

5564 SAA0987604
పపరర: హహహమమవత బబ లమర

93-47/631

5567 SAA0330159
పపరర: శరరధ� ననలర కరర�

93-47/634

5570 SAA0295923
పపరర: మధసబభబగ కకడత

93-47/637

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప కకడత
ఇసటట ననస:133-102352
వయససస:37
లస: పప
5573 SAA0445254
పపరర: వనణగగగపరల నరరక

93-48/79

తసడడ:డ వనసకటటశనరరవప నరరక
ఇసటట ననస:134-1
వయససస:37
లస: పప
93-48/81

5576 SAA0992652
పపరర: రమమయమదవ నలర బబ యన

93-48/82

తసడడ:డ ససబభబరరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:134-1-1
వయససస:75
లస: ససస స
93-48/84

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప అలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-1-1
వయససస:48
లస: పప
93-45/845

5561 AP151030453311
పపరర: నరరసదడశక వడడర సపపడడ

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:133-102332
వయససస:33
లస: ససస స

5569 SAA0297259
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప�
బబ పపరడడ�
తసడడ:డ హరరహర రరవప�
ఇసటట ననస:133-102351
వయససస:51
లస: పప

5575 SAA0078782
పపరర: అసజమమ� ఆలకరర�

93-47/662

భరస : వనసకట రగడడర బభవణస
ఇసటట ననస:133-102328
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననగరశనర రరవప� అలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-1-1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర కకట
ఇసటట ననస:134-1-1
వయససస:28
లస: పప
5580 SAA0813874
పపరర: శవ కలమమర మవపరర

5563 AP151030453531
పపరర: రతస యఖ గదడబ

5558 SAA0435636
పపరర: కరసతమమ కరకరరర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-102122
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-102468
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనర రరవప� kota
ఇసటట ననస:134-1-1
వయససస:44
లస: ససస స
5577 SAA0815888
పపరర: ససధదర కకట

93-47/627

తసడడ:డ గగవసద రగడడర బభవణస
ఇసటట ననస:133-102328
వయససస:52
లస: పప

భరస : దసరరర శసకర నడడమగకకల
ఇసటట ననస:133-102351
వయససస:45
లస: ససస స
5571 SAA0372045
పపరర: జరససదనసస దనసరర

5560 LFX1613439
పపరర: వనసకటరరమమరరవప మమనసరర�

93-47/640

భరస : బసవరరజ
ఇసటట ననస:133+10-2465
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జగర యఖ
ఇసటట ననస:133-102306
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఏలర మసద కకరపరటట
ఇసటట ననస:133-102328
వయససస:55
లస: ససస స
5568 SAA0887671
పపరర: ససజజత నడడమగకకల

93-47/661

తసడడ:డ ససబభబరరవప �
ఇసటట ననస:133-101331
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-102128
వయససస:81
లస: ససస స
5565 SAA0931254
పపరర: నరమల కకరపరటట

5557 SAA0569228
పపరర: మలలర శనరర దతవళళ

5555 SAA0569640
పపరర: అమరలసగరశనరరరవప సరనమ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:133-91942
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:133+10-2450
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:133+10-2793
వయససస:61
లస: ససస స
5562 SAA0296525
పపరర: రరమరతనమమ నటట వ

93-47/639

తసడడ:డ మమరరస సరహహబ
ఇసటట ననస:133-71518
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప చతగగ
ఇసటట ననస:133 or 1-3-109/A
వయససస:56
లస: ససస స
5559 AP151030456323
పపరర: హహహమమవత మమసడడ

5554 SAA0823550
పపరర: చనన అసజయఖ పథకఅతన

5579 SAA0133587
పపరర: వనసకటటసనరరర కకట

93-48/85

తసడడ:డ జగననధ రరవప కకట
ఇసటట ననస:134-1-1
వయససస:51
లస: పప
93-48/86

5582 SAA0635557
పపరర: ససధదర బభబగ తతసడతపప

93-48/87

తసడడ:డ ననగరనబ న తతసడడపప
ఇసటట ననస:134-1-3
వయససస:27
లస: పప
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5583 SAA0649384
పపరర: తతసడతపప ననగరనబ న కలమమర

93-48/88

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప తతసడడపప
ఇసటట ననస:134-1-3
వయససస:31
లస: పప
5586 SAA0635235
పపరర: తతసడతపప వనసకట శకనవరస రరవప

93-48/91

5587 SAA0081307
పపరర: ససబభబరరవప� గరరకపరటట�

తసడడ:డ వర వనసకట సతఖననరరయణ చటభటల
ఇసటట ననస:134-1-5
వయససస:37
లస: పప
5592 SAA0807497
పపరర: సససదర రరజఖస గరరర

5593 SAA0807455
పపరర: మమణణకఖస గరరర

93-48/94

93-48/96

భరస : బభబగ రరవప గర రర
ఇసటట ననస:134-1-6
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరవప గర రర
ఇసటట ననస:134-1-6
వయససస:25
లస: పప
5598 SAA0616003
పపరర: శశక సహరరబ

93-48/101

93-48/104

93-48/107

భరస : కకసడయఖ� గగటటపలర
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:51
లస: ససస స

93-48/97

5602 SAA0550368
పపరర: ఖరరరననసర

5605 SAA0992546
పపరర: మసరసననల షపక

93-48/110

5608 SAA1034719
పపరర: శక లకడమ వసత

93-48/100

5611 LFX1612100
పపరర: లకడమ � శశలగగన�
భరస : రరమచసదడయఖ� �
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:55
లస: ససస స

5591 SAA0807471
పపరర: కలమఖణణ గరరర

93-48/95

5594 AP151030456555
పపరర: భభగఖలకడమ� గరరర�

93-48/98

5597 SAA1417856
పపరర: నరగసదడ కలమమర అదబసకక

93-44/927

తసడడ:డ శకరరమలల అదబసకక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:37
లస: పప
93-48/102

5600 SAA0550467
పపరర: వజయలకడమ పసదద

93-48/103

భరస : శవపడసరద పసదద
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:31
లస: ససస స
93-48/105

5603 SAA0313924
పపరర: గగపస� మమరపరకలల�

93-48/106

భరస : బభలసరనమ� మమరరపరకలల
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:35
లస: ససస స
93-48/108

5606 SAA0314286
పపరర: అనత ససరకరరపప

93-48/109

భరస : అసజయఖ ససరకరరపప
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:39
లస: ససస స
93-48/111

భరస : అకకక రగడడర వసతO
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:44
లస: ససస స
93-48/113

93-48/93

భరస : భభగఖరరవప� గగరర
ఇసటట ననస:134-1-6
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మరరవల� షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:40
లస: ససస స
5610 SAA0131847
పపరర: లలమకలమమరర� గగతత పలర �

5599 SAA0817421
పపరర: బబ లలమన అనతన

5588 SAA0550459
పపరర: ఫరరదన భభనస నసర భభషర

తసడడ:డ జయ రరవప గర రర
ఇసటట ననస:134-1-6
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస పప తషపరలలపప
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:36
లస: ససస స
5607 SAA0394320
పపరర: తనహహర బ� షపక�

93-48/966

భరస : కమషర బబ లలమన
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల� షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:32
లస: ససస స
5604 SAA0815672
పపరర: పప తష పరలలపప శశశలజ

5596 SAA0807463
పపరర: బభబగ రరవప గరరర

93-48/90

తసడడ:డ ససదబ న సరహహబ నసరభభష
ఇసటట ననస:134-1-5
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అగససటన గర రర
ఇసటట ననస:134-1-6
వయససస:42
లస: పప

భరస : మర ఇసమయయల షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:26
లస: ససస స
5601 SAA0394676
పపరర: జజన భ� షపక�

93-48/92

భరస : అగససటన గర రర
ఇసటట ననస:134-1-6
వయససస:61
లస: ససస స
93-48/99

5585 SAA0649376
పపరర: తతసడతపప వనసకట లకడమ నరరశ

తసడడ:డ వ శకనవరస రరవప తతసడడపప
ఇసటట ననస:134-1-3
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప� గరరకపరపరటట
ఇసటట ననస:134-1-3-495
వయససస:72
లస: పప
5590 SAA1471770
పపరర: బబ ననబబ యనన ససరరశ బభబగ
బబ ననబబ యనన
భసధసవప: భభగఖ లకడమ బబ ననబబ యనన
ఇసటట ననస:134-1-5
వయససస:44
లస: పప

5595 SAA0807489
పపరర: కరరరసక గరర

93-48/89

తసడడ:డ బసవయఖ Nala
ఇసటట ననస:134-1-3
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగరనబ న తతసడడపప
ఇసటట ననస:134-1-3
వయససస:57
లస: పప
5589 SAA0959900
పపరర: ననగ శశఖర చటభటల

5584 SAA0568865
పపరర: కకటటశనరరరవప ననలమ

5609 SAA0394619
పపరర: ససరభ� షపక�

93-48/112

భరస : చనన మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:50
లస: ససస స
93-48/114

5612 SAA0817488
పపరర: పపల మగతస మమ

93-48/115

భరస : సతస యఖ పపల
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:58
లస: ససస స
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5613 AP151030456272
పపరర: చనసద బ షపక�

93-48/116

భరస : పపద మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:61
లస: ససస స
5616 SAA0993577
పపరర: మలర కరరరరన కకననటట

93-48/119

93-48/122

93-48/125

93-48/128

93-48/131

93-48/134

93-48/135

భరస : వశశనశనర రరవప� అదదరరజ
ఇసటట ననస:134-1-18
వయససస:50
లస: ససస స

5626 SAA0378166
పపరర: మసరసన వల� షపక�

5629 SAA0817348
పపరర: షపక సరహహబ

5632 NDX2991115
పపరర: ససజజత అదబసకక

5635 SAA0616045
పపరర: పపదదబ తయమమమ

93-48/138

5638 SAA0550558
పపరర: నసరర హన షపక

93-48/129

5641 SAA0527945
పపరర: వశశనశనరరరవప యదబనపపడడ

5621 SAA1028142
పపరర: జజన బభబగ కకసదతక
డ లల

93-48/124

5624 SAA0312298
పపరర: వషష
ర పడసరద వలర పప

93-48/127

5627 AP151030453162
పపరర: చననమసరసన షపక�

93-48/130

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:46
లస: పప
93-48/132

5630 SAA0817579
పపరర: పపల సతస యఖ

93-48/133

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ పపల
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:61
లస: పప
94-110/1139

5633 SQX2181550
పపరర: శరత చసదడ చవల

95-20/645

తసడడ:డ శరత చసదడ చవల
ఇసటట ననస:134-1-9/1
వయససస:21
లస: పప
93-48/136

5636 SAA0634774
పపరర: పపదబ ద వనసకట కమషర రరవప

93-48/137

తసడడ:డ తయమమమ పపదబ ద
ఇసటట ననస:134-1-10
వయససస:49
లస: పప
93-48/139

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:134-1-11
వయససస:38
లస: ససస స
93-48/141

93-48/121

తసడడ:డ శసకరయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ పపదబ ద
ఇసటట ననస:134-1-10
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రగడడర షపక
ఇసటట ననస:134-1-11
వయససస:29
లస: ససస స
5640 SAA0257196
పపరర: ఉషర బభల ఆదదరరజ�

93-48/126

భరస : నరగసదడ కలమమర అదబసకక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కమషర రరవప పపదబ ద
ఇసటట ననస:134-1-10
వయససస:41
లస: ససస స
5637 SAA0390674
పపరర: జరరనన షపక

5623 LFX1616135
పపరర: బభలసరనమ� మమరపరకలల�

5618 SAA0816019
పపరర: ధరమ రరవప కఠరరర

తసడడ:డ కమషర రరవప కకసదతక
డ లల
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కకరరటభల
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:69
లస: పప
5634 SAA0807380
పపరర: జజఖత పపదబ ద

93-48/123

తసడడ:డ మమలమల� షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:56
లస: పప
5631 SAA0817280
పపరర: రరధ కమషర మమరరస కకరరటభల

5620 SAA0312090
పపరర: శకనస� మమరపరకలల�

93-48/118

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప కఠరరర
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ� �
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అపరరరరవప� షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:42
లస: పప
5628 SAA0381624
పపరర: పపదబమసరసన� షపక�

93-48/120

తసడడ:డ వరయఖ� మమరరపరకలల
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:35
లస: పప
5625 SAA0326587
పపరర: ఆసజననయగలల� మగనసగగటట�

5617 SAA0557108
పపరర: మమబగససభభన షపక

5615 SAA0326991
పపరర: రహహయమ బ షపక�

భరస : ఖమససససరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ చననమసరసన షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:31
లస: పప
5622 SAA0635607
పపరర: శశక మర ఇసమయయల

93-48/117

భరస : జజన� షపక
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషర కకననటట
ఇసటట ననస:134-1-7
వయససస:26
లస: పప
5619 SAA0852625
పపరర: అరవసద మగనగరల

5614 SAA0327007
పపరర: మరరబ షపక�

5639 SAA0556886
పపరర: ససరరష మమడ

93-48/140

తసడడ:డ లకడమననరరయణ మమడన
ఇసటట ననస:134-1-11
వయససస:43
లస: పప
93-48/142

తసడడ:డ ఆదదననరరయణరరవప యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-18
వయససస:57
లస: పప

5642 SAA0815987
పపరర: ననగరసదడస మగవన

93-48/143

భరస : రరధ కమషర మగవనల
ఇసటట ననస:134-1-20
వయససస:69
లస: ససస స
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5643 SAA0394528
పపరర: �ీసలలమమన� గగవసదస�

93-48/144

భరస : బభలమ సరనమ� గగవసదస
ఇసటట ననస:134-1-21
వయససస:66
లస: ససస స
5646 SAA0933789
పపరర: సరగర రరణణ గసజ

93-48/146

93-48/150

93-48/153

93-48/156

93-48/159

93-48/162

93-48/165

భరస : పపటటట ససధదర సరగర నరరసపటట
ఇసటట ననస:134-1-25
వయససస:32
లస: ససస స

5656 SAA0816167
పపరర: పప పపరర శవ కలమమరర

5659 LFX1616002
పపరర: పమధదన రరజ ఆరరధసఖల

5662 AP151030453137
పపరర: ససరరష బభబగ బబ నబయన�

5665 SAA0817686
పపరర: రతన రరజ గగమమమపప

93-48/168

93-48/172

5668 SAA0316448
పపరర: మమనస� బసడర మమడడ�

93-48/149

5651 SAA0817702
పపరర: ఇవసజలన గగమమమపప

93-48/152

5654 AP151030456024
పపరర: రమమదతవ బసడర మమడడ

93-48/155

భరస : సరసబశవరరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:53
లస: ససస స
93-48/157

5657 SAA0388488
పపరర: జవన కలమమర� బసడర మమడడ�

93-48/158

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:28
లస: పప
93-48/160

5660 LFX1613694
పపరర: శకనవరసరరవప� జసకల�

93-48/161

తసడడ:డ కమషరమమరరస � �
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:36
లస: పప
93-48/163

5663 AP151030453180
పపరర: సరసబశవరరవప బబ నబయన�

93-48/164

తసడడ:డ నరసససహరరవప� బబ నబబ యన
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:46
లస: పప
93-48/166

తసడడ:డ అచచయఖ గగమమమపప
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:55
లస: పప
5670 SAA1031889
పపరర: నరరసపటట ససమఖ

93-48/154

తసడడ:డ నరసససహరరవప� బబ నబబ యన
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప� బబ నబబ యన
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:48
లస: పప
5667 AP151030453356
పపరర: సరసబశవరరవప బసడర మమడడ

5653 LFX1615723
పపరర: ససజజత� బబ నబబ యన�

5648 SAA0564898
పపరర: రరవత బసడర మమడడ

భరస : రతన రరజ గగమమమపప
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస బతస న
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:43
లస: పప
5664 LFX1615541
పపరర: శకనవరసరరవప బబ నబబ యన� �

93-48/151

భరస : హనసమసత రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:35
లస: పప
5661 SAA0887408
పపరర: రమమష బతస న

5650 LFX2427367
పపరర: లకడమ� కకటభ�

93-52/743

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప� బబ నబబ యన
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:54
లస: ససస స
5658 SAA0312280
పపరర: మమధవకమషర ఆరరధసఖల�

93-48/147

భరస : నరసససహరగడ�డర �
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బబ నబబ యన
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:44
లస: ససస స
5655 SAA0817827
పపరర: షపక పసర బ

5647 SAA0933797
పపరర: మమరరయమ సససదరర పపటటట

5645 SAA1292929
పపరర: ససశల పపటటట

భరస : అనసతయఖ పపటటట
ఇసటట ననస:134-1-21
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : లకరబ యఖ పపటటట
ఇసటట ననస:134-1-22
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ససరరశ బభబగ� బబ నబబ యన
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:36
లస: ససస స
5652 AP151030456266
పపరర: తరరపతమమ బబ నబబ యన

93-48/145

భరస : లకరబ యఖ పపటటట
ఇసటట ననస:134-1-21
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరష రగడడర గసజ
ఇసటట ననస:134-1-22
వయససస:25
లస: ససస స
5649 LFX1615681
పపరర: భభగఖలకకసల బబ నబబ యన� �

5644 SAA0933862
పపరర: చననమమ పపటటట

5666 AP151030453136
పపరర: శవశసకరరరవప చడనసనలకరర�

93-48/167

తసడడ:డ మగకకసటట� చడనసనలలరరర
ఇసటట ననస:134-1-23
వయససస:53
లస: పప
93-48/170

5669 SAA1031897
పపరర: పపటటట ససధదర సరగర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-1-24
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ పపటటట
ఇసటట ననస:134-1-24
వయససస:41
లస: పప

93-48/173
5671 SAA0322412
పపరర: వనసకట లకడమ శవ� ననగరశనరరరవప
.టట�
తసడడ:డ శకరరమ మమరరస� టట
ఇసటట ననస:134-1-25
వయససస:37
లస: పప

5672 SAA1031871
పపరర: నరరసపటట కకరణ కలమమర

93-48/171

93-48/174

తసడడ:డ అసతయఖ నరరసపటట
ఇసటట ననస:134-1-25
వయససస:47
లస: పప
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93-48/175

తసడడ:డ జ సస రగడడర గగణపరటట
ఇసటట ననస:134-1-26
వయససస:40
లస: ససస స
5676 SAA0322354
పపరర: ననరపపరగడడర గగనపరటట

93-48/178

93-48/181

93-48/955

93-48/186

93-48/189

తసడడ:డ రరమరగడడర� గసగరరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-31
వయససస:48
లస: పప
5691 SAA0377960
పపరర: గరరరధర� గదతబ�

93-48/192

93-48/195

భరస : వనసకట శశషగరరర రరవప కకడడ
ఇసటట ననస:134-1-34
వయససస:45
లస: ససస స

93-48/184

5686 SAA0807547
పపరర: రమమష బభబగ కరమరరజ గడర

93-48/962

93-48/187

5684 SAA0391540
పపరర: శకలకడమ పపలగడర

5689 SAA0560136
పపరర: సససధస చడరరకకరర

5690 SAA0392316
పపరర: సబతన� గదడబ�

5695 SAA1454966
పపరర: జజనకక రరమయఖ సతషలకరర

5698 SAA1349471
పపరర: శరరష కకన

5701 SAA1019893
పపరర: వనసకట శశషగరరర రరవప కకడడ
తసడడ:డ దనశరథద కకడడ
ఇసటట ననస:134-1-34
వయససస:52
లస: పప

93-48/183

93-48/185

5687 SAA0315879
పపరర: శకలకడమ గసగరరగడడర�
భరస : ననగరరగడడర� గసగరరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-31
వయససస:37
లస: ససస స

93-48/190

93-48/188

93-48/191

భరస : గరరరధర� గడర పరడడ
ఇసటట ననస:134-1-32
వయససస:42
లస: ససస స
93-48/193

5693 SAA0636639
పపరర: సరతషలకరర పసడయమ దరరసణణ

93-48/194

తసడడ:డ అనసరరధన సరతషలకరర
ఇసటట ననస:134-1-33
వయససస:32
లస: ససస స
93-48/960

5696 SAA1454875
పపరర: అనసరరధ సతషలకరర

93-48/961

భరస : జజనకక రరమయఖ సతషలకరర
ఇసటట ననస:134-1-33
వయససస:53
లస: ససస స
93-48/963

భరస : శకనవరససబభబగ కకన
ఇసటట ననస:134-1-33
వయససస:39
లస: ససస స
93-44/68

5681 SAA0326561
పపరర: కకదసడ రరమయఖ మగవరన

తసడడ:డ లలట వనసకట రరమగలల కరమరరజగడర
ఇసటట ననస:134-1-29
వయససస:55
లస: పప

5692 SAA0959918
పపరర: ననగ శశశలజ చటభటల

93-48/180

భరస : రమమశ బభబగ పపలగడర
ఇసటట ననస:134-1-29
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ సతషలకరర
ఇసటట ననస:134-1-33
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కకన
ఇసటట ననస:134-1-33
వయససస:46
లస: పప
5700 SAA1019901
పపరర: యశశద కకడడ

5683 SAA0959926
పపరర: మలలర సవరర బభలజరపలర

5678 SAA0390617
పపరర: శక లకడమ� కకకససరర�

తసడడ:డ రరమమమరరస మగవన
ఇసటట ననస:134-1-28
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగ శశఖర చటభటల
ఇసటట ననస:134-1-33
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ సరతషలకరర
ఇసటట ననస:134-1-33
వయససస:30
లస: పప
5697 SAA1349539
పపరర: శకనవరససబభబగ కకన

93-48/182

తసడడ:డ ససబడమణఖస చడరరకలరర
ఇసటట ననస:134-1-32
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప� గదడబ
ఇసటట ననస:134-1-32
వయససస:48
లస: పప
5694 SAA1034776
పపరర: రవ తతజ సరతషలకరర

5680 SAA0377333
పపరర: భభసకరరరవప కకకససరర

93-48/177

భరస : భభసకర రరవప� కకససరర
ఇసటట ననస:134-1-28
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మధస బభబగ బభలజరపలర
ఇసటట ననస:134-1-29
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:134-1-29
వయససస:26
లస: పప
5688 SAA0310128
పపరర: శకనవరస రగడడర గసగరరగడ�డర

93-48/179

తసడడ:డ రరమయఖ కకకససరర
ఇసటట ననస:134-1-28
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవ వర పడసరద రరవప గగల
ఇసటట ననస:134-1-28
వయససస:52
లస: ససస స
5685 SAA0996274
పపరర: సరయ ఫమడడన పరమగలపరటట

5677 SAA0557264
పపరర: చడరరకకరర ససదదప

5675 SAA0322438
పపరర: చననపరగడడర గగనపరటట

తసడడ:డ చసదడమమళరగడడర గగణపరటట
ఇసటట ననస:134-1-26
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చడరరకకరర ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:134-1-27
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకదసడ రరమయఖ� మగవన
ఇసటట ననస:134-1-28
వయససస:51
లస: ససస స
5682 SAA1342104
పపరర: లకడమ గగల

93-48/176

భరస : చసదడమమళరగడడర గగణపరటట
ఇసటట ననస:134-1-26
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడమమళరగడడర గగణపరటట
ఇసటట ననస:134-1-26
వయససస:47
లస: పప
5679 SAA0326975
పపరర: వనసకట రమణ� మగవరన�

5674 SAA0322529
పపరర: కకటటశనరమమ గమనపరటట

5699 SAA1019919
పపరర: వనసకట లకడమ కకడడ

93-44/67

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర రరవప కకడడ
ఇసటట ననస:134-1-34
వయససస:23
లస: ససస స
93-44/69

5702 SAA0394445
పపరర: మమనస� రరచకకసడ�

93-48/197

భరస : వనసకట పడకరశ� రరచకకసడ
ఇసటట ననస:134-1-35
వయససస:30
లస: ససస స
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93-48/198

తసడడ:డ ననగయఖ పలలర పప గగ
ఇసటట ననస:134-1-35
వయససస:40
లస: ససస స
5706 AP151030453490
పపరర: శవరరమగలల బతష
స ల�

93-48/203

93-48/206

93-48/209

93-48/211

93-48/214

93-48/217

93-48/220

తసడడ:డ ననగబడహమచనరర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:134-1-55
వయససస:33
లస: పప

5716 SAA0550616
పపరర: వజయ ఓతతరర

5719 SAA0992702
పపరర: రమణమమ కకకర

5722 SAA0406561
పపరర: శకనవరసరరవప� పరలలటట�

5725 SAA0992728
పపరర: రమణయఖ కకకర

93-48/223

5728 SAA1149327
పపరర: మమనస గణణశన

93-48/212

5731 SAA0326967
పపరర: ఇసదదరరదతవ� పపదబ దననన�
తసడడ:డ నరరసదడ బభబగ� పపదబ దననన
ఇసటట ననస:134-1-63
వయససస:51
లస: ససస స

5711 SAA0313171
పపరర: ననసచనరమమ బబ రరక�

93-48/208

5714 SAA0956203
పపరర: ససజనఖ తనడడకకసద

93-48/210

5717 SAA0390633
పపరర: గరరరజజ� జజగరర మమడడ�

93-48/213

భరస : వనసకట కమషరయఖ� జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:44
లస: ససస స
93-48/215

5720 LFX1615756
పపరర: రమమశ మననపరటట� �

93-48/216

తసడడ:డ ననగయఖ� �
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:37
లస: పప
93-48/218

5723 SAA0377648
పపరర: వనసకట కమషరయఖ జజగరర మమడడ

93-48/219

తసడడ:డ కమషరమమరరస జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:50
లస: పప
93-48/221

5726 SAA0377200
పపరర: శవరజ� మదదబ�

93-48/222

తసడడ:డ బభసవరరజ� మదదబ
ఇసటట ననస:134-1-43
వయససస:50
లస: పప
93-52/241

తసడడ:డ వనసకటటశనర సరనమ గణణశన
ఇసటట ననస:134-01-53
వయససస:22
లస: ససస స
93-52/243

93-48/205

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద తరరపరలల కకకర
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:134-1-45
వయససస:61
లస: పప
5730 SAA0851205
పపరర: నరసజన బభబగ కలసదసరరస

93-48/964

తసడడ:డ రరఘవయఖ� పరలలటట
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర� తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:55
లస: పప
5727 SAA0527952
పపరర: మలర కరరరరనరరవప నలక
ర రర

5713 SAA1350073
పపరర: వ ఏస పడసరద వరజరఅలమ బక

5708 SAA0313304
పపరర: కకటటశనరమమ� బగరరక�

భరస : సరసబయఖ� బబ రర
ఇసటట ననస:134-1-40
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ కకకర
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వరడ రరజలల� �
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:40
లస: పప
5724 SAA0388629
పపరర: సరసబశవరరవప� తనడడకకసడన�

93-48/207

భరస : ససబభబరరవప ఓటటరరన
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� పరలలటట
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:47
లస: ససస స
5721 LFX1615780
పపరర: ననగరశనర రరవప � ససదబ నబతష
స న�

5710 SAA0397232
పపరర: వనసకటరరవమమ� వపననస�

93-48/202

తసడడ:డ సరసబయఖ� బగరక
ఇసటట ననస:134-1-40
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: యలర మసద రగడడర చరపపరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-40
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:134-1-42
వయససస:28
లస: ససస స
5718 SAA0407163
పపరర: పదమ� పరలలటట�

93-48/204

భరస : చనరరమకకటయఖ� వపననస
ఇసటట ననస:134-1-40
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగయఖ� వపననస
ఇసటట ననస:134-1-40
వయససస:59
లస: పప
5715 SAA0393017
పపరర: సరయలకడమ� తనడడకకసడ�

5707 SAA0397224
పపరర: శకహరర� కలసట�

5705 AP151030453659
పపరర: రవకలమమర బతష
స ల�

తసడడ:డ శవరరమగలల� బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-1-38
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప� కలసట
ఇసటట ననస:134-1-39
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకహరర� కలసట
ఇసటట ననస:134-1-40
వయససస:35
లస: ససస స
5712 SAA0397216
పపరర: చన రరమకకటయఖ� వపననస�

93-48/200

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-1-38
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరయఖ� బభతషలమ
ఇసటట ననస:134-1-38
వయససస:75
లస: పప
5709 SAA0397240
పపరర: రజన� కలసట�

5704 SAA0873159
పపరర: చడవతనఖ లకడమ బతష
స ల

5729 SAA0851189
పపరర: ససధఖ రరణణ కలసదసరరస

93-52/242

భరస : నరసజన బభబగ కలసదసరరస
ఇసటట ననస:134-1-54
వయససస:30
లస: ససస స
93-48/224

5732 SAA0956195
పపరర: అభలమష పపదబ దసటట

93-48/225

తలర : ఇసదదర దతవ పపదబ దసటట
ఇసటట ననస:134-1-63
వయససస:24
లస: పప
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93-52/244

తసడడ:డ నరరసదడ బభబగ పపదబ దసటట
ఇసటట ననస:134-1-63
వయససస:26
లస: పప
5736 SAA0993536
పపరర: రరజఖ లకడమ లకరకకలల

93-48/226

93-48/229

93-48/230

93-48/233

93-48/236

93-48/239

93-52/918

భసధసవప: లకడమ రరధదక పసటటల
ఇసటట ననస:134-1-78
వయససస:41
లస: ససస స

5746 SAA0634485
పపరర: లలమ ఊషర రరన

5749 SAA0817777
పపరర: హరరక పపలగడర

5752 SAA1426550
పపరర: పడమల అలర

5755 SAA1439025
పపరర: మమధవ రరవప అలర

93-49/676

5758 SAA1436948
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

93-48/234

5761 SAA1436187
పపరర: గగపస ననథ తషమమల
తసడడ:డ శవ రరమ శశషయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:134-1-78
వయససస:59
లస: పప

5741 SAA0435834
పపరర: సతఖవత లకరకకలల

93-52/246

5744 SAA0142893
పపరర: గరసధద� కకచడరర�

93-48/232

5747 SAA0637207
పపరర: గగతనస భభరత దతవ

93-48/235

భరస : వనసకటటశనర రరవప గగతనస
ఇసటట ననస:134-1-68
వయససస:78
లస: ససస స
93-48/237

5750 LFX2427334
పపరర: ససజజత� శకరరమననన�

93-48/238

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:134-1-70
వయససస:57
లస: ససస స
93-48/971

5753 SAA1444553
పపరర: రజయ ససలమసన షపక

93-49/675

భరస : అమర జన షపక
ఇసటట ననస:134-1-74
వయససస:36
లస: పప
93-52/919

5756 SAA1097898
పపరర: ఉషరరరణణ గగసడన

93-52/325

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-1-74, FLOT NO:303
వయససస:37
లస: ససస స
93-52/920

భరస : అమర జన షపక
ఇసటట ననస:134-1-77
వయససస:38
లస: ససస స
93-49/677

93-48/228

తసడడ:డ మరరయనన� కకచరర
ఇసటట ననస:134-1-65
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కమషర రరవప అలర
ఇసటట ననస:134-1-74
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:134-1-77
వయససస:46
లస: పప
5760 NDX1347152
పపరర: ననగ మలర శనరర పసటటల

93-48/231

భరస : మమధవ రరవప అలర
ఇసటట ననస:134-1-74
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషర రరవప అలమర
ఇసటట ననస:134-1-74
వయససస:69
లస: పప
5757 SAA1436559
పపరర: అమర జన షపక

5743 SAA0959652
పపరర: అవననశ బభలల కకచడరర

5738 LFX1610385
పపరర: శరత కలమమర లకరకకలల

భరస : మమరకసడతలక
ఇసటట ననస:134-1-64
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ కమషర మహన పపలగడర
ఇసటట ననస:134-1-69
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరరరవప� కకపరరరజ
ఇసటట ననస:134-1-70
వయససస:68
లస: ససస స
5754 SAA1381433
పపరర: మమధవ రరవప అలమర

93-52/245

భరస : ఉమమ మహహశనర రరవప లమమ
ఇసటట ననస:134-1-68
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శక కమషరయఖ లమస
ఇసటట ననస:134-1-68
వయససస:60
లస: పప
5751 SAA0316638
పపరర: అనససరఖ� కకపరరరజ�

5740 SAA0316083
పపరర: ధన లకడమ లకరకకలల

93-48/969

తసడడ:డ చనననరరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:134-1-64
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద కకచడరర
ఇసటట ననస:134-1-65
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మరరయనన కకచడరర
ఇసటట ననస:134-1-65
వయససస:65
లస: పప
5748 SAA0527929
పపరర: ఉమమమహహశనరరరవప లమస

93-48/227

భరస : మమరకసడతలక లఖమకలల
ఇసటట ననస:134-1-64
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గరసధద కకచరర
ఇసటట ననస:134-1-65
వయససస:52
లస: ససస స
5745 SAA0898322
పపరర: థథమమశ కకచడరర

5737 LFX1616051
పపరర: ఫరతమమరరణణ లకరకకలల� �

5735 SAA1432194
పపరర: వమల దతవరగడడర

భరస : వనసకటటశనరరగడడర దతవరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-63,3RD LINE
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చనననరరవప � లకరకకలల
ఇసటట ననస:134-1-64
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ� లకరకకలల
ఇసటట ననస:134-1-64
వయససస:47
లస: పప
5742 SAA0318139
పపరర: అసతతనమమ కకచడరర

93-48/968

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రగడడర దతవరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-63,3RD LINE
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మమరకసడతయగలల లకరకకలల
ఇసటట ననస:134-1-64
వయససస:27
లస: ససస స
5739 LFX1614148
పపరర: చనననరరవప లకరకకలల� �

5734 SAA1432186
పపరర: వనసకటటశనరరగడడర దతవరగడడర

5759 SAA1432699
పపరర: సరలరరజ షపక

93-52/921

తసడడ:డ అమరజజన షపక
ఇసటట ననస:134-1-77, FLAT NO.402
వయససస:18
లస: పప
93-52/922

5762 SAA1436252
పపరర: రరజరశనరర నసతకకక

93-52/923

భరస : గగపస ననథ తషమమల
ఇసటట ననస:134-1-78
వయససస:58
లస: ససస స
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పపరర: మమనష తషమమల
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93-52/924

తసడడ:డ గగపస ననథ తషమమల
ఇసటట ననస:134-1-78
వయససస:32
లస: పప
5766 SAA0394395
పపరర: ససనతన� ఆరర�

93-48/240

5767 NDX2696177
పపరర: అపరరరరవప అర

93-48/241

5770 SAA0550764
పపరర: ససభదడ కడడమమటర

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:134-1-94
వయససస:63
లస: ససస స

5773 SAA0556472
పపరర: మబన నసర భభషర

తసడడ:డ పపననయఖ� �
ఇసటట ననస:134-1-95
వయససస:68
లస: పప

93-48/242

5779 AP151030456654
పపరర: సరమమమజఖస తతటకకర�

5768 NDX2703593
పపరర: వనసకట శవసరయ తరరణ అర

94-86/929

5771 SAA0550707
పపరర: సలనన సయఖద

93-48/243

భరస : ససదబ న సరహహబ సపవడ
ఇసటట ననస:134-1-94
వయససస:54
లస: ససస స
93-48/245

5774 SAA0557009
పపరర: ససదబ న సరహహబ నసర భభషర

93-48/246

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ నసర బభషరbasha
ఇసటట ననస:134-1-94
వయససస:64
లస: పప
93-52/928

తసడడ:డ అపరరరవప చలర గగసడర
ఇసటట ననస:134-1-95
వయససస:18
లస: ససస స
93-48/249

93-52/926

తసడడ:డ అపరర రరవప అర
ఇసటట ననస:134-1-91
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససదబ న సరహహబ మబబస
ఇసటట ననస:134-1-94
వయససస:30
లస: పప

93-48/247 5776 SAA1432871
5775 LFX2417129
పపరర: సరసబశవరరవప� ఇరరకలలపరటట�
పపరర: రరణగ శక చలర గగసడర

5778 LFX2427987
పపరర: మమధసరర� తతటకకర�

94-86/928

తసడడ:డ శకనవరస కడడమమటర
ఇసటట ననస:134-1-94
వయససస:29
లస: ససస స
93-48/244

5765 NDX2355121
పపరర: లకడమ దదపసక పసటటల

తలర : ననగ మలర శనరర
ఇసటట ననస:134-1-78
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ అర
ఇసటట ననస:134-1-91
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వదనఖ సరగర శరమ రగసపసచరర
ఇసటట ననస:134-1-94
వయససస:27
లస: ససస స
5772 LFX2427144
పపరర: వరలకడమ� ఇరరకలలపరటట�

93-52/925

తలర : ననగ మలర శనరర పసటటల
ఇసటట ననస:134-1-78
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అపరర రరవప� ఆ రర
ఇసటట ననస:134-1-91
వయససస:53
లస: ససస స
5769 SAA0852393
పపరర: ససమలత రగసపసచరర

5764 NDX1960054
పపరర: లకడమ రరధదక పసటటల

5777 SAA0309484
పపరర: వజయ రరజ కలమమర� పపటటట�

93-48/248

తసడడ:డ థథమమసయఖ� పపటటట
ఇసటట ననస:134-1-96
వయససస:50
లస: పప
93-48/250

5780 SAA0312223
పపరర: వనసకట రమణ� తతటకకర�

93-48/251

తసడడ:డ మగరళమహనరరవప� తతటకకర
ఇసటట ననస:134-1-99
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మగరళ మహనరరవప� తతటకకర
ఇసటట ననస:134-1-99
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళమహన రరవప� తతటకకర
ఇసటట ననస:134-1-99
వయససస:40
లస: పప

5781 AP151030453472
పపరర: సరసబశవరరవప తతటకకర�

5782 SAA0959819
పపరర: ఇసదదరరలకడమ భరరసపపడడ

5783 SAA0959827
పపరర: చసదడమహన భరరసపపడడ

93-48/252

తసడడ:డ మగరళమహన రరవప� తతటకకర
ఇసటట ననస:134-1-99
వయససస:44
లస: పప

భరస : చసదడమహన భరరసపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-100
వయససస:37
లస: ససస స

5784 SAA0851304
పపరర: సరసనత భరరసపపడడ

5785 SAA0932013
పపరర: చసదడ మహన భభరరసపపడడ

93-52/247

భరస : వనసకటటశనరరరవప భరరసపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-100
వయససస:71
లస: ససస స
5787 SAA0851031
పపరర: దదవఖ జజగరర మమడడ

93-52/250

భరస : ననగ కకరన బభబగ� అమర
ఇసటట ననస:134-1-104
వయససస:32
లస: ససస స

5788 SAA0851056
పపరర: భవఖ జజగరర మమడడ

93-52/248

5791 AP151030456753
పపరర: లకడమ ననరరయణమమ కరటసరన
భరస : గగపరలరగడడర కరటసరన
ఇసటట ననస:134-1-104
వయససస:58
లస: ససస స

5786 SAA0851338
పపరర: వనసకటటసనర రరవప భభరరసపపడడ

93-52/249

తసడడ:డ మగరహరర రరవప భభరరసపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-100
వయససస:80
లస: పప
93-52/251

తసడడ:డ వనసకట కమషరయఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:134-1-101
వయససస:27
లస: ససస స
93-48/255

93-48/254

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప భరరసపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-100
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప భభరగశపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-100
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కమషరయఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:134-1-101
వయససస:26
లస: ససస స
5790 SAA0394262
పపరర: సరసబభడజఖస� అమర�

93-48/253

5789 SAA0932666
పపరర: శకరరమ రగడర డ ననగసరన

93-52/252

తసడడ:డ కలలసద రగడడర నన రసరన
ఇసటట ననస:134-1-101
వయససస:63
లస: పప
93-48/256

5792 LFX2417236
పపరర: హరరశసకర రగడడర కరటసరన� �

93-48/257

తసడడ:డ గగపరలరగడడర� �
ఇసటట ననస:134-1-104
వయససస:43
లస: పప
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93-48/258

తసడడ:డ రరమరగడడర� కకట
ఇసటట ననస:134-1-104
వయససస:45
లస: పప
5796 AP151030456061
పపరర: అసజమమ మగవనల�

93-48/261

5797 SAA0435420
పపరర: మగవనల కరశవరరమ

93-48/264

5800 SAA1149392
పపరర: సపవదనబ కరమపలర
భరస : ఖమససస పసరర కరమపలర
ఇసటట ననస:134-1-105
వయససస:34
లస: ససస స

93-52/871
5802 SAA1421056
పపరర: మగరళ మగరళమహన యమదవ
మరరక
తసడడ:డ ససరరశ బభబగ మరరక
ఇసటట ననస:134-1-105
వయససస:19
లస: పప

5803 SAA0570952
పపరర: కలరన వససతపప
భరస : నరసససహరరవప వససతపప
ఇసటట ననస:134-1-106
వయససస:36
లస: ససస స

5805 SAA0527853
పపరర: నరసససహరరవప వససతపప

5806 SAA0313585
పపరర: ససబభబయమమ మరరక

93-48/267

తసడడ:డ పపసచలయఖ వససతపప
ఇసటట ననస:134-1-106
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:134-1-106
వయససస:53
లస: ససస స
5811 SAA1420728
పపరర: మమనక మరరక

93-52/872

93-52/260

తసడడ:డ వనసకటససబభబరగడడర� తయఖగమర
ఇసటట ననస:134-1-112
వయససస:41
లస: పప

5812 SAA0929093
పపరర: లకడమ తరపతమమ మమదనల

5815 SAA1420504
పపరర: అసజల దతవ మదనల

93-48/271

5818 SAA0992603
పపరర: పదమజ గరగనపపడడ

93-48/265

5821 SAA0318303
పపరర: అనసశర వసగ
తసడడ:డ శకనవరసరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-112
వయససస:31
లస: ససస స

93-48/263

5801 SAA1149418
పపరర: ఖమససస పసరర కరమపలర

93-52/254

5804 AP151030456084
పపరర: సరయలకడమ మగవనల�

93-48/266

భరస : శవశసకరరరవప� మగవనల
ఇసటట ననస:134-1-106
వయససస:48
లస: ససస స
93-52/255

5807 SAA0932112
పపరర: అనసరరధ చడనసనరర

93-52/256

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:134-1-106
వయససస:39
లస: ససస స
93-52/258

5810 SAA0309070
పపరర: వనసకటరరవప మరరక

93-52/259

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:134-1-106
వయససస:41
లస: పప
93-48/268

5813 SAA0316315
పపరర: కలమమరర� మగరల�

93-48/269

తసడడ:డ ససఘ వశశనసనర రరవప� మమధనల
ఇసటట ననస:134-1-107
వయససస:40
లస: ససస స
93-52/873

5816 SAA0408336
పపరర: గగవసదననయక� ఏమ�

93-48/270

తసడడ:డ దతవరలననయక� ఎమ
ఇసటట ననస:134-1-108
వయససస:47
లస: పప
93-48/272

భరస : నరసససహ మమరరస తడడవరయ
ఇసటట ననస:134-1-110
వయససస:38
లస: ఇ
93-48/274

5798 LFX1616010
పపరర: అమర ననగ కకరణ కలమమర� �

తసడడ:డ జజన సరహహబ కరమపలర
ఇసటట ననస:134-1-105
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససజమమశనరరరవ మదనల
ఇసటట ననస:134-1-107
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సదనశవరరవప� దసలపరలమ
ఇసటట ననస:134-1-109
వయససస:51
లస: పప
5820 SAA0312215
పపరర: వనసకటరగడ�డర తయఖగమర�

93-52/253

తసడడ:డ ససగమమశనరరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:134-1-107
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మమదనల
ఇసటట ననస:134-1-107
వయససస:41
లస: పప
5817 SAA0133595
పపరర: ససదరరన� దసలపరల�

5809 SAA0996134
పపరర: వనసకటటసనర రరవప పసలలమల

93-48/260

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర� �
ఇసటట ననస:134-1-105
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:134-1-106
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప మరరక
ఇసటట ననస:134-1-106
వయససస:19
లస: ససస స
5814 LFX1615350
పపరర: ససగమమశనరరరవప మమదల

93-48/262

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:134-1-106
వయససస:38
లస: ససస స
93-52/257

5795 LFX2427235
పపరర: పపషరలత కరటసరన� �

భరస : హరరశసకరరగడ�డర �
ఇసటట ననస:134-1-105
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయలకడమ మగవనల
ఇసటట ననస:134-1-105
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప మగవనల
ఇసటట ననస:134-1-105
వయససస:56
లస: పప

5808 SAA1026153
పపరర: శరఖమల దతవ కకలర మరర

93-48/259

తసడడ:డ ఈశనరగడడర కరరసరన
ఇసటట ననస:134-1-104
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప� మగవనల
ఇసటట ననస:134-1-105
వయససస:73
లస: ససస స
5799 AP151030453609
పపరర: శవశసకరరరవప మగవరనల

5794 AP151030453474
పపరర: గగపరలరగడడర కరటసరన

5819 SAA0316562
పపరర: ససత మమణణకఖస� తయగమర�

93-48/273

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరగడడర� తయఖగమర
ఇసటట ననస:134-1-112
వయససస:63
లస: ససస స
93-52/261

5822 SAA0326934
పపరర: మరర జజఖతష�

93-48/275

తసడడ:డ గగవసదస� జజఖతత
ఇసటట ననస:134-1-113
వయససస:46
లస: ససస స

Page 269 of 366

5823 SAA0996159
పపరర: సప ఫసయమ పసలలమల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-52/262

భరస : వనసకటటసనర రరవప పసలరల
ఇసటట ననస:134-1-113
వయససస:39
లస: ససస స
5826 SAA0406553
పపరర: పడవణ ననయక మమళళవత

93-48/278

93-48/281

93-48/282

93-48/284

93-48/287

5833 SAA0807513
పపరర: వజయ కలమమర ననమమ

5836 SAA0314559
పపరర: పదనమవత� యరకసరగడ�డర

5839 SAA0807521
పపరర: శవ లకడమ ననమమ

93-48/290

5842 SAA0959694
పపరర: దదపసస లహరర బనవథ

భరస : వజయభభసకర� తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:134-1-120
వయససస:35
లస: ససస స
93-48/296

5848 SAA0959702
పపరర: ఢథల బభయ బనవథ

93-48/285

5851 SAA0959660
పపరర: వనసకట రరమ చసదడ ననయక
బనవథ
తసడడ:డ తవరఖ ననయక బనవథ
ఇసటట ననస:134-1-120
వయససస:57
లస: పప

5831 SAA1441823
పపరర: ననగమణణ దపసరన

93-52/875

5834 SAA1471192
పపరర: కరరణ మణణ నసనన

93-52/876

5837 SAA0312181
పపరర: ససరరఖపడకరశరగడ�డర యరకస రగడ�డర

93-48/286

తసడడ:డ బభలచసదడ రగడడర� యరకసరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-118
వయససస:31
లస: పప
93-48/288

5840 SAA0960071
పపరర: భరత ననయక మమరరజజతష

93-48/289

తసడడ:డ గగవసద ననయక మమరరజజతష
ఇసటట ననస:134-1-119
వయససస:26
లస: పప
93-48/291

93-48/294

5843 SAA0959686
పపరర: శక వనదన పసడయమ బనవథ

93-48/292

తసడడ:డ వనసకట రరమ చసదడ ననయక బనవథ
ఇసటట ననస:134-1-120
వయససస:28
లస: ససస స
5846 SAA0959678
పపరర: ననగరశనరర బభయ బనవథ

93-48/295

భరస : వనసకట రరమ చసదడ ననయక బనవథ
ఇసటట ననస:134-1-120
వయససస:41
లస: ససస స
93-48/297

భరస : తవరఖ ననయక బనవథ
ఇసటట ననస:134-1-120
వయససస:74
లస: ససస స
93-48/299

93-48/280

భరస : మహహశ కలమమర నసనన
ఇసటట ననస:134-1-117
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చన బభషర� �
ఇసటట ననస:134-1-120
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగరశనర రరవప� gumma
ఇసటట ననస:134-1-120
వయససస:56
లస: ససస స
5850 SAA0959710
పపరర: దయమ భభరత సససహ ననయక
బనవథ
తసడడ:డ తవరఖ ననయక బనవథ
ఇసటట ననస:134-1-120
వయససస:50
లస: పప

93-48/283

తసడడ:డ వనసకట రరమ చసదడ ననయక బనవథ
ఇసటట ననస:134-1-120
వయససస:24
లస: ససస స

93-48/293 5845 LFX2427359
5844 SAA0394411
పపరర: వజయ కలమమరర� తరరమలశశటట �
పపరర: మహబమబ� షపక�

5828 SAA0992686
పపరర: నరసససహ మమరరస తడడవరయ

భరస : కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-116
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర ననమ
ఇసటట ననస:134-1-119
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరగడ�డర మలకరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-119
వయససస:47
లస: పప

5847 SAA0394437
పపరర: ధన లకడమ� గగమమ�

93-52/874

భరస : బభల చసదడ రగడడర� యరకసరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-118
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరగడడర� యరకసరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-118
వయససస:64
లస: పప
5841 LFX2417103
పపరర: బభలరగడడర మలకరగడ�డర

5830 SAA1437300
పపరర: కకటటరగడడర దపèపసన

93-48/277

తసడడ:డ చలమయఖ తడడవరయ
ఇసటట ననస:134-1-115
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప నమ
ఇసటట ననస:134-1-117
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బభలచసదడ రగడడర యరకసరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-118
వయససస:32
లస: ససస స
5838 SAA0312793
పపరర: బభలచసదడ రగడడర� యరకసరగడ�డర

93-48/279

తసడడ:డ తరరపత రగడడర
ఇసటట ననస:134-1-116
వయససస:37
లస: పప

భరస : శసకరరకవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:134-1-117
వయససస:52
లస: ససస స
5835 SAA0315614
పపరర: ససదఖ యరకసరగడడర

5827 SAA0322420
పపరర: దసరర పడసరద� కలసవనటట�

5825 SAA1009753
పపరర: దదనకర రగడడర నరసరన

తసడడ:డ శక రరమ రగడర డ నరసరన
ఇసటట ననస:134-1-115
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ� కలసవనటట
ఇసటట ననస:134-1-115
వయససస:37
లస: పప

భరస : గగపరల ననయక మలవత
ఇసటట ననస:134-1-116
వయససస:52
లస: ససస స
5832 SAA0807539
పపరర: శవ పరరనత గసగరరపప

93-48/276

తలర : కమమరరణణ మలవత
ఇసటట ననస:134-1-115
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల ననయక మలవత
ఇసటట ననస:134-1-115
వయససస:36
లస: పప
5829 SAA0407056
పపరర: కమమరరణణ మమలమవత

5824 SAA0407031
పపరర: పలర వ మమలమవత

5849 SAA0960113
పపరర: దసరరరరరవప ననగరయలసక

93-48/298

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ననగరయలసక
ఇసటట ననస:134-1-120
వయససస:33
లస: పప
93-48/300

5852 SAA0377077
పపరర: ననగరశనరరరవప� గగమమమ�

93-48/301

తసడడ:డ సరసబయఖ� గగమమ
ఇసటట ననస:134-1-120
వయససస:67
లస: పప
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5853 SAA0314302
పపరర: బభలపపననమమ� రరదడపరక�

93-48/302

5854 SAA0436089
పపరర: అనసరరధ రరదడపరక

తసడడ:డ వనసకటససరఖశకనవరస� rudrapaka
ఇసటట ననస:134-1-121
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటససరఖశకనవరస రరదడపక
ఇసటట ననస:134-1-121
వయససస:55
లస: ససస స

5856 LFX2417467
పపరర: జజసఫడవ� కఠరరర�

5857 SAA0318162
పపరర: జయలకడమ� వసస�

93-48/304

తసడడ:డ రరజజరరవప � �
ఇసటట ననస:134-1-125
వయససస:42
లస: పప
5859 SAA0143073
పపరర: సతఖననరరయణ వసస

93-48/307

93-48/309

93-48/312

93-52/878

93-48/316

93-48/319

తసడడ:డ ససతనరరమగలల దనసరర
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:53
లస: పప

5869 SAA1009746
పపరర: ససనత కరకరర

5872 SAA0959843
పపరర: ససవర కలమమరర ససదబ ద

5875 SAA0550731
పపరర: రమణ దనసరర

93-48/322

5878 LFX2417756
పపరర: ననగకకరణ� కరకరర �

93-48/313

5881 SAA0959850
పపరర: వనసకట ససబబయఖ ససదబ ద
తసడడ:డ పపలర నన ససదబ ద
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:54
లస: పప

5861 SAA0850728
పపరర: లలత వననయక వసస

93-52/263

5864 LFX2417459
పపరర: జజసఫ అనల కలమమర కఠరరర

93-48/311

5867 SAA1381714
పపరర: సరయ దటట పడసరద వసస

93-52/877

తలర : కణక దసరర రమదతవ వసస
ఇసటట ననస:134-1-127
వయససస:20
లస: పప
93-48/314

5870 SAA0959868
పపరర: ససరరష చనటర

93-48/315

భరస : మలలర సనర రరవప చనటర
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:31
లస: ససస స
93-48/317

5873 LFX2427607
పపరర: ససజజత కరకరర

93-48/318

భరస : శవరజ కరకరర
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:52
లస: ససస స
93-48/320

5876 SAA1026088
పపరర: పడభగ దతవర గరరర

93-48/321

తసడడ:డ భభగఖ రరవప గరరర
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:23
లస: పప
93-48/323

తసడడ:డ శవరజ� కరకరర
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:34
లస: పప
93-48/325

93-48/306

తసడడ:డ రరజజరరవప కఠరఠ
ఇసటట ననస:134-1-127
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర దనసరర
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ససదబ ద
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:28
లస: పప
5880 SAA0557041
పపరర: వనసకటటశనరరర దససరర

93-48/310

తలర : వనసకట ససబబయఖ ససదబ ద
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస మతత
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:54
లస: ససస స
5877 SAA0959835
పపరర: వసశ కమషర ససదబ ద

5866 LFX2417319
పపరర: చనబభషర� షపక�

5858 SAA0081547
పపరర: పవన కలమమర� దపరరల�

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వసస
ఇసటట ననస:134-1-126
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననగ కకరణ కరకరర
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : prasanthi బలసరనమ
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:42
లస: ససస స
5874 SAA1006247
పపరర: సనరర లత మతత

93-48/308

తసడడ:డ భభషర� �
ఇసటట ననస:134-1-127
వయససస:45
లస: పప

తలర : కణక దసరర రమదతవ వసస
ఇసటట ననస:134-1-127
వయససస:18
లస: పప
5871 SAA0318246
పపరర: పడశరసత బభలసరనమ

5863 LFX2427904
పపరర: రమమదతవ వసస

93-42/957

తసడడ:డ వనసకట రగడ�డర దపరల
ఇసటట ననస:134-1-126
వయససస:30
లస: పప

భరస : నలకసటస వసస
ఇసటట ననస:134-1-127
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పసననయఖ� అననస
ఇసటట ననస:134-1-127
వయససస:43
లస: పప
5868 SAA1381730
పపరర: గరరర శసకర వసస

93-48/305

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:134-1-126
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస అననస
ఇసటట ననస:134-1-127
వయససస:34
లస: ససస స
5865 AP151030454046
పపరర: శకనవరస అననస�

5860 SAA0992504
పపరర: సరసబశవ రరవప గగరరజవవలల

5855 SAA1437896
పపరర: ససభదడ దససరరర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దససరరర
ఇసటట ననస:134-1-123
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ� వసస
ఇసటట ననస:134-1-126
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కలచల రరవప వసస
ఇసటట ననస:134-1-126
వయససస:46
లస: పప
5862 LFX2427912
పపరర: మహహశనరర అననస

93-48/303

5879 SAA0312322
పపరర: పప లరరజ కరరటట

93-48/324

తసడడ:డ రరజజ కరరటట
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:40
లస: పప
93-48/326

5882 LFX2417715
పపరర: శవరజ� కరకరర �

93-48/327

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ� కరకరర
ఇసటట ననస:134-1-128
వయససస:57
లస: పప
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5883 SAA0959637
పపరర: యస హహచ పస ససనఫ న జసగర

93-48/328

తసడడ:డ పసచచయఖ జసగర
ఇసటట ననస:134-1-129
వయససస:46
లస: పప
5886 SAA1013853
పపరర: వనసకట ససబభబ రరవప యలవరరర

93-48/331

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ యలవరరర
ఇసటట ననస:134-1-130
వయససస:57
లస: పప
5889 SAA0423657
పపరర: వరరసజననయగలల� ఏలకచరర�

93-48/332

93-48/335

భరస : సరసబశవరరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:134-1-136
వయససస:54
లస: ససస స
5898 SAA0313205
పపరర: శకకలమ� షపక�

93-48/337

93-52/270

93-52/272

భరస : లకడమ కకటయఖ దతవళళ
ఇసటట ననస:134-1-143
వయససస:61
లస: ససస స

93-48/333

5893 SAA0568857
పపరర: రససల బభబగ సపవయద

5896 SAA0312751
పపరర: వనసకటటశనరరరవప మమమలమ

5899 SAA0313114
పపరర: ననగమర బ షపక�

5902 SAA0627752
పపరర: శకనవరస రరవప పపరరకరటట

5905 SAA0260471
పపరర: శకనవరసరరవప రమణ

93-52/274

5908 SAA1470855
పపరర: పపలర యఖ దతవళళ

93-48/336

5911 SAA1443084
పపరర: పపలర యఖ దతవళళ
తసడడ:డ లకడమ కకటయఖ దతవళళ
ఇసటట ననస:134-1-143
వయససస:26
లస: పప

5891 SAA0476390
పపరర: రఫ�ీస సపవయద

93-48/334

5894 SAA0565150
పపరర: మలలర శనరర మమమలమ

93-52/266

భరస : వనసకటటశనరరరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:134-1-136
వయససస:34
లస: ససస స
93-52/268

5897 SAA0556696
పపరర: సరసబశవరరవప మమమలమ మమమలమ

93-52/269

తసడడ:డ ననగయఖ మమమలమ
ఇసటట ననస:134-1-136
వయససస:60
లస: పప
93-48/338

5900 SAA0476416
పపరర: అబగబల రగహమమన షపక

93-48/339

తసడడ:డ షరరఫ శశక
ఇసటట ననస:134-1-137
వయససస:71
లస: పప
93-52/271

5903 SAA0527861
పపరర: అననసరర మహమమద

93-48/340

తసడడ:డ అసమతషల మహమమద
ఇసటట ననస:134-1-138
వయససస:44
లస: పప
93-52/273

5906 SAA1456631
పపరర: అమమన షపక

93-52/879

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:134-1-138
వయససస:41
లస: ససస స
93-48/953

తసడడ:డ లకడమ కకటయఖ దతవళళ
ఇసటట ననస:134-1-143
వయససస:26
లస: పప
93-52/880

93-52/265

తసడడ:డ అమరఠన సపవయద
ఇసటట ననస:134-1-135
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరలల
ఇసటట ననస:134-1-138
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134 -1-141
వయససస:49
లస: పప
5910 SAA1436922
పపరర: వనసకట నరసమమ దతవళళ

5890 SAA0992363
పపరర: వరణణ రరయపరటట

93-48/330

తసడడ:డ శశరయఖ గరల
ఇసటట ననస:134-1-130
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస పపరరకగటట
ఇసటట ననస:134-1-137
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:134-1-138
వయససస:37
లస: ససస స
5907 SAA0725764
పపరర: గగరసటర శవరరమయఖ

5888 LFX2417426
పపరర: బభలసరనమ గరల

93-52/264

తసడడ:డ అబగబల రహహమన� షపక
ఇసటట ననస:134-1-137
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పపరరకగటట
ఇసటట ననస:134-1-137
వయససస:39
లస: ససస స
5904 SAA0313130
పపరర: అరరణ రమణ

5887 SAA0318063
పపరర: శశరయఖ గరల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:134-1-136
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబగబల రరహమమన� షపక
ఇసటట ననస:134-1-137
వయససస:31
లస: ససస స
5901 SAA0629923
పపరర: పదమ పపరరకరటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప � �
ఇసటట ననస:134-1-130
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అమరఠన సపవయద
ఇసటట ననస:134-1-135
వయససస:32
లస: పప
93-52/267

5885 LFX1614106
పపరర: శరఖమపడసరద� బబతపపడడ�

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:134-1-130
వయససస:30
లస: పప

భరస : హరననథ బభబగ రరయపరటట
ఇసటట ననస:134-1-135
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరఠన సపవయద
ఇసటట ననస:134-1-135
వయససస:32
లస: పప
5895 SAA0550293
పపరర: గసగమమ మమమలమ మమమలమ

93-48/329

తసడడ:డ చలమ
ఇసటట ననస:134-1-130
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� ఏడడరరర
ఇసటట ననస:134-1-133
వయససస:36
లస: పప
5892 SAA0476408
పపరర: రససల సపవయద

5884 SAA1013861
పపరర: హరరష యలవరరర

5909 SAA0931577
పపరర: మసరసన షపక

93-52/275

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:134-1-143
వయససస:42
లస: పప
93-52/881

5912 SAA0931569
పపరర: హహసపవన బ షపక

93-52/326

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:134-1-143?
వయససస:38
లస: ససస స
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93-48/341

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:134-1-148
వయససస:26
లస: పప
5916 SAA0314369
పపరర: గగపరలకమషరకలమమరర గగరసటర

93-52/277

93-48/344

93-48/347

93-48/350

93-52/882

93-48/353

93-52/280

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:134-1-181
వయససస:45
లస: ససస స

5926 LFX1614353
పపరర: శశధరరకవప పపట

5929 NDX2904563
పపరర: వజయ లకడమ పపలగడర

5932 LFX1614361
పపరర: శకలకడమ ససరగరన

5935 SAA0932500
పపరర: వనసకటటశనర రరవప దనరర

93-52/283

5938 SAA0390195
పపరర: ఇసదదర దతవ చదలవరడ

93-48/351

5941 AP151030456545
పపరర: వనసకటలకడమననగరశనరర కకసడ
భరస : వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-1-181
వయససస:51
లస: ససస స

5921 LFX1613702
పపరర: రమమదతవ పపట

93-48/346

5924 SAA0637371
పపరర: పపట యశనసత కలమమర

93-48/349

5927 SAA1471796
పపరర: మమనక పపలగడర

93-48/954

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-1-152
వయససస:19
లస: ససస స
94-86/992

5930 SAA0078741
పపరర: లకరరబరరణణ� కఠరరర�

93-48/352

తసడడ:డ రరజజరరవప� కఠరరర
ఇసటట ననస:134-1-155
వయససస:37
లస: ససస స
93-48/354

5933 SAA0886186
పపరర: నమమత పప తషగగసటర

93-52/279

భరస : పడశరసత పప తషగగసటర
ఇసటట ననస:134-1-160
వయససస:27
లస: ససస స
93-52/281

5936 SAA1097815
పపరర: వససతమమ మదమసచ

93-52/282

భరస : శకరరమమమరరస మదమసచ
ఇసటట ననస:134-1-170
వయససస:67
లస: ససస స
93-52/284

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:134-1-181
వయససస:37
లస: ససస స
93-52/286

93-48/343

తసడడ:డ సససధరర రరవప పపట
ఇసటట ననస:134-1-152
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ దనరల
ఇసటట ననస:134-1-168
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:134-1-170
వయససస:72
లస: పప
5940 AP151030456523
పపరర: వనసకటశశషషకలమమరర ససరరపపరపప

93-48/348

భరస : వనసకటభచలస ససరగరన
ఇసటట ననస:134-1-156
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబభబగ దనరల
ఇసటట ననస:134-1-168
వయససస:27
లస: ససస స
5937 SAA1097823
పపరర: శకరరమమమరరస మదమసచ

5923 LFX1613777
పపరర: రమమదతవ పపట

5918 LFX1614395
పపరర: ననరరయణమమ� బగససరగడడర�

భరస : వనణగగగపరల పపట
ఇసటట ననస:134-1-152
వయససస:40
లస: ససస స

భసధసవప: గగపస చసద ననణణ
ఇసటట ననస:134-1-152
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చనబగషయఖ పపలగడర
ఇసటట ననస:134-1-155
వయససస:55
లస: ససస స
5934 SAA0932005
పపరర: వనసకట రతనస దనరర

93-48/345

తసడడ:డ జజగరశనరరరవప పపట
ఇసటట ననస:134-1-152
వయససస:55
లస: పప

భసధసవప: గగపసచసద ననణణ
ఇసటట ననస:134-1-152
వయససస:19
లస: ససస స
5931 LFX1614387
పపరర: శకలసతల పపలగడర

5920 SAA0637330
పపరర: పపట హరరక

93-52/276

తసడడ:డ మమలకకసడరగడడర� �
ఇసటట ననస:134-1-150
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జజగరశనరరరవప పపట
ఇసటట ననస:134-1-152
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగరశనరరరవప peta
ఇసటట ననస:134-1-152
వయససస:45
లస: పప
5928 SAA1445873
పపరర: మమనక పపలగడర

93-52/278

తసడడ:డ శశధర రరవప పపట
ఇసటట ననస:134-1-152
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శశధరరరవప� �
ఇసటట ననస:134-1-152
వయససస:45
లస: ససస స
5925 LFX1613710
పపరర: వనణగగగపరల పపట

5917 SAA1061811
పపరర: కకటటశనరరరవప గగరసటర

5915 SAA1149400
పపరర: సరనత గగరసటర

తసడడ:డ శవరరమయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:134-1-148
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:134-1-148
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభదదడ పరమరరస
ఇసటట ననస:134-1-150
వయససస:56
లస: పప
5922 LFX1614379
పపరర: శశకళ� పపట�

93-48/342

తసడడ:డ చనన నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:134-1-148
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవరరమయఖ గగరసట
ఇసటట ననస:134-1-148
వయససస:35
లస: ససస స
5919 SAA1026070
పపరర: వనసకటటసనర రరవప పరమరరస

5914 SAA1028126
పపరర: బభషర షపక

5939 SAA0932237
పపరర: లకడమ పప లశశటట

93-52/285

భరస : రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:134-1-181
వయససస:38
లస: ససస స
93-52/287

5942 SAA0380832
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడరరవప
ససరరపపరపప
తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:134-1-181
వయససస:33
లస: పప

93-52/288
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5943 SAA0932211
పపరర: రసగననయకలలల పప లశశటట

93-52/289

తసడడ:డ నరసససహహలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:134-1-181
వయససస:49
లస: పప
5946 SAA0297085
పపరర: రరమ మహన రరవప తలశల

93-52/292

93-52/294

93-52/297

93-48/357

93-52/740

93-48/360

93-48/361

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:134-1-194
వయససస:25
లస: పప

5956 SAA0142851
పపరర: సదనశవ రగడడర� జజననల�

5959 SAA1265248
పపరర: సరయ మహహమ వజజడల

5962 SAA1198555
పపరర: సతఖపడకరశ తతకల

5965 LFX2417178
పపరర: వనసకటటశనరరర ఒసటటపపల

93-52/300

5968 LFX2427128
పపరర: వనసకటరరణణ� నలర బబ యన�

93-48/359

5971 LFX2417186
పపరర: సరసబశవరరవప� నలర బబ యన�
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:134-1-194
వయససస:45
లస: పప

5951 SAA1311091
పపరర: చసదదక
డ ర పపదబ దననన

93-52/296

5954 SAA0956146
పపరర: ఉష కకరణ అసగగతష

93-48/356

5957 SAA0629238
పపరర: లకడమ బలజరపలర

93-52/299

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-1-184
వయససస:27
లస: ససస స
93-52/741

5960 SAA1381631
పపరర: శకనవరస రగడడర వజజడల

93-52/884

భసధసవప: ససధనరరణణ వజజడల
ఇసటట ననస:134-1-187
వయససస:45
లస: పప
93-33/640

5963 SAA1269323
పపరర: సతఖపడకరశ తతకల

93-52/742

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:134-1-190
వయససస:19
లస: పప
93-48/362

5966 SAA1436518
పపరర: ఒసటటపపల రమణ ఒసటటపపల

93-52/885

భరస : వనసకటటశనరరర ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:134-1-191
వయససస:42
లస: ససస స
93-48/363

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:134-1-194
వయససస:41
లస: ససస స
93-48/365

93-48/355

భరస : చన భగవరన ననయక రరమమవథ
ఇసటట ననస:134-1-184
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:134-1-191
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శశష చలపత రరవప�
ఇసటట ననస:134-1-192
వయససస:63
లస: పప
5970 SAA1050525
పపరర: ససధదర నలర బబ యన

93-52/298

తసడడ:డ లకడమననరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:134-1-190
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర� ఒసటట పపల
ఇసటట ననస:134-1-191
వయససస:43
లస: ససస స
5967 LFX1610237
పపరర: పరరరసరరధద రరయల

5953 SAA0886178
పపరర: మహ లకమమమ చననసశశటట

5948 SAA0556779
పపరర: ననగ సరయ భరత పపదబ దననన

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:134-1-183
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర వజజడల
ఇసటట ననస:134-1-187
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:134-1-188
వయససస:33
లస: ససస స
5964 AP151030456629
పపరర: రమణ వసటటపపల�

93-52/295

తసడడ:డ చలమయఖ� జజననల
ఇసటట ననస:134-1-184
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరస రగడడర వజజడల
ఇసటట ననస:134-1-187
వయససస:42
లస: ససస స
5961 SAA0928897
పపరర: లకడమరజన వటటటకకటట

5950 SAA0314435
పపరర: రమమ పపదబ దననన

93-52/291

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపదబ దననన
ఇసటట ననస:134-1-183
వయససస:29
లస: పప

భరస : నరసయఖ చననసశశటట
ఇసటట ననస:134-1-183
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సదనశవ రగడడర� జజననల
ఇసటట ననస:134-1-184
వయససస:54
లస: ససస స
5958 SAA1265289
పపరర: ససధనరరణణ వజజడల

93-52/293

భరస : సతఖననరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:134-1-183
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : భదడయఖ
ఇసటట ననస:134-1-183
వయససస:69
లస: ససస స
5955 SAA0327114
పపరర: అరరణన� జజననల�

5947 AP151030456647
పపరర: కరమమశనరర ససరరపపరపప

5945 SAA0435180
పపరర: జజజనసససదరరరరజ కమపరలమ

తసడడ:డ ససరగశయమ
ఇసటట ననస:134-1-181
వయససస:55
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:134-1-182
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : ససరరష బభబగ మగమమమ రగడర డ
ఇసటట ననస:134-1-183
వయససస:32
లస: ససస స
5952 LFX2427516
పపరర: ససబబమమమ పపదబ దననన

93-52/290

తసడడ:డ బదడయఖ
ఇసటట ననస:134-1-181
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ తలశల
ఇసటట ననస:134-1-181
వయససస:80
లస: పప
5949 SAA0886160
పపరర: సడవసత మగమమమ రగడర డ

5944 SAA0627729
పపరర: సతఖనననరరయ పపదబ దననన

5969 SAA0992538
పపరర: వర లకడమ నలర బబ యన

93-48/364

భరస : రరమ యమదవ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:134-1-194
వయససస:62
లస: ససస స
93-48/366

5972 SAA0995987
పపరర: హరననథ బభబగ రరయపరటట

93-48/367

తసడడ:డ నరసససహస రరయపరటట
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:53
లస: పప
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5973 SAA0932526
పపరర: వజయ లకడమ ఉపపటటరర

93-52/301

భరస : చనన ససదయఖ ఉపపర టటరర
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:24
లస: ససస స
5976 SAA0931544
పపరర: అనత తతకల

93-52/304

93-52/307

93-52/310

93-52/313

93-48/369

93-48/372

93-48/375

భరస : శవయఖ� నన గబబవరవ
ఇసటట ననస:134-1-215
వయససస:43
లస: ససస స

5986 AP151030453568
పపరర: వనసకటటశనరరర తనడడబబ యళన

5989 SAA0081265
పపరర: వనసకటటశనరరరవప కడడయమల�

5992 SAA0933805
పపరర: దదననష కలమమర పససపపలలటట

93-48/378

93-52/314

6001 SAA0928673
పపరర: కలమమరర గసగరననన
భరస : చసదడ మమళ గసగరననన
ఇసటట ననస:134-1-215
వయససస:45
లస: ససస స

93-52/309

5984 SAA0381442
పపరర: రమణ వరరకలలర

93-52/312

5987 SAA0649350
పపరర: ననలమపత రరమమఖశక

93-48/368

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననలపరటట
ఇసటట ననస:134-1-196
వయససస:25
లస: ససస స
93-48/370

5990 SAA0318261
పపరర: శరఖమల బసడడకటటట �

93-48/371

భరస : మగనరతనస� బసడడకటటట
ఇసటట ననస:134-1-197
వయససస:69
లస: ససస స
93-48/373

5993 LFX2417814
పపరర: భభసకర� పమడడమగకకల�

93-48/374

తసడడ:డ ననసచనరయఖ� �
ఇసటట ననస:134-1-198
వయససస:34
లస: పప
93-48/377

భరస : వర రరఘవయఖ అనననస
ఇసటట ననస:134-1-199
వయససస:52
లస: ససస స
93-52/886

తలర : పదనమవత బననల
ఇసటట ననస:134-1-207
వయససస:62
లస: పప
93-48/380

5981 SAA0932245
పపరర: చనన ససదయఖ ఉపపటటరర

93-48/376 5996 SAA0870395
5995 LFX2417046
పపరర: ననసచనరయఖ� పమడడమగకకల�
పపరర: రమ అనననస

5998 SAA1420868
పపరర: ననగరశనరరవప బననల

93-52/306

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బగలర యఖ� �
ఇసటట ననస:134-1-198
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ అనననస
ఇసటట ననస:134-1-199
వయససస:57
లస: పప
6000 SAA0372946
పపరర: లకడమపడసనన� ననగబబవరవ�

93-52/311

తసడడ:డ మహన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:134-1-198
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దతశ రగడడర బరవలర
ఇసటట ననస:134-1-198
వయససస:53
లస: పప
5997 SAA0870387
పపరర: వర రరఘవయఖ అనననస

5983 SAA0380741
పపరర: రరసబభబగ చతస లకరర

5978 AP151030456646
పపరర: శవపరరనత తనడడబబ యళన

తసడడ:డ వనసకట సరనమ ఉపపర టటరర
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� కడడయమల
ఇసటట ననస:134-1-196
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషర రచనరర� శవపనగగసట
ఇసటట ననస:134-1-197
వయససస:69
లస: పప
5994 SAA0992397
పపరర: శవరశసకర రగడడర బరవలర

93-52/308

తసడడ:డ రరమవయఖ
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:83
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరరవప� కడడయమల
ఇసటట ననస:134-1-196
వయససస:69
లస: ససస స
5991 SAA0318006
పపరర: మగనరతనస శవపనగగసట�

5980 SAA0473249
పపరర: రతరమమమ కకట

93-52/303

భరస : శవ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరవప
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:62
లస: పప
5988 SAA0318287
పపరర: రరణణ కడడయమల�

93-52/305

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:30
లస: పప
5985 AP151030453468
పపరర: శవకకటటశనరరరవప తనడడబబ యళన

5977 SAA0983735
పపరర: పదనమవత ననతనన

5975 SAA0983750
పపరర: దతవక అడడససమలర

భరస : బభల ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరజజ రరస మహన రరవప
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:80
లస: ససస స
5982 SAA0380873
పపరర: నరసససహరరవప మమడడపలర

93-52/302

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:134-1-195
వయససస:38
లస: ససస స
5979 AP151030456750
పపరర: ససతనరరవమమ తనడడబబ యళన

5974 SAA0316505
పపరర: రసజజన బ షపక

5999 SAA0928707
పపరర: ససనతన గసగరననన

93-48/379

తసడడ:డ చసదడ మమళ గసగరననన
ఇసటట ననస:134-1-215
వయససస:27
లస: ససస స
93-48/381

6002 SAA0928632
పపరర: వనణగబభబగ గసగరననన

93-48/382

తసడడ:డ చసదడ మమళ గసగరననన
ఇసటట ననస:134-1-215
వయససస:25
లస: పప
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93-48/383

తసడడ:డ చసదడశశఖర యలకకర
ఇసటట ననస:134-1-215
వయససస:25
లస: పప
6006 SAA0142885
పపరర: శవయఖ� ననగభబవరవ�

93-48/386

6007 SAA0992595
పపరర: నవఖ గగరరజవవలల

93-48/389

6010 SAA0995995
పపరర: అవననశ గరరరజవవలల

భరస : ససబబ రరవప చననస
ఇసటట ననస:134-1-217
వయససస:36
లస: ససస స
93-44/70

93-48/392

93-52/888

93-48/395

6022 SAA0956161
పపరర: రరధనకమషరమమరరస భటటటపప డ లల

6025 LFX1614411
పపరర: తరరపతమమ� మమలకకసడనరగడడర�

93-48/398

6028 FNF5300488
పపరర: గగపస మమడ

93-44/71

6031 SAA1436336
పపరర: శశషగరరరరరవప గగసటటపలర

6011 SAA0992579
పపరర: కరమమశనరరరవప గగరరడడవళళళ

93-48/391

6014 SAA0681585
పపరర: గగసజజ కమషరయఖ

93-52/317

6017 SAA1068907
పపరర: కకటయఖ పరలడడగగ

93-44/72

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:134-1-222
వయససస:63
లస: పప
93-52/318

6020 SAA1421163
పపరర: రమణరగడడర అసబటట

93-52/887

తసడడ:డ తరరపత రగడడర అసబటట
ఇసటట ననస:134-1-237
వయససస:32
లస: పప
93-48/393

6023 LFX1615111
పపరర: ననగలకడమ� మమడ�

93-48/394

భరస : వనణగ� మమడన
ఇసటట ననస:134-1-250
వయససస:50
లస: ససస స
93-48/396

6026 SAA0987869
పపరర: వనణగ మమడ

93-48/397

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మమడ
ఇసటట ననస:134-1-250
వయససస:42
లస: పప
93-50/924

తలర : ససబబమమ మమడ
ఇసటట ననస:134-1-250
వయససస:43
లస: పప
93-52/889

93-48/388

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:134-1-217
వయససస:40
లస: పప

భరస : బమససరగడ�డర �
ఇసటట ననస:134-1-250
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� మమడన
ఇసటట ననస:134-1-250
వయససస:60
లస: పప
6030 SAA1436377
పపరర: గగసటటపలర భభరత రసగమమ
గగసటటపలర
భరస : శశషగరరర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:134-1-250
వయససస:59
లస: ససస స

93-52/316

తసడడ:డ వరరసజననయగలల భటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:134-1-243
వయససస:94
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప మమడ
ఇసటట ననస:134-1-250
వయససస:53
లస: ససస స
6027 LFX1614635
పపరర: హనసమసతరరవప� మమడన�

6019 SAA0849234
పపరర: ససబబ రరవప చననస

6008 SAA0996282
పపరర: ససనతన సకలరరస

తసడడ:డ దతవయఖ గగరరడడవళళళ
ఇసటట ననస:134-1-216
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకమషర చననస
ఇసటట ననస:134-1-237
వయససస:44
లస: పప

భరస : రమణ రగడడర అసబటట
ఇసటట ననస:134-1-237
వయససస:23
లస: ససస స
6024 SAA0987851
పపరర: ససబబమమ మమడ

93-48/390

భరస : కకటయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:134-1-222
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకమషర మమరరస భటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:134-1-234
వయససస:67
లస: పప
6021 SAA1420652
పపరర: అనసష అసబటట

6016 SAA1068899
పపరర: రజన పరలడడగగ

93-48/385

భరస : రరసబభబగ సకలరరస
ఇసటట ననస:134-1-216
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కమషరయఖ గగసజజ
ఇసటట ననస:134-1-217
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:134-1-222
వయససస:24
లస: ససస స
6018 SAA0815805
పపరర: సతఖ వరపడసరద బటటటపప డ లల

93-48/387

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:134-1-216
వయససస:25
లస: పప

93-52/315 6013 SAA0681577
6012 SAA0849192
పపరర: సరళ యస పస కర ఎన వ ఎల
పపరర: గగసజజ ససపపరర

6005 SAA0928566
పపరర: చసదడ మమళ గసగరననన

తసడడ:డ పసచచయఖ గసగరననన
ఇసటట ననస:134-1-215
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:134-1-216
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరమమశనరరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:134-1-216
వయససస:67
లస: ససస స

6015 SAA1068915
పపరర: చనమయ పరలడడగగ

93-48/384

తసడడ:డ చసదడ మమళ గసగరననన
ఇసటట ననస:134-1-215
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప� నన గబబవరవ
ఇసటట ననస:134-1-215
వయససస:65
లస: పప
6009 SAA0992421
పపరర: భభగఖ లకడమ గగరరజవవలల

6004 SAA0928590
పపరర: ససరరసదడ గసగరననన

6029 FNF5237631
పపరర: అరరణ కలమమరర మమడ

93-52/744

భసధసవప: ససబబమమ మమడ
ఇసటట ననస:134-1-250
వయససస:38
లస: ససస స
93-52/890

భసధసవప: శకనవరస రరవప వననగళర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:134-1-250
వయససస:59
లస: పప

6032 SAA1050517
పపరర: ససధఖ మమనసకకసడ

93-48/399

భరస : ననగరరరరన రగడడర తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-254
వయససస:26
లస: ససస స
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6033 AP151030457022
పపరర: కరసత కకరణ మదస
బ రర

93-48/400

తసడడ:డ పపరర చసదడరరరవప మదస
బ రర
ఇసటట ననస:134-1-254
వయససస:42
లస: ససస స
6036 SAA0556563
పపరర: సరసబశవరరవప బబసదసలకరర

93-48/403

6037 SAA0959629
పపరర: సరసబ రగడడర కకలర

93-48/406

6042 SAA0527887
పపరర: శకనవరసరరవప కకసదసరర

6043 LFX1615699
పపరర: ససభభషసణణ� ఎగగససపలర �

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకసడసరర
ఇసటట ననస:134-1-255
వయససస:48
లస: పప
93-48/412

93-48/415

తసడడ:డ రరమకకటట� వనమగల
ఇసటట ననస:134-1-256
వయససస:56
లస: పప
6054 SAA1034727
పపరర: రజన పలమలమ

93-48/421

భరస : సరసబశవరరవప బబసదసలకరర
ఇసటట ననస:134-1-258
వయససస:37
లస: ససస స

93-48/413

6052 SAA0326884
పపరర: వరలకడమ సరలన

6055 SAA0326892
పపరర: శరఖమల సరలన

93-48/424

6058 SAA0143040
పపరర: గగవసదరరజ� సరలన�

93-48/416

6061 SAA0571588
పపరర: ఉమమదతవ కరవపరర
భరస : కమషరరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:134-1-262
వయససస:53
లస: ససస స

6044 SAA0993551
పపరర: అరరణకలమమరర మమలల

93-48/411

6047 SAA0992488
పపరర: ససశల గళర

93-48/414

6050 SAA1050459
పపరర: హనసమసత రరవప మదదబ

93-48/417

తసడడ:డ రరమ రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:134-1-256
వయససస:53
లస: పప
93-48/419

6053 SAA1028159
పపరర: వనసకట రతనస మగలపపవపన

93-48/420

తసడడ:డ వరల రరజ మగలపపనవప
ఇసటట ననస:134-1-257
వయససస:50
లస: ససస స
93-48/422

6056 SAA0929077
పపరర: భవరన శసకర శలన

93-48/423

తసడడ:డ గగవరర న సరలన
ఇసటట ననస:134-1-257
వయససస:24
లస: పప
93-48/425

తసడడ:డ మమరకసడ రరజ� సరలన
ఇసటట ననస:134-1-257
వయససస:90
లస: పప
93-48/427

93-48/408

భరస : వనసకట ననరరయణ గళర
ఇసటట ననస:134-1-256
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరజ సరలన
ఇసటట ననస:134-1-257
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరజ సరలన
ఇసటట ననస:134-1-257
వయససస:54
లస: పప
6060 SAA0550483
పపరర: కవత బబసదసలకరర

6049 AP151030453360
పపరర: ననగరరగడడర ఎగగససపలర �

93-48/405

భరస : రరజరశ మమలల
ఇసటట ననస:134-1-256
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగవరర న సరలన
ఇసటట ననస:134-1-257
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరజ పలమలమ
ఇసటట ననస:134-1-257
వయససస:52
లస: ససస స
6057 SAA0326546
పపరర: గగవరరన సరలన

93-48/410

తసడడ:డ ససగగణనరగడబ డ� ఎగగససపలర
ఇసటట ననస:134-1-256
వయససస:51
లస: పప
93-48/418

6038 SAA0560169
పపరర: కకసడసరర బసదస మమధవ

తసడడ:డ అమరరనధ కకసడసరర
ఇసటట ననస:134-1-255
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకటటశనరరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:134-1-256
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ గళర
ఇసటట ననస:134-1-256
వయససస:49
లస: పప
6051 SAA0142869
పపరర: కకటటశనర రరవప� వనమగల�

6046 SAA0320986
పపరర: అసకమమ వనమగల

93-48/402

తసడడ:డ కకసడసరర లలట అమరననధ
ఇసటట ననస:134-1-255
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరగడడర� ఎగగససపలర
ఇసటట ననస:134-1-256
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగరరగడడర ఎగగససపలర
ఇసటట ననస:134-1-256
వయససస:49
లస: ససస స
6048 SAA0992447
పపరర: వనసకటటశనర రరవప గళర

93-48/404

93-48/407 6041 SAA0322396
6040 SAA0560102
పపరర: కకసడసరర వనసకట రతన కలమమరర
పపరర: నరరష కకసడసరర

భరస : కకసడసరర లలట అమరననధ
ఇసటట ననస:134-1-255
వయససస:51
లస: ససస స

93-48/409

6035 SAA0852476
పపరర: భరత కలమమర రగడర డ కకలర

తసడడ:డ సరసబ రగడర డ కకలర
ఇసటట ననస:134-1-254
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బడహమరగడడర కకలర
ఇసటట ననస:134-1-254
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససరఖననరరయణ మమరరస మమకపరటట
ఇసటట ననస:134-1-255
వయససస:40
లస: ససస స

6045 AP151030456244
పపరర: ససజజతనఎగగససపలర

93-48/401

తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప� మదస
బ రర
ఇసటట ననస:134-1-254
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప బబసదసలకరర
ఇసటట ననస:134-1-254
వయససస:42
లస: పప
6039 SAA1013804
పపరర: అసజనన దతవ మమకపరటట

6034 SAA0327163
పపరర: మదస
బ రర రరకరష�

6059 SAA0987752
పపరర: పలర వ మటట స

93-48/426

భరస : కలమమర సరనమ మటట స
ఇసటట ననస:134-1-258
వయససస:34
లస: ససస స
93-48/428

6062 SAA0435479
పపరర: అవననశ కరవపరర

93-48/429

తసడడ:డ కమషరరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:134-1-262
వయససస:34
లస: పప
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93-48/430

తసడడ:డ కమషరరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:134-1-262
వయససస:35
లస: పప
6066 SAA0681569
పపరర: కకలర ససబరగడడర

93-52/319

93-48/434

93-48/436

93-41/844

93-41/846

93-48/438

93-48/442

భరస : కమషర సప మగ
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:59
లస: ససస స

6076 SAA0960063
పపరర: వరబడహమచనరర లకకవరపప

6079 SAA0518969
పపరర: రరమకమషరరరగడడర ఉయమఖరర

6082 SAA0637165
పపరర: కకసడవటట ఎసపస ర రరణణ

6085 SAA0312256
పపరర: చసదడశశఖర� బలజరపలర �

93-52/320

6088 SAA0849382
పపరర: ససధనకర రగడడర జజననవరపప

93-48/437

6091 SAA1439157
పపరర: శశశలజ అకకకన పలర
తసడడ:డ సపవదసలల అకకకన పలర
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:30
లస: ససస స

6071 SAA1420801
పపరర: జవన గగజరరర పపడడ

93-52/891

6074 SAA0814120
పపరర: పరపరరరవప గగవసదస

93-41/843

6077 SAA0518951
పపరర: శకకరసత ఉయమఖరర

93-41/845

తసడడ:డ రరమకమషరరరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-272
వయససస:37
లస: పప
93-41/847

6080 SAA1297852
పపరర: రరజరశ కకసడవటట

93-38/1124

తసడడ:డ సతశ బభబగ కకసడవటట
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:19
లస: ససస స
93-48/439

6083 SAA0142935
పపరర: నవన� ఐనసపపడడ�

93-48/441

తసడడ:డ గగపరల రరవప� ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:31
లస: పప
93-48/443

6086 SAA0635383
పపరర: నరరర వనసకటటశనర రరవప

93-48/444

తసడడ:డ మసరసనయఖ నరరక
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:58
లస: పప
93-52/321

తసడడ:డ ననగర రగడడర జజననవరపప
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:33
లస: పప
93-52/894

93-48/433

తసడడ:డ అగససటనయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:134-1-269
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ� బలజరపలర
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససధనకర రగడడర జజననలగడర
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:24
లస: ససస స
6090 SAA1439181
పపరర: బబబ రరణణ యమదగరరర

93-41/842

భరస : సతశ బభబగ కకసడవటట
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప� ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:53
లస: పప
6087 SAA0849432
పపరర: అపపరరప జజననవరపప

6073 SAA0851122
పపరర: నరమల జజఖత కకచడచరర

6068 SAA1038216
పపరర: ససపపరర గగజరరరదపపడడ

తసడడ:డ బగచచ రమమరరవప గగజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:134-1-264
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరగడడర
ఇసటట ననస:134-1-272
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరమ కమషర అలమర
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:32
లస: ససస స
6084 AP151030453298
పపరర: గగపరలరరవప ఐనసపపడడ�

93-48/435

తసడడ:డ రరమలసగస లకకవరపప
ఇసటట ననస:134-1-271
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:134-1-272
వయససస:41
లస: పప
6081 SAA0636597
పపరర: అలమర లకడమ అసజనన

6070 SAA0435453
పపరర: సరసబశవరరవప గగజరరర పపడడ

93-48/432

భరస : బగచచ రరమ రరవప గగజరరరదపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-264
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప కకచడచరర
ఇసటట ననస:134-1-269
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:134-1-270
వయససస:26
లస: పప
6078 SAA0518977
పపరర: రరమకమషర వనమవరపప

93-41/841

తసడడ:డ వనసకటపయఖ గగజరర పపడడ
ఇసటట ననస:134-1-264
వయససస:80
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కకననబబథదన
ఇసటట ననస:134-1-265
వయససస:30
లస: ససస స
6075 SAA0852302
పపరర: లలకరశ రవతతజ గగవసదస

6067 SAA1028324
పపరర: బగచచ రరమమరరవప గగజరరర పపడడ

6065 SAA0701243
పపరర: ససమలత కకలర

భరస : సరసబ రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:134-1-263
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జ
ఇసటట ననస:134-1-264
వయససస:48
లస: పప

భరస : పపరర చసదడరరరవప� మదస
బ రర
ఇసటట ననస:134-1-264
వయససస:68
లస: ససస స
6072 SAA0992199
పపరర: ససమ లత కకననబబథదన

93-48/431

తసడడ:డ పపననయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:134-1-262
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బడహమరగడడర కకలర
ఇసటట ననస:134-1-263
వయససస:62
లస: పప
6069 AP151030457021
పపరర: జయలకడమ మదస
బ రర�

6064 SAA0435461
పపరర: కమషరరరరవప కరవపరర

6089 SAA1471697
పపరర: బబబ రరణణ యమదగరరర

93-52/893

భరస : సప మగ కమషర యమదగరరర
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:59
లస: ససస స
93-52/895

6092 SAA1459429
పపరర: శశశలజ అకకకననపఅల

93-52/896

తసడడ:డ సపవదసలల అకకకననపఅల
ఇసటట ననస:134-1-274
వయససస:30
లస: ససస స
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6093 AP151030456334
పపరర: ససతనమననహరర అయనసపపడడ�

93-48/445

భరస : గగపరలరరవప� ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-275
వయససస:49
లస: ససస స
6096 SAA0960014
పపరర: వనసకట ససరరష కటకస

93-48/448

93-48/451

93-48/454

93-48/457

93-48/460

6103 SAA0313684
పపరర: ససతరరవమమ� దడడర పననన�

6106 SAA0142752
పపరర: కమషర ననయక అసగగతష

6109 LFX1610039
పపరర: తనరచసద ననయక� ఆసగగతష�

93-52/897

6112 SAA1381482
పపరర: శకనవరస నరరక

6115 SAA1075043
పపరర: సససదరమమ ఇసదసరర

భరస : శకనవరస నరరక
ఇసటట ననస:134-1-298 CITADEL ENCLAVE
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రగడర డ ఇసదసరర
ఇసటట ననస:134-1-299
వయససస:41
లస: ససస స

6117 SAA1081355
పపరర: శకనవరస రగడడర ఇసదసరర

6118 SAA1401298
పపరర: పపరరచసదడ రగడడర జజజల

93-52/322

తసడడ:డ కకసడన రగడడర ఇసదసరర
ఇసటట ననస:134-1-299
వయససస:46
లస: పప
6120 SAA1472117
పపరర: శకనస మలర సపరటట
తసడడ:డ గగపరలస మలర సపరటట
ఇసటట ననస:134-1-300
వయససస:42
లస: పప

93-48/455

93-48/458

6121 SAA1472125
పపరర: పదమ మలర సపరటట
భరస : శకనస మలర సపరటట
ఇసటట ననస:134-1-300
వయససస:38
లస: ససస స

6101 SAA0313411
పపరర: యశసససర� దడడర పననన�

93-48/453

6104 SAA0142745
పపరర: ససవర ననయక అసగగతష

93-48/456

6107 SAA0463372
పపరర: శకలతన అసగగఠఠ జర

93-48/459

తసడడ:డ బక ననయక ఆసగగతష
ఇసటట ననస:134-1-291
వయససస:31
లస: ససస స
93-48/461

6110 LFX1610534
పపరర: రమరబభయ ఆసగగతష �

93-48/462

భరస : బచనచ ననయక� ఆసగగతష
ఇసటట ననస:134-1-292
వయససస:64
లస: ససస స
93-52/898

6113 NDX2686277
పపరర: శక లకడమ వసత

94-5/831

భరస : అకకక రగడడర
ఇసటట ననస:134-1-298
వయససస:42
లస: ససస స
93-48/463

6116 SAA1075050
పపరర: సతఖవత ఇసదసరర

93-48/464

భరస : కకసడన రగడర డ ఇసదసరర
ఇసటట ననస:134-1-299
వయససస:71
లస: ససస స
93-52/900

తసడడ:డ కమషర రగడడర జజజల
ఇసటట ననస:134-1-299
వయససస:52
లస: పప
93-48/956

93-48/450

తసడడ:డ కమషర ననయక అసగగతష
ఇసటట ననస:134-1-290
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బభబగ నరరక
ఇసటట ననస:134-1-298
వయససస:39
లస: పప
93-52/899

6098 SAA0807356
పపరర: వనసకట బసవయఖ కటకస

తసడడ:డ రమమశ� దడడర పననన
ఇసటట ననస:134-1-290
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బచనచననయక � ఆసగగతష
ఇసటట ననస:134-1-291
వయససస:42
లస: పప

భరస : అకకక రగడడర వసత
ఇసటట ననస:134-1-298
వయససస:42
లస: ససస స
6114 SAA1381441
పపరర: శలర బలర

93-48/452

తసడడ:డ పరమ ననయక అసగగతష
ఇసటట ననస:134-1-290
వయససస:66
లస: పప

భరస : తనరచసద ననయక� ఆసగగతష
ఇసటట ననస:134-1-291
వయససస:34
లస: ససస స
6111 SAA1463082
పపరర: శక లకడమ వసత

6100 SAA0472704
పపరర: తతజససన దథడర పననన

93-48/447

తసడడ:డ చన వనసకట ననరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:134-1-275
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర� దడడర పననన
ఇసటట ననస:134-1-290
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరళళ దథడర పననన
ఇసటట ననస:134-1-290
వయససస:59
లస: పప
6108 LFX1610260
పపరర: చసదడకళ� అసగగతష�

93-48/449

తసడడ:డ రమమష దడడర పననన
ఇసటట ననస:134-1-290
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రమమశ� దడడర పననన
ఇసటట ననస:134-1-290
వయససస:50
లస: ససస స
6105 SAA0476358
పపరర: రమమశ దథడర పననన

6097 SAA0527879
పపరర: సతష బభబగ కకసడవటట

6095 SAA0636571
పపరర: కరరమ బగల యయసస దయమమమ

భరస : మసరసన రరవప కరరసబగలర
ఇసటట ననస:134-1-275
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:134-1-275
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జజనకక రరమమరరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:134-1-278
వయససస:23
లస: ససస స
6102 SAA0316539
పపరర: రతన కలమమరర� దడడర పననన�

93-48/446

తసడడ:డ మసరసన రరవప కరరసబగలర
ఇసటట ననస:134-1-275
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట బసవయఖ కటకస
ఇసటట ననస:134-1-275
వయససస:43
లస: పప
6099 SAA0987778
పపరర: పసడయమసక కటకసశశటట

6094 SAA0635532
పపరర: కరరమ బగల రతన జజఖత

6119 SAA1401280
పపరర: వజయ లకడమ జజజల

93-52/901

భరస : పపరరచసదడ రగడడర జజజల
ఇసటట ననస:134-1-299
వయససస:44
లస: ససస స
93-48/957

6122 SAA1433820
పపరర: గగపరల కమషర మలర సపరటట

93-52/902

తసడడ:డ శకనస మలర సపరటట
ఇసటట ననస:134-1-300
వయససస:24
లస: పప
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6123 SAA1433796
పపరర: సరయ ససరఖ మలర సపరటట

93-52/903

తసడడ:డ శకనస మలర సపరటట
ఇసటట ననస:134-1-300
వయససస:21
లస: పప
6126 SAA0312868
పపరర: ననగయఖ� పలలర పప గగ�

93-48/467

93-52/905

93-48/470

93-48/473

తసడడ:డ ససవర శసకర రరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:134-1-303
వయససస:51
లస: పప
6138 SAA0635052
పపరర: నరరర వనసకట రరమ దదననశ

93-48/440

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:134-1-304
వయససస:30
లస: పప
6141 SAA0312645
పపరర: శకననధ పపరరల

93-48/478

93-52/909

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చటటటపప ఠఠ
ఇసటట ననస:134-1-310
వయససస:43
లస: పప

6133 SAA0807422
పపరర: కమషర కలమమరర వసగవవలల

93-48/481

93-48/471

93-52/904

6131 SAA1466937
పపరర: ససబబరరవప పప కల

93-52/907

6134 SAA0807406
పపరర: రరమ దతవ బబ డడపపడడ

93-48/472

భరస : వరయఖ వసగవవలల
ఇసటట ననస:134-1-303
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : దశరథరరమ ననయగడడ బబ డడపపదద
ఇసటట ననస:134-1-303
వయససస:66
లస: ససస స

93-48/474
6136 SAA0807398
పపరర: దశరథరరమ ననయగడడ
బబ నర పపడడ
తసడడ:డ పపరయఖ ననయగడడ బబ సదదపపదద
ఇసటట ననస:134-1-303
వయససస:69
లస: పప

6137 SAA0807414
పపరర: వరయఖ వసగవవలల
తసడడ:డ నరసససహయఖ వసగవవలల
ఇసటట ననస:134-1-303
వయససస:70
లస: పప

6139 SAA0637231
పపరర: పపరళళ గరరరజజ కలమమరర

6140 SAA0807430
పపరర: చసకకమమ మమకర

93-48/476

6142 SAA0326520
పపరర: రరమమహనరరవప పపరరల�

6145 SAA1381854
పపరర: సససధసజ బబలరసకకసడ

6148 SAA1349505
పపరర: కకటటశనరరరవప పసల

6151 SAA0392563
పపరర: అగసస వ రరజ వజయ లకడమ బభల
తసడడ:డ రరమ కమషర పడసరద అగతఖరరజ
ఇసటట ననస:134-1-314
వయససస:30
లస: ససస స

93-48/475

93-48/477

భరస : రరమ రరవప మమక
ఇసటట ననస:134-1-304
వయససస:86
లస: ససస స
93-48/479

6143 SAA1436575
పపరర: మమరర కలమమరర నరరక

93-52/908

భరస : వనసకటటశనర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:134-1-304
వయససస:50
లస: ససస స
93-52/910

6146 AP151030456248
పపరర: కకసడమమ కకసడనబతష
స న�

93-48/480

భరస : కకసడయఖ� కకసడబతషన
ఇసటట ననస:134-1-305
వయససస:68
లస: ససస స
93-48/958

తసడడ:డ కకసడయఖ పసల
ఇసటట ననస:134-1-310
వయససస:33
లస: పప
93-52/912

6128 SAA1441757
పపరర: వనసకట శవ రగడడర పప ననపత

తసడడ:డ ధరమమరరవ
ఇసటట ననస:134-1-301
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ దదననశ నరక
ఇసటట ననస:134-1-304
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అణకన మమ రరవప కకననబబథదన
ఇసటట ననస:134-1-305
వయససస:34
లస: పప
6150 SAA1410729
పపరర: అదద ననరరయణ చటటటపప ఠఠ

93-52/906

తసడడ:డ ససబభబరరవప� పపరర
ఇసటట ననస:134-1-304
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ దదననశ నరక
ఇసటట ననస:134-1-304
వయససస:25
లస: ససస స
6147 SAA0987745
పపరర: సరసబ శవరరవ కకననబబథదన

6130 SAA1441880
పపరర: కవత ససహససన ఆదదన

93-48/466

భసధసవప: తరరపత రగడడర మగకలక
ఇసటట ననస:134-1-301
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప perala
ఇసటట ననస:134-1-304
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహనరరవప పపరర
ఇసటట ననస:134-1-304
వయససస:34
లస: పప
6144 SAA1442912
పపరర: సససధసజ బబలరసకకసడ

93-52/746

భరస : వనసకట రరవప కకతస గగరర
ఇసటట ననస:134-1-301
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససరరష కలమమర రరచమలలర
ఇసటట ననస:134-1-303
వయససస:48
లస: ససస స
6135 SAA0870403
పపరర: ససరరష కలమమర రరచమలలర

6127 SAA1293018
పపరర: ఉష శక ససతతషస కకతస గగరర

6125 SAA0328039
పపరర: ససధదర రగడడర పపసడర

తసడడ:డ ఆయఖపర రగడడర పపసడర
ఇసటట ననస:134-1-301
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకతస గగరర
ఇసటట ననస:134-1-301
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: పదనమవత పప ననపత
ఇసటట ననస:134-1-301
వయససస:50
లస: పప
6132 SAA0870411
పపరర: లకడమ కలమమరర రరచమలలర

93-48/465

భరస : అయఖప రగడడర పపసడర
ఇసటట ననస:134-1-301
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన� పలలర పప గగ
ఇసటట ననస:134-1-301
వయససస:48
లస: పప
6129 SAA1441906
పపరర: పదనమవత పప ననపత

6124 SAA0326868
పపరర: పడసననలకడమ పపసడర

6149 SAA1349513
పపరర: కలమమరర పసల

93-48/959

భరస : కకటటశనర రరవప పసల
ఇసటట ననస:134-1-310
వయససస:31
లస: ససస స
93-48/482

6152 SAA0391904
పపరర: లకడమ పడసననన� అగసస ర రరజ�

93-48/483

భరస : రరమకమషర పడసరద� అగసస ర రరజ
ఇసటట ననస:134-1-314
వయససస:47
లస: ససస స
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6153 SAA0815789
పపరర: పసడయమసక తనతనబబ ఇన

93-48/484

భరస : చడననకరశవపలల తనతనబబ ఇన
ఇసటట ననస:134-1-315
వయససస:28
లస: ససస స
6156 SAA0815763
పపరర: చడననకరశవపలల తనతనబబ ఇన

93-48/487

93-47/699

93-52/747

93-48/488

93-48/491

93-48/494

93-48/497

తసడడ:డ వనసకట నరసససహస అడనర
ఇసటట ననస:134-1-326
వయససస:66
లస: పప

6166 LFX1613892
పపరర: శవకరమమశనరరరవప పసననమననన

6169 SAA0637173
పపరర: శశక అమర హహసపవన

6172 LFX1612704
పపరర: వనసకటశవకలమమరర� శనగపర ల�

6175 SAA0436063
పపరర: హహహమమవత గరదదరరజ

93-48/500

6178 SAA0815748
పపరర: వనసకట లకడమ అడర

93-48/489

6181 SAA0928483
పపరర: అనసశర ససరకరపప
తసడడ:డ అసజయఖ ససరకరపప
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:25
లస: ససస స

6161 SAA0849895
పపరర: శకనవరసరరవప పసబభ

93-52/324

6164 SAA1467778
పపరర: వర భదడయఖ పలర

93-52/915

6167 SAA0807364
పపరర: లమవణఖ చడడపప తష

93-48/490

భరస : అదద ననరరయణ చడడపప తత
ఇసటట ననస:134-1-321
వయససస:38
లస: ససస స
93-48/492

6170 LFX1613827
పపరర: ననగజజఖతరరధదక� శనగపలర �

93-48/493

తసడడ:డ రసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:134-1-323
వయససస:35
లస: ససస స
93-48/495

6173 SAA0435446
పపరర: ననగశకకరలత శనగపలర

93-48/496

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:134-1-323
వయససస:34
లస: పప
93-48/498

6176 SAA0377416
పపరర: లకరరర రగడడర కకమమమరగడర డ

93-48/499

తసడడ:డ చననపరగడడర కకమమమరగడర డ
ఇసటట ననస:134-1-325
వయససస:63
లస: పప
93-48/501

భరస : ననగ శశషరవతనరస అడనర
ఇసటట ననస:134-1-326
వయససస:55
లస: ససస స
93-48/503

93-52/914

తసడడ:డ చననయఖ పలర
ఇసటట ననస:134-1-316
వయససస:70
లస: పప

భరస : రఘగపత రరవప గరదదరరజ
ఇసటట ననస:134-1-324
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప� చననస
ఇసటట ననస:134-1-326
వయససస:35
లస: ససస స
6180 SAA0815722
పపరర: ననగ శశషరవతనరస అడర

93-52/748

భరస : రసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:134-1-323
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ మమటటకకయఖ
ఇసటట ననస:134-1-323
వయససస:43
లస: పప
6177 SAA0407239
పపరర: సరళ� చననస�

6163 SAA1266857
పపరర: భమవరపప జయ పడకరష

6158 SAA1433002
పపరర: నలవనణణ పయమరబ

తసడడ:డ మమధవరరవప పసబభ
ఇసటట ననస:134-1-316
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మమహబమబ షపవక
ఇసటట ననస:134-1-321
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగరశనర రరవప మసరల
ఇసటట ననస:134-1-323
వయససస:39
లస: ససస స
6174 SAA0933839
పపరర: ననగరశనర రరవప మటటట కకయఖ

93-52/323

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసననమననన
ఇసటట ననస:134-1-320
వయససస:58
లస: పప

భరస : అమర హహసపవన షపవక
ఇసటట ననస:134-1-321
వయససస:55
లస: ససస స
6171 SAA0933813
పపరర: వజయమమమ మసరల

6160 SAA0977811
పపరర: ఆనసద జజఖత జమగమల

93-48/486

భరస : ననగయఖ పయమరబ
ఇసటట ననస:134-1-315
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : భమవరపప వససత కలమమరర
ఇసటట ననస:134-1-316
వయససస:22
లస: పప

భరస : పమదయ బసడనరర
ఇసటట ననస:134-1-320
వయససస:58
లస: ససస స
6168 SAA0636506
పపరర: శశక బబ అసప మ

93-52/913

భరస : సరసబశవరరవప జమగమల
ఇసటట ననస:134-1-316
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : భమవరపప రరసబభబగ
ఇసటట ననస:134-1-316
వయససస:42
లస: ససస స
6165 SAA0816506
పపరర: ససతనరరవమమ బసడనరర

6157 SAA1432970
పపరర: ననగయఖ పయమరబ

6155 SAA0987844
పపరర: ధనలకడమ అననపప రగడర డ

భరస : సరసబ రగడర డ అననపప రగడర డ
ఇసటట ననస:134-1-315
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరకయఖ పయమరబ
ఇసటట ననస:134-1-315
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వర భదడయఖ పలలర
ఇసటట ననస:134-1-316
వయససస:34
లస: పప
6162 SAA1266832
పపరర: భమవరపప వససత కలమమరర

93-48/485

భరస : అదమ దథమ
ఇసటట ననస:134-1-315
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ తనతనబబ ఇన
ఇసటట ననస:134-1-315
వయససస:33
లస: పప
6159 SAA1301977
పపరర: శవ ననగరశనర రరవప పలలర

6154 SAA0933854
పపరర: మమరస మమ దథమమ

6179 SAA0406579
పపరర: ససబభబరరవప� చననస�

93-48/502

తసడడ:డ రరధనకమషర� చననస
ఇసటట ననస:134-1-326
వయససస:43
లస: పప
93-48/504

6182 SAA0807315
పపరర: వజయ లకడమ అసబటట

93-48/505

తసడడ:డ నరసయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:28
లస: ససస స
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93-48/506

భరస : అరవసదస మగనగరల
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:29
లస: ససస స
6186 SAA0326843
పపరర: మసగ� బభణనవత�

93-48/509

93-48/512

93-48/515

93-48/518

93-48/521

93-48/524

తలర : ససబబమమ కరరరకవపఓలమ
ఇసటట ననస:134-1-328
వయససస:45
లస: పప
6207 SAA0807323
పపరర: నరరష అసబటట

93-48/530

తసడడ:డ నరసయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:134-1-329
వయససస:26
లస: పప
6210 LFX2417483
పపరర: హరరబభబగ కకరకపరటట
తసడడ:డ అమమయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-1-352
వయససస:55
లస: పప

6196 AP151030453407
పపరర: ననగరశనరరరవప పపసల�

6199 SAA0928228
పపరర: వనసకటటశ కరరరకవపఓలమ

6202 SAA0933698
పపరర: లకడమ హహత పడసనన

93-48/519

93-48/514

93-48/522

6197 SAA0321612
పపరర: పసతషలల ననయక� బభణనవత�

93-48/520

6200 SAA0933706
పపరర: సరగజన పపడమ బబజర మ

93-48/523

తలర : లకడమహహతపడసనన బబజర మ
ఇసటట ననస:134-1-328
వయససస:30
లస: ససస స
93-48/525

6203 SAA0928251
పపరర: వనసకరటట రమణ కరరరకవపఓలమ

93-48/526

తసడడ:డ ననసరరయఖ కరరరకవపఓలమ
ఇసటట ననస:134-1-328
వయససస:30
లస: పప
93-48/528

6208 SAA0260604
పపరర: నరసయఖ� అసబటట�

93-48/531

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:134-1-410
వయససస:29
లస: ససస స

93-48/517

తసడడ:డ టటకరఖననయక� బభణనవత
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:72
లస: పప

6205 SAA0435438
పపరర: వనసకట రరమ ససధనకర
చసతలపపడడ
తసడడ:డ వనసకట రతనస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:134-1-328
వయససస:53
లస: పప

6211 SAA1050541
పపరర: మలర క షపక

93-48/511

తసడడ:డ చసకకయఖ� ఒసటరర
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:44
లస: పప

6206 SAA0807307
పపరర: ససజజత అసబటట

93-48/529

తసడడ:డ నరసయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:134-1-329
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ� అసబటట
ఇసటట ననస:134-1-329
వయససస:51
లస: పప
93-48/533

6191 SAA0128140
పపరర: శకనస ఇటటకల

93-48/516 6194 SAA0309781
6193 SAA0327759
పపరర: హహసపసన ననయక� బభణనవతష�
పపరర: ససబభబరరవప� ఒసటటరర�

భరస : ghd చకకవరరస గమడపరటట
ఇసటట ననస:134-1-328
వయససస:58
లస: ససస స
93-48/527

6188 AP151030456034
పపరర: వనసకట లకడమ పపసల�

తసడడ:డ గగరవయఖ ఇటటకలల
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననసరరయఖ కరరరకవపఓలమ
ఇసటట ననస:134-1-328
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననసరఇ కరరరకవపఓలమ
ఇసటట ననస:134-1-328
వయససస:41
లస: ససస స
6204 SAA0928186
పపరర: నసరయఖ కరరరకవపఓలమ

93-48/513

తసడడ:డ అనమయఖ� పపసల
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ కరరరకవపఓలమ
ఇసటట ననస:134-1-328
వయససస:25
లస: ససస స
6201 SAA0928202
పపరర: బగలకడమ కరరరకవపఓలమ

6190 SAA0321240
పపరర: సతఖవత� బభణనవత�

93-48/508

భరస : ననగరశనరరరవప� పపసల
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పసతషలల ననయక� బభణనవత
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:48
లస: పప
6198 SAA0928293
పపరర: లకడమ పరరనత కరరరకవపఓలమ

93-48/510

భరస : పసతషలల ననయక� బభణనవత
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప పపసల
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:34
లస: పప
6195 SAA0816068
పపరర: షపక ససభభన

6187 SAA0318147
పపరర: శశషషకలమమరర� బసటటలల�

6185 SAA0320978
పపరర: అరరణ బభణనవత

భరస : హహసపసన ననయక బభణవత
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చసకకయఖ� బసటట
ర
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరవప పపసల
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:58
లస: ససస స
6192 SAA0326512
పపరర: దసరరర పడసరద పపసల

93-48/507

భరస : శవననగరసనరరరరవ పపసల
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శరకలల ననయక� బభణనవత
ఇసటట ననస:134-1-327
వయససస:41
లస: ససస స
6189 SAA0326835
పపరర: మహలకడమ పపసల

6184 SAA0928277
పపరర: అమగకస మలమఖడ పపసల

6209 SAA0959777
పపరర: లలకరశ కలమమర కకరకపరటట

93-48/532

తసడడ:డ హరర బభబగ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:134-1-352
వయససస:25
లస: పప
93-48/534

6212 SAA1050533
పపరర: సలస దసదతకలల

93-48/535

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస దసదతకలల
ఇసటట ననస:134-1-410
వయససస:33
లస: పప
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6213 SAA0807505
పపరర: అశశక కలమమర కకపపరల

93-48/536

తసడడ:డ లకమయఖ కక పపరల
ఇసటట ననస:134-1-704
వయససస:34
లస: పప
6216 SAA0423525
పపరర: కకరణ కలమమర జమగమల

93-48/539

6217 SAA0377176
పపరర: వనసకటటశనరరరవప జమగమల

93-48/542

6220 SAA1050814
పపరర: నరమల దతవ పడథదగమడడపప

తసడడ:డ లకకమజ రరవప
ఇసటట ననస:134-2-330
వయససస:68
లస: పప
93-48/976

భరస : సతఖ మమరరస టటకక
ఇసటట ననస:134-2-330
వయససస:57
లస: ససస స
6228 SAA0637439
పపరర: చరరశరమ తతటకకర

93-48/546

తసడడ:డ రమణనరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:134-2-331
వయససస:29
లస: పప
6234 AP151030456682
పపరర: ససనత

93-48/552

తసడడ:డ బససవ రగడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:134-2-332
వయససస:25
లస: పప
6240 AP151030453629
పపరర: బససవరగడడర ఆళళ�
తసడడ:డ వరరరగడ�డర ఆళర
ఇసటట ననస:134-2-332
వయససస:49
లస: పప

93-48/544

6221 SAA0550277
పపరర: సరమమమజఖస బబసదసలకరర

93-48/543

6224 SAA0316372
పపరర: భవరన దతవ� టటకక�

93-48/545

భరస : వనసకట చనమయ సతఖమమరరస� టటకక
ఇసటట ననస:134-2-330
వయససస:57
లస: ససస స

6226 SAA1454750
పపరర: కలసదన టటకక

6227 SAA1369313
పపరర: నఖల టటకక

93-48/977

6229 SAA0326827
పపరర: కళళవత తతటకకర

6232 SAA0527846
పపరర: గగవసదరరజలల మరరక

6235 AP151030456577
పపరర: రజన ఆళళ�

6238 SAA0527820
పపరర: వసశకమషరరరగడడర ఆళళ

6241 AP151030453970
పపరర: శకనవరసరగడబ డ ఆళళ
తసడడ:డ వరరరగడడర ఆళర
ఇసటట ననస:134-2-332
వయససస:50
లస: పప

93-48/978

తసడడ:డ వనసకట చనమయ సతఖ మమరరస టటకక
ఇసటట ననస:134-2-330
వయససస:18
లస: పప
93-48/547

6230 SAA0637421
పపరర: మరరక నరరశ

93-48/548

తసడడ:డ గగవసద రరజ మరరక
ఇసటట ననస:134-2-331
వయససస:25
లస: పప
93-48/550

6233 SAA0636464
పపరర: రమణనరరవప తతటకకర

93-48/551

తసడడ:డ ససబబ రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:134-2-331
వయససస:55
లస: పప
93-48/553

6236 SAA1034743
పపరర: అరవసద రగడడర అలమర

93-48/554

తసడడ:డ బససవ రగడడర అలమర
ఇసటట ననస:134-2-332
వయససస:23
లస: పప
93-48/556

తసడడ:డ శకనవరసరగడడర ఆళర
ఇసటట ననస:134-2-332
వయససస:26
లస: పప
93-48/558

93-48/541

తసడడ:డ వనసకట చనమయ సతఖమమరరస టటకక
ఇసటట ననస:134-2-330
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరగడడర� ఆళర
ఇసటట ననస:134-2-332
వయససస:35
లస: ససస స
93-48/555

6218 SAA0423616
పపరర: అకకయఖ� జమగమల�

భరస : కకటటశనర రరవప బబసదసలకరర
ఇసటట ననస:134-2-258
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస మరరక
ఇసటట ననస:134-2-331
వయససస:25
లస: పప

భరస : బససవరగడడర ఆళర
ఇసటట ననస:134-2-332
వయససస:43
లస: ససస స
6237 SAA1013846
పపరర: హరర కకరణ రగడడర ఆళళ

93-41/848

భరస : రమణ రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:134-2-331
వయససస:48
లస: ససస స
93-48/549

93-48/538

తసడడ:డ బసగరరయఖ� జమగమల
ఇసటట ననస:134-1-903
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ మమరరస టటకక
ఇసటట ననస:134-2-330
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణనరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:134-2-331
వయససస:27
లస: ససస స
6231 SAA0637355
పపరర: శశధర తతటకకర

93-48/540

భరస : అనల బభబగ పడథదగమడడపప
ఇసటట ననస:134-2-222
వయససస:58
లస: ససస స

93-41/849 6223 SAA1061381
6222 SAA1200559
పపరర: వనసకట చనమయ సతఖ మమరరస టటకక
పపరర: కలసదన టటకక

6215 SAA0391839
పపరర: వనసకరయమమ జమగమల

భరస : అకకయఖ జమగమల
ఇసటట ననస:134-1-903
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకయఖ జమగమల
ఇసటట ననస:134-1-903
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరరవప� కకససననన
ఇసటట ననస:134-1-7107
వయససస:50
లస: ససస స

6225 SAA1455815
పపరర: భవన దతవ టటకక

93-48/537

భరస : వనసకటటశనర రరవప� జమగమల
ఇసటట ననస:134-1-903
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకయఖ జమగమల
ఇసటట ననస:134-1-903
వయససస:33
లస: పప
6219 SAA0390286
పపరర: రరజఖలకడమ� కకససననన�

6214 SAA0390047
పపరర: అనసరరధన� జమగమల�

6239 SAA0527838
పపరర: నసదకకషప ర రగడడర ఆళళ

93-48/557

తసడడ:డ శకనవరసరగడడర ఆళర
ఇసటట ననస:134-2-332
వయససస:28
లస: పప
93-48/559

6242 LFX2427409
పపరర: ఉషరరరణణ� కకరకపరటట�

93-48/560

భరస : హరరబభబగ� �
ఇసటట ననస:134-2-333
వయససస:45
లస: ససస స
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6243 LFX2427391
పపరర: పదనమవత� దసళపరళర�

93-48/561

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:134-2-333
వయససస:63
లస: ససస స
6246 SAA0472647
పపరర: అరఠణన కలమమరర గగసటటపలర

93-48/564

93-48/567

93-48/570

93-48/573

93-48/576

93-48/579

93-41/852

తసడడ:డ ససటఫపన కర రసరన
ఇసటట ననస:134-2-353
వయససస:27
లస: పప

6256 SAA0473090
పపరర: సరవతడ తటవరరస

6259 SAA0314179
పపరర: ననగకలమమరర అమమతలకరర

6262 SAA0902735
పపరర: యరక మమధసరర

6265 SAA0814559
పపరర: జజజ రగడడర వటటట

93-48/581

6268 SAA0322362
పపరర: పడసరద� కరరరమసచ�

93-48/574

6271 SAA0315754
పపరర: వససత� ఉమమ�
తసడడ:డ శకనవరసరరవప� ఉమమ
ఇసటట ననస:134-2-354
వయససస:43
లస: ససస స

6251 SAA1069921
పపరర: వనసకట రతనమమ వరలచరర

93-48/569

6254 SAA1069897
పపరర: వరరచనరర వరలచరర

93-48/572

6257 SAA0476325
పపరర: సతశ తనటవరరస

93-48/575

తసడడ:డ గగపరల కమషర మమరరస తనటవరరస
ఇసటట ననస:134-2-340
వయససస:37
లస: పప
93-48/577

6260 SAA0312975
పపరర: సరయ బభబగ అమమతలకరర

93-48/578

తలర : ననగ కలమమరర అమమతలకరర
ఇసటట ననస:134-2-341
వయససస:35
లస: పప
93-41/850

6263 SAA0902743
పపరర: నమమగడర వరరసదడననధ

93-41/851

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:134-2-342
వయససస:27
లస: పప
93-41/853

6266 LFX1615038
పపరర: రమమదతవ మగరలవలర

93-48/580

భరస : రమమష మగరలవలర
ఇసటట ననస:134-2-342
వయససస:50
లస: ససస స
93-48/582

తసడడ:డ పసచచయఖ� కరరరమసచ
ఇసటట ననస:134-2-344
వయససస:58
లస: పప
93-48/584

93-48/566

తసడడ:డ రరజలసగచనరర వరలచరర
ఇసటట ననస:134-2-335
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ చననప రగడర డ
ఇసటట ననస:134-2-342
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద� కరరరమసచ
ఇసటట ననస:134-2-344
వయససస:35
లస: పప
6270 SAA0852757
పపరర: ససడజన కరరసరన

93-48/571

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:134-2-342
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ అనసమలల
ఇసటట ననస:134-2-342
వయససస:53
లస: పప
6267 SAA0326504
పపరర: కకరణ కలమమర� కరరరమసచ�

6253 SAA1069889
పపరర: రవ వరలచరర

6248 SAA0476333
పపరర: ససబభశవ రరవప చతబబడ లల

తసడడ:డ రరమమయమన బహహననథస
ఇసటట ననస:134-2-335
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పరల అమమతలకరర
ఇసటట ననస:134-2-341
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : ననగ కలమమరర అమమతలకరర
ఇసటట ననస:134-2-341
వయససస:37
లస: పప
6264 SAA0518910
పపరర: ఏడడకకసడలల అనసమలల

93-48/568

భరస : గగపరల కమషర మమరరస తటవరరస
ఇసటట ననస:134-2-340
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ కలమమర అమమతలకరర
ఇసటట ననస:134-2-341
వయససస:35
లస: ససస స
6261 SAA0309823
పపరర: కమషర అమమతలకరర

6250 SAA1069913
పపరర: వనసకట లకడమ వరలచరర

93-48/563

తసడడ:డ వనసకటటశనరళళ చతబబడ లల
ఇసటట ననస:134-2-334
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వరరచనరర వరలచరర
ఇసటట ననస:134-2-335
వయససస:53
లస: పప

భరస : సతష తటవరరస
ఇసటట ననస:134-2-340
వయససస:36
లస: ససస స
6258 SAA0316034
పపరర: సరయ లల అమమతలకరర

93-48/565

భరస : రవ వరలచరర
ఇసటట ననస:134-2-335
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరచనరర వరలచరర
ఇసటట ననస:134-2-335
వయససస:42
లస: పప
6255 SAA0473116
పపరర: ననగ వనసకట సరసనత తటవరరస

6247 SAA1069871
పపరర: వనసకట ననగ ససదదప వరలచరర

6245 AP151030453317
పపరర: సససదరరరవప భమమమ�

తసడడ:డ చసదడయఖ� భమమమ
ఇసటట ననస:134-2-333
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ రవ వరలచరర
ఇసటట ననస:134-2-334
వయససస:21
లస: పప

భరస : వరపడసరద వరలచరర
ఇసటట ననస:134-2-335
వయససస:40
లస: ససస స
6252 SAA1069939
పపరర: వరపరసద వరలచరర

93-48/562

భరస : సససదరరరవప� భమమమ
ఇసటట ననస:134-2-333
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:134-2-334
వయససస:45
లస: ససస స
6249 SAA1069905
పపరర: వయ కలమమరర వరలచరర

6244 AP151030456140
పపరర: బభల సససదరమమ భమయమ�

6269 SAA0852799
పపరర: జజఖతరమయ కరరసరన

93-48/583

తసడడ:డ ససటఫపన కరసరన
ఇసటట ననస:134-2-353
వయససస:24
లస: ససస స
93-48/585

6272 SAA0852773
పపరర: ననగ రరజ ఉమ

93-48/586

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉమమ
ఇసటట ననస:134-2-354
వయససస:24
లస: పప
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పపరర: ఉమమ శకనవరస రరవప
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93-48/587

తసడడ:డ సపశర గరరర రరవప ఉమ
ఇసటట ననస:134-2-354
వయససస:49
లస: పప
6276 SAA0142588
పపరర: నరసససహ రగడడర కకలమ

93-44/683

93-48/590

93-48/593

93-49/635

93-48/596

93-48/599

93-48/602

భరస : కకటటరగడడర దనసరర
ఇసటట ననస:134-2-369
వయససస:32
లస: ససస స

6286 SAA1381250
పపరర: నవన నలలర సడ

6289 SAA0322511
పపరర: ససకనఖ గగడడమమటర

6292 SAA0927980
పపరర: వససథ లలత గగడడస

6295 SAA0322545
పపరర: లకరర మమ గగడడసప

93-48/605

6298 SAA0322404
పపరర: బగజర బభబగ గగడడమమటర

93-49/678

6301 SAA0321067
పపరర: బభలసరసనత దనసరర�
భరస : సరసబశవరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:134-2-369
వయససస:66
లస: ససస స

6281 SAA0316547
పపరర: రఠప ససలలసరన�

93-48/592

6284 SAA0310045
పపరర: ఉపరలయఖ ససలలసరన

93-48/595

6287 SAA1348192
పపరర: నతశ నలలర సడ

93-49/679

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నలలర సడ
ఇసటట ననస:134-2-366
వయససస:18
లస: పప
93-48/597

6290 SAA0322503
పపరర: సరరరక గగడడమమటర

93-48/598

తసడడ:డ బగజరబభబగ గగడడమమటర
ఇసటట ననస:134-2-368
వయససస:31
లస: ససస స
93-48/600

6293 SAA0322487
పపరర: వససతనరమల� పలర స�

93-48/601

భరస : ఏససపరదస� పలర స
ఇసటట ననస:134-2-368
వయససస:43
లస: ససస స
93-48/603

6296 AP151030456212
పపరర: వససతమమ గగడడసప�

93-48/604

భరస : ససగరతరరవప� గగడడసప
ఇసటట ననస:134-2-368
వయససస:71
లస: ససస స
93-48/606

తసడడ:డ బగరకయఖ గగడడమమటర
ఇసటట ననస:134-2-368
వయససస:54
లస: పప
93-48/608

93-48/589

తసడడ:డ మలర యఖ ససలలసరన
ఇసటట ననస:134-2-363
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఇజజడయయలల గగడడసప
ఇసటట ననస:134-2-368
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరత రరవప గగడడస
ఇసటట ననస:134-2-368
వయససస:44
లస: పప
6300 SAA0550145
పపరర: అసజల సకకల

93-48/594

భరస : ససగరత రరవప గగడడస
ఇసటట ననస:134-2-368
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బగజర బభబగ గగడడమమటర
ఇసటట ననస:134-2-368
వయససస:50
లస: ససస స
6297 AP151030453139
పపరర: వససథ రరవప గగడడస

6283 SAA0959769
పపరర: ససదదప కకలలసరన

6278 SAA0550111
పపరర: మమధవ నరగడర

భరస : ఉపరలయఖ� ససలలసరన
ఇసటట ననస:134-2-363
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బగజరబభబగ గగడడమమటర
ఇసటట ననస:134-2-368
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బగజర బభబగ గగడడమమటర
ఇసటట ననస:134-2-368
వయససస:33
లస: ససస స
6294 SAA0322479
పపరర: వససత కలమమరర గగడడమమటర

93-48/591

తసడడ:డ నరసససహరరవప నలలర సడ
ఇసటట ననస:134-2-366
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఏససపరదస పలర స
ఇసటట ననస:134-2-368
వయససస:25
లస: ససస స
6291 SAA0322461
పపరర: వససత ససజనఖ గగడడమమటర

6280 SAA0556605
పపరర: వనసకట రమణ నరగడర

93-44/209

భరస : రమణ నరగడర
ఇసటట ననస:134-2-361
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపరలయఖ కకలలసరన
ఇసటట ననస:134-2-363
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర గరమన
ఇసటట ననస:134-2-365
వయససస:19
లస: ససస స
6288 SAA0933847
పపరర: శకవరన పలర స

93-46/838

తసడడ:డ యలర మసద ననరగడర
ఇసటట ననస:134-2-361
వయససస:38
లస: పప

భరస : మలర యఖ� ససలలసరన
ఇసటట ననస:134-2-363
వయససస:68
లస: ససస స
6285 SAA1276120
పపరర: కమషర పసడయమసక గరమన

6277 SAA1314681
పపరర: పడతతఖష కకలమ

6275 SAA0299404
పపరర: వజయ కలమమరర కకలమ

భరస : నరసససహ రగడడర కకలమ
ఇసటట ననస:134-2-360
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రగడడర కకలమ
ఇసటట ననస:134-2-360
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : యలమసద నరరసడర
ఇసటట ననస:134-2-361
వయససస:50
లస: ససస స
6282 SAA0326801
పపరర: సప మకక ససలలసరన�

93-48/588

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప� పలలర పప గగ
ఇసటట ననస:134-2-355
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రగడడర కకలమ
ఇసటట ననస:134-2-360
వయససస:48
లస: పప
6279 SAA0321018
పపరర: శవపరరనత నరగసడర

6274 SAA0406504
పపరర: పరరశధరరరవప� పలలర పప గగ�

6299 SAA0550681
పపరర: అరరణ దనసరర

93-48/607

భరస : రమణ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:134-2-369
వయససస:30
లస: ససస స
93-48/609

6302 SAA0928111
పపరర: సతష కరససల

93-48/610

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప కరససల
ఇసటట ననస:134-2-369
వయససస:26
లస: పప
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పపరర: భభణగ పడసరద కరససల
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93-48/611

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప కరససల
ఇసటట ననస:134-2-369
వయససస:27
లస: పప
6306 SAA0636613
పపరర: దనదద శవ దదపసక

93-48/614

6307 SAA0314740
పపరర: ససజజత� కరసరన�

93-48/617

6310 SAA0634816
పపరర: కరసరణణ జజన

93-48/615

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప దనదద
ఇసటట ననస:134-2-370
వయససస:62
లస: పప

6313 SAA0315986
పపరర: వనసకటరతనమమ� కకలగరన�

6308 SAA0637264
పపరర: దనదద వజయ లకడమ

93-48/616

93-48/618

6311 SAA0142729
పపరర: రగడడర బతష
స ల శరఖమ కలమమర�

93-48/621

6314 LFX1612498
పపరర: అశశక� కకలగరన�

93-48/622

తసడడ:డ గగపరలరరవప � కకలగరన
ఇసటట ననస:134-2-373
వయససస:35
లస: పప
6317 SAA0716142
పపరర: ఆళళ శసకర రగడడర

భరస : ససవర సతఖననరరయన తషమమల
ఇసటట ననస:134-2-501
వయససస:56
లస: ససస స

93-48/624
6316 SAA0142778
పపరర: ససవర సతఖననరరయన
తషమమల
తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ తషమమల
ఇసటట ననస:134-2-501
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శశషస రగడడర
ఇసటట ననస:134-2-701
వయససస:48
లస: పప

6318 AP151030456728
పపరర: పదనమవత గరల�

6319 LFX2427722
పపరర: వనసకరయమమ� కసబభల�

6320 LFX2418150
పపరర: రరమకమషర� కసభభల�

93-48/623

93-48/625

భరస : మహనరగడడర� లమ
ఇసటట ననస:134-3-68
వయససస:53
లస: ససస స
6321 AP151030456171
పపరర: పరరనతమమ మగతస ననన
భరస : సతస యఖ
ఇసటట ననస:134-3-166
వయససస:84
లస: ససస స
6324 SAA0314344
పపరర: సతఖవత ననళళస�

93-48/631

భరస : గరసధద� ననళస
ఇసటట ననస:134-3-363
వయససస:51
లస: ససస స
6327 SAA0394288
పపరర: మమరర శరరష మటభట

93-48/634

భరస : బభలసససదరరరవప మగ శ కర
ఇసటట ననస:134-3-377
వయససస:31
లస: ససస స

6322 SAA0436055
పపరర: చసతలపపడడ వనసకట నరసమమ
చసతలపపడడ
భరస : వనసకరటరతనస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:134-3-328
వయససస:76
లస: ససస స

93-48/629

6325 SAA0260455
పపరర: శకనవరసస ననళస

93-48/632

6328 AP151030456086
పపరర: సససదరర మటభట� మ టభట

6331 AP151030453518
పపరర: చననపరరరగడర డ మటభట
తసడడ:డ పపరరషప తస మ రగడడర మటభట
ఇసటట ననస:134-3-377
వయససస:63
లస: పప

93-48/627

6323 SAA0407171
పపరర: మమరర� పలలర పప గగ�

93-48/630

భరస : పరరశధరరరవప� పలలర పప గగ
ఇసటట ననస:134-3-355
వయససస:42
లస: ససస స
6326 SAA0312231
పపరర: వనసకట నవన కలమమర� ననళస�

93-48/633

తసడడ:డ గరసధద� ననళస
ఇసటట ననస:134-3-363
వయససస:34
లస: పప
93-48/635

భరస : బభలరగడడర� మ టభట
ఇసటట ననస:134-3-375
వయససస:60
లస: ససస స
93-48/637

93-44/73

తసడడ:డ తరరపతయఖ � �
ఇసటట ననస:134-3-132
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద ననళస
ఇసటట ననస:134-3-363
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బభలమ సససదర రగడడర మ టభట
ఇసటట ననస:134-3-375
వయససస:29
లస: ససస స
6330 SAA0929051
పపరర: శరరష మగశకర

93-48/626

భరస : తరరపతయఖ� �
ఇసటట ననస:134-3-132
వయససస:50
లస: ససస స
93-48/628

93-48/619

తసడడ:డ వనసకట రగడ�డర రగడడర బతష
స ల
ఇసటట ననస:134-2-370
వయససస:38
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప� kolagani
ఇసటట ననస:134-2-373
వయససస:60
లస: ససస స

6315 SAA0314419
పపరర: ససవర కలమమరర తషమమల

93-48/613

భరస : శసకరరరవప దనదద
ఇసటట ననస:134-2-370
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమమన కరరసరన
ఇసటట ననస:134-2-370
వయససస:27
లస: పప
93-48/620

6305 SAA0309963
పపరర: రమణకలమమర దనసరర�

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� dasari
ఇసటట ననస:134-2-369
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససటవనన� కరరసరన
ఇసటట ననస:134-2-370
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగరశనరరరవప దనదద
ఇసటట ననస:134-2-370
వయససస:83
లస: ససస స
6312 SAA0615526
పపరర: దనదద శసకరరరవప

93-48/612

తసడడ:డ వనసకటటశనర రగడడర sakili
ఇసటట ననస:134-2-369
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప దనదద
ఇసటట ననస:134-2-370
వయససస:31
లస: ససస స
6309 SAA0615773
పపరర: దనదద వనసకరయమమ

6304 SAA0556506
పపరర: వనసకట కకటటరగడడర సకకల

6329 LFX1612217
పపరర: బభలసససదరరగడ�డర మటభట�

93-48/636

తసడడ:డ బభలరగడడర� మటభట
ఇసటట ననస:134-3-375
వయససస:37
లస: పప
93-48/638

6332 SAA0807299
పపరర: బభజ రరణణ బబకకసటట

93-48/639

భరస : పడకరష రరవప బబకకసటట
ఇసటట ననస:134-3-380
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: శరసత బబకకసటట
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93-48/640

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబకకసటట
ఇసటట ననస:134-3-380
వయససస:34
లస: ససస స
6336 SAA0321729
పపరర: రరసబభబగ మమడన�

93-48/643

93-48/646

93-48/649

93-48/652

93-48/655

93-48/658

93-48/661

తసడడ:డ గగపరలరగడడర మదసగగల
ఇసటట ననస:134-3-382
వయససస:73
లస: పప

6346 SAA0816431
పపరర: ఊటటకకరర శవమమ

6349 SAA0327155
పపరర: పడకరష� బబకకసటట�

6352 SAA0816415
పపరర: ఊటటకకరర నరసససహ రరవప

6355 SAA0928079
పపరర: ధనలకడమ మమడడగఎస

93-48/664

6358 SAA0928053
పపరర: చచడడ రగడడర మమడడగఎస

93-48/653

6361 SAA0956245
పపరర: సరహహతఖ బబ లశశటట
తసడడ:డ ననగభమషణరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:134-3-385
వయససస:24
లస: ససస స

6341 SAA0933672
పపరర: సరసబయఖ రరజవరపప

93-48/648

6344 SAA0394106
పపరర: పసడయమ ససద� పప నననకలలర�

93-48/651

6347 SAA0316588
పపరర: శవమమ మమడన� మమడన

93-48/654

భరస : వరయఖ� మమడన
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:49
లస: ససస స
93-48/656

6350 SAA0476267
పపరర: శకనవరస రరవప కకనసకకలక

93-48/657

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకనసకకలక
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:45
లస: పప
93-48/659

6353 SAA0852294
పపరర: వదనఖ సరగర శరమ రగసపసచరర

93-48/660

తసడడ:డ వర భదడ చనరర రగసపసచరర
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:66
లస: పప
93-48/662

6356 AP151030456092
పపరర: కనఖకలమమరర మదసగగల

93-48/663

భరస : లకకమ రగడర డ మదసగగల
ఇసటట ననస:134-3-382
వయససస:45
లస: ససస స
93-48/665

తసడడ:డ పడబభకర రగడడర మమడడగఎస
ఇసటట ననస:134-3-382
వయససస:43
లస: పప
93-48/667

93-48/645

భరస : శకనవరస రరవప� పప ననకలలర
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చచడడ రగడడర మమడడగఎస
ఇసటట ననస:134-3-382
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణరగడడర మదసగగల
ఇసటట ననస:134-3-382
వయససస:23
లస: పప
6360 AP151030453594
పపరర: రసగరరగడడర మదసగగల

93-48/650

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకకమ రగడర డ మదసగగల
ఇసటట ననస:134-3-382
వయససస:27
లస: ససస స
6357 SAA0928095
పపరర: చనమయమరగడడర మదసగగల

6343 SAA0956237
పపరర: మమనక చడవపల

6338 SAA0476283
పపరర: కకరన బబకరకసత

తసడడ:డ లలటట శవయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:134-3-380
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర� బబకకసటట
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నరసససహస� చడవపల
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:50
లస: పప
6354 SAA0987836
పపరర: శక దదపసస మదసగగల

93-48/647

భరస : నరసససహ రరవప ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప� మమక
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:49
లస: ససస స
6351 SAA0081364
పపరర: శకనవరసరరవప� చవపల�

6340 SAA0855686
పపరర: లకమణ రరవప గరరర

93-48/642

తసడడ:డ వనసకటటశనరళళ బబకరకసత
ఇసటట ననస:134-3-380
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడవపల
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:45
లస: ససస స
6348 SAA0081703
పపరర: అసజన వర పడసనన� మమక�

93-48/644

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప గరరర
ఇసటట ననస:134-3-380
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చడవపల
ఇసటట ననస:134-3-381
వయససస:23
లస: ససస స
6345 SAA1050467
పపరర: వనసకట ననగ శకదతవ మదదబ

6337 SAA0320952
పపరర: రరమ నరసససహరరవప మమడన�

6335 SAA0933680
పపరర: వజయలకడమ రరజవరపప

భరస : సరసబయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:134-3-380
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ� మమడన
ఇసటట ననస:134-3-380
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ� మమడన
ఇసటట ననస:134-3-380
వయససస:57
లస: పప
6342 SAA1020031
పపరర: హరరక చడవపల

93-48/641

భరస : వనసకటటశనరరర బబకకసటట
ఇసటట ననస:134-3-380
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ� మమడన
ఇసటట ననస:134-3-380
వయససస:32
లస: పప
6339 SAA0309971
పపరర: వరయఖ మమడన�

6334 AP151030456103
పపరర: సరమమమజఖస బబకగకసటట

6359 AP151030453969
పపరర: లకకమరగడడర మదసగగల

93-48/666

తసడడ:డ రసగరగడడర మదసగగల
ఇసటట ననస:134-3-382
వయససస:53
లస: పప
93-48/668

6362 SAA0313403
పపరర: లకడమ� పటభనల�

93-48/669

భరస : పరసడడరసగరచనరర� పటభనల
ఇసటట ననస:134-3-385
వయససస:45
లస: ససస స
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6363 SAA0081679
పపరర: సరసనత బబ లశశటట �
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93-48/670

భరస : ననగ భమషణరరవప� బబ లశశటట
ఇసటట ననస:134-3-385
వయససస:45
లస: ససస స
6366 SAA0081372
పపరర: ననగభమషణరరవప� బబ లశశటట �

93-48/673

93-48/676

93-48/679

93-48/682

93-48/685

93-48/688

93-48/680

6376 SAA0390708
పపరర: శరసత చతరఠపపరగడడర

6379 SAA0313213
పపరర: మహలకడమ బతస న�

6382 SAA1462043
పపరర: మమనక శలస

93-48/690

6385 SAA0394247
పపరర: మమధవ� ననరరన�

93-48/683

6388 SAA1028084
పపరర: కనక దసరర బలభదడపరతషడన

6371 SAA0394155
పపరర: సరళళదతవ� మమరకనపలర �

6374 SAA1020049
పపరర: సరణఖ శలస

93-48/681

6377 AP151030456021
పపరర: దసరరరసబ అననపపరగడడర�

93-48/686

6380 AP151030456380
పపరర: ససజజత కకలర

93-48/684

93-48/687

భరస : జజసఫ రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:134-3-389
వయససస:48
లస: ససస స
93-49/680

6383 SAA1020023
పపరర: భవఖ మమనస బలభదడపరతషడన

93-48/689

తసడడ:డ బభల కరమమశనర శరమ బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:134-3-390
వయససస:23
లస: ససస స
93-48/691

6386 SAA1028076
పపరర: ఝమనస రరణణ బలభదడపరతషడన

93-48/692

భరస : బ బభలకరమమసనర శరమ బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:134-3-390
వయససస:46
లస: ససస స
93-48/694

6389 SAA0377267
పపరర: ననరగన పసచచయఖ�

93-48/695

తసడడ:డ రరమగలల కకసడన
ఇసటట ననస:134-3-390
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బ శశషగరరర రరవప బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:134-3-390
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప� ననరగన
ఇసటట ననస:134-3-390
వయససస:40
లస: పప

93-48/696
6390 SAA1028068
పపరర: బభలకరమమసనర శరమ
బలభదడపరతషడన
తసడడ:డ బ శశషగరరర రరవప బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:134-3-390
వయససస:53
లస: పప

6391 SAA0635342
పపరర: ససమడడ మలమర వనసకట చలమ

6392 SAA1028043
పపరర: శశషగరరర రరవప బలభదడపరతషడన

తసడడ:డ పపలమరరరవ యస
ఇసటట ననస:134-3-390
వయససస:64
లస: పప

93-48/678

భరస : బభలసససదరరగడ�డర అననపపరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-388
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ� ననరరన
ఇసటట ననస:134-3-390
వయససస:37
లస: ససస స
93-48/693

93-48/675

తసడడ:డ బభలసససదర రగడడర శలస
ఇసటట ననస:134-3-388
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ రగడడర శలస
ఇసటట ననస:134-3-389
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల కకసడన
ఇసటట ననస:134-3-390
వయససస:31
లస: ససస స
6387 SAA0394171
పపరర: ఏడడకకసడలల కకసడ

6373 SAA0313072
పపరర: భమయఖ కరకలమమనస�

6368 SAA0316349
పపరర: భభగఖలకడమ� పపరరమమళర�

భరస : ననగరసదడస� మమరరకకనపలర
ఇసటట ననస:134-3-387
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లలశనరరరవప� బతస న
ఇసటట ననస:134-3-389
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ� కకసడసరర
ఇసటట ననస:134-3-389
వయససస:31
లస: పప
6384 SAA0394098
పపరర: వజయలకడమ కకసడన

93-48/677

భరస : యలర మసదన రగడడర చరపపరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-388
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-388
వయససస:39
లస: పప
6381 SAA0377465
పపరర: వనసకట సనరఠప� కకసడసరర�

6370 SAA0314252
పపరర: పపషరలలమ పరటటబసడర �

93-48/672

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప� పపరరమమళళళ
ఇసటట ననస:134-3-386
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప� కరకలమమనస
ఇసటట ననస:134-3-387
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బభలసససదర రగడడర శలస
ఇసటట ననస:134-3-388
వయససస:27
లస: ససస స
6378 SAA0381376
పపరర: యమలమసద రగడడర చతరరపప రగడడర

93-48/674

భరస : భమయఖ� పరటటబసడర
ఇసటట ననస:134-3-387
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట కమషరయఖ� కకకషరసశశటట
ఇసటట ననస:134-3-387
వయససస:73
లస: ససస స
6375 SAA0565176
పపరర: సససధస శలస

6367 SAA1311141
పపరర: ససకనఖ పపరరమమళళ

6365 SAA0310078
పపరర: పరసడడరసగరచనరర� పటభనల�

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర� పటభనల
ఇసటట ననస:134-3-385
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:134-3-386
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కమషరయఖ� పపట
ఇసటట ననస:134-3-387
వయససస:34
లస: ససస స
6372 SAA0314609
పపరర: దసరర దతవ� కకకషరసశశటట �

93-48/671

భరస : రరమగలల� బబ లశశటట
ఇసటట ననస:134-3-385
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల� బబ లశశటట
ఇసటట ననస:134-3-385
వయససస:51
లస: పప
6369 SAA0314666
పపరర: రరణగక� పపట�

6364 LFX1611284
పపరర: పడమలమదతవ బబ లశశటట �

93-48/697

93-48/698

తసడడ:డ లలట బ వ ససబబ రరవప బలభదడపరతషడ
ఇసటట ననస:134-3-390
వయససస:82
లస: పప
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93-48/699

భరస : పడవణ పలలకకరర
ఇసటట ననస:134-3-391
వయససస:38
లస: ససస స
6396 SAA0635201
పపరర: తలర పరగడడర మననజ

93-48/702

93-48/705

93-52/328

93-48/707

6403 SAA0851551
పపరర: జజజన ససమన వడర మమడడ

6406 SAA0316273
పపరర: ఝమనస లకడమబభయ అళళ

93-48/710

6409 SAA0851494
పపరర: లకడమ పసడయమసక పపరరమమళర

93-48/711

6412 LFX1613389
పపరర: ఉమమమహహశనరర ససరపరగడర డ
భరస : వనసకటటశనరరగడడర ససరపపరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-394
వయససస:40
లస: ససస స

6414 LFX1612969
పపరర: ససరఖననరరయణ రగడడర
ససరపపరగడడబ
తసడడ:డ లకకమ రగడడర ససరపపరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-394
వయససస:41
లస: పప

93-48/714

6415 AP151030453498
పపరర: వనసకటటశనర రగడడర ససరపపరగడబ డ

6417 SAA0472621
పపరర: ససహససన ఆతమకకరర

93-48/717

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ� దసడన
ఇసటట ననస:134-3-397
వయససస:60
లస: పప

93-52/329

93-48/708

6401 SAA0850009
పపరర: కరవఖ తతజ వడర మమడడ

6404 SAA0851577
పపరర: భవరన శసకర వడర మమడడ

6407 SAA0313395
పపరర: ధనలకడమ అళళ

93-52/331

భరస : ఉపరలయఖ గగపప
ఇసటట ననస:134-3-398
వయససస:30
లస: ససస స

93-52/330

93-48/709

6410 SAA0849937
పపరర: జయ ససజనఖ కకసడన

93-52/332

భరస : ననగరసదడ పడసరద కకసడన
ఇసటట ననస:134-3-393
వయససస:35
లస: ససస స
93-48/712

6413 AP151030456516
పపరర: అసకమమ ససరపపరగడడర

93-48/713

భరస : లకడమరగడడర ససరపపరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-394
వయససస:68
లస: ససస స
93-48/715

6416 AP151030453547
పపరర: లకకమరగడడర ససరపపరగడడర

93-48/716

తసడడ:డ బభల రగడడర ససరపపరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-394
వయససస:73
లస: పప

93-48/718 6419 SAA0316646
6418 SAA0316356
పపరర: శరరదన ఉమమ మహహశనరర దసడన�
పపరర: కనకదసరర దసడన�

6421 LFX1612720
పపరర: ససపసడయమ ససలలసరన

93-52/327

భరస : వర రగడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:134-3-393
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరనమ� దసడన
ఇసటట ననస:134-3-397
వయససస:32
లస: ససస స
93-48/720

93-48/704

తసడడ:డ రరయగడడ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-3-392
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ లకకమరగడడర ససరపపరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-394
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససమన ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:134-3-396
వయససస:34
లస: ససస స

6398 SAA0313569
పపరర: జజజనససమన వడర మమడడ�

తసడడ:డ భవరన శసకర వడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-3-392
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : భభగఖ లకడమ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:134-3-393
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణరగడడర� ససరపపరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-394
వయససస:34
లస: ససస స

6420 SAA0312520
పపరర: వరరసరనమ దసడ�

93-48/706

తసడడ:డ వర రగడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:134-3-393
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరగడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:134-3-393
వయససస:68
లస: పప
6411 LFX1612977
పపరర: వజయ లకడమ� ససరపరగడ�డర

6400 SAA0556548
పపరర: భవరన శసకర వడర మమడడ

93-48/701

భరస : భవరన శసకర� వడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-3-392
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : భవరన శసకర వడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-3-392
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటట రగడడర అళళ
ఇసటట ననస:134-3-393
వయససస:40
లస: ససస స
6408 SAA0312827
పపరర: వరరరగడడర ఆళళ

93-48/703

తసడడ:డ రరయగడడ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:134-3-392
వయససస:53
లస: పప

భరస : తనరక రరమమరరవప అలవరలపరటట
ఇసటట ననస:134-3-392
వయససస:44
లస: ససస స
6405 SAA0933763
పపరర: గరయతడ అలమర

6397 SAA0312892
పపరర: ననగరరరరన� కకసడన�

6395 AP151030456074
పపరర: జజజనసససదరర మటభట

భరస : లకకమరగడడర మ టభట
ఇసటట ననస:134-3-391
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగడడ� కకసడ
ఇసటట ననస:134-3-391
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ భవరన శసకర మరరయమల
ఇసటట ననస:134-3-392
వయససస:28
లస: పప
6402 SAA0850207
పపరర: ససజజత అలవరలపరటట

93-48/700

భరస : శకనవరసరగడడర� తలర పపరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-391
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరగడడర తలర పపరగడడర
ఇసటట ననస:134-3-391
వయససస:25
లస: పప
6399 SAA0476093
పపరర: రవ తతజజ వరడతర మగడడ

6394 AP151030456033
పపరర: జజససరన రరలణణ తలర పపరగడడర�

93-48/719

భరస : వరరసరనమ� దసడ
ఇసటట ననస:134-3-397
వయససస:54
లస: ససస స
93-48/721

6422 LFX2427474
పపరర: సతఖమహహశనరర గగపప

93-48/722

తసడడ:డ వనసకనన గగపప
ఇసటట ననస:134-3-398
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: పదమ గగపప�
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93-48/723

భరస : వనసకనన� గగపప
ఇసటట ననస:134-3-398
వయససస:48
లస: ససస స
6426 SAA0849838
పపరర: భభసకర అడపరల

93-52/333

93-48/728

93-48/731

93-48/734

93-48/737

93-48/740

93-48/743

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:134-3-442
వయససస:41
లస: ససస స

93-48/730

6433 SAA0435396
పపరర: చసదడశశఖరరరవప ఆతమకకరర

93-48/732

6434 SAA0615575
పపరర: చనల ససచనరరతన

93-48/733

6436 SAA0527812
పపరర: గగరఠమమరరస చలమర

తసడడ:డ గగరఠ మమరరస చలమర
ఇసటట ననస:134-3-410
వయససస:26
లస: ససస స
93-48/735

6439 SAA0556498
పపరర: పపడమ చసద మదడబల

6442 SAA0564682
పపరర: ససధనకర రగడడర కలకకటట

6445 SAA0649392
పపరర: తనలమ వర పడతనప రరడడర

93-52/935

6448 SAA0927964
పపరర: షరరగనస పపసర ససరపననన

93-48/738

6451 SAA0315945
పపరర: శరరద� ససరపపననన�
భరస : వనణగగగపరల� ససరపపననన
ఇసటట ననస:134-3-442
వయససస:41
లస: ససస స

93-48/736

6440 SAA0557058
పపరర: శకనవరస రరవప మదడబల

93-48/739

తసడడ:డ కమషరమమరరస మదడబల
ఇసటట ననస:134-3-432
వయససస:49
లస: పప
93-48/741

6443 SAA0634717
పపరర: తనలమ సనపరన

93-48/742

తసడడ:డ వర పడతనప రరడడర తన ళర
ఇసటట ననస:134-3-437
వయససస:32
లస: ససస స
93-48/744

6446 SAA0635102
పపరర: తనలమ రరమ రరడర డ తన ళర

93-48/745

తసడడ:డ రరమ కమషర రరడడర తన ళళ
ఇసటట ననస:134-3-437
వయససస:59
లస: పప
93-48/746

తసడడ:డ వనణగగగపరల ససరపననన
ఇసటట ననస:134-3-442
వయససస:25
లస: ససస స
93-48/748

6437 SAA0960055
పపరర: మమనక మదడబల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదడబల
ఇసటట ననస:134-3-432
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రమ రరడడర తన ళళ
ఇసటట ననస:134-3-437
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ తరక రరమ రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:134-3-441
వయససస:18
లస: ససస స
6450 SAA0315630
పపరర: లకడమ� బబ లలదబ సల�

6431 SAA0476226
పపరర: వ ఎస ననగసరయ అజత బభబగ
ఆతమకకరర
తసడడ:డ చసదడశశఖర ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:134-3-400
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభరగడడర కలకకటట
ఇసటట ననస:134-3-436
వయససస:78
లస: పప

భరస : రమ రరడడర త ళళ
ఇసటట ననస:134-3-437
వయససస:52
లస: ససస స
6447 SAA1410455
పపరర: మననకడ ఆలపరటట

93-48/729

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదడబల
ఇసటట ననస:134-3-432
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససధనకర రగడడర కలకకటట
ఇసటట ననస:134-3-436
వయససస:46
లస: ససస స
6444 SAA0635086
పపరర: తనలమ శవ కలమమరర

93-48/727

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ చలమర
ఇసటట ననస:134-3-410
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమల రరయగడడ� మదడబల
ఇసటట ననస:134-3-432
వయససస:48
లస: ససస స
6441 SAA0394205
పపరర: అసజనన దతవ కలకకటట

6428 SAA0081430
పపరర: శవ వనసకట కనక దసరరరరరవప�
బబ మమసరన�
తసడడ:డ రరఘవయఖ� బబ మమసరన
ఇసటట ననస:134-3-399
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:134-3-400
వయససస:62
లస: పప

భరస : గగరరమమరరస చలమర
ఇసటట ననస:134-3-410
వయససస:46
లస: ససస స
6438 SAA0327270
పపరర: పదనమవత� మదడబల�

6430 SAA0436048
పపరర: రరజరశనరర ఆతమకకరర

93-48/725

93-48/726

భరస : చసదడశశఖరరరవప ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:134-3-400
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:134-3-400
వయససస:36
లస: పప
6435 SAA0569384
పపరర: సనరర లత చలమర

6427 SAA0081695
పపరర: ససబబరరవమమ� బబ మమసరన�

6425 SAA0310029
పపరర: శవకమషర గగపప�

తసడడ:డ వనసకనన� గగపప
ఇసటట ననస:134-3-398
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ� బబ మమసరన
ఇసటట ననస:134-3-399
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప� బబ మమసరన
ఇసటట ననస:134-3-399
వయససస:55
లస: పప
6432 SAA0476242
పపరర: ససమన కలమమర ఆతమకకరర

93-48/724

భరస : వనసకనన గగపప
ఇసటట ననస:134-3-398
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:134-3-398
వయససస:43
లస: పప
6429 SAA0081406
పపరర: రరఘవయఖ� బబ మమసరన�

6424 LFX2427482
పపరర: ససలలచన గగపప

6449 SAA0313338
పపరర: జయలకడమ�

93-48/747

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప� బబ లలర దసబల
ఇసటట ననస:134-3-442
వయససస:30
లస: ససస స
93-48/749

6452 SAA0408476
పపరర: శకలకడమ� బబ లలర దసబల�

93-48/750

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప� బబ లలర దసబల
ఇసటట ననస:134-3-442
వయససస:43
లస: ససస స
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6453 SAA0314401
పపరర: సరమమమజఖస� బబ లలర దసబల�

93-48/751

భరస : రరమమరరవప� బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:134-3-442
వయససస:69
లస: ససస స
6456 SAA0309336
పపరర: శకనవరస� బబ లలదబ సల�

93-48/754

93-48/757

93-48/760

93-48/763

93-48/766

93-48/770

93-48/773

తసడడ:డ రరమ మమరరస పమడడ
ఇసటట ననస:134-3-477
వయససస:49
లస: పప

6466 SAA0855660
పపరర: హహమలత దనరర

6469 SAA0321752
పపరర: యయససపరదస జజలమదద�

6472 SAA0681551
పపరర: రగజ రరణణ చవరనకలల

6475 SAA0312447
పపరర: కకటటశనరరరవప చడవరనకలల

93-52/334

6478 SAA0658179
పపరర: లకడమ ననరరయణ చలసచడరర

93-48/764

6481 SAA1418698
పపరర: మననర మణణ పపలపరటట
భరస : పపరర చసదడ రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:134-3-477
వయససస:70
లస: ససస స

6461 SAA0616177
పపరర: చదలవరడ ఇసదదరర దతవ

93-48/759

6464 SAA0320960
పపరర: నహరరక జజలమధద

93-48/762

6467 SAA0321182
పపరర: జజజనజజఖత జజలమదద

93-48/765

భరస : యయససపరదస జజలమదద
ఇసటట ననస:134-3-454
వయససస:55
లస: ససస స
93-48/768

6470 SAA0316554
పపరర: తరరపతమమ వనననపపస�

93-48/769

భరస : ఆదదరగడడబ� వనననపపస
ఇసటట ననస:134-3-455
వయససస:53
లస: ససస స
93-48/771

6473 AP151030457020
పపరర: వనసకట రమణ చవరనకలల

93-48/772

భరస : వరరసజననయగలల చతవరకలల
ఇసటట ననస:134-3-461
వయససస:45
లస: ససస స
93-48/774

6476 SAA1464056
పపరర: సనరఠప రరణణ చవనకలల

93-49/681

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప చవనకలల
ఇసటట ననస:134-3-461
వయససస:24
లస: ససస స
93-52/335

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చలర సచడరల
ఇసటట ననస:134-3-467
వయససస:37
లస: పప
93-49/637

93-48/756

తసడడ:డ యయససపరదస జజలమదద
ఇసటట ననస:134-3-454
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల చడవర కలల
ఇసటట ననస:134-3-461
వయససస:53
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ చలర సచడరల
ఇసటట ననస:134-3-467
వయససస:36
లస: ససస స
6480 SAA1290824
పపరర: ఆసజననయగలల పమడడ

93-48/761

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప చతవరకలల
ఇసటట ననస:134-3-461
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల చతవరకలల
ఇసటట ననస:134-3-461
వయససస:45
లస: పప
6477 SAA0658161
పపరర: వశరల చలసచడరర

6463 SAA0309203
పపరర: భభసకర ననయగడడ చదలవరడ I

6458 SAA0564690
పపరర: వనణగగగపరల ససరపననన

భరస : వనసకట సతఖ ననరరయణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:134-3-451
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసకక� జజలమదద
ఇసటట ననస:134-3-454
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరగడడర వనననపపస
ఇసటట ననస:134-3-455
వయససస:59
లస: పప
6474 SAA0312728
పపరర: వనసకటరమణ చడవరనకలల

93-48/758

భరస : రరమమసజననయగలల పపలపకకర
ఇసటట ననస:134-3-454
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససపరదస జలదద
ఇసటట ననస:134-3-454
వయససస:28
లస: పప
6471 SAA0570903
పపరర: ఆదదరగడడబ వనననపపస

6460 SAA0312637
పపరర: భభనసచసదర రగడడర దసగరరసపపడడ

93-48/753

తసడడ:డ లకడమ నరసయఖ ససరపననన
ఇసటట ననస:134-3-442
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమదనసస చదలవరడ
ఇసటట ననస:134-3-451
వయససస:79
లస: పప

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:134-3-454
వయససస:41
లస: ససస స
6468 SAA0476200
పపరర: నశరసత జజలమదద

93-48/755

తసడడ:డ శసకర రగడడర దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:134-3-448
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబసఖమర ననయగడడ చదలవరడ
ఇసటట ననస:134-3-451
వయససస:70
లస: ససస స
6465 AP151030456245
పపరర: ఇమమమబ షపక

6457 SAA0309237
పపరర: శశషగరరర రరవప� బబ లలదబ సల�

6455 SAA0634964
పపరర: బకకక పసచచమమమ

భరస : యమలకలవర బకకక
ఇసటట ననస:134-3-442
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరవప� బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:134-3-442
వయససస:47
లస: పప

భరస : గగవసద రరజ చలమర
ఇసటట ననస:134-3-448
వయససస:31
లస: ససస స
6462 SAA0634642
పపరర: చదలవరడ చసదనడవత

93-48/752

భరస : శవరరవప� బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:134-3-442
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరవప� బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:134-3-442
వయససస:44
లస: పప
6459 SAA1088939
పపరర: వజయ లకడమ చలమర

6454 SAA0313957
పపరర: భమలకడమ� బబ లలర దసబల�

6479 SAA1290832
పపరర: శరరద పచచపపలలసస

93-49/636

భరస : ఆసజననయగలల పమడడ
ఇసటట ననస:134-3-477
వయససస:52
లస: ససస స
93-49/682

6482 SAA1418714
పపరర: వనసకట గగరర పడసరద రరవప
పపలపరటట
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:134-3-477
వయససస:47
లస: పప

93-49/683
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93-49/684

6484 SAA1198563
పపరర: హహమ పపలబసడర

భరస : వనసకట గగరర పడసరద రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:134-3-477
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పపలబసడర
ఇసటట ననస: 134-3-480
వయససస:23
లస: ససస స

6486 SAA0315911
పపరర: మమధవ పపలబసడర

6487 SAA0312421
పపరర: వనసకటటశనరరర పపలబసడర

93-48/775

భరస : వనసకటటశనరరర పపలబసడర
ఇసటట ననస:134-3-480
వయససస:46
లస: ససస స
6489 SAA0326777
పపరర: వకకస ససత� బగతషకకరర�

93-44/827

6490 LFX1615525
పపరర: వసరసత బగతషకలరర�

తసడడ:డ వజయభభసకర రగడ�డర బగతషకకరర
ఇసటట ననస:134-3-483
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరగడ�డర బమతష కకరర
ఇసటట ననస:134-3-483
వయససస:73
లస: ససస స

6492 AP151030453623
పపరర: భభసకర రగడడర భమతషకకరర�

6493 LFX1615533
పపరర: దనతడకలమమరర బభతషకకరర

93-48/781

తసడడ:డ వనసకటటశనరగడ�డర బమతష కకరర
ఇసటట ననస:134-3-483
వయససస:56
లస: పప

93-44/857

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పపలబసడర
ఇసటట ననస:134-3-480
వయససస:22
లస: ససస స
93-48/776

తసడడ:డ రరమయఖ పపలబసడర
ఇసటట ననస:134-3-480
వయససస:46
లస: పప
93-48/778

6485 SAA1198571
పపరర: మమనక పపలబసడర

93-48/777
6488 LFX1615442
పపరర: తరరపతరరయగడడ� మగననసగర�

తసడడ:డ మలర యఖ� మగననసగర
ఇసటట ననస:134-3-481
వయససస:48
లస: పప
93-48/779

6491 SAA0933771
పపరర: వనసకటటసనరరరరవప తవన

93-48/780

తసడడ:డ తరరపతయఖ తవన
ఇసటట ననస:134-3-483
వయససస:53
లస: పప
93-48/782

6494 AP151030456703
పపరర: వనసకటపదనమవత తరరమల

93-48/783

భరస : బభసకర రగడడర బమతష కకరర
ఇసటట ననస:134-3-484
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటకమషరమమచనరరఖలల తరరమల
ఇసటట ననస:134-3-484
వయససస:58
లస: ససస స
6497 SAA0313155
పపరర: పదమ� అబమబరర�

తసడడ:డ వజయ భభసకరరగడడర బమతష కకరర
ఇసటట ననస:134-3-484
వయససస:27
లస: పప

93-48/785
6496 LFX1613009
పపరర: వనసకటకకకషరమమచరరఖలల
వసజమమరర�
తసడడ:డ గగపరలకకకషనమమచనరరఖలల� తరరమల
ఇసటట ననస:134-3-484
వయససస:62
లస: పప

6498 SAA0326769
పపరర: రరజమలలర శనరర పప నననకసటట

93-48/788 6500 AP151030453230
6499 LFX1614205
పపరర: దసరర మమ పప నననకసటట పప నననకసటట
పపరర: శకనవరసరచనరర పప నననగసటట

6495 SAA0527804
పపరర: హరరకమషరరరగడడర బమతషకకరర

93-48/784

93-48/787

భరస : బభజ పప ననకసటట
ఇసటట ననస:134-3-487
వయససస:34
లస: ససస స
6501 AP151030453963
పపరర: శవరరమయఖ పప నననకసటట

భరస : శవరరమయఖ పప నననకసటట
ఇసటట ననస:134-3-487
వయససస:58
లస: ససస స
93-48/790

తసడడ:డ వరబడహమచనరర పప నననకసటట
ఇసటట ననస:134-3-487
వయససస:63
లస: పప
6504 LFX2417699
పపరర: వనసకట శశషరగడడర మడడతతరర

93-48/469

93-48/794

భరస : రమణ బభబగ ఏనసగగల
ఇసటట ననస:134-3-506
వయససస:38
లస: ససస స

6508 SAA0476341
పపరర: అబజత గటటట పలర

6503 LFX2427425
పపరర: మడడతతరర పరరనత
మడడతతరర�
భరస : వనసకటశశశరరగడడర � మడడతషరర
ఇసటట ననస:134-3-491
వయససస:61
లస: ససస స

93-48/468

93-48/792

6506 SAA0328013
పపరర: ససధనకర� గరరకపరటట�

93-48/793

తసడడ:డ ససబభబరరవప� గరరకపరటట
ఇసటట ననస:134-3-495
వయససస:32
లస: పప
93-48/795

తలర : హహమమ బసదస గటటట పలర
ఇసటట ననస:134-3-498
వయససస:28
లస: పప
93-49/685

6511 SAA1410083
పపరర: గరయతడ ఏనసగగల
తసడడ:డ రమణ బభబగ ఏనసగగల
ఇసటట ననస:134-3-506
వయససస:18
లస: ససస స

93-48/789

93-48/791

భరస : ససబభబరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:134-3-495
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : బభలభభసకర గటటట పలర
ఇసటట ననస:134-3-498
వయససస:48
లస: ససస స
6510 SAA1410125
పపరర: కకరణమయ ఏనసగగల

6505 SAA0081752
పపరర: పడభభవత గరరకపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర� అబమబరర
ఇసటట ననస:134-3-485
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమయఖ పప నననకసటట
ఇసటట ననస:134-3-487
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బలరరమరగడడర� డడగరమమరడడ
ఇసటట ననస:134-3-488
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర మడడతషరర
ఇసటట ననస:134-3-491
వయససస:71
లస: పప
6507 SAA0328054
పపరర: హహమ బసదస గటటట పలర

6502 LFX1612522
పపరర: శసకరరగడ�డర దసగగరసపపడడ�

93-48/786

6509 SAA0142901
పపరర: గటటట పలర ధరమ వరరన�

93-48/796

తసడడ:డ బభల భభసకర� గటటట పలర
ఇసటట ననస:134-3-498
వయససస:37
లస: పప
93-49/686

6512 SAA0314245
పపరర: జజనబ� షపక�

93-48/797

తసడడ:డ దరరయమవల� షపవక
ఇసటట ననస:134-3-511
వయససస:41
లస: ససస స
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6513 SAA0316067
పపరర: మమసబ� షపక�
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93-48/798

తసడడ:డ మమబగ ససభభన� ���
ఇసటట ననస:134-3-511
వయససస:51
లస: ససస స
6516 SAA0987737
పపరర: ఇసదదర పసడయమ దనసరర
తసడడ:డ నరసససహరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:134-3-512
వయససస:24
లస: ససస స

6517 AP151030456137
పపరర: కకటటలకడమ దనసరర�

తసడడ:డ నరసససహరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:134-3-512
వయససస:26
లస: పప

6520 AP151030453483
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరర�

6515 SAA0927931
పపరర: అబగబల జబభబర షపక

93-48/800

తసడడ:డ పపదబ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:134-3-511
వయససస:43
లస: పప
93-48/802

భరస : నరసససహరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:134-3-512
వయససస:72
లస: ససస స
93-48/804

6522 SAA0326488
పపరర: బభల కమషర మమరరస� వణగకకరర�

93-48/799

తసడడ:డ సతఖననరరయణరగడడర దసడన
ఇసటట ననస:134-3-511
వయససస:34
లస: పప
93-48/801

6519 SAA0556787
పపరర: పడశరసత దనసరర

6514 LFX1615731
పపరర: లకడమననరరయణరగడడర దసడన

6518 AP151030456661
పపరర: పరరనతమమ దనసరర

93-48/803

భరస : వనసకట రరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:134-3-512
వయససస:73
లస: ససస స
93-48/805

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ� దనసరర
ఇసటట ననస:134-3-512
వయససస:44
లస: పప

6521 AP151030453753
పపరర: నరసససహరరవప దనసరర�

93-48/806

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ� దనసరర
ఇసటట ననస:134-3-512
వయససస:46
లస: పప

93-48/807

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ� వణగకలరర
ఇసటట ననస:134-3-512
వయససస:71
లస: పప

4351 SAA1293794
పపరర: ససనటట దనసరర
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93-46/700

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దనసరర
ఇసటట ననస:133-7-1573
వయససస:18
లస: ససస స
4354 SAA1114115
పపరర: ససనత పప ననరరసస

93-46/165

93-46/166

తసడడ:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:25
లస: పప
4363 SAA0471466
పపరర: హనసమసత రరవప పరలపరరస

భరస : శకనస మరరయమల
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:24
లస: ససస స

4358 SAA0987448
పపరర: ననరరయణమమ చడమమకరయల

4361 SAA0311670
పపరర: పడవణ రగడడర� శశగరరగడ�డర

93-41/556

4364 SAA0252213
పపరర: ససబభబరరవప అడడగగపపరల�

93-46/167

4367 SAA0646869
పపరర: నరరకకసడ ససమత
భరస : కమషర రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:42
లస: ససస స

93-43/466

4359 SAA0987422
పపరర: ఏడడకకసడలల చడమమకరయల

93-46/168

తసడడ:డ బసగరరయఖ చడమమకరయల
ఇసటట ననస:133-7-1767
వయససస:29
లస: పప
93-41/554

4362 SAA0389536
పపరర: ససదర రరడడర� బబవరరడ�డర

93-41/555

తసడడ:డ రరమకకటట రరడడర�
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:38
లస: పప
93-41/557

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:47
లస: పప
93-45/580

93-41/551

తసడడ:డ జగనననధ రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:133-7-1767
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అసజరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:39
లస: పప
4366 SAA1024405
పపరర: ననగమణణ మరరయమల

93-41/552 4356 SAA1064427
4355 AP151030447186
పపరర: దసరరరపడసరద కరళహససస � కరళహససస
పపరర: గరతమ తనళళ
ర రర

భరస : బసగరరయఖ చడమమకరయల
ఇసటట ననస:133-7-1767
వయససస:69
లస: ససస స
93-41/553

4353 SAA1094325
పపరర: శకనవరస పదనమకర పప ననరరసస

తసడడ:డ వనసకట వనణగ పప ననరరసస
ఇసటట ననస:133-7-1765
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆదడయఖ�
ఇసటట ననస:133-7-1766
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల చడమమకరయల
ఇసటట ననస:133-7-1767
వయససస:25
లస: ససస స
4360 SAA0642843
పపరర: అదదగగపపరలమ గగపస కమషర

93-43/465

భరస : ననగరశనరరరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:133-7-1706
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పదనమకర పప ననరరసస
ఇసటట ననస:133-7-1765
వయససస:35
లస: ససస స
4357 SAA0987430
పపరర: దసరర దతవ చడమమకరయల

4352 SAA1087949
పపరర: ససజజత పప తరర సక

4365 AP151030447487
పపరర: అసజరగడడర ననగరరగడడర�

93-41/558

తసడడ:డ బసవరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:58
లస: పప
93-45/581

4368 SAA0732629
పపరర: బగఏల నననస

93-45/582

తసడడ:డ దనవద నననస
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:38
లస: ససస స
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4369 SAA0256362
పపరర: శకదతవ అడడగగపపరల�
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93-45/583

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:42
లస: ససస స
4372 SAA0622605
పపరర: అదదగగపపరలమ మలర కరరరరన రరవప

93-45/586

93-45/589

93-46/170

93-46/171

93-46/173

93-46/176

93-46/179

తసడడ:డ వర హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1779
వయససస:24
లస: పప

4382 SAA0681395
పపరర: అనసరరధన బబవరగడడర

4385 SAA0344978
పపరర: మలకకరగడడర రరమలకడమ�

4388 SAA0406884
పపరర: ఆదదలకడమ� పపలవరరస�

4391 SAA0375576
పపరర: భవరన వసదనపప

93-46/182

4394 SAA1409796
పపరర: వరరణ మమగసటట

93-46/172

4397 SAA1034388
పపరర: శకనవరస రరవప జసజనస
తసడడ:డ ననగరశనర రరవప జసజనస
ఇసటట ననస:133-7-1779
వయససస:39
లస: పప

4377 SAA0533398
పపరర: పడగత శశగరరగడడర

93-46/169

4380 SAA0646877
పపరర: ఆళర సరసబరరడడర

93-45/591

4383 SAA1034396
పపరర: శశరరఖ జసజనస

93-45/592

భరస : శకనవరస రరవప జసజనస
ఇసటట ననస:133-7-1774
వయససస:29
లస: ససస స
93-46/174

4386 SAA0558981
పపరర: వజయ కకరరకలల

93-46/175

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-7-1774
వయససస:52
లస: ససస స
93-46/177

4389 SAA1050376
పపరర: శకవదనఖ మమదనల

93-46/178

భరస : శకనవరసరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:38
లస: ససస స
93-46/180

4392 SAA0569236
పపరర: వనసకట రమమదతవ మమడగన

93-46/181

భరస : వనణగ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:40
లస: ససస స
93-46/811

తసడడ:డ వనణగగగపరలరరవప మమగసటట
ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:18
లస: పప
93-41/559

93-45/588

తసడడ:డ రరమరరడడర
ఇసటట ననస:133-7-1770
వయససస:70
లస: పప

భరస : హరర కమషర వసదనపప
ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:58
లస: ససస స
4396 SAA0927725
పపరర: సరగర బభబగ పలలర పప గగ

93-46/810

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రవశసకర �
ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:39
లస: ససస స
4393 SAA0261685
పపరర: కరకరర సతఖవత

4379 UPD1257303
పపరర: పడసరద రరవప చనరరరగగడడపటట

4374 SAA0716209
పపరర: నననమ హహహమమ రరవప

తసడడ:డ అసజరగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బభలరగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1774
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ బభలజరపలర
ఇసటట ననస:133-7-1774
వయససస:65
లస: ససస స
4390 LFX1611508
పపరర: రరధదక గగగడ

93-45/590

భరస : ససదబ నరగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1773
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1774
వయససస:36
లస: ససస స
4387 SAA0958118
పపరర: రతమమ బభలజరపలర

4376 SAA0646851
పపరర: నననస అనల కలమమర

93-45/585

తసడడ:డ డతవడ
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:43
లస: పప

భసధసవప: భభరర వ చనరరరగగడడపటట
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మరర శరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:133/7/1770
వయససస:53
లస: పప
4384 SAA0558809
పపరర: సతఖవత గగళరపరటట

93-45/587

తసడడ:డ డతవడ
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమ యగయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:72
లస: ససస స
4381 SAA1069145
పపరర: ఖసరరరద సయఖద

4373 SAA0646893
పపరర: నరరకకసడ కమషరర రరవప

4371 SAA0646885
పపరర: ఆళళ ససతనరరవమమమ

భరస : సరసబరరడడర
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దనవద నననస
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:44
లస: పప
4378 SAA0681387
పపరర: కరశమమ పరణఖస

93-45/584

భరస : అసజరగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవ
ఇసటట ననస:133-7-1769
వయససస:27
లస: పప
4375 SAA0732603
పపరర: హహఖలరరవ నననస

4370 AP151030450018
పపరర: నరమల మటభట

4395 SAA1034594
పపరర: మరర శరరఫ షపక

93-45/593

తసడడ:డ జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:50
లస: పప
93-45/594

4398 SAA0324103
పపరర: వదనఖదరరరవప చలలకకరర�

93-41/560

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1796
వయససస:44
లస: పప
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పపరర: కకనకసచ ససధదర
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93-45/595

తసడడ:డ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1808
వయససస:31
లస: పప
4402 SAA0301515
పపరర: ససహససన� కనకర�

93-41/563

93-41/565

93-41/1160

93-45/598

తసడడ:డ వనసకట రరమణ�
ఇసటట ననస:133-8-1796
వయససస:29
లస: ససస స
4414 SAA0622548
పపరర: పప చ రరజ రరమమఖ సససదస

93-45/601

93-41/566

4409 SAA1431881
పపరర: వనసకట నరసససహ రగడడర జజననల

93-45/604

93-46/815

4407 SAA1424175
పపరర: లకడమ శవపరరనత కలసభభ

93-46/812

4410 SAA0957094
పపరర: ననగ మమనస చలలకకరర
తసడడ:డ వదనఖధర రరవప చలలకకరర
ఇసటట ననస:133-8-1796
వయససస:24
లస: ససస స

4412 SAA0320424
పపరర: ససజజత చలలకకరర�

4413 SAA0987232
పపరర: మమనవత అబబరరజ

4415 SAA0639567
పపరర: పప చ రరజ ననగ హహమమ బసదస

4418 SAA1352350
పపరర: హహసపన సరహహబ షపక

93-45/599

93-45/597

93-45/600

తసడడ:డ అపరరరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:133-8-1798
వయససస:24
లస: ససస స
93-45/602

4416 SAA0622779
పపరర: పప చరరజ మనసరలమ

93-45/603

భరస : అబమబరరజ హహహమమవత
ఇసటట ననస:133-8-1798
వయససస:50
లస: ససస స
93-46/813

4419 SAA1352384
పపరర: హహసపవనమ షపక

93-46/814

భరస : షపక హహసపన సరహహబ హహసపన సరహహబ
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:41
లస: ససస స

4421 SAA1410471
పపరర: షబన షపక

4422 SAA1381326
పపరర: షబన షపక

4423 SAA1354471
పపరర: షరరరఖ షపక

4424 SAA1354489
పపరర: షరరరఖ షపక

93-46/816

93-46/819

4425 SAA0886004
పపరర: కకరస ర వనననన

తసడడ:డ షపక హహసపన సరహహబ హహసపన సరహహబ
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర రగడడర వనననన
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:26
లస: ససస స

4426 SAA0886012
పపరర: జజఖత వనననన

4427 SAA1043058
పపరర: ఉమ మహహశనరర చడరరకలపలర

4428 SAA1013465
పపరర: ఫణణసదడ బభబగ పరమరరస

భరస : నరసససహ చడరరకకరర
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:63
లస: ససస స

93-46/817

తసడడ:డ షపక హహసపన సరహహబ హహసపన సరహహబ
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక హహసపన సరహహబ హహసపన సరహహబ
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససధనకర రగడడర వనననన
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:45
లస: ససస స

93-41/1159

తసడడ:డ షపక అమర సరహహబ అమర సరహహబ
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:20
లస: ససస స

93-44/48

93-45/596

భసధసవప: వనసకట నరసససహ రగడడర జజననల
ఇసటట ననస:133-8-1792
వయససస:43
లస: పప

భరస : షపక హహసపన సరహహబ హహసపన సరహహబ
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:41
లస: ససస స
93-46/818

4404 SAA0740630
పపరర: అసజమమ దనరర

భరస : తరపత రరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:133-8-1783
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మనసరలమ
ఇసటట ననస:133-8-1798
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ శశఖర పపరరపప గగ
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:22
లస: ససస స
4420 SAA1355114
పపరర: హహసపవనమ షపక

4406 SAA0311506
పపరర: గరరర బభబగ� జసగస�

93-41/562

భరస : పడసరదరరవ
ఇసటట ననస:133-8-1705
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వదనఖదరరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1796
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మనసరలమ
ఇసటట ననస:133-8-1798
వయససస:29
లస: ససస స
4417 SAA1098326
పపరర: ససదదర పపరర పప గగ

93-41/564

తసడడ:డ గసగరధర రరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1754
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:133-8-1783
వయససస:22
లస: పప
4411 SAA0391797
పపరర: ఈశనరర� బసడనరర�

4403 SAA0643098
పపరర: పరలపరరస ఫణణ కలమమర

4401 SAA0518860
పపరర: వనసకటటశనరరర సప మమపలర

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1910
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ ససబభడమణఖమ
ఇసటట ననస:133-8-1685
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1731
వయససస:41
లస: పప
4408 SAA1424191
పపరర: తరపతరరవప కలసభభ

93-41/561

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1910
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:133-08
వయససస:37
లస: ససస స
4405 SAA0549840
పపరర: లలమమహన మగసగరరర

4400 SAA0471474
పపరర: కకరణ మమడ

93-44/49

93-44/47

93-44/50

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:26
లస: పప
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4429 SAA0886020
పపరర: ససధనకర రగడడర వనననన
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93-44/52

తసడడ:డ వనసకటటశనర రగడడర వనననన
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:47
లస: పప
4432 SAA1407634
పపరర: వజయ లకడమ తతసడడపప

93-46/821

93-46/823

93-46/826

93-45/607

93-45/610

93-45/613

93-45/616

తసడడ:డ ననసచనరయఖ కకడత
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:47
లస: పప

4442 SAA0561068
పపరర: గగరరజరపలర ససతతషస

4445 SAA1034453
పపరర: కలమఖణణ పరరచసరర

4448 SAA0622696
పపరర: సలలమ అసకస

4451 SAA1034511
పపరర: కరరరసక కకడత

93-45/619

4454 SAA0849317
పపరర: వనసకటటశనర రరవప ఉపరల

93-45/608

4457 SAA0958613
పపరర: బభల రగడడర మలకరగడడర
తసడడ:డ పపలమర రగడడర మలకరగడడర
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:49
లస: పప

4437 SAA1407485
పపరర: భవన మమకకననన

93-46/825

4440 SAA0561076
పపరర: గగరరజరపలర వరససత

93-45/606

4443 SAA1038208
పపరర: మమరరస మమకల

93-45/609

భరస : రరజ మమకల
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:40
లస: ససస స
93-45/611

4446 SAA1034503
పపరర: వనసకటభడవమమ వనసపటట

93-45/612

భరస : రరమమరరవప వనసపటట
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:56
లస: ససస స
93-45/614

4449 SAA0895815
పపరర: సరసబభడజఖస ఈద

93-45/615

భరస : నరసససహ రగడడర ఈద
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:58
లస: ససస స
93-45/617

4452 SAA1034479
పపరర: పవన కలమమర వనసపటట

93-45/618

తసడడ:డ రరమమరరవప వనసపటట
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:37
లస: పప
93-45/620

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:41
లస: పప
93-45/622

93-46/822

భరస : గగరరజరపలర కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ కకడత
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చననమలర రగడడర కకతస
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:38
లస: పప
4456 SAA1039172
పపరర: శవనననరరయణ కకడత

93-45/605

భరస : అవన రరజ అసకస
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అబగబలమ బభవపజ
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:60
లస: ససస స
4453 SAA1038166
పపరర: గగరవ రగడడర కకతస

4439 SAA0956948
పపరర: రగజజ చడనసనపలర

4434 SAA1410380
పపరర: రతస యఖ పరటటరర

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమకకననన
ఇసటట ననస:133-8-1810
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస పరరచసరర
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసనర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:57
లస: ససస స
4450 SAA0987141
పపరర: సరమమమజఖమగ అబగబలమర

93-46/824

భరస : గగరరజరపలర శకనవరస
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బభల రగడడర మలక రగడడర
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:46
లస: ససస స
4447 SAA1024421
పపరర: జయశక పరమరరస

4436 SGI0527903
పపరర: శశషరచనరర మరరమమరర

93-46/820

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పరటటరర
ఇసటట ననస:133-8-1810
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మలలర సనర రరవప చడనసనపలర
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకకరనస చతకకరర
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:35
లస: ససస స
4444 SAA0958621
పపరర: రరమలకడమ మలక రగడర డ

93-46/702

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససస స మరరమమరర
ఇసటట ననస:133-8-1810
వయససస:41
లస: పప

తలర : గరయతడ దతవ మమకకననన
ఇసటట ననస:133-8-1810
వయససస:22
లస: ససస స
4441 SAA1013531
పపరర: ననగమణణ చతకకరర

4433 SGI0527895
పపరర: ననగ శశశలజ రరణణ బబలఅలమ

4431 SAA1409820
పపరర: రమమరరవప కకసడతటట

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకసడతటట
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:42
లస: పప

భరస : శశషరచనరర మరరమమరర
ఇసటట ననస:133-8-1810
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ మమకకననన
ఇసటట ననస:133-8-1810
వయససస:46
లస: ససస స
4438 SAA1410265
పపరర: దదవఖ ననగ సరయ శక మమకకననన

93-44/53

తసడడ:డ అమమననశరససస స వనలరసకక
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:70
లస: పప

భరస : రమమరరవప తతసడడపప
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:35
లస: ససస స
4435 SAA1410547
పపరర: గరయతడ దతవ పరటటరర

4430 SAA1043066
పపరర: వనసకట నరసయఖ వనలరసకక

4455 SAA1038190
పపరర: రరజ మమకల

93-45/621

తసడడ:డ దననస మమకల
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:42
లస: పప
93-45/623

4458 SAA1034412
పపరర: శశషగరరర రరవప పరకననటట

93-45/624

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పరకననటట
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:60
లస: పప
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4459 SAA0895807
పపరర: నరసససహ రగడడర ఈద
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93-45/625

తసడడ:డ పపద కకటటరగడడర ఈద
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:63
లస: పప
4462 SAA0958795
పపరర: నసదదన బబ లల

93-45/628

93-45/631

93-46/829

93-45/634

93-45/637

93-45/640

93-45/643

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:133-8-2098
వయససస:51
లస: ససస స

4472 SAA0458588
పపరర: అనన ససయమ మగదదగర

4475 SAA0993791
పపరర: కలమఖణణ యమ

4478 SAA1038182
పపరర: శరఖమ పడసరద బబ లశశటట

4481 SAA0957292
పపరర: రగజ మమరర మమకల

93-45/646

4484 SAA0471490
పపరర: సరయ ససధన కకరణ సరనమ

93-45/635

4487 SAA0646695
పపరర: కకపపరర శరరష
తసడడ:డ శవరరమపడసరద
ఇసటట ననస:133-8-2116
వయససస:29
లస: ససస స

4467 SAA1322262
పపరర: మమనస బలలససపరటట

93-46/828

4470 SAA0857260
పపరర: నవఖ కకరస ర గగలర పలర

93-45/633

4473 SAA0987281
పపరర: ననగమణణ కకపపరల

93-45/636

భరస : కకటట రగడడర కకపపరల
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:38
లస: ససస స
93-45/638

4476 SAA0993734
పపరర: రరమరరవప నలలర సడ

93-45/639

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర నలలర సడ
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:44
లస: పప
93-45/641

4479 SAA0958787
పపరర: లకడమ ననగ మమనస గగసడన

93-45/642

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గగసడన
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:24
లస: ససస స
93-45/644

4482 SAA0957250
పపరర: పపరర చసదడ ఆభభ వనసపరటట

93-45/645

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనసపరటట
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:49
లస: పప
93-41/568

తసడడ:డ కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:133-8-1925
వయససస:39
లస: పప
93-44/54

93-45/630

తలర : జజయమ గగలర పలర
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనన రగశయఖ మమకల
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ గగసడన
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:58
లస: పప
4486 SAA1026047
పపరర: ఖమసససబ షపక

93-45/632

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:50
లస: పప

భరస : పపరర చసదడ ఆభభ వనసపరటట
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:47
లస: ససస స
4483 SAA0957144
పపరర: వనసకరటభడమయఖ గగసడన

4469 SAA1009696
పపరర: పడమత నలలర సడ

4464 SAA0363747
పపరర: మహన జజఖత లసగమఅలమర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:133-8-1918
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససత రరమయఖ యమ
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రగడడర కకపపరరర
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:46
లస: పప
4480 SAA0958738
పపరర: పదమజ వనసపరటట

93-46/827

భరస : యయలలవయ మగదదగర
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప నలలర సడ
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:42
లస: ససస స
4477 SAA0986960
పపరర: కకటట రగడడర కకపపళ

4466 SAA1322254
పపరర: రరజరశనరర బలలససపరటట

93-45/627

తసడడ:డ ననగరశనర రరవ
ఇసటట ననస:133-8-1910
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప నలలర సడ
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నరరశ కలరరక
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:31
లస: ససస స
4474 SAA0993809
పపరర: కకటటశనరమమ నలలర సడ

93-45/629

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:133-8-1918
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర బభబగ అమరరవత
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:18
లస: ససస స
4471 SAA0987182
పపరర: శక కకకషరవనణణ కలరరక

4463 SAA0556670
పపరర: బగలర అబభబయ అమరరవత

4461 SAA1034495
పపరర: రరమమ రరవప వనసపటట

తసడడ:డ అపరర రరవప వనసపటట
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1812
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:133-8-1918
వయససస:43
లస: ససస స
4468 SAA1401801
పపరర: భభనస పసడయ అమరరవత

93-45/626

తసడడ:డ ఇబడహహస బభవపజ
ఇసటట ననస:133-8-1811
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప బబ లల
ఇసటట ననస:133-8-1812
వయససస:26
లస: ససస స
4465 SAA1013507
పపరర: భమ లకడమ బలలససపరటట

4460 SAA0987042
పపరర: అబగబలమ బభవపజ

4485 SAA0643171
పపరర: పప లలటట శక కమషర కరసత

93-41/569

తసడడ:డ ససబభబరరవ
ఇసటట ననస:133-8-1928
వయససస:34
లస: పప
93-45/647

4488 SAA0458596
పపరర: వజయ లకడమ కలమరర

93-45/648

భరస : శవ పడసరద కలమరర
ఇసటట ననస:133-8-2116
వయససస:42
లస: ససస స
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4489 SAA0458752
పపరర: పపడమ లతన మదదన
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93-45/649

భరస : వనసకట రరవప మడడన
ఇసటట ననస:133-8-2116
వయససస:45
లస: ససస స
4492 SAA0301754
పపరర: వజయలకడమ� చగకరకపప�

93-41/570

93-45/654

93-45/657

93-44/57

93-41/573

93-51/253

93-46/830

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చకకవరరసల
ఇసటట ననస:133-9-1958
వయససస:20
లస: పప

4502 SAA0471524
పపరర: శవ పడసరద కకలమరర

4505 SAA1268507
పపరర: నరసమమ బటటట ల

4508 SAA0655910
పపరర: శవ ననగరసదడ పడసరద మదదబరరల

4511 SAA1410588
పపరర: శకనవరసరరవప కలసభ

93-46/833

4514 SAA1407626
పపరర: రవ కకరణ కలసభ

93-41/571

4517 SAA1282607
పపరర: అఖల చకకవరరసల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చకకవరరసల
ఇసటట ననస:133-9-1958
వయససస:18
లస: పప

4497 SAA0987000
పపరర: భభరర వ రరస పడత

93-45/656

4500 SAA1006411
పపరర: రరమ వరన పళళళ

93-44/56

4503 SAA0471540
పపరర: కమషర కకశశర మమదదన

93-41/572

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:133-9-1016
వయససస:28
లస: పప
93-46/706

4506 SAA1024470
పపరర: ససధదర కలమమర పపపలర

93-51/252

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప పపపలర
ఇసటట ననస:133-9-1935
వయససస:23
లస: పప
93-41/574

4509 SAA0818874
పపరర: ససధ రరణణ మదదబరరల

93-45/658

భరస : శవనగ రరజరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:133-9-1940
వయససస:34
లస: ససస స
93-46/831

4512 SAA1410562
పపరర: తరరపరతమమ కలసభ

93-46/832

భరస : శకనవరసరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:133-9-1944
వయససస:40
లస: ససస స
93-46/834

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:133-9-1944
వయససస:18
లస: పప
93-47/769

93-45/653

భరస : సప మమమయమ పళళళ
ఇసటట ననస:133-9-672
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కలసభ
ఇసటట ననస:133-9-1944
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:133-9-1944
వయససస:22
లస: పప
4516 SAA1418813
పపరర: సరయ రరఘవ చకకవరరసల

93-44/55

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:133-9-1940
వయససస:36
లస: పప

భరస : కరమఋషస మహన రరవప
ఇసటట ననస:133-9-1944
వయససస:48
లస: ససస స
4513 SAA1410901
పపరర: వనణగగగపరలకమషర కలసభ

4499 SAA0929192
పపరర: ససమన జజఖత మనర టటక

4494 SAA1034438
పపరర: దదపసస దనరరనమమలమ

తసడడ:డ దతవనసదడ రరవప పడత
ఇసటట ననస:133-8-8111
వయససస:30
లస: పప

భరస : మమలకకసడయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:133-9-1929
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషరర రగడడర కరసస
ఇసటట ననస:133-9-1935
వయససస:33
లస: పప
4510 SAA1453992
పపరర: ససశల కరమఋషస

93-45/655

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:133-9-1006
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:133-9-1016
వయససస:54
లస: పప
4507 SAA0297440
పపరర: రవసదడననథ రగడడర కరసస

4496 SAA1013515
పపరర: భదదన
డ నధ మదదబ

93-45/651

తసడడ:డ రరమ ససబడహమణఖస దనరరనమమలమ
ఇసటట ననస:133-8-8111
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజరశశకర పపరఠపరగ
ఇసటట ననస:133-9-630
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవశసకరరకవప కసచరర
ఇసటట ననస:133-9-700
వయససస:25
లస: పప
4504 SAA0471532
పపరర: వనసకట రరవప మమదదన

93-45/652

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:133-8-8111
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రతనస బబ నగర
ఇసటట ననస:133-8-8111
వయససస:64
లస: పప
4501 SAA0929176
పపరర: పడదదప చసదడ కసచరర

4493 SAA1034446
పపరర: శక కకరస ర దసడడర సపపడడ

4491 SAA1009704
పపరర: సప మ శశఖర భటటటపప డ లల

తసడడ:డ అపరరరరవప భటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:133-8-2116
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప దసడడరసపపడడ
ఇసటట ననస:133-8-8111
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమకకటయఖ దసడడరసపపడడ
ఇసటట ననస:133-8-8111
వయససస:76
లస: ససస స
4498 SAA0957003
పపరర: జజన పడసరద రరవప బబ నగర

93-45/650

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-8-2116
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-4093
వయససస:49
లస: ససస స
4495 SAA1038141
పపరర: పపరమమ దసడడర సపపడడ

4490 SAA0853177
పపరర: ధన లకడమ కరపపరపప

4515 SAA1088897
పపరర: కరరణ కలమమర జజననలగడర

93-48/72

తసడడ:డ శసకర ననరరయణ జజననలగడర
ఇసటట ననస:133-9-1948
వయససస:68
లస: పప
93-51/557

4518 SAA1282623
పపరర: అలలఖఖ చకకవరరసల

93-51/558

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చకకవరరసల
ఇసటట ననస:133-9-1958
వయససస:18
లస: ససస స
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4519 SAA1293711
పపరర: హరరరణణ ననరగళళ
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93-46/707

4520 SAA1293042
పపరర: సరయ చరణ ఉలసగగల

తసడడ:డ హహమసత రరమకమషర గగపస ననరగళళ
ఇసటట ననస:133-9-1960,flat.no.202
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశనశనర రరవప ఉలసగగల
ఇసటట ననస:133-9-1987
వయససస:20
లస: పప

4522 SAA1281203
పపరర: గగపస కలపరల

4523 SAA0854084
పపరర: పదనమవత నలలర నబ

93-47/698

తసడడ:డ లకమణ కలమమర కలపరల
ఇసటట ననస:133-9-2089
వయససస:19
లస: పప
93-44/60

4526 SAA1013432
పపరర: అశశక రరజ మనననస

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ లలట మరరకపరలలస
ఇసటట ననస:133-9-2097
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల మనననస
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:25
లస: పప

4528 SAA0853508
పపరర: జజన బ పటభన

4529 SAA0458703
పపరర: మమనకర నవరబ

93-45/661

తసడడ:డ మగసస ఫర పటభన
ఇసటట ననస:133-10-1236
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మధస ససధననన రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:133-10-1236
వయససస:49
లస: ససస స
4534 SAA0646430
పపరర: కకననర ససరరశర

93-45/667

93-45/670

93-45/673

తసడడ:డ గగఫప రస దదడర
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:28
లస: పప

93-45/662

4538 LFX1614338
పపరర: పదనమవత ననగరరగడర డ�

4541 SAA1038158
పపరర: పదనమవత పపదబ ద

93-45/676

4544 SAA0680819
పపరర: ససగల రగజజ కకటటనస

93-45/665

4547 SAA0846305
పపరర: దసరర పడసరద రరగమరర
తసడడ:డ సరహహబ రరగమరర
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:29
లస: పప

4527 SAA0891961
పపరర: వర లకడమ జజసతగగరరస

93-45/660

4530 SAA0565127
పపరర: రరమశశషష ససధ ససకర

93-45/663

4533 SAA0406702
పపరర: నవరబ మగరరసజజ వల�

93-45/666

తసడడ:డ ఖమశససరహహబ�
ఇసటట ననస:133-10-1236
వయససస:62
లస: పప
93-45/668

4536 SAA1013564
పపరర: వజయ లకడమ రగడర డ

93-45/669

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:35
లస: ససస స
93-45/671

4539 SAA0565002
పపరర: ఉమ దతశరరజ

93-45/672

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:48
లస: ససస స
93-45/674

4542 SAA0854258
పపరర: ననగ లకడమ జజససఖల

93-45/675

తసడడ:డ శసభమ పడసరదస
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:55
లస: ససస స
93-45/677

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:72
లస: ససస స
93-45/679

93-44/59

భరస : వనసకట ఫణణరరజ రవ గగపరల
ఇసటట ననస:133-10-1236
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కమషర పడసరద పపదబ ద
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరధన కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:56
లస: ససస స
4546 SAA0680777
పపరర: నయమసడర గగఫప రస దదడర

4535 SAA0315655
పపరర: ననగ శవ లకడమ� కనననతష
స �

4524 SAA1026021
పపరర: శవ పపషర లత మరరకపరలలస

తసడడ:డ బభల కకటస రరజ జజసతగగరరస
ఇసటట ననస:133-10-1236
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటటరగడడర�
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : దనల రరజ
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:28
లస: ససస స
4543 SAA0472571
పపరర: భవరన మగళళపపడడ

93-44/61

తసడడ:డ గగపస ననథ ననయక�
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పససపపలలటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:40
లస: ససస స
4540 SAA0727125
పపరర: మగపరర నన ససమత

4532 SAA0458711
పపరర: సరలమ కలమమరర పసల

95-85/872

భరస : చసదడ శశఖర మరరకపరలలస
ఇసటట ననస:133-9-2097
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఏన ఎస వల పసల
ఇసటట ననస:133-10-1236
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర రరడడర
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:26
లస: ససస స
4537 SAA0561043
పపరర: పససపపలలటట కమషర పసడయ

93-45/659

తసడడ:డ ఏన ఎస వల నవరబ
ఇసటట ననస:133-10-1236
వయససస:31
లస: ససస స
93-45/664

4521 SQX2447803
పపరర: ఓమమకరరశనరర బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకట చలమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-9-2010 KRISHNA HOTEL
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:133-9-2096
వయససస:37
లస: ససస స

4525 SAA1026039
పపరర: చసదడ శశఖర మరరకపరలలస

4531 SAA0458729
పపరర: తతజజమణణ శనగపలర

93-46/708

4545 AP151030456726
పపరర: చడననమమ ననగరరగడర డ�

93-45/678

భరస : పపలమరరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:73
లస: ససస స
93-45/680

4548 SAA0853961
పపరర: ససరరఖ కరశఖపప జజససఖల

93-45/681

తసడడ:డ శసభమ పడసరదస
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:29
లస: పప
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4549 SAA0423731
పపరర: చచతచ ఉరరకలసద�
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93-45/682

తసడడ:డ ఉచచరపర�
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:34
లస: పప
4552 SAA0423665
పపరర: మలమరరగడ�డర కలక
ర రర�

93-45/685

4553 SAA0846230
పపరర: సరహహబ రరగమరర

93-45/688

4556 SAA0375113
పపరర: హహహమ ససకర

4559 SAA0987034
పపరర: సతఖననరరయణ గగడడసపవ

భరస : చకకవరరస
ఇసటట ననస:133-10-2113 (OLD 11-445)
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప గగడడసపవ
ఇసటట ననస:133-10-2116
వయససస:52
లస: పప

4561 SAA0374132
పపరర: అరఠణన కలమమరర� పరలలస�

4562 SAA0310250
పపరర: రరజననన బబగస� ఎస.డడ.�

93-47/7

భరస : అసజననయగలల�
ఇసటట ననస:133-10-2117
వయససస:39
లస: ససస స
4564 SAA0310771
పపరర: ననగమలలర శనరర ఏనసగగ�

93-47/10

93-47/13

93-47/16

భరస : చన కరసయఖ� �
ఇసటట ననస:133-10-2119
వయససస:70
లస: ససస స

93-45/690

4571 LFX1611920
పపరర: మణణకలమమర కకటటట

93-47/19

4574 SAA0824491
పపరర: రరజ కకనననర

93-47/8

4577 AP151030456407
పపరర: లకడమ తషలసస చతబబడ లల�
భరస : శవ రరమ కమషరమమరరస�
ఇసటట ననస:133-10-2119
వయససస:78
లస: ససస స

4557 SAA0557272
పపరర: ఎస వ దసరరర పడసరద ససకర

93-45/689

4560 SAA1417500
పపరర: సరయ గణణష బబ బభబ

93-46/802

4563 AP151030456419
పపరర: పడమల ఏనసగగ

93-47/9

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2117
వయససస:42
లస: ససస స
93-47/11

4566 SAA1197466
పపరర: జజఖత దతవరకకసడ

93-47/12

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:133-10-2117
వయససస:20
లస: ససస స
93-47/14

4569 SAA0375782
పపరర: లకడమ� వటటట�

93-47/15

భరస : మలర కరరరరన రగడడర�
ఇసటట ననస:133-10-2118
వయససస:47
లస: ససస స
93-47/17

4572 LFX1613280
పపరర: దసరరరపడసరద� కకటటట �

93-47/18

తసడడ:డ ససభభసచసదడబబ స � �
ఇసటట ననస:133-10-2118
వయససస:35
లస: పప
93-47/20

తసడడ:డ చననయఖ కకనననర
ఇసటట ననస:133-10-2118
వయససస:40
లస: పప
93-47/23

93-45/687

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ బభబ
ఇసటట ననస:133-10-2116
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససభభష చసదడ బబ సస
ఇసటట ననస:133-10-2118
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2118
వయససస:37
లస: పప
4576 LFX1612795
పపరర: ఆవపలమమ� పరలలస�

4568 SAA0891987
పపరర: శరసత కలమమరర కకనననర

4554 SAA0847527
పపరర: అబగబల ఖయమఖస సయఖద

తసడడ:డ మలలర శనర బభబగరరవప ససకర
ఇసటట ననస:133-10-2113
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజ కకనననర
ఇసటట ననస:133-10-2118
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబ సస�
ఇసటట ననస:133-10-2118
వయససస:51
లస: ససస స
4573 SAA0298570
పపరర: శవ శసకర కలమమర� కకననస�

93-41/576

తసడడ:డ మసరసన జబభబర�
ఇసటట ననస:133-10-2117
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ షసవ శసకర కలమమర�
ఇసటట ననస:133-10-2118
వయససస:37
లస: ససస స
4570 AP151030456418
పపరర: దసరర కకటటట �

4565 SAA0298497
పపరర: ఇసరమయల� మహమమద�

93-45/684

తసడడ:డ మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఇసమయయలల�
ఇసటట ననస:133-10-2117
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2117
వయససస:68
లస: ససస స
4567 SAA0310755
పపరర: సమగదడ దతవ� కకననన�

93-45/686

తసడడ:డ ససకర యస వ దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2113
వయససస:37
లస: ససస స
93-46/681

4551 SAA0922261
పపరర: శకనవరసరరవప ఆతషకకరర

తసడడ:డ కమషర మమరరస ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప రరగమరర
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:63
లస: పప
4558 SAA0646273
పపరర: కరసచనరరర వజయలకడమ

93-45/683

తసడడ:డ చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరగడడర�
ఇసటట ననస:133-10-1325
వయససస:45
లస: పప
4555 SAA0854290
పపరర: శసభగ పడసరదస జజససఖల

4550 SAA1013556
పపరర: హనసమసత రరవప రగడర డ

4575 LFX1612803
పపరర: అసజనకలమమరర� పరలలస�

93-47/22

భరస : శసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2119
వయససస:36
లస: ససస స
93-47/24

4578 LFX1612811
పపరర: శసకరరరవప� పరలలస�

93-47/25

తసడడ:డ చననకరశయఖ � �
ఇసటట ననస:133-10-2119
వయససస:43
లస: పప
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4579 SAA0859118
పపరర: పరననస పడశరసత పరననస

93-47/26

భరస : పరననస రవ శసకర పరననస
ఇసటట ననస:133-10-2120
వయససస:29
లస: ససస స
4582 LFX1612159
పపరర: పవనసకమమర� పరణణస�

93-47/29

93-47/32

93-47/35

93-47/38

93-47/39

93-47/42

93-47/45

భరస : హర గగపరల
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:43
లస: ససస స

4592 SAA0739872
పపరర: సమరర మలమరదద

4595 LFX1614544
పపరర: వనసకట ససలలచన ననలర కరర

4598 LFX1610336
పపరర: శకననధ మననకసటట

4601 SAA0532994
పపరర: ససమఖ దనసరర

93-47/48

4604 LFX1615343
పపరర: పదనమవత� చగడవరపప�

93-41/577

4607 LFX1610872
పపరర: వనయ కలమమరర నటట వ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:44
లస: ససస స

4587 AP151030454173
పపరర: భభసకరరరవప కకమటటననన�

93-47/34

4590 LFX2423218
పపరర: కమల అటట
ర రర

93-47/37

4593 SAA1034545
పపరర: కకనగరర ననహ

93-45/691

తసడడ:డ పడసరద కకనగరర
ఇసటట ననస:133-10-2127
వయససస:26
లస: ససస స
93-47/40

4596 LFX1615095
పపరర: ససతనమహలకడమ మననకసటట

93-47/41

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2127
వయససస:53
లస: ససస స
93-47/43

4599 LFX1615046
పపరర: రగశయఖ� ననలర కరర�

93-47/44

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర � �
ఇసటట ననస:133-10-2127
వయససస:55
లస: పప
93-47/46

4602 SAA0296483
పపరర: వరసవ నటట వ

93-47/47

తసడడ:డ రరజగగపరల
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:32
లస: ససస స
93-47/49

భరస : రవ� �
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:40
లస: ససస స
93-47/51

93-47/31

భరస : సప మ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2122
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట లలమ శరఖసపడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:40
లస: ససస స
4606 SAA0296509
పపరర: అనసరరధ నటట వ

93-47/36

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2127
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ �
ఇసటట ననస:133-10-2127
వయససస:57
లస: పప
4603 SAA0533018
పపరర: లకడమకమలకలమమరర దనసరర

4589 AP151030456082
పపరర: సనరరజఖలకడమ వడడరసపపడడ�

4584 SAA0330969
పపరర: పరనతసస� దనసరర�

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2121
వయససస:73
లస: పప

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2127
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2127
వయససస:34
లస: పప
4600 LFX2413292
పపరర: అపరరరరవప మననకసటట

93-47/33

తసడడ:డ రమమశ మలమరదద
ఇసటట ననస:133-10-2127
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రమమష బభబగ
ఇసటట ననస:133-10-2127
వయససస:52
లస: ససస స
4597 SAA0298695
పపరర: అనల కలమమర మననకసటట

4586 AP151030454172
పపరర: పపరరచసదడరరవప కకమటటననన�

93-47/28

తసడడ:డ చన దదల రరజ�
ఇసటట ననస:133-10-2120
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-10-2122
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2122
వయససస:73
లస: పప
4594 AP151030456531
పపరర: కలససమశక మలమరదద

93-47/30

తసడడ:డ భభసకరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2121
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2121
వయససస:49
లస: పప
4591 AP151030453363
పపరర: వనసకటటశనరరర వడడర సపపడడ

4583 LFX1612456
పపరర: వసశకమషర పరణణస� �

4581 AP151030456680
పపరర: రరజరశనరర పరణణస�

భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2120
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప � �
ఇసటట ననస:133-10-2120
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2120
వయససస:64
లస: పప
4588 SAA0445049
పపరర: రవసదడననధ కకమటటననన

93-47/27

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2120
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప
��
ఇసటట ననస:133-10-2120
వయససస:35
లస: పప
4585 AP151030453439
పపరర: ననగరశనరరరవప పరణణస�

4580 LFX1612480
పపరర: జజఖతరమయ� పరననస�

4605 SAA0330506
పపరర: రరమ దతవ� వటడస�

93-47/50

భరస : వనసకటటశనర రరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:40
లస: ససస స
93-47/52

4608 SAA0533000
పపరర: రతన మమణణకరఖసబ దనసరర

93-47/53

భరస : వనసకట లలమశరఖసపడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:54
లస: ససస స
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93-47/54

భరస : రరజ గగపరల
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:60
లస: ససస స
4612 SAA0331017
పపరర: వనసకటటశనర రరవప� వటడస�

93-47/57

93-47/60

93-47/63

93-47/66

93-47/69

93-47/72

93-41/578

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2130
వయససస:62
లస: ససస స

4616 SAA0330993
పపరర: శవపడసరద� నలర మతష�

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:51
లస: పప
93-47/61

4619 SAA0636993
పపరర: రరజఖలకడమ మననస

4622 SAA0931056
పపరర: దతవప బభనశశటట

4625 LFX1614171
పపరర: రమణ సససగ ననయక కకరరక� �

4628 SAA0330928
పపరర: రరమమరరవప కటభట�

4631 SAA0533026
పపరర: ఉమ దనసరర

93-47/77

4634 SAA0330167
పపరర: ససజజత� మమచరర �

93-47/64

4637 LFX1615202
పపరర: పడకరశరరవప� ననలటటరర�
తసడడ:డ అనసతరరవప �
ఇసటట ననస:133-10-2130
వయససస:42
లస: పప

93-47/62

4620 SAA0636951
పపరర: పరరనత మననస

93-47/65

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2129
వయససస:44
లస: ససస స
93-47/67

4623 SAA0570788
పపరర: వజయకమషర కటభట

93-47/68

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2129
వయససస:28
లస: పప
93-47/70

4626 SAA0636878
పపరర: సరసబశవ రరవప మననస

93-47/71

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2129
వయససస:47
లస: పప
93-47/73

4629 AP151030453466
పపరర: రమమష బభబగ మలమరదదకటభట�

93-47/74

తసడడ:డ సరమమఖల�
ఇసటట ననస:133-10-2129
వయససస:58
లస: పప
93-47/75

4632 SAA0330571
పపరర: బసగరరమమ� దనసరర�

93-47/76

భరస : పరరనతశస�
ఇసటట ననస:133-10-2130
వయససస:36
లస: ససస స
93-47/78

భరస : వనసగయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2130
వయససస:42
లస: ససస స
93-47/80

4617 SAA0330985
పపరర: రరజ గగపరల నటట వ
తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పరరనతశస
ఇసటట ననస:133-10-2130
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2130
వయససస:40
లస: ససస స
4636 LFX1615210
పపరర: సరగజన� ననలటటరర�

93-47/59

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2129
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లమజర�
ఇసటట ననస:133-10-2130
వయససస:36
లస: పప
4633 SAA0310482
పపరర: ననగమణణ� చడరరకలపలర �

4614 LFX1615426
పపరర: శకనవరస నటట వ

తసడడ:డ నరసససగననయక� �
ఇసటట ననస:133-10-2129
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అయఖపర బభనశశటట
ఇసటట ననస:133-10-2129
వయససస:52
లస: పప
4630 SAA0324087
పపరర: వనసగయఖ� మమచడరర�

93-47/58

తసడడ:డ ననగరరజ బభనశశటట
ఇసటట ననస:133-10-2129
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పరరనతశస
ఇసటట ననస:133-10-2129
వయససస:28
లస: పప
4627 SAA0931064
పపరర: ననగరరజ బభనశశటట

4613 AP151030453491
పపరర: ననగరరజ బగదదర రరజ�

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2129
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2129
వయససస:52
లస: ససస స
4624 SAA0853912
పపరర: రరమగ దనసరర

93-47/56

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమచనబ య
న మఖ
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:80
లస: పప
4621 SAA0330522
పపరర: కళళఖణణ కటభట�

4611 SAA0331066
పపరర: ఆదదననరరయణ చచదరర�
నలర మతష�
తసడడ:డ శవపడసరద�
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ భభసకరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:56
లస: పప
4618 SAA0370510
పపరర: అబదబయఖ వతడస

93-47/55

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ అబదబయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2128
వయససస:44
లస: పప
4615 SAA0569731
పపరర: వనసకట లలమ శరఖసపడసరద దనసరర

4610 AP151030456301
పపరర: ససతనరరవమమ చగడవరపప�

4635 LFX2423234
పపరర: గగవసదమమ� తసగగళ పలర �

93-47/79

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2130
వయససస:55
లస: ససస స
93-47/81

4638 SAA1149426
పపరర: సప న బభయ జజతవత

93-52/228

భరస : పరసడడ ననయక జజతవత
ఇసటట ననస:133-10-2130
వయససస:43
లస: ససస స
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4639 SAA1149384
పపరర: రరజ ననయక జజతవత

93-52/229

తసడడ:డ పరసడడ JATAVATH
ఇసటట ననస:133-10-2130
వయససస:20
లస: పప
93-47/83

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-10-2131
వయససస:59
లస: ససస స
93-47/86

తసడడ:డ రరమసరనమ నడడమగకకల
ఇసటట ననస:133-10-2131
వయససస:51
లస: పప
93-41/579

తసడడ:డ మనమధ రరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:133-10-2151
వయససస:25
లస: పప

4646 SAA0298414
పపరర: వనసకటటశనరరర వనలకరరర�

4649 SAA1282953
పపరర: రరయమజ షపక

94-134/675

భరస : చసదడ శశఖర పడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2180
వయససస:42
లస: ససస స

4652 SAA0681833
పపరర: శవలమల యమదవ

93-47/87

భసధసవప: రరమసజమమ మమగగలకరర
ఇసటట ననస:133-10-2261
వయససస:58
లస: పప

4655 LFX1611110
పపరర: హరరపసడయ గదడబ

93-43/639

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:133-10-2306
వయససస:59
లస: ససస స

4658 SAA0295881
పపరర: ఫణణ తతజ గదడబ

93-41/580

93-47/102

4663 SAA0824327
పపరర: దదవఖ బభలన

93-47/104

తసడడ:డ రరమ కమషర రగడడర
ఇసటట ననస:133-10-2308
వయససస:25
లస: ససస స

93-47/97

93-47/100

93-47/103

4664 SAA0824343
పపరర: వరన బభలనన

93-47/105

తసడడ:డ మగదసబకమషర
ఇసటట ననస:133-10-2308
వయససస:32
లస: పప

4650 SAA1113976
పపరర: వనసకట శవ కలమమరర దతవల

93-45/692

4653 NDX2504801
పపరర: మడడపలర రతన కలమమరర

94-92/732

4656 LFX1611102
పపరర: లకడమపసడయ గడతర

93-47/98

4659 AP151030456445
పపరర: సరసచదతవ చసతలపరటట

93-47/101

భరస : శవ శసకర శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2307
వయససస:59
లస: ససస స

4661 LFX2413268
పపరర: శవశసకర శరఖమ పడసరద
చసతలపరటట
తసడడ:డ మధసససదనశరమ
ఇసటట ననస:133-10-2307
వయససస:63
లస: పప

4667 SAA0298612
పపరర: రరజరష మగమమళర

93-47/88

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:133-10-2306
వయససస:35
లస: ససస స

4662 SAA1452952
పపరర: రగహహత గగనననద

93-47/753

తసడడ:డ ససబబరరవప గగనననద
ఇసటట ననస:133-10-2307
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరయ కమషరరరగడడర
ఇసటట ననస:133-10-2308
వయససస:30
లస: ససస స
93-47/107

4647 AP151030453316
పపరర: అపరరరరవప గగశపరత�

భరస : అపరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2207
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:133-10-2306
వయససస:33
లస: పప

4660 SAA0297648
పపరర: వ యల యన యస పడదదప
కలమమర చసతలపరటట
తసడడ:డ శవ శసకర శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2307
వయససస:38
లస: పప

93-47/85

తసడడ:డ వనసకయఖ దతవల
ఇసటట ననస:133-10-2170
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ �
ఇసటట ననస:133-10-2306
వయససస:34
లస: ససస స
93-47/99

4644 SAA0637132
పపరర: మణణకసఠ వనలకరరర

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2131
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ దననరకర పడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2182
వయససస:29
లస: పప
94-184/1099

93-47/82

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2131
వయససస:25
లస: పప

తలర : శవ కలమమరర సప నస
ఇసటట ననస:133-10-2170
వయససస:21
లస: పప

4651 NDX3113230
పపరర: లత భటటటపప డ లల

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:133-10-2308
వయససస:83
లస: ససస స

93-47/84

తసడడ:డ లకకమఅయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2131
వయససస:66
లస: పప

4648 SAA0927626
పపరర: కమషర పవన కలమమర కకరరకలల

4666 SAA0435602
పపరర: పరలమపరటట సతఖవత

4643 LFX2423341
పపరర: అరరణనదతవ కకమటటననన�

4641 SAA0330647
పపరర: దనడకకయన వనలకరరర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2131
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : భభసకరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2131
వయససస:71
లస: ససస స

4645 SAA0887689
పపరర: బడహమయఖ నడడమగకకల

4657 AP151030456579
పపరర: వజయ కలమమరర గదడబ

93-52/230

తసడడ:డ కరశన ననయక జజతవత
ఇసటట ననస:133-10-2130
వయససస:47
లస: పప

4642 AP151030456468
పపరర: అసజల వనలకరరర�

4654 NDX2914067
పపరర: రరమలసగస మమగగలకరర

4640 SAA1149442
పపరర: పసడడ ననయక జజతవత

4665 AP151030456448
పపరర: ఈశనరమమ మగమగమళళ�

93-47/106

భరస : కమషర�
ఇసటట ననస:133-10-2308
వయససస:51
లస: ససస స
93-47/108

4668 SAA0571307
పపరర: పపనననరరవప బగరరక

93-47/109

తసడడ:డ వనకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2308
వయససస:34
లస: పప
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93-47/110

భరస : జగన మహనరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:33
లస: ససస స
4672 LFX1614742
పపరర: లకడమ� పచచబభల�

93-47/113

93-47/116

93-47/120

93-47/124

93-47/127

93-45/695

93-47/129

తసడడ:డ అబగబలడహహమమన
ఇసటట ననస:133-10-2314
వయససస:55
లస: పప

4682 LFX1611094
పపరర: వనసకటటశనరరర గగవసదస

4685 SAA0851320
పపరర: అనసష భవరరశశటట

4688 SAA0850819
పపరర: రరమ లసగయఖ భవఇలశశటట

4691 SAA0370528
పపరర: యమకలబ వల షపక

93-47/133

4694 LFX1613603
పపరర: వరణణకలమమరర మమడసరర

93-47/125

4697 LFX1611540
పపరర: శవరరమబడహమస మమడసరర � �
తసడడ:డ రరధనకమషరమమరరస �
ఇసటట ననస:133-10-2314
వయససస:60
లస: పప

4677 SAA0298646
పపరర: జజననమహన� ఆకలల�

93-47/119

4680 SAA0298711
పపరర: సరసబశవరరవప� ఆకలల�

93-47/122

4683 SAA0298752
పపరర: ససరరసదడబభబగ బసదసరరవపరర

93-47/126

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2310
వయససస:46
లస: పప
93-45/693

4686 SAA0977555
పపరర: ఆసజననయగలల మరరయమల

93-45/694

తసడడ:డ చడననకరశవపలల మరరయమల
ఇసటట ననస:133-10-2312
వయససస:29
లస: పప
93-45/696

4689 SAA0969917
పపరర: మలస బ షపక

93-47/128

తసడడ:డ వల అహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:133-10-2313
వయససస:26
లస: ససస స
93-47/130

4692 AP151030453074
పపరర: వల అహమమద షరరఫ షపక

93-47/131

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:133-10-2313
వయససస:55
లస: పప
93-47/134

భరస : శవరరమబడహమస
ఇసటట ననస:133-10-2314
వయససస:57
లస: ససస స
93-47/136

93-47/115

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అహమమద షరరఫ
ఇసటట ననస:133-10-2313
వయససస:29
లస: పప

భరస : అబగబల ఖరరస
ఇసటట ననస:133-10-2314
వయససస:50
లస: ససస స
4696 SAA0295899
పపరర: అబగబలకలమమ షపక

93-47/121

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:133-10-2312
వయససస:61
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:133-10-2313
వయససస:49
లస: ససస స
4693 AP151030456129
పపరర: కరరమగననసర షపక

4679 SAA0568956
పపరర: చననకకటయఖ గగవసదస

4674 SAA0296442
పపరర: పడకరశమమ� బననరరవపరర�

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:35
లస: పప

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:133-10-2312
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగగశయమ
ఇసటట ననస:133-10-2312
వయససస:38
లస: పప
4690 AP151030456128
పపరర: ఖమర జహహ షపక

93-47/117

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2310
వయససస:70
లస: పప
4687 SAA0853490
పపరర: రవ కలమమర భవరరశశటట

4676 SAA0297002
పపరర: రరజశశఖర� కననన�

93-47/112

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:63
లస: పప
4684 SAA0298737
పపరర: మహననడవప� చననరరవపరర�

93-47/114

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర � �
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:37
లస: పప
4681 SAA0297515
పపరర: వనసకటటశనరరరవప కననన

4673 SAA0569186
పపరర: ననగరసదడమమ బగరరక

4671 SAA0296434
పపరర: రరజఖలకడమ� బననరరవపరర�

భరస : ససరరసదడ బభబగ�
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర� �
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:70
లస: ససస స
4678 LFX1611169
పపరర: కకసడలరరవప� గగవసదస�

93-47/111

భరస : కకసడలరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరష� �
ఇసటట ననస:133-10-2309
వయససస:43
లస: ససస స
4675 LFX1610955
పపరర: ససబబమమ� గగవసదస�

4670 LFX1611086
పపరర: లకడమ� గగవసదస�

4695 SAA0297788
పపరర: సతష కలమమర మమడసరర

93-47/135

తసడడ:డ శవరరమబడహమస
ఇసటట ననస:133-10-2314
వయససస:38
లస: పప
93-47/137

4698 SAA0656199
పపరర: శవ ననగలకడమ ఇనకకలలర

93-45/697

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:133-10-2315
వయససస:32
లస: ససస స
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4699 SAA0656173
పపరర: లకడమ నరసమమ ఇనకకలలర

93-45/698

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2315
వయససస:52
లస: ససస స
4702 SAA0330365
పపరర: కరకసత రరణణ మలర పపదదబ

93-47/138

93-47/141

93-47/145

93-47/148

93-47/151

93-47/154

93-47/157

93-47/160

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మదదబ
ఇసటట ననస:133-10-2321
వయససస:25
లస: పప

4707 AP151030453237
పపరర: సతఖననరరయణ మలర పపదబ ద�

4710 AP151030456524
పపరర: హహహమమవత కకమమవరపప

93-47/149 4713 LFX2423325
4712 AP151030453461
పపరర: రరమమసజననయగలల కకమమవరపప
పపరర: ససజజత� వననగలమర�

4715 SAA0330308
పపరర: ఇసదదర బభయ వరయర

4718 SAA0532978
పపరర: రరజససలలచన మమనసకకసడ

4721 SAA0569541
పపరర: శకనవరస మమనసకకసడ

4724 SAA0958167
పపరర: జగదనసబ చససడసరర

4727 SAA0560722
పపరర: మదదబ లకడమరరజఖస
భరస : మదదబ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:133-10-2321
వయససస:46
లస: ససస స

93-47/144

93-47/147

93-47/150

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2318
వయససస:44
లస: ససస స
93-47/152

4716 SAA0569566
పపరర: హహమసతషకమమర వరయర

93-47/153

తసడడ:డ రమణనరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2318
వయససస:27
లస: పప
93-47/155

4719 LFX1610880
పపరర: దచడ పత మమనసకకసడ

93-47/156

భరస : ననగరశనరరరవప �
ఇసటట ననస:133-10-2319
వయససస:77
లస: ససస స
93-47/158

4722 SAA0931346
పపరర: శవ ననగమణణ పపలర గమర

93-47/159

భరస : వనసకటటశనరరరవప పపలర గమర
ఇసటట ననస:133-10-2320
వయససస:60
లస: ససస స
93-47/161

భరస : అమమనన చససడసరర
ఇసటట ననస:133-10-2320
వయససస:89
లస: ససస స
93-45/701

93-47/140

భరస : రరమమసజననయగలల కకమమవరపప
ఇసటట ననస:133-10-2317
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2319
వయససస:54
లస: పప

భరస : వరభదడరరవప పపలర గమర
ఇసటట ననస:133-10-2320
వయససస:87
లస: ససస స
4726 SAA0846115
పపరర: కమషర తతజ మదదబ

93-47/146

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:133-10-2319
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట లలమ శరఖసపడసరద�
ఇసటట ననస:133-10-2319
వయససస:35
లస: పప
4723 SAA0931361
పపరర: ననగరశనరమమ పపలర గమర

4709 LFX1612944
పపరర: రససల బ� షపక�

4704 LFX1612381
పపరర: కకకషరకలమమరర సజర

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2316
వయససస:83
లస: పప

భరస : రరననజ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2318
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరననజ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2318
వయససస:54
లస: పప
4720 SAA0740655
పపరర: శరకవణ� దనసరర�

93-47/142

తసడడ:డ కరమమశనర రరవప కకమమవరపప
ఇసటట ననస:133-10-2317
వయససస:76
లస: పప

భరస : రమణనరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2318
వయససస:49
లస: ససస స
4717 SAA0297036
పపరర: రమణనరరవప ననయర

4706 LFX1612340
పపరర: కమషర చడవతనఖ మలర పపదబ ద

93-45/700

భరస : వషష
ర మహనరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2316
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : షసకద� �
ఇసటట ననస:133-10-2317
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:133-10-2317
వయససస:22
లస: పప
4714 SAA0330555
పపరర: అమమతవలర వరయర�

93-47/139

తసడడ:డ ధరరమరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2316
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఏగరబల � �
ఇసటట ననస:133-10-2317
వయససస:45
లస: ససస స
4711 SAA1043108
పపరర: అఖల మమనసకకసడ

4703 AP151030456342
పపరర: శవ కలమమరర మలర పపదబ ద�

4701 SAA0656256
పపరర: సతఖననరరయణ వలర పపదబ ద

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2315
వయససస:72
లస: పప

భరస : ధరరమరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2316
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరమరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2316
వయససస:34
లస: పప
4708 LFX1612951
పపరర: షసషపద బబగస� షపక�

93-45/699

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2315
వయససస:40
లస: పప

భరస : కమషర చడవతనఖ
ఇసటట ననస:133-10-2316
వయససస:36
లస: ససస స
4705 LFX1612357
పపరర: మహనకమషర మలర పపదదబ

4700 SAA0656207
పపరర: శరఖమ కలమమర ఇనకకలలర

4725 SAA0931353
పపరర: వనసకటటశనరరరవప పపలర గమర

93-47/162

తసడడ:డ వరభదడరరవప పపలర గమర
ఇసటట ననస:133-10-2320
వయససస:63
లస: పప
93-47/163

4728 SAA0298190
పపరర: బభల కమషర వలక
ర రర

93-47/164

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2321
వయససస:43
లస: పప

Page 305 of 366

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46

4729 AP151030453565
పపరర: ఓసకరర ననథ వలక
ర రర

93-47/165

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2321
వయససస:48
లస: పప
4732 AP151030456392
పపరర: పదనమవత గగరకస�

93-47/168

4733 LFX1614072
పపరర: గగరర రరజశశఖర కకపలర

93-47/171

4736 SAA0649202
పపరర: రరజరష అససలలటట

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2323
వయససస:41
లస: ససస స

4739 AP151030456395
పపరర: అననపపరర పప నకరల

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర మమటట ట
ఇసటట ననస:133-10-2323
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఉమమశసకర
ఇసటట ననస:133-10-2324
వయససస:40
లస: ససస స
4747 SAA0298471
పపరర: ఉమమశసకర� చమగరఠ�

93-47/181

93-47/184

తసడడ:డ వనసకట రగడడర భవనస
ఇసటట ననస:133-10-2328
వయససస:25
లస: ససస స

4748 SAA0296467
పపరర: కకరణమయ� కకతత
స రర�

4751 SAA0296459
పపరర: పదనమవత� కకతతరర�

93-47/187

4754 AP151030456799
పపరర: హహహమమవతరరణణ పప లసరరజ

93-47/177

4757 SAA0931239
పపరర: బసదస పసడయమ కకరపరటట
తసడడ:డ ఏలర మసద కకరపరటట
ఇసటట ననస:133-10-2328
వయససస:29
లస: ససస స

4737 SAA0824442
పపరర: ససనత గరరర

93-47/172

4740 SAA0857021
పపరర: ససశల మమటట ట

93-47/175

4743 LFX2413557
పపరర: పడసరదరరవప� పరణఖస�

93-47/178

తసడడ:డ రరమయగరయఖ � �
ఇసటట ననస:133-10-2323
వయససస:47
లస: పప
93-47/179

4746 SAA0958126
పపరర: ఉమశసకర చమగరర

93-47/180

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చమగరర
ఇసటట ననస:133-10-2324
వయససస:49
లస: పప
93-47/182

4749 AP151030456754
పపరర: జయలకడమ కసస
స రర పప సదసరర�

93-47/183

భరస : భమషయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2326
వయససస:43
లస: ససస స
93-47/185

4752 SAA0295907
పపరర: పపడమ చరణ� కకతత
స రర�

93-47/186

తసడడ:డ వజయ రరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2326
వయససస:43
లస: పప
93-51/256

తసడడ:డ రరధనకమషరమమరరస
ఇసటట ననస:133-10-2327
వయససస:44
లస: ససస స
93-47/188

93-47/170

భరస : ననరరయణ రగడర డ మమటట ట
ఇసటట ననస:133-10-2323
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వజయ రరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2326
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:133-10-2326
వయససస:68
లస: పప
4756 SAA0987455
పపరర: లకడమపరడవలర భవనస

93-47/174

భరస : పపడమ చరణ�
ఇసటట ననస:133-10-2326
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : భమషయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2326
వయససస:58
లస: ససస స
4753 AP151030453932
పపరర: భమషయఖ పప సదసరర�

4745 LFX2423408
పపరర: ననగమలలర శనరర� పరణఖస�

4734 SAA0824426
పపరర: శసకర వనలలరరర

తసడడ:డ డతవడ
ఇసటట ననస:133-10-2323
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2324
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2324
వయససస:49
లస: పప
4750 AP151030456755
పపరర: సతఖవత పప సదసరర�

93-41/581

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2323
వయససస:30
లస: పప
93-45/702

93-47/167

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వనలలరరర
ఇసటట ననస:133-10-2322
వయససస:37
లస: పప

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2323
వయససస:56
లస: ససస స

93-47/176 4742 SAA0370502
4741 SAA1017699
పపరర: వ యస డడ సరగర రగడర డ మమటట ట
పపరర: వనసకట బభలకమషర పప నకలమ

4744 SAA0853102
పపరర: ససజజత చమమరర

93-47/169

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప అససలలటట
ఇసటట ననస:133-10-2323
వయససస:27
లస: పప
93-47/173

4731 SAA0824418
పపరర: ననగమణణ వనలలరరర

భరస : శసకర వనలలరరర
ఇసటట ననస:133-10-2322
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:133-10-2322
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బగచచయఖ� �
ఇసటట ననస:133-10-2322
వయససస:60
లస: పప
4738 SAA0435610
పపరర: లకడమ సరగజ పప నననకళర

93-47/166

తసడడ:డ కమషర మమరరస మదదబ
ఇసటట ననస:133-10-2321
వయససస:54
లస: పప

భరస : చనససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2322
వయససస:68
లస: ససస స
4735 LFX2413540
పపరర: చలపతరరవప పప నకలమ� �

4730 SAA0461475
పపరర: సతఖననరరయణ మదదబ

4755 AP151030453435
పపరర: రరధనకమషరమమరరస పప లసరరజ

93-51/257

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2327
వయససస:77
లస: పప
93-47/189

4758 LFX1611276
పపరర: ఆదదలకడమ కకనన� �

93-47/190

భరస : ససధనకర రగడడర � �
ఇసటట ననస:133-10-2328
వయససస:37
లస: ససస స
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93-47/192

తసడడ:డ ఏలర మసద కకరపరటట
ఇసటట ననస:133-10-2328
వయససస:27
లస: పప
4762 AP151030453641
పపరర: జగననమహనరగడడర కకననల�

93-47/193

తసడడ:డ ఏలర మసద కకరపరటట
ఇసటట ననస:133-10-2328
వయససస:28
లస: పప
93-47/195

తసడడ:డ హరగగపరలరగడడర�
ఇసటట ననస:133-10-2328
వయససస:48
లస: పప
4765 SAA1069046
పపరర: లకకరత పడథసఖష భవనస

4760 SAA0931197
పపరర: అవననశ కకరపరటట

4763 AP151030453138
పపరర: ససధనకర రగడడర కకననల�

తసడడ:డ వనసకట రగడడర భవనస
ఇసటట ననస:133-10-2330
వయససస:21
లస: ససస స

4766 AP151030456381
పపరర: బభలతడపపర సససదరర పసలరలమరరక

93-47/194

తసడడ:డ ఏలర మసద కకరపరటట
ఇసటట ననస:133-10-2328
వయససస:33
లస: పప
93-47/196

తసడడ:డ హరగగపరలరగడడర�
ఇసటట ననస:133-10-2328
వయససస:49
లస: పప
93-47/198

4761 SAA0931213
పపరర: భభనసచసదడ కకరపరటట

4764 SAA0931221
పపరర: యలమసద కకరపరటట

93-47/197

తసడడ:డ పపననయఖ కకరపరటట
ఇసటట ననస:133-10-2328
వయససస:70
లస: పప
93-51/258

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:133-10-2330
వయససస:51
లస: ససస స

4767 AP151030456379
పపరర: రరమ ససబబమమ పసలరలమరరక

93-51/259

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:133-10-2330
వయససస:90
లస: ససస స

4768 SAA0516112
పపరర: వనసకట ననగలలత పదదమన
మమనసరర
భరస : వనసకట ననగ పవన కలమమర
ఇసటట ననస:133-10-2331
వయససస:33
లస: ససస స

93-45/703

4769 SAA0516138
పపరర: వనసకట వజయ శశషగరరమమ
మమనసరర
భరస : వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2331
వయససస:63
లస: ససస స

93-45/704

4770 LFX1611177
పపరర: వనసకటననగపవన కలమమర
మమనసరర
తసడడ:డ వనసకటరరమమరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2331
వయససస:34
లస: పప

93-47/199

4771 SAA0931049
పపరర: పదమశక కరకసత పరరమళ
యలమరరర
తసడడ:డ శకనవరస మమరరస యలమరరర
ఇసటట ననస:133-10-2332
వయససస:25
లస: ససస స

93-47/200

4772 SAA0330142
పపరర: అనతన� ననలర కరర�

93-47/201

4773 AP151030456551
పపరర: శరరద యలవరరస

93-47/202

4774 AP151030456550
పపరర: కమల కకపలలర �

93-47/203

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2332
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసమమరరస�
ఇసటట ననస:133-10-2332
వయససస:56
లస: ససస స
4777 SAA0931312
పపరర: ననగమణణ మమరరమసడ

93-47/206

93-47/209

తసడడ:డ శక హరర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:25
లస: ససస స

93-47/207

4781 AP151030453651
పపరర: శకనవరసరరవప కకపలలర �

93-45/705

4784 SAA0974973
పపరర: రజన మమజరజ

93-47/210

4787 SAA0678870
పపరర: సప నయమ నసతలపరటట
తసడడ:డ శక హరర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:26
లస: ససస స

4779 SAA0344895
పపరర: శకననధ� ననలర కరర�

93-47/208

4782 SAA1337989
పపరర: సరయ ససజన యలమరరస

93-46/804

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస యలమరరస
ఇసటట ననస:133-10-2332(OLD 11-481)
వయససస:18
లస: ససస స
93-45/706

తసడడ:డ రరమమరరవప మమజరజ
ఇసటట ననస:133-10-2334
వయససస:42
లస: ససస స
93-45/708

93-47/205

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2332
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2332
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఉమమ శసకర చమగరర
ఇసటట ననస:133-10-2334
వయససస:41
లస: ససస స
4786 SAA0678896
పపరర: నసతషలపరటట కలససమ

4778 AP151030456552
పపరర: ససతమమ యలవరరస

4776 SAA0931320
పపరర: సరసనత మగడనగరరర
భరస : శశషగరరర మగడనగరరర
ఇసటట ననస:133-10-2332
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2332
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2332
వయససస:56
లస: పప
4783 SAA0958639
పపరర: ససజజత చమగరర

93-47/204

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2332
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కమషరమమరరస మమరరమసడ
ఇసటట ననస:133-10-2332
వయససస:72
లస: ససస స
4780 AP151030453485
పపరర: శకనవరస మమరరస యలవరరస

4775 AP151030456549
పపరర: జయలకడమ ఎలమరరస

భరస : శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:133-10-2332
వయససస:48
లస: ససస స

4785 SAA0958647
పపరర: ఉమమ శసకర చమగరర

93-45/707

తసడడ:డ హనసమసతపర చమగరర
ఇసటట ననస:133-10-2334
వయససస:49
లస: పప
93-45/709

4788 SAA0929838
పపరర: దసడడ మమబగలమర షపక

93-45/710

భరస : దసడడ చనశశశదన షపక
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:31
లస: ససస స
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93-45/711

భరస : శశషగరరర రరవప గసగగరర
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:33
లస: ససస స
4792 SAA0458646
పపరర: బభలమ ఫణణ కలమమరర బగదబన

93-45/714

93-45/717

93-45/720

93-45/723

93-45/726

93-51/260

93-45/731

తసడడ:డ అపరరరరవప � �
ఇసటట ననస:133-10-2346
వయససస:37
లస: ససస స

4802 SAA0853870
పపరర: పపరర ఆతమ వనసకటటష కటటకక

4805 SAA0853698
పపరర: శకనవరస శరమ లసకర

4808 SAA0458687
పపరర: ననగ పవనన శశనతన మమచసరర

93-45/734

93-45/724

4817 AP151030456297
పపరర: హహహమమవత గగచపరత
భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2346
వయససస:67
లస: ససస స

93-45/719

4800 SAA0987257
పపరర: శరరద దథననపపద

93-45/722

4803 SAA1020007
పపరర: వసశ కమషర నలక
ర రర

93-45/725

తసడడ:డ శవ పడసరద నలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:34
లస: పప
93-45/727

4806 SAA0649301
పపరర: వనమగల పలర వనసకటటశనరళళ

93-45/728

తసడడ:డ వనకననన
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:45
లస: పప
93-45/729

4809 SAA0646356
పపరర: పస ఊషర కకరన

93-45/730

తసడడ:డ పపరరషప తస మ
ఇసటట ననస:133-10-2336
వయససస:34
లస: ససస స
93-45/733

తలర : జజయమ గగలర పలర
ఇసటట ననస:133-10-2336
వయససస:27
లస: పప
93-45/735

తసడడ:డ శక రరమగలల ననయగడడ
ఇసటట ననస:133-10-2337
వయససస:27
లస: పప
93-47/211

4797 SAA0679910
పపరర: చలలకకరర ససజజత

93-45/732 4812 SAA0857245
4811 SAA0131656
పపరర: వనసకట రమన� మగదడబబ యన�
పపరర: జజన కకశశర గగలర పలర

4814 SAA0853664
పపరర: ఆదదతఖ నటట వ

93-45/716

భరస : ససబభబరరవప దథననపపద
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2336
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వసస
ఇసటట ననస:133-10-2336
వయససస:40
లస: పప
4816 LFX1612753
పపరర: మమధవలత గగచపపత� �

93-45/721

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస మమచసరర
ఇసటట ననస:133-10-2336
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రతన బభబగ దనరర
ఇసటట ననస:133-10-2336
వయససస:36
లస: ససస స
4813 SAA0646539
పపరర: పదపడ పపరరషప తస మ

4799 SAA0458638
పపరర: ధన లకడమ బగదబన

4794 SAA0458661
పపరర: సపశర ససహససన పప నసగగపత

భరస : యయసయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:58
లస: పప
4810 SAA0857187
పపరర: మమధవ దనరర

93-45/718

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమరగడడర�
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:34
లస: పప
4807 SAA0370445
పపరర: ససబభబరరవప తసగరళళపలర

4796 SAA0626994
పపరర: బబ యరపఅల ఆదద లకడమ

93-45/713

భరస : వనసకట రవ కలమమర పప నసగగపత
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప బగదబన
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప దనరర
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:24
లస: పప
4804 SAA0406496
పపరర: వసశ కమషరరరగడ�డర తమమమ�

93-45/715

భరస : వనసకటటశనరళళ
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర పపమమమ రరజ
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:45
లస: ససస స
4801 SAA0987240
పపరర: జగదదశ దనరర

4793 SAA0131649
పపరర: అరరణ� వననకకట�

4791 SAA0885907
పపరర: కరమమశనరర కలమఖణణ ధసళపరళళళ

భరస : కమషర ధసళపరళళళ
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస శరమ
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:37
లస: ససస స
4798 SAA0458679
పపరర: ఇధస మత పపమమమ రరజ

93-45/712

తసడడ:డ మహన రరవప బగదబన
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప బగదబన
ఇసటట ననస:133-10-2335
వయససస:35
లస: ససస స
4795 SAA0853615
పపరర: లలమవత లసకర

4790 SAA0458653
పపరర: మమదసలమ బగదబన

4815 SAA1403401
పపరర: సమరర మలమరదద

93-46/805

తసడడ:డ రమమశ బభబగ మలమరదద
ఇసటట ననస:133-10-2337
వయససస:26
లస: ససస స
93-47/212

4818 LFX2413524
పపరర: ననగరరజ� గగశపరత�

93-47/213

తసడడ:డ అపరరరరవప
��
ఇసటట ననస:133-10-2346
వయససస:42
లస: పప
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4819 AP151030453225
పపరర: శసకరరరవప వలర భభపపరస�

93-47/214

తసడడ:డ ఇషరమయయల�
ఇసటట ననస:133-10-2346
వయససస:62
లస: పప
4822 SAA0569624
పపరర: కకషప ర కకన

93-47/217

93-47/220

93-47/223

93-47/226

93-47/229

93-47/232

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప తతటర పరలలపప
ఇసటట ననస:133-10-2351
వయససస:25
లస: పప
4840 SAA0852971
పపరర: హహహమమవత ధనర

93-47/235

భరస : ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:75
లస: ససస స

93-47/224

4832 AP151030456618
పపరర: ససబబలకడమ బబ పపరడడ�

93-47/227

93-47/238

93-47/230

4838 SAA0657627
పపరర: ససకనఖ కకడత

93-47/233

4844 SAA0296558
పపరర: ససబబలకడమ కకడడ�

4847 SAA0298620
పపరర: శరఖమ కలమమర� వనలకరరర�
తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:33
లస: పప

93-47/222

4830 SAA0330183
పపరర: ననగమలలర శనరర బబ పపరడడ

93-47/225

4833 SAA0569020
పపరర: శశషరతలరశరయ బబ పపరడడ

93-47/228

4836 SAA0296541
పపరర: ననగ లకడమ బబ పపరడడ

93-47/231

భరస : వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2351
వయససస:33
లస: ససస స
4839 SAA0375360
పపరర: వజయ� వనలకరరర�

93-47/234

భరస : శరఖమ కలమమర�
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:30
లస: ససస స
93-47/236

4842 SAA0824574
పపరర: వనసకట ధనలకడమ కకదత

93-47/237

భరస : మలర కరరరరన రరవప కకదత
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:38
లస: ససస స
93-47/239

భరస : కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:50
లస: ససస స
93-47/241

4827 LFX1610864
పపరర: లలమవత� బబ పపరడడ�

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2350
వయససస:46
లస: పప

4835 LFX2413243
పపరర: తరరమలరరమ కమషర రరవప�
బబ పపరడడ�
తసడడ:డ బ.వ.యస.ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2350
వయససస:52
లస: పప

4841 SAA0533034
పపరర: ననగలకడమ వలవనటట

93-47/219

భరస : శవరరమకమషరపడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2350
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:47
లస: ససస స
4846 AP151030457170
పపరర: వనసకటరతనస కకడడ

4829 SAA0569194
పపరర: ఇసదదర బబ పపరడడ

4824 AP151030453096
పపరర: శకరరమగలల మసదడపపడడ�

భరస : హరరహరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2349
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : శవరసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనణగ ధనర
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:31
లస: ససస స
4843 SAA0375725
పపరర: లకడమ వనలకరరర

93-47/221

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2350
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2350
వయససస:49
లస: పప
4837 SAA0931262
పపరర: వసశ తతటర పరలలపప

4826 LFX1610856
పపరర: నరమలమకలమమరర బబ పపరడడ

93-47/216

తసడడ:డ ససదరరనస�
ఇసటట ననస:133-10-2347
వయససస:83
లస: పప

భరస : శశషరతలరసరయ
ఇసటట ననస:133-10-2350
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : తరరమలరరమకమషరరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2350
వయససస:48
లస: ససస స
4834 AP151030453714
పపరర: శవరరమకమషరపడసరద బబ పపరడడ

93-47/218

భరస : వనసకటవరబదడరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2349
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరహరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2349
వయససస:50
లస: పప
4831 LFX1610377
పపరర: రరజఖలకడమ� బబ పపడడ�

4823 LFX1612589
పపరర: కమషర� కకన�

4821 AP151030456679
పపరర: శశషలకడమ కకన�

భరస : రరజరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2347
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరశనరరరవప � �
ఇసటట ననస:133-10-2347
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2348
వయససస:27
లస: ససస స
4828 LFX1610724
పపరర: వనసకటవరభదడరరవప బబ పపరడడ

93-47/215

తసడడ:డ రరజరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2347
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2347
వయససస:31
లస: పప
4825 SAA0533422
పపరర: వనసకట ననగసరయ సససధసర

4820 SAA0296533
పపరర: శరసత కకనన�

4845 LFX1610807
పపరర: సరమమమజఖస� గగపస�

93-47/240

భరస : అపరరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:55
లస: ససస స
93-47/242

4848 SAA0331058
పపరర: శవరసజననయగలల� కకడత�

93-47/243

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:34
లస: పప
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పపరర: వనణగ ధనరర
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93-47/244

తసడడ:డ భకకలల ధనరర
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:39
లస: పప
4852 AP151030454032
పపరర: కకటటశనరరరవప కకడడ�

93-47/247

4853 SAA0372060
పపరర: వనసకటసరనమ మసడనదద

93-47/250

4856 SAA0373795
పపరర: శకలత� మసదనడడ�

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:133-10-2355
వయససస:51
లస: ససస స

4859 LFX1610294
పపరర: వనసకరయమమ� మగనగగటట�

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:133-10-2357
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-10-2357
వయససస:29
లస: పప
4867 SAA0568998
పపరర: శకనవరసరరవప జజననకలటట

93-47/262

93-52/231

భరస : రరసబభబగ కకనసబన
ఇసటట ననస:133-10-2366
వయససస:47
లస: ససస స
4873 SAA0310169
పపరర: లకడమ కలమమరర శక బభషఖస

93-47/266

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:133-10-2370
వయససస:71
లస: ససస స
4876 AP151030456224
పపరర: లకడమ కలమమరర కకడనల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2373
వయససస:58
లస: ససస స

4865 SAA0296996
పపరర: శకకరసత� ననరరయణ�

93-47/268

4854 SAA0372185
పపరర: సతఖననరరయణ మసదనడడ

93-47/254

4857 LFX1610286
పపరర: ననగమణణ� మగనగగటట�

93-47/252

4860 AP151030456164
పపరర: లకడమకరసతమమ జజననకకటట�

93-47/255

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2357
వయససస:41
లస: ససస స
93-47/257

4863 SAA0435628
పపరర: అనససయమమ జజనననకకటట

93-47/258

భరస : వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2357
వయససస:63
లస: ససస స
93-47/260

4866 SAA0569657
పపరర: పరసడడరసగరరరవప చససడసరర

93-47/261

తసడడ:డ వనసకటననగ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2357
వయససస:33
లస: పప

4868 SAA0569582
పపరర: వనసకట ననగ సరసబశవరరవప
చససడసరర
తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:133-10-2357
వయససస:52
లస: పప

93-47/263

4871 SAA1448687
పపరర: రతన తతజ ఠగటర పలలపప

93-47/754

4869 SAA0434977
పపరర: వనసకటటశనరరర జజనననకకటట

93-47/264

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2357
వయససస:72
లస: పప
4872 SAA0310219
పపరర: ససజజత ననరరయణమ�

తసడడ:డ టటససహహచ కకటటశనర రరవప ఠగటర పలలపప
ఇసటట ననస:133-10-2368
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమకకకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:133-10-2370
వయససస:50
లస: ససస స

93-47/267
4874 SAA0132803
పపరర: వనసకట శశషష కలమమర
ననరరయణస
తసడడ:డ రరమ కమషర మమరరస ననరరయణస
ఇసటట ననస:133-10-2370
వయససస:31
లస: పప

4875 SAA1293620
పపరర: శకనవరస రరవప వలక
ర రర
తసడడ:డ రరజజ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-10-2373
వయససస:56
లస: పప

4877 SAA0637074
పపరర: దసరర శసకర నడడమగకకల

4878 SAA1293372
పపరర: లమవణఖ వలక
ర రర

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2373
వయససస:49
లస: పప

93-47/249

భరస : రరసబభబగ� �
ఇసటట ననస:133-10-2355
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకమషర మమరరస�
ఇసటట ననస:133-10-2357
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2357
వయససస:43
లస: పప
4870 SAA0872466
పపరర: హనన కలమమరర దతవరపలర

93-47/251

భరస : వనసకట ననగసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2357
వయససస:49
లస: ససస స
93-47/259

93-47/246

తసడడ:డ వనసకటసరనమ
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర� �
ఇసటట ననస:133-10-2355
వయససస:60
లస: ససస స

93-47/256 4862 SAA0533042
4861 SAA1024439
పపరర: లకడమ ననగ రరజజ కలమమరర తతట
పపరర: అనసరరధ చససడసరర

4864 SAA0740200
పపరర: ననగరరజ� జజనననకకటట�

93-47/248

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:133-10-2355
వయససస:29
లస: ససస స
93-47/253

4851 SAA0372243
పపరర: వనలలరరర సరసబయఖ

తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకట సరనమ
ఇసటట ననస:133-10-2354
వయససస:65
లస: ససస స
4858 SAA0135376
పపరర: వజయ� వకకలగడర �

93-47/245

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2352
వయససస:58
లస: పప
4855 SAA0375691
పపరర: శవ కలమమరర మసదనడడ

4850 LFX1610088
పపరర: రరసబభబగ మమనగగటట

93-47/269

93-47/265

93-46/686

93-46/687

భసధసవప: హరరపస
డ రద వలలరరర
ఇసటట ననస:133-10-2373 (11-496)
వయససస:45
లస: ససస స
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93-47/270

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:133-10-2374
వయససస:44
లస: ససస స
4882 SAA0637041
పపరర: జయసతనడజ వలక
ర రర

93-47/273

93-47/276

93-47/279

93-47/282

93-47/756

93-51/264

93-47/759

భరస : లవకలమమర జజననకకటట
ఇసటట ననస:133-10-2389
వయససస:43
లస: ససస స

4892 SAA0646810
పపరర: చతఠగటట కకశశర కలమమర

4895 SAA1437391
పపరర: పరరరసరరథద రగడడర అలర స

4898 LFX1615673
పపరర: శశఖరరబబగ కరవపరర

4901 LFX1612241
పపరర: లకడమతరరపతమమ భవనస

93-51/268

4904 SAA0658633
పపరర: శకహరర పపససలకరర

93-47/283

4907 LFX1615053
పపరర: వనసకటరరజఖస కరగరర
భరస : శకనస
ఇసటట ననస:133-10-2390
వయససస:34
లస: ససస స

4887 SAA0533059
పపరర: ఉషశక తలర స

93-47/278

4890 SAA0646836
పపరర: చతఠగటట పడతషఖష

93-47/281

4893 SAA1471481
పపరర: రరజరశనర రరవప రరయల

93-47/755

తసడడ:డ ననరరయణ రరయల
ఇసటట ననస:133-10-2381
వయససస:63
లస: పప
93-47/757

4896 SAA0961178
పపరర: అనసష కరవపరర

93-51/263

భరస : శశఖర బభబగ కరవపరర
ఇసటట ననస:133-10-2386
వయససస:28
లస: ససస స
93-51/265

4899 SAA1454081
పపరర: పపజ శకనజ ఆతషకకరర

93-47/758

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:133-10-2387
వయససస:19
లస: ససస స
93-51/266

4902 SAA0310334
పపరర: రరజఖలకడమ కరగరర

93-51/267

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2387
వయససస:34
లస: ససస స
93-51/269

తలర : అసకమమ
ఇసటట ననస:133-10-2387
వయససస:37
లస: పప
94-91/1100

93-47/275

తసడడ:డ కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:133-10-2379
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-10-2387
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:133-10-2387
వయససస:36
లస: ససస స
4906 NDX3183589
పపరర: అనసరరధ జజననకకటట

93-47/280

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:133-10-2386
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:133-10-2387
వయససస:19
లస: ససస స
4903 SAA0658625
పపరర: అరఠణ పపససలకరర

4889 SAA0570762
పపరర: ననగతతజ తలర స

4884 LFX1613686
పపరర: అరవసద� �

భరస : వనసకట శవననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2379
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బల రగడడర అలర స
ఇసటట ననస:133-10-2381
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2386
వయససస:55
లస: ససస స
4900 SAA1417864
పపరర: పపజ శకనజ ఆతషకకరర

93-47/277

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2379
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరయల ననరరయణ
ఇసటట ననస:133-10-2381
వయససస:63
లస: పప
4897 LFX1612175
పపరర: వనసకరయమమ భవనస

4886 SAA0636837
పపరర: చతతతటటరగహహత

93-47/272

తసడడ:డ సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:133-10-2374
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2379
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2379
వయససస:53
లస: పప
4894 SAA1437060
పపరర: రరయల రరజరశనర రరవప

93-47/274

తసడడ:డ కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:133-10-2379
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:133-10-2379
వయససస:51
లస: ససస స
4891 SAA0570754
పపరర: వనసకట శవననగరశనరరరవప తలర స

4883 SAA0382267
పపరర: వసశ� యరకపరలలస�

4881 SAA0310714
పపరర: రరజఖలకడమ� కరమమ�

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2374
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2374
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమ మమరరస
ఇసటట ననస:133-10-2374
వయససస:47
లస: పప
4888 SAA0646828
పపరర: చటటటఠగటట పదనమ

93-47/271

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2374
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2374
వయససస:25
లస: పప
4885 SAA0637108
పపరర: లకడమ ననరరయణ ససతల

4880 SAA0382275
పపరర: అనసరరధ� యరకపరలలస�

4905 LFX1611250
పపరర: ఆసజననయగలల భవనస

93-51/270

తసడడ:డ రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2387
వయససస:38
లస: పప
93-51/271

4908 LFX1614262
పపరర: వనసకటరతనస కరగరర

93-51/272

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2390
వయససస:50
లస: ససస స
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4909 LFX1613488
పపరర: శకనస ఖగరర
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93-51/273

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2390
వయససస:35
లస: పప
4912 SAA1389592
పపరర: సరసబశవ రరవప చసకక

93-47/761

93-51/276

93-51/279

93-51/513

93-47/286

93-47/289

93-51/280

4922 SAA0375188
పపరర: అనసషర� జ�ననలగడర �

4925 SAA0420737
పపరర: కరసలఖ� మమరరపలర �

4928 AP151030456575
పపరర: సరగజన జజననలగడర �

93-47/292

4931 SAA0568949
పపరర: సరయకలమమర జగతనపప

93-47/284

93-47/295

4936 SAA0372003
పపరర: జగదదశనర రరవప� కకసడసరర�

93-47/298

4934 SAA0824467
పపరర: ననగరశనర రరవప అతషకకరర

93-47/287

తసడడ:డ వమజరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:63
లస: పప

93-51/278

4920 LFX2413367
పపరర: శకనవరస షపక

93-51/281

4923 SAA0135269
పపరర: హహమలత జగతనపప

93-47/285

4926 SAA1013721
పపరర: వజయ లకడమ ఆతషకకరర

93-47/288

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:42
లస: ససస స
93-47/290

4929 SAA0296574
పపరర: లకడమ బభయ జగతపప

93-47/291

భరస : పరమమశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:51
లస: ససస స
93-47/293

4932 SAA0371997
పపరర: రరజరశ� జననలగడర �

93-47/294

తసడడ:డ శక రరమచసదడమమరరస�
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:30
లస: పప
93-47/296

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:47
లస: పప
4937 SAA0569178
పపరర: పరమమశనరక జగతనపప

4917 LFX1613231
పపరర: ననగరశనరరరవప వనలకరరర

తసడడ:డ పరమమశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:28
లస: పప

4933 SAA0569715
పపరర: వనసకట శవరరమకమషరమమరరస
మమరరపలర
తసడడ:డ అమరరశనరశరమ
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:39
లస: పప

93-51/275

తసడడ:డ అబగబలమర
ఇసటట ననస:133-10-2395
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమగ�
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససమఫ మచలస�
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:55
లస: పప

4919 LFX1613322
పపరర: మసరసన షపక

4914 LFX1612464
పపరర: అసజమమ వనలకరరర

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2392
వయససస:70
లస: పప

భరస : శవరరమకమషరమమరరస�
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:48
లస: ససస స
4930 SAA0373183
పపరర: భభగఖలకడమ కకసడసరర

93-51/277

భరస : శకరరమచసదడమమరరస�
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరధ కమషర నసజరటట
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:38
లస: ససస స
4927 AP151030456017
పపరర: కకసడమమ దతవసడర

4916 LFX1612472
పపరర: రసగమమ వనలలరరర

93-47/760

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:133-10-2392
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2395
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:133.10-2395
వయససస:34
లస: ససస స
4924 SAA0958241
పపరర: పసడత చమలమదదననన

93-47/762

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2392
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:133-10-2395
వయససస:60
లస: ససస స
4921 SAA0296731
పపరర: మగసతనజ షపక

4913 SAA1389600
పపరర: పదనమవత చసకక

4911 SAA1389568
పపరర: సరసబశవ రరవప చసకక

తసడడ:డ మహనసదద చసకక
ఇసటట ననస:133-10-2391
వయససస:61
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చసకక
ఇసటట ననస:133-10-2391
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:133-10-2392
వయససస:40
లస: ససస స
4918 LFX1613678
పపరర: సపవదన బ షపక

93-51/274

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2390
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మహనసదద చసకక
ఇసటట ననస:133-10-2391
వయససస:61
లస: పప
4915 LFX1615012
పపరర: లకడమ కనన

4910 LFX1613330
పపరర: వనసకటటశనరరర ఖగరర

4935 AP151030453477
పపరర: రరమగ జజననలగడర �

93-47/297

తసడడ:డ ససబభబరరయగడడ�
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:53
లస: పప
93-47/299

4938 SAA0370403
పపరర: ససమఫ మచలస� కకసడసరర�

93-47/300

తసడడ:డ అపరలసరనమ�
ఇసటట ననస:133-10-2401
వయససస:80
లస: పప
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4939 SAA0853649
పపరర: పదమజ పరలపరరస
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93-47/301

భరస : గగపస రగడడర పరలపరరస
ఇసటట ననస:133-10-2402
వయససస:47
లస: ససస స
4942 AP151030453476
పపరర: తరపతరరవప బచసచ�

93-47/304

93-41/582

93-47/309

93-47/312

93-47/764

భరస : ససధతష కలమమర అబబననన
ఇసటట ననస:133-10-2406
వయససస:46
లస: ససస స
4957 SAA0637025
పపరర: గసగరదతవ మమననస

93-47/314

93-47/317

తలర : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:67
లస: ససస స

93-47/310

93-47/320

4947 LFX1610203
పపరర: శకధర� ఓలలటట�

93-47/308

4950 LFX2423457
పపరర: నలమ� పససమరరస�

93-47/311

4952 SAA0958209
పపరర: వనసకట వజయబభబగ
పరకరలపరటట
తసడడ:డ భమపతరరవప పరకరలపరటట
ఇసటట ననస:133-10-2406
వయససస:54
లస: పప

93-47/313

4955 SAA1341346
పపరర: సరయ ససభదడ అబబననన

93-47/765

4956 SAA1367630
పపరర: ననగ వనసకట సరయ గగపరల
అబబననన
తసడడ:డ ససధతష కలమమర అబబననన
ఇసటట ననస:133-10-2406
వయససస:23
లస: పప

93-47/766

93-47/315

4959 LFX1611037
పపరర: శరరదనదతవ� గసగమరర�

93-47/316

4958 SAA0824590
పపరర: అనసరరధ ఇమమడడసపటట

4961 SAA0533067
పపరర: శకదతవ కకలమరర

4964 LFX1615178
పపరర: లకడమ తరరపతమమ� గసగమరర�

4967 LFX1615186
పపరర: శశషగరరరరరవప� గసగమరర�
తసడడ:డ వనసకటపరయఖ �
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:34
లస: పప

4953 SAA1341353
పపరర: ససధతష కలమమర అబబననన

93-47/763

తసడడ:డ గగపరల రరవప అబబననన
ఇసటట ననస:133-10-2406
వయససస:54
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:39
లస: ససస స
93-47/318

4962 SAA0296566
పపరర: ననగమణణ� నటట వ�

93-47/319

భరస : శకరరమగల ననయగడడ�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:48
లస: ససస స
93-47/321

భరస : వనసకటపరయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:55
లస: ససస స
93-47/323

93-47/306

భరస : రతనరరజ� �
ఇసటట ననస:133-10-2404
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కరసతనరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:48
లస: ససస స
4966 SAA0637082
పపరర: ససతమమ మననస

4949 SAA0569244
పపరర: రతనమణణమమ పససమరరస

4944 SAA0853375
పపరర: వనసకటపయఖ చతబబడ లల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప �
ఇసటట ననస:133-10-2403
వయససస:42
లస: పప

భరస : శక ననగరరజ ఇమమడడసపటట
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:43
లస: ససస స
4963 AP151030456684
పపరర: అనసరరధ బబ నగల�

93-47/307

తసడడ:డ ససధతష కలమమర అబబననన
ఇసటట ననస:133-10-2406
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:32
లస: ససస స
4960 LFX1611052
పపరర: రరజరశనరర నసతలపరటట

4946 SAA0296582
పపరర: అనసరరధ� చతకకరర�

93-47/303

తసడడ:డ చలమయఖ చతబబడ లల
ఇసటట ననస:133-10-2402
వయససస:64
లస: పప

భరస : జజసఫ రరజ
ఇసటట ననస:133-10-2404
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసప బగ
ఇసటట ననస:133-10-2404
వయససస:40
లస: పప
4954 SAA1342930
పపరర: రమమ దతవ అబబననన

93-47/305

భరస : వనసకటచలపతరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2403
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2403
వయససస:50
లస: పప
4951 SAA0569681
పపరర: జజసఫరడజ పససమరరస

4943 SAA0991050
పపరర: మగతనస రగడడర సససగసపలర

4941 SAA0853326
పపరర: గగపస రగడడర పరలపరరస

తసడడ:డ వనసకట రగడడర పరలపరరస
ఇసటట ననస:133-10-2402
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రగడడర
ఇసటట ననస:133-10-2402
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ మమచరర
ఇసటట ననస:133-10-2403
వయససస:25
లస: పప
4948 SAA0298372
పపరర: వనసకటచలపతరరవప� చతబబడ లల�

93-47/302

భరస : తరరపతరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2402
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2402
వయససస:53
లస: పప
4945 SAA1068857
పపరర: పసడయమ కలమమర మమచరర

4940 AP151030456574
పపరర: ననరరయణమమ బచసచ�

4965 AP151030456685
పపరర: సమగదనడలదతవ బబ నగల�

93-47/322

భరస : కరసతనరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:63
లస: ససస స
93-47/324

4968 SAA0331009
పపరర: శకనవరసరరవప గసగమరర�

93-47/325

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:39
లస: పప
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4969 AP151030453304
పపరర: ననగరరరరన బబ నగల�

93-47/326

తసడడ:డ లకడమకరసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:42
లస: పప
4972 AP151030453249
పపరర: అశశక వరబన బబ నగల�

93-47/329

93-47/332

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:51
లస: పప
4978 AP151030453450
పపరర: చకకధనరర నసజరటట�

93-47/335

93-47/338

93-47/341

93-47/344

93-47/347

తసడడ:డ చకకధనరర�
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:46
లస: పప

93-47/336

4988 AP151030456457
పపరర: రరమగలమమ దతవసడర

4991 LFX1616150
పపరర: కకసడలరరజ దతవసడర

93-47/350

4994 SAA0930827
పపరర: కమషర గరరగడడర

93-47/339

4997 AP151030453399
పపరర: కకసడయఖ దతవళళ
తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:68
లస: పప

4977 SAA0331025
పపరర: వనసకటపరయఖ� గసగమరర�

93-47/334

4980 SAA0987521
పపరర: లకడమ కకటటశనరమమ ఎరర

93-47/337

4983 SAA0930793
పపరర: మమధసరర రగడడర

93-47/340

భరస : సరసబశవరరవప రగడర డ
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:33
లస: ససస స
93-47/342

4986 AP151030456183
పపరర: ఈశరనరమమమ దతవళళ

93-47/343

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:53
లస: ససస స
93-47/345

4989 LFX2423259
పపరర: వనసకటమమ దతవళళ

93-47/346

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:63
లస: ససస స
93-47/348

4992 SAA0930819
పపరర: ససబభబరరవప నసతకకక

93-47/349

తసడడ:డ బభబగరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:36
లస: పప
93-47/351

తసడడ:డ పపద వరరసరనమ గరరగడర డ
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:41
లస: పప
93-47/353

93-47/331

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఎరర
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమగలల �
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప రగడర డ
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:39
లస: పప
4996 AP151030453253
పపరర: రరధనకమషర నసజరటట�

4985 LFX2423226
పపరర: వనసకట రమణ దతవళళ

4974 LFX1613066
పపరర: శకహరరరరవప నసతలపరటట

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:71
లస: ససస స
4993 SAA0930801
పపరర: సరసబశవరరవప రగడర డ

93-47/333

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చకకధనరర
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:61
లస: ససస స
4990 SAA0824517
పపరర: ససతమమ అతషకకరర

4976 SAA0330118
పపరర: శకరరమగలల ననయగడడ� నటట వ�

4982 SAA0930843
పపరర: ససధఖ నసతకకక

93-47/328

తసడడ:డ వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కమషర గరరగడడర
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:33
లస: ససస స
4987 AP151030456293
పపరర: కలససమమసజలదతవ నసజరటట

93-47/330

తసడడ:డ సప మయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:71
లస: పప

భరస : కకసడలరరజ
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:28
లస: ససస స
4984 SAA0930835
పపరర: సనరఠప గరరగడడర

4973 LFX1614080
పపరర: దననయయలల రతనరరజ�
పససమరరస�
తసడడ:డ దననయయలల�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:47
లస: పప

4979 AP151030453701
పపరర: లకడమకరసతరరవప బబ నగల�

4971 AP151030453148
పపరర: హరరవరబ న బబ నగల�

తసడడ:డ లకడమకరసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:65
లస: పప
4981 SAA0533075
పపరర: బభజ దతవళళ

93-47/327

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర �
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ లకడమకరసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2407
వయససస:46
లస: పప
4975 SAA0569673
పపరర: రవకలమమర కకలమరర

4970 LFX1610716
పపరర: శశషగరరరరరవప� గసగమరర�

4995 AP151030453200
పపరర: అనల కలమమర నసజరటట�

93-47/352

తసడడ:డ చకకధనరర�
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:44
లస: పప
93-47/354

4998 AP151030453683
పపరర: శకరరమమలక దతవళళ

93-47/355

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:73
లస: పప
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93-47/356

భరస : వనసకటటసనరరర చలకరన
ఇసటట ననస:133-10-2408
వయససస:33
లస: ఇ
5002 AP151030456536
పపరర: నరమల కలమమరర కరమమటట�

93-47/358

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2409
వయససస:62
లస: ససస స
5005 SAA0847733
పపరర: బభషర సయఖద

93-47/361

93-47/364

భరస : శవమమధవరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2413
వయససస:59
లస: ససస స
5014 SAA0376251
పపరర: పదమ ఎసడడడ
డ డర
భరస : పడదదప రగడడర
ఇసటట ననస:133-10-2414
వయససస:31
లస: ససస స
5017 SAA0298331
పపరర: పడవణ� వననరగడ�డర

93-47/373

93-47/376

భరస : రరజరష�
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:30
లస: ససస స

93-47/362

5009 LFX1610930
పపరర: లలమవత వడర మమడడ

5012 SAA0344887
పపరర: వనసకటటశనరరరవప వడర మమడడ

5015 SAA0296616
పపరర: కవత ఎసడడడ
డ డర

5018 SAA0297390
పపరర: పడదదప� వననరగడ�డర

5021 SAA0931015
పపరర: భభరత కరకరన

93-47/380

5024 SAA0931031
పపరర: ఆసజననయగలల చతకకరర

93-47/365

5027 LFX1611060
పపరర: మమధవ మమచవరపప
భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:37
లస: ససస స

93-47/363

5010 SAA0296590
పపరర: ధనమమ వడర మమడడ

93-47/366

తసడడ:డ శవమమధవరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2413
వయససస:42
లస: ససస స
93-47/368

5013 AP151030454165
పపరర: శవమమధవరరవప వడర మగడడ

93-47/369

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2413
వయససస:62
లస: పప
93-47/371

5016 AP151030456241
పపరర: మలర శనరర ఎసదడడ
డ డర

93-47/372

భరస : వనసకట రగడడర ఎసదడడ
డ డర
ఇసటట ననస:133-10-2414
వయససస:55
లస: ససస స
93-47/374

5019 SAA0298141
పపరర: పడదదప రగడడర ఎననరగడడర

93-47/375

తసడడ:డ వనసకట రగడడర ఎననరగడడర
ఇసటట ననస:133-10-2414
వయససస:38
లస: పప
93-47/377

5022 SAA0931023
పపరర: ననగరసదడస కరకరన

93-47/378

భరస : కమషర మమరరస కరకరన
ఇసటట ననస:133-10-2415
వయససస:72
లస: ససస స
93-47/381

తసడడ:డ చడనన కమషరయఖ చతకకరర
ఇసటట ననస:133-10-2415
వయససస:45
లస: పప
93-47/383

5007 SAA0853706
పపరర: హహమలత అడప
భరస : శకనవరస రగడర డ అడప
ఇసటట ననస:133-10-2413
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససధనకరరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:133-10-2415
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : లకడమ ససజజత
ఇసటట ననస:133-10-2415
వయససస:35
లస: పప
5026 SAA0373480
పపరర: వరణణ� మమచవరపప�

5006 SAA0958282
పపరర: భభరర వ వడర మమడడ

93-47/360

తసడడ:డ సవరయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2409
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరగడడర
ఇసటట ననస:133-10-2414
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరగడడర
ఇసటట ననస:133-10-2414
వయససస:41
లస: పప
5023 SAA0659755
పపరర: ఎస ఎస అవననష తలర స

5004 AP151030453467
పపరర: పడకరశరరవప కరమమటట�

93-47/359

తసడడ:డ భభనసపరడతప రగడడర
ఇసటట ననస:133-10-2414
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-10-2414
వయససస:34
లస: పప
5020 SAA0298398
పపరర: భభనసపడతనప ఏసడడడ
డ డర

5003 SAA0974940
పపరర: మరల వనలపపరర

తసడడ:డ శవమమధవరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2413
వయససస:35
లస: పప
93-47/370

93-47/357

తసడడ:డ మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:133-10-2409
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2413
వయససస:34
లస: ససస స
93-47/367

5001 SAA0847691
పపరర: శమమ మమన షపక

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర ఎరరర
ఇసటట ననస:133-10-2408,2/2 PRASANTHI
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటసనరరరరవ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:133-10-2413
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2413
వయససస:34
లస: ససస స
5011 AP151030457235
పపరర: వర రరఘవమమ వడర మమడడ

93-52/232

తసడడ:డ మగకకసటట వనలపపరర
ఇసటట ననస:133-10-2409
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:133-10-2409
వయససస:72
లస: పప
5008 LFX1610922
పపరర: ససజజత వడర మమడడ

5000 SAA1069988
పపరర: రరమకమషర వర పడసరద ఎరరర

5025 SAA0420778
పపరర: భవరన� వరససశశటట �

93-47/382

భరస : వరబభబగ�
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:29
లస: ససస స
93-47/384

5028 AP151030456465
పపరర: వశరలమకడ పరతతరర�

93-47/385

భరస : కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:48
లస: ససస స
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93-47/386

భరస : వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:50
లస: ససస స
5032 SAA0556431
పపరర: వరరసజననయగలల కసదసల

93-47/389

93-47/392

93-47/395

93-47/398

93-47/401

93-47/404

93-45/738

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:30
లస: ససస స

5042 SAA1034610
పపరర: ససబభబరరవప మమచవరపప

5045 LFX1610120
పపరర: శకనవరసరరవప� మమచవరపప�

5048 SAA0732801
పపరర: మహలకడమ కసదసల

5051 SAA0406975
పపరర: ఉదయ కలమమరర� నసబమరర�

93-45/742

5054 SAA0678805
పపరర: కకరణమయ మమదనసస

93-47/399

5057 SAA0392290
పపరర: మమలమభ� షపక�
భరస : బదసలమర�
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:34
లస: ససస స

5037 LFX1615574
పపరర: శకనవరసరరవప� వననగళళ�

93-47/394

5040 SAA0310805
పపరర: వనసకటరతనస� కసదసల�

93-47/397

5043 SAA0533083
పపరర: మసజల రరణణ దసగరర

93-47/400

భరస : దతవరనసదస దసగరర
ఇసటట ననస:133-10-2417
వయససస:47
లస: ససస స
93-47/402

5046 SAA0570804
పపరర: దతవరనసదస దసగరర

93-47/403

తసడడ:డ రగబబరట వకతతర బభబగ దసగరర
ఇసటట ననస:133-10-2417
వయససస:50
లస: పప
93-45/736

5049 SAA1009639
పపరర: పదమ యలమసదల

93-45/737

భరస : సప మయఖ యలమసదల
ఇసటట ననస:133-10-2435
వయససస:49
లస: ససస స
93-45/739

5052 SAA1006098
పపరర: దదననశ రగడడర కకసడమడడగగల

93-45/741

తసడడ:డ ననగరరగడడర కకసడమడడగగల
ఇసటట ననస:133-10-2435
వయససస:27
లస: పప
93-45/743

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:25
లస: ససస స
93-45/745

93-47/391

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:55
లస: పప

భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2435
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2435
వయససస:43
లస: పప
5056 SAA0392498
పపరర: చసదడ� మమరపప యన�

93-47/396

భరస : రరమ కమషర కసదసల
ఇసటట ననస:133-10-2435
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మగరళ కమషర�
ఇసటట ననస:133-10-2435
వయససస:56
లస: ససస స
5053 SAA0854555
పపరర: వనణగ గగపరల కసదన

5039 SAA0740663
పపరర: వనసకటటశనరరరవప� వరససశశటట �

5034 SAA0568915
పపరర: శకనవరసస తమమశశటట

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప � �
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప �
ఇసటట ననస:133-10-2417
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గరస షపక
ఇసటట ననస:133-10-2419
వయససస:21
లస: ససస స
5050 SAA0257105
పపరర: అనసరరధ� జసధనఖల�

93-47/393

తసడడ:డ చలపతరరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:65
లస: పప

భరస : రగబబరట వకతతర బభబగ దసగరర
ఇసటట ననస:133-10-2417
వయససస:74
లస: ససస స
5047 SAA1069053
పపరర: హససనన షపక

5036 SAA0740226
పపరర: గరస� షపక�

93-47/388

తసడడ:డ రమననష
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:63
లస: పప
5044 SAA0533091
పపరర: జజజన రరబబకకర దసగరర

93-47/390

తసడడ:డ హహసపసన సర�
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:50
లస: పప
5041 SAA0568931
పపరర: రమణమమ తమమశశటట

5033 SAA0740218
పపరర: వరబభబగ� వరససశశటట �

5031 LFX1610112
పపరర: వనసకటససబబమమ మమచవరపప

భరస : చలపతరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప �
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:40
లస: పప
5038 AP151030453082
పపరర: కకటటశనరరరవప పరతతరర�

93-47/387

భరస : ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:133-10-2416
వయససస:30
లస: పప
5035 LFX1610310
పపరర: రరజరష � మమచవరపప�

5030 LFX1614551
పపరర: కకటటశనరర� మమచవరపప�

5055 SAA0392407
పపరర: అనసరరధన� దతవశశటట �

93-45/744

భరస : అనల కలమమర�
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:29
లస: ససస స
93-45/746

5058 SAA0392944
పపరర: యమదమమమ� గగరరక�

93-45/747

భరస : యమదగరరర�
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:38
లస: ససస స
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93-45/748

భరస : రరమణయమఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:38
లస: ససస స
5062 SAA0818676
పపరర: భమలకడమ శశషరదదడ

93-45/751

93-45/754

93-47/421

93-47/424

93-47/427

93-45/757

93-47/430

భరస : రమణ�
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:46
లస: ససస స

5072 SAA0296335
పపరర: మహహశ తనత

5075 LFX1614403
పపరర: భవరన వర పడసరద� తనతన�

5078 SAA0656181
పపరర: ననగమలలశనర రరవప వనజగసడర

5081 SAA0376293
పపరర: రగ�ీర� వనటర టటటట�

93-47/433

5084 LFX1611342
పపరర: లకడమ� తమమడడ�

93-47/425

5087 SAA0824020
పపరర: తరరపతమమ మరరయమల
భరస : ససరర మరరయమల
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:46
లస: ససస స

5067 SAA0854407
పపరర: వసశ కమషర పసననసటట

93-45/756

5070 LFX1611011
పపరర: రజన� తనత�

93-47/423

5073 SAA0857054
పపరర: మహహశ తనత

93-47/426

తసడడ:డ టట బ వ పడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2437
వయససస:30
లస: పప
93-47/428

5076 SAA1291459
పపరర: అనసష నసనన

93-46/688

భరస : రరమమరరవప యలమసదల
ఇసటట ననస:133-10-2438
వయససస:24
లస: ససస స
93-45/758

5079 SAA1061266
పపరర: పడవలర క బగదదబరరజ

93-47/429

తసడడ:డ ననగరరజ బగదదబరరజ
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:23
లస: ససస స
93-47/431

5082 SAA0969891
పపరర: దసడడ షహననజ షపక

93-47/432

భరస : దసడడ పపదబ హసరసనస షపక
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:34
లస: ససస స
93-47/434

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:35
లస: ససస స
93-47/436

93-45/753

భరస : భవరన వర పడసరద�
ఇసటట ననస:133-10-2437
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ�
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:34
లస: ససస స
5086 SAA0374157
పపరర: లకడమ� వనటర టటటట�

93-47/422

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:28
లస: ససస స
5083 LFX1611359
పపరర: ననగవలర � పపససలకరర�

5069 SAA0445304
పపరర: పడసనన జజరస

5064 SAA0391896
పపరర: సరగజన బబతనళస

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకమషరయఖ� �
ఇసటట ననస:133-10-2437
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:30
లస: పప
5080 SAA0373696
పపరర: ససమ ఇటట
ర టటట

93-45/755

తసడడ:డ భవరన వరపడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2437
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2437
వయససస:45
లస: పప
5077 SAA0656165
పపరర: రరజరశ పపససలకరర

5066 SAA0313635
పపరర: చసదనడవత� చదలవరడ�

93-45/750

భరస : ససరర
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:133-10-2437
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2437
వయససస:60
లస: ససస స
5074 SAA0372094
పపరర: ససబడమణఖస జజజఖస

93-45/752

భరస : భభసకర ననయగడడ�
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రతన రరజ�
ఇసటట ననస:133-10-2437
వయససస:30
లస: ససస స
5071 SAA0420919
పపరర: వససతమమ బబ సదగ

5063 SAA0391938
పపరర: లమవరణఖ కమమరర

5061 SAA0391185
పపరర: ఆదద లకడమ� మదద�

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చకరకణనధన చనరర
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వర రరడ�డర
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:53
లస: ససస స
5068 SAA0374207
పపరర: అనసరరధ� కరకలమమనస�

93-45/749

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2436
వయససస:44
లస: ససస స
5065 SAA0392415
పపరర: ససమసగరల� నసదనఖల�

5060 SAA0392068
పపరర: ససనతన� బబ లలర బబ యన�

93-47/435
5085 LFX1611235
పపరర: వనసకటరమణమమ� మసడతపపడడ�

భరస : శవశసకర� �
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:42
లస: ససస స
93-47/437

93-47/438
5088 SAA1061274
పపరర: వనసకట సతఖ యసనసత తతసడతపప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తతసడతపప
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:21
లస: పప
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5089 SAA1061258
పపరర: సరయకలమమర మసడతపపడడ

93-47/439

తసడడ:డ పపరరషప తస స మసడతపపడడ
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:22
లస: పప
5092 SAA0931288
పపరర: దసడడ పపదబ హహససనస షపక

93-47/442

93-47/445

93-47/447

93-47/450

93-47/453

93-47/456

93-47/459

తసడడ:డ చడనన కమషరయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:44
లస: పప

5102 SAA0931072
పపరర: రమణమమ మరరయమల

5105 LFX1614643
పపరర: రమమదతవ� ఉయమఖల�

5108 LFX1613132
పపరర: ననరరయణమమ� కరకరర �

5111 SAA0568964
పపరర: సతఖననరరయణ కరకరర

93-47/462

5114 LFX1614841
పపరర: శవశసకరర కరకరర � �

93-47/451

5117 LFX1610047
పపరర: చననశకనవరసస� ఉయమఖల�
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర �
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:48
లస: పప

5097 SAA1013689
పపరర: కకమల కరకరర

93-47/446

5100 SAA0532929
పపరర: రశమ కకసగర

93-47/449

5103 SAA0852864
పపరర: లకడమ దతవ కరకరర

93-47/452

భరస : సతఖననరరయణ కరకరర
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:33
లస: ససస స
93-47/454

5106 SAA0330613
పపరర: ఉమ రరణణ� కకసగర�

93-47/455

భరస : శవ శసకర వర పడసరద�
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:48
లస: ససస స
93-47/457

5109 SAA0330589
పపరర: పదనమవత� కకసగర�

93-47/458

భరస : ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:61
లస: ససస స
93-47/460

5112 LFX1615624
పపరర: వనసకటటశనరరర� మరరయమల�

93-47/461

తసడడ:డ గరలయఖ � �
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:35
లస: పప
93-47/463

తసడడ:డ పసచచయఖ� �
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:42
లస: పప
93-47/465

93-47/444

తసడడ:డ శవశసకర వరపడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనసపరటట
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:38
లస: పప
5116 SAA0569137
పపరర: శశఖర చతకకరర

93-47/448

భరస : చన పసచచయఖ� �
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర కరకరర
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:22
లస: పప
5113 SAA0824053
పపరర: పపరర చసదడ ఆభభ వనసపరటట

5099 SAA0532911
పపరర: రరధ కరగకలల

5094 AP151030453219
పపరర: పపరరషప తస స మసడతపపడడ

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చన శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:50
లస: ససస స
5110 SAA1050350
పపరర: వనసకట శవ పడసరద కరకరర

93-47/767

భరస : వనసకటటశనరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప �
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:37
లస: ససస స
5107 SAA0532903
పపరర: ససబబమమ చతకకరర

5096 SAA1389915
పపరర: సరయ శవ పపజత మసడతపపడడ

93-47/441

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పరరనతశస
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:30
లస: ససస స
5104 LFX1613314
పపరర: పదమ కరకరర �

93-47/443

తసడడ:డ పపరరషప తస స మసడతపపడడ
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర చతకకరర
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:24
లస: ససస స
5101 SAA0420752
పపరర: ధనలకడమ దనసరర

5093 LFX1611656
పపరర: శకనవరసరరవప� తమమడడ�

5091 SAA0823980
పపరర: ననగరరజ మరరయమల

తసడడ:డ ససరర మరరయమల
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పసచడచయఖ � �
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నసరయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:56
లస: పప
5098 SAA1013713
పపరర: అరరణ చతకకరర

93-47/440

తసడడ:డ ససరర మరరయమల
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ దసడడ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:133-10-2447
వయససస:42
లస: పప
5095 SAA0823907
పపరర: ససరర మరరయమల

5090 SAA0824004
పపరర: నరరష మరరయమల

5115 LFX1613249
పపరర: సరసబశవరరవప కరకరర � �

93-47/464

తసడడ:డ పసచచయఖ� �
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:43
లస: పప
93-47/466

93-47/467
5118 LFX2413425
పపరర: వనసకటతనసడవకమషర� లసగసశశటట �

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:50
లస: పప
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93-47/468 5120 LFX1613124
5119 SAA0344820
పపరర: శవ శసకర వర పడసరద� కకసగర�
పపరర: చననపసచచయఖ� కరకరర �

తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:54
లస: పప
5122 SAA0374140
పపరర: పపజఖలకడమ� బ�లలర పలర �

తసడడ:డ కకటయఖ � �
ఇసటట ననస:133-10-2448
వయససస:65
లస: పప
93-47/470

భరస : ససరరషరబబగ�
ఇసటట ననస:133-10-2449
వయససస:30
లస: ససస స
5125 LFX2423044
పపరర: వనసకటఅననపపరర కరవదద � �

93-47/473

93-47/476

93-47/697

93-47/480

93-47/483

93-47/486

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:133-10-2451
వయససస:46
లస: ససస స

5132 SAA0887663
పపరర: గరత దతవసడర

5135 AP151030456006
పపరర: శశకళ యడర పలర �

5138 SAA0370544
పపరర: చన బభజ� దతవసడర �

93-47/489

93-47/478

5147 SAA0135384
పపరర: మరరయమమ రరవనసతలమ
భరస : సరమమల
ఇసటట ననస:133-10-2451
వయససస:46
లస: ససస స

93-47/475

5130 JBV1430883
పపరర: సరసబశవరరవప దడడర అలమ

93-47/696

5133 SAA0646844
పపరర: దతవనసడనర పదనమవత

93-47/479

భరస : బభజబభబగ
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:30
లస: ససస స
93-47/481

5136 AP151030456097
పపరర: ససనత యడర పలర

93-47/482

తసడడ:డ వనసగళరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:46
లస: ససస స
93-47/484

5139 SAA0824681
పపరర: సతష కరకరర

93-47/485

తసడడ:డ బసవరరజ కరకరర
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:31
లస: పప
93-47/488

తసడడ:డ దతవదనసస నలర గగసడ
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:38
లస: పప
93-47/490

తసడడ:డ కనకయఖ� �
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:57
లస: పప
93-51/283

5127 SAA0298174
పపరర: రమమశ బభబగ బబ లలర పలర

93-47/487 5142 SAA0823931
5141 LFX2413060
పపరర: వనసకట కళళఖణ కలమమర కరవదద�
పపరర: అబడహస నలర గగసడ

5144 LFX2413078
పపరర: రరమమరరవప కరవదద� �

93-47/472

తసడడ:డ రరమయఖ దడడర అలమ
ఇసటట ననస:133-10-2449
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప �
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:47
లస: పప
5146 AP151030456568
పపరర: శకలకడమ నలర గగసడ

93-47/477

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:35
లస: పప
5143 AP151030453016
పపరర: రవ నసదదపరటట�

5129 SAA0637116
పపరర: శశషగరరర రరవప తలర స

5124 SAA1013614
పపరర: జయశక కరకరన

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2449
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసగళరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసగళరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:73
లస: ససస స
5140 SAA0370395
పపరర: బభజబభబగ� దతవసడర �

93-47/474

భరస : చనన బభజ దతవసడర
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబడహస నలర గగసడ
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:37
లస: ససస స
5137 AP151030456004
పపరర: వనసకయమమ యడర పలర �

5126 SAA0637058
పపరర: శవ జజనకక తలర స

93-45/289

భరస : శకనవరస రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:133-10-2449
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సరనమ
ఇసటట ననస:133-10-2449
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దడడర అలమ
ఇసటట ననస:133-10-2449
వయససస:38
లస: పప
5134 SAA0823923
పపరర: పదనమవత నలర గగసడ

93-47/471

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2449
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:133-10-2449
వయససస:55
లస: పప
5131 JBB1430339
పపరర: రరమ కమషర దడడర అలమ

5123 SAA0310276
పపరర: వనసకటలకడమ జజఖతసత కరవరదద

5121 SAA1029751
పపరర: మలలర సవరర దడడర ల

భరస : సరసబశవరరవప దడడర ల
ఇసటట ననస:133-10-2449
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2449
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప � �
ఇసటట ననస:133-10-2449
వయససస:47
లస: ససస స
5128 SAA1013606
పపరర: శకనవరస రరవప కరకరన

93-47/469

5145 SAA0434993
పపరర: రరమగలల దతవనసడర

93-47/491

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2450
వయససస:65
లస: పప
93-51/284

5148 SAA0310193
పపరర: శరఖమలమకలమమరర తతట

93-51/285

భరస : ననగరసదడస
ఇసటట ననస:133-10-2451
వయససస:56
లస: ససస స
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93-51/287

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2451
వయససస:34
లస: పప
5152 AP151030453598
పపరర: చసదడశశఖర నలర గగసడ

93-51/290

93-51/293

93-51/296

93-51/299

93-51/302

93-43/467

93-51/297

5162 SAA0298596
పపరర: కరసస కలససమ హరననధ రగడర డ

5165 SAA0297069
పపరర: రరధ కమషర మమరరస దనసరర

5168 SAA0533133
పపరర: రమఖ పపషరరవత కసదసల

93-51/307

5171 SAA0568899
పపరర: వనసకటటశనరరరవప కసదసల

93-51/300

93-51/310

5176 SAA0344952
పపరర: కరవపరర సలలమ

93-51/311

5157 SAA0374116
పపరర: తషలసస దనసరర

5160 SAA0373936
పపరర: రరజరశనరర దనసరర

93-51/303

93-51/301

5166 AP151030453307
పపరర: మమణణకఖరరవప ధనర

93-51/304

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:75
లస: పప
93-51/305

5169 LFX1610849
పపరర: శకవలర నలర గగసడ

93-51/306

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2454
వయససస:35
లస: ససస స
93-51/308

5172 AP151030453494
పపరర: శకనవరస నలర గగసడ

93-51/309

తసడడ:డ నరససహరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2454
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రగడడర గగవనల
ఇసటట ననస:133-10-2455
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననయగడడ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2461 0/3 LINE
వయససస:22
లస: పప

93-51/298

5163 AP151030453388
పపరర: చసదడశశఖరరరవప ధనర

93-43/468 5175 SAA0853813
5174 SAA1013416
పపరర: పదమననభ రగడడర సరనమజ గగవనల
పపరర: గరరర కరకరర

5177 SAA1292648
పపరర: ననయగడడ సతఖననరరయణ

93-51/295

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:133-10-2454
వయససస:35
లస: పప

5173 AP151030453493
పపరర: వనసకటలకడమనరసససహరరవప
నలర గగస�
తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2454
వయససస:73
లస: పప

93-51/292

భరస : రరధనకమషరమమరరస
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2454
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2454
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శరససస స
ఇసటట ననస:133-10-2461
వయససస:32
లస: ససస స

5159 SAA0296368
పపరర: సనరర లత కకరరకలల

5154 SAA0658617
పపరర: సప నయ తనతన

తసడడ:డ రరధనకమషరమమరరస
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర నలర గగసడ
ఇసటట ననస:133-10-2454
వయససస:24
లస: ససస స
5170 AP151030456569
పపరర: రమమదతవ నలర గగసడ

93-51/294

తసడడ:డ కమషరర రగడడర
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కలమఖవలరరజ
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:56
లస: పప
5167 SAA1024298
పపరర: యమమన పపరర నలర గగసడ

5156 SAA0310516
పపరర: శశనతన దనరర

93-51/289

భరస : భవరనవరపడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మనమధరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:29
లస: పప
5164 SAA0298133
పపరర: మనమధ రరవప కకరరకలల

93-51/291

భరస : డడ.యస.చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హసన హరమత
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:44
లస: ససస స
5161 SAA0658484
పపరర: రరజరష పరతతరర

5153 SAA0298455
పపరర: శరమమఖల రరవనసతల

5151 SAA0297283
పపరర: దనసస డనకరర

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2451
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2451
వయససస:51
లస: పప

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:133-10-2453
వయససస:37
లస: ససస స
5158 SAA0296723
పపరర: మగనన షపక

93-51/288

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:133-10-2451
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2451
వయససస:51
లస: పప
5155 SAA0658609
పపరర: శశభభరరణణ జసపన

5150 SAA0132779
పపరర: రసగననయకలలల జటటరర

93-47/492

భరస : సతష కరకరర
ఇసటట ననస:133-10-2458
వయససస:30
లస: ససస స
93-46/689

93-47/493
5178 SAA0987471
పపరర: సరయ ససవర పపజత మమడతపపడడ

భరస : పపరరషప తస స మమడతపపడడ
ఇసటట ననస:133-10-2462
వయససస:24
లస: ససస స
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5179 SAA0373837
పపరర: సససహచలస� ననయగడడ�

93-47/494

భరస : లకమణ రరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2462
వయససస:40
లస: ససస స
5182 SAA0372136
పపరర: రతనస రరజ� కరకలమమనస�

93-47/497

93-47/498

93-47/501

93-47/504

93-51/555

93-47/509

93-47/512

5192 SAA0681437
పపరర: రమమష బభబగ గగవరడ

5195 SAA0636852
పపరర: చనననరర మననస

5198 SAA0435644
పపరర: రస�ీరన బ షపక

5201 SAA0568907
పపరర: శశషరదదడ తమమశశటట

93-47/515

5204 SAA0681445
పపరర: ససకలల పడతతఖష

93-47/505

5207 SAA0310532
పపరర: ధనలకడమ� తడగగళర�
తసడడ:డ నరసససహస�
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:35
లస: ససస స

5187 SAA1034636
పపరర: బభజ షపక

93-47/500

5190 SAA1034628
పపరర: షప కత అల షపక

93-47/503

5193 SAA1034644
పపరర: అననర బభషర షపక

93-47/506

తసడడ:డ షప కత అల షపక
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:54
లస: పప
93-47/507

5196 SAA0637017
పపరర: అననపపరర మననస

93-47/508

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:133-10-2465
వయససస:29
లస: ససస స
93-47/510

5199 SAA0435651
పపరర: లలమవత వరససశశటట

93-47/511

భరస : వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2465
వయససస:40
లస: ససస స
93-47/513

5202 LFX2413599
పపరర: భమపత� పసచసమరరస�

93-47/514

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర � �
ఇసటట ననస:133-10-2465
వయససస:46
లస: పప
93-47/516

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:26
లస: ససస స
93-47/518

93-46/690

తసడడ:డ అననర బభషర షపక
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2465
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2465
వయససస:52
లస: పప
5206 SAA0374629
పపరర: పప తష ననగ మణణకసఠ రరజ
బభవరగడడర
భరస : మహమమద ఆల
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:29
లస: ససస స

93-47/502

భరస : గరస
ఇసటట ననస:133-10-2465
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:133-10-2465
వయససస:50
లస: ససస స
5203 SAA0636936
పపరర: ఏడడకకసడలల మననస

5189 SAA0406843
పపరర: సరగజనదతవ జజగరర మమడడ

5184 SAA1285147
పపరర: ఏవననరలమమమ ఉలమరస

భరస : అననర బభషర షపక
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:133-10-2465
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:133-10-2465
వయససస:32
లస: ససస స
5200 SAA0636902
పపరర: కకసడమమ మననస

93-47/499

తసడడ:డ సససగర కకసడ
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:42
లస: పప

భరస : పడసరద ననలటటరర
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:44
లస: ససస స
5197 SAA0636894
పపరర: అనసరరధన మననస

5186 SAA0681429
పపరర: గగవరడ రతననకలమమరర

93-47/496

భరస : సమగదనడల రరవప ఉలమరస
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మహహశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ బబ నబబ యన
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:21
లస: పప
5194 SAA1283811
పపరర: వససత కలమమరర ననలటటరర

93-45/759

భరస : రమమష బభబగ
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:46
లస: ససస స
5191 SAA0987554
పపరర: సరయ కమషర బబ న బబ యన

5183 SAA0678912
పపరర: ననలటటరర పడశరసత రరజ

5181 SAA0931171
పపరర: ననగరరజ పపససలకరర

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప పపససలకరర
ఇసటట ననస:133-10-2462
వయససస:29
లస: పప

తలర : వససత కలమమరర ననలటటరర
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:27
లస: పప

భరస : అననర బభషర షపక
ఇసటట ననస:133-10-2464
వయససస:23
లస: ససస స
5188 SAA0296426
పపరర: శకలసతల బనశశటట

93-47/495

భరస : లకమణ రరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2462
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జ�బ�
ఇసటట ననస:133-10-2462
వయససస:38
లస: పప
5185 SAA1034651
పపరర: చనసదదన షపక

5180 SAA0375758
పపరర: లకడమ� ననయగడడ�

5205 SAA0310524
పపరర: లకడమ పడసనన భభవరగడడర

93-47/517

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:34
లస: ససస స
93-47/519

5208 SAA0930785
పపరర: కరశమమ చతకకరర

93-47/520

భరస : వనసకటటశనరరర చతకకరర
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:35
లస: ససస స
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5209 SAA0376210
పపరర: ననగలకడమ పప నసగగపరటట

93-47/521

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:36
లస: ససస స
5212 LFX1614734
పపరర: పదమ� బభవరగడ�డర

93-47/524

93-47/527

93-47/530

తసడడ:డ ఖమధర వల
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:38
లస: పప
5221 SAA0295949
పపరర: పపలమరరరవప� కకతస పలర �

93-47/534

93-51/314

93-47/537

93-47/540

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:32
లస: ససస స

93-47/531

5228 SAA1013622
పపరర: ఆనసద బభబగ మసగళగరరర

5231 SAA1013671
పపరర: శవరజ మసగళగరరర

93-47/543

5234 SAA0532960
పపరర: సరరరకపరననస

93-51/312

5237 SAA0824376
పపరర: శరరష తయగమర
భరస : రరజజ రగడడర తయగమర
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:39
లస: ససస స

5217 SAA0371864
పపరర: శసకర పప నసగగపరటట

93-47/529

5220 SAA0296921
పపరర: నరసససహరరవప బభవరగడడర

93-47/533

5223 LFX1613553
పపరర: పరప బబలరసకకసడ

93-51/313

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:49
లస: ససస స
93-47/535

93-47/536
5226 SAA1013648
పపరర: శవ పరరనత కలమమరర మసగళగరరర

తలర : శవరజ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:133-10-2467
వయససస:52
లస: ససస స
93-47/538

5229 SAA1013655
పపరర: శక కరసత కలమమర మసగళగరరర

93-47/539

తసడడ:డ శవఅజ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:133-10-2467
వయససస:34
లస: పప
93-47/541

5232 SAA0298513
పపరర: ససబభబరరయడస పరననస

93-47/542

తసడడ:డ చన చడసచసలల
ఇసటట ననస:133-10-2467
వయససస:83
లస: పప
93-47/544

5235 SAA0310748
పపరర: ససతతష మలర క పడతతఖష
కకసడసరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:30
లస: ససస స

93-47/545

93-47/547

5238 LFX2423135
పపరర: శకవలర � బగదదబరరజ�

93-47/548

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:27
లస: ససస స
93-47/546

93-47/526

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:133-10-2467
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2467
వయససస:88
లస: పప
5236 SAA0435594
పపరర: ననగదదపసక పమడనల

5219 SAA0930777
పపరర: వనసకటటశనరరర చతకకరర

5225 SAA1013630
పపరర: అశనన పసడయ మసగళగరరర

5214 SAA0569608
పపరర: వనణగగగపరల కకతస పలర

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:133-10-2467
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప మసదదపప
ఇసటట ననస:133-10-2467
వయససస:40
లస: పప
5233 AP151030453626
పపరర: ననగరశనరరరవప కరససల�

93-47/528

భరస : శక కరసత కలమమర మసగళగరరర
ఇసటట ననస:133-10-2467
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2467
వయససస:78
లస: ససస స
5230 SAA0853011
పపరర: వరవససత రరవప మసదదపప

5216 SAA0370346
పపరర: పప తష ననగ మణణకరసత రరజ
బభవరగడడర
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:29
లస: పప

5222 LFX1613595
పపరర: కకటటశనరర బబలరసకకసడ

93-47/523

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:53
లస: పప
5227 AP151030456678
పపరర: ననసచనరమమ కరససల�

93-47/525

తసడడ:డ చడననయఖ చతకకరర
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:54
లస: పప
5224 LFX1613579
పపరర: ససతనరరమయఖ బబలరసకకసడ

5213 SAA0296632
పపరర: వరలకడమ� కకతస పలర �

5211 AP151030456096
పపరర: మమలన షపక

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమనయమఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:33
లస: పప
5218 LFX2413227
పపరర: అననర ఆల షపక

93-47/522

భరస : ఆల� �
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2466
వయససస:46
లస: ససస స
5215 SAA0132746
పపరర: శశషరదద�డ తమమశశటట �

5210 LFX1614759
పపరర: అకకల� షపక�

భరస : సససదర� �
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:42
లస: ససస స
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5239 AP151030456397
పపరర: చసదడకళ పరననస

93-47/549

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:48
లస: ససస స
5242 AP151030456321
పపరర: గరరరజజకలమమరర చడననయపరలలస�

93-47/552

93-47/555

భరస : ససబభబరరయగడడ�
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:73
లస: ససస స

93-47/553

5246 SAA0331074
పపరర: పరననస రవకలమమర

93-47/556

తసడడ:డ బభసకరరరవప �
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:52
లస: పప
5254 AP151030453536
పపరర: బబవరరగర చననయపరలలస�

93-47/564

93-47/567

93-47/570

తసడడ:డ చనవరయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:32
లస: ససస స

5258 LFX2423010
పపరర: పదనమవత� కకటస�

5261 LFX1610591
పపరర: ససధనకర వనలడడ�

93-47/573

5264 AP151030453337
పపరర: హనసమసతరరవప వనలదద�

93-47/565

5267 SAA0373712
పపరర: మసరసనమమ కలసచనల
భరస : చనవరయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:70
లస: ససస స

93-47/557

5250 SAA0930983
పపరర: వనసకటటశనరరర పరలలస

93-47/560

5253 AP151030453157
పపరర: శశషగరరరరరవప పరననస

93-47/563

5256 SAA0370353
పపరర: ససబభబ రరవప చతరరకలపలర

93-47/566

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:76
లస: పప
93-47/568

5259 AP151030456385
పపరర: ననగలకడమ వనలదద�

93-47/569

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:58
లస: ససస స
93-47/571

5262 SAA0370536
పపరర: శకనవరస� కకనస
ర రఠర�

93-47/572

తసడడ:డ ఓమకరరస�
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:43
లస: పప
93-47/574

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:63
లస: పప
93-51/316

5247 LFX1611821
పపరర: ససవపడసరద� చడనననయపరలలస�

తసడడ:డ ససబభబరరయగడడ
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప �
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ పపసల
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:44
లస: పప
5266 SAA0373886
పపరర: గసగరభవరన కలసచనల

93-47/562

భరస : శవపడసరదస�
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:32
లస: పప
5263 SAA0958217
పపరర: హనసమసత రరవప పపసల

5255 SAA0297176
పపరర: సతఖననరరయణ కకసడసరర

93-47/554

తసడడ:డ ససబభబరరయగడడ పరలలస
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:31
లస: ససస స
5260 SAA0331033
పపరర: రరమకకకషర చడవతనఖ� వనలదద�

93-47/559

తసడడ:డ వఠలమడవప � �
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:63
లస: పప
5257 SAA0375337
పపరర: పదనమవత� కకసదసరరస�

5252 LFX2413193
పపరర: గరతమ� తషరరమమళళ�

5244 SAA0824368
పపరర: వనసకరయమమమ తయఖగగర

తసడడ:డ బబవరరగర� �
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దతవదనసస రగడడర తయఖగగర
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:41
లస: పప
93-47/561

93-47/551

భరస : దతవదనసస రగడర డ తయఖగగర
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబవరరగర
��
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:37
లస: పప

5241 LFX2423093
పపరర: లలత బగడడర రరజ�

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:55
లస: ససస స

5243 SAA0310698
పపరర: లకడమ అననపపరర కలమమరర�
కకసడసరర�
భరస : సతఖ ననరరయణ పడసరద�
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:56
లస: ససస స

93-47/558 5249 SAA0853094
5248 LFX1616036
పపరర: వజయచసదడ� చడనననయపరలలస�
పపరర: రరజజ రగడర డ తయఖగగర

5251 LFX2413201
పపరర: సససదర� బగదదబరరజ�

93-47/550

భరస : గరతమ�
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బబవరరగర�
ఇసటట ననస:133-10-2468
వయససస:55
లస: ససస స
5245 AP151030456332
పపరర: సరమమమజఖస పరలలస�

5240 LFX2423127
పపరర: ససదనఖరరణణ� తషరరమమళ ీ్ల�

5265 SAA0374124
పపరర: యయసమమ రరవనసతల

93-51/315

తసడడ:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:29
లస: ససస స
93-51/317

5268 SAA0344986
పపరర: తననలకరర పపషరరవత

93-51/318

భరస : మగకకసటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:71
లస: ససస స
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93-51/319

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:133-10-2469
వయససస:48
లస: పప
5272 SAA0297184
పపరర: వనసకయఖ కగరర

93-51/323

93-47/768

93-51/328

93-51/331

93-51/334

93-51/337

93-51/339

భరస : చడసచయఖ ఓలలటట
ఇసటట ననస:133-10-2502
వయససస:76
లస: ససస స

5282 SAA0372052
పపరర: కకటటశనర రరవప సతతస ననపల

5285 SAA0310656
పపరర: అససరరటట ససనత

5288 SAA1417765
పపరర: దసరర భవన కసచతటట

5291 LFX2423192
పపరర: ఇమమసజలమమ ఉలమరస

93-48/75

5294 SAA1165943
పపరర: పడసనన కలమమర జగటట

93-51/332

5297 SAA1024348
పపరర: మమనక సరయ పడథసఖష
నసదదగరమ
తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ నసదదగరమ
ఇసటట ననస:133-10-2503
వయససస:26
లస: ససస స

5277 SAA0374330
పపరర: శవననగలకడమ సతడస నపలర

93-51/327

5280 SAA0298448
పపరర: శకనవరసరరవప బలలససపరటట�

93-51/330

5283 SAA0132720
పపరర: అసజననయగలల బలలససపరటట

93-51/333

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:133-10-2479
వయససస:78
లస: పప
93-51/335

5286 SAA0848012
పపరర: కకటటశనరమమ బబజర మ

93-51/336

భరస : అమమత రరవప బబజర మ
ఇసటట ననస:133-10-2482
వయససస:50
లస: ససస స
93-46/806

5289 SAA0296640
పపరర: మరరయమమ ఉలమరస

93-51/338

భరస : సమగదనడరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2484
వయససస:39
లస: ససస స
93-51/340

5292 SAA0298729
పపరర: శరససస స కరవపరర

93-51/341

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:133-10-2486
వయససస:38
లస: పప
93-48/76

తసడడ:డ మహన రరవప జగటట
ఇసటట ననస:133-10-2492
వయససస:29
లస: పప
93-47/575

93-51/325

తసడడ:డ అసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-10-2479
వయససస:42
లస: పప

భరస : సమగదనడరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2484
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పడసనన కలమమర జగటట
ఇసటట ననస:133-10-2492
వయససస:26
లస: ససస స
5296 SAA0931163
పపరర: రరమమనసజమమ ఓలలటట

93-51/329

భరస : కకటటశనర రరవప కసచతటట
ఇసటట ననస:133-10-2484
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2484
వయససస:45
లస: ససస స
5293 SAA1165950
పపరర: వజయ జగటట

5279 SAA0395251
పపరర: శశషగరరర మమరరశశటట

5274 SAA0858888
పపరర: షపక మసరసన

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2479
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2482
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసక
ఇసటట ననస:133-10-2482
వయససస:33
లస: పప
5290 LFX2423200
పపరర: వససతకలమమరర ననలటటరర

93-51/326

తసడడ:డ తరరపపవయమ
ఇసటట ననస:133-10-2479
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2480
వయససస:36
లస: పప
5287 SAA0132696
పపరర: ననగభమషణస పపటర

5276 AP151030456365
పపరర: సతఖవత కటభట

93-51/322

తసడడ:డ షపక అబగబలమర
ఇసటట ననస:133-10-2475
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2479
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2479
వయససస:51
లస: పప
5284 LFX1613587
పపరర: బభజ బబలరసకకసడ

93-51/324

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2479
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-10-2479
వయససస:63
లస: ససస స
5281 AP151030453306
పపరర: శకనవరసరరవప కటభట

5273 SAA0371716
పపరర: బభజ కననన

5271 SAA0310243
పపరర: గసడడకకట ససతరరవమమ

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2470
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:133-10-2473
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరజశశఖర కరర
ఇసటట ననస:133-10-2477
వయససస:29
లస: ససస స
5278 SAA0310664
పపరర: బలలససపరటట మసగమమ

93-51/321

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2470
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-10-2470
వయససస:51
లస: పప
5275 SAA1467950
పపరర: భవరన కరర

5270 SAA0310136
పపరర: కరగరర పదమ

5295 SAA0985400
పపరర: కకటటశనర రరవప అలవల

93-43/469

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర అలవల
ఇసటట ననస:133-10-2502
వయససస:50
లస: పప
93-43/470

5298 SAA0958142
పపరర: శవరరజఖలకడమ పరకరలపరటట

93-47/576

భరస : వనసకట వజయబభబగ పరకరలపరటట
ఇసటట ననస:133-10-2506
వయససస:48
లస: ససస స

Page 324 of 366

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46

5299 AP151030456281
పపరర: కమషర కలమమరర కటభట

93-51/342

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:133-10-2508
వయససస:53
లస: ససస స
5302 SAA0681460
పపరర: ఉమమశసకర మగససనసరర

93-47/578

93-51/343

93-51/346

93-47/582

5314 SAA0853284
పపరర: అశశక కటభట

93-47/585

93-47/588

93-51/347

5312 SAA1034693
పపరర: భభరత కలమమర కకతస మమసస

5315 SAA1034669
పపరర: వనసకట రమణ కకతస మమసస

5318 SAA0824558
పపరర: సరసబశవ రరవప సబబననన

93-51/349

5321 LFX1612050
పపరర: పడసననకలమమరర దనసరర

93-47/583

భరస : మజరష
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:67
లస: ససస స

5324 SAA0372029
పపరర: రరమగ కసబభల

93-47/586

5327 SAA0132761
పపరర: వరవససతరరవప మసదడపప
తసడడ:డ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:37
లస: పప

93-51/345

5310 SAA0931429
పపరర: షలమమ బతనసల మహమమద

93-47/581

5313 SAA1034685
పపరర: పవన కలమమర కకతస మమసస

93-47/584

5316 SAA0824624
పపరర: అనసష దతవ సబబననన

93-47/587

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:28
లస: ససస స
93-47/589

5319 SAA0296657
పపరర: ససభభషసణణ బబలరసకకసడ

93-51/348

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:33
లస: ససస స
93-51/350

5322 SAA0658559
పపరర: గరరర మహలకడమ పససపపలలటట

93-51/351

భరస : పపడమ మననజ
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:57
లస: ససస స
93-51/353

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:31
లస: పప
93-51/355

5307 LFX1611904
పపరర: అనత దసళర

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:133-10-2511
వయససస:29
లస: పప

భరస : సతష కలమమర
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:39
లస: ససస స
93-51/352

93-47/580

తసడడ:డ షఫస ఉలమర భబగ మహమమద
ఇసటట ననస:133-10-2511
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:55
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:32
లస: పప

5309 AP151030456538
పపరర: రరఘవమమ దసళళ

5304 SAA0930850
పపరర: ననగరశనర రరవప జజగరర మమడడ

తసడడ:డ బభలసరనమ
ఇసటట ననస:133-10-2510
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:133-10-2511
వయససస:61
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:47
లస: ససస స

5326 SAA0296004
పపరర: నరరష పప రరమళళ

93-51/344

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:133-10-2511
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటభట
ఇసటట ననస:133-10-2511
వయససస:31
లస: పప

5323 SAA0658534
పపరర: రతన కలమమరర పససపపలలటట

5306 SAA0420729
పపరర: కవత దసళర

93-47/577

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:133-10-2509
వయససస:69
లస: పప

భరస : బభలసరనమ
ఇసటట ననస:133-10-2510
వయససస:63
లస: ససస స

5311 SAA1034677
పపరర: అలవపర మసగ తయమరర
కకతస మమసస
భరస : వనసకట రమణ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:133-10-2511
వయససస:50
లస: ససస స

5320 SAA0296749
పపరర: శవలల పప రరమమళర

93-47/579

తసడడ:డ బభలసరనమ దసళర
ఇసటట ననస:133-10-2510
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలసరనమ
ఇసటట ననస:133-10-2510
వయససస:41
లస: ససస స

5317 SAA0854043
పపరర: శవ కలమమరర సబబననన

5303 SAA0930876
పపరర: శకనవరసరరవప జజగరర మమడడ

5301 SAA0930868
పపరర: అనసపమ బకకక

భరస : శకనవరసరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:133-10-2509
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:133-10-2509
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2509
వయససస:63
లస: ససస స
5308 AP151030456537
పపరర: ససనత దసళళ

93-43/471

తసడడ:డ శశతనరరమయమఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:133-10-2509
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బసవనశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2509
వయససస:41
లస: పప
5305 SAA0533117
పపరర: శవననగరశనరర జజగరర మమడడ

5300 SAA0959504
పపరర: బభజ బబలరసకకసడ

5325 SAA0295964
పపరర: బభజ బబలరసకకసడ

93-51/354

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:32
లస: పప
93-51/356

5328 SAA0295998
పపరర: శవయఖ పప రరమళళ

93-51/357

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:38
లస: పప

Page 325 of 366

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46

5329 SAA0296301
పపరర: వనసకటరమణయఖ వరసకక

93-51/358

తసడడ:డ కమషరమమరరస
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:48
లస: పప
5332 SAA0647669
పపరర: చర రరమ జకరక

93-47/590

93-51/362

93-51/365

93-51/368

93-51/371

93-51/374

93-51/376

తసడడ:డ తమననన�
ఇసటట ననస:133-10-2547
వయససస:50
లస: పప

5342 SAA0296681
పపరర: పడమల రరణణ కకతతరర

5345 AP151030453699
పపరర: షఫసఉలమర బబగ మహమమద

5348 SAA1372333
పపరర: దసరర భవన వనలకరరర

5351 AP151030456302
పపరర: మహమమద బబగస మహమమద

93-51/379

93-47/592

5337 SAA0310581
పపరర: పపయఖల శరసతన కలమమరర

5340 SAA0296665
పపరర: లమవణఖ కకతతరర

93-51/369

93-51/364

93-51/367

5343 SAA0296673
పపరర: తరరమలలర శనర దతవ

93-51/370

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2519
వయససస:59
లస: ససస స
93-51/372

5346 SAA0828220
పపరర: వర పడసరద పపరస

93-51/373

తసడడ:డ శరమమఖల
ఇసటట ననస:133-10-2519
వయససస:53
లస: పప
93-46/807

5349 LFX1611078
పపరర: గగలమరరరబగస మహమద

93-51/375

భరస : ఆరరఫరరదబబగ
ఇసటట ననస:133-10-2535
వయససస:40
లస: ససస స
93-51/377

5352 AP151030453175
పపరర: ఆరరపపలర బబగ మహమమద

93-51/378

తసడడ:డ రగహమన బబగ
ఇసటట ననస:133-10-2535
వయససస:46
లస: పప

93-52/233 5355 SAA0296707
5354 SAA1070002
పపరర: హహహదర అల బబవఘ మహమమద
పపరర: అననపపరర దనసరర

తసడడ:డ ఆరగ పపళర బబగ మహమబ
ఇసటట ననస:133-10-2535, 2/2 PRASANTH
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:133-10-2540
వయససస:46
లస: ససస స

5357 SAA0371682
పపరర: చనవరయఖ కలసచల

5358 SAA0854308
పపరర: కలమమరర మమడడశశటట

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2569
వయససస:70
లస: పప

93-51/361

భరస : మణణ కలమమర
ఇసటట ననస:133-10-2519
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రహమమన బబగ
ఇసటట ననస:133-10-2535
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆలలబబగ
ఇసటట ననస:133-10-2535
వయససస:84
లస: పప
5356 SAA0372235
పపరర: రమన� యయటటటట�

93-51/366

భరస : ననగగర వల వనలకరరర
ఇసటట ననస:133-10-2524
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : హహహమతషలమర
ఇసటట ననస:133-10-2535
వయససస:52
లస: ససస స
5353 AP151030453102
పపరర: రగహమన బబగ మహమమద

5339 SAA0298638
పపరర: శవరజ పపటభర

5334 AP151030456303
పపరర: షహననజ బబగస మహమమద

భరస : దతవరనసద బభబగ
ఇసటట ననస:133-10-2518
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రగహమన బబగ
ఇసటట ననస:133-10-2519
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2519
వయససస:49
లస: పప
5350 SAA0658492
పపరర: నసరరనషర బబగమ శశక

93-51/363

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2519
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరలసగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2519
వయససస:41
లస: పప
5347 SAA0295980
పపరర: ససబభబరరవప కకతత
స రర

5336 SAA0310722
పపరర: పపటర సరనత

93-51/514

భరస : ఆరరఫపలమర బబగ
ఇసటట ననస:133-10-2517
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసక
ఇసటట ననస:133-10-2518
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఉమమశసకర
ఇసటట ననస:133-10-2519
వయససస:37
లస: ససస స
5344 LFX1612274
పపరర: ఉమమశసకర సరనమ

93-47/591

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:133-10-2518
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవరనసదబభబగ
ఇసటట ననస:133-10-2518
వయససస:29
లస: పప
5341 LFX2423184
పపరర: సరసనత సరనమ

5333 SAA0853755
పపరర: ససదదప రరవనసతల

5331 SAA0533125
పపరర: ససబగబలల చతకకరర

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133.10-2512
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : మరరయమమ రరవనసతల
ఇసటట ననస:133-10-2517
వయససస:28
లస: పప

తలర : శరసత కలమమరర పపయఖల
ఇసటట ననస:133-10-2518
వయససస:31
లస: ససస స
5338 SAA0372169
పపరర: జగనన సతష పపయఖల

93-51/359

తసడడ:డ మజరష
ఇసటట ననస:133-10-2512
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2513
వయససస:66
లస: పప
5335 SAA0344960
పపరర: రరశరమ పపయఖల

5330 SAA0658542
పపరర: పపడమ మననజ పససపపలలటట

93-51/381

93-51/380

93-47/593

తసడడ:డ కమషర
ఇసటట ననస:133-10-2575
వయససస:29
లస: ససస స

Page 326 of 366

5359 SAA0854068
పపరర: పడసరద మమడడశశటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-47/594

తసడడ:డ కమషర
ఇసటట ననస:133-10-2575
వయససస:33
లస: పప
5362 SAA0658526
పపరర: ఆజజద షపక

93-51/384

93-47/597

93-47/600

93-51/385

93-51/388

93-51/391

93-47/606

తసడడ:డ వరనగర రగడడర మగకరకమలర
ఇసటట ననస:133-10-2997
వయససస:27
లస: పప

5372 AP151030453387
పపరర: సతషషకమమర దనసరర

5375 AP151030456697
పపరర: సరగజన దనసరర

5378 SAA0854142
పపరర: శవ పరరనత తననలకరర

5381 SAA0816100
పపరర: ససరరఖ ననరరయణ వనదనసథస

93-47/609

5384 SAA0852245
పపరర: సతఖననరరయణ దనసరర

93-51/386

5387 SAA0854332
పపరర: చననమగమలల నలమర
భరస : ససరరఖ ననరరయణ నలమర
ఇసటట ననస:133-10-2999
వయససస:51
లస: ససస స

5367 SAA0854225
పపరర: నరమలమ చమకలరరస

93-47/599

5370 SAA0853748
పపరర: రరసబభబగ గళర

93-47/602

5373 AP151030456794
పపరర: రరకరసనన మహమమద

93-51/387

భరస : షషసమగలమర బబగ
ఇసటట ననస:133-10-2619
వయససస:45
లస: ససస స
93-51/389

5376 SAA0308825
పపరర: మగరళ కమషర మరరయమల

93-51/390

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:133-10-2704
వయససస:50
లస: పప
93-47/604

5379 SAA0375477
పపరర: అననపపరర బటభట

93-47/605

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2750
వయససస:45
లస: ససస స
93-47/607

5382 SAA0852401
పపరర: శక దసరర దనసరర

93-47/608

భరస : వనసకటరతనస దనసరర
ఇసటట ననస:133-10-2990
వయససస:28
లస: ససస స
93-47/610

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దనసరర
ఇసటట ననస:133-10-2990
వయససస:36
లస: పప
93-47/612

93-47/596

తసడడ:డ రరసబభబగ గళర
ఇసటట ననస:133-10-2603
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శశషవదనసలల
ఇసటట ననస:133-10-2867
వయససస:66
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:133-10-2990
వయససస:31
లస: ససస స
5386 SAA0853862
పపరర: రమమష మగకరకమళ

93-47/601

భరస : శవ శసకర రరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:133-10-2735
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బగచచ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2770
వయససస:43
లస: ససస స
5383 SAA0852369
పపరర: జయలకడమ దనసరర

5369 SAA1006197
పపరర: హరర పడసరద మతత

5364 SAA1024447
పపరర: ససవర పరరనత కకలర మరర

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2593
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:133-10-2704
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరయగడడ
ఇసటట ననస:133-10-2704
వయససస:83
లస: పప
5380 SAA0983586
పపరర: ససపపరర గగజరరర పపడడ

93-47/598

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:133-10-2612
వయససస:43
లస: పప

భరస : మగరళ కమషర
ఇసటట ననస:133-10-2704
వయససస:45
లస: ససస స
5377 SAA0345041
పపరర: లకడమ ననరరయణ మరరయమల

5366 SAA0741273
పపరర: సససగరరరవప చచదరర ధసళపరళళ

93-51/383

భరస : ససధనకర రరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:133-10-2587
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస మతత
ఇసటట ననస:133-10-2599
వయససస:26
లస: పప

భరస : చడననకరశవరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2612
వయససస:41
లస: ససస స
5374 SAA0296699
పపరర: శకలకడమ మరరయమల

93-47/595

తసడడ:డ వర శసకర రరవప ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:133-10-2591
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బలకకటటశనర రరవప జసటగగరరస
ఇసటట ననస:133-10-2599
వయససస:24
లస: పప
5371 AP151030456434
పపరర: మలలర శనరర పప రరమళళ

5363 SAA0854134
పపరర: సబర షపక

5361 SAA0658518
పపరర: రరజ షర షపక

తసడడ:డ హహహమతషలమర
ఇసటట ననస:133-10-2578
వయససస:31
లస: పప

భరస : చనన యససబగ
ఇసటట ననస:133-10-2585
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కమప రగడడర
ఇసటట ననస:133-10-2589
వయససస:52
లస: ససస స
5368 SAA1050400
పపరర: శవ కకటటశనరరవప జసటగగరరస

93-51/382

తసడడ:డ మగగబల
ఇసటట ననస:133-10-2578
వయససస:30
లస: పప

తలర : మగగబల
ఇసటట ననస:133-10-2578
వయససస:37
లస: పప
5365 SAA0854100
పపరర: మగతస మగల పరవపలమమ

5360 SAA0658500
పపరర: ఇమమమన షపక

5385 SAA0854076
పపరర: పరవన మగకరకమళ

93-47/611

తసడడ:డ వరరనగర రగడడర మగకరకమలర
ఇసటట ననస:133-10-2997
వయససస:26
లస: ససస స
93-47/613

5388 SAA0854415
పపరర: ననగరసదడస తసగరలరపలర

93-47/614

భరస : రరమమరరవప తసగరలరపలర
ఇసటట ననస:133-10-2999
వయససస:60
లస: ససస స
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5389 SAA0931411
పపరర: ననగరశనర రరవప నసససమళళ

93-47/615

తసడడ:డ మహనరరవప నసససమలర
ఇసటట ననస:133-10-2999
వయససస:25
లస: పప
5392 SAA0854167
పపరర: ససరఖననరరయణ నలమర

93-47/618

93-41/583

93-41/587

93-41/590

93-41/593

93-48/77

93-41/588

5402 SAA0246892
పపరర: యయసస బభబగ ఆలమ

5405 AP151030456366
పపరర: ససబబలకడమ కటభట

5408 SAA0527937
పపరర: వనసకటటశనరరర గగల గగల

93-45/761

5411 SAA0817868
పపరర: కరలల కకసడయఖ

93-41/591

5414 SAA0929960
పపరర: మమరర మణణషర బభసరన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:133-12-31-73, nagaralu ,2nd la
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రగడర డ బభసరన
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:25
లస: ససస స

5416 SAA0958688
పపరర: ఉమమ లకడమ తరరపతమమ
ఆరరధసఖల
భరస : పమథదన రరజ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:27
లస: ససస స

5417 SAA0930173
పపరర: శరరష కకటటట

93-45/764

భరస : దసరర పడసరద కకటటట
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:29
లస: ససస స

93-41/585
5397 AP151030447469
పపరర: subramanyam thirumalasetty

5400 SAA0254847
పపరర: ససబభబయమమ ఆలమ

93-41/589

5403 SAA0777435
పపరర: తనరర బబగస షపక

93-41/592

భరస : లమలల అహమమద షపవక
ఇసటట ననస:133-10-4067
వయససస:52
లస: ససస స
93-51/393

5406 AP151030456093
పపరర: ఖసరరరద షపక�

93-47/620

భరస : ఖమదర వల�
ఇసటట ననస:133-10-24466
వయససస:66
లస: ససస స
93-48/78

5409 SAA0622589
పపరర: గగపస కమషర తతట

93-45/760

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర తతట
ఇసటట ననస:133-11-1325
వయససస:27
లస: పప
93-49/493

తసడడ:డ తరరపరలల కరలల
ఇసటట ననస:133-11-2699
వయససస:43
లస: పప
93-44/920

93-51/392

భరస : భభసకర రరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:133-10-4057
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ గగల
ఇసటట ననస:133-11-190
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటవయమ
ఇసటట ననస:133-11-1325
వయససస:57
లస: పప
5413 SAA1450766
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలరత

5399 SAA0254870
పపరర: కమషరకలమమరర ఆలమ

5394 SAA0445056
పపరర: మమబగ షపక

తసడడ:డ ససరఖస తరరలమశశటట
ఇసటట ననస:133-10-4050
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-20509
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:133-11-190
వయససస:26
లస: పప
5410 SAA0622571
పపరర: అనమ సపటట శకనవరస రరవప

93-41/584

తసడడ:డ భభసకర రరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:133-10-4057
వయససస:32
లస: పప

భరస : పడభభకర ఇమమడడ
ఇసటట ననస:133-10-4074
వయససస:28
లస: ససస స
5407 SAA0852211
పపరర: జయసత మగనగరల

5396 SAA0324186
పపరర: వనసకటటశనర rao సప మమ

93-47/617

తసడడ:డ ఖమదరనల
ఇసటట ననస:133-10-3472
వయససస:50
లస: పప

భరస : యయసస బభబగ ఆలమ
ఇసటట ననస:133-10-4057
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకర రరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:133-10-4057
వయససస:29
లస: పప
5404 SAA0927147
పపరర: సరసబభడజఖస ఇమమడడ

93-47/619

తసడడ:డ రరమయఖ సప మమ
ఇసటట ననస:133-10-4044
వయససస:63
లస: పప

భరస : సరయ కమషర ఆలమ
ఇసటట ననస:133-10-4057
వయససస:25
లస: ససస స
5401 SAA0884180
పపరర: సరయ కమషర ఆలమ

5393 SAA0853904
పపరర: రరమ రరవప తసగరలరపలర

5391 SAA0854282
పపరర: రరమగ నసససమగలర

తసడడ:డ మహన రరవప నసససమగలర
ఇసటట ననస:133-10-2999
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప తసగరలరపలర
ఇసటట ననస:133-10-2999
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరరవప సప మమ
ఇసటట ననస:133-10-4044
వయససస:50
లస: ససస స
5398 SAA0884164
పపరర: వనసకట లకడమ ససజనఖ ఆలమ

93-47/616

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ నలమర
ఇసటట ననస:133-10-2999
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల నలమర
ఇసటట ననస:133-10-2999
వయససస:61
లస: పప
5395 SAA0254979
పపరర: రరజఖలకడమ సప మమ

5390 SAA0854456
పపరర: రవ కలమమర నలమర

5412 SAA0301531
పపరర: అనససరఖ� పసటర�

93-41/594

భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-12
వయససస:53
లస: ససస స
93-45/762

5415 SAA0974965
పపరర: ఉష రరణణ కరకరర

93-45/763

భరస : వ ఎ మగరళ మహన కరకరర
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:26
లస: ససస స
93-45/765

5418 SAA0929994
పపరర: అదద ననగ లకడమ చడనసన పలర

93-45/766

భరస : సరయమబబభక చడనసన పలర
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:29
లస: ససస స
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93-45/767

భరస : మమధవ కమషర ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:30
లస: ససస స
5422 SAA0956781
పపరర: సడవసత మమడడరళళ

93-45/768

భరస : మలర కరరరరన రరవప పలలర
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:31
లస: ససస స
93-45/770

భరస : శకనవరససలల మమడడరళళ
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:35
లస: ససస స
5425 SAA0958456
పపరర: ఆదదలకడమ యమమమన

5420 SAA0957045
పపరర: పడమల పలలర

5423 SAA0958555
పపరర: మమధవ గగససపరత

భరస : నసరయఖ యమమమన
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:60
లస: ససస స

5426 SAA0930009
పపరర: సరయబభబభ చడనసన పలర

93-45/771

93-45/776

తసడడ:డ గగరవయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:35
లస: పప

5429 SAA0930033
పపరర: దసడడ చనశశశదన షపక

93-45/774

93-45/779

తసడడ:డ బభవన ననరరయణ వరఖసస
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:45
లస: పప
5434 SAA0956799
పపరర: కకటటశనరరరవప మమడడరళళ

5432 SAA0958712
పపరర: శకనవరసరరవప జజనననకకటట

93-45/777

తసడడ:డ చననగ�వపలల మమడడరళళ
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:67
లస: పప

5435 SAA0958340
పపరర: చనన రగశయఖ మమకల

5427 SAA0956815
పపరర: రరసబభబగ మమడడరళళ

93-45/775

5430 SAA0956773
పపరర: శకనవరససలల మమడడరళళ

93-45/780

5433 SAA0958654
పపరర: ననగరశనరరరవప కరపపరఅపప

93-45/783

తసడడ:డ గగరవయఖ మమకల
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:75
లస: పప

93-35/947

భరస : గసగయఖ�
ఇసటట ననస:126-263
వయససస:67
లస: ససస స
3259 SAA0554170
పపరర: మనన మమనక ననలటటరర

93-35/951

తసడడ:డ గజజనసద రరవప ఇసపటల
ఇసటట ననస:126-267
వయససస:28
లస: పప

93-35/949

3260 LFX2377158
పపరర: పపరయఖ� ననలటటరర�

93-33/711

3263 SAA0844846
పపరర: పడమలమ ఇసస ద

93-35/952

3266 SAA0925091
పపరర: తడవనణణ బసడనరర
భరస : జజజన సససదరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:126-268
వయససస:25
లస: ససస స

93-35/950

3261 LFX2377190
పపరర: జజజ ననలటటరర�

93-35/953

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:126-266
వయససస:55
లస: పప
93-35/954

తసడడ:డ గరజసదరరవప
ఇసటట ననస:126-267
వయససస:30
లస: ససస స
93-35/956

3258 SAA0339648
పపరర: పడసరద ననలటటరర�

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:126-265
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జజజ� �
ఇసటట ననస:126-266
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గజనసదరరవప
ఇసటట ననస:126-267
వయససస:30
లస: ససస స
3265 SAA0853714
పపరర: జగదదశ ఇసపటల

3257 SAA0346734
పపరర: వనసకరయమమ ననలటటరర�

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:126-265
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బభజబభబగ
ఇసటట ననస:126-266
వయససస:43
లస: ససస స
3262 SAA0396747
పపరర: జయమపడసనన ఇసస ళళ

93-45/781

తలర : వనసకట రమణమమ కరపపరఅపప
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:59
లస: పప
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3256 AP151030438461
పపరర: శరయమమ మమరరగ�

93-45/778

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప మమడడరళళ
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర జజనననకకటట
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:48
లస: పప
93-45/782

93-45/772

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప మమడడరళళ
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దసడడ హహససఇన షపక
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:36
లస: పప

5431 SAA0958381
పపరర: అమరరసనర వరఖసస

5424 SAA0956807
పపరర: లకడమసరమమమజఖస మమడడరళళ
భరస : కకటటశనరరరవప మమడడరళళ
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకరరకవప చడనసన పలర
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:31
లస: పప

5428 SAA0956997
పపరర: బభలమజ కరకరర

93-45/769

భరస : అనల కలమమర నసజరటట
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ గగససపరత
ఇసటట ననస:133-12-1347
వయససస:36
లస: ససస స
93-45/773

5421 SAA0958779
పపరర: లకడమ దదపసస నసజరటట

3264 SAA0433227
పపరర: ససనసద ఇసస ల

93-35/955

తలర : ఇమమలఖమమ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:126-267
వయససస:49
లస: ససస స
93-35/957

3267 SAA0925109
పపరర: దదవఖ బసడనరర

93-35/958

తసడడ:డ వనసకటసరనమ బసడనరర
ఇసటట ననస:126-268
వయససస:25
లస: ససస స
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3268 AP151030438342
పపరర: మమరస మమ బసడనరర�

93-35/959

భరస : వనసకటసరనమ�
ఇసటట ననస:126-268
వయససస:48
లస: ససస స
3271 SAA0339598
పపరర: శవ సరసబయఖ� బసడనరర�

93-35/962

93-35/966

93-35/969

93-35/972

93-35/975

93-35/978

93-35/981

తసడడ:డ పపదబ నయఖనన�
ఇసటట ననస:126-275
వయససస:77
లస: పప

3281 AP151030438667
పపరర: వనసకటరతనస తషరకర�

3284 SAA0130583
పపరర: వజయకలమమరర� కరసడడడ�

3287 SAA0343400
పపరర: మహన రరవప� కకసడసరర�

3290 AP151030438042
పపరర: లకమమమ తషరకర�

93-35/984

3293 AP151030438129
పపరర: శశషరరతనస తషరకర�

93-35/973

3296 SAA0631887
పపరర: గరరర ఝమససస రరన
తసడడ:డ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:126-276
వయససస:25
లస: ససస స

3276 SAA0336461
పపరర: మధదర మరరయమమ�

93-35/968

3279 SAA0343350
పపరర: పపలమరరరవప� మమదదరర�

93-35/971

3282 SAA0339481
పపరర: ననగరశనరరరవప తషరకర�

93-35/974

తసడడ:డ మరరయనన�
ఇసటట ననస:126-271
వయససస:41
లస: పప
93-35/976

3285 AP151030438010
పపరర: కకటమమ తషరకర�

93-35/977

భరస : అసజయఖ�
ఇసటట ననస:126-272
వయససస:62
లస: ససస స
93-35/979

3288 SAA0339341
పపరర: అసజయఖ తషరకర�

93-35/980

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:126-272
వయససస:72
లస: పప
93-35/982

3291 SAA0852997
పపరర: చరసజవ తషరక

93-35/983

తలర : ససలలచన
ఇసటట ననస:126-273
వయససస:34
లస: పప
93-35/985

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:126-275
వయససస:72
లస: ససస స
93-35/987

93-35/964

తసడడ:డ మమరరయమదనసస�
ఇసటట ననస:126-270
వయససస:38
లస: పప

భరస : చన ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:126-273
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:126-275
వయససస:33
లస: ససస స
3295 SAA0339325
పపరర: సరసబశవరరవప తషరకర�

93-35/970

తసడడ:డ యహనస�
ఇసటట ననస:126-272
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-273
వయససస:49
లస: ససస స
3292 LFX2393296
పపరర: హహహమమవత � �

3278 SAA0339424
పపరర: రరమమరరవప� మదదర�

3273 AP151030438670
పపరర: నవరతన కలమమరర గరరర�

తసడడ:డ పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:126-270
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:126-272
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:126-272
వయససస:30
లస: పప
3289 AP151030438038
పపరర: ససలలచన తషరకర�

93-35/967

భరస : మరరయనన�
ఇసటట ననస:126-271
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసడయయల
ఇసటట ననస:126-272
వయససస:29
లస: ససస స
3286 SAA0339358
పపరర: ఇసరడయయలల� తషరకర�

3275 SAA0567214
పపరర: మధదర జయమమ

93-35/961

భరస : పపద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:126-269
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదనసస�
ఇసటట ననస:126-270
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-271
వయససస:37
లస: ససస స
3283 SAA0434209
పపరర: తషరక వజయ కలమమరర

93-35/963

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:126-270
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మరరయదనసస�
ఇసటట ననస:126-270
వయససస:52
లస: ససస స
3280 SAA0336073
పపరర: అరరణ తషరకర�

3272 SAA0339564
పపరర: వనసకటసరమ బసడనరర�

3270 SAA0925083
పపరర: జజజన సససదరరరవప బసడనరర

తసడడ:డ వనసకటసరనమ బసడనరర
ఇసటట ననస:126-268
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:126-268
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసక�
ఇసటట ననస:126-269
వయససస:50
లస: పప
3277 AP151030438377
పపరర: ససశల మధదర�

93-35/960

తసడడ:డ వనసకట swami Bandaru
ఇసటట ననస:126-268
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరనమ�
ఇసటట ననస:126-268
వయససస:31
లస: పప
3274 SAA0385336
పపరర: రరజ� గరరర�

3269 SAA1060573
పపరర: Ganesh Bandaru

3294 SAA0339333
పపరర: అశశక తషరకర�

93-35/986

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:126-275
వయససస:33
లస: పప
93-35/988

3297 SAA0631960
పపరర: గరరర రజన

93-35/989

భరస : చకకవరరస
ఇసటట ననస:126-276
వయససస:27
లస: ససస స
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3298 SAA0631903
పపరర: పడససతన కలమమర గరరర

93-35/990

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరర
ఇసటట ననస:126-276
వయససస:29
లస: పప
3301 SAA0844796
పపరర: అసజల పపయఖల

93-35/993

93-35/996

93-35/999

3305 SAA0844879
పపరర: రరజరశ పపయఖల

3308 SAA0631994
పపరర: కసభమ అనల కలమమర

93-35/1003

3311 SAA0339283
పపరర: అచచయన బసడనరర�

3314 SAA1392455
పపరర: తడవనణణ కరదసబరర

తసడడ:డ అచసచత హనసమసత రరవప పపససలకరర
ఇసటట ననస:126-289
వయససస:42
లస: పప

భరస : అచసచత రరమగ పపసలలరర
ఇసటట ననస:126-289
వయససస:35
లస: ససస స

3316 SQX1521336
పపరర: వ జ డడ పడభగ అయనసపపడడ

3317 JBV2435667
పపరర: అనసత లకడమ దతశరరజ

93-35/1087

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:126-298
వయససస:41
లస: పప

భరస : వ జ డడ పడభగ అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:126-298
వయససస:39
లస: ససస స

3319 SAA1457605
పపరర: ఎడడకకసడలల అదబసకక

3320 SAA0827529
పపరర: బసవ రరజ బబ య

93-35/1144

తసడడ:డ రసగరరరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:126-309
వయససస:44
లస: పప
3322 AP151030456276
పపరర: శవ పరరనత కరరనటట

93-51/205

భరస : ససబభబరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:126-703
వయససస:57
లస: ససస స

3323 AP151030438058
పపరర: లకడమ గగళళ

93-35/1000

3326 SAA1060789
పపరర: భగలకడమ గగళళ
భరస : శవయఖ గగళళ
ఇసటట ననస:126-704
వయససస:26
లస: ససస స

93-35/995

3306 SAA0336610
పపరర: ససనత కసభస�

93-35/998

3309 SAA0339291
పపరర: యగవరరజ� బసడనరర�

93-35/1002

తసడడ:డ అచచయఖ�
ఇసటట ననస:126-284
వయససస:34
లస: పప
93-35/1004

3312 SAA1392448
పపరర: అచసచత రరమగ పపసలలరర

93-35/1139

తసడడ:డ హనసమమత రరవప పపసలలరర
ఇసటట ననస:126-289
వయససస:42
లస: పప
93-35/1141

3315 SAA1389238
పపరర: తడవనణణ కరదసబరర

93-35/1142

భరస : అచసచత రరమగ పపససలకరర
ఇసటట ననస:126-289
వయససస:35
లస: ససస స
93-35/1088

3318 SAA1444868
పపరర: ససత దతశరరజ

93-35/1143

భరస : రరమ రరవప దతశరరజ
ఇసటట ననస:126-298
వయససస:68
లస: ససస స
93-51/203

3321 SAA0371815
పపరర: వనసకట అరవసద కడడయమల

93-51/204

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:126-445
వయససస:33
లస: పప
93-37/121

భరస : కకసడలల గగళళ
ఇసటట ననస:126-639
వయససస:57
లస: ససస స
93-37/123

3303 SAA0336636
పపరర: ననగమమ పపయఖల�

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:126-283
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:126-318
వయససస:33
లస: పప

భరస : యమననదదరరవప
ఇసటట ననస:126-472
వయససస:61
లస: ససస స
3325 AP151030438020
పపరర: అమమడడ గగళళ

93-35/997

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:126-284
వయససస:57
లస: పప
93-35/1140

93-35/992

భరస : యబగ�
ఇసటట ననస:126-277
వయససస:72
లస: ససస స

తలర : ససనతన
ఇసటట ననస:126-283
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:126-284
వయససస:36
లస: పప
3313 SAA1389246
పపరర: అచసచత రరమగ పపససలకరర

93-35/994

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:126-277
వయససస:29
లస: పప

తలర : ససనతన
ఇసటట ననస:126-283
వయససస:26
లస: పప
3310 SAA0433284
పపరర: శశషష బసడనరర

3302 AP151030438071
పపరర: కకటమమ పపయఖల�

3300 SAA0292995
పపరర: శకనవరస రరవప గరరర

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:126-276
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:126-277
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప పపయఖల
ఇసటట ననస:126-277
వయససస:26
లస: పప
3307 SAA0631952
పపరర: కసభమ ససనల కలమమర

93-35/991

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:126-276
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:126-277
వయససస:27
లస: ససస స
3304 SAA0924879
పపరర: రరమమరరవప పపయఖల

3299 SAA0384826
పపరర: చకకవరరస� గరరర�

3324 AP151030438198
పపరర: కకటటశనరమమ KOLAGANI

93-37/122

భరస : సరసబశవరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:126-640
వయససస:45
లస: ససస స
93-37/124

3327 SAA0346858
పపరర: ననగలకడమ గగళళ

93-37/125

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:126-704
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: బగజర వరర
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93-37/126

భరస : రసగరరరవప వరర
ఇసటట ననస:126-705
వయససస:47
లస: ససస స
3331 SAA0346809
పపరర: శవపరప వరర

93-37/129

93-37/132

93-37/135

93-37/138

93-37/141

93-37/144

93-37/147

భరస : ససబభబ రరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:126-747
వయససస:27
లస: ససస స

3341 SAA0346965
పపరర: లకడమ గగళళ

3344 SAA0346866
పపరర: శవ పరరనత గగళళ

3347 SAA0346817
పపరర: నళన గగళళ

3350 AP151030438422
పపరర: పదనమవత గగళళ

93-37/150

3353 AP151030438138
పపరర: రతస మమ గగగగల

93-37/139

3356 AP151030438517
పపరర: చటటటమమ యసడడపరటట�
భరస : కకటటశనరరకవప�
ఇసటట ననస:126-748
వయససస:72
లస: ససస స

3336 SAA0346874
పపరర: ననగరశనరమమ మననకలరర

93-37/134

3339 SAA0531194
పపరర: మలలశనరర భమతమమకల

93-37/137

3342 AP151030438358
పపరర: వనసకటటశనరమమ గగళళ

93-37/140

భరస : మధసససధనరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:126-716
వయససస:57
లస: ససస స
93-37/142

3345 SAA0346841
పపరర: అరరణకలమమరర గగళళ

93-37/143

భరస : వనసకటటశనరరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:126-722
వయససస:40
లస: ససస స
93-37/145

3348 AP151030438599
పపరర: వరలకడమ గగరరపరరస

93-37/146

భరస : చసదడశశఖరరరవప గగరరపరరస
ఇసటట ననస:126-725
వయససస:45
లస: ససస స
93-37/148

3351 AP151030438158
పపరర: ఈశనరమమ గగగగల

93-37/149

భరస : పపదససబభబరరవప గగగగల
ఇసటట ననస:126-727
వయససస:55
లస: ససస స
93-37/151

భరస : చనససబభబరరవప గగగగల
ఇసటట ననస:126-728
వయససస:55
లస: ససస స
93-37/153

93-37/131

భరస : అసజననయగలల భమతమమకల
ఇసటట ననస:126-715
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ గగళళ
ఇసటట ననస:126-726
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర గగగగల
ఇసటట ననస:126-728
వయససస:48
లస: ససస స
3355 SAA0619023
పపరర: ననగ జజఖత ఏటటకలరర

93-37/136

భరస : వనసకటటసనర రరవప గగళళ
ఇసటట ననస:126-725
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ గగళళ
ఇసటట ననస:126-725
వయససస:52
లస: ససస స
3352 SAA0371088
పపరర: అననపపరర గగగగల

3338 SAA0337717
పపరర: మలర శనరర గగళళ

3333 AP151030438440
పపరర: వరణణ వరర

భరస : శకనవరసరరవప మననకలరర
ఇసటట ననస:126-711
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర గగళళ
ఇసటట ననస:126-721
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ గగళళ
ఇసటట ననస:126-722
వయససస:57
లస: ససస స
3349 AP151030438133
పపరర: ససబబమమ గగళళ

93-37/133

భరస : శభశసకరరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:126-716
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససజవరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:126-717
వయససస:52
లస: ససస స
3346 AP151030438026
పపరర: జజఖతతశనరమమ గగళళ

3335 AP151030438144
పపరర: భభరర వ మననకలరర

93-37/128

భరస : గగవసదస వరర
ఇసటట ననస:126-708
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చనన శసకర గగళళ
ఇసటట ననస:126-715
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మధస గగళళ
ఇసటట ననస:126-716
వయససస:40
లస: ససస స
3343 AP151030438070
పపరర: ససతమమ గగళళ

93-37/130

భరస : ససధనకర మననకలరర
ఇసటట ననస:126-711
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప మననకలరర
ఇసటట ననస:126-711
వయససస:60
లస: ససస స
3340 AP151030438346
పపరర: లత గగళళ

3332 SAA0337535
పపరర: వర లకడమ గగళళ

3330 SAA0346833
పపరర: శకలకడమ గగళళ

భరస : ససధనకర గగళళ
ఇసటట ననస:126-707
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:126-708
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగరశనరరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:126-708
వయససస:52
లస: ససస స
3337 AP151030438324
పపరర: తరరపతమమ మననకలరర

93-37/127

భరస : శవ పడసరద గగళళ
ఇసటట ననస:126-706
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకసడలల వరర
ఇసటట ననస:126-707
వయససస:50
లస: ససస స
3334 AP151030438050
పపరర: వజయలకడమ గగళళ

3329 SAA0346882
పపరర: మమధసరర గగళళ

3354 AP151030438279
పపరర: ఆవపలమమ గగగగల

93-37/152

భరస : వనసకటయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:126-728
వయససస:80
లస: ససస స
93-35/1005

3357 LFX2378552
పపరర: శకనవరసరరవప యసడడపరటట�

93-35/1006

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:126-748
వయససస:44
లస: పప
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పపరర: లలత కకలమరర
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93-37/154

భరస : భభసకర కకలమరర
ఇసటట ననస:126-750
వయససస:36
లస: ససస స
3361 AP151030438296
పపరర: ఉషరరరణణ కకలమరర

93-37/157

93-37/160

93-37/163

3365 SAA0618983
పపరర: ననగరశనరమమ రరఖపలర

3368 SAA0343665
పపరర: శకరరమగలల గగణకరల

93-37/166

3371 SAA0371187
పపరర: సరమమమజఖస వననకకట

తసడడ:డ హరరబభబగ వ
ఇసటట ననస:126-816
వయససస:23
లస: ససస స
93-35/1008

93-35/1010

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:126-2129
వయససస:31
లస: ససస స

3380 SAA0554220
పపరర: పరల నరమల మమరర

93-35/1013

3383 SAA0887416
పపరర: జయ పడసనన ఇసస ద

93-37/167

3386 SAA0984584
పపరర: షపశ రతనస పరరచసరర
భరస : ఆదదననరరయణ పరరచసరర
ఇసటట ననస:126-3162
వయససస:74
లస: ససస స

3366 SAA0678383
పపరర: హనసమసతరరవప రరఖపలర

93-37/162

3369 SAA0570929
పపరర: వజయలకడమ సరగర

93-37/165

3372 SAA0346114
పపరర: రవ కలమమర వననకకట

93-37/168

తసడడ:డ పడసరద రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:126-780
వయససస:31
లస: పప
93-51/207

3375 SAA0567222
పపరర: వనసకటలకడమ రరజలపరటట

93-35/1007

భరస : వనసకటకమషరరరరవప
ఇసటట ననస:126-846
వయససస:51
లస: ససస స
93-35/1009

3378 SAA0371898
పపరర: వనసకటలకడమ తడలరగడర పప

93-37/169

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:126-863
వయససస:30
లస: ససస స
93-35/1011

3381 AP151030438623
పపరర: దతవమమత గరరర�

93-35/1012

భరస : ఫరడనసస�
ఇసటట ననస:126-909
వయససస:47
లస: ససస స
93-51/208

తసడడ:డ గజజనసద రరవప ఇసస ద
ఇసటట ననస:126-938
వయససస:34
లస: ససస స
93-51/209

93-37/159

భరస : భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:126-775
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయకలమమర
ఇసటట ననస:126-909
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడననసపసస
ఇసటట ననస:126-909
వయససస:28
లస: పప
3385 SAA0321331
పపరర: వనసకట ససనత చతరరల

93-37/164

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:126-846
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:126-880
వయససస:33
లస: పప
3382 SAA0777096
పపరర: అచసఖత గరరర

3377 SAA0433417
పపరర: వనసకటకమషరరరవప రరజలపరటట

3363 SAA0805285
పపరర: రరమహనరరవప ససకల

తసడడ:డ శశషర రరవప రరఖపలర
ఇసటట ననస:126-763
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:126-836
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభకమషరరరరవప రరజలపరటట
ఇసటట ననస:126-846
వయససస:33
లస: పప
3379 SAA0078550
పపరర: మరరయ దనసస� బగరరక�

93-37/161

భరస : పడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:126-780
వయససస:48
లస: ససస స

93-51/206 3374 SAA0828287
3373 SAA1024496
పపరర: లమవణఖ పసడయదరరరన వనమవరపప
పపరర: సతఖననరరయన డనసగరటట

93-37/156

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససకల
ఇసటట ననస:126-750
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గగణకరల
ఇసటట ననస:126-768
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప సరగర
ఇసటట ననస:126-775
వయససస:51
లస: పప

3376 SAA0925208
పపరర: ఫణణరరజరశ రరజలపరటట

93-37/158

భరస : శశషరరవప రరఖపలర
ఇసటట ననస:126-763
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల గగణకరల
ఇసటట ననస:126-768
వయససస:41
లస: ససస స
3370 SAA0566448
పపరర: భభసకరరకవప సరగర

3362 AP151030438230
పపరర: ననగరశనరమమ కకలమరర

3360 SAA0774605
పపరర: ససధఖ వల గకసథద

భరస : శసకర రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:126-750
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అపరరరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:126-750
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శవననగరశనరరరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:126-752
వయససస:31
లస: ససస స
3367 SAA0338129
పపరర: కకటటశనరర గగణకరల

93-37/155

భరస : రరమమహన రరవప ససకల
ఇసటట ననస:126-750
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరరరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:126-750
వయససస:47
లస: ససస స
3364 SAA0371146
పపరర: ససజజత అసగజజల

3359 SAA0370817
పపరర: లకడమ ససకల

3384 SAA1269919
పపరర: ఈశనర చతరరల

93-42/807

తసడడ:డ ననగరరజ చతరరల
ఇసటట ననస:126-2129
వయససస:20
లస: పప
93-51/210

3387 SAA0312058
పపరర: రమమదతవ డడకలక

93-51/211

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:126-3170
వయససస:35
లస: ససస స
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3388 SAA0091702
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణ డథకలక

93-51/212

తసడడ:డ ససబభబరరవ
ఇసటట ననస:126-3170
వయససస:39
లస: పప
3391 SAA1028407
పపరర: మరరయమమ బబ లర పలర

93-35/1014

93-51/221

3392 AP151030453951
పపరర: రరమరరజ

93-51/220

తసడడ:డ రరజరశనర రరవప
ఇసటట ననస:127-3156
వయససస:27
లస: ససస స

3395 SAA0892001
పపరర: ససధఖ ఆళళ

93-51/222

3398 SAA0435719
పపరర: వడతల ఆదదలకడమ

93-51/225

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప దట
ఇసటట ననస:128-15
వయససస:18
లస: ససస స
3406 SAA0558791
పపరర: శరసత దడడర క

93-51/228

93-51/231

93-51/234

భసధసవప: ననగ మణణ
ఇసటట ననస:130-7-446
వయససస:26
లస: పప

3407 SAA0321448
పపరర: పబబరరజ శవ కలమమరర

3410 SAA0317875
పపరర: పబబరరజ లకడమ నరసససహరరవప

3413 SAA0298760
పపరర: శకకరసత పససపపలలటట

93-51/229

3416 SAA1267384
పపరర: యవ ససరగఖ గగనకరల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగనకరల
ఇసటట ననస:130-7-471
వయససస:19
లస: ససస స

93-51/226

3402 SAA1029728
పపరర: రరణణమమ అరరదనల

93-41/91

3405 SAA1334648
పపరర: కకషప ర దడమమ

93-35/1162

3408 SAA0321356
పపరర: పబబరరజ ససబభబయమమ

93-51/230

భరస : ససతనరరమ రరవప
ఇసటట ననస:128-182
వయససస:77
లస: ససస స
93-51/232

3411 SAA0370866
పపరర: ననగరశనరరరవప చలకర

93-51/233

తసడడ:డ రతనస�
ఇసటట ననస:128-182
వయససస:56
లస: పప
93-51/128

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130-7-415
వయససస:30
లస: పప
93-41/105

3399 AP151030456147
పపరర: వనసకట రమణ కకమమనబబ యన

తసడడ:డ ఏససబభబగ దడమమ
ఇసటట ననస:128-85
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససతన రరమమరరవప
ఇసటట ననస:128-182
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమమరరవప
ఇసటట ననస:128-183
వయససస:52
లస: పప
3415 SAA1198480
పపరర: వనసకటటశనర రరవప కలతనడడ

93-35/1090

భరస : లకడమ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:128-182
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమమరరవప
ఇసటట ననస:128-182
వయససస:47
లస: పప
3412 SAA0296913
పపరర: ననగరశనరరరవప పబబరరజ

3404 SAA1267723
పపరర: రరమగ కకజజర

93-35/1015
3396 SAA0293159
పపరర: వర ననరరయణ యలవరరసపరటట�

భరస : వరరసజననయగలల మమసరల
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకజజర
ఇసటట ననస:128-15-833
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:128-182
వయససస:38
లస: ససస స
3409 SAA0297325
పపరర: శకనవరసరరవప పబబరరజ

93-41/90

భరస : సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:128-14-530
వయససస:50
లస: ససస స
93-35/1161

93-51/224

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:128-4-480
వయససస:46
లస: ససస స

93-51/227 3401 SAA0895542
3400 SAA0435065
పపరర: వడతల ఫసగర వనసకట ననగ బడహమస
పపరర: రతన కలమమరర కలరరక

3403 SAA1408897
పపరర: శవ పరరనత దట

3393 SAA0373035
పపరర: ససతనమహలకడమ అనననపపరస

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:127-7-838
వయససస:70
లస: పప

భరస : ఫణణ వనసకట ననగ బడహమస
ఇసటట ననస:128-4-480
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కమషర రరవప
ఇసటట ననస:128-4-480
వయససస:43
లస: పప

93-41/1109

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:127-3.156
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:127-4-439
వయససస:25
లస: ససస స
93-51/223

3390 SAA1316363
పపరర: జజ ననయల రగడడర గల

తసడడ:డ పడకరశ రగడడర గల
ఇసటట ననస:127-1-10
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కరటసరరజ
ఇసటట ననస:127-2-151
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:127-3-170
వయససస:57
లస: ససస స
3397 SAA0559054
పపరర: లకడమ సససధస సససకక

93-41/893

భరస : శకనవరస రగడర డ ఈదన
ఇసటట ననస:126?2-126
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర బబ లర పలర
ఇసటట ననస:127-1-42
వయససస:34
లస: ససస స
3394 SAA0321414
పపరర: ససతరరవమమ డడకలక

3389 SAA0815029
పపరర: జజఖతరమయ ఈదన

3414 SAA1198498
పపరర: శరసత కలతనడడ

93-41/104

భసధసవప: ననగ మణణ
ఇసటట ననస:130-7-446
వయససస:24
లస: ససస స
93-45/935

3417 SAA1349752
పపరర: సరళ కలమమరర దనసరర

93-49/668

భరస : జయసతష కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:130-12-624
వయససస:40
లస: ససస స
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93-49/631

తసడడ:డ శవకలమమర కకలమడడ
ఇసటట ననస:130-13-632
వయససస:22
లస: పప
3421 SAA1265255
పపరర: పపరర రసగయఖ ససదస

93-35/1091

93-52/216

93-47/752

93-49/633

93-45/37

93-45/40

93-45/43

తసడడ:డ సరసబయఖ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:131-8-1604
వయససస:33
లస: పప

3431 SAA0681528
పపరర: బబ దసబరర ననగలకడమ

3434 SAA0363945
పపరర: లకడమ� బతషలమ�

3437 SAA1050046
పపరర: యమదదగరరర బతష
స ల

3440 SAA1049924
పపరర: ననరరయణ ససగరశశటట

93-45/46

3443 SAA1052323
పపరర: అయఖప రగడడర కకలర

93-41/127

3446 SAA0301556
పపరర: వజయ� బసడడ�
భరస : కకరణ బభబగ�
ఇసటట ననస:131-8-1754
వయససస:32
లస: ససస స

3426 NDX0718601
పపరర: ససనత కనపరరరర

93-45/993

3429 SAA1026476
పపరర: మమధవ రగడర డ కకలర

93-35/1092

3432 SAA1050061
పపరర: భమలకడమ చలమర

93-45/36

భరస : వరసస చలమర
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:27
లస: ససస స
93-45/38

3435 SAA0301473
పపరర: బతష
స ల ఈసనరమమ�

93-45/39

భరస : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:35
లస: ససస స
93-45/41

3438 SAA0958589
పపరర: ససరరఖ తతజ చడనసనపఅల

93-45/42

తసడడ:డ మలలర సనర రరవప చడనసనపఅల
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:27
లస: పప
93-45/44

3441 SAA1034461
పపరర: శకనవరస మమరరస పరరచసరర

93-45/45

తసడడ:డ వనసకట పరరచసరర
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:59
లస: పప
93-45/47

తసడడ:డ ససవర రగడర డ కకలర
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:77
లస: పప
93-41/128

93-52/215

తసడడ:డ నరరస రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:131-4-1273(old no 9-32)
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ ససగరశశటట
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అకకయఖ మమరక
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:66
లస: పప
3445 SAA0927204
పపరర: పడభభకర ఇమమడడ

93-41/1118

తసడడ:డ చనననరసససహ బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలమర
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:31
లస: పప
3442 SAA0958431
పపరర: రఘగరరమగలల మమరక

3428 SAA1460203
పపరర: వనసకటటశనరర రరతష

3423 SAA0974742
పపరర: లమవణఖ గగమమడడ

భరస : ససరరశ బభబగ
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మలలదద�డ
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బభలసవరమ�
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:42
లస: ససస స
3439 SAA1050053
పపరర: వరసస చలమర

93-52/217

భరస : వనసకటరగడడర
ఇసటట ననస:131-8-1122
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యలమదదడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:30
లస: ససస స
3436 SAA0364125
పపరర: రమన� బతషలమ�

3425 SAA0741695
పపరర: రరమదనస బభలమజ బభలమజ

93-41/1113

భరస : రరజశశఖర గగమమడడ
ఇసటట ననస:130-184
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరతష
ఇసటట ననస:131-4-601
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఏగగశయమ అరరగగల
ఇసటట ననస:131-5-1398
వయససస:58
లస: ససస స
3433 SAA0886038
పపరర: లకడమ బతష
స ల

93-44/849

తసడడ:డ రరమదనస కమషర సరనమ
ఇసటట ననస:130-184
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గసడడకకట
ఇసటట ననస:130-317
వయససస:23
లస: పప
3430 SAA1271964
పపరర: బలమమ అరరగగల

3422 SAA1285980
పపరర: మమఘననథ అలదద

3420 SAA1402031
పపరర: అదద లకడమ మమచరర

భరస : వనసకట శవరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:130-153
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహహదబ దన
ఇసటట ననస:130-184
వయససస:31
లస: పప
3427 SAA1393040
పపరర: రరమగ గసడడకకట

93-41/106

తసడడ:డ పపననన రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:130-15-1654
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ససదస
ఇసటట ననస:130-129
వయససస:23
లస: పప
3424 SAA0741687
పపరర: జజన షపక

3419 SAA1028308
పపరర: శకనవరస రరవప ఆరరధసఖల

3444 SAA0986978
పపరర: గగపరలరరవప రరవపలపత

93-45/48

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:131-8-1548
వయససస:77
లస: పప
93-45/49

3447 SAA0301499
పపరర: ససజజత� జసగర�

93-45/50

భరస : గరరరబభబగ�
ఇసటట ననస:131-8-1754
వయససస:42
లస: ససస స
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93-45/51

భరస : జజరర�
ఇసటట ననస:131-8-1754
వయససస:56
లస: ససస స
3451 AP151030447297
పపరర: శవననగరశనరరరవప చనవల�

3449 SAA0364117
పపరర: బభజ� బతషలమ�

భరస : లకమణ రరవ�
ఇసటట ననస:131-8-2548
వయససస:30
లస: ససస స
93-41/204

3452 SAA1292507
పపరర: శకనవరసరరవప పప రరమలర

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:131-17-392
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమగలల పప రరమలర
ఇసటట ననస:131-98
వయససస:46
లస: పప

93-41/205
3454 SAA0985277
పపరర: ఝమనస లకడమ బభయ
గగగగలమమమడడ
భరస : చనవర ససబబ ననయగడడ గగగగలమమమడడ
ఇసటట ననస:132-2-342
వయససస:54
లస: ససస స

3455 SAA1006494
పపరర: కలమమరర గగకకన
భరస : వనయ కలమమర గగకకన
ఇసటట ననస:132-4-516
వయససస:31
లస: ససస స

3457 SAA0680231
పపరర: ససగ౦ లకథర రరజజ

3458 SAA0518787
పపరర: శరఖస సససదరరరవప మమనసపరటట

93-41/206

తసడడ:డ పరపర రరవప
ఇసటట ననస:132-5-1467
వయససస:39
లస: పప
3460 SAA1043033
పపరర: హహహమమవత తననలకరర

93-44/24

93-45/54

93-41/211

93-41/214

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:133-2-21
వయససస:34
లస: పప

3467 SAA0254730
పపరర: భభగఖస లగడపరటట

3470 AP151030447364
పపరర: రరమమరరవప కనకమమడల

93-41/217

3473 SAA0641951
పపరర: మమటటలమ పదనమవత

93-41/207

3476 SAA0926404
పపరర: మమలమల షపక
తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-2-21
వయససస:40
లస: పప

93-41/1116

3456 SAA1009605
పపరర: తడవనణణ యలమసదల

93-44/23

3459 SAA0388942
పపరర: పకకరరదదబన� సససకరససల�

93-41/208

తసడడ:డ చమమల�
ఇసటట ననస:132-8-1775
వయససస:48
లస: పప
93-44/25

3462 SAA0977340
పపరర: మమధవ లత కడడయమల

93-43/458

భరస : కళళఖణ బభబగ కడడయమల
ఇసటట ననస:133-1-12
వయససస:36
లస: ససస స
93-41/209

3465 SAA0256610
పపరర: ఘటట మననన మణణ

93-41/210

భరస : రరమమరరవప ఘటట మననన
ఇసటట ననస:133-2-20
వయససస:49
లస: ససస స
93-41/212

3468 SAA0815193
పపరర: వనసకటభడవప లగడపరటట

93-41/213

తసడడ:డ పపదబ వనసకటటశనరరర లగడపరటట
ఇసటట ననస:133-2-20
వయససస:24
లస: పప
93-41/215

3471 SAA0926370
పపరర: బబ షపక

93-41/216

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:133-2-21
వయససస:35
లస: ససస స
93-41/218

భరస : పపలలవయమఖ
ఇసటట ననస:133-2-21
వయససస:37
లస: ససస స
93-41/220

3453 SAA1403724
పపరర: జగదదశ సరయ రరస కలరకలల

భరస : దసరర పడసరద యలమసదల
ఇసటట ననస:132-4-760
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప కనకమమడల
ఇసటట ననస:133-2-20
వయససస:72
లస: పప

భరస : గగననయఖ పరనపరల
ఇసటట ననస:133-2-21
వయససస:37
లస: ససస స
3475 SAA0641662
పపరర: మమటటలమ పపలలవయమఖ

93-44/22

భరస : పపద వనసకటటశనరరర లగడపరటట
ఇసటట ననస:133-2-20
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కనకమమడల
ఇసటట ననస:133-2-20
వయససస:47
లస: పప
3472 SAA0363739
పపరర: శశకళ పనపరల

3464 LFX2409035
పపరర: తడవనణణ కనకమమడల

93-45/53

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప కలరకలల
ఇసటట ననస:131-181 flat no 203
వయససస:20
లస: పప

భరస : మహనరరవప కనకమమడల
ఇసటట ననస:133-2-20
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప కనకమమడల
ఇసటట ననస:133-2-20
వయససస:53
లస: ససస స
3469 LFX2405041
పపరర: మహనరరవప కనకమమడల

93-35/1093

భరస : వలమక రరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:132-42
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : జగననధరరవ తనళళరర
ఇసటట ననస:133-1-1767
వయససస:52
లస: ససస స
3466 SAA0815300
పపరర: సనరఠప రరణణ కనకమమడల

3461 SAA1043041
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ తననలకరర

3450 SAA0363127
పపరర: పదనమ� బతషలమ�

భరస : రరమమసజననయగలల�
ఇసటట ననస:131-8-2548
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర యఖ మమనసపరటట
ఇసటట ననస:132-6-918
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకట కమషర తననలకరర
ఇసటట ననస:132-42
వయససస:28
లస: ససస స
3463 SAA1069004
పపరర: పపణఖవత తనళళరర

93-45/52

3474 SAA0320481
పపరర: మమరబబ యన రమణమమ�

93-41/219

భరస : కనకయఖ�
ఇసటట ననస:133-2-21
వయససస:45
లస: ససస స
93-41/221

3477 SAA0815342
పపరర: గగనయఖ రగడర డ పనపల

93-41/222

తసడడ:డ దసరగఖధన పరనపరల
ఇసటట ననస:133-2-21
వయససస:42
లస: పప
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93-41/223

భరస : రరధ కమషర
ఇసటట ననస:133-2-22
వయససస:61
లస: ససస స

3479 SAA1034016
పపరర: లల సడవసత ఆదదరరజ

తసడడ:డ ససరరఖ పదనమకర ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:133-2-25
వయససస:23
లస: ససస స

93-41/226 3482 SAA0641589
3481 SAA0740424
పపరర: ససరఖ పదనమకరరరవప ఆదదరరజ�
పపరర: నసదస సవతన దతవ

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:133-2-25
వయససస:58
లస: పప
3484 SAA1440569
పపరర: సతశ కలమమర పప ర వరల

93-41/1151

93-41/227

93-35/1163

93-45/55

93-41/246

తసడడ:డ సససగర రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:133-2-282
వయససస:44
లస: పప

భసధసవప: పవన కలమమర గరజల
ఇసటట ననస:133-2-294 Fno 2A
వయససస:50
లస: పప
3496 SAA1050871
పపరర: లకడమ భభరర వ మలర

3491 SAA1113901
పపరర: ననగమణణ కరసడడడ

93-43/459

భరస : శరత చసద ఆనసగర
ఇసటట ననస:133-2-318
వయససస:28
లస: ససస స
3499 SAA1050905
పపరర: పసచచమమ అడకర
భరస : గగరవయఖ అడకర
ఇసటట ననస:133-2-318
వయససస:61
లస: ససస స
3502 SAA1050889
పపరర: రవసదడ బభబగ అడకర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:133-2-318
వయససస:46
లస: పప

93-42/953

93-41/253

3497 SAA1050897
పపరర: అసజమమ అడకర

93-41/248

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఠసదస
ఇసటట ననస:133-2-128
వయససస:34
లస: పప

3500 SAA1050830
పపరర: ననగ రరజరశనరర ఆనసగర

3503 SAA1050855
పపరర: భభసకర పడవణ ఆనసగర

3506 SAA1050822
పపరర: రరధన కమషర మమరరస ఆనసగర
తసడడ:డ వనసకటపయఖ ఆనసగర
ఇసటట ననస:133-2-318
వయససస:69
లస: పప

93-41/245

3492 SAA1432137
పపరర: ససజన యరర గడర

93-41/1149

3495 SAA1434489
పపరర: పవన కలమమర గరజల

93-42/954

3498 SAA1050939
పపరర: జయలకడమ రరవపలపలర

93-41/249

భరస : రరమ నరసయఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:133-2-318
వయససస:39
లస: ససస స
93-41/251

3501 SAA1050863
పపరర: శరత చసద ఆనసగర

93-41/252

తసడడ:డ రరధనకమషర మమరరస ఆనసగర
ఇసటట ననస:133-2-318
వయససస:36
లస: పప
93-41/254

తసడడ:డ రరధనకమషర మమరరస ఆనసగర
ఇసటట ననస:133-2-318
వయససస:37
లస: పప
93-41/256

93-45/996

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:133-2-294 Fno 2A
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరధన కమషర మమరరస ఆనసగర
ఇసటట ననస:133-2-318
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ అడకర
ఇసటట ననస:133-2-318
వయససస:37
లస: పప
3505 SAA1050921
పపరర: రరమ నరసయఖ రరవపలపలర

3494 SAA1446137
పపరర: వనసకటటశనర రరవప గరజల

భరస : రవసదడ బభబగ అడకర
ఇసటట ననస:133-2-318
వయససస:30
లస: ససస స
93-41/250

3486 SAA1434943
పపరర: గగపస చసద ఠసదస

భరస : మదన మగరళమహన యరర గడర
ఇసటట ననస:133-2-282 Gayatri Sadan
వయససస:46
లస: ససస స

భసధసవప: దదలప కలమమర గరజల
ఇసటట ననస:133-2-294 Fno 2A
వయససస:63
లస: పప
93-41/247

93-41/228

తసడడ:డ రవ కలమమర కరసడడడ
ఇసటట ననస:133-2-282
వయససస:23
లస: పప

భరస : రవ కలమమర కరసడడడ
ఇసటట ననస:133-2-282
వయససస:45
లస: ససస స
93-41/1150

3483 SAA0641621
పపరర: నసదస కకశశర

93-41/1148 3489 SAA1113869
3488 NDX1593822
పపరర: ససబభబయమమ వనదసలమపపరపప
పపరర: అరవసద కరసడడడ

భరస : దసరరర పడసరద వనదసలమపపరపప
ఇసటట ననస:133-2-273
వయససస:56
లస: ససస స

3490 SAA1113851
పపరర: రవ కలమమర కరసడడడ

93-41/225

తసడడ:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:133-2-26
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లకడమ నరసససహ పడసరద భగవనగరరర
ఇసటట ననస:133-2-99
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సపవదయఖ వనదసలమపపరపప
ఇసటట ననస:133-2-273
వయససస:60
లస: పప

3493 SAA1380971
పపరర: జజఖత గరజల

3485 SAA1119957
పపరర: కరశ వశనననథ భగవనగరరర

3480 SAA1034008
పపరర: వనసకట సరయ లకడమ ఆదదరరజ

భరస : ససరరఖ పదనమకర ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:133-2-25
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:133-2-26
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమచసద పప ర వరల
ఇసటట ననస:133-2-98
వయససస:53
లస: పప
3487 SAA1335157
పపరర: దసరర పడసరద వనదసలమపపరపప

93-41/224

3504 SAA1050848
పపరర: వనసకట ఆనసగర

93-41/255

తసడడ:డ రరధన కమషర మమరరస ఆనసగర
ఇసటట ననస:133-2-318
వయససస:39
లస: పప
93-41/257

3507 SAA1019950
పపరర: భభనస తతజ మసరల

93-44/121

తసడడ:డ వరరసజననయగలల మసరల
ఇసటట ననస:133-2-318 A2
వయససస:27
లస: పప
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3508 SAA1052414
పపరర: అనసశర మమడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-41/258

తసడడ:డ లకమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-2-319
వయససస:23
లస: ససస స
3511 SAA1050806
పపరర: ససరరష మగపరరళర

3509 SAA1052398
పపరర: నవన మమడ

93-41/259

తసడడ:డ లకమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-2-319
వయససస:25
లస: ససస స
93-41/261

భరస : బసగరరర బభబగ మగపరరళర
ఇసటట ననస:133-2-320
వయససస:37
లస: ససస స

3512 SAA1050798
పపరర: బసగరరర బభబగ మగపరరళర

93-41/262

తసడడ:డ రమమశ కరగకదబ సల
ఇసటట ననస:133-5-613 f no 202
వయససస:42
లస: పప
3520 SAA1411412
పపరర: కవత కరటడగడర

3518 SAA1340488
పపరర: కమప గరత మత

93-43/752

3523 SAA0627612
పపరర: గసగవరపప వనణగ గగపరల

3524 SAA0627208
పపరర: ధనససజయ గనర వరపప

93-45/58

తసడడ:డ వనసకటటశనరళళ
ఇసటట ననస:133-5-774
వయససస:57
లస: పప
93-45/60

భరస : శవపడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:43
లస: ససస స
3532 SAA0930058
పపరర: ససబబమమ కలమమమ

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:45
లస: పప

3527 SAA0956880
పపరర: దసరర మమనక తతటకకర

3530 LFX1567288
పపరర: శరసతకలమమరర� కరకలమమనస�

93-45/66

3533 SAA0930132
పపరర: బభజ బభజ కలమమమ

93-45/59

3536 SAA0930074
పపరర: వనసకటటసనరరర కలమమమ
తసడడ:డ వరయఖ కలమమమ
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:51
లస: పప

3519 SAA1411404
పపరర: సరసబశవరరవప రరవపరర

93-43/751

3522 SAA0986945
పపరర: హనసమసత రరవప చదడళర

93-45/57

3525 LFX1567171
పపరర: పసటర పరల

93-41/263

తసడడ:డ శశరయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:52
లస: పప
93-45/61

3528 SAA0363317
పపరర: దదవరఖ ససజనఖ కరకలమమనస

93-45/62

తసడడ:డ పసటర పరల
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:29
లస: ససస స
93-45/64

3531 SAA0930116
పపరర: భమలకడమ కలమమమ

93-45/65

భరస : వనసకటటసనరరర కలమమమ
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:46
లస: ససస స
93-45/67

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర కలమమమ
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:26
లస: పప
93-45/69

93-44/26

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ చదడళర
ఇసటట ననస:133-5-774
వయససస:44
లస: పప

భరస : పసటర పరల� �
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరయఖ కలమమమ
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:81
లస: ససస స
3535 SAA0848962
పపరర: శకనవరస రరవప మమడ

93-45/56

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:25
లస: ససస స
93-45/63

3516 SAA1006452
పపరర: అజయ కలమమర రరమ

తసడడ:డ ససబబ రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:133-5-613, FLAT NO.302
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనణగ గగపరల రరవప గనర వరపప
ఇసటట ననస:133-5-794
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసటర పరల కరకలమమనస
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:24
లస: ససస స
3529 SAA0257006
పపరర: హహహమమవత� కరలస�

93-45/1001

3521 SAA0987075
పపరర: ధన లకడమ చదడళర
భరస : హనసమసతరరవప చదడళర
ఇసటట ననస:133-5-774
వయససస:39
లస: ససస స

93-45/998

తసడడ:డ భభరత రరమ
ఇసటట ననస:133-4-612
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరజ శశఖర కరగకదబ సల
ఇసటట ననస:133-5-613 f no 202
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:133-5-613, FLAT NO.302
వయససస:36
లస: ససస స

3526 SAA0930108
పపరర: దదవఖ తతజశన కరకలమమనస

93-44/922

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ రరతష
ఇసటట ననస:133-4-601
వయససస:53
లస: పప
93-45/1000

3513 SAA1443068
పపరర: మరరయమమ పససపపలలటట
భరస : శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-3-379
వయససస:45
లస: ససస స

93-44/921 3515 SAA1460336
3514 SAA1461722
పపరర: కసదసకకరర రరమలసగరశనర రరవప
పపరర: శకనవరస గరడ రరతష

3517 SAA1340504
పపరర: రరజ శశఖర కరగకదబ సల

93-41/260

తసడడ:డ చడననకరశవ రరవప వరరక
ఇసటట ననస:133-2-320
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప మగపరరళర
ఇసటట ననస:133-2-320
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కసదసకకరర లలక ననడనచనరర
ఇసటట ననస:133-3-1885
వయససస:69
లస: పప

3510 SAA1050947
పపరర: అరచన వరరక

3534 SAA0930066
పపరర: వరరసజననయగలల కలమమమ

93-45/68

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర కలమమమ
ఇసటట ననస:133-5-797
వయససస:27
లస: పప
93-45/70

3537 SAA0625707
పపరర: గసగర వరపప పడవణ కలమమర

93-45/71

తసడడ:డ వనణగ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:133-5-799
వయససస:27
లస: పప
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3538 SAA1017665
పపరర: గరరర శసకర చనమరరస
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93-41/264

తసడడ:డ ససబభబరరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:133-5-806
వయససస:31
లస: పప
3541 SAA0958696
పపరర: బసడనరర మలలర శనరర

93-45/72

93-45/75

93-41/267

తలర : ససధన సససగసశశటట
ఇసటట ననస:133-5-1433
వయససస:29
లస: పప
3550 SAA0985483
పపరర: మలమహహ చసతకకకసద

93-41/270

93-45/77

93-44/29

93-44/32

భరస : శవపడసరద రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-805
వయససస:47
లస: ససస స

93-41/268

3557 SAA0516310
పపరర: ససధఖ కకమమనబబ యన

3560 LFX1613371
పపరర: పదనమవత అసగలకకరరస

93-44/35

3563 SAA1024355
పపరర: వనసకటటశనరరర తషమమల

93-41/271

3566 SAA0943242
పపరర: సరనత యరమననన
తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప యరమననన
ఇసటట ననస:133-6-822
వయససస:24
లస: ససస స

3546 SAA1068931
పపరర: ననగ వనసకట ససజనఖ బరరల

93-44/27

3549 SAA1013408
పపరర: హససమమ పరవపలకరర

93-41/269

3552 SAA0985509
పపరర: వసశ కమషర చసతకకకసద

93-41/272

తసడడ:డ వర శశకహ ర రరవప చసతకకకసద
ఇసటట ననస:133-6-117
వయససస:39
లస: పప
93-45/78

3555 SAA0516294
పపరర: వజయ లకడమ పళళళ

93-44/28

భరస : ననగరరరరన పళళళ
ఇసటట ననస:133-6-583
వయససస:32
లస: ససస స
93-44/30

3558 SAA0974981
పపరర: ససపపరర నరరక

93-44/31

భరస : వనసకటటసనరరర నరరక
ఇసటట ననస:133-6-709
వయససస:55
లస: ససస స
93-44/33

3561 SAA0680744
పపరర: గరదడ పడమధ రగడడర

93-44/34

తసడడ:డ కసరర రగడర డ
ఇసటట ననస:133-6-783
వయససస:46
లస: పప
93-44/36

తసడడ:డ రసగ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:133-6-789
వయససస:44
లస: పప
93-44/37

93-45/74

భరస : సఈద ఈశనర రరవప పరవపలకరర
ఇసటట ననస:133-6-115
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శకనవరస అసగలకకరరస
ఇసటట ననస:133-6-783
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస అసగలకకరరస
ఇసటట ననస:133-6-783
వయససస:46
లస: పప
3565 SAA0254193
పపరర: వనసకటరమణ దససడడ

3548 SAA0853342
పపరర: కకటట రరజ కకశశరర తషనసగగసటర

3554 SAA0255851
పపరర: లలతనబభయ� అసగగతష�

3543 SAA0929945
పపరర: వజయలకడమ వపయర

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప బరరల
ఇసటట ననస:133-5-932
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:133-6-589
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కమషర రగడడర కరసస
ఇసటట ననస:133-6-780
వయససస:33
లస: పప
3562 LFX1613363
పపరర: శకనవరస అసగలకకరరస

93-41/266

భరస : కరరసచసదననయక�
ఇసటట ననస:133-6-379
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:133-6-588
వయససస:26
లస: ససస స
3559 SAA0847162
పపరర: కలససమ హరననథ రగడర డ కరసస

3545 SAA1024264
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
చలలవరదద
తసడడ:డ వనసకటటసనరరర చలలవరదద
ఇసటట ననస:133-5-912
వయససస:51
లస: పప

3551 SAA0985525
పపరర: పరరనత దతవ చసతకకకసద

93-44/923

భరస : వనసకటటసనరరర వపయర
ఇసటట ననస:133-5-902
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వర శశకహ ర రరవప చసతకకకసద
ఇసటట ననస:133-6-117
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-6-256
వయససస:47
లస: ససస స
3556 SAA0818544
పపరర: కకరస ర శరరష రరవపరటట

93-45/73

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:133-6-17
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వసశ కమషర చసతకకకసద
ఇసటట ననస:133-6-117
వయససస:32
లస: ససస స
3553 SAA0255745
పపరర: కమలమమ� వరససరగడడర�

3542 SAA0929937
పపరర: మలర క వపయలర

3540 SAA1454719
పపరర: రరమ తషలశమమ బసడనరరపలర

భరస : వనసకట రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:133-5-815
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర వపయలర
ఇసటట ననస:133-5-902
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ వపయలర
ఇసటట ననస:133-5-902
వయససస:68
లస: పప
3547 SAA0680652
పపరర: సససగసశశటట రరజరష

93-41/265

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-5-806
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనస బభబగ బ టట టట వ
ఇసటట ననస:133-5-902
వయససస:31
లస: ససస స
3544 SAA0929895
పపరర: వనసకటటసనరరర వపయలర

3539 SAA0549725
పపరర: వనసకట రరమకమషర యరకసశశటట

3564 SAA0943275
పపరర: శభమమమ కలమమమ

93-41/273

భరస : వరయఖ కలమమమ
ఇసటట ననస:133-6-797
వయససస:82
లస: ససస స
93-41/274

3567 SAA0249714
పపరర: నరరసదడ కలమమర ననగసడర

93-41/275

తసడడ:డ ససబభబరరవప ననగసడర
ఇసటట ననస:133-6-822
వయససస:31
లస: పప
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3568 LFX1567122
పపరర: ససబభబరరవప ననగసడర
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93-41/276

తసడడ:డ కకటటరతనస ననగసడర
ఇసటట ననస:133-6-822
వయససస:53
లస: పప
3571 SAA0957201
పపరర: వనసకట ససశల యరమననన

93-45/80

93-45/83

93-41/279

93-41/282

93-41/283

93-41/286

93-45/90

తసడడ:డ చసదడమమళ వసకరసనరస
ఇసటట ననస:133-6-838
వయససస:61
లస: పప

3581 SAA0301663
పపరర: పరనత వరర న నసదదరరజ

93-45/86

3584 LFX2405462
పపరర: వనసకటటశనరరర వనసకకసడ

3587 SAA0515759
పపరర: అనసష శబబబన

3590 AP151030447456
పపరర: వనసకటటశనరరర చడడడలర

93-41/289

3593 LFX2405124
పపరర: శరత బభబగ వసకరశనరస

93-41/284

3596 SAA0852781
పపరర: వనసకట ఝమనస కఇతతళ
భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:133-6-838
వయససస:38
లస: ససస స

3576 SAA0515734
పపరర: మమధసరర నలక
ర రర

93-45/84

3579 SAA0471367
పపరర: వనసకట కరరరసకరయ ససధదసదడ
చనగసటట
తసడడ:డ రరధకమషర చనగసటట
ఇసటట ననస:133-6-827
వయససస:38
లస: పప

93-41/281

3582 SAA0301416
పపరర: హహహమమవత నసదదరరజ

93-45/87

3585 SAA0249755
పపరర: సప మశశఖర రరవప వనలగలలటట

93-41/285

తసడడ:డ చసదడమమలలసనర రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:133-6-831
వయససస:48
లస: పప
93-45/88

3588 SAA0458505
పపరర: వనసకట హహమమ లతన బటటపప డ లక

93-45/89

భరస : వనసకటటశనర రరవప బటటపప డ లక
ఇసటట ననస:133-6-831
వయససస:45
లస: ససస స
93-41/287

3591 SAA0471375
పపరర: వనసకటటశనర రరవప భభటట పప డ లక

93-41/288

తసడడ:డ నరసససహ రరవప భభటట పప డ లక
ఇసటట ననస:133-6-833
వయససస:57
లస: పప
93-41/290

తసడడ:డ ననగభమషణరరవప వసకరశనరస
ఇసటట ననస:133-6-838
వయససస:35
లస: పప
93-41/292

93-45/82

భరస : సరసబశవరరవప నసదద రరజ
ఇసటట ననస:133-6-827
వయససస:96
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ చడడడలర
ఇసటట ననస:133-6-832
వయససస:59
లస: పప

భరస : పపరరచసదడ రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:133-6-838
వయససస:38
లస: ససస స
3595 AP151030447350
పపరర: ననగభమషణరరవప వసకరశనరస

93-41/280

తసడడ:డ రరమరరజ
ఇసటట ననస:133-6-831
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-831
వయససస:65
లస: ససస స
3592 SAA0985632
పపరర: బసదస కకలగరన

3578 SAA0471359
పపరర: ససబడమణఖ దటట నరగసదడ చనగసటట

3573 LFX1567296
పపరర: వనసకటపదనమవత ననగసడర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప nalluri
ఇసటట ననస:133-6-826
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మమకయఖ
ఇసటట ననస:133-6-828
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకడడల
ఇసటట ననస:133-6-831
వయససస:48
లస: పప
3589 AP151030450075
పపరర: అనససరఖ నరరక�

93-41/278

భరస : రరఢ కమషర చనగసటట
ఇసటట ననస:133-6-827
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-6-828
వయససస:43
లస: పప
3586 SAA0249805
పపరర: వనసకట రరవప కకడడల

3575 LFX2405330
పపరర: రరమయఖ మమదనసస

93-45/79

భరస : ససబభబరరవప ననగసడర
ఇసటట ననస:133-6-822
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధకమషర చనగసటట
ఇసటట ననస:133-6-827
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సప మసససదరస చనగసటట
ఇసటట ననస:133-6-827
వయససస:73
లస: పప
3583 AP151030447422
పపరర: దతవననబలడన సద బసడర మమడడ

93-45/81

తసడడ:డ కకసడయఖ మమదనసస
ఇసటట ననస:133-6-826
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-6-827
వయససస:32
లస: పప
3580 SAA0311647
పపరర: రరధకమషర చనగసటట

3572 SAA0818437
పపరర: జయ లకడమ మమడడచడటట ట

3570 SAA0301598
పపరర: శకలకడమ మమడన

భరస : శకనవరసరరవప మమడన
ఇసటట ననస:133-6-822
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరసబభబగ మమడడచడటట ట
ఇసటట ననస:133-6-822
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర యరమననన
ఇసటట ననస:133-6-822
వయససస:51
లస: పప
3577 SAA0518654
పపరర: పవన కలమమర నలక
ర రర

93-41/277

తసడడ:డ అసజయఖ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-6-822
వయససస:57
లస: పప

భరస : పపరరచసదడ రరవప యరమననన
ఇసటట ననస:133-6-822
వయససస:42
లస: ససస స
3574 SAA0957227
పపరర: పపరరచసదడరరవప యరమననన

3569 SAA0518720
పపరర: సరసబశవరరవప నలక
ర రర

3594 SAA0985608
పపరర: పపరర చసదడ రరవప కకలగరన

93-41/291

తసడడ:డ వనసకయఖ కకలగన
ఇసటట ననస:133-6-838
వయససస:50
లస: పప
93-45/91

3597 AP151030450079
పపరర: గగరరలకడమ చసదడళళ�

93-45/92

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-6-838
వయససస:52
లస: ససస స
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93-45/93

భరస : ననగరసదడరరవప
ఇసటట ననస:133-6-838
వయససస:53
లస: ససస స
3601 SAA0844259
పపరర: చసదడ శశఖర బసడర మమడడ

93-45/96

93-41/293

93-41/296

93-45/99

93-45/102

93-45/105

93-45/108

భరస : జగననమహన రగడడర ఆవపల
ఇసటట ననస:133-6-841
వయససస:41
లస: ససస స

3611 SAA0956856
పపరర: వనసకట లకడమ అకరవటట

3614 AP151030450058
పపరర: శవ ననగరసదడస కకలర

3617 SAA0646547
పపరర: కకలర భరత రరడడర

3620 SAA1264100
పపరర: ననరరయణ రగడడర గగదదవరరస

93-41/299

3623 SAA0625079
పపరర: జజఖత సనరఠప దనరర

93-45/100

3626 SAA0255521
పపరర: వరలకడమ కకలర
భరస : అయఖపరరగడడర kolli
ఇసటట ననస:133-6-841
వయససస:48
లస: ససస స

3606 LFX1567205
పపరర: శకనవరసరరవప� ఉపరల�

93-41/295

3609 SAA0622704
పపరర: ఊమగ
ర టటరర వనసకట లకడమ

93-45/98

3612 LFX2409134
పపరర: వనత కకలర

93-45/101

తసడడ:డ సరసబరగడడర కక లర
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:35
లస: ససస స
93-45/103

3615 SAA0255513
పపరర: లకడమ దతవ అకరవటట

93-45/104

భరస : చడననన పడసరద రరవప అకరవటట
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:65
లస: ససస స
93-45/106

3618 SAA0987018
పపరర: శకనస చసత

93-45/107

తసడడ:డ ననగబగషరననమ చసత
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:43
లస: పప
93-45/946

3621 LFX2405298
పపరర: రరజశశఖర రగడడర పలలర ల

93-41/298

తసడడ:డ శవరరమరగడడర పలలర ల
ఇసటట ననస:133-6-841
వయససస:35
లస: పప
93-45/109

భరస : పపషరరరరజ దనరర
ఇసటట ననస:133-6-841
వయససస:27
లస: ససస స
93-45/111

93-45/840

తసడడ:డ ననగ రరజ
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరగడడర గగదదవరరస
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరగడడర పలలర ల
ఇసటట ననస:133-6-841
వయససస:71
లస: పప
3625 SAA0732827
పపరర: రమమదతవ ఆవపల

93-41/297

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరడడర కక లర
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటట కకమమమరర
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:78
లస: పప
3622 AP151030447336
పపరర: శవరరమ రగడడర పలలర ల

3608 AP151030447126
పపరర: సరసబరగడడర కకలర

3603 SAA0458513
పపరర: పరరనత బసడర మమడడ

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబరగడడర కక లర
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరగడడన కక లర
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:77
లస: ససస స
3619 SAA1040195
పపరర: గగవసద సరనమ కకమమమరర

93-41/294

భరస : రవ చసదడ అకరవటట
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ నసదదగరమ
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:47
లస: ససస స
3616 AP151030450042
పపరర: ససతనరరవమమ కకలర

3605 SAA0252320
పపరర: ససరరఖ చసదడ అకరవటట

93-45/95

భరస : ననగరశనరరరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:133-6.838
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరగడడర కకలర
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:73
లస: పప

భరస : శకనస చసత
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:33
లస: ససస స
3613 SAA0255422
పపరర: వనసకటరరజఖలకడమ నసదదగరమ

93-45/97

తసడడ:డ చడనసన పడసరదరరవప అకవటట
ఇసటట ననస:133-6-839
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ అకరవటట
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:66
లస: పప
3610 SAA0987174
పపరర: లకడమ చసత

3602 SAA0818452
పపరర: శకనవరస పపనసమలర

3600 SAA0844051
పపరర: శవ శసకర బసడర మమడడ

తలర : పరరనత
ఇసటట ననస:133-6-838
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:133-6-838
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పపద ససబభబరరవప ఉసగగటటరర
ఇసటట ననస:133-6-839
వయససస:30
లస: పప
3607 SAA0249953
పపరర: చడననన పడసరద రరవప అకరవటట

93-45/94

భరస : ననగభమషణ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-838
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : పరరనత
ఇసటట ననస:133-6-838
వయససస:28
లస: పప
3604 SAA0642405
పపరర: ననగరరజ ఉసగగటటరర

3599 AP151030450098
పపరర: సరమమమజఖస వసకరశనరస

3624 SAA0624858
పపరర: ననగ మణణ తతకల

93-45/110

భరస : ననగ రరజ తతకల
ఇసటట ననస:133-6-841
వయససస:28
లస: ససస స
93-45/112

3627 SAA0625160
పపరర: లకడమ తతకల

93-45/113

భరస : శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:133-6-841
వయససస:51
లస: ససస స
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3628 LFX2409217
పపరర: శవ ననగమలలర శవరర పలలర ల

93-45/114

భరస : శవరరమరగడడర పలలర ల
ఇసటట ననస:133-6-841
వయససస:54
లస: ససస స
3631 AP151030450187
పపరర: కమల గగమమడడ

93-45/117

93-41/302

93-45/118

93-45/121

93-45/124

93-45/127

93-41/305

భరస : రగగననధ వనమగల
ఇసటట ననస:133-6-845
వయససస:31
లస: ససస స

3641 AP151030450174
పపరర: రసగమమ ఆకవటట

3644 SAA0622654
పపరర: మనననమ శవ కలమమరర

3647 SAA0679472
పపరర: ససరరననన వజయ

3650 SAA0389361
పపరర: రవతతజ గగడడవరరస

93-41/308

93-45/130

3653 SAA0985715
పపరర: శవ రరమ రగడర డ కకలర

93-41/301

3636 SAA0388934
పపరర: వనసకటటశనరరర� మమకర�

93-41/304

3639 SAA0311159
పపరర: జయమమ గరరర

93-45/120

భరస : జయరరవ గర రర
ఇసటట ననస:133-6-843
వయససస:47
లస: ససస స
93-45/122

3642 SAA0844416
పపరర: కకటటశనర రరవప దతవరకకసడ

93-45/125

3645 AP151030450423
పపరర: భభరత వరణణ పసటట

93-45/126

భరస : చలపతరరవప పసటట
ఇసటట ననస:133-6-844
వయససస:54
లస: ససస స
93-45/128

3648 SAA0622720
పపరర: మనననమ శకనవరస రరవప

93-45/129

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మనననస
ఇసటట ననస:133-6-844
వయససస:50
లస: పప
93-41/306

3651 LFX2405249
పపరర: శకధర రగడడర కకలర

93-41/307

తసడడ:డ సరసబరగడడర కకలర
ఇసటట ననస:133-6-845
వయససస:33
లస: పప
93-41/309

3654 AP151030447406
పపరర: వరరరగడడర కకలర

తసడడ:డ మమధవనసదడ ననథ జయననథ బభబగ కకలర
ఇసటట ననస:133-6-845
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవరరగడడర కకలర
ఇసటట ననస:133-6-845
వయససస:72
లస: పప

3656 AP151030450166
పపరర: శవమమ కకలర

3657 SAA0254482
పపరర: హనసమసతరరవప వలక
ర రర

భరస : వరరరగడడర
ఇసటట ననస:133-6-845
వయససస:67
లస: ససస స

93-45/123

తలర : ససబభబయమమ
ఇసటట ననస:133-6-843
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమరగడడర గగడడవరరస
ఇసటట ననస:133-6-845
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హనసమమ రగడడర గరల
ఇసటట ననస:133-6-845
వయససస:38
లస: పప
3655 SAA0987109
పపరర: ననగ చతనఖ వనమగల

93-45/119

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ససరరననన
ఇసటట ననస:133-6-844
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవరరమ రగడడర గగసటటరర
ఇసటట ననస:133-6-845
వయససస:36
లస: ససస స
3652 SAA0549758
పపరర: మహహశనర రగడడర గరల

3638 SAA0845026
పపరర: ససమలత దతవరకకసడ

3633 SAA0814245
పపరర: భభరత గసగరరజ

తసడడ:డ బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-843
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మనననస
ఇసటట ననస:133-6-844
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మనననస
ఇసటట ననస:133-6-844
వయససస:25
లస: పప
3649 SAA0985699
పపరర: జజఖత గగసటటరర

93-41/303

భరస : చనశశషయఖ ఆకవటట
ఇసటట ననస:133-6-843
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : చతలమపత రరవప పసటట
ఇసటట ననస:133-6-844
వయససస:27
లస: ససస స
3646 SAA0622712
పపరర: మనననమ మననజ

3635 SAA0318535
పపరర: జయరరవ గరరర�

93-45/116

భరస : శక రరమ మమరరట గసగరరజ
ఇసటట ననస:133-6-843
వయససస:68
లస: ససస స

తలర : ససబభబయమమ
ఇసటట ననస:133-6-843
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:133-6-843
వయససస:70
లస: ససస స
3643 SAA0622670
పపరర: పసటట దసరరర

93-41/300

తసడడ:డ అగససటన�
ఇసటట ననస:133-6-843
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-6-843
వయససస:26
లస: ససస స
3640 SAA0406264
పపరర: పసచమమ బదదడ

3632 SAA0884206
పపరర: ససనమమ బతష
స ల

3630 SAA1024413
పపరర: అయఖపరగడడర కకలర

తసడడ:డ ససవర రగడర డ లలట కకలర
ఇసటట ననస:133-6-841
వయససస:82
లస: పప

భరస : బసవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-6-843
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-6-843
వయససస:29
లస: పప
3637 SAA0548784
పపరర: శకలకడమ పప తషపరలలపప

93-45/115

తసడడ:డ పప లననయగడడ యయతడసతల
ఇసటట ననస:133-6-841
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-6-842
వయససస:75
లస: ససస స
3634 SAA0885402
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

3629 SAA1008664
పపరర: వననద యయతడసతల

93-45/131

93-41/310

93-41/311

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర వలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-6-846
వయససస:65
లస: పప
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3658 SAA0852765
పపరర: వనసకట శవ లకడమ అననపపరర
పపరఠరర
భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:133-6-846
వయససస:39
లస: ససస స

93-45/132

3661 SAA0393579
పపరర: వనల కకరణ వననకకట

93-41/312

93-45/134

93-45/136

93-45/139

93-41/316

93-45/142

93-45/143

తసడడ:డ పరనకరలల కలరగసటట
ఇసటట ననస:133-6-862
వయససస:33
లస: ససస స

3665 SAA1081066
పపరర: భమలకడమ కలమమరగగసటర

తసడడ:డ బసవపపననయఖ వననకకట
ఇసటట ననస:133-6-847
వయససస:57
లస: పప
93-45/135

3668 SAA0515635
పపరర: ననగసతఖ కలమమరర ఉమమడడ

3671 SAA0515627
పపరర: వరభదడ వనణణ ఉమమడడ

3674 LFX1567239
పపరర: వనసకటసరనమ� ఉపపరల�

3677 SAA0250050
పపరర: ధరణణ కలమమర తలశల

3680 SAA0255612
పపరర: ససతమమ� తలశల�

93-45/145

3683 SAA0131151
పపరర: శలర శక మలర పపదబ ద

93-45/137

3686 AP151030447265
పపరర: వనసకటపపరర శశషరచలపతరరవప
శఖరస
తసడడ:డ రరమకమషరరరరవప శఖరస
ఇసటట ననస:133-6-863
వయససస:86
లస: పప

93-41/315

3669 SAA0660241
పపరర: శకధర పరతతరర

93-45/138

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:133-6-849
వయససస:43
లస: ససస స
93-45/140

3672 SAA0255729
పపరర: ససత� వరససరగడడర�

93-45/141

భరస : గగవసదరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-6-856
వయససస:47
లస: ససస స
93-41/317

3675 AP151030447479
పపరర: పరనకరలల కలరగసటట�

93-41/318

తసడడ:డ రరమదనసస�
ఇసటట ననస:133-6-857
వయససస:60
లస: పప
93-41/319

3678 SAA0250027
పపరర: ననగభమషణస తలశల

93-41/320

తసడడ:డ వనసకటరరఘవయఖ తలశల
ఇసటట ననస:133-6-859
వయససస:54
లస: పప
93-45/144

3681 AP151030447478
పపరర: మగరళమహన మలర పపదబ ద

93-41/321

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ మలర పపదదబ
ఇసటట ననస:133-6-860
వయససస:56
లస: పప
93-45/146

తసడడ:డ మగరళ మహన
ఇసటట ననస:133-6-860
వయససస:32
లస: ససస స
93-45/148

3666 SAA0518738
పపరర: హహమసత కలమమర ఉమమడడ
తసడడ:డ రరమచసదడ పడసరద ఉమమడడ
ఇసటట ననస:133-6-849
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:133-6-859
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ మహన
ఇసటట ననస:133-6-860
వయససస:29
లస: ససస స
3685 SAA0255539
పపరర: మసజషర కలరగసటట

93-41/314

తసడడ:డ ననగభమషణస తలశల
ఇసటట ననస:133-6-859
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:133-6-859
వయససస:30
లస: ససస స
3682 SAA0363184
పపరర: దదవఖ శక మలర పపదదబ

3663 LFX1567197
పపరర: వన భభసకర వననకకట

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-6-857
వయససస:45
లస: పప

భరస : పరనకరలల�
ఇసటట ననస:133-6-857
వయససస:52
లస: ససస స
3679 SAA0255588
పపరర: అనసష తలశల

93-41/313

భరస : రరమచసదడ పడసరద ఉమమడడ
ఇసటట ననస:133-6-849
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరలల కకరగసటట
ఇసటట ననస:133-6-857
వయససస:35
లస: పప
3676 AP151030450341
పపరర: లకడమదతవ కలరగసటట�

3662 SAA0254508
పపరర: ఉదయ కకరణ వనననకకట

భరస : హహమసత కలమమర ఉమమడడ
ఇసటట ననస:133-6-849
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనర రరవ�
ఇసటట ననస:133-6-849
వయససస:45
లస: ససస స
3673 SAA0318501
పపరర: ససకమతఖయమన కకరగసటట

93-52/870

భరస : పసచచయఖ కలమమరగగసటర
ఇసటట ననస:133-6-848
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:133-6-849
వయససస:42
లస: ససస స
3670 SAA0363176
పపరర: ననగలకడమ పప తతరఠ

3660 SAA1381615
పపరర: ససరఖ ననరరయణ మమరరస
వసకమమమడడ
తసడడ:డ కలటటసబ రరవప వసకమమమడడ
ఇసటట ననస:133-6-846
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వన భభసకర వనననకకట
ఇసటట ననస:133-6-847
వయససస:33
లస: పప

భరస : వననభభసకర వనననకకట
ఇసటట ననస:133-6-847
వయససస:58
లస: ససస స
3667 SAA0660233
పపరర: వనసకట రజన పరతతరర

93-45/133

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:133-6-846
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనభభసకర వననకకట
ఇసటట ననస:133-6-847
వయససస:30
లస: పప
3664 LFX1567072
పపరర: సరగజన వనననకకట

3659 SAA0852229
పపరర: సతఖననరరయణ పపరఠరర

3684 AP151030450065
పపరర: పదమజ మలర పపదబ ద

93-45/147

భరస : మగరళ మహన
ఇసటట ననస:133-6-860
వయససస:50
లస: ససస స
93-41/322

3687 SAA1038174
పపరర: ససవర పరరనత బగరరక

93-45/149

భరస : పపనన రరవప బగరరక
ఇసటట ననస:133-6-863
వయససస:26
లస: ససస స
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93-45/150

భరస : వనసకటపపరరశశషరచలపతరరవప
ఇసటట ననస:133-6-863
వయససస:63
లస: ససస స
3691 SAA0515825
పపరర: పదనమవత బబ పపరడడ

93-45/152

93-41/324

93-45/155

93-45/1013

93-41/328

93-45/1014

93-45/947

తసడడ:డ పపలర యఖ ఆరవటట
ఇసటట ననస:133-6-879
వయససస:41
లస: పప

3701 SAA0389643
పపరర: యయససననధ రరడడర కకసడ

3704 SAA0250092
పపరర: శకవణ కలమమర లసగస

3707 SAA0388991
పపరర: వనసకటటశనరరర పరననస

3710 SAA0518753
పపరర: రరమకమషర దనరర

93-45/161

3713 SAA0926453
పపరర: కలమఖణణ ఆరవటట

93-41/327

3716 LFX2405256
పపరర: బసవశసకరరరవప� కసచరర �
తసడడ:డ ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:133-6-879
వయససస:59
లస: పప

3696 SAA0388892
పపరర: యయససరగడడర కకసడ

93-41/326

3699 SAA0885915
పపరర: అననపపరర కకసడన

93-45/157

3702 SAA0885923
పపరర: అమమ రగడర డ కకసడన

93-45/158

తసడడ:డ వర రగడడర కకసడన
ఇసటట ననస:133-6-866
వయససస:52
లస: పప
93-41/329

3705 SAA0256784
పపరర: లసగస రమమదతవ�

93-45/159

భరస : చనన వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-6-867
వయససస:49
లస: ససస స
93-41/330

3708 SAA0318519
పపరర: గగవసదరగడడబ� వరసపలర �

93-41/331

తలర : కమలమమ�
ఇసటట ననస:133-6-874
వయససస:61
లస: పప
93-41/332

3711 SAA0515841
పపరర: అసజననదతవ దనరర

93-45/160

భరస : రరమకమషర
ఇసటట ననస:133-6-878
వయససస:35
లస: ససస స
93-41/333

భరస : లకడమ ననరరయణ ఆరవటట
ఇసటట ననస:133-6-879
వయససస:37
లస: ససస స
93-41/335

93-45/154

భరస : అమమరగడడర కకసడన
ఇసటట ననస:133-6-865
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చడసచయఖ దనరర
ఇసటట ననస:133-6-878
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర పరననస
ఇసటట ననస:133-6-878
వయససస:25
లస: పప
3715 SAA0926511
పపరర: లకడమ ననరరయణ ఆరవటట

93-45/156

తసడడ:డ చనన శశషయఖ పననస
ఇసటట ననస:133-6-874
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పరననస
ఇసటట ననస:133-6-874
వయససస:22
లస: ససస స
3712 SAA0956971
పపరర: ననగ సరయ తతజశన పరననస

3698 SAA0363051
పపరర: రరమ ససబగబలల� కకననర�

3693 SAA0515809
పపరర: తషలశమమ వణగకకరర

తసడడ:డ ససబభబరగడడర కకసడన
ఇసటట ననస:133-6-865
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకటటశనరరర lingam
ఇసటట ననస:133-6-867
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:133-6-868
వయససస:53
లస: పప
3709 SAA1267996
పపరర: ననగ రసగ లకడమ పరననస

93-41/325

తసడడ:డ యయసస రరడడర కకసడన
ఇసటట ననస:133-6-866
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర లసగస
ఇసటట ననస:133-6-867
వయససస:29
లస: పప
3706 SAA1470574
పపరర: షరరఫ సయఖద

3695 SAA0927360
పపరర: ససవరర రరజ పసటట

93-45/151

భరస : శశషసరగడడర
ఇసటట ననస:133-6-864
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : యయసస రరడడర�
ఇసటట ననస:133-6-865
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:133-6-865
వయససస:19
లస: పప
3703 SAA0250126
పపరర: అవననష కలమమర లసగస

93-45/153

తసడడ:డ ఎలషరరరవప పసటట
ఇసటట ననస:133-6-865
వయససస:59
లస: పప

భరస : పడభభకర రరడడర�
ఇసటట ననస:133-6-865
వయససస:33
లస: ససస స
3700 SAA1340405
పపరర: చరణ రరజ కకలగరన

3692 LFX1567270
పపరర: పడమలమ� వజజడల�

3690 SAA0732462
పపరర: గరయతడ బబ పపడడ

భరస : వనసకటటసనరరర బబ పపడడ
ఇసటట ననస:133-6-864
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-6-864
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస రగడడర కకసడన
ఇసటట ననస:133-6-865
వయససస:34
లస: పప
3697 SAA0363408
పపరర: ససహససన� కకననర�

93-41/323

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-6-864
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-6-864
వయససస:53
లస: ససస స
3694 SAA0395822
పపరర: పడభభకర రగడడర కకసడ

3689 SAA0518746
పపరర: వనసకటటశనరరర బబ పపరడడ

3714 SAA0254532
పపరర: పడసరద� లసగస�

93-41/334

తసడడ:డ పపద వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-6-879
వయససస:40
లస: పప
93-41/336

3717 SAA0445031
పపరర: కరసచసద ననయక అసగగతష

93-41/337

తసడడ:డ గనననననయక
ఇసటట ననస:133-6-879
వయససస:60
లస: పప
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3718 SAA0250183
పపరర: చన వనసకటటశనరరర లసగస

93-41/338

తసడడ:డ అలక
ర రయఖ
ఇసటట ననస:133-6-879
వయససస:61
లస: పప
3721 SAA0461426
పపరర: పడభగ దనసస తషలసస

93-46/139

93-45/166

93-45/169

93-45/171

3728 SAA0993841
పపరర: శక రరయమలఈశనర మననబట
న ట

3731 SAA0852922
పపరర: ససధ రరణణ వరససపఅల

93-45/174

3734 SAA0679498
పపరర: ఓబగలశశటట మహన బభబగ

93-45/177

3737 SAA0549196
పపరర: గరరర గనననపలర
భరస : రమణ
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:35
లస: ససస స

3739 SAA0957342
పపరర: ననగమర బబగమ బలర

3740 SAA0957318
పపరర: ససగగణకలమమరర గదడబ

93-45/180

భరస : మహబమబ షరరఫ బలర
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:58
లస: ససస స

3743 SAA0958605
పపరర: కకకటట చననపరగడడర

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజజరగడడర కకకటట కకకటట
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:46
లస: పప

3745 SAA0254953
పపరర: రరధనకమషరమమరరస జజగరర మమడడ

3746 SAA0957185
పపరర: మహబమబ షరరఫ బలర

తసడడ:డ ససబబ రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:55
లస: పప

93-45/170

93-45/186

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ బలర
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:65
లస: పప

93-45/165

3726 SAA0255687
పపరర: సనపన పసడయ� లసగస�

93-45/168

3729 SAA0389908
పపరర: శకనవరస వనసకటభచలస మసడతట
డ ట

93-41/339

తసడడ:డ రరయలలశనర రరవప మమసడతట
డ ట
ఇసటట ననస:133-6-883
వయససస:56
లస: పప
93-45/172

3732 SAA0679514
పపరర: ఓబగలశశటట రఠపరదతవ

93-45/173

భరస : మహన బభబగ
ఇసటట ననస:133-6-883
వయససస:39
లస: ససస స
93-45/175

3735 SAA0844895
పపరర: భవరన బతష
స ల

93-45/176

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:24
లస: ససస స
93-45/178

3738 SAA1039180
పపరర: నరమల కకడత

93-45/179

భరస : శవనననరరయణ కకడత
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:44
లస: ససస స
93-45/181

భరస : వరయఖ గదడబ
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:65
లస: ససస స
93-45/183

3723 SAA0679530
పపరర: గసగరభవరన కలసబభల

భరస : కలమమర�
ఇసటట ననస:133-6-882
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-6-883
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవ ననగ పసచతసనర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:35
లస: ససస స

3742 SAA0958423
పపరర: వజయ చతబబడ లల

93-45/167

భరస : గగవసద రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-883
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస వనసకట చలమ
ఇసటట ననస:133-6-883
వయససస:50
లస: ససస స
3736 SAA0958548
పపరర: భభరర వ యరకసశశటట

3725 SAA0681122
పపరర: సప లలమన బగరదగగసట

93-45/163

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:133-6-881
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస వనకటభచలస మననబట
న ట
ఇసటట ననస:133-6-882
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రగడడర వరససపఅల
ఇసటట ననస:133-6-883
వయససస:29
లస: ససస స
3733 SAA0363689
పపరర: అనసత లకడమ మసడతట
డ ట

93-45/164

తసడడ:డ డతవడ
ఇసటట ననస:133-6-881
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:133-6-882
వయససస:53
లస: ససస స
3730 SAA0849143
పపరర: వ ససధనరరణణ వరససపఅల

3722 SAA0818486
పపరర: శక రరస దత నక అసగగతష

3720 SAA0255836
పపరర: ధనలకడమ లసగస

భరస : అలకరరయఖ
ఇసటట ననస:133-6-879
వయససస:85
లస: ససస స

తలర : లలత బభయ
ఇసటట ననస:133-6-880
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బమరరడ గగసట సప లలమన
ఇసటట ననస:133-6-881
వయససస:24
లస: పప
3727 SAA0255703
పపరర: వజయ కలమమరర� బజరల�

93-45/162

భరస : పపదవనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-6-879
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప తషలసస
ఇసటట ననస:133-6-879
వయససస:49
లస: పప
3724 SAA0956740
పపరర: బమరరడ గగసట దనవద

3719 SAA0255794
పపరర: లకడమదతవ లసగస

3741 SAA0956831
పపరర: అయఖపర రగదబ స వనమ

93-45/182

తసడడ:డ ససఢకర రగడడర వనమ
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:24
లస: పప
93-45/184

3744 SAA0622688
పపరర: పడసరదరరవప గడతర

93-45/185

తసడడ:డ బభవయఖ గడతర
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:54
లస: పప
93-45/187

3747 SAA0957276
పపరర: వరయఖ గదడబ

93-45/188

తసడడ:డ మసతడయఖ గదడబ
ఇసటట ననస:133-6-884
వయససస:66
లస: పప
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93-45/841

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:133-6.884
వయససస:46
లస: ససస స
3751 LFX1567031
పపరర: అనసరరధ� వనజసడర �

93-45/190

93-41/341

93-41/344

93-44/38

93-45/194

93-45/197

93-45/201

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-889
వయససస:62
లస: పప

3761 SAA0857286
పపరర: కమషర కకశశర పరటటబసడర

3764 LFX1567478
పపరర: రరధదక� కసచరర �

3767 AP151030450134
పపరర: లకడమదతవ బసడనరరపలర �

3770 SAA0818569
పపరర: వనయ తతజ రరవపరటట

93-45/204

3773 SAA0818494
పపరర: భభసకర రరవప రరవపరటట

93-44/39

3776 AP151030450198
పపరర: రమమదతవ మమఘస�
భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:133-6-889
వయససస:52
లస: ససస స

3756 SAA0549741
పపరర: వనసకట రమణ గనననపలర

93-41/343

3759 LFX1567049
పపరర: లకడమపతరరవప వనజసడర

93-41/346

3762 SAA0845133
పపరర: ససవర కలమమరర కరరజ

93-45/193

భరస : వర భదడ చనరర
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:34
లస: ససస స
93-45/195

3765 SAA0301945
పపరర: చడలయకలమమరర రరవపరటట�

93-45/196

భరస : రరమ రరవప�
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:49
లస: ససస స
93-45/199

3768 SAA0255885
పపరర: లకడమ కటభరర�

93-45/200

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:64
లస: ససస స
93-45/202

3771 SAA0986952
పపరర: రరమ సరయ కకససరర

93-45/203

తసడడ:డ ఆర కగ శరమ కకససరర
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:29
లస: పప
93-45/205

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:47
లస: పప
93-41/348

93-45/192

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప వనజగసడర
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నరరససహ చనరర
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:42
లస: పప
3775 AP151030447229
పపరర: వనసకటభడవప మమఘస�

93-41/345

భరస : వనసకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ శసకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:25
లస: పప
3772 SAA0845240
పపరర: వర భదనడచనరర మమరరజ

3758 LFX2405306
పపరర: వనసకటటశనరరర� లసగస�

3753 AP151030450074
పపరర: ధనలకడమ నలక
ర రర

తసడడ:డ రసగనన గనననపలర
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:40
లస: పప

భరస : బసవశసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమ కమషర శరమ కకససరర
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:50
లస: ససస స
3769 SAA0956864
పపరర: పడదదప చసదడ కసచరర

93-41/342

తసడడ:డ రసగననయకలలల పరటటబసడర
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:42
లస: పప

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:38
లస: ససస స
3766 SAA0987273
పపరర: ననగ లకడమ కకససరర

3755 SAA0250944
పపరర: రవ కలమమర కటభరర�

93-45/189

భరస : సరసబశవరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-6-886
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అలక
ర రయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:51
లస: పప

భరస : కమషర కకశశర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:35
లస: ససస స
3763 SAA0257311
పపరర: రమమదతవ గగసటటపలర �

93-45/191

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:44
లస: పప
3760 SAA0857302
పపరర: లకడమ పడసనన పరటటబసడర

3752 LFX2409076
పపరర: వనణగకలమమరర� మలర పపదదబ�

3750 LFX2409084
పపరర: ననగరతనస� మలర పపదబ ద�

భరస : వనసకరటరమణ� �
ఇసటట ననస:133-6-885
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తనతబభబయ� �
ఇసటట ననస:133-6-885
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-888
వయససస:31
లస: పప
3757 SAA0255232
పపరర: పడసరదస� గగసటటపలర �

93-41/340

తసడడ:డ సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:133-6-885
వయససస:70
లస: పప

భరస : లకడమపతరరవప� �
ఇసటట ననస:133-6-885
వయససస:45
లస: ససస స
3754 SAA0311688
పపరర: మమలకకసడయఖ� బతష
స ల�

3749 LFX2405199
పపరర: తనతబభబయ� మలర పపదబ ద�

3774 SAA0318394
పపరర: వనసకటటశనరరరవప పపదబ ద

93-41/347

తసడడ:డ రరమయఖ పపదబ ద
ఇసటట ననస:133-6-889
వయససస:59
లస: పప
93-45/206

3777 AP151030447389
పపరర: బభలగసగరధర కకనశశటట

93-41/349

తసడడ:డ శసకరరరవప కకనశశటట
ఇసటట ననస:133-6-890
వయససస:61
లస: పప
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93-44/40

తసడడ:డ బసవశసకరరకవప కసచరర
ఇసటట ననస:133-6-890
వయససస:29
లస: పప
3781 SAA1040203
పపరర: అసజమమ కకమమమరర

93-45/209

93-41/352

93-45/210

93-45/213

93-41/355

93-45/217

93-45/219

భరస : చన రరసబభబగ కలసభభ
ఇసటట ననస:133-6-900
వయససస:28
లస: ససస స

3791 AP151030450424
పపరర: భభరత వనలరలచడరరవప�

3794 LFX2405371
పపరర: సతఖననరరయణ చటటట

3797 SAA0251009
పపరర: తనరకరరసబభబగ మమడన

3800 SAA0929929
పపరర: ననగరఠసతస ఇసరరవతష

93-41/358

3803 LFX1567080
పపరర: కవత� గదడబ�

93-45/214

3806 SAA1024223
పపరర: చన రరసబభబగ కలసభభ
తసడడ:డ పపద కకటటశనర రరవప కలసభభ
ఇసటట ననస:133-6-900
వయససస:36
లస: పప

3786 AP151030447438
పపరర: సరసబశవరరవప వనలరలచడరరవప

93-41/354

3789 SAA0256990
పపరర: రరమకకకషర కలమమరర�

93-45/212

3792 SAA1009654
పపరర: కమషర రరవప కకలమర

93-45/215

తసడడ:డ కకటయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:133-6-891
వయససస:59
లస: పప
93-41/356

3795 LFX2409159
పపరర: భదడకరళ� చటటట �

93-45/216

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:133-6-892
వయససస:59
లస: ససస స
93-41/357

3798 SAA0255919
పపరర: ధనలకడమ� మమడన�

93-45/218

భరస : తనరక రరసబభబగ�
ఇసటట ననస:133-6-895
వయససస:37
లస: ససస స
93-45/220

3801 SAA0515866
పపరర: రమమదతవ గదడబ

93-45/221

భరస : శవరరమకమషర
ఇసటట ననస:133-6-898
వయససస:42
లస: ససస స
93-45/222

భరస : రమమష బభబగ�
ఇసటట ననస:133-6-899
వయససస:36
లస: ససస స
93-41/359

93-41/351

భరస : గగరరననథస�
ఇసటట ననస:133-6-891
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతబభబయ ఇసరరవతష
ఇసటట ననస:133-6-896
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చన సప మయఖ గదడబ
ఇసటట ననస:133-6-899
వయససస:48
లస: పప
3805 SAA1024173
పపరర: రజన కలసభభ

93-45/211

తసడడ:డ లకమయఖ మమడన
ఇసటట ననస:133-6-895
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ తనతనరరవప
ఇసటట ననస:133-6-895
వయససస:29
లస: పప
3802 SAA0318469
పపరర: sivaramakrishana గదడబ

3788 SAA1009670
పపరర: మమనక కకలమర

3783 SAA0985590
పపరర: శశబభరరణణ కకలమర

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ వనలరలచడరరవప
ఇసటట ననస:133-6-891
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ అసకమరరవప చటటట
ఇసటట ననస:133-6-892
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటపత రరవ�
ఇసటట ననస:133-6-892
వయససస:65
లస: ససస స
3799 SAA0679563
పపరర: కలసబ గగపరల శమనసగగపరలశకనస

93-41/353

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-891
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చటటట
ఇసటట ననస:133-6-892
వయససస:40
లస: పప
3796 SAA0363986
పపరర: రరజఖ లకడమ� పప డ లక�

3785 SAA0985574
పపరర: కమషర రరవప కకలమర

93-45/208

భరస : కమషర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:133-6-891
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:133-6-891
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కమషర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:133-6-891
వయససస:58
లస: ససస స
3793 LFX2405314
పపరర: రరమననగరశనరరరవప చటటట

93-41/350

తసడడ:డ కకటట యఖ కకలమర
ఇసటట ననస:133-6-891
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కమషర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:133-6-891
వయససస:29
లస: ససస స
3790 SAA1009662
పపరర: శశభభ రరణణ కకలమర

3782 SAA0985541
పపరర: మనక కకలమర

3780 AP151030450066
పపరర: ననగరశనరర కకనశశటట �

భరస : బభలగసగరధర�
ఇసటట ననస:133-6-890
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:133-6-891
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనలరలచడరరవప
ఇసటట ననస:133-6-891
వయససస:43
లస: పప
3787 SAA1009688
పపరర: మమనస కకలమర

93-45/207

తసడడ:డ పపరర చసదడ రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:133-6-890
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గగవసద సరనమ కకమమమరర
ఇసటట ననస:133-6-890
వయససస:70
లస: ససస స
3784 LFX2405512
పపరర: రజనకరసత వనలరలచడరరవప

3779 SAA0847493
పపరర: చసదడ లలఖమ కకలర

3804 LFX2409050
పపరర: అసజనదతవ� గదడబ�

93-45/223

భరస : సప మయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-899
వయససస:61
లస: ససస స
93-41/360

3807 LFX2405140
పపరర: రరమచసదడశశఖర పరమరరస

93-41/361

తసడడ:డ గగపరలరరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:133-6-900
వయససస:53
లస: పప
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పపరర: సరయరరస పరమరరస
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93-41/362

తసడడ:డ గగపరలరరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:133-6-900
వయససస:56
లస: పప
93-45/226

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:133-6-900
వయససస:58
లస: ససస స
93-45/229

తసడడ:డ సరయరరస పరమరరస
ఇసటట ననస:133-6-900
వయససస:30
లస: పప
93-41/364

భరస : శరఖససససదనర రరవప వనసగళ
ఇసటట ననస:133-6-902
వయససస:73
లస: ససస స

3815 SAA1149061
పపరర: పవన చడవతనఖ పరమరరస

3818 SAA0985319
పపరర: ఈశనర పడసరద వనసగళ

93-45/1016

3823 SAA0641480
పపరర: శవ ననగ శకనవరసరరవప జగటట

93-50/760

93-41/366

93-41/365

93-45/232

3827 SAA0622753
పపరర: జరత ఆదద లకడమ

93-45/1017

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:133-6-907
వయససస:44
లస: పప

3830 SAA0849606
పపరర: లమవణఖ దనసరర

93-45/230

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:133-6-912
వయససస:51
లస: పప

3833 SAA0251058
పపరర: మగరళమహనరరవప లసగరల

93-45/233

3836 SAA0251124
పపరర: పసచచయఖ పసటటల
తసడడ:డ రరమయఖ పసటటల
ఇసటట ననస:133-6-913
వయససస:76
లస: పప

3819 SAA1454263
పపరర: వనసకట రమమరరవప కకజజర

93-45/1015

3822 SAA0846933
పపరర: గగపసరగడడర గగడడసప

93-44/41

3825 SAA0845695
పపరర: తన ససపసడయ లసగరల

93-45/231

3828 AP151030450263
పపరర: దసరరరవనసకటరరమలకడమ లసగరల

93-45/234

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:133-6-907
వయససస:30
లస: ససస స
93-44/42

3831 SAA0251082
పపరర: హరర కకశశర లసగరల

93-41/367

తసడడ:డ మగరళ మహన లసగరల
ఇసటట ననస:133-6-912
వయససస:39
లస: పప
93-41/369

తసడడ:డ హనసమయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:133-6-912
వయససస:60
లస: పప
93-45/237

93-41/363

తసడడ:డ సతఖననరరయణ లసగరల
ఇసటట ననస:133-6-907
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హరననథ బభబగ
ఇసటట ననస:133-6-910
వయససస:38
లస: ససస స
93-41/368

3816 SAA0985301
పపరర: శరఖమల వనసగళ

తసడడ:డ వనసకటపర రగడడర గగడడసప
ఇసటట ననస:133-6-906
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవ ననగ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-6-907
వయససస:45
లస: ససస స
93-45/235

93-45/228

తసడడ:డ ననగభగషణస కకజజర
ఇసటట ననస:133-6-905
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:133-6-907
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కరలస
ఇసటట ననస:133-6-907
వయససస:38
లస: ససస స
3829 SAA0845521
పపరర: శవ ననగ శకనవరస రరవప జగటట

3824 SAA0845786
పపరర: గరయతడ లసగరల

3813 SAA0845430
పపరర: ససవర రరస పరమరరస

భరస : ఈశనర పడసరద వనసగళ
ఇసటట ననస:133-6-902
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమమరరవప కకజజర
ఇసటట ననస:133-6-905
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప జగటట
ఇసటట ననస:133-6-907
వయససస:43
లస: పప
3826 SAA0993825
పపరర: లకడమ ససనతన కరలస

3821 SAA1454230
పపరర: భగవననశనరర కకజజర

93-45/225

తసడడ:డ సరయరరస పరమరరస
ఇసటట ననస:133-6-900
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శరఖససససదనర రరవప వనసగళ
ఇసటట ననస:133-6-902
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటరరమరరవప కలసబ
ఇసటట ననస:133-6-905
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మగరళమహనరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-912
వయససస:56
లస: ససస స

93-45/227

తలర : లకడమ పరమరరస
ఇసటట ననస:133-6-900
వయససస:19
లస: ససస స

3817 SAA0985475
పపరర: కనననసబ వనసగళ

3835 AP151030450113
పపరర: వజయలకడమ లసగరల�

3812 SAA0365957
పపరర: లకడమ ననసచనరమమ� పరమరరస�

3810 LFX1567502
పపరర: శకదతవ� పరమరరస�

భరస : శరయరరస� �
ఇసటట ననస:133-6-900
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-900
వయససస:76
లస: ససస స

3814 SAA0845331
పపరర: వనసకరటరమణ పరమరరస

3832 LFX1567106
పపరర: సరసబశవరరవప పసటటల

93-45/224

భరస : రరమచసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:133-6-900
వయససస:40
లస: ససస స

3811 SAA0434894
పపరర: వజయలకడమ పరమరరస

3820 SAA1454248
పపరర: పదమ కలసబ

3809 SAA0255943
పపరర: లకడమ పరమరరస�

3834 SAA0853730
పపరర: సరసదన లసగరల

93-45/236

భరస : హరర కకశశర
ఇసటట ననస:133-6-912
వయససస:34
లస: ససస స
93-41/370

3837 AP151030450118
పపరర: హనసమమయమమ పసటటల�

93-45/238

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-913
వయససస:70
లస: ససస స
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3838 AP151030447335
పపరర: రమమషబభబగ నసదదపరటట

93-41/371

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర నసదదపరటట
ఇసటట ననస:133-6-915
వయససస:42
లస: పప
3841 SAA0957052
పపరర: ససనతన దనర

93-45/239

93-45/242

93-45/245

93-45/248

93-41/374

తసడడ:డ మగససలకరర శకనవరస
ఇసటట ననస:133-6-918
వయససస:26
లస: పప
3856 SAA0515874
పపరర: సససదరమమ మమనసపరటట

93-45/252

93-45/254

తసడడ:డ రరమయఖ కరతరరజ
ఇసటట ననస:133-6-920
వయససస:43
లస: పప

93-45/246

3851 SAA0985731
పపరర: జగదదశ కళళఖణస

93-41/379

93-45/249

3846 SAA0301713
పపరర: బసదస మమధవ రరవపరటట

3849 SAA0987125
పపరర: కమల మగదబవలపప

3852 SAA0363416
పపరర: రరధన పప నవవలక

93-45/842

భరస : ససదరరనరగడడర
ఇసటట ననస:133-6.917
వయససస:40
లస: ససస స

3854 SAA0518779
పపరర: ఎస కగ మహదతవ మగససలకరర

3855 SAA0363226
పపరర: అనసరరధన మగససలకరర

3857 AP151030447057
పపరర: పరపసరగడడర చరక

3860 SAA1024165
పపరర: సరసబశవరరవప డడ

3863 SAA0622639
పపరర: పపపఅలమ భమలకడమ

3866 SAA0255257
పపరర: వరరరగడడర బమదనటట
తసడడ:డ వనసకటరగడడర బమదనటట
ఇసటట ననస:133-6-921
వయససస:61
లస: పప

93-45/244

93-45/247

తసడడ:డ వనసకట శకన వరసరరవ కళళఖణస
ఇసటట ననస:133-6-916
వయససస:39
లస: పప
93-41/375

93-45/251

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:133-6-918
వయససస:47
లస: ససస స
93-41/376

3858 LFX1567494
పపరర: ససచరరత చరరక

93-45/253

భరస : పరపసరగడడర
ఇసటట ననస:133-6-919
వయససస:38
లస: ససస స
93-41/377

3861 SAA1024157
పపరర: రమమశ పపలర గగజర

93-41/378

తసడడ:డ చడసచయఖ పపలర గగజర
ఇసటట ననస:133-6-920
వయససస:45
లస: పప
93-45/255

భరస : పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-920
వయససస:34
లస: ససస స
93-45/257

93-45/241

భరస : కళళఖణస వనసకట శకనవరస రరవప మగదబవ
ఇసటట ననస:133-6-916
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప డ
ఇసటట ననస:133-6-920
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరవప పపపరలర
ఇసటట ననస:133-6-920
వయససస:45
లస: పప
3865 SAA1034404
పపరర: వర శశఖర కరతరరజ

3848 LFX1567429
పపరర: సరసబభడజఖస గగదదవరరస

3843 SAA0957060
పపరర: వజడ కలమమరర దనర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-6-916
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమరగడడర చరక
ఇసటట ననస:133-6-919
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకకమరగడడర�
ఇసటట ననస:133-6-919
వయససస:77
లస: ససస స
3862 SAA0641498
పపరర: పపరర చసదడరరవప పపపరలర

93-45/243

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:133-6-918
వయససస:28
లస: పప

భరస : శరఖమ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:133-6-918
వయససస:60
లస: ససస స
3859 AP151030450320
పపరర: వనసకటరరవమమ చరరక�

3845 SAA0957193
పపరర: పపరసదర బభబగ జగటట

93-41/373

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:133-6-915
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరగడడర
ఇసటట ననస:133-6-916
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శశష గరరర రరవప మగదబవరపప
ఇసటట ననస:133-6-916
వయససస:86
లస: ససస స
3853 SAA0518761
పపరర: సరయరరమ షణగమఖ రరదడతతజ

93-45/240

తసడడ:డ రఘగ రరమమరరవప జగటట
ఇసటట ననస:133-6-915
వయససస:48
లస: పప

భరస : పపరరచసదడ రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-916
వయససస:45
లస: ససస స
3850 SAA0987265
పపరర: అసజన దతవ మగదబవలపప

3842 SAA0929952
పపరర: రరణణ నసదదపరటట

3840 LFX1567528
పపరర: పపరర చసదడరగడడర కకలర

తసడడ:డ వరరరగడడర కకలర
ఇసటట ననస:133-6-915
వయససస:55
లస: పప

భరస : రమమశ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:133-6-915
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-6-915
వయససస:69
లస: ససస స
3847 LFX1567411
పపరర: అరరణనకలమమరర కకలర

93-41/372

తసడడ:డ రరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:133-6-915
వయససస:49
లస: పప

భరస : పపరసదర బభబగ జగటట
ఇసటట ననస:133-6-915
వయససస:43
లస: ససస స
3844 AP151030450468
పపరర: శశషగరరమమ నసదదపరటట�

3839 SAA0389346
పపరర: శకనసవరసరరవప రరవపరటట

3864 SAA0515957
పపరర: ననగరసదడస శమమశశటట

93-45/256

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:133-6-920
వయససస:53
లస: ససస స
93-41/380

3867 LFX1567619
పపరర: అనసతలకడమ చరరక

93-45/258

భరస : మహన రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-921
వయససస:38
లస: ససస స
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93-45/259

భరస : బసవర పపననయఖ
ఇసటట ననస:133-6-921
వయససస:51
లస: ససస స
3871 SAA0680884
పపరర: అననన వనసకటటష

93-45/262

93-45/265

93-45/266

93-45/270

93-45/273

93-41/385

93-45/278

తసడడ:డ శరఖమ బభబగ వడతరసనరపప
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:24
లస: ససస స

3881 AP151030450110
పపరర: పరరనతదతవ లసగరల�

3884 SAA0818601
పపరర: రరమ రరవప కలసభ

3887 SAA0252304
పపరర: దసస గరరర ఆవపల

3890 SAA0891730
పపరర: పదనమవత కగశరమ కకసడ

93-41/389

3893 SAA0891748
పపరర: రసగయఖ కగశరమ కకసడ

93-45/271

3896 SAA1017673
పపరర: ఇసదసమత కరసస కరసస

3876 SAA0518803
పపరర: శవరరమకమషర డడకలక

93-41/382

3879 SAA0818767
పపరర: కలసభ శరరద

93-45/269

3882 AP151030450107
పపరర: తరరపతమమ మమడన�

93-45/272

భరస : అదబయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-922
వయససస:64
లస: ససస స
93-45/275

3885 SAA0926784
పపరర: శశససధర పసదనమరరస

93-41/384

తసడడ:డ ననగరరగడడర పసదనమరరస
ఇసటట ననస:133-6-923
వయససస:28
లస: పప
93-41/386

3888 SAA0958522
పపరర: సడవసత పసటటల

93-45/276

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:133-6-923
వయససస:27
లస: ససస స
93-41/387

3891 SAA0254623
పపరర: శకనవరసరరవప� కరలస�

93-41/388

తసడడ:డ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:49
లస: పప
93-41/390

తసడడ:డ పపదబ రసగయఖ కగశరమ కకసడ
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:66
లస: పప
93-45/279

93-45/264

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-922
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ కగశరమ కకసడ
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:51
లస: పప
3895 SAA0958571
పపరర: సరర ససపసడయ వడతరసనరపప

93-45/268

తసడడ:డ ననగనన ఆవపల
ఇసటట ననస:133-6-923
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరగడడర
ఇసటట ననస:133-6-923
వయససస:28
లస: పప
3892 SAA0324228
పపరర: శవపడసరద� కరలస�

3878 SAA0515890
పపరర: ననగలకడమ డడకలక

3873 SAA0649293
పపరర: వనసకట రగడడర చరరక

తసడడ:డ పపదబయఖ
ఇసటట ననస:133-6-922
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-6-922
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగర రగడడర పసడపరరరర
ఇసటట ననస:133-6-923
వయససస:28
లస: పప
3889 SAA0852112
పపరర: వనసకట కమషర రగడడర పపదపరరరర

93-41/381

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-6-922
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:133-6-922
వయససస:72
లస: ససస స
3886 SAA0885808
పపరర: శశధర రగడడర పసడపరరరర

3875 SAA0885840
పపరర: లకడమ సరయ రరస పసటటల

93-45/261

తసడడ:డ లకకమ రగడర డ
ఇసటట ననస:133-6-921
వయససస:55
లస: పప

భరస : శవరరమకమషర
ఇసటట ననస:133-6-922
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-922
వయససస:40
లస: ససస స
3883 SAA0364208
పపరర: రతన మమణణకఖస అదడబపలర

93-45/263

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:133-6-922
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:133-6-922
వయససస:27
లస: ససస స
3880 SAA0255976
పపరర: ననగరసదడమమ మమడన�

3872 SAA0679621
పపరర: చనగసటట వనసకట లసగర రగడడర

3870 SAA0680850
పపరర: తనరక ఉపపసదడ రగడడర చరరక

తసడడ:డ వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-921
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-921
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బగచచ రగడడర చరరక
ఇసటట ననస:133-6-921
వయససస:95
లస: పప
3877 SAA0958563
పపరర: ససధఖ లసగరల

93-45/260

భరస : వర రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-921
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : లకడమ
ఇసటట ననస:133-6-921
వయససస:25
లస: పప
3874 SAA1098318
పపరర: లకకమ రగడడర చరరక

3869 SAA0256552
పపరర: హనసమమయమమ బమడటట

3894 SAA0254599
పపరర: సససదరరరవప కరలస

93-41/391

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:76
లస: పప
93-45/280

భరస : కరసస కలససమ హరననథ రగడర డ కరసస
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:25
లస: ససస స

3897 SAA1019984
పపరర: శక కకరస ర రరజననల

93-45/281

భరస : పడవణ కలమమర రరజననల
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:30
లస: ససస స
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93-45/282

భరస : వనసకటటసనరలల దనసరర
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:39
లస: ససస స
3901 AP151030450322
పపరర: బగలలర మమ చలర గగసడర �

93-45/285

93-45/288

93-45/293

93-44/43

93-45/296

93-45/299

93-45/302

తసడడ:డ వరరసజననయగలల మమసరల
ఇసటట ననస:133-6-931
వయససస:26
లస: పప

93-45/294

3909 SAA0389494
పపరర: మనష� కరమననన�

93-41/392

తసడడ:డ కమషరపడసరద�
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:35
లస: పప
93-44/44

3914 SAA0363960
పపరర: గరతన దతవ� కకమమననన�

3917 SAA1024397
పపరర: గగపస రగడడర గగడడసప

3920 SAA0886053
పపరర: పపదబ రరవప కకసడపరటటరర

93-45/304

3923 SAA0926826
పపరర: డథలనసద పసడయమసక మమడ

93-45/297

3926 SAA1029710
పపరర: భభనస తతజ మసరల
తసడడ:డ వరరసజననయగలల మమసరల
ఇసటట ననస:133-6-931
వయససస:27
లస: పప

93-45/295

3915 SAA1034420
పపరర: రమమదతవ పరకననటట

93-45/298

భరస : శశషగరరర రరవప పరకననటట
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:48
లస: ససస స
93-45/300

3918 SAA0886079
పపరర: అజత కకసడపరటటరర

93-45/301

తసడడ:డ పపదబ రరవప కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:34
లస: పప
93-45/303

3921 SAA0929184
పపరర: రరజశశకర పపరఠపరగ

93-44/45

తసడడ:డ ససపపరర రరవప పపరఠపరగ
ఇసటట ననస:133-6-930
వయససస:49
లస: పప
93-41/393

తసడడ:డ చసదడశశఖర మమడ
ఇసటట ననస:133-6-931
వయససస:25
లస: ససస స
93-41/395

3912 SAA1117860
పపరర: అనసష కకసడపరటటరర
భరస : నవన కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:57
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:133-6-930
వయససస:46
లస: ససస స
3925 SAA1029702
పపరర: ససరరఖ తతజ మసరల

93-45/291

తసడడ:డ వనసకటపర రగడడర గగఇడస
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పపదబ రరవప కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:35
లస: పప
3922 AP151030450158
పపరర: భమలకడమ మమడన�

3911 SAA1024371
పపరర: కలససమ హరననథ రగడర డ కరసస

93-45/287

3906 SAA0929846
పపరర: వనసకట శవకలమమర
చహ�లగగసడర
తసడడ:డ సరసబయఖ చహ�లగగసడర
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకశశర పడసరద�
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : పపదబ రరవప కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:55
లస: ససస స
3919 SAA0886061
పపరర: నవన కకసడపరటటరర

3908 SAA0854811
పపరర: రసగయఖ కగశరరస కకసడన

3903 SAA0818577
పపరర: పదనమవత కగశరరస కకసడన

93-45/290

తసడడ:డ కమషర రగడడర కరసస
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:43
లస: ససస స
3916 SAA0886046
పపరర: పడమల దతవ కకసడపరటటరర

3905 SAA0929853
పపరర: పవన చహ�లగగసడర

93-45/284

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబ రసగయఖ
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:65
లస: పప

భరస : కమషర రగడడర కరసస
ఇసటట ననస:133-6-925
వయససస:53
లస: ససస స
3913 LFX1567163
పపరర: సరరతనదతవ పసటటల

93-45/286

తసడడ:డ సరసబయఖ చహ�లగగసడర
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ పప నననకసటట
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:39
లస: పప
3910 SAA1024363
పపరర: శశశలజ కరసస

3902 SAA0958449
పపరర: నరమల పపషర రరణణ రరదడపరటట

3900 SAA0993718
పపరర: వనసకట లకడమ తనడడబబ యన

భరస : అపరరరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మరరయమ దనస ననమలకరసత
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రగమరరమగలల మరక
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:59
లస: ససస స
3907 SAA1019968
పపరర: శకనవరసరరవప పప నననకసటట

93-45/283

భరస : శకనవరసరరవప పప నననకసటట
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-924
వయససస:48
లస: ససస స
3904 SAA0958415
పపరర: సరగజన మమరక

3899 SAA1019976
పపరర: అనసరరధ దడడర ల

3924 SAA0926800
పపరర: పడదదప కమషర మమడ

93-41/394

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మమడ
ఇసటట ననస:133-6-931
వయససస:26
లస: పప
93-41/396

3927 AP151030447205
పపరర: శకనవరసరరవప మమడన

93-41/397

తసడడ:డ అదబయఖ మమడన
ఇసటట ననస:133-6-931
వయససస:46
లస: పప
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3928 AP151030447204
పపరర: చసదడశశఖర మమడన

93-41/398

తసడడ:డ అదబయఖ మమడన
ఇసటట ననస:133-6-931
వయససస:48
లస: పప
3931 SAA1272962
పపరర: రరజవ గరరకపరటట

93-45/937

93-41/402

93-45/305

93-41/406

93-41/409

93-45/308

93-41/411

తసడడ:డ జజజనయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:133-6-935
వయససస:51
లస: పప

3941 LFX1567213
పపరర: ననరరయణపడసరద� డడకలక�

3944 SAA0518837
పపరర: ననగయఖ ససమమశశటట

3947 SAA0257030
పపరర: భమలకడమ� ససమమశశటట �

3950 SAA0977571
పపరర: తరరపతమమ గడడర పరటట

93-45/313

3953 SAA0311118
పపరర: రమమదతవ పడతసపరటట�

93-41/407

3956 SAA1467141
పపరర: వజయ కలమమర గగవసదస
తసడడ:డ వనలసగర రరజ గగవసదస
ఇసటట ననస:133-6-935
వయససస:25
లస: పప

3936 SAA0254680
పపరర: రరమగలల కకకససరర

93-41/404

3939 SAA0518829
పపరర: రవకలమమర ఉయమఖల

93-41/405

3942 SAA0445015
పపరర: శవ ననగరశనరరరవప వరగరన

93-41/408

తసడడ:డ పపదబ వరరసరనమ
ఇసటట ననస:133-6-934
వయససస:50
లస: పప
93-41/410

3945 SAA0515932
పపరర: హహమలత ఉయమఖల

93-45/307

తసడడ:డ రవకలమమర
ఇసటట ననస:133-6-934
వయససస:29
లస: ససస స
93-45/309

3948 SAA0256032
పపరర: రజనకలమమరర మమడన�

93-45/310

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-6-934
వయససస:44
లస: ససస స
93-45/311

3951 SAA0958837
పపరర: రరధదక కకరపరటట

93-45/312

భరస : శకనవరస రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:133-6-935
వయససస:31
లస: ససస స
93-45/314

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:133-6-935
వయససస:39
లస: ససస స
93-45/1018

93-41/401

తసడడ:డ ననగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:133-6-934
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గడడర పరటట
ఇసటట ననస:133-6-935
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససరరష బభబగ
ఇసటట ననస:133-6-935
వయససస:38
లస: ససస స
3955 SAA1466804
పపరర: వనలసగర రరజ గగవసదస

93-45/306

భరస : కకసడల రరవప�
ఇసటట ననస:133-6-934
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ తకకయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:133-6-935
వయససస:46
లస: పప
3952 SAA0818858
పపరర: లకడమ కలమమరర వనమ

3938 AP151030450056
పపరర: సరమమమజఖస కకకససరర�

3933 SAA0641613
పపరర: బబతనపపడడ ఇసదదరర

తసడడ:డ గగపయఖ కకకససరర
ఇసటట ననస:133-6-933
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ససమమశశటట
ఇసటట ననస:133-6-934
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రరవప ససమమసపటట
ఇసటట ననస:133-6-934
వయససస:33
లస: ససస స
3949 SAA0549691
పపరర: ననగరరజ పడతసపరటట

93-41/403

తసడడ:డ శరరమపడసరద� �
ఇసటట ననస:133-6-934
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ ససమమశశటట
ఇసటట ననస:133-6-934
వయససస:52
లస: పప
3946 SAA0451930
పపరర: యమలమమసదమమమ ససమమసపటట

3935 SAA0518811
పపరర: వనసకటటశనరరర మమడన

93-45/936

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:133-6-933
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమగలల�
ఇసటట ననస:133-6-933
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ ససమమసపటట
ఇసటట ననస:133-6-934
వయససస:36
లస: పప
3943 SAA0254706
పపరర: కకసడల రరవప ససమమశశటట

93-41/400

తసడడ:డ తనతయఖ మమడన
ఇసటట ననస:133-6-933
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ ననగరశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-933
వయససస:44
లస: ససస స
3940 AP151030447056
పపరర: వనసకటటశనర రరవప ససమమసపటట

3932 SAA0943309
పపరర: కమపరవత కకకససరర

3930 SAA1273077
పపరర: పడథసఖష గరరకపరటట

తసడడ:డ ఏససరతనస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:133/6/932
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శసకర కకకససరర
ఇసటట ననస:133-6-933
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల కకకససరర
ఇసటట ననస:133-6-933
వయససస:30
లస: పప
3937 SAA0406280
పపరర: ననగమణణ� వరగరన�

93-41/399

తసడడ:డ రరమయఖ మమడన
ఇసటట ననస:133-6-931
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:133/6/932
వయససస:19
లస: ససస స
3934 SAA0251215
పపరర: శసకర కకకససరర

3929 AP151030447132
పపరర: అదబయఖ మమడన

3954 SAA0987026
పపరర: శకనవరస రరవప కకరపరటట

93-45/315

తసడడ:డ రరధ కమషర మమరరస కకరపరటట
ఇసటట ననస:133-6-935
వయససస:42
లస: పప
93-45/1019

3957 SAA0943176
పపరర: వనసకట ససరరష బభబగ వనమ

93-41/412

తసడడ:డ కమషరర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:133-6-937
వయససస:42
లస: పప
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3958 SAA0389742
పపరర: వనసకట శవ పడసరద� ససదదబననన�

93-41/413

తసడడ:డ లలమయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-937
వయససస:43
లస: పప
3961 SAA0256065
పపరర: కకటమమ� కరరసరన�

93-45/317

93-45/319

93-45/322

93-45/325

93-45/328

93-45/331

93-45/334

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:46
లస: పప

3971 SAA0391227
పపరర: జజనస� చనవల�

3974 SAA0624650
పపరర: లలత ఈటట

3977 SAA0392928
పపరర: సతఖవత� నలర బబ టర �

3980 SAA0873134
పపరర: శశసఠర శక హరర

93-45/337

3983 SAA0853185
పపరర: శక కరసత రగడర డ వపయమరర

93-45/326

3986 SAA0556662
పపరర: రరజ వలలర పప
తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:48
లస: పప

3966 SAA0678854
పపరర: గడడర పరటట రరణణ

93-45/321

3969 SAA0854449
పపరర: శరలన శరల

93-45/324

3972 SAA0516260
పపరర: కళళఖణణ ఆమసచ

93-45/327

భరస : వ వ వనణగగగపరల రరవప ఆమసచ
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:40
లస: ససస స
93-45/329

3975 SAA0903709
పపరర: ననగమణణ పసలలర స

93-45/330

భరస : పడసరద పసలలర స
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:57
లస: ససస స
93-45/332

3978 SAA0929812
పపరర: లకడమ ససపపరర పపదరర

93-45/333

భరస : చసదడశశఖర రరవప పపదరర
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:76
లస: ససస స
93-45/335

3981 SAA0373159
పపరర: శవ� మమడడకకసడ�

93-45/336

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:30
లస: పప
93-45/338

తసడడ:డ రరమ కమషర రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:38
లస: పప
93-45/340

93-46/140

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలరగడడర
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:32
లస: పప
3985 SAA0406686
పపరర: వడడర యఖ� బబ లలర దసబల�

93-45/323

భరస : శకనవరససలల�
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గడడర పరటట
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:24
లస: పప
3982 SAA0557017
పపరర: రరజశశఖర రగడడర కకట

3968 SAA0624742
పపరర: కమపరవరస యలమమటట

3963 SAA1069038
పపరర: రరధమమ దనసరర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమ కమషర రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:59
లస: ససస స
3979 SAA0977563
పపరర: దసరర గడడర పరటట

93-45/320

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శరసతయఖ
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:39
లస: ససస స
3976 SAA0851981
పపరర: మలలర శనరర వపయమఖరర

3965 SAA0873142
పపరర: శశసఠర శకభవఖ

93-45/316

తసడడ:డ అమరరశనర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:133-6-937
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బగలర బభబగ
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:29
లస: ససస స
3973 SAA0624668
పపరర: శరసతమమ యయమమన

93-45/318

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:26
లస: ససస స
3970 SAA0624551
పపరర: గరకస జగటట

3962 SAA1068964
పపరర: వనసకటటసనర రరవప దనసరర

3960 SAA1034537
పపరర: రజన కకపపరల

భరస : మమణణకఖరరవప కకపపరల
ఇసటట ననస:133-6-937
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస దనసరర
ఇసటట ననస:133-6-937
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గడడర పరటట
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:23
లస: ససస స
3967 SAA0624817
పపరర: దదపసక యయమమన

93-41/414

తసడడ:డ రరమరగడడర కరరసరన
ఇసటట ననస:133-6-937
వయససస:61
లస: పప

భరస : జయచసదడరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-6-937
వయససస:55
లస: ససస స
3964 SAA0977589
పపరర: హహపససబ గడడర పరటట

3959 SAA0251272
పపరర: జయచసదనడరగడడర కరరసరన

93-45/339
3984 SAA0556589
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప జజననలగడర

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:44
లస: పప
93-45/341

3987 SAA0854159
పపరర: సరసబశవ రరవప సన

93-45/342

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:58
లస: పప
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3988 SAA0852732
పపరర: రరమ కమషర రగడడర వపయమరర

93-45/343

తసడడ:డ ససబబ రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:66
లస: పప
93-45/346

భరస : చడననకరశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-940
వయససస:40
లస: ససస స

3992 SAA0256594
పపరర: లకడమ ఆవపల�

93-45/349

తసడడ:డ మచతరర ర
ఇసటట ననస:133-6-940
వయససస:71
లస: పప

3995 SAA1149079
పపరర: దసరరర పడసరద ఆవపల

93-41/416

తసడడ:డ చనసప మయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-941
వయససస:42
లస: పప

3998 SAA0251314
పపరర: వనసకటటశనరరర కలసభభ

93-45/350

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-6-941
వయససస:52
లస: ససస స

4001 SAA0257337
పపరర: వనసకట రతనస మమడ�

93-41/420

తసడడ:డ ఇననన రగడర డ SALIBINDLA
ఇసటట ననస:133-6-943
వయససస:25
లస: పప

4004 SAA0926842
పపరర: ససదనమన కరయల

93-41/423

4007 SAA0390021
పపరర: యనన బభబగ మమమడడ

93-41/417

తసడడ:డ పపదబ ససబబమమమ
ఇసటట ననస:133-6-944
వయససస:44
లస: ససస స

93-45/351

తసడడ:డ చడననయఖ వరక
ఇసటట ననస:133-6-948
వయససస:41
లస: పప

4013 SAA0987307
పపరర: మహమమద ఖమససస బమరగల

93-41/421

4016 SAA0943333
పపరర: రమమదతవ కసచతటట
భరస : నరరసదడ కసచతటట
ఇసటట ననస:133-6-952
వయససస:35
లస: ససస స

93-41/415

3999 AP151030447483
పపరర: చనసప మయఖ గదడబ�

93-41/418

4002 SAA1006353
పపరర: పదమ వపలమవరలమ

93-41/419

4005 SAA0985533
పపరర: కరకసత కలమమర మమమడడ

93-41/422

తసడడ:డ యన బభబగ మమమడడ
ఇసటట ననస:133-6-944
వయససస:26
లస: పప
93-41/424

4008 SAA0622647
పపరర: భపత వనసకట పదనమవత

93-45/352

భరస : వ ఉమమ మహహశకలమమర
ఇసటట ననస:133-6-944
వయససస:36
లస: ససస స
93-45/354

4011 SAA0622761
పపరర: భమపత సరగజన

93-45/355

భరస : పపదన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:133-6-944
వయససస:72
లస: ససస స
93-45/356

తసడడ:డ బభలయఖ బమరగల
ఇసటట ననస:133-6-950
వయససస:24
లస: పప
93-45/1021

3996 SAA0518845
పపరర: పడవణ కలమమర కలసభ

తసడడ:డ లకడమ రగడర డ వపలమవరలమ
ఇసటట ననస:133-6-943
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యననబభబగ�
ఇసటట ననస:133-6-944
వయససస:45
లస: ససస స
93-41/425

93-45/348

తసడడ:డ వనసకటరరమగడడ�
ఇసటట ననస:133-6-941
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశనర రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:133-6-944
వయససస:55
లస: పప

93-45/353 4010 SAA0363978
4009 SAA0622530
పపరర: భమపత వనసకట మహహశ కలమమర
పపరర: వజయ లకడమ� జసగ�

3993 AP151030450038
పపరర: ఈశనరమమ వరరక

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కలసభ
ఇసటట ననస:133-6-941
వయససస:28
లస: పప

భరస : అసకయఖ కరయల
ఇసటట ననస:133-6-944
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కరయల
ఇసటట ననస:133-6-944
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:133-6-951
వయససస:63
లస: పప

93-50/761

భరస : అసజయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-941
వయససస:59
లస: ససస స

4003 SAA1006379
పపరర: పవన కలమమర SALIBINDLA

93-45/345

భరస : చడననకరశవరరవప
ఇసటట ననస:133-6-940
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:133-6-941
వయససస:53
లస: పప

4000 AP151030450157
పపరర: ఉమమలకడమ కలసభభ�

4015 SAA1339126
పపరర: నరసససహ రరవప గగరసటర

93-45/347

తలర : లకడమ ఆవపల
ఇసటట ననస:133-6-940
వయససస:19
లస: పప

3997 AP151030447408
పపరర: రమమషరబబగ గదడబ�

3990 SAA0929820
పపరర: చసదడశశఖర రరవప పపదరర

తసడడ:డ ససత రరమయఖ పపదరర
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:85
లస: పప

భరస : దసస గరర�ర
ఇసటట ననస:133-6-940
వయససస:41
లస: ససస స

3994 SAA0845877
పపరర: చడననయఖ వరక

4012 AP151030447206
పపరర: చడననకరశవరరవప వరక

93-45/344

తసడడ:డ వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-938
వయససస:70
లస: పప

3991 AP151030450179
పపరర: ననగలకడమ నరరక�

4006 SAA0926875
పపరర: చ. అసకయఖ కరయల

3989 SAA0372912
పపరర: ససదరరనరరవప� కడడయమల�

4014 SAA1339720
పపరర: నరసససహ రరవప గగరసటర

93-45/1020

తసడడ:డ గగపయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:133-6-951
వయససస:63
లస: పప
93-41/426

4017 SAA1024280
పపరర: యసఏసరననయక పపరఠపరగ

93-41/427

తసడడ:డ రరజజ శశఖర పపరఠపరగ
ఇసటట ననస:133-6-952
వయససస:23
లస: పప
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పపరర: నరరసదడ కసచతటట
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93-41/428

తసడడ:డ పపననయఖ కసచతటట
ఇసటట ననస:133-6-952
వయససస:38
లస: పప
4021 SAA0846016
పపరర: కమషర కలమమరర గగడవరరస

93-45/358

93-45/361

93-41/430

93-45/364

93-41/433

93-41/436

93-41/437

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:133-6-961
వయససస:28
లస: పప

4031 SAA0320572
పపరర: మసగమమ కరసర�

4034 SAA0926891
పపరర: గగవసదరరజలల సరరనపలర

4037 LFX1567353
పపరర: పపలర మమ� గకసధద�

4040 SAA0852567
పపరర: ఆషర బమరగల

93-45/370

4043 SAA0646240
పపరర: గగలర పలర వనసకటటశనరళళ

93-45/365

4046 SAA0471409
పపరర: కరరరసక అదబసకక
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:133-6-961
వయససస:30
లస: పప

4026 SAA0929861
పపరర: సరసబయఖ చలర గగననద

93-45/363

4029 SAA0434803
పపరర: సకలలసనర రగడడర ససగటట

93-41/432

4032 SAA1013440
పపరర: శకనవరసరరవప పప టర

93-44/46

తసడడ:డ నరసససహరరవప పప టర
ఇసటట ననస:133-6-956
వయససస:46
లస: పప
93-41/434

4035 LFX1567114
పపరర: రమమష బభబగ� గకసదద�

93-41/435

తసడడ:డ తతరరజరషయఖ� �
ఇసటట ననస:133-6-958
వయససస:42
లస: పప
93-45/366

4038 SAA0857161
పపరర: ఇసరడఇల దతవ శఖమమణణ
వరరమమస
తసడడ:డ సరనమ దనస వరరమమస
ఇసటట ననస:133-6-958
వయససస:83
లస: పప

93-45/367

93-45/368

4041 LFX2409373
పపరర: దసస గరరమమ బమరగల�

93-45/369

భరస : బభలయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-959
వయససస:60
లస: ససస స
93-45/371

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:133-6-960
వయససస:64
లస: పప
93-41/439

93-45/360

తసడడ:డ పపదబ ఓబరగడడర
ఇసటట ననస:133-6-954
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:133-6-959
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరళళ
ఇసటట ననస:133-6-960
వయససస:53
లస: ససస స
4045 SAA0471417
పపరర: శరకవణ అదబసకక

93-41/431

భరస : రరజరషయఖ� �
ఇసటట ననస:133-6-958
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ బమరగల
ఇసటట ననస:133-6-959
వయససస:67
లస: పప
4042 SAA0646406
పపరర: గగలర పలర వజయలకడమ

4028 LFX2405223
పపరర: రఘగకరసత� కకతస పలర �

4023 AP151030450160
పపరర: నరమలమదతవ గగరకస

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర చలర గగననద
ఇసటట ననస:133-6-952
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ సరరనపలర
ఇసటట ననస:133-6-957
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:133-6-958
వయససస:57
లస: పప
4039 AP151030447016
పపరర: బభలయఖ బమరగల

93-45/362

భరస : సకలలసనర రగడడర�
ఇసటట ననస:133-6-954
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరజలల సరరనపలర
ఇసటట ననస:133-6-957
వయససస:61
లస: ససస స
4036 LFX2405488
పపరర: రమణయఖ� బతష
స ల�

4025 SAA0846156
పపరర: పపలమరరరవప గగడవరరస

93-45/357

భరస : వనణగగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:133-6-952
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయశవపడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:133-6-954
వయససస:34
లస: పప

భరస : రమణయఖ� �
ఇసటట ననస:133-6-954
వయససస:51
లస: ససస స
4033 SAA0926917
పపరర: సతఖవత సరరనపలర

93-45/359

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-952
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సకలలసనర రగడడర ససగటట
ఇసటట ననస:133-6-954
వయససస:29
లస: పప
4030 LFX2409399
పపరర: ఎలర మమ� బతష
స ల�

4022 SAA0622621
పపరర: కకటట పల అననపపరరర

4020 SAA0956963
పపరర: దతవ కకనసడడల

భరస : వనసకట లకడమరగడడర కకనసడడల
ఇసటట ననస:133-6-952
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:133-6-952
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలకకసద రగడడర కకనసడడల
ఇసటట ననస:133-6-952
వయససస:35
లస: పప
4027 SAA0434811
పపరర: వసశకమషర రగడడర ససగటట

93-41/429

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర gurram
ఇసటట ననస:133-6-952
వయససస:67
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:133-6-952
వయససస:45
లస: ససస స
4024 SAA0956930
పపరర: వనసకట లకకమరగడడర కకనసడడల

4019 AP151030447041
పపరర: వనణగగగపరలరరవప గగరకస

4044 SAA0458539
పపరర: పదనమవత అదబసకక

93-41/438

భరస : శకనవరస రరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:133-6-961
వయససస:56
లస: ససస స
93-41/440

4047 SAA0471391
పపరర: శకనవరస రరవప అదబసకక

93-41/441

తసడడ:డ రగడసకయఖ అదబసకక
ఇసటట ననస:133-6-961
వయససస:59
లస: పప
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4048 NDX2671386
పపరర: అసజన కవనఖశ పగడల
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94-2/1004

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పగడల
ఇసటట ననస:133 - 6-964
వయససస:18
లస: పప
4051 AP151030447144
పపరర: శకనవరసరరవప బటభడ

93-41/442

93-45/377

93-41/443

93-45/379

93-41/446

93-45/383

93-41/448

భరస : దతవదనసస
ఇసటట ననస:133-6-974
వయససస:59
లస: ససస స

4061 SAA0854738
పపరర: నరసమమ ఆవపల

4064 SAA0518852
పపరర: శవశసకర పడసరద పరలపరరస

4067 SAA0515973
పపరర: బభల తడపపరసససదరర ఈవన

4070 AP151030447145
పపరర: దతవదనసస అమరస లకరర�

93-45/387

4073 SAA0958845
పపరర: కరసత రరఖ అమరస లకరర

93-45/380

4076 SAA0518795
పపరర: వజయ కలమమర దససడడ
తసడడ:డ రరమచసదనడరగడడర
ఇసటట ననస:133-6-975
వయససస:40
లస: పప

4056 SAA1149053
పపరర: ధరణణ బటభడ

93-50/762

4059 SAA0642736
పపరర: వరయ అసకమమ రరవప

93-41/445

4062 SAA0854779
పపరర: కరశవ రగడడర ఆవపల

93-45/381

తసడడ:డ ననసర రగడడర ఆవపల
ఇసటట ననస:133-6-972
వయససస:79
లస: పప
93-41/447

4065 SAA0958803
పపరర: భవరన అతతట

93-45/382

భరస : సఇబభబగ అతతట
ఇసటట ననస:133-6-973
వయససస:40
లస: ససస స
93-45/384

4068 SAA0818643
పపరర: వనసకట సరయ నఖల
బబతననభభటర
తసడడ:డ రరమమమరరస బబతననభభటర
ఇసటట ననస:133-6-973
వయససస:25
లస: పప

93-45/385

93-41/449

4071 SAA0627711
పపరర: అమమ
స ళళరర ఏసపటరమమమ

93-45/386

భరస : దదవదనసస
ఇసటట ననస:133-6-974
వయససస:30
లస: ససస స
93-45/388

తసడడ:డ దతవదనసస అమరస లకరర
ఇసటట ననస:133-6-974
వయససస:36
లస: ససస స
93-45/390

93-45/376

తసడడ:డ నరసససహరరవ
ఇసటట ననస:133-6-972
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనస�
ఇసటట ననస:133-6-974
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ దతవ దనసస
ఇసటట ననస:133-6-974
వయససస:31
లస: ససస స
4075 AP151030450156
పపరర: ససబబరరయల అమరస లకరర

93-41/444

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:133-6-973
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-974
వయససస:44
లస: పప
4072 SAA0627596
పపరర: అమమతళళరర దదవరఖ జజఖత

4058 SAA0649228
పపరర: వనవ సతశ

4053 SAA0957243
పపరర: తరరణ బటడ

తసడడ:డ వనసకటటశనరర సరనమ బటడ
ఇసటట ననస:133-6-968
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహశరససస స
ఇసటట ననస:133-6-973
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:133-6-973
వయససస:45
లస: ససస స
4069 LFX1567569
పపరర: ననరరయణ� పటనస�

93-45/378

భరస : కరశవ రగడడర ఆవపల
ఇసటట ననస:133-6-972
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-973
వయససస:53
లస: పప
4066 SAA0364000
పపరర: ఉమమ� బబథణనబబ టభర�

4055 SAA0857138
పపరర: వనసకటటసనర సరనమ బటడ

93-45/374

తసడడ:డ బ వ ఎన యస రరవప బటడ
ఇసటట ననస:133-6-968
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-972
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమరగడడర ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:133-6-972
వయససస:26
లస: ససస స
4063 SAA0318527
పపరర: రరమమమరరస� బబతనబబ టలమ�

93-45/375

తసడడ:డ ససథయఖ బటడ
ఇసటట ననస:133-6-968
వయససస:51
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-972
వయససస:41
లస: ససస స
4060 SAA0929739
పపరర: లమవణఖ ససరరపపరపప

4052 LFX2409258
పపరర: సప మమశనరమమ బటడ� �

4050 SAA0853409
పపరర: కమషర మమరరస ఘసటభ

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఘసటభ
ఇసటట ననస:133-6-967
వయససస:60
లస: పప

భరస : శరసతయఖ� �
ఇసటట ననస:133-6-968
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:133-6-968
వయససస:25
లస: పప
4057 SAA0641209
పపరర: వనవ శరరదన

93-45/373

భరస : అపరర రరవప ఘసటభ
ఇసటట ననస:133-6-967
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతయఖ బటభడ
ఇసటట ననస:133-6-968
వయససస:44
లస: పప
4054 SAA0957011
పపరర: భమపత రరజ వడర మమడడ

4049 SAA0854092
పపరర: అరరణ ఘసటభ

4074 LFX1567577
పపరర: ససజజత� పటనస�

93-45/389

భరస : ననరరయణ� �
ఇసటట ననస:133-6-974
వయససస:37
లస: ససస స
93-41/450

4077 AP151030447192
పపరర: రరమ మహన రరవప తకకకశశటట

93-41/451

తసడడ:డ కకకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-975
వయససస:62
లస: పప
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4078 SAA0256107
పపరర: శరసతపసడయ అమమతలకరర

93-45/391

తసడడ:డ దతవదనసస
ఇసటట ననస:133-6-975
వయససస:36
లస: ససస స
4081 SAA0854639
పపరర: చడవతనఖ శక కలసడ

93-45/394

93-45/397

93-45/942

94-53/708

93-45/398

93-45/401

93-45/404

భరస : రరయపర
ఇసటట ననస:133-6-1517
వయససస:46
లస: ససస స

4091 NDX2866754
పపరర: అసజ రగడడర గగడడబసడనర

4094 SAA0957078
పపరర: మమరర ససజనఖ బబ నగర

4097 SAA0987133
పపరర: వనసకట ససదరరమ గసధస

4100 SAA0957110
పపరర: శరమమఖల ససధదర బబ నగర

93-45/407

4103 SAA0679829
పపరర: మసదడపప హరరత

94-99/692

4106 SAA0679787
పపరర: మసదడపప లకడమ కలమమరర
భరస : మహసకరళ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1517
వయససస:46
లస: ససస స

4086 SAA1194620
పపరర: మలర శనరర యయమననన

93-50/763

4089 SAA1197854
పపరర: జయ రమ రగడడర ఆరరకటర

93-47/6

4092 SAA1354422
పపరర: రరజ రరవప నరరశశటట Narisetty

93-41/1155

భసధసవప: దతవకలమమరర నరరశశటట
ఇసటట ననస:133-6-1384
వయససస:59
లస: పప
93-45/399

4095 SAA0930157
పపరర: శవలలల తనలమర

93-45/400

భరస : రరమమహననడవప తనలమర
ఇసటట ననస:133-6-1516
వయససస:36
లస: ససస స
93-45/402

4098 SAA0987166
పపరర: రరణణ పడమల సప ఉపరటట

93-45/403

భరస : బరరల ససమన సప ఉపరటట
ఇసటట ననస:133-6-1516
వయససస:58
లస: ససస స
93-45/405

4101 SAA0930140
పపరర: రరమమహననడ
డ డర తనలమర

93-45/406

తసడడ:డ మలమరరగడడర తనలమర
ఇసటట ననస:133-6-1516
వయససస:46
లస: పప
93-45/408

తసడడ:డ మహసకరళ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1517
వయససస:27
లస: ససస స
93-45/410

93-45/396

తసడడ:డ వనసకట నరస రగడడర ఆరరకటర
ఇసటట ననస:133-6-1077
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ జజన పడసరద రరవప బబ నగర
ఇసటట ననస:133-6-1516
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కసదసరనమ అరరణనచలస
ఇసటట ననస:133-6-1516
వయససస:49
లస: పప
4105 SAA0363804
పపరర: పడసనన జమసడర మమడడ

93-45/943

భరస : వనసకటటశనరరర గసధస
ఇసటట ననస:133-6-1516
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జజన పడసరద రరవప బబ నగర
ఇసటట ననస:133-6-1516
వయససస:61
లస: ససస స
4102 SAA1034560
పపరర: రరమమర కసదసరనమ

4088 SAA1271873
పపరర: శకజ మకరరఅలమ

4083 SAA0854670
పపరర: వనసకటటసనరరర కలసడ

భరస : వనసకటటశనర రరవప యయమననన
ఇసటట ననస:133-6-1014 TELECOM NAGAR
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పడసరద రరవప బబ నగర
ఇసటట ననస:133-6-1516
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవపడసరద�
ఇసటట ననస:133-6-1516
వయససస:53
లస: ససస స
4099 SAA0957235
పపరర: జజఖత ఫరరరగనసస వనలలరల

93-45/1023

తసడడ:డ ఉమమమహహశనర రగడర డ
ఇసటట ననస:133-6-1236
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:133-6-1510
వయససస:71
లస: ససస స
4096 AP151030450337
పపరర: శవకలమమరర నరరక�

4085 SAA1437482
పపరర: అరరణ కలసబ

93-45/393

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-6-978
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప మకరరఅలమ
ఇసటట ననస:133-6-1035 1ST LINE
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశనర రగడర డ
ఇసటట ననస:133-6-1236
వయససస:46
లస: ససస స
4093 SAA0845612
పపరర: రరణగకమమ ఉపరల

93-45/395

తసడడ:డ శకనస కలసబ
ఇసటట ననస:133-6-990
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప మఖరఅలమ
ఇసటట ననస:133-6-1035 1ST LINE
వయససస:46
లస: ససస స
4090 NDX2881589
పపరర: లలమవత గగడడబసడనర

4082 SAA0854696
పపరర: అదద లకమమ చపఅల

4080 AP151030450256
పపరర: వజయలకడమ తకకకశశటట

భరస : రరమమహనరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-975
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:133-6-978
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరసరనమ� �
ఇసటట ననస:133-6-986
వయససస:36
లస: ససస స
4087 SAA1271824
పపరర: వనసకట రమణ మఖరఅలమ

93-45/392

భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-975
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర
ఇసటట ననస:133-6-978
వయససస:32
లస: ససస స
4084 LFX1567056
పపరర: భభనసమత� బటభడ�

4079 SAA0854605
పపరర: ఉమ మసజల కలసడ

4104 SAA0320564
పపరర: బతష
స ల అనసరరధ�

93-45/409

భరస : సరరధద�
ఇసటట ననస:133-6-1517
వయససస:40
లస: ససస స
93-45/411

4107 SAA0956765
పపరర: సరరధద బతష
స ల

93-45/412

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-6-1517
వయససస:43
లస: పప
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4108 SAA0679753
పపరర: మసదడపప మహసకరళ రరవప

93-45/413

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-6-1517
వయససస:51
లస: పప
4111 SAA0986986
పపరర: అజయ ననర

93-45/416

93-45/419

93-45/422

4115 SAA0256131
పపరర: వజయ� మదదబరరల�

4118 SAA0679654
పపరర: లకడమ చలమర

93-45/425

4121 SAA0363846
పపరర: కరసతమమ మగససలకరర

భరస : వర వనసకట ససవర పడసరద బలకససపరటట
ఇసటట ననస:133-6-1525
వయససస:32
లస: ససస స

4124 SAA0987216
పపరర: వజయ లకడమ బలకససపరటట

భరస : అసకరరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-1525
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-1527
వయససస:76
లస: ససస స
4132 SAA0679720
పపరర: మగరల పదనమవత

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1528
వయససస:66
లస: ససస స

4130 SAA0818700
పపరర: సరసబశవ రరవప శశషరదదడ

93-45/439

4133 SAA0458554
పపరర: అరరణ మమదల

93-45/426

4136 SAA0987349
పపరర: రరమకమషర పడతనప పబబశశటట
తసడడ:డ రరగవరరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:133-6-1528
వయససస:30
లస: పప

4116 AP151030450067
పపరర: లకరమశనరర మదదబరరల�

93-45/421

4119 SAA0363788
పపరర: పదమజజ తషలసస ఆరరమళర

93-45/424

4122 SAA0679688
పపరర: భవనస మలలర శనర రగడడర

93-45/427

తసడడ:డ గగవసద రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:39
లస: పప
93-45/430

4125 AP151030450055
పపరర: లలతకలమమరర బలలససపరటట�

93-45/431

భరస : శవరరమకమషర�
ఇసటట ననస:133-6-1525
వయససస:46
లస: ససస స
93-45/434

4128 SAA0516005
పపరర: రతనస నలక
ర రర

93-45/435

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-6-1527
వయససస:66
లస: ససస స
93-45/437

4131 SAA0256206
పపరర: ఆదదలకడమ కలసబభ�

93-45/438

భరస : కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-1528
వయససస:34
లస: ససస స
93-45/440

తసడడ:డ వజయ కలమమర మమదల
ఇసటట ననస:133-6-1528
వయససస:43
లస: ససస స
93-45/442

93-45/418

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1527
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-6-1528
వయససస:34
లస: ససస స
4135 SAA0548727
పపరర: చన సరమమమజఖమమ కలసభభ

93-45/423

భరస : భభసకర రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-6-1527
వయససస:31
లస: ససస స
93-45/436

4113 SAA0987299
పపరర: శకదతవ ననర

భరస : రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:133-6-1519
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర బలకససపరటట
ఇసటట ననస:133-6-1525
వయససస:32
లస: ససస స

93-45/433 4127 SAA0515981
4126 AP151030450063
పపరర: లకడమతరరపతమమ బలలససపరటట�
పపరర: భభరర వ నలక
ర రర

4129 SAA0257253
పపరర: శశషరదదడ సరసబభడజఖస�

93-45/420

భరస : రరమయఖ మగససలకరర
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:78
లస: ససస స
93-45/429

93-45/415

భరస : అజయ ననర
ఇసటట ననస:133-6-1519
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మలలర శనరరగడడర
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణమమరరస�
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:60
లస: ససస స
4123 SAA0857377
పపరర: ససజజత బలకససపరటట

93-45/417

భరస : రమమష బభబగ�
ఇసటట ననస:133-6-1519
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశనర రరవప�
ఇసటట ననస:133-6-1519
వయససస:81
లస: ససస స
4120 AP151030450217
పపరర: జయవసతదతవ కకలర మరర �

4112 SAA0622662
పపరర: పదమజ మమడడరళళ

4110 AP151030450182
పపరర: అసకమమ దతవరపలర �

భరస : దనసస�
ఇసటట ననస:133-6-1518
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమడడరళళ
ఇసటట ననస:133-6-1519
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరసస�
ఇసటట ననస:133-6-1519
వయససస:34
లస: ససస స
4117 SAA0131078
పపరర: సరసనత� యసపరరలమ�

93-45/414

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-6-1517
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసనరరరరవ ననర
ఇసటట ననస:133-6-1518
వయససస:35
లస: పప
4114 SAA0131086
పపరర: వనసకటరతనస� యసపరరల�

4109 SAA0956757
పపరర: రరమచసదడ రరవప బతష
స ల

4134 SAA0929770
పపరర: పడమల పబబశశటట

93-45/441

భరస : రరఘవరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:133-6-1528
వయససస:60
లస: ససస స
93-45/443

4137 SAA0987323
పపరర: వరయగనననబనకకశశర పబబశశటట

93-45/446

తసడడ:డ రరఘవరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:133-6-1528
వయససస:35
లస: పప
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4138 SAA0929762
పపరర: రరఘవ రరవప పబబశశటట

93-45/448

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పబబశశటట
ఇసటట ననస:133-6-1528
వయససస:65
లస: పప
4141 AP151030450167
పపరర: వజయకలమమరర సపవరగడడర�

93-45/451

93-45/454

93-45/457

93-45/460

93-45/463

93-45/466

93-45/469

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప అలవల
ఇసటట ననస:133-6-1538
వయససస:26
లస: పప

4151 LFX2409480
పపరర: సరమమమజఖస తపసరరగడడర

4154 LFX2409167
పపరర: శవలలమ� యననస�

4157 SAA1013549
పపరర: సరసబభడజఖస మమనసకకసడ

4160 AP151030450275
పపరర: అనత పపపరల�

93-45/472

4163 SAA1050020
పపరర: గణణశ కలమమర రగడడర

93-45/461

4166 SAA0254821
పపరర: పడవణ కలమమర బబ మమశశటట
తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1538
వయససస:31
లస: పప

4146 SAA0846370
పపరర: ఇనఖసమమ గగమమదల

93-45/456

4149 AP151030450266
పపరర: కరసతమమ బబజరస�

93-45/459

4152 LFX2409365
పపరర: లకడమ మమదనసస

93-45/462

భరస : రరమయఖ మమదనసస
ఇసటట ననస:133-6-1535
వయససస:41
లస: ససస స
93-45/464

4155 AP151030450467
పపరర: అననపపరర మమ యననస

93-45/465

భరస : చనన రరమ రగడర డ
ఇసటట ననస:133-6-1536
వయససస:59
లస: ససస స
93-45/467

93-45/468
4158 SAA1050038
పపరర: వనసకట ససరఖనగ లకడమదసరర
చలమర
తసడడ:డ వనసకట ససబడహమనఖ శరససస స చలమర
ఇసటట ననస:133-6-1537
వయససస:24
లస: ససస స

93-45/470

4161 SAA1043074
పపరర: మసజల మరరయమల

93-45/471

భరస : వనసకటటశనరరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:133-6-1537
వయససస:48
లస: ససస స
93-45/473

తసడడ:డ కరశ వశశనసనర రరవప రగడర డ
ఇసటట ననస:133-6-1537
వయససస:42
లస: పప
93-41/488

93-45/453

భరస : చనజజన�
ఇసటట ననస:133-6-1533
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : ససరరష రగడడర�
ఇసటట ననస:133-6-1537
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-6-1537
వయససస:64
లస: ససస స
4165 SAA0985459
పపరర: శవర కమషర అలవల

93-45/458

భరస : కనకర రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-1536
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : గణణశ కలమమర రగడడర
ఇసటట ననస:133-6-1537
వయససస:34
లస: ససస స
4162 AP151030450059
పపరర: హహహమమవత పపపరల�

4148 SAA0548743
పపరర: పడమలమ దతవ మననవ

4143 SAA0549113
పపరర: ననగ శశనత మననవ

భరస : వనణగ గగపరల
ఇసటట ననస:133-6-1533
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కమషరరరగడ�డర �
ఇసటట ననస:133-6-1536
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అననపపరరయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-1536
వయససస:67
లస: ససస స
4159 SAA1050012
పపరర: శకదతవ రగడడర

93-45/455

భరస : ఆనసదరగడ�డర తపసరరగడడర
ఇసటట ననస:133-6-1534
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:133-6-1535
వయససస:43
లస: ససస స
4156 SAA0301408
పపరర: గమమన ననగరశనరమమ�

4145 SAA0256255
పపరర: గరరర� గసగవరపప�

93-45/450

తసడడ:డ మగరళమహన
ఇసటట ననస:133-6-1533
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1533
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ కమషర మమరరస
ఇసటట ననస:133-6-1533
వయససస:43
లస: పప
4153 LFX2409308
పపరర: వనసకరయమమ వనసకకసడ

93-45/452

భరస : వరపడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:133-6-1533
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మగరళమహన
ఇసటట ననస:133-6-1533
వయససస:53
లస: ససస స
4150 SAA0846974
పపరర: వనణగ గగపరల పలర పప

4142 SAA0930165
పపరర: పసడయమసక పలర పప

4140 AP151030450264
పపరర: కకటటససరఖమమ జసగర�

భరస : బభపసరగడడర�
ఇసటట ననస:133-6-1531
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగగగపరల పలర పప
ఇసటట ననస:133-6-1533
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : యయహహశవర�
ఇసటట ననస:133-6-1533
వయససస:44
లస: ససస స
4147 SAA0548735
పపరర: వజయ మననవ

93-45/449

భరస : వనసకటకకటటరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-6-1531
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబభబరగడడర�
ఇసటట ననస:133-6-1532
వయససస:64
లస: ససస స
4144 SAA0256230
పపరర: యయసట ర
ప ర రరణణ� గరరర�

4139 AP151030450164
పపరర: మమధవ జసగర�

4164 SAA0985442
పపరర: హనసమమమ అలవల

93-41/487

భరస : కకటటశనర రరవప అలవల
ఇసటట ననస:133-6-1538
వయససస:43
లస: ససస స
93-41/489

4167 LFX2405215
పపరర: వనసకటససబభబరరవప�
ఆతమకకరర�
తసడడ:డ శవయఖ� �
ఇసటట ననస:133-6-1538
వయససస:42
లస: పప

93-41/490
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93-45/474

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1538
వయససస:28
లస: ససస స
4171 SAA0846628
పపరర: చసదడ శశఖర పరలలస

93-45/477

93-45/480

93-41/493

93-45/481

93-45/484

93-45/487

93-45/490

తసడడ:డ కకటయఖ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:133-07
వయససస:58
లస: పప

4181 SAA0854548
పపరర: వకకమ రరజ పడతకరసతస

4184 SAA0625129
పపరర: లకడమ కకకకకలగడర

4187 SAA0625046
పపరర: రరణణ షణగమక

4190 SAA0678839
పపరర: బభలయఖ నలకరర

93-45/493

4193 SAA0985327
పపరర: తతజశనన మసదడపప

93-45/482

4196 SAA0993817
పపరర: అనసష పరలలస
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:133-7-138
వయససస:31
లస: ససస స

4176 SAA0318451
పపరర: రరజ� నమగమల�

93-41/492

4179 SAA0549774
పపరర: ఆసజననయగలల పరతకకట

93-41/495

4182 SAA0363655
పపరర: హససనన షపక

93-45/483

భరస : మగసస ఫర
ఇసటట ననస:133-6-1563
వయససస:45
లస: ససస స
93-45/485

4185 SAA0624924
పపరర: ఆరరసరరగన మగరగన

93-45/486

భరస : మహరరజ
ఇసటట ననస:133-6-4011
వయససస:33
లస: ససస స
93-45/488

4188 SAA0852500
పపరర: రరజ గరలపప తషల

93-45/489

తసడడ:డ జగన
ఇసటట ననస:133-6-4011
వయససస:27
లస: పప
93-45/491

4191 SAA0986994
పపరర: నరసససహ రరవప ధనమచరర

93-45/492

తసడడ:డ వనసకట రరవప ధనమచరర
ఇసటట ననస:133-6-4011
వయససస:51
లస: పప
93-41/840

తసడడ:డ మహసకరళ రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:133-6?1517
వయససస:24
లస: ససస స
93-41/497

93-45/479

తసడడ:డ మగసలయఖ
ఇసటట ననస:133-6-1539
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:133-6-4011
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:133-6-4011
వయససస:66
లస: పప
4195 SAA0328294
పపరర: మసరసన అసగరరరకలల

93-41/494

భరస : ఏలచయమర
ఇసటట ననస:133-6-4011
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-4011
వయససస:41
లస: పప
4192 SAA0848582
పపరర: కకటటశనర రరవప కకతష
స

4178 AP151030447074
పపరర: వనసకటటశనరరరజ పడతకసఠ�

4173 SAA0848202
పపరర: రరమహన రరవప పరలలస

తసడడ:డ గసగయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-1539
వయససస:38
లస: పప

భరస : వజయ భభసకర
ఇసటట ననస:133-6-4011
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప దనమమచరర
ఇసటట ననస:133-6-4011
వయససస:48
లస: ససస స
4189 SAA0853771
పపరర: శవరజ కకహర

93-41/491

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరజ పడతకరసతస
ఇసటట ననస:133-6-1539
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఏలచయమర
ఇసటట ననస:133-6-4011
వయససస:30
లస: ససస స
4186 SAA0987208
పపరర: రరజఖ లకడమ కసకణనల

4175 SAA0254813
పపరర: మగరళ కమషర� కలసభభ�

93-45/476

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:133-6-1538
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభడజ�
ఇసటట ననస:133-6-1539
వయససస:45
లస: పప

భరస : బడహమనసదరగడడర తపసరరగడడర
ఇసటట ననస:133-6-1539
వయససస:40
లస: ససస స
4183 SAA0624908
పపరర: జజఖత షణగమఖ

93-45/478

తసడడ:డ ననగరశనర రరవప�
ఇసటట ననస:133-6-1539
వయససస:30
లస: పప

తలర : సతఖవత
ఇసటట ననస:133-6-1539
వయససస:38
లస: పప
4180 SAA0328443
పపరర: హహహమమవత తపసరరగడర డ

4172 SAA0847121
పపరర: శవ కమషర అలవల

4170 SAA0818833
పపరర: ససలలచన దతవ పరలలస

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1538
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1538
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:133-6-1538
వయససస:58
లస: పప
4177 SAA0549667
పపరర: సరసబశవ రరవప యమ

93-45/475

భరస : వనసకటససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:133-6-1538
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ హహహన రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1538
వయససస:25
లస: పప
4174 SAA0818734
పపరర: సరసబశవ రరవప పరలలస

4169 LFX2409332
పపరర: ననగమణణ� ఆతమకకరర�

4194 SAA0328369
పపరర: కకటటశనరమమ అసగరరరకలల

93-41/496

భరస : మసరసన అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:133-07
వయససస:53
లస: ససస స
93-45/494

4197 SAA0625657
పపరర: గసగవరపప గరరరజజ కలమమరర

93-45/495

భరస : వనణగగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:133-7-794
వయససస:51
లస: ససస స
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4198 SAA0471383
పపరర: రఘగననధ వనమల
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93-41/498

తసడడ:డ కమషర రరవప వనమల
ఇసటట ననస:133-7-845
వయససస:38
లస: పప
4201 SAA1006122
పపరర: వనసకట ససదరరన గసధస

93-46/142

భరస : వనసకటటశనరరర యడవలర
ఇసటట ననస:133-7-1506
వయససస:57
లస: ససస స
4204 SAA0458547
పపరర: ససబభబయమమ బబ లల

93-45/496

93-46/147

తసడడ:డ పసరనన మజరరర
ఇసటట ననస:133-7-1534
వయససస:45
లస: పప
4213 SAA0363499
పపరర: అనతన� మరరయమల�

93-45/498

93-45/501

4205 SAA0823584
పపరర: నళన దతవ కకసన

4208 LFX2409282
పపరర: శకలకడమ� కలరరక�

4211 SAA0255182
పపరర: వరరసజననయ రగడ�డర ఇలక
ర రర�

4214 SAA0257493
పపరర: వలర సశశటట వనత�

4217 SAA0958324
పపరర: ఉషర రరణణ కనననరర

93-45/504

4222 SAA0643106
పపరర: కకమమబ రమమశ

93-41/502

4220 SAA0958316
పపరర: ససబభబరరవప కనననరర

93-46/145

తసడడ:డ యయదసకకనర లక
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:28
లస: పప

93-45/497

4226 LFX1567189
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస� కకణణదడన�
తసడడ:డ రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:63
లస: పప

4206 SAA0823568
పపరర: మరర బ పస

93-46/146

4209 SAA0857070
పపరర: ససబబలకడమ వరఖకరణస

93-46/148

భరస : వనసకట ససత రరమ శరససస స వరఖకరణస
ఇసటట ననస:133-7-1534
వయససస:66
లస: ససస స
93-41/499

4212 SAA0255141
పపరర: వనసకటశవ రగడడర� ఇలక
ర రర�

93-41/500

తసడడ:డ వరరసజననయ రగడ�డర
ఇసటట ననస:133-7-1538
వయససస:55
లస: పప
93-45/499

4215 SAA0257477
పపరర: మరరయమల పడమల�

93-45/500

భరస : ససబబ రరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1538
వయససస:47
లస: ససస స
93-45/502

4218 AP151030450132
పపరర: సరగజన నసకవరపప�

93-45/503

భరస : పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1538
వయససస:60
లస: ససస స
93-45/505

4221 SAA0641506
పపరర: కలమమమ నరమలమ

93-41/501

భరస : యయదసకకనర లక
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:49
లస: ససస స
93-41/503

తసడడ:డ యయదసకకనర లక
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:30
లస: పప
93-41/505

93-46/144

భరస : చనన అసజయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1518
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల కనననరర
ఇసటట ననస:133-7-1538
వయససస:65
లస: పప
4223 SAA0649210
పపరర: కలమమమ వనసకట కమషర రరవప

93-46/141

తసడడ:డ ససధనకర రగడడర వననన
ఇసటట ననస:133-7-1515
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప కనననరర
ఇసటట ననస:133-7-1538
వయససస:53
లస: ససస స

4219 SAA0958308
పపరర: ననగ వనసకట లకడమ కరసత
కనననరర
తసడడ:డ ససబభబరరవప కనననరర
ఇసటట ననస:133-7-1538
వయససస:33
లస: పప

తలర : నరమలమ
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:52
లస: పప

4203 SAA0987406
పపరర: అయఖపర రగడర డ వననన

93-46/143

తలర : శశ రరఖ�
ఇసటట ననస:133-7-1538
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:133-7-1538
వయససస:51
లస: ససస స

4225 SAA0641126
పపరర: కకమమబ యయదసకకనర లక

4202 SAA0375451
పపరర: రమమదతవ మమడన

తసడడ:డ వనసకట శవరగడడర�
ఇసటట ననస:133-7-1538
వయససస:43
లస: పప

భరస : దసరరరపడసరద�
ఇసటట ననస:133-7-1538
వయససస:30
లస: ససస స
4216 SAA0993833
పపరర: ససలలచన దతవ పరలలస

భరస : వజయ కలమమర రగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1501
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశవననరరయణ�
ఇసటట ననస:133-7-1533
వయససస:34
లస: ససస స
93-46/149

4200 SAA0532804
పపరర: ససజనఖ దససడడ

భరస : ఇసరడఇల దతవ శఖమమణణ వరరమమస
ఇసటట ననస:133-7.959
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:133-7-1518
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ కలసభభ
ఇసటట ననస:133-7-1518
వయససస:29
లస: పప
4210 SAA0370320
పపరర: వనసకట ససబబయఖ మజరరర

93-45/843

భరస : మగరళకమషర�
ఇసటట ననస:133-7-1509
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నరససమఫ రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:133-7-1516
వయససస:44
లస: ససస స
4207 SAA0931106
పపరర: రరసబభబగ కలసభభ

4199 SAA0857179
పపరర: మరరయమమ పరపతతటట

4224 LFX1567221
పపరర: వనసకటననగరమమష� కకణణదడన�

93-41/504

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస� �
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:36
లస: పప
93-41/506

4227 SAA0549071
పపరర: మమనక షపక

93-45/506

తసడడ:డ చనసద వజర
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:28
లస: ససస స
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4228 SAA0257055
పపరర: జజఖత� బబ మమశశటట �
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93-45/507

తసడడ:డ చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:29
లస: ససస స
4231 SAA0548800
పపరర: ససమఖ యమ

93-45/510

93-45/513

93-45/516

93-45/519

93-45/522

93-45/525

93-45/528

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:133-7-1541
వయససస:26
లస: ససస స

4241 SAA0364174
పపరర: ననగరసదడమమ� పప కర�

4244 SAA0987158
పపరర: సతఖవత మదదబ

4247 SAA0846727
పపరర: రరమ రరజ పడతకరసతస

4250 SAA0716241
పపరర: గరల శసకర రగడడర

93-45/531

4253 SAA0848392
పపరర: వనసకటటశనరరర కకసన

93-45/520

4256 SAA0681296
పపరర: శరకవణణ మమడడ
భరస : ససరరష టసగగటటరర
ఇసటట ననస:133-7-1542
వయససస:30
లస: ససస స

4236 AP151030450030
పపరర: జజన బ షపక�

93-45/515

4239 SAA0848251
పపరర: ననగరశనరర కకసన

93-45/518

4242 SAA0548792
పపరర: అలలర మమ పరతకకట

93-45/521

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:53
లస: ససస స
93-45/523

4245 SAA0549170
పపరర: సతఖవత మదదబ

93-45/524

భరస : రరమమరరవప మదదబ
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:63
లస: ససస స
93-45/526

4248 SAA1006080
పపరర: మహన రరజ చటభడజ

93-45/527

తసడడ:డ గసగ రరజ చటభడజ
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:30
లస: పప
93-45/529

4251 SAA0301747
పపరర: మసరసన వరల షపక

93-45/530

తసడడ:డ మమసస
ర ల వరల షపక
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:49
లస: పప
93-45/532

తసడడ:డ భభవనననరయణ
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:57
లస: పప
93-46/151

93-45/512

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమ రగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ పప క
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:53
లస: పప
4255 SAA0823592
పపరర: ఆషర భభనస షపక

93-45/517

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరజ పడతకరసతస
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:34
లస: పప
4252 SAA0956898
పపరర: ననరరయణ రరవప పప క

4238 SAA0257048
పపరర: లకడమ బబ మమశశటట

4233 SAA0548867
పపరర: వనసనర బ కలసదసరరస

భరస : చనసదవజర�
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప మదదబ
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడజ�
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:63
లస: ససస స
4249 SAA0848483
పపరర: కమషర మహన కకసన

93-45/514

భరస : ననరరయణ రరవ�
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఖధర
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:55
లస: ససస స
4246 AP151030450041
పపరర: లకడమకరసతమమ పడతకసఠస�

4235 AP151030450040
పపరర: ససజజత పడతకసఠస�

93-45/509

భరస : సయఖద మసరసన
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చలపత రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:48
లస: ససస స
4243 SAA0363812
పపరర: మగననశర షపక

93-45/511

భరస : వనసకటటశనరరరజ�
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:46
లస: ససస స
4240 SAA0434902
పపరర: లకడమ బబ మమశశటట

4232 LFX1567510
పపరర: శరరషర� కకణణసదన�

4230 SAA0516047
పపరర: మసగర పప టట
ర రర

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకరరమచసదడమమరరస� �
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:40
లస: ససస స
4237 SAA0516062
పపరర: శరసతకలమమరర బలలససపరటట

93-45/508

భరస : ననరరయణ రరవ�
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:33
లస: ససస స
4234 SAA0257063
పపరర: మలలర శనరర� మమడన�

4229 SAA0363820
పపరర: నరమదన� పప కర�

4254 SAA0958175
పపరర: అజస షపక

93-46/150

తసడడ:డ గరస షపక
ఇసటట ననస:133-7-1539
వయససస:26
లస: పప
93-46/152

4257 SAA0461269
పపరర: శరసత దతవపలమర

93-46/153

తసడడ:డ పపలర యఖ దతవపలమర
ఇసటట ననస:133-7-1542
వయససస:30
లస: ససస స
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4258 SAA0461251
పపరర: చననమమమ దతవపలమర
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93-46/154

భరస : పపలర యఖ దతవపలమర
ఇసటట ననస:133-7-1542
వయససస:50
లస: ససస స
4261 SAA0681320
పపరర: టసగగటటరర ససరరష

93-46/157

93-45/534

93-46/159

93-45/537

93-46/161

93-46/164

93-46/160

4271 SAA0311167
పపరర: ససజనఖ� కసచతటట�

4274 SAA0533430
పపరర: మలలర శనరర అనసమలల

4277 SAA0518902
పపరర: బభలమజ నసకరవరపప

93-41/513

4280 SAA0311597
పపరర: వజయ భభసకర రగడడర� కరరనటట�

93-45/538

93-41/516

4285 SAA0257089
పపరర: పడసననలకడమ కకరరవ�

93-45/540

4283 SAA0254896
పపరర: రసగరరరవప� టసగగటటరర�

93-46/162

భరస : వనసకటశవననరరయణ�
ఇసటట ననస:133-7-1553
వయససస:54
లస: ససస స

93-45/536

4269 AP151030447108
పపరర: సరసబశవరరవప కసచతటట

93-41/509

4272 AP151030450219
పపరర: వజయలకడమ కసబబటట�

93-45/539

4275 SAA0532820
పపరర: శకలకడమ ససరగరన

93-46/163

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1551
వయససస:41
లస: ససస స
93-41/511

4278 AP151030447232
పపరర: పరపరరరవప నసకరవరపప

93-41/512

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసకరవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1552
వయససస:67
లస: పప
93-41/514

4281 SAA0254938
పపరర: వశనననధననరరయణ కకరరవ�

93-41/515

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:133-7-1553
వయససస:53
లస: పప
93-41/517

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:133-7-1553
వయససస:65
లస: పప
4286 LFX2409274
పపరర: రతనకలమమరర� కలరరక�

4266 SAA0256313
పపరర: ససబబరరవమమ� కకమరననన�

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1548
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నలర పపరగడడర�
ఇసటట ననస:133-7-1553
వయససస:35
లస: పప

4282 LFX2405272
పపరర: వనసకట శవననరరయణరరవప�
కలరక�
తసడడ:డ వనసకటరరవప� �
ఇసటట ననస:133-7-1553
వయససస:57
లస: పప

93-41/508

తసడడ:డ ససబభబరరవప కసచతటట
ఇసటట ననస:133-7-1548
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప నసకరవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1552
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటశవననరరయణ� �
ఇసటట ననస:133-7-1553
వయససస:35
లస: పప

భరస : వశనననధననరరయణ�
ఇసటట ననస:133-7-1553
వయససస:42
లస: ససస స

4268 SAA0681346
పపరర: సరయ చసదడ కకరణ బబ డపరటట

4263 AP151030447440
పపరర: లకరరబరగడడర మమటభట

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1545
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:133-7-1551
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అనసమలల
ఇసటట ననస:133-7-1551
వయససస:24
లస: పప
4279 LFX2405538
పపరర: నరరష బభబగ� కలరరక�

93-45/535

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1548
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పపరరచసదడరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1551
వయససస:36
లస: ససస స
4276 SAA0987414
పపరర: సరసబశవ రరవప అనసమలల

4265 AP151030450309
పపరర: రరజఖలకడమ మటభట�

93-46/156

తసడడ:డ పపరరషప తస మ రగడడర మమటభట
ఇసటట ననస:133-7-1545
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1547
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1548
వయససస:31
లస: ససస స
4273 SAA0533448
పపరర: శకవదఖ పరరచసరర

93-46/158

భరస : లకరరబరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-7-1545
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన
ఇసటట ననస:133-7-1545
వయససస:26
లస: ససస స
4270 SAA0311134
పపరర: చడవతనఖ� కసచతటట�

4262 SAA0532812
పపరర: భవఖ నసకవరపప

4260 SAA0461442
పపరర: దదలప కలమమర దతవపలమర

తసడడ:డ పపలర యఖ దతవపలమర
ఇసటట ననస:133-7-1542
వయససస:28
లస: పప

భరస : బభలమజ
ఇసటట ననస:133-7-1544
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరయపరరగడడర� �
ఇసటట ననస:133-7-1545
వయససస:50
లస: ససస స
4267 SAA0681361
పపరర: చడరరకలపలర పరవన

93-46/155

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1542
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1542
వయససస:36
లస: పప
4264 LFX1567395
పపరర: వమలమకలమమరర� తషమమ�

4259 SAA0435552
పపరర: అననపపరర దతవ టసగగటటరర

4284 SAA0251926
పపరర: నలర పప రగడడర� కరరనటట�

93-41/518

తసడడ:డ పపలమరరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-7-1553
వయససస:76
లస: పప
93-45/541

4287 SAA0926586
పపరర: మమనక తపసరగడడర

93-41/519

తసడడ:డ శకనవరస రగడర డ తపసరగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1555
వయససస:24
లస: ససస స
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పపరర: శకలకడమ తపసరగడడర
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93-41/520

భరస : శకనవరస రగడడర తపసరగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1555
వయససస:45
లస: ససస స
4291 SAA0926685
పపరర: శకనవరస రగడడర తపసరగడడర

93-41/523

93-45/544

93-45/547

93-45/549

93-41/526

93-45/551

93-45/554

93-41/531

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1561
వయససస:62
లస: పప
4315 LFX2405520
పపరర: దసరరరరరవప రరమశశటట
తసడడ:డ చసదడశశఖర రరమశశటట
ఇసటట ననస:133-7-1562
వయససస:51
లస: పప

93-41/524

4301 LFX2409472
పపరర: కసస
స ర బభయమమమ మదడబల�

4304 SAA0425900
పపరర: నరసససహరగడడర నలబబ లల

4307 SAA0420869
పపరర: ఉషరరరణణ� నలర బబ యన�

93-41/533

4310 SAA0252007
పపరర: శకకరసత కరమరరజగడర

93-45/543

4296 SAA1031830
పపరర: యశనసత పడటట

93-45/546

4299 SAA0320515
పపరర: కకణణదడన ససతరరవమమ�

93-45/548

భరస : శకరరమచసదడ మమరరస�
ఇసటట ననస:133-7-1559
వయససస:51
లస: ససస స
93-45/550

4302 SAA0318477
పపరర: కళళఖణ� మనననగగల�

93-41/525

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1560
వయససస:38
లస: పప
93-41/527

4305 SAA0251942
పపరర: సరసబశవరరవప మనసగ

93-45/552

4308 SAA0256354
పపరర: శరరదన మనసగర

93-45/553

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1560
వయససస:61
లస: ససస స
93-41/529

4311 SAA0518944
పపరర: రరజరష మమకల

93-41/530

తసడడ:డ వనసకటరమణనవదనఖసరగర కరమరరజగగడర
ఇసటట ననస:133-7-1561
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బభబగరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1561
వయససస:36
లస: పప

93-41/532
4313 SAA0251983
పపరర: వనసకటరమణవదనఖసరగర
కరమరరజగడర
తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప కరమరరజగగడర
ఇసటట ననస:133-7-1561
వయససస:67
లస: పప

4314 AP151030450183
పపరర: రరధన కరమరరజగడర
భరస : వనసకటరమణవదనఖసరగర
ఇసటట ననస:133-7-1561
వయససస:59
లస: ససస స

4316 SAA0256404
పపరర: మహబగననషర� షపక�

4317 LFX2409514
పపరర: సరవతడ� రరమశశటట �

భరస : మగనర బభషర�
ఇసటట ననస:133-7-1562
వయససస:40
లస: ససస స

93-41/528

తసడడ:డ వనసకటశవననరరయణ
ఇసటట ననస:133-7-1560
వయససస:70
లస: పప

భరస : నరసససహ రగడడర�
ఇసటట ననస:133-7-1560
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇనననరగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1560
వయససస:69
లస: పప
4312 SAA0518985
పపరర: బభబగరరవప మమకలల

4298 AP151030447273
పపరర: జగననమహనరరవప మదడబల

4293 SAA0987083
పపరర: పదమశక బబ నస
స

తసడడ:డ దతవనసదడననధ గగపరస పడటట
ఇసటట ననస:133-7-1556
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ భభసకరరగడడర నలబబ లల
ఇసటట ననస:133-7-1560
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1560
వయససస:34
లస: ససస స
4309 SAA0680975
పపరర: బభసరన బభలససరర రగడర డ

93-45/545

భరస : శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:133-7-1559
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1560
వయససస:41
లస: పప
4306 SAA0320390
పపరర: నవన మనసగ

4295 AP151030450121
పపరర: రమమదతవ లసగస�

93-41/522

భరస : ససత రరమ రగడర డ బబ నస
స
ఇసటట ననస:133-7-1556
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమగలల మదడబల
ఇసటట ననస:133-7-1559
వయససస:59
లస: పప

భరస : బభల ససరర రగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1559
వయససస:67
లస: ససస స
4303 SAA0318410
పపరర: ఫణణకలమమర మనసగగ�

93-45/542

భరస : చనవనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:133-7-1556
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరగడడర బబ నస
స
ఇసటట ననస:133-7-1556
వయససస:48
లస: పప
4300 SAA0680926
పపరర: శలస వమల కలమమరర

4292 SAA0622555
పపరర: భమసరణణ మమరర భభరత

4290 SAA0642298
పపరర: బసరన వజయ భభసకర రరడర డ

తసడడ:డ అలమర రరడడర
ఇసటట ననస:133-7-1555
వయససస:47
లస: పప

భరస : వజయ భభసకర రరడడర
ఇసటట ననస:133-7-1555
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరధనకమషరమమరరస
ఇసటట ననస:133-7-1556
వయససస:47
లస: ససస స
4297 SAA0987067
పపరర: ససతనరరమ రగడర డ బబ నస
స

93-41/521

తసడడ:డ పపలమర రరడడర కకసడడన
ఇసటట ననస:133-7-1555
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమరగడడర తపసరగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1555
వయససస:53
లస: పప
4294 SAA0257071
పపరర: ససబబరరవమమ జజగరర మమడడ

4289 SAA0389247
పపరర: నలర పపరరడడర కకసడనడణణ

93-45/556

93-45/555

93-45/557

భరస : దసరరరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-7-1562
వయససస:45
లస: ససస స
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పపరర: మగసస ఫర షపక
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93-41/534

తసడడ:డ సదస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-7-1563
వయససస:48
లస: పప
4321 SAA0434829
పపరర: చడసచసరరమమరరవప పపలర ల

93-41/535

93-41/536

93-41/539

93-45/564

93-41/542

93-41/545

93-45/565

భరస : కరశవశనననధరగడడర�
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:48
లస: ససస స

4331 SAA0252098
పపరర: వనసకట చసదన పపగగడథజ

4334 SAA0324137
పపరర: వనసకట రవ� చమలమరరక�

4337 LFX2405322
పపరర: రరమలసగర చనరర లకకవరపప�

4340 SAA0396937
పపరర: శవ పరరనత పపగగడజ

93-45/568

4343 AP151030450233
పపరర: వససతకలమమరర పపగగడథజ�

93-41/540

4346 AP151030450234
పపరర: భమషణమమ పపగగడథజ�
భరస : కకషనసయఖ�
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:62
లస: ససస స

4326 SAA0389841
పపరర: రరయప రరడడర� తషమమమ�

93-41/538

4329 SAA0516088
పపరర: రరణణ తలక
ర రర

93-45/563

4332 LFX2405264
పపరర: గగరరబడహమచనరర� పపగగడథజ�

93-41/541

తసడడ:డ కకకషరయఖ� �
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:36
లస: పప
93-41/543

4335 SAA0518928
పపరర: శకనవరసరరవప ససరగరన

93-41/544

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:49
లస: పప
93-41/546

4338 SAA0255208
పపరర: బభలకమషర శరమ చమలమరరక

93-41/547

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:74
లస: పప
93-45/566

4341 SAA0727182
పపరర: తళళ శవ లల

93-45/567

భరస : రరమ మహన రగడర డ
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:38
లస: ససస స
93-45/569

భరస : కకషటయఖ�
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:42
లస: ససస స
93-45/571

93-45/561

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1569
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గగరఠబడహమ చనరర
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:41
లస: ససస స
4345 LFX2409266
పపరర: మమధవ పప ననవవలల�

93-45/562

తసడడ:డ బదడయఖ�
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:27
లస: ససస స
4342 SAA0854506
పపరర: ఉష రరణణ పసననమస

4328 SAA0363838
పపరర: ససజజతన� కమమ�

4323 AP151030450129
పపరర: కరమమశనరర రరవపరటట�

తసడడ:డ ససరరడడర�
ఇసటట ననస:133-7-1569
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బభలకమషర శరమ�
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరగడడర�
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:53
లస: పప
4339 SAA0516104
పపరర: రమఖశక ససరరగరన

93-41/537

భరస : లకమణనచనరర
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషటయఖ�
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:40
లస: పప
4336 AP151030447434
పపరర: కరశవశనననధరగడడర పప ననవవలల�

4325 AP151030447309
పపరర: నగరష బభబగ రరవపరటట�

93-45/559

భరస : గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1568
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : హరరకమషర�
ఇసటట ననస:133-7-1569
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయప రగడడర తషమమ
ఇసటట ననస:133-7-1569
వయససస:30
లస: పప
4333 SAA0252064
పపరర: వనసకటలకమణనచనరర పపగగడథజ�

93-45/560

తసడడ:డ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1569
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1569
వయససస:61
లస: పప
4330 SAA1009647
పపరర: రవ కకరణ రగడడర తషమమ

4322 SAA0957128
పపరర: జయరరమమరరవప యలమసచల

4320 SAA0363770
పపరర: మమరర శరరషర� తషమమమ�

తసడడ:డ రరయపరగడ�డర
ఇసటట ననస:133-7-1564
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:133-7-1566
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:133-7-1569
వయససస:41
లస: పప
4327 AP151030447233
పపరర: అసకరరరవప మమగగలకరర�

93-45/558

భరస : వనసకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:133-7-1563
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:133-7-1566
వయససస:45
లస: పప
4324 SAA0252049
పపరర: హరర కమషర కమమమ�

4319 SAA0257097
పపరర: బభపమమ� సప మమపలర �

4344 LFX2409316
పపరర: బభగఖలకడమ� లకకవరపప�

93-45/570

భరస : వరబడహమయఖ� �
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:43
లస: ససస స
93-45/572

4347 LFX2409407
పపరర: ననగరశనరమమ లకకవరపప�

93-45/573

భరస : రరమలసగస�
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:62
లస: ససస స
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4348 SAA0257352
పపరర: భమల మరరక శరసత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-46
93-45/574

భరస : బభలకమషర శరమ
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:66
లస: ససస స

4349 SAA0854480
పపరర: భభణగ పడకరష అసకలశస పసననమస

93-45/576

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:25
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

4350 SAA0727166
పపరర: తళళ రరమ మహన రగడర డ

93-45/577

తసడడ:డ మలర రగడడర
ఇసటట ననస:133-7-1570
వయససస:45
లస: పప

పపరరషషలల
5,322

ససత సలల
5,526

ఇతరరలల
3

మతత స
10,851

5,322

5,526

3

10,851
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